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УВАГА! У разі виявлення ознак здійснення атаки, будь ласка, зверніться за допомогою до технічних 
спеціалістів ESET в Україні, надіславши запит на електронну адресу support@eset.ua. 
 

Інструкція спеціалістів ESET 

Ви ще не вмикали комп’ютер і не знаєте, чи Ваш 
комп’ютер інфіковано? 

1. Проскануйте комп’ютер, дотримуючись інструкцій, які подано у Додатку 2. 

2. Завантажте ПК з ESET SysRescue Live CD або USB (створення описано в Додатку 1).  

У головній директорії Windows (у цьому прикладі використовується "C:\Windows") відкрийте текстовий 
редактор Linux і створіть три порожні файли з такими іменами та розширеннями: 

C:\windows\perfc 
C:\windows\perfc.dat 
C:\windows\perfc.dll  

Ви можете створити ці файли, використовуючи наступну команду: Echo.>%windir%\[filename]. 

Наприклад, для створення файлу C:\windows\perfc можна використати команду 
Echo.>%windir%\perfc. 

3. Увімкніть комп’ютер та дотримуватись наступних запобіжних заходів: 

a) Якщо можливо, вимкніть SMB версії 1: 

• Вимкніть SMBv1 через групові політики  

• Вимкніть SMBv1 на окремому сервері 

b) Вимкніть встановлені за замовчуванням облікові записи ADMIN$ та/або зв'язок з Admin$ shares. 

c) Оскільки використовувались уразливості мережевих протоколів, то потрібно перевірити системи 
на наявність уразливостей. Для такої перевірки рекомендовано запустити інструмент EternalBlue 
Vulnerability Checker. 

d) Оскільки розповсюдження також відбувалось з використанням PsExec, необхідно ретельно 
контролювати використання портів 445,135,139. При можливості блокувати їх. Якщо Ви 
використовуєте ESET Endpoint Security, то можливо використовувати вбудований брандмауер для 
контролю портів. Також у ESET Endpoint Security є додатковий модуль, що контролює уразливості 
мережевих протоколів. 

 

 

 

mailto:support@eset.ua
https://blogs.technet.microsoft.com/staysafe/2017/05/17/disable-smb-v1-in-managed-environments-with-ad-group-policy/
https://support.microsoft.com/en-us/help/2696547/how-to-enable-and-disable-smbv1-smbv2-and-smbv3-in-windows-and-windows
https://help.eset.com/eset_tools/ESETEternalBlueChecker.exe
https://help.eset.com/eset_tools/ESETEternalBlueChecker.exe
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Ваш комп’ютер інфіковано? 

1. Якщо інфікований комп’ютер увімкнений, не перезавантажуйте та не вимикайте його!  

a) Виконайте створення логу за допомогою програми ESET Log Collector: 

• Завантажте утиліту ESET Log Collector: http://eset.ua/ua/download/utility?name=logcollector 
• Переконайтеся в тому, що встановлені всі галочки у вікні «Артефакти для збору». 

• У вкладці «Режим збору журналів ESET» встановіть: «Вихідний двійковий код із диска». 

• Натисніть на кнопку: «Зібрати». 

• Надішліть архів з журналами на електронну адресу support@eset.ua. 

b) У продуктах ESET увімкніть сервіс ESET Live Grid, а також виявлення потенційно небажаних та 
небезпечних додатків. Дочекайтеся оновлення сигнатур до версії 15653 і вище та проскануйте ПК. 

2. Якщо комп’ютер вимкнений, не вмикайте його!  

Для збору інформації, яка допоможе написати декодер, перейдіть до виконання пункту 3, після чого 
виконайте усі нижче зазначені пункти. 

3. З уже інфікованого комп'ютера (який не завантажується) потрібно зібрати MBR для подальшого 
аналізу. Зібрати його можна за допомогою цієї інструкції: 

• Завантажте ПК з ESET SysRescue Live CD або USB (створення описано в Додатку 1). 

• Надайте згоду з умовами ліцензії використання. 

• Натисніть CTRL+ALT+T (відкриється термінал). 

• Напишіть команду "parted -l" без лапок, параметром є маленька буква "L"  та натисніть <enter>. 

• Перегляньте список дисків та ідентифікуйте заражений (повинен бути один з /dev/sda). 

• Введіть команду "dd if=/dev/sda of=/home/eset/petya.img bs=4096 count=256" без лапок, замість 
"/dev/sda" використовуйте диск, який визначили в попередньому кроці, та натисніть <enter> (файл 
/home/eset/petya.img буде створений). 

• Підключіть USB-флешку і скопіюйте файл /home/eset/petya.img. 

• Комп'ютер можна вимкнути. 

• Надішліть файл petya.img на електронну адресу support@eset.ua. 

4. Відновіть MBR, запустивши команду fixmbr. 

5. Для сканування комп’ютера дотримуйтесь інструкцій, які подано у Додатку 2. 

6. Використовуйте TestDisk для виправлення MBR. 
 

  

http://eset.ua/ua/download/utility?name=logcollector
mailto:support@eset.ua
mailto:support@eset.ua
https://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/bootcons_fixmbr.mspx?mfr=true
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Додаток 1. Створення ESET SysResqueLive 

 

ПРИМІТКА! Цей завантажувальний диск може працювати з RAID масивами та використовуватись для 
їх лікування. 

1. Завантажити eset-sysrescue.1.0.9.0.enu за посиланням 
http://download.eset.com/special/sysrescue-iso/eset-sysrescue.1.0.9.0.enu.iso 

2. Завантажити eset_sysrescue_live_creator_enu за посиланням 
http://download.eset.com/special/sysrescue-creator/eset_sysrescue_live_creator_enu.exe 

3. Запустити eset_sysrescue_live_creator_enu.exe 

4. Відмітьте «Use previously downloaded ISO file» 

 

  

http://download.eset.com/special/sysrescue-iso/eset-sysrescue.1.0.9.0.enu.iso
http://download.eset.com/special/sysrescue-creator/eset_sysrescue_live_creator_enu.exe
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5. Вкажіть шлях до образу eset-sysrescue.1.0.9.0.enu.iso та натисніть кнопку «Открыть» 

 

 

6. Підключіть USB-накопичувач до ПК. 

7. Натисніть кнопку «Create USB drive» (якщо Ви бажаєте записати образ на USB-накопичувач, 
якщо на диск – «Create CD/DVD») 
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8. Оберіть необхідний накопичувач в списку (якщо їх кілька) та натисніть кнопку «Create USB drive» 

 

 

9. Натисніть кнопку «Yes» 
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10. Коли образ буде успішно записаний, натисніть кнопку «Close» 
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Додаток 2. Створення LiveCD та запуск сканування 

 

1. Завантажте образ за посиланням: https://eset.ua/download_files/SUPPORT/winpe.rar 

Запишіть образ на USB-флешку або на CD. 

Записати на USB-флешку можна за допомогою програми Rufus  
https://rufus.akeo.ie/downloads/rufus-2.15.exe 

Завантажте програму та запустіть, натиснувши на значок диску і вибравши образ. 

 

Далі натисніть на кнопку «Старт».  

 

Образ буде записано. 

https://eset.ua/download_files/SUPPORT/winpe.rar
https://rufus.akeo.ie/downloads/rufus-2.15.exe
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2. Перейдіть на проблемний комп’ютер. 

Далі запустіть комп’ютер з «флешки». 

Після запуску програми з’явиться вікно Найдены пакеты обновлений 

Оберіть варіант оновлення – Использовать найденные пакеты обновлений: 

 

Після оновлення перейдіть на вкладку Обновление та перевірте актуальність оновлень вірусних баз: 
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Перейдіть у розділ Сканирование ПК  та натисніть Выборочное сканирование: 

 
Оберіть об’єкти сканування (Оперативна пам’ять, локальні диски), а також відкрийте налаштування 
параметрів сканера Настройка: 
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У розділі Обьекты перевірте щоб були активні опції Оперативная память, Загрузочные сектора 

 
У розділі Методы активуйте виявлення Потенциально опасного / нежелательного ПО: 
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У розділі Очистка переведіть рівень на Тщательная очистка та натисніть OK: 

 
Тепер натисніть кнопку Сканировать, після чого буде запущене сканування вказаних об’єктів. 

 
У разі виникнення запитань, будь ласка, зверніться до служби технічної підтримки ESET в Україні, 

надіславши запит на електронну адресу support@eset.ua або зателефонувавши за номером 

+38044 545 77 26  
(цілодобово, безкоштовно). 

mailto:support@eset.ua

