
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စီခေရဇီ 
စုေဆာင္းမွ်ေဝသည္။ 

ဧဝံ ေမ သုတံ ၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤသုိ႔ ၾကားနာ မွတ္သားခ့ဲရဖူးပါ၏ 

computercrazy 



Uအထူးဝန္ခံေတာင္းပန္ခ်က္အထူးဝန္ခံေတာင္းပန္ခ်က္အထူးဝန္ခံေတာင္းပန္ခ်က္   
 

ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္စီခေရဇီစီခေရဇီစီခေရဇီသည္ ဤစာေစာင္ကုိ ကၽြန္ေတာ့္ပတ္သည္ ဤစာေစာင္ကုိ ကၽြန္ေတာ့္ပတ္သည္ ဤစာေစာင္ကုိ ကၽြန္ေတာ့္ပတ္၀၀၀န္းက်င္၊ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ န္းက်င္၊ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ န္းက်င္၊ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ 

ညီအစ္ကုိမ်ားထဲမွ  ညီအစ္ကုိမ်ားထဲမွ  ညီအစ္ကုိမ်ားထဲမွ  မသိေသး၍ ေမသိေသး၍ ေမသိေသး၍ ေမးျမန္းလာသမွ် ခနခန ေျဖရလြန္း၍ သက္သာေစရန္ တစ္ေၾကာင္း၊မးျမန္းလာသမွ် ခနခန ေျဖရလြန္း၍ သက္သာေစရန္ တစ္ေၾကာင္း၊မးျမန္းလာသမွ် ခနခန ေျဖရလြန္း၍ သက္သာေစရန္ တစ္ေၾကာင္း၊   

   

IIITTT   နယ္ပယ္သုိ႔ စတင္နယ္ပယ္သုိ႔ စတင္နယ္ပယ္သုိ႔ စတင္၀၀၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးင္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ လူငယ္လူရြယ္စားေနသည့္ လူငယ္လူရြယ္စားေနသည့္ လူငယ္လူရြယ္///ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား///   ယခုမွ ယခုမွ ယခုမွ 

ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံကုိ စတင္ေလ့လာသူမ်ားကြန္ပ်ဴတာအေျခခံကုိ စတင္ေလ့လာသူမ်ားကြန္ပ်ဴတာအေျခခံကုိ စတင္ေလ့လာသူမ်ား///   ဗုိင္းရပ္စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗုိင္းရပ္စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗုိင္းရပ္စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အစိမ္းသက္သက္အေတြ႕အႀကံဳမရိွေသးသူမ်ား  အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တစ္ေၾကာင္း၊အစိမ္းသက္သက္အေတြ႕အႀကံဳမရိွေသးသူမ်ား  အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တစ္ေၾကာင္း၊အစိမ္းသက္သက္အေတြ႕အႀကံဳမရိွေသးသူမ်ား  အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ တစ္ေၾကာင္း၊   

သတိမကပ္မိ၍ အခက္အခဲႀကံဳရခ့ဲရသူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ သတိကပ္လွ်င္ အလြယ္သာသတိမကပ္မိ၍ အခက္အခဲႀကံဳရခ့ဲရသူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ သတိကပ္လွ်င္ အလြယ္သာသတိမကပ္မိ၍ အခက္အခဲႀကံဳရခ့ဲရသူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ သတိကပ္လွ်င္ အလြယ္သာျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ 

ေျပာလို၍တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္သာ ရည္ရြယ္ေရးသားပါသည္။ေျပာလို၍တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္သာ ရည္ရြယ္ေရးသားပါသည္။ေျပာလို၍တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္သာ ရည္ရြယ္ေရးသားပါသည္။   

   

ေတာ္၍ တတ္၍ ေရးသားျခင္းမဟုတ္သလို ဆရာလုပ္ခ်င္၍ ေတာ္၍ တတ္၍ ေရးသားျခင္းမဟုတ္သလို ဆရာလုပ္ခ်င္၍ ေတာ္၍ တတ္၍ ေရးသားျခင္းမဟုတ္သလို ဆရာလုပ္ခ်င္၍ ///   နာမည္ႀကီးခ်င္၍ေနာမည္ႀကီးခ်င္၍ေနာမည္ႀကီးခ်င္၍ေရးသားျခင္းလည္းမဟုတ္ပါရးသားျခင္းလည္းမဟုတ္ပါရးသားျခင္းလည္းမဟုတ္ပါ......      

အားလုံးကုိ ကၽြမ္းလြန္း၍လည္းမဟုတ္ပါအားလုံးကုိ ကၽြမ္းလြန္း၍လည္းမဟုတ္ပါအားလုံးကုိ ကၽြမ္းလြန္း၍လည္းမဟုတ္ပါ...... ေတြ႔ဖူး ေတြ႔ဖူး ေတြ႔ဖူး ႀကံဳဖူးသမွ် သိဖူးျႀကံဳဖူးသမွ် သိဖူးျႀကံဳဖူးသမွ် သိဖူးျမင္ဖူးၾကားဖူးသမွ် ဧမင္ဖူးၾကားဖူးသမွ် ဧမင္ဖူးၾကားဖူးသမွ် ဧ၀၀၀ံေမသုတံမွ်ံေမသုတံမွ်ံေမသုတံမွ်သာ သာ သာ 

ျဖစ္ပါသည္ျဖစ္ပါသည္ျဖစ္ပါသည္။။။      

   

အေရးအသားမ်ားတြင္ အေရးအသားမ်ားတြင္ အေရးအသားမ်ားတြင္ မည္သည့္ ဆရာစဥ္ သမားစဥ္မည္သည့္ ဆရာစဥ္ သမားစဥ္မည္သည့္ ဆရာစဥ္ သမားစဥ္   ///ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေပၚထံပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေပၚထံပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေပၚထံကုိမွ် ကုိမွ် ကုိမွ် 

ေမာ္ႂကြားေေမာ္ႂကြားေေမာ္ႂကြားေစာ္ကားလုိစိတ္မရိွပါစာ္ကားလုိစိတ္မရိွပါစာ္ကားလုိစိတ္မရိွပါ......   

အသုံးအႏႈန္း ေဖာ္ျပခ်က္ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္း ေဖာ္ျပခ်က္ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္း ေဖာ္ျပခ်က္ စကားလုံးမွအစမွအစမွအစ ေမာက္မာ ႐ုိင္း ေမာက္မာ ႐ုိင္း ေမာက္မာ ႐ုိင္းပ် မွားယြင္းပ် မွားယြင္းပ် မွားယြင္း ခ့ဲသည္ရိွေသာ္ခ့ဲသည္ရိွေသာ္ခ့ဲသည္ရိွေသာ္   

ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကၽြန္ေတာ္ကသာကသာကသာလက္ဆယ္ျဖာမုိး၍ ရိွခုိးေတာင္းပန္ပါသည္လက္ဆယ္ျဖာမုိး၍ ရိွခုိးေတာင္းပန္ပါသည္လက္ဆယ္ျဖာမုိး၍ ရိွခုိးေတာင္းပန္ပါသည္   .........   

 

 

 

 

 

 

 

တပ္ၾကပ္ႀကီးစာေရးေအာင္ပုိင္မင္း 

ကြန္ပ်ဴတာဒီပလုိမာသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁) 

သေျပရိပ္သာ (၂) တုိက္ (၄၆-က) 



မင္းလားကြ ဗုိင္းရပ္စ္ 

CCCOOOMMMPPPUUUTTTEEERRR______CCCRRRAAAZZZYYY   

Uဘာလဲဟ ဗုိင္းရပ္စ္ ဘာလဲဟ ဗုိင္းရပ္စ္ ((VViirruuss))  

 IT အေခၚ (Virus) ဗုိင္းရပ္စ္ ဆုိသည္မွာ Computer လည္ပတ္မႈစနစ္ကုိ အေႏွာင့္အယွက္ 

ေပးေသာ ပ႐ုိဂရမ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤပ႐ုိဂရမ္မ်ား ဝင္ေရာက္ေနေသာ စက္မ်ားအတြင္းတြင္ Setting မ်ား 

ေျပာင္းလဲေနျခင္း၊ အသုံးျပဳေနေသာ ဖုိင္မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ (Hidden) ျဖစ္ေနျခင္း၊ အသုံးျပဳသူ User မွ 

ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဖုိင္မ်ား ပြားေနျခင္း အစရိွသျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ ခံရေစပါသည္။ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားမွာ 

ဖန္တီးသူ၏ တုိက္ခုိက္လုိမႈ အမ်ိဳးအစားအလုိက္ အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္မႈ အဆင့္အတန္း ကြာျခားၾကပါသည္။ 

က်ီစယ္လုိ၍ ေနာက္ေျပာင္ယုံမွ် ဖန္တီးထားေသာ Virus မွ အစျပဳ၍ ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္ 

မ်ား/ဖုိင္မ်ားပ်က္စီးေစျခင္း အပါအဝင္ Windows Operating System တစ္ခုလုံးကုိ ရပ္တန္႔သြားေအာင္၊ 

လည္ပတ္ႏုိင္ျခင္းမရိွေတာ့ေအာင္ ဖန္တီးတုိက္ခုိက္သည့္ Virus အဆုံး Virus ေပါင္းစုံတုိ႔ကုိ ယေန႔အခါတြင္ 

ေတြ႔ရိွေနရပါသည္။ Virus ႏွင့္ဆက္စပ္၍ World Wide Web ေပၚတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရိွရသည့္ 

အေႏွာင့္အယွက္ ပ႐ုိဂရမ္မ်ားမွာ - 

 Adware (Advertising-supported software)။ အင္တာနက္ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ အေထာက္ 

အပ့ံ ျဖစ္ေစေသာ ပ႐ုိဂရမ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ Adware ပါဝင္ေသာ Software ကုိ Install 

ျပဳလုပ္မိေသာ ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ၎ပ႐ုိဂရမ္မ်ားသည္ အလုိအေလ်ာက္ လည္ပတ္ၿပီး ေၾကာ္ျငာ 

Internet webpage မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေစသည္။ Download ျပဳလုပ္ေစသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကြန္ပ်ဴတာ၏ 

memory မလုိအပ္ပဲ Run ေနသည့္ ဤ ပ႐ုိဂရမ္မ်ားေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ က်ဆင္းလာသည္။ 

စက္ေႏွးလာသည္။ အလုိအေလ်ာက္ေပၚလာေသာ ေၾကာ္ျငာစာမ်က္ႏွာ မ်ားေၾကာင့္ အလုပ္႐ႈပ္ 

ရသည္၊ စိတ္႐ႈပ္ရသည္။ Adware မ်ားလာပါက ကြန္ပ်ဴတာရပ္တန္႔ျခင္း Hang ျဖစ္ျခင္းမ်ား 

ျဖစ္လာႏုိင္သည့္အတြက္ အသုံးျပဳသူ User အေနျဖင့္ မ်ားစြာအခက္အခဲျဖစ္လာေစပါသည္။ 

 Spyware ။ တုိက္ခုိက္ခံရသူ၏ ကြန္ပ်ဴတာေပၚသုိ႔ ပုန္းလွ်ိဳးဝင္ေရာက္ Install ျပဳလုပ္တတ္ၿပီး User 

၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ၾကားျဖတ္ ဖမ္းယူေထာက္လွမ္းျခင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊  

ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ Account /Password မ်ားကုိခုိးယူၿပီး User မသိေအာင္ 

ဖန္တီးသူထံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ေစျခင္း အစရိွသည့္ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ပုိမုိ 

အႏၲရာယ္ႀကီးမားပါသည္။ 

 အလားတူ အေႏွာင့္အယွက္ေပးတတ္ေသာ ပ႐ုိဂရမ္မ်ားလည္း မ်ားစြာရိွပါေသးသည္.. အုပ္စုလုိက္ 

ထင္ရွားေသာ အေခၚအေဝၚမ်ားမွာ - Trojans, Keyloggers, Hijacker, worms etc.. 



 အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရိွေသာ စက္မ်ားတြင္ ဤကဲ့သုိ႔ ပ႐ုိဂရမ္မ်ား Run ေနလွ်င္ 

ကြန္ပ်ဴတာမွာ အလြန္အမင္းေလးလံလာပါသည္။ 

Uဘယ္သူေတြကုိ တုိက္တတ္သလဲ ဘယ္သူေတြကုိ တုိက္တတ္သလဲ ((အတုိက္ခုိက္ခံ ပစ္မွတ္မ်ားအတုိက္ခုိက္ခံ ပစ္မွတ္မ်ား)) 

 အမ်ားအားျဖင့္ Compter လုံၿခံဳေရးအေၾကာင္း မသိနားမလည္သူ အသုံးျပဳစ User မ်ား၊ 

ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အင္တာနက္ကုိ စသင္ခါစ Free download ဝါသနာရွင္ေလးမ်ား၊ 

ယုံလြယ္သူ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၊ အဂၤလိပ္စာကုိ ေသခ်ာမဖတ္ဘဲ Message ျမင္တုိင္း Click 

ႏိွပ္တတ္သူ OK ႏိွပ္တတ္သူမ်ား ခံရတတ္ပါသည္။ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ တစုံတရာျဖင့္ ဖ်ားေယာင္း 

ေသြးေဆာင္ၿပီးမွ ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ မလိမ့္တပတ္ျဖင့္ Install ျပဳလုပ္ေစျခင္းမ်ိဳးကုိ အသုံးမ်ားပါသည္။ 

 ဥပမာ (၁) - ေမာင္ျဖဴသည္ အင္တာနက္အသုံးျပဳတတ္ကာစ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဘာမဆုိ ရႏုိင္သည္ ဟု ၾကားဖူးေနသည္။ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ 

မ်ားကုိဖြင့္ၾကည့္ရင္း ''လုံၿခံဳေရးအတြက္ အလြန္အသုံးဝင္သည့္ Software တစ္ခုကုိ Free 

Download လုပ္ခြင့္ျပဳမည္" ဟု ေတြ႔သည္။ ယုံၾကည္စြာ Download လုပ္လုိက္သည္၊ 

မစစ္ေဆးေတာ့ဘဲ Install ျပဳလုပ္လုိက္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ထုိ လုံၿခံဳေရး Software ဆုိသည္က 

အေႏွာင့္အယွက္ Virus ျဖစ္ေနသည္၊ Windows ေပၚတြင္ ေၾကာ္ျငာစာမ်က္ႏွာမ်ား 

အလုိအေလွ်ာက္ အဆက္မျပတ္ ေပၚလာသည္။ ကြန္ပ်ဴတာမွာ အလြန္အမင္းေလးလံလာသည္။ 

 ဥပမာ (၂) - ေမာင္ညိဳသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ IT ပညာႏွင့္ မကင္းကြာသင့္ေၾကာင္း သိရိွထားသည့္ 

လူပ်ိဳႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ IT ေခတ္ အင္တာနက္တြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ 

ေယာက္်ားေလးဝါသနာရွင္မ်ား) အၾကည့္မ်ားသည့္ Adault Site ဟုေခၚေသာ လိင္မႈဆုိင္ရာ 

ဗီဒီယုိမ်ား ႐ုပ္ပုံမ်ား ကုိ ျပသ ေရာင္းခ်ေသာ / Free download လုပ္ခြင့္ျပဳေသာ Web Site မ်ား 

အမ်ားအျပားရိွသည္ဟု သိထားသည္။ ၎ Website မ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈသည္၊ 

ႏွစ္သက္ေသာ ဗီဒီယုိကုိ Download ျပဳလုပ္သည့္အခါ ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ ၾကည့္႐ႈရန္ လုိအပ္ေသာ 

Software တစ္ခုကုိ Install ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ေတြ႔သည္။ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ 

လုိက္သည္။ အဆုိပါ Software ဟု လိမ္ညာထားေသာ ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရပါေတာ့သည္။ 

 ဥပမာ (၃) - မသင္းသင္းသည္ ခင္မင္တတ္ေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ယေန႔ 

အင္တာနက္ကုိ ဖြင့္ၾကည့္ေသာအခါ မိမိ၏ Email Inbox ထဲတြင္ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ေတြ႔သည္။  

ေခါင္းစဥ္က Life is beauty ဟုေတြ႔သည္။ စိတ္ဝင္စားသျဖင့္ မစဥ္းစားေတာ့ဘဲ Click ႏိွပ္ၿပီး 

ဖြင့္လုိက္သည္။ Link မ်ားကုိ ႏိွပ္ၾကည့္လုိက္သည္။ It is too late now. Your life is no Longer-

Beautiful ဟုေပၚလာသည္။ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွ အခ်က္အလက္မ်ား အားလုံး ပ်က္စီးသြားပါသည္။ 



 ဥပမာ (၄) - ေမာင္ေခ်ာသည္ ကြန္ပ်ဴတာ ေက်ာင္းသားငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ Hacker ဟူသည့္ 

ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ားကုိ အလြန္အားက်သည္။ ယင္းတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လုိသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္ 

မ်ားသည္ IT ပညာျဖင့္ လူသားမ်ားအား ကူညီႏုိင္သည္၊ တုိက္ခုိက္ႏုိင္သည္၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ 

မည္သည့္ Hacker က မည္သုိ႔ အစြမ္းျပသြားသည္ အစရိွသျဖင့္ ၾကားဖူးေနသည္၊ Hacker ျဖစ္ရန္ 

ႀကိဳးစားေနေလသည္။ တေန႔တြင္ ေမာင္ေခ်ာ၏ Email ထဲသုိ႔ စာတစ္ေစာင္ေရာက္လာသည္။ 

သူတပါး၏ Email ကုိ Hack ၿပီး ဝင္ၾကည့္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းဟုေရးထားသည္။ လုပ္နည္းမွာ 

အလြန္လြယ္ကူၿပီး မိမိတုိက္ခုိက္လုိသူ၏ Email adress ကုိေဖာ္ျပကာ မိမိ၏ Email account ႏွင့္ 

Passwrod ကုိ ပုိ႔ေပးယုံမွ်ျဖင့္ သူတပါး Account ကုိ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ဟု ဆုိထားသည္။ 

သုိ႔ျဖစ္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း မိမိ၏ Account name ႏွင့္ Password ကုိ ေပးလုိက္သည္။ 

လူကုိယ္တုိင္လာေတာင္းလွ်င္ပင္ ေပးမည္မဟုတ္။ ယင္းေနာက္ ဘာမွ ထူးျခားမလာဘဲ Account 

သာ ခုိးယူခံလုိက္ရေပေတာ့သည္။ ၎ Web Program က ေမာင္ေခ်ာ Account ထဲမွ Address 

Book ကုိဖတ္ၿပီး ထုိထဲမွ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ အလားတူ Email မ်ား ပုိ႔ေလသည္။ မိမိမိတ္ေဆြမွ 

ေပးပုိ႔ေသာ Email မုိ႔ ယုံၾကည္ၿပီး ခံရသည့္သူမ်ား ခံရမည္။ သတိရိွသူမ်ား လြတ္လိမ့္မည္။ 

 

Uပ်ံ႕ပ်ံ႕ပြားပုံပြားပုံကေတာ့ လန္႔သြားမယ္ ယုံကေတာ့ လန္႔သြားမယ္ ယုံ  

 သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဗုိင္းရပ္စ္ျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈမ်ား အလြန္မ်ားျပားလာပါသည္။ 

အမ်ားအားျဖင့္ Online (World Wide Web) ေပၚမွ စတင္ကူးစက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ 

ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ Offline ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသုိ႔ပါ ေရာက္ရိွျပန္႔ပြားလာပါသည္။ floppy disk 

မ်ားေခတ္က ပ်ံ႕ပြားမႈႏႈန္းထက္ ယခု flash memory ေခတ္တြင္ ပုိမုိျမန္ဆန္စြာ ျပန္႔ပြားလာပါသည္။  

 ပထမဆုံး အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာစက္တစ္လုံးမွာ Virus ကူးစက္ခံေနရၿပီဆုိပါစုိ႔.. 

 ထုိကြန္ပ်ဴတာမွ ဥပမာ ဓါတ္ပုံဖုိင္မ်ားကုိ Print ထုတ္ယူရန္ ဓါတ္ပုံဆုိင္သုိ႔ flash Disk ျဖင့္ 

ထည့္ၿပီး သယ္ေဆာင္သြား၏။ ထုိအခါ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွ ဗုိင္းရပ္စ္သည္ flash Disk ေပၚသို႔ 

ကူးစက္ၿပီး ပါလာ၏။ 

 ဓါတ္ပုံဆုိင္မွ User သည္ ဗုိင္းရပ္စ္ Scan ႏွင့္ အျခားကာကြယ္မႈမ်ားကုိ Up to date 

မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက ၎၏ ကြန္ပ်ဴတာထဲသုိ႔ ဆက္လက္ကူးစက္၏။ 

 အျခား Customer မ်ားလည္း ဓါတ္ပုံထုတ္ရန္ Flash Disk မ်ား Flash Card မ်ားျဖင့္ 

လာၾက၏။ ယင္းတုိ႔၏ ပစၥည္းမ်ားမွလည္း Virus ပါလာႏုိင္၏။ ယင္းတုိ႔ထံသုိ႔လည္း စက္တြင္းရွိ 

Virus မ်ား ကူးသြားႏုိင္၏ ။ 



 ထုိသူမ်ားအားလုံး Flash Disk ကုိယ္စီျဖင့္ အိမ္၊ ႐ုံး၊ ဌာန အသီးသီးသို႔ ျပန္သြားၾကၿပီး 

သက္ဆုိင္ရာကြန္ပ်ဴတာအသီးသီးတြင္ အရင္းေရာအျမတ္ပါ ပါလာေသာ သက္ဆုိင္ရာ 

ဗုိင္းရပ္စ္ပါသည့္ Disk မ်ား Card မ်ားကုိ ဆက္လက္ အသုံးျပဳၾက၏။ 

 ႐ုံးခ်င္း ၊ အိမ္ခ်င္း၊ အဖြ႔ဲခ်င္း ဆက္လက္ Share ျပဳလုပ္ၾက၏ ။ ထုိအခါ.......... 

ကာကြယ္ႏုိင္သူမ်ား လြတ္ၾကေစ။ မကာကြယ္ႏုိင္သူမ်ား ခံၾကေစ။ 

 MP3 , MP 4 အစရိွသည့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳသူမ်ားလည္း.. ဤသို႔ 

ဤႏွယ္အတုိင္းပင္.....။ 

 Network တစ္ခုထဲရိွ Computer တစ္လုံးသုိ႔ကူးစက္ၿပီဆုိလွ်င္လည္း အျခားကြန္ပ်ဴတာမ်ားစြာ 

မွာ ဤသုိ႔ဤႏွယ္အတုိင္းပင္...။ 

 

UAAnnttiivviirruuss  SSooffttwwaarree  ((ဗုိင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေရး ေဆာ့ဖ္ဗုိင္းရပ္စ္ကာကြယ္ေရး ေဆာ့ဖ္၀၀ဲမ်ားဲမ်ား))  

 IT ေလာကႀကီးတြင္ ဖ်က္ဆီးသူရိွသလုိ ေစာင့္ေရွာက္သူလည္းရိွ၏။ အခေၾကးေငြျဖင့္ 

ကာကြယ္ေပးသူလည္းရိွ၏။ ေစတနာျဖင့္ ကာကြယ္ေပးသူလည္းရိွ၏။ Virus, Spyware ဟူသည့္ အဖ်က္ 

Program မ်ား ေပၚလာေသာ အခါ Antivirus, Antispysare ဟူသည့္ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ႏုိင္ေသာ 

Software မ်ားလည္း ေပၚလာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကား စိတ္ထားျဖဴစင္ေသာ ပညာရွင္မ်ားက ဖန္တီး 

ထုတ္လုပ္ၿပီး အခမဲ့ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေသာ Software မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎ပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ စြမ္းေဆာင္ကူညီမႈ 

အတြက္ ေက်းဇူးတင္ အသိအမွတ္ျပဳပါက နည္းမ်ားမဆုိ လွဴဒါန္း (Donate) ႏုိင္သည္။ မလွဴလည္း 

ရပါသည္။ ဥပမာ- Hijack This , Spybot Search & Destory , etc... 

 အခ်ိဳ႕ကား ကြန္ပ်ဴတာလုံၿခံဳေရး အတြက္ အခေၾကးေငြေပးရေသာ Software မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ 

ေရာင္းခ်ၾကသည္။ အသစ္ေပၚထြက္လာေသာ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ႏိွမ္နင္းရန္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ 

Update မ်ား ထုတ္ေပးၾကသည္။ Computer Security ဆုိင္ရာ အျခားအေထာက္အပ့ံမ်ားလည္း 

ေပးၾကသည္။ 

 အခ်ိဳ႕ Software မ်ားသည္ Virus ကုိသာ ရွာေဖြႏိွမ္နင္း ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ အခ်ိဳ႕က Spyware, 

Adware တုိ႔ကုိသာ ရွာေဖြႏိွမ္နင္းကာကြယ္ႏုိင္သည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ဘက္စုံကာကြယ္ႏုိင္သည္။ အရည္အေသြး 

အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေစ်းႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး......။ 

 ဘယ္လုိ Antivirus Software ကုိသုံးသည္ျဖစ္ေစ.. ေသနတ္ပစ္လွ်င္က်ည္ပါရသလုိ Antivirus 

Software မွန္လွ်င္ Defination Update လုပ္ရပါသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ 2006 ခုႏွစ္က ထုတ္လုပ္ထားေသာ 

Software တစ္ခုကုိ Update မလုပ္ထားလွ်င္ 2008 ခုႏွစ္မွထြက္ေပၚလာေသာ နည္းပညာအသစ္ႏွင့္ Virus 

ကုိ မသိပါ။ မသိ၍ မသတ္ႏုိင္ပါ.. ထုိ႔ေၾကာင့္ က်ည္မပါေသာေသနတ္ ေဆာင္ထားသလိုျဖစ္ပါသည္။ 

ေဆာင္ရတာေတာင္ ေလးပါေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘာကုိသုံးသုံး Update လုပ္ၿပီးသုံးမွ ျဖစ္ပါမည္။ 



ေကာင္းတာကုိလည္း ေရြးသုံးရပါမည္။ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ႏုိင္သူမ်ားက တုိက္႐ုိက္ Download ျပဳလုပ္ 

သုံးစြဲၿပီး မခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္သူမ်ားက ရရိွႏုိင္ေသာဆုိင္တြင္ ကူးယူသုံးစြဲရေပမည္။ 

 

Uလုပ္ပုံကလုပ္ပုံက  လန္းေပစြလန္းေပစြ  

 စက္ထဲဝင္သြားသည့္ ဗုိင္းရပ္စ္ဖုိင္တစ္ဖုိင္ အလုပ္လုပ္ပုံေလးေတြက အႏၲရာယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္မႈ 

အေပၚမွာ မူတည္၍ မတူၾကပါ။ သုိ႔ေသာ္ ယခုအခ်ိန္အထိေတြ႔ဖူးသမွ်ထဲမွ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ အလုပ္လုပ္ေသာ 

ဗုိင္းရပ္စ္မ်ား၏ လုပ္ပုံကုိင္ပုံ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါမည္-  

 ဗုိင္းရပ္စ္အမ်ားစုသည္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းသုိ႔ Hidden (မျမင္ႏုိင္ေသာ) ဖုိင္မ်ားအေနျဖင့္သာ 

ဝင္ေရာက္ပါသည္။ Windows Explorer မွ Tool => Folder Options  ကိုႏိွပ္ၿပီး View Tab 

ကုိဖြင့္ကာ => Advence Setting Area အတြင္းမွ Hidden files and folders ေအာက္မွ Show 

hidden files and folders-ON ကုိ ေရြးထားလုိက္ပါက ကြန္ပ်ဴတာေပၚရိွ မည့္သည့္ Hidden file 

ကုိမဆုိ ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ျမင္ႏုိင္က ဗုိင္းရပ္စ္ကုိ သတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ အဆင့္ အတန္းတခုရိွေသာ 

ဗုိင္းရပ္စ္သည္ ကြန္ပ်ဴတာထဲသုိ႔ Run သြားသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ Tool => Folder Options 

Menu ကုိ ေဖ်ာက္ထားလုိက္ျခင္းျဖင့္ မိမိအား ရွာေတြ႔ရန္ႀကိဳးစားမႈကုိ အခ်ည္းအႏီွးျဖစ္ေစပါသည္။ 

 အကယ္၍ ဗုိင္းရပ္စ္ဝင္ခဲ့ေသာ္ User က Run ေနသည့္ ဗုိင္းရပ္စ္ကုိ ရပ္ရန္အလုိ႔ငွာ ကြန္ပ်ဴတာကုိ 

Shut down/Restart ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ရပ္တန္႔ႏုိင္သည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ ရိွပါသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ အဆင့္အတန္းတစ္ခုရိွသည့္ ဗုိင္းရပ္စ္သည္ System Configuration Utility ရိွ Start Up 

ေနရာတြင္ ဗုိင္းရပ္စ္တည္ရိွသည့္ ဖုိင္ပတ္လမ္းေၾကာင္းကုိ ထည့္သြင္းလုိက္သျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာကို 

ျပန္ဖြင့္လုိက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ Virus ဖုိင္မွာ Run ၿမဲ Run ေနေစပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ 

ျပဳလုပ္ခ်က္ကုိလည္း အနည္းငယ္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ User က ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ပါေသးသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ Windows ၏ အေရးအႀကီးဆုံးေနရာျဖစ္ေသာ Registry Editor တြင္လည္း ထပ္မံ 

ထည့္သြင္းလုိက္ျပန္ပါသည္။ ထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ Registry Editor ကုိ ပါ Disable ျပဳလုပ္လုိက္ 

ျခင္းျဖင့္ Virus ကုိ ရပ္တန္႔ေစရန္ႀကိဳးစားမႈကုိ အခ်ည္းအႏီွးျဖစ္ေစပါသည္။ 

 အဆင့္အတန္းတစ္ခုရိွေသာ ဗုိင္းရပ္စ္သည္ Program တစ္ခုထဲ Run ေနျခင္းမဟုတ္ပါ.. 3 ခု 

ထိရိွႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ - A ,B , C ဟုဆုိၾကပါစုိ႔....။ A သည္ အဖ်က္ Program ျဖစ္ပါသည္။              

B သည္ အဖ်က္ Program မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Antivirus က မဖမ္းပါ။ B သည္ A ရိွမရိွကုိ 

ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး မရိွေတာ့လွ်င္ ျပန္ေရးေပးပါသည္။ A ကုိဖ်က္လုိက္ပါက B က A ကို 

ျပန္ေရးေပးႏုိင္ပါသည္။ C ကေတာ့ A ကုိ အလုိအေလ်ာက္ Run ေစရန္ (Autorun) ဖုိင္ဟု 

အၾကမ္းဖ်င္း နားလည္ထားႏုိင္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

အားလုံးဒီအတုိင္းဟု ဆုိလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဤကဲ့သုိ႔ ဖန္တီးမႈအားေကာင္းလာေသာ ဗုိင္းရပ္စ္ 



မ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ Antivirus ကုိ အၿမဲတမ္း Database (Difination) 

Update ျပဳလုပ္ေပးေနရပါမည္။ 

 ဗုိင္းရစ္စ္ တစ္ခုသည္ လက္ရိွ Run ေန /မေန ကုိ သိရိွႏုိင္သည့္ ေနရာတစ္ခု ရိွပါေသးသည္။ 

၎မွာ Windows Task Manager ျဖစ္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာကုိ အတန္အသင့္ ရင္းႏီွးသူမ်ားသည္ 

Task Manager ကုိလည္း သုံးစြဲတတ္ၾကပါသည္။ Task Manager တြင္ လက္ရိွ Program မည္မွ် 

အလုပ္လုပ္ေနသည္ကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ျခင္း၊ မည္သည့္ Process မ်ား မည္မွ် Run ေနသည္ကုိလည္း 

သိရိွႏုိင္ျခင္း ၊ Process အသစ္မ်ားကုိ Run ေစႏုိင္ျခင္း ၊ Run ေနေသာ Process မ်ားကုိလည္း 

ရပ္တန္႔ပစ္ေစႏုိင္ျခင္းအျပင္ Computer သည္ လက္ရိွ Memory မည္မွ် သုံးစြဲေနရသည္ကို 

သိရိွႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဗုိင္းရပ္စ္တစ္ခု Run ေနမေနကုိ သိရိွရန္ Ctrl + Alt + Delete ကုိ 

ႏိွပ္ၿပီး Process Tab တြင္ ၾကည့္႐ႈမွတ္သားကာ ရပ္တန္႔ႏုိင္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ အဆင့္အတန္း 

တစ္ခုရိွသည့္ Virus သည္ Task Manager ကုိလည္း Disable ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လုိက္ပါသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ရန္ႀကိဳးစားမႈကုိ အခ်ည္းအႏီွးျဖစ္ေစပါသည္။ 

 သုိ႔ျဖစ္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ အတန္အသင့္ အဆင့္ရိွေသာ Virus သည္ ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႔ 

ဝင္ေရာက္သြားၿပီးသည္ႏွင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ တၿပိဳင္တည္း လုပ္လုိက္ေလ့ 

ရိွပါသည္။ 

 Folder Options ကုိ ေဖ်ာက္လုိက္သည္။ 

 Registry Editor ကုိ Disable လုပ္လုိက္သည္။ 

 Task Manager ကုိ Disable လုပ္လုိက္သည္။ 

 Start up ႏွင့္ Registry တုိ႔တြင္ ကြန္ပ်ဴတာ Windows တက္သည္ႏွင့္ Auto run ေစသည္။ 

ဤသုိ႔ အတည္တက်ေနရာယူၿပီးေနာက္မွ အဓိကလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ဖ်က္ဆီးျခင္း ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း 

လုပ္ငန္းေပါင္းစုံကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကေလကုန္၏ ။ အခ်ိဳ႕ကား file/folder  မ်ားကုိ ဝွက္လုိက္ၿပီး ယင္း 

file/folder မ်ား၏ icon ႏွင့္အမည္မ်ား ကုိအသုံးျပဳ၍ exe ဖုိင္မ်ား ေဆာက္ၾကသည္။ 

ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ျခင္းသေဘာပင္ ။ User က မိမိျပဳလုပ္ထားေသာ ဖုိင္မွတ္၍ ဖြင့္သည္ရိွေသာ္ 

Vires ကုိ တစ္ႀကိမ္ Run ေပးျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ Run ေပးတုိင္း Virus သည္ မိမိကုိယ္ကို 

ပုံတူမ်ား ပြားေပးၿပီး ပုိမုိ ႐ႈပ္ေထြးလာေစသည္။ အခ်ိဳ ႕ကား Windows စတက္လွ်င္ လုိအပ္ေသာ 

ntdlr file ကဲ့သုိ႔ မရိွမျဖစ္ဖုိင္မ်ိဳးကုိ ဖ်က္ပစ္လုိက္၏ ။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ Computer မွ Restart 

ျဖစ္ေသာအခါ ntdlr file missing ဟု ျပေနၿပီး windows မတက္ေတာ့ေခ်..။ အခ်ိဳ႕ကား file icon 

မ်ားကုိေျပာင္းပစ္ေလ၏။ အခ်ိဳ႕ကား ေပါက္တတ္ကရ ေပၚခ်င္ရာေတြေပၚကုန္၏။ File ဟူသမွ် 

အားလုံးဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းခံရသူမ်ား ရိွခဲ့သည္။ အေရးႀကီးေသာဖုိင္မ်ား ပ်က္စီးသြားသျဖင့္ 

အခ်ိန္မီအလုပ္မၿပီးရကား အလုပ္ ျပဳတ္သူမ်ား၊ အေရးယူခံခဲ့ရသူမ်ား ရိွခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ 

ျမန္မာျပည္မွ ေရႊျမန္မာအမ်ိဳးေကာင္းသား မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားထဲက ေတာ္ရာေေတာ္ေၾကာင္း ပညာ 



ကုိ မသင္ဘဲ ဗုိင္းရပ္စ္ေရးေသာနည္းကုိမွ ေလ့လာ၍ ေရးၾကသည့္ ျမန္မာျပည္ျဖစ္ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားက 

ပုိ၍ ရက္စက္၏။ ဖေအ့မ်က္ႏွာကုိ Ice-cream သုတ္၍ ေခြးဝဲစားနဲ႔လ်က္ခုိင္းေသာ သားသမီးမ်ိဳး၏ 

ရက္စက္မႈမ်ိဳးျဖစ္ေပသည္။ ရွက္တက္ၾကပါေစ ။ ဤကား Virus ၏ အဓိက ေႏွာင့္ယွက္ 

ဖ်က္ဆီးေရးလုပ္ငန္းေပါင္းစုံကုိ ႀကံဳဖူးသမွ် ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။ flash disk ကဲ့သုိ႔ disk 

တစ္ခုခုလာထုိးလွ်င္ စက္ထဲရိွသမွ် ဗုိင္းရပ္စ္အားလုံး ထုိ disk ေပၚသုိ႔ ပြားၿပီးလုိက္သြားၾက၏။ 

ေနာက္စက္တစ္လုံးသုိ႔ ထုိ disk သြားထုိးလွ်င္ တေပ်ာ္တပါး ထုိစက္ေပၚသုိ႔ ကူးၾက၏ ။ ဤနည္း 

အားျဖင့္ Virus သည္ AIDS ကူးနည္းမ်ိဳး ကူးစက္တတ္ေပေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။ 

Uမျဖစ္ခင္တား၍အကာအကြယ္ယူမျဖစ္ခင္တား၍အကာအကြယ္ယူ  

 ယေန႔ေခတ္အခါသမယ Antivirus/Antispyware မ်ား မေကာင္းဟု မေျပာလုိပါ။ သူ႕ဟာနဲ႔သူ 

အလြန္ေကာင္းၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ မည္မွ်ပင္ေကာင္းေကာင္း File sharing ႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း 

မေနႏုိင္သူမ်ားအတြက္ လုံၿခံဳသည္ဟူ၍မရိွပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဤစနစ္ႀကီးမ်ိဳး တစ္ခု 

ရိွေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသုံးမျဖစ္ သုံးေနၾကရပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး file မ်ား၊ ေကာင္းမြန္ေသာ 

Software မ်ား Share ၾကပါသည္။ Virus မ်ားလည္း ပြ ထ ေနသည္ကုိ ေတြ႔ေနရပါသည္။ ေစတနာျဖင့္ 

Kaspersky, Nortan, Avast, AVG ကဲ့သုိ႔ေသာ Software မ်ားအတြက္ Update file မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပး 

ေနသည္ ကုိလည္း ဝမ္းသာစြာေတြ႔ရပါသည္။ Virus မ်ားလည္း ပြားၿမဲပြားေနသည္ကုိေတြ႔ရပါသည္။ Online 

ေပၚတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁ဝ ရက္ေလာက္ကမွ စတင္ေပၚေပါက္လာေသာ ဗုိင္းရပ္စ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႐ုံး/ဌာန 

အခ်ိဳ႕မွ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Up to date  ဝင္ေမႊေနသည္ကုိလည္း ေတြ႔ဖူးပါသည္။ 

အရမ္းေခတ္မီတယ္ေခၚမလား၊ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာလား ၊ ထုိင္ကန္ေတာ့ရမလား မေျပာတတ္ေတာ့ပါ..။ 

ဗုိင္းရပ္စ္ဟူသည္ မီးကဲသုိ့႔ မေလာင္ခင္တား၊ မဝင္ခင္ တားရသည့္အမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ေစခ်င္ 

ပါသည္။ ဖ်က္ဆီးမႈျပင္းထန္ေသာ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ိဳးကုိ ဝင္ေနေၾကာင္း မသိလုိက္ဘဲ Infection ျဖစ္ၿပီးကာမွ 

သိလ်င္ ေနာက္က်သြားႏုိင္ပါသည္။ ဖုိင္မ်ား မပ်က္လွ်င္ေတာင္ Windows ျပန္တင္ရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ 

အခ်ိန္ႏွင့္ေျပးညီ လုပ္ငန္းၿပီးစီးရန္ လုိအပ္ေနသည့္အခါမ်ိဳးတုိက္ဆုိင္လ်င္ မည္မွ် စိတ္ဆင္းရဲရသည္ကုိ 

ႀကံဳဖူးသူမ်ား သိၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဝင္ခင္ တားပါ.. အကာအကြယ္အျပည့္ျဖင့္ ေနပါ။ ဝင္လာလွ်င္ 

ခ်က္ခ်င္းရွင္းပစ္ပါ။ flash disk လာလွ်င္ ဗုိင္းရပ္စ္ပါသည္ဟု အေသမွတ္ယူထားပါ။ Auto run box 

တက္လာလွ်င္ Cancel လုပ္ပစ္ပါ။ Antivirus ျဖင့္ Scan ထုိးပါ။ ေတြ႔လွ်င္သတ္ပါ။ မေတြ႔လွ်င္ပင္ 

မေသခ်ာေသးပါ။ ဤေနရာတြင္ Winrar ဟုေခၚသည့္ လူသုံးမ်ိဳးေသာ ဖုိင္ခ်ံဳ႕ Software ေလးကုိ သုံးၿပီး 

flash disk ကုိ ထုိးၿပီးၿပီးခ်င္း browse လုပ္ၾကည့္လွ်င္ Virus ကုိ ျမင္ႏုိင္ၿပီး စက္ထဲမမဝင္ေသးခင္ 

Shft+Del ျဖင့္ ဖ်က္ပစ္လုိက္ႏုိင္သည္ဆုိသည္ကုိ လူသိနည္းေသး၏။ ဆက္လက္ ရွင္းျပသြားပါမည္။ 

ေအာက္မွာျပမယ့္နည္းေတြကုိၾကည့္ၿပီး စစ္ေဆးပါဦး..။ လုံးဝေသခ်ာမွ flash disk , floppy disk , 

အစရိွသည္တုိ႔ကုိသုံးပါဟု တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 



Uဗုိင္းရပ္စ္ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္ကခုန္ျခင္းမ်ားႏွင့္ကခုန္ျခင္း  

မိမိစက္အတြင္းမွာ ဗုိင္းရပ္စ္တစ္ေကာင္ေကာင္ ဝင္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ပါသလား။ ေသခ်ာေပါက္ ဝင္ေနၿပီ 

ဆုိတာသိေနပါလ်က္နဲ႔ Antivirus က အဲဒီဗုိင္းရပ္စ္ကုိ မသိလုိ႔ သတ္လုိ႔မရ ျဖစ္ေနပါသလား။ ဗုိင္းရပ္စ္ကုိ 

ေသေသခ်ာခ်ာေတြ႕ေနလုိ႔ Shift + Delete နဲ႔ဖ်က္တာေတာင္မွ ျပန္ျပန္ေပၚေနပါသလား။ တခုခ်င္း 

ၾကည့္ရွင္းသြားရေအာင္....။ 

 

အေပၚမွာေျပာခဲ့တာေတြထဲက တခုခုျဖစ္ေနၿပီဆုိရင္ မိမိစက္ဟာ ဗုိင္းရပ္စ္ထိထားၿပီၿပီးလုိ႔ပဲ မွတ္ထား 

လုိက္ပါ။ တကယ္လုိ႔ ဗုိင္းရပ္စ္နာမည္ကုိ သိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးေပါ့။ 

ဗုိင္းရပ္စ္တစ္ခုဟာ စက္ထဲမွာ Run ေနၿပီဆုိရင္ သူ႔ကုိ ဒီအတုိင္း Shift + Delete နဲ႔ ဖ်က္လုိ႔မရပါဘူး။ 

ျပန္ေပၚပါတယ္.. ။ အၿပီးသတ္ခ်င္ရင္ အရင္ဆုံး သူ႕ရဲ႕ Process ကုိ ရပ္ပစ္ရပါမယ္.. Keyboard က 

Ctrl+Alt+Del သုံးလုံးကုိတြဲႏိွပ္လုိက္ပါ။ Windows Task manager ေပၚလာရပါမယ္။ မေပၚလာဘဲ 

ေအာက္က Massage ေပၚလာရင္ေတာ့ ဗုိင္းရပ္စ္ရိွတယ္ဆုိတာ ပုိေသခ်ာပါၿပီ..။ 

 

ဒါဆုိရင္ေတာ့ Task Manager ကုိ ျပန္ဖြင့္ဖုိ႔ လုပ္ရပါမယ္..။ 

Start =>Run ကုိ ႏိွပ္ၿပီး gpedit.msc လုိ႔ ႐ုိက္ထည့္ၿပီး OK ကုိ ႏိွပ္လုိက္ပါ။ 

 

Group Policy Windows ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္ဘက္အျခမ္းမွာ User Configuration ကုိ Double 

Click လုိက္ရင္ ေအာက္ကုိ folder သုံးခု ထပ္ေျပက်သြားပါမယ္။ အဲဒီက Administrative Templates ကို 

ထပ္ၿပီး Double Click လိုက္ရင္ ေအာက္ကုိ folder ေတြ ထပ္ ေျပက်သြားပါမယ္။ ဟုိးေအာက္ဆုံးမွာ 

System ဆုိတာရိွတယ္။ အဲဒါကုိ Double Click လိုက္ပါအုံး ထပ္ေျပက်သြားတဲ့ folder ေတြထဲမွာ 

Ctrl+Alt+Del Options ကုိ Click တစ္ခ်က္ႏိွပ္လုိက္ၿပီး Window ရဲ့ညာဘက္အျခမ္းမွာ Remove Task 

Manager  ကုိ Double click နဲ႔ ဖြင့္လုိက္ရပါမယ္..  

 



 

ထပ္ပြင့္လာတဲ့ Remove 

Task Manager Properties 

Dialog box မွာ Setting 

Tab ကုိႏိွပ္ထားၿပီး Disable 

radio button ေလးကုိ 

ေရြးကာ Apply ကုိ Click 

လုပ္လုိက္ ပါ။ ကဲ အခု Ctrl 

+Alt + Delete ကို 

ျပန္ႏိွပ္ၾကည့္ လုိက္ပါအုံး.. 

ျပန္ေပၚလာတာ ကုိေတြ႕ရပါ 

လိမ့္မယ္ ဒါဆုိရင္ Remove 

Task Manager Properties 

Dialog box ကုိ OK ႏိွပ္ၿပီး 

ပိတ္လ္ုိက္ပါမယ္ ၿပီးေတာ့ 

Windows Task Manager 



မွာ Process Tab ကုိ ႏိွပ္ထားလုိက္ပါ၊  ၿပီးရင္ ေအာက္မွာ လက္ရိွ Run ေနတဲ့ Process ေတြထဲက Virus 

process (ဥပမာ အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ေခတ္စားေနတဲ့ chrome.exe) ေပၚကုိ Right Click ေခါက္ၿပီး 

End Process Tree ကုိႏိွပ္လုိက္ရင္ Virus ဟာ သက္မဲ့ ျဖစ္သြားပါၿပီ (ရပ္သြားၿပီလုိ႔ ဆုိလုိတာပါ)။ 

ကဲအခု ရပ္တန္႔ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ကုိ အၿပီးအျပတ္ ဆက္ရွင္းလုိက္ရေအာင္.. အထက္မွာကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ေျပာခဲ့တယ္.. ဗုိင္းရပ္စ္ဟာ သူ႔ကုိရပ္တန္႔လုိက္ၿပီဆုိရင္ အလုိအေလွ်ာက္ Windows စတက္တာနဲ႔ Run 

ႏုိင္ေအာင္ Windows Startup မွာ တည္ေနရာဖုိင္ပတ္လမ္းေၾကာင္းကုိ သြားေရးထားတယ္လို႔ 

ေျပာခဲ့တယ္ေနာ္။ အဲဒီတည္ေနရာေရးမိတာကုိက အခုေတာ့ သူ႔ေသတြင္းသူတူးသလုိျဖစ္သြားၿပီေပါ့။ 

ဘယ္ေနရာမွာရိွသလဲဆုိတာကုိသြားၾကည့္ရေအာင္။ Start => Run ကုိ ႏိွပ္ၿပီး msconfig လုိ႕ 

႐ုိက္လုိက္ပါ။ OK ႏိွပ္လုိက္ပါ..။ System Configuration Utility ေပၚလာပါလိမ့္မယ္.. Startup Tab ကို 

ႏိွပ္လုိက္ပါ .. အဲဒီမွာ ဝင္းဒုိးစစတက္ခ်င္း Run မယ့္ဖုိင္ေတြကုိ အမွန္ျခစ္ေလးေတြျခစ္ထားတာ 

ေတြ႔ရပါမယ္၊ ဗုိင္းရပ္စ္ဖုိင္ (ဥပမာ chrome.exe) ကုိလုိက္ရွာလုိက္ေပါ့၊ ေတြ႔ၿပီဆုိရင္ အမွန္ျခစ္ကေလးကို 

ျဖဳတ္လုိက္ ဒါဆုိရင္ ေနာက္တခါဝင္းဒုိးစတက္ရင္ ဒီေနရာကေန မ Run ႏုိင္ေတာ့ဘူးေပါ့၊ တဆက္ထဲမွာပဲ 

သူ႕ရဲ့ဖုိင္ပတ္လမ္းေၾကာင္းကုိ မွတ္ခဲ့လုိက္မယ္၊ c:\program files\system 32\chrome.exe လို႔ 

ေရးထားတယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီမွာ သြားရွာၿပီး ဖ်က္ပစ္ယုံပဲေပါ့ .. 

 

အခု Apply & OK ႏိွပ္ၿပီးထြက္လုိက္ပါ။ Windows က Restart ခ် မလားလုိ႔ ေမးပါလိမ့္မယ္။ 

လုပ္စရာနည္းနည္းက်န္ေသးတဲ့အတြက္ အဲဒီအတုိင္းေလးပဲ ဘာမွမလုပ္ဘဲ ထားလုိက္ပါအုံး.. 



အထက္စာမ်က္ႏွာေတြမွာတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္ေနာ္.. Windows ရဲ့ Hidden ဖုိင္ေတြကို 

ၾကည့္လုိ႔ရတဲ့ Folder Options Menu ကုိင္ ဗုိင္းရပ္စ္က ေဖ်ာက္ထားတတ္တယ္လုိ႔.. 

အခု အဲဒါေလးကုိလည္း ျပန္ျပင္ၾကမယ္.. ထုံးစံအတုိင္း gpedit.msc ကုိ Run လုိက္ပါအုံး.. ၿပီးရင္... 

User Configuration => Administrative Templates => Windows Components => Windows 

Explorer ကုိ ႏိွပ္ထားၿပီး ညာဘက္အျခမ္းက Removes the Folder Options menu item from the 

Tools menu ကုိ Double Click နဲ႔ ဖြင့္လုိက္ပါ.. ထပ္ေပၚလာတဲ့ box ထဲမွာ ထုံးစံအတုိင္း Disable 

ကုိႏိွပ္ၿပီး Aply ေခၚလုိက္မယ္ ၊ ၿပီးရင္ Start => Programs=> Accessories => Windows Explorer 

ကုိ ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ပါ ။ Tools Menu ကုိ ႏိွပ္ၾကည့္လုိက္ရင္ Folder Options Menu ကုိ ေတြ႔ရၿပီေပါ့ဗ်ာ.. 

Folder Options Menu ကုိ ေတြ႔ၿပီဆုိရင္ Windows 

Hidden ဖုိင္ေတြကုိ ျမင္ရေအာင္ လုပ္ၾကပါမယ္.. Tools 

menu ေအာက္က Folder Options ကုိ 

ႏိွပ္လုိက္ပါမယ္.. View Tab ကုိ Click လုပ္ထားၿပီး 

Hidden files and folders ေအာက္က Show Hidden 

files and folders-ON ဆုိတာေလးကုိ Check လုပ္ၿပီး 

Apply & OK နဲ႔ ထြက္လုိက္မယ္.. ဒါဆုိရင္ Hidden files ေတြကုိ ျမင္ၿပီေပါ့...  

 

 

 

အခု ဆက္လုပ္ရမွာကေတာ့ Registry 

Editor ထဲက Run ထားတဲ့ 

ဖုိင္ပတ္လမ္းေၾကာင္း ကုိ ဖ်က္ပစ္ဖုိ႔ပါ.. 

အဲဒီေတာ့ Startup မွာ ဖ်က္ခဲ့ ေပမယ့္ 

Registry ထဲမွာ မဖ်က္ရေသး ရင္ Virus 

က Run ေနအုံးမွာပါပဲ.. ဒါေၾကာင့္ 

တခါထဲ အျပတ္ရွင္းရပါမယ္.. Start => 

Run ကေန regedit လုိ႔ ႐ုိက္လုိက္ၿပီး 

OK ေပးလုိက္ပါ။ တကယ္လုိ႔ Registry 

Editor ကုိ ဗုိင္းရပ္စ္က မပိတ္ထားခဲ့ရင္ 

ပြင့္လာရမယ္.. ပိတ္ထားတယ္ဆုိရင္ 

ေတာ့ ဒီလုိေပၚလာမယ္.. 

 



အဲဒါကုိ ျပင္ဖုိ႔ အတြက္  

Start => Run ျပန္ေခၚၿပီး 

gpedit.msc ျပန္ ႐ုိက္ထည့္ 

OK ျပန္ ေပးလုိက္ရင္ 

Gropu Policy ျပန္တက္ 

လာမယ္.. ဘယ္ဘက္ 

အျခမ္းက               

User configuration => Administrative Templates => System ကုိ ႏိွပ္ထားၿပီး ညာဘက္အျခမ္းမွာ 

Prevent access to registry tools ကုိ ဖြင့္ပါမယ္.. ပြင့္လာလုိ႔ ရိွရင္  Setting Tab ကုိ ေရြးထားၿပီး 

Disable  radio button ေလးကုိ တခ်က္ႏိွပ္လုိက္မယ္.. Apply & OK ေပးလုိက္ မယ္.. ၿပီးရင္ Start => 

Run မွာ regedit လုိ႕႐ုိက္ ထည့္ၿပီး OK လုိက္ရင္ Registry Editor ပြင့္လာ ပါလိမ့္မယ္.. အခု 

အဓိကက်တဲ့အခ်က္ တစ္ခ်က္ကုိ ေျပာပါမယ္.. Windows Registry သည္ ကြန္ပ်ဴတာ လည္ပတ္ဖုိ႔ 

အတြက္ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္ Key အခ်က္အလက္အားလုံးဟာ အထိ မခံပါဘူး အေၾကာင္း တစုံ 

တရာေၾကာင့္ အဲဒီထဲက Key ေတြကုိ မွား ဖ်က္မိရင္ ဒုကၡေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္.. ဒါေၾကာင့္ ဘာမွမလုပ္ခင္မွာ 

Registry ကုိ Back up လုပ္ထားပါ.. ဒါေပမယ့္ ေသမထူးေနမထူး ဗုိင္းရပ္စ္ထိထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး 

အတြက္ကေတာ့ ဒီထက္ဆုိးဖ်က္မိလည္း ဘာမွေတာ့ ျဖစ္မလာေတာ့ပါဘူး.. အမွန္တကယ္ 

သတိေပးခ်င္တာက ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၿပီးမွ ဖ်က္ရပါမယ္ ဆုိတာပါပဲ ကဲ.. registry backup လုပ္ရေအာင္ 



File => Export ကုိ ႏိွပ္ၿပီး ေပၚလာတဲ့ box ထဲမွာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ တစ္ေနရာကုိေရြးၿပီး Save 

လုပ္လုိက္ပါ.. 

အခုကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လုပ္မွာက Registry ထဲမွာေရးထားတဲ့ Virus ရဲ့ ဖုိင္ပတ္လမ္းေၾကာင္းကုိ ရွာဖုိ႔ပါပဲ.. 

အဲဒါကုိဖ်က္မွ ဗုိင္းရပ္စ္ရဲ့ လက္စလက္နေတြက ျပတ္မွာေလ.. Regsiry Editor ရဲ့ ဘယ္ဘက္အျခမ္း 

မွာလည္း HKEY_CURRENT_USER ဆုိတာရိွပါတယ္.. အတုိေကာက္အားျဖင့္ HKCU လုိ႔မွတ္လုိက္ 

ရေအာင္.. အဲဒါေလးကုိ အခုေရးျပမယ့္အစီအစဥ္အတုိင္း ေျဖခ်သြားမယ္.. 

HKCU => Software => Microsoft => Windows => Current Versions=> Run ကုိ click 

ႏိွပ္ထားမယ္.. ညာဘက္အျခမ္းမွာ ေပၚေနတဲ့ Key ေတြအားလုံးဟာ Windows စတက္တက္ခ်င္း Run 

မယ့္ ဖုိင္ေတြပါပဲ.. အဲဒီထဲမွာ ဗုိင္းရပ္စ္ဖုိင္အမည္ပါတဲ့ Key ကုိ လုိက္ရွာမယ္..ဖ်က္မယ္.. မရိွရင္ ဒါမွမဟုတ္ 

ဖ်က္ၿပီးရင္ ဘယ္ဘက္အျခမ္းကုိျပန္သြားမယ္..  

HKEY_LOCAL _MACHINE ကုိလည္း HKLM လုိ႔ မွတ္လုိက္မယ္ေနာ္.. အဲဒါေလးကုိလည္း 

အခုေရးျပမယ့္အစီအစဥ္အတုိင္း ေျဖခ်သြားမယ္.. 

HKLM => Software => Microsoft => Windows => Current Versions=> Run ကုိ click 

ႏိွပ္ထားမယ္.. ညာဘက္အျခမ္းမွာ ေပၚေနတဲ့ Key ေတြအားလုံးဟာ Windows စတက္တက္ခ်င္း Run 

မယ့္ ဖုိင္ေတြပါပဲ.. အဲဒီထဲမွာလည္း ဗုိင္းရပ္စ္ဖုိင္အမည္ပါတဲ့ Key ကုိ လုိက္ရွာမယ္..ဖ်က္မယ္.. 

မဖ်က္ခင္မွာ ဖုိင္ပတ္လမ္းေၾကာင္းေလးကုိ ေသခ်ာစြာ မွတ္ခဲ့ပါ..  

တခါတရံ ဗုိင္းရပ္စ္က Start Menu ထဲက Search ဆုိတာကုိလည္း ေဖ်ာက္ထားတတ္တယ္.. 

ဒါမ်ိဳးရိွေနရင္လည္း... 

HKCU => Software => Microsoft => Windows => Current Versions=> policies => System 

ကုိ Click ႏိွပ္ထားၿပီး ညာဘက္အျခမ္းမွာ nofind ဆုိတဲ့ key ကုိ ဖ်က္လုိက္ရမွာပါ.. အဲဒီမွာ 

မရိွဘူးဆုိရင္ေတာ့  

HKLM => Software => Microsoft => Windows => Current Versions=> policies => System 

ကုိ Click ႏိွပ္ထားၿပီး ညာဘက္အျခမ္းမွာ nofind ဆုိတဲ့ key ကုိ ဖ်က္လုိက္ပါ.. ဆုိလုိတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

Registry ကုိ ေကာင္းေကာင္းေလး နားလည္ထား႐ုံနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာကုိ လုိသလုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔ရတယ္ 

ဆုိတာေလးပါ.. ၿပီးေတာ့ Group Policy ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တာေရာေပါ.. ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ Group 

Policy ကုိ သုံးတာက ပုိၿပီးအႏၲရာယ္ကင္းတယ္၊ လြယ္ကူရွင္းလင္းတယ္လုိ႔ထင္ပါတယ္..။့  

ကဲ အခု Windows Registry ကုိ ပိတ္လုိက္မယ္.. 

ကဲ .. အခု ဗုိင္းရပ္စ္ကုိ တကယ္သြားၿပီးသတ္ေတာ့မယ္.. 

ေစာေစာက မွတ္လာတဲ့ ဖုိင္ပတ္လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း သြားၿပီးေတာ့ ရွာလုိက္ပါ.. 

c:\windows\system32 ကုိဖြင့္ၿပီး chrome.exe ကုိ လုိက္ရွာလုိက္ပါ ေတြ႔ရင္ Shift+Delete နဲ႔ 

ဖ်က္လုိက္ပါ.. ၿပီးသြားပါၿပီ..ဗုိင္းရပ္စ္က ေသသြားပါၿပီ.. ဒါေပမယ့္ အခု ကၽြန္ေတာ္ဥပမာထားေျပာေနတဲ့ 



ဗုိင္းရပ္စ္က သာမန္ ေႏွာင့္ယွက္တာေလာက္ပဲ လုပ္တဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ပါ.. တခ်ိဳ႕ ဗုိင္းရပ္စ္ေတြက ဝင္းဒုိးစ္ 

တက္ဖုိ႔မရိွမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ ဖုိင္ေတြကုိ ဖ်က္ပစ္တတ္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္ေနာ္.. အဲဒီေတာ့ ကုိယ့္စက္ထဲမွာ 

ဝင္ကုိက္သြားတဲ့ဗုိင္းရပ္စ္ဟာ ဝင္းဒုိးစ္ Boot file ေတြကုိ ဖ်က္ဆီးသြားေသးသလားဆုိတာ စစ္ရအုံးမယ္.. 

ေတာ္ၾကာေနမွ ဗုိင္းရပ္စ္က ေသပါၿပီကြာဆုိၿပီး Restart ခ်လုိက္ရင္ ေနာက္တခါ ျပန္တက္လာတဲ့ 

အခါက်ေတာ့ ဝင္းဒုိးစ္က မတက္ေတာ့ရင္ ခဲေလသမွ် ပဲေရပြ ျဖစ္အုံးမွာေလ.. အဲဒါေၾကာင့္ Final Check 

အေနနဲ႔ mycomputer=> Drive C: ကုိ ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ပါအုံး.. အဲဒီထဲမွာ 

 ntdlr 

 ntdetect.com 

 boot.ini ဆုိတဲ့ ဖုိင္ သုံးဖုိင္ စုံမစုံၾကည့္ပါ.. တစ္ဖုိင္ဖုိင္က လုိေနၿပီဆုိရင္ေတာ့ 

တျခားကြန္ပ်ဴတာကေန ကူးထည့္လုိက္ပါအုံး.. အဲဒီသုံးဖုိင္ မစုံရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 

ဝင္းဒုိးတက္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး..  

ကဲ စုံၿပီဆုိရင္ေတာ့ msconfig လုပ္တုန္းက Restart ေတာင္းထားတဲ့ေဘာက္စ္ကုိ အခု လက္ခံၿပီး 

စိတ္ခ်လက္ခ်သာ Restart ခ်လုိ႔ရပါၿပီ... 

Uညႇပ္က်န္ခ့ဲတ့ဲ ေမးခြန္းတစ္ခုညႇပ္က်န္ခ့ဲတ့ဲ ေမးခြန္းတစ္ခု  

 အခုေျပာခဲ့သမွ် မွာ Disable ျဖစ္ေနတာေတြကုိ Group Policy (gpedit.msc) ကေန ျပန္ဖြင့္လုိ႔ 

ရတယ္ဆုိတာေလးေတြမွတ္မိၾကတယ္ေနာ္.. ေမးခြန္းတခုက အဲဒီလုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ gpedit.msc ကုိေရာ 

ဗုိင္းရပ္စ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးက Disable မလုပ္သြားႏုိင္ဘူးလား ... 

 အေျဖက လုပ္သြားႏုိင္ပါတယ္.. gpedit.msc တင္မက ရိွရိွသမွ် .msc command အားလုံးကုိ 

Disable လုပ္သြားတဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ကုိေတာင္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ေတြ႔ဖူးပါသတဲ့.. အဲဒီေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီလုိ အျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ ခံရရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၾကပါ့မလဲ.. သူကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကုိ Format 

႐ုိက္ပစ္လုိက္တယ္လုိ႔ေျပာတယ္.. ေကာင္းၾကေရာ.. သူ႕စက္ကေတာ့ျဖင့္ အေရးႀကီး Data မရိွလုိ႔ 

ႏွေျမာစရာမလုိဘူးထင္ပါရဲ့.. ဒီတစ္ခါေတာ့ ခက္ၿပီ.. အဲဒီေတာ့ သူ႕ကုိ ျပန္ဖြင့္ဖုိ႔ Windows Registry ကုိ 

ျပန္သြားရပါမယ္.. အဲဒီလုိျပန္သြားဖုိ႔ကုိလည္း Registry ကုိ Disable လုပ္ထားေသးေတာ့ 

ဘာလုပ္ရအုံးမွာလဲ..  

အေျဖ။ Administrator level ရိွတဲ့အေကာင့္တစ္ခုကုိ အသစ္ဖြင့္လုိက္ၿပီး လက္ရိွ အေကာင့္ကေန 

အေကာင့္ အသစ္ကုိ Switch လုပ္လုိက္ရပါမယ္.. အဲဒီမွာ Registry Disable မျဖစ္ေသးတာကုိ 

ေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီကေန သြားျပင္ေပးရင္ျဖင့္ gpedit.msc ကုိ ျပန္ဖြင့္လုိ႔ရသြားမွာပါ.. ဒါေၾကာင့္ 

 Start => Setting => Control panel => User account ကုိ ႏိွပ္လုိက္ပါ၊  

 User Account Window ေပၚလာတဲ့အခါက်ေတာ့ create a new account ကုိ ႏိွပ္ပါ။ 



 ေနာက္ထပ္ တဆင့္ေပၚလာရင္ေတာ့ Name the new account ေအာက္က 

ေလးေထာင့္ေဘာက္စ္ေလးထဲမွာ နာမည္အသစ္တစ္ခု ေပးလုိက္ပါ.. ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ 

ဥပမာအေနနဲ႔ crazy လုိ႔ ေပးလုိက္ပါတယ္..  ဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ႐ူးေနၿပီ ဆုိတဲ့သေဘာေပါ့ ၿပီးေတာ့ 

Next ကုိ ႏိွပ္တယ္..။ 

 ေနာက္တစ္ဆင့္ကုိ ေရာက္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ Pick an account type ဆုိတဲ့ေအာက္မွာ 

Computer Administrator ဆုိတာကုိ ေရြးရပါမယ္..။ ဒီေနရာမွာ  

 Computer Administrator နဲ႔ Limited တုိ႔သည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ခ်င္း မတူပါဘူး.. Administrator 

က ကြန္ပ်ဴတာကုိ ႀကိဳက္သလုိလုပ္လုိ႔ရတယ္.. Software တင္တာ၊ ျဖဳတ္ခ်တာ၊ အေရးႀကီးတဲ့ 

Setting ေတြ ျပင္ခြင့္ရိွတာ၊ Limited User ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လုိ႔ရတာ၊ အဲဒီ User ေတြရဲ႕ 

ဖုိင္ေတြကုိ ၾကည့္႐ႈခြင့္၊ ျပင္ခြင့္၊ ဖ်က္ခြင့္ရိွတာ၊ အဲဒီ User ေတြရဲ ့ ကြန္ပ်ဴတာသုံးစြဲမႈကို 

အစစအရာရာလုိပဲ ကန္႔သတ္လုိ႔ရတာေတြ ရိွပါတယ္။ 

 Limited User ကေတာ့ Administrator ရဲ့ ကန္႔သတ္မႈေအာက္မွာပဲ ေနရပါတယ္။ Software 

တင္ခြင့္/ျဖဳတ္ခ်ခြင့္မရိွ၊ Administrator ရဲ့ဖုိင္ေတြကုိ ၾကည့္ခြင့္မရိွ၊ Windows Setting ေတြကို 

ျပင္ခြင့္ မရိွပါ။ 

 အဲဒီေတာ့ ျပင္ခ်င္တာျပင္လုိ႔ရေအာင္ Computer Administrator ကုိ ေရြးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ေရြးၿပီးရင္ Create Account  ကုိ ႏိွပ္လုိက္ပါ ။  ဒါဆုိရင္ User account windows ထဲမွာ crazy 

ဆုိတဲ့နာမည္နဲ႔ အေကာင့္အသစ္တစ္ခု ေပၚလာပါၿပီ..။ Admin ဆုိတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

လက္ရိွအေကာင့္ပါ။ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးနဲ႔ တစ္လုံး တူမွာေတာ့မဟုတ္ဘူးေနာ္.. အေသ 

မွတ္မထားပါန႔ဲ..၊ တခ်ိဳ႕ကြန္ပ်ဴတာေတြဆုိရင္ အေကာင့္ေတြ အမ်ားႀကီး ေဆာက္ထားေသးတယ္။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အခုေဆာက္လိုက္တဲ့အေကာင့္အသစ္ဟာဆုိရင္ Registry တုိ႔ Taskmanager တို႔ 

ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းမခံရေသးပါဘူး.. အသစ္စက္စက္ေလးေပ့ါေနာ္.. အဲဒီအေကာင့္ေလးနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာကို 

ျပန္တက္ၿပီး လက္ရိွ Admin ဆုိတဲ့အေကာင့္ရဲ့ Disable ျဖစ္ေနတဲ့ Setting ေတြကုိ ျပန္ျပင္ရမွာပါ။ 

 Start => log off Admin ကုိ ေရြးလုိက္ပါတယ္..  အဲဒီမွာ log off box ေပၚလာပါတယ္.. Switch 

to user ဆုိတာေလးကုိ ႏိွပ္လုိက္ပါမယ္.. User ေျပာင္းသုံးမယ္ဆုိတဲ့သေဘာေပါ့.. 

ႏိွပ္လုိက္တဲ့အခါမွာ Admin နဲပ crazy ဆုိၿပီး User ႏွစ္ခု ေပၚလာပါတယ္.. အဲဒီမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အေကာင့္အသစ္ crazy ကုိ ေရြးေပးလုိက္ပါတယ္...  ဒါေၾကာင့္ Windows ဟာ 

crazy ဆုိတဲ့အေကာင့္နဲ႔  ျပန္တက္လာတာကုိေတြ႔ရပါတယ္.. 



 

 ကဲ အခု Start => Run မွာ Regedit လုိ႔ ႐ုိက္ထည့္ၿပီး OK ၾကည့္ရင္ Registry Editor 

ပြင့္လာၿပီေပါ့ဗ်ာ.. 

 ဒီေတာ့ ဆက္လုပ္ရမွာက Admin ဆုိတဲ့ User ဆီမွာ ပိတ္ေနတဲ့ .msc ျပင္ဆင္ခြင့္ Key ကို 

လုိက္ရွာရမယ္ေနာ္.. 

 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC ကုိ Click လုပ္ထားၿပီး 

ညာဘက္အျခမ္းက RestrictAuthorMode ဖ်က္ပစ္လုိက္ရပါမယ္.. အကယ္၍မ်ားေပါ့ေလ..  

ကုိယ့္ ကုိယ္ပုိင္စက္ပဲ ဘာမွ ထူးထူးျခားျခား ကလိထားတာမရိွဘူးဆုိရင္ MMC ဆုိတဲ့ Key 

တစ္ခုလုံးကုိပါ ဖ်က္ပစ္လုိက္လုိ႔ ရပါတယ္.. အဲဒီ MMC ေအာက္မွာ ေရးထားတဲ့ Dword Value 

ေတြ အားလုံးဟာ .msc 

command ေတြနဲ႔ 

ပတ္သက္တဲ့ အရာေတြကုိ 

ကလိထားတာ ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ.. 

ဆက္လက္ၿပီး HKEY_USER 

ေအာက္က ဖုိဒါေတြ အားလုံး 

မွာလည္း အထက္ပါ လမ္း 

ေၾကာင္း အတုိင္း လုိက္ရွာၿပီး ဖ်က္ပစ္ရပါမယ္.. 

  HKEY_USER\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\MMC 

  HKEY_USER\.S-1-5-18\Software\Policies\Microsoft\MMC 

  HKEY_USER\.S-1-5-19\Software\Policies\Microsoft\MMC 

  HKEY_USER\.S-1-5-20\Software\Policies\Microsoft\MMC 

  HKEY_USER\.S-1-5-21\Software\Policies\Microsoft\MMC  ,  etc....... 

စက္တစ္လုံးနဲ႔ တစ္လုံးကြဲလြဲတာရိွေကာင္းရိွမယ္.. HKEY_USER ေအာက္က အားလုံးမွာသာ ရွာၿပီးရွင္းပါ။ 



 တတ္ႏုိင္ရင္ေတာ့ တျခား Start up Key လုိဟာေတြကုိပါ .. တခါထဲရွာသတ္ခဲ့ရင္ 

အေကာင္းဆုံးေပါ့.. ဒါဆုိ ဗုိင္းရပ္စ္သတ္တဲ့ကိစၥပါ တခါထဲ ၿပီးသြားမယ္ေလ..   

 အခုဆုိရင္ စက္ကုိ စစ္ေဆးစရာရိွတာ စစ္ေဆးၿပီး (boot file ေတြ စုံမစုံစစ္ဖုိ႔နဲ႔ 

တဖုိင္ဖုိင္ပ်က္ေနၿပီဆုိရင္ တျခားကြန္ပ်ဴတာထဲက ကူးထည့္ဖုိ႔ကုိ ေျပာတာပါ) Restart ခ်လုိ႔ 

ရပါၿပီ..  ျပန္တက္လာတဲ့အခါမွာ Admin အေကာင့္နဲ႔ ျပန္ဝင္ပါ.. ဒါဆုိရင္ Admin အေကာင့္မွာ 

.msc command ေတြ ျပန္သုံးလုိ႔ ရၿပီေပါ့။ .msc command ေတြ ေခၚလုိ႔ရမွေတာ့ Group Policy 

ေတြေခၚျပင္လုိ႔ရၿပီေပါ့.. ။ အဲဒါရမွေတာ့ Registry , Task Manager , Folder Options အစရိွတဲ့ 

Setting ေပါင္းစုံကုိ ေလ့လာထားရင္ထားသလုိ ျပန္ျပင္လုိ႔ရၿပီေပါ့ဗ်ာ.. 

 ထပ္ၿပီးသတိေပးပါရဲ့ Atnivirus အေကာင္းဆုံးလုိ႔ နာမည္ႀကီးတာကုိ ရွာၿပီး ကြန္ပ်ဴတာမွာ 

တင္ထားပါ... အၿမဲ Defination Update လုပ္ေပးပါ.. အနည္းဆုံး တစ္ပတ္တႀကိမ္ Scan စစ္ပါ။ 

ေတြ႔ရင္ႏိွမ္နင္းပါ.. သာမန္အားျဖင့္ ႏိွမ္နင္းလုိ႔မရရင္ အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့နည္းအတုိင္း လက္ဗလာနဲ႔ 

သတ္ပါ။ Flash Disk  တုိ႔ Floppy Disk တုိ႔ကုိ သတိႀကီးစြာထားၿပီးသုံးစြဲပါ...။ 

 အခုတင္ျပခဲ့တာေတြဟာ အလယ္အလတ္တန္းနဲ႔ အခ်ိဳ႕အျမင့္တန္း ထိခုိက္မႈရိွတဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ေတြကို 

Manual လက္ဗလာနဲ႔ သတ္ဖုိ႔ပါ... တကယ္လုိ႔ Windows ရဲ့ Control panel ကုိပါ ဗုိင္းရပ္စ္က 

ပိတ္သြားၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ User အေကာင့္အသစ္ေတာင္ မေဆာက္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး.. 

ဒါမ်ိဳးဆုိရင္ေတာ့ Windows ရဲ့ Autoexec.bat ကုိသုံးတဲ့ .bat ဖုိင္ကုိ ကုိယ္တုိင္ဖန္တီးေရးသားၿပီး 

Disable ျဖစ္ေနတဲ့ Setting ေတြကုိ ျပန္ဖြင့္ရမွာပါ.. အဲဒီအေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံနဲ႔ 

အေသးစိတ္ေတြကုိေတာ့ ေနာက္မွပဲ ေတာင္းဆုိသူမ်ားလည္းရိွမွ၊ ကၽြန္ေတာ္ကုိကူညီေပးမယ့္ 

သူလည္း ရိွမွသာ ကၽြန္ေတာ္ ဆက္ေရးႏုိင္ပါေတာ့မယ္။ 

 ၿပီးသြားရင္ေတာ့ မိမိစက္မွာတင္ထားတဲ့ Antivirus Software က ရွာလုိ႔မေတြ႔တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ 

ေတြ႔ေသာ္လည္း မသတ္ႏုိင္တဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ကုိ လက္နဲ႔သက္တဲ့ ကိစၥၿပီးဆုံးသြားၿပီမုိ႔  

 

မင္းလားကြ ဗုိင္းရပ္စ္..!!! 
 

လုိ႔သာ (ဘယ္သူမွၾကားေအာင္ ခပ္တုိးတုိးေလး......) ႀကံဳးဝါးလုိက္ပါေတာ့လုိ႔  ေျမႇာက္ေပးလုိက္ပါတယ္.. 

Uသတိ သတိ ဆင္ျခင္သိသတိ သတိ ဆင္ျခင္သိ  

 ေနာက္ထပ္လာမယ့္ flash disk ေတြကုိ စက္ထဲ ထုိးထည့္လုိက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ Auto run box 

တက္လာရင္ Cancel ေပးလုိက္ပါ.. ။ winrar Software ေလးကုိတင္ထားပါ.. အဲဒါေလးကုိဖြင့္ၿပီး သူ႕ရဲ့ 



Address bar ေလးကေန အခုထုိးလုိက္တဲ့ flash disk ကုိ Browse လုပ္ၾကည့္ပါ ကုိယ္မသိတဲ့ဖုိင္ေတြ 

ပါလာၿပီဆုိရင္ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္သိတဲ့ ဗုိင္းရပ္စ္ေတြ ပါလာၿပီဆုိရင္ ဖ်က္ပစ္ပါ.. ကုိယ့္ disk 

မဟုတ္ဘူးဆုိလည္း ပုိင္ရွင္ကုိ ေျပာၿပီး ဖ်က္ပစ္ပါ..။ အဖ်က္မခံရင္ ကုိယ့္စက္ထဲလည္း အဝင္မခံပါနဲ႔။ 

ျပန္သာေပးလုိက္ပါ။ ဖ်က္ပစ္ၿပီး တဲ့အခါ အဲဒီ flash disk ကုိ Remove လုပ္လုိက္ပါ။ ၿပီးမွ ျပန္တပ္ပါ.. ။ 

Winrar နဲ႔ ျပန္ စစ္ၾကည့္လုိက္အုံး.. ျပန္ေပၚေနရင္ ဗုိင္းရပ္စ္က ကုိယ့္စက္ထဲေရာက္ေနၿပီလုိ႔သာမွတ္ ... 

အစကေန ျပန္သတ္.. ။ ေသသြားၿပီးရင္ flash disk ထဲမွာေရာက္သြားတဲ့အေကာင္ကို 

လက္စတုန္းသတ္ပစ္ပါ.. ။ သံသရာကုိ မလည္ေစနဲ႔ေတာ့.. ကုိယ့္ဆီမွာပဲ ျဖတ္ပစ္လုိက္..။ flash disk 

တစ္ခုကုိ ထုိးလုိက္တာနဲ႔ Auto ဖုိဒါပြင့္သြားတယ္ဆုိရင္ ခ်က္ခ်င္း msconfig တုိ႔ regedit တုိ႔ကုိ ျပန္စစ္ပါ.. 

Task Manager ကိုျပန္စစ္ပါ.. ။ ထိၿပီဆုိျပန္သတ္ .. လက္သြက္ပါေစ..  

Uဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ကခုန္ျဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ကခုန္ျခင္းခင္း  

 ဗုိင္းရပ္စ္တစ္ေကာင္ ဟာ စက္ထဲကုိ မဝင္တာအေကာင္းဆုံးပါပဲ.. ဝင္ၿပီးမွဆုိရင္ အဲဒီဗုိင္းရပ္စ္ 

ေသသြားၿပီဆုိရင္ေတာင္ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ဒဏ္ရာေတြ က်န္ခဲ့တတ္ပါတယ္.. Antivirus Software 

တခ်ိဳ႕ဟာလည္း ဗုိင္းရပ္စ္ကုိ ပဲသတ္ေပးပါတယ္.. ဒဏ္ရာေတြကုိေတာ့ မကုေပးပါဘူး ကၽြန္ေတာ္ခံခဲ့ရဖူးလို႔ 

သိတာပါ.. ဥပမာ အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ Registry Disable ျဖစ္တာမ်ိဳး၊ Task Manager Disable 

ျဖစ္ၿပီးက်န္တာမ်ိဳးအစရိွသျဖင့္ေပါ့.... မွတ္မိသေလာက္ေတာ့ ေျပာျပတာပါ.. အခုလုိ လက္နဲ႔သတ္လုိက္လံ 

ျပဳျပင္တတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ျဖစ္က်န္ခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာေလးေတြကုိ သက္သာလာ ေစတယ္.. ၿပီးေတာ့ 

ဗုိင္းရပ္စ္ေသသြားၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းေတြလည္း အလုိအေလ်ာက္လုိက္ၿပီး 

ျမင့္မားလာေတာ့မယ္ေပါ့.. 

 

IT နယ္မွာ ဒီဂါထာေလးအၿမဲရြတ္ေနပါဗ်ာ.... 

ဥံဳ.....သတိ .. သတိ .. အၿမဲရိွ.. သတိမရိွ....ေဆာ္ခံထိ..။ 

   
   
   
   
   
   
   


