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មាតិកា

១ ការយល់ដឹងពីមមមោគ
២ និយមន័យរបស់មមមោគ Blaster
៣ មដីមកំម ីតរបស់មមមោគ Blaster
៤ របតតិកមមរបស់មមមោគ Blaster មៅមពលចូលកនុ ង Computer
៥ វធីិកំចាត់មមមោគ Blaster
៦ វធីិការពារមមមោគ Blasterកំុមោយចូលកនុ ង Computer



១ការ យល់ ដឹ ងពី មេ មោគ

ជាដំបូងមយងីទាងំអស់គ្នន គរួស្សវងយល់អំពីមមមោគជាមុនសិនថាមតីវាជាអវី?
ចូរពិនិតយមមីលសំនរួ និងចំមលីយខាងមរកាម និងស្សវងយល់មោយខ្លួនអនកផង

1-មតីមមមោគកំុពយូទរម័ានប៉ុន្មម នរបមភទ?

2-មតីមមមោគកំុពយូទរម័ានតំម ីរការដូចមមតច?

3-មតីអនកសរមសរកមមវធីិមមមោគមានមគ្នលបំ ងអវី?

4-មមមោគកំុពយូទរម័កីតមកពីណា?

5- មតីមមមោគកំុពយូទរ័វវិឌ្ឍន៍ខ្លូ នយ៉៉ងដូចមមតច?

6-មមមោគកំុពយូទរ័ឆលងចូលកំុពយូទរ័តាមរយះអវី?

7-មតីមយីងោចថាកំុពយូទរ័មយីងមានមមមោគតាមរយះអវី?



1- មតីមមមោគកំុពយូទរម័ានប៉ុន្មម នរបមភទ?
មមមោគកំុពយូទរម័ាន៣របមភទគឺ

-Adware
-spyware
-Trojan

2- មតីមមមោគកំុពយូទរម័ានតំម ីរការដូចមមតច?
 មមមោគកំុពយូទរម័ានតំម ីរការដូចខាងមរកាម

-បិទកំុពយូទ័រមិនមោយដំម ីរការ
-បិទកមមវធីិកំុពយូទ័រមយួចំននួ  រ ឺខូ្ចឯកសារ
-បិទកំុពយូទ័រមោយសវ័យរបវតត
-បំផ្លាលញ ញ Software និង Hardware

3- មតីអនកសរមសរកមមវធីិមមមោគមានមគ្នលបំ ងអវី?
 អនកសរមសរកមមវធីិមមមោគមានមគ្នលបំ ង

-កនុងការកំសានត
-បំផ្លាល ញរលូឺចឯកសារអនកដរទៃ
-រករាក់
-មោយសារការសាកលបងរបស់អនកសរមសរកមមវធីិ
-របរពឹតតអំមពីភាវរកមម



4- មមមោគកំុពយូទរម័កីតមកពីណា?
-មមមោគកំុពយូទរម័កីតមកពីការសរមសរកូដរបស់កមមវធីិ Vb , Program C,  Script

5- មតីមមមោគកំុពយូទរ័វវិឌ្ឍន៍ខ្លូ នយ៉៉ងដូចមមតច?
មមមោគកំុពយូទ័រវវិឌ្ឍន៍ខ្លូនមោយសារអនកសរមសរកមមវធីិ មចះស្តសមសរកមមវធីិ
Update  រហូត

6- មមមោគកំុពយូទរ័ឆលងចូលកំុពយូទរ័តាមរយះអវី?
មមមោគកំុពយូទ័រឆលងចូលកំុពយូទ័រតាមរយះ

-ឧបករ ៍ចំឡងឯកសារ usb flash
 -Internet

-Network
7- មតីមយីងោចដឹងថាកំុពយូទរ័មយីងមានមមមោគតាមរយះអវី?

មយងីោចដឹងថាកំុពយូទ័រមយងីមានមមមោគតាមរយះកំុពយូទ័ររបស់មយងីាត់ Star, 
Run, search, Regedit. . . . .មហយីមយងីោចដឹងានតាមរយះ កមមវធីិមយួចំននួ
ដូចជា  Process XP, Task Manager . .   . . មហយីវានិង ោច Blue and Black 
screen  ផងស្ដរ។ 



មមមោគរបស់ Computer ហាក់ដូចជា កំពុងស្តលិចមឡងីជាមរយីៗ មោយគ្នម នទីកស្នលងពិត
រាកដមន្មះមឡយី ។ វាានចាប់មផតីមពី Computer មយួ ស្ដលមានសភាព ធមមតារហូតមៅ
ដល់ Computer មរចីនមហយី មរបីមិនមកីតមទៀត ។ មៅកនុងបណាត ញរបស់របពនឋ័ Internet 
មានមមមោគជាមរចីនានបងកប់ខ្លួនមៅកនុងមន្មះ មហយីមានរមួទាងំមមមោគ Blaster និង
Sasser ផងស្ដរ ។ មទាះជាយ៉៉ងណាក៏មោយ Blaster និង   Sasser មានមគគិតថាវាមិនស្មន
ជាមមមោគមន្មះមទ ពកួមគានរបុងរបយតន័ណាស់កនុងការចិញ្ច ិមមមមោគមនះ ស្តពួកមគរតូវាន
ជំពាក់បំ ុលមគ មោយសារ ពកួមគនឹងានមៅ មមមោគរបស់ខ្លូនថា Anti_virus ស្តវាស្កលង
កាល យមទ ។ ពកួមគានពាយ៉ម មធវីស្បបបទមោយរសមដៀងមៅនិង Anti_virus ពិតៗ មហយី
ពាយ៉មបមឆោ តមោយអនកទិញ ទិញយកមៅសំលាប់មមមោគស្ដលមានមៅកនុង Computer
របស់ខ្លួន ស្តស្បរជាសំឡាប់មិនានមហយី ឆលងមមមោគមនះចូលមទៀត ។ ដូចមនះ Blaster និង
Sasser ជាមមមោគមយួមៅកនុងចំមណាមមន្មះស្ដរ ។ មនះជាទមងវីមយួ ដ៏ស្សនោរកក់ ស្ដលាន
លាយឡ ំជាមយួ និង Program  របស់ Anti_virus .



MSBLAST ឬ Blaster គឺជារបមភទមមមោគមយួស្ដលឆលងចូលម៉ាសីុនានតាមរយះការភាា ប់
មៅកាន់បណាត ញនន Network . វាោចចូលលុកលុយមៅកនុងរបពនឋ័ននបណាត ញ Network
របស់ ម៉ាសីុន Computer ទាងំរសុង ឬ ជាម៉ាសីុន Computer ស្តមយួស្ដលមានភាា ប់មៅកាន់
របពនឋ័ Internet ។ មមមោគមនះានជះឥទឋិពលមៅមលី windowsស្ដលមធវីមោយ  តំនលរបស់
Windows ធ្លល ក់ទាបដល់ចំ ុចមយួ ស្ដរទាបបំផុត មរពាះ windows ងាយរសួលកនុងការ
រជាតចូលមពក ។ មទាះជាយ៉៉ងណាក៏មោយ ក៏មៅមាន System មយួចំនួន ស្ដលរតូវាន
រជាតចូលពីមមមោគរបមភទមនះស្ដរ ។

មមមោគមនះមានលកខ ៈខុ្សពីមមមោគដនទមទៀត មរពាះវាមធវីកាោលោលតាមរយៈ Network។ 
Blaster From Virus មធវីកាមរជៀតចូលមហយីលាក់ខ្លួនតាមរយៈ Remove Procedure ស្ដល
មៅថា ដំម ីការរបស់(RPC)។ មៅមពលស្ដលវាានចូលមៅកនុងរបពនធ របស់អនកជាមលីក
ដំបូង មយងីោចកត់ចំណាាំនថារបពនធរបស់អនកមានកាធ្លល ក់ចុះ មតងមហយីមតងមទៀត មៅ
មពលស្ដលមយងីពាយ៉ម ភាា ប់មៅកាន់ Network។

១ និ យេន័ យរបស់ មេ មោគ  Blaster



១ មដើ េកំ ម ើ តរបស់ មេ មោគ Blaster

blaster worm មយងីោចមៅានម៉ាងមទៀតថា   Lovsan,Lovesan or MsBlast  វា ជា
មមមោគរបស់ Computerស្ដលវាដំម ីរការមៅកនុង Microsoftoperating 
systems:ដូចជា Windows XP,Windows 2000  និង Windows 2003 មៅកនុងអំឡុងស្ខ្ 
សីហា ឆ្នន  ំ2003.

    មមមោគមនះរតូវានរបកាស់ និង ចាប់មផតីមលាតរតោងមឡងីមៅកនុង នងៃទី ១១ ស្ខ្ សីហា
ឆ្នន  ំ២០០៣  មហយីវាមានោរតាមកីនមឡងី ខ្ពស់បំផុតមៅកនុង នងៃទី ១៣ ស្ខ្ សីហា ឆ្នន ំ
២០០៣   ។ វារតូវានរកម ញីមោយ ISPs  និងរតូវានផសពវផាយជាសាធ្លរ ះអំពី ការទប់
សាក ត់ការោលោល ននរបមភទមមមោគ Blaster។

មៅកនុងនងៃទី ២៩ ស្ខ្សីហា  ឆ្នន  ំ២០០៣ មលាក Jeffrey Lee ោយុ ១៨ ឆ្នន ជំា
មនុសសមាន ក់មកពីរដឋមយួមៅកនុង Hennepin Country, Minnesota, United
States រតូវានឃាត់ខ្លួនពីបទ បមងកីតមមមោគ B ស្ដលានស្របកាល យខ្លួនពីមមមោគ
Blaster មក។  គ្នត់ានរពមទទួលខុ្សរតូវ និងរពមទទួលការកាត់មទាសមោយជាប់
គុក រយះមពល ១៨ស្ខ្ មោយចាប់ពីស្ខ្ មកោ ឆ្នន  ំ២០០៥ មក។





មយ៉ងតាមឯកសារតុលាការ The Blaster Worm  ដំបូងរតូវានបមងកីត មឡងីពីការ
របមូលផតុ ំជនជាតិចិន ស្ដលមៅថា បញ្រ្ឆច ស់ Xfocus មៅមពលមធវីមោយ ម៉ាសីុនមៅបំស្ ក
Microsoftជាដំបូងស្ដលមោយ មមមោគមធវីការវវាយរបហារ ។

មមមោគមនះានោតតាតមធវីោជីវកមម Blasteroverflowពាសមពញសកលមលាក ស្ដល
ានរកម ញីមោយរកុមអនកជំន្មញជនជាតិបូ៉ឡូញ ។ កនុងដំណាក់ការចុង មរកាយននការរមវយី
រវាយ (Delirium) មៅកនុងមសវ៉ា DCOM RPC មៅមលីរបព័នធស្ដល របតិបតតិទទួលផលប៉ះ
ពាល់មៅមដីមស្ខ្កនុង MS03-026 ចុងស្ខ្កនុង MS03-039 ។ បឆា មនះបណាត លមោយមមមោគ
មនះោតតាតននមរបីរាស់ធមមតាស្ដលមធវីមោយពរងីកខ្លួនចំននួកាន់ស្តធំមៅទីកស្នលង IP ។



ឥទឋិពលមពលមមមោគចូលដំបូង
Blaster Worm មពលចូលកនុងម៉ាសីុន Computer មយងីដំបូងវាានចូលមៅ Block 

AntiVirus និង  windows firewall មុនមគមរពាះវាោោងំដំម ីរការ របស់វា បន្មា ប់មកវាបមៅ
បិទមីនមោយ program ដ៏នទមទៀតដំម ីរការ ជាពិមសស program ស្ដលមាន Extension
*. exe  ។ មរកាយពីានបិទដំម ីររបស់ Program
មហយីវាានបងាា ញនូវសារោស់មតឿនរលឹំក ថាម៉ាសីុន Computer មយងីរតូវានបិទ ោងោល់
បុ៉ន្មម នន្មទីបន្មា ប់ ។ វាានមធវីមោយ Computer មដីរយតឺជាងមុន ផ្លាា ំង Desktop បតូរមៅជា
ព ៍មមម  ាត់ផ្លាា ងំ Icon មៅមលី Desktopមលីកស្លងស្តរ system tool  និង file របស់
ម៉ាសីុនស្តរបុ៉នមន្មះ ស្ដរមិនរតូវានាត់ បុ៉ស្នត មយងីមិនោចមធវីការមលីម៉ាសីុនរបស់មយងីាន
មទ ។ កនុងករ ី មយងីចង់ DownloadAntivirus ឬ Removal tool ពី របពនឋ័ Internet ក៏
មោយក៏ មិនោចដំម ីរការានស្ដរ មរពាះមមមោគាន block មុន និង មពលអនក Run នូវ
កមមវធីិមនះ  មទាះជាមយងីខំ្ចូលចាប់តាមរយះ Registry ក៏មោយ ក៏មីនមានមពលរគប់រគ្នន់
កនុងការចាប់វាស្ដរ មរពាះមយងីមានមពលតិចមពក កនុងការចូលមៅ System និង បិទមៅបុ៉ន្មម ន
ន្មទីបន្មា ប់ ។ មបីមយងីមៅស្តរពាយ៉ម កនុងការ Run នូវ program ទាងំមន្មះមទៀត មយងីនិង
ទទលួាន ផ្លាា ំងសារពី windows Defender (??) ថា “ThisProgramisinfectedby
W32/blaster.worm……\..” ។

4 ប្ប តតិ កេមរ បស់ មេមោគ Blaster មៅមពល
ចូ លកនុង Computer



មយងីមិនោចបិទផ្លាា ងំមន្មះមរកាយមពលមចញផ្លាា ងំសារបឆា ក់ ានមន្មះមទ 

មទាះបីជារបមភទមមមោគមនះឆលងស្តចំមពាះ Systems Running មលីរបមភទ Windows 2000
ឬក៏ Windows XP ទំហ ំ32 bit  វានិងមិនមានមសេរភាពមៅកនុង មសវ៉ាកមម RPC មៅកនុង
Systems Runningចំមពាះ Windows NT, Windows XP (64 bit) និង Windows 
Server 2003. កនុងករ ីពិមសស វានិងមិនោចឆលងចូលកនុងរបមភទWindows Server 
2003 មទ ពីមរពាះវានិងរបមូលផតុ ំជាមយួនិង GS switchមបីមមមោគ រចានមចារ និង បិទមៅ
ការ Process របស់ RPCSS ភាល ម .ស្ដលមានផ្លាា ងំដូចខាងមរកាម
របសិនមបីមមមោគមនះានចូលមកដល់មៅកនុង
របពនឋ័របស់ Internet និងមធវីមោយរបពនឋ័មនះមិន
សេិតមសេរ មៅកនុងការបងាា ញ មហយីវានិង Restart
បន្មា ប់ពីមចញផ្លាា ងំមនះរយះមពល ៦០ វនិ្មទីមក។



វានិងចងអុលបងាា ញមហតុការ ៍ដំបូងបន្មា ប់ពីអនកមរបីរាស់ ដឹងថាវាមានបងកប់មមមោគ ។  វា
មកីតមឡងីជាញឹកញាប់បន្មា ប់ពីររយះមពល ២ ឬ  ៣ ន្មទីបន្មា ប់ ោល់មពល ចាប់មផតីមដំម ីរ
ការម៉ាសីុនាន រសួលបលួមតងៗ ។ 

ពាកយស្ដលមានកនុងផ្លាា ំងមន្មះនិយ៉យថា  
 System Shutdown: This system is shutting down. Please save all work in progress 

and log off. Any unsaved changes will be lost. This shutdown was initiated by NT 

AUTHORITY\SYSTEM

 Time before shutdown :  hh:mm:ss

 Message:

 Windows must now restart because the Remote Procedure Call (RPC) Service 

terminated unexpectedly.

មនះគឺជាតំណាក់ការដំបូងស្ដលអនកមរបីរាស់ានឆលងមមមោគមនះ ។ មហយីវានិងមកីតមឡងី
ជាញឹកញាប់បន្មា ប់ពីបុ៉ន្មម នន្មទីចាប់មផតីមដំម ីរការម៉ាសីុនាន រសួលបលួមតងៗ




Computer Virus Risks
វាានមធវីកាវាយរបហាតាមរបមភទមផសងៗគ្នន មៅកនុង computer មហយីនិងការមរជៀត
ចូល តាមមមធាាយមផសងៗ ដូចជា MS Blaster មានឥទធិពលចូលមរៅមៅកនុងរបពនធ័
Computer ពាសមពញពិភពមលាគ។ បន្មា ប់ពីមានគំនិតជាមរចីនានរបួរមួថានិងរតូវចំណាយ
លុយោប់លានដូលា  មដីមបីសំោតមចាលភាពមរតតរតតស្ដលមកីតមាន និងមធវីការ បមងកីត រចន្ម
សមពន័ជាងមី។ មៅខ្ ៈមពលស្ដល ពត៏មានវទិារតូវបមងកីតមឡងីជាក់លាក់ មានការរបឈម
មុខ្ជាមរចីនស្ដលកមកីតមឡងីតាមរយៈ  សាមអឡចិរតូនិច។

System Downtime
មមមោគ Blaster គឺរបមភទននមមមោគ Malware មាង៉ស្ដលមធវីការុកោនតាមរយៈ Network
មៅកនុងការកំ ត់សំគ្នល់ចុងមរកាយ ។
មមមោគមនះគឺសំមៅមៅមលី Window  របស់អនកមរបីរាស់ ដូចជា អនកមរបីរាស់  MAC  ។
មហយីវាមានឥទធិពលមធវីមោយ Computer មរបីការ  ស្លងាន របសិនមបី  មានមមមោគានចូល
កនុងComputer  មន្មះ។



ឥទធិពលមៅមលីមុខ្ជំុនញួ

វាមានការលំាកមដីមបីមោយដឹងអំពីចំននួសរុប ស្ដល មមមោគ Blaster ានបំផ្លាល ញ 
មៅកនុងឆ្នន  ំ២០០៣។ តាមការា៉ន់សាម នានមោយដឹងថា  វាានមជះឥទធិពល មៅមលីរបពនធ
របស់ Microsoft  Window របមា  ជាង ១០០០០០ ស្ដលានចំណាយ អស់ោប់លាន
ដូលាល  មៅកនុងការបំផ្លាល ញមនះ។ ឥទធិពលមមមោគ មៅមលី computer ានន្មមំកជាមយួនិង
ការចំ ណាយជាមរចីន  ដូចជា កាខាតបង់មពលមវលា មធវីការរបស់បុគគលិក, Hardware,
Software File Manage, របពនធននមពលមវលាមានកាធ្លល ក់ចុះ  មហយីបឆា ស្ដលពិាកបំផុត
មដីមបី ដឹងពីតំនលននកាចំណាយពិតរបកដ គឺកាាត់បង់នូវមុខ្ជំនញួ និងកាាត់បង់ 
នូវអតិងិជន។

មពលចូល កនុង Computer វាមាន ដំម ីរការ ដូចជា 

•មមម ះដំម ីការ msblaster.exe
•មផនកននដំម ីការ %System%\msblaster.exe”[System32\msblaster.exe]”
•របមភទដំម ីការ Internet Worm
•មមម ះ Malware w32.Blaster.worm
•បតូមមម ះ ជា Worm/Lovsan, w32/ Blaster-A, w32/ Lovsan.Worm, 
worm_MSBLASTER.A, Blaster, Lovesan, Win32.Poza, w32.Blaslter.B, 
Lovsan.B,I-worm/Ganeric



Msblast.exe រតូវានកមកីតមចញពី Blaster worm។ វាានមធវីកាមរជៀតចូលមៅកនុង
DCOM RPC [Buffer Overrun In RPC Interface] មដីមបីឆលងមៅកាន់  Systems។ 
Worm មធវីការមសវងរក IP មោយខ្លួន ឯង[x.x.x.0 ] មហយីបន្មា ប់មកវាមានរបតិកមមមៅមលី
របពនធដំម ីការ។
Worm មានឥទធិពលមៅមលី Window NT, 2000, XP, and Windows server 2003 
system។

Blaster worm ានបំស្បកខ្លួន មៅWindow System32 Folder ដូចជា msblaster
មហយីវាានបំស្លងខ្លួនចូលកនុងមផនក registry មដីមបី load Automatically ។  បន្មា ប់មកវា
ស្សវងរករបពនធ័ដនទមទៀត និងមានរបតិកមមមៅមលីរបពនធទាងំមន្មះ។ Registry និងបំស្លងដូច
ខាងមរកាម។

HKLM\Software\Microsoft\windows\CurrrentVersion\Run”windowauto
update”=”msblaster.exe”។
Blaster worm ានបំផ្លាល ញមោយមយងី បញ្ចូល Security Patches ពី Microsoft។ របសិន
មបីមីនាន បញ្ចចូ លមទ ោច  ចំលងានតាម  http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-026.mspx
បន្មា ប់ពីនងៃ ១៥  សីហា Blaster worm រតូវានមគស្ចកជា denial-of-Server មដលមរជៀត
ចូលមៅកនុងWinowsUpdate.com server. មពលស្ដល worm ានមរជៀតចូល User និង
ទទលួាននូវសារ error ដូចជាៈ   

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-026.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-026.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-026.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-026.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-026.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-026.mspx


System Shutdown
This system is shutting down. Please save all work in process and lofg off. Any
unsaved changes will be lost. This shutdown was initialed by NT 
AUTHORITY\SYSTEM.
Time before shutdown: 00:00:59
massage
This system must now restart because the Remote Procedure Call (RPC) 
Service terminated unexpectedly.

Blaster Worm មធវីមោយ  Computer Reboot កនុងរយៈមពល ពី ពីរ ឬ បីន្មទី មតង។ វានិង
ផ្លាអ កដំម ីកា  ចំលងនូវ Software Antivirus and Security patches។ បុ៉ស្នតអនកោច 
disable DCOM បមណាត ះោសននមដីមបី ចំលងនូវ Software Antivirus and Security 
patches។ បន្មា ប់ពី បញ្ចូ លកមមវធិិ  Software Antivirus and Security patches អនកោច 
Enable DCOM ។

Blaster Form ានផាុកនូវាពាកយ  មោយពំុមាន  Worm body
I just want to say LOVE YOU SAN!!
Billy gates why do you make this possible? Stop making money and fix your
software!!



ឥទធិពលមៅមលីWindows

on windows XP  និង windows 2003មពលស្ដលមមមោគ ានវាយរបហារ DCOM RPC
ចំកស្នលងរបពនឋ័បឆា នីតិរកម មៅថា (RPC) ដំម ីរការរបស់វារតូវាន បញ្ឈប់ ។ មរពាះ
NTAUTHORITY\SYSTEM រតូវាន Reboot ម៉ាសីុនជាងមីកនុងរយះមពល ៦០ ន្មទីបន្មា ប់
(មនះគឺជារបពនឋ័ការពារងមីមៅកនុងម៉ាសីុន របស់ Windows XP / 2003)  ម៉ាសីុន Computer
រតូវាន Restart មៅមពល Serviceរបស់ RPCមៅមរកាមការវាយរបហាររបស់មមមោគ ។
ការោោងំរបស់ System ពីការ Restartingរតូវានសំុមោយ Microsoft RPC  ជយួ Patch
 វញិ ។

on windows 2000មពលស្ដលមមមោគ ានវាយរបហារ DCOM RPC ចំកស្នលងរបពនឋ័
បឆា នីតិរកម មៅថា (RPC) ដំម ីរការរបស់វារតូវាន បញ្ឈប់ មហយីវាមិនាន Reboot
ម៉ាសីុន Computerរបស់ខ្លួនឯងមោយសវយ័របវតតិមន្មះមទ តាងំពី service ខ្លះរតូវពឹងស្ផអកមលី
RPCមហយីវាមិនមានកំលាងំអនុភាពសមរមយដល់ Service ខ្លះៗមន្មះមទ ។ 



មមម ះរបស់មមមោគ Blaster ស្ដលានបងាា ញមៅកនុង ម៉ាសីុន Computer របស់អនក
. msblast.exe
. I just want to say LOVE YOU SAN!!
. billy gates why do you make this possible ? Stop making money 
and fix your software!!
. windowsupdate.com
. start %s
. tftp -i %s GET %s
. %d.%d.%d.%d
. %i.%i.%i.%i
. BILLY
. windows auto update
. SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run



របសិនមបីម៉ាសីុនរបស់មលាកអនក ានឆលងមមមោគរបមភទ “MSBlast” ស្ដលអនកទាងំអស់គ្នន
ស្តងស្តសាគ ល់ថាមមម ះមមមោគ “W32.Blaster”និង “W32/Lovesan”មលាកអនកោចបិទវា
មៅកនុងម៉ាសីុនរបស់អនកមោយខ្លួនឯងាន  មោយមរបី Removal tool ។ វានិងមៅ បញ្ឈបមម
មោគរបមភទមនះភាល ម មហយីវាមៅបិទដំម ីរការរបស់មមមោគមនះ និង  លុបតំនលននមមម ះរបស់
មមមោគមនះមៅកនុង Regedit ស្ដលវាានបមងកីតមោយខ្លួនឯងចាប់តាំងពីមពលវាឆលងចូលមក
កនុងម៉ាសីុនរបស់មលាកអនក ។ 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

ចំមពាះ Software Removal toolមយងីោច Download  ានមោយមិនចាាំច់បង់រាក់
មន្មះមឡយី ។ មយងីខ្ញុ ំសូមស្ រន្មពីំមមម ះ website  មយួចំននួស្ដលោចចូល download
ានដូចជា

www.sophos.com
www.symantac.com
www. download.cnet.com

websiteទំាងនេះ េិង បន្ងៀេអ្នកបន្េែមពីកបួេនេការបញ្ឈប់នមនោគ្បនេទ
W32.Blaster.

១ វ ិ ធី កំ ចាត់ មេ មោគ Blaster



ម៉ាងមទៀតមយងីោចចូលចាប់តាមរយះ Regedit ានមរពាះ Regeditជាមបះដូងរបស់
ម៉ាសីុន Computerមយងីស្ដរ  មយងីោចចូល Regeditតាមវធីិទាងំ ៤ ដូចខាងមរកាម

១ មយងីចូលតាម Start បន្មា ប់ Run មហយីវាយពារក Regedit
មហយីចុចមលីពាកយ Okមយងីនិងទទលួាន
ផ្លាា ងំ Regedit មយួដូចខាងមរកាម




២ ចូលតាមរយះ Drive C  បន្មា ប់មក ចូលពាកយ window មហយីយកពាកយថា Regeditាន



៣ ចូលតាមរយះការបមងកីត short Cut  មយងីរតូវ right click មៅមលី ផ្លាា ងំ desktop មហយី
យកពាកយ create Shortcut មយងីនិងទទួលានផ្លាា ំង
មហយីសូមចុចមលីពាកយ Next
មហយីមយងីានម ញីមយួមទៀតទាមទាមោយ
មយងីចុចមលីពាកយ Finish

មយងីនិងទទួលាន Shortcut មយួមៅមលីDesktop



 ៤ ចូលតាម Command Prom   គឺមយងីរតូវ ចូលតាម Start មហយី Run វាយពាកយ cmd
 មយងីទទលួានផ្លាា ំង ព ៍មមម មយួ មហយីវាយពាកយថា Regedit

បន្មា ប់ពីានដឹងពីកបួនននការចូល Regedit មយងីរតូវចូលមៅកាន់
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\

windows auto update = msblast.exe មហយីលុប msblast.exe មចាលពីមរពាះវាជាមមមោគ
មលាកអនកោចសាកចូលមមីលតាម part  ខាងមលីាន ។





មានវធីិមយួមទៀតោចទប់សាក ត់ និង កំចាត់មមមោគាន

ដំបូងរតូវ download និង Runមៅកមមវធីិ មយួមមម ះថា STINGER  មដីមបីមោយ
ដឹចាស់ថាវាោចកំចាត់មមមោគទាងំអស់មៅកនុងម៉ាសីុនរបស់មយងីានស្ដរអត់ ?

បន្មា ប់មកមទៀតចូរស្សវងរក fileស្ដលមមមោគានចូលបងកប់ខ្លួនមៅកនុង Registry key
HKEY_LOCAL_MACHINE>Software>Microsoft>Windows>CurrentVersion>Run

សូមរបយតន័បំផុតគឺរតូវលុបស្តរ file ណាស្ដលមមមោគានចូលបងកប់ខ្លួនមោយខ្លួនឯង មិន
រតូវលុប file  ស្តរមផតសស្តរផ្លាត ស់មទ មរពាះវាបះពាល់ដល់ fileមផសងមទៀតរបស់ system.
បន្មា ប់មកមទៀត rebootម៉ាសីុនរបស់អនក មហយីលុបមមមោគមចញពី memory របស់អនក ។



មុននិងមយងីមធវីការការពារមមមោគ កំុមោយចូលកនុង Computer មន្មះ មយងីគរួដឹងថាមមមោគ
ចូល Computerតាមរយះអវីខ្លះ មពលណាខ្លះ មោយសារអវីខ្លះ ?
មេមោគឆលងចលូ Computer តាេរយះ
ឧបករ ៍ចំឡងឯកសារដូចជា USB flash, CD, DVD, External Hard disk ,

បណាត ញ Internet, Disk 
មេមោគឆលងចលូ Computer មេលណាមោយសារអ្វី
មពលស្ដល Userមរបីរាស់ឧបករ ៍ចំឡងឯកសារមោយមិនានរបុងរបយតន័ ឬ

មោយមិនាន scan មុន និងមរបីរាស់មហយីមិនទាន់យល់ចាស់ពីការ  ឆលងចូលរបស់មមមោគ
មហយីមោយសារអនកមរបីរាស់ មិនានមរបីកមមវធីិកំចាត់មមមោគមដីមបីទប់សាក ត់ការរជាតចូល
របស់មមមោគ  ។ អត់យល់ថាអវីជាមមមោគ  មហយីមមមោគមានសមតេភាពអវីខ្លះ ។  Userមិនស្ដល
មធវីការ Update កមមវធីិកំចាត់មមមោគរបស់ខ្លួន ។
ជាបន្តមៅម ៀតមន្ះមយើងសិក្សាេីវធីិការពារមេមោគ Blaster ក្ស ុមំោយឆលង

ចលូក្សនុង Computer របស់អ្នក្សបាន្
មមមោគ Blaster ជារបមភទមមមោគមយួស្ដលោចមធវីមោយ

Computerរលុតានមោយមិនចាាំច់មយងីមធវីការបិទ
Computer របស់មយងីមឡយី។

៦   វ ិ ធី ការ ពារ មេ មោគ Blaster កំុ មោ
យចូ លកនុង Computer



ជាតំបូងមយងីរតូវមោយដឹងថា មៅកនុង Computer របស់មយងីមានមមមោគឬក៏អត់ជា
មុនសិន មហយីការដឹងថាម៉ាសីុនរបស់មយងីមានមមមោគអត់មយងីោចមរបីតាមកមមវធីិ
Process Xp ,ការ Scan មមមោគមៅកនុង Computerជាមុនសិន ថាមតីមានមមមោគ
ឬក៏អត់, មមីលតាម Task Manager, និងចូលមមីលតាមរយះ Regedit.
បន្មា ប់ពីដឹងថា Computer របស់មយងីគ្នម នមមមោគ មយងីគរួ installកមមវធីិកំចាត់
មមមោគ មដីមបីមធវីការការពារ Computer  របស់មយងីពីការរជាតចូលរបស់មមមោគ និង
មធវីការ Updateមោយានញឹកញាប់
មពលមយងីមរបីរាស់ឧបករ ៍ចំឡងឯកសារ មយងីគរួគបបី scanឧបករ ៍មន្មះ
ជាមុនសិន មុននិងមរបីរាស់ មហយីគរួមបីកឯកសារតាមរយះ Explorer
រតូវបិទ Auto Runមៅកនុង Computerរបស់អនក
កនុងករ ី Computer  របស់អនកមានភាា ប់ Internet
គរួរបយតន័និង Web site មយួចំនួនស្ដលមចញផ្លាា ំងដូចខាង
មរកាម 





Computer របស់មយងីរតូវោក់មលខ្សំងាត់មដីមបីការពារ
ការ រជាតចូលកនុង ម៉ាសីុនរបស់អនកតាតរយះ hacker
ស្ដលចង់ hackចូលកនុងម៉ាសីុនរបស់អនក ចង់ានឯក
សារមផសងៗ
កំុ downloadនូវកមមវធីិស្ដលអនកមិនសាគ ល់មចញពី
កនុងវបិសាយស្ដលមិនទុកចិតត
ចូរកំុមបីកមមីល  E-mailស្ដលមគមផញីរមកអនកមោយមិនសាគ ល់
មមម ះ
ចូរ Encrypt ោល់នូវឯកសារសំងាត់របស់អនក
ចូរកំុមបីកអវីស្ដលមិនសាគ ល់ចាស់លាស់
កនុងករ ីអនកមានការស្ចកឯកសារ  ( File Sharing ) ចូរបិទ នូវការស្ចករសំ្លក
ឯកសារ បន្មា ប់ពីការស្ចករុសំ្លកឯកសាររចួ មដីមបីការពារកំុមោយមានអនកចូលមមីល
ឯកសារ ឬ  បងកប់មមមោគចូលកនុងម៉ាសីុនរបស់អនក ។

មដីមបីមធវីកាទម់សាក ត់កាមរជៀចូលអំពីមមមោគ Blaster Form ស្ដលមយងីរតូវស្ត ោក់បញ្ចូល នូវ 
របមភទ Window Patch ចុងមរកាយមគបងអស់។ វាពំុានមធវីមោយលុបមមមោគ  មន្មះមទ បុ៉ស្នត វា
ានមធវីការការពារ  ពីការមរជៀតចូលអំពីមរមោគដ៏នទមទៀត។ Patch និងបិតរចក់សំខាន់ៗ ស្ដល
មិនោចមោយ RPC មធវីតំម ីការាន។
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