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การ ก าจัด ไวรัส Shortcut และ ซ่อนไฟล์ อย่าง ง่าย ๆ  

By Crupan 

จากการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันนี้ ผู้ใช้หลายๆคนอาจเคยสัมผัส กับไวรัสตัว

ใหม่ตัวหนึ่งที่เพ่ิงคลอดออกมาใหม่ๆสดร้อนๆ ซึ่งเราอาจจะได้ยินในนามของ ไวรัส "Shortcut " 

การท างานงานของไวรัสตัวนี้ ง่ายดายมากๆ โดยหลักการคร่าวๆ ก็คือ 

เม่ือ ไวรัส ท างาน  

1. มันจะท าการสร้าง Shortcut ที่เป็นชื่อเดียวกันกับ Folder ทั้งหมดที่ม ี

2. มันจะท าการเปลี่ยน Attribute ของ Folder ปกติ ให้เป็น Hiden และ System File 

(มันเรื่มจะร้าย..Hiden ยังไม่พอยังหลอกว่าเป็น System File อีก)  

3. มันจะสร้างไฟล์ ชื่อ autorun.inf เพ่ือเรียกใช้ตัวมันเอง 

4. มันจะสร้าง Folder ชื่อ RECYCLER เพ่ือจะเก็บ Temp File ของมัน ชื่อ 

13BBDBD53FAFE530CE07086B186FB686.exe 

 

 

 

 

 

 

 

http://refreshcom.blogspot.com/2011/04/attrib-hidden-file.html
http://www.numsai.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99/Temp.-File-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1.html
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จากรูปที่ 1 เม่ือเสียบ Flash Drive หรือ External Drive กับคอมพิวเตอร์แล้วเจออาการ

ลักษณะนี้แสดงว่า อุปกรณ์ของท่านได้อาสารับ ไวรัสตัวนี้ไว้ในอ้อมกอดที่อบอุ่นเรียบร้อยแล้ว ....

เม่ือท่านได้เป็นผู้เลี้ยงดูไวรัสดังกล่าวแล้วนั้น คุณจะได้รับสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้ 

 

1. ไม่สามารถเข้าถึง Folder อันเก็บข้อมูลอันเป็นที่รักของคุณได้ 

2. ไม่สามารถที่จะลบข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ 2 อย่างคือ File ชื่อ  autorun.inf และ Folder ชื่อ 

RECYCLER ถึงแม้ว่าจะลบมันออกไม่อีกไม่นานมันก็จะกลับมา 

 

พูดมามากแล้ว เดี่ยวเรามาดูวิธีการจัดการไวรัสตัวนี้กันเลยดีกว่า.... 

ขั้นการแก้ไข 
 
1.น า Folder เรากลับคืนมา โดย ให้เราไปที่ Menu Bar จากนั้นเลือก Tools-->Folder 
Options.... 
**หากไม่เจอ Folder Options... คลิ๊กที่นี ้ 

http://gler.net/node/14
http://1.bp.blogspot.com/-_Ufs-VlqRi8/TbRPlDYJ9wI/AAAAAAAAAIc/rs5VUmGoD-4/s1600/1.JPG
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จะข้ึนหน้าต่าง Folder Options ให้เลือก Tap ชื่อ View แล้ว เลือกตามถาพด้านล่างนี้ 

 
   
หมายเลข 1 คือ เลือกเพื่อแสดง Hidden File  
หมายเลข 2 คือ ไม่เลือกเพ่ือแสดง System File 
หมายเลข 3 คือ Apply ใชก้ารปรับแต่งแต่งของเีรา ตามด้วย ปุ่ม OK ตาม Step 
 
หลังจากนั้นเราท าให้เราเห็น Folder อันเป็นที่รักของเรา แต่ยังไม่เสร็จแค่นี้นะ เพราะ Folder 
ของเรานั้นมันยังอยู่ในรูปแบบ System อยู ่

http://refreshcom.blogspot.com/2011/04/attrib-hidden-file.html
http://refreshcom.blogspot.com/2011/04/attrib-hidden-file.html
http://4.bp.blogspot.com/-bNhf8b7IaPE/TbRSpdqXvII/AAAAAAAAAIg/HrI8eFZCF2s/s1600/2.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-Wk014-i6Gbg/TbRT62zxp9I/AAAAAAAAAIk/UsrHesALsFI/s1600/3.JPG
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2.จัดการไฟล์ autorun.inf และ โฟล์เดอร์ RECYCLER ด้วยโปรแกรม Unhidden.exe ซึ่ง 
Download ได้จาก คลิกเพื่อ Download 
เม่ือ Download File มาเรียบร้อย ท าการแตก Zip และ Copy ไฟล์  Unhidden.exe ไปเก็บ
ไว้ที่ Drive ของ Flash Drive หรือ External Drive 

 
 
จากนั้น Double Click ไฟล์ Unhidden.exe เพ่ือ  Run โปรแกรม 

 

https://8465132173189046508-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/tumwisdom/myfile/Unhidden.rar?attachauth=ANoY7coHwO9psyACq5wvH2aG3eIEujxX36PQqaXODIWoFFTwP4BYuX2K1mARa4c4mBaPWXLRygbPQyTV_zSNeAWKHqTyztin_63yKcUXNmsYcRdy1FqPUVVEv4Z0dJvnMHBVrL4qOnPM_ze46I7zB4JPUQBDblF3B8GubOBQumCAQKkCxOWOIjm12oU82dIgN1135nDVItM7TtyHTKFrH4kSiffsf_ndbw%3D%3D&attredirects=0&d=1
http://4.bp.blogspot.com/-Evckd_2Wb7c/TbRVeA12ltI/AAAAAAAAAIo/ftr0mx_kDww/s1600/4.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-bwKY6dEh868/TbRYyQzZgyI/AAAAAAAAAIs/heJijA0Q-Rk/s1600/5.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-o43Lv_wA-Bo/TbRZfbefeVI/AAAAAAAAAIw/e5e_NQjay24/s1600/6.JPG
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1.Run โปรแกรมเสร็จ กด y แล้ว Enter แล้วรอ 

 
 2. รอจดเสร็จแล้ว กด Enter อีกที เป็นอันเสร็จ 
จากนั้นไปดูว่า Folder เรากลับมารึยัง 

 
** Folder อันเป็นที่รักของเรากลับมาแล้ว แต่มันยังเหลือ Folder ชื่อ RECYCLER ใช้มะ จัดการ
ลบมันซะ (Shift+Del) 
 
3. จากขั้นตอนที่ผ่านมาสามารถจัดการมันได้แล้ว และเมื่อจัดการไวรัสได้แล้วเรียบร้อยต้องปิดประตู
บ้านของเราเพ่ือไม่ให้มัน โผล่หัวกลับมาให้เราเห็นหน้าอีก **ซึ่งวิธีนี้อาจจะยังไม่ใช้วิธีที่ดีที่สุด
นะคัรบแต่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่ือง ไวรัสได้ดี เลยทีเดียว  หลัก การง่ายๆ คือ เราสร้างไฟล์
ที่มีชื่อเดียวกันกับไวรัส เพ่ือไม่ให้ไวรัสหน้าไหนมาเสนอหน้าสร้าง File บน Drive เรา ส าหรับ
ไวรัสตัวนี้ต้องสร้าง File และ Folder ดังนี้ 
 
1. สร้าง Folder ชื่อ autorun.inf 
2. สร้าง Folder ชื่อ RECYCLER 

http://3.bp.blogspot.com/-gKBXCtMXQGE/TbRZ_UT6nfI/AAAAAAAAAI0/KVwjgzSXpUc/s1600/7.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-cdhqb3UnD8I/TbRahAKHnlI/AAAAAAAAAI4/037UMW7Er5Y/s1600/8.JPG
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3. สร้าง Folder ชื่อ 13BBDBD53FAFE530CE07086B186FB686.exe เก็บไว้ในโฟล์เดอร์ 
RECYCLER 

 
 

 

*** จากที่ผมได้บอกไป เป็นการสร้าง Folder ที่มีชื่อเป็นนามสกุลของ File ต่าง ๆ เช่น *.inf 

หรือ *.exe โดยทั่วไปแล้วการสร้าง Folder และ File ของ Windows นั้นสามารถตั้งชื่อที่

ประกอบด้วย จุด(.) ได้ และมีข้อจ ากัดอยู่ว่าชื่อของ Folder และ File นั้นจะไม่สามารถซ้ ากันได้

ใน Directory เดียวกัน 

เราจึงใช้จุดนี้ในการสร้าง Folder และ File ที่ไวรัสมันจะมาสร้างตอนท างานบนเครื่องเราก่อน 

จะท าให้ไวรัสไม่สามารถจะสร้าง File ต่างๆเพ่ือจะท างานได้นั้นเอง 

------------------------------เป็นอันจบซะท-ี---------------------------- 

***ผมหวังว่าข้อมูลต่างๆนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายไม่มากก็น้อย และผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อน

นะคับ...หากผิดพลาดประการใด ผมขอชี้แนะด้วยนะคับ..................ขอบคุณคับ 

 

http://1.bp.blogspot.com/-jqKOGLKZS40/TbRdTqsX6MI/AAAAAAAAAI8/p1rjlz3WxJg/s1600/9.JPG

