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STOP Ransomware လမး်န ်

နဒိါနး် 

၁။ STOP Ransomware သည် ိုငင်တံကာတငွ ်၂၀၁၇ ခုစှ၊် ဒဇီငဘ်ာလ၌ စတငတ်ိုကခ်ိုကခ်ဲ့ပးီ 

ြမနမ်ာိုငင်တံငွ ် စတငတ်ိုကခ်ိုကခ်ရံေကာငး် mmCERT ထံ ပထမဆုံး သတငး်ေပးပိုသည့်ရကစ်ွဲမာှ 

၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၂၉)ရကေ်နတငွ ်ြဖစပ်ါသည်။ သုိေသာ် ၂၀၁၈ ခုစှ၊် စှလ်ယ်ပိုငး်ကတည်းက 

တိုကခ်ိုကခ်ထံားရမများ ရှိေနိုငပ်ါသည်။ STOP Ransomware ငှ့်ပတသ်က၍် mmCERT ထံသုိ 

တိုင်ကားမများမာှ ၂၀၁၉ ခုစှအ်တငွး် ဇနန်ဝါရလီတငွ ် (၁)ကမိ၊် ေဖေဖာဝ်ါရလီတငွ ် (၁)ကမိ၊် 

မတလ်တငွ ်(၆)ကမိ၊် ဧပလီတငွ ်(၂၇)ကမိ၊် ေမလတငွ် (၃၆)ကမိ၊် ဇွနလ် (၁၄)ရကေ်နထိ (၅၄)ကမိ ်

တိုကခ်ိုကခ်ထံားရပးီ ၂၀၁၉ ခုစှအ်တငွး် တိုကခ်ိုကခ်ထံားရသူေပါငး် (၁၀၀၀)ဦးငှ့်အထက် ရှိမည်ဟု 

ခနး်မနှး်ရပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုစှအ်တငွး် mmCERT သုိ တိုင်ကားခဲ့ေသာ Ransomware တိုကခ်ိုက ်

ခရံမများတငွ ် STOP Ransomware (၁၂၇)ကမိ၊် GandCrab 5.x Ransomware (၉)ကမိ၊် Scarab 

Ransomware (၃)ကမိ၊် Dharma Ransomware (၂)ကမိ၊် Rapid Ransomware (၂)ကမိ၊် အမည် 

မသိ Ransomware (၂)ကမိ၊် Hermes Ransomware (၁)ကမိ်ငှ့် GlobalImposter Ransomware 

(၁)ကမိ ် အသီးသီးရှိခဲ့ရာ STOP Ransomware တိုကခ်ိုကခ်ဲ့မသည် အများဆုံးြဖစေ်ကာငး် ေတွရှိရ 

ပါသည်။ 

STOP Ransomware မည်သုိ ကးူစကခ်ရံပါသနည်း 

၂။ STOP Ransomware သည် တရားမဝငေ်ဆာဖ့ဝ်လ်ဲများကို အွနလုိ်ငး်တငွ ် download 

လုပမ်ရိာမ၊ှ crack ဖိုငမ်ျားကို download လုပမ်ရိာမ ှ ထုိေဆာဖ့ဝ်လ်ဲများမတှဆင့် တိုကခ်ိုကခ်ရံြခငး် 

ြဖစပ်ါသည်။ ြပည်တငွး်တငွ ် လုိငစ်ငပ်ါရှိေသာ ေဆာဖ့ဝ်လ်ဲများကို အသုံးြပသူနည်းပါးြခငး်သည် 

Ransomware ၏ ပစမ်တှသ်ားေကာင ်တိုးပာွးလာေစြခငး်၏ အဓကိအေကာငး်ရငး်ြဖစပ်ါသည်။ 

STOP Ransomware ၏ ပစမ်တ်ှများ 

၃။ STOP Ransomware အေနြဖင့် ပစမ်တှထ်ားတိုကခ်ိုကေ်သာ ဖိုငအ်မျိးအစား (၁၂၇)မျိး 

ရှိပါသည်။ ထုိအထဲတငွ ်Microsoft Excel ဖိုငမ်ျား၊ Microsoft Word ဖိုငမ်ျား၊ Adobe Acrobat ဖိုငမ်ျား 

ပါဝငသ်ည့်အြပင ်ယခအုခါ Program ဖိုငမ်ျားကိုပင ်တိုကခ်ိုကလ်ျကရ်ှိပါသည်။ 

STOP Ransomware တုိကခ်ိုကပ်ံု အကျ်းချပ ်

၄။ STOP Ransomware ကို ဖငွ့်သည့်အခါ ေအာကပ်ါတိုကို လုပေ်ဆာငပ်ါသည်- 

(က) _readme.txt ဖိုငက်ို C:\ ေအာကတ်ငွ ်ဖနတ်းီပးီ Online/Offline Key တစခ် ုဖနတ်းီ 

ပါသည်။ 
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( ခ) C:\Users\UserAccount\AppdData\Local ေအာကတ်ငွ ် xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-

xxxxxxxxxxx အမည်ြဖင့် Random Folder တစခ်ဖုနတ်းီပးီ Ransomware ဖိုငက်ို 

ထပမ်ပံာွးပါသည်။ 

 
( ဂ) Windows PowerShell ကို ေခ၍ Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring 

ြဖင့် Windows Defender ကို ပတိပ်ါသည်။ 

( ဃ) MpCmdRun ကို အသုံးြပ၍ Virus Definition များကို ဖယ်ရာှးပါသည်။ 

(  င) http://texet1.ug မ ှ 3.exe၊ 4.exe၊ 5.exe၊ updatewin.exe၊ updatewin1.exe၊ 

updatewin2.exe ဖိုငမ်ျားကို download လုပ်ပးီေန�ကတ်ငွ ် updatewin.exe ဖိုငက်ို 

အလုပလု်ပေ်စကာ ပံုပါအတိုငး် Windows Update အသွငဟ်နေ်ဆာငက်ာ ကနွပ်ျတာ 

စနစထဲ်တငွ ် ရှိသည့် Folder များေအာကရ်ှိ ဖိုငမ်ျားကို ရာှေဖကွာ ဖိုငမ်ျားကို ဝကှပ်ါ 

သည်။ 

 
( စ) Download လုပခ်ဲ့ေသာေနရာမ ှဖငွ့်ခဲ့ေသာဖိုငက်ို SelfDel.bat ဖိုငအ်သုံးြပ၍ သဲလွနစ် 

ရာှမရေစရန ်ဖျကပ်စပ်ါသည်။ 

(ဆ) Windows Registry ထဲတငွ ် TaskManager အားေခကည့်၍ မရေစရန ်

DisableTaskmgr key ကို ဝငေ်ရး၍ ကနွပ်ျတာထဲတငွ ်အမတဲမး်အလုပလု်ပေ်စိုငရ်န ်

Run Key တငွ ်SysHelper အမည်ြဖင့် Registry တနဖ်ိုးကို သတမ်တှပ်ါသည်။ 

http://texet1.ug/
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( ဇ) ၎ငး်ေန�က ်၅မနိစတ်စ်ကမိ ်Ransomware အားအလုပလု်ပေ်စိုငရ်န ်scheduled task 

တစခ်အုား ဖနတ်းီပါသည်။ 

 
( ဈ) ေန�ကဆုံ်းတငွ ် Antivirus များကို download လုပ်၍ မရေစိုငရ်န ် C:\Windows\ 

system32\drivers\etc\ folder ေအာကရ်ှိ host ဖိုငတ်ငွ ်website ေပါငး် (၂၄၀)ခအုား 

ဝငမ်ရေစရန ်localhost IP ြဖင့် အစားထုိးပါသည်။ 
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STOP Ransomware တုိကခ်ိုကခ်ထံားရသည့် ဖိုငမ်ျား 

၅။  STOP Ransomware တိုကခ်ိုကခ်ထံားရပါက ဖိုငမ်ျားသည် ေအာကပ်ါ extension တစခ်ခုသုို 

ေြပာငး်လဲသွားမည်ြဖစ်ပးီ ေန�ကဆုံ်းထွကရ်ှိေသာ STOP Ransomware တိုကခ်ိုကခ်ရံပါက .vesad 

ဖိုငမ်ျား အြဖစေ်ြပာငး်လဲသွားမည်ြဖစပ်ါသည်။ (ဤ extenstion များသည် (၁၄-၆-၂၀၁၉) ရကေ်န 

ထိသာြဖစ်ပးီ ၃ရကလ်ငတ်စ်ကမိခ်န် STOP Ransomware အသစ်ထွကရ်ှိတတသ်ြဖင့် ဖိုင ်extension 

အသစမ်ျား ထပမ်တံိုးပာွးလာပါမည်။) 

.STOP, .SUSPENDED, .WAITING, .PAUSA, .CONTACTUS, .DATASTOP, .STOPDATA, .KEYPASS, 

.WHY, .SAVEfiles, .DATAWAIT, .INFOWAIT, .puma, .pumax, .pumas, .shadow, .djvu, .djvuu, 

.udjvu, .djvuq, .uudjvu, .djvus, .djvur, .djvut .pdff, .tro, .tfude, .tfudeq, .tfudet, .rumba, 

.adobe, .adobee, .blower, .promos, .promoz, .promock, .promoks, .promorad, .promok, 

.promorad2, .kroput, .kroput1, .charck, .pulsar1, .klope, .kropun, .charcl, .doples, .luces,  

.luceq, .chech, .proden, .drume, .tronas, .trosak, .grovas, .grovat, .roland, .refols, .raldug, 

.etols, .guvara, .browec, .norvas, .moresa, .verasto, .hrosas, .kiratos, .todarius, .hofos, 

.roldat, .dutan, .sarut, .fedasot, .forasom, .berost, .fordan, .codnat, .codnat1, .bufas, 

.dotmap, .radman, .ferosas, .rectot, .skymap, .mogera, .rezuc, .stone, .redmat, .lanset, 

.davda, .poret, .pidon, .heroset, .myskle, .boston, .muslat, .gerosan, .vesad။ 

STOP Ransomware တုိကခ်ိုကခ်ရံမေကာင့် ဆံုးံးခဲ့ရမများ 

၆။ ေမလအတငွး် mmCERT သုိ တိုင်ကားခဲ့ေသာ ြဖစစ်် (၃၆)ခ၌ု ြဖစစ််(၈)ခတုငွသ်ာ တိုကခ်ိုက ်

ခရံသူများသည် မမိတိို၏ ဖိုငမ်ျားကို ရာနး်ြပည့် ြပနလ်ည်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျနတ်ိုကခ်ိုကခ်ရံမများ၌ 

တိုကခ်ိုကခ်ရံသူများသည် တိုကခ်ိုကခ်ထံားရသည့်ဖိုငမ်ျားအနကမ် ှ ဖိုငအ်ရ�ယ်အစားကးီမား ေသာဖိုင် 

များကိုသာ ြပနလ်ည်ဆယ်တင်ိုငခ်ဲ့ပါသည်။ တိုကခ်ိုကခ်ရံမများတငွ ် 8TB ေဒတာသိမး်ဆည်းထား 

ေသာ NAS Server အားတိုကခ်ိုကခ်ရံြခငး်၌ ဖိုငမ်ျားကို မလူအတိုငး်ြပနလ်ည်ရရှိခဲ့ေသာလ်ည်း အချိ 

ေသာအဖွဲအစည်းများ၊ ပုသံ်မဒီယီာများ၊ ကမုဏီကးီများရှိ ကနွပ်ျတာအများစ၏ု ေဒတာေပါငး် 

များစာွ ဆုံးံးနစန်�ခဲ့ရပးီ အရ�ယ်အစားကးီမားေသာ ဖိုငအ်ချိကိုသာ ြပနလ်ည်ဆယ်တင ်ရရှိိုငခ်ဲ့ပါ 

သည်။ 

STOP Ransomware အား Antivirus များမှ ေထာကလှ်မး်ိုငမ် 

၇။ Ransomware အများစသုည် Trojan Downloader အေနြဖင့် အသွငယူ်ကပးီ Encoded Link 

များကို အသုံးြပကေသာေကာင့် Anti-virus များအေနြဖင့် ေထာကလှ်မး်မသိရှိိုငပ်ါ။ အချိေသာ 

Website များသည် Antivirus ကို ေခတပတိေ်ပးထားရန ် ေတာငး်ဆုိတတ်ကပးီ ထုိအချနိတ်ငွ ်

Ransomware များက အလုပလု်ပ်ကမည် ြဖစပ်ါသည်။ ြဖစစ််အများစတုငွ ် တိုကခ်ိုကခ်ခံဲ့ရေသာ 
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ကနွပ်ျတာအများစသုည် Microsoft Windows Defender ကိုအသုံးြပကပးီ STOP Ransomware က 

ဦးစာွ Windows Defender ၏ Real-time Protection အား Windows Powershell Script အသုံးြပ၍ 

ပတိလုိ်က်ပးီ Windows Defender ၏ MpCmdRun.exe ကိုအသုံးြပ၍ Windows Defender ၏ Virus 

Definition ကို ဖယ်ရာှးသြဖင့် Windows Defender မ ှSTOP Ransomware ကို ေထာကလှ်မး် မသိရှိ 

ိုငေ်တာပ့ါ။ 

STOP Ransomware တုိကခ်ိုကခ်ရံလင ်ဖိုငမ်ျားကို ြပနလ်ည်ရရှိိုငပ်ါသလား 

၈။ STOP Ransomware စတငအ်လုပလု်ပခ်ျနိ၌် C:\ Drive ေအာကတ်ငွ ် _readme.txt ဖိုင ်

တစဖ်ိုငက်ို ဖနတ်းီကာ Personal ID ကို ဖနတ်းီပါသည်။ ထုိဖိုငက်ို ဖနတ်းီချနိ၌် Command & Control 

Server ငှ့် အဆကအ်သွယ်ရခဲ့လင ်Online Key ကို ထုတေ်ပးပးီ အဆကအ်သွယ်မရခဲ့လင ်Offline 

Key ကို ထုတေ်ပးပါသည်။ Offline Key ြဖင့် တိုကခ်ိုကြ်ခငး်ခရံလင ် ဖိုငမ်ျားကို ရာနး်ြပည့် 

ြပနလ်ည်ရရှိိုင်ပးီ Online Key ြဖင့် တိုကခ်ိုကခ်ရံ၍ (၂၄)န�ရအီတငွး် mmCERT သုိ ဆကသွ်ယ် 

သတငး်ေပးပိုိုငခ်ဲ့လင ် ဖိုငမ်ျားကို ြပနလ်ည်ရရှိရန ် အေြခအေန ၅၀% ရှိိုငပ်ါသည်။ (သုိေသာ် 

ထုိအေြခအေနသည် ေန�ကဆုံ်းထွကရ်ှိေသာ STOP Ransomware တိုကခ်ိုကခ်ရံလငသ်ာ ြဖစပ်ါ 

သည်။) 

၉။ မမိ၏ိကနွပ်ျတာစနစတ်ငွ ် System Restore Point ထားရှိထားပးီ STOP Ransomware က 

Restore Point အား ဖျကဆီ်းြခငး် မြပခဲ့လင ်ဖိုငမ်ျားကို ရာနး်ြပည့် ြပနလ်ည်ရရှိိုငပ်ါသည်။ File 

Repair Tool တစခ်ခုအုသုံးြပ၍ ဖိုငမ်ျားကို ြပနလ်ည်ဆယ်တင်ိုငေ်သာလ်ည်း STOP Ransomware 

က ဖိုငမ်ျားကို မဖျကသ်ြဖင့် ဖိုင ်Recovery Tool များြဖင့်မ ူဖိုငမ်ျားကို ြပနလ်ည်ဆယ်တင၍် ရရှိိုငမ်ည် 

မဟုတပ်ါ။ 

STOP Ransomware တုိကခ်ိုကခ်ရံလင ်သတငး်ပိုြခငး် 

၁၀။ STOP Ransomware တိုကခ်ိုကခ်ရံလင ် ခရံချငး် infoteam@mmcert.org.mm ငှ့် 

myomyinthtike@mmcert.org.mm တိုထံသုိ ေအာကပ်ါတိုကို အြမနဆုံ်း ေပးပိုရန ်လုိအပပ်ါသည်- 

(က) တိုကခ်ိုကခ်ထံားရေသာ ဖိုငန်မနူ�တစဖ်ိုင။် (ဥပမာ - MS_Word_file.docx.herosat၊ 

herosat သည် STOP Ransomware မှ သတမ်တှလုိ်ကေ်သာ နမနူ�ဖိုင ် extension 

ြဖစပ်ါသည်။ (မတှခ်ျက။် ဓာတပ်ံုိုက၍် ေပးပိုြခငး် မြပရ။ ထုိဖိုငထဲ်တငွ ်Key ပါရှိေသာ 

ေကာင့် ြဖစပ်ါသည်။) 

 

mailto:infoteam@mmcert.org.mm
mailto:myomyinthtike@mmcert.org.mm
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( ခ)  Ransom ေငေွတာငး်ခေံသာ ဖိုင။် ထုိဖိုငသ်ည် C:\ drive ေအာက်ငှ့် အြခားေသာ 

folder များတငွ် _readme.txt ဖိုငအ်ေနြဖင့် ရှိေနတတပ်ါသည်။ (မတှခ်ျက။် 

ဓာတပ်ံုိုက၍် ေပးပိုြခငး် မြပရ။ Personal ID အား ေပးပိုခဲ့ေသာ် ဓာတပ်ံုမ ှ

ြပနလ်ည်စာိုကရ်ာတငွ ်အကရာများလဲွိုငေ်သာေကာင့် ြဖစပ်ါသည်။) 

 
( ဂ) တိုကခ်ိုကခ်ထံားေသာ ကနွပ်ျတာ၏ MAC Address များ။ (Command Prompt တငွ ်

“getmac -v” command ကို အသုံးြပ၍ ရာှိုငပ်ါသည်။ အြခားနည်းြဖင့် ရရှိေသာ 

စံုလငမ် မရှိေသာ MAC address များအား ေပးပိုြခငး်၊ Windows ြပနတ်င်ပးီမ ှ MAC 

address ေပးပိုြခငး် မြပရ။) 
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သတြိပရန်။ အထကပ်ါ အချက(်၃)ချကအ်ား ြပည့်စံုစာွ မေပးပို၍ ထပမ်ံေပးပိုခိုငး်ရြခငး်များေကာင့် 

တိုကခ်ိုကခ်ရံသူများအေနြဖင့် ဖိုငမ်ျားရရှိရန ်အခငွ့်အေရးဆုံးံးခဲ့ရမများ ရှိခဲ့ပါသည်။  

 

STOP Ransomware တုိကခ်ိုကခ်ရံလင ်လုပေ်ဆာငရ်န ်

၁၁။ STOP Ransomware တိုကခ်ိုကခ်ရံလင ်ေအာကပ်ါတိုကို လုပေ်ဆာငရ်န ်လုိအပပ်ါသည်- 

(က)  ကနွပ်ျတာအား ချကခ်ျငး် ပတိပ်စလုိ်ကပ်ါ။  

( ခ)  အြခားကနွပ်ျတာတစခ်ြုဖင့် Kaspersky Rescue Disk ကို ေအာကပ်ါ link မ ှdownload 

လုပ၍် ေခဘွနး်ပါ။ 

 https://www.kaspersky.com/downloads/thank-you/free-rescue-disk 

( ဂ) Kaspersky Rescue Disk ေခအွား CD Drive တငွထ်ည့်ပးီလင ်CD Drive အား Boot 

Option တငွ ် First Boot ေရ�း၍ Boot တကေ်စပးီ Ransomware ကို 

အြမစြ်ပတဖ်ယ်ရာှးပါ။ 

 
(ဃ)  မမိ၏ိ System Restore Point များ ဖျကဆီ်းခရံြခငး် ရှိ၊ မရှိ စစေ်ဆးပါ။ 

https://www.kaspersky.com/downloads/thank-you/free-rescue-disk
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( င) System Restore Point များရှိခဲ့ေသာ ်Shadow Explorer Tool ကို ေအာကပ်ါ Link မ ှ

download လုပပ်ါ။ (Shadow Explorer ကို အသုံးြပရနအ်တကွ ် .NET Framework 

3.5 ကို တငထ်ားရန ်လုိအပပ်ါသည်။) 

 https://www.shadowexplorer.com/downloads.html  

( စ) Shadow Explorer မ ှ မမိ ိ ြပနလုိ်ချငေ်သာဖိုငက်ို ေရ�းချယ်၍ ြပနလ်ည်ဆယ်တင ်

ိုငပ်ါသည်။ 

 

https://www.shadowexplorer.com/downloads.html
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(ဆ) System Restore Point မထားရှိခဲ့လငေ်သာလ်ည်းေကာငး်၊ ဖျကဆီ်းခရံလငေ်သာ ်

လည်းေကာငး် File Repair Tool တစခ်ခုြုဖင့် ဖိုငပ်မာဏကးီမားေသာ Video ဖိုငမ်ျား၊ 

Audio ဖိုငမ်ျား၊ PDF များ၊ ZIP ဖိုငမ်ျား၊ RAR ဖိုငမ်ျားကို ြပနလ်ည်ဆယ်တင်ိုငပ်ါသည်။  

Offline Key ြဖင့် တုိကခ်ိုကခ်ရံလင ်လုပေ်ဆာငရ်န ်

၁၂။ Offline Key ြဖင့် တိုကခ်ိုကခ်ရံလင ်ေအာကပ်ါတိုကို လုပေ်ဆာငရ်န ်လုိအပပ်ါသည်- 

(က) အပိုဒ(်၁၁-က၊ ခ၊ ဂ) ပါအတိုငး် လုပေ်ဆာငပ်ါ။ 

( ခ) STOP Decryptor Tool ကို ေအာကပ်ါ Link မ ှdownload လုပ်ပါ။ 

https://download.bleepingcomputer.com/demonslay335/STOPDecrypter.zip  

( ဂ) တိုကခ်ိုကခ်ထံားရေသာ ဖိုငမ်ျားရှိရာ Folder ကို ေရ�းချယ်၍ decrypt ကိုှိပပ်ါ။ 

 
မတှခ်ျက။် ေန�ကဆုံ်းထွကရ်ှိေသာ Ransomware မျိးကွဲ တိုကခ်ိုကခ်ရံသည့်အခါတငွ် Offline key 

ြဖင့်ြဖစေ်စ၊ Online key ြဖင့်ြဖစေ်စ တိုကခ်ိုကခ်ရံပါက Key ရရှိိုငဦ်းမည် မဟုတပ်ါ။ 

Onine Key ြဖင့် တုိကခ်ိုကခ်ရံလင ်လုပေ်ဆာငရ်န ်

၁၃။ Online Key ြဖင့် တိုကခ်ိုကခ်ရံပးီ Personal  ID ငှ့် Password ကို mmCERT ထံမေှသာ ်

လည်းေကာငး်၊ STOP Decryptor ေရးသားသူ Demonslay335 ထံမေှသာလ်ည်းေကာငး် ရရှိထား 

သူများသည် ပံုတငွြ်ပထားသည့်အတိုငး် ြဖည့်စကွ၍် ဖိုငမ်ျားကို ြပနလ်ည်ေဖာယူ်ိုငပ်ါသည်။ 

 

https://download.bleepingcomputer.com/demonslay335/STOPDecrypter.zip
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မတှခ်ျက။် STOP Ransomware ေန�ကဆုံ်းမျိးကွဲ၏ Online Key ြဖင့်တိုကခ်ိုကခ်ရံသူများသည် 

၂၄ န�ရအီတငွး် mmCERT သုိ အချနိမ်ီ သတငး်ေပးပိုပါက ဖိုငမ်ျားကို ြပနလ်ည်ရရှိရန ်ပိုမိုအခငွ့်အလမး် 

ရှိပါသည်။ 

STOP Ransomware တုိကခ်ိုကမ်မ ှကာကယ်ွြခငး် 

၁၄။ STOP Ransomware တိုကခ်ိုကမ်မ ှကာကယ်ွရနအ်တကွ ်ေအာကပ်ါအချကမ်ျားကို လုိကန်� 

ရန ်လုိအပပ်ါသည်- 

(က) Microsoft Windows တငွ ် ပါရှိေသာ Windows Defender တစခ်တုည်းအား 

အသုံးြပြခငး်အစား အြခားေသာ Antivirus များ (ESET, Kaspersky စသည့်) ကို 

အသုံးြပရန ်လုိအပ်ပးီ Virus definition များကို ေန�ကဆုံ်းအေြခအေနအထိ update 

ြပလုပထ်ားရန ်လုိအပပ်ါသည်။ 

( ခ)  မည်သည့်အေကာငး်ရငး်ြဖင့်မ Antivirus ကို မပတိရ်။ (Ransomware အများစသုည် 

Antivirus များကို ေခတပတိထ်ားေပးရန် ေတာငး်ဆုိတတပ်ါသည်။) 

( ဂ) မယုံကည်ရေသာ website များမ ှမလုိအပဘ် ဲဖိုငမ်ျားကို download လုပြ်ခငး် မြပရ။ 

(ဃ) Windows Acitvator၊ Crack ဖိုင၊် Keygen ဖိုငမ်ျား download လုပထ်ားခဲ့သည်ရှိေသာ ်

ထုိဖိုငမ်ျားကို www.virustotal.com သုိမဟုတ ်www.hybrid-analysis.com  တိုတငွ ်

Malware ဟုတ၊် မဟုတ ် ေသချာစာွ စစေ်ဆးရန ် လုိအပပ်ါသည်။ ထုိထကပ်ိုမိုစတိခ်ျ 

ရေစရန ် VirtualBox ငှ့် VMWare တိုတငွ ်Windows တစခ်ခုအုား Virtual Machine 

အေနြဖင့်စမး်သပသုံ်းစွဲသင့်ပါသည်။ 

http://www.virustotal.com/
http://www.hybrid-analysis.com/
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( င) System Restore Point ကို Volume Drive အားလုံးတငွ ် ထားရှိသင့်ပါသည်။ 

Ransomware မ ှ System Restore Point အား delete လုပ၍် မရိုငေ်စရနအ်တကွ ်

C:\Windows\System32 ေအာကရ်ှိ vssadmin.exe အား အြခားဖိုငအ်မည် ေြပာငး်လဲ 

ထားရပါမည်။ 

 
( စ)  အေရးကးီေသာ ဖိုငမ်ျားကို အြခားေသာ external storage များတငွ ်သိမး်ဆည်းြခငး်၊ 

Cloud တငွ ်သိမး်ဆည်းြခငး်မျိး ြပလုပပ်ါ။ 

(ဆ) အဖွဲအစည်းအတငွး် STOP Ransomware ငှ့်ပတသ်က၍် အသိပညာေပး 

ေဆွးေးွမမျိး လုပေ်ဆာငပ်ါ။ 

မတှခ်ျက။် ဤလမး်နစ်ာေစာငတ်ငွပ်ါရှိေသာ လမး်နခ်ျကမ်ျားသည် STOP Ransomware 

အတကွသ်ာ ြဖစ်ပးီ STOP Ransomware (.gerosan မျိးကွဲ၊ .davda မျိးကွဲ၊ .muslat မျိးကွဲ) များအား 

စံုစမး်စစေ်ဆး၍ ေတွရှိချကမ်ျားအေပ ြပစေုရးသားထားြခငး်ြဖစပ်ါသည်။ STOP Ransomware 

မဟုတသ်ည့် အြခားေသာ Ransomware များအတကွမ် ူလုပေ်ဆာငခ်ျကမ်ျားသည် သေဘာသဘာဝ 

ကွဲြပားြခားန�းမများ ရှိေနိုငပ်ါသည်။ Ransomware (၂)မျိး တပိငန်ကတ်ည်း တိုကခ်ိုကခ်ထံား 
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ရြခငး်၊ Malware ေြမာကြ်မားစာွ တပိငန်ကတ်ည်း တိုကခ်ိုကခ်ထံားရြခငး်ကဲ့သုိ အထူးြဖစစ်် 

များသည် ဤလမး်နခ်ျကတ်ငွ ်အ�ကံးမဝငပ်ါ။ 

၁၅။ Ransomware တိုကခ်ိုကခ်ရံမငှ့် ပတသ်က၍် အေသးစတိေ်မးြမနး်လုိပါက ၀၆၇-၃၄၂၂၂၇၂ သုိ 

ဖနုး်ဆကေ်မးြမနး်ိုင်ပးီ တိုကခ်ိုကခ်ထံားရေသာ ကနွပ်ျတာများကို စစေ်ဆးခလုိံပါက အမျိးသား 

ဆုိကဘ်ာလုံ�ခံေရးဗဟုိဌာန၊ S12 Exchange Building၊ ဇမကျကသ်ေရလမး်၊ ဇမသီရိမိနယ်တငွ ်

လာေရာကစ်စေ်ဆးိုငပ်ါေကာငး် အသိေပးအပပ်ါသည်။ 

 

 

ြမနမ်ာိုငင်ကံနွပ်ျတာအေရးေပတံုြပနေ်ရးအဖွဲ (mmCERT/cc) 

 

 

Reference 

https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/671473/stop-ransomware-stop-puma-djvu-

promo-drume-help-support-topic/  

 

ထုတ်ေဝြခငး် 

ပထမအကမိ ်ထုတ်ေဝြခငး် (၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဇွနလ် ၁၅ ရက)် 

ဒတုယိအကမိ ်ြဖည့်စကွထု်တ်ေဝြခငး် (၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဇွနလ် ၁၇ ရက်) 

https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/671473/stop-ransomware-stop-puma-djvu-promo-drume-help-support-topic/
https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/671473/stop-ransomware-stop-puma-djvu-promo-drume-help-support-topic/

