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ดว้ยการเขยีนสครปิต ์ Registry
Hack ระบบ Windows XP

“รู้จักกบัการเขยีนสครปิต ์Registry เพือ่ใช้ในการ Hack ระบบ
ของ Windowds XP ได้อย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น ซึ่งจะทำให้
เราสามารถควบคมุและปรบัแต่ง Windows XP ในทุกๆ ด้าน ให้ทำงาน
ได้อย่างท่ีต้องการ”
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ประกาศลิขสิทธิ์
สงวนลขิสทิธิต์ามพระราชบญัญตัลิิขสทิธิ ์พ.ศ. 2537
โดยสำนักพิมพ์ eXP MEDIA ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของ
หนังสือเล่มน้ีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ท้ังการทำสำเนา ถ่ายเอกสาร หรือเผยแพร่
บนอินเทอร์เน็ต รวมถึงเครือข่ายอ่ืนๆ นอกจากจะได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์
อักษรจากทางสำนักพิมพ์
หมายเหต ุ: รูปภาพและเครือ่งหมายการคา้ทีอ้่างถงึเปน็ของบรษัิทนัน้ๆ

จดัทำโดย สำนกัพิมพ ์eXP MEDIA
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พื้นฐานเบื้องต้นก่อนการเขียนสคริปต์ Registry

รู้จกักับ Registry กันกอ่น
Registry นับว่ามีความสำคัญต่อระบบปฏิบัติการ Windows มาเกือบทุกยุคทุกสมัย เน่ือง

จาก Registry คือฐานข้อมูลส่วนกลางท่ีเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆ ของ Windows ไว้ท้ังหมด ไม่ว่าจะ
เป็น ข้อมูลทางฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมไปถึงค่าการปรับแต่งต่างๆ ของผู้ใช้แต่ละคน เช่น เม่ือ
เราไดต้ั้งช่ือ User name และรหสั Password เพือ่เขา้มาใชง้านใน Windows XP ข้อมูลท่ีเป็น
User name และรหัส Password ก็จะถูกเก็บไว้ใน Registry ด้วย หรือหากเราได้ติดต้ังโปรแกรม
ใหม่ๆ ลงไป ข้อมูลของโปรแกรมเหลา่น้ันก็จะถูกเก็บลงใน Registry ด้วย เช่นกัน

ดังน้ัน Registry จึงมีความสำคัญต่อระบบ Windows อย่างมาก ผู้ดูแลระบบเครือข่าย และ
มือใหม่หัด Hack (Hack Kiddie) จำเป็นต้องศึกษาถึงการปรับแต่งค่าต่างๆ ใน Registry ให้ลึกซ้ึง
เน่ืองจากจะทำให้สามารถควบคุมระบบการทำงานของ Windows XP ได้อย่างท่ีต้องการในทุกๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบความปลอดภยั เครือข่ายเน็ตเวิร์ก รวมถึง
การทำงานต่างๆ ของ Windows เป็นต้น

เรียกว่าหากใครสามารถเรียนรู้ค่าการทำงานต่างๆ ของ Registry ได้อย่างลึกซึ้ง คนๆ
น้ันก็จะสามารถควบคุมการทำงานของ Windows XP ได้อย่างง่ายดาย ซ่ึงถ้านำไปใช้ในทางท่ีดี
ก็จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างย่ิง แต่หากนำไปใช้ในทางไม่ดี ก็สามารถสร้างความเดือดร้อนให้แก่
ผู้อ่ืนไดไ้ม่น้อย เพราะหากปรบัแตง่คา่ Registry ผิดพลาดเพยีงนดิเดยีว อาจทำให ้Windows
XP เสียหายจนไม่สามารถทำงานได้อีกเลย ดังน้ัน Registry จึงมักตกเป็นเป้าหมายสำคัญอีกแห่ง

การ Hack ระบบ Windows XP ให้ได้อย่างท่ีใจต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องพ่ึงพาโปรแกรม
เสริมต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือ ความรู้ความเข้าใจใน Registry นับว่าเป็นส่ิงสำคัญมาก ในบทน้ีจะ
เป็นการปูพ้ืนฐานให้ผู้อ่านได้รู้จักกับคำว่า Registry กันก่อน เพ่ือต่อยอดไปสู่การเขียนสคริปต์
Registry ได้อย่างเข้าใจย่ิงข้ึน
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ท่ี Hacker และไวรัสในหลายๆ สายพันธ์ุมักจ้องเข้ามาโจมตี โดยแอบเข้ามาเปล่ียนแปลงค่าต่างๆ
ใน Registry เพ่ือให้ Windows XP เกิดการทำงานทีผิ่ดพลาด จนส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้
หรือเกิดอาการรวนไปทัง้ระบบ

5 คีย์หลกัของ Registry ใน Windows XP
ใน Registry ของ Windows XP จะประกอบไปดว้ยคย์ีต่างๆ มากมาย แตจ่ะมคีีย์หลัก

อยู่เพียง 5 คีย์เท่าน้ัน ซ่ึงแต่ละคีย์ก็จะแบ่งออกเป็นคีย์ย่อยๆ อีก เพ่ือทำหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูลของ
ค่า Registry แต่ละประเภทออกไป โดยจะมีบางคีย์ท่ีจัดเก็บข้อมูลท่ีสัมพันธ์ กับคีย์อ่ืนด้วย ดังน้ี

ค่าตา่งๆ ของ Registry

5 คีย์หลักของ Registry
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HKEY_CLASSES_ROOT เป็นคีย์สำหรับจัดเก็บข้อมูลและคุณสมบัติต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับไฟล์ท้ังหมดท่ีอยู่ภายในเคร่ือง เช่น ช่ือไฟล์และนามสกุล ไอคอนของไฟล์
หรือโปรแกรมท่ีใช้ในการเปิดไฟล์ การส่ังแสดงผลหรือพิมพ์ข้อมูลของไฟล์ออกมา เป็นต้น

HKEY_CURRENT_USER เป็นคีย์สำหรับจัดเก็บข้อมูลเฉพาะท่ีเก่ียวกับผู้ใช้
ปัจจุบันท่ี Lon on เข้ามาใช้งาน โดยจะมีความสัมพันธ์และเป็นข้อมูลชุดเดียวกับคีย์
HKEY_USERS เช่น การปรับแต่งหน้าจอเดสกท็์อป ค่าต่างๆ ใน Control Panel หรือช่ือ
User name และรหัส Password เป็นต้น

HKEY_LOCAL_MACHINE เป็นคีย์สำหรับเก็บข้อมูลในส่วนของตัวเคร่ือง ท้ังทาง
ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และการตัง้ค่าต่างๆ ในตัวเคร่ือง ข้อมูลท่ีอยู่ภายในคย์ี
จะนำไปใช้กับผู้ใช้ทุกคนท่ีเข้ามาใช้งานใน Windows XP

HKEY_USERS เป็นคีย์สำหรับเก็บข้อมูลเฉพาะท่ีเก่ียวกับผู้ใช้ท้ังหมด เช่น รายช่ือ
ของผู้ใช้ท่ีเข้ามาใช้งาน หรือรายช่ือผู้ใช้งานในเครอืข่าย โดยจะมีความสัมพันธ์ และเป็น
ข้อมูลชุดเดียวกันกับคีย์ HKEY_CURRENT_USER

HKEY_CURRENT_CONFIG เป็นคีย์สำหรับเก็บข้อมูลท่ี เก่ียวข้องกับการกำหนด
ค่าต่างๆ ของฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงท้ังหมด โดยจะมีความสัมพันธ์ และเป็นข้อมูล
ชุดเด่ียวกันกับคีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE

หลังจากท่ีรู้จักกับหน้าท่ีของคีย์หลักของ Registry แล้ว เราจะเห็นว่าแต่ละคีย์มีการจัดเก็บ
ข้อมูลของค่า Registry ท่ีแตกต่างกันไป แต่ก็มีบางคีย์ท่ีจะมีข้อมูลท่ีสัมพันธ์กัน ซ่ึงจะช่วยให้เรา
เข้าใจความหมายในการเขียนสคริปต์ Registry ได้ดีข้ึนว่า คีย์ท่ีต้องการปรับแต่งจะมีความเก่ียว
ข้องกับการทำงานในดา้นใดของ Windows XP บ้าง

 

พืน้ฐานในเรือ่งของ Registry นบัวา่เปน็เรือ่งสำคญัทีห่ลายคนมองขา้ม บางคนอาจ
สามารถปรบัแตง่คา่ได ้แตมั่กไมเ่ขา้ใจวา่คา่เหลา่นีค้อือะไร ทำไมตอ้งกำหนดคา่แบบ
นี ้ดงันัน้หากตอ้งการเปน็ Hacker ทีเ่กง่กาจ ควรตอ่ยอดศกึษาในเรือ่งของ Registry
กันให้ลึกซ้ืงต่อไปนะครับ
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ชนิดของข้อมูล Registry
ข้อมูลของ Registry จะแบ่งค่าออกเปน็  5 ชนิด ด้วยกนั ดังน้ี

ในการเขียนสคริปต์ Registry จำเป็นต้องอาศัยพ้ืนฐานความเข้าใจในเร่ืองชนิดข้อมูลของ
Registry พอสมควร เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงความหมายในการเขยีนคำส่ังแต่ละบรรทัดน่ันเอง
แต่สำหรับมือใหม่หัด Hack ท่ีอาจจะยังไม่เข้าใจดีนัก ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับ เราก็สามารถเขียน
สคริปต์ได้เหมือนกัน เพียงแต่ถ้ามีพ้ืนฐานมาบ้างก็จะเข้าใจได้ดีย่ิงข้ึน

REG_SZ (String Value) เป็นข้อมูลท่ีสามารถเข้าใจและแก้ไขได้ง่าย เพราะเป็นข้อมูล
ท่ีเก็บค่าประเภทตัวอักษรและตัวเลข ส่วนใหญ่จะใช้ในการนำไปแสดงผล เช่น เป็นข้อความท่ี
บริเวณ Titlebar หรือใช้เป็นช่ือคำส่ังบนเมนูต่างๆ นอกจากน้ียังใช้สำหรับเป็นช่ือหรือคำส่ังท่ี
อธิบายถงึคีย์ต่างๆ ใน Registry อีกด้วย

REG_BINARY (Binary Values) เป็นข้อมูลท่ีเก็บค่าเป็นเลขฐานสอง (Binary) แต่จะ
แสดงค่าออกมาเป็นเลขฐานสิบหก (Hexadecimal) ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการแสดงตัวเลข
หรือข้อความท่ีสามารถนำไปคำนวณได ้โดยผู้ใช้สามารถป้อนค่าได้ 2 รูปแบบ คือในรูปแบบ
ของเลขฐานสิบหกตามรหัส ASCII หรือแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ได้

REG_DWORD (DWORD Value) เป็นข้อมูลท่ีเก็บค่าแบบดับเบ้ิลขนาด 32 bits โดย
จะถูกใช้เป็นค่าบูลีน (Boolean) เพ่ือใช้ในการกำหนดสถานะการทำงานหรอืตัดสินใจ เช่น
ใส่ค่า 0 เพือ่เปิดการทำงาน หรือค่า 1 เพือ่ปิดการทำงาน หรือกำหนดสถานะโดยใสค่่าจริง
หรือเท็จ ใช่หรือไม่ใช่ เป็นต้น ในส่วนของการแสดงผลหรือแก้ไขจะใช้เป็นเลขฐานสิบหรือเลข
ฐานสิบหก ตัวอย่างเช่น 0xFE020001 หรือ 0x10010001 เป็นต้น

REG_MULTI_SZ (Multi-String Value) เป็นข้อมูลท่ีเก็บค่าเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือ
ตัวอักขระ และสัญลักษณ์ต่างๆ ได้หลายบรรทัดหรือมากกว่าหน่ึงค่า โดยไม่จำเป็นต้องสร้าง
String Value ข้ึนมาหลายๆ คร้ัง

REG_EXPAND_SZ (Expanded string value) เป็นข้อมูลท่ีเก็บค่าเป็นตัวอักษร ตัวเลข
หรือตัวอักขระ และสัญลักษณ์ต่างๆ ท่ี Windows XP ใช้ในการระบุตำแหน่งของไฟล์ ดังเช่น
%SystemRoot%\resources\Themes\Luna.theme. เป็นต้น
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หลกัการทำงานของ Registry
มือใหม่หลายคนอาจยังสงสัยว่า Registry มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง ถึงได้สามารถเก็บ

ข้อมูลการทำงานต่างๆ ของ Windows ได้เกือบท้ังหมด โดยท่ีผู้ใช้ไม่ได้ส่ังการใดๆ เลย ซ่ึงในหัวข้อ
น้ี ผมจะมาอธิบายหลักการทำงานของ Registry ให้ผู้อ่านท่ียังไม่ค่อยเข้าใจ ได้เห็นภาพกันอย่าง
ชัดเจนเลยครบั

โดยหลักการทำงานของ Registry จะเร่ิมต้ังแต่ Windows XP ถูกบู๊ตข้ึนมา จากน้ันผมจะยก
ตัวอย่าง โดยการเปิดหน้าต่างโปรแกรม Internet Explorer (IE) ข้ึนมา จะเห็นว่าท่ีหน้าต่างจะไม่
ถูกขยายเตม็หน้าจอ เน่ืองจากค่า Full Screen ใน Registry ของโปรแกรมน้ีถูกกำหนดเปน็ No

หน้าต่างโปรแกรมยังไม่ขยายเต็มหน้าจอ

ค่า Full Screen ใน Registry จึงมีค่า no

แต่เม่ือเรากดปุ่ม F11 ในโปรแกรม Internet Explorer เพ่ือใช้คำส่ัง Full Screen หน้าต่างของ
โปรแกรมก็จะถูกขยายแบบเตม็หน้าจอ ส่งผลให้ค่า Full Screen ใน Registry ได้เปล่ียนแปลง
ตามไปดว้ย โดยเปลีย่นจากคา่ No เป็น Yes
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หน้าต่างโปรแกรมถกูขยายจนเตม็หนา้จอ

ค่า Full Screen ใน Registry จะเปลี่ยน
แปลงจากคา่ No เปน็ Yes

จะเห็นว่าทุกคร้ังเม่ือโปรแกรมต่างๆ ใน Windows XP ทำงาน หรือมีการเปล่ียนแปลงค่าใดๆ
ก็ตาม จะมีการส่งค่าไปเก็บไว้ใน Registry เสมอ ดังน้ันหาก Registry ถูกโจมตีจากไวรัสหรือมี
การเปลีย่นแปลงคา่ในสว่นของระบบการทำงานทีส่ำคญั จะส่งผลกระทบถงึการทำงานของ
Windows XP โดยตรงอย่างไม่มีทางหลีกเล่ียงได้เลย

 

การปรบัแตง่คา่ใน Registry จะมคีวามละเอยีดออ่นคอ่นขา้งสงู เนือ่งจากหากมกีาร
ปรับแต่งค่าผิดพลาดเพยีงตวัอักษรหรือตัวเลขเดยีว ก็อาจส่งผลให้ Windows XP ทำ
งานผิดพลาดได้
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รู้จกักับกับโปรแกรม Registry Editor
คีย์หลักและค่าต่างๆ ใน Registry จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ท่ีสำคัญของ Windows XP เช่น

C:\WINDOWS\system32\config หรือ C:\WINDOWS\system32\config\Security เป็นต้น ซ่ึง
โดยปกติแล้ว เราจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงค่า Registry จากไฟล์เหล่าน้ีได้โดย
ตรง  เนือ่งจากเปน็ไฟลส์ำคญัตอ่ระบบจงึถกูลอ็กไว ้แต ่Windows XP กย็งัเปดิโอกาสใหผู้้ใช้
สามารถเขา้ไปแกไ้ขหรอืเปล่ียนแปลงคา่ตา่งๆ ของ Registry ได้ ผ่านทางโปรแกรม Registry
Editor

หนา้ตาของโปรแกรม Registry Editor

Registry Editor เป็นโปรแกรมทีใ่ช้สำหรับปรับแต่งค่าต่างๆ ของ  Registry ท่ีติดต้ังมาให้
พร้อมกบั Windows XP อยู่แลว้ ดังนัน้เราจงึไมจ่ำเปน็ตอ้งไปหาโปรแกรมอืน่ๆ มาตดิตัง้อกี
โดยความสามารถของโปรแกรมนีผู้้ใช้สามารถแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงคา่ใน Registry ได้อย่าง
อิสระ และสามารถสำรองขอ้มูลของ Registry เก็บไว้ใช้งานยามฉุกเฉินได้อีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ก็จำเป็นต้องมีพ้ืนฐานความเขา้ใจในคีย์ต่างๆ ของ Registry อยู่บ้าง
เพราะตัวโปรแกรมน้ีมีความยืดหยุ่น และให้อิสระแก่ผู้ใช้สูงมาก ดังน้ันการสร้างค่าใดค่าหน่ึงผิด
พลาดไป บางคร้ังโปรแกรมจะไม่มีการแจ้งเตือน ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ Windows
XP ได้
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การเรยีกใชง้านโปรแกรม Registry Editor
โปรแกรม Registry Editor จะไม่ปรากฏอยู่ในเมนู Start หรือสามารถเรียกใช้งานได้โดยง่าย

เน่ืองจากเป็นโปรแกรมสำคัญท่ีเก่ียวข้องกับการทำงานระบบ Windows XP น่ันเอง ดังน้ันข้ันตอน
การเรียกใช้งานโปรแกรมนีจึ้งแตกต่างจากโปรแกรมทัว่ไปอ่ืนๆ ดังน้ี

4 โปรแกรม Registry Editor
ก็จะปรากฏขึ้นมาทำงานทันที

เพียงเท่าน้ีเราก็สามารถเรียกโปรแกรม Registry Editor ข้ึนมาใช้งานได้แล้ว แต่ขอบอกก่อน
นะครับว่า การปรับแต่งค่า Registry ด้วยโปรแกรม Registry Editor จะมีข้ันตอนท่ีซับซ้อน วุ่นวาย
และเสียเวลาค่อนข้างมาก มือใหม่หัด Hack อย่างเรามีวิธีท่ีรวดเร็วและเหนือช้ันกว่ามาก ด้วยการ
เขียนสคริปต์ข้ึนมาปรับแต่งค่า Registry โดยอัตโนมัติด้วยการคลิกเพียงไม่ก่ีคร้ังเท่าน้ัน

1 คลิกปุ่ม Start > Run

2 พิมพ์คำสั่ง regedit

3 คลกิปุม่ OK
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แบก็อัพ Registry ทกุคร้ัง ก่อนทดลอง Hack Registry
หากต้องการทดสอบการ Hack Registry ในเคร่ืองของเราเอง แนะนำว่าควรทำการแบ็กอัพ

Registry ไว้ก่อนท่ีจะลงมือทุกคร้ัง เน่ืองจากหากเกิดความผิดพลาดข้ึนมา เราก็จะสามารถแก้ไข
ได้ทัน โดยการนำเอา Registry ท่ีได้แบ็กอัพไว้กลับมาทำงานเหมือนเดิม

แม้ว่าการแบ็กอัพ Registry ใน Windows XP จะมีหลายวิธี แต่วิธีท่ีได้ผลดี และมีประสิทธิ
ภาพมากท่ีสุด ก็คือการทำ System Restore เพ่ือแบ็คอัพข้อมูลของ Registry เก็บไว้ และสามารถ
กู้คืนกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้ เม่ือต้องการให้ Windows XP กลับมาทำงานได้เป็นปกติ  หรือ
เม่ือเกิดความผิดพลาดในการปรบัแต่ง Registry  โดยมีข้ันตอน ดังน้ี

การสรา้ง Restore Point
โดยปกติโปรแกรม System Restore จะสร้างจุด Restore Point ให้โดยอัตโนมัติ เพ่ือ
ให้เราสามารถย้อนระบบกลับไปได้ แต่แนะนำให้สร้างจุด Restore Point ข้ึนมาด้วย
 ตนเองดีกว่าครับ เพราะเราสามารถกำหนดเองไดว่้าต้องการให้ย้อนระบบกลับไปวัน
 ท่ีเท่าไร หากรอให้โปรแกรมสร้างเองอาจไม่ได้ตามวันท่ีต้องการได้

2 คลกิเลอืกคำสัง่ Create a restore point

1 คลกิปุม่ Start เลอืกคำสัง่ All Programs
แลว้ไปที ่Accessories > System Tools
> System Restore

3 คลิกปุ่ม Next
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4 กรอกชื่อและรายละเอียดต่างๆ
ใหกั้บจดุ Restore Point

5 คลกิปุม่ Create

6 โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดต่างๆ
ของจดุ Restore Point ขึน้มา

7 คลกิปุม่ Close ก็เปน็อนัเสรจ็สิน้ขัน้ตอน
การสร้างจุด Restore Point เพื่อใช้ใน
การย้อนระบบให้กลับคืนมาเหมือนเดิม

 

นอกจากการยอ้นระบบดว้ย System Restore แลว้ ยงัมวีธิกีารแบค็อพั Registry อีก
วิธีหน่ึง ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมเช่นกัน ก็คือการ Export ไฟล์ Registry ออกมาเกบ็ไว้ เพ่ือเป็น
การแบ็คอัพ Registry เอาไว้ จากนั้นเมื่อระบบมีปัญหาจึงค่อย Import ไฟล์ Registry
ท่ีได้แบ็คอัพไว้กลับมาใช้งานใหมอี่กคร้ัง
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การยอ้นระบบ System Restore
หลังจากสร้างจุด Restore Point เสร็จแล้ว เม่ือการปรับแต่ง Registry มีปัญหา และ
ต้องการย้อนระบบกลับไปยังจุด Restore Point ท่ีเราได้สร้างไว้ ก็สามารถทำได้ ดังน้ี

1 ใหค้ลกิเลอืกคำสัง่ Restore my
computer to an earlier time

2 คลิกปุ่ม Next

5 คลิกปุ่ม Next

4 คลกิเลอืกจดุ Restore Point ทีส่รา้งไว้

3 คลกิเลอืกวนัทีท่ีไ่ดส้รา้งจดุ Restore
Point สำหรับการย้อนค่า Registry

6 คลิกปุ่ม Next จากนั้น Windows จะ
ถูกรสีตารท์และยอ้นคา่ Registry เดมิ
ให้กลับคืนมาใหม่อีกครั้ง
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6 เมือ่โปรแกรม System Restore ย้อน
คา่ Registry สำเรจ็แลว้ ใหค้ลกิปุม่ OK

แบค็อัพ Registry ดว้ยโปรแกรม Registry Editor
นอกจากการแบค็อัพ Registry ด้วย System Restore แล้ว ยังมีอีกทางเลอืกหน่ึง คือการ

แบ็คอัพ Registry ด้วยโปรแกรม Registry Editor น่ันเอง โดยสามารถเลือกแบ็คอัพได้เฉพาะบาง
คีย์ท่ีต้องการ หรือเลือกแบ็คอัพคีย์ท้ังหมดก็ได้ โดยมีข้ันตอน ดังน้ี

1 คลกิเลอืกคย์ีย่อยทีต่อ้งการแบค็อพั

2 คลกิเมน ูFile > Export เพือ่แบค็อพั
คย์ีทีเ่ราเลอืกไปเกบ็ไวข้า้งนอก
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3 คลิกเลือกโฟลเดอร์สำหรับจัด
เกบ็ไฟลแ์บค็อพั Registry

5 คลิกปุ่ม Save เราก็จะได้ไฟล์แบ็คอัพของ
Registry ทันที โดยจะมีนามสกุลเป็น .reg

4 ตั้งชื่อไฟล์แบ็คอัพ Registry ตามต้องการ

หากต้องการแบ็คอัพคีย์ทั้งหมดใน
Registry ใหค้ลกิเลอืกคำสัง่ All

6 เมือ่ Registry เกดิปญัหา เรากส็ามารถนำ
ไฟล์ Registry ที่ได้แบ็คอัพไว้กลับมาใช้
งานอกีครัง้ โดยคลกิเมน ูFile > Import

7 คลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่จัดเก็บ
ไฟล์แบ็คอัพ Registry ไว้

8 ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์แบ็คอัพ Registry

9 Registry ก็จะถูกย้อนค่ากลับไปใช้ค่าเดิม
ทีไ่ดแ้บค็อพัเอาไว ้จากนัน้ใหค้ลกิปุม่ OK
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การเขียนสคริปต์ Registry

โดยปกตแิล้ว ผู้ใช้ท่ีตอ้งการปรบัแตง่คา่ของ Registry มักตอ้งทำงานผา่นทางโปรแกรม
Registry Editor ซ่ึงแม้ว่าจะสะดวกในการทำงาน แต่ก็ต้องแลกกับข้ันตอนท่ีซับซ้อนและเสียเวลา
มาก ซ่ึงจะต่างจากการเขียนสคริปต์ Registry ข้ึนมา เพ่ือเปล่ียนแปลงค่าใน Registry ท่ีต้องการ
ได้อย่างรวดเร็ว โดยในบทน้ีจะกล่าวถึงข้ันตอนการเขียนสคริปต์ Registry อย่างละเอียด พร้อม
กับเจาะลกึทุกข้ันตอน โดยเนน้สครปิต์ท่ีใช้ในการเจาะระบบรกัษาความปลอดภยั และระบบ
การทำงานของ Windows XP เป็นส่วนใหญ่

ความแตกตา่งระหวา่งการปรบัแตง่คา่ Registry ดว้ย
Registry Editor และการเขยีนสครปิต์

การปรับแต่ง Registry ด้วย Registry Editor กับการเขียนสคริปต์ Registry ข้ึนมาใช้งานเอง
จะให้ผลลัพธ์ท่ีเหมือนกัน แต่การเขียนสคริปต์จะทำให้การปรับแต่งค่าต่างๆ ใน Registry ได้ผล
อย่างรวดเร็วและให้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้องแม่นยำกว่ามาก จึงเหมาะสำหรับมือใหม่หัด Hack ท่ีต้อง
การ Hack ระบบ Registry ให้เป็นไปตามต้องการ โดยความแตกตา่งระหว่าง Registry Editor
กับการเขียน สคริปต์จะมี ดังน้ี

การปรบัแตง่คา่ Registry ดว้ย Registry Editor
การปรับแต่งค่า Registry ด้วยวิธีน้ี เป็นวิธีมาตรฐานทีห่ลายคนใชกั้นท่ัวไป โดยมี
ข้ันตอนในการปรับแต่ง ดังน้ี

การปรับแต่งค่า Registry ใน Registry Editor
จะเริม่จากการคลกิเขา้ไปในคย์ีย่อยทีต่อ้งการปรบั
แต่ง ซึ่งใน Registry จะมีคีย์ย่อยอยู่มาก และ
บางคีย์ก็มีชื่อที่คล้ายๆ กัน ทำให้เสียเวลาในการ
แยกแยะพอสมควร ดังนั้นกว่าจะเข้าไปถึงคีย์ย่อย
ทีต่อ้งการ อาจตอ้งใชเ้วลาพอสมควร
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เมือ่เขา้ไปยงัคยีย์อ่ยทีต่อ้งการไดแ้ลว้ จะตอ้งสรา้ง
ค่าตามมาตรฐานและชนิดของ Registry ขึ้นมา
ใหถู้กตอ้ง ซ่ึงในการกำหนดชือ่นัน้ อักษรตวัเลก็
และใหญ่จะต้องตั้งให้ถูกต้อง ตรงตามชื่อที่เป็น
คา่มาตรฐานของ Registry

การปรับแต่งค่า Registry ด้วยการเขียนสคริปต์
การปรับแต่งค่า Registry ด้วยการเขียนสคริปต์ แม้จะยังไม่เป็นท่ีนิยมเท่ากับการปรับ
แต่งด้วยโปรแกรม Registry Editor เน่ืองจากต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานของ Registry มา
พอสมควร แต่วิธีน้ีจะเหมาะสำหรบัมือใหม่หัด Hack ท่ีต้องการปรับแต่ง Registry
มากท่ีสุด เพราะมีความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำกว่ามาก เพียงเขียนสคริปต์
ท่ีต้องการปรับแต่งค่า Registry ข้ึนมา จากน้ันการนำไปใช้ก็เพียงแค่ดับเบ้ิลคลิกเท่า
น้ัน Registry ก็จะถูกเปล่ียนแปลงค่าไปตามสคริปต์ท่ีเราเขียนข้ึน

การเขียนสคริปต์ Registry จะมีรูปแบบที่ไม่
ซับซอ้น มอืใหมส่ามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็

จากนั้นกำหนดค่าลงไป เพื่อให้การปรับแต่งค่า
Registry แสดงผลลพัธต์ามทีเ่ราตอ้งการ
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รูปแบบของการเขียนสคริปต์ Registry
การเขยีนสครปิต ์Registry จะมรูีปแบบเฉพาะตวัทีไ่ม่ซับซ้อน มือใหมส่ามารถศกึษาให้

เข้าใจได้ง่าย โดยรูปแบบการเขยีนสคริปต์ Registry จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังน้ี

เพยีงดบัเบิล้คลกิทีไ่ฟลส์ครปิตเ์ทา่นัน้ เราก็
สามารถปรบัแตง่คา่ Registry ไดต้ามตอ้งการ

เม่ือเปรียบเทียบถึงความแตกตา่งระหว่างโปรแกรม Registry Editor กับการเขียนสคริปต์
แล้ว จะเห็นว่าการเขียนสคริปต์จะทำให้การปรับแต่งค่า Registry กลายเป็นเร่ืองง่าย และสะดวก
รวดเร็วกว่ามาก โดยเราสามารถเขียนสคริปต์ให้มีการปรับแต่งค่าต่างๆ ได้หลายคีย์ในไฟล์เดียว
จากน้ันเพียงแค่ดับเบ้ิลคลิกเท่าน้ัน ค่าต่างๆ ก็จะถูกปรับแต่งไปพร้อมๆ กันในคร้ังเดียว หรือจะใช้
ในการปรับแต่งค่าเดียวกันในหลายๆ เคร่ือง ก็เพียงแค่ก๊อบป้ีไฟล์สคริปต์ไปใช้งานในแต่ละเคร่ือง
เทา่นัน้ ทำใหไ้ม่ต้องเสยีเวลาไปไลค่ลิกคย์ีย่อยๆ เพือ่กำหนดคา่ในโปรแกรม Registry Editor
ทีละเคร่ืองอีกต่อไป

2. ส่วนของการระบุที่อยู่ของคีย์

3. ส่วนของการกำหนดคา่

1. ส่วนหัว
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1. ส่วนหวั เป็นสครปิต์บรรทดัแรกทีต้่องม ีเพือ่ใช้ในการบอกเวอรช่ั์นของสครปิต ์ซ่ึงใน
Windows XP จะเป็นเวอร์ช่ัน 5 จึงข้ึนต้นด้วย “Windows Registry Editor Version 5.00” เสมอ

2. ส่วนของการระบุท่ีอยู่ของคีย์ เป็นสคริปต์ท่ีใช้ในการกำหนดท่ีอยู่ของคีย์ท่ีต้องการเข้า
ไปกำหนดคา่ โดยการระบคุยีท์ีต่อ้งการจะถกูกำหนดใหอ้ยูภ่ายใน [ ] และแตล่ะคยีจ์ะถกูคัน่
ด้วยเคร่ืองหมาย “\”

3. ส่วนของการกำหนดคา่ จะเปน็การเขยีนสครปิตเ์พือ่กำหนดคา่ทีต่อ้งการ โดยเรา
สามารถกำหนดชือ่และชนดิของคา่ เช่น string, binary หรือ dword  เพือ่ให ้Registry แสดง
ผลลัพธ์ตามท่ีเราต้องการ

ในการเขยีนสครปิต ์Registry ทกุครัง้จะประกอบไปดว้ย 3 ส่วนนีเ้ปน็หลกั ซ่ึงหากขาด
ส่วนใดส่วนหนึ่งไป ก็จะทำให้สคริปต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และเมื่อศึกษาจน
เช่ียวชาญในระดับหน่ึงแล้ว เรายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนสคริปต์เพ่ือปรับแต่งค่า
ทีเดียวพร้อมกันหลายๆ คีย์ได้อีกด้วย

การเขยีนสครปิต์ Registry ท่ีใช้ในการปรบัแตง่คา่หลายๆ คีย์ในสครปิต์เดยีว
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เริ่มต้นเขียนสคริปต์ Registry
หลังจากปูพ้ืนฐานกันมาพอสมควรแล้ว เรามาเร่ิมลงมือเขียนสคริปต์กันเลย (Hack Kiddie

หลายคนคงคันไม้คันมือเต็มท่ีแล้ว) โดยการเขียนสคริปต์ เราจะใช้โปรแกรม Notepad ท่ีถูกติดต้ัง
มาพร้อมกับ Windows XP อยู่แล้วเป็นเคร่ืองมือในการเขียนสคริปต์ สำหรับสคริปต์แรกท่ีจะเขียน
น้ี จะเป็นสคริปต์ท่ีทำให้เวลาบู๊ตเข้าสู่ Windows ก่อนจะถึงหน้าจอ Log on จะปรากฏหน้าต่าง
ข้อความขึน้มา โดยเราสามารถเขยีนขอ้ความใดๆ ก็ได้ลงไปในหนา้ตา่งขอ้ความนี ้อันนีเ้ป็น
สคริปต์ง่ายๆ ท่ีจะเร่ิมเขียนและทำ ความเข้าใจไปพร้อมๆ กันนะครับ

เร่ิมจากเปิดโปรแกรม Notepad ข้ึนมาก่อน จากน้ันเขียนสคริปต์ลงไปดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"LegalNoticeCaption"="มือใหม่หัด Hack"
"LegalNoticeText"="ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งการ Hack"

อธิบายสคริปต์

Windows Registry Editor Version 5.00 ในสว่นของบรรทดันี ้จะเปน็การประกาศ
เวอร์ช่ันของสครปิต์ Registry น้ี ซ่ึงใน Windows XP จะเป็นเวอร์ช่ัน 5

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
\Winlogon] ในส่วนของบรรทัดน้ี จะเป็นการระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปปรับแต่ง ซ่ึงในสคริปต์
น้ีจะเป็นคีย์ท่ีช่ือ Winlogon ซ่ึงอยู่ในคีย์หลักท่ีช่ือ HKEY_LOCAL_MACHINE
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"LegalNoticeCaption"="มือใหม่ Hack" ในส่วนของบรรทัดน้ี จะเป็นการสร้างค่า String
Value ช่ือ LegalNoticeCaption ข้ึนมา แล้วกำหนดข้อความว่า “มือใหม่หัด Hack” ซ่ึงข้อความ
น้ีจะอยู่ในส่วน TitleBar ของหน้าต่างข้อความ

"LegalNoticeText"="ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งการ Hack" ในส่วนของบรรทัดน้ี จะ
เป็นการสรา้งคา่ String Value ช่ือ LegalNoticeText ข้ึนมา แล้วกำหนดขอ้ความวา่ “ยินดี
ต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งการ Hack” ซ่ึงข้อความน้ีจะแสดงอยู่ภายในหน้าต่างข้อความ

เน่ืองจาก LegalNoticeCaption และ LegalNoticeText เป็นค่า String Value ดังน้ันเราจึง
สามารถเปล่ียนแปลงข้อความของค่าน้ีได้ตามใจชอบ (อยากจะให้หน้าต่างแสดงข้อความอะไร
ก็พิมพ์ลงไปได้เลย) เพราะจะถูกแสดงค่าในรูปแบบของข้อความท่ีไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อระบบ

การเซฟสครปิต ์ Registry เพือ่นำไปใชง้าน
เม่ือเขียนสคริปต์เสร็จแล้ว เราจะต้องเซฟสคริปต์ให้เป็นไฟล์ .reg เพ่ือให้สามารถนำไปใช้

ในการปรับแต่ง Registry ได้อย่างไม่มีปัญหา โดยมีข้ันตอน ดังน้ี

1 คลิกเมนู File > Save As

ผลที่ได้จากการเขียนสคริปต์นี้ จะปรากฏหน้าต่าง
ขอ้ความตอ้นรบักอ่นเขา้สูห่นา้จอ Log on ของ
Windows XP โดยปรากฏข้อความตามที่เราได้
กำหนดไว้ในสคริปต์
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3 คลิกปุ่ม Save

2 พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นให้
พิมพ์นามสกุล .reg ต่อท้ายชื่อไฟล์

4 เราจะไดไ้ฟลส์ครปิต ์Registry ขึน้มา เมือ่
ต้องการใช้งาน ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์สคริปต์นี้

5 จะปรากฏหน้าต่างถามเราว่า แน่ใจหรือไม่
ที่จะเปลี่ยนแปลงค่าใน Registry ด้วย
ไฟลส์ครปิตน์ี ้ใหค้ลกิปุม่ Yes

6 เมือ่ Registry ไดม้กีารเปลีย่นแปลง
คา่สำเรจ็แลว้ ใหค้ลกิปุม่ OK

จะเห็นว่าการเขียนสคริปต์เพ่ือใช้ในการปรับแต่งค่า Registry จะสะดวก รวดเร็ว กว่าการ
ใช้โปรแกรม Registry Editor มาก ทำให้การ Hack Windows XP ด้วยการเขียนสคริปต์เป็นเร่ือง
ท่ีง่ายดายมาก เพราะไม่จำเป็นต้องเปิดโปรแกรมใดๆ หรือเซ็ตค่าต่างๆ ให้วุ่นวาย เพียงแค่เขียน
สคริปต์เก็บไว้เท่าน้ัน เราก็สามารถควบคุม Windows XP ได้อย่างท่ีต้องการแล้ว
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รีสตารท์ Windows XP โดยไมต่อ้งบูต๊เครือ่งใหม่
เพื่อเปลี่ยนแปลงค่า Registry

การปรับแต่ง Registry บางค่า อาจยังไม่เห็นผลการของเปล่ียนแปลงค่าในทันที เน่ืองจาก
หน่วยความจำในระบบยงัจำค่าเดิมอยู่ ทำให้ต้องเสียเวลารีสตาร์ทเคร่ืองข้ึนมาใหม่ จึงจะเห็น
ผลของการเปลีย่นแปลงคา่ Registry ท่ีเราไดท้ำการปรบัแตง่ไป แตส่ำหรบัมือใหมหั่ด Hack
ย่อมมีเทคนิคลัดท่ีสามารถรีสตาร์ทเคร่ืองอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาบู๊ตเคร่ืองข้ึนมาใหม่
เหมือนกับการส่ังรีสตาร์ทท่ัวไป โดยมีข้ันตอน ดังน้ี

1 เมือ่ปรบัแตง่คา่ Registry เสรจ็แลว้ ยังไมเ่หน็
ผลการเปลี่ยนแปลง ให้กดปุ่ม Ctrl+Alt+Delete

2 คลิกแท็บ Processes

3 คลกิเลอืกคำสัง่ EXPLORER.EXE

4 คลกิปุม่ End Process

5 คลกิปุม่ Yes จากนัน้ไอคอนตา่งๆ บนหนา้
จอ Desktop และ Taskbar จะหายไป
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6 คลิกเมนู File > New Task (Run...)

การรีสตาร์ท Windows XP ด้วยวิธีนี้ จะทำให้หน่วยความจำในระบบถูกล้างข้อมูล
เก่าท้ิงไปหมด (จากการ End Process คำส่ัง EXPLORER.EXE) จากน้ันจึงโหลดข้อมูลใหม่เข้า
มา (จากการ New Task คำสัง่ EXPLORER.EXE) เราจงึสามารถเหน็ผลการเปลีย่นแปลงคา่
ของ Registry ตามทีไ่ดท้ำการปรบัแตง่ไปอยา่งรวดเรว็ โดยไมจ่ำเปน็ตอ้งเสยีเวลาในการบูต๊
เคร่ืองข้ึนมาใหม่

7 พิมพ์คำสั่ง explorer.exe ลงไป

8 คลกิปุม่ OK จากนัน้ไอคอนตา่งๆ บนหนา้จอ
Desktop และ Taskbar ก็จะกลบัคนืมา
เหมอืนเดมิ พรอ้มกบัเหน็ผลการเปลีย่นแปลง
ของ Registry ที่เราได้ทำการปรับแต่งไป
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การเขยีนสครปิตเ์พือ่ลบค่าหรอืคีย์ตา่งๆ ของ Registry
ค่าใน Registry ท่ีเราได้สร้างข้ึน หรือเป็นค่าท่ีไม่ต้องการ เราก็สามารถเขียนสคริปต์เพ่ือลบ

ค่าหรือคีย์ต่างๆ ท่ีไม่ต้องการได้ ดังน้ี
การเขียนสคริปต์เพ่ือลบคีย์ย่อยใน Registry
การเขียนสคริปต์เพ่ือลบคีย์ย่อย ให้เติมเคร่ืองหมายลบ (-) ลงไปหน้าท่ีอยู่ของคีย์
โดยมีรูปแบบ ดังน้ี

การเขียนสคริปต์เพ่ือลบค่าของคีย์
หากไม่ต้องการลบคีย์ย่อย แต่ต้องการลบค่าท่ีอยู่ภายในคย์ีย่อย เราสามารถเขยีน
สคริปต์ได้ ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

อธิบายสคริปต์

Windows Registry Editor Version 5.00 ในสว่นของบรรทดันี ้จะเปน็การประกาศ
เวอร์ช่ันของสครปิต์ Registry น้ี ซ่ึงใน Windows XP จะเป็นเวอร์ช่ัน 5

[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
Explorer] ในส่วนของบรรทดัน้ี จะเป็นการระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเขา้ไปลบ ซ่ึงในสคริปต์น้ีจะ
เป็นคีย์ท่ีช่ือ Explorer ดังน้ันจึงต้องใส่เคร่ืองหมายลบหนา้คีย์ HKEY_CURRENT_USER

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDrives"=-
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อธิบายสคริปต์

Windows Registry Editor Version 5.00 ในส่วนของบรรทดันี ้จะเปน็การประกาศ
เวอร์ช่ันของสครปิต์ Registry น้ี ซ่ึงใน Windows XP จะเป็นเวอร์ช่ัน 5

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer] ในส่วนของบรรทัดนี้ จะเป็นการระบุถึงคีย์ที่ต้องการเข้าไปลบค่าที่อยู่
ภายในคย์ี ซ่ึงในสคริปต์น้ีจะเป็นคีย์ท่ีช่ือ Explorer

"NoDrives"=- ในส่วนของบรรทัดน้ี จะเป็นการระบุถึงค่าท่ีต้องการลบ โดยใส่เคร่ืองหมาย
ลบ (-) หลังเครือ่งหมายเทา่กบั (=)

การเขียนสคริปต์เพ่ือส่ังลบค่าหรือคีย์ต่างๆ ใน Registry จำเป็นต้องทำด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง เน่ืองจากหากส่ังลบค่าหรือคีย์ท่ีสำคัญ อาจส่งผลต่อการทำงานของ Windows
ได้ ในทางกลบักัน Hacker ท่ีไม่หวังดก็ีอาจใช้สคริปต์น้ีเป็นเครือ่งมือในการกอ่กวนระบบการ
ทำงานของ Windows ในเคร่ืองเป้าหมายได้

 

การเขยีนสครปิต ์Registry เพือ่ส่ังลบคยี ์จะทำใหค้า่ตา่งๆ ทีอ่ยูภ่ายในคยีน์ัน้ ถกูลบ
ตามไปด้วย ดังน้ันเราจึงไม่จำเป็นต้องเขียนสคริปต์เพ่ือส่ังลบค่าท่ีอยู่ภายในคย์ีอีกคร้ัง
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รวมสครปิต ์Registry ทีใ่ช ้Hack
ระบบ Windows XP

ปัญหาส่วนใหญ่ของมือใหม่หลายคนในการเขียนสคริปต์ก็คือ ไม่รู้ว่าจะเร่ิมต้นอย่างไร และ
จะกำหนดค่าท่ีต้องการได้อย่างไร  เพราะต้องยอมรับว่าการเขียนสคริปต์ Registry จำเป็นต้องมี
พ้ืนฐานในดา้นระบบการทำงานตา่งๆ ของ Windows XP มากพอสมควร รวมถึงการอ่านคู่มือ
อ้างอิงจากทางเว็บไซต์ Microsoft ด้วย แต่ปัญหานี้ผมและทีมงานได้เตรียมทางออกไว้
ให้ผู้อ่านทุกคนแล้วครับ โดยในบทนีไ้ด้รวบรวมเอาสุดยอดสคริปต์ Registry ท่ีใช้ในการ Hack
ระบบของ  Windows XP เอาไว้ ซ่ึงแต่ละสคริปต์จะทำให้การควบคุมการทำงานของ Windows
XP เป็นไปอย่างง่ายดาย และสามารถนำไปใช้กับเครื่องเป้าหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
เน่ืองจากไม่จำเป็นต้องเสียเวลาติดต้ังโปรแกรมใดๆ หรือใช้เทคนิคท่ีสลับซับซ้อนอะไร ผู้อ่านก็
สามารถนำสครปิต์ภายในบทนีไ้ปพิมพ์ตามลงในโปรแกรม Notepad แล้วเซฟเปน็ไฟล ์.reg
เพ่ือนำไปใช้งานได้เลย

อย่างไรก็ตามผมไม่แนะนำให้ใช้สคริปต์เหล่านี้ไปในทางที่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
นะครับ แนะนำวา่สคริปต์เหล่าน้ีจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ดูแลระบบท่ีต้องการควบคมุและ
จำกัดสิทธิของผู้ใช้ในการใชง้านดา้นตา่งๆ ของ Windows XP เช่น ไม่ให้มีการใช้งานหนา้ต่าง
Control Panel เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนเข้ามาปรับแต่งค่าต่างๆ ในหน้าต่างน้ี ป้องกันไม่ให้มีการ
ดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่อง สั่งล็อกไม่ให้ใช้งานไดรฟ์ CD-ROM ปิดการทำงานของ
เครือข่าย หรือไม่ให้เปิดเข้ามาดูไฟล์สำคัญในไดรฟ์ต่างๆ ได้ เป็นต้น

 

หากผู้อ่านไม่ต้องการเขยีนสคริปต์ด้วยตัวเอง ก็สามารถโหลดไฟลส์คริปต์ต่างๆ ท่ีมี
ในบทนี ้รวมถงึสครปิตอ่ื์นๆ อีกมากมายจากแผน่ซดีทีีแ่ถมมากบัหนงัสอืเลม่นี ้และ
ผู้อ่านกส็ามารถอพัเดตสครปิต์ใหม่ๆ หรือแลกเปลีย่นสครปิต์กับเพ่ือนๆ มือใหม่หัด
Hack (Hack Kiddie) ได้จากเวบ็บอร์ดของ www.exp-media.net ครับ
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ล็อกไดรฟต์า่งๆ ใน My Computer ไมใ่หเ้ขา้ถึงขอ้มลู
สคริปต์น้ีจะทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถคลิกเข้าไปใช้ข้อมูลท่ีอยู่ภายในไดรฟ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น

ไดรฟ์ C, D, E, F โดยเราจะต้องสร้างค่า NoViewOnDrive เพ่ือกำหนดค่าในการส่ังล็อกไม่ให้เข้า
ไปใช้งานในไดรฟ์ใดบ้าง โดยเขียนสคริปต์ได้ ดังน้ี

อธิบายสคริปต์

Windows Registry Editor Version 5.00 การประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\Explorer] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดคา่ในการล็อกไดรฟ์
"NoViewOnDrive"=dword:00000004 กำหนดคา่ทีต้่องการลอ็กไดรฟ ์โดยคา่ 4 จะ

หมายถงึ การสัง่ล็อกไดรฟ ์C: หากตอ้งการลอ็กไดรฟอ่ื์นๆ ใหก้ำหนดคา่ ดงันีไ้ดรฟ ์D:=8,
E:=16, F:=32, G:=64, H:=128, I:=256, J:=512, K:=1024, L:=2048, M:=4096, N:=8192,
O:=16384, P:=32768, Q:=65536, R:=131072, S:=262144, T:=524288, U:=1048576,
V:=2097152, W:=4194304, X:=8388608, Y:=16777216, Z:=33554432 และหากต้องการ
ส่ังล็อกทุกไดรฟ์ให้กำหนดค่าเป็น 3ffffff

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoViewOnDrive"=dword:00000004

เมือ่ส่ังใหส้ครปิตน์ีท้ำงาน จะทำใหเ้วลาคลกิเขา้ไปในไดรฟท์ีส่ั่งลอ็กจะปรากฏหนา้ตา่ง Restrictions ขึน้มา
ทำให้ไม่สามารถเข้าไปใช้งานข้อมูลที่อยู่ภายในไดรฟ์นี้ได้
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ปิดระบบทกุส่วนทำให ้Windows XP กลายเปน็อมัพาต
สคริปต์น้ีจัดเป็นสคริปต์ท่ีค่อนข้างต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งานอย่างมาก เน่ืองจาก

หากสครปิต์ถูกดับเบ้ิลคลิกข้ึนมาทำงานแลว้ เม่ือรีสตาร์ทเคร่ืองข้ึนมาอีกคร้ังระบบต่างๆ ของ
Windows XP จะถูกปิดลงไป ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติเสมือนว่ากลายเป็นอัมพาต
ไปท้ังระบบน่ันเอง

การทำงานของสคริปต์นี้จะเหมาะสำหรับผู้ดูแลระบบหรือผู้เป็นเจ้าของเครื่องที่ไม่ต้อง
การให้ผู้ใช้คนอ่ืนสามารถเข้ามาใช้งานคอมพิวเตอร์ท่ีดูแลอยู่ได้เกือบ 100% เพราะระบบต่างๆ
จะถูกปิดไว้ท้ังหมด เช่น ไอคอนต่างๆ ท่ีอยู่บนหน้าจอ Desktop จะถูกซ่อนไว้ท้ังหมด คำส่ังและ
ไอคอนท่ีสำคัญในเมนู Start จะหายไป ทำให้ไม่สามารถชัตดาวน์เคร่ืองหรือเรียกใช้งานโปรแกรม
ใดๆ ได้ รวมถึงไม่สามารถคลิกขวาเพ่ือเรียกคำส่ังต่างๆ ข้ึนมาใช้งานได้ เป็นต้น โดยเขียนสคริปต์
ได้ ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"Start_ShowMyDocs"=dword:00000000
"Start_ShowRecentDocs"=dword:00000000
"Start_ShowRun"=dword:00000000
"Start_ShowMyPics"=dword:00000000
"Start_ShowMyMusic"=dword:00000000
"Start_ShowMyComputer"=dword:00000000
"Start_ShowControlPanel"=dword:00000000
"Start_ShowHelp"=dword:00000000
"Start_ShowSearch"=dword:00000000
"Start_ShowNetConn"=dword:00000000
"Start_ShowPrinters"=dword:00000000
"Start_AdminToolsRoot"=dword:00000000
"StartMenuFavorites"=dword:00000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDesktop"=dword:00000001
"NoStartMenuMorePrograms"=dword:00000001
"NoTrayItemsDisplay"=dword:00000001
"NoToolbarsOnTaskbar"=dword:00000001
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"NoSetTaskbar"=dword:00000001
"LockTaskbar"=dword:00000001
"NoStartMenuPinnedList"=dword:00000001
"NoStartMenuMFUProgramsList"=dword:00000001
"NoViewContextMenu"=dword:00000001
"NoTrayContextMenu"=dword:00000001
"NoStartMenuNetworkPlaces"=dword:00000001
"NoUserNameInStartMenu"=dword:00000001
"HideClock"=dword:00000001
"NoClose"=dword:00000001
"StartMenuLogoff"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000001

อธิบายสคริปต์

Windows Registry Editor Version 5.00 การประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Explorer\Advanced] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดค่าในส่วนของคำส่ังต่างๆ ในเมนู Start
"Start_ShowMyDocs"=dword:00000000 ซ่อนคำส่ัง My Documents ใน เมนู Start
"Start_ShowRecentDocs"=dword:00000000 ซ่อนคำสัง่ My Recent  Documents

ในเมนู Start
"Start_ShowRun"=dword:00000000 ซ่อนคำส่ัง Run ในเมนู Start
"Start_ShowMyPics"=dword:00000000 ซ่อนคำส่ัง My Pictures
"Start_ShowMyMusic"=dword:00000000 ซ่อนคำส่ัง My Music
"Start_ShowMyComputer"=dword:00000000 ซ่อนคำส่ัง My Computer ในเมนู Start
"Start_ShowControlPanel"=dword:00000000 ซ่อนคำส่ัง Control Panel ในเมนู Start
"Start_ShowHelp"=dword:00000000 ซ่อนคำส่ัง Help And Support ในเมนู Start
"Start_ShowSearch"=dword:00000000 ซ่อนคำส่ัง Search ในเมนู Start
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อธิบายสคริปต์
"Start_ShowNetConn"=dword:00000000 ซ่อนคำส่ัง My Network Places ในเมนู Start
"Start_ShowPrinters"=dword:00000000 ซ่อนคำส่ัง Printers And Faxes ในเมนู Start
"Start_AdminToolsRoot"=dword:00000000 ซ่อนคำส่ัง Administrative Tools ในเมนู

Start
"StartMenuFavorites"=dword:00000000 ซ่อนคำส่ัง My Favorites ในเมนู Start

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\
Explorer] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดค่าในส่วนต่างๆ ของหน้าจอ Desktop และในส่วน
ของเมนู Start

"NoDesktop"=dword:00000001 ซ่อนไอคอนต่างๆ ท่ีอยู่บนหน้าจอ Desktop และทำให้
ไม่สามารถใช้งานคำส่ังใดๆ ได้บนหน้าจอ Desktop

"NoStartMenuMorePrograms"=dword:00000001 ซ่อนคำส่ัง All Programs ในเมนู Start
"NoTrayItemsDisplay"=dword:00000001ซ่อนไอคอนต่างๆ ท่ีอยู่บริเวณ System Tray
"NoToolbarsOnTaskbar"=dword:00000001 ซ่อน Toolbar ต่างๆ ท่ีอยู่บริเวณ Taskbar
"NoSetTaskbar"=dword:00000001 ไม่ให้เปล่ียนขนาดหรือค่าต่างๆ ของ Taskbar
"LockTaskbar"=dword:00000001 กำหนดให้ล็อก Taskbar เพ่ือไม่ให้ใช้งานคำส่ังใดๆ

ได้ตรงบริเวณ Taskbar
"NoStartMenuPinnedList"=dword:00000001 ซ่อนไอคอนของโปรแกรมท่ีถูกปักหมุดใน

เมนู Start
"NoStartMenuMFUProgramsList"=dword:00000001 ซ่อนไอคอนของโปรแกรมตา่งๆ

ท่ีถูกเรียกใช้บ่อยในเมน ูStart
"NoViewContextMenu"=dword:00000001 ไม่ให้เรียกเมนูคลิกขวาท่ีหน้าจอ Desktop
"NoTrayContextMenu"=dword:00000001 ไม่ให้เรียกเมนูคลิกขวาท่ี Taskbar
"NoStartMenuNetworkPlaces"=dword:00000001 ซ่อนคำส่ัง Connect To ในเมนู Start
"NoUserNameInStartMenu"=dword:00000001 ซ่อนช่ือ User Name ในเมนู Start
"HideClock"=dword:00000001 ซ่อนนาฬิกาตรงบริเวณ System Tray
"NoClose"=dword:00000001 ซ่อนคำส่ัง Turn Off Computer ในเมนู Start
"StartMenuLogoff"=dword:00000001 ซ่อนคำส่ัง Log Off ในเมนู Start
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อธิบายสคริปต์

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\System] ระบุถึงคีย์ท่ี ต้องการเข้าไปกำหนดค่าของ Windows Task Manager

"DisableTaskMgr"=dword:00000001 กำหนดให้ปิดการทำงานของโปรแกรม Windows
Task Manager

ล็อกโปรแกรมสำคัญไม่ให้ใช้งาน และไม่สามารถติดตั้ง
โปรแกรมใดๆ ลงเครื่องได้ แบบที่ 1

สคริปต์น้ีจะทำใหโ้ปรแกรมสำคญัต่างๆ ไม่สามารถเปดิข้ึนมาทำงานได ้โดยเราสามารถ
กำหนดไดว่้า จะให้โปรแกรมไหนเปดิข้ึนมาทำงานตามปกต ิหรือจะถูกล็อกไว้ไม่ให้เปิดข้ึนมา
ทำงาน และเม่ือเรียกสคริปต์ข้ึนมาทำงานแล้ว เราก็จะไม่สามารถติดต้ังโปรแกรมท่ีมีนามสกุลเป็น
.exe ได้อีก (ส่วนใหญ่ไฟล์ติดต้ังโปรแกรมต่างๆ จะมีนามสกุลเป็น .exe) โดยจะแบ่งสคริปต์ออก
เป็น 2 แบบ สำหรับแบบท่ี 1 เราจะเปน็ผู้เขียนสคริปต์กำหนดรายชือ่ของโปรแกรมใดบา้งท่ีจะ
ถูกล็อกไว้ไม่ให้ใช้งาน ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"DisallowRun"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun]
"nero"="nero.exe"
"CloneCD"=CloneCD.exe

เมือ่สครปิตน์ีท้ำงาน ระบบการทำงานสำคญั
ของ Windows XP จะถูกปิดลง ทำให้กลาย
เปน็อมัพาตไมส่ามารถใชง้านใดๆ ได้
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อธิบายสคริปต์

Windows Registry Editor Version 5.00 การประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\Explorer] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดคา่ในการล็อกโปรแกรมท่ีต้องการ
"DisallowRun"=dword:00000001 สร้างค่า DWORD ช่ือ DisallowRun ข้ึนมา โดย

กำหนดค่าเป็น 1

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer\DisallowRun] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดรายช่ือโปรแกรมท่ีต้องการ
ล็อก โดยภายในคย์ีน้ีเราสามารถกำหนดรายชือ่โปรแกรมท่ีต้องการล็อกได้ เช่น ในตัวอย่างน้ี
กำหนดไว ้2 โปรแกรม คือโปรแกรม Nero และ CloneCD

"nero"="nero.exe" กำหนดใหโ้ปรแกรม Nero ถูกล็อกไม่ให้ใช้งาน
"CloneCD"=CloneCD.exe กำหนดให้โปรแกรม CloneCD ถูกล็อกไม่ให้ใช้งาน

 

ชื่อโปรแกรมที่กำหนดให้ถูกล็อก จะต้องเป็นชื่อโปรแกรมที่มีนามสกุลเป็น . exe
เทา่นัน้ สครปิตจึ์งจะสามารถทำงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง หากเปน็นามสกลุอ่ืนจะทำให้
สคริปต์ไม่สามารถทำงานไดอ้ย่างท่ีต้องการ

เมือ่สครปิตท์ำงาน โปรแกรมทีเ่รากำหนดไวจ้ะไมส่ามารถเปดิขึน้มาใชง้านได้
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ล็อกโปรแกรมสำคัญไม่ให้ใช้งาน และไม่สามารถติดตั้ง
โปรแกรมใดๆ ลงเครื่องได้ แบบที่ 2

สครปิต์ล็อกโปรแกรมแบบที ่2 น้ี จะสรา้งคา่ DWORD ช่ือ RestrictRun ข้ึนมา ทำใหทุ้ก
โปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ใน Windows ไม่สามารถเรียกขึ้นมาทำงานได้อีก แต่หากต้องการให้
โปรแกรมใดสามารถเปิดข้ึนมาใช้งานได้  เราจะต้องสร้างคีย์ช่ือ RestrictRun ข้ึนมา แล้วใส่รายช่ือ
โปรแกรมท่ีต้องการลงไป ดังสคริปต์น้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"RestrictRun"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\RestrictRun]
"regedit"="regedit.exe"
"iexplore"="iexplore.exe"

อธิบายสคริปต์

Windows Registry Editor Version 5.00 การประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\Explorer] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดคา่ในการล็อกโปรแกรมท่ีต้องการ
"RestrictRun"=dword:00000001 สร้างค่า DWORD ช่ือ RestrictRun ข้ึนมา โดย

กำหนดค่าเป็น 1 ซ่ึงจะมีผลทำให้ทุกโปรแกรมใน Windows ไม่สามารถเปิดข้ึนมาใช้งานได้อีก

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Policies\Explorer\RestrictRun] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดรายช่ือโปรแกรมท่ีต้องการ
ให้สามารถเปดิข้ึนมาใชง้านได ้เช่น ในตวัอย่างนีต้้องการใหโ้ปรแกรม Registry Editor และ
Internet Explorer สามารถเปิดข้ึนมาทำงานได้ตามปกติ

"regedit"="regedit.exe" กำหนดให้โปรแกรม Registry Editor สามารถเปิดใช้งานได้
"iexplore"="iexplore.exe" กำหนดให้โปรแกรม Internet Explorer สามารถเปิดใช้งานได้
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เมือ่สครปิตท์ำงาน โปรแกรมตา่งๆ ใน Windows XP จะไมส่ามารถเรยีกใชง้านได ้ยกเวน้โปรแกรม
ทีเ่ราไดก้ำหนดไวใ้นคยี ์RestrictRun จะสามารถใชง้านไดต้ามปกติ

สคริปต์ล็อกโปรแกรมน้ีนอกจากจะทำให้ โปรแกรมท่ีเรากำหนดไว้ไม่สามารถเปิดข้ึนมาใช้
งานได้แล้ว ยังทำให้ไม่สามารถติดต้ังโปรแกรมต่างๆ ท่ีเป็นนามสกุล .exe ลงไปใน Windows ได้
อีกด้วย เน่ืองจากสคริปต์น้ีจะปิดการทำงานของไฟลท่ี์มีนามสกุล .exe, .com และ .bat น่ันเอง

ไมอ่นญุาตใิห ้ Internet Explorer ดาวนโ์หลดโปรแกรม
สำหรบัสคริปต์น้ีจะทำใหโ้ปรแกรม Internet Explorer ไม่สามารถดาวนโ์หลดไฟล ์หรือ

โปรแกรมใดๆ มาเก็บไว้ในเคร่ืองได้ โดยเขียนสคริปต์ได้ ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Settings\Zones\3]
"1803"=dword:00000003

อธิบายสคริปต์

Windows Registry Editor Version 5.00 การประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Internet Settings\Zones\3] ระบถึุงคย์ีทีต่อ้งการเขา้ไปกำหนดคา่ไมใ่ห ้Internet Explorer
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้

"1803"=dword:00000003 กำหนดคา่ DWORD ช่ือ 1803 ให้มีค่าเท่ากับ 3 ซ่ึงจะทำให้
โปรแกรม Internet Explorer ไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้
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เมือ่สครปิตท์ำงาน Internet Explorer จะไมส่ามารถดาวนโ์หลดโปรแกรมใดๆ ได้

ล็อกไดรฟ ์CD/DVD และ Floopy Disk ไมใ่หใ้ชง้านใน
เครือข่าย

สคริปต์น้ีจะทำให้ไดรฟ์ CD/DVD และ Floopy Disk ท่ีถูกแชร์ให้ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์
เคร่ืองอ่ืนๆ ในเครือข่ายเน็ตเวิร์กไม่สามารถใช้งานได้ โดยเคร่ืองเดียวท่ีมีสิทธิใช้งานคือเคร่ืองท่ี
ติดต้ังไดรฟ์เท่าน้ัน ส่วนเคร่ืองอ่ืนๆ ในเครือข่ายจะหมดสิทธิใช้งานทันที โดยเขียนสคริปต์ได้ ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"allocatecdroms"="1"
"allocatefloppies"="1"

อธิบายสคริปต์

Windows Registry Editor Version 5.00 การประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Winlogon] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดค่าในการล็อกไดรฟ์ CD/DVD และ Floopy Disk
ในเครือข่ายเน็ตเวิร์ก

"allocatecdroms"="1" ล็อกไดรฟ์ CD/DVD ไม่ให้เคร่ืองอ่ืนในเครือข่ายเรียกใช้งาน
"allocatefloppies"="1" ล็อกไดรฟ์ Floopy Disk  ไม่ให้เคร่ืองอ่ืนในเครือข่ายเรียกใช้งาน

เมื่อสคริปต์ทำงาน เครื่องอื่นๆ ในเครือข่าย จะไม่สามารถใช้งานไดรฟ์ CD/DVD และ Floopy Disk ได้
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ทำให้เมาส์และคีย์บอร์ดทำงานปั่นป่วน
สคริปต์น้ีจะทำให้เมาส์เกิดการทำงานท่ีผิดเพ้ียน เช่น ดับเบ้ิลคลิกไม่ได้ หรือปุ่มซ้ายขวาถูก

สลับกัน นอกจากน้ียังทำให้คีย์บอร์ดเกิดการดีเลย์เล็กน้อยอีกด้วย (อาการน้ีจะเห็นชัดเม่ือกดปุ่ม
ท่ีคีย์บอร์ดค้างไว้)

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse]
"DoubleClickHeight"="0"
"DoubleClickSpeed"="0"
"DoubleClickWidth"="0"
"SwapMouseButtons"="1"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard]
"KeyboardDelay"="3"
"KeyboardSpeed"="0"

อธิบายสคริปต์

Windows Registry Editor Version 5.00 การประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนด

ค่าการทำงานของเมาส์
"DoubleClickHeight"="0" กำหนดพื้นที่ความสูงในการตรวจสอบการดับเบิ้ลคลิก

มีค่าเป็นศูนย์
"DoubleClickSpeed"="0" กำหนดความเรว็ในการหน่วงเวลาดับเบ้ิลคลิกเป็นศูนย์
"DoubleClickWidth"="0" กำหนดพื้นที่ความกว้างในการตรวจสอบการดับเบิ้ลคลิก

มีค่าเป็นศูนย์
"SwapMouseButtons"="1" กำหนดให้มีการสลับปุ่มเมาส์ซ้ายขวา

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard] ระบถุงึคยีท์ีต่อ้งการเขา้ไป
กำหนดค่าการทำงานของคย์ีบอร์ด

"KeyboardDelay"="3" กำหนดใหมี้การหน่วงเวลาในการกดคย์ีบอร์ด
"KeyboardSpeed"="0" กำหนดให้ความเร็วในการทำงานของคย์ีบอร์ดช้าลง
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ปรับแตง่เพิม่ความเรว็ใหกั้บ Windows XP ในทกุดา้น
การปรับแต่ง Windows XP ให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน อาจเป็นเร่ืองยาก

สำหรับมือใหม่ เน่ืองจากตอ้งมีความรูพ้ื้นฐานของระบบตา่งๆ พอสมควร สำหรับสคริปต์น้ีจะ
ทำให้การปรับแต่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของ Windows XP ในหลายๆ ด้าน กลายเป็น
เร่ืองง่ายดายเพียงแค่ดับเบ้ิลคลิกคร้ังเดียวเท่าน้ัน จะทำให้การทำงานในด้านต่างๆ  รวดเร็วมาก
ขึน้ทัง้ในสว่นของการบูต๊เครือ่ง การลดรอบกราฟกิโหลดใตโ้ลโก ้Windows XP การชตัดาวน์
และการเปิดปิดไฟล์ เป็นต้น โดยสามารถเขยีนสคริปต์ได้ ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"NoNetCrawling"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoSaveSettings"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"MenuShowDelay"="0"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory
Management]
"DisablePagingExecutive"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system]
"SynchronousMachineGroupPolicy"=dword:00000000
"SynchronousUserGroupPolicy"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control]
"WaitToKillServiceTimeout"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control]
"WaitToKillServiceTimeout"="1"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"AutoEndTasks"="1"
"HungAppTimeout"="1"
"WaitToKillAppTimeout"="1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory
Management\PrefetchParameters]
"EnablePrefetcher"=dword:00000005
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อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 การประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer

\Advanced] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดค่าการทำงานของไฟลแ์ละโฟลเดอร์
"NoNetCrawling"=dword:00000001 กำหนดไม่ให้มีการค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์ในระบบ

เครือข่ายโดยอัตโนมัติ ทำให้หน้าต่าง Explorer สามารถเปิดไฟล์และโฟลเดอร์ได้เร็วข้ึน

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
\Explorer] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดไมใ่ห้ Windows มีการบันทึกค่าต่างๆ ก่อน Log
Off

"NoSaveSettings"=dword:00000000 กำหนดค่าไม่ให้ Windows บันทึกค่าต่างๆ ก่อน
Log Off เคร่ือง ซ่ึงจะทำให้ Windows สามารถปิดเคร่ืองได้เร็วข้ึน

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนด
ค่าการทำงานของเมนู Windows

"MenuShowDelay"="0" กำหนดให้ค่าการหน่วงเวลาของเมนู Windows เป็น 0 ซ่ึงทำให้
เมนูต่างๆ สามารถเปิดทำงานได้เร็วข้ึน

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management] ระบุคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดค่าการทำงานของ Windows
Paging

"DisablePagingExecutive"=dword:00000001 กำหนดให้ Windows Paging ไม่ทำงาน
กับไฟล์ท่ีมีความสำคัญ ซ่ึงจะส่งผลให้การโปรแกรมต่างๆ ทำงานได้เร็วข้ึน

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
policies\ system] ระบุคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดคา่การทำงานของ Policy

"SynchronousMachineGroupPolicy"=dword:00000000  กำหนดให ้Windows และ
Policy ทำงานไปพร้อมๆ กัน

"SynchronousUserGroupPolicy"=dword:00000000 กำหนดให้ Windows และ Policy
ของผู้ใช้แต่ละคนทำงานไปพรอ้มๆ กัน
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อธิบายสคริปต์

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control] ระบุคีย์ท่ีต้องการเข้าไป
ปิดค่าเซอร์วิสการทำงานกอ่นท่ีจะมีการชัตดาวน์ใน ControlSet 001

"WaitToKillServiceTimeout"="1" กำหนดให้ Windows ชัตดาวน์ได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้
มีการปิดค่าเซอร์วิสท่ียังหลงเหลืออยู่จนหมด ซ่ึงส่งผลให้ Windows ชัตดาวน์ได้รวดเร็วข้ึน

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control] ระบุคีย์ท่ีต้องการเข้าไป
ปิดค่าเซอร์วิสการทำงานกอ่นท่ีจะมีการชัตดาวน์ใน ControlSet 002

"WaitToKillServiceTimeout"="1" กำหนดให้ Windows ชัตดาวน์ได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้
มีการปิดค่าเซอร์วิสท่ียังหลงเหลืออยู่จนหมด ซ่ึงส่งผลให้ Windows ชัตดาวน์ได้รวดเร็วข้ึน

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop] ระบุคีย์ท่ีต้องการเขา้ไปปิดค่า
เซอร์วิสการทำงานกอ่นท่ีจะมีการชัตดาวน์

"AutoEndTasks"="1" กำหนดให้ปิดการทำงานของหนา้ต่างท่ียังหลงเหลืออยู่โดย
อัตโนมัติ

"HungAppTimeout"="1" กำหนดให้ปิดการทำงานของโปรแกรมทีมี่ปัญหา
"WaitToKillAppTimeout"="1" กำหนดให้ Windows ชัตดาวน์ได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้

มีการปิดค่าเซอร์วิสท่ียังหลงเหลืออยู่จนหมด

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
\Memory Management\PrefetchParameters] ระบุคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดค่าการทำงาน
ของ Prefetch Catch

"EnablePrefetcher"=dword:00000005 กำหนดให้ค่าการทำงานของ Prefetch Catch
มีค่าการทำงานเทา่กับ 5 ซ่ึงจะส่งผลให้ Windows XP บู๊ตเคร่ืองได้อย่างรวดเร็วข้ึน ให้สังเกต
จากกราฟิกโหลดใต้โลโก้ Windows XP ในตอนบู๊ตเคร่ืองจะว่ิงน้อยลงกว่าเดิม
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ล็อกหนา้ตา่ง Display Properties
หน้าต่างๆ Display Properties เป็นหน้าต่างท่ีมีความสำคัญไม่น้อย เน่ืองจากเป็นหน้าต่าง

ท่ีใช้ในการปรับแต่งค่าการแสดงผลต่างๆ ของ Windows เช่น หน้าจอ Desktop สกรีนเซฟเวอร์
Themes รูปแบบของหน้าต่าง Windows และการกำหนดคา่ความละเอียดของหน้าจอ ซ่ึงบ่อย
หลังท่ีมักมีผู้ใช้คนอ่ืนเข้ามาปรับแต่งการแสดงผลตามทีต่นเองชอบจนทำให้ดูไม่เป็นมาตรฐาน
แต่เราก็สามารถป้องกันได้ โดยการล็อกไม่ให้มีการเรียกใช้หน้าต่าง Display Properties น้ี โดย
การเขียนสคริปต์เพ่ือป้องกันได้ ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"NoDispAppearancePage"=dword:00000001
"NoDispBackgroundPage"=dword:00000001
"NoDispScrSavPage"=dword:00000001
"NoDispSettingsPage"=dword:00000001
"NoDispCPL"=dword:00000001

อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 การประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\System] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดค่าการทำงานของ Display Properties
"NoDispAppearancePage"=dword:00000001 กำหนดไม่ให้แสดงแท็บ Appearance

ในหน้าต่าง Display Properties
"NoDispBackgroundPage"=dword:00000001 กำหนดไม่ให้แสดงแท็บ Desktop

ในหน้าต่าง Display Properties
"NoDispScrSavPage"=dword:00000001 กำหนดไม่ให้แสดงแท็บ ScreenSaver ใน

หน้าต่าง Display Properties
"NoDispSettingsPage"=dword:00000001 กำหนดไม่ให้แสดงแท็บ Settings ในหน้าต่าง

Display Properties
"NoDispCPL"=dword:00000001 กำหนดไม่ให้มีการเรียกหน้าต่าง Display Properties

ข้ึนมาทำงาน
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ซอ่นคำสัง่ Search ไมใ่หค้้นหาไฟลภ์ายในเครือ่ง
หากไม่ต้องการให้บุคคลอ่ืนสามารถเข้ามาค้นหาไฟล์ต่างๆ ภายในเคร่ืองของเราได้ เราจะ

ต้องเขียนสคริปต์เพ่ือซ่อนคำส่ัง Search ไม่ให้สามารถเรียกข้ึนมาใช้งานได้ ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoFind"=dword:00000001

อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 ประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies

\Explorer] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดคา่การทำงานของคำสัง่ Search
"NoFind"=dword:00000001 กำหนดให้คำส่ัง Search ไม่แสดงผล ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้ใช้ไม่

สามารถเรียกคำส่ัง Search ข้ึนมาทำงานได้

ซ่อนคำส่ัง All Programs ไมใ่หเ้รียกใช้งานโปรแกรมตา่งๆ
ปกตกิารเรยีกใชง้านโปรแกรมตา่งๆ ท่ีติดตัง้อยูภ่ายใน จะเรยีกจากคำสัง่ All Programs

ซ่ึงอยู่ภายในเมน ูStart ดังน้ันหากไม่ต้องการให้บุคคลอ่ืนสามารถเขา้มาเรียกใช้งานโปรแกรม
ต่างๆ จากคำส่ัง All Programs เราก็สามารถเขียนสคริปต์เพ่ือซ่อนคำส่ังน้ีได้ ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoStartmenuMorePrograms"=dword:00000001

อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 ประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\

Explorer] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดค่าการทำงานของคำสัง่ All Programs
"NoStartmenuMorePrograms"=dword:00000001 กำหนดใหค้ำสัง่ All Programs

ไม่แสดงผลในเมนู Start
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เคลียร์พื้นที่หน่วยความจำให้ว่างตลอดเวลา
ปกติหลังจากท่ีเราปิดโปรแกรมต่างๆ ลงไปแล้ว Windows XP มักจะเก็บเอาไฟล์นามสกุล

.DLL (Dy namicLink Libraries) ของโปรแกรมน้ันไว้ เพ่ือความรวดเร็วในการเปิดโปรแกรมเดิม
ข้ึนมาใช้งานอีกคร้ังหน่ึง แต่ข้อเสียคือหากมีมากเกินไปก็อาจทำให้พ้ืนท่ีในหน่วยความจำเต็ม จน
ไม่สามารถทำงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเตม็ท่ี ดังน้ันสคริปต์น้ีจะเข้าไปเคลียร์พ้ืนท่ีในหน่วย
ความจำทุกคร้ังหลังจากท่ีได้มีการปิดโปรแกรมลงไป โดยเขียนสคริปต์ได้ ดังน้ี
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AlwaysUnloadDLL]
@="1"

อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 ประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Explorer\AlwaysUnloadDLL] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดค่า AlwaysUnloadDLL
@="1" กำหนดให้ค่า AlwaysUnloadDLL มีค่าเป็น 1 ซ่ึงจะทำให้มีการเคลียร์ไฟล์ DLL

ออกจากหนว่ยความจำ

ปิดการทำงานของ Control Panel
Control Panel ถือเป็นศูนย์กลางในการควบคุมและกำหนดค่าการทำงานต่างๆ ของระบบ

Windows ดังน้ันหากไม่ต้องการให้บุคคลอ่ืนเข้ามายุ่งหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงค่าใน Control Panel
เราก็สามารถเขียนสคริปต์เพ่ือปิดการทำงานของ Control Panel ได้ ดังน้ี
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoControlPanel"=dword:00000001

อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 ประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\

Explorer] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปปิดการทำงานของ Control Panel
"NoControlPanel"=dword:00000001 กำหนดค่า NoControlPanel ให้เป็น 1 เพ่ือปิดการ

ทำงานของ Control Panel
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ปิดการทำงานของโปรแกรม Registry Editor
Registry Editor เป็นโปรแกรมทีใ่ช้ในการปรบัแตง่คา่ Registry ซ่ึงหากเราไมต้่องการให้

บุคคลอ่ืนสามารถเข้ามาปรับแต่งค่า Registry ได้ตามใจชอบ ก็สามารถเขียนสคริปต์เพ่ือปิดการ
ทำงานของ Registry Editor ได้ ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000001

อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 ประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\

System] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปปิดการทำงานของโปรแกรม Registry Editor
"DisableRegistryTools"=dword:00000001 กำหนดค่า DisableRegistryTools เป็น 1

เพ่ือปิดการทำงานของ Registry Editor

ซอ่นคำสัง่ Turn Off ไมใ่หชั้ตดาวนเ์ครือ่ง
สคริปต์น้ีจะทำให้คำส่ัง Turn Off ซ่ึงทำหน้าท่ีชัตดาวน์เคร่ืองหายไปจากเมนู Start โดยเรา

สามารถเขียนสคริปต์ได้ ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoClose"=dword:00000001

อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 ประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\

Explorer] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเขา้ไปซ่อนคำส่ัง Turn Off
"NoClose"=dword:00000001 กำหนดค่า DisableRegistryTools เป็น 1 เพ่ือซ่อนคำส่ัง

Turn Off ในเมนู Start
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ปิดการทำงานของ Windows Task Manager
Windows Task Manager เป็นโปรแกรมสำหรับการควบคุมและตรวจสอบการทำงานต่างๆ

ของระบบ Windows ซ่ึงหากเราไม่ต้องการให้บุคคลอ่ืนเข้ามาใช้งานโปรแกรมน้ี ก็สามารถเขียน
สคริปต์เพ่ือปิดการทำงานของโปรแกรมได ้ดังน้ี
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000001

อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 ประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\

System] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปปิดการทำงานของ Windows Task Manager
"DisableTaskMgr"=dword:00000001 กำหนดค่า Disable TaskMgr เป็น 1 เพ่ือปิดการ

ทำงานของ Windows Task Manager

ซ่อนไอคอนรูปมือของโฟลเดอร์ที่ถูกแชร์
ปกติเม่ือเราส่ังให้มีการแชรโ์ฟลเดอรใ์ดก็ตาม จะปรากฏไอคอนรปูมืออยู่ใต้โฟลเดอรน้ั์น

ทันที ซ่ึงอาจทำให้ตกเป็นเป้าหมายของผูไ้ม่หวังดีได้ง่าย ดังน้ันสคริปต์น้ีจะทำให้ไอคอนรูปมือ
ของโฟลเดอรท่ี์ถูกแชรน้ั์นหายไป (แตคุ่ณสมบติัการแชรข์องโฟลเดอรน้ั์นไมไ่ด้ถูกยกเลกิตาม
ไปด้วย)

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Network\SharingHandler]
@="ntshrui.dll"

อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 ประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CLASSES_ROOT\Network\SharingHandler] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปค่าใน

การซ่อนไอคอนรูปมือของโฟลเดอรท่ี์ถูกแชร์
@="ntshrui.dll" กำหนดให้ไอคอนรูปมือหายไปด้วยการกำหนดคา่เป็น ntshrui.dll
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ปิดการทำงานของคำสัง่ Internet Options
คำส่ัง Internet Options ท่ีอยู่บนหน้าต่าง Internet Explorer ถือเป็นคำส่ังสำคัญท่ีใช้ปรับ

แต่งการทำงานในสว่นต่างๆ ของโปรแกรม เช่น การกำหนดคา่ความปลอดภยั ค่าการเช่ือมต่อ
และค่าการแสดงผลต่างๆ เป็นต้น ดังน้ัน หากต้องการไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้ามายุ่งเก่ียวหรือสามารถ
ปรับแตง่คา่ในคำสัง่ Internet Options ได้ตามใจชอบ เรากส็ามารถเขยีนสครปิต์เพือ่ปิดการ
ทำงานในส่วนต่างๆ ของคำส่ังน้ีได้ ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]
"AdvancedTab"=dword:00000001
"GeneralTab"=dword:00000001
"SecurityTab"=dword:00000001
"ContentTab"=dword:00000001
"ConnectionsTab"=dword:00000001
"ProgramsTab"=dword:00000001
"PrivacyTab"=dword:00000001

อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 ประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control

Panel] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปปิดการทำงานของคำสัง่ Internet Options
"AdvancedTab"=dword:00000001  กำหนดให้ซ่อนแท็บ Advanced
"GeneralTab"=dword:00000001 กำหนดให้ซ่อนแท็บ General
"SecurityTab"=dword:00000001 กำหนดให้ซ่อนแท็บ Security
"ContentTab"=dword:00000001 กำหนดให้ซ่อนแท็บ Content
"ConnectionsTab"=dword:00000001 กำหนดให้ซ่อนแท็บ Connections
"ProgramsTab"=dword:00000001 กำหนดให้ซ่อนแท็บ Programs
"PrivacyTab"=dword:00000001 กำหนดใหซ่้อนแท็บ Privacy
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เรียกให้โปรแกรมทำงานอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อบู๊ตเครื่อง
โดยปกติแล้ว หากต้องการให้โปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงทำงานข้ึนมาโดยอัตโนมัติทุกคร้ังท่ี

มีการบู๊ตเคร่ือง เราสามารถนำเอาไอคอนช็อตคัตของโปรแกรมน้ันไปไว้ในโฟลเดอร์ Strrtup ท่ีอยู่
ในเมนู Start ได้ แต่ก็มีข้อเสียคืออาจถูกผู้ใช้คนอ่ืนลบได้ง่าย เน่ืองจากสามารถเห็นและเข้าถึงได้
ง่าย ดังน้ัน หากต้องการเพ่ิมความซับซ้อนเพ่ือไม่ให้ผู้ใช้คนอ่ืนเข้ามาลบได้ง่าย เราก็สามารถเขียน
สคริปต์ส่ังทำงานใน Registry ได้ ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Notepad.exe"="c:\\windows\\notepad.exe"

อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 ประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดให้โปรแกรมทำงานโดยอตัโนมัติทุกคร้ังเม่ือบู๊ตเคร่ือง
"Notepad.exe"="c:\\windows\\notepad.exe"
“Notepad.exe” คือการกำหนดช่ือโปรแกรมท่ีต้องการให้ทำงานโดยอัตโนมัติทุกคร้ังท่ีมี

การบู๊ตเคร่ือง
"c:\\windows\\notepad.exe" กำหนดท่ีอยู่ของไฟล์โปรมแกรม ซ่ึงจำเป็นต้องกำหนดให้

ถูกต้อง และไฟล์โปรแกรมต้องเป็นนามสกุล .exe เท่าน้ัน

เรียกโปรแกรมทำงานอัตโนมัติเพียงครั้งเดียวเมื่อบู๊ตเครื่อง
สคริปต์น้ีจะมีความคล้ายคลึงกับสคริปต์ท่ีผ่านมา แต่จะแตกต่างกันเพียงคราวน้ีจะกำหนด

ให้โปรแกรมทำงานโดยอตัโนมัติเพียงคร้ังเดียวเท่าน้ันเม่ือมีการบู๊ตเคร่ือง ซ่ึงเทคนิคน้ีส่วนใหญ่
Hacker มักชอบนำไปใช้กับโปรแกรมต่างๆ ให้ทำงานเพียงคร้ังเดียว เพ่ือไม่ให้เคร่ืองเป้าหมาย
สงสัย โดยสามารถเขยีนสคริปต์ได้ ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]
"Notepad.exe"="c:\\windows\\notepad.exe"
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อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 ประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

RunOnce] ระบุถึงคีย์ท่ีต้องการเข้าไปกำหนดให้โปรแกรมทำงานโดยอตัโนมัติเพียงคร้ังเดียว
เม่ือมีการบู๊ตเคร่ือง

"Notepad.exe"="c:\\windows\\notepad.exe"
“Notepad.exe” คือการกำหนดชื่อโปรแกรมที่ต้องการให้ทำงานโดยอัตโนมัติเพียง

คร้ังเดียวเม่ือมีการบู๊ตเคร่ือง
"c:\\windows\\notepad.exe" กำหนดท่ีอยู่ของไฟล์โปรมแกรม ซ่ึงจำเป็นต้องกำหนดให้

ถูกต้อง และไฟล์โปรแกรมต้องเป็นนามสกุล .exe เท่าน้ัน

เปลี่ยนภาพไอคอนของไดรฟ์ต่างๆ
ไอคอนของไดรฟต่์างๆ ท่ีอยู่ใน My Computer ไม่ว่าจะเป็นไดรฟ์ A, C, D, E หรือ F ก็ตาม

เราสามารถเขียนสคริปต์เพ่ือเปล่ียนภาพไอคอน ของไดรฟ์ต่างๆ เหล่าน้ีให้เป็นภาพท่ีต้องการได้
อย่างง่ายดาย ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\DriveIcons\C\DefaultIcon]
@="c:\\237.bmp"

อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 ประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Explorer\DriveIcons\C\DefaultIcon] ระบุคีย์ท่ีต้องการเข้าเปล่ียนภาพไอคอนของไดรฟ์ ต่างๆ
@="c:\\237.bmp"
@= เป็นรูปแบบการกำหนดทีอ่ยู่ของไฟล์ภาพ (เป็นรูปแบบตายตัวไม่ต้องเปล่ียนแปลง)
"c:\\237.bmp" กำหนดท่ีอยู่ของไฟล์ภาพ ซ่ึงจำเป็นต้องกำหนดให้ถูกต้อง และไฟล์ภาพ

ต้องมีนามสกุลเป็น .bmp เท่าน้ัน
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เปลีย่นภาพไอคอนโลโก ้ Windows XP
สคริปต์น้ีจะทำการเปล่ียนแปลงภาพไอคอนโลโก้ Windows XP ท่ีอยู่ตรงบริเวณมุมขวาบน

ของหนา้ตา่ง Internet Explore หรือหนา้ตา่ง Windows ต่างๆ ให้กลายเปน็รูปภาพทีต้่องการ
โดยเขียนสคริปต์ได้ ดังน้ี

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
"SmBrandBitmap"="c:\\237.bmp"

อธิบายสคริปต์
Windows Registry Editor Version 5.00 ประกาศเวอรช่ั์นของสครปิต์ Registry
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar] ระบุคีย์ท่ี

ต้องการเข้าเปล่ียนภาพไอคอน Windows XP ของหน้าต่าง Windows และ Internet Explorer
"SmBrandBitmap"="c:\\237.bmp"
"SmBrandBitmap" คำส่ังกำหนดไฟล์ภาพท่ีใช้ต้องเป็นนามสกุล .bmp เท่าน้ัน และต้องมี

ขนาดไม่เกิน 22x22 Pixel
"c:\\237.bmp" กำหนดท่ีอยู่ของไฟล์ภาพ ซ่ึงจำเป็นต้องกำหนดให้ถูกต้อง และไฟล์ภาพ

ต้องมีนามสกุลเป็น .bmp เท่าน้ัน

ก๊อบปี้สคริปต์มาใช้งานได้ทันทีในแผ่นซีดี
ถึงตรงน้ีผู้อ่านมือหลายท่านคงพอเข้าใจหลักการเขียนสคริปต์ Registry กันเป็นอย่างดีแล้ว

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้อ่านมือใหม่ที่ยังไม่ชำนาญในการเขียนสคริปต์ด้วย
ตัวเอง ผู้อ่านสามารถก๊อบป้ีหรือเปิดอ่านสคริปต์ได้จากแผ่นซีดีท่ีแถมมากับเล่มได้น้ี โดยเข้าไป
ท่ีหัวข้อ “รวมสคริปต์ Registry” ซ่ึงสคริปต์ท้ังหมดผู้อ่านสามารถก๊อบป้ีแล้วนำไปใช้ได้เลยครับ
(ไม่ต้องมานัง่พมิพ์เองอกีแลว้) โดยในแตล่ะโฟลเดอรจ์ะมไีฟล์สครปิตอ์ยู่ 2 ไฟล์ด้วยกนั เช่น
โฟลเดอรท่ี์ช่ือ “ซ่อนคำสัง่ Search” จะมไีฟล์สครปิต์ช่ือ “NoFind.reg” ทำหนา้ทีซ่่อนคำสัง่
Search  กับไฟล์ช่ือ “NoFindRestore.reg” ซ่ึงจะทำหน้าท่ีย้อนค่าให้กลับมาเหมือนเดิม ในท่ีน้ีก็
คือทำให้คำส่ัง Search กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม ให้สังเกตว่าหากไฟล์ใดท่ีมีคำว่า Restore
ต่อท้ายก็แสดงว่าเป็นไฟล์ท่ีใช้ในการย้อนค่ากลับมาเหมือนเดิมครับ
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เตอืนกนักอ่นจากสกันดิ เนือ่งจากสครปิต์ Registry สามารถเรยีกใชง้านขึน้มาไดง่้าย
ผู้อ่านควรคดิรอบคอบกอ่นท่ีจะเรียกขึน้มาใช้งาน และไม่ควรนำไปใชส้ร้างความเดอืด
ร้อนใหก้บัผู้อ่ืนนะครบั

สำหรับการเปิดอ่านสคริปต์ท่ีอยู่ในแผ่นซีดี ผู้อ่านจะต้องคลิกขวาท่ีไฟลสคริปต์ แล้วเลือก
คำส่ัง Edit ไฟล์สคริปต์ก็จะถูกเปิดข้ึนมาด้วยโปรแกรม Notepad อย่าลืม! หากต้องการเปิดอ่าน
ห้ามดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์สคริปต์เด็ดขาด เพราะการดับเบิ้ลคลิกจะเป็นการเรียกสคริปต์ขึ้นมา
ทำงาน ซ่ึงหากเรียกสคริปต์ข้ึนมาโดยไม่ต้ังใจอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบของเราได้


