KIS9 (2010) Full version to FAKE BETA version
Kaspersky Anti Virus (KAV) ကို ဗားရွင္း ၆ ကေန စသံုးဖူးပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ KAV ကေန KIS (Kaspersky Internet
Security) ကို ဗားရွင္း ၇ ကစၿပီး ေျပာင္းသံုးခဲ့ပါတယ္။ KIS7 တုန္းကေတာ့ Whitelister (No more blacklister) ရွိခဲ့ေတာ့
လိုင္စင္ကီးေတြ ဘလက္လစ္ ျဖစ္မသြားေစဘဲ အဆင္ေျပေျပ သံုးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ KIS8 (2009), KIS9 (2010) ကို ေျပာင္းသံုးလာတဲ့ခါမွာ အဆင္ေျပေျပ အလုပ္လုပ္တဲ့ Whitelister (No more
blacklister) ရွာမေတြ႕ေတာ့ အေတာ့္ကို ဒုကၡေရာက္ရပါတယ္။ အသစ္ ေဒါင္းလုတ္ ထည့္သြင္းသမွ် ကီးေတြက
တရက္ႏွစ္ရက္ေလာက္မွာဘဲ ဘလက္လစ္ေတြ ျဖစ္ျဖစ္သြားပါတယ္။

အခုက်ေနာ္လက္ရွိသံုးေနတာ KIS9 (2010) ပါ။ က်ေနာ္က Full version install ထည့္သြင္းထားၿပီး Beta version အျဖစ္ Registery
ထဲမွာ ေျပာင္းထားေပးလိုက္ပါတယ္။ ဆိုေတာ့ကာ ရက္ ၃၀ ျပည့္တင
ို ္းမွာ Beta အစမ္းဗားရွင္းကေန ၀ယ္သံုးတဲ့ ဗားရွင္းကို
ေျပာင္းခိုင္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာ မရွိပါဘူး။ Beta version license ကိုသာ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပန္ေရြးေပးႏိုင္ပါတယ္။

(ဒီပို႔စ္မွာေတာ့ KIS9 (2010) install ထည့္သြင္းတာကို မေရးေတာ့ဘဲ လိုင္စင္ကီး သက္တမ္းကုန္သြားသူေတြ beta လိုင္စင္ ရက္ ၃၀
ကို အၿမဲသံုးလို႔ ရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုတာကို ရွင္းျပပါမယ္။ (ဒီနည္းကို KIS - KAV9 (2010), KIS - KAV8 (2009)
အားလံုးမွာ သံုးႏိုင္ပါတယ္။)
အဲဒအ
ီ တြက္ ...
1.

System tray ထဲက KIS icon ကို double click လုပ္ၿပီးဖြင့္။

3.

ေနာက္ထပ္ box ထဲမွာ

2.

ေနာက္ေပၚလာတဲ့ box ညာဘက္အေပၚေဒါင့္နားက Setting ကို ဖြင့္။

o
o
o

Options ကို ကလစ္။

Enable Self-Defense ကို Uncheck လုပ္။ (အမွတ္ျခစ္ထားတာ ျဖဳတ္။)
Apply & OK လုပ္။

4.

Start > Run လုပ္ၿပီး regedit လို႔ ႐ိုက္ထည့္။ OK လုပ္။ Registery Editor ပြင့္လာပါမယ္။

6.

ရွာေတြ႕လာတဲ့ Product status ကို double click ပါ။

5.
7.

Find (Ctrl F) လုပ္ၿပီး ေပၚလာတဲ့ box မွာ ProductStatus လို႔ ႐ိုက္ထည့္။ Find Next ကို ကလစ္။
ေပၚလာတဲ့ box မွာ Release ျဖစ္ေနတာေတြ႕ပါမယ္။ အဲဒီ Release အစား Beta လို႔ ေျပာင္းၿပီး OK လုပ္။
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8.
9.

System tray ထဲက KIS icon ကို double click လုပ္ၿပီးဖြင့္။
License: ??? ကို ဖြင့္။

10. ေပၚလာတဲ့ box မွာ လိုက္စင္ကီးရွိေနရင္ ဖ်က္ပစ္ပါ။ (ျမားျပထားတဲ့ေနရာကို ကလစ္ၿပီး delete လုပ္ပါ။)

11. ေပၚလာတဲ့ box မွာ Activate new license ကို ကလစ္။

12. ေနာက္ box မွာ Activate beta license ကို ကလစ္ၿပီး Next ကို ကလစ္။

13. Beta license activate လုပ္တာကို ခဏေစာင့္ၿပီးရင္ ရက္ ၃၀ လိုင္စင္ထပ္ရလာပါမယ္။ Finish ကို ကလစ္ပါ။
14. ေနာက္ပိုင္း ရက္ ၃၀ တိုင္းမွာ ဒီနည္းအတိုင္း ထပ္ၿပီး သက္တမ္းတိုးေပးႏိုင္ပါတယ္။
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