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Энэ өдрийн мэнд. Хэрэв та сайн Optix server-тэй болохыг хүсвэл доор та бүхэнд Antivirus-с
нуух бас нэг аргыг харуулая! Энэ арга бол Resource Hacker-г ашиглан нуух болно
Одоо:
1. Эхлээд та манай сангаас Optix Pro 1.татаж аваарай. Дараа нь задлаад builder.exe дууд. xMs
гэж өгөөд ОК дар

2. Choose Language… гэдэгээс өөрийн мэдэх хэлээ сонго. (Builder_English.ini).

3. Одоо Main Settings->Genereal Information нээ. Notification String Info Separators, IP Adress
Separator мөн Identification Name тэр чигээр нь орхи. Server Port-г өөрийн холбогдох Port-оо өгөж
болно эсвэл 3410 хэрэглэж болно. Server Password дээр өөрийн түлхүүр үгээ өг.

4. Server- Icon дар Одоо эндээс өөрийн Server.exe-н Icon-г сонго.

5. Startup & Installation->Startup дар
Registery – Run(ALL OS), Registery – RunServices(2k/XP), win.ini (9x/ME) мөн system.ini (9x/ME)
чагтал. s7 secial Method (ALL OS) сонгосны хэрэгүй System_д алдаа үүсгэх талтай.
Энэ Startup Methods гэдэг нь Компютер асах бүрд таны server–г дуудан таныг хүлээх болно.

6. File Setup дар. Server File Name гэдэг дээр өөрийнхөө server-ийн нэр өг.

7. Notifacations энэ бол таны server ямар нэг компютер дээр халсан тохиолдолд таньруу
мэдээлэл өгнө. Аль дуртайгаа сонгож авч болно.

8. Firewall & AVS Evasion дар. Энэ бол Antivirus Firewall-г унтраана гэсэн үг.
Specific .EXE’s дээр та яг ямар нэг exe унтраахыг хүсвэл тэнд нэрийг нь өгөөрэй.

9. Дээд булан дээр байгаа => Build/Create Server<= дар. Тэгээд өөрийн Server-н нэр өгөөд UPX-р
шахахгүйгээр сануул. OK All done! Гэдэг дээр дар.

10. Одоо та манай сангаас Resource Hacker татаж аваад нээ. Тэгээд өөрийн үүсгэсэн Server.exe-гээ
Resource Hacker-р нээ.

Бүх Cursor гэдэгийг арилга. Delte Resource [Cursor :1 :0] гэх мэт

Одоо RCData->TIMG->0 мөн RCData->TSVRFORM->0. нээ

Тэгээд AntiVirus-д таниулахгүйн тулд бүх Font-г өөрчлөх хэрэгтэй (жишээн Arial-р)

TIMG шилжэхэд TSVRFORM руу шилжэхэд байнга асууна. Compile хийхүү гэж дандаа OK дар.
Мөн та тоонуудыг өөрчилөж болно Жишээ нь: Font.Name, Left, Top, ClientWidth, Width,
ClientHeight, Height, FlushTimeout гэдэгийг. 0 гэдэгийг 1 гэх мэтээр өөрчлөөрэй. Мөн бусад
зүйлүүд байгаа болно.
11. Одоо Манай сангаас UPX татаж аваад бэлэн болсон Server.exe UPX шах
MS-DOS-руу орооод (START->Run->"cmd" гэж өгөөд [ENTER]). UPX-сээ задалсан газар
өөрийнхөө Server.exe хуулаж өгөөд MS-DOS ажилийн талбар дээр UPX -9 Server.exe гэж өг. Хэрэв бүх
зүйл зөв явагдсан бол доор ийм байдалтай харагдана.

12. Ингээд та одоо халдварлуулах л үлдэлээ!
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