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 مقدمه
)احتامال( تجربه  نتیپاورپو هایفایلاوت با آنچه که تاکنون به عنوان محافظ کرد متف دیافزار مشاهده خواهنرم نیآنچه که در ا

قرار  لیرا مورد تحل نتیپاورپو هایفایل یقفلگذار رو  یافزارهانرم ریافزار، سانرم یکننده هیبه عنوان ته بنده خواهد بود. دیکرده ا
منحرص  یهایتوامنند یکه دارا یدیافزار جدنرم دیام که، بادهیرس جهینت نیآنچه که وجود داشته، به ا یبندام؛ و پس از جمعداده

 ریتوان به موارد زیآنها م نیواقع شده است، که از مهمرت یمورد بررس یمتعدد یافزارهاراه، نرم نیا در. میمنا جادیبه فرد باشد ا
 اشاره کرد:

PPtoexe Fco Orlando Magalhaes Filho ،PPT to EXE Converter Enterprise  ،PPT to EXE Converter vaysoft  ،PPT Locker ،Okdo All to PowerPoint 
Converter Professional. 

 است: ریبه رشح ز هایبررس جهینت
 هستند. ppt to exeکنند. و به اصالح  جادیا نت،یمستقل از پاورپو لیفا یاند که نوعبر آن منوده یقفلگذار باال، عموماً سع یافزارهانرم یمتام

 ند.نکمیمطرح است کار  PowerPoint viewer( ـــوریو نتی)پاورپو یکه با عنوان یافزار با نرم هالیفا نیا
 .دیمنا یبانیماکرو را پشت یدارا نتیپاورپو هایفایلد توانیاست که، من نیدارد، ا PowerPoint Viewerافزار که نرم یمشکل نیمهمرت

که البته در ادامه به صورت مفصل به آنها  -آورندیم دیپد نتیپاورپو هایفایل یرا برا یفیتوص رقابلیغ یهایکه ماکروها، توامنند ستایدر حال نیا
 نیه اکنندهیها اشاره شد، توسط تهمشابه که باالتر به آن یافزارهانرم -است که  نیا -کرد  یپوشتوان از آن چشمیکه من یگر ید نکته پرداخت. میخواه

هم  یلیخ لیحفاظت از فا یبرا نتیقفلگذار پاورپو یافزارهاتوان گفت که نرمیم یعنیهک شدند.(  - یکالم به راحت کیاند و  )در شده یافزار بررسنرم
، PPtoexe Fco Orlando Magalhaes Filho ،PPT to EXE Converter Enterprise  ،PPT to EXE Converter vaysoft  ،PPT Locker) یهاافزار نرم .ستندین یقو 

Okdo All to PowerPoint Converter Professional ) بخش  نیآنها در ا حیتوض یبرا ییکه جا ییو متدها یاحرفه یهاانجام شده به روش یهایدر بررس
 هستند: ریعمدتا به نحو ز مشکالت اند.هک شده ست،ین

 افزارنرم یاحرفه یهایدر بررس نتیسند پاورپو لیرفنت کامل فا لو 

 پس از حفاظت از آن نتیپاورپو لیو بکار نگرفنت متام امکانات فا نت،یپاورپو یتهایاز قابل یو اکتفا به برخ یاصل لیفا یختگیرهم به. 
 (و ... است. ها، ماکروها مشنیافکت ها، انمنظور : )

 لمیبه ف نتیپاورپو لیکردن فا لیبه خصوص با تبد تیفیو کاهش ک افت. 

 نیکه در ا یشکنقفل یافزارهابا نرم ،یقفلگذار  یافزارهاو نرم نتیپاورپو هایفایل یبررس انیدر جر ،یدوره پژوهش کیراستا در  نیهم در 
به  - یتوان به مواردیکه از آنجمله مام، قرار داده لیافزار حارض را مورد تحلنرم ژهیوهمختلف و ب یافزارهاشود نرمیم افتیبه وفور  نرتنتیدر ا نهیزم

)که البته بسیار توامنند Microsoft ACCESS مایکروسافت اکسس افزارنرمرمز دار(   mdb)باز کردن فایل های افزارنرماشاره کرد:  -آنها  نیعنوان قدرمتندتر
 گفت که: توانمی یجمعبند درهای آفیس اکسس است(، افزار نرمچرا که شاه حفاظت -اورپوینت نیز هست،محافظت شده پ هایفایلدر باز کردن 

 یلیراهکارها، خ نیا یرا ارائه کرده است، ول ییراهکارها نتیپاورپو هایفایل یبر رو  یرمزگذار  یبرا کروسافتیرشکت ما نکهیرغم ا یعل .1
قفل  یینحوه بازگشا یبرخورد کردم که حت یتیبه سا انیم نیشوند. در ایشکن واقع مقفل یافزارهانرم ریتحت تاث یو به راحت ستند،ین یجد

PowerPoint لیفا شیرایو یافزارهانرم قیو از طر یرا به روش دست xml داده بود. حیتوض 
 لیفا ییبازگشا یبرا ییافزارهاده است، به هامن تعداد نرمش جادیافزار انرم نتیپاورپو هایفایل یرو  یگذار قفل یکه برا ییافزارهابه تعداد نرم .2

 وجود دارد. یگذار قفل یها
 نیکه ا ییپسوندها ریو سا ppsmمانند  PowerPoint (ماکرودار هایفایل یبر رو  یگذار از قفل زیپره یگذار نوعقفل یافزارهانرم ی: متامسوم .3

 یبه رمزگذار  یجد یلیکند خیم یسع کروسافتیدهند، انگار هامنطور که مایحفاظت از آنها را ارائه کرده( را از خود بروز م ییافزار توانانرم
افزارها نرم ریکند، سایمن شنهادیپ یرمزگذار  یاربر براکبه  PowerPointدر  یجد یلیرا خ کروهایما ینکند، و حت فکر نتیپاورپو هایفایل یبر رو 
 اند.گرفته دهیبخش را کامال ناد نیهم ا

 دیپد یدیکنند که مشکالت جد لیتبد گرید یبه حالت یرا از حالت اصل PowerPoint لیکنند شکل فایم یموجود سع یافزارهااز نرم یبرخ .4
 :میکنمیمشکالت، اشاره  نیاز ا یآورند؛که به برخیم
 نتیامکان پاورپو نیها وجود دارد، از دست رفنت مهمرتلینوع تبد نیکه در ا یمشکل نی: مهمرتلـــمیبه ف ینتیپاورپو یسندها لیتبد .1

موضوع  کی یکاربر رو  یعنی: میکنمی یادآور ی یبون را با ذکر مثال یاست )منظور از تعامل دهای، اسال(interactive)یامکانات تعامل یعنی
 دهید نتینسبت به آنچه در پاورپو - یر یتصو تیفیموجب افت ک امر نیگاه اگه نکهیمورد نظرش وارد شود(، ضمن ا بحثکند و  کیکل
گفت: از آنجا که  توانیافتد، میها اتفاق ملمیاز اندازه حجم ف شیب شیاز افزا زیپره لیبه دل تیوضع نیشده است. که ا -شود  یم

به مراتب کمرت از  نتیپاورپو لیدارد و هم حجم فا یباالتر  تیفیکند، هم کیها کار م(  Font)تها و فون(   Shape) پیبا ش نتیپاورپو
 خواهد بود. لمیف

 یتعامل تیو حجم و حذف خاص تیفیک یعنیمهم باال  تینه تنها دو خاص لینوع تبد نی(: اریبه عکـس)تصو ینتیپاورپو یسندها لیتبد .2
 شود.یم زیها نمشنیها و انشنیترنز یعنی نتیامکانات مهم پاورپو گریاز د یرا به همراه دارد، بلکه باعث چشم پوش نتیپاورپو
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نوع  نیرسد، اما هنوز هم در ایباال موثرتر به نظر م لیگرچه از دو نوع تبد لینوع تبد نیا(: Flashبه فلــش) ینتیپاورپو یسندها لیتبد .3
 یفقط توسط افراد تیوضع نیا کامال مشهود است. نتیپاورپو یبایز یها(  Animation)مشنیها و ان(  Transitions)شنیحذف ترنز لیتبد

و  2010 نتیپاورپو یهانیمشیها و انشنیترنز ضند کامال قابل درک است، بخصوص تفاوت محر کنمی یااستفاده حرفه نتیکه از پاورپو
اثرش به  لیبا تبد تینیر پاورپوکننده اث دیتول کیشود که  ی، باعث م(Flashمشابه )مانند: فلش  یافزارهانرم یهاافکت گریبا د 2013
که  دهایحرکت موضوعات در اسال ایو  شنیترانز قیاز طر دهایاسال ریینوع ظهور و تغ -وجه  چیموافقت نکند، چرا که به ه(  Flashفلش)

کرده یموافقت ماگر هم تاکنون ).ستین یساز هیافزار قدرمتند فلش قابل شبنرم یتوسط حت  -شودیم ادیاز آنها  شنیمیبا اصطالح ان
 (محافظت از اثرش نداشته است. یبرا یگر یبوده که راه د نیبه خاطر ا الاحتام

 چه بود؟ -شد نتیپاورپو هایفایل یگذار و قفل یرمز گذار  یو متد اصل -م دیخود به آن رس یهاینچه که در بررسآ 
 .مانده است یبدون استفاده از ماکروها بدون استفاده باق PowerPoint یهایاز توامنند یار یها، متوجه شدم، که بسیدر بررس .1

 لیفا یمختلف برا طیدهد که بتواند در رشا یامکان را م نیهستند، که به کاربر ا نتیموجود در پاورپو یسینوبرنامه ی: ابزارهاماکروها
 .دیمنا یز یبرنامه ر نتیپاورپو

اطالعات  یبندجمع شیاطالعات از کاربر، منا افتیدر نت،یخروج از پاورپو د،یاسال کی یهاشنیمیمثال: رشوع مجدد ان چند
 (ارائه شده است یحاتیباره در قسمت ماکروها توضنیدر ابه مخاطب و ...) ایمنودار و گزارشات پو شیو محاسبات به کاربر، منا

و به  دیآدیشبکه متناظر و منتظر، پد کیکه  یبه نحو  نتیپاورپو یرو  یگذار امکانات قفل خنتیتوان با در هم آمیکه م دم،یرس جهینتاین به  .2
 گرید یافزارهااز آنچه که نرم شرتیرا ب نتیپاورپو لیاطالعات موجود در فا ده،یچیدر هم پ یتارانکبوت طیرشا یس  کیآوردن دیالح با پدطاص
 در حفاظت آن دارند، محافظت کرد. یسع

ورود هوش  نیمداخله کند، اما هم دیبا شرتیخود ب نتیپاورپو لیدر حفاظت از فا نتیرابطه شخص استفاده کننده از پاورپو نیچند در ا هر .3
به شدت بکاهد.  نتیپاورپو لیاز هک فا یتر د همراه با نبوغ و نظارت هوشمندانهتوانمیها(، لی: حفاظت از فایعنیبخش) نیبه ا یانسان

 (میرا انجام ده نکاریا تیوب سا نیهم در هم میدار ی)ما سع شود. یکاربر آموزش داده م ودور  یروش ها
 و هارددیسک است.(  RAM )ای حافظهافزار شده است خاصیت آیینهای که منجر به تولید نرممهمرتین، نکته .4

شود، در این حالت حافظه منتقل می RAMافزار از هارددیسک به حافظه تد آنست که فایل نرمافافزار اتفاق میآنچه هنگام اجرای یک نرم
RAM وجه  چاین محتوا به هی دهد.ست را در خود نشان میاای صاف و شفاف، متام اطالعاتی را که مورد نیاز رایانه برای اجرای آنمانند آیینه

ددیسک کپی کرد، اگر ر ها بهرا  RAMتوان اطالعات حافظه تفاق نیافتد منیرددیسک ادر دسرتس کاربر نیست و تا اجازه برگشت اطالعات به ها
ه )البتار سخت استیبدست آوردن آدرس رشوع و پایان یک فایل بس ،شامری قرار داردت بیاکرد از آنجا که در حافظه اطالع راهم بتوان اینکار 

 ، چون ساختار حافظه با هارددیسک بسیار متفاوت و زبان آن زبان سطح پایین)صفر و یک( است.برای کابر نه برنامه نویس متخصص است(
بعد اینکه  ؛داد PowerPointرا به  )فیک و ساده(درخواست بارگذاری فایلی PowerPointط سک فایل تو جرای یتوان هنگام الذا به این ترتیب می

)با کدهای برنامه کنیم( را دچار وقفه میPowerPoint  افزارنرمفایلی را به صورت موقت در حافظه بارگذاری کرد، آنرا ) PowerPointار افز نرم
 کنیم.اصالح میقرار دارد، )به روشی خاص(  RAMکه اکنون در حافظه را و فیک ، و سپس فایل موقت نویسی و تخصصی(

کنیم فایلی را به آن معرفی میگذاری شده را در حافظه قرار دهد، خواهد فایل هدف، میPowerPointافزار در وحله نخست، هنگامی که نرم
فایل و  فقط سایز فایل و ساختار -در این مرحله-اهمیت ندارد   PowerPoint افزارنرم است، چرا که محتوای فایل برای (فیک و خالی)که فایل 

، برای PowerPointافزار نرم را به یتوان هر فایل پاورپوینتیاهمیت دارد، در این لحظه م PowerPoint افزارنرم فایل برای (Header)بخصوص هدر
، PowerPointافزار نرم طو قبل از خواند محتوای آن، توس ،کامل فایل یبارگذاری معرفی کرد حتی اگر فایل مزبور فایل شام نباشد. پس از بارگذار 

محافظت  EXEه که در فایل نچرا با آ  RAMکنیم، سپس محتوای فایل بارگذاری شده در حافظه در کار پاورپوینت ایجاد می (Interrupt)یک وقفه
در واقع فایلی که در هارددیسک به  ؛کنیمشده مسترت و رمزگذاری شده است، جابجا می

شبیه  ،تقرار داده شده اس  PowerPointافزار نرمصورت موقت تولید شده و در اختیار 
 در مرحله وقفه ؛افزار حفاظت شده است نه خود فایل حفاظت شدهبه فایل مسترت در نرم

محتوای اصلی یعنی فایل حفاظت شده جایگزین ،  PowerPointافزار نرمایجاد شده در کار 
شود، پس از تعویض محتوای اصلی با محتوای ، میRAMفایل بارگذاری شده در حافظه 

)وقفه برطرف شودداده می   PowerPointافزار نرمه ادامه کار به ز ، اجاقبلی( فیک)
 کند.، به جزئیات فایل توجه می  PowerPointافزار نرم، در این مرحله، گردد(می

 مناید.ندهی و محاسبه میاگذاری و سازمر عت بسیار زیاد ایجاد بایکی و با س -و یکی
 

محتوای شام مناید،  ... Save Asاقدام به  PowerPoint، باید دقت کنید، رشایطی را فراهم نکنید که PowerPointشام به عنوان تولیدکننده محتوای 
 -ذخیره به نام-نه در حالت عادی، چنین وضعتی )یعنی امکان چرا که در این صورت اتفاقی خواهد افتاد که مطلوب شام نیز نیست؛ خوشبختا

Save As… برای )PowerPoint .متعارف نیست 
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 PowerPointپاورپوینت هایفایلاز  محافظتار ز افدانلود نرم
 

 مراجعه فرمائید. http://tavafi.ir/post/tpeتوانید به وب سایت می افزارنرمبرای دانلود 

 
افزاری که هنوز تولیدکنندگان محتوا، برای استفاده از نرم -باز هم معلوم است که-، اما پایین ارائه شودقیمت به  افزارنرمعلی رغم اینکه سعی شده است 

 ارائه کنیم. تولیدکنندگان محتوارا در دو مرحله به  افزارنرمایم سعی کردهلذا  ارض به پرداخت وجه قابل مالحظه نیستند.اند حخوب بررسی نکردهآنرا 
 با پرداخت وجه بسیار کم. افزارنرمدانلود مرحله  .1
 )حتی با پرداخت وجه کم( در حالت دمو افزارنرماستفاده از  .2

  وجود دارد. افزارنرمدر حالت دمو، امکان استفاده از متام امکانات 

 ( تنها محدودیت حالت دموDEMOاین ،)کار  ،اندار، در آن نصب شدهافز ای که نرمکه: تولیدات محافظت شده، فقط در رایانهستا
 شوند.دیگر اجرا منی یکند، و در رایانهمی

 .افزار در یک رایانهرمخرید کدفعالسازی برای استفاده از نمرحله دوم،  .3
 فعالسازی به صورت آنالین وارد شوید.توانید به مرحله خرید کدمطمنئ شدید می افزارنرمپس از اینکه از عملکرد 

 فعالسازی:
 شود.برای یک رایانه و به صورت دامئی تولید می CPUشامره سیال سخت افزاری سازی بر اساس کدفعال

 دامئی یعنی اینکه اگر ویندوز را عوض کنید یا تغییر دهید بازهم کدفعالسازی قبلی کار خواهد کرد.
 ،کلیک کنید:افزارنرمروی تصویر کلید پایین سمت راست پنجره اصلی 

http://tavafi.ir/post/payonline-tpe?id=00000000000 (بجای صفرها باید شامره سیال را تایپ کنید) 
 :PowerPoint  Encrypter افزارنرمبه اینرتنت متصل شوید و در صفحه خرید آنالین کدفعالسازی 

 روی دکمه پرداخت کلیک کنید، به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.

 
 کنید، سپس روی دکمه سبز کلیک کنید. Paste افزارنرمسازی را کپی کنید و در محل مربوطه در پس از پرداخت کدفعال

 
 است.« الکرتونیکی مناطالعات مؤســسه تولیـد محتوای »محل درج کد فعالسازی در بخش 

 
   افزارنرمتولید محتوا و استفاده از متام امکانات  .4

http://tavafi.ir/post/tpe
http://tavafi.ir/post/payonline-tpe?id=00000000000%20(بجای%20صفرها%20باید%20شماره%20سریال%20را%20تایپ%20کنید)
http://tavafi.ir/post/payonline-tpe?id=00000000000%20(بجای%20صفرها%20باید%20شماره%20سریال%20را%20تایپ%20کنید)
http://tavafi.ir/post/tpe
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 PowerPointپاورپوینت هایفایلاز  محافظتار ز افنصب نرم
 

 .شودافزار دیده میشود. جمعا سه پنجره برای نصب نرمافزار با سعت انجام مینصب نرم
 هم هستند:که همگی شبیه به

 ی نصبآمدگویی و اجازهپنجره خوش-1
 پنجره فرآیند نصب-2
 افزار.آمیز نصب نرمانجام موفقیتپنجره اعالم -3

 افزار کلیک کنید.برای اجرای نرم Runبرای منایش همین راهنام، و یا  Helpتوانید روی دکمه پس از نصب می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در دسکتاپ قرار خواهد گرفت. افزارنرمآیکن  افزارنرمپس از نصب 
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 محافظت شده PowerPointفایل جدید  ایجاد

 
 .تواند به دو صورت از فایل شام حفاظت کندمیافزار این نرم

 
 .شودتبدیل می EXE به یک فایل شام PowerPointحفاظت ساده: در این روش فقط فایل  ،روش اول

 خارج شده است.استفاده کننده از آن بر رای پاورپوینت، از دسرتس کاو در این روش رصفا محت 

  افزارنرمبرای اجرای فایل باید کاربر Microsoft Office PowerPoint .را نصب کرده باشد 

  پس از تولید فایلEXE  در رایانه تولیدکننده محتوا، فایلEXE ا می شود که تولیدکننده ر ی اجبه رشط ها،در سایر رایانه
 را فعال کرده باشد. PowerPoint Encrypterافزار محتوا نرم

  فایلEXE افزار تولید شده در رایانه تولیدکننده محتوا، حتی بدون فعالسازی نرمPowerPoint Encrypter د.کنمی، کار 
 
 

 
 شود.تبدیل می EXE شام به یک فایل PowerPointوم، حفاظت با کدفعالسازی: در این روش فقط فایل روش د

 از آن خارج شده است. در این روش محتوای پاورپوینت، از دسرتس کاربر استفاده کننده 

  افزارنرمبرای اجرای فایل باید کاربر Microsoft Office PowerPoint .را نصب کرده باشد 

 شامره سیال رکا( بران محتوای باید شامره سیال سخت افزاریCPU.را برای تولید کننده محتوا ارسال کنند ،) 

 تولید شده که حاوی فایل  افزارنرمPowerPoint افزاری )شامره سیال ناسایی و اعالم شامره سیال سختاست در ش
CPU) کند.کند، و شامره را اعالم میکاربر به او کمک می 

  د.کنمیتولید کننده محتوا، برای کاربر محتوای خود در رایانه خود کدفعالسازی ایجاد کرده و به کاربر ارائه 

  کاربر محتوا کد را در محل مربوطهPaste  ده و محتوا توسط با تایپ منوPowerpoint شود.منایش داده می 

  پس از تولید فایلEXE  در رایانه تولیدکننده محتوا، فایلEXE ا می شود که تولیدکننده ر ی اجبه رشط ها،در سایر رایانه
 را فعال کرده باشد. PowerPoint Encrypterافزار محتوا نرم

  فایلEXE افزار وا، حتی بدون فعالسازی نرمتولید شده در رایانه تولیدکننده محتPowerPoint Encrypterکند.، کار می 
 

 ایط مختلفهای مختلف و در رش ه در رایانههای اجرای محتوای محافظت شدراهنامی حالت
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 صورت سادهبه  PowerPointمحافظت از فایل 
شود. کاربر محتوای شام به هیچ ، تبدیل میEXEشام به یک فایل اجرایی با پسوند  PowerPointاین روش فایل در 

 EXEداشت، و برای دیدن محتوای تولیدی شام، فقط باید فایل شام دسرتسی نخواهد  PowerPointعنوان به فایل 
 را اجرا کند. 

 EXEرا فعال نــکرده باشید، فایل ،PowerPoint Encrypterافزار حفاظت نرم اگر هنگام استفاده از این نوع محافظت،
آید شود، لذا این فرصت فراهم میتولید شده فقط در رایانه شام، اجرا خواهد شد و در هیچ رایانه دیگری اجرا منی

 (.DEMOتولید شده،در رایانه خودتان مطلع شوید) EXEتا شام از نحوه عملکرد فایل 
در مسیری که فایل  EXEو فایل  ید،کنمی، می شود، فایل مورد نظرتان را انتخاب Minimize افزارنرمابتدا پنجره 

 قرار دارد تولید می شود.

ها، دارای وضعیت حفاظتی بهرتی هستند این پسوندهای هستند، بقیه پاورپوینت که نسبت به بقیه فرمت هایفایلدر بررسی بعمل آمده بهرتین 
 شوند:پسوندها، به دلیل امنیتی پشتیبانی منی

*.pptx , *.pptm ,  *.potx , *.potm , *.ppsx , *.ppsm 
 

 با کدفعالسازی PowerPointمحافظت از فایل 
، EXEشود. هنگام اجرای فایل، تبدیل میEXEشام به یک فایل اجرایی با پسوند  PowerPointبا این روش فایل 

شود؛ کاربر باید کد را برای رایانه کاربر استفاده کننده از محتوا، اعالم می( CPUشامره سیال پردازشگر )
 شام)تولیدکننده محتوا(، ارسال کند، و از شام کدفعالسازی دریافت مناید)کدفعالسازی دامئی است(.

 EXEو فایل ید، کنمیمورد نظرتان را انتخاب  PowerPoint، می شود، فایل Minimizeمحافظت افزارنرمابتدا پنجره 
 قرار دارد تولید می شود. PowerPointدر مسیری که فایل 

 ، فقط در همین رایانه وجود دارد.Demoامکان منایش فایل محافظت شده با کدفعالسازی در حالت 

 .گرفت متاس خواهند با این آدرس به شام ان محتوای شامر موسسه شام مهم است، کارب آدرس وب سایت .1
 ، مراجعه کنید.«من یکیالکرتون یمحتوا ـدیاطالعات مؤســسه تول»برای تنظیم این اطالعات به بخش 

 .الکرتونیکی شام مهم است، کاربران محتوای شام با این آدرس به شام متاس خواهند گرفتپستآدرس  .2
 ، مراجعه کنید.«من یکیالکرتون یمحتوا ـدیاطالعات مؤســسه تول»برای تنظیم این اطالعات به بخش 

 ت.مهم است، کاربران محتوای شام با این آدرس به شام متاس خواهند گرف شام یآدرس شبکه اجتامع ای متاسشامره .3
 ، مراجعه کنید.«من یکیالکرتون یمحتوا ـدیاطالعات مؤســسه تول»برای تنظیم این اطالعات به بخش 

  PowerPointشام، که قصد حفاظت آنرا دارید مهم است، این نام به عنوان نام پروژه به عنوان مبنای حفاظت از فایل  PowerPointنام فایل  .4
 السازی بر این اساس است.شام قرار خواهد گرفت و صدور کد فع

و کدفعالسازی شام نیز اهمیت دارد، لذا از درستی کدفعالسازی خود برای انجام درست کار حفاظت و پشتیبانی  CPUشامره سیال  .5
 وید.کاربران خود مطمنئ ش

 
 ، وجود دارد.DEMOافزار برای بررسی دموالبته امکان تولید فایل حفاظت شده، به هر دو روش ساده و باکدفعالسازی، بدون فعالسازی نرم
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 تولید کدفعالسازی جدید برای کاربران
پاورپوینت را فعال نــکرده باشید، این  هایفایلافزار محافظت از از این بخش، نرم اگر هنگام استفاده

، به روش حفاظت با کدفعالسازی، PowerPointاگر از روش محافظت از فایل های  کند.بخش کار منی
د تولید شده خواه EXEاستفاده کرده باشید، کاربر محتوای شام نیاز به کدفعالسازی برای اجرای فایل 

د، و کنمیاست، برای شام ارسال  W128xxxxxxxxxxکه به صورت  CPUداشت، کاربر یک شامره سیال
 ید.کنمی، Pasteرا در محل مربوطه در همین صفحه  ] CPUشامره سیال[شام کدماشین)سخت افزار( 

(، EXEمحتوا)تولید شده خودتان را باید در دسرتس داشته باشید، فایل را در بخش مسیر فایل  EXEفایل 
 شود.بررسی می EXEتعیین کنید، مسیر باید کامل باشد، چون هنگام تولید کدفعالسازی محتوای فایل 

هنگام تولید کدفعالسازی، شامره سیال 
، با شامره EXEرایانه تولیدکننده محتوای 

خواهد کد فعالسازی تولید کند باید یکسان باشد، اگر نه ای که میسیال رایانه
کند، این کار به منظور جلوگیری از هک کردن کد کدفعالسازی، تولید شده عمل منی
شود. شام که هم محتوای خود را در این رایانه فعالسازی محتوای شام، انجام می

کنید، کنید و هم کدفعالسازی کاربران خود را در همین رایانه تولید میمحافظت می
 در این رابطه مشکلی نخواهید داشت.

شود، کدفعالسازی کد فعالسازی ویژه کاربر تولید میمزبور، پس از کلیک روی دکمه 
 کنید و برای کاربر محتوای خود ارسال کنید. Copyرا 

اطالعاتی مانند نام کاربر، و شامره متاس، در تولید کدفعالسازی نقشی ندارند، اما اگر 
ش استفاده کنید، پس از خواهید اطالعات کاربران خود را حفظ کنید از این بخمی

توانید اطالعات کاربر را در لیست کاربران ثبت و ذخیره )اضافه کردن کاربر(، می
 های بعدی را انجام دهید.محتوای خود مشاهده و در آینده پیگیری

اگر روی عبارت کدماشین)سخت افزار(، کلیک کنید، کد ماشین رایانه فعلی در محل 
 EXEنگام تولید کدفعالسازی به کدماشین کاربر، و فایل شود، همربوطه قرار داده می

 اثر خواهد بود.دقت کنید، چون اگر این دو مغایرت داشته باشند، کدفعالسازی بی

   

 من آقای یا خانم کاربر محتوای
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 مدیریت کاربران تولیدات محتوا
، به روش حفاظت با کدفعالسازی، استفاده کرده باشید، کاربر محتوای شام نیاز PowerPointاگر از روش محافظت از فایل های 

ید اطالعات کاربران خود را حفظ توانمید تولید شده خواهد داشت، که پس از تولید ک EXEبه کدفعالسازی برای اجرای فایل 
 های الزم را انجام دهید.کنید و  اطالعات را در این لیست مشاهده و پیگیری

 ها را تغییر دهید، روی هر سلول کلیک کنید، و رشوع به تایپ کنید.خواهید اطالعات سلولاگر می 
 ،«ثبت و ذخیره»باید، با کلیک روی دکمه قبل از خروج از این بخش اگر اطالعات را تغییر داده باشید 

 تغییرات را ذخیره کنید.
 اید، را بازیابی کنید، و ادامه دهید.توانید اطالعات مشرتیان خود را که قبالَ از آن فایل پشتیبلنی تهیه کردهمی 

 شوید(.ر اشکال و نصب مجدد ویندوز میبرای استفاده و ادامه کار با اطالعات کاربران محتوای خود،)زمانی که به هر دلیل رایانه دچا
 به روش زیر عمل کنید:

 پاورپوینت را نصب کنید. هایفایلافزار محافظت از ابتدا نرم .1
 افزار را فعالسازی کنید.)کدفعالسازی شام برای یک رایانه دامئی است(.نرم .2
یبانی کلیک کنید، مسیر فایل پشتیبانی را که فایلی به بخش مدیریت کاربران تولیدات من وارد شوید، و روی دکمه بازیابی فایل پشت .3

 است را معرفی و انتخاب کنید. Backup_Customers.iniبه نام 
 ، تولید کنید.«تهیه فایل پشتیبانی»های بعدی از فایل پشتیبانی اطالعات کاربران، این فایل را باید با کلیک روی دکمه برای استفاده
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 اطالعات موسسه تولید محتوا
 

، به روش حفاظت با کدفعالسازی، استفاده PowerPointوش محافظت از فایل های اگر از ر 
، اطالعات موسسه شام به EXEو تولید فایل  Powerpointکنید، هنگام حفاظت از فایل 

، ثبت خواهد شد، این اطالعات  EXEعنوان تولید کننده فایل حفاظت شده در فایل 
 شود.شامل مواردی همچون اطالعاتی است که در این پنجره دیده می

افزار شام از طریق این اطالعات با شام ارتباط برقرار خواهند کرد )منظور: کاربران نرم
 الکرتونیکی و... است.(سایت، پستهای وبآدرس

تواند برای تولیدات شام کدفعالسازی تولید کند ثبت خواهد ای که می، به عنوان تنها رایانهEXEرایانه شام، کدفعالسازی شام، در فایل  CPUشامره سیال 
 شد، بنابراین از اینکه کس دیگری بتواند برای تولیدات شام کدفعالسازی ایجاد کند، نگران نباشید.

 استفاده کنید: DEMOافزار به صورت توانید از این نرمینت را، فعال نکرده باشید میپاورپو هایفایلافزار محافظت از اگر نرم

 ای تولید کنید، که فقط در رایانه شام قابل اجرا هستند.محافظت شده هایفایلید توانمی، DEMOدر حالت  •

 شود.های دیگر اجرا منی، فایل محافظت شده ایجاد کنید، در رایانهDEMOاگر در حالت  •

 ، امکان صدور کد فعالسازی وجود ندارد.DEMOر حالت د •
 افزار فعال خواهد شد.پس از فعالسازی متامی امکانات نرم

 

 
 
 

 

 

 

 

و کدفعالسازی شام،  CPU، شامره سیال Powerpoint، نام فایل یآدرس شبکه اجتامع ای متاسشامرهالکرتونیکی، پستآدرس ، آدرس وب سایت
شام و صدور کد   PowerPointمهم هستند، نه تنها کاربران محتوای شام با این آدرس به شام متاس خواهند گرفت، بلکه مبنای حفاظت از فایل 

 فعالسازی بر این اساس است.
 ، وجود دارد.DEMOافزار برای بررسی دموالبته امکان تولید فایل حفاظت شده، به هر دو روش ساده و باکدفعالسازی، بدون فعالسازی نرم

 

 نام موسسه تولید محتوای الکرتونیکی من
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 راهنام
 وضعیت امکانپذیر است: 10مجموعا (  و کاربر محتوا)به عنوان بهره برداری کننده از محتوای تولید شده(، افزارنرمو فعال برای تولیدکننده)به عنوان بهره برداری کننده از در حالت دمو 

محتوای محافظت شده EXE اجرای فایل

محتوای محافظت شده نیازمند به کدفعالسازی

اجرای محتوای تولید شده
قبل از خرید کد فعالسازی

اجرا در رایانه 
تولیدکننده 

(جهت تست)
(1حالت)

اجرا در رایانه کاربر محتوا 

(جهت تست)

کاربر محتوا، 
کدفعالسازی از 

تولیدکننده 
دریافت کرده

غیرممکن )
است، رصفا 

جهت تست و 
(بررسی

(2حالت)

کاربر محتوا، 
کدفعالسازی از 

تولیدکننده 
دریافت نکرده

غیرممکن )
است، رصفا 

جهت تست و 
(بررسی

(3حالت)

اجرای محتوای تولید شده
بعد از خرید کد فعالسازی

اجرا در رایانه 
تولیدکننده 

(جهت تست)
(4حالت)

اجرا در رایانه کاربر محتوا 

(جهت تست)

کاربر محتوا، 
کد فعالسازی 
از تولیدکننده 
دریافت کرده

جهت بهره برداری
(5حالت)

کاربر محتوا، 
کد فعالسازی 
از تولیدکننده 
دریافت نکرده

جهت بهره برداری
(6حالت)

محتوای محافظت شده ساده

اجرای محتوای تولید شده 
قبل از خرید کد فعالسازی

اجرا در رایانه 
تولیدکننده 

(جهت تست)
(7حالت)

اجرا در رایانه 
کاربر محتوا 

(جهت بهره برداری)
(8حالت)

اجرای محتوای تولید شده 
بعد از خرید کد فعالسازی

اجرا در رایانه 
تولیدکننده 

(جهت تست)
(9حالت)

اجرا در رایانه 
کاربر محتوا 

(جهت بهره برداری)
(10حالت)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 حفاظت افزارنرمو تولیدکننده  ،تلف و تهیه کدفعالسازی برای کاربر محتواهای مخدر رایانه افزارنرمهای مختلف بر اساس رشایط اجرای حالت
 :هستندبه رشح زیر 

 را خریداری نکرده است. افزارنرمکننده محتوا، در حالتی که هنوز کدفعالسازی رایانه تولید 

 بررسی می شود. افزارنرم، و تولیدات این PowerPoint Encrypterافزار حفاظت در این حالت استفاده از نرم
را دارد، ممکن است شخصی به عنوان سوء استفاده کننده از  PowerPoint Encrypterافزار حفاظت عالوه بر اینکه تولیدکننده محتوا، قصد بررسی نرم

ه است که از طریق ای انجام شدهای هوشمندانه، را دانلود کرده باشد، در این رشایط بررسیPowerPoint Encrypterافزار حفاظت محتوای تولید کننده، نرم
 شود:طرح سئواالت زیر مطرح و پاسخ داده می

 سازی نیاز باشد؟محتوایی تولید کرد که برای اجرای آن کدفعال توانمی، PowerPoint Encrypterافزار حفاظت آیا بدون تهیه کدفعالسازی نرم-1/1

 کند و نیاز به کدفعالسازی نخواهد داشت.یانه تولیدکننده کار میشود محتوای حفاظت شده تولید کرد، اما فایل تولید شده، فقط در رامی 
 هنگام اجرای این گونه تولیدات در بخش دریافت کد فعالسازی این عبارت به چشم می خورد:

You don't Need Activation Code, Just in this PC. 
، پنجره درخواست فعالسازی منایش داده می شود، ولی چه کد همحافظت شدمحتوای نرم افزاری حاوی هرچند به منظور منایش نحوه عملکرد 

ر فعالسازی به آن داده شود و چه داده نشود محتوا منایش داده خواهد شد. البته این وضعیت در رایانه تولید کننده محتوا است، این فایل د
 هیچ رایانه دیگری محتوای محافظت شده خود را منایش نخواهد داد.

 
 ؟می شوداجرا در رایانه تولید کننده، ، 1آیا محتوای تولید شده در حالت -1/2

 بله . 
 اوال پنجره استفاده دمو منایش داده خواهد شد. هنگام اجرای این گونه تولیدات

 
 در بخش دریافت کد فعالسازی این عبارت به چشم می خورد:

You don't Need Activation Code, Just in this PC. 
هرچند به منظور منایش نحوه عملکرد نرم افزاری حاوی محتوای محافظت شده، پنجره درخواست فعالسازی منایش داده می شود، ولی چه کد 

ر فعالسازی به آن داده شود و چه داده نشود محتوا منایش داده خواهد شد. البته این وضعیت در رایانه تولید کننده محتوا است، این فایل د
 ه دیگری محتوای محافظت شده خود را منایش نخواهد داد.هیچ رایان
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 ، اجرا می شود؟)منظور کاربر محتوا است( هادر سایر رایانه، 1آیا محتوای تولید شده در حالت -1/3

  .خیر 
 هنگام اجرای این گونه تولیدات اوال پنجره استفاده دمو منایش داده خواهد شد.

 زی منایش داده می شود.ثانیا، پنجره درخواست کدفعالسا
 د کد فعالسازی تولید کند و نه حتی اگر کد به این پنجره توانمینه تولید کننده 

د، لذا، برنامه خامته خواهد یافت و محتوای منایش داده کنمیوارد شود عملی 
 منی شود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تواند برای محتوای تولید شده توسط تولیدکننده ، را دانلود و در رایانه خود نصب کند میPowerPoint Encrypterافزار حفاظت آیا اگر کسی نرم-1/4
 ، سوء استفاده مناید(؟ PowerPoint Encrypterافزار حفاظت دیگری، کد فعالسازی تولید کند )به عبارتی از نرم

 .خیر 
 تولید، و بررسی صحت کد فعالسازی این موارد هستند:در تهیه حفاظت به روش نیاز به کدفعالسازی، مبنای استتار محتوا و 

 آدرس وب سایت 
  الکرتونیکیپستآدرس 
 یآدرس شبکه اجتامع ای متاسشامره 
 م فایل ناPowerPoint 
  شامره سیالCPU .و کدفعالسازی تولید کننده 

افزار اگر کسی نرمحاوی اطالعاتی است که با رایانه کاربر و سوء استفاده کننده هامهنگی ندارد، به این ترتیب  EXEلذا محتوای فایل 
تواند برای محتوای تولید شده توسط تولیدکننده دیگری، ، را دانلود و در رایانه خود نصب کند، منیPowerPoint Encrypterحفاظت 

برای محتواهای  عالسازی، برای تولید کد ف PowerPoint Encrypterافزار حفاظت استفاده از نرمکدفعالسازی تولید کند، و موضوع سوء 
 دیگران منتفی خواهد بود.
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، را خریداری نکرده است؛ و کاربر PowerPoint Encrypterافزار حفاظت رایانه کاربر محتوا، در حالتی که هنوز تولیدکننده، کدفعالسازی نرم 

اما بررسی شده است  استفاده از محتوای تولید شده در این وضعیت غیرممکن استر چند محتوا کدفعالسازی از تولیدکننده محتوا دریافت کرده است؛ ه
 که نتیجه بررسی تقدیم می شود:

 بررسی می شود. افزارنرم، و تولیدات این PowerPoint Encrypterافزار حفاظت در این حالت استفاده از نرم
را دارد، ممکن است شخصی به عنوان سوء استفاده کننده از  PowerPoint Encrypterر حفاظت افزاعالوه بر اینکه تولیدکننده محتوا، قصد بررسی نرم

ای انجام شده است که از طریق های هوشمندانه، را دانلود کرده باشد، در این رشایط بررسیPowerPoint Encrypterافزار حفاظت محتوای تولید کننده، نرم
 شود:یطرح سئواالت زیر مطرح و پاسخ داده م

و کد  توان محتوایی تولید کرد که برای اجرای آن کدفعالسازی نیاز باشد، میPowerPoint Encrypterافزار حفاظت آیا بدون تهیه کدفعالسازی نرم-2/1
 ؟فعالسازی برای کاربر محتوا ایجاد کرد

  .خیر 
افزار و کدفعالسازی تولید کننده، در استتار و تولید و بررسی کدفعالسازی، اهمیت دارد، لذا بدون تهیه کدفعالسازی نرم CPUشامره سیال 

توان تولید ، در نتیجه کدفعالسازی نیز منیتوان محتوایی تولید کرد که برای اجرای آن کدفعالسازی نیاز باشدی، منPowerPoint Encrypterحفاظت 
 ندارد. دکرد، و اگر هم تولید شود کاربر 

 
 
 ، در رایانه تولید کننده، اجرا می شود؟2آیا محتوای تولید شده در حالت -2/2

  .بله 
 منایش داده می شوند. عالسازید شد، هرچند پنجره های هشدار استفاده از دمو، و درخواست کدفمحتوای محافظت شده منایش داده خواه

 
 ؟برای کاربر کدفعالسازی تولید کرد توانمیو  ، اجرا می شود)منظور کاربر محتوا است( ها، در سایر رایانه2آیا محتوای تولید شده در حالت -2/3

 خیر . 
افزار و کدفعالسازی تولید کننده، در استتار و تولید و بررسی کدفعالسازی، اهمیت دارد، لذا بدون تهیه کدفعالسازی نرم CPUشامره سیال 

توان تولید توان محتوایی تولید کرد که برای اجرای آن کدفعالسازی نیاز باشد، در نتیجه کدفعالسازی نیز منیی، منPowerPoint Encrypterحفاظت 
شوند؛ ولی زی منایش داده میاست کدفعاللذا هرچند پنجره های هشدار استفاده از دمو، و درخواس کرد، و اگر هم تولید شود کاربر ندارد.

 نخواهد شد.محتوای محافظت شده منایش داده 
 
 تواند برای محتوای تولید شده توسط تولیدکننده ، را دانلود و در رایانه خود نصب کند میPowerPoint Encrypterافزار حفاظت آیا اگر کسی نرم-2/4

 ، سوء استفاده مناید(؟ PowerPoint Encrypterافزار حفاظت دیگری، کد فعالسازی تولید کند )به عبارتی از نرم
  CPUای که اکنون شامره سیالنزدیک است اما در آن یک نکته هوشمندانه وجود دارد، آن نکته اینست که، آیا در رایانه 1/4ئوال هر چند به سئوال این س

 کرد؟ توان محتوای نیازمند به کدفعالسازی را اجرااصلی تلقی می شود، می CPU، به عنوان کد PowerPoint Encrypterافزار حفاظت آن در نرم

  .خیر 
،  استتار PowerPoint Encrypterو کدفعالسازی تولید کننده، توجه می شود، این کد در داخل حفاظت  CPUشامره سیال در این مورد نیز به 

توان محتوایی ، منیPowerPoint Encrypterافزار حفاظت شود، لذا بدون تهیه کدفعالسازی نرمشده و تولید و بررسی کدفعالسازی، بر اساس آن انجام می
لذا هرچند پنجره  ندارد. دتوان تولید کرد، و اگر هم تولید شود کاربر تولید کرد که برای اجرای آن کدفعالسازی نیاز باشد، در نتیجه کدفعالسازی نیز منی

 ده منایش داده نخواهد شد.شوند؛ ولی محتوای محافظت شهای هشدار استفاده از دمو، و درخواست کدفعالسازی منایش داده می
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، را خریداری نکرده است؛ و کاربر PowerPoint Encrypterافزار حفاظت رایانه کاربر محتوا، در حالتی که هنوز تولیدکننده، کدفعالسازی نرم 

 ،این وضعیت غیرممکن است اما بررسی شده استاستفاده از محتوای تولید شده در ست؛ محتوا نیز کدفعالسازی از تولیدکننده محتوا دریافت نکرده ا
طرح و به آنها پاسخ داده شده است، اما  2هایی که در این حالت مطرح است در حالت است و بسیاری از سئواالت و پاسخ 2شبیه به حالت این حالت 

 بررسی تقدیم می شود:شده،بررسی شده که نتیجه از آنجهت که باید بررسی می

  .شوند؛ ولی محتوای محافظت شده منایش داده هرچند پنجره های هشدار استفاده از دمو، و درخواست کدفعالسازی منایش داده می
 نخواهد شد.

 

 را خریداری کرده است. افزارنرمرایانه تولیدکننده محتوا، در حالتی که کدفعالسازی 

 کند.اقدام به حفاظت و تولید محتوای محافظت شده می PowerPoint Encrypterافزار حفاظت نرم کدفعالسازیپس از خرید تولیدکننده محتوا، 
 اجرای محتوای تولید شده در رایانه تولیدکننده محتوا چگونه است؟

  .ایش داده خواهد شد.شوند؛ و محتوای محافظت شده منپنجره های هشدار استفاده از دمو، و درخواست کدفعالسازی منایش داده می 
 

 را خریداری کرده است. افزارنرمرایانه کاربر محتوا، در حالتی که تولیدکننده کدفعالسازی 

 است. کردهنکدفعالسازی محتوای تولید شده را از تولیدکننده، دریافت هنوز ید شده در حالی که لبررسی اوضاع کاربر محتوای تو 
 از طریق طرح سئوال و پاسخ:

 ؟هایی روبرو خواهد شدمحتوای حفاظت شده و اجرای فایل با چه پیام EXEفایل کاربر پس از دریافت  -5/1

  . کد فعالسازی و مناس اطالعات متاس برای کد فعاالسزی به کار منایش داده می شود.پنجره درخواست 
 شود.، در اینجا به کار منایش داده می«من یکیالکرتون یمحتوا ـدیاطالعات مؤســسه تول»بخش اطالعاتی که تولید کننده نرم افزار در 

 
 

 شود:منایش داده میدر این پنجره، اطالعات موسسه شام به کاربر محتوای شام 

 آدرس وب سایت 
  الکرتونیکیپستآدرس 
 یآدرس شبکه اجتامع ای متاسشامره 
  نام فایلPowerPoint 

 که کاربر باید برای شام بفرستد و مختص رایانه خودش است نیز دیده می شود: اطالعاتی

  شامره سیالCPU رایانه کاربر 
فرمز رنگ را برای شام  د، شامره داخل کادرتوانمیکاربر 

 ارسال کند
 
 تواند کدفعالسازی تهیه کند؟کاربر محتوا چگونه می -5/2

  

 .ارسال شامره سیال از طریق وب سایت 
 سایت شام ارسال می شود:به  وب URLدر این روش دو پارامرت از طریق 

1- Id 

2- Productname 
 آدرس به رشح زیر تنظم می شود:

http://www.Company.com/Page?id=&productname=pptm 
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 روژه)فایل(، کاربر با چه شامره سیالی، درخواست فعالسازی دارد.به این ترتیب وب سایت شام متوجه می شود که برای کدام پ
 ید.کنمیکاربر را به درگاه پرداخت، ارجاع می دهید و پس از پرداخت موفق، کد فعالسازی را برایش ارسال 

  الکرتونیکیپستارسال شامره سیال از طریق. 
 ارسال شامره سیال از طریق ارسال یه پیام رسان های شبکه اجتامعی 
 ارسال شامره سیال از طریق پیامک به شامره تلفن همراه 
 ارسال شامره سیال از طریق متاس تلفنی 

 
 دی است و چگونه است؟کدفعالسازی چه ک -5/3

  است عددی/حرفی طوالنی. یک کد. 

 
 حاوی محتوای حفاظت شده وارد کرد؟ افزارنرمکدفعالسازی را چگونه باید در در -5/4

  کد را در پس از دریافت در حافظه کپی کرده سپس در پنجره درخواست کد فعالسازی روی دکمه .Paste  د  در پایان روی کنمیکلیک
 کلیک می مناید. okدکمه 

 
 
 
 آیا هر بار که محتوا اجرا می شود به کدفعالسازی نیاز دارد؟-5/6

  .خیر 
 کدفعالسازی در حافظه سیستم عامل ویندوز ذخیره خواهد شد.

 
 زی را در آن رایانه غیرفعال کرد؟اپس از اجرای یک محتوا در یک رایانه کدفعالس توانمیآیا  -5/7

 بله . 
 استفاده کنید، مثال: /Switch  ،Uنرم افزار ازهنگام اجرای 

C:\Users\WinX64\Desktop\potm.EXE /u 
 

 
 
 عالسازی برای چند رایانه کاربرد دارد؟فآیا یک کد -5/8

  .خیر 
 های مختلف متفاوت است.رایانه CPUچون شامره سیال 

 
 ه تولیدات یک تولید کننده کاربرد دارد؟همیک کدفعالسازی برای  -5/9

 خیر . 
 نام فایل اساس تولید کدفعالسازی است و اگر نام فایل تغییر کند کدفعالسازی نیز تغییر خواهد کرد.
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 کدفعالسازی یک تولید کننده برای تولیدات سایر تولیدکنندگان در یک رایانه کاربرد دارد؟-5/10

 خیر . 
 ت؛ بنابراین کدهای فعالسازی تولید کنندگان مختلف،کامال متفاوت خواهد بود.متام اطالعات یک تولید کننده با تولید کننده دیگر متفاوت اس

 
 ، را روی رایانه کاربر نصب کرد و کدفعالسازی PowerPoint Encrypterافزار حفاظت بجای تهیه کدفعالسازی از تولیدکننده محتوا، نرم توانمیآیا  -5/11

 ، سوء استفاده کرد؟(PowerPoint Encrypterافزار حفاظت تولید کرد؟)در واقع از نرم

 خیر . 
شود، این کد و کدفعالسازی تولید کننده، توجه می CPUشامره سیال هنگام حفاظت و منایش محتوا، و هنگام بررسی صحت کدفعالسازی به 

افزار شود، لذا بدون تهیه کدفعالسازی نرمانجام می، استتار شده و تولید و بررسی کدفعالسازی، بر اساس آن PowerPoint Encrypterدر داخل حفاظت 
توان تولید کرد، و توان محتوایی تولید کرد که برای اجرای آن کدفعالسازی نیاز باشد، در نتیجه کدفعالسازی نیز منی، منیPowerPoint Encrypterحفاظت 

شوند؛ ولی محتوای محافظت دمو، و درخواست کدفعالسازی منایش داده می لذا هرچند پنجره های هشدار استفاده از اگر هم تولید شود کاربرد ندارد.
 شده منایش داده نخواهد شد.

 
 

 توان تصویر باالی پنجره درخواست کد فعالسازی را سفارشی کرد، تا لوگوی موسسه را منایش دهد؟آیا می -5/12

 بله . 
پیسکی قرار دهید، در صورتیکه تولید کننده فعالسازی انجام  130در  400و به ابعاد  logoنام نام فایل  و با  jpgتصویری از نوع  EXEکنار فایل 

 مثال: داده باشد، لوگوی مووسه منایش داده خواهد شد.

aa.exe 
aalogo.jpg 

 

 را خریداری کرده است. افزارنرمرایانه کاربر محتوا، در حالتی که تولیدکننده کدفعالسازی 

 ید شده در حالی که کدفعالسازی محتوای تولید شده را از تولیدکننده، دریافت کرده است.بررسی اوضاع کاربر محتوای تول
 از طریق طرح سئوال و پاسخ:

 حاوی محتوای حفاظت شده وارد کرد؟ افزارنرمکدفعالسازی را چگونه باید در در -6/1

  . کد را در پس از دریافت در حافظه کپی کرده سپس در پنجره درخواست کد فعالسازی روی دکمهPaste  د  در پایان روی کنمیکلیک
 کلیک می مناید. okدکمه 

 
 

 
 آیا هر بار که محتوا اجرا می شود به کدفعالسازی نیاز دارد؟-6/2

  .خیر 
 اهد شد.کدفعالسازی در حافظه سیستم عامل ویندوز ذخیره خو 
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 زی را در آن رایانه غیرفعال کرد؟اسای یک محتوا در یک رایانه کدفعالپس از اجر  توانمیآیا  -6/3

  .بله 
 استفاده کنید، مثال: /Switch  ،Uهنگام اجرای نرم افزار از

C:\Users\WinX64\Desktop\potm.EXE /u 
 
 آیا یک کدفعالسازی برای چند رایانه کاربرد دارد؟ -6/4

  .خیر 
 های مختلف متفاوت است.رایانه CPUچون شامره سیال 

 
 تولیدات یک تولید کننده کاربرد دارد؟ دیگریک کدفعالسازی برای  -6/5

 خیر . 
 چون نام فایل پروژه در تولید کدفعالسازی اهمیت دارد.

 
 کاربرد دارد؟کدفعالسازی یک تولید کننده برای تولیدات سایر تولیدکنندگان در یک رایانه -6/6

  .خیر 
 ، تولید کنندگان مختلف متفاوت است.CPUچون شامره سیال  

 
 ، را روی رایانه کاربر نصب کرد و کدفعالسازی PowerPoint Encrypterافزار حفاظت بجای تهیه کدفعالسازی از تولیدکننده محتوا، نرم توانمیآیا  -6/7

 ، سوء استفاده کرد؟(PowerPoint Encrypterافزار حفاظت تولید کرد؟)در واقع از نرم

  ..خیر 
 در تهیه حفاظت به روش نیاز به کدفعالسازی، مبنای استتار محتوا و تولید، و بررسی صحت کد فعالسازی این موارد هستند:

 آدرس وب سایت 
  الکرتونیکیپستآدرس 
 یه اجتامعآدرس شبک ای متاسشامره 
  نام فایلPowerPoint 
  شامره سیالCPU .و کدفعالسازی تولید کننده 

افزار ماگر کسی نر حاوی اطالعاتی است که با رایانه کاربر و سوء استفاده کننده هامهنگی ندارد، به این ترتیب  EXEلذا محتوای فایل 
تواند برای محتوای تولید شده توسط تولیدکننده دیگری، ، را دانلود و در رایانه خود نصب کند، منیPowerPoint Encrypterحفاظت 

، برای تولید کد فعالسازی برای محتواهای  PowerPoint Encrypterافزار حفاظت کدفعالسازی تولید کند، و موضوع سوء استفاده از نرم
 تفی خواهد بود.دیگران من
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 کند.افزار با آن کار می، و جهت بررسی نرمرا خریداری نکرده است افزارنرمدر رایانه تولیدکننده محتوا، در حالتی که هنوز کدفعالسازی 

 بررسی می شود. افزارنرم، و تولیدات این PowerPoint Encrypterافزار حفاظت در این حالت استفاده از نرم
را دارد، ممکن است شخصی به عنوان سوء استفاده کننده از  PowerPoint Encrypterافزار حفاظت عالوه بر اینکه تولیدکننده محتوا، قصد بررسی نرم

ای انجام شده است که از طریق های هوشمندانهدر این رشایط بررسی، را دانلود کرده باشد، PowerPoint Encrypterافزار حفاظت محتوای تولید کننده، نرم
 شود:طرح سئواالت زیر مطرح و پاسخ داده می

 ؟ تولید کردمحافظت شده محتوای  توانمی، PowerPoint Encrypterافزار حفاظت آیا بدون تهیه کدفعالسازی نرم-1/1

  .کند.ولید شده، فقط در رایانه تولیدکننده کار میشود محتوای حفاظت شده تولید کرد، اما فایل تمی 
 
 شود؟اجرا میچگونه ، در رایانه تولید کننده، 7محتوای تولید شده در حالت -1/2

  فایل .EXE .را اجرا کنید 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، منایش داده می شود و سپس محتوا منایش داده خواهد شد.DEMOپنجره هشدار استفاده 
 

 کند.افزار با آن کار میداری نکرده است، و جهت بررسی نرمرا خری افزارنرمدر رایانه تولیدکننده محتوا، در حالتی که هنوز کدفعالسازی 

 اجرا می شود؟ بران محتوای تولید شده است(،رها )منظور کادر سایر رایانه، 8محتوای تولید شده در حالت 

 خیر . 
 ، منایش داده می شود و ولی محتواس حفاظت شده، منایش داده نخواهد شد.DEMOپنجره هشدار استفاده 

 

 را خریداری کرده است. افزارنرممحتوا، در حالتی که تولیدکننده کدفعالسازی  تولیدکنندهرایانه 

 شود.اجرا میتولیدکننده محتوا،  ایانهر تولید شده در  EXE افزارنرم
 

 را خریداری کرده است. افزارنرمرایانه کاربر محتوا، در حالتی که تولیدکننده کدفعالسازی 

 شود.ها،)منظور کاربران محتوا است( اجرا میتولید شده در سایر رایانه EXE افزارنرم
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