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 مقدمه
 

 ون کپی رایت است.نهای تولید کننده محتوا، در ایران نبودن قاافزار نرمیکی از موانع کار با 
برای حفظ حقوق خود هستند، یکی  یهایکنندگان محتواهای الکرتونیکی، در پی روشدر این اوضاع تهیه

نظر برسد، اما شدنی ، شاید سخت بهمحتوا افزارنرمکنندههایی که برای حفاظت از حقوق تهیهاز روش
های پیامکی و واتساپی و سایر که امروزه به روش -است  است، روشی است تحت عنوان فعالسازی تلفنی

 ــر شده است.امکانپذیرت ،های در دسرتسرسانه
به یک شامره رسیال که در هر رایانه به صورت اختصاصی است و یکتا است،  ،تولیدکننده ،در این روش

مشکالتی وجود  اافزاری باشد، امکند که ویژه هامن شامره رسیال سختدی صادر میکند و کُتکیه می
 همه آنها عبور مناید.  ِد  تواند از س  منی ۀمحتوا،کننددارد که یک تهیه

 این مشکالت به رشح زیر هستند:
ک متخصص ادبیات را در نظر بگیرید که وقت اسی، یا یا یک متخصص روانشن، ی کشی صنعتی، یا یک متخصص ساخت سازهیک متخصص نقشه

های دارد، اندوختهپیرامون خود د دارد با متامی مشکالتی که ن قصت، و اکنو ش در زمینه تخصص خود رصف منوده اسعلمی خود را برای پژوه
 اش قرار دهد.منداننشجویان و عالقهدر اختیار دا (Autoplay)مانند محتوا افزارهای تولیدکنندۀنرم زعلمی خود را در قالب یکی ا

وهش در زمینه تولید قفل و ژ طبیعی است که نه تنها تولید محتوا و بررسی آن قبل از ارائه به مخاطبین بسیار وقتگیر خواهد بود، بررسی و پ
متاسفانه ارائه محتوا،  ،دوبار یکزند، و پس از یبه متامی مشکالت موجود در راه یک تولید موفق محتوا، دامن می ،حفاظت از تولید محتوا

کند به این پاسخ ها ( وقت میافزارنرم) ایهای غیر رایانها خواهد کرد، آیا یک متخصص رشتهــــــا رهمحتوای الکرتونیکی ر تولید  تولیدکننده 
 جواب دهد؟

 ی محافظت کرد؟افزار نرمچگونه و با چه سبکی می توان از تولیدات  .1
 ی را از میرسهای مطمنئ و غیر قابل هک دریافت کنیم؟افزار سخترایانه تسلط یافته و کدهای  افزارسختچگونه بر  .2
 اط برقرار کنیم؟ها، ارتب DLLهای تولید محتوای الکرتونیکی و افزار نرمچگونه بین  .3
 چگونه، اطالعات رایانه کابر را دریافت کرده و کدفعالسازی تولید کنیم؟ .4
 های رمزگذاری حفاظت کنیم؟به روشرا د شده تولی فعالسازیچگونه از کدهای .5
 چکونه کدها را بررسی کنیم تا درستی آنها محرض شود؟ .6
 دارد.و زمان هر کدام نیاز به پژوهش و کار پاسخ به ی دیگر که افزار نرمو بسیاری سئواالت  .7

 
  4.9.8.13نگارش   Multimedia Builderافزارتوان به نرمآنها می افزارهای بیشامری وجود دارند، از بهرتینی محتوای الکرتونیکی نرمبرای تهیه       

به روز و قوی های تولید محتوای الکرتونیکی افزار نرمپس از آن  .ارائه شد، اشاره کرد، که بسیار قدیمی شده است 2007که آخرین بار در سال 
 Adobe)آدوب فلش(، Adobe Auditionیشن)آود یآدوب، AutoPlay Media Studio یواستاد یامد یآتوپل، Premiere proپرو  یمیرپر شد، مثل:ارائه 

Flash Professional ،)کامتاز(یاCamtasia ،) مکس ید یتر(D Max3 ،)افرت افکت(Adobe After Effects CC ،) ال یاستور(ینArticulate Storyline ، )
 (Grammarly)یگرامرل(، Ideaflip)فیلیپ (، آیدیاGEO GEBRA) افزار جئو جربانرم

د را ــ؟ به عبارتی با کمرتین تخصص بهرتین برآینآمدکامپیوتری خواهد -های غیریک متخصص رشته کاراما سئوال اینجاست که کدامیک به 
 توان داشت؟می
 :(یکی از یکی کمرت یا بیشرت)ها هستند، های تولید محتوا دارای این ضعفافزار نرم
 اند.()قدیمی شده و بروز ندارند.محیطی زیبا بعضی  .1
 کنند، و محیطی تعاملی که با کاربر ارتباط برقرار کنند ندارند.فقط فیلم یا عکس تولید می"        .2
 امکانات خوبی دارند، ولی بسیار سخت و وقتگیر هستند."        .3
 اجزای آماده کمرتی دارند."        .4
 های، به سختی اجرا می شوند.ر رایانهپس از تولید نهایی فایل محتوای تولید شده در سای"        .5
 .گیر استکار با آنها بسیار سخت و نفس"        .6
 "    امکانات برنامه نویسی ضعیفی دارند.    .7
 
 اجازه دهید پس از این همه حاشیه برویم رساغ اصل مطلب. 

 رودست ندارد. ،رسیع و اجرایی قابل قبول ، در سادگی و ارائه محیطی مناسب، همراه با تصویر و صدا و عملکردی نسبتا افزارنرم
، اشاره AutoPlay Media Studio یواستاد یامد یآتوپلافزار های تولید محتوای الکرتونیکی نام برده شده باشد و به نرمافزار نرمجایی نیست که از 

 نشده باشد.
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است.  یدمف یاربس یآموزش یاچندرسانه یهاساخت برنامه یه برااتوران است، ک یافزارهانرم ترینیو قو  یناز بهرت یکی یواستود یامد یاتوپل
از  یکی یواستاد یامد یوجود دارند که آتوپل یمختلف یهاافزار نرم ینزم ینا در است. یکیالکرتون یمحتوا یدمختص تول افزارنرم یندر واقع ا
 یاز املانها توانیدیم همچنین .یدکن یدو تول یساز طراحآزمون یتعامل یآموزش یمحتوا توانیدیم افزارنرم ینآنهاست. به کمک ا ینکامل تر
آماده است تا کاربران  یشاز پ یهاطرح یدارا افزارنرم ین. ایدخود استفاده کن یمحتوا یددر تول یرهمانند عکس، منت، صدا، دکمه و غ یگوناگون

 .یندخلق منا یحال حرفه ا ینو در ع بایز ییها اتوران هاطرح یناستفاده از ا یبتوانند با الگو گرفنت و حت
 ای ارائه نکرده باشد.افزار توضیحات مثبت و خوشبینانهوب سایت معروفی وجود ندارد که درباره این نرم

 :YASDLوب سایت 

مورد  یرسانه ا یها یلفا یساز  یکپارچهکردن و و رها  یدنکش یککه با  ی, به طور یباشدم یو شخص یحرفه ا یساخت اتوران ها ینهدر زم یحرفه ا افزارنرم یک          
 ینکل ینب یوندتعامل و پ یجادا یتکرد و استفاده منود, قابل یفتعر افزارنرمبه  یتوانو فلش را م یلمو عکس و ف یدئوو و یکموز یلاتوران موردنظر را ساخت. هر نوع فا یتواننظر م
 یها یباییکرده و از ز یجادبه دلخواه شخص ا یسفارش یمنوها یتوانم افزارنرم. با یشودم یرامکان پذ یپتاسکر یرنظ یقداماتقرار داده شده با ا یاهایموجود در اتوران و اش یها
 یو  یبل انتشار در داخل داز آنها گذشت. در آخر اتوران ساخته شده قا یشودوجود دارد که من AutoPlay Media Studio افزارنرمدر  ییایبز یاراماده بس یآن بهره گرفت, تم ها یریکار
 ساخته شده است. یسکارتباط با د یکارامد برا AutoPlayابزار  یکو  یباشدم یو هر دستگاه ید یو س ید

مقدور  یهر کس یبرا یسانه اچندر  یاستفاده از ابزار ها ییآسان بوده و توانا افزارنرم, استفاده از یدباش یحرفه ا یسبرنامه نو یککه  یستن یازین یاتوران حرفه ا یک یجادا برای
و رها کردن قابل اضافه  یدنکش یاتبا عمل یوب به آسان یو محتوا سیقیو منت و مو  یرشده است و امکان اضافه کردن تصو یطراح یکامال به صورت بص  افزارنرم یط. محیباشدم

 .یدکن یافتدانلود در یاس یترا از سا AutoPlay Media Studio افزارنرمنسخه  ینآخر یدتوان ی. هم اکنون میباشدکردن م
 :Download.irوب سایت 

 یگرید یزهر چ یا ید یس یبرا یدآمده که بخواه یششام پ یشام اتوران بسازد . تا به حال برا یبرا یتوانداست که م یافزار نرم AutoPlay Media Studio افزارنرم          
 یطرح ها یدارا AutoPlay Media Studio افزارنرم.  یدبساز خواهیددلخواه که ب ییراتبا تغ یکه اتوران مخصوص به هر برنامه ا یدهدبه شام مامکان را  ینا افزارنرم ینا یداتوران بساز

توسعه  یپلتفرم AutoPlay Media Studio افزاررمن.یندخلق منا یحال حرفه ا ینو در ع یباز ییطرح ها اتوران ها یناستفاده از ا یآماده است تا کابران بتوانند با الگو گرفنت و حت یشاز پ
 یدمنا یم یبانیمعروف وشناخته شده را پشت یها یاز فناور  یاریقابل انتخاب را ارائه منوده و بس یها ینهاز گز یعیوس یفباشد که ط یکامل م یها یتقابل او با رسعت باال ب یافته

 یدر رنگها… داشنت انواع منوها ، دکمه ها و  –با کاربر  یکپارچهجهت ارتباط  یمحاوره ا یساخت برنامه ها یتقابل –اتوران  یساخت نامحدود صفحه برا : افزارنرم یها یژگیو   .
 یکیالکرتون یهاکتاب یشامن یتقابل  – Drag-and-Dropو تنها و  افزارنرمآسان از  یارامکان استفاده بس -… و  – یگرد یاریفلش، صفحات وب، صوت و بس یدئو،از و یبانیپشت –مختلف 
 یطرح ها یدارا –متفاوت  یاز انواع صداها با کانال ها ینیباپشت – یریو تصو یصوت یاز انواع فرمت ها یبانیپشت –در اتوران  PowerPoint یها یلفا یاجرا یتقابل – PDF با فرمت
 یتو قابل یرشو از تصاویدامکان ساخت اسال –مختلف  یها یرتصاو یساخنت گالر  یتقابل –وران ها ات یبرا EXEبا فرمت  یلفا یکامکان ساخت تنها  –و متعدد  یباز یارآماده بس

 .ید یو  یو د ید یس یرو  یترا
 :Downloadcenterوب سایت 

مقاالت و  یر،تصاو یدئویی،و ی،صوت هایلیفا یحاو  یفرشده یهالوح یبرا autorun هاییلفا یجاداست که به منظور ا یابزار  AutoPlay Media Studioافزار نرم          
 یشنهادرا به شام پ یتموجود در آن استفاده از سه قابل ییخوشامدگو یساده و کاربرپسند است صفحه یارافزار بسنرم ینا ی. رابط کاربر گیردیمورد استفاده قرار م ینیچن ینموارد ا

 یبرا AutoPlay Media Studio یطراح یطمح یروز رسان به افزار:نرم هاییژگیاجرا شده.و یپروژه ینآخر یابیو باز یددج یپنجره یکباز منودن  ید،جد یپروژه یک یجاد: اکندیم
 8.1 یندوزبا و 'System.GetOSName' یاتعمل یروز رسان به .8.1 یندوزاز و یبانیپشت یبرا AutoPlay Media Studio یاطالعات مربوط به زمان اجرا یروز رسان به .8.1 یندوزاز و یبانیپشت
 یبه نسخه IRScriptEditor.exe یتمنودن مشکل مربوط به آپد برطرف .'System.GetOSProductInfo' یاتعمل یهاثابت یتمنودن مشکل مربوط به آپد برطرف .R2 2012رسور  یندوزو و

منودن  برطرف .'Page.Jump' هاییاتعمل یمنودن باگ مربوط به اجرا برطرف .'DialogEx.SetFocus' یتاز دست رفته در فعال هاییتممنودن مشکل مربوط به نوع آ برطرف .2.0.1001.0
  .یتمآ هاییژگیو یالوگواقع در د Quick Actionدر بخش  یشاز مشکالت مربوط به منا یتعداد

 : softgozar.comوب سایت 
 یهاو جلوه یقیو با موس شودیبرنامه به صورت خودکار اجرا م یک یسککه پس از قرار دادن د ایدیدهرا د یگرد یهامجموعه یاو  یافزار نرم یهاحتام تا به حال مجموعه          

و  ینبهرت AutoPlay Media Studio یوجود دارد، برنامه یمختلف افزارهایها نرمهامن اتوران یاها برنامه ینساخت ا یبرا کند،یم یاریکاربر را در استفاده از آن مجموعه  یباز یبص 
اتوران  یهاساخت آسان برنامه، یاامکانات حرفه یحال دارا ینساده و در ع یکاربر  یطمح: افزارنرم هایویژگی. باشدیم یاو حرفه یباز یهاساخت اتوران یبرنامه برا ترینیاحرفه

امکان  -، فلش، صفحات وب و... به پروژه یری،تصو ی،صوت ی،متن هاییلامکان افزودن انواع فا، (Drag & Dropو رها کردن) یدنکش یتبا قابل یاکامال پو یطمح، به آموزش یاجبدون احت
ساخت  یبرا Javaو  ++Cاستفاده از زبان  -، ساختهیشپ یاحرفه یها و الگوهامنونه یدارا -، در اتوران هایلفا ینا یاجرا یبه پروژه برا یاجراکننده PDF سازییکپارچهافزودن و 

پروژه  یهمه ییرهامکان دخ -، چندزبانه یهابرنامه یعامل برا یستمشناخت خودکار زبان س یتقابل -،  مختلف هاییناز پالگ یبانیپشت -،یسینوها بدون داشنت اطالعات برنامهبرنامه
 یدجد یدر نسخه Blu-rayیبلور  هاییسکاز د یبانیپشت - پروژه درون برنامه یممستق یتامکان را - exe  یلفا یکدر 

 :Soft98.irوبسایت 

          Indigo Rose AutoPlay Media Studio جذاب باعث  یاز امکانات و با واسط کاربر  یغن یاربس یرود. ابزار  یساخت اتوران به شامر م یها افزارنرم یناز کامل تر یکی
آماده است تا کابران بتوانند با  یشاز پ یطرح ها یدارا AutoPlay Media Studioآورند.  یرو  افزارنرماستفاده  به از یامد یفرشده به صورت مالت یساخت لوح ها یشده تا کاربران برا
رواج  یارسکاربران ب یاندر م یامد یها مالت ید یو  یها و د ید ی. استفاده از سیندخلق منا یحال حرفه ا ینو در ع یباز ییطرح ها اتوران ها یناستفاده از ا یالگو گرفنت  و حت
هستند که  یادیز یها افزارنرمکنند. البته  یاستفاده م یامد یمالت یها ید یاز س یهمگ یندمنا یهته یانجذب مشرت یخود را برا یکارها از یکه رزومه ا ینا یدارد. رشکت ها برا

هم با اهداف مختلف  یکنند، افراد عاد یم یطراح یامد یمالت ید یخدمات خود س یرفمع یکه برا یستندفرشده از آن ها استفاده کرد . تنها رشکت ها ن یلوح ها یندر ساخت ا یدبا
  :افزارنرم یها قابلیت .یندمنا یخود م یفرشده  یلوح ها یبرا ییو ساخت اتوران ها یاقدام به طراح

به صورت  ید یو  یو د ید یانواع س رایت، ، فلش ، منت و ... یلمعکس ، ف یرد نظموجو  یها Objectاز اکرث  پشتیبانی، Drag-and-Dropو تنها و  افزارنرمآسان از  یاربس استفاده
 متفاوت یاز انواع صداها با کانال ها پشتیبانی، از آنها یکهر یشو منا یریو تصو یصوت یاز انواع فرمت ها پشتیبانی، اتوران ها یبرا EXEبا فرمت  یلفا یکتنها  ساخت، اتوران
 اتوران یعرس منایش، اتوران ینامحدود صفحه برا ساخت، یککل یکدر اتوران تنها با  یگرد یبرنامه ها اجرای،یرتصاو یقرار دادن گالر  قابلیت، و متعدد بایز یارآماده بس یها طرح

 اجرای، یسانبرنامه نو یبرا یسینو یپمجزا اسکر محیط، مختلف یسیبرنامه نو یاز زبان ها پشتیبانی، ید یو  یو د ید یس یرو  یترا یتو قابل یرشو از تصاو یداسال ساخت
 PDFبا فرمت  یکیالکرتون یکتاب ها منایش، اندازه صفحات اتوران تغییر، در اتوران  PowerPoint یها یلفا
 

 .شود، و از تولیدکننده جز نامی نشان منی دهدوجود دارد، محتوای تولید شده پس از کپی شدن بالفاصله اجرا می نقطه ضعفی دارداما 
 بله« پاسخ توان این نقطه ضعف را برطرف کرد؟ا میآی
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این نوع فایل  ( است.Dynamic-link library)DLL، کار بار فایل های Indigo Rose AutoPlay Media Studio افزارنرمهای از مهمرتین قابلیت
اما تولید آن نیاز به  .شایانی ارائه منایدمات خدتواند در حفاظت از تولیدات ، و میاست( Binary)یک فایل با فرمت  خود حفاظت شده است
باید یک  DLLبرای ساخت یک  به خصوص اینکه قرار باشد کار حفاظتی هم انجام دهد. -که کار هر کسی نیست - یک مهندسی خاص دارد

 گیگابایت در رایانۀ تولید کننده، نصب شود و الی آخر ... 8تا  2افزار زبان برنامه نویسی با حجم نرم

محتوایی توسط تولیدکنندگان ، حفاظت مناید، گام بزرگی در تولیدات های آماده شده در ی که بتواند از پروژهDLLبا طراحی فایل 
ت کند، بیشرت اش حفاظتواند از محتوای الکرتونیکی تولید شدهاگر متخصص ایرانی بداند که به راحتی می و افزار متخصص ایرانی، خواهد بود.

 کند.تولید می 
 ساده است: AE.DLL افزارنرمروش کار استفاده از این 

 نویسی می پرسد:های برنامهاش، از طریق اسکریپتافزار تولید شدهتولید کننده در البالی اجرای نرم.1

 IS ACTIVE ? و با یک  ، یعنی فعال شده؟IF .تواند این پاسخ این پرسش حتی می کار را ادامه می دهد
دهد و هر بار این مقدار  افزار خودش به آن دسرتسی دارد قرارتغییر عمومی که فقط داخل نرمرا درون یک م
 را بررسی کند:

GlobalActiveated=is_active();  

 و در هامنجا و جاهای دیگر:       
If  GlobalActiveated  then  .......; end 

 ، کار ادامه می یابد. باشد درست، GlobalActiveatedاگر مقدار در این مثال،        

افزاری و رمزگذاری تولید کننده الزم نیست از مشخصات و خصائص سخت .2

افزار فعال نیست و قصد دارد فعال و فعالسازی مطلع باشد، فقط اگر کاربر نرم
افزار روی یک دکمه که برای افزار را بخرد، در نرمخواهد نرمشود، یعنی می

تولید کننده ، از طریق  ه تعبیه شده است، کلیک می کند.اینکار توسط تولیدکنند
، یعنی برای فعال کردن  ACTIVEنویسی فقط می گوید: های برنامهاسکریپت

های طریق روش طافزاری رایانه ادهد، در این پنجره کدسختبر منایش میرپنجره زیر را به کاوارد عمل می شود،  DLLاینجا  زا کاربر اقدام کن.
ی تواند، اطمینان داشته باشد که این کد در هیچ رایانهشود، تولیدکننده میکشف شده است، و منایش داده می، DLLبرنامه نویسی در دشوار 

 بر پرسیده است، کد فعالسازی را وارد کنید.رپنجره سئوال دیگری از کا یندر هم DLLفایل  دیگری تکرار نخواهد شد.
 فقط کدی قبول است که توسط تولیدکننده صادر شده باشد !معلوم است که خیر است؟شود، درست د آیا اگر هر کدی وار 

 بسپارید، و بر روی تولید محتوای الکرتونیکی خود مترکز کنید. DLLکارهای سخت را به  :کهستاخ اینو پاس ؟چگونهاما سئوال این است که  

اش در رایانه کاربرش تولید شده افزارنرمو  باشدسیستم رایانه کاربرش درست که با رشایط  ،تولید کند فعالسازیتولید کننده، چگونه کد .3

 بسپارید، و بر روی تولید محتوای الکرتونیکی خود مترکز کنید.ما کارهای سخت را به که: استپاسخ اینبازهم وضعیت را فعال شده بداند؟
 کند.کننده کمک میدارای یک رمز ساز است، که در این کار به تولید  DLL افزارنرم

 
 

 

 

 .شودپنجره سمت چپ در رایانه کاربر دیده می                                                                                                   

 .شودپنجره سمت راست در رایانه تولیدکننده دیده می  

 طرح سئوالی مهم
توانند برای تولیدات من کنم دیگران هم استفاده می کنند؟ پس آیا آنها منیاستفاده می Autoplayرای حفاظت از تولیداتم در افزاری که من باز نرم آیا:

بهرت است بدانید برای این منظور و بسیاری دیگر از احتامالت فکر شده است، و پاسخ این است: خیالتان کامال راحت  پاسخ: کد فعالسازی تولید کنند؟
که تولید  ایژهتولید کننده، نام پروژه، گذروا افزارنرمتولیدکننده، کدفعالسازی  CPUاز املانهای حفاظت به این موارد اشاره می شود: شامره رسیال  باشد.
  کاربر، مطئمن باشید این رشایط در دنیا فقط یکبار اتفاق خواهد افتاد. CPUتعیین خواهد کرد، شامره رسیال   کننده
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 Autoplayهای های پروژهفایلاز  محافظتار ز افدانلود نرم
 

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

 
افزاری که هنوز تولیدکنندگان محتوا، برای استفاده از نرم -هباز هم معلوم است ک-، 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  ،اندافزار، در آن نصب شدهای که نرمکه: تولیدات محافظت شده، فقط در رایانهستا
 شوند.منیدیگر اجرا  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.ه صورت دامئی تولید میبرای یک رایانه و ب CPUی افزار سختشامره رسیال کدفعالسازی بر اساس 

 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-ae?id=00000000000 (بجای صفرها باید شامره رسیال را تایپ کنید) 
 :Autoplay Encrypterافزار نرمبه اینرتنت متصل شوید و در صفحه خرید آنالین کدفعالسازی 

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

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

 
 

 
   افزارنرمتولید محتوا و استفاده از متام امکانات  .4

http://tavafi.ir/post/ae
http://tavafi.ir/post/payonline-ae?id=00000000000%20(بجای%20صفرها%20باید%20شماره%20سریال%20را%20تایپ%20کنید)
http://tavafi.ir/post/payonline-ae?id=00000000000%20(بجای%20صفرها%20باید%20شماره%20سریال%20را%20تایپ%20کنید)
http://tavafi.ir/post/tpe
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 Autoplayهای های پروژهفایلاز  محافظتار ز افنصب نرم
 .شودافزار دیده میشود. جمعا سه پنجره برای نصب نرمت انجام میافزار با رسعنصب نرم

 هم هستند:که همگی شبیه به
 ی نصبآمدگویی و اجازهپنجره خوش-1
 پنجره فرآیند نصب-2
 افزار.آمیز نصب نرمپنجره اعالم انجام موفقیت-3

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

 در دسکتاپ قرار خواهد گرفت. افزارنرمآیکن  افزارنرمپس از نصب 

 
 

کلیک کنید. ادامه ۀکند، برای ادامه روی دکمکار می DEMOافزار در حالت این نرم
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  DLLعملکرد  یبررس یبرا Autoplay یمهمنونه ضم یلفا یشو منا یبروزرسان

 
 لطفا ، در این حالت هیچ چیزی را تغییر ندهید فقط طبق دستور العمل پیش بروید.

 نیز باید به آن توجه کنید: افزارنرمآنچه در این پنجره هنگام ساخت پروژه مهم است و پس از فعالسازی 
 های مختلف شام متفاوت باشد.پروژهتعیین نام پروژه این امکان را برای شام فراهم می کند که، کد فعالسازی   نام پروژه: .1
دانند، و این باعث امنیت بیشرت رایانه و کدفعالسازی شام را بدانند، رمز شام را منیرسیالپروژه، و شامرهاگر دیگران نام  گذرواژه: .2

 شود.فعالسازی شام میکدهای
 باشد. PorjectDEMOدر حالت دمو، باید نام پروژه، حتام  افزارنرمهنگام استفاده از 
 باشد. 123456در حالت دمو، باید گذرواژه، حتام  افزارنرمهنگام استفاده از 

 نیاز نیست. DEMOالبته هامنطور که می بینید، شامره رسیال رایانه شام و کدفعالسازی شام هم مهم است، اما برای 
 .یدکن یککل Autoplay یلوگو  یردکمه ز یرو 

 نام دارد. Global Functions.Lua، این فایل وژه تولید شودر تا فایل تنظیامت پ
 

 
 .خواهد شدباز  Autoplay افزارنرم( را با AutoPlay Sampleفایل پروژه منونه)

 توضیح داده خواهد شد، در اینجا Global Functionsدر ادامه راهنام، به تفصیل در مورد جزئیات  
 پرداخت.   به نحوه تست رسیع خواهیم

 

 کلیک کنید. Update Autoplay Sampleروی دکمه 
 

 اجرا کنید. F5می توانید، پروژه با زدن کلید بالفاصله پس از ورود 
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 ژۀ منونه منایش داده خواهد شد.پنجره پرو
 دو دکمه در این پنجره وجود دارد

 کلیک کنید. ?IS Activaابتدا روی دکمه  .1
 
 
 

 هنوز فعال نشده. افزارنرمیعنی 
 

 کلیک کنید.Activationروی دکمه  .2
 
 
 

 
 

 
 ضممیه این پروژه است. dllطرحی نشده، این پنجره، یکی از پنجره های  Autoplayپروژۀ  افزارنرماین پنجره در داخل 

 خواهد.کاربر را به او منایش داده است، و از کاربر کدفعالسازی، می CPUاین پنجره شامره رسیال 

شده یکسان  Set افزارنرمیی که در CPUرایانه شام با شامره  CPUرایانه شام است، منطقا چون شامره  CPUاین شامره رسیال شامره رسیال 
به صورت  DEMOنام دارد. روی این دکمه کلیک کنید، تا کد فعالسازی  DEMOپنجره منایش داده می شود که  است ، یک دکمه در این

 کلیک کنید. OKخودکار در محل درج کد فعالسازی تایپ شود. و سپس روی دکمه 

 کلیک کنید.  ? IS Activeاکنون به پنجره برنامه باز می گردیم، روی دکمه 

     

 فعال شده است. DEMOدر حالت  افزارنرمدهد، وژه منونه تولید شده است و نشان میاین پیام داخل پر 

کلیک کنید و دوباره به پنجره  OKرا باز کنید، کد فعالسازی را پاک کنید، و روی دکمه  Activeateاگر دوباره پنجره 
هنوز فعال نشده، منایش  افزارنرمیعنی  ،Not Activatesکلیک کنید، پیام   ? IS Activeبرنامه باز گردید، و روی دکمه 

 داده خواهد شد.
 
 
 

 اید.عبور کرده افزارنرمشام از مرحله تست 
دوستانی که هنوز فعالسازی د؛ افزار نیاز به راهنامیی دارینرماست که پس از فعالسازی  شامدر خدمت  افزارنرماز اینجا به بعد راهنامی 

 .منایندبدرستی استفاده  افزارنرمد، و پس از خرید کدفعالسازی از امکانات نا مطالعه کند مطالب ر نتوانمیاند نیز نکرده
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 برای ارتباط با آن Autoplayو تنظیامت  DLLراهنامی استفاده از 
 افزار فعالسازی شده، ارائه شده:برای نرم ،اینجای راهنام به بعداز 

 دارد.قرار  افزارنرمضمیمه در محل نصب این  DLLفایل 

 Global، خود قرار دهید، و مسیر آنرا در بخش های پروژۀ را در یکی پوشهمزبور فایل آن، برای استفاده از 

Functions  خود معرفی کنید.به پروژۀ ، 

ایم، و اضافه کرده Dlls، خود، به نام های پروژۀ مثال در پروژه منونه ضمیمه ما یک پوشه در مجموعه فایل
توانید آنرا به و مسیر پوشه آن وجود ندارد، شام می ae.dllایم، اجباری در نام فایل را به اینجا کپی کرده ae.dllفایل 

 ، خود معرفی کنید.به پروژۀ  Global Functionsای قرار دهید و آنرا در بخش هر نامی و در هر پوشه
%appdata%\AE\Sample\CD_Root\AutoPlay\Dlls 

   AE_Master.exeافزار ، شام و دیگری نرمهنگی بین دو برنامه را دارد، یکی فایل خروجی پروژۀ قدرت هام ae.dllفایل 
 .کنیم که همه توضیحات را با پروژه منونه ضمیمه توضیح دهیمسعی می افزار روبرو هستیم، کهنرم چهاربنابراین با 

 س مسائل، و روش حل آنها را درک کنید.که در قالب یک مثال عینی کامال با موضوع آشنا شوید، تا ملمو 
 در طول راهنام از تصویری استفاده شده استفاده می کنیم تا درک موضوع راحترت شود.

  :افزار عبارتند ازچهار نرم

 یو استود یامد یاتوپل افزارنرم -1

 .تبدیل خواهد شد autorun.exe، که نهایتا به منونه  پروژه فایل  -2

 ae.dllافزار نرم -3

 .، یا رمزساز AE_Master.exeافزار منر  -4
 افزار را در اینجا منایش می دهیم:های هر یک از چهار نرممنونه پنجره

  
  autorun.exeافزارنرم یو استود یامد یاتوپل افزارنرم

  

  
 ، یا رمزساز AE_Master.exeافزار نرم ae.dllافزار نرم
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 دهیم.کنیم، و آنرا توضیح میمنونه، را باز می  ، فایل پروژه یو استود یامد یاتوپل افزارنرمبا 
 بخشهایی که نیاز به توضیح دارند:

1. Project > On Startup 
2. Page1  > Button1 
3. Page1  > Button2 
4. Project > Global Functions 

 به آن خواهیم پرداخت.تر است در آخر ( است، ولی چون محتوای آن طوالنی4م )چهار مهمرتین بخش،شامره 

 

--Global_is_active=is_active();  

--if Global_is_active then Dialog.Message("","Activated"); else Dialog.Message("","Not Activated"); end  

 

افزار با اولین اقدامی که انجام نرم ی هنگام اجرایِ شوید، یعنافزار میبهرت است هنگامی که وارد نرم
را حذف کرده باشند  ae.dllافزار فعال شده است یا نه، فرض کنید فایل دهید، بررسی کنید که آیا نرممی

برای  وضعیت غیرفعال است. که شام نتوانید ، از آن بپرسید که وضعیت چیست؟ در چنین رشایطی بازهم
توانیم می یعنی فعال است؟ ;()is_active  ضاع چطور است، با این سئوال آغاز می کنیم  اینکه بفهمیم که او 

افزار است را برای هر کاری استفاده کنیم، و اگر بخواهیم نرم Boolianخروجی همین تابع را که مقداری 
داخل متغییری عمومی توانید مقدار برگشتی این تابع را اجرا نشود، می dllرسیعرت کار کند، و هر بار فایل 

یا انجام  دفعال بود ، کاری را انجام دهی تا اگر دیو در طول برنامه این مقدار را بررسی کن دقرار دهی
الفاصله دستور خروج از وده باشد ببنافزار فعال در سختگیر باشید که اگر نرم، شام ممکن است آنقدندهی
شام را قدری استفاده کند،  افزارنرمنید که کاربر بتواند در کنید، ولی باید به نحوی عمل کارا ص افزارنرم

کند، پس با برای فعالسازی به شام کمک می dllافزار به او کمک کنید، فایل و سپس در فعالسازی نرم
 ریزی کنید.خیال راحت برای نیل به این هدف برنامه

ال است، پیام بده وضعیت فعال است، و اگر نه پیام بده وضعیت خط دوم پیامی صادر کرده است خالصه خط دوم این است: اگر وضعیت فع
 فعال نیست.

 کار سختی است، اینکار نیاز به تخصص دارد که در ادامه راهنام درباره آن توضیحاتی ارائه خواهد شد. ،ا نهیا وضعیت فعال است اینکه آیبررسی 
دهد، شام مختارید که درباره وضعیت فعال بودن یا برعکس به یامی به کاربر منیهیچ پ ae.dllکند ولی پیام دریافت می ae.dllاین بخش از طرف 

 خود پیام بدهید یا کاری انجام بدهید و الی آخر... افزارنرمکاربر 
 

 
 این دکمه حاوی عبارت فعالسازی است، یعنی درخواست فعالسازی توسط کاربر.
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active(); 
 خواهد کدفعالسازی را وارد کند.دهد ، و از کاربر میاین دستور برخالف دستور قبلی پیامی به کاربر منایش می

شی و رایانه را به ر  CPUافزاری شامره رسیال سخت ae.dllش سخت است، اما بدانید که فایل ا، توضیحدهدانجام میچطور اینکار را  dllاینکه فایل 
 دهد.ت کرده و به کاربر منایش میمطمنئ دریاف

درست است یا  ،دهد که آیا کدفعالسازی وارد شدهسپس درصورتیکه کاربر کدفعالسازی را وارد کند، بسیاری املانها را بررسی کرده و تشخیص می
کنید، بتواند بگوید که آیا ، استفاده می()IS_Activeکند تا در هنگامی که شام از دستور ویندوز ذخیره می Registryخیر، اگر درست باشد، آنرا در 

 افزار بدرستی دریافت شده است یا نه.قبال کدفعالسازی نرم
ها و یکی است، و کدفعالسازی بر اساس فرمول CPUی افزار سختکدفعالسازی برای یک رایانه دامئی خواهد بود، یعنی همواره شامره رسیال 

 تی کدفعالسازی را اعالم خواهد کرد.افزار همواره درساملانهای موجود در نرم
 را در ادامه راهنام توضیح خواهیم داد. ae.dllویندوز توسط  Registryسازی کدفعالسازی در ، و نحوه ذخیرهکدفعالسازی تشخیصاملانهای 

اید افزار حفاظت را نگرفتهی نرماست، این دکمه برای وقتی است که هنوز کدفعالساز  DEMOشود دکمه نکته دیگری که در این جا به آن اشاره می
 شود.و فقط در رایانه شام منایش داده می

 

 
 کنیم.است، از توضیحات بیشرت پرهیز می 1محتوای این بخش دقیقا شبیه به محتوای شامره 

ایم، شام هم اگر را بدهیم این دکمه را تعبیه کرده افزارنرمبررسی وضعیت فعال بودن فقط این توضیح که:  ما برای اینکه بتوانیم به شام امکان 
طور عمل کنید، وضعیت فعالسازی را دوباره توانید هیمننیاز شد داخل برنامه حسب بروز وضعیت جدید، دوباره فعال بودن را بررسی کنید، می

 هید.خود پیام مناسب بد افزارنرمبررسی کرده و به کاربر 
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 توان قرار داد.های داخلی پروژه، قابل دسرتسی است، میهای عمومی را که توسط متام اسکریپتیر بخشی دارد که در آن فانکشناتوپل افزارنرم
 نام دارد. Globalsاین بخش 

 دسرتسی پیدا کنید. Global Functions، گزینه Projectطریق منوی  توانید ازبرای دسرتسی به این بخش می
د در این یکنه منونه و پروژه خودتان از آن استفاده میژ که در طول پرو ()is_active و  ;()activeهای فانکشن

 کنند.ارتباط برقرار می ae.dllاند، و توسط این تعاریف با بخش تعریف شده
اند که در ادامه به آنها های دیگری نیز در این بخش قرار داده شدهور فانکشهای مذکعالوه بر فانکشن
 خواهیم پرداخت.
باره نیز در ادامه شوند که در اینیها، املانهای افزایش امنیت در این بخش سازماندهی معالوه بر فانکشن

 حاتی ارائه خواهد شد.یتوض
، در GlobalFunctions.luaن محتوا را داخل فایلی به نام ، قابل تولید است که کل ایAE_Masterفایلی توسط 

تدا درباره آن توضیح بتوانید این فایل را به روش که در اکند و میمی ایجادرایانه تولیدکننده،  Desktopمسیر 
 شود به این بخش وارد کنید.داده می

 
، در GlobalFunctions.luaیلی به نام ، قابل تولید است که کل این محتوا را داخل فاAE_Masterفایلی توسط 

در پروژه منونه به ورود این فایل  یدر حالت عادی نیاز  .کندرایانه تولید کننده، تولید می Desktopمسیر 
 سازی کنید.توانید به این روش این بخش را دوبارهولی اگر بنا به هر دلیلی این بخش آسیب دید می ،ندارید

 .یدکن یککل Open Global Functionsروی دکمه  ،، یا رمزساز AE_Master.exeافزار ابتدا در نرم
 بررسی کنید. Notepadتوانید این فایل را تولید خواهد شد و می Global Functions.Luaبه این ترتیب فایل 

 به روش زیر عمل کنید. ،برای ورود این فایل در پروژه منونه ضمیمه
 منونه را باز کنید.فایل  Autoplay افزارنرمتوسط  

 انتخاب کنید. Projectرا از منوی  Global Functionsگزینه 
 شود.منایش داده می Globalsپنجره 

 (را بزنید. Ctrl+Aبرای انتخاب همه متون کلیدهای ترکیبی ) ذف کنید.ون این پنجره را انتخاب و حر وای دمتام محت

 کنید. ، کلیکپس از تخلیه محتوای این پنجره روی دکمه 
  را انتخاب کنید. Importگزینه 
  را انتخاب کنید.تولید شده، در دسکتاپ رایانه را که  Global Functions.Luaفایل 

 
 
 

 .شودروز میبه این ترتیب محتوای فایل بر اساس املانهای امنیتی آخرین پروژه تنظیم شده به
 

 کلیک کنید. Open Global Functionsروی دکمه 
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  مربوط به Globalsهای بخش توضیح درباره عبارت

 مطالب این بخش: فهرست

 مقادیر و املانهای افزایش امنیت 
o  شامره رسیالCPU تولیدکننده 
o کدفعالسازی، نرم افزار حفاظت در رایانه تولیدکننده 
o نام پروژه 
o گذرواژه تولیدکننده 
o  مسیر قرارگیری فایلae.dll 

 هافانکشن 
o های اصلیفانکشن 

 سازی قبل از فراخوانی آمادهdll  
 دریافت وضعیت فعالیت 
 درخواست فعالسازی 

o های اضافیفانکشن 
  ثبت کد فعالسازی در مسیری از رجیسرتی ویندوز که توسط فایلae.dll قابل شناسایی و ردیابی باشد 
 به صورت یک جملهدریافت شامره رسیال سیستم ، 

 
 

 مقادیر و املانهای افزایش امنیت 

 

o  شامره رسیالCPU تولیدکننده 

به این ترتیب اگر توسط کس دیگری بجز تولید  ؛سی و صدور کدفعالسازی قرار میگیردو مالک برر  ،ارسال می شود ae.dllاین املان، به 
متفاوت است، کد فعالسازی صادر  یاو با شامره رسیال تولید کننده حقیق CPUکننده، کد فعالسازی ایجاد شود، چون شامره رسیال 

 تلقی خواهد شد. بی ارزششده 
 

o  تولیدکنندهکدفعالسازی، نرم افزار حفاظت در رایانه 

 این املان نیز مثل املان قبلی کاربرد دارد.
 

o نام پروژه 

بخواهید کدفعالسازی  گیرد؛ به این ترتیب اگرارسال می شود، و مالک بررسی و صدور کدفعالسازی قرار می ae.dllاین املان، به 
افزار توانید این نام را تغییر دهید، به این ترتیب اگر کاربری از دو نرمکنید با هم متفاوت باشد میتلفی که تولید میافزارهای مخنرم

 افزار با دیگری متفاوت خواهد بود.نرمدو ، کدفعالسازی هر کند رایانه استفادهیک شام در 
 

o گذرواژه تولیدکننده 
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دهد این املان است، یکی از املانهایی که رضیب امنیت، را افزایش میباشد؛  2147483647تا  0تواند فقط عددی بین اژه میاین گذرو 
 ae.dllهای داخلی شوند، به صورت پارامرت برای فانکشنمنتقل می ae.dllبه  Registryاملان برخالف املانهای دیگر که از طریق مسیر این 
 و پروژه شام موثر است. ae.dllال پارامرتها و مسیر ارسال و دریافت اطالعات در افزایش امنیت سنحوه ار  تنوع شود.ل میاارس

 
o  مسیر قرارگیری فایلae.dll 

 .را معرفی کنیدرا تغییر دهید، و به این ترتیب به پروژه خود آن ae.dllتوانید مسیر قرارگیری و حتی نام فایل شام می
 

 هافانکشن 
o های اصلیفانکشن 

 سازی قبل از فراخوانی آمادهdll  

سازی، به این فانکشن نیاز دارند، این فانکشن مقادیر و املانها را برای دو فانکشن اصلی وضعیت فعالیت و درخواست فعال
 کند.آماده می ae.dllاستفاده فایل 

 
 دریافت وضعیت فعالیت 

 .کندسئوال می ،کاربرافزار را در رایانه نرمکند و وضعیت فعال بود وانی میرا فرخ ae.dllاین فانکشن فایل    
، و در غیر DEMOدر حالت  ه باشد،ت داده شدشبرگ DEMOبرگشت داده شود، آنرا فعال، اگر مقدار  trueاگر مقدار 

 اینصورت وضعیت را غیرفعال گزارش می کند.
 

 درخواست فعالسازی 

 سپرد.می ae.dllکند، بقیه کار فعالسازی را به کند و درخواست فعالسازی میرا فرخوانی می ae.dllاین فانکشن فایل    
، و در غیر DEMOاشد، در حالت برگشت داده شده ب DEMOبرگشت داده شود، آنرا فعال، اگر مقدار  trueاگر مقدار 

 اینصورت وضعیت را غیرفعال گزارش می کند.
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o های اضافیفانکشن 
  ثبت کدفعالسازی در مسیری از رجیسرتی ویندوز که توسط فایلae.dll قابل شناسایی و ردیابی باشد. 

ت کنید و آنرا در ای سفارشی و دلخواه، کدفعالسازی را از کاربر دریافتوانید خودتان در پنجرهبا استفاده از فانکشن می
 درباره صحت فعالسازی سوال کنید. ae.dllرجیسرتی ویندوز، ذخیره کنید، و فقط از 

خواهند اطالعات بیشرتی دریافت د و میتننسبت به ظاهر پنجره دریافت کدفعالسازی ، حساس هس تولیدکنندگان،برخی 
پروژه هامهنگی داشته باشد، به همین منظور از این ی هاکنند و با اینکه ظاهر پنجره دریافت کدفعالسازی با سایر پنجره

 بخش استفاده می کنند.
 

 دریافت شامره رسیال سیستم، به صورت یک جمله 

نا به دالیلی که در بند قبل توضیح داده شد، شامره رسیال رایانه کاربر را در پنجره مورد نظر خود منایش باگر بخواهید 
 توانید از این فانکشن استفاده کنید.دهید، می

 
 های این بخش به رشح زیر هستند:متامی عبارت
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  AE_Master.exeراهنامی استفاده از 

اش آورد که برای کاربران تولیدات خود بر اساس املانهای امنیتی که داخل پروژهفراهم می ، این امکان را برای تولیدکننده پروژهنرم افزار رمزساز
 ت کدفعالسازی تولید کند.قرار داده اس

 افزار دو پنجره اصلی دارد:این نرم
کنید، پس از فعالسازی موفق این پنجره (خود را وارد میMaster Activation Codeدر این پنجره، کدفعالسازی تولیدکننده ) افزار:. پنجره فعالسازی نرم1

 است. هایافزار حفاظت از پروژهده برای فعالسازی نرمشود؛ کار این نرم افزار کمک به تولیدکنندیگر منایش داده منی

 
 افزاری رایانه تولید کننده و کدفعالسازی تولید کننده از مهمرتین املانهای حفاظت در نرم افزار هستند.کدسخت

 دارند. دکاربر  ،، که باالتر توضیح داده شدGlobalsاین کدها در بخش پنجره 
 امنیت ندارد.ایجاد برای  عملکرد موثریظت، افزار حفابدون این کدها، نرم

 
 
 
 
 

 مشخصات و املانهای امنیت پروژه خود ا تعیین می کنید.در این پنجره،  :هاتولید کدفعالسازی برای پروژپنجره  .3
 این پنجره دو کار اصلی انجام می دهد.

  Global Functionsهای مورد نیاز در بخش تکمک به تولید کننده برای تنظیم املانهای امنیت در پروژه از طریق تنظیم عبار  .1

 .هایپروژه تولیدکنندهتولید شده، توسط های هفعالسازی برای کاربران پروژ کدتولید  .2
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  Global Functionsهای مورد نیاز در بخش .کمک به تولید کننده برای تنظیم املانهای امنیت در پروژه از طریق تنظیم عبارت1

 
، قابل تنظیم هستند که دو دکمه برای  Global Functionsکنید، اطالعاتی برای بخش پروژه و گذرواژه تولیدکننده را تولید میهنگامی که نام 

 این منظور در این پنجره تعبیه شده است.
های ارائه شده در مطالب باالتر در همین راهنام عمل می توانید از این دو دکمه بر اساس دستورالعمل

 کنید.
 توان گفت:صورت خالصه میبه 

تنظیم می کند، به نحوی که  ae.dllبرداری از ، عبارت مورد نیاز را برای بهرهOpen Global Functionدکمه 
املانهای حفاظتی بر اساس پروژه تعریف شده در این پنجره، تنظیم شده باشند؛ و در قالب یک فایل به 

، را به    Importفایل هم امکان  نکند، ایمی ، ایجادDesktopدر  Global Functions.Luaنام 
 قابل بررسی است. Notepadدارد و هم با 

 
را مستقیام در پروژه منونه  ae.dllبرداری از ، عبارت مورد نیاز را برای بهرهUpdate Autoplay Sampleودکمه 

 ، باز می کند.تنظیم می کند، و سپس پروژه را در نرم افزار 
 
 
 
 

 .هایتولیدکننده پروژهتوسط  تولید شده، هایهفعالسازی برای کاربران پروژ .تولید کد2

 
 


