چگونه
نرمافزار محافظت از پاورپوینت
را بررسی کنیم؟
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بررسی کارایی نرمافزار محافظت از فایل های پاورپوینت
برای بررسی کارائی نرمافزار محافظت از فایلهای پاورپوینت که در اینجا به اختصار به ) TPE (Tavafi Powerpoinr Encrypterاز آن نام
خواهیم برد .یک فایل پاورپوینت کافی است.
اما برای اینکه از رنگها استفاده بهرتی کرده باشیم -چهار فایل پاورپوینتی با چهار رنگ به نامهای زیر برای شام ساختهایم که
می توانید بجای آنها از فایل پاورپوینت خودتان هم استفاده کنید ،اما پیشنهاد میکنیم ابتدا با این فایلها نرمافزار TPEرا بررسی
کنید ،و بعد به بررسی کارائی نرمافزار TPEبا فایل پاورپوینت خودتان بپردازید.
DemoSimple
فایل حفاظتساده در زمانی که هنوز نرمافزار  TPEرا فعال نکردهاید از این فایل استفاده کنید.
DemoKeyNeed
فایل حفاظتباکدفعالسازی در زمانی که هنوز نرمافزار  TPEرا فعال نکردهاید از این فایل استفاده کنید.
ActivatedSimple
فایل حفاظتساده ،پس از فعالکردن نرمافزار  ، TPEاز این فایل استفاده کنید.
ActivatedKeyNeed
فایل حفاظتباکدفعالسازی ،پس از فعالکردن نرمافزار  ، TPEاز این فایل استفاده کنید.
چهار فایل  EXEنیز توسط نرم افزار  TPEبه عنوان خروجی فایلهای حفاظت شده ،تولید شده که در کنار این فایل  PDFقرار دارد.
نام فایلهای  EXEهمنام با فایل های  Powerpointمربوطه است.
فایلهای پاورپوینت را با نرم افزار  ، TPEمحافظت کرده ایم و اکنون توضیح می دهیم که چگونه کار می کنند.




دو فایل  EXEدر رایانه شام کار نخواهند کرد ،چونکه در زمانی که نرم افزار  TPEفعال نشده است ،آنها را حفاظت
کردهایم ،این دو فایل در رایانه ما کار میکرده ،ولی در رایانه شام کار منیکند .درباره علت بیشرت توضیح خواهیم داد.
دو فایل  EXEدر رایانه شام کار خواهند کرد ،چونکه پس از فعالکردن نرم افزار  ،TPEآنها را حفاظت کردهایم ،این دو
فایل در رایانه ما کار میکرده ،و در رایانه شام هم کار میکند.

3

فایلهای  EXEضمیمه
برای منونه  2فایل با پسوند  EXEدر کنار این فایل  PDFضمیمه شده است ،که می توانید آنها را اجرا کنید ،تا با نحوه
کار فایلهای خروجی نرم افزار آشنا شوید.

فایل محفاظت شده از نوع حفاظت ساده  ::تولید شده با با نرمافزار فعالشده

این فایل پس از فعالسازی نرم افزار  ،Powerpoint Encrypterبا روش محافظت ساده تولید شده است.

فایل محفاظت شده از نوع حفاظت باکدفعالسازی  ::تولید شده با با نرمافزار فعالشده

این فایل پس از فعالسازی نرم افزار  ،Powerpoint Encrypterبا روش محافظت باکدفعالسازی تولید شده است.
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فایلهای پاورپوینت( )POWERPOINTضمیمه
این چهار فایل فرقی باهم ندارند ،فقط رنگشان متفاوت است.

نرم افزار TPE
فعالشده

با کدفعالسازی

نوع حفاظت
ساده
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Demo

توضیحات فایلهای  EXEضمیمه
اجازه دهید از خروجیهای نرم افزار آغاز کنیم.
میتوانید از اجرای فایلهای اجرایی  EXEرشوع کنید:
 ActivatedSimple.exe .1در رایانه شام اجرا می شود و اگر  Powerpointدر رایانه شام نصب شده باشد ،فایل پاورپوینت
درون آن منایش داده خواهد شد.
 .2فایل  ،ActivatedKeyNeed.exeاجرای این فایل ،منجر به منایش پنجره روبرو میشود:
تا وقتی کدفعالسازی برای شامره رسیال  CPUخود دریافت نکنید محتوای آن منایش داده خواهد شد.

اگر کاربر (یا شام) برای این فایل کدفعالسازی بگیرید این پنجره منایش داده می شود:

 .3اجرای هر دو فایل  DemoKeyNeed.exeو  ، DemoSimple.exeفقط منجر به منایش پنجره روبرو میشود:
این در حالی است که در رایانه تولیدکننده یعنی رایانه ما،
نتیجه خروجی منایش داده می شده ،ولی در رایانه شام...
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چگونه با نرمافزار ،TPEفایلهای  POWERPOINTرا حفاظت کنیم
در حالت دمو ( DEMOقبل از خرید کدفعالسازی برای نرم افزار  ،)TPEاین دو فایل را محافظت می کنیم:
فایل  ،DemoSimpleحفاظت ساده به صورت :DEMO
.1در پنجره اصلی نرم افزار روی دکمه «ساده» ،کلیک کنید.

.2فایل  DemoSimple.pptxرا انتخاب کنید.
.3یک فایل  EXEکنار فایل مزبور تولید می شود.
.4پنجره نرم افزار  TPEرا  Minimizeکنید.
.5فایل  ، DemoSimple.pptxرا اجرا کنید تا محتوای فایل  ،Powerpointآنرا مشاهده کنید.
. 6پنجره هشدار دمو ،منایش داده خواهد شد و محتوای فایل  Powerpointمنایش داده می شود.
.7این فایل در رایانه های دیگر اجرا نخواهد شد  -چون هنوز نرم افزار  TPEرا فعال نکردهاید.
فایل  ،DemoKeyNeedحفاظت باکدفعالسازی به صورت :DEMO
.1در پنجره اصلی نرم افزار روی دکمه «باکدفعالسازی» ،کلیک کنید.

.2فایل  DemoKeyNeed.pptxرا انتخاب کنید.
.3یک فایل  EXEکنار فایل مزبور تولید می شود.
.4پنجره نرم افزار  TPEرا  Minimizeکنید.
.5فایل  ،DemoKeyNeed.pptxرا اجرا کنید تا محتوای فایل  ،Powerpointآنرا مشاهده کنید.
. 6پنجره هشدار دمو ،منایش داده خواهد شد و محتوای فایل  Powerpointمنایش داده می شود.
. 7این فایل در رایانه های دیگر اجرا نخواهد شد  -چون هنوز نرم افزار  TPEرا فعال نکردهاید.

پس از خرید کدفعالسازی برای نرم افزار  ،TPEاین دو فایل را محافظت می کنیم:
فایل  ،ActivatedSimpleحفاظت ساده
مراحل کار مثل حفاظت از فایل  ،DemoSimpleحفاظت ساده به صورت  ،DEMOاست.

فایل  ،ActivatedKeyNeedحفاظت باکدفعالسازی
مراحل کار مثل فایل  ،DemoKeyNeedحفاظت ساده به صورت  :DEMOاست.
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ارتباط با ما
ما مشتاق برقراری ارتباط با شام برای توسعه جهت جذابتــر کردن تولیدات وبسایت  Tavafi.irهستیم؛ منتظر دریافت پیشنهاد
شام برای توسعهء نرمافزار محافظت از فایلهای پاورپوینت ،با نام تجاری  Tavafi Powerpoint Encryperهستیم .از آنجا که این
نرم افزار یک نرمافزار تدوینی است و متام کدهای برنامهنویسی شده ،در داخل ایران ،و توسط متخصصین انواع زبانهای برنامهنویسی
انجام شده است؛ هرگونه امکان توسعه ،کاهش ،و سفارشی کردن این محصول متناسب با خواست شام وجود دارد.
Tavvafi@gmail.com
www.Tavafi.ir
09105363463
داریوش طوافی
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