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 مقدمه
 

 ون کپی رایت است.ندر ایران نبودن قابرای تولید نرم افزارها یکی از موانع کار 
برای حفظ حقوق خود هستند، یکی  یهایالکرتونیکی، در پی روشکنندگان محتواهای در این اوضاع تهیه

نظر برسد، اما شدنی محتوا، شاید سخت به 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

به یک شامره رسیال که در هر  ،تولیدکننده ،در این روش ــر شده است.امکانپذیرت ،سهای در دسرت رسانه
کند که ویژه هامن شامره دی صادر میکند و کُرایانه به صورت اختصاصی است و یکتا است، تکیه می

 ه آنها عبور مناید.هم    د  تواند از س  منی ۀمحتوا،کنندمشکالتی وجود دارد که یک تهیه اافزاری باشد، امرسیال سخت
 یهایلفا یبه راحت توانیدیافزار منرم ین. با استفاده از ایباشدم Setup Factory یندوز،در و ینصب یهایلفا یجادا یهاافزارنرم ینتراز ساده یکی
 توانیدیمبا استفاده از این امکان مهم، و رها کردن اشاره کرد که  یدنکش یتبه قابل توانیم افزارنرم ینا یهایژگیو از .یدکن یجادرا ا EXE ینصب

به دانش برنامه  یازن افزارنرم ینکار کردن با ا ی. برایدکن ینصب یلفا یجادو سپس اقدام به ا یدبکش افزارنرمخود را به داخل  یهایلفابه راحتی، 
و راه قابل  افزارنرم یک Setup Factory  .یایدکاربران به حساب م یانآن در م یتمحبوباز علل  افزارنرم ینساده ا یاربس ییو کارا یدندار یسینو

 یدوره آموزش یک یدها که باینستالر ا یگرباشد. برخالف دیم یندوزو یطدر مح یتانهاافزار نرم یبرا(، Setup) ینستالرا یلساخت فا یاعتامد برا
 یلو رها کردن فا یدنبا کش شده است. یو آسانرت شدن کارها طراح یعرس یبرا Setup Factory رید،ابگذپشت رس برای استفاده موثر از آن، را 

 هاییلزحمت، بتوانند فا ینبا کمرت سازدیاست که کاربران را قادر م یافزار رمنساخنت است.  یشام آماده برا یل, فایدها در پنجره پروژه جد
 یازمندن یندوز،عامل و یستمس یطدر مح یباز  یاافزار هر نرم دانید،ی. هامنطور که میندخود را آماده منا هاییجها و پکمربوط به پروژه ینصب
را در  یدیمجموعه کامل محصول تول یل،فا ین. در واقع اگیردینصب آن را بر عهده م یفهاست که وظ MSI یا EXEبا فرمت  ییاجرا یلفا یک

مشابه که شام را مجبور  یافزارهانرم یگرخالف دبر  . دهدیکاربر قرار م یستمرا در س هایلاز فا یاوعهخود دارد که با اجرا و نصب شدن، مجم
مورد نظر خود را  ینصب یلتا فا سازدیشام را قادر م یزحمت یچگونهابزار بدون ه ینا کنند،یاستفاده از برنامه م یمدت برا یطوالن یادگیریبه 
ضمن آنکه  یند؛منا یجادخود را ا ینصب هاییلممکن، فا مانز  ینبرنامه، کاربران قادر خواهند بود تا در کمرت ین. با استفاده از ایدکن یجادا
 یستمس یآنان را بر رو  یتا به سادگ سازدیرا قادر م ینبوده و مخاطب یخاص یسادگ یافزار دارانرم ینآماده شده با استفاده از ا ینصب هاییلفا

دی های بیشامری است که آنرا نبلکه دارای توامن (،User Freandlyتوجه داشته باشید که این نرم افزار نه تنها کاربر پسند)اما خود نصب کنند. 
 اینستالرساز، یکی از نرم افزارهای معروف کرده است، وب سایت معروفی نیست که از این نرم افزار صحبت نکرده باشد.در بین برنامه های 
 توامنندی های زیر است: این نرم افزار دارای

 رشوع یدسکتاپ و منو  یبررو  یانربم یکونهایآ یجادا یفتعر قابلیت، .NETو  Visual Basicمانند:  یسیمختلف برنامه نو یهااز زبان پشتیبانی
برداشنت  یبرا Uninstaller یک یکربندیپ قابلیت، دکمه انتشار یبررو  یکخود پنجره پروژه وکل یلهایو رها منودن فا یدنکش یتاز قابل پشتیبانی

 قابليت، افزارنرممتامي قسمت ها در  Config امكان، آن ها یرایشکدها و و یریتمد امکان، Add/Remove Programsواسط  یقبرنامه از طر
 یلفا یبرا Patch ساخت امکان، Setup یلباال در ساخت فا رسعت، Setup یلچند قسمت کردن فا امکان، Setupانتخاب آيكن دلخواه براي فايل 

Setup ،یبرا یکنآ یریتساخت و مد امکان Shortcut ،امکان، تعريف كردن پسورد و اليسنس براي كاربران خاص امكان، ساخت خط فرمان امکان 
 یطراح امکان، آن یریتو مد Restart یتاز قابل پشتیبانی، DLL یها یلفا یاو  یپتاسکر یها یلفا یاجرا امکان، یلفا یاصل یحاتدر توض ییرتغ
 .Setupاجراي برنامه هاي خاص پس از اجراي فايل  قابليت، Setup یلفا یطمح

این نوع فایل خود حفاظت  ( است.Dynamic-link library)DLL، کار بار فایل های  Indigo Rose Setup-Factory افزارنرمهای از مهمرتین قابلیت
اما تولید آن نیاز به یک مهندسی  .شایانی ارائه منایدخدمات تواند در حفاظت از تولیدات ، و میاست( Binary)یک فایل با فرمت  شده است
افزار زبان باید یک نرم DLLبرای ساخت یک  به خصوص اینکه قرار باشد کار حفاظتی هم انجام دهد. -که کار هر کسی نیست - خاص دارد

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

محتوایی توسط تولیدکنندگان و ، حفاظت مناید، گام بزرگی در تولیدات های آماده شده در ی که بتواند از پروژهDLLبا طراحی فایل 
تواند از محتوای الکرتونیکی اگر متخصص ایرانی بداند که به راحتی می افزار متخصص ایرانی، خواهد بود.

 ت کند، بیشرت تولید می کند.اش حفاظتولید شده
 ساده است: SE.DLL افزارنرمروش کار استفاده از این 

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

 IS ACTIVE ? و با یک  ، یعنی فعال شده؟IF .تواند این پاسخ این حتی می کار را ادامه می دهد
دهد و هر بار  افزار خودش به آن دسرتسی دارد قرارپرسش را درون یک متغییر عمومی که فقط داخل نرم

 این مقدار را بررسی کند:
is_active(); 
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 رمزگذاری و فعالسازی مطلع باشد. افزاری وکننده الزم نیست از مشخصات و خصائص سختتولید  .2

افزاری رایانه کاربر افزار شامره رسیال سختقبل از نصب نرمد یخواهافزار فعال نیست و قصد دارد فعال شود، یعنی میگر کاربر نرما  
به  DLLاین  (افزار را بخردنرمخواهد کد فعالسازی بگیرید)قبال کدفعالسازی گرفته یا می افزار خود را از رایانه درخواست کنید، و اگر کاربرنرم

 تولید کننده محتوا کمک می کند، برای منایش راحتی کار، فایل منونه ضمیمه شده است.
شود، غیر فعال است، یعنی برنامه نصب منی  < INSTALLدر ابتدا دکمه در این پنجره منونه 

است، یعنی هیچ فایلی که درون فایل نصبی است در اختیار کاربر  این مفهوم بسیار جدی
 قرار نخواهد گرفت، چون هنوز هیچ فایلی در رایانه کاربر نرم افزار نصب نشده است.

، Enter Your Activation Codeاگر کاربر کد فعالسازی را که از تولید کننده گرفته، در محل 
 ، فعال خواهد شد.< Installکند، و کد درست باشد، دکمه  Pasteیا ...  Pasteبا دکمه 

ACTIVE .اینجا  زا ، یعنی برای فعال کردن کاربر اقدام کنDLL  ،پنجره وارد عمل می شود
طریق  زافزاری رایانه ادهد، در این پنجره کدسختبر منایش میررا به کا سمت چپ

-دشوار-ایــــــــــهروش
شود، تولیدکننده کشف شده است، و منایش داده می، DLLنویسی در برنامه
ی دیگری تکرار نخواهد تواند، اطمینان داشته باشد که این کد در هیچ رایانهمی
بر پرسیده است، کد رپنجره سئوال دیگری از کا یندر هم DLLفایل  شد.

افزاری، )در ادامه راهنام، درباره نحوۀ منایش کد سخت فعالسازی را وارد کنید.
آیا اگر هر کدی  ها و دریافت کد فعالسازی توضیح خواهیم داد( Actionتوسط 

فقط کدی قبول است که توسط  !معلوم است که خیر شود، درست است؟د وار 
خ و پاس ؟چگونهاما سئوال این است که  . تولیدکننده صادر شده باشد

بسپارید، و بر روی تولید محتوای  DLLکارهای سخت را به  :کهستااین
 الکرتونیکی خود مترکز کنید.

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

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

 
 

 

 

                                                                                                  

پنجره سمت چپ در رایانه کاربر دیده            شود.پنجره سمت راست در رایانه تولیدکننده دیده می  
 .شودمی

 سئوالی مهمطرح 
توانند برای تولیدات کنم دیگران هم استفاده می کنند؟ پس آیا آنها منیاستفاده می Setup-Factoryافزاری که من برای حفاظت از تولیداتم در از نرم آیا:

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

 مراجعه فرمائید. /sehttp://tavafi.ir/postتوانید 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 کردهسعی لذا  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 دمو (DEMOاین ،)کار  ،اندافزار، در آن نصب شدهای 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.به مرحله خرید کدتوانید مطمنئ شدید می افزارنرمپس از اینکه از عملکرد 

 فعالسازی:
 شود.برای یک رایانه و به صورت دامئی تولید می 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:افزارنرمید پایین سمت راست پنجره اصلی روی تصویر کل

http://tavafi.ir/post/payonline-se?id=00000000000 (بجای صفرها باید شامره رسیال را تایپ کنید) 
 :Setup-Factory Encrypterافزار نرمبه 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

 
 

 
   افزارنرمتولید محتوا و استفاده از متام امکانات  .4

http://tavafi.ir/post/se
http://tavafi.ir/post/payonline-se
http://tavafi.ir/post/payonline-se
http://tavafi.ir/post/tpe
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 Setup-Factoryهای های پروژهفایلاز  محافظتار ز افنصب نرم
 .شودافزار دیده میشود. جمعا سه پنجره برای نصب نرمافزار با رسعت انجام مینصب 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.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 

 
 

کلیک کنید. ادامه ۀکند، برای ادامه روی دکمکار می DEMOافزار در حالت این نرم
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  DLLعملکرد  یبررس یبرا Setup-Factory 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.کان را برای شام فراهم می کند که، کد فعالسازی پروژهتعیین نام پروژه این ام  نام پروژه: .1
دانند، و این باعث امنیت بیشرت رایانه و کدفعالسازی شام را بدانند، رمز شام را منیرسیالپروژه، و شامرهاگر دیگران نام ذرواژه:ــگ .2

 شود.فعالسازی شام میکدهای
 باشد. PorjectDEMOدر حالت دمو، باید نام پروژه، حتام  ارافز نرمهنگام 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 Setup-Factory یلوگو  یردکمه ز یرو 

 نام دارد. Global Functions.Luaوژه تولید شود، این فایل ر تا فایل تنظیامت پ
 

 
 .خواهد شدباز  Setup-Factory افزارنرم( را با Setup-Factory Sampleفایل پروژه منونه)

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

   
 پنجره پروژۀ منونه منایش داده خواهد شد.

 کلیک کنید. Update SetupFactory Sampleروی دکمه 
 

بالفاصله پس از ورود می توانید، 

 اجرا کنید. F7پروژه با زدن کلید 
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 ایمایجاد کردهدکمه در این پنجره  دو کادر متنی، و سه
 استاندارد هستند.و دو دکمه پایین نیز 

 
 شامره رسیال سخت افزاری به کاربر منایش داده شده است. .1
2. IS Activa?  بررسی شده ، و به همین دلیل دکمهInstall >.غیر فعال است ، 

 هنوز فعال نشده. افزارنرمیعنی 
 دریافت کد فعالسازی صحیح است. راین پنجره منتظ .3

 است که توسط نرم افزار اگر هر کدی را بزنید غلط است تنها کدی درست 
SE_Master.exe .تولید شده باشد 

 اما چون، شام در حال اجرای نرم افزاری هستید که خودتان آنرا
افزارهای تولیدی خودتان مبنای صدور کدفعالسازی ، برای نرم اید، و از آنجا که شامره رسیال رایانه شام به عنواندر رایانه خود، ایجاد کرده

 در فایل پروژه شام ذخیره)و استتار( شده. اهمیت دارد، و
 فهمد که می تواند به صورت دمو، برای شام، اجاره اجرا دهد، ولی پیام دمو را هم خواهد داد، تا متوجه شوید.نرم افزار می

 اجرای حالت دمو، برای فایل پروژه شام در رایانه های دیگر امکانپذیر نیست. 

 و کدشامره رسیال سیستم خودتان، و فقط در یان رایانه است. DEMO، یعنی DEMO-XXXXفاده کنید، کد تنها کدی که اکنون می توانید اس
 کلیک کنید Copyروی دکمه  .1
 ، کلیک کنید.Pasteروی دکمه  .2
 را اضافه کنید. -DEMO، عبارت :Enter Your Activation Codeبه ابتدای منت داخل بخش  .3
 کلیک کنید. Save Activation Codeروی دکمه  .4
 که تاکنون غیرفعال بوده فعال خواهد شد. <Installدکمه  .5

 
 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 ند مطالب را مطالعه کننتوانمیاند نیز نکرده
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 برای ارتباط با آن Setup-Factoryو تنظیامت  DLLراهنامی استفاده از 
 ائه شده:افزار فعالسازی شده، ار برای نرم ،اینجای راهنام به بعداز 

 قرار دارد. 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 ، 
( است. این مسیر توسط دستور  %TempLaunchFolder%در فولدر موقت نصب )  dllبهرتین مسیر فایل 
SessionVar.Expand شود، تفسیر می 

 

   SE_Master.exeافزار ، شام و دیگری نرمقدرت هامهنگی بین دو برنامه را دارد، یکی فایل خروجی پروژۀ  se.dllفایل 
که  .کنیم که همه توضیحات را با پروژه منونه ضمیمه توضیح دهیمسعی می افزار روبرو هستیم، کهنرم چهاربنابراین با 

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

  :افزار عبارتند ازچهار نرم

  فکتوریآپست افزارنرم -1

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

 se.dllافزار نرم -3

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

  
  Setup.exeافزارنرم  فکتوریآپست افزارنرم

  

  هیچ منایی ندارد
 ، یا رمزساز SE_Master.exeافزار نرم se.dllافزار نرم
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 دهیم.کنیم، و آنرا توضیح میمنونه، را باز می  ، فایل پروژه  فکتوریآپست افزارنرمبا 
 به توضیح دارند: بخشهایی که نیاز

1. Resources > Primer Files 
2. Resources > Global Functions 
3. Screens > Brfore Installing > Custom > Acctions > On Preload 
4. Screens > Brfore Installing > Custom > Acctions > On Ctrl Message 
5. Resources > Plugins 

 se.dllهایی که قبل از نصب به آن نیاز داریم فایل های پیش از نصب را می توانیم قرار دهیم یکی از فایلکه در آن فایل بخشی داردافزار نرم
هر چند این فایل مهم است، ولی در اختیار کاربر قرار  افزاری رایانه کاربر و فعالسازی کمک می کند.است؛ این فایل به شناسایی شامره رسیال سخت

نکه فرآیند هم وضعیت غیرفعال گزارش خواهد شد و مشکلی پیش نخواهد آمد جز ای زاگر کار این فایل را عمداً، حذف کند، با دادن آن اهمتی ندارد.
  نصب متوقف خواهد شد.

 دسرتسی پیدا کنید. ... Primer Files، گزینه  Resourcesتوانید از طریق منوی برای دسرتسی به این بخش می
 های اولیه اضافه کنید.، را به مجموعه فایلse.dllفایل  Addاز طریق دکمه 

 ، در دسرتس هستند.%TempLaunchFolder%ب در آدرس افزار نصهای اضافه شده در این بخش در طول اجرای نرمفایل
 ، در ویندوز است.%temp%این آدرس هامن آدرس 

، Global Functionsشود و در املانهای افزایش امنیت، در بخش ، تفسیر میSessionVar.Expandآدرس مزبور از طریق دستور 
افزار نصب خواهد اجرای برنامه نصب در دسرتس متامی اسکریپتهای داخلی پروژه نرمشود که در طول ، قرار داده میSE_DLL_PATHبه نام  یدر متغییر 

 یابد.اهمیت می se.dllخوانی فایل الی این آدرس هنگام فر ؛ کاربرد اصبود
SE_DLL_PATH=SessionVar.Expand("%TempLaunchFolder%\\se.dll"); 

 

 توان قرار داد.های داخلی پروژه، قابل دسرتسی است، میکه توسط متام اسکریپت های عمومی رابخشی دارد که در آن فانکشنافزار نرم
 .نام دارد Globals Functionsاین بخش 

 دسرتسی پیدا کنید. Global Functions، گزینه  Resourcesتوانید از طریق منوی برای دسرتسی به این بخش می
کنید در این بخش روژه منونه و پروژه خودتان از آن استفاده میکه در طول پ ()is_active و  ;()activeهای فانکشن

 کنند.ارتباط برقرار می se.dllاند، و توسط این تعاریف با تعریف شده
اند که در ادامه به آنها خواهیم های دیگری نیز در این بخش قرار داده شدههای مذکور فانکشعالوه بر فانکشن

باره نیز در شوند که در اینملانهای افزایش امنیت در این بخش سازماندهی میها، اعالوه بر فانکشن پرداخت.
 ادامه توضیحاتی ارائه خواهد شد.
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کند. رایانه تولید کننده، تولید می Desktop، در مسیر GlobalFunctions.lua، قابل تولید است که کل این محتوا را داخل فایلی به نام SE_Masterفایلی توسط 

توانید به این روش این بخش را در حالت عادی نیازی به ورود این فایل در پروژه منونه ندارید، ولی اگر بنا به هر دلیلی این بخش آسیب دید می
 سازی کنید.دوباره

 :Global Functionsبازسازی اسکریپت های مهم بخش 

 .یدکن یککل Open Global Functions، یا رمزساز، روی دکمه  SE_Master.exeافزار ابتدا در نرم .1
 بررسی کنید. Notepadتوانید این فایل را تولید خواهد شد و می Global Functions.Luaبه این ترتیب فایل  .2
 زیر عمل کنید.برای ورود این فایل در پروژه منونه ضمیمه، به روش  .3
 فایل منونه را باز کنید. Setup-Factoryافزار توسط نرم .4
 انتخاب کنید. Resourcesرا از منوی  Global Functionsگزینه  .5
 شود.منایش داده می Globalsپنجره  .6
 را بزنید.( Ctrl+A)برای انتخاب همه متون کلیدهای ترکیبی محتوای درون این پنجره را انتخاب و حذف کنید. .7

 ، کلیک کنید.س از تخلیه محتوای این پنجره روی دکمه پ .8
  را انتخاب کنید. Openگزینه  .9
  تولید شده، را انتخاب کنید.در دسکتاپ رایانه را که  Global Functions.Luaفایل  .10

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

  

 کلیک کنید. Open Global Functionsروی دکمه 

 



  1.0.0نگارش:       ژۀهای پروافزار محفاظت از فایلنرم

11 
 

 مربوط به  Globalsهای بخش توضیح درباره عبارت

 مقادیر و املانهای افزایش امنیت

 تولیدکننده CPUشامره رسیال 

ارسال می شود، و مالک بررسی و صدور کدفعالسازی قرار میگیرد؛ به این ترتیب اگر توسط کس دیگری بجز تولید کننده، کد فعالسازی  se.dllاین املان، به 
 ه رسیال تولید کننده حقیقی متفاوت است، کد فعالسازی صادر شده بی ارزش تلقی خواهد شد.او با شامر  CPUایجاد شود، چون شامره رسیال 

 

 افزار حفاظت در رایانه تولیدکنندهکدفعالسازی، نرم

 این املان نیز مثل املان قبلی کاربرد دارد.
 

 نام پروژه

افزارهای مختلفی که بخواهید کدفعالسازی نرم گیرد؛ به این ترتیب اگرارسال می شود، و مالک بررسی و صدور کدفعالسازی قرار می se.dllاین املان، به 
یانه استفاده کند، کدفعالسازی افزار شام در یک راتوانید این نام را تغییر دهید، به این ترتیب اگر کاربری از دو نرمکنید با هم متفاوت باشد میتولید می
 افزار با دیگری متفاوت خواهد بود.هر دو نرم

 
 گذرواژه تولیدکننده

دهد این املان است، این املان برخالف باشد؛ یکی از املانهایی که رضیب امنیت، را افزایش می 2147483647تا  0تواند فقط عددی بین این گذرواژه می
شود. تنوع نحوه ارسال ارسال می se.dllهای داخلی شوند، به صورت پارامرت برای فانکشنمنتقل می se.dllبه  Registryاملانهای دیگر که از طریق مسیر 

 و پروژه شام موثر است. se.dllفت اطالعات در افزایش امنیت پارامرتها و مسیر ارسال و دریا
 se.dllمسیر قرارگیری فایل 

 را تغییر دهید، و به این ترتیب به پروژه خود آنرا معرفی کنید. se.dllتوانید مسیر قرارگیری و حتی نام فایل می
 بررسی فعال بودن: فانکشن

 قابل شناسایی و ردیابی باشد. se.dllثبت کدفعالسازی در مسیری از رجیسرتی ویندوز که توسط فایل  فانکشن

 این فانکشن ذخیره سازی عبارت کدفعالسازی وارد شده توسط کاربر را در رجیسرتی ویندوز بهر عهده دارد.
 دریافت شامره رسیال سیستم، به صورت یک جمله فانکشن
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 .منایش می دهدشامره رسیال رایانه کاربر را 

 Global Functionsشود، تابع مزبور در بخش می ()Say_user_cpu_serialnumberخط اول موجب منایش شامره رسیال رایانه کاربر از طریق فراخوانی تابع .1

 هد.د، نامگذاری شده، منایش میCTRL_EDIT_01توضیح داد شد، مقدار برگشتی را که یک جمله است، در کادر متنی پنجره که به نام  

 اعالم می کند. <Installافزار را از طریق فعال کردن یا غیر فعال کردن دکمه خط دوم وضعیت ، فعالسازی شده نرم.2

 مهمرتین کار هم همین است، اگر کاربر فعالسازی نکرده نصب انجام نشود.

 
 فعال است.، غیر  < Installلسازی انجام نشده، دکمه فعا      

:این بخش دارای سه قسمت اصلی است  

 )دکمه بررسی فعال شدن( CTRL_BUTTON_01عملیات مربوط به کلیک روی دکمه

 می فرستند. dllبه عنوان کد فعالسازی برای ذخیره به  خط باال مقدار درون کادر مزبور را
 

است را  CTRL_BUTTON_NEXT را که در اینجا دکمه استاندارد  <Installباشد، دکمه  trueرا بررسی می کند، اگر مقدار  dllخط باال، مقدار برگشتی از 

 کند.فعال می

end 

 (Copy)دکمه  CTRL_BUTTON_02عملیات مربوط به کلیک روی دکمه

 end  

 (Paste)دکمه  CTRL_BUTTON_03مربوط به کلیک روی دکمه عملیات
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 end 

end 

در  Clipboardکردن پالگین برداری و فعالتوضیح داده شد، معطوف به بهره 4خطوط اسکریپت بخش شامره که در   Pasteپیستو  Copyدستورات کپی 

 این بخش است.

  : Addدکمه 
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  SE_Master.exeراهنامی استفاده از 

اش آورد که برای کاربران تولیدات خود بر اساس املانهای امنیتی که داخل پروژهفراهم می ، این امکان را برای تولیدکننده پروژهرمزساز افزارنرم
 قرار داده است کدفعالسازی تولید کند.

 :افزار دو پنجره اصلی دارداین 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 پروژهکمک به تولیدکننده برای فعالسازی نرم افزارنرمشود؛ کار این دیگر منایش داده منی

 
 هستند. افزارنرمافزاری رایانه تولید کننده و کدفعالسازی تولید کننده از مهمرتین املانهای حفاظت در کدسخت

 دارند. دکاربر  ،، که باالتر توضیح داده شدGlobalsاین کدها در بخش پنجره 
 امنیت ندارد.ایجاد برای  عملکرد موثریافزار حفاظت، بدون این کدها، نرم

 
 مشخصات و املانهای امنیت پروژه خود ا تعیین می کنید.در این پنجره،  :هاکدفعالسازی برای پروژتولید پنجره  .4

 این پنجره دو کار اصلی انجام می دهد.

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

 .هایپروژه تولیدکنندهتولید شده، توسط های هبرای کاربران پروژ  فعالسازیکدتولید  .2

 
  Global Functionsهای مورد نیاز در بخش .کمک به تولید کننده برای تنظیم املانهای امنیت در پروژه از طریق تنظیم عبارت1
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، قابل تنظیم هستند که دو دکمه برای این  Global Functionsبخش  کنید، اطالعاتی برایهنگامی که نام پروژه و گذرواژه تولیدکننده را تولید می

 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:به صورت خالصه می

تنظیم می کند، به نحوی که  se.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 دارد وبه  Importفایل هم امکان  نکند، ای، ایجاد میDesktopدر  Global Functions.Luaنام 
 قابل بررسی است. Notepadهم با 

 
را مستقیام در پروژه  se.dllبرداری از ، عبارت مورد نیاز را برای بهرهUpdate Setup-Factory Sampleودکمه 

 ، باز می کند. افزارنرممنونه تنظیم می کند، و سپس پروژه را در 
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