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مقدمه
آنچه که در این نرمافزار مشاهده خواهید کرد متفاوت با آنچه که تاکنون به عنوان محافظ فایلهای پاورپوینت (احتامال) تجربه
کرده اید خواهد بود .بنده به عنوان تهیه کنندهی نرمافزار ،سایر نرمافزارهای قفلگذار روی فایلهای پاورپوینت را مورد تحلیل قرار
دادهام؛ و پس از جمعبندی آنچه که وجود داشته ،به این نتیجه رسیدهام که ،باید نرمافزار جدیدی که دارای توامنندیهای منحرص
به فرد باشد ایجاد منایم .در این راه ،نرمافزارهای متعددی مورد بررسی واقع شده است ،که از مهمرتین آنها میتوان به موارد زیر
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.

نتیجه بررسیها به رشح زیر است:
متامی نرمافزارهای قفلگذار باال ،عموماً سعی بر آن منودهاند که نوعی فایل مستقل از پاورپوینت ،ایجاد کنند .و به اصالح  ppt to exeهستند.
این فایلها با نرمافزاری که با عنوانی (پاورپوینت ویـــور)  PowerPoint viewerمطرح است کار میکنند.
مهمرتین مشکلی که نرمافزار  PowerPoint Viewerدارد ،این است که ،منیتواند فایلهای پاورپوینت دارای ماکرو را پشتیبانی مناید.
این در حالیاست که ماکروها ،توامنندیهای غیرقابل توصیفی را برای فایلهای پاورپوینت پدید میآورند -که البته در ادامه به صورت مفصل به آنها
خواهیم پرداخت .نکته دیگری که منیتوان از آن چشمپوشی کرد  -این است که  -نرمافزارهای مشابه که باالتر به آنها اشاره شد ،توسط تهیهکننده این
نرمافزار بررسی شدهاند و (در یک کالم به راحتی  -هک شدند ).یعنی میتوان گفت که نرمافزارهای قفلگذار پاورپوینت برای حفاظت از فایل خیلی هم
قوی نیستند .نرمافزارهای (، PPT Locker ،PPT to EXE Converter vaysoft ،PPT to EXE Converter Enterprise ،PPtoexe Fco Orlando Magalhaes Filho
) Okdo All to PowerPoint Converter Professionalدر بررسیهای انجام شده به روشهای حرفهای و متدهایی که جایی برای توضیح آنها در این بخش
نیست ،هک شدهاند .مشکالت عمدتا به نحو زیر هستند:
 لو رفنت کامل فایل سند پاورپوینت در بررسیهای حرفهای نرمافزار
 به همریختگی فایل اصلی و اکتفا به برخی از قابلیتهای پاورپوینت ،و بکار نگرفنت متام امکانات فایل پاورپوینت پس از حفاظت از آن.
(منظور  :افکت ها ،انیمشن ها ،ماکروها و  ...است).
 افت و کاهش کیفیت به خصوص با تبدیل کردن فایل پاورپوینت به فیلم.
 در همین راستا در یک دوره پژوهشی ،در جریان بررسی فایلهای پاورپوینت و نرمافزارهای قفلگذاری ،با نرمافزارهای قفلشکنی که در این
زمینه در اینرتنت به وفور یافت میشود نرمافزارهای مختلف و بهویژه نرمافزار حارض را مورد تحلیل قرار دادهام ،که از آنجمله میتوان به مواردی  -به
عنوان قدرمتندترین آنها  -اشاره کرد :نرمافزار باز کردن فایل های(  mdbرمز دار) نرمافزار مایکروسافت اکسس( Microsoft ACCESSکه البته بسیار توامنند
در باز کردن فایلهای محافظت شده پاورپوینت نیز هست-،چرا که شاه حفاظت نرمافزارهای آفیس اکسس است) ،در جمعبندی میتوان گفت که:
 .1علی رغم اینکه رشکت مایکروسافت برای رمزگذاری بر روی فایلهای پاورپوینت راهکارهایی را ارائه کرده است ،ولی این راهکارها ،خیلی
جدی نیستند ،و به راحتی تحت تاثیر نرمافزارهای قفلشکن واقع میشوند .در این میان به سایتی برخورد کردم که حتی نحوه بازگشایی قفل
 PowerPointرا به روش دستی و از طریق نرمافزارهای ویرایش فایل  xmlتوضیح داده بود.
 .2به تعداد نرمافزارهایی که برای قفلگذاری روی فایلهای پاورپوینت نرمافزار ایجاد شده است ،به هامن تعداد نرمافزارهایی برای بازگشایی فایل
های قفلگذاری وجود دارد.
 .3سوم :متامی نرمافزارهای قفلگذار نوعی پرهیز از قفلگذاری بر روی فایلهای ماکرودار ) PowerPointمانند  ppsmو سایر پسوندهایی که این
نرمافزار توانایی حفاظت از آنها را ارائه کرده) را از خود بروز میدهند ،انگار هامنطور که مایکروسافت سعی میکند خیلی جدی به رمزگذاری
بر روی فایلهای پاورپوینت فکر نکند ،و حتی مایکروها را خیلی جدی در  PowerPointبه کاربر برای رمزگذاری پیشنهاد منیکند ،سایر نرمافزارها
هم این بخش را کامال نادیده گرفتهاند.
 .4برخی از نرمافزارهای موجود سعی میکنند شکل فایل  PowerPointرا از حالت اصلی به حالتی دیگر تبدیل کنند که مشکالت جدیدی پدید
میآورند؛که به برخی از این مشکالت ،اشاره میکنیم:
 .1تبدیل سندهای پاورپوینتی به فیلـــم :مهمرتین مشکلی که در این نوع تبدیلها وجود دارد ،از دست رفنت مهمرتین امکان پاورپوینت
یعنی امکانات تعاملی( ،)interactiveاسالیدها است (منظور از تعاملی بون را با ذکر مثالی یادآوری میکنیم :یعنی کاربر روی یک موضوع
کلیک کند و بحث مورد نظرش وارد شود) ،ضمن اینکه گهگاه این امر موجب افت کیفیت تصویری  -نسبت به آنچه در پاورپوینت دیده
می شود  -شده است .که این وضعیت به دلیل پرهیز از افزایش بیش از اندازه حجم فیلمها اتفاق میافتد ،میتوان گفت :از آنجا که
پاورپوینت با شیپ (  ) Shapeها و فونت(  )Fontها کار میکند ،هم کیفیت باالتری دارد و هم حجم فایل پاورپوینت به مراتب کمرت از
فیلم خواهد بود.
 .2تبدیل سندهای پاورپوینتی به عکـس(تصویر) :این نوع تبدیل نه تنها دو خاصیت مهم باال یعنی کیفیت و حجم و حذف خاصیت تعاملی
پاورپوینت را به همراه دارد ،بلکه باعث چشم پوشی از دیگر امکانات مهم پاورپوینت یعنی ترنزیشنها و انیمشنها نیز میشود.
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 .3تبدیل سندهای پاورپوینتی به فلــش( :)Flashاین نوع تبدیل گرچه از دو نوع تبدیل باال موثرتر به نظر میرسد ،اما هنوز هم در این نوع
تبدیل حذف ترنزیشن(  )Transitionsها و انیمشن(  )Animationهای زیبای پاورپوینت کامال مشهود است .این وضعیت فقط توسط افرادی
که از پاورپوینت استفاده حرفهای میکن ند کامال قابل درک است ،بخصوص تفاوت محرض ترنزیشنها و انیمشینهای پاورپوینت  2010و
 2013با دیگر افکتهای نرمافزارهای مشابه (مانند :فلش  ،)Flashباعث می شود که یک تولید کننده اثر پاورپوینیت با تبدیل اثرش به
فلش( ) Flashموافقت نکند ،چرا که به هیچ وجه  -نوع ظهور و تغییر اسالیدها از طریق ترانزیشن و یا حرکت موضوعات در اسالیدها که
با اصطالح انیمیشن از آنها یاد میشود -توسط حتی نرمافزار قدرمتند فلش قابل شبیهسازی نیست(.اگر هم تاکنون موافقت میکرده
احتامال به خاطر این بوده که راه دیگری برای محافظت از اثرش نداشته است).
آنچه که در بررسیهای خود به آن رسیدم  -و متد اصلی رمز گذاری و قفلگذاری فایلهای پاورپوینت شد -چه بود؟
 .1در بررسیها ،متوجه شدم ،که بسیاری از توامنندیهای  PowerPointبدون استفاده از ماکروها بدون استفاده باقی مانده است.
ماکروها :ابزارهای برنامهنویسی موجود در پاورپوینت هستند ،که به کاربر این امکان را می دهد که بتواند در رشایط مختلف برای فایل
پاورپوینت برنامه ریزی مناید.
چند مثال :رشوع مجدد انیمیشنهای یک اسالید ،خروج از پاورپوینت ،دریافت اطالعات از کاربر ،منایش جمعبندی اطالعات
و محاسبات به کاربر ،منایش منودار و گزارشات پویا به مخاطب و (...در اینباره در قسمت ماکروها توضیحاتی ارائه شده است)
 .2به این نتیجه رسیدم ،که میتوان با در هم آمیخنت امکانات قفلگذاری روی پاورپوینت به نحوی که یک شبکه متناظر و منتظر ،پدیدآید و به
اصطالح با پدیدآوردن یک سی رشایط تارانکبوتی در هم پیچیده ،اطالعات موجود در فایل پاورپوینت را بیشرت از آنچه که نرمافزارهای دیگر
سعی در حفاظت آن دارند ،محافظت کرد.
 .3هر چند در این رابطه شخص استفاده کننده از پاورپوینت در حفاظت از فایل پاورپوینت خود بیشرت باید مداخله کند ،اما همین ورود هوش
انسانی به این بخش(یعنی :حفاظت از فایلها) ،میتواند همراه با نبوغ و نظارت هوشمندانهتری از هک فایل پاورپوینت به شدت بکاهد.
روش های ورود کاربر آموزش داده می شود( .ما سعی داریم هم در همین وب سایت اینکار را انجام دهیم)
 .4مهمرتین ،نکتهای که منجر به تولید نرمافزار شده است خاصیت آیینهای حافظه(  ) RAMو هارددیسک است.
آنچه هنگام اجرای یک نرمافزار اتفاق میافتد آنست که فایل نرمافزار از هارددیسک به حافظه  RAMمنتقل میشود ،در این حالت حافظه
 RAMمانند آیینه ای صاف و شفاف ،متام اطالعاتی را که مورد نیاز رایانه برای اجرای آناست را در خود نشان میدهد .این محتوا به هیچ وجه
در دسرتس کاربر نیست و تا اجازه برگشت اطالعات به هارددیسک اتفاق نیافتد منیتوان اطالعات حافظه  RAMرا به هارددیسک کپی کرد ،اگر
هم بتوان اینکار را کرد از آنجا که در حافظه اطالعات بیشامری قرار دارد ،بدست آوردن آدرس رشوع و پایان یک فایل بسیار سخت است(البته
برای کابر نه برنامه نویس متخصص است)  ،چون ساختار حافظه با هارددیسک بسیار متفاوت و زبان آن زبان سطح پایین(صفر و یک) است.
لذا به این ترتیب میتوان هنگام اجرای یک فایل توسط  PowerPointدرخواست بارگذاری فایلی(فیک و ساده) را به  PowerPointداد؛ بعد اینکه
نرمافزار  PowerPointفایلی را به صورت موقت در حافظه بارگذاری کرد ،آنرا (نرمافزار  )PowerPointرا دچار وقفه میکنیم(با کدهای برنامه
نویسی و تخصصی) ،و سپس فایل موقت و فیک را که اکنون در حافظه  RAMقرار دارد( ،به روشی خاص) اصالح میکنیم.
در وحله نخست ،هنگامی که نرمافزار  ،PowerPointمیخواهد فایل هدفگذاری شده را در حافظه قرار دهد ،فایلی را به آن معرفی میکنیم
که فایل (فیک و خالی) است ،چرا که محتوای فایل برای نرمافزار  PowerPointاهمیت ندارد -در این مرحله -فقط سایز فایل و ساختار فایل و
بخصوص هدر( )Headerفایل برای نرمافزار  PowerPointاهمیت دارد ،در این لحظه میتوان هر فایل پاورپوینتی را به نرمافزار  ،PowerPointبرای
بارگذاری معرفی کرد حتی اگر فایل مزبور فایل شام نباشد .پس از بارگذاری کامل فایل ،و قبل از خواند محتوای آن ،توسط نرمافزار ، PowerPoint
یک وقفه( )Interruptدر کار پاورپوینت ایجاد میکنیم ،سپس محتوای فایل بارگذاری شده در حافظه  RAMرا با آنچه که در فایل  EXEمحافظت
شده مسترت و رمزگذاری شده است ،جابجا میکنیم؛ در واقع فایلی که در هارددیسک به
صورت موقت تولید شده و در اختیار نرمافزار  PowerPointقرار داده شده است ،شبیه
به فایل مسترت در نرمافزار حفاظت شده است نه خود فایل حفاظت شده؛ در مرحله وقفه
ایجاد شده در کار نرمافزار  ،PowerPointمحتوای اصلی یعنی فایل حفاظت شده جایگزین
فایل بارگذاری شده در حافظه  ،RAMمیشود ،پس از تعویض محتوای اصلی با محتوای
(فیک قبلی) ،اجازه ادامه کار به نرمافزار  PowerPointداده میشود(وقفه برطرف
میگردد) ،در این مرحله ،نرمافزار  ، PowerPointبه جزئیات فایل توجه میکند.
و یکی-یکی و با سعت بسیار زیاد ایجاد بارگذاری و سازماندهی و محاسبه میمناید.
شام به عنوان تولیدکننده محتوای  ، PowerPointباید دقت کنید ،رشایطی را فراهم نکنید که  PowerPointاقدام به  Save As ...محتوای شام مناید،
چرا که در این صورت اتفاقی خواهد افتاد که مطلوب شام نیز نیست؛ خوشبختانه در حالت عادی ،چنین وضعتی (یعنی امکان -ذخیره به نام-
… )Save Asبرای  PowerPointمتعارف نیست.
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برای دانلود نرمافزار میتوانید به وب سایت  http://tavafi.ir/post/tpeمراجعه فرمائید.
علی رغم اینکه سعی شده است نرمافزار به قیمت پایین ارائه شود ،اما -باز هم معلوم است که -تولیدکنندگان محتوا ،برای استفاده از نرمافزاری که هنوز
آنرا خوب بررسی نکردهاند حارض به پرداخت وجه قابل مالحظه نیستند .لذا سعی کردهایم نرمافزار را در دو مرحله به تولیدکنندگان محتوا ارائه کنیم.
 .1مرحله دانلود نرمافزار با پرداخت وجه بسیار کم.
 .2استفاده از نرمافزار در حالت دمو (حتی با پرداخت وجه کم)
 در حالت دمو ،امکان استفاده از متام امکانات نرمافزار وجود دارد.
 تنها محدودیت حالت دمو ( ،)DEMOایناستکه :تولیدات محافظت شده ،فقط در رایانهای که نرمافزار ،در آن نصب شدهاند ،کار
میکند ،و در رایانهی دیگر اجرا منیشوند.
 .3مرحله دوم ،خرید کدفعالسازی برای استفاده از نرمافزار در یک رایانه.
پس از اینکه از عملکرد نرمافزار مطمنئ شدید میتوانید به مرحله خرید کدفعالسازی به صورت آنالین وارد شوید.
فعالسازی:
کدفعالسازی بر اساس شامره سیال سخت افزاری  CPUبرای یک رایانه و به صورت دامئی تولید میشود.
دامئی یعنی اینکه اگر ویندوز را عوض کنید یا تغییر دهید بازهم کدفعالسازی قبلی کار خواهد کرد.
روی تصویر کلید پایین سمت راست پنجره اصلی نرمافزار،کلیک کنید:
)بجای صفرها باید شامره سیال را تایپ کنید( http://tavafi.ir/post/payonline-tpe?id=00000000000
به اینرتنت متصل شوید و در صفحه خرید آنالین کدفعالسازی نرمافزار : PowerPoint Encrypter
روی دکمه پرداخت کلیک کنید ،به درگاه پرداخت بانک متصل خواهید شد.

پس از پرداخت کدفعالسازی را کپی کنید و در محل مربوطه در نرمافزار  Pasteکنید ،سپس روی دکمه سبز کلیک کنید.

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

 .4تولید محتوا و استفاده از متام امکانات نرمافزار
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نصب نرمافزار محافظت از فایلهای پاورپوینتPowerPoint
نصب نرمافزار با سعت انجام میشود .جمعا سه پنجره برای نصب نرمافزار دیده میشود.
که همگی شبیه بههم هستند:
-1پنجره خوشآمدگویی و اجازهی نصب
-2پنجره فرآیند نصب
-3پنجره اعالم انجام موفقیتآمیز نصب نرمافزار.
پس از نصب میتوانید روی دکمه  Helpبرای منایش همین راهنام ،و یا  Runبرای اجرای نرمافزار کلیک کنید.

پس از نصب نرمافزار آیکن نرمافزار در دسکتاپ قرار خواهد گرفت.

5

نرمافزار محفاظت از فایلهای پاورپوینتPowerPoint

نگارش2.0.0 :

ایجاد فایل جدید  PowerPointمحافظت شده

این نرمافزار میتواند به دو صورت از فایل شام حفاظت کند.
روش اول ،حفاظت ساده :در این روش فقط فایل  PowerPointشام به یک فایل EXEتبدیل میشود .
 در این روش رصفا محتوای پاورپوینت ،از دسرتس کاربر استفاده کننده از آن خارج شده است.
 برای اجرای فایل باید کاربر نرمافزار  Microsoft Office PowerPointرا نصب کرده باشد.
 پس از تولید فایل  EXEدر رایانه تولیدکننده محتوا ،فایل  EXEدر سایر رایانهها ،به رشطی اجرا می شود که تولیدکننده
محتوا نرمافزار  PowerPoint Encrypterرا فعال کرده باشد.
 فایل  EXEتولید شده در رایانه تولیدکننده محتوا ،حتی بدون فعالسازی نرمافزار  ،PowerPoint Encrypterکار میکند.

روش دوم ،حفاظت با کدفعالسازی :در این روش فقط فایل  PowerPointشام به یک فایل EXEتبدیل میشود.
 در این روش محتوای پاورپوینت ،از دسرتس کاربر استفاده کننده از آن خارج شده است.
 برای اجرای فایل باید کاربر نرمافزار  Microsoft Office PowerPointرا نصب کرده باشد.
 کاربران محتوای باید شامره سیال سخت افزاری (شامره سیال  ،)CPUرا برای تولید کننده محتوا ارسال کنند.
 نرمافزار تولید شده که حاوی فایل  PowerPointاست در شناسایی و اعالم شامره سیال سختافزاری (شامره سیال
 )CPUکاربر به او کمک میکند ،و شامره را اعالم میکند.
 تولید کننده محتوا ،برای کاربر محتوای خود در رایانه خود کدفعالسازی ایجاد کرده و به کاربر ارائه میکند.
 کاربر محتوا کد را در محل مربوطه  Pasteبا تایپ منوده و محتوا توسط  Powerpointمنایش داده میشود.
 پس از تولید فایل  EXEدر رایانه تولیدکننده محتوا ،فایل  EXEدر سایر رایانهها ،به رشطی اجرا می شود که تولیدکننده
محتوا نرمافزار  PowerPoint Encrypterرا فعال کرده باشد.
 فایل  EXEتولید شده در رایانه تولیدکننده محتوا ،حتی بدون فعالسازی نرمافزار  ،PowerPoint Encrypterکار میکند.
راهنامی حالتهای اجرای محتوای محافظت شده در رایانههای مختلف و در رشایط مختلف
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محافظت از فایل  PowerPointبه صورت ساده
در این روش فایل  PowerPointشام به یک فایل اجرایی با پسوند  ،EXEتبدیل میشود .کاربر محتوای شام به هیچ
عنوان به فایل  PowerPointشام دسرتسی نخواهد داشت ،و برای دیدن محتوای تولیدی شام ،فقط باید فایل EXE
را اجرا کند.
اگر هنگام استفاده از این نوع محافظت ،نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterرا فعال نــکرده باشید ،فایلEXE
تولید شده فقط در رایانه شام ،اجرا خواهد شد و در هیچ رایانه دیگری اجرا منیشود ،لذا این فرصت فراهم میآید
تا شام از نحوه عملکرد فایل  EXEتولید شده،در رایانه خودتان مطلع شوید(.)DEMO
ابتدا پنجره نرمافزار  ، Minimizeمی شود ،فایل مورد نظرتان را انتخاب میکنید ،و فایل  EXEدر مسیری که فایل
قرار دارد تولید می شود.
در بررسی بعمل آمده بهرتین فایلهای پاورپوینت که نسبت به بقیه فرمتها ،دارای وضعیت حفاظتی بهرتی هستند این پسوندهای هستند ،بقیه
پسوندها ،به دلیل امنیتی پشتیبانی منیشوند:

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

محافظت از فایل  PowerPointبا کدفعالسازی
با این روش فایل  PowerPointشام به یک فایل اجرایی با پسوند  ،EXEتبدیل میشود .هنگام اجرای فایل،EXE
شامره سیال پردازشگر ( )CPUرایانه کاربر استفاده کننده از محتوا ،اعالم میشود؛ کاربر باید کد را برای
شام(تولیدکننده محتوا) ،ارسال کند ،و از شام کدفعالسازی دریافت مناید(کدفعالسازی دامئی است).
ابتدا پنجره نرمافزار محافظت ،Minimizeمی شود ،فایل  PowerPointمورد نظرتان را انتخاب میکنید ،و فایل EXE
در مسیری که فایل  PowerPointقرار دارد تولید می شود.
امکان منایش فایل محافظت شده با کدفعالسازی در حالت  ،Demoفقط در همین رایانه وجود دارد.

.1
.2

.3
.4
.5

آدرس وب سایت موسسه شام مهم است ،کاربران محتوای شام با این آدرس به شام متاس خواهند گرفت.
برای تنظیم این اطالعات به بخش «اطالعات مؤســسه تولیـد محتوای الکرتونیکی من» ،مراجعه کنید.
آدرس پست الکرتونیکی شام مهم است ،کاربران محتوای شام با این آدرس به شام متاس خواهند گرفت.
برای تنظیم این اطالعات به بخش «اطالعات مؤســسه تولیـد محتوای الکرتونیکی من» ،مراجعه کنید.
شامرهمتاس یا آدرس شبکه اجتامعی شام مهم است ،کاربران محتوای شام با این آدرس به شام متاس خواهند گرفت.
برای تنظیم این اطالعات به بخش «اطالعات مؤســسه تولیـد محتوای الکرتونیکی من» ،مراجعه کنید.
نام فایل  PowerPointشام ،که قصد حفاظت آنرا دارید مهم است ،این نام به عنوان نام پروژه به عنوان مبنای حفاظت از فایل PowerPoint

شام قرار خواهد گرفت و صدور کد فعالسازی بر این اساس است.
شامره سیال  CPUو کدفعالسازی شام نیز اهمیت دارد ،لذا از درستی کدفعالسازی خود برای انجام درست کار حفاظت و پشتیبانی
کاربران خود مطمنئ شوید.

البته امکان تولید فایل حفاظت شده ،به هر دو روش ساده و باکدفعالسازی ،بدون فعالسازی نرمافزار برای بررسی دمو ،DEMOوجود دارد.
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تولید کدفعالسازی جدید برای کاربران
اگر هنگام استفاده از این بخش ،نرمافزار محافظت از فایلهای پاورپوینت را فعال نــکرده باشید ،این
بخش کار منیکند .اگر از روش محافظت از فایل های  ، PowerPointبه روش حفاظت با کدفعالسازی،
استفاده کرده باشید ،کاربر محتوای شام نیاز به کدفعالسازی برای اجرای فایل  EXEتولید شده خواهد
داشت ،کاربر یک شامره سیال CPUکه به صورت  W128xxxxxxxxxxاست ،برای شام ارسال میکند ،و
شام کدماشین(سخت افزار) ]شامره سیال [ CPUرا در محل مربوطه در همین صفحه  ،Pasteمیکنید.
فایل  EXEتولید شده خودتان را باید در دسرتس داشته باشید ،فایل را در بخش مسیر فایل محتوا(،)EXE
تعیین کنید ،مسیر باید کامل باشد ،چون هنگام تولید کدفعالسازی محتوای فایل  EXEبررسی میشود.
هنگام تولید کدفعالسازی ،شامره سیال
رایانه تولیدکننده محتوای  ،EXEبا شامره
سیال رایانهای که می خواهد کد فعالسازی تولید کند باید یکسان باشد ،اگر نه
کدفعالسازی ،تولید شده عمل منیکند ،این کار به منظور جلوگیری از هک کردن کد
فعالسازی محتوای شام ،انجام میشود .شام که هم محتوای خود را در این رایانه
محافظت میکنید و هم کدفعالسازی کاربران خود را در همین رایانه تولید میکنید،
در این رابطه مشکلی نخواهید داشت.
پس از کلیک روی دکمه مزبور ،کد فعالسازی ویژه کاربر تولید میشود ،کدفعالسازی
را  Copyکنید و برای کاربر محتوای خود ارسال کنید.
اطالعاتی مانند نام کاربر ،و شامره متاس ،در تولید کدفعالسازی نقشی ندارند ،اما اگر
میخواهید اطالعات کاربران خود را حفظ کنید از این بخش استفاده کنید ،پس از
ثبت و ذخیره (اضافه کردن کاربر) ،میتوانید اطالعات کاربر را در لیست کاربران
محتوای خود مشاهده و در آینده پیگیریهای بعدی را انجام دهید.
اگر روی عبارت کدماشین(سخت افزار) ،کلیک کنید ،کد ماشین رایانه فعلی در محل
مربوطه قرار داده میشود ،ه نگام تولید کدفعالسازی به کدماشین کاربر ،و فایل EXE
دقت کنید ،چون اگر این دو مغایرت داشته باشند ،کدفعالسازی بیاثر خواهد بود.

آقای یا خانم کاربر محتوای من
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مدیریت کاربران تولیدات محتوا
اگر از روش محافظت از فایل های  ، PowerPointبه روش حفاظت با کدفعالسازی ،استفاده کرده باشید ،کاربر محتوای شام نیاز
به کدفعالسازی برای اجرای فایل  EXEتولید شده خواهد داشت ،که پس از تولید کد میتوانید اطالعات کاربران خود را حفظ
کنید و اطالعات را در این لیست مشاهده و پیگیریهای الزم را انجام دهید.
اگر میخواهید اطالعات سلولها را تغییر دهید ،روی هر سلول کلیک کنید ،و رشوع به تایپ کنید.
قبل از خروج از این بخش اگر اطالعات را تغییر داده باشید باید ،با کلیک روی دکمه «ثبت و ذخیره»،
تغییرات را ذخیره کنید.
میتوانید اطالعات مشرتیان خود را که قبالَ از آن فایل پشتیبلنی تهیه کردهاید ،را بازیابی کنید ،و ادامه دهید.
برای استفاده و ادامه کار با اطالعات کاربران محتوای خود(،زمانی که به هر دلیل رایانه دچار اشکال و نصب مجدد ویندوز میشوید).
به روش زیر عمل کنید:
 .1ابتدا نرمافزار محافظت از فایلهای پاورپوینت را نصب کنید.
 .2نرم افزار را فعالسازی کنید(.کدفعالسازی شام برای یک رایانه دامئی است).
 .3به بخش مدیریت کاربران تولیدات من وارد شوید ،و روی دکمه بازیابی فایل پشتیبانی کلیک کنید ،مسیر فایل پشتیبانی را که فایلی
به نام  Backup_Customers.iniاست را معرفی و انتخاب کنید.
برای استفاده های بعدی از فایل پشتیبانی اطالعات کاربران ،این فایل را باید با کلیک روی دکمه «تهیه فایل پشتیبانی» ،تولید کنید.
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اطالعات موسسه تولید محتوا
اگر از روش محافظت از فایل های  ،PowerPointبه روش حفاظت با کدفعالسازی ،استفاده
کنید ،هنگام حفاظت از فایل  Powerpointو تولید فایل  ،EXEاطالعات موسسه شام به
عنوان تولید کننده فایل حفاظت شده در فایل  ، EXEثبت خواهد شد ،این اطالعات
شامل مواردی همچون اطالعاتی است که در این پنجره دیده میشود.
کاربران نرم افزار شام از طریق این اطالعات با شام ارتباط برقرار خواهند کرد (منظور:
آدرسهای وبسایت ،پستالکرتونیکی و ...است).
شامره سیال  CPUرایانه شام ،کدفعالسازی شام ،در فایل  ،EXEبه عنوان تنها رایانهای که میتواند برای تولیدات شام کدفعالسازی تولید کند ثبت خواهد
شد ،بنابراین از اینکه کس دیگری بتواند برای تولیدات شام کدفعالسازی ایجاد کند ،نگران نباشید.
اگر نرمافزار محافظت از فایلهای پاورپوینت را ،فعال نکرده باشید میتوانید از این نرمافزار به صورت  DEMOاستفاده کنید:
• در حالت  ،DEMOمیتوانید فایلهای محافظت شدهای تولید کنید ،که فقط در رایانه شام قابل اجرا هستند.
• اگر در حالت  ،DEMOفایل محافظت شده ایجاد کنید ،در رایانههای دیگر اجرا منیشود.
• در حالت  ،DEMOامکان صدور کد فعالسازی وجود ندارد.
پس از فعالسازی متامی امکانات نرمافزار فعال خواهد شد.

نام موسسه تولید محتوای الکرتونیکی من

آدرس وب سایت ،آدرس پستالکرتونیکی ،شامرهمتاس یا آدرس شبکه اجتامعی ،نام فایل  ،Powerpointشامره سیال  CPUو کدفعالسازی شام،
مهم هستند ،نه تنها کاربران محتوای شام با این آدرس به شام متاس خواهند گرفت ،بلکه مبنای حفاظت از فایل  PowerPointشام و صدور کد
فعالسازی بر این اساس است.
البته امکان تولید فایل حفاظت شده ،به هر دو روش ساده و باکدفعالسازی ،بدون فعالسازی نرمافزار برای بررسی دمو ،DEMOوجود دارد.
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راهنام
در حالت دمو و فعال برای تولیدکننده(به عنوان بهره برداری کننده از نرمافزار) و کاربر محتوا(به عنوان بهره برداری کننده از محتوای تولید شده) ،مجموعا  10وضعیت امکانپذیر است:

اجرای فایل  EXEمحتوای محافظت شده
محتوای محافظت شده ساده
اجرای محتوای تولید شده
بعد از خرید کد فعالسازی

اجرای محتوای تولید شده
قبل از خرید کد فعالسازی

اجرا در رایانه
کاربر محتوا

اجرا در رایانه
تولیدکننده

اجرا در رایانه
کاربر محتوا

اجرا در رایانه
تولیدکننده

(جهتبهرهبرداری)

(جهت تست)

(جهتبهرهبرداری)

(جهت تست)

(حالت)10

(حالت)9

(حالت)8

(حالت)7

محتوای محافظت شده نیازمند به کدفعالسازی
اجرای محتوای تولید شده
بعد از خرید کد فعالسازی
اجرا در رایانه کاربر محتوا
(جهت تست)
کاربر محتوا،
کد فعالسازی
از تولیدکننده
دریافتنکرده

کاربر محتوا،
کد فعالسازی
از تولیدکننده
دریافتکرده

جهتبهرهبرداری

جهتبهرهبرداری

(حالت)6

(حالت)5

اجرا در رایانه
تولیدکننده
(جهت تست)
(حالت)4

اجرای محتوای تولید شده
قبل از خرید کد فعالسازی
اجرا در رایانه کاربر محتوا
(جهت تست)
کاربر محتوا،
کدفعالسازی از
تولیدکننده
دریافت نکرده
(غیرممکن
است ،رصفا
جهت تست و
بررسی)
(حالت)3

کاربر محتوا،
کدفعالسازی از
تولیدکننده
دریافتکرده
(غیرممکن
است ،رصفا
جهت تست و
بررسی)
(حالت)2

اجرا در رایانه
تولیدکننده
(جهت تست)
(حالت)1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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حالتهای مختلف بر اساس رشایط اجرای نرمافزار در رایانههای مخ تلف و تهیه کدفعالسازی برای کاربر محتوا ،و تولیدکننده نرمافزار حفاظت
به رشح زیر هستند:
رایانه تولیدکننده محتوا ،در حالتی که هنوز کدفعالسازی نرمافزار را خریداری نکرده است.
در این حالت استفاده از نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterو تولیدات این نرمافزار بررسی می شود.
عالوه بر اینکه تولیدکننده محتوا ،قصد بررسی نرمافزار حفاظت  PowerPoint Encrypterرا دارد ،ممکن است شخصی به عنوان سوء استفاده کننده از
محتوای تولید کننده ،نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterرا دانلود کرده باشد ،در این رشایط بررسیهای هوشمندانهای انجام شده است که از طریق
طرح سئواالت زیر مطرح و پاسخ داده میشود:
-1/1آیا بدون تهیه کدفعالسازی نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterمیتوان محتوایی تولید کرد که برای اجرای آن کدفعالسازی نیاز باشد؟
 می شود محتوای حفاظت شده تولید کرد ،اما فایل تولید شده ،فقط در رایانه تولیدکننده کار میکند و نیاز به کدفعالسازی نخواهد داشت.
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
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 در
هیچ رایانه دیگری محتوای محافظت شده خود را منایش نخواهد داد.
-2/1آیا محتوای تولید شده در حالت  ،1در رایانه تولید کننده ،اجرا می شود؟
 . بله
هنگام اجرای این گونه تولیدات اوال پنجره استفاده دمو منایش داده خواهد شد.

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
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 در
هیچ رایانه دیگری محتوای محافظت شده خود را منایش نخواهد داد.
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-3/1آیا محتوای تولید شده در حالت  ،1در سایر رایانهها (منظور کاربر محتوا است) ،اجرا می شود؟
 . خیر
هنگام اجرای این گونه تولیدات اوال پنجره استفاده دمو منایش داده خواهد شد.
ثانیا ،پنجره درخواست کدفعالسازی منایش داده می شود.
نه تولید کننده میتوان د کد فعالسازی تولید کند و نه حتی اگر کد به این پنجره
وارد شود عملی میکن د ،لذا ،برنامه خامته خواهد یافت و محتوای منایش داده
منی شود.

-4/1آیا اگر کسی نرمافزار حفاظت  ، PowerPoint Encrypterرا دانلود و در رایانه خود نصب کند میتواند برای محتوای تولید شده توسط تولیدکننده
دیگری ،کد فعالسازی تولید کند (به عبارتی از نرمافزار حفاظت  ، PowerPoint Encrypterسوء استفاده مناید)؟
. 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
 آدرس پستالکرتونیکی
 شامرهمتاس یا آدرس شبکه اجتامعی
 نام فایل PowerPoint
 شامره سیال  CPUو کدفعالسازی تولید کننده.
لذا محتوای فایل  EXEحاوی اطالعاتی است که با رایانه کاربر و سوء استفاده کننده هامهنگی ندارد ،به این ترتیب اگر کسی نرمافزار
حفاظت  ، PowerPoint Encrypterرا دانلود و در رایانه خود نصب کند ،منیتواند برای محتوای تولید شده توسط تولیدکننده دیگری،
کدفعالسازی تولید کند ،و موضوع سوء استفاده از نرمافزار حفاظت  ، PowerPoint Encrypterبرای تولید کد فعالسازی برای محتواهای
دیگران منتفی خواهد بود.
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رایانه کاربر محتوا ،در حالتی که هنوز تولیدکننده ،کدفعالسازی نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterرا خریداری نکرده است؛ و کاربر
محتوا کدفعالسازی از تولیدکننده محتوا دریافت کرده است؛ هر چند استفاده از محتوای تولید شده در این وضعیت غیرممکن است اما بررسی شده است
که نتیجه بررسی تقدیم می شود:
در این حالت استفاده از نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterو تولیدات این نرمافزار بررسی می شود.
عالوه بر اینکه تولیدکننده محتوا ،قصد بررسی نرمافزار حفاظت  PowerPoint Encrypterرا دارد ،ممکن است شخصی به عنوان سوء استفاده کننده از
محتوای تولید کننده ،نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterرا دانلود کرده باشد ،در این رشایط بررسیهای هوشمندانهای انجام شده است که از طریق
طرح سئواالت زیر مطرح و پاسخ داده میشود:
-1/2آیا بدون تهیه کدفعالسازی نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterمیتوان محتوایی تولید کرد که برای اجرای آن کدفعالسازی نیاز باشد و کد
فعالسازی برای کاربر محتوا ایجاد کرد؟
 . خیر
شامره سیال  CPUو کدفعالسازی تولید کننده ،در استتار و تولید و بررسی کدفعالسازی ،اهمیت دارد ،لذا بدون تهیه کدفعالسازی نرمافزار
حفاظت  ،PowerPoint Encrypterمنیتوان محتوایی تولید کرد که برای اجرای آن کدفعالسازی نیاز باشد ،در نتیجه کدفعالسازی نیز منیتوان تولید
کرد ،و اگر هم تولید شود کاربرد ندارد.
-2/2آیا محتوای تولید شده در حالت  ، 2در رایانه تولید کننده ،اجرا می شود؟
 . بله
محتوای محافظت شده منایش داده خواه د شد ،هرچند پنجره های هشدار استفاده از دمو ،و درخواست کدفعالسازی منایش داده می شوند.
-3/2آیا محتوای تولید شده در حالت  ،2در سایر رایانهها (منظور کاربر محتوا است) ،اجرا می شود و میتوان برای کاربر کدفعالسازی تولید کرد؟
 . خیر
شامره سیال  CPUو کدفعالسازی تولید کننده ،در استتار و تولید و بررسی کدفعالسازی ،اهمیت دارد ،لذا بدون تهیه کدفعالسازی نرمافزار
حفاظت  ،PowerPoint Encrypterمنیتوان محتوایی تولید کرد که برای اجرای آن کدفعالسازی نیاز باشد ،در نتیجه کدفعالسازی نیز منیتوان تولید
کرد ،و اگر هم تولید شود کاربر ندارد .لذا هرچند پنجره های هشدار استفاده از دمو ،و درخواست کدفعالسازی منایش داده میشوند؛ ولی
محتوای محافظت شده منایش داده نخواهد شد.
-4/2آیا اگر کسی نرمافزار حفاظت  ، PowerPoint Encrypterرا دانلود و در رایانه خود نصب کند میتواند برای محتوای تولید شده توسط تولیدکننده
دیگری ،کد فعالسازی تولید کند (به عبارتی از نرمافزار حفاظت  ، PowerPoint Encrypterسوء استفاده مناید)؟
این سئوال هر چند به سئوال  4/1نزدیک است اما در آن یک نکته هوشمندانه وجود دارد ،آن نکته اینست که ،آیا در رایانهای که اکنون شامره سیال CPU
آن در نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterبه عنوان کد  CPUاصلی تلقی می شود ،میتوان محتوای نیازمند به کدفعالسازی را اجرا کرد؟
 . خیر
در این مورد نیز به شامره سیال  CPUو کدفعالسازی تولید کننده ،توجه می شود ،این کد در داخل حفاظت  ،PowerPoint Encrypterاستتار
شده و تولید و بررسی کدفعالسازی ،بر اساس آن انجام میشود ،لذا بدون تهیه کدفعالسازی نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterمنیتوان محتوایی
تولید کرد که برای اجرای آن کدفعالسازی نیاز باشد ،در نتیجه کدفعالسازی نیز منیتوان تولید کرد ،و اگر هم تولید شود کاربرد ندارد .لذا هرچند پنجره
های هشدار استفاده از دمو ،و درخواست کدفعالسازی منایش داده میشوند؛ ولی محتوای محافظت شده منایش داده نخواهد شد.
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رایانه کاربر محتوا ،در حالتی که هنوز تولیدکننده ،کدفعالسازی نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterرا خریداری نکرده است؛ و کاربر
محتوا نیز کدفعالسازی از تولیدکننده محتوا دریافت نکرده است؛ استفاده از محتوای تولید شده در این وضعیت غیرممکن است اما بررسی شده است،
این حالت شبیه به حالت  2است و بسیاری از سئواالت و پاسخهایی که در این حالت مطرح است در حالت  2طرح و به آنها پاسخ داده شده است ،اما
از آنجهت که باید بررسی میشده،بررسی شده که نتیجه بررسی تقدیم می شود:
 . هرچند پنجره های هشدار استفاده از دمو ،و درخواست کدفعالسازی منایش داده میشوند؛ ولی محتوای محافظت شده منایش داده
نخواهد شد.
رایانه تولیدکننده محتوا ،در حالتی که کدفعالسازی نرمافزار را خریداری کرده است.
تولیدکننده محتوا ،پس از خرید کدفعالسازی نرمافزار حفاظت  PowerPoint Encrypterاقدام به حفاظت و تولید محتوای محافظت شده میکند.
اجرای محتوای تولید شده در رایانه تولیدکننده محتوا چگونه است؟
 . پنجره های هشدار استفاده از دمو ،و درخواست کدفعالسازی منایش داده میشوند؛ و محتوای محافظت شده منایش داده خواهد شد.
رایانه کاربر محتوا ،در حالتی که تولیدکننده کدفعالسازی نرمافزار را خریداری کرده است.
بررسی اوضاع کاربر محتوای تولید شده در حالی که هنوز کدفعالسازی محتوای تولید شده را از تولیدکننده ،دریافت نکرده است.
از طریق طرح سئوال و پاسخ:
 -1/5کاربر پس از دریافت فایل  EXEمحتوای حفاظت شده و اجرای فایل با چه پیامهایی روبرو خواهد شد؟
 . پنجره درخواست کد فعالسازی و مناس اطالعات متاس برای کد فعاالسزی به کار منایش داده می شود.
اطالعاتی که تولید کننده نرم افزار در بخش «اطالعات مؤســسه تولیـد محتوای الکرتونیکی من» ،در اینجا به کار منایش داده میشود.

در این پنجره ،اطالعات موسسه شام به کاربر محتوای شام منایش داده میشود:
 آدرس وب سایت
 آدرس پستالکرتونیکی
 شامرهمتاس یا آدرس شبکه اجتامعی
 نام فایل PowerPoint
اطالعاتی که کاربر باید برای شام بفرستد و مختص رایانه خودش است نیز دیده می شود:
 شامره سیال  CPUرایانه کاربر
کاربر میتواند ،شامره داخل کادر فرمز رنگ را برای شام
ارسال کند
 -2/5کاربر محتوا چگونه میتواند کدفعالسازی تهیه کند؟

 ارسال شامره سیال از طریق وب سایت.
در این روش دو پارامرت از طریق  URLبه وبسایت شام ارسال می شود:

Id -1
Productname -2
آدرس به رشح زیر تنظم می شود:

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

 -3/5کدفعالسازی چه کدی است و چگونه است؟
 . یک کد طوالنی حرفی/عددی است.

-4/5کدفعالسازی را چگونه باید در در نرمافزار حاوی محتوای حفاظت شده وارد کرد؟
 . کد را در پس از دریافت در حافظه کپی کرده سپس در پنجره درخواست کد فعالسازی روی دکمه  Pasteکلیک میکند در پایان روی
دکمه  okکلیک می مناید.

 -6/5آیا هر بار که محتوا اجرا می شود به کدفعالسازی نیاز دارد؟
 . خیر
کدفعالسازی در حافظه سیستم عامل ویندوز ذخیره خواهد شد.
 -7/5آیا میتوان پس از اجرای یک محتوا در یک رایانه کدفعالسازی را در آن رایانه غیرفعال کرد؟
 . بله
هنگام اجرای نرم افزار از /U ، Switchاستفاده کنید ،مثال:
C:\Users\WinX64\Desktop\potm.EXE /u

 -8/5آیا یک کدفعالسازی برای چند رایانه کاربرد دارد؟
 . خیر
چون شامره سیال  CPUرایانههای مختلف متفاوت است.
 -9/5یک کدفعالسازی برای همه تولیدات یک تولید کننده کاربرد دارد؟
 . خیر
نام فایل اساس تولید کدفعالسازی است و اگر نام فایل تغییر کند کدفعالسازی نیز تغییر خواهد کرد.
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 -10/5کدفعالسازی یک تولید کننده برای تولیدات سایر تولیدکنندگان در یک رایانه کاربرد دارد؟
 . خیر
متام اطالعات یک تولید کننده با تولید کننده دیگر متفاوت است؛ بنابراین کدهای فعالسازی تولید کنندگان مختلف،کامال متفاوت خواهد بود.
 -11/5آیا میتوان بجای تهیه کدفعالسازی از تولیدکننده محتوا ،نرمافزار حفاظت  ، PowerPoint Encrypterرا روی رایانه کاربر نصب کرد و کدفعالسازی
تولید کرد؟(در واقع از نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterسوء استفاده کرد؟)
 . خیر
هنگام حفاظت و منایش محتوا ،و هنگام بررسی صحت کدفعالسازی به شامره سیال  CPUو کدفعالسازی تولید کننده ،توجه میشود ،این کد
در داخل حفاظت  ، PowerPoint Encrypterاستتار شده و تولید و بررسی کدفعالسازی ،بر اساس آن انجام میشود ،لذا بدون تهیه کدفعالسازی نرمافزار
حفاظت  ،PowerPoint Encrypterمنی توان محتوایی تولید کرد که برای اجرای آن کدفعالسازی نیاز باشد ،در نتیجه کدفعالسازی نیز منیتوان تولید کرد ،و
اگر هم تولید شود کاربرد ندارد .لذا هرچند پنجره های هشدار استفاده از دمو ،و درخواست کدفعالسازی منایش داده میشوند؛ ولی محتوای محافظت
شده منایش داده نخواهد شد.

 -12/5آیا می توان تصویر باالی پنجره درخواست کد فعالسازی را سفارشی کرد ،تا لوگوی موسسه را منایش دهد؟
 . بله
کنار فایل  EXEتصویری از نوع  jpgبا نام نام فایل و  logoو به ابعاد  400در  130پیسکی قرار دهید ،در صورتیکه تولید کننده فعالسازی انجام
داده باشد ،لوگوی مووسه منایش داده خواهد شد .مثال:

aa.exe
aalogo.jpg
رایانه کاربر محتوا ،در حالتی که تولیدکننده کدفعالسازی نرمافزار را خریداری کرده است.
بررسی اوضاع کاربر محتوای تول ید شده در حالی که کدفعالسازی محتوای تولید شده را از تولیدکننده ،دریافت کرده است.
از طریق طرح سئوال و پاسخ:
-1/6کدفعالسازی را چگونه باید در در نرمافزار حاوی محتوای حفاظت شده وارد کرد؟
 . کد را در پس از دریافت در حافظه کپی کرده سپس در پنجره درخواست کد فعالسازی روی دکمه  Pasteکلیک میکند در پایان روی
دکمه  okکلیک می مناید.

 -2/6آیا هر بار که محتوا اجرا می شود به کدفعالسازی نیاز دارد؟
 . خیر
کدفعالسازی در حافظه سیستم عامل ویندوز ذخیره خواهد شد.
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 -3/6آیا میتوان پس از اجرای یک محتوا در یک رایانه کدفعالسازی را در آن رایانه غیرفعال کرد؟
 . بله
هنگام اجرای نرم افزار از /U ، Switchاستفاده کنید ،مثال:
C:\Users\WinX64\Desktop\potm.EXE /u
 -4/6آیا یک کدفعالسازی برای چند رایانه کاربرد دارد؟
 . خیر
چون شامره سیال  CPUرایانههای مختلف متفاوت است.
 -5/6یک کدفعالسازی برای دیگر تولیدات یک تولید کننده کاربرد دارد؟
 . خیر
چون نام فایل پروژه در تولید کدفعالسازی اهمیت دارد.
 -6/6کدفعالسازی یک تولید کننده برای تولیدات سایر تولیدکنندگان در یک رایانه کاربرد دارد؟
 . خیر
چون شامره سیال  ،CPUتولید کنندگان مختلف متفاوت است.
 -7/6آیا میتوان بجای تهیه کدفعالسازی از تولیدکننده محتوا ،نرمافزار حفاظت  ، PowerPoint Encrypterرا روی رایانه کاربر نصب کرد و کدفعالسازی
تولید کرد؟(در واقع از نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterسوء استفاده کرد؟)
 . 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
 آدرس پستالکرتونیکی
 شامرهمتاس یا آدرس شبکه اجتامعی
 نام فایل PowerPoint
 شامره سیال  CPUو کدفعالسازی تولید کننده.
لذا محتوای فایل  EXEحاوی اطالعاتی است که با رایانه کاربر و سوء استفاده کننده هامهنگی ندارد ،به این ترتیب اگر کسی نرمافزار
حفاظت  ، PowerPoint Encrypterرا دانلود و در رایانه خود نصب کند ،منیتواند برای محتوای تولید شده توسط تولیدکننده دیگری،
کدفعالسازی تولید کند ،و موضوع سوء استفاده از نرمافزار حفاظت  ، PowerPoint Encrypterبرای تولید کد فعالسازی برای محتواهای
دیگران منتفی خواهد بود.
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در رایانه تولیدکننده محتوا ،در حالتی که هنوز کدفعالسازی نرمافزار را خریداری نکرده است ،و جهت بررسی نرمافزار با آن کار میکند.
در این حالت استفاده از نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterو تولیدات این نرمافزار بررسی می شود.
عالوه بر اینکه تولیدکننده محتوا ،قصد بررسی نرمافزار حفاظت  PowerPoint Encrypterرا دارد ،ممکن است شخصی به عنوان سوء استفاده کننده از
محتوای تولید کننده ،نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterرا دانلود کرده باشد ،در این رشایط بررسیهای هوشمندانهای انجام شده است که از طریق
طرح سئواالت زیر مطرح و پاسخ داده میشود:
-1/1آیا بدون تهیه کدفعالسازی نرمافزار حفاظت  ،PowerPoint Encrypterمیتوان محتوای محافظت شده تولید کرد ؟
 . میشود محتوای حفاظت شده تولید کرد ،اما فایل تولید شده ،فقط در رایانه تولیدکننده کار میکند.
-2/1محتوای تولید شده در حالت  ،7در رایانه تولید کننده ،چگونه اجرا میشود؟
 . فایل  EXEرا اجرا کنید.

پنجره هشدار استفاده  ،DEMOمنایش داده می شود و سپس محتوا منایش داده خواهد شد.
در رایانه تولیدکننده محتوا ،در حالتی که هنوز کدفعالسازی نرمافزار را خریداری نکرده است ،و جهت بررسی نرمافزار با آن کار میکند.
محتوای تولید شده در حالت  ،8در سایر رایانهها (منظور کاربران محتوای تولید شده است) ،اجرا می شود؟
 . خیر
پنجره هشدار استفاده  ،DEMOمنایش داده می شود و ولی محتواس حفاظت شده ،منایش داده نخواهد شد.
رایانه تولیدکننده محتوا ،در حالتی که تولیدکننده کدفعالسازی نرمافزار را خریداری کرده است.
نرمافزار  EXEتولید شده در رایانه تولیدکننده محتوا ،اجرا میشود.
رایانه کاربر محتوا ،در حالتی که تولیدکننده کدفعالسازی نرمافزار را خریداری کرده است.
نرمافزار  EXEتولید شده در سایر رایانهها(،منظور کاربران محتوا است) اجرا میشود.
با تشکر
از حامیتهای شام
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