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 مقدمه
 

 ون کپی رایت است.نران نبودن قادر ایبرای تولید نرم افزارها یکی از موانع کار 
برای حفظ حقوق خود هستند، یکی  یهایکنندگان محتواهای الکرتونیکی، در پی روشدر 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 ،های در دسرتسرسانه
کند که ویژه هامن شامره دی صادر میکند و کُرایانه به صورت اختصاصی است و یکتا است، تکیه می

 همه آنها عبور مناید.    د  تواند از س  منی ۀمحتوا،کنندمشکالتی وجود دارد که یک تهیه اافزاری باشد، امرسیال سخت
که با . یباشدم Multi Media Builder یندوز،در و و مورد استقبال بسیاری از متخصصین، ی قدرمتندتولید محتوا یهاافزارنرم ینتراز ساده یکی

نرم افزار  ینکند. ا یآنها فراهم م یو متنوع را برا یباز یدهد، امکان ساخت انواع اتوران ها یکاربران قرار م یارکه در اخت یامکانات یگسرتدگ
کاربران فراهم  یبرا یاتوران کامل و حرفه ا یکساخت  یو ساده خود، متام امکانات را برا رافیکیو رابط گ یرشفتهپ یها یناز پالگ یبانیبا پشت

آن  یاست که چرخه توسعه و به روز رسان یچند سالبا آنکه باشد  یم MediaChance یمحصول رشکت نرم افزار  Multimedia Builderکند،  یم
رسد اند، بلکه به نظر میکنند، نه تنها تاکنون از آن فاصله نگرفته، ولی آنقدر کامل است که کسانی که از آن استفاده میمتوقف شده است

افزارهای تولید محتوای افزار قدرمتند برای تولید محتوای خود استفاده خواهند کرد. دیگر نرمها بعد نیز از آن به عنوان یک نرمشاید تا سال
 -اما در عمل می توان گفت خیلی قویرت از آن نیستند -اند، شاید نسبت به آن زیباتر به نظر برسندارائه شده MMBروزی که پس از مشابه و به

 افزار کاملی است که نیاز به بروزرسانی ندارد.نرم MMBضعفی وجود دارد، در آنها نیز وجود دارد، شاید بتوان گفت،  MMBاگر در 
بیتی دچار مشکالتی شده است، اما  64اجرای آن در ویندوز های  -بیتی است 32نرم افزاری  MMBاز آنجا که –بیتی  64با حضور ویندوز های 

 بیتی نیز به راه انداخت و با آن تولید محتوا کرد. 64با چند تنظیم ساده می توان این نرم افزار را در ویندوز های 
، آن یرامونپ یطو مح یرتصاو یزسا یمتنظ قابلیت، اجزا در برنامه ییجابجا امکانعبارتنداز :  : Multimedia Builderنرم افزار  یهاقابلیتبرخی از 
مشهور  یاز فرمت ها پشتیبانی، برنامه یرتصاو یو اعامل افکت بر رو  ییراتتغ یجادا توانایی، ییاجرا یلفا یکاتوران در  یساز  یرهو ذخ ساخت
)حتی در یندوزمختلف و یهابا نسخه سازگار، در منت برنامه یقیدادن موس قرار، یاز زبان فارس پشتیبانی، ها Objectضبط  امکان،  یکیگراف

 افزار مالتی مدیایی به خوبی آن ارائه نکرده است.را هنوز هیچ نرم MMBهای برنامه نویسی چند الیه، قابلیت ماسک کردن فرم و، (10ویندوز 
های دی های بیشامری است که آنرا در بین برنامهنبلکه دارای توامن (،User Freandlyافزار نه تنها کاربر پسند) اما توجه داشته باشید که این نرم 

 ، یکی از نرم افزارهای معروف کرده است، وب سایت معروفی نیست که از این نرم افزار صحبت نکرده باشد.Multi Mediaتولید محتوا 
این نوع  ( است.Dynamic-link library) PLUGINهای ، کار بار فایل Media Chance Multi Media Builder افزارنرمهای ز مهمرتین قابلیتا

اما تولید آن نیاز  .شایانی ارائه منایدخدمات تواند در حفاظت از تولیدات ، و میاست( Binary)یک فایل با فرمت  فایل خود حفاظت شده است
باید  PLUGINبرای ساخت یک  به خصوص اینکه قرار باشد کار حفاظتی هم انجام دهد. -کسی نیستکه کار هر  - به یک مهندسی خاص دارد

 گیگابایت در رایانۀ تولید کننده، نصب شود و الی آخر ... 8تا  2افزار زبان برنامه نویسی با حجم یک نرم
محتوایی توسط ، حفاظت مناید، گام بزرگی در تولیدات Multimedia Builderهای آماده شده در ی که بتواند از پروژهPLUGINبا طراحی فایل 

تواند از اگر متخصص ایرانی بداند که به راحتی می تولیدکنندگان و افزار متخصص ایرانی، خواهد بود.
 ت کند، بیشرت تولید می کند.اش حفاظمحتوای الکرتونیکی تولید شده

 ساده است:حفاظت ،  PLUGIN پالگینروش 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 دهد.کار را ادامه می
دهد و هر بار  افزار خودش به آن دسرتسی دارد قرارپرسش را درون یک متغییر عمومی که فقط داخل نرم

                                                                                                           ;()is_activeاین مقدار را بررسی کند:

 رمزگذاری و فعالسازی مطلع باشد. افزاری وتولید کننده الزم نیست از مشخصات و خصائص سخت .2

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

 کننده محتوا کمک می کند، برای منایش راحتی کار، فایل منونه ضمیمه شده است.
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 شود:هنگام اجرا این پنجره به صورت روبرو دیده می

اصلی غیر فعال است، یعنی برنامه  در ابتدا دکمهدر این پنجره منونه 
اگر کاربر کدفعالسازی را که از تولید کننده گرفته، است،  شود، این مفهوم بسیار جدیمنی اجرا

 و روی دکمه کند،  Pasteیا ...  Paste، با دکمه کــدفعالــــــسازیدر محل 

 .منایش داده خواهد شد و کد درست باشد، دکمه کلیک کند، 
در افزاری رایانه در این پنجره کدسخت

PLUGIN ، کشف شده است، منایش داده
ی دیگری تکرار تواند، اطمینان داشته باشد که این کد در هیچ رایانهتولیدکننده میشود، می

بر پرسیده است، کد فعالسازی رپنجره سئوال دیگری از کا یندر هم PLUGINفایل  نخواهد شد.
ها و  Actionافزاری، توسط )در ادامه راهنام، درباره نحوۀ منایش کد سخت را وارد کنید.

معلوم  شود، درست است؟د آیا اگر هر کدی وار  سازی توضیح خواهیم داد(دریافت کد فعال
اما سئوال این  . فقط کدی قبول است که توسط تولیدکننده صادر شده باشد !است که خیر

 بسپارید، و بر روی تولید محتوای الکرتونیکی خود مترکز کنید. PLUGINکارهای سخت را به  :کهستاخ اینو پاس ؟چگونهاست که 

اش در رایانه کاربرش تولید شده افزارنرمو  باشدیستم رایانه کاربرش درست که با رشایط س ،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.دارای یک رمز ساز است، که در این کار به تولیدکننده کمک می PLUGIN افزارنرم

 
 

 

 

                                                                                                  

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

 طرح سئوالی مهم
توانند برای کنم دیگران هم استفاده می کنند؟ پس آیا آنها منیاستفاده می Multi Media Builderکه من برای حفاظت از تولیداتم در  پالگینیاز  آیا:

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

 مراجعه فرمائید. http://tavafi.ir/post/mmbeتوانید 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 کرده سعیلذا  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 دم( وDEMOاین ،)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 کد توانیدمطمنئ 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:افزارنرملید پایین سمت راست پنجره اصلی روی تصویر ک

http://tavafi.ir/post/payonline-se?id=00000000000 (بجای صفرها باید شامره رسیال را تایپ کنید) 
 :Multi Media Builder 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

 
 

 
   پالگینتولید محتوا و استفاده از متام امکانات  .4

http://tavafi.ir/post/mmbe
http://tavafi.ir/post/payonline-se
http://tavafi.ir/post/payonline-se
http://tavafi.ir/post/mmbe
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 Multi Media Builder های پروژهفایلاز  محافظتار ز افمنصب نر 
 .شودافزار دیده میشود. جمعا سه پنجره برای نصب نرمزار با رسعت انجام میافنصب 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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  PLUGINعملکرد  یبررس یبرا MMB 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.امکان را برای شام فراهم می کند که، کد فعالسازی پروژه تعیین نام پروژه این  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.میفعالسازی شام کدهای
 باشد. PorjectDEMOدر حالت دمو، باید نام پروژه، حتام  افزارنرمهنگام استفاده از 
 باشد. 123456در حالت دمو، باید گذرواژه، حتام  افزارنرمهنگام استفاده از 

 البته هامنطور که می بینید، شامره رسیال رایانه شام و کدفعالسازی شام هم مهم است،
 نیست. نیاز DEMOاما برای 

 ، کلیک کنید.Multi Media Builderزیر لوگوی  Copyروی دکمه 
 شود نیاز داریم.خطی که در کادر دیده می 4در این بخش به 

 این چهار خط به رشح زیر هستند:
Your_CPUSerialNumber$='4981016510221800784' 
Your_Activation_Code$='' 
Your_Project_ID_Name$='ProjectDEMO' 
Your_Project_PASWORD$='123456' 

 خط اول، شامره رسیال رایانه شام به عنوان تولید کننده است.
 خط دوم، کد فعالسازی شام به عنوان تولید کننده است که فعال مهم نیست.

  باشد. ProjectDEMOخط سوم، نام پروژه شام است؛ که فعال باید هامن 
 باشد. 123456گذرواژه تولید کننده است؛ که فعال باید هامن خط چهارم، 

 

 .یدکن یککل Multi Media Builderدکمه  یرو 
 .خواهد شدباز  Multi Media Builder افزارنرم( را با Multi Media Builder Sampleفایل پروژه منونه)

 
 
 
 

 کلیک کنید. روی دکمه 
 

 کلیک کنید. روی دکمه 
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 پرداخت.   در اینجا به نحوه تست رسیع خواهیم

 را پیدا کنید و آنرا باز کنید. criptSecurityElemansS ابتدا اسکریپت 

 خط نخست را به شامره رسیال رایانه خودتان تغییر دهید، درباره این شامره رسیال در مرحله قبل توضیح داده شد.
Your_CPUSerialNumber$='4981016510221800784' 
Your_Activation_Code$='' 
Your_Project_ID_Name$='ProjectDEMO' 
Your_Project_PASWORD$='123456' 
 

  را بزنید تا پروژه جرا شود. F5کلید 
 دریافت کد فعالسازی صحیح است. راین پنجره منتظ

 
 
 

تولید  MMBE_Master.exe تنها کدی درست است که توسط ، اگر هر کدی را بزنید غلط است
در رایانه خود، ایجاد  افزاری هستید که خودتان آنرااما چون، شام در حال اجرای نرم  شده باشد.

مبنای صدور کدفعالسازی ، برای  اید، و از آنجا که شامره رسیال رایانه شام به عنوانکرده
 پالگین افزارهای تولیدی خودتان اهمیت دارد، و در فایل پروژه شام ذخیره)و استتار( شده.نرم
نشان را هم  DMOاجرا دهد، ولی پیام دمو زۀفهمد که می تواند به صورت دمو، برای شام، اجامی

 های دیگر امکانپذیر نیست.اجرای حالت دمو، برای فایل پروژه شام در رایانه خواهد داد، تا متوجه شوید.
 ره رسیال سیستم خودتان، و فقط در یان رایانه است.و کدشام DEMO، یعنی DEMO-XXXXتنها کدی که اکنون می توانید اسفاده کنید، کد 

 کلیک کنیدروی دکمه  .1

 ، کلیک کنید.روی دکمه  .2

 خواهد شد. منایش دادهبوده  مخفیکه تاکنون دکمه  .3
 

 
 اید.عبور کرده افزارنرمشام از مرحله تست 

افزار نرماست که پس از فعالسازی  شامدر خدمت  افزارنرمراهنامی  ،از اینجا به بعد
د مطالب نتوانمیاند نیز دوستانی که هنوز فعالسازی نکردهد؛ نیاز به راهنامیی داری

بدرستی استفاده  افزارنرمد، و پس از خرید کدفعالسازی از امکانات نرا مطالعه کن
 .منایند
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 برای ارتباط با آن MMBuilderو تنظیامت  PLUGINراهنامی استفاده از 
 افزار فعالسازی شده، ارائه شده:برای نرم ،اینجای راهنام به بعداز 

 خود قرار دهید. Embeddedتوانید این فایل را در مجموعه فایل های مي قرار دارد. افزارنرمضمیمه در محل نصب این  PLUGINفایل 
نرم  Pageنخستین صفحه  پس از بازگشایی و اجرا قابل دستکاری است، بهرت است، هنگام اجرای نرم افزارتان در نخستین گام در اسکریپت Embeddedه فایل از آنجا ک

و در صورت نیاز مقدار آنرا بررسی  ، ذخیرهGlobalرا فراخوانی کنید، و وضعیت فعالسازی را بررسی کنید، و مقدار برگشتی را در متغییری  mmbe.Pluginافزارتان، فایل 
افزار شام خللی ایجاد نگردد. در این راهنام از آنجا که کنید، پس از فعالسازی توسط کاربر، از کاربر بخواهید تا نرم افزار را مجددا اجرا کند، تا در امنیت فعالسازی نرم

نیم، تا پس از فهم دقیق موضوع، از بهرتین مواضع امنیتی بهره مند شوید، لیکن با توجه به کشام در حال استفاده از یک پالگین جدید هستید ما قضیه را سخت منی
 اهمیت موضوع این قضیه در ابتدا مطرح گردید، تا از چشم دور مناند.

، شام و دیگری قدرت هامهنگی بین دو برنامه را دارد، یکی فایل خروجی پروژۀ  mmsb.dllپالگین 

کنیم که همه سعی می افزار روبرو هستیم، کهنرم چهاربنابراین با    MMBE_Master.exeافزار نرم
که در قالب یک مثال عینی کامال با موضوع آشنا شوید، تا  .توضیحات را با پروژه منونه ضمیمه توضیح دهیم
 ملموس مسائل، و روش حل آنها را درک کنید.

 کنیم تا درک موضوع راحترت شود.در طول راهنام از تصویری استفاده شده استفاده می 
  :افزار عبارتند ازچهار نرم
 MMB بیلدرمدیامالتی افزارنرم -1

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

 mmbe.Pluginپالگین  -3

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

  
  Sample.exeافزارنرم MMB بیلدرمدیامالتی افزارنرم

  

  
 ، یا رمزساز MMBE_Master.exeافزار نرم mmbe.Pluginافزار نرم
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 دهیم.کنیم، و آنرا توضیح میمنونه، را باز می  ، فایل پروژه  بیلدرمدیامالتی افزارنرمبا 

 
 :، عبارتند ازنیاز به توضیح دارندبخشهایی که 

1. Page Properties 
  ScriptSecurityElemansاسکریپت  .2
 Scriptset_SNاسکریپت  .3
  Script_isactiveاسکریپت  .4
 ScriptDEMOاسکریپت  .5
 ((TextID عنوان پروژهکادر متنی  .6
 DEMO  (BTNDEMO)تصویر) با کاربرد دکمه( .7
 (BTNCHK) تصویر) با کاربرد دکمه( بررسی کدفعالسازی .8
 (BTNUNREG) تصویر) با کاربرد دکمه( غیرفعالسازی .9
 (BTNCNT) تصویر) با کاربرد دکمه( ادامه... .10
 Copy  (BTNCOPY)تصویر) با کاربرد دکمه( کپی .11
 Paste (BTNPASTE)تصویر) با کاربرد دکمه( پیست  .12
 (EditBoxSN) کادر متنی شامره رسیال رایانه کاربر .13
 (EditBoxAC) کادر متنی دریافت کدفعالسازی .14
 (Plugin)پالگین  .15

 
 اند.هستند، آنها نیز برای راهنامیی تولید شده Masterدر الیه  ءاند، برخی از اجزابقیه اجزاء جهت راهنامیی تولید شده

افزار شام تنها در رایانه شام کاربرد دارند و رایانه کاربر نرم ء،از توانید اجزای اضافی را حذف کنید، برخی از اجپس از بررسی و مترین با این فایل منونه می
 غیرفعالسازی و ...دکمه و  DEMOتوانید آنها را نیز حذف کنید، مانند کاربرد ندارند، می
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1.Page Properties 

      
  . را فراخوانی می کند Scriptset_SNاسکریپت  : خط اول
 را فراخوانی می کند . Script_isactiveاسکریپت  خط دوم:

 رایانه در کادر مربوطه دارد. CPUخط اول سعی در بازنشانی شامره رسیال 
خط دوم در حال بررسی وضعیت فعلی فعالسازی است، از آنجا که نتیجه فعالسازی در 

Registry ویندوز، توسطMMB .سازی گر کد فعالاگر قبال نرم افزار ثبت شده باشد، دی قابل ثبت است
 شود.پرسیده نخواهد شد، و پنجره به صورت روبرو دیده می

 
 
 

 ScriptSecurityElemans.اسکریپت 2

 
 شود نیاز داریم.میخطی که در کادر دیده  4در این بخش به 

 این چهار خط به رشح زیر هستند:
 خط اول، شامره رسیال رایانه شام به عنوان تولید کننده است.

 خط دوم، کد فعالسازی شام به عنوان تولید کننده است که فعال مهم نیست.
  باشد. ProjectDEMOخط سوم، نام پروژه شام است؛ که فعال باید هامن 

 باشد. 123456ولید کننده است؛ که فعال باید هامن خط چهارم، گذرواژه ت
بر اساس این اطالعات، تصمیم می گیرد  Pluginارسال می شوند،  Plugin، به Pluginاین موارد جزء املانهای امنیتی هستند که در اسکریپتهای فراخوانی 

 افزار را فعال شده اعالم کند.نرم
 گردد.می Globalاملانهای امنیتی در متغییرهای  اجرای این اسکریپت، موجب بارگذاری مقادیر

 
  

Your_CPUSerialNumber$='' 

Your_Activation_Code$='' 

Your_Project_ID_Name$='ProjectDEMO' 

Your_Project_PASWORD$='123456' 

 

 



  1.0.0نگارش:    Multi Media Builder    ژۀهای پروافزار محفاظت از فایلنرم

11 
 

 Scriptset_SN اسکریپت .3

 
 گردد.می Globalباعث فراخوانی و بارگذاری مقادیر املانهای امنیتی در متغییرهای   :1خط 
 شود. فعالسازی برای این پروژه در رایانه کاربر انجام خواهد شد.کادر متنی می در -به نام عنوان پروژه -منایش یکی از املانها :2خط 

 های مخلتف، با هم متفاوت خواهد بود.کدفعالسازی پروژه 
 گرداند.رایانه را باز می CPU، این تابع، مقدار شامره رسیال  Pluginدر  Serialخوانی تابع افر  :3خط 
 شود.بارگذاری می $SNداخل متغییری به نام -رایانه  CPUشامره رسیال  - Pluginمقدار بازگشتی از  :4خط 
 شود.منایش داده می EditBoxSNرایانه، در کادر متنی  CPUشامره رسیال  :5خط 
 شود.، بارگذاری می$User_ACگردد، و در متغییری به نام جیسرتی ویندوز، فراخوانی میر کد فعالسازی از  :6خط 
 شود.منایش داده می EditBoxACکد فعالسازی، در کادر متنی  :7خط 
 شود.، فراخوانی میDEMOبرای بررسی رشایط  ScriptDemoاسکریپت  :8خط 

 Script_isactive.اسکریپت 4

 
 

عملیات ارسال املانهای امنیتی برای پالگین، و دریافت 
، و منایش یا مخفی کردن Pluginمقدار بازگشتی از توابع 

 ها بر اساس وضعیت فعالسازی شده.دکمه
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 ScriptDEMO.اسکریپت 5

 
 وضعیت دمو فقط در رایانۀ تولیدکننده میرس است.، هامنطور که گفته شد، DEMO، و منایش یا مخفی کردن دکمه فعالسازی DEMOبررسی وضعیت 

 ((TextID.کادر متنی عنوان پروژه 6

 
 این کادر دارای ایکریپتی نیست.

 DEMO  (BTNDEMO).تصویر) با کاربرد دکمه(7

     
 ، است.-DEMOرسیال رایانه تولیدکننده، به صورت شامره DEMOمقدار کدفعالسازی برای وضعیت 

  (BTNCHK.تصویر) با کاربرد دکمه( بررسی کدفعالسازی )8

  
 شود.انجام میScriptDemo  درخواست بررسی وضعیت فعالسازی بر اساس کد فعالسازی وارد شده، از طریق فراخوانی اسکریپت

 می کند. Handelبه صورت خالصه این بخش را  

If (SN$=Your_CPUSerialNumber$) Then 

  Show("BTNDEMO") 

Else 

  Hide("BTNDEMO") 

End 

 

DEMO$='DEMO-'+SN$ 

LoadText("EditBoxAC","DEMO$") 

RunScript("ScriptDemo ") 
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  (BTNUNREG.تصویر) با کاربرد دکمه( غیرفعالسازی )9

  
فرخوانی اسکریپت مربوطه، در این وضعیت، چون حذف کد فعالسازی قبلی از رجیسرتی ویندوز و بررسی مجدد صحت کدفعالسازی،از طریق 

 شود.شوند و دکمه ادامه .. خاموش میهای فعالسازی منایش داده میشود دکمهکدفعالسازی خالی گزارش می

 (BTNCNT.تصویر) با کاربرد دکمه( ادامه... )10

  
 ، رفنت به صفحه بعد است.Actionاین بخش بجای اسکریپت دارای 

 Copy  (BTNCOPY)کاربرد دکمه( کپی.تصویر) با 11

  
 .هکپی شامره رسیال رایانه به حافظه، جهت ارسال با ایمیل، واتساپ، تلگرام و ... به تولید کنند

AC$='' 

SaveVariable("Your_Project_ID_Name$","AC$") 

LoadText("EditBoxAC","AC$") 

RunScript("Script_isactive") 

 

Clipboard("SEND","SN$") 
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  Paste (BTNPASTE).تصویر) با کاربرد دکمه( پیست 12

  
 کدفعالسازی دریافت شده از تولیدکننده، در محل کادر کدفعالسازی.  Pasteدرج
 

 (EditBoxSN.کادر متنی شامره رسیال رایانه کاربر )13

 
 
 

  (EditBoxAC.کادر متنی دریافت کدفعالسازی )14

 
 

  

Clipboard("GET","AC$") 

DisplayValue("EditBoxAC","AC$") 

 این بخش دارای دو نکته است:

 به عنوان نگهدانده مقدار درون کارد معرفی شده است. $SNمتغییر . 1 .1
 کادر می گردد. برای این Readonlyموجب حالت  Scriptset_SNاسکریپت . 2 .2

 این بخش دارای دو نکته است:

 به عنوان نگهدانده مقدار درون کارد معرفی شده است. $AC. متغییر 1 .1
 می گردد.EditBOXSN  برای کادر  Readonlyموجب حالت  Scriptset_SN. اسکریپت 2 .2
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  (Plugin.پالگین )15

 
 به نرم افزار اضافه شده است. Embeddedپالگین توسط این بخش به صورت 

برداری از شده است، در غیراینصورت فقط امکان بهره Setدهد که کدفعالسازی پالگین در رایانه تولیدکننده بدرستی ، نشان میPlugin is Activeکادر 
 پالگین، به صورت دمو در رایانه تولید کننده ، وجود خواهد داشت.
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  MME_Master.exeراهنامی استفاده از 

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

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

 است. MMBهایفاظت از پروژهافزار حکمک 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

 ، که باالتر توضیحScriptSecurityElemans MMB اسکریپتاین کدها در بخش 
 دارند. دکاربر  ،داده شد

 امنیت ندارد.ایجاد برای  عملکرد موثریافزار حفاظت، بدون این کدها، نرم
 

 مشخصات و املانهای امنیت پروژه خود ا تعیین می کنید.در این پنجره،  :هاتولید کدفعالسازی برای پروژپنجره  .1
 این پنجره دو کار اصلی انجام می دهد.

 ScriptSecurityElemansاسکریپت رد نیاز در بخش های مو کمک به تولید کننده برای تنظیم املانهای امنیت در پروژه از طریق تنظیم عبارت .1
 .MMBهایپروژه تولیدکنندهتولید شده، توسط های هفعالسازی برای کاربران پروژ کدتولید  .2

 
 ScriptSecurityElemansهای مورد نیاز در بخش اسکریپت کمک به تولید کننده برای تنظیم املانهای امنیت در پروژه از طریق تنظیم عبارت .1
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دکمه  سه، قابل تنظیم هستند که  ScriptSecurityElemansبخش اسکریپت کنید، اطالعاتی برای هنگامی که نام پروژه و گذرواژه تولیدکننده را تولید می
 برای این منظور در این پنجره تعبیه شده است.

 سه دکمه به رشح زیر است: دکاربر 

 منایش محتوای کادر حاوی املانهای امنیتی..1

 ها.و سایر پروژه ، جهت انتقال به پروژه منونهClipboardکپی خطوط املانها به حافظۀ  .2

 .MMBباز کردن پروژه منونه توسط .3
 
 
 
 
 
 
 
 ها.تولیدکننده پروژهتوسط  تولید شده، هایه.تولید کدفعالسازی برای کاربران پروژ 2

 
افزار در بخش کدفعالسازی کاربر نرم Copyکلیک کنید، روی دکمه « تولید کدفعالسازی»کنید، روی دکمه  Pasteشامره رسیال کاربر را در محل مربوطه 

 .)ارسال کنید(افزار خود برسانیدشام: کلیک کنید، و کدفعالسازی را به کاربر نرم


