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3 صفحه  

  ي شتابافزار نرمويژگي هاي قفل 
  

 نويسي گذاري خودكار بدون نياز به برنامه قفل •

 رمز كردن فايل نهايي  •

 توليد سريال به تعداد نامحدود •

 ساختن سايت به صورت خودكار •

 منشي تلفني خودكار •

 نويسي امكان فراخواني قفل با برنامه •

 اجراي نمايشي محصول قفل گذاري شدهقابليت  •

 مديريت سريال قوي •

 امكان الحاق داده به هر شماره سريال •

 سازي حتي بعد از فرمت كردن تغيير نكردن كد فعال •

 عدم نياز كاربر نهايي به ورود اطالعات در صورت ثبت مجدد •

 خواه امكان تغيير رابط كاربري مراحل ثبت به صورت دل •

  سازي  براي ساختن كد فعال(RSA) و پيشرفته (AES)دو حالت استاندارد •



4 صفحه  

    مقدمه
 زمـان، دانـش و   افـزار،  مـاده اوليـه توليـد نـرم    . افزاري و جلوگيري از تكثير غير قانوني اهميت خاصي پيدا كرده است   امروزه حفاظت از كاال هاي نرم     

ن كپي رايـت    وانيدولت ها با وضع ق     .را به تعداد بيشماري تكثير كرد     يد شده    تول افزار توان نرم  با هزينه ناچيز مي   . ار است فزا  سرمايه پديد آورندگان نرم   
افزار و جلوگيري از تكثير غير قانوني آن دارند، با وجود اين حتي در كـشور هـايي كـه ايـن قـانون                          نرم نگا  آورند پديد حفظ حق ي سعي در    افزار  نرم

از . مجاز كپي مـي شـوند  صورت غيرافزار ها به   درصد نرم87  در كشور آلمانست؛ براي مثال بسيار باالافزار نرموجود دارد نيز آمار تكثير غير قانوني    
  .كنند افزار هاي خود مي اري نرمذگ افزار، اقدام به قفل اين رو توليد كنندگان نرم

 شـما محافظـت مـي    افـزار  نـرم ر اينكه از اين قفل عالوه ب. ي شما تدارك ديده شده استافزار نرمحفاظت از توليدات افزاري شتاب به منظور      نرمقفل   
هـاي اينترنتـي، تلفنـي        ي شتاب از سري قفل    افزار  نرمقفل  . باشد  توانايي جمع آوري داده هاي ارزشمند آماري از مشتري هاي مختلف را دارا مي             . كند

  . مي باشد

  اينترنتي چيست؟ـ   تلفنيقفل
وكارهـا    هـاي خاصـي را در تمـامي صـنايع و كـسب              گيري  جهتي آن،     هرروزهفراگيرشدن  ي ارتباطي دنياي امروز است كه         ترين پديده   اينترنت مهم 

بستر بـسيار مـستعد و مناسـبي را بـراي     اينترنت، افزار اهميت بسيار زيادي دارد زيرا كه     گيري و دورنماي صنعت نرم      در اين ميان جهت   . آورد  پديد مي 
بـراي محـصوالت بـا    (افزار خريداري شده  و نيز ثبت كردن نرمي اينترنت  زار برروي شبكهاف خريد و فروش نرمامكان . اين صنعت فراهم آورده است   

سازوكاري هستند كه به    اينترنتي  ـ    تلفني هاي قفل. ترين راه در فرآيند طوالني رسيدن محصول از توليدكننده به كاربر است             بهترين و سريع  ) حجم زياد 
ي غيرمجاز از محصول      ها، از تكثير و استفاده      تواند عالوه بر مديريت كامل توزيع و فروش نسخه           مي افزار نرمي    ي آن هر توليدكننده و فروشنده       وسيله
ماننـد قفـل   (هـاي ديگـر    گـزين روش     جـاي  ،به دليل ارزاني و قابل اعتماد بودن      ) اينترنتي ـ   قفل تلفني (اين روش امنيت    . افزاري خود جلوگيري كند     نرم

هـا در   ايـن قفـل   . به خصوص كه امكان مديريت و كنترل در اين روش بـسيار گـسترده و قدرتمنـد اسـت                   .اند  شده )دي  افزاري يا قفل روي سي      سخت
و در ها بسيار مشكل اسـت،    شكستن اينگونه قفل.كنند ي بسيار كمي را ايجاد مي در عين حال هزينه امنيت باال و     ،صورتي كه به درستي استفاده شوند     

  .شود ممكن ميرفته تقريباً غير شرايط پيش

سپس كاربر . رسد هاي توزيع به دست كاربر مي ابتدا محصول از كانال   در اين روش   .استسازي    تلفني، اينترنتي دريافت كد فعال     هاي  قفل  كار اساس
شـركت  . ا بگيـرد ي اسـتفاده از محـصول ر    تـا اجـازه  كنـد   ارتبـاط برقـرار مـي   افـزاري  ي محـصول نـرم    از طريق تلفن يا اينترنت با شركت توليدكننـده        

دهـد تـا     كل از اعـداد و حـروف مـي         وي كـدي متـش     بـه ي سـريال محـصول،        و كنترل شماره   عنوان كاربر مجاز     توليدكننده پس از شناسايي كاربر به     
تاسـت ـ محـصول روي سيـستم كـاربر       سازي ـ كه كدي يـك   با دريافت كد فعال. نام دارد سازي كد فعالاين كد . كاركند شروع به محصول وي

  .شود افزار ثبت مي  صاحب نرمپايگاه دادهي محصول وي در   نسخهسريالشماره كند و مشخصات كاربر و  روع به كار ميش

  .شود حال ببينيم فرآيند ثبت يك محصول به چه صورت انجام مي

 كـدي را  )افزار به وي داده شده است   نرمكاربري كه اجازه استفاده از      ( به منظور شناسايي كاربر به عنوان يك كاربر مجاز           ،گذاري شده  محصول قفل 
مانند . ( عددي متفاوت دارد   كامپيوتربراي هر   تا، يعني     عددي است يك   كامپيوتري    شناسه. شود   مي گفته  كامپيوتر ي  شناسه آن   بهكه   كند  توليد مي 

 و شماره سـريال     كامپيوتري    بايد شناسه افزار    نرم پيش از استفاده از      كاربر ).براي هيچ دونفري مشترك نيست    كد ملي، يا آدرس پست الكترونيك كه        
سـازي را دريافـت    كد فعال تا بفرستدرا از طريق تلفن يا اينترنت به توليدكننده        ) ي محصول آمده    كه به صورت چاپ يا برچسب روي بسته       (محصول  

  . كند

  .شود كامپيوتر ساخته مي ي ريال و شناسهبه صورت خودكار و با استفاده از دو عدد يكتاي شماره سمعموال سازي  توليد كدفعال
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  ي شتابافزار نرمقفل 
 هاي تلفني، اينترنتـي   و حفاظت از آن دارد، نسل جديدي از قفل      افزار  نرمهاي فراوان و با تجربه هايي كه در زمينه توليد            شركت شتاب پس از بررسي    

كند بدون يـك خـط برنامـه نويـسي،            رفته است كه به شما كمك مي        پيشري  افزا  نرم ي يك بسته افزاري شتاب    قفل نرم . توليد و عرضه كرده است    را  
اي حفاظت شده در قالب يك فايل        به شما مجموعه  افزاري شتاب     قفل نرم . كنيداري  ذگ سازي و رمز   اري، فشرده ذگ  را قفل  افزار خود   نرمفايل اجرايي   

گذاري محصول، كه ممكن است حداكثر يك دقيقه از شما  هنگام قفل. ده است باقي كارها انجام ش   . ي تكثير و توزيع است      آمادهدهد كه    اجرايي مي 
زمـان   هـم ) چه تلفنـي وچـه اينترنتـي   (گويي به مشتري براي ثبت  مشتريان و حتا سيستم پاسخ پايگاه دادهسيستم ها و  وقت بگيرد، جدول شماره سريال   

افـزاري    هـاي نـرم     امنيت و مديريت ثبت نسخه    .  توليد محصوالت ديگرتان بكنيد    چيز آماده است كه شما تمام وقت خود را صرف           همه. شود مي  توليد  
  .افزاري شتاب است نرم ي فقل شما به عهده

  هايي دارد؟ افزاري شتاب چه ويژگي ل نرمقف
  امنيت 

توانـد دو سـطح       مـي پيچيـده،   دارد و   الگـوريتم اسـتان    افزاري شتاب با استفاده از دو       قفل نرم . گذاري است   ترين مساله براي يك سيستم قفل       امنيت مهم 
افزار به هـيچ وجـه قابـل شكـستن      توان ادعا كرد كه قفل نرم رفته مي  كه در حالت امنيت پيش،افزار شما فراهم كند رفته براي نرم امنيتي معمول و پيش 

هـا، جـواز    عـالوه بـر ايـن   . كنـد  ود ارائـه مـي  بـه مـشتريان خـ   گذار  افزاري قفل   ي نرم   ي بسته  اين همان روشي است كه شركت شتاب براي ارائه        . نيست
    . كنيد، فقط و فقط در اختيار خودتان است  از شركت تهيه ميكهگذاري كه شما  قفل

   ي آسان استفاده

تغييـر در كـد   نويسي و يا   به يك خط برنامه   نداشتن  نياز  . سادگي استفاده از آن است    افزاري شتاب عالوه بر امنيت باال،        ويژگي منحصر به فرد قفل نرم     
افـزار    گـذاري، كـاربر نـرم       عالوه بر آسان بـودن قفـل      . منوهاي فارسي و استفاده از روش راهنماي قدم به قدم معرف اين سهولت استفاده است               ،برنامه

  .نويسي ندارد خود نيازي به دانش برنامهسازي  افزار و دريافت كدفعال توليد شده توسط شما براي ثبت نرم

   گزاريفشرده سازي و رمز

هـم جلـوي   شـود،   مـي هم فضاي كمتـري اشـغال   در اين روش  .دكن اري ميذگ ه روش استاندارد فشرده و رمزمحصول شما را بافزاري شتاب      نرم  قفل
عمليـات رمزگـشايي و خـارج شـده از           .گـردد    نمي باز  سخت توجه داشته باشيد كه فايل فشرده هرگز روي ديسك        . شود ميمهندسي معكوس گرفته    

 قفـل بـسيار     نشكـست شـود     اين كار باعـث مـي     . شود  خودكار انجام مي  كامال  در زمان اجرا و فقط بر روي حافظه موقت به صورت            فشرده فقط   حالت  
  .و حتا ناممكن گرددپيچيده و مشكل 
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  گذاري جواز قفل
افزاري خـود نيـاز       گذاري روي محصول نرم     ي قفل شما برا . باشد جواز مي فايل  پنج  افزاري شتاب و      شامل محيط مديريت قفل نرم    افزاري   نرمقفل  بسته  

 كنـد در    براي قفل گذاري روي محصوالت شما استفاده مـي         جواز هاي  فايل افزاري شتاب از اين    محيط مديريت قفل نرم   . گذاري داريد   به جواز قفل  
زي در اين جواز وجود دارد، لـذا بـراي امنيـت          سا  الگوريتم ساخت كد فعال   . شود   مصرف مي  افزار  نرمگذاري روي يك     واقع هر فايل جواز براي قفل     

افـزار يكـسان      فعال سازي اين دو نرم      ايد، استفاده نكنيد، زيرا كد        افزار ديگري استفاده كرده     افزارتان از جوازي كه قبال براي قفل گذاري روي نرم           نرم
  .خواهد شد

سازي و ثبت اجرا شـود، لـذا ايـن جـواز را فقـط از                  ل بدون نياز به فعال    شود كه محصو    كپي كردن فايل جواز در كنار فايل اجرايي، موجب مي          :نكته
  .شركت شتاب تهيه كنيد تا اطمينان داشته باشيد كپي اين جواز در اختيار افراد غير مسوول قرار نگرفته است
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  گذاري كنم؟ چگونه محصول خود را قفل
 ي جديد   پروژه گزينه    فايل از منوي   را اجرا كنيد و     قفل گذار،   ي   ع، برنامه براي شرو . گذاري محصولتان كافيست   دقيقه وقت براي قفل     فقط يك   

  .ي مشخصات قفل را براي محصول خود تنظيم كنيد حاال در ده مرحله. را انتخاب كنيد

  10 از 1مرحله 

  . شود گذاري آغاز مي شخصات قفل فرآيند تنظيم مبعديبا فشار دادن كليد . استآمد گويي  ي خوش كنيد پنجره اي كه مشاهده مي اولين پنجره

  10 از 2مرحله 

بهتـر اسـت بـه جـاي انتخـاب فايـل راه انـدازي        . انتخاب كنيد دگذاريبقفل روي آن  خواهيد كه ميفزارتان را ا نرم )exe(فايل اجرايي  در اين مرحله
)setup.exe (تان انتخاب كنيدافزار نرمهاي فرعي، فايل اصلي  يا ديگر فايل.  

  10  از3مرحله 

 .شـود  مـي  نمـايش داده  افـزاري شـتاب   ي اصلي قفـل نـرم   پروژه در پنجره نام. ي خود انتخاب كنيد و در قسمت نام پروژه بنويسيد  يك نام براي پروژه   
  .توانيد نام پروژه را به فارسي وارد كنيد مي

  . در آن ساخته شود را انتخاب كنيدپروژههاي  خواهيد فايل اي را كه مي سپس پوشه

ي را كه قـبال بـراي يـك محـصول           هرگز جواز . استفاده كنيد را مشخص نماييد    گذاري روي اين پروژه      خواهيد براي قفل    جوازي را كه مي    بايد   حاال
شود هركسي كه محصول قبلي شما را داشته باشد بتوانـد از محـصول فعلـي بـدون مجـوز اسـتفاده                 اين كار باعث مي    .ايد، انتخاب نكنيد   استفاده كرده 

  . كند

 بـه طـور رايگـان همـراه     Demo Users متعلـق بـه   گذاري قفل گذار شتاب، دو جواز افزار قفل گذاري و تجربه كردن نرم براي آشنايي با فرآيند قفل
را بـا  اگـر شـما محـصول خـود     .  اسـت افزار نرم به ياد داشته باشيد اين دو جواز فقط براي آشنايي و امتحان كردن كارآيي          . برنامه قرار داده شده است    

كردن فرار كند و از كپي غير مجاز محصول شـما اسـتفاده               ي ثبت   تواند از مرحله    گذاري كنيد و توزيع كنيد، هركسي مي        استفاده از اين دو جواز فقل     
  .گذار به همراه دو جواز نمايشي آن در دسترس همه قرار دارد افزار قفل كند، چرا كه نرم

  10از  4 مرحله

  :وجود دارددو گزينه براي انتخاب . كنيد ي امنيتي را كه مي خواهيد براي قفل گذاري استفاده شود را مشخص مي در اين مرحله شما درجه

 كـه در ايـن حالـت سـاخته     اي سـازي   فعـال هايكـد .  استاندارد قفـل گـذاري مـي شـود    شكل در اين حالت فايل اجرايي شما به   :امنيت استاندارد 
ايـن حالـت    .دها را از پشت تلفـن خوانـ      توان آن  مير بخواهيد از حالت ثبت توسط منشي تلفني استفاده كنيد،           ، به طوري كه اگ    د كوتاه هستند  نشو مي

   .حالت مناسبي استبراي اكثر محصوالت 

سـاخت    تئـوري  نظـر از  . هـستند  تر  بزرگكه از كدهاي ساخته شده به روش قبل         د  نشو  مي هسازي ساخت   فعال هاي حالت كد  ن در اي  :امنيت پيشرفته 
ي از پردازنـده  ترسازي زمـان زيـاد   ي كد فعال براي محاسبه در امنيت پيشرفته   .يرممكن است بزرگ را كشف كند غ    سازي   كدفعال اي كه بتواند   برنامه
بـا  تـر     در صورت تمايل براي آشنايي بيش     . ، امكان خواندن آن از پشت تلفن عملي نيست        سازي  كدفعالطوالني بودن   به دليل   چنين    هم شود   مي گرفته

  .توانيد با كارشناسان شركت از طريق تلفن و پست الكترونيك در ارتباط باشيد  مي)RSAروش رمزنگاري (رفته  گذاري پيش فلقروش و تئوري 
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  10 از 5مرحله 

نامـه در دسـترس   گذاري برنامه نويسي كنيد و يا كد بر اگر نمي خواهيد براي قفل.  در اين مرحله چگونگي قفل گذاري خودكار را انتخاب مي كنيد        
ي ديگـر را انتخـاب     بايد يكـي از دوگزينـه       مي خواهيد از برنامه نويسي استفاده كنيد       اگر غير اين صورت  در  .  را انتخاب كنيد   شما نيست اولين گزينه   

  . مراجعه كنيديسيبرنامه نوكنيد و به قسمت قفل گذاري به روش 

  10 از 6مرحله 

همچنـين در ايـن حالـت مـي     . ختار فايل اجرايي برنامه پيچيده شود و عمل شكستن قفل را بسيار مشكل كند موجب مي شود تا سا     افزار  نرمبسته بندي   
  .توانيد برخي از فايل هاي ديگر برنامه خود را در فايل اجرايي قرار داده و آن ها را از دسترس مستقيم كاربر دور نگاه داريد

هاي افزار نرم و يا از گزينه بسته بندي را انتخاب كنيد     ، حتما   ه ايد دراستفاده ك ودكار قفل گذاري     سيستم خ   در مرحله قبل از    اگرتوجه كنيد   : نكته مهم 
  .ستفاده كنيد در غير اينصورت باز كردن قفل بسيار آسان خواهد شدديگر رمزگذاري فايل هاي اجرايي ا

  10 از 7مرحله 

  .كنيد  مشخص مي،كندفعال ر را روي كامپيوتر خود  افزا مي خواهيد كاربر بتواند نرمكه  را در اين مرحله روش هايي

  : وجود داردگزينهسه 

اگر اين گزينـه را انتخـاب كنيـد         . سازي را دريافت نمايد و برنامه را اجرا كند          كابر از طريق اينترنت مي تواند به صورت خودكار كد فعال          : اينترنتي
مراجعـه   سـاخت سـايت  براي اطالعات بيشتر به قـسمت        . در سايت خود قرار دهيد    ي شتاب را    افزار  نرمحتما بايد صفحات ساخته شده توسط قفل        

  .كنيد

  .كنيد  تماس بگيرد را مشخص ميسازي فعالشماره تلفن هايي را كه مي خواهيد كاربر با آن ها براي دريافت كد  در اين گزينه :تلفني

 در آن قـرار     سـازي   فعال كه كد    فايلي است  سازي  فعال فايل   --.كارير بدهيد  به   سازي  فعال فايل    در اين گزينه شما مي توانيد        :سازي  فعالفايل  
فايـل   يا از طريق ديسك       كاربر   نيكيو با فرستادن فايل به آدرس پست الكتر       كه مي توانيد    --. ساخته مي شود   سازي  فعالدارد و در قسمت دادن كد       
  .را به دست كاربر برسانيد

  . ساخته مي شودسازي فعال در آن قرار دارد كه در قسمت دادن كد سازي لفعا كه كد فايلي است سازي فعالفايل 

  10 از 8مرحله 

توسط سايت  كه  در اين مرحله مسير پايگاه داده را        . ي قبل انتخاب شده باشد      اينترنتي در مرحله  ي    ورتي فعال مي شود كه گزينه     اين مرحله فقط در ص    
 قابل دسترسـي نباشـد زيـرا در    Httpتوجه كنيد مسيري كه انتخاب مي كنيد از طريق پروتكل . نيدك  مشخص ميبراي ثبت كاربران به كار مي رود را       

ي آغـازين در آن       به معناي ريشه ي سايت شما يعني آدرسي كـه صـفحه             %wwwroot%.  پايگاه داده را مي توان دانلود كرد       غير اين صورت كل   
. تنظيم كنيد   %wwwroot%آن را بيرون پوشه يآدرس   توسط كاربران غير مجازه داده شدن پايگاگرفته به منظور جلوگيري از . استوجود دارد

  .و پايگاه داده ها در همين آدرس ذخيره كنيد
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 افزار توسط كاربر نهايي  نرمسازي  و فعالنحوه ثبت

  .مي تواند محصول شما را فعال كند روش سهكاربر  به افزاري شتاب  در قفل نرم

 ثبت خودكار •

 سازي ثبت از طريق وارد كردن كد فعال •

 سازي ثبت از طريق فايل فعال •

  ثبت خودكار

سازي را   كنند و كد فعالامروزه تقريبا بيشتر كاربران در ايران به اينترنت دسترسي دارند و مي توانند به سادگي محصول شما را از طريق اينترنت ثبت                  
 انتخـاب    را "ثبـت خودكـار   "گزينـه   كاربر پس از اجراي محصول قفل گـذاري شـده           در اين روش كه آسان ترين روش ثبت است،          . دريافت نمايند 

در ايـن   ).2 شكل (شود  مي و فعالافزار ثبت  نرم،و با زدن كليد ثبتنمايد  مياره سريال وارد و سپس اطالعات خود را به همراه شم) 1 شكل (كند مي
   .بر بايد قبل از زدن كليد ثبت به اينترنت وصل باشدركامپيوتركاروش 

  .ل كنيدافزار را ثبت كند به ترتيب زير عم  نرم ثبت خودكاراينكه كاربر بتواند از طريقبراي 
  را انتخاب كنيدپشتيباني پروژه قسمت مشخصات در .1

  . را انتخاب كنيد"افزار را ثبت كند كاربر بتواند از طريق اينترنت نرم"گزينه  .2
 رجـوع   سـايت  اندازي راه  قسمت  به .ي شتاب را در وب سايت خود قرار دهيد        افزار  نرم ساخته شده توسط قفل       وب  صفحات  بايد شما .3

  .كنيد

 

  1 شكل

 

  2 شكل

  سازي ثبت از طريق وارد كردن كد فعال

ارد سـازي را و  فعالبعد كاربر بايد كد صفحه در . )3 شكل( را انتخاب مي كند"سازي ثبت از طريق وارد كردن كد فعال"گزينه در اين حالت كاربر 
  .)4 شكل (افزار فعال شود نمايد تا نرم

  .سازي را دريافت كند تواند كد فعال  مي تلفني و اينترنتيكاربر به دو طريق
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  اينترنتي

  .سازي را دريافت مي نمايد افزار را ثبت كرده و كد فعال كند و با وارد كردن اطالعات خود نرم ما مراجعه مي در حالت اينترنتي كاربر به سايت ش

  .است ثبت خودكارمراحل زير مانند مراحل . سازي به ترتيب زير عمل كنيد براي مشخص نمودن آدرس اينترنتي صفحه دريافت كد فعال
  را انتخاب كنيدپشتيبانيه قسمت  پروژمشخصاتدر  .1

  . را انتخاب كنيد"افزار را ثبت كند كاربر بتواند از طريق اينترنت نرم"گزينه  .2
 جـوع  ر سـايت  اندازي راه  قسمت  به .ي شتاب را در وب سايت خود قرار دهيد        افزار  نرم ساخته شده توسط قفل       وب  صفحات  بايد شما .3

  .كنيد

  تلفني

  .  تماس مي گيرد با شما، تلفن هاي تماسسازي از طريق دريافت كد فعالبراي  كاربر در حالت

  .  به ترتيب زير عمل كنيد،براي مشخص نمودن تلفن هاي تماس در صفحات نصب
 . را انتخاب كنيدپشتيباني پروژه قسمت مشخصات در .1

 و شـماره تلفـن هـاي مـورد نظـر بـراي تمـاس را وارد         را انتخاب كنيد" ثبت كندافزار را كاربر بتواند از طريق تلفن نرم   "گزينه   .2
 . كنيد

  

 

  3 شكل
 

  4 شكل

  سازي ثبت از طريق فايل فعال

سازي را وارد نمايـد تـا     فعالفايلدر صفحه بعد كاربر بايد ). 5 شكل( انتخاب مي كند  را"سازي ثبت از طريق فايل فعال"گزينه در اين حالت كاربر 
  ).6 شكل(افزار فعال شود  نرم

  . شما به اينترنت دسترسي نداشته باشد براي قفل گذاري استفاده كنيد و كامپيوتر كاربرامنيت پيشرفتهاين روش هنگامي مفيد است كه از  :نكته

  .افزار را ثبت كند به ترتيب زير عمل كنيد سازي نرم براي اينكه كاربر بتواند از طريق فايل فعال
  را انتخاب كنيدپشتيباني پروژه قسمت مشخصاتدر  .1

  . را انتخاب كنيد"افزار را فعال كند سازي نرم كاربر بتواند از طريق فايل فعال"گزينه  .2
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  .رجوع كنيد نهايي كاربر به سازي فعال كد دادن متبه قسسازي را به كاربر بدهيد،  اي اينكه فايل فعالبر

  

 

  5 شكل
 

  6 شكل
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  سازي به كاربر نهايي دادن كد فعال
  .به ترتيب زير عمل كنيداس گرفت، سازي با شما تم وردن كد فعالكاربر براي به دست آاگر 

 . انتخاب كنيدابزاررا از منوي  "سازي به كاربر نهايي دادن كد فعال"گزينه  .1

 .)7 شكل (را از كاربر بگيريد و آن را وارد كنيد سه كامپيوتر و شماره سريال محصولشنا .2

 .سازي را براي كاربر بخوانيد فعال را فشار دهيد و كد دريافت كد كليد .3

ي فايل آن را از طريق پست  سازي را به كاربر بدهيد، كليد دريافت فايل را فشار دهيد و پس از ذخيره         خواهيد فايل فعال    در صورتي كه مي    .4
 .الكترونيكي يا ديسك به دست كاربر برسانيد

  .كافي است به ترتيب زير عمل كنيد. شود ار توسط منشي تلفني نيز انجام ميك كليه مراحل فوق به صورت خود
  . انتخاب كنيدابزاررا از منوي   منشي تلفني گزينه .1

 . رجوع كنيدمنشي تلفني براي جزئيات بيشتر به قسمت ).8 شكل ( را فشار دهيدپاسخ دادنكليد  .2

  .سازي به كاربر نهايي نيازي به مشخص كردن محصول قفل گذاري شده نداريد دادن كد فعالبراي  :1نكته

ابل خوانـدن از پـشت    و قشدسازي بسيار بزرگ خواهد  كند، كد فعال مي استفاده پيشرفتهامنيت محصول شما از توجه داشته باشيد كه اگر   :2نكته
  . ازي را براي كاربر ارسال كنيد يا از روش هاي اينترنتي استفاده كنيدتلفن نيست، در اين حالت فقط مي توانيد فايل فعال س

  

 

  7 شكل
 

  8 شكل
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  منشي تلفني
خوانـد و   بوتر خود را    يرد و شماره سريال و شناسه كامپي      بگ شما تماس    يد با اكاربر ب  از طريق تلفن فعال كنيد،    قفل گذاري شده را      محصول براي اينكه 

 بـه ويـژه كـه   هايي كه كاربران زيادي دارند اين كار خسته كننـده و تكـراري اسـت    افزار نرماما براي .  را براي وي بخوانيدسازي فعالبايد كد  نيز  شما  
دادن   فراينـد يتمـام كـه  م شـده  فراهمنشي تلفني خودكار امكان ي شتاب افزار نرمقفل ي است، به همين دليل در  مشكلكار  خواندن اعداد پشت تلفن     

دارد و پـس از خـوش آمـد گـويي از       منشي تلفني به طور خودكار گوشـي را بـر مـي   .دهد  خودكار انجام ميي را به طوريكاربر نها  به   سازي  فعالكد  
 كـد  شماره سريال معتبر بودنرت خواهد كه شماره سريال و شناسه كامپيوتر خود را  با استفاده از صفحه كليد تلفن وارد كند سپس در صو                     كاربر مي 

  .خواند سازي را به صورت شمرده براي وي مي فعال

 مـودم خـود مـشكل       voiceدر صـورتيكه بـا      .  روي سيستم شما نصب باشد     voice براي راه اندازي منشي تلفني است كافي است يك مودم با امكان             
  . استفاده كنيد استشده منظور قرار داده ي شتاب بدينافزار نرمتوانيد از مودمي كه در بسته قفل  داريد مي

افـزاري شـتاب را بـه كـامپيوتر خـود        كافي است مودم بسته قفل نرم.خود را تعويض كنيد اگر با مودم خود مشكل داريد نيازي نيست كه مودم       :نكته
  .كند را پشتيباني ميافزاري شتاب تا چهار مودم  قفل نرم.  همزمان استفاده كنيدطوراضافه كنيد و از هر دو مودم به 

شـود و منـشي تلفنـي در انتظـار         پنچره منشي تلفني خودكـار بـاز مـي         . انتخاب كنيد  ابزار را از منوي     منشي تلفني  گزينه   منشي تلفني براي اجراي   
  . خواهد شدغير فعالتوانيد اين پنجره را كوچك كنيد ولي اگر پنجره را ببنديد منشي تلفني   اگر بخواهيد مي. ماند تماس كاربر مي

 

  9 شكل

  . پاسخ دهند را انتخاب كنيدانخواهيد  به كاربر  مودم هايي را كه ميدر اين فهرست  - فهرست مودم ها

در بعضي شرايط ممكن اسـت  .  گيرنده نمايش داده مي شود تماسشماره، Caller ID  در صورت موفق شدن به دريافت- شماره گيرندهستون 
  .اين قسمت چيزي نوشته نشوددر 

  . نشان مي دهد، وضعيت كنوني خطي را كه به اين مودم وصل شده است- وضعيتستون 

توجـه كنيـد كـه اگـر بـيش از      .  گوشي را برداشته و شروع به پاسخ گويي به كاربر مي كند تلفني با فشار دادن اين كليد منشي- پاسخ دادن كليد  
  .را فشار دهيد  پاسخ دادن انتخاب كنيد سپس كليدمورد نظر رايك خط داريد اول خط 
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توجه كنيد كه اگر بـيش از يـك خـط داريـد             .  مكالمه جاري منشي تلفني را قطع مي كند و منتظر تماس بعدي مي شود              - گذاشتن گوشي كليد  
  . را فشار دهيدگذاشتن گوشي كليداول خط مورد نظر را انتخاب كنيد سپس 

بـا خـاموش كـردن ايـن گزينـه،      .  را بـردارد  گوشـي ، منشي تلفنيين گزينه بدين معني است كه بعد از چند زنگ ا- پاسخ دادن خودكار  گزينه  
اگـر ايـن گزينـه    . دارنـد   و تماس را تشخيص مي دهند ولي هرگز گوشي را بـر نمـي             باقي مي مانند   در حال انتظار براي تماس       انتخاب شده هاي  مودم  

  .يد كليد پاسخ دادن را فشار دهيد براي پاسخ گويي باانتخاب نشده باشد،

 بـا فـشار دادن    كـاربر در هنگـام ارتبـاط   ، باشدانتخاب شده اگر اين گزينه -  بتواند اپراتور را صدا بزند #  كليدكاربر با فشار دادنگزينه 
 به گوش خواهد رسـيد   كامپيوتر بلندگوهاي صداي زنگ ازبا فشار دادن اين كليد. تواند درخواست ارتباط با اپراتور را صادر كند       مي) مربع (#كليد  

 .د را صـدا بزنـ     اپراتور ،تواند در هنگام ارتباط با منشي تلفني        اگر اين گزينه را خاموش كنيد كاربر نمي       .  درخواست مكالمه با اپراتور است     به معني كه  
  .را فشار دهد تا صداي زنگ قطع شودگذاشتن گوشي ايد كليد اپراتور پس از برداشتن گوشي ب

افزاري  اين پوشه در مسير نصب قفل نرم. را تغيير دهيدvoices را در پوشه (wav)براي تغيير صدا هاي منشي تلفني مي توانيد فايل هاي صوتي           :نكته
  .خيره شوند ذKHz 8 بيت 16و  PCM اين فايل ها بايد  به فرمت .شتاب قرار دارد
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 مديريت سريال ها

 رقـم بـه شـما و قفـل     4ايـن  .  رقم اول جوازي است كه براي محصول قفل گـذاري شـده اسـتفاده شـده اسـت     4.  رقمي است16هر سريال يك رشته   
 براي اطالعات درباره جـواز    . افزاري شتاب كمك مي كند كه بدون اينكه از كاربر بپرسيد كدام محصول را مي خواهد ثبت كند، آن را پيدا كند                       نرم

  .مراجعه كنيد گذاري قفل جواز به قسمت

  :توانيد در مديريت سريال ها شما مي

  ).بفروشيد(هاي يك پروژه را واگذار كنيد  برخي از سريال •

 هاي يك پروژه را اضافه يا كم كنيد سريال •

 بدانيد يك سريال تا كنون چند بار ثبت شده است و يا روي چند كامپيوتر مختلف مي تواند ثبت شود •

 اي داده شده است ن سريال به كدام كاربر و توسط چه نمايندهاي •

 سريال ها را چاپ كنيد •

مـديريت   گزينه پروژهافزاري شتاب انتخاب كرده و  از منوي  هاي آن را مديريت كنيد در صفحه اصلي قفل نرم          خواهيد سريال   اي را كه مي     پروژه
 .باز شود) 10 شكل( را انتخاب كنيد تا پنجره مديريت سريال سريال

 

  10 شكل

  واگذاري سريال

هـاي مـورد نظـر را         را در باالي صفحه انتخـاب كنيـد و سـريال           واگذار نشده براي اينكه يك يا چند سريال واگذار نشده را به كسي بدهيد ، گزينه               
اندو بعداً توسط كاربران ثبـت خواهنـد شـد لـذا              يال هاي واگذار شده در حقيقت فروخته شده       سر. ها را به شخص مورد نظر بدهيد        انتخاب كنيد و آن   

ها را دوباره به شخص ديگري ندهيد، پـس از            براي اينكه اين سريال   . هرگز سريال واگذار شده را به شخص ديگري ندهيد تا از حق ثبت او كم نشود               
توانيـد    هـا مـي     هنگام واگذار كردن سـريال     .اند را انتخاب كنيد     ا واگذار شده   گزينه اين سريال ه    ها كليد مشخصات را فشار دهيد و        انتخاب اين سريال  

  .هاي انتخاب شده توسط كدام نمايندگي فروخته شده يا فروخته خواهند شد مشخص كنيد كه سريال
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  اضافه كردن سريال

مشخصات سـريال را تنظـيم      . ظر را كه مي خواهيد اضافه كنيد انتخاب كنيد        تعداد سريال مورد ن   .  را فشار دهيد   اضافهبراي اضافه كردن سريال كليد       
  . را فشار دهيدساخت سريالكنيد و كليد 

  حذف سريال

تواند محـصول را ثبـت كنـد،      براي نامعتبر كردن سريال، مي توانيد آن سريال را حذف كنيد و يا در مشخصات سريال تعداد كامپيوترهايي را كه مي                     
  .صفر كنيد

  سريال هاچاپ 

كنيـد سـپس تعـداد     انتخـاب    را چـاپ خروجي براي   وگزينه  كرده  انتخاب  هايي را كه مي خواهيد چاپ كنيد،         سريالسريال،  در صفحه مديريت    
 و كليد سـمت راسـت       هاي مورد نظر را انتخاب كنيد       ها را چاپ كنيد، سريال      خواهيد به سليقه خود سريال      اگر مي . هاي صفحه را مشحص كنيد      ستون
  . كنيدPasteجا  خواه خود برويد و محتواي حافظه موقت را در آن سپس به برنامه دل. گزينه كپي  را انتخاب كنيدس را فشار داده و مو

  مشخصات سريال

بعـد از سـاخت     . در هنگام ساختن پروژه و يا در هنگام اضافه كردن سريال جديد اين مشخصات با فـشار دادن كليـد مشخـصات در دسـترس هـستند                          
ي مديريت سـريال   در پنجره. يال نيز در پنجره مديريت سريال ها مي تواند برخي يا همه سريال ها را انتخاب كنيد و كليد مشخصات را فشار دهيد            سر

  . را فشار دهيدمشخصات استفاده كنيد، سپس كليد Shift يا Ctrlبراي انتخاب بيش از يك سريال از كليد هاي 

 

  11 شكل
  

  12 شكل

 

اگـر  . اند و نبايد دوباره به شخص ديگري داده شوند          واگذار شده هاي انتخاب شده      كه سريال  كنيد مشخص مي  - اند  ها واگذار شده    اين سريال 
 را  خـودم  نماينـدگي    نيد در قـسمت    مستقيما بـه فـروش مـي رسـا          خودتان د يا محصولتان را   نمي شو ها توسط خودتان به كاربر نهايي واگذار          سريال

ر گزينـه  د ، بـه كـاربر نهـايي بدهـد     راهـا    شماره سريال  شركتكنيد تا آن      واگذار مي شركت ديگري   ها را به      اين سريال در صورتي كه    . انتخاب كنيد 
حذف، اضافه و تغييـر نـام    براي .يد تغيير دهتان را به نام شركت خودخودم نام  بهتر است. را انتخاب كنيد شركت  آن نامخودمنمايندگي به جاي   

  .كليد نمايندگي را فشار دهيدها  نمايندگي

   .براي اضافه و كم كردن نمايندگي ها اين كليد را فشار دهيد -ها  نمايندگي
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  .براي خودتان بنويسيدهاي انتخاب شده  توانيد توضيحاتي در مورد سريال در اين قسمت مي - توضيحات

ارتقاء كامپيوتر به معني تغييـر كـامپيوتر مـي باشـد، در نتيجـه بـراي          . كنند  ي كامپيوترها با ارتقاء ديسك سخت تغيير مي         هشماره شناس  - تعداد ثبت 
  .ه كامپيوتر را به او بدهيداينكه كاربر بتواند از محصول شما بعد از ارتقاء كامپيوتر خود استفاده كند، بهتر است حداقل اجازه نصب روي س

 تنظيم مي كنيـد و  4براي مثال شما تعداد ثبت را به . ي اينكه دست كم چند بار در سال مي تواند محصول را ثبت كند              يعن - حداقل ثبت در سال   
 كنـد، در سـال      ، اعتبار شماره سريال را تمـام       كامپيوتر مختلف  4 محصول روي     با ثبت  در اين حالت اگر كاربر در سال اول       . 2حداقل ثبت در سال را      

 كامپيوتر مختلف ثبت كند، در سال بعـد نيـز   3اگر كاربر در سال اول محصول را روي  .  ثبت كند   محصول را  امپيوتر ديگر مي تواند    ك 2بعد نيز روي    
 كامپيوتر ديگر مي    3 كامپيوتر ثبت كند، در سال بعد نيز روي          1و اگر كاربر در سال اول محصول را روي          .  كامپيوتر ديگر مي تواند ثبت كند      2روي  

  .براي غير فعال كردن اين گزينه آن را صفر كنيد.  مورد باقي ماده است3ا از تعداد ثبت شماره سريال او   زير كند،تواند ثبت

 بعـد از ارتقـاء   ،شود كه كاربر بتوانـد از محـصول   به اين منظور استفاده مي معموال حداقل ثبت در سال    و   تعداد ثبت  -محدوديت در ثبت    
 نصب كند    مختلف در يك روز    با خريد يك نسخه از محصول آن را روي چند كامپيوتر          دهد كه      مي  اجازه ي به كاربر   ول ،كامپيوتر خود استفاده كند   

براي مثال تنظـيم كـردن   . كنيد جلوگيري دهد كه از اين كار  شما اجازه مي به محدوديت در ثبت  . نمايدمصرف  باره    يكو تمام حق ثبت خود را       
  يـك   ثبـت روي    بدين معني اسـت كـه پـس از         " كامپيوتر مختلف ثبت كند    1 را حداكثر روي     محصول مي تواند     روز 30كاربر در هر    "اين گزينه به    

از آنجا كه كاربران معموال هر ماه كـامپيوتر خـود را   . استفاده كندروي كامپيوتر ديگري حق ندارد از باقي ثبت خود تا يك ماه ديگر    ديگركامپيوتر  
   . كـامپيوتر اسـتفاده مـي كننـد، بـراي هـر كـامپيوتر يـك سـريال تهيـه كننـد           يد است تا شـركت هـايي كـه از چنـد         فدهند اين روش بسيار م      تغيير نمي 

كـم  ول را ثبت كنـد و از تعـداد ثبـت وي             دوباره محص   محصول را ثبت كرده، بدون هيچ محدويتي        روي كامپيوتري كه قبال    تواند بر   مي كاربر   :نكته
  .شود نع انجام ثبت دوباره بر روي يك كامپيوتر نمي مامحدوديت در ثبتهمچنين . نخواهد شد

 .ي چگونگي اجراي برنامه گرفتـه شـود  اي به برنامه ارسال شود تا تصميم الزم برا سازي داده فعال گاهي الزم است كه به همراه كد     -داده ارسالي   
 نويـسي  برنامه روش به گذاري قفل العات بيشتر به قـسمت    براي اط  .در قسمت پيشرفته تنظيمات مي توانيد اين داده را به هر سريال الحاق كنيد             

  .مراجعه كنيد
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  راه اندازي سايت
 را از سايت شما به صورت خودكـار و يـا دسـتي دريافـت       سازي  فعالبراي اينكه كاربران شما بتواند از طريق اينترنت محصول شما را ثبت كند و كد                

نياز به يـك  براي اين كار  .ي شتاب را در سايت خود قرار دهيدافزار نرميد صفحه هاي سايت و پايگاه داده سريال هاي ساخته شده توسط قفل      كند با 
  . صفحات بر روي سايت خودUpload براي FTP افزار نرم بر روي اينترنت داريد و همچنين به يك ASPدامين و يك ميزبان با پشتيباني صفحات 

Upload           دقيقه انجام مي شود ولي اگر با مفاهيم گفته شده آشنايي نداريـد از يـك متخـصص    10 سايت كاري بسيار ساده مي باشد و ظرف كمتر از 
  .بخواهيد كه اين كار را براي شما انجام دهد

   در سايت(serial.mdb) ها  سريالقرار دادن فايل پايگاه داده

  آدرس دهي مستقيم

 فـاش خواهـد   پـروژه هـاي   اي قرار داد كه در دسترس كاربران اينترنت نباشد، در غير اين صورت تمام شماره سـريال    ايد در پوشه  فايل پايگاه داده را ب    
بـه عنـوان مثـال در ايـن         .  مورد نظر را مـشخص نماييـد       DSN يا    تنظيم كنيد  س محلي ديسك ميزبان سايتتان    آدرس اين فايل را بايد نسبت به آدر       .شد

 بـي معنـي اسـت چـرا كـه ايـن       www.yoursite.com ديسك ميزبانتان اشاره مي كند ولـي آدرس اينترنـت   c نيست و به ريشه  بي معني\:c  آدرس
 خود تبديل مي كنـد كـه بـه آن         ميزبان شما آدرس دامين شما را به آدرسي در ديسك           . آدرس را فقط براي آدرس دهي از طريق اينترنت معني دارد          

  . سايت شما در اين پوشه قرار داردآغازينگفته مي شود و صفحه  "wwwroot" ريشه وب سابت

را  در آن    هـا     سـريال خواهيـد پايگـاه داده         را انتخاب كنيد و مسيري كه مي       پشتيباني پروژه، قسمت    مشخصاتقبل از قرار دادن فايل پايگاه داده در         
ها دسترسي ندارند، ماننـد پوشـه هـايي          ها در سايت شما به صورت محافظت شده هستند و كاربران اينترنت به آن               برخي از پوشه  . يدقرار دهيد وارد كن   
 و يـا شـاخه هـايي ماننـد     (Password Protected Directory) قرار دارند يا پوشه هـاي محافظـت شـده بـا كلمـه عبـور       سايت0 كه باالتر از ريشه

_private كه توسط Microsoft FrontPageهاي پايگاه داده با ميزبـان سـايت     براي اطالع بيشتر در مورد پوشه مناسب براي فايل.شوند  ساخته مي
  .خود تماس بگيريد

  :براي مثال

  : را قرار دهيدها  سريال پايگاه داده،اگر مي خواهيد يك شاخه باالتر از ريشه سايت خود
 %wwwroot%/../serials.mdb 

  : را قرار دهيدها سريال  پايگاه دادهdatabaseاهيد يك شاخه باالتر از ريشه سايت خود در شاخه اگر مي خو
%wwwroot%/../database/serials.mdb 

  :در ريشه سايت خود قرار دهيد private_ اگر مي خواهيد پايگاه داده سريال ها را در شاخه
%wwwroot%/_private/serials.mdb 

 بـه نـام     Database فايـل در پوشـه پـروژه، زيـر شـاخه              ايـن  . دهيـد  (Upload)را در آن آدرس قرار    ها     سريال پايگاه داده ايل  ف ،پس از تنظيم آدرس   
serials.mdbباشد  مي.  

 هنگـام  ي دسترسي به شاخه باالتر از ريشه سايت را نمي دهند در اين حالت شما پيغام زيـر را   هاي اينترنت اجازه     در صورتي كه برخي از ميزبان      :نكته
  .كنيد دسترسي به سايت دريافت مي

The Include file ' cannot contain 

'..' to indicate the parent directory. 
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   استفاده كنيدDSNدر اين حالت بايد از 

  DSNاز طريق آدرس دهي 

بـراي  . يزبـان اينترنـت شـما بـستگي دارد         بـه م   DSNچگـونگي تعريـف     .  اسـتفاده كنيـد    serial.mdb براي دسترسي به فايـل       DSNتوانيد از     شما مي 
 را در DSN در ميزبـان اينترنتـي نـام    DSNپس از تعريف كـردن  .  سايت مراجعه كنيد ميزبان(control panel)اطالعات بيشتر به قسمت كنترل پنل 

  .قسمت مشخص شده در قفل نرم افزاري شتاب وارد كنيد

  

بـراي  .  بـه ميزبـان اينترنـت شـما بـستگي دارد           DSN چگـونگي تعريـف      .اسـتفاده كنيـد    serial.mdbبراي دسترسي به فايـل       DSNتوانيد از     شما مي 
در قـسمت   را DSN در ميزبان اينترنتـي نـام   DSNپس از تعريف كردن .  سايت مراجعه كنيد(control panel)كنترل پنل اطالعات بيشتر به قسمت 

  .مشخص شده در قفل نرم افزاري شتاب وارد كنيد

 فحات سايتقرار دادن ص

 پوشـه ايـن  .  پيـدا كنيـد  siteتوانيد در پوشه پروژه، زير شـاخه   را ميساخته شده است افزاري شتاب  قفل نرمكه توسط سايت مورد نياز براي هاي   فايل
 را با همان ساختار     siteي    اندازي سايت كافي است كليه محتويات پوشه        براي راه . باشد   ديگر مي  ي  و چند پوشه   register.aspشامل يك فايل به نام      

اشاره مي كنـد،  register.asp سازي از طريق اينترنت بايد به آدرسي كه به  كاربر براي ثبت و دريافت كد فعال. در قسمتي از سايت خود قرار دهيد
 پـروژه،  مشخـصات  در ،شـد  كـه در بـاال اشـاره    راregister.asp  براي اينكه ثبت خودكار نيز به درستي عمل كنـد، آدرس اينترنتـي   . مراجعه كند

  . وارد كنيدآدرس اينترنت روبروي پشتيبانيقسمت 
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   ثبت صفحاتتغيير
صفحات . ناميم   مي صفحات ثبت را    بيند كه ما آن     سازي محصول روي كامپيوتر، صفحاتي را مي        كاربر محصول قفل گذاري شده، براي ثبت و فعال        

  ماننـد  html ويرايـشگر صـفحات      افـزار   نـرم انـد كـه شـما بـه راحتـي بـا يـك                 راحـي شـده   به گونـه اي ط    باشند و      مي html مجموعه از صفحات     ثبت،
 پوشـه پـروژه محـصول را        ،اين صفحات دادن  براي تغيير    .، اضافه كرده و يا كم كنيد      اده صفحات را تغيير د    توانيد اين   مي FrontPageمايكروسافت  

 و در   خواه تغيير دهيد سپس محصول را دوباره قفل گذاري كنيـد            ست به صورت دل    ا site و softlock پوشه كه در    باز كنيد و صفحات مورد نظر را      
  . كنيدuploadصورت تغيير در سايت، سايت را دوباره 

دقت كنيد كه نام برچسب ها، فرم ها و كدهاي اسكريپت درون اين صفحات را درصورت نداشتن اطالعات كافي تغييـر ندهيـد و فقـط ظـاهر                      :نكته
  .يدصفحات را عوض كن
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  مشخصات پروژه
  . را تغيير دهيد ساخته شدهمشخصات پروژه كليه توانيد پس از ايجاد پروژه مي

  .گذاري كنيد دوباره قفل  پروژه را، بايدبراي اعمال تغييرات انجام شده فراموش نكنيد :نكته

 در صـفحه مشخـصات      . را انتخـاب كنيـد       مشخـصات   گزينـه  پـروژه  پروژه را انتخاب كنيد و از منـوي           براي اينكه مشخصات پروژه را تغيير دهيد      
 .هاي زير وجود دارند قسمت

  كلي

  .)13 شكل(دهيد توانيد تغيير  در اين قسمت نام پروژه و فايل اجرايي كه بايد قفل گذاري شود را مي

 

  13 شكل

  ها فايل

گـذاري بـا فايـل       هنگـام قفـل    هـا    ايـن فايـل    .كنيد   كه مي خواهيد همراه با فايل اجرايي بسته بندي شوند را مشخص مي             هاي جانبي  لفايدر اين قسمت    
. شوند تا محصول شما از آنها استفاده نمايـد  ي اصلي رمزگشايي مي گذاري شده در داخل حافظه شوند و هنگام اجراي محصول قفل    اجرايي ادغام مي  

 برنامـه را در  DLLهاي متني، تـصوير و   توانيد برخي از فايل براي مثال مي. ني باشندبايد فقط خواندحتما كنيد  ر اين قسمت مشخص ميفايلهايي كه د  
هـا در داخـل فايـل      ايـن فايـل  كـه  بـه دليـل ايـن   .  حتما بايد در پوشه فايل قفل گذاري شده باشندDLLهاي  توجه كنيد كه فايل. اين قسمت قرار دهيد 

  .)14 شكل (شوندنيازي نيست كه بر روي كامپيوتر كاربر كپي ديگر گيرند،  ي قرار مياجراي

 

  14 شكل
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  تنظيمات خودكار

 كـنم؟  گـذاري   قفـل  را خـود  محـصول  چگونـه    قسمت  10 از 5 مرحلهو   10 از 4 مرحلهتغيير تنظيماتي است كه در       براي   اين قسمت 
  .)15 شكل (ايد مشخص كرده

  
  15 شكل

  درجه امنيت

 شـكل (ايـد   مشخص كرده كنم؟ گذاري قفل را خود محصول چگونه   قسمت10 از 6 مرحله اتي است كه درتغيير تنظيم براي اين قسمت

16.(  

 

  16 شكل

  پشتيباني

 شـكل (ايـد   مشخص كرده كنم؟ گذاري قفل را خود محصول چگونه   قسمت10 از 7 مرحله ير تنظيماتي است كه درتغي براي اين قسمت

17.(  
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  17 شكل

  نسخه نمايشي

 ، اگر اين گزينه را روشن كنيـد       ، اجرا شود  سازي  ثبت و فعال  بدون  تواند    مي چند دقيقه    قفل گذاري شده  كنيد كه محصول      مشخص مي ن قسمت   ايدر  
  . به مدتي كه توسط شما مشخص شده اجرا نمايدرا محصول قفل گذاري شده  ، كليد اجراي نمايشيتواند با فشار دادن  ميكاربر نهايي

 

  18 شكل
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  ها و نكات توصيه
توجه به توصيه هاي زير شكسته شدن قفـل را  . براي اينكه از شكسته شدن قفل محصول خود را بسيار مشكل كنيد، روش هاي زير را توصيه مي كنيم   

  .كند تر مي بسيار مشكل

  هاي عموميتوصيه 

  حفاظت از فايل جواز

با قرار دادن فايل جواز كنار  فايل قفل گذاري          .  عنوان نبايد در دسترس افراد غير مجاز  قرار بگيرد          فايل جواز حاوي اطالعات مهمي است كه به هيچ        
سـازي   همچنين با فايـل جـواز مـي تـوان كـد فعـال      . شود  اجرا ميسازي مانند محصول قفل گذاري نشده        نياز به ثبت و فعال    شده، محصول شما بدون     

  .حصول قفل گذاري شده را توليد كردم

  تخاب فايل اجرايي اصلي محصولان

  . انتخاب خوبي نيستندsetupفايل هاي . در صورتي كه محصول شما داري چند فايل اجرايي است، قفل را  روي مهمترين فايل اجرايي قرار دهيد

  رمز گذاري

  .  كنيداگر از سيستم قفل گذاري خود كار استفاده مي كنيد، حتما گزينه رمزگذاري را براي محصول خود انتخاب

  پايگاه داده ها در سايت

اي قـرار دادكـه در دسـترس     هـا را بايـد در پوشـه    فايـل پايگـاه داده سـريال   كنيـد،    استفاده ميسازي به كاربر نهايي از اينترنت  براي دادن كد فعال   اگر  
 سـايت  انـدازي  راه قـسمت     بـه  ات بيـشتر  براي اطالعـ  . هاي پروژه فاش خواهد شد      كاربران اينترنت نباشد، در غير اين صورت تمام شماره سريال         

  .مراجعه كنيد

  به روز كردن قفل نرم افزاري شتاب

  .گذاري كنيد  دريافت كنيد و نرم افزار خود را با آن قفل www.shetab.comهميشه آخرين نسخه قفل نرم افزاري را از سايت شتاب 

  نويسان هاي ويژه برنامه توصيه

  .باشد ميتوصيه هاي زير نيز مفيد ، هاي عموميتوصيه ده از فراخواني توابع استفاده كنيد عالوه بر ااگر مي خواهيد از قفل نرم افزاري شتاب با استف

 softlock.dllبررسي كردن فايل 

 حياتياين كار براي امنيت قفل شما .  صحت قفل را بررسي كنيد   DLLاب با روش هايي مانند چك سام، امضا و اندازه فايل            قبل از استفاده از قفل شت     
  .، قفل محصول شما را به راحتي باز مي كندsoftlock.dllدر غير اينصورت قفل شكن با با جايگزين كردن فايل . است

  CheckLockبررسي كردن محتواي تابع 

دهد، صحت آن را قبـل از فراخـواني تـابع بررسـي              ميرا   CheckLockتابع  محتواي باينري   ازي شما امكان دسترسي به       زبان برنامه س   در صورتي كه  
  .كنيد
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  چندين بار به صورت كدنويسي نه فراخواني، CheckLockفراخواني تابع 

ر بار كد فراخواني را به طور كامل بنويسيد و از نوشـتن تـابعي             سعي كنيد ه  .  را در قسمت هاي مختلف برنامه خود فراخواني كنيد         CheckLockتابع  
  .اين كار قفل شكن را وادار مي كند كه تمام برنامه شما را جستجو كند. كه اين فراخواني را انجام مي دهد خود داري كنيد

  فراخواني نا معتبر

شـوند، فراخـواني كنيـد و بررسـي كنيـد كـه پاسـخ                 ر به جواب خطا مـي      را با پارامترهايي كه منج     CheckLockهايي از كد برنامه خود تابع         در محل 
  . نيز حتما خطا باشدCheckLockدريافتي از تابع 

  پيغام ندادن بعد از بررسي

دتي سازي  در برنامه اشكالي ايجاد كنيد كه اثر آن مـ             در صورت نامعتبر بودن كد فعال      ! ندهيد  پيغام    CheckLockهرگز بالفاصله پس از فراخواني      
  .بعد ظاهر شود

  ننوشتن پارامترها به صورت صريح

باشند لذا آنهـا را بـه صـورت واضـح در كـد برنامـه قـرار ندهيـد تـا قفـل شـكن بـا                               از نوع  رشته متني مي      CheckLock از آنجا كه پارامترهاي تابع      
در صورت رمـز گـذاري نيـازي بـه     . ا يا حروف ايجاد كنيدبراي مثال رشته متني را با تركيب رشته ه. جستجوي اين متن به مكان بررسي قفل پي نبرد 

  .اين كار نداريد

  داده الحاقياستفاده از 

آن هـا را بازيـابي       GetSerialDataاگر بتوانيد قسمت كوچكي از داده هاي كد برنامه خود را در داده الحاقي قرار دهيد و بـا اسـتفاده از فراخـواني                         
ذخيـره  . بـرد  سازي را بـاال مـي   البته بايد توجه داشته باشيد كه داده الحاقي ، اندازه كد فعال    . ا به شدت باال مي برد     اين كار امنيت نرم افزار شما ر      . كنيد

 .ها و يا برخي از عناصر آن ها انتخاب خوبي است كردن انديس ماتريس
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  نويسي قفل گذاري به روش برنامه
توانـد نحـوه و زمـان         قفـل گـذار مـي     همچنـين   .  تـر اسـت    وش خود كار دارد ولي مشكل     نويسي امنيت باالتري نسبت به ر       قفل گذاري به روش برنامه    
  .خواه خود تنظيم كند، مثال تصميم بگيرد كه فقط فرايند چاپ و يا ذخيره كردن برنامه، نياز به ثبت داشته باشد درخواست ثبت را به دل

  . اصول صدا زدن قفل به روش برنامه نويسي چنين است

   قفل با پارمترهاي مخصوصCheckLockصدا زدن تابع 

افـزاري شـتاب     جايي كه قفل نرمsamplesهاي موجود در پوشه     هاي مختلف برنامه نويسي به مثال       براي ديدن چگونگي فراخواني اين توابع در زبان       
  .نصب شده است مراجعه كنيد
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 فهرست توابع
• CheckLock 
• GetComputerId 
• GetSerialNumber 
• GetSerialData 
• GetRegistrationInfo 
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CheckLock  
  شكل دستور

LONG CheckLock ( LPCSTR pszParameters ); 

  توضيحات

بررسي درستي ثبت، نشان دادن رابط كاربري مراحل ثبت و خود عمل             وظيفه اين تابع  .  است ري شتاب افزا   قفل نرم  ترين تابع   اين تابع اصلي  
  ..باشد ثبت مي

   هاپارامتر

pszParameters -قالب   متن به يك“LicenseId=5; ShowDialog=1; TerminateOnFail=1”است  .  

LicenseId  

  .گرداند  مي بر جواب خطا، تابعرت درست نبودن اين شناسهصو، در است برده شده براي اين محصول بكارشناسه جواز 

ShowDialog  

  . باشـد و كـاربر محـصول را ثبـت نكـرده باشـد، محـيط كـاربري مراحـل ثبـت نـشان داده خواهـد شـد                             ShowDialog=1اگر  
ــر  ــدShowDialog=0 اگـــــ ــشان داده    باشـــــ ــت نـــــ ــل ثبـــــ ــاربري مراحـــــ ــيط كـــــ ــدن، محـــــ ــد شـــــ   .خواهـــــ

  . استShowDialog=1نداشته باشد پيش فرض  در متن وجود ShowDialog اگر 

TerminateOnFail  

تابع بدون مقدار   شود و      به طور خودكار بسته مي     برنامهرده باشد،    نك  را ثبت  محصول باشد و كاربر     TerminateOnFail=1اگر  
ري بـا برنامـه     تـابع مقـدار بازگـشتي خواهـد داشـت و تـصميم گيـ                باشـد،  TerminateOnFail=0اگـر   . يابد  پايان مي بازگشتي  
  . استTerminateOnFail=1فرض   در متن وجود نداشته باشد پيشTerminateOnFailاگر . شماست

   بازگشتيمقادير
  . است0 مقدار بازگشتي كاربر محصول را ثبت كرده باشد، اگر 

  . است1اگر كاربر محصول را ثبت نكرده باشد مقدار بازگشتي 
  . است2ه باشد و كاربر كليد اجراي نمايشي را فشار دهد، مقدار بازگشتي اگر محصول قابليت اجرايي نمايشي داشت

  مثال

  1مثال

تي كـه كـاربر محـصول را ثبـت نكـرده باشـد، محـيط        كنـد، در صـور    است را بررسي مي10اي كه شناسه جواز آن  دستور زير قفل پروژه   
دهد و يا نتواند محصول را ثبت كند، برنامه به طور خودكار بسته             اگر كاربر كليد انصراف را فشار       . شود  كاربري مراحل ثبت نشان داده مي     

  .خواهد شد
CheckLock ("LicenseId=10"); 

  2مثال
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كنـد، در صـورتي كـه كـاربر محـصول را ثبـت نكـرده باشـد، محـيط            است را بررسي مي10اي كه شناسه جواز آن  دستور زير قفل پروژه   
 را بـر    2تـابع مقـدار     كاربر كليـد انـصراف را فـشار دهـد و يـا نتوانـد محـصول را ثبـت كنـد،                       اگر  . شود  كاربري مراحل ثبت نشان داده مي     

  .گرداند مي
CheckLock ("LicenseId=10; TerminateOnFail=0"); 

   3مثال 

 0 مقـدار  كند، در صورتي كه كاربر محصول را ثبت نكرده باشد، تـابع     است را بررسي مي    10اي كه شناسه جواز آن        دستور زير قفل پروژه   
دهـد و در صـورت ثبـت      در اين مثال برنامه رابط كاربري را نمايش نمي.گرداند  را بر مي2گرداند در غير اين صورت، تابع مقدار        را بر مي  

  .شود نشدن از برنامه خارج نمي

در مثـال زيـر برنامـه    . اصل نمايندكنند تا از صحت آن اطمينان ح معموال برنامه نويسان در مكان هاي مختلفي از كد برنامه قفل را چك مي         
  .نويس بدون نمايش مراحل ثبت درستي قفل را چك مي كند

CheckLock ("LicenseId=10; ShowDialog=0; TerminateOnFail=0"); 
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GetComputerId  
  شكل دستور

LPCSTR GetComputerIdA ();  

LPCWSTR GetComputerIdW ();  

  توضيحات

  . اين شناسه براي هركامپيوتر يكتا است.گردانند ر ميشناسه كامپيوتر كاربر را ب

 مـي   Unicode بـه صـورت      GetRegistrationInfoW و متن بازگشتي     ANSI به صورت    GetRegistrationInfoAمتن باز گشتي تابع     
  .باشد

  پارامتر ها

  .ندارد

  مقدار بازگشتي
  .شناسه كامپيوتر كاربر به صورت متن
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GetSerialNumber  
  شكل دستور

LPCSTR GetSerialNumberA ();  

LPCWSTR GetSerialNumberW ();  

  توضيحات

در بعـضي مـوارد بـه دليـل بـاال بـردن امنيـت، ايـن تـابع مقـدار خـالي بـر             . گرداند  مي افزار با آن ثبت شده است را بر       شماره سريالي كه نرم   
  .گرداند مي

  .ا فراخواني كرده باشيد رCheckLockبل از استفاده از اين تابع بايد تابع ق :نكته

  پارامتر ها

  .ندارد

  مقدار بازگشتي
  . افزار متن خالي باز گردانده شود ممكن است با وجود فعال بون نرم. افزار با آن ثبت شده به صورت متن شماره سريالي كه نرم
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GetSerialData  
  شكل دستور

LPCSTR GetSerialDataA ();  

LPCWSTR GetSerialDataW ();  

  حاتتوضي
  .كند سازي استخراج مي اي ارسالي كه به شماره سريال نسبت داده شده است را از كد فعال داده

  . مي باشدUnicodeبه صورت  GetSerialDataW و متن بازگشتي ANSI به صورت GetSerialDataAمتن باز گشتي تابع  
  .كرده باشيد را فراخواني CheckLockبل از استفاده از اين تابع بايد تابع ق :نكته

  پارامتر ها

  .ندارد

  مقدار بازگشتي
 در غير ايـن صـورت       گرداند  افزار با آن ثبت شده است را به صورت متن باز مي             اي شماره سريالي كه نرم      افزار فعال شده باشد، داده      اگر نرم 

  .شود متن خالي باز گردانده مي
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GetRegistrationInfo  
  شكل دستور

LPCSTR GetRegistrationInfoA ();  

LPCWSTR GetRegistrationInfoW ();  

  توضيحات

  .گرداند اطالعاتي را كه كاربر هنگام ثبت پر كرده است مانند نام، نام خانوادگي كاربر را بر مي

 مـي   Unicode بـه صـورت      GetRegistrationInfoW و متن بازگشتي     ANSI به صورت    GetRegistrationInfoAمتن باز گشتي تابع     
  .باشد

  . را فراخواني كرده باشيدCheckLockبل از استفاده از اين تابع بايد تابع ق :نكته

  پارامتر ها

  .ندارد

  مقدار بازگشتي
قالب متن خروجي به . گرداند را به صورت متن باز مياطالعاتي را كه كاربر هنگام ثبت پر كرده است افزار فعال شده باشد،  اگر نرم

 .صورت زير است
ComputerId=; ActivationCode=; FirstName=; LastName=; Email=; Company=; Phone=; Country=; City=; Address=; 

 



34 صفحه  

  تماس با ما
 ®شتاب شركت

  241 پالك -كوچه شهيد احمدي  - بلوار كشاورز  نرسيده به- خيابان كارگر شمالي -تهران : آدرس 
 8980247 ، 8951109: تلفن 

 8960179: فكس 

 support@shetab.com :الكترونيكي پست 

  www.shetab.com :سايت اينترنت 


