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ینی اص دغذغِ ّای اهشٍص دس حَصُ فٌاٍسی اًالػات ٍ فوای ػایثش تشقرشاسی
اهٌیت اػت .سٍؿْای هتٌَػی تشای تشقشاسی اهٌیت ٍخَد داسد .ینی اص ایي سٍؽّا
اػتفادُ اص اًَاع قفلّا تش سٍی ًشم افضاس ،ػخت افضاس ،لَح فـشدُ ٍ غیشُ هریتاؿرذ.
دسایي متاتچِ تِ تشسػی اًَاع قفل ٍ سٍؿْای ػاخت ٍ ؿنؼتي آًْا هیپشداصین.
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آغاز

ػشقتً ،اتَدػاصی ٍ تغییش اًالػات هحشهاًِ اًدام هی ؿَد ،ایداد تؼتش اهٌیتری دس

1

خاكسیض ٍ  ...هؼٌای ٍاقؼی پیذا هیمٌذٍ ،لی دس خٌگّای ػرایثشی مرِ دس خْرت

0

دس خٌگّای سٍدسسٍ ٍ فیضینی ،ایداد تؼتشّای اهٌیتی ،تیـتش دس قالة ػٌگش،

اػپن ،ػیؼتن هذ خاػَػیّ ٍ ،وچٌیي اػتفادُ اص قفلّا ٍ  ...هؼٌا پیرذا هریمٌرذ.

1

قالة ػشٍیغّای اهٌیتی هاًٌذ فایشٍال ،آًتیٍیشٍع ،ػیؼتن تـخیقًفرَر ،آًتری

ّاػت .تِ ّویي دلیل تخلق تَلیذ قفل ٍ سٍؿْای ؿنؼتي آى تِ ػٌَاى ینی اص

1

اهشٍصُ ینی اص دغذغِ ّای هْن دس ػشكِ اًالػات خلَگیشی اص ًفَر تِ ػیؼرتن-
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1

1

1

1

ّای هٌاػة هی تَاى پایذاسی ػیؼتن سا دس هقاتل حوالت هختلف حفظ ًوَد.

1

ؿاخِ ّای هْن اهٌیتی ،اّویت دٍچٌذاًی یافتِ اػت ٍ تا حذی مِ تا داؿرتي قفرل

اًَاع قفل ها
 - 1قفل ّای ػخت افضاسی
 - 2قفل ّای ًشم افضاسی
 - 3قفلّای ... ٍ DVD ، CD
 - 4قفلّای ایٌتشًتی
 - 1قفل های سخت افشاری
چٌاًچِ اص ػخت افضاس خاكی تشای قفل گرزاسی اػرتفادُ ؿرَد ،ترِ آى قفرل
ػخت افضاسی هی گَیین .ایي قفلْا تؼوی تِ كرَست یرل ساتري ،ترش سٍی پرَست
پاسالل ػیؼتن ًلة هی ؿًَذ مِ الثتِ ّش دٍ ًَع آى ػولنشد هـاتِ داسًرذ .تخرؾ
اكلی قفل ،اص یل حافظِ قاتل پاك ؿذى تـنیل ؿذُ مِ تا تَخِ تِ ًَع ٍ حدرن
آى ،داسای ػولنشدی هتفاٍت هی تاؿرذ ٍ ػورذتا ترِ ینری اص دٍ سٍؽ صیرش ػورل
هی مٌذ.
الف ) رٍش اٍل قفل گذاری سخت افشاری
سٍؽ اٍل قفل گزاسی تِ ایي كَست اػت مِ تَلیذ مٌٌذُ ًشم افرضاس یرل یرا
چٌذ تایت اص اًالػات سا دس قفل ًَؿتِ ٍ تشًاهِ دس ٌّگام اخشا آى سا چل هی مٌذ.
دس كَستینِ قفل ٍخَد داؿتِ تاؿذ ،تشًاهِ تِ ماس خَد اداهِ هی دّرذ ٍ اگرش قفرل
ٍخَد ًذاؿتِ تاؿذ ٍ یا اًالػات خَاًذُ ؿذُ اص سٍی قفرل كرحین ًثاؿرذ ،تشًاهرِ
هتَقف ؿذُ ٍ تا اػالم خٌا ،اص اخشای كحین ،ػشتاص هی صًرذ .ایري ًرَع قفرل ّرا
داسای ػاختاسی ػادُ ،حافظِ ای دس حذ چٌذ تایت ٍ ،قیوتی اسصاى ّؼتٌذ .اػرتفادُ
اص ایي قفل ّا تؼیاس ػادُ تَدُ ٍ ًیاص تِ تخلق خاكی ًذاسد ،تٌْرا مافیؼرت مرِ
ًشم افضاس ٍیظُ قفل سا ( مِ تَػي ؿشمت تَلیذ مٌٌذُ قفل اسایِ ؿذُ) اخشا ًورَد .دس
اتتذا مِ قفل فاقذ اًالػات اػت ،اٍل یل ملوِ دلخرَاُ ،ترِ ػٌرَاى ملورِ ػثرَس
دسخَاػت مشدُ ٍ ػپغ تا تَخِ تِ ًَع قفل ،یل یا چٌذ ملوِ اًالػات سا دسیافت

5

ٍ دس حافظِ قفل ثثت هی مٌذ .پغ اص ثثت اًالػات دس قفل ،تَلیذ مٌٌذُ ًشم افضاس،
اً الػات ثثت ؿذُ دس یل تشًاهِ چل هی مٌذ مِ ًحَُ چل مشدى اًالػات ،ترا
تَخِ تِ ًَع قفل هتفاٍت اػت .دس تؼوی فقي اًالػات دسٍى قفل چل هی ؿرَد
ٍ دس تؼوی دیگش ،دس هشحلِ اٍل ٍخَد قفل چل ؿذُ ٍ دس هشحلِ تؼذی ،اًالػرات
دسٍى آى چل هی ؿَد

.

ب ) رٍش دٍم قفل گذاری سخت افشاری
سٍؽ دیگش قفل گزاسی تِ ایي كَست اػت مِ تَلیذ مٌٌذُ ًشم افضاس ،تخرؾ
مَچنی اص تشًاهِ سا دس حافظِ قفل قشاس هی دّذ مِ دس ایري حالرت ،چٌاًچرِ قفرل
ٍخَد ًذاؿتِ تاؿذ تشًاهِ تِ ّیچ ٍخِ ،قادس تِ اخشا ٍ اداهِ ماس ًخَاّذ تَد .ایي ًَع
قفل ّا ،داسای ػاختاسی موی پیچیذُ ،حافظِ ای تؼوا تا چٌذ میلَ تایت ٍ ،قیوتری
ًؼثتََا گشاى ّؼتٌذ .اػتفادُ اص ایي قفل ّا ،تِ ػادگی ًَع قثلی ًیؼت .الثترِ ًحرَُ
ملی ماس هـاتِ سٍؽ قثلی اػت .تا اخشای ًشم افضاس ٍیظُ قفل ٍ ٍاسد ًورَدى ملورِ
ػثَس ،تایذ ًام فایلی سا مِ هی خَاّین تش سٍی آى قفل ترضًین ،هـرخق مٌرین ،ترا
تخـی اص آى دس قفل ثثت گشدد.
 - 2قفل های ًزم افشاری
تا تَخِ تِ ًَع مراستشد تشًاهرِ ،اًرذاصُ ،قاتلیرت مپری ترشداسی اص آى ترش سٍی
دیؼل ،تحت ؿثنِ تَدى تشًاهِ ٍ ...هی ترَاًین اص اًرَاع سٍؽ ّرایی مرِ خْرت
حفاظت اص ًشم افضاس دس ًظش داسین (ٍ هتؼاقثا تَهین دادُ خَاّذ ؿذ) اػتفادُ مٌرین.
چگًَگی اػتفادُ اص قفل هٌتخة تِ ؿشایي صیش تؼتگی داسد:
الف) اػتقاد ًشاح ًشم افضاس تِ ایٌنِ ماستش حتوا تایذ آى سا خشیذاسی مٌذ ترا اص
اهناًات آى هٌلغ ؿَد
دس ایي حالت قفل ًشم افضاسی دس اتتذای ؿشٍع تِ ماس تشًاهِ مٌتشل هی گرشدد
حتی ًشاح هی تَاًذ دس هَاقغ حؼاع ًیض قفل سا هدذدا مٌتشل مٌذ ٍ یرا دس حرالتی
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مِ ًشاح ٍاقؼا ػخت گیش تاؿذ ،هی تَاًذ دس صهاى ّرای هـخلری اص ٍخرَد قفرل
اًویٌاى حاكل ًوایذ (هثال ّش  4ثاًیِ) .الثتِ دس ایي حالت ًشاح تایذ سٍؿی سا مرِ
خْت مٌتشل قفل اػتفادُ هی مٌذً ،یض دس ًظش تگیشد.
ب) اػتقاد ًشاح ًشم افضاس تِ ایي مِ ماستش هی تَاًذ اص ًرشم افرضاس ترِ ػٌرَاى
ًؼخِ ًوایـی ًیض اػتفادُ مٌذ.
ًشاح دس ایي حالت هی تایؼت دس هناى ّای خاكی اص تشًاهِ ،قفل سا مٌترشل
مٌذ .هثال دس یل تشًاهِ حؼاتذاسی هری ترَاى تورام تخرؾ ّرای ػیؼرتن سا آصاد
گزاؿتِ (یؼٌی تشًاهِ ًیاصی تِ قفل ًذاؿتِ تاؿذ) اها دس كَستی مِ ماستش هایرل ترِ
اػتفادُ اص اهناًات گضاسؽ گیشی ػیؼتن تاؿذ ،قفل ًشم افضاسی دسخَاػرت گرشدد.
هضیت ایي سٍؽ تش سٍؽ قثلی ایي اػت مِ دیگش ًیاص تِ ًشاحری ًؼرخِ ًوایـری
خْت هـاّذُ ماستشاى ٍخَد ًذاسد .دس اًتْا ًشاح تایذ هَاسد صیش سا ًیض دس ًظش گشفتِ
ٍ تا تَخِ تِ تشًاهِ هَسد ًظش ینی سا اًتخاب مٌذ.


محدودیت در تعداد کپی ()Copy Limited
دس ایي حالت تشًاهِ ًلة مٌٌذُ ًشم افضاس ،فوای هـخلری دس دیؼرل سا ترا

سٍؽ خاكی فشهت مشدُ ٍ تؼذاد هداص ًؼخِ تشداسی سا دس آى دسج هی مٌذ .ترذیي
ًشیق تا ّش تاس مپی مشدى تشًاهِ ،یل ٍاحذ اص ایي ػذد من هی ؿَد ٍ ٌّگاهی مِ
تؼذاد هداص آى تِ كفش سػیذ ،دیگش ًوی تَاى تشًاهِ سا تش سٍی ػیؼتن ًلة ًوَد.



استفاده از دیسکتت در نگاکا اجکاا

بانامک ( Required

)Disk
دس ایي حالت ،دیؼنت هَسد ًظش ،یا تِ سٍؽ خاكی فشهت هی ؿَد ٍ ػرپغ
دس ٌّگام اخشا ،اًالػات سٍی آى تشسػی هی ؿَد ٍ یا ایٌنِ قؼوتی اص دیؼرنت سا
تلَست فیضینی ٍ ػوذی خشاب هی مٌٌذ ٍ دس ایٌدا ،دس ٍاقغ ّواى كذهِ ای مرِ
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تِ ػوذ ،تش ػٌن دیؼنت ٍاسد ؿذُ اػت ،تِ ػٌَاى قفل ٍ هحافظ ًشم افرضاس ػورل
هی مٌذ .اص ایي پغ تشای اًتقال تشًاهِ اص یل ػیؼتن تِ ػیؼتن دیگش ،ایي فالپری
هاًٌذ قفل ػخت افضاسی ػول هی مٌذ ٍ هی تایؼت هختلرات آى تَػري تشًاهرِ
تاییذ ؿَد ٍ چٌاًچِ ایي فالپی دس دسایَ ًثاؿذ ،تشًاهِ اخشا ًخَاّذ ؿذ.
رٍش های قفل گذاری ًزم افشاری
دس اداهِ چٌذ ًوًَِ اص سٍؿْای قفل گزاسی ًشم افرضاسی ٍ ًحرَُ ًشاحری آى
آٍسدُ ؿذُ اػت.
 - 1قفل گذاری با استفادُ اس شوارُ سزيال اصلي ديسکت
ػیؼتن ػاهل خْت ّش دیؼرنت یرل ؿرواسُ ػرشیال ٍاحرذ )(UNIQUE
اختلاف هی دّذ ،تٌَسینِ ؿواسُ ػشیال ّش دٍ دیؼرنت ترا ّرن ینری ًیؼرتٌذ.
تٌاتشایي ّویي خَد یل ساُ تـخیق دیؼنت ملیذ ( قفل ) هی تاؿذ.
 - 2قفل گذاری با استفادُ اس هشخصات سیستن
دس ایي ًَع قفل ًشم افضاسی ،تشًاهِ قثل اص اخرشا اتترذا هـخلرات ػیؼرتن سا
خَاًذُ ( مِ ایٌناس اص ًشیق هشاخؼِ تِ تخؾ ّای خاكی اص حافظِ ٍ یا هشاخؼِ ترِ
اًالػات  BIOSاًدام هی ؿَد ) .ػپغ آًشا تا فایلی مِ قثال تَػي ًَیؼرٌذُ ًرشم
افضاس تش سٍی ماهپیَتش مپی گشدیذُ ،هقایؼِ هری مٌرذ ٍ دس كرَست ػرذم تشاترشی،
اخررشای تشًاهررِ پایرراى هرری پررزیشد .دسكررذ اًویٌرراى ایرري ًررَع قفررل %65-%75
هی تاؿذ .

 - 3قفل با استفادُ اس هَقعیت فايل رٍی هارد ديسك
ایي ًَع قفل فقي تش سٍی ّاسد دیؼل قاتل اػتفادُ تَدُ ٍ ترِ ایري كرَست
اػت مِ فایل اخشایی تِ هَقؼیت خَد تش سٍی ّاسد حؼاع هی تاؿذ چشا مِ قثل اص
اخشا اتتذا هَقؼیرت خرَد سا اص سٍی ػرنتَسّای  ROOTخَاًرذُ ٍ ػرپغ ؿرواسُ
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مالػتش اؿاسُ گش تِ خَدؽ سا تذػت هی آٍسد ،ػپغ آًشا تا ؿواسُ مالػرتشی مرِ
قثال تَػي تشًاهِ ًَیغ تش سٍی ینی اص فایل ّای تشًاهِ ( هوني اػرت تلرَست
مذ ؿذُ تاؿذ ) قشاس دادُ ؿذُ ،هقایؼِ مشدُ ٍ دس كَست تشاتش تَدى اخشا هی ؿرَد.
هشیة اًویٌاى ایي ًَع قفل ًیض  %78-%88هی تاؿذ.
 - 4قفل با استفادُ اس فزهت غیز استاًذارد
ایي ؿیَُ ینی اص سایح تشیي قفل ّای ًشم افضاسی اػت مِ ٌَّص ّن تلرَست
خذی هَسد اػتفادُ قشاس هی گیشد .ػیؼتن ػاهل خْت دػتشػی تِ اًالػرات یرل
دیؼنت اص فشهت خاكی (  18ػنتَس دس ّش تشاك ) اػتفادُ هی مٌذ اهرا اگرش یرل
تشاك تِ كَست غیش اػتاًذاسد فشهت ؿَد ( ،هرثال  19ػرنتَس دس ترشاك ) ػیؼرتن
ػاهل دیگش تَاًایی اػتفادُ اص ػنتَسّای غیشهداص سا ًخَاّذ داؿت ٍ تٌاتشایي توام
ًشم افضاسّای تحت ػیؼتن ػاهل هضتَس ًیض اص ػنتَسّای هخفی اػتفادُ ًنشدُ ،دس
ًتیدِ اهناى مپی تشداسی اص آًْا تؼیاس هؼیف اػت .اص ّویي سٍؽ خْت ًشاحری
قفل هَسد ًظش اػتفادُ هی ؿَد .قفل ًشم افضاسی  Copy Controlمرِ هؼشٍفترشیي
دس ًَع خَد هی تاؿذ ،اص ّویي سٍؽ اػتفادُ هی مٌذ .ایي قفل فقي خْرت فالپری
دیؼل قاتل اػتفادُ هی تاؿذ ٍ دسكذ اًویٌاى دس ایي سٍؽ حذٍد  %85-%95هی
تاؿذ .

 - 5قفل با استفادُ اس شوارُ سزيال ساختگي
ایي سٍؽ قفل گزاسی مِ قَیتشیي قفل هی تاؿذ ،تلَست هخلرًَی اص سٍؽ
ّای  4 ٍ 1هی تاؿذ یؼٌی اتتذا تشاك خاكی سا تلَست غیش اػتاًذاسد فشهت مشدُ ٍ
ػپغ اًالػات خاكی سا دسٍى آى قشاس هی دٌّذ ( ؿرواسُ ػرشیال فشهری ) .ایري
قفل فقي خْت فالپی دیؼل قاتل اػتفادُ تَدُ ٍ هشیة اًویٌاى آى حذٍد -%98
 %98هی تاؿذ.
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 -6قفل های اکتیَ ايکس
دس ٍاقغ یل امتیَ اینغ مِ هاًغ اخشای تشًاهِ دس ؿشایي خاكی ؿَد سا قفل
امتیَ اینغ هی ًاهٌذ .ایي ًَع قفل هاًٌذ ػایش ماهپًٌَت ّای تشًاهِ ًَیؼی اػت.
تشًاهِ ًَیغ تِ ػادگی آى سا تش سٍی فشم تشًاهِ خَد قرشاس هری دّرذ ٍ ترا تٌظرین
پاساهتشّا ٍ خلَكیات آى ،ػثة فؼالیت آى هی ؿَد .ایي امتیَ اینغ قثل اص قرشاس
گشفتي فشم اكلی دس حافظِ ،ؿشٍع تِ ماس هی مٌذ ٍ اگش تشای اٍلیي تراس اخرشا هری
ؿَد تشحؼة اًذاصُ حافظِ ،ؿواسُ ی ػشیال ٍ ػشػت پشداصًذُ مذ ٍیرظُ ای تَلیرذ
هی مٌذ ایي مذ تَلیذ ؿذُ ٍاتؼرتِ ترِ خلَكریات مراهپیَتش اػرت تٌراتشایي مرذ
تشگـتی ایي امتیَ اینغ تش سٍی ّش ػیؼتوی هتفاٍت خَاّذ تَد .پغ اص اسائِ مذ،
مذ هؼادل آى سا اص ماستش دسخَاػت هی مٌذ .ماستش تا اسائِ مذ تَلیذ ؿذُ تِ ؿرشمت
تَلیذ مٌٌذُ ًشم افضاس مذ هؼادل آى سا دسیافت هی مٌذ .ایي مذ سا ماستش یا اص ًشیرق
تلفي یا اص ًشیق پؼت النتشًٍینی ٍ یا ایٌتشًت دسیافت هی مٌرذ دس كرَستینِ مرذ
هؼادل دسیافت ؿذُ پغ اص مذ ؿذى هؼادل مذ اسائِ ؿذُ تاؿذ یا تِ ػثراستی دیگرش
مذ اسائِ ؿذُ اص ًشف ماهپیَتش هنول مذ دسیافت ؿذُ اص ؿشمت تاؿذ امتیَ اینرغ
اخاصُ هی دّذ مِ تشًاهِ تذٍى اؿنال ؿشٍع تِ ماس مٌذ .ماستش ًیض هی تَاًذ تاسّا اص
ایي مذ تش سٍی ماهپیَتش خَد (ماهپیَتشی مِ مذ دسیافت مشدُ) اػتفادُ مٌذ .پغ اص
ٍسٍد مذ ،ایي مذ دس هناًی اص ػیؼتن هثال سخیؼتشی یا یل فایل تلَست مذ ؿرذُ
قشاس هی گیشد ٍ ّش تاس ماهپیَتش تشًاهِ سا اخشا مٌذ تِ خای دسخَاػت مرذ اص مراستش،
مذ سا اص سخیؼتشی یا فایل پغ اص مذیاتی هَسد اػتفادُ قشاس هی دّذ.
ًقاى هؼف:


قفل ّای اکتیَ ایکس ًیاس بِ دریافت کذ اس شزکت دارًذ یعٌی ایٌکِ بایدذ
کا ربز حتواً بِ ًحَی با شزکت تَلیدذ کٌٌدذُ توداگ بيیزیدذ ٍ ًودی تَاًدذ
بزًاهِ را پس اس خزیذ بالفاصلِ استفادُ کٌذ.
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قفل ّای اکتیَ ایکس تٌْا بز رٍی یک سیستن اجزا هی شًَذ ٍ بایدذ بدزای
دریافت کذ بزای ّز کاهپیَتز اقذام شَد (دشدَاری در ًبده ّدای تعدذاد
باال)



قفل ّای اکتیَ ایکس هوکي است با فزهت کزدى ،پارتیشي بٌذی تغییز یابذ
کِ ًوی تَاًذ شزکت دقیقاً حذگ بشًذ کِ ایي قفل بزای ایي سیستن بَدُ یا
ٍاقع ًا تغییز کدزدُ .در اکردز قفلْدای سداختِ شدذُ تغییدزاک ایدي کدذ بسدیار
هشاّذُ شذُ است.



با صذهِ دیذى قطعِ ای در کاهپیَتز ٍ یا تعَیض یدک قطعدِ بزًاهدِ تبدَر
هی کٌذ کِ سیستن تغییز یافتِ است هرالً با تغییز حافظِ سیستن.
ًقاى قَت:



اهٌیت باال بزای بزًاهِ ًَیس اس ًظز کپی بزداری با تعذاد باال.



دارای بیشتزیي اهٌیت ًسبت بِ سایز قفل ّای ًزم افشاری یا .CD



ساسگاری بسیار باال ًسبت بِ سایز قفل ّای ًزم افشاری.



قابلیت آهارگیزی فزٍش بزًاهِ تَسط شزکت ارائِ کٌٌذُ کدذ هعدادق قفدل
ّای  CDرا هیذّذ.

 - 3قفلهای رٍی CD
تا هتذاٍل ؿذى  ٍCDیا لَح فـشدُ تِ ػٌرَاى تْترشیي ،اسصاى ترشیي ٍ آػراى
تشیي سٍؽ هثادلِ ٍ تنثیش اًالػات ًیاص تِ حفاظت اص آى دس تشاتش تنثیرش غیشهدراص
ّش چِ تیـتش احؼاع ؿذ.
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رٍش های قفل گذاری رٍی CD
 -1یل سٍؽ قفل گزاسی اخشای تشًاهرِ اص سٍی  CDاػرت .دس ایري حالرت
تشًاهِ ٌّگام اخشا ،تِ  CDسخَع مشدُ ٍ ًقاى خاكی اص آى سا چل هری مٌرذ .ایري
ًقاى تخؾ ّایی ّؼتٌذ مِ تِ كَست فیضینی ػالهت گزاسی ؿذُ اًرذ ٍ دس ٍاقرغ
تِ ًَػی كذهِ دیذُ اًذ ٍ هؼوَال ایي خشاتی تا تاتؾ اؿؼِ لیضس اًدام هی ؿَد .ترِ
ایي تشتیة تِ اكٌالح ًقاى هؼیٌی اص  CDلیضسػَص هی ؿَد .ایي ًقٌِ یا ًقاى ،ترِ
ػٌَاى قفل  CDػول هی مٌذ ٍ اص ػول تنثیش یا مپی تشداسی ٍ ّوچٌیي اػرتفادُ
غیشهداص اص آى خلَگیشی تِ ػول هی آٍسد.
 -2قفل ّای حدوی ،دس ایي سٍؽ فایل ّای  CDسا تِ حرذٍد چٌرذ گیگرا
تایت افضایؾ هی دٌّذ مِ اهناى مپی ؿذى سٍی ّاسد سا ًذاؿرتِ تاؿرٌذ .ینری اص
ػادُ تشیي ٍ ػوَهی تشیي سٍؽ ّایی مِ تامٌَى تشای حفاظت اص  CDدیذُ ؿرذُ
اػت افضایؾ هداصی ًَل چٌذ فایل دسٍى  CDهی تاؿذ تِ ًحَی مِ آًْا تا چٌرذ
كذ هگا تایت تِ ًظش هی سػٌذ .تشای اًدام چٌیي ماسی تٌظیوات هشتَى ترِ ًرَل
آى فایل سا دس  Imageتش سٍی ّن قشاس هی گیشًذ ٍلی تشًاهِ حدن ٍاقؼی ّش فایرل
سا هی داًذ ٍ ػول خَاًذى سا تا آى ًقٌِ اًدام هی دّذ .تٌاتشایي تشًاهِ تخَتی مراس
هی مٌذ.
 -3ینی اص سٍؽ ّای ًادس ٍ مویاب تشای حفاظت اص ّCDا مٌتشل ترش سٍی
دسایَ CDهی تاؿذ .اص ایي سٍؽ تیـتش دس حفاظت تاصی ّا اػتفادُ هی ؿَد ٍ ًحَُ
ایداد آى تِ داًؾ تاالیی ًیاص داسد .سٍؽ آى تذیي ًحَ اػت مِ اًالػاتی ًادسػت
(ػوذی) دس قؼوت ( ECCتلحین خٌا) یل ػنتَس دادُ ًَؿرتِ هری ؿرَد.

CD

ًَیغّای اػتاًذاسد تلَست خَدماس ایي خٌاّا ساٌّگام ًَؿتي تلحین هی مٌٌرذ
دس ٌّگام خَاًذى ،تشًاهِ ػنتَس دادُ سا تلَست  ٍ RAWترذٍى تلرحین خٌرا دس
حافظِ تشای تٌثیق تا دادُ ّای اكلی تاس هی مٌذ ٍ دس كَست تٌاقن تا دادُ ّای
اكلی تشًاهِ اخشا ًوی ؿَد.
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 -4هتذاٍل تشیي سٍؿی مرِ ترشای هحافظرت اص CDدیرذُ هری ؿرَد .ایدراد
فاكلِّایی ( )gapsغیشاػتاًذاسد ها تیي تشاك ّای كَتی ٍ قشاس دادى اًرذیغ ّرا
دس هناى ّایی دٍس اص اًتظاس اػتCD .مِ تا ایي سٍؽ قفل گرزاسی هری گرشدد دس
تؼیاسی هَاسد تَػي ًشم افضاسّای مپی تشداسی هؼوَلی ٍ ًَCDیغ ّرایی مرِ اص
 at once Discپـتیثاًی ًوی مٌٌذ غیشقاتل مپی تشداسی اػرتٍ .لری ترا پیـرشفت
تنٌَلَطی ایي سٍؽ ًیض تؼشػت دس حال مٌاسُ گیشی اػت.
 -5اهشٍصُ قشاس دادى فاكلِ خالی یا ػَساخ گزاسی تش سٍی CDهترذاٍل ؿرذُ
اػت .تذیي ًحَ تؼیاسی اص تشًاهِ ّا مِ قلذ خَاًذى یل تشاك اص اتتذا تا اًتْرا سا
داسًذ تا هـنل هَاخِ هی ؿًَذ.
 -6تا اػتفادُ اص دػرتناسی  TOCػری دی .یرل قفرل ػراص ػرؼی داسد ترا
دػتناسی  TOCاًالػاتی دسٍغیي سا تِ CDپیًَذ تضًذ TOC .دس ٍاقغ اٍلیي تشاك
اص  CDهی تاؿذ مِ اًالػات  CDهثل اًذاصُ فایل ّا تش سٍی  ،CDچگًَگی قرشاس
گشفتي آًْا ٍ ...سا دس خَد ًگْذاسی هی مٌذ.

 - 4قفلهای ايٌتزًتي
دس ایي سٍؽ ًشمافضاس تِ یل ػایت دس ؿثنِ ایٌتشًرت ٍكرل هری ؿرَد ٍ دس
كَست تأییذ ماستش تَػي آى ػایت ،اخاصُ ماس تا ًشمافضاس تِ ماستش دادُ هی ؿَد.ایي
قفل ّا دس كَستی مِ تِ دسػتی اػتفادُ ؿًَذ داسای اهٌیت تاال ٍ قیوت اسصاى هری
تاؿٌذ .ؿنؼتي ایٌگًَِ قفلّا تؼیاس هـنل اػت ،الثتِ تِ ؿرشى آًنرِ اص آًْرا ترِ
دسػتی اػتفادُ ؿَد .ینی دیگش اص قاتلیت ّای ایٌگًَِ قفرلّرا تَاًرایی ؿٌاػرایی
ماستش هی تاؿذ ،تَلیذ مٌٌذُ ًشم افرضاس هری تَاًرذ ػرالٍُ ترش ًرام مراستش ،اًالػرات
ؿٌاػایی دیگشی هاًٌذ ًام ماستش ،ػي ،پؼت النتشًٍینی ٍ غیرشُ سا دسیافرت مٌٌرذ،
ّوچٌیي فشٍؽ آًالیي ًشمافضاس تِ ّش خای دًیا تِ ساحتی اهناى پزیش اػت.
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تکٌیك های شکستي قفلهای ًزم افشار
.1تغيير :JMPتؼوی اص ًشم افضاسّا ًرَسی ًَؿرتِ هری ؿرًَذ ترا فقري دس
كَست ٍاسد ؿذى ؿواسُ ػشیال كحین  ،تشًاهِ تِ هشحلِ تؼذ ترشٍد ٍ دس غیرش ایري
كَست دس ّواى هشحلِ تواًذ ٍ یا اص تشًاهِ خاسج ؿَدٍ .قتی ایي ًَع تشًاهِ تِ مرذ
اػوثلی تثذیل هی ؿَد ،دس مذ اػوثلی دٍ دػتَس  JMPداسین مِ ینی اص آى ّا دس
كَست هؼاٍی تَدى ػذد ٍاسد ؿذُ تا ؿواسُ ػشیال كحین سخ هی دّذ ٍ دیگرشی
دس كَست ٍاسد ؿذى ؿواسُ ػشیال اؿتثاُ .حال اگرش خرای ایري دٍ  JMPػرَم
ؿَدً ،شم افضاس تا ّش ػذدی تِ خض ؿواسُ ػشیال اكلی اص آى هشحلِ خَاّذ گزؿرت.
تٌاتشایي دس ایي سٍؽ قفل ؿني تذٍى پی تشدى تِ ؿواسُ ػشیال كحین ترا ایدراد
تغییش دس تشًاهِ تاػث هی ؿَد ّش ؿواسُ ػشیال دلخَاُ ،تِ ػٌرَاى ؿرواسُ ػرشیال
كحین تـخیق دادُ ؿَد.
.2يافته شماره سريال از داخل کد بروامه :دس ایي سٍؽ ٍقتری یرل
ؿواسُ ػشیال تَػي ماستش ٍاسد ؿذ ً ،شم افضاس تایذ آى سا تا ؿرواسُ ػرشیال كرحین
هقایؼِ مٌذ تا تِ كحت یا اؿتثاُ تَدى آى پی تثرشد .تٌراتشایي دس لحظرِ هقایؼرِ ،
ؿواسُ ػشیال كحین هی تایؼت دس خایی هَقتا رخیشُ ؿَد تا اهناى هقایؼِ ایدراد
ؿَد .ایي هناى هَقتی هی تَاًذ هحل خاكی اص  RAMیرا خرایی دس ّاسددیؼرل
ٍیا دس سخیؼتشّای داخلی پشداصؿگش تاؿذ .قفل ؿنٌاى حشفِ ای قادسًذ تا اػتفادُ اص
ًشم افضاسّایی مِ ّش ًَع تغییش دس ّ ٍ RAMاسددیؼرل ٍ ....سا ثثرت هری مٌٌرذ،
ؿواسُ ػشیال ٍاقؼی سا تیاتٌذ.
 :Brute force attack .3دس ایري سٍؽ قفرل ؿرنٌاى تشًاهرِ ای سا هری
ًَیؼٌذ مِ تتَاًذ تواهی حالت ّای هوني یل ؿواسُ ػشیال سا ٍاسد ًشم افضاس مشدُ
ٍ تاالخشُ ؿواسُ ػشیال ٍاقؼی سا تیاتذ .الثتِ اػتفادُ اص ایي سٍؽ هوني اػت چٌرذ
سٍص ٍ یا تیـتش ًَل تنـذ.
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.4کد رجيستر کردن ) :)Registration Codeقفل ؿرنٌاى ترشای مرذ
سخیؼتش مشدى تَػي ًشم افضاس  debuggerهناى هحاػثِ مذ اص سٍی ًرام اػرتفادُ
مٌٌذُ سا پیذا هی مٌٌذ ٍ تِ ساتٌِ سیاهی تیي ایي دٍ پی هی تشًذ.
.5محدوديت زماوي  :Time trialقفرل ؿرنٌاى ترشای اص مراس اًرذاختي
هحذٍدیت صهاًی اص دٍ سٍؽ اػتفادُ هی مٌٌذ :آى ّا یا سٍتیي ّرای چرل مرشدى
هی مٌٌذ ٍ یا صهاى سا ًَسی تغییرش

صهاى سا دس تشًاهِ پیذا مشدُ ،آى سا غیشفؼال

هی دٌّذ تا ًشم افضاس تِ توام ؿذى دٍسُ صهاًی اص پیؾ تؼییي ؿذُ ،پی ًثشد .ترشای
ایي ماس هؼوَال تشًاهِ ای هی ًَیؼٌذ تا قثرل اص اخرشا ی ًرشم افرضاس اكرلی ،صهراى
ماهپیَتش سا تغییش دّذ.
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