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  معرفی .1

 
SerialExpert  یک فایلDLL   استاندارد ویندوز است. به کمک توابع موجود در آن امکـان بدسـت آوردن اـمار

هـا  های داخلی، خارجی و فلش مموری ون هارد دیسکهمچدرایوهای نوری  بجزسازی  منابع ذخیر تمامی سریال 
 فراهم اد  است.

اود. این امار  به  امار  سریال هارد دیسک منحصر به فرد بود  و معموال روی برچسب هارد دیسک درج می
بندی مجـدد و یـا فرمـت درایوهـا تغییـر  این سریال با پارتیشـن افزاری قابل دستکاری و تغییر نیست. صورت نرم

افزاری کـامییوتر اسـتفاد  کـرد. و از اجـرای  توان جهت تولید مشخصـه سـخت کند. بنابر این از این امار  می نمی
 افزار کاربردی بر روی دیگر کامییوترها جلوگیری کرد. نرم
 

 

 

 مفهوم ایندکس .2

 
بـه   یم.گـوی می Indexاود که بـه آن  اود اناسایی می هر منبع ذخیر  سازی با یک امار  که از صفر اروع می

های داخلـی بعـدی  یابـد. بـه هـارد دیسـک اولین هارد دیسک داخلی روی کامییوتر ایندکس صـفر اختصـام می
های  فظـههای خـارجی و اا دیسک یابد. بعد از آن منابع خارجی مانند هارد های یک به بعد اختصام می ایندکس

 فلش قرار خواهند داات.
اود. فرض کنید دو اافظه  داد  میاختصام تر  ایندکس پایین که زودتر وصل سیستم اود، USBهر اافظه به 

. روی اختصام داد  اد  اسـتبه آنها های یک و دو  اند و به ترتیب وصل ادن ایندکس فلش وصل سیستم اد 
است. اگر اولین  اد  د به آن اختصام داوجود دااته که ایندکس صفر  نیز اینترنالدیسک این کامییوتر یک هارد 

کنـد و  اد  است، خارج اود در ایندکس اافظه فلش دوم تغییری ایجاد نمی سیستم لش که زودتر وصلاافظه ف
همچنان ایندکس آن دو خواهد بود.  ایندکس امار  یک در اینجا غیر معتبر خواهد بود. چنانچه هر اافظه دیگری 

 یک به آن اختصام داد  خواهد اد. ی وصل سیستم اود، ایندکس استفاد  نشد 
 

 

 

 فراخوانی .3

 
 اود. فراخواند  می se.dllفایل  API ،LoadLibraryبه کمک 

 
 

HMODULE hSE = LoadLibrary(TEXT("se.dll")); 
 

 

از دایرکتـوری  system32فراخواند  است و یا در مسیر فولـدر  آنرا در مسیر فایل اجرایی که se.dllچنانچه فایل 
 نیست. API ،LoadLibraryدر  dllدن مسیر فایل ویندوز قرار دااته بااد، نیازی به وارد کر
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 توابعپیش الگوی  .4

 
 .بااد توابع به صورت زیر میاین پیش الگوی تابع در دسترس است.  شته se.dllاز طریق 

 
 

typedef VOID (__stdcall *FnSetLicense)(const char*); 
typedef DWORD(__stdcall *FnGetDriveCount)(); 

typedef BOOL(__stdcall *FnGetDriveLettersA)(DWORD, char*); 

typedef BOOL(__stdcall *FnGetDriveLettersW)(DWORD, wchar_t*); 

typedef INT(__stdcall *FnGetDriveInfoA)(DWORD, char*, char*, char*); 

typedef INT(__stdcall *FnGetDriveInfoW)(DWORD, wchar_t*, wchar_t*, wchar_t*); 

typedef BOOL(__stdcall *FnIsVM)(); 
typedef VOID*(__stdcall *FnDecryptText)(VOID*, VOID*); 
 

 

 به صورت زیر خواهد بود.SetLicense تعریف تابع 
 

 

FnSetLicense SetLicense = (FnSetLicense)GetProcAddress(hSE, "SetLicense"); 

SetLicense("your-license"); 
 

 

 اوند. می فراخوانی ودیگر توابع نیز بصورت مشابه تعریف 
 

 

 

5. SetLicense 

 
کند، راته کـاراکتری از نـوع  رگومانی که این تابع دریافت میآاود. تنها  یبا استفاد  از این تابع الیسنس ثبت م

char گرداند. بااد و هیچ مقداری را برنمی می 
 

 

SetLicense("your-license"); 
 

 

  نمـایش داد  'نسـخه ثبـت نشـد 'معتبری ثبت نشود، در هنگام دریافت اطالعات دیسک، پیام  Licenseچنانچه 
 خواهد اد.

 

 

 

6. GetDriveCount 

 
مـانی وایـن تـابع هـیچ آرگ آیـد. بدست میبجز درایوهای نوری با استفاد  از این تابع تعداد منابع ذخیر  سازی 

 گرداند. برمی DWORDکند و تعداد منابع را بصورت  دریافت نمی
 

 

GetDriveCount(); 
 

 

بااد. ممکـن  2قدار بازگشتی این تابع گرداند آخرین ایندکس منابع نیست. مثال اگر م مقداری که این تابع برمی
ها توضـی   منبع صفر و سه بااد. قبال در قسمت مفهوم ایندکس علت متوالی نبودن ایندکس است ایندکس این دو

 داد  اد  است.
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7. GetDriveLettersA 

 
دو با استفاد  از این تابع اروف مربوط به درایوها بدست خواهـد آمـد. مـثال اگـر دیسـک بـا اینـدکس صـفر، 

ایـن تـابع دو آرگومـان  خواهـد بـود. ":C: D" ااتماال ها پارتیشن دااته بااد. آنگا  اروف مربوط به این پارتیشن
است که char  گری به یک راته کاراکتری از نوع و دومی ااار  DWORDکند. اولی ایندکس منبع از نوع  دریافت می

با مشکلی مواجه اود که معموال این مشـکل بیشـتر زمـانی . اگر تابع خواهد گرفتااصل تابع در این متغییر قرار 
 خواهد بود. FALSEآید که ایندکس وارد اد  معتبر نبااد، مقدار بازگشتی تابع  بوجود می

 
 

char szDL[80]; 

GetDriveLettersA(0, szDL); 
 

 

ترین راهی که  ه بااد. در اینصورت ساد انتخاب دیسک را داات اجاز که کاربر  آید این تابع بیشتر زمانی بکار می
 دیسک خواهد بود. های پارتیشنکند، از روی ارف اختصام داد  اد  به  ها را از هم متمایز می کاربر دیسک

 

 

 

8. GetDriveLettersW 

 
 بایـد char گری از نـوع ااـار  بااـد. و آرگومـان دوم آن بجـای می GetDriveLettersAاین تابع نسخه یونیکـد 

 بااد. wchar_tنوع  گری از ااار 
 

 

wchar_t szDL[80]; 

GetDriveLettersW(0, szDL); 
 

 

 

 

 

9. GetDriveInfoA 

 
ومـان اول گآر کند. این تابع چهار آرگومان دریافت می آورد. سازی را بدست می این تابع مشخصات منبع ذخیر 

هستند کـه  charگری از نوع  ااار  های بعدی بود  و مشخص کنند  ایندکس منبع است و آرگومان DWORD نوع از
 گردانند. را باز می منبع امار  سریال، نوع منبع و مدلبه ترتیب 

 
 

char szSN[64], szType[64], szModel[64]; 

GetDriveInfoA(0, szSN, szType, szModel); 
 

 

های خـارجی و  د دیسکبرای هار "External"های داخلی،  برای هارد دیسک "Fixed"منبع یکی از سه مورد  عنو
"Removable" بااد. ها می برای فلش مموری 

، درصورتی که هارد دیسک خارجی بااد عدد 1این تابع در صورتی که نوع منبع هارد دیسک داخلی بااد عدد 
گرداند. اگر تابع با مشـکلی مواجـه اـود کـه معمـوال ایـن  را باز می 3و در صورتی که فلش مموری بااد عدد  2

 آید که ایندکس وارد اد  معتبر نبااد، مقدار بازگشتی تابع صفر خواهد بود. شتر زمانی بوجود میمشکل بی
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11. GetDriveInfoW 

 
بایـد  charگری از نـوع  آن بجای ااـار  به بعد بااد. و آرگومان دوم می GetDriveInfoAاین تابع نسخه یونیکد 

 بااد. wchar_tگری از نوع  ااار 
 

 

wchar_t szSN[64], szType[64], szModel[64]; 

GetDriveInfoW(0, szSN, szType, szModel); 
 

 

 

 

11. IsVM 

 
را بازگرداند، به این معناست کـه برنامـه  TRUEتی که مقدار رکند و در صو این تابع هیچ آرگومانی دریافت نمی
 GetDriveInfoت تابع در اال اجراست. در این صور VirtualBoxیا  VMWareاما بر روی یک مااین مجازی مانند 

به همین خاطر الزم اسـت  آورد. این امار  سریال منحصر بفرد نبود  و امار  سریال دیسک مجازی را بدست می
 از اجرای برنامه خود بر روی مااین مجازی جلوگیری کنید.

 
 

IsVM(); 
 

 

 

 

12. DecryptText 

 
ــن  ــابع ای ــتهت ــد  را برمی را ــراری ا ــه  ی رمزگ ــت ب ــافی اس ــد. ک ــدای گردان ــر ابت ــورد نظ ــت م ــته ثاب را

SERIALEXPERTTXT_  را اضافه کنید. رمزگراری پس از ساخت فایل اجرایـی و توسـب برنامـهSEHideText  انجـام
 ن معـادل آرگومـان دومآو مقدار بازگشـتی  کند گر هستند دریافت می ردو ااار ه. این تابع دو آرگومان که اود می
 _SETXTUCهای یونیکد به ابتدای آن  رمزگراری راتهبرای کند.  داری می واقعی را نگه دوم مقدارآرگومان . بااد می

 اود. های ثابتِ مهم باعث افزایش سردرگمی کرکرها می رمزگراری راته ید.را اضافه کن
 

 

char szDecryptedA[12]; 

(char*)DecryptText("SERIALEXPERTTXT_Sample Text", szDecryptesA); 

wchar_t szDecryptedW[12]; 

(wchar_t*)DecryptText(L"SETXTUC_Sample Text", szDecryptesW); 
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 افزاری قفل نرم .13

 
افزاری طرااـی نمـود.  توان قفل نرم افزاری می با استفاد  از امار  سریال هارد دیسک به عنوان مشخصه سخت

 SHA1مانند  hashهای  افزاری با استفاد  از یکی از الگوریتم کردن مشخصه سخت hashن کار روش معمول برای ای
هـای نویس از آن مطلع است بـه ابتـدا یـا انت الزم است تعدادی کاراکتر ثابت که فقب برنامه hashقبل از است. البته 
 تولید کرد. Computer IDن توا می hashهایی از نتیجه  افزاری اضافه گردد. با انتخاب بخش مشخصه نرم

 

 

 

 افزاری قفل سخت .14

 
افزاری نیز استفاد  کرد. در این االت از فلش مموری بعنـوان  توان جهت طراای قفل سخت می SerialExtertاز 

 اود و امار  سریال فلش مموری بعنوان مشخصه منحصر بفرد عمل خواهد کرد. کلید استفاد  می
اجرای برنامه توسب کاربر تولید اود، الزم است به کاربر اق انتخاب یکی  در زمان Computer IDاگر بخواهید 
توانیـد منـابع  های وصل اد  به سیستم داد  اود. با صفر تعریف کردن ایندکس و افزودن بـه آن می از فلش ممور

 GetDriveCountهای معتبر تشخیص داد  اد  نباید از مقداری که تابع  تعداد ایندکس سازی را پیمایش کنید. ذخیر 
را باز گرداند به این معناست که منبع فلـش ممـوری  3مقدار  GetDriveInfoگرداند بیشتر اود. چنانچه تابع  باز می

 کند. به کاربر در انتخاب فلش مموری مورد نظرش کمک می GetDriveLettersاست. مدل منبع و نیز ااصل تابع 
تـوان بـه  و نمی منـابع از ابتـدا پیمـایش اـونداسـت تمـامی در هنگام بررسی صحت کد فعال سازی نیز الزم 

ایندکسی که قبال به فلش مموری مورد نظر اختصام داد  اد  است اتکا کرد. این ایندکس بـا جـدا اـدن فلـش 
 مموری و وصل مجدد آن به سیستم ممکن است تغییر کند.
در این اجرای برنامه از سیسـتم  های ثابت ممکن است بخاطر دااته بااید فلش مموری برخالف هارد دیسک

 دای اجرای برنامه، این اجرای برنامه نیز وجود آن بررسی اود.تقطع اوند، بنابر این الزم است عالو  بر اب
 


