
افزاري نرم قفلهاي

قفلخوب

ها قفل انواع و ها دیسک انواع

( دیسکهايصوتی( (1

( دیسکهايتصویري( ( 2

( دیسکهاياطّالعاتی( (3

مطلباســتکه این داشــت، یاد بـه بـاید رويسـیدي افزاريبـر نرم یکقـفل دادن قـرار پیشاز اوّلینچیزيکه
کپــــیبرداري کردن مشکل دهند انجام توانند می کاريکه تنها و نیستند نفوذ قابل غیر گاه هیچ نیز قفلها قويترین

اسـت.
باشد. زمانگیر و مشـکل بسـیار آن بردارياز کپی که میشود قفلیگفتـه به عبـارت بنابراین

پردازیم. می شود گذاشته رويآنها استبر ممکن هاییکه قفل انواع و مختلفدیسکها انواع اینبخشبه در

ها دي سـی نوع این از بـرايمحـافظت کننده تکثیر و کاربـر دلخواه کارایی بـا قفلی هنوز دارم اطّالع من که جایی تا
در دیسـکرا کارکرد اسـتکه قـفلی میشـود مشاهده دیسکها از بعضی در فعالً که قفلی تنها است. نشده ساخته

منتفیاست. آنهم کردن کپی امکان بنابراین و برد می بین از کامپیوترهايشخصی

موردي تنها و نشـده ایجاد قبولی قابل قفل هم دیسکها نوع این براي کنون تا شد، ذکر قبلی عنوان در که طور همان
فضاي از بـیرون را فایل انتهاي اسـتکه سـاختگی حـجم بـا فایلهاي میشود مشاهده دیسکها از معدودي در که
اسـتفاده ویندوز که روشفایلی(روشـی از کلیپها کردن کپی هنگام در بنابـراین و دهند می واقعیدیسـکنشـان
بـا و آسـانی بـه هم راه این که میشـود مواجه اشـکالی بـا کاربـر کلیپ، واقعی محتویات کپیشدن پساز میکند)
عبـور قابل افزارهايمشابه نرم از بسیاري و افزار نرم از استفاده با تصویري کپیکردنخود

است.

ابــزارهاي بـا آنها از بـعضی ترکیب که دارد متعدديوجود راههاي دیسـکها نوع این روي گذاريبـر قـفل بـراي
کند. ایجاد یکقفلخوبرا تواند برنامهنویسیمی

کرد. صحبتخواهیم راهها این مورد در کامل طور به بخشبعد در
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اطّالعاتی هاي دیسک روي بر قفلها انواع
بردنحجمدیسک باال (1

مجازي بردنحجمدیسکبهطور باال ( 2

بررويدیسک استاندارد هايغیر دادن قرار ( 3

: از عبارتند کهدرساختقفلبیشترهدفقرارمیگیرند استانداردها این برخیاز

قابلخواندنبررويدیسک هايغیر دادنسکتور قرار (4

باشد. مفید تواند می آن با آشنایی ولی کلّیمنسوخشده اینروشبه امروزه
یا مگابـایتو 710 حـدود تا رويدیسـکرا بر نویساطّالعاتموجود برنامه اینشیوه، دیسکبه از برايمحافظت
رويدیسکهايخاصقـرار دستگاههايمخصوصبر از استفاده با را دیسک سپساین و دهد افزایشمی بیشتر
قابـلیت بـا رایترهایی گذشـته آن از و بیشـتر حـتّی مگابایتو ظرفیت800 با دیسکهایی آمدن بازار به با میدهد.

بینرفت. از اینروشنیز کارایی ،

و قسـمت در باید ها شاخه و فایلها ها، اطّالعات تمام دانید می که طور همان
کند. استفاده آنها از بتواند عامل سیستم تا رويدیسکنگهداريشود بر

. میدهد قرار بخشهايفوق یکاز هر در را اطّالعاتنادرستی عمد نویسبه اینروشبرنامه در
کپی از را شـما عمالً دیسـک، بـخش در فایل واقـعی جايحجم گیگابایتبه 2 عدد دادن قرار با مثالً
کپیشدن مانع بایتبرايیک گیگا چندین دادنحجم قرار با یا دارد می رويدیسکسختباز بر فایل کردن

شد. سیديخواهد

رويیکدیسـک بر هايموجود برايخواندن برداري هايکپی افزار نرم بیشتر دیسکخوانهاينوريو
دسـت از را عکسالعمل توانایی اسـتاندارد غیر شـرایط در آنها بیشـتر و کنند پیرويمی هايخاصی استاندارد از

میدهند. نشان هايپیشبینینشده عکسالعمل خود از دیگر بعضی و میدهند

باشد. کمتر ثانیه 2 از نباید صوتی یا اطّالعاتیو یک حجم -
از بـاید باشد، هايصوتی کنار اطّالعاتیدر هاي دادن قرار به تمایل کاربر که درصورتی -

کند. استفاده ( (همانند هاي
بـاعث تواند می هم بینابـین هايمتفاوت دادن قـرار و بگیرند قـرار پیاپی طور به باید هايمشابه -

شود. افزارها نرم و ها دیسکخوان از بسیاري سردرگمی

آمدنخشهاي وجود بـه بـا اید کرده مشـاهده حـتماً که طور همان و هسـتند پذیر آسیب نوريبسیار دیسکهاي
رفت. بینخواهد از آن کارایی دیسک، رويسطح بر بسیارجزیی

از اسـتفاده بـا که نیز بایتپشتیبـان 304 بایت، 2048 ازايهر به دیسکهاياطّالعاتی در اینمشکل، با برايمقابله
نگهداريمیشود. اند گذاريشده کد پیشرفته هايبسیار الگوریتم
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بتواند بایتاصلی، 2048 از بخشی رفتنهر بین از با دیسکخوان که اند بایتهايپشتیبانطوريکدبنديشده این
بازسازيکند. همانبخشرا

ممکنمیشود. غیر رفته بین از اطّالعات بازسازي که حديمیرسد به اینخرابی موارد از بعضی ولیدر
قابـل غیر دیسـکخوان بـراي اسـتوسـکتوريکه يیکسـکتور دهنده بـایتتشـکیل 2352 ديهر رويسی بر

میشود. نامیده باشد خواندن
که معنی این بـه . میشـود اسـتفاده کپیشـدن از قابلیتسـیديبـرايمحـافظت این از سیديها از بسیاري در
خواندن دیسـکخواندر بنابـراین و دهد می قـرار بایتپشتیبان 304 در را اطّالعاتنادرستی عمد برنامهنویسبه

ماند. می ناتوان سکتور
بـخش در ریزيشـده بـرنامه ولی نادرسـت اطّالعات دادن قرار با که دارد وجود نیز از دیگري نوع
نظر مورد سـکتور بـه مراجعه بار هر با ولی گذارد نمی ناتوان خواندنسکتور در را دیسکخوان سکتور، پشتیبانِ
بار در و عبارت موردنظر، سکتور به مراجعه بارِ اوّلین در مثالً اطّالعاتمتفاوتیدریافتشود. است ممکن
به شدنسکتور باعثشناخته ها دیسکخوان از بعضی استدر اینروشممکن شد. دریافتخواهد دوم

برود. بین از قفل عملکرد و شود عنوان
است. توسطدیسکخوان اطّالعاتتخریبشده بازسازي اتّفاقهمان این رخداد دلیل

میشوند. هايضعیفنامیده سکتور یا ها سکتور نوع این

عالوه و دیسـکها ساختار گذاريو هايمختلفقفل افزار نرم با کاربر آشنایی رويدیسکها گذاريبر قفل براي
محسوبمیشوند. عواملمهم از قفل صحت برايکنترل نویسی برنامه آن بر
سـایت بـه توانید ديمی رويسـی بـر گذاري قفل هاي افزار نرم دریافت براي

کنید. مراجعه
قــدرتمندي ابــزار رويشبـکه بـر افزارهايموجود نرم از یک چونهیچ نمیکنم، پیشـنهاد افزاريرا نرم منهیچ

زند. می لرا ساختقفلحرفاوّ نویسدر برنامه توانایی خلّاقیتو هم هنوز و محسوبنمیشوند
کنید تهیه را افزارهايزیر نرم کنم می توصیه کار برايشروع ولی
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- باشد نادرست است ممکن آن از بخش هر و بوده من شخصی هاي دانسته فوق اطّالعات تمامی -

( ) ایرانی مسعود امیر : تالیف
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