
http://issamsoft.com   

 

 

 

 

 

 

 

 ,VSIبناء حزمة تثبيت محمية برقم تسلسلي باستخدام 

Orca, C++ or Delphi 

 عصام علي- 

http://issamsoft.com 

 

  

http://issamsoft.com/


http://issamsoft.com   

 VSI, Orca, C++ or Delphiبناء حزمة تثبيت محمية برقم تسلسلي باستخدام 

 مقدمة

 وتستطٌع من خالل VSI او أختصاراً Visual Studio Installerتستطٌع من خالل فٌجوال ستودٌو بناء حزم تثبٌت لبرامجك باستخدام 

 VSIٌقدم . (السلاير)االسم، الشركة، والرقم التسلسلً : هذه األداة أٌضاً أن تضٌف مربع حوار إلى حزمة التثبٌت لتسجٌل بٌانات المستخدم

 Serial Number Templatesإمكانٌات محدودة لعملٌة التحقق من الرقم التسلسلً مما سٌجبرك على استخدام نماذج أرقام تسلسلٌة 

الحل األمثل هنا هو االستغناء عن خوارزمٌة .  لكسرها فً كثٌر من األحٌانCrackسهلة التخمٌن و لٌست بحاجة حتى إلى برامج كراك 

 مثل native تستطٌع كتابتها بأي لغة أصلٌة dll واستخدام خوارزمٌاتك الخاصة عن طرٌق مكاتب خارجٌة VSIالتحقق المدمجة فً 

وجدت . وعندها ستكون حدودك هً السماء فً بناء نماذج أرقام تسلسلٌة لحماٌة برامجك- سأعرض مثاالً باللغتٌن-دلفً أو سً بلس بلس 

مقاالت قلٌلة تشرح هذه الطرٌقة وباالضافة إلى قلتها فالبعض منها فٌه أخطاء قد تؤدي إلى توجٌهك باتجاه خاطئ وإضاعة وقتك الثمٌن 

لذلك قررت كتابة هذا المقال بالعربٌة و االنكلٌزٌة أٌضاً راجٌاً أن ٌكون فٌه شًء من الفائدة . خصوصاً إذا كنت جدٌداً على هذا المجال

 .لمن ٌهتم بهذا الموضوع

 VSIبناء حزمة تثبيت بسيطة بواسطة 

 empty setupلذلك سنقوم بإنشاء مشروع حزمة تثبٌت فارغ . سأحاول أن تكون األمثلة فً هذا المقال بسٌطة وواضحة قدر اإلمكان

project (ال شًء لٌتم تثبٌته) ًألننا سنركز فقط على تقنٌة التحقق من الرقم التسلسل. 

 وسمه Setup Project ثم اختر Visual Studio Installer انشئ مشروع جدٌد و اختر نوع المشروع  2010فً فٌجوال ستودٌو 

‘SetupDemo’. 

 

 

   Customer Informationإنشاء مربع حوار معلومات المستخدم 

   User Interface Editor اضغط على زر Solution Explorerضمن لوحة 



http://issamsoft.com   

 

  Add Dialogومن القائمة المنبثقة اختر  Install-Start اختر عقدة  User Interfaceاآلن من لسان تبوٌب 

 

 واضغط موافق ثم قم بتغٌٌر ترتٌب صندوق الحوار الجدٌد لٌصبح بعد صندوق حوار Customer Information dialogاختر 

Welcome  
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 ، من لوحة الخصائص لهذا الصندوق غٌر الخاصٌة Customer Informationإلظهار وتفعٌل الرقم التسلسلً فً صندوق حوار 

ShowSerialNumber لتصبح True. 

 

 

 SerialNumberTemplateخاصية 

افتراضٌاً تقوم هذه الخاصٌة بتحدٌد نموذج للرقم التسلسلً لٌتم التحقق منه عند التثبٌت، وهً عبر هذا النموذج تقوم أٌضاً بتحدٌد كٌفٌة 

على سبٌل المثال، القٌمة االفتراضٌة لهذه .  التً ستشكل مجموعات أوخانات الرقم التسلسلTextBoxesًظهور مربعات النصوص 

 ستقوم (###)المجموعة األولى . (Dash  )’-‘ستقوم بإنشاء مربعً نص مفصولٌن بمحرف   ’<%%%%%%%-###>‘الخاصٌة 

ستقوم بجمع هذه :  ستقوم بالتحقق وفق الخوارزمٌة التالٌة(%%%%%%%) .المجموعة الثانٌة . بالتحقق أن المستخدم قد ادخل ثالثة أرقام

وإال  (الرقم التسلسلً مقبول) ٌكون التحقق ناجح 0 فإذا كان باقً القسمة 7األرقام المدخلة ضمن هذه المجموعة ومن ثم تقسٌم الناتج على 

عن  (أو بطرٌق الصدفة)طبعاً كما تالحظون هً خوارزمٌة بسٌطة والنموذج السابق ٌمكن أن ٌكسر بسهولة . فالرقم التسلسلً غٌر مقبول

أمكانٌة استخدام نماذج أرقام . وبالتأكٌد لٌس هذا ما تطمح إلٌه لحماٌة برنامجك  (0000000-000)طرٌق ادخال الرقم التسلسلً التالً 

 .لهذه الخاصٌة (القٌم)تسلسلٌة أكثر تعقٌداً متوفرة عن طرٌق استخدام خلٌط من المحارف التالٌة الخاصة ببناء النماذج 

 . (االفتراضٌة) مطلوب رقم وال ٌدخل فً خوارزمٌة التحقق (#)

.  (ٌدخل فً المجموع) مطلوب رقم ٌدخل فً خوارزمٌة التحقق (%)

.  مطلوب رقم أو محرف ال ٌدخل فً خوارزمٌة التحقق(?)

. (سلاير غٌر مقبول)وجود رقم بهذه الخانة ٌؤدي إلى فشل التحقق  . (صغٌر\كبٌر) مطلوب حرف فقط (^)

 . اي محرف إلى ٌسار هذه اإلشارة لن ٌكون مرئٌاً (>)

 .(>) أي محرف إلى ٌمٌن هذه االشارة لن ٌكون مرئٌاً و تستخدم إلقفال االشارة األولى (<)

باستخدام هذه المحارف الخاصة تستطٌع بناء نماذج أكثر تعقٌداً وبالتالً أكثر متانة وحصانة ضد التخمٌن أو الكسر من 

لنفرض أننا نرٌد بناء نموذج لرقم تسلسلً مشابه لرقم المنتج : النموذج السابق، لكن ستواجهك مشكلة أخرى هنا وهً

، ٌمكن أن نعّبر عن هذا النموذج (CB48T - GGBCX - H269K - C9W64 - X2RWD)الخاص ب شركة مكروسوفت 

 "^^^%^ - %%^%^ - ^%%%^ - ^^^^^ - ^#%^^" بالقٌمة التالٌة SerialNumberTemplateضمن خاصٌة 

 صنادٌق كما هو مفترض أو متوقع، 5 صندوق نص ولٌس 14المشكلة التً ستظهر هنا هً أن هذا النموذج سٌقوم بإنشاء 

 ستقوم بإنشاء صندوق نص جدٌد عند كل تغٌٌر لنوع SerialNumberTemplateوالسبب ٌعود إلى أنه هذه الخاصٌة 

 صندوق نص 14وبالتأكٌد أن رؤٌة -  سٌقوم بإنشاء صندوقً نص ?%#بمعنى أن نموذج مثل  -(نص أو رقم)المحرف 

إلدخال رقم تسلسلً أو الدخال رقم منتج سٌكون مربكاً للمستخدم وهو أمر بعٌد تماماً عن االحترافٌة، وبالتالً ٌكون الخٌار 

األفضل كما ذكرت فً مقدمة المقال هو االعتماد على مكتبة خارجٌة تضع فٌها خوارزمٌتك الخاصة للتحقق من الرقم 

 ستبقى موجودة وذلك إلنشاء صنادٌق النص للرقم SerialNumberTemplateطبعاً الحاجة إلى خاصٌة . التسلسلً
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من أجل المثال الذي سنعمل علٌه خالل هذا المقال اترك القٌمة االفتراضٌة  لكن اآلن .التسلسلً بالشكل والعدد المطلوبٌن

  .Build Projectلهذه الخاصٌة كما هً دون تغٌٌر وقم ببناء المشروع 

 

 كتابة الكود

. الخوارزمٌة التً سأعتمدها للتحقق ستكون بسٌطة جداً ألن غاٌتً فً هذا المقال لٌس الخوارزمٌة نفسها وإنما كٌفٌة استثمار الخوارزمٌة

الرقم الثالث مع الرقم األخٌر من الرقم التسلسلً المدخل وباقً قسمة هذا المجموع على ثالثة ٌجب أن ٌساوي صفر  (الخانة)سأقوم بجمع 

 أو 0000000-000لٌكون رقم تسلسلً مقبول، وسأضٌف أٌضاً شرط آخر وهو عدم تساوي الرقمٌن لكً ال تمر أرقام تسلسلٌة من قبٌل 

 خانة ولٌس أقل وبالتالً 11أٌضاً لتبسٌط الكود فً هذا المثال سأفترض أن المستخدم سٌقوم بإدخال رقم تسلسلً من . 333-3333333

، لكن طبعاً فً المشارٌع الحقٌقٌة ٌجب (إجراءات السالمة)لن أضٌف كود خاص لفحص طول القٌمة المدخلة ونوعٌة كل محرف وبقٌة 

 . اثناء تثبٌت برنامجكExceptionالتأكد من كل هذه األمور ألن آخر ما تحتاجة هو ظهور اعتراض 

عملٌة التحقق تعتمد بالدرجة األولى على الحصول على القٌمة التً أدخلها المستخدم ضمن مربع الرقم التسلسلً أثناء تثبٌت البرنامج 

هذه المكتبة تتضمن الكثٌر من التوابع التً تتٌح لك التخاطب مع جلسة . msi.libوهذا األمر ٌمكن تحقٌقه من خالل استخدام مكتبة 

 جلسة handle الذي ٌمكن عبره تمرٌر ممسك  MSIHandle وذلك عن طرٌق متحول من النوع Installer Sessionالتثبٌت الحالٌة 

التثبٌت، وبما أن  المكتبة التً سنقوم بكتابتها سنقوم بتضمٌنها ضمن حزمة التثبٌت وبالتالً سٌقوم برنامج التثبٌت هذا بشحنها  (أو تطبٌق)

load فً الذاكرة عند تشغٌله هذا ٌعنً أن ممسك handle برنامج التثبٌت سٌكون مرئٌا لمكتبتنا التً ستقوم بدورها بتمرٌره إلى توابع 

msi.lib المعدة مسبقاً للتخاطب مع برنامج التثبٌت عبر ممسكه handle. 

 وهً  ’PIDCHECK‘ سنسمٌها helper propertyاألمر المهم اآلخر فً ماٌخص مثالنا هنا هو أننا سنعتمد على خاصٌة مساعدة 

عندما تجتاز قٌمة الرقم  . Orcaلٌست موجودة ضمن حزمة التثبٌت لكن سنقوم نحن بإضافتها الحقاً بستخدام أداة التحرٌر خاصٌة إضافٌة 

 .FALSE وعند الفشل سنضع قٌمة PIDCHECK ضمن TRUEالتسلسلً لخوارزمٌة التحقق التً سنكتبها بنجاح سنضع قٌمة 

 MsiGetProperty لهذا سنستخدم االجراء PIDKEY اسمها Built inقٌمة الرقم التسلسلً ستكون محفوظة فً خاصٌة متضمنة 

للحصول على هذه القٌمة وبعدها سنقوم بفحص هذه القٌمة وفق خوارزمٌة التحقق التً شرحتها سابقاً وفً النهاٌة سنستخدم إجراء 

MsiSetProperty لحفظ النتٌجة فً الخاصٌة المساعدة PIDCHECK    . 

 ++Cإنشاء مكتبة تحقق من الرقم التسلسلي باستخدام 

 .CheckPIDDll وسمه C++ Win32 dll قم بانشاء مشروع 2010فً فجوال ستودٌو 

 

ضمن هذه المكتبة نحتاج فقط إلى إجراء وحٌد لٌقوم بفحص قٌمة الرقم التسلسلً وفق الخوارزمٌة البسٌطة التً شرحتها سابقاً لذلك قم 

 :بتعدٌل نص المكتبة على الشكل التالً
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#include    "stdafx.h" 

#include    <msi.h> 

#include    <msiquery.h> 

#include    <tchar.h> 

#pragma comment(lib, "msi.lib") 
 
UINT __stdcall VerifyPID(MSIHANDLE hInstall) 
{ 
   TCHAR   szPidKey[MAX_PATH];   
   DWORD   dwBuffer;     
   dwBuffer = MAX_PATH * sizeof(TCHAR);      
 
   // Get the PIDKEY property    
   MsiGetProperty(hInstall, TEXT("PIDKEY"), szPidKey, &dwBuffer);  
 
   //check PIDKEY here 
   int n1 = _ttoi(&szPidKey[2]); 
   int n2 = _ttoi(&szPidKey[10]); 
   int n3 = (n1 + n2) % 3; 
   if (n3 == 0 && n1 != n2)  
      MsiSetProperty(hInstall, L"PIDCHECK", L"TRUE");//PIDKEY passes check 
   else  
   { 
      //PIDKEY doesn't pass check 
      MsiSetProperty(hInstall, L"PIDCHECK", L"FALSE"); 
      MessageBox(NULL, L"serial number is not valid.", L"Installer", MB_OK | 
MB_ICONINFORMATION); 
   } 
 
   return 0; 
} 

 

 ثم قم بتعدٌله كما CheckPIDDll  وسمه Module-Definition File (.def)قم بإضافة ملف  (للعالم الخارجً)ولجعل هذا التابع مرئٌاً 

 :ٌلً

LIBRARY "CheckPIDDll" 
EXPORTS 
    VerifyPID 

 

 . سٌكون جاهزاً لالستخدامCheckPIDDll.dll والملف الناتج Buildقم بترجمة المشروع 

 إنشاء مكتبة تحقق من الرقم التسلسلي باستخدام دلفي

  جدٌدdllقم بإنشاء مشروع مكتبة  ( Unicodeأو فً أي نسخة دلفً ) 2010فً دلفً 
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 المفتوح المصدر ٌمكنك تحمٌلها من هذا الرابط JEDI  ضمن مشروع msi.lib جٌد لمكتبة Delphi Wrapperهناك تغلٌف دلفً 

http://sourceforge.net/project/platformdownload.php?group_id=121894 بعدها قم بتعدٌل كود المكتبة لٌصبح كما 

 :ٌلً

library CheckPIDDll; 
 
 
uses 
  SysUtils, 
  Classes, 
  Windows, 
  JwaMsi, 
  jwaMSIQuery; 
 
{$R *.res} 
function VerifyPID(hInstall: MSIHandle): Integer; stdcall; 
var 
  sPidKey: PChar; 
  dwBuffer: Cardinal; 
  sKey: string; 
  n1,n2,n3: Integer; 
begin 
  dwBuffer := MAX_PATH; 
  sPidKey := strAlloc(MAX_PATH); 
  try 
    // Get the PIDKEY property 
    MsiGetProperty(hInstall, 'PIDKEY', sPidKey, dwBuffer); 
    //check PIDKEY here 
    sKey := string(sPidKey); 
    n1 := StrToInt(sKey[3]); 
    n2 := StrToInt(sKey[11]); 
    n3 := (n1 + n2) mod 3; 
    if (n3 = 0) and (n1 <> n2) then 
     Begin 
      MsiSetProperty(hInstall, 'PIDCHECK', 'TRUE');//PIDKEY passes check 
     End 
    else 
     Begin 
      MsiSetProperty(hInstall, 'PIDCHECK', 'FALSE'); 

http://sourceforge.net/project/platformdownload.php?group_id=121894
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      MessageBox(0, PChar('serial number is not valid.'), PChar('Installer'), MB_OK 
or MB_ICONINFORMATION); 
     End; 
  finally 
    StrDispose(sPidKey); 
  end; 
  result := 0; 
end; 
 
exports 
  VerifyPID; 
 
begin 
end. 

 

 .قم ببناء المشروع والمكتبة الناتجة ستكون جاهزة لالستخدام

 Orcaأداة 

Orca هً أداة لتحرٌر حزم التثبٌت الخاصة بوٌندوز (*.msi)  وهً أداة مصممة لتؤمن الوصول الكامل إلى كافة الجداول التً تشكل

 Windows Installer وهذه األداة هً جزأ من ال Windows Installerحزمة التثبٌت كما تتٌح لك االستفادة من كامل إمكانٌات ال 

SDK لذلك إذا لم تكن قد استخدمت هذه األداة أو قمت بتثبٌتها من قبل، فهً ربما تكون موجودة فً جهازك إذا كنت قد ثبت فٌجوال ، 

ٌمكنك تحمٌل األداة أٌضاً من .  وعند العثور على الملف قم بتثبٌت األداةProgram Files فً مجلد Orca.msiفقط ابحث عن . ستودٌو

  http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6510 خالل هذا الرابط 

 وإمكاناتها ألن هذا لٌس موضوعنا وألن هذا األمر قد ٌحتاج إلى Orcaفً هذا المقال أنا لن أستفٌض بالشرح عن كٌفٌة استخدام أداة 

 .سأشرح فقط الخطوات المطلوبة لتضمٌن وربط مكتبة التحقق مع حزمة التثبٌت. صفحات ومقاالت كثٌرة جداً 

 تعديل حزمة التثبيت وإضافة مكتبة التحقق من الرقم التسلسلي

 إلى الٌسار اختر Tables Panelمن لوحة الجداول  الذي أنشئته فً بداٌة المقال، ثم ’SetupDemo.msi‘ وافتح ملفOrcaقم بتشغٌل 

Binary Table  ثم من القائمة المنبثقة اختر Add Row سم هذا الصف الجدٌد ‘CheckPIDDll’ وفً حقل Data اضع مسار أحد 

 .(ٌمكنك التغٌٌر الحقاً )++  مكاتب التحقق سواء نسخة دلفً أو نسخة سً

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6510
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 ، Type فً حقل 1ضع  CheckSerial جدٌد سمه Custom Action من لوحة الجداول إلى الٌسار وأضف Custom Actionاختر 

 أشرنا إلى مكتبة  فقطأعتقد أن األمور واضحة هنا، نحن. Target فً حقل VerifyPID وضع Source فً حقل CheckPIDDllضع 

 .التحقق التً إضفناها إلى الحزمة فً الخطوة السابقة ومن ثم إلى إجراء التحقق

 

 من لوحة الجداول إلى الٌسار ثم قم بإضافة Property التً تكلمنا عنها سابقاً، اختر PIDCHECK اآلن سنضٌف الخاصٌة المساعدة  

 . كقٌمة افتراضٌةFALSE وضع PIDCHECKخاصٌة جدٌدة سمها 
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فً مربع  (التالً) إلى حدث الضغط على زر CheckSerial الذي أضفناه وسمٌناه  Custom Actionاآلن نحن بحاجة إلى اسناد ال 

 من لوحة الجداول إلى الٌسار ومن لوحة ControlEventلتحقٌق هذا، اختر . حوار معلومات المستخدم لٌتم فحص الرقم التسلسلً عندها

 غٌر قٌم NextButton ٌهمنا منها أحداث عنصر CustomerInfoFormالتفاصٌل إلى الٌمٌن انتقل إلى أسفل لتجد األحداث الخاصة بـ 

 Event= DoAction, Argument= CheckSerial:  على الشكل التالValidateProductIDًالصف الذي ٌحوي 

 AND ("PIDCHECK = "TRUE)):  لٌصبح كماٌلNextButtonً للعنصر NewDialogغٌر شرط الحدث 

CustomerInfoForm_NextArgs <> "" AND CustomerInfoForm_ShowSerial <> ""). 

 

ٌمكنك تغٌٌر واستبدال نسخة  . SetupDemo.msi وقم باختبار برنامج التثبٌت Orcaقم بحفظ التغٌٌرات، أغلق . هذا كل ما نحتاجه

 . الذي تضٌف عبره المكتبة إلى حزمة التثبٌتBinary الوبالعكس فقط عن طربق تغٌٌر صف ++ مكتبة التحقق من دلفً إلى سً
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 خالصة

كان هذا مجرد مثال بسٌط، ولكن بعد الفهم الجٌد لهذه اآللٌة لن ٌكون صعباً علٌك كتابة خوارزمٌات تسمح بنماذج أرقام تسلسلٌة بمستوى 

 .رقم المنتج الخاص بمكروسوفت

 مراجع

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/w3xwh311%28v=vs.80%29.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa370557%28v=vs.85%29.aspx 

http://support.microsoft.com/kb/255905/EN-US 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/w3xwh311%28v=vs.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa370557%28v=vs.85%29.aspx
http://support.microsoft.com/kb/255905/EN-US

