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דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
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למדן וידען

דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
 04 יולי 2018 13:57

בס"ד 
 

שלום לכולם. 
 

בוינדוסים האחרונים נראה שהרישוי לא באמת נותן משהו למחשב יותר מאשר מחשב בלי רישוי, למעט התזכורות שקופצות מדי פעם וכדו'. 
ישנם KMSים וכדו' שיודעים להציג רישוי אבל הרבה מהם כידוע נגועים. 

 
במחשב שלי כמו במכונות וירטואליות לא בוער כ"כ לסדר את הרישוי, ולא מפריע לי ההודעות, 

השאלה מה לגבע מחשבים שמוציאים החוצה, ללקוחות שלא רוכשים מערכת הפעלה. 
 

האם יש הבדל בין מחשב עם רישיון למחשב בלי רישיון? הרי על פנוי העדכונים מגיעים ומתעדכנים בשניהם. 
- אם אין הבדל (למעט ההודעות שרשומות על המסך כסימן מים ובהגדרות) האם יש דרך להוריד את ההודעות הנ"ל ברג'יסטרי וכדו'? 

- אם יש כן הבדל אשמח לדעת מהו, ויותר מכך, איך כן מומלץ לפרוץ אותו בלי להסתכן בתולעים ושאר מרעין בישין. 
 

תודה

מחשבים וציוד קצה ממיטב המותגים והדגמים בעולם בהתאמה אישית ומקצועית. 
אנטי וירוס וכופר - ESET - חכם יעיל ושקט, לא מכביד על ביצועי המחשב. 

lamdan.yadan@gmail.com או בפרטי




Cybecker Re: דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
 04 יולי 2018 14:09

על הדרך, נשמח אם מישהו יוכל לפרט איך מרימים שרת KMS פרטי





חננאל א

Re: דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
 05 יולי 2018 00:14

יש KMS מעולים לא יודע מה הבעיה 
אבל בלי קשר 

יש לי כלי חדש ומדהים אעלה אותו בהקדם 
 

כלי שעושה רשיון אמיתי דיגיטלי  
נשמר גם לאחר פירמוט 
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Screenshot_1.png (65.57 KiB) נצפה 79 פעמים
זה ללא ששילמתי כלום 

חייב לזוז אז כתבתי בקצרה  
 

בהצלחה

פעיל גם בפורום פרוג 
 

 ESET משווק מורשה
 

המייל שלי  
david.m5386@gmail.com



חננאל א

Re: דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
 05 יולי 2018 00:21



על הדרך, נשמח אם מישהו יוכל לפרט איך מרימים שרת KMS פרטי

KMS ראיתי כלי שעושה את זה אוטומטי במחשב שלך כאילו אתה נהיה השרת
גם אותו אמצא ואעלה

פעיל גם בפורום פרוג 
 

 ESET משווק מורשה
 

המייל שלי  
david.m5386@gmail.com





Cybecker Re: דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
 05 יולי 2018 00:44



יש KMS מעולים לא יודע מה הבעיה 

לדברי FixWin פריצות הKMS הנפוצות פותחות דלתות אחוריות במחשב. 
 

האם אתה מכיר KMS שאתה יודע מה בדיוק הם עושים מאחורי הקלעים, או שפשוט לא נתקלת בתקלה? 
 

כנ"ל לגבי התוכנה שמרימה שרת KMS - האם אתה יודע מה היא עושה מאחורי הקלעים?




למדן וידען

Re: דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
 08 יולי 2018 13:11

@חננאל_א (איך מתזכרים כאן מישהו?) 
נשמע מעניין, ממתינים להתפתחות. 

 
תודה!
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מחשבים וציוד קצה ממיטב המותגים והדגמים בעולם בהתאמה אישית ומקצועית. 
אנטי וירוס וכופר - ESET - חכם יעיל ושקט, לא מכביד על ביצועי המחשב. 

lamdan.yadan@gmail.com או בפרטי


חננאל א

קבצים מצורפים

hwidgen.mk3_2.rar 
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Re: דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
 08 יולי 2018 13:22

הנה הפריצה שעושה רשיון מקורי 
חייבים אינטרנט! 

 
 KMS ובמחשבים שיש כבר

 
צריך לשנות מפתח למפתח גנרי 

 
 

 hwidgen.mk3_2.rar
 

מחלצים ומפעילים ולוחצים על פאטצ'

פעיל גם בפורום פרוג 
 

 ESET משווק מורשה
 

המייל שלי  
david.m5386@gmail.com





Cybecker Re: דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
 11 יולי 2018 10:15



הנה הפריצה שעושה רשיון מקורי 
חייבים אינטרנט! 

 
 KMS ובמחשבים שיש כבר

 
צריך לשנות מפתח למפתח גנרי 

 
 

 hwidgen.mk3_2.rar
 

מחלצים ומפעילים ולוחצים על פאטצ'

יש לך מושג מה הוא עושה מאחורי הקלעים?




חננאל א

Re: דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
 11 יולי 2018 12:30
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הנה הפריצה שעושה רשיון מקורי 
חייבים אינטרנט! 

 
 KMS ובמחשבים שיש כבר

 
צריך לשנות מפתח למפתח גנרי 

 
 

 hwidgen.mk3_2.rar
 

מחלצים ומפעילים ולוחצים על פאטצ'

יש לך מושג מה הוא עושה מאחורי הקלעים?

ככה אחד התותחים בפרוג כתב 
 
 

 slshim שנקרא (WIN7 עוד מימי ה) ועוד כלי ישן MS בקצרה הצורה שבה הוא עובד , הוא מנצל חושה ישנה של
 

הנה ההסבר ממש על קצה המזלג 
כשאתה עושה הפעלה של וינדוס , הוא מוודא את המפתח מול שרתי MS , בין אם זה מפתח שהוכנס ידנית או מפתח שהוכנס

 MS משרתי TOKEN בביוס עי יצרן החומרה , ואז כשהוא מקבל את ה
 

בא כלי של MS (נמצא בתוך ה ISO של ההתקנה) שנקרא GatherOsState שמדווח למס על HWID שזה קוד ארוך שהוא
יוצר לפי החומרה שלך (עי מפרט החומרה ומס סידוריים שונים של החלקים שהוא יכול לגשת אליהם דרך WMIC) שזה מע

מאושרת  
 

GatherOsState לא בודקים אצלם את המפתח ומשייכים אותו לחומרה , אלא רק מסתמכים על ה MS החולשה כאן , שבאמת
 MS מ TOKEN הנל , שהוא בתורו מחכה ל

 

SLC.DLL שהוא היה כלי פריצה בעצמו בזמנו , אבל הרעיון שהוא מדמה את ה , slshim מה שהוא עשה , לקחת את הכלי
שהוא החלק במע שמדווח לGatherOsState על מצב האקטוב 

 HWID לרשום את ה MS ואז כשהוא חושב שהיה איקטוב הוא מודיע ל
 

האמת שזה באמת מטומטם מבחינתם .... 
 

לגבי העתיד, נצלו את זה כל עוד זה עובד, יש המון דרכים שהם יכולים לשבש את זה ,  
משינוי מלא של שיטת האיקטוב , לשינוי של ה SLC שיהיה קשה יותר לדמות אותו  

אני לא חושב שימחקו את ה HWID שכבר מופיע מהרשימה אבל MS הם כמו ספינה גדולה וכבדה , לוקח להם זמן לשנות כיוון
אבל בסוף הם מסתובבים עם כל העוצמה. 

 
 

לי זה נראה מאוד אמין הכלי ... 
 

הרבה יותר בטוח מKMS וגם יותר יעיל... 
 

יודע מה? אם אתה פרנואיד תתקין מערכת ... תאקטב עם זה מיד לאחר התקנה 
אחרי זה תפרמט ותקבל אקטיבציה אוטומטי

פעיל גם בפורום פרוג 
 

 ESET משווק מורשה
 

המייל שלי  
david.m5386@gmail.com



alex Re: דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
 11 יולי 2018 12:52
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נושא:

 שלח תגובה   2  1 14 הודעות 

”IT לחזור ל “תחזוקת מחשב אישי וניהול רשתות

תגובה מהירה

Re: דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס

שלח  עורך מלא ותצוגה מקדימה  

מי מחובר
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הנה הפריצה שעושה רשיון מקורי 
חייבים אינטרנט! 

 
 KMS ובמחשבים שיש כבר

 
צריך לשנות מפתח למפתח גנרי 

 
 

 hwidgen.mk3_2.rar
 

מחלצים ומפעילים ולוחצים על פאטצ'
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