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דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס

CenterClass - פורומים

שאלות נפוצות הודעות פרטיות 

תחזוקת מחשב אישי וניהול רשתות ITעמוד ראשי ›

קישורים מהירים WWW התרעות 12

 

חננאל א

Re: דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
 11 יולי 2018 14:14





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'

 
 
 
 

 "The archive is either in unknown format or damaged!"
לא נותן לפתוח - אומר שלא מכיר את הפורמט או שארכיב פגום...

 
 WINRARתעדכן את תוכנת ה

 
שברשותך

פעיל גם בפורום פרוג 
 

 ESET משווק מורשה
 

המייל שלי  
david.m5386@gmail.com





למדן וידען

Re: דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
 12 יולי 2018 03:20

הכרום וווינדוס ואנטי וירוסים מזהים אותו כוירוס (חננאל, שמת על זה סיסמה?)
אני משער שמחקו לך משהו שם שהוא לא יכול לפתוח את זה יותר.

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




Re: דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
 12 יולי 2018 09:55
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נושא:

 2שלח תגובה   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

משתמשים הגולשים בפורום זה: WWW | 0 אורחים

חננאל א

קבצים מצורפים

hwidgen.mk3.rar 

MiB) Not downloaded yet 1.18)



הכרום וווינדוס ואנטי וירוסים מזהים אותו כוירוס (חננאל, שמת על זה סיסמה?) 
אני משער שמחקו לך משהו שם שהוא לא יכול לפתוח את זה יותר.

אין סיסמה אני מוריד כרגיל 
בכו"א הנה זה  

 
סיסמה 1111 

 
hwidgen.mk3.rar

פעיל גם בפורום פרוג 
 

 ESET משווק מורשה
 

המייל שלי  
david.m5386@gmail.com



למדן וידען

Re: דיון: רישוי מערכת הפעלה ווינדוס
 אתמול 12:00

נראה מעולה! 
תודה. 

 
fixwin עוד איזה 800 שנה כשיהיו לך מספר דקות פנויות ב40 לחודש.. יהיה מעולה אם תוכל לנטר ולנתח את הדבר הזה.

 
או אם תרצה אני מוכן לרצות להסכים ולהתנדב.. לקחת ממך קורס ולנתח את זה בהתנדבות לציבור הטכנאים הרחב.

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




  

עבור אל 

כל הזמנים הם UTC+03:00עמוד ראשי מחק את כל עוגיות המערכת  משתמשים הצוות 
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