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I. Giới thiệu  

Tình hình là trong REA có tôi và một số anh em khác xài dòng điện thoại BlackBerry, 

ngặt một nỗi là soft cho BlackBerry hầu như là mất phí mới dùng lâu dài được. Trong 

quá trình sử dụng và google các kiểu, tôi cũng có tổng hợp được cách để tìm key cho 
các phần mềm có khả năng tìm được key  (không phải là tất cả nhé, vì có một số 

chương trình bắt active online). Kiến thức thì cũng có hạn, biết đến đâu thì tôi viết đến 

đấy thôi … cho nên nếu anh em có ý định “chém gió” thì cứ thoải mải.  

 

II. Công cụ sử dụng  

1. Vmware cài Windows XP : thực ra cũng chẳng cần phải dùng đến Vmware, 
nhưng tôi thích làm trên Vmware để đỡ phải đụng chạm trên máy thật, cài cắm 

chương trình các thứ thoải mái, tẹt ga. Khi nào không thích thì revert snapshot 

một cái là về nguyên bản. 

 
2. BlackBerry Smartphone Simulators : Chương trình này dùng để giả lập một 

con máy BB giống hệt như con BB mà anh em dùng. Mục đích là để test chương 

trình cần tìm key, cài cắm theme mới xem thử có ngon không trước khi cài lên 
máy thật v..v… Trình giả lập này anh em download ở đây : 

http://na.blackberry.com/eng/developers/resources/simulators.jsp 

 
3. OllyDbg hoặc WinHex : Cá nhân tôi thì thấy dùng WinHex tiện hơn ở chỗ tìm 
kiếm nhanh gọn, dễ nhìn thấy key hơn . 

 

4. Dmpclean.bat : Thằng này dùng để xoá trắng máy trở về nguyên bản như cũ. 
Áp dụng trong trường hợp anh em muốn dùng để crack hộ bạn bè hoặc người yêu 

lolz. Download ở đây : http://www.mediafire.com/download.php?mcglmtdnrd3 

 
5. Application : Chính là ứng dụng mà chúng ta muốn tìm key, không có nó thì 
mấy cái trên có cũng như không . 

 

 

III. Chuẩn bị môi trường làm việc 

_Coi như bạn đã có máy ảo cài sẵn WindowsXP (hoặc không cần), tiến hành cài đặt 
trình giả lập dòng máy điện thoại mà bạn đang sử dụng. Chẳng hạn như tôi dùng con 

BB8320 thì tôi cài chương trình sau : BlackBerry_Simulators_4.5.0.55_8320.exe. 

Sau khi cài xong thì trong Start Menu sẽ xuất hiện đường dẫn như sau : 
 

 
 
_Do các ứng dụng của BB hầu hết là gen key dựa vào mã PIN của máy, do đó chúng ta 

cần phải sửa lại mã pin của con máy giả lập sao cho giống hệt với mã pin của con máy 

http://na.blackberry.com/eng/developers/resources/simulators.jsp
http://www.mediafire.com/download.php?mcglmtdnrd3
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ta đang sử dụng. Việc xem mã pin máy thật thì anh em dùng BB đều biết rồi nên khỏi 

nói mất công. Để edit mã pin của con máy giả lập thì ta làm như sau, ví dụ với con máy 

giả lập của tôi như hình minh hoạ ở trên, chuột phải vào biểu tượng 8320 và chọn edit 
bằng notepad (ở đây tôi dùng NotePad++) : 

 

 
 

_Tìm đến cuối dòng và sửa lại thông tin về mã pin (nếu có chữ cái thì nên để là chữ in 
hoa) : 

 

 
 

_Sửa xong thì anh em chạy máy giả lập và kiểm tra lại xem mã pin của máy giả lập đã 

giống mã pin của máy thật chưa : 
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_Để tiện cho việc tìm key chương trình thì anh em vào View > Keep LCD on (Mục đích là 

giữ cho màn hình của máy giả lập luôn active) 
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IV. Demo tìm key một vài chương trình 

1. Ascendo Money v3.4.1 (tìm theo mã PIN) 

Chương trình này dùng cho mục đích quản lý tài chính/chi tiêu cá nhân, download 
chương trình ở đây : http://www.mobihand.com/product.asp?id=933&n=Ascendo-

Money---Personal-Finance-Manager-for-BlackBerry-%26-Windows-Desktop 

 
Sau khi download được chương trình, ta thực hiện cài đặt nó lên máy giả lập. Tại máy 

giả lập chọn File > Load Java Program, tìm đến file cod của chương trình : 

 

 
 

Chọn file cod để tiến hành cài đặt ứng dụng : 
 

 
 

Sau khi cài xong thấy xuất hiện biểu tượng của chương trình như sau : 
 

http://www.mobihand.com/product.asp?id=933&n=Ascendo-Money---Personal-Finance-Manager-for-BlackBerry-%26-Windows-Desktop
http://www.mobihand.com/product.asp?id=933&n=Ascendo-Money---Personal-Finance-Manager-for-BlackBerry-%26-Windows-Desktop
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Ta chạy chương trình, xuất hiện bảng thông báo và yêu cầu nhập key : 

 

 
 

Ta nhập đại một Fake key vào và nhấn Register. Ví dụ tôi nhập là 72374, sau khi nhấn 

Register thì nhận được cái Nag như sau : 
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Với các ứng dụng trên BlackBerry thì việc tìm kiếm theo mã PIN hay Fake key mà chúng 
ta nhập vào sẽ giúp ta tìm được Real Key nhanh nhất (tuy nhiên không phải lúc nào 

cũng đúng, đôi khi có những chuỗi rất oái ăm được sử dụng để tìm key và thông thường 

là key thường nằm ngay cạnh đấy). Việc tìm theo thông tin của chuỗi Nag đôi khi cũng 
giúp tìm ra Real Key, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì thường không nhanh bằng 

dùng Fake key hoặc PIN. Khi tìm theo PIN hoặc Fake key thì nên thêm kí tự “Ø” vào 

đằng trước, ví dụ : Ø72374. 

 
Với chương trình Ascendo Money này tôi sẽ tìm theo mã PIN. Giờ ta giữ nguyên màn 

hình giả lập, mở Winhex lên và chọn Tools > Open RAM (hoặc nhấn Alt+F9) : 

 

 
 

Kéo xuống dưới cùng, chọn Fledge > Entire Memory : 
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Chọn OK và chờ cho Winhex load xong, ta có được màn hình như sau : 
 

 
 

Lúc này, chọn Search > Find Text : 
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Nhập thông tin về mã pin của chúng ta, sau đó nhấn OK để cho WinHex tìm kiếm. Quá 

trình tìm kiếm có thể nhanh hoặc chậm tuỳ vào chương trình ứng dụn của ta sẽ lưu key 

ở đâu. Thông thường là key đúng sẽ nằm gần với mã pin : 

 

 
 
Chỗ bôi đen trên hình chính là mã pin . Sau khi có key ta nhập thử để test xem key 

tìm được có chuẩn không : 
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OK như vậy là xong một chương trình. Các soft khác thuộc họ Ascendo này anh em cứ 
như trên mà xử lý là xong hết  

 

2. RepliGo Reader  v1.1.0.4 (tìm theo Nag) 

 

Chương trình này cho phép đọc các file pdf trên BlackBerry, điểm hay của nó là có thể 

đọc được pdf Tiếng Việt. Ta tiến hành cài đặt ứng dụng lên trình giả lập : 
 

 
 
Cài xong ta được như sau : 
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Chạy chương trình, chọn Activate và tiến hành nhập Product Key (vd : 1234567890), ta 

nhận được Nag như sau : 
 

 
 

Sau đó chuyển xuống chọn : 

 

 
 

Lúc này sẽ hiện ra phần cho phép ta nhập Activation Code : 
 

 
 
Sau đó nhần Activate, nhân được Nag như sau : 
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Giữ nguyên màn hình trên, chạy WinHex và thực hiện thao tác tương tự như đã làm với 

phần mềm Ascendo Money ở trên. Trong cửa sổ Search lúc này ta nhập thông tin về 

Nag như sau : 

 

 
 

Nhấn OK để tiến hành tìm kiếm :  
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Test thử key vừa tìm được :  
 

 
 

Key tìm được có thể dùng tiếp đối với Version 1.1.1.1. Còn với phiên bản mới hơn thì 
chịu và không thể mò key được . 

 

3. ZenMinder v2.0.2 (tìm theo DeviceId) 

Chương trình dùng để nhắc nhở những công việc quan trọng, rất hữu ích cho anh em 

nào thường xuyên bận rộn. Download ở đây : 
http://www.mobihand.com/product.asp?id=32289 

 

Cách tìm key ở đây ta sẽ tìm theo DeviceID, DeviceID này có được chuyển bằng chuyển 
đổi từ mã pin. Sử dụng trình calculator của Windows, chọn dạng Hexa, nhập mã pin vào 

và convert sang Dec. 

 
Tiến hành cài chương trình lên trình giả lập : 

 

 
 

Chạy chương trình và nhập fake key :  
 

http://www.mobihand.com/product.asp?id=32289
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Mở  WinHex lên và thực hiện các bước tương tự. Tiến hành tìm kiếm theo DeviceID : 

 

 
 
Nhấn OK một phát để Search, kết quả ta sẽ có được real key  : 

 

 
 

Test thử key vừa nhập vào : 
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V. Kết luận 

Toàn bộ bài viết đến đây là kết thúc, còn nhiều dạng tìm key không chuẩn tắc khác 

nhưng do thời gian và trình độ có hạn tôi không thể trình này hết được. Ngoài ra nhiều 

khi chúng ta ngồi mò cả ngày cũng không tìm ra được key, vậy lúc đó làm thế nào. Cách 
của tôi là chờ người ta share key cho dòng họ Dolly hoặc ai đó share key với pin public, 

ta sẽ sử dụng pin + key này để tìm kiếm. Dựa vào đó ta tự rút ra cách tìm kiếm ra key 

nhanh nhất, sau đó áp dụng vào việc tìm key cho chính pin của chúng ta lolz. Bên 

iPmart có đưa ra danh sách các chương trình có thể tìm được key, một danh sách khá 
dài, anh em có thể tham khảo ở đây : http://www.ipmart-

forum.com/showthread.php?t=360029 

 
 

 

PS: Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo, tác giả không chịu trách nhiệm nếu 
người đọc sử dụng nó vào bất kì mục đích nào. 

 

Best Regards 

_[Kienmanowar]_ 

 
 

--++--==[ Greatz Thanks To ]==--++-- 

My family, Computer_Angel, Moonbaby , Zombie_Deathman, Littleboy, Benina, 
QHQCrker, the_Lighthouse, Merc, Hoadongnoi, Nini ... all REA„s members, TQN, 

HacNho, RongChauA, Deux, tlandn, light.phoenix, dqtln, ARTEAM .... all my friend, and 

YOU. 
 

--++--==[ Thanks To ]==--++-- 

http://www.ipmart-forum.com/showthread.php?t=360029
http://www.ipmart-forum.com/showthread.php?t=360029


P a g e  | 16 

-[REA-cRaCkErTeAm]- 

iamidiot, WhyNotBar, trickyboy, dzungltvn, takada, hurt_heart, haule_nth, hytkl, moth, 

XIANUA, nhc1987, 0xdie v..v.. các bạn đã đóng góp rất nhiều cho REA. Hi vọng các bạn 
sẽ tiếp tục phát huy  

 
I want to thank Teddy Roggers for his great site, Reversing.be folks(especially 

haggar), Arteam folks(Shub-Nigurrath, MaDMAn_H3rCuL3s) and all folks on 

crackmes.de, thank to all members of unpack.cn (especially fly and linhanshi). Great 
thanks to lena151(I like your tutorials). And finally, thanks to RICARDO NARVAJA 

and all members on CRACKSLATINOS. 

 
>>>> If you have any suggestions, comments or corrections email me: 

kienmanowar[at]reaonline.net 
 


