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 شرایط و قوانین استفاده از نرم افزار تجلی نور : 

نرم افزار غیرقانونی     این   فروش  و خرید  می باشد ، لذا    رایگان کامال  تجلی نور  نرم افزار  .1

 و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد. می باشد

وب سایت گروه نرم  از  "اصل بودن نرم افزار فقط و فقط زمانی ضمانت می شود که مستقیما .2

 بخش  آشنا درج شده در از منابع  یا  و WWW.iDEAPARDAZ.NET افزاری ایده پرداز به نشانی 

 .دریافت شده باشدوب سایت ایده پرداز    "آشنا منابع"

ایجاد خطا و فعال شدن   باعث و  هر گونه تغییر در فایل های اجرایی نرم افزار ممنوع بوده  .3

 .خطایاب هوشمند می شود

به    کاربران  به   ایده پرداز   نرم افزار   گروه    ارسالی   پیام های   تمامی  آدرس  .4

iDEAPARDAZ.NET @  اطمینان  پیام فرستنده   آدرس  از صحت کاربران لذا می شود ، ختم 

 .نمایند حاصل

   زارنرم اف   دیدگاه   ارسال   بخش  طریق از برنامه نویس  با   کاربران می بایست جهت ارتباط .5

ایمیل    آدرس  از بخش پشتیبانی نرم افزار    با   ارتباط    برای   و  کرده   اقدام 

 TJ@IDEAPARDAZ.NET نمایند استفاده 

 کت در نظرسنجیشر  و   دیدگاه  ارسال  از بخش های  استفاده  صورت   در  تجلی نور نرم افزار  .6

 کاربران. دباش می اینترنت به اتصال نیازمند اطالع رسانی کاربر ،  و بروزرسانی و همین طور فرآیند

 که  انی بروزرس از بخش   غیر  به  استفاده از ترافیک اینترنت  میزان که  باشند  داشته   نظر مد

  در  شرکت و دیدگاه ارسال بخش سه مشخص می باشد ، در نرم افزار   جدید نسخه  حجم 

 .باشد می اینترنت به اتصال بار هر در مگابایت 1 از تر کم "اطالع رسانی مجموعا  و نظرسنجی 

 :فعالیت های ممکن نرم افزار در حین کار  .7

  اجرایی اطالعات ثبت و دریافت جهت دیسک سخت از استفاده -            

                                                                    متخلفین با برخورد جهت دیدگاه ارسال+   نظرسنجی همراه به کاربر IP ارسال -            
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  ویندوز استارتاپ بخش در افزار نرم اجرایی فایل عزل/ثبت -            

 و استفاده از آن عامل سیستم( تاریخ و ساعت) زمان ثبت -            

     عامل سیستم اینترنت فرض پیش مرورگر اجرا کردن -            

ت. اس شده   گرفته  مذکور  در  نرم افزار منابع  از   تغییر تحریف و   بدون نرم افزار  مطالب  .8

  .نرم افزاری عهده دار نمی باشد  گروه و   بوده منابع   متوجه مطالب صحت در خطا هرگونه

ا هر بمی باشد.   ایده پرداز  ینرم افزار  گروه و اثر نویس برنامه تمامی حقوق نرم افزار متعلق به .9

 .خواهد شدقانونی برخورد بدون مجوز از گروه نرم افزاری ، ، تکثیر  گونه کپی برداری و
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