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 magic utilitiesآموزش نرم افزار 

 

 یک ممکنهرایانه است این نرم افزار  واسطه بين ما و کهمنظور از برنامه هر نرم افزاری است  باشين کرده کارشاید تا االن با برنامه های بسياری 
 .یا مدیریتی یا ویرایش متن و صدا باشد گرافيکینرم افزار 

شعاع عمل ما را افزایش بده و از انجام اعمال بيهوده  تونه مینرم افزار  یکخواهند دید  .با این برنامه آشنایی ندارند کهدر این قسمت دوستانی 
 .کنهو حتی نگرانی بی مورد دور 

 

برای ما ضروری است و شاید  کهها مواردی یافت ميشود  گاه در بين این برنامه .ایم کردهروزه را استفاده  ١٠-٣٠همه ما برنامه های مدت دار 
 (: !نميدهانجام  کارو  ميکنه کپشماره سریال  کردن چکشویم با اتصال به سایت اصلی و  وقتی به اینترنت متصل می جورایی یهشده و یا  کرک

 

 :باره از باالی ساعت ویندوز اخطاری بلند شد به این مضمون یه کههمينطور سرگرم اینترنت بودم  .اومدپيش  بابيلونمشابه همين برای من با 
اش برای شما به پایان رسيده، برای  شماره سریال وارد شده توسط شما غير مجاز است و نرم افزار موردنظر مهلت استفاده

 .استفاده مجدد الزم است آن را خریداری نمایيد

 

شود و هيچ  ویندوز ثبت می رجيستریقبلی در setup همه تنظيمات  نکنيدنرم افزاری نصب شد، تا ویندوز را عوض  یهميدانيد وقتی  کههمانطور 
 .کنيمتا آنها را از مغزش بيرون  کردشود  نمی کار

 

 !روشن شد براتونحاال حتما نقش این برنامه بيشتر 

 

 :پس بریم سراغ آموزش

 

 .شود زیر ظاهر می شکلبعد از نصب برنامه و در زمان اجرای آن 
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 .جزیيات را بدانيد بقيه مطالب را بخوانيد اینکههمه چيز ساده و واضح است ولی برای 

 

را بزنيد  برنامه مورد نظر را انتخاب و   .های نصب شده در سيستم شما را نشان ميدهد برنامه »»»
 .برنامه از نصب خارج ميشود

 کند می پاک رجيستریبرنامه را از  یکاطالعات  دکمهزدن این  »»»

 .دهد را بزنيد اطالعات آن را به شما نشان می دکمهو این  کنيدای را انتخاب  اگر برنامه »»»
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 .کند میاطالعات صفحه را نوآرایی  »»» 

و سيستمی بقيه  لغتنامهبه جز آنتی ویروس و  .را خواهيد دید  start upهای موجود در  ليست برنامه دکمهبا زدن این  »»»
 .کنيد  saveو در آخر تغييرات را  کنيدرا غير فعال 

های موجود اضافه  اسم آن به جمع برنامه کردنadd ميتوانيد با  کند کارای هنگام ورود به ویندوز خود بخود شروع به  شاید دوست دارید برنامه
  .کنيد

حذف  start up برنامه موجود فقط از ليست  کنيد deleteرا از ليست موجود  دانيد اصال نيازی به بودن برنامه ای در ليست نيست آن چنانچه می
 .شود می

سيستم را اشغال  ramدهد وجود برنامه غير ضروری تنها  های مقيم در حافظه سيستم را نشان می تمامی برنامه 
 .این فرصت را به آنها ندهيد .ميکند

  

 .نيازی نيست کهتوانيد پوسته نرم افزار را تغيير دهيد  می 

 .کنيدندارند را به راحتی از نصب خارج  unistalیا  کردشود از نصب خارج  نمی کههایي را  برنامه مدیریتی عالی براي اينكه بعضی برنامه یکاینم از 

 .کنيدای تمام شد آنرا با این نرم افزار از نصب خارج  مدت استفاده از برنامه اینکهبعد از 

و یا اعالم  کنيدبصورت دستی اقدام به حذف آنها از محل موجودشان اقدام  کهشود  ای باشد در پایان به شما اعالم می اگر موارد حذف نشده
 .را بزنيد ok و  کردهاطالعاتی از برنامه حذف شده روی سيستم موجود است با خيال راحت آنها را انتخاب  که کند می

 .کنيدسيستم را خاموش و دوباره راه اندازی 

 .و لذت ببرید کنيدرا دوباره نصب  اید کردهحذف  کهبرنامه ای 
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