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استخدم تلك المعرفة المجانية وتجنب كونك خنزير غينيا بنفسك.. تتحدث األقسام التالية التالية عن تلك األخطار والمزيد ، باإلضافة إلى بعض الطرق
السهلة التي يمكنك تجنبها.

بعبارة أخرى ، قام شخص ما بالفعل بالعمل الشاق نيابةً عنك وحدد البرامج األفضل.. أحيانًا نجد أنفسنا نحاول اختيار المكان األقل سوءًا لربطك بـ 10 خيارات
سيئة.. هل سبق لك تحميل برنامج تعتقد أنه مجاني ، ثم بعد استخدامه لفترة من الوقت ، شاهد تحذيرًا أو ظهرت رسالة أخرى ، مما دفعك إلى مواصلة
الدفع؟   بافتراض أنك لم تخترق التنزيل (راجع القسم التالي للمساعدة في تجنب هذه المشكلة) ، إما أنك قمت بتنزيل اإلصدار الخطأ ، خاصة إذا كان هناك
عدد من خيارات التنزيل المختلفة المتاحة ، أو كنت مخطئًا بشأن تكلفة البرنامج.
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نحن نعرف أن هذه هي النصيحة اإلنسانية األساسية المقدمة لكل شيء تقريبًا ، ولكنها تنطبق هنا بالتأكيد أيضًا! إذا كان هناك شيء ما يبدو صحيحًا ، فثق في
أمعائك - ربما ال يكون صحيحًا.. نظرًا ألن طبيعة البرامج القابلة للتنزيل في هذه األيام ، خاصة البرامج المجانية ، نعتقد أنه من المفيد تجميع هذه المجموعة
من النصائح حول كيفية الحفاظ على األمان عند تنزيل البرامج وتثبيتها.. لقد سمعت هذا أيضًا ، أنا متأكد ، ولكن تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات
وتحديثه أمر مهم جدًا جدًا إذا كنت تقوم بتنزيل البرامج.. تحميل برنامج حلول على الكمبيوتر داونلود قراءة الكتبقوائم مرتبة ومراجعة لبرامج البرامج توفر
لك كل التدقيق المعقد لك & apos؛ d وإال عليك القيام به بنفسك.. في حين أن بعض ما نتحدث عنه هنا خاص بتنزيل البرامج التي نوصي بها هنا على
Divx Movie Player For Macالموقع ، فإن النصيحة عامة جدًا وتنطبق على أي برنامج يمكنك تنزيله وتثبيته ، من أي موقع ويب. 
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 كل هذه البرامج التي نوصي بها مستضافة على مواقع أخرى ، وهو أمر نموذجي للغاية وال يوجد سبب للقلق.. لألسف ، في بعض األحيان يتم استضافة برنامج
قطعة جيدة بالفعل في موقع.. هذا هو الحال خاصة مع البرمجيات المجانية في هذه المواقف ، ستظهر معظم المشكالت التي نواجهها في صفحات تنزيل
البرامج التي نربطها لتضمين البرامج الملتفة في برامج التثبيت ومديري التنزيل ، مما يربك إعالنات التنزيل ، و adware المجمعة.. واحدة من أفضل الطرق
Скачать Программу Для Создания Домовلضمان أنك تختار برامج مشروعة وجيدة الصنع من خالل اتباع توصيات من قوائم البرامج المنظمة. 
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 Qt 4.7: Developing Qt Applications For Mac

بمعنى آخر ، تجنب تنزيل أي شيء تلقيته من خالل رابط إلى بريد إلكتروني أو نص أو بعض الرسائل الشخصية األخرى.. في حال لم تتعلم هذا الدرس بعد
في مكان آخر ، فإن أكثر األشياء فعالية وفعالية التي يمكنك القيام بها لتجنب البرامج الضارة والبرامج الداعمة هو تجنب تنزيل أي برنامج أو تطبيق من
رابط غير مرغوب فيه.. فيما يلي بعض قوائم البرامج األكثر شيوعًا لدينا ، إذا كنت مهتمًا:   في حين أننا قمنا بكل ما في وسعنا لربط أفضل مصدر لجزء من
البرامج الموصى بها ، في بعض األحيان أفضل لم يكن جيدًا بشكل موضوعي.. استمر في القراءة لبعض األفكار المتينة حول مكان الحصول على توصيات
البرامج وكيفية تجنب المشكالت حتى من التنزيالت المشروعة وغير ذلك الكثير.. ومع ذلك ، فهذا يعني أننا يجب أن نسلمك إلى موقع آخر ال نملك
السيطرة عليه ونأمل أن يعمل كل شيء هناك أثناء تنزيل البرنامج وتثبيته.. أضف إلى ذلك حقيقة أن بعض البرامج ، في حين أنها رائعة ، تتضمن القليل من
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