FlightSim Commander 9.0

تسن اهلل الرحوي الرحین
در ایي راٌّوا ،تِ یکی دیگر از ًرم افسار ّای کارتردی در دًیای سیوَالتَر پرٍاز خَاّین پرداخت.اف اس
کاهٌذرً،رم افساری تا کارترد ّای تسیار فراٍاى است کِ در ایي راٌّوا قصذ دارین تِ رٍش ًصة ٍ هعرفی ترخی
کارتردّای ضرٍری آى تپردازین.
اتتذا  SETUPرا اجرا ًوَدُ ٍ هطاتق تصاٍیر زیر ّ NEXTا را کلیک کٌیذ:

در ایي صفحِ گسیٌِ  I acceptرا اًتخاب ًوَدُ ٍ  nextرا کلیک کٌیذ:

در ایي قسوت ایویل ٍ سریال ًاهثر هَجَد در فایل سریال را ٍارد ًوَدُ ٍ  nextرا کلیک کٌیذ:

در ایي صفحِ تذٍى تغییر دادى هسیر پیص فرض  nextرا کلیک کٌیذ:

در گام تعذی ،زتاى اًگلیسی را اًتخاب ًواییذ ٍ  nextرا کلیک کٌیذ:

تا کلیک کردى  nextصفحات تعذ ،هٌتظر تواًیذ تا ًصة ًرم افسار تِ اتوام رسذ.تعذ از چٌذ دقیقِ تِ
پیغاهی ّواًٌذ تصَیر زیر تر هی خَریذ کِ تا  okکردى ایي پیغام ًرم افسار ً FSUIPCصة خَاّذ ضذ.

در گام تعذی ًصة ،تِ پیغاهی ّواًٌذ تصَیر زیر ترهی خَریذ کِ تاز ّن تذٍى تغییر ّیچ یک از هقادیر
 okرا کلیک کٌیذ.

در ایي قسوت تا تاز ضذى پٌجرُ رجیستری  fsuipc؛گسیٌِ  Cancelرا کلیک کٌیذ ٍ در صفحِ تعذ تا
کلیک کردى گسیٌِ ً finishصة ًرم افسار تِ پایاى هی رسذً(.یازی تِ اًجام رجیستری ًیست).
تعذ از اًجام پرٍسِ ًصةًَ ،تت تِ آپذیت کردى دیتا تیس اف اس کاهٌذر هی رسذ کِ تالفاصلِ پس
از اتوام ًصة پٌجرُ آى هطاتق ضکل زیر تاز خَاّذ ضذ:.

در ایي صفحِ ،از طریق تخص  ،Select Flight Simulator Path hereهسیر ًصة سوَالتَر را
اًتخاب ًوَدُ ٍ از طریق گسیٌِ ( Update Airportsهطخص ضذُ تا رًگ آتی) آپذیت را اًجام
دّیذ.پس از اًجام آپذیت ٍ خرٍج از ایي صفحِ،پرٍسِ ًصة تِ طَر کاهل اًجام گرفتِ است.
هی تَاًیذ ًرم افسار را اجرا کٌیذ(.ترای آپذیت  airacایي ًرم افسار تِ تین اسپیک هراجعِ ًواییذ).
تا اجرا کردى ًرم افسار،تِ پٌجرُ ای هطاتق ضکل زیر تر هی خَریذ کِ هی تَاًیذ تا ٍارد کردى کذ
ایکائَ فرٍدگاُ هَرد ًظر،آى را اًتخاب ًواییذ.

در ایي تصَیر ًوای کلی ًرم افسار را هالحظِ هی ًواییذ.تخص ّایی را کِ تا تیضی ّایی تا رًگ ّای
هختلف هتوایس ضذُ اًذ را تِ خاطر تسپاریذ:

اتتذا از گسیٌِ ( Windowآتی) option ،را کلیک ًواییذ تا تِ پٌجرُ ای هطاتق تصَیر زیر
ترسیذ:

در ایي صفحِ تعذ از ،okاز طریق کادرسوت راست هسیر :
 c:\users\your user\documents\flight simulator x filesرا اًتخاب ًواییذ.ایي آدرس دّی
جْت رخیرُ اطالعات اکسپَرت ضذُ از اف اس کاهٌذر ضرٍری است.
( Flight planسثس):تا استفادُ از ایي گسیٌِ پٌجرُ ای هطاتق تصَیر تاز خَاّذ ضذ.در کادر زرد
رًگ تاالی پٌجرُ،تا کپی ٍ  pasteکردى  ، ruteکِ ٌّگام اًتخاب پرٍاز در قسوت اطالعات
هسیر پرٍاز آى را هالحظِ ًوَدیذ ٍ ،کلیک کردى گسیٌِ( okصَرتی) هسیر پرٍاز ضوا تِ صَرت
خطَط ًارًجی رًگ تر رٍی ًقطِ ًرم افسار ًوایص دادُ خَّذ ضذ.حال از گسیٌِ flight plan
هَجَد در هٌَتار(تٌفص) گسیٌِ  save asرا اًتخاب کٌیذ تا تِ پٌجرُ دیگری هطاتق تصَیر زیر
ترسیذ:

در ایي پٌجرُ هی تَاًیذ هسیر پرٍاز را ترای ًرم افسار ّای هختلفی  saveکٌیذ.تا زدى گسیٌِ saveهسیر پرٍاز
در آدرسی کِ قثال تعییي ًوَدیذ رخیرُ خَاّذ ضذ.
( Sid\star\transقرهس) :تا استفادُ از ایي گسیٌِ اهکاى اًتخاب سیذ ٍ استار فراّن هی ضَد.از
ایي هٌَ ضوا هی تَاًیذ تا رفتي تِ هٌَّای سیذ یا استار یا ترًس ٍ گسیٌِ  ،selectسیذ یا استار را
اًتخاب کٌیذ.
 oاًتخاب سیذ یا استار هٌاسة هٌَط تِ اًتخاب تاًذ اکتیَ جْت پرٍاز است.
 رٍش تعییي تاًذ اکتیَ:اتتذا تا ٍارد کردى کذ ایکائَی فرٍدگاُ هثذا یا هقصذ در قسوت
ٍدر ریپَرت اکتیَ اسکای ،دایرکت تاد فعلی فرٍدگاُ را تذست آٍریذ.تِ طَر هثال اگر
از فرٍدگاُ هْرآتاد قصذ تیک آف تِ سوت فرٍدگاُ ضْیذ ّاضوی ًژاد هطْذ را داضتِ
تاضیذ ٍ دایرکت تاد در فرٍدگاُ هْرآتاد ّن اکٌَى  023تاضذ ،تاًذ اکتیَ یکی از تاًذ ّای
 22چپ یا راست خَاّذ تَد.تاد از ّذیٌگ  023درجِ در حال ٍزش است ٍ ضوا تٌا تر
اصَل پرٍاز ّوَارُ تایذ هخالف جْت تاد تیک آف یا لٌذیٌگ کٌیذ.پس ضوا تایذ تِ
سوت ًسدیک تریي ّذیٌگ تِ ّذیٌگ ٍزش تاد تیک آف کٌیذ کِ در حال حاظر تاًذ
ّای  22چپ ٍ راست هْرآتاد ًسدیکتریي ّذیٌگ را تِ دایرکت تاد دارًذ.
تِ سیذ ٍ استار ترهی گردین.طثق تصاٍیر زیر ضوا هی تَاًیذ در ًرم افسار اف اس کاهٌذر سیذ یا استار یا ترًس را
تعییي کٌیذ.در ّردٍ حالت پس از اًتخاب سیذ یا استار هٌاسة تا زدى گسیٌِ  add to planآى را رٍی ًقطِ
هطاّذُ هی ًواییذ ٍ هی تَاًیذ سیذ یا استار را ّوراُ پلي پرٍاز رخیرُ کٌیذ:

در تصَیر زیر تا کلیک کردى تر رٍی آیکٌی کِ تا فلص ًوایص دادُ ضذُ هیتَاًیذ اطالعات
هفیذی در ارتثاط تا فرٍدگاُ هَرد ًظر از قثیل تعذاد تاًذ ّا ٍ ّذیٌگ ٍ طَل آًْا،فرکاًسْای
هختلف،تعذاد ٍ ًَع ٍ ًام گیت ّا ٍ  .....را تذست آٍریذ:

در تصَیر زیر تا اًتخاب آیکي هطخص ضذُ تا فلص زرد رًگ ،هی تَاًیذ از اهکاى پیذا کردى
ّذیٌگ هسیر ّا ٍ ًقطِ ّای هختلف تْرُ هٌذ ضَیذ:

در تصَیر زیر تا اًتخاب آیکي هطخص ضذُ تا فلص،هی تَاًیذ تا اًتخاب گیت ّا ٍ تاکسی ٍی ّا
از هَقعیت آًْا در فرٍدگاُ آگاُ ضَیذ:

تا استفادُ از گسیٌِ  onlineهَجَد در هٌَتار،هی تَاى ترافیک ّای ضثکِ ٍتسین ٍ ایَائَ را
هطاّذُ ًوَد.
در تخص آخر هی خَاّین ضوا را تا اپرٍچ پلیت فرٍدگاّْا در اف اس کاهٌذر آضٌا کٌین.هطاتق
تصَیر گسیٌِ اپرٍچ را اًتخاب کٌیذ.هطخص ضذُ تا فلص قرهس:

در ایي صفحِ اهکاًات زیادی در ارتثات تا چارت ّای اپرٍچ ٍجَد دارد.اطالعات ترًسیطي،
هیس اپرٍچ،اطالعات فایٌال اپرٍچ ًٍ. ....کات هْن در ایي صفحِ دٍ کادر پاییي سوت راست ّستٌذ.

ضوا تا اًتخاب تاًذ هٌاسة هی تَاًیذ از کادر اپرٍچ ّاً،حَُ اپرٍچ را اًتخاب ٍ در ًقطِ پاییي از سوت
چپ آى را هطاّذُ کٌیذ.ایي ًقطِ ،تِ ضوا فاصلِ از تاًذ ٍ ارتفاعی کِ تایذ در آى فاصلِ داضتِ تاضیذ را
خَاّذ داد.
پرٍاز خَتی را ترای ضوا آرزٍهٌذین.
www.pilotofpersia.com
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