راهنمای نصب رکس ورژن دو

دی وی دی رکس شامل سه فولدر است
که میبایست به ترتیب شماره نصب شوند
فولدر شماره یک میبایست اول بروی درایو سی کپی شده از آنجا اقدام به نصب نمائید
توصیه میکنیم تغییری در مسیر پیش فرض در هنگام نصب فولدر یک ایجاد نشود.
در هنگام نصب فولدر های شماره های دو و سه میبایست مسیر نصب شده نرم افزار در شماره یک
تعیین شود که بصورت پیش فرض در ویندوز  46بیت بشکل زیر است:
C:\Program Files (x86)\Real Environment Xtreme

*چنانچه قصد ارتقای رکس به ورژن اوردرایو را دارید از اجرای رکس خودداری کرده و مراحل زیر
را دنبال نمائید.در غیر این صورت میتوانید نرم افزار را با کلیک بروی آیکون که در دسکتاپ قرار
گرفته اجرا نمائید .و به انتهای راهنمای قسمت تنظیمات رکس مراجعه نمائید
راهنمای نصب رکس ورژن اوردرایو Over Drive
دی وی دی رکس اور درایو شامل دو فولدر است
ابتدا فولدر  For Rex ODرا انتخاب نموده
وارد  Service Pack 2شوید
فایل قرار داده شده را در مسیری که رکس دو نصب شده است کپی کرده
C:\Program Files (x86)\Real Environment Xtreme
پس از کپی یکبار اجرا نمائید
سپس از فولدر  REX_OverDrive_FSX_1.0نصب را اجرا کرده و مسیر نصب را مسیر نصب شده
برای رکس دو قرار دهید
پس از اتمام مراحل فوق میتوانید با کلیک بروی آیکن قرار گرفته بروی دسکتاپ رکس اور درایو را

اجرا نمائید
تنظیمات رکس
پس از اولین اجرا وارد صفحه  Configurationخواهید شد
این صفحه به  6قسمت که شماره گذاری نیز شده است تقسیم شده
در قسمت شماره یک میبایست آدرس فایل بخصوصی به نام  FSX.CFGداده شود
برای پیدا کردن این فایل ابتدا میبایست تنظیمات ویندوز برای مشاهده فایل های مخفی یا  Hiddenفعال
شده باشد
برودی  Browseکلیک کرده مسیر زیر را دنبال نمائید:
C:\Users\YOUR PC NAME\AppData\Roaming\Microsoft\FSX
 : YOUR PC NAMEدقت داشته باشیددر مسیر باال پس از فولدر یوزر میبایست وارد فولدری شوید که
نام کامپیتور و یا ویندوز شماست
در قسمت پایینی کافیست مسیری که سیموالتور در آن نصب شده را وارد نمائید
برای قسمت شماره دو نیازی به تغییر وجود ندارد
در قسمت شماره سه بروی  Createکلیک کرده صبر نمائید تا پروسه بک آپ تکمیل گردد
نیازی به اعمال تغییرات برای قسمت چهار نمیباشد
بروی  Saveکلیک نموده پس از آن وارد قسمت  Optionخواهید شد.
نیازی به اعمال تغییرات در این قسمت نیست بروی  saveکلیک نمائید
وارد صفحه اصلی و یا  Mainخواهید شد
گزینه  I Like To Createرا انتخاب نموده و تم دلخواه خود را با کلیک بروی تصاویر مربوطه بسازید
پس از اتمام بروی  Installکلیک نمائید دقت داشته باشید در این هنگام سیموالتور میبایست حتما بسته
باشد
 Installتم ایجاد شده ممکن است تا  03دقیقه نیز زمان ببرد بسته به سخت افزار شما..

از پرواز با رکس لذت ببرید!

