تِ ًام خذا
تا سالم خذهت خلثاًاى ایرالیي هجازی pilotofpersia
آهَزش ساخت اواًت در ضثىِ ٍتسین ٍ تٌظین ًرم افسار ّای هرتَطِ :

اتتذا تِ سایت  www.vatsim.netرفتِ ٍ ّواى طَر وِ در تصَیر تاال هطاّذُ هی وٌیذ در صفحِ اصلی زیر عٌَاى خَش آهذ گَیی
تِ ٍتسین در لسوت  join vatsim here ،join on vatsimرا ولیه وٌیذ.
در صفحِ  join vatsimیه تلَن تِ ًام ٍ stepجَد دارد وِ ضوا تایذ گسیٌِ آخر آى را یعٌی  join vatsimرا اًتخاب وٌیذ.
تِ صفحِ  vatsim member registrationخَاّیذ رسیذ وِ در آى تایذ اٍلیي گسیٌِ یعٌی  Yesرا اًتخاب وٌیذ.
در گام تعذی ضوا تایذ اطالعاتی را تِ ترتیة زیر ٍارد وٌیذ :
ً ام
ً ام خاًَادگی

 ایویل
 تىرار ایویل
 سي
 رهس
 ایالت یا استاى
 وطَر
 زتاى
 هي ّستن :ضوا در ایي لسوت اگر در دًیای ٍالعی atc ،یا خلثاى ّستیذ آى را اًتخاب وٌیذ در غیر ایي صَرت گسیٌِ اٍل
یعٌی یه عاللِ هٌذ را اًتخاب ًواییذ.
**** اًتخاب هٌطمِ ای وِ در آى ّستیذ.اگر ضوا ّن اوٌَى ایراى ّستیذ تایذ گسیٌِ (آفریما/خاٍر هیاًِ را اًتخاب وٌیذ) :

) (middle eastرجَع ضَد تِ اًتْای راٌّوا.
**** اًتخاب دیَیژى :وِ آى را ّن ّواى خاٍر هیاًِ را اًتخاب ًواییذ ) middle east(:رجَع ضَد تِ اًتْای
راٌّوا.
تا فطار دادى دووِ  Register Meتِ صفحِ  Registrationهٌتمل خَاّیذ ضذ.
در ایي صفحِ اطالعاتی از لثیل ً ،idام ٍ ًام خاًَادگی ًٍ ....وایص دادُ خَاّذ ضذ.در ایي ٌّگام اٍلیي ایویل از
طرف ضثىِ ٍتسین ترای ضوا ارسال خَاّذ ضذ وِ حاٍی اطالعات  ٍ IDوذ هتطىل از حرٍف ٍ عذد خَاّذ
تَد.اگر در لسوت صٌذٍق ٍرٍدی آى را هطاّذُ ًىردیذ لطعا در لسوت اسپن هی تَاًیذ تِ ایي ایویل دست تیاتیذ.
ایي ایویل حاٍی دٍ لیٌه ًیس ّست وِ ضوا لیٌه اٍل را اًتخاب ًواییذ ٍ در ایي صفحِ ّواى  ٍ idوذ دریافتی را
ٍارد وٌیذ ٍ گسیٌِ  continueرا ولیه وٌیذ.در صفحِ تعذ تاز ّن اطالعاتی هاًٌذ  ،idایویل ً،ام ٍ ًام خاًَادگی
را هطاّذُ هیىٌیذ ٍ در لسوت آخر ایي وادر در ٍ statusظعیت ضوا  successfulاعالم ضذُ.در ایي ٌّگام
ایویل دٍم از طرف ضثىِ ٍتسین ترای ضوا ارسال خَاّذ ضذ وِ حاٍی  ٍ IDپسَرد ضوا در ضثىِ خَاد تَد .در
حفظ ایي اطالعات وَضا تاضیذ.
تعذ از اتوام ساخت اواًت ضوا تایذ ًرم افسار  FSINNرا از لیٌه زیر داًلَد وردُ ٍ هطاتك دستَرالعول ًصة
ًواییذ:

http://hagamedia.de/flyins/fsinn1.3_fscopilot1.7.zip

تعذ از اوسترن وردى تِ دٍ  setupترخَاّیذ خَرد وِ اٍلیي اًتخاب ضوا تایذ  fs copilotتاضذ.اتتذا آى را
اجرا وردُ ٍ تذٍى تغییر دادى پاراهترّای پیص فرض ًصة ًرم افسار را تِ پایاى ترساًیذ.حال ًَتت تِ اجرا ٍ ًصة
 fsinnهی رسذ.تاز ّن تذٍى تغییر دادى همادیر ّ nextا را تسًیذ وِ تِ سَاالتی تِ ضرح زیر از طرف
 setupتر هی خَریذ وِ تایذ آًْارا تِ دلت ٍارد وٌیذ.
 وال سایي ضوا وِ ّواى رجیستر ضوا در ایرالیي پایلت آٍ پرضیا هی تاضذ ترای هثال IRN246:
ً ام ٍ ًام خاًَادگی ضوا *.تایذ هطاتك تاّواى ًام ٍ ًام خاًَادگیی تاضذ وِ تا آى ساخت اواًت را تِ پایاى
رساًذیذ.
 ID وِ از طرف ضثىِ ٍتسین تِ ضوا اختصاظ دادُ ضذُ(.هَجَد در ایویل دٍم)
 پسَردی وِ از طرف ضثىِ ٍتسین تِ ضوا اختصاظ دادُ ضذُ(.هَجَد در ایویل دٍم)
سپس تا ولیه تر رٍی ً INSTALLصة آى را تِ پایاى ترساًیذ.تعذ از ًصة لثل از اجرای سیوَالتَر اتتذا تِ ایي
آدرس رفتِ  Start>All Programs>FSFDT>FSInn UI:سپس در ایي وٌترل پٌل وِ تعذا ضرح دادُ خَاّذ
ضذ از سوت چپ پٌجویي گسیٌِ یعٌی  CHATرا اًتخاب ٍ تعذ از تاز ضذى پٌجرُ چت آى را ٍ ًیس وٌترل پٌل را
تستِ ٍ  OKرا تسًیذ (.تذٍى اًجام ایي پرٍسِ اهىاى ایٌىِ در هحیط سیوَالتَر چت  FSINNضوا تاز ًطَد ٍجَد
دارد).
حال ضوا تایذ سیوَالتَر را اجرا وردُ ٍ اگر تِ اخطار اهٌیتی ترخَردیذ آى را  RUNوٌیذ.تعذ از اًتخاب یه
پرٍاز ٍ ٍرٍد تِ هحیط فرٍدگاُ ضوا تا فطار دادى ولیذ  ALTویثرد هٌَتار سیوَالتَر را فراخَاًی وردُ ٍ از طریك
گسیٌِ  ،FSINN CONTROLPANEL ٍ FSINN ٍ ADDONوٌترل پٌل را فراخَاًی وٌیذ.در ایي ٌّگام تایذ
هٌتظر تواًیذ تا ایي ًرم افسار پردازش ّای خَد را تِ پایاى ترساًذ.
**تصَیر وٌترل پٌل در صفحِ تعذ لاتل هطاّذُ است.
سوت راست وٌترل پٌل وِ تیطتریي وارترد را در پرٍاز ّای آًالیي ضثىِ ٍتسین دارد تِ ضرح زیر است:
 :MCP ایي گسیٌِ اًذازُ وٌترل پٌل را وٌترل هی وٌذ.

 :FP تسیار هْن ٍ هخفف  FLIGHT PLANخَاّذ تَد.در ایي صفحِ ضوا تایذ هسیر پرٍاز خَد را ٍارد ٍ
اطالعات آى را تعذ از واًىت ضذى لثل از ّر الذاهی  SENDوٌیذ.
 :ATC ایي صفحِ اطالعات ٍاحذ ّای هختلف ترج هرالثت را ًطاى هیذّذ.
 :WX در ایي صفحِ هی تَاًیذ اطالعات َّاضٌاسی یا  METARرا ترای فرٍدگاّْای دیپارچر ٍ
دیستٌیطي ٍ یا ّر فرٍدگاّی را تا ٍارد وردى ICAO
آى،دریافت وٌیذ.

 :CHAT پٌجرُ ای وِ در صَرت عذم اهىاى تواس صَتی تا  ATCتِ اًتمال  TEXTتیي خلثاى ٍ وٌترلر
ووه خَاّذ ورد.
 :RAD هخفف رادار وِ تا آى سایر ترافیه ّای آًالیي اطراف َّاپیوا لاتل رٍئیت خَاّذ تَد
 :SET هخفف .SETTINGلثل از اٍلیي واًىت تِ ضثىِ تایذ پرٍگرام ضَدً.یازی تِ پرٍگرام تیص از یه
تار ًیست.
تا اًتخاب  SETپٌجرُ ای تاز هی ضَد وِ ضوا از سوت راست تایذ هَارد زیر را پرٍگرام وٌیذ:
 از لسوت WEATHER ،GENERALرا اًتخاب وردُ ٍ ّر دٍ  DISABLEرا تیه تسًیذ.
 از لسوت VATSIM ،NETWORKرا اتخاب وٌیذ.ایي لسوت حاٍی هطخصات ضوا هی تاضذ وِ
اگر ٌّگام ًصة ًرم افسار آًْارا اضتثاُ ٍارد وردُ ایذ هی تَاًیذ آى را اصالح وٌیذ.در فیلذ سرٍر ،ضوا

یه  IPرا هالحظِ هیىٌیذ وِ تایذ آى را تعَیط ًواییذ.هیتَاًیذ از ایي  IPاستفادُ وٌیذ :
88.198.19.202
 در ضاخِ  NETWORKیه ضاخِ دیگر تِ ًام ٍ PEER TO PEERجَد دارد.آًرا اًتخاب ًوَدُ ٍ
 DISABLEآى را ًیس تیه تسًیذ.
پرٍگرام وردى صفحِ  SETتِ اتوام رسیذ.هی تَاًیذ آى را تثٌذیذ.
در گَضِ سوت راست تسىثار ٍیٌذٍزتاى آیىٌی تا ایي ضىل

ٍجَد دارد.آى را اًتخاب ًواییذ ٍ

در پٌجرُ تاز ضذُ از سوت چپ تِ ترتیة گسیٌِ ّای KYE MAPPING ٍ VATSIM، VOICEرا اًتخاب
وردُ ٍ در ایي لسوت یا ترای جَاستیىتاى ٍ یا ترای ویثرد ولیذی را ست وٌیذ وِ ٌّگام ست وردى
فرواًس ارتثاطی یه وٌترلر در لسوت  ٍ COM1اوتیَ وردى آى،تتَاًیذ تا فطار دادى ایي ولیذ،تا وٌترلر
هرتَطِ صحثت وٌیذ.
تِ وٌترل پٌل FSINNترهیگردین.اگر تِ  HEDوٌترل پٌل دلت وردُ تاضیذ یه حرف  Sتا زهیٌِ زرد هی
تیٌیذ .حتوا لثل از  TAKEOFFتا یه تار ولیه وردى رٍی آى،حالت آى را تِ حرف  Cتا زهیٌِ سثس تغییر
دّیذ.
حال هی تَاًیذ از سوت چپ اٍلیي گسیٌِ یعٌی  VATSIMرا اًتخاب ًواییذً.ىتِ خیلی خیلی هْن در
اتخاب آى ،ایي است وِ تِ ّیچ ٍجِ زهاًی وِ اتتذای تاًذ ّستیذ یا در حال پرٍاز ،تِ ضثىِ واًىت
ًطَیذ.حتوا لثل از واًىت تایذ در گیت استمرار یافتِ ٍ تا هَتَر خاهَش الذام تِ واًىت ضذى ًواییذ.
**** هٌطمِ ٍ دیَیژى وًٌَی ایرالیي پایلت آٍ پرضیا :تِ ترتیة  Australia ٍ oceaniaهی تاضذ.

تْیِ ٍ تٌظین :فرست آفیسر حسیي ٍالیتی**IRN246

