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 BYOB 3.1ساخت بازی   آموزش نصب نرم افزار

سابق را به شما آموزش دهیم. نصب  BYOBیا همان  Snapدر این مقاله ما قصد داریم آموزش نصب نرم افزار ساخت بازی 

گفته  مقالهاین کافی است مراحلی که در ادامه  همانند بسیاری از نرم افزرهای کامپیوتری ساده است. BYOBنرم افزار 

 را بر روی کامپیوتر خود نصب کنید. BYOBدقیقه بتوانید نرم افزار ساخت بازی  5تا در کمتر از  شده است را انجام دهید

دانلود کرده و  120از سایت مارکت است، شده که به فشرده را  BYOB-3-Setup.rar با نام در ابتدا فایل نصب برنامه

در صورتی که نمی دانید فایل ها را چه طور از حالت فشرده خارج  سپس این فایل نصب را از حالت فشرده خارج کنید.

 د.کنید، بایستی ابتدا مقاله آموزشی خارج کردن فایل ها از حالت فشرده را مطالعه نمایی

 BYOB-3-Setupرا از حالت فشرده خارج نمودید، به داخل فلدر  BYOB-3-Setup.rarپس از آن که فایل فشرده شده 

( بر روی مانیتور شما نمایش داده 0دو بار کلیک کنید. پنجره ای همانند شکل ) BYOB-Setup.exeرفته و بر روی فایل 

 می شود.

 

 .3نسخه  BYOB( پنجره تعیین مسیر نصب نرم افزار 0شکل )
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نوشته شده نصب می شود.  Destination Folderدر محلی از کامپیوتر شما که آدرس آن در قسمت  BYOBبرنامه 

  کلیک کنید. …Browseرا تغییر دهید، بر روی دکمه  BYOBچنان چه مایل هستید محل نصب نرم افزار 

را تغییر ندهید و اجازه دهید این برنامه در درایوی  BYOBه مسیر نصب پیش فرض برای نرم افزار پیشنهاد ما این است ک

 که ویندوز شما در آن قرار دارد، نصب گردد.

ر وت( بر روی مانی2پنجره ای همانند شکل ) Installپس از کلیک کردن روی دکمه کلیک کنید.  Installبر روی دکمه 

 شما ظاهر می شود. 

 

 بر روی کامپیوتر. BYOB( آغاز فرایند نصب نرم افزار 2شکل )

 

در فرایند نصب بر روی کامپیوتر شما آغاز شده است.  BYOBنصب برنامه ( نشان می دهد که 2پنجره باز شده در شکل )

تنظیمات مربوط برخی از همچنین  قرار می گیرند. C:\BYOBی مورد نیاز برنامه به صورت پیش فرض در مسیر فایل ها

 این برنامه در ریجستری ویندوز شما ثبت می شود.به 

تا فایل های مورد نیاز برنامه کلیک کردید، بایستی مدت زمان کوتاهی منتظر بمانید  Installپس از این که روی دکمه 

ده است به ( نمایش داده ش2تمام شود، وضعیت پنجره ای که در شکل ) BYOBهنگامی که نصب برنامه  نصب شوند.

  ( مشاهده می شود، تغییر می کند.3حالتی که در شکل )
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 .3.0نسخه  BYOBاتمام فرایند نصب نرم افزار ( 3)شکل 

 

تمام شده است بنابراین برای بستن پنجره نصب برنامه بایستی بر روی دکمه  310نسخه  BYOBدر این حالت نصب برنامه 

Close .کلیک نمایید  

در صورتی که برنامه با موفقیت و بدون خطا بر روی سیستم کامپیوتری شما نصب شده باشد، فایل اجرایی برنامه با نام 

BYOB .روی دسکتاپ شما قرار می گیرد که برای اجرا شدن نرم افزار بایستی بر روی این فایل اجرایی دو بار کلیک کنید 
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