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 VFS - CVFR 

  

  

  

  

   להקלטת טיסות בסימולטור  Fsrecorderהורדה, התקנה ושימוש בתוכנה 

  

 נכתב ע"י:  עומר ניזרי 

  VFSנערך ע"י:  צוות 

 9.09V 4102מאי :  אחרוןעדכון 
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  מטרת המדריך:

 הורדת הגרסה העדכנית והמתאימה לסימולטור שברשותך  •

 התקנת התוכנה   •

 בתוכנה  שימוש •

  הורדת התוכנה: 

  

 את התוכנה החינמית ניתן להוריד מאתר החברה שנמצא בכתובת: 

 http://www.fs-recorder.net/downloads.php 

 " בגוגל. Fsrecorder downloadניתן להגיע לדף גם על ידי חיפוש" 

  
  

  

  

http://www.fs-recorder.net/downloads.php
http://www.fs-recorder.net/downloads.php
http://www.fs-recorder.net/downloads.php
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אחרי שהגענו אל הדף שבתמונה, נסתכל מה היא הגרסה העדכנית ביותר שמתאימה לסימולטור 

 FSX, ואני משתמש בסימולטור 1.2בו אנו משתמשים. במקרה הזה הגרסה העדכנית ביותר היא 

 . FSXולכן אני יבחר בהורדה שמתחת לכותרת 

 רת קישור. על מנת להוריד נלחץ קליק שמאלי על הקישור או קליק ימני ושמי

  

   -התקנת התוכנה 

  

 ההתקנה מאד פשוטה, נפתח את קובץ הראר שהורדנו :  

  
 ויפתח לנו חלון חדש.  setup.msiכעת, נלחץ על 
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 .NEXT נלחץ 

  
  NEXTשאנו מאשרים את תנאי השימוש בתוכנה ונלחץ על  Vנסמן ב
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(בצהוב מודגש מיקום השמירה  NEXTנסתכל שהתוכנה נשמרת במיקום שאנו רוצים ונלחץ 

 " שמופיע מימין. …Browseבמחשב, ניתן לשנות על ידי לחיצה על הכפתור" 
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 ונמתין לסיום ההתקנה.  Installנלחץ על כפתור ה
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 . FINISHוכעת נלחץ על 

  

  

  הסימולטורהקלטה ושימוש בתוכנה בתוך 

  

  

 . FSXכמעט זהה ל Fs9, השימוש בה בFSXבמדריך נראה כיצד להשתמש בתוכנה בסימולטור 

 נריץ את הסימולטור ונטען טיסה, יכול להיות שבמהלך הטעינה תתקלו בהודעה שקשורה 

 וזה ישאל אתכם אם אתם מאשרים את ההפעלה, תלחצו שכן. (בדרך כלל לא קורה) . Fsrecorderל

 ויפתח לנו התפריט העליון שבסימולטור, נלחץ על  ALTלאחר שהטיסה נטענה נלחץ על הכפתור 

Fsrecorder  ואז על הכפתורrecord  :כמו בתמונה 

  
 כעת בחלון שנפתח נבחר את הגדרות ההקלטה (מרווח בין הקלטת נתונים, האם להקליט שינוי 

תפריט התחתון השמאלי ובתפריט התחתון הימני במדפים, מד גובה, מאזנות וכו'..) נתחיל מלסמן ב

 . Vאת כל הרשימה ב

)  Auto stopאת שלושת האפשרויות הראשונות מלמעלה (הכל חוץ מ V-בחלק העליון מימין נסמן ב

. על מנת sec 1/8נבחר ב AI TRAFFICוב 1Frameנבחר ב User aircraftובצד השמאלי העליון ב

שהנתונים יתעדכנו ממש כל רגע וההקלטה תהיה איכותית ככל האפשר.  נעשה את השינוי כמתואר 

 בתמונה הבאה 
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 על מנת להתחיל בהקלטה.  OKוכעת נלחץ על הכפתור 

 כך נראה השימוש בתוכנה במהלך הטיסה כאשר התוכנה במצב הקלטה: 
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והפעם איפה  Fsrecorderובתפריט העליון שוב נלחץ על  ALT לאחר סיום הטיסה נלחץ על המקש

, נלחץ עליו ובחלון שיפתח stop recording -שהיה כפתור ההקלטה יהיה כפתור לסיום ההקלטה 

נבחר את המיקום בו נרצה לשמור את הקלטת הטיסה, ניתן את השם המתאים לטיסה על מנת 

  Saveונלחץ על  שנוכל לזהות אותה לאחר מכן אם נרצה לצפות בה



              - VFRC - קורס טיסת ראייה – VFS  

 (לשימוש וירטואלי בלבד)   

  

 

    VFSהזכויות שמורות לבית הספר לטיסה וירטואלית כל © 11

            VFS-Virtual Flight School www.VFS-IL.net  

  
  

   וזהו, סיימנו 

 . VFSמאחלים טיסות נעימות ונחיתות בטוחות, צוות 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


