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 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 
 بجاية القرة

 
(، ففي أحج األيام كان ىشاك احتفال متعمِّق بسشاسبة )ال أذكخىا(، 1997)أو  1996بجأت قرتي مع الصيخان عام 
)تصيخ بتذكيل ُمعيَّغ( فػق السشدل قادمة مغ شسال غخب باتجاه جشػب شخق  21-يػميا عبخت أربع شائخات ميغ

لرػرة مصبػعة في ذاكختي حتى اليػم، وبعج عبػر الصائخات خصخ في ذىشي تداؤل )فزػلي( حػل وبقيت ىحه ا
الدبب الحي يداعج الصائخة عمى االنجفاع في الجػ، فالسعخوف )لألشفال( أنشا لػ رميشا )قػة دفع أولي( شائخة 

ػة الجفع، ولكغ ما الحي يجفع الصائخات ورقية مثاًل فاألجشحة ستداعجىا عمى الصيخان لفتخة ثع تقع الصائخة النتياء ق
الحكيكية في الدساء ويسشعيا مغ الدقػط؟ في نفذ اليػم تػصمت )بذكل ذاتي( إلى إجابة عمى ىحا الدؤال: شالسا 
أن لمديارات عجالت تجور وتجفعيا إلى األمام، فكحلظ يػجج في داخل الصائخات عجالت تجور )غيخ عجالت 

ع في الصائخة واألجشحة تداعج عمى ارتفاع الصائخة في الجػ. ىحه كانت فكختي اليبػط( وىي مرجر قػة الجف
 االولى حػل الصيخان في سغ الدادسة )أو الدابعة(.
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 شسػحات السدتقبل

 
كان لجيشا بعس السجالت القجيسة الستعمقة بسػاضيع ىشجسية، وبعس ىحه السجالت كانت تحتػي  2000قبل عام 

يخان وىشا ُكشُت ميتسًا برػر الصائخات والصياريغ التي ضيخت في السجالت التي لع أفيع عمى مػاضيع متعمقة بالص
حرمشا عمى أول جياز حاسب مسا أتاح لي تجخيب أول  2000مشيا شيء ألنيا كانت بمغات أجشبية. في عام 

ا ُقسُت ُقسُت بذخاء أي لعبة شيخان وقعت تحت نطخي، كس 2008لعبة شيخان، ومشح ذلظ الػقت حتى عام 
باالشالع عمى عجد كبيخ مغ السػاضيع والسقاالت عمى مػاقع االنتخنت وكحلظ ُقسُت بترسيع مػقع انتخنت عام 

فيو قدع مخرز لمصيخان، أيزًا ُقسُت بذخاء عجد كبيخ مغ السجالت الستخررة بالجفاع والتدميح )مثل  2004
ت البجائية حػل األسمحة وكحلظ مقارنات بيغ الصائخات مجمة الجفاع العخبي(، وُقسُت أيزًا بكتابة عجد مغ السقاال

وغيخىا مغ السػاضيع، باإلضافة إلى متابعة عجد كبيخ مغ البخامج الػثائكية الستعمقة بالسػاضيع العدكخية 
)خرػصًا الصيخان( عمى التمفاز واالنتخنت )مشيا مػسػعة الدالح وتاريخ األسمحة وغيخىا(، وخالل عسمي عمى 

اكخوميجيا فالش( ُقسُت بترسيع بعس عخوض الفالش البديصة التي تذخح عجة مػاضيع مثل: شخيقة بخنامج )م
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عسل محخك الصائخة الشفاثة، حخكات الصائخة األساسية، مشطػمة القحف في الصائخة الحخبية، أىع أنػاع الصائخات 

ى أفالم الصيخان أو األفالم التي تتزسغ الحخبية، باإلضافة إلى قيامي بترسيع لعبتا شيخان بجائيتان. أيزًا ال أند
 ,Top Gun, Air Force One, Broken Arrow, Mirror Warsمذاىج متعمقة بالصيخان التي أذكخ مشيا )

Behind Enemy Lines وخالل ىحه الفتخة تحػل حمسي القجيع إلى شسػح عسمي بأن أصبح شيارًا بالتػازي ،)
عبخ وكالة فزاء وتخررات جامعية وبخنامج تجريب رواد فزاء  مع ضيػر حمع ججيج بتصػيخ بخنامج فزاء

 وغيخىا.

https://www.youtube.com/watch?v=b1_IwQKy23k&feature=emb_title 

أكاديسية الصيخان لكغ لع أنجح في اجتياز الفحز وتػجيت لاللتحاق ب 2008انتييت مغ الجراسة الثانػية عام 
الصبي )انحخاف وتيخة في األنف(، تػجيت بعجىا إلى األكاديسية العدكخية في مدعى لستابعة دراستي في إحجى 
مجاالت اليشجسة العدكخية لكغ أيزًا لع أجتد الفحز الصبي )مذاكل في الداقيغ(، ونطخًا ألن درجاتي في 

 تتيح لي دخػل تخرز ىشجسة الصيخان السجني بجأت في مدعى لمحرػل عمى دعع يدسح السخحمة الثانػية ال
لي الدفخ ومتابعة الجراسة سػاء بتخرز شيخان مجني أو ىشجسة شيخان )األردن، الدعػدية، مرخ، روسيا( لكغ 

التخرز  لع أحرل عمى أي استجابة أو دعع وعميو انتيت األحالم والصسػحات ألجج نفدي مزصخًا إلى دخػل
 الجامعي )كمية االقتراد( الحي تتيحو لي درجاتي في الثانػية.

 ألعاب محاكاة الصيخان

 
( التي يتع استخجاميا في التجريب عمى Serious Gamesألعاب محاكاة الصيخان ىي نػع مغ األلعاب الججية )

ديغ بالخجمة أو حتى ىػاة الصيخان، الصيخان )السجني والعدكخي( سػاء بالشدبة لمصالب الُججد أو الصياريغ السػجػ 
وقج انتذخت ىحه األلعاب والقت رواجًا كبيخًا في العجيج مغ السجتسعات إال أن شيختيا وانتذارىا في العالع الشامي 
بقيت محجودة )مقارنة بغيخ دول( عمى عجد قميل مغ الفئات التي يعسل غالبيتيا في مجال الصيخان، وىشا يسكغ 

https://www.youtube.com/watch?v=b1_IwQKy23k&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=b1_IwQKy23k&feature=emb_title
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خالل الجخػل عمى االنتخنت وعسل بحث عغ محاكيات الصيخان )أو مػاضيع الصيخان بذكل التأكج مغ ذلظ مغ 

عام( ورؤية الشتائج لسعخفة مجى التفاوت في االىتسام بيحه األمػر بيغ الجول، حيث يػجج في كثيخ مغ الجول ومشح 
محاكيات لجسيع أنػاع  زمغ شػيل شخكات متخررة بترسيع واختبار وتخويج ىحه األلعاب )التي ُتعتبخ فعمياً 

األسمحة والسعارك(، وفي الدصػر التالية سأتحجث عغ تجخبتي مع محاكيات الصيخان بجءًا مغ أول لعبة ُقسُت 
. مع التشػيو إلى أن ىحه 2015( عام DCSوصػاًل إلى آخخ محاكي شيخان ) 2000( عام JSFبتجخيبيا )

 سيتسيغ بسجال ألعاب محاكاة الصيخان.السقالة يسكغ أن ُتذكِّل مخجعًا بالمغة العخبية لم
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JSF: Joint Strike Fighter 

 
 Eidos Interactive/ الشاشخ: Innerloop Studiosالسصػِّر: 

 1997سشة الشذخ: 
 مدارح العسميات: أفغاندتان/كػلػمبيا/شبو جديخة كػال/كػريا

 X-32/X-35الصائخات الُستاحة لالعب: 
ىػ بخنامج تابع لػزارة الجفاع األمخيكية لترسيع وترشيع مقاتمة مغ الجيل ” َخكةالسقاتمة الزاربة الُسذت“بخنامج 

( F-16, F-14, F-18, A-10, Av-8الخامذ الستبجال أنػاع محجدة مغ الصائخات السػجػدة بالخجمة مثل )
-Xبيغ شائخة بػيشغ في كل مغ الػاليات الستحجة والسسمكة الستحجة وكشجا وأستخاليا وىػلشجا وحمفائيع. وبعج مشافدة 

. والتي أصبحت فيسا بعج X-35، تع اختيار الترسيع الشيائي السدتشج إلى شائخة X-35وشائخة لػكييج مارتغ  32
 .F-35مقاتمة 

(، وبجأت بمعب ىحه 2000حتى قبل امتالكشا لجياز الحاسب )عام  1999قست بذخاء اسصػانة ىحه المعبة عام 
(، X-32, X-35ُتحاكي الشساذج االختبارية لصائختي ) JSFفذ العام. ولعبة وتع ختسيا في ن 2000المعبة عام 

، حيث F-35فقج حرل عمى تجخبة أولية في قيادة شائخة  X-35وفعميًا مغ قام بالصيخان بيحه المعبة بصائخة 
السجمجة تتسيد ىحه المعبة بسحاكاة قخيبة ججًا مغ الػاقع سػاء مغ ناحية الصيخان أو مغ ناحية شاشة العخض 

. أيزًا قست بسحاولة X-32(. وىشا أذكخ أن أول شائخة قست بكيادتيا في حياتي كانت مغ نػع HMDبالخػذة )
لتعخيب ىحه المعبة بالكامل لكشيا لع ُتكمَّل بالشجاح. يسكغ مغ خالل ىحه المعبة قيادة سخب مغ أربعة شائخات 

ة في أربعة مشاشق وسيشاريػىات مختمفة، كسا يسكغ ( متعجدcampaignsيختارىا الالعب لتشفيح ميام/حسالت )
( ضج الكسبيػتخ أو ضج العب آخخ )عبخ الذبكة(. وىشا تججر dogfightingالكيام باشتباكات جػية مباشخة )
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(، ثع وضع مؤشخ الفأرة select planeاإلشارة أيزًا إلى أنو يسكغ اختيار باقي الصائخات بالمعبة بالجخػل إلى )

( ومع كل نقخة عمى ctrlأو يدار الختيار شائخة، ثع االستسخار بالزغط بالتػازي عمى مفتاحي ) عمى سيع يسيغ
-F-22/F16/Mirage5/Mig-29/Su( يسكغ اختيار شائخة مغ الصائخات السػجػدة بالمعبة )Enterمفتاح )

27/Su-35/Tu-22/il-76/Mi-24/Uh-1/B2/E-3Awacs/A-50Awacs/KC-135 وىشا ال يسكغ )
 ( مع ىحه الصائخات وال يسكغ رؤية عجالت الصائخة عشج اإلقالع واليبػط.Cockpitسخة الكيادة )عخض ق

 تحسيل دليل المعبة

https://www.youtube.com/watch?v=sd2554hZp3w&feature=emb_title 

Mig-29 Fulcrum 

 
 1998/ سشة الشذخ: Novalogicالسصػِّر والشاشخ: 

 مدخح العسميات: مشاشق كثيخة.
خىا واختبارىا بسداعجة مغ (. في ىحه المعبة التي تع تصػيJSFبعج لعبة ) 2000قست بمعب وختع ىحه المعبة عام 

( أن Quick Mission( يسكغ لالعب ضسغ خيار )Yuri Prikhodkoرائج الفزاء وشيار التجارب الخوسي )
يبجأ التجريب عمى قيادة الصائخة وأساسيات الصيخان والسالحة وكحلظ التجرب عمى القتال الجػي ومياجسة األىجاف 

صػتية بالمغة اإلنجميدية ولكشة روسية لسجرب شيخان متخرز، وىشا  البخية والبحخية وذلظ بسداعجة مغ تػجييات
يسكغ اختيار ميام مختمفة ضسغ مشاشق وتزاريذ مختمفة، وأيزًا يسكغ لالعب اختيار البجء بحسالت جػية 

(Campaigns والتي تتجرج صعػبتيا مع كل مخحمة يشييو الالعب. يسكغ تدميح الصائخة بأنػاع مختمفة مغ )
( وقشابل الدقػط الحخ غيخ السػجية Kh( والرػاريخ السزادة لمخادارات والدفغ )Rلقتال الجػي )صػاريخ ا

(Fab( والقشابل السػجية )Kab( باإلضافة إلى مجفع رشاش )Gsh عيار )شمقة، كحلظ يسكغ  150مع مع 30
 ة أشػل.تدويج الصائخة بخدانات وقػد إضافية لمصيخان لسدافات بعيجة أو البقاء في الجػ لفتخ 

https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_jsf-manual.pdf
https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_jsf-manual.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sd2554hZp3w&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=sd2554hZp3w&feature=emb_title
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 تحسيل دليل المعبة

Aw&feature=emb_titlehttps://www.youtube.com/watch?v=Jhq3C75CH 

B-17: Flying Fortress 

 
 Hasbro Interactive/ الشاشخ: Wayward Designالسصػِّر: 

 / مدخح العسميات: أوروبا/الحخب العالسية الثانية2000سشة الشذخ: 

 B-17/P-38/P-47/P-51/Messerschmitt BF109/Messerschmitt Meالصائخات الُستاحة لالعب: 
262/Fw 190 

 حة عغ المعبة:نب

حكيكية! تعخف عمى ما كان عميو الحال عشجما تكػن جدءًا مغ شاقع مكػن مغ  B-17اشعخ بقػة تحميق شائخة 
أفخاد في ميام قرف خصيخة فػق أوروبا خالل الحخب العالسية الثانية. تعسل الخسػمات الػاقعية والخسػم  10

نب مغ جػانب السعارك الجػية االستخاتيجية في الحخب الستحخكة واألصػات بذكل مقشع عمى إعادة إنذاء كل جا
العالسية الثانية مع خسدة وعذخون سيشاريػ يجب عميظ فييا إدارة نقاط القػة والزعف لصاقسظ واختبار مياراتظ 
في الصيخان والكيادة. ىحا ىػ فخيقظ وىع تحت إمختظ، ومغ وضيفتظ كقائج إكسال السيسة وإعادتيع إلى السشدل 

ىحه المعبة ىي جػىخة حكيكية مغ بيغ ألعاب السحاكاة اأُلخخى مع االىتسام الخائع بالتفاصيل والسيام بدالم. 

https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_mig-29-fulcrum-manual.pdf
https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_mig-29-fulcrum-manual.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jhq3C75CHAw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Jhq3C75CHAw&feature=emb_title
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الجقيقة تاريخيًا، يسكشظ أن تذعخ حقًا وكأنظ تقاتل في الحخب العالسية الثانية. تحّكع في أي مغ مػاقع الصاقع 

أحج السجفعجية أو قاصف القشابل أو ضابط العذخة السختمفة، حيث يسكشظ العسل كصيار أو مداعج الصيار أو 
 P-51و  P-38 Lightningاالتراالت. يسكشظ أيزًا الصيخان بإحجى شائخات السخافقة األمخيكية مثل 

Mustang  وP-47 Thunderbolt باإلضافة إلى ذلظ، يسكشظ تبجيل الجػانب والقتال ضج أسخاب ال .“B-
-Bاأللسان وىشا ستعخف سبب تدسية قاذفة  Luftwaffeر شياري واألسخاب السخافقة ليا مغ خالل لعب دو ” 17
التي ُتعتبخ واحجة مغ أقػى الساكيشات وأكثخىا فتكًا في الحخب ” Flying Fortress“باسع القمعة الصائخة  17

لى ميسة واقعية، استشادًا إلى أحجاث تاريخية حكيكية، يجب أن تقػد فييا شاقسظ إ 25العالسية الثانية. أكثخ مغ 
الشرخ. يسشح االىتسام الكبيخ بالتفاصيل ومحاكاة الصيخان الخائعة والجقة التاريخية ليحه المعبة قيسة تعميسية عالية. 

(www.gog.com) 

 تحسيل دليل المعبة

https://www.youtube.com/watch?v=ZKmYbEiRWGw 

YSFlight 

 
 Global Star Software/ الشاشخ: Soji Yamakawaالسصػِّر: 

لسجن أو مشاشق مزسشة مع المعبة، وعجد غيخ محجد مغ خخيصة  24/ مدخح العسميات: 1999سشة الشذخ: 
 الخخائط التي يسكغ إضافتيا لمعبة.

حخبية(، باإلضافة إلى عجد كبيخ مغ  –الصائخات الُستاحة لالعب: عجد كبيخ مغ الصائخات بسختمف أنػاعيا )مجنية 
ئخات ومخكبات خيالية، كائشات حية العخبات األرضية )حخبية ومجنية( وكحلظ القػارب والدفغ واآلليات البحخية، شا

 حكيكية أو خيالية.

http://www.gog.com/
https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_b-17-manual_english_farhan2030.pdf
https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_b-17-manual_english_farhan2030.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZKmYbEiRWGw
https://www.youtube.com/watch?v=ZKmYbEiRWGw
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الحجود الػحيجة ىي خيالظ، ومجسػعة اإلضافات الخاصة بظ، وقػاعج الخادم الحي تدتخجمو. تحت التصػيخ 

قائسة متدايجة مغ  YSFlight، يػفخ جياز محاكاة الصيخان السجاني Soji Yamakawaالسدتسخ مغ قبل 
مغ الخخائط والصائخات في التشديل األولي. ومع ذلظ، فإن القػة الحكيكية لمعبة ىي  السيدات، مع مجسػعة كبيخة

مجسػعة واسعة مغ الخخائط والصائخات واألسمحة واألدوات الججيجة، بيشسا يػفخ  YSFHQالسجتسع السخن. يزع 
ما تخيجه حقًا، فافعمو السجتسع الجولي اآلالف مغ التعجيالت اإلضافية لتجخبتيا. إذا لع تتسكغ مغ العثػر عمى 

بشفدظ! باستخجام أدوات تعجيل بديصة ندبيًا، يسكغ ألي شخز تقخيبًا إنتاج عسميات إعادة شالء أساسية، بيشسا 
يسكغ بحل جيػد أكبخ إلنتاج مقاتالت نفاثة عالية الجػدة، أو آليات قابمة لمتحػيل، أو رجل عمى دراجة. جخب 

حه اليػم وستجج أيزًا أنو عمى الخغع مغ أن ىحا السحاكي قج ال يحتػي عمى محاكاة الصيخان السجانية السحىمة ى
وكل ىحا مجاني.  –أعطع الخسػمات في العالع، إال أنو ال يذبو أي شيء آخخ رآه العالع مغ قبل 

(ysflight.org) 

tch?v=PKTniM7pXuIhttps://www.youtube.com/wa 

JetFighter V: Homeland Protector 

 
 Global Star Software/ الشاشخ: InterActive Visionالسصػِّر: 

 / مدخح العسميات: الداحل الغخبي/الػاليات الستحجة.2003سشة الشذخ: 

 F-16/F-22/F-35الصائخات الُستاحة لالعب: 

https://www.youtube.com/watch?v=PKTniM7pXuI
https://www.youtube.com/watch?v=PKTniM7pXuI
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أرض إلبقائظ في خزع السعخكة. رسػمات -جػ وجػ-إمكانية القتال جػميسة مميئة باإلثارة و  30تتسيد بأكثخ مغ 

ميل مخبع مغ  90.000ثالثية األبعاد محىمة وصػت بيئي وبيئات خخائط عالية الجقة باألقسار الرشاعية. 
التزاريذ التي يسكغ الصيخان بيا عبخ األقسار الرشاعية في جشػب غخب الػاليات الستحجة. ثالث شائخات مقاتمة 

. F-35 JSFو  F-22 Raptorو  F-16 Fighting Falconقابمة لمصيخان:  Lockheed Martinغ شخكةم
تػفخ فيدياء الصيخان الػاقعية ومشرات األسمحة التحجي الشيائي. اجعل كل ميسة ُتحتدب بيشسا تقاتل في شخيقظ 

يسشحظ القجرة عمى  مغ خالل لغد سيبكيظ في حالة تخسيغ في كل مشعصف. تتزسغ المعبة محخرًا مخرراً 
إنذاء تحجيات فخدية قابمة لمتخريز بجرجة كبيخة. تدسح السيدات الستعجدة لالعبيغ لسا يرل إلى ستة عذخ 

 (metacritic.comشخرًا بالقتال عبخ الذبكة. )

5KBslzW9vn-https://www.youtube.com/watch?v= 

F-16 Multirole Fighter 

 
 1998/ سشة الشذخ: NovaLogicالسصػِّر والشاشخ: 

 مدخح العسميات: مشاشق كثيخة

(. وىحه المعبة تع Mig-29بعج لعبة ) 2000أذكخ أنيا المعبة الثالثة عمى التػالي والتي قست بمعبيا وختسيا عام 
بتان عمى نفذ قاعجة الترسيع والسحاكاة. وقج تع تصػيخ ( حيث اعتسجت المعMig-29تصػيخىا بالتػازي مع لعبة )

(. وىحه المعبة John Fergioneواختبار ىحه المعبة بسداعجة مغ شيار االختبار في شخكة لػكييج مارتغ وقتيا )

https://www.youtube.com/watch?v=-lzW9vn5KBs
https://www.youtube.com/watch?v=-lzW9vn5KBs
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( مع اختالف السيام والديشاريػىات، وكحلظ اختالف خرائز ومدايا الصائختيغ، فسثاًل Mig-29مذابية لمعبة )

( في استخجام حػاضغ السالحة والترػيب الستقجمة سػاء F-16المعبة يسكغ االستفادة مغ مدايا شائخة )في ىحه 
 لتػجيو القشابل والرػاريخ أو رؤية األىجاف مغ مدافات بعيجة )تتجاوز قجرة إبرار الصيار( نيارًا ولياًل.

 تحسيل دليل المعبة

https://www.youtube.com/watch?v=D1OCb_NHfd4 

F-16 Aggressor 

 
 Bethesda Softworks/ الشاشخ: General Simulations Incorporatedالسصػِّر: 

 / مدخح العسميات: السغخب/مجغذقخ/إثيػبيا1999سشة الشذخ: 

فالكػن ىي واحجة مغ أكثخ اآلالت  F16. ومغ السعخوف أن شائخة 2002قست بمعب وختع ىحه المعبة عام 
 في أجيدة محاكاة الصيخان بالكسبيػتخ. حاول فخيق السبخمجيغ تقجيع تجخبة واقعية بأقرى قجر مسكغ.” استخجاماً “

ميسة قتالية في مشاشق  40ستكػن ميستشا ىي لعب دور السختدق الجػي والسذاركة في  F16 Aggressorفي 
غيخ مدتقخة في إفخيكيا. سشدور مجغذقخ والسغخب وإثيػبيا، حيث سشػاجو مجسػعة كاممة مغ الػجيات البخية 

ج السيام الشاجحة، سشكػن قادريغ عمى والبحخية والجػية السحتسمة. بالشدبة لألمػال التي يتع الحرػل عمييا بع
 (gamepressure.comشخاء أسمحة ججيجة ضخورية ألداء ميام أخخى. تقجم المعبة محاكاة شيخان جيجة. )

https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_f-16-multirole-fighter-manual.pdf
https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_f-16-multirole-fighter-manual.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D1OCb_NHfd4
https://www.youtube.com/watch?v=D1OCb_NHfd4
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 تحسيل دليل المعبة

https://www.youtube.com/watch?v=jRRZ5RJB3eI 

Falcon 4.0: Allied Force 

 
 2005/ سشة الشذخ: Lead Pursuitالسصػِّر: 

 Excalibur Publishing/Graphsim Entertainmentالشاشخ: 

 ح العسميات: البمقان/شبو الجديخة الكػريةمدخ 

ىي محاكاة تشصػي عمى تفاصيل كثيخة، وعميو قج يدتغخق السدتخجم بعس الػقت ليربح ماىخًا وقادرًا عمى 
بجاية “صفحة، والحي يسكغ أن يكػن بسثابة دليل  716استخجام جسيع ميدات المعبة. مخفق مع المعبة كتيب مغ 

 F-16 Blockية. تخكد المعبة بذكل أساسي عمى تعمع الصيخان والقتال في شائخة )لكيادة شائخة عدكخ ” سخيعة
(، ولكشيا تدسح أيزًا لمسدتخجم بإدارة جسيع اآلليات األرضية والجػية في ميام إذا رغب في ذلظ، أو 50/52

خغب . يجب عمى الالعب الحي يE-3 AWACSالتحكع في السقاتالت السػجية كجدء مغ سخب ُمقاد بػاسصة 
، وشائخات الشقل العدكخي  JSTARSبالمعب الستقّجم أن يتعامل مع شائختو والصائخات الرجيقة مثل أواكذ و 

وشائخات التدويج بالػقػد، ووحجات التحكع الجػية األمامية، وشائخات صجيقة أخخى إذا كان يخغب في الشجاح. 
ائعة، مثل: اليبػط أثشاء اشتعال السحخك، ومشاورات تػفخ المعبة عسميات محاكاة وميام تجريبية لبعس السػاقف الذ

https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/f16-aggressor-manual-d985d8afd988d986d8a9-d981d8b1d8add8a7d986.pdf
https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/f16-aggressor-manual-d985d8afd988d986d8a9-d981d8b1d8add8a7d986.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jRRZ5RJB3eI
https://www.youtube.com/watch?v=jRRZ5RJB3eI
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جػ  –(، والسالحة باستخجام األدوات السػجػدة عمى متغ الصائخة، وتجشب صػاريخ أرض BFMالسقاتمة األساسية )

(SAMs( .واستخجام أسمحة مختمفة ضج األىجاف الجػية واألرضية ،)wikipedia) 

 تحسيل دليل المعبة

xzdVo-https://www.youtube.com/watch?v=3yeTK 

Jane’s F-15 

 
 Electronic Arts/ الشاشخ: EA Baltimoreالسصػِّر: 

 1991/ مدخح العسميات: حخب الخميج 1998سشة الشذخ: 

ألف ندخة مغ ىحه المعبة في الػاليات الستحجة لػحجىا.  125تع بيع أكثخ مغ  1999حتى الخبع األخيخ مغ عام 
بيغ مقعج الصيار وضابط أنطسة  المعبة ال تدال تتسيد بقسخة قيادة ثشائية األبعاد والتي تدسح أيزًا لالعب بالتبجيل

(. مغ wikipediaاألسمحة في الجدء الخمفي مغ قسخة الكيادة لسخاقبة الذاشات السختمفة متعجدة الػضائف )
السحتسل أن تكػن ىحه المعبة مغ أكثخ األلعاب واقعية بيغ ألعاب محاكاة الصيخان، وىشاك دليل مخفق مع المعبة 

 F-15ػدة عمى متغ الصائخة. والصائخة السدتخجمة في ىحه المعبة مغ نػع )يغصي جسيع جػانب األنطسة السػج
SE حيث تدتخجم ىحه الصائخة بذكل أساسي لزخب األىجاف األرضية باستخجام مجسػعة كبيخة مغ األسمحة ،)

https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/falcon-40-af-manual-d985d8afd988d986d8a9-d981d8b1d8add8a7d986.pdf
https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/falcon-40-af-manual-d985d8afd988d986d8a9-d981d8b1d8add8a7d986.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3yeTK-xzdVo
https://www.youtube.com/watch?v=3yeTK-xzdVo
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ئف ذات مقعجيغ، مع وجػد رجل في الخمف يتعامل مع معطع وضا F-15السختمفة. نطخًا ألنيا معقجة لمغاية، فإن 

األسمحة. وىشا يسكشظ التبجيل بيغ وضعي الصيار ومداعجه وقتسا تذاء. كسا يسكغ تذغيل جسيع عشاصخ التحكع 
في قسخة الكيادة مباشخة باستخجام الساوس. ىحا األمخ ليذ بالدخعة الػاقعية مثل الػصػل والزغط عمى زر في 

المعبة مؤقتًا. تشقدع المعبة إلى ميسات فخدية،  قسخة الكيادة الحكيكية، ولكغ يسكشظ تذغيل كل شيء أثشاء تػقف
وميام تجريبية وحسالت، ويتع العسل إما في العخاق أثشاء حخب الخميج، أو في إيخان. تتزسغ السيسة الشسػذجية 

قجم في مشترف الميل مع االنتباه الححر  100التحميق عجة مئات مغ األميال فػق الرحخاء عمى ارتفاع 
ثانية مغ العسل السكثف فػق اليجف، ثع االلتفاف والعػدة إلى السصار  30ػاريخ سام ، يتمػىا لسقاتالت العجو وص
 (gamefabrique.comلتجشب الرػاريخ. )

 تحسيل دليل المعبة

rATqDkA_I-https://www.youtube.com/watch?v=k 

JASF: Jane’s Advanced Strike Fighters 

 
 Maximum Family Games/ الشاشخ: Trickstar Gamesالسصػِّر: 

 / مدخح العسميات: أذربيجان2011سشة الشذخ: 

https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_janes-f-15-manual.pdf
https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_janes-f-15-manual.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=k-rATqDkA_I
https://www.youtube.com/watch?v=k-rATqDkA_I
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 شائخة مختمفة 30 الصائخات الُستاحة لالعب:

 (.realistic( األقل واقعية في محاكاة الصيخان مقارنة بألعاب الصيخان الػاقعية )Arcadeىحه المعبة مغ نسط )

كيمػمتخ مخبع مغ التزاريذ السدتسخة، بسا في ذلظ السجن والسخاكد الرشاعية والسشاشق  65000أكثخ مغ 
شائخة قابمة لمصيخان تابعة لمػاليات الستحجة وأوروبا وروسيا  30 الجبمية والرحاري. مجسػعة متشػعة مغ الصائخات:

 F-35 Lightning IIو  F-22A Raptorوالريغ. كسا أنيا تتسيد بأفزل السقاتالت مغ الجيل الحجيث مثل 
 (store.steampowered.comالخوسية. ) PAK-FAو  Su-35 Super Flankerو 

https://www.youtube.com/watch?v=m33sL4bUtD8 

Commanche 4 

 
 NovaLogic, THQ Nordic/ الشاشخ: NovaLogicالسصػِّر: 

 2001سشة الشذخ: 

 مدخح العسميات: الداحل الغخبي/الػاليات الستحجة

 RAH-66الصائخة الُستاحة لالعب: 

حسالت  6في  Comanche RAH-66ظ تحت سيصخة شائخة ىميكػبتخ لعبة الحخكة سخيعة الخصى ىحه تزع
فخدية ومتعجدة الالعبيغ، تجسع المعبة بيغ قػة الشيخان وأدوات التحكع الديمة والتزاريذ التفاعمية السحىمة. ىاجع 

https://www.youtube.com/watch?v=m33sL4bUtD8
https://www.youtube.com/watch?v=m33sL4bUtD8
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يخ قع بتفجيخ الجبابات والصائخات الشفاثة وحامالت الصائخات والسخوحيات وقػات إشالق الرػار  –بجون تػقف 

ممع. انصمق في  20ومجفع  Hydraوصػاريخ  Stingerو  Hellfireأشمق صػاريخ  –والسديج. أشمق العشان لمقػة 
أتقغ الصيخان والقتال بدخعة باستخجام لػحة السفاتيح والساوس وعرا التحكع. تزاريذ  –اليػاء خالل دقائق 

لصيخان عبخ البيئات الحزخية والغابات والبيئة انغسذ في بيئات تفريمية متكاممة حيث يسكشظ ا –تفاعمية محىمة 
القصبية الذسالية والرحخاوية والبحخية أثشاء الكيام بسيام حساية الجبمػماسييغ ودعع قػة دلتا وإخزاع القػات 

 (novalogic.comالستسخدة والدفغ الحخبية اليجػمية والسديج. )

https://www.youtube.com/watch?v=oYSdy3f4WvA 

AH-64 Apache Air Assault 

 
 InterActive Vision/ الشاشخ: Activision Valueالسصػِّر : 

 (Banhar/ مدخح العسميات: )2003سشة الشذخ: 

وفتكًا في تخسانة تزع ىحه المعبة الالعبيغ خمف مقػد إحجى شائخات اليميكػبتخ اليجػمية األكثخ تصػرًا 
Boeing( عشج الزغط عمى مفتاح .F12( يسكغ لمصياريغ اختيار إما وضع ،)Arcade أو الػضع )

(physics( والحي يعتسج عمى الفيدياء الحكيكية ،)realistic تأتي .)Apache AH-64  مجيدة بأربعة أسمحة
)مػجية(، و صػاريخ  Hellfire)غيخ مػجية(، وصػاريخ  Hydraممع، وصػاريخ  30رئيدية: مجفع رشاش 

https://www.youtube.com/watch?v=oYSdy3f4WvA
https://www.youtube.com/watch?v=oYSdy3f4WvA
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Zuni  غيخ مػجية ولكشيا أقػى مغ(Hydra ستعسل أكثخ مغ .)ميسة عمى إبقاء الصياريغ االفتخاضييغ  30

مذغػليغ في تجميخ جشػد العجو وسيارات الجيب والذاحشات والسخكبات السجرعة والسجافع وقاذفات الرػاريخ 
عجة داخل المعبة قائسة بالشرائح والحيل السيسة، مثل االستخجام والجبابات والدوارق الحخبية. يػفخ ممف السدا

 (.old-games.comاألكثخ فعالية لسختمف األسمحة، وتمسيحات االستيجاف، وتكتيكات السشاورة والتسمز )

https://www.youtube.com/watch?v=qh4HDAmFJ_M 

Apache Longbow Assault 

 
 Rondomedia Marketing/ الشاشخ: InterActive Visionالسصػِّر: 

 2004سشة الشذخ: 

 Siberia and the South Pacificخح العسميات: مد

 AH-64D( ولكغ ىحه السخة مع شائخة )Apache Air Assaultمساثمة بذكل كبيخ لمشدخة الدابقة )
Longbow ميسة متتابعة تحجث خالل أوقات مختمفة مغ اليػم والصقذ ضسغ  30( السصّػرة. تتكػن مغ حػالي

لذػاشئ والبحار. وتتسيد بسعارك وجيًا لػجو مع شائخات ىميكػبتخ أخخى تزاريذ متشػعة، بسا في ذلظ الجبال وا
ومياجسة بصاريات الجفاع الجػي والدفغ والسخكبات األرضية، وكحلظ تشفيح عسميات اإلنقاذ وميام الجفاع. 

(mobygames.com) 

com/watch?v=eQ1voiu5uTohttps://www.youtube. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qh4HDAmFJ_M
https://www.youtube.com/watch?v=qh4HDAmFJ_M
https://www.youtube.com/watch?v=eQ1voiu5uTo
https://www.youtube.com/watch?v=eQ1voiu5uTo
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Apache Air Assault 2010 

 
 Activision/ الشاشخ: Gaijin Entertainmentالسصػِّر : 

 / مدخح العسميات: مشاشق متعجدة2010سشة الشذخ: 

. يأخح Apache AH-64D Longbowىي لعبة محاكاة شيخان قتالية ججيجة تعتسج عمى مخوحية ىجػم 
اتذي متسيدة يتعامل كل مشيا مع ما يبجو لمػىمة األولى أنو نذاط عجو محمي، لكشو الالعب دور ثالثة أشقع أب

يتبيغ في الشياية أنو جدء مغ خصة أكبخ. تتجاخل شخيقة المعب ذىابًا وإيابًا بيغ األشقع الثالثة مع تراعج الحخكة 
ت ضخبات جػية وبخية ميسة متعجدة السخاحل تتزسغ عسميا 16بـ  Apache: Air Assaultوالسخاشخ. تتسيد 

قبالة سػاحل إفخيكيا وجبال الذخق األوسط وغابات أمخيكا الػسصى، تع إنذاء كل مشيا بجقة باستخجام بيانات 
 (gaijinent.comخخائط عالية الجقة مأخػذة مغ الترػيخ باألقسار الرشاعية في العالع الحكيقي. )

https://www.youtube.com/watch?v=7kRZhkrg6y8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7kRZhkrg6y8
https://www.youtube.com/watch?v=7kRZhkrg6y8
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F-22 Lightning 2 

 
 Dos/ نطام التذغيل: NovaLogicالسصػِّر والشاشخ: 

 / مدخح العسميات: مشاشق متعجدة1996سشة الشذخ: 

حسمة  . في ىحه المعبة يسكغ لالعب اختيار الصيخان بسيسات فخدية أو2001قست بمعب وختع ىحه المعبة عام 
كاممة. يتع عخض الجبال والػديان بجقة، الحكاء االصصشاعي لمعجو جيج. تتسيد الصائخة بسعجات ىبػط واقعية قابمة 
لالندحاب، وجشيحات تػجيو متحخكة وأبػاب حجخة أسمحة ومكابح ىػائية. يسكغ لالعب استعخاض ومذاىجة 

ة القػات الرجيقة أو السعادية السختمفة الجػية الصائخة مغ زوايا ترػيخ مختمفة، وكحلظ يسكشو استعخاض أسمح
الكياسية والخادار  HUDوالبحخية والبخية، أيزًا يسكشظ الحرػل عمى جسيع السعمػمات التي تحتاجيا مغ شاشة 

 (gamefabrique.comالستصػر. )

atch?v=rL0ZqoTFL10https://www.youtube.com/w 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rL0ZqoTFL10
https://www.youtube.com/watch?v=rL0ZqoTFL10


 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 
F-22 Raptor 

 
 1997/ سشة الشذخ: Novalogicالسصػِّر والشاشخ: 

 مدخح العسميات: مشاشق متعجدة
( حيث تعتسج ىحه المعبة عمى نفذ قاعجة الترسيع، وكحلظ 1998)لعام  16-و أف 29-مذابية لمعبتي ميغ

 ة مشيا.( وأكثخ واقعيF-22 Lightning 2ُتعتبخ خميفة المعبة الدابقة )
السػجو بالخادار  AIM 120C AMRAAMجػ: صاروخ  –ممع ونػعيغ مغ صػاريخ جػ  20ىشاك مجفع قياسي 

أرض:  –التي تبحث عغ الحخارة. ال يػجج سػى نػع واحج مغ الحخائخ جػ  AIM-9X Sidewinderوصػاريخ 
ة والتي نادرًا ما ُتخصئ ىجفيا. (، ىحه القشبمة مػجية باألقسار الرشاعيJDAMقشابل اليجػم السباشخ السذتخك )

نطامًا يسكغ إتالفيا  13األضخار التي يسكغ أن تمحق بالصائخة تدبب أعصال في مختمف األنطسة، حيث يػجج 
مسا يؤثخ بذكل مباشخ عمى الصائخة. فعمى سبيل السثال، يعشي تمف نطام الػقػد أن وقػدك سيدتشفج بسعجل أسخع 

مغ  F-22 Raptorسرعج إلى صعػبة التحكع في شائختظ، وىكحا. تتكػن بكثيخ. سيؤدي تمف الجشيح أو ال
ميسة فخدية  14خسذ حسالت مختبصة تتزسغ مغ سبع إلى تدع ميام لكل مشيا، وست ميام تجريبية فخدية، و 

ميسة تتسيد بسجسػعة متشػعة مغ السيام. تأخحك الحسالت إلى جسيع أنحاء العالع  61إضافية. وىحا يعشي تػفخ 
جسيع أنػاع التزاريذ السختمفة: الرحخاء، الغابات، والجبال السغصاة بالثمػج، إلخ.  ضسغ

(gamefabrique.com) 
https://www.youtube.com/watch?v=bXYLc1VISEU 

https://www.youtube.com/watch?v=bXYLc1VISEU
https://www.youtube.com/watch?v=bXYLc1VISEU


 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 
F-22 Lightning 3 

 
 Global Star Software/ الشاشخ: Novalogicالسصػِّر: 

 / مدخح العسميات: مشاشق متعجدة1999سشة الشذخ: 
 Quick. تعتبخ Multiplayerو  Campaignو  Quick Missionتتزسغ المعبة ثالثة أنساط لمعب وىي: 

Missions  شخيقة رائعة لمتجريب وتجخيب األسمحة. تتكػن الحسالت مغ سمدمة مغ السيام ضسغ التزاريذ
ببشاء ميدة الصيار اآللي الذاممة التي يقػدىا  NovaLogicوية والثمجية/الجبمية. قامت االستػائية والرحخا

الصيارون خالل جسيع السيام الرعبة مغ اإلقالع إلى التدود بالػقػد إلى اليبػط. عشجما تذتعل السعخكة، قع 
-ريخ سام السعادية وصػاريخ جػبإيقاف تذغيل الصيار اآللي والخادار ثع قع باإللتفاف والجوران واالبتعاد عغ صػا

يربح في الشياية أمخًا ليذ بالرعب  AMRAAMsو  Sidewindersجػ. إن إسقاط شائخات العجو باستخجام 
بعج أن تع إخفاء أسمحة الصائخة ضسغ حػاضغ داخل بجنيا. القشابل الحكية مخررة لمسيػسيغ. وفي ىحه المعبة 

الزخبة “، وىشا سششدى مرصمح B61بمة الشػوية الحخارية التكتيكية يسكشظ تجخيب أغبى قشبمة عمى اإلشالق، القش
حيث يؤدي تفجيخ ىحه القشبمة إلى إنذاء مشصقة محّخمة داخل دائخة نرف قصخىا ثالثة أميال مغ نقصة ” الجخاحية

 (gamefabrique.comاالنفجار. )
 بعج تحسيل السمف قع بتجويخ العخض إلى اليدار:  تحسيل دليل المعبة

https://www.youtube.com/watch?v=AJDxtgXW__k 

https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_f-22l3-manual.pdf
https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_f-22l3-manual.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AJDxtgXW__k
https://www.youtube.com/watch?v=AJDxtgXW__k


 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 
F/A-18 Operation Desert Storm 

 
 Application Systems Heidelbergالسصػِّر: 

 2005/ سشة الشذخ: GMX Mediaالشاشخ: 

 مدخح العسميات: عسمية عاصفة الرحخاء

قع بالتحميق فػق ألف ميل مخبع مغ التزاريذ الػاقعية السحىمة التي تعتسج عمى صػر األقسار الرشاعية وانطخ 
حخاء. محاكاة واقعية لجيشاميات شيخان مغ خالل أعيغ الصياريغ الحيغ قامػا باإلبحار خالل عسمية عاصفة الر

ميسة تتزسغ عسميات حخبية انصالقًا مغ حامالت الصائخات. شيخان معادي  30ىػرنت. حػالي  F-18شائخة 
 (gamesindustry.biz”. )سام“متصػر وذكاء اصصشاعي لسذغمي مػاقع الجفاع الجػي 

 تحسيل دليل المعبة

https://www.youtube.com/watch?v=YnJwMl4obWk 

 

https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_fa-18-operation-desert-storm-manual.pdf
https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_fa-18-operation-desert-storm-manual.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YnJwMl4obWk
https://www.youtube.com/watch?v=YnJwMl4obWk


 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 
Tom Clancy’s HAWX 2 

 
 2010/ سشة الشذخ: Ubisoftالسصػِّر والشاشخ: 

 مدخح العسميات: مشاشق متعجدة

 الصائخات الُستاحة لالعب: عجد كبيخ مغ الصائخات

فائقة الدخية  H.A.W.Xمحاكاة رائعة لمحخوب الجػية الحجيثة، حيث يسكغ لالعب برفتو عزػًا في مجسػعة 
ي مغ الشخبة، أن يصيخ باستخجام أجيال مختمفة مغ الصائخات التي تتزسغ تكشػلػجيا متصػرة. حمق كصيار تكتيك

انصمق وجيًا لػجو في معارك قخيبة السجى، اإلقالع واليبػط مغ القػاعج البخية والبحخية، القرف الميمي الجقيق، 
تتبع أىجافظ باستخجام الصائخات بجون شيار الرامتة، استخجم التدود بالػقػد جػًا في مشترف السيسات. تزسغ 

 (ubisoft.comالية الجقة الفعمية درجة محىمة مغ الػاقعية. )ع™  GeoEyeصػر األقسار الرشاعية التجارية 

تتيح المعبة اإلقالع واليبػط والتدود بالػقػد جػًا في بعس األحيان. يدسح اليبػط لالعب بإعادة التدمح. لقج 
غيخت المعبة التخكيد مغ صػاريخ أشمق وانذ إلى ذخيخة مػجية بػاسصة السذغل أو غيخ مػجية. تذسل األسمحة 
الججيجة الرػاريخ والقشابل الجقيقة. لتثبيط الالعب بذكل أكبخ عغ استخجام الرػاريخ السػجية، تقػم بعس 

(، مسا يجعل السجافع الخشاشة ىي الخيار Flaresشائخات العجو باستسخار بتػزيع عجد ال نيائي مغ السذاعل )
 (wikipediaالػحيج. )

https://www.youtube.com/watch?v=6zsZt2r6Tow 

https://www.youtube.com/watch?v=6zsZt2r6Tow
https://www.youtube.com/watch?v=6zsZt2r6Tow


 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 
Strike Fighters: Project1 

 
 Strategy First/ الشاشخ: Third Wire Productionsالسصػِّر: 

 / مدخح العسميات: الذخق األوسط2002سشة الشذخ: 

 A-4/F-4/F-100/F-104الصائخات الُستاحة لالعب: 

حجاث افتخاضية في فتخة الدتيشيات في وقت كانت فيو تكشػلػجيا الرػاريخ السػجية ال تدال في المعبة مبشية عمى أ
مخاحل تصػيخىا األولى، حيث تسشحظ المعبة التحكع في أربع شائخات أمخيكية أسصػرية مغ تمظ الفتخة التي تغصي 

ائخات مستاز مغ الجاخل والخارج مجسػعة متشػعة مغ أدوار الديادة الجػية وأدوار اليجػم األرضي. ترسيع الص
مع مخصصات ألػان دقيقة وشارات وقسخة قيادة ثالثية األبعاد رائعة وأجيدة تعسل بذكل كامل. سيجخل الالعب في 

األسخع مغ  Tu-22pو  Su-7و  MiG-21و  MiG-19و  MiG-17معارك جػية مع شائخات سػفيتية مثل 
 (oldpcgaming.net) .(An-12الرػت وشائخة الشقل )

mZ8puVbvw-https://www.youtube.com/watch?v=3 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3-mZ8puVbvw
https://www.youtube.com/watch?v=3-mZ8puVbvw


 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 
Wings Over Vietnam 

 
 Destineer, Bold Games/ الشاشخ: Third Wireالسصػِّر: 

 / مدخح العسميات: فيتشام2004سشة الشذخ: 

 A-4/ A-6/ A-7/ F-4/ F-8/ F-100/ F-105الصائخات الُستاحة لالعب: 

( مع تحديشات كبيخة مغ ناحية Strike Fighter P1تعتسج ىحه المعبة عمى قاعجة ترسيع المعبة الدابقة )
الخخائط والصائخات والسحاكاة وغيخىا. وفي ىحه المعبة تع ترغيخ خخيصة فيتشام بذكل شفيف بحيث يكػن ىشاك 

بدبب عجم تزسيغ التدود بالػقػد جػًا في المعبة. وفقًا لسدخح فيتشام،  وقت أقل في الصيخان إلى اليجف، وأيزاً 
(، SAM-2( وبذكل أساسي )SAMجػ مغ نػع )-سيػاجو الالعب تيجيجات مغ صػاريخ مػجية سصح

(. في ىحه المعبة )كسعطع wikipedia.com) .(AAAومجسػعة متشػعة مغ السجفعية الفتاكة السزادة لمصائخات )
ة( يسكغ لالعب اختيار نسط السحاكاة الديمة أو السحاكاة الرعبة، وبشاء عميو يسكغ لالعب التجرج ألعاب السحاكا

بالتجريب عمى المعبة مغ خالل تدييل السحاكاة )مغ ناحية الصيخان واألسمحة والبيئة السحيصة( وبعجىا االنتقال 
 إلى السحاكاة الرعبة األقخب لمػاقع.

https://www.youtube.com/watch?v=nhdFtG0vGgA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nhdFtG0vGgA
https://www.youtube.com/watch?v=nhdFtG0vGgA


 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 
Wings Over Europe 

 
 Bold Games – Empire Interactive/ الشاشخ: Third Wireالسصػِّر: 

 2006سشة الشذخ: 

 مدخح العسميات: ألسانيا

 شائخة مختمفة. 12الصائخات الُستاحة لالعب: 

تخة الدتيشات إلى مشترف الثسانيشات خالل فتخة الحخب الباردة. تعتسج ىحه المعبة أيزًا عمى تغصي ىحه المعبة ف
( مع تحديشات كبيخة مغ ناحية الخخائط والصائخات والسحاكاة وغيخىا. وفي Strike Fighter P1قاعجة ترسيع )

صيخان إلى اليجف، وأيزًا ىحه المعبة تع ترغيخ خخيصة ألسانيا بذكل شفيف بحيث يكػن ىشاك وقت أقل في ال
بدبب عجم تزسيغ التدود بالػقػد جػًا في المعبة. يسكغ لالعب في ىحه المعبة اختيار إحجى الحسالت الثالثة 
الخئيدية الُستاحة، كحلظ سيػاجو الالعب تيجيجات مغ قبل الصائخات والجفاعات الجػية الدػفييتية في ألسانيا 

( GBU-12الصائخات التي سيصيخ بيا الالعب استخجام قشابل مػجية )الذخقية. كحلظ يسكغ في بعس أنػاع 
 (wikipedia.org).(AGM-65وصػاريخ مػجية )

تحػلت ىحه المعبة الحقًا إلى لعبة مفتػحة السرجر، حيث بات بإمكان الالعبيغ إضافة عجد كبيخ مغ الصائخات 
 ات وسيشاريػىات المعب بذكل كبيخ.التابعة لسختمف الجول والصيخان بيا مسا أدى إلى تػسيع إمكاني

https://www.youtube.com/watch?v=ZsJHdYdh3bQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsJHdYdh3bQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZsJHdYdh3bQ


 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 
KA-50 Hakum 

 
 Simis Limited/ السصػِّر: Dosنطام التذغيل: 

 1995./ سشة الشذخ: Virgin Interactive Entertainment, Incالشاشخ: 

 مدخح العسميات: أنجونيديا

 (.Lynx)، (Ah-1)، (Mi-8)، (Ka-50الصائخات الُستاحة لالعب: )

(. في ىحه المعبة، تكػن قائجًا لحاممة مخوحيات تجػب إنجونيديا DOSىي لعبة قجيسة تعسل عمى نطام التذغيل )
 Mi-8جػم(، )ى Ka-50مع مجسػعة مغ أربع شائخات ىميكػبتخ متاحة عمييا. ىحه السخوحيات ىي 

)ىجػم(. وىشا يسكغ لالعب تخصيط  AH-1)ىجػم/نقل/مزاد لمدفغ(، و  Westland Lynx)ىجػم/نقل(، 
السيام مغ حيث الججول الدمشي واختيار الصائخة السشاسبة لمسيسة والحي يعتسج عمى الخحالت االستصالعية الدابقة. 

الدفغ عبخ مياه القخاصشة، وتقجيع الجعع الجػي،  تتشػع السيسات مغ اعتخاض قػارب القخاصشة، ومخافقة وتأميغ
وكحلظ الكيام بإندال كتيبة مغ قػات كػمانجوز في الغابات، وإنقاذ الصياريغ خمف خصػط العجو وغيخىا مغ السيام. 

(mobygames.com) 

 



 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 
Top Gun: Combat Zones 

 
 Mastiff/ الشاشخ: Titus Interactive Studioالسصػِّر: 

 ألنطسة ويشجوز( 2003) 2001سشة الشذخ: 

 مدخح العسميات: فيتشام/ الذخق األوسط/ الجائخة القصبية الذسالية

 F-14/ F-18- F-22/ F-4/ F-35/ YF-23/ Osprey/ Harrierالصائخات الُستاحة لالعب: 

يسكغ لالعب في ىحه المعبة الكيام بالعجيج مغ السيام مثل: تجميخ األىجاف الجػية والبخية والبحخية أو تػفيخ الجعع 
الجػي لإلخالء أو مخافقة الحمفاء. تتزسغ كل ميسة حجًا زمشيًا. تذتسل أسمحة الالعب عمى قشابل ومجفع رشاش 

غ الرػاريخ. ُتعمع الخخيصة الالعب باألعجاء القخيبيغ. يسكغ لالعب مذاىجة المعبة مغ داخل قسخة وعجة أنػاع م
الكيادة، أو يسكشو االختيار مغ بيغ عجة مذاىج خارجية لمصائخة. ُتسشح الشقاط لالعب مقابل إجخاءات مثل الصيخان 

(، يسكغ لالعب إنذاء ميسة Quick Startبالقخب مغ السباني أو الكيام بحخكات جػية معيشة. مغ خالل خيار )
 (wikipedia.orgمخررة بإعجادات قابمة لمتحجيج مثل عجد األعجاء ومػقع المعب. )

https://www.youtube.com/watch?v=CyuOMSDQM0U 

https://www.youtube.com/watch?v=CyuOMSDQM0U
https://www.youtube.com/watch?v=CyuOMSDQM0U


 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 
RedLine: Xtreme Air Racing 

 
 .Encore Software Inc/ الشاشخ: Victory Simulationsالسصػِّر: 

 2003سشة الشذخ: 

 مدخح العسميات: الػاليات الستحجة األمخيكية وجبال األلب وإنجمتخا والقصب الذسالي وجدر جشػب شخق آسيا

 شائخة 70الصائخات الُستاحة لالعب: 

ىي لعبة سباقات جػية بذكل أساسي يتشافذ فييا الالعب مع مشافديغ آخخيغ في الدساء. تتزسغ الدباقات ما 
مذاركًا، تحتػي المعبة عمى العجيج مغ  16كيمػمتخات، مع ما يرل إلى  5دورات شػل كل مشيا ُيقارب ثساني 

شائخة بسا في  70األنساط مثل: سباق فخدي، شيخان حخ، بصػلة سباقات وقتال جػي. يسكششا االختيار مغ بيغ 
عب )تغييخ السحخك مثاًل(. ذلظ العذخات مغ شائخات الحخب العالسية الثانية التي يسكغ تعجيميا حدب رغبة الال

لكل شائخة نسػذج محاكاة محجد يبجو أنو يعيج إنتاج الدمػك الفعمي لمصائخة في الدساء. أيزًا يسكغ الكيام 
بالقتاالت الجػية بيغ الصائخات باستخجام السجافع الخشاشة. تحتػي المعبة أيزًا عمى مػسػعة جحابة لمصائخات 

وبياناتيا الفشية التفريمية. أيزًا وجػد معمق لمتعميق عمى الدباقات ضسغ  السػجػدة في المعبة، مع تاريخيا
 (gamepressure.comالمعبة. )

https://www.youtube.com/watch?v=6gdhm7LSeUE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6gdhm7LSeUE
https://www.youtube.com/watch?v=6gdhm7LSeUE


 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 
Ace Combat 2 

 
 1997/ سشة الشذخ: Namcoالسصػِّر والشاشخ: 

 مدخح العسميات: الداحل الغخبي/الػاليات الستحجة

 شائخة مختمفة 24الصائخات الُستاحة لالعب: 

قست بتذغيل ىحه المعبة عمى نطام ويشجوز باستخجام بخنامج مخرز لتذغيل ألعاب بالي ستيذغ، وىي ثاني 
(. في ىحه المعبة يتحكع الالعب في Ace Combat 3( أقػم بمعبيا بعج لعبة )Ace Combatلعبة مغ سمدمة )

ميسة مختمفة، لكل مشيا أىجاف مختمفة إلكساليا، وىحا يذسل مثاًل  21مفة عبخ شائخة مقاتمة مخت 24واحجة مغ 
اعتخاض سخب مغ األعجاء، تجميخ حاممة شائخات معيشة، أو حساية السصار مغ نيخان العجو. يػجج خياران في 

األقل  (Arcadeيتع المعب بشسط )” مبتجئ“، في السدتػى ”خبيخ“و ” مبتجئ“المعبة تحجد صعػبة السحاكاة، 
(. Rollيسكغ لالعب الكيام بحخكات الصيخان الػاقعية مثل الجوران )” خبيخ“واقعية في السحاكاة، ومع السدتػى 

. وقج أشاد 1998ندخة في اليابان بحمػل مايػ  500000حققت ىحه المعبة نجاحًا تجاريًا، حيث بيعت أكثخ مغ 
لسيام والتحديشات عمى الشدخ الدابقة لمعبة. وصفيا البعس بيا الشقاد بدبب شخيقة المعب والخسػمات والتشػع في ا

 (wikipedia.orgأيزًا بأنيا واحجة مغ أفزل ألعاب محاكاة الصيخان عمى بالي ستيذغ. )

https://www.youtube.com/watch?v=8ygfW349sP4 

https://www.youtube.com/watch?v=8ygfW349sP4
https://www.youtube.com/watch?v=8ygfW349sP4
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Ace Combat 3 

 
 1999/ سشة الشذخ: Namcoالسصػِّر والشاشخ: 

 شائخة 23لُستاحة لالعب: الصائخات ا

( قست بمعبيا عمى جياز بالي ستيذغ ألقخبائي. اعتسجت ىحه المعبة Ace Combat 3أول لعبة مغ سمدمة )
 (.Ace Combat 2عمى قاعجة ترسيع ومحاكاة الشدخة الدابقة )

 حبكة المعبة:

خكات متعجدة الجشديات محل أحجاث المعبة تجخي في عالع )خيالي( حّمت فيو القػة االقترادية السصمقة والذ
 General Resourceو  Neucom Incorporatedالحكػمة وسيادة القانػن. أكبخ ىحه الذخكات ىي 

Limited وىسا مشافدان شخسان تشافدا ضج بعزيسا البعس عمى الدمصة لدشػات عجيجة. عمى الخغع مغ جيػد ،
(، انجلعت الحخب في الشياية عشجما ششت UPEOصشع الدالم مغ قبل السشطسة العالسية إلنفاذ الدالم )

Neucom  ضخبات واسعة الشصاق ضجGeneral Resource مسا أجبخ ،UPEO  عمى نذخ سمدمة مغ
 23الصائخات الحخبية إلنياء التشافذ بيغ الذخكتيغ ووضع نياية الحخب. في ىحه المعبة يقػد الالعب واحجة مغ 

لية مشفرمة ويجب عمييع إكسال مجسػعة مختارة مغ ميام المعبة شائخة مختمفة مقدسة عمى أربعة مجسػعات قتا
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ميسة اعتسادًا عمى مجسػعتيع. تتخاوح ىحه السيام مغ تجميخ أسخاب الصائخات السعادية إلى حساية  52البالغ عجدىا 

ق األرض القاعجة مغ نيخان العجو. إحجى السيام تتزسغ الكيام بالتحميق بسخكبة فزائية، مع ميسة واحجة تجخي فػ 
 (wikipedia.orgفي الفزاء الخارجي. )

0s-https://www.youtube.com/watch?v=Bf0VcCNi 

Ace Combat: Assault Horizon 

 
 Bandai Namco Games/ الشاشخ: Project Acesالسصػِّر: 

 )لمػيشجوز( 2013سشة الشذخ: 

 الصائخات الُستاحة لالعب: عجد كبيخ مغ الصائخات

، في مػاقع في شخق إفخيكيا والذخق األوسط وروسيا 2016و  2015تجور أحجاث المعبة نفديا بيغ عامي 
والحي يسشع الالعب مغ الكيام بااللتفاف ” Optimum“والػاليات الستحجة. تتسيد المعبة بػضعيغ لمتحكع وىسا 

الالعبيغ التحكع الكامل في الصائخة. الحي يسشح ” Original“(، و Arcade( أي المعب بشسط )Full rollالكامل )
تمقت المعبة استكبااًل إيجابيًا بذكل عام عشج إصجارىا، حيث أشاد الشقاد بإعجادات المعبة ورسػماتيا والسػسيقى 

مميػن ندخة في جسيع أنحاء العالع عشج اإلصجار. معطع أبصال المعبة  1.07الترػيخية. تع بيع أكثخ مغ 
التابعة لألمع الستحجة، وىي مشطسة عدكخية مذتخكة بيغ  108في فخقة العسل رقع  )االفتخاضييغ( ىع أعزاء

 (wikipedia.orgحمف شسال األشمدي وروسيا مخررة أساسًا لمتعامل مع تسخد يشتذخ في شخق إفخيكيا. )

https://www.youtube.com/watch?v=3MNYruNnBzc 

https://www.youtube.com/watch?v=Bf0VcCNi-0s
https://www.youtube.com/watch?v=Bf0VcCNi-0s
https://www.youtube.com/watch?v=3MNYruNnBzc
https://www.youtube.com/watch?v=3MNYruNnBzc
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Microsoft Flight Simulator 2004 

 
 Microsoft Game Studiosالسصػِّر والشاشخ: 

 2003سشة الشذخ: 

 ُمعاصخة( 15قجيسة و 9شائخة ) 24الصائخات الُستاحة لالعب: 

، والبخانامج يكػن عمى شكل خسدة أقخاص ليدرية يتع تشريبيا بالكامل عمى 2005اشتخيت ىحا البخنامج عام 
ة ىحه في الحكخى السئػية ألول تحميق بػاسصة األخػيغ جياز الحاسػب. وقج تع إصجار بخنامج ولعبة السحاكا

رايت. وقج اشتسل البخنامج عمى محخك شقذ محّدغ يػفخ سحبًا ثالثية األبعاد حكيكية وضخوف مشاخية محمية 
حكيكية ألول مخة. يدسح البخنامج أيزًا لمسدتخجميغ بتشديل معمػمات الصقذ مغ محصات الصقذ الفعمية، مسا 

( FS2002بسدامشة الصقذ مع العالع الحكيقي. تزسشت التحديشات األخخى مغ اإلصجار الدابق ) يدسح لمسحاكاة
، وقسخة قيادة افتخاضية تفاعمية، والسديج مغ العشاصخ الستشػعة مثل GPSأفزل، ومعجات  ATCاتراالت 

ر في الػاليات مميػن دوال 26.8ندخة بعائج  670.000الحطائخ وأضػاء الذػارع والرػامع وغيخىا. تع بيع 
 (wikipedia.org. )2006الستحجة لػحجىا بحمػل أغدصذ 

تحػلت المعبة الحقًا إلى بخنامج محاكاة متكامل مفتػح السرجر، مسا سسح لعجد كبيخ مغ السيتسيغ ضسغ مجتسع 
 الصيخان بترسيع عجد كبيخ مغ اإلضافات لمعبة مثل الصائخات )السجنية والعدكخية( والخخائط والسصارات
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( في Flight Simulator 2020والتحجيثات السختمفة. وآخخ ندخة ضيخت مغ سمدمة مايكخوسػفت )

 (.VR( وىي تجعع تقشية الػاقع االفتخاضي )2020/أغدصذ/18)

التجرب عمى الصيخان: تحتػي المعبة عمى قدع كامل مخرز لمتجريب عمى الصيخان بجءًا مغ الرفخ، وصػاًل إلى 
يخان. حيث يسكغ مغ خالل وصل المعبة باالنتخنت الحرػل عمى مػاد كاممة )وثائق مخاحل متقجمة في الص

وكتيبات تعميسية ومقاشع فيجيػ( مغ متخرريغ مخخريغ في مجال الصيخان. إذا كشت تخيج أن تربح شيارًا، 
يعتبخ ( بذكل مشتطع. Microsoftفتػصي العجيج مغ مجارس الصيخان شالبيا باستخجام سمدمة بخامج محاكاة )

التجريب مثسخًا أيزًا لمصياريغ الحالييغ الخاغبيغ في الحفاظ عمى قجراتيع في الصيخان. يسكشظ التجرب عمى الصيخان 
في الميل، والصيخان في الطخوف الجػية الديئة، والتعامل مع األعصال وغيخىا. أيزًا يسكغ لمصياريغ الحكيقييغ 

تخاضية في المعبة التي تحاكي السدارات الػاقعية في العالع تجخيب الصيخان بذكل مدبق عمى السدارات االف
الحكيقي، كل ذلظ باستخجام خصط الصيخان والصقذ في العالع الحكيقي. مخكد التعمع مجعػم بػثائق شاممة بسا في 
ذلظ دليل السػضػعات الخئيدية، وروابط لجروس الصيخان، والكتيبات اإلرشادية وغيخىا مغ السػاد 

 ( )بترخف مغ كاتب السقال(flyawaysimulation.comالسفيجة.)

qhds-https://www.youtube.com/watch?v=nn52ii 

EuroFighter Typhoon: Operation Ice Breaker 

 
 Rage Software/ الشاشخ: Digital Image Designالسصػِّر: 

https://www.youtube.com/watch?v=nn52ii-qhds
https://www.youtube.com/watch?v=nn52ii-qhds
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 / مدخح العسميات: جديخة آيدمشجا2003سشة الشذخ: 

( تتزسغ جدئيًا سيشاريػىات وأحجاث Lock on: MACخي فإن ىحه المعبة باإلضافة إلى لعبة )مغ وجية نط
. 2004افتخاضية تحققت الحقًا عمى أرض الػاقع بأشكال وعشاويغ مختمفة، وقج قست بمعب وختع ىحه المعبة عام 

ػل جديخة آيدمشجا. ح 2015( حجوث صخاع بيغ الشاتػ وروسيا عام EF-2000يفتخض الدشاريػ الخاص بمعبة )
وتحتػي المعبة عمى احتساليغ لبجء المعب، إما مباشخة حيث يجج الالعب نفدو في الجػ في مػاجية الصائخات 
السعادية، أو يقػم الالعب باختيار ستة شياريغ مغ مجسػعة شياريغ تابعيغ لعجة دول ضسغ الشاتػ، ثع يبجأ 

ة أو حامالت الصائخات، وىشا لالعب حخية اختيار أي شيار في الالعب بتشفيح السيام انصالقًا مغ مصارات أرضي
أي وقت، حيث تتسيد ىحه المعبة عغ مختمف ألعاب الصيخان اأُلخخى بالسحاكاة القخيبة مغ الػاقع لحياة الصياريغ 

ساعة في اليػم يسكغ تدخيعيا حدب رغبة الالعب(  24خالل الحخوب، وىشا تجخي المعبة في الػقت الحكيقي )
كغ خالليا مذاىجة الصياريغ ضسغ حاالت مختمفة: في صاالت البمياردو، خالل الشػم، في العيادة الصبية، أثشاء يس

تمقي تعميسات السيام مع بكية الصياريغ أو بذكل مشفخد، خالل تجييد الصائخة لإلقالع، وفي حال تشفيح لصيار 
ثشاء مغ القائج وفي حال فذل السيسة أو خخوجيا عغ لسيستو بشجاح والعػدة إلى قاعجتو يسكغ رؤيتو وىػ يتمقى ال

الديصخة يسكغ رؤية الصيار وىػ يتمقى المػم مغ القائج وقج يرل األمخ لمدجغ. إذا تع ضخب الصائخة وإسقاشيا قج 
يسػت الصيار وفي حال نجاحو بالخخوج مغ الصائخة يسكغ بقائو لفتخة مغ الدمغ عمى اليابدة أو في السياه، وىشا 

د الحاالت ما بيغ الكيام بإنقاذه مغ قبل الػحجات الرجيقة وإعادتو لتمقي الثشاء أو التػبيخ أو العالج أو تتعج
الدجغ، أو قيام القػات السعادية بقتمو أو أسخه واقتياده إلى الدجغ وىشا أيزًا تتعجد الحاالت ما بيغ مػتو أو 

كل ىحه األحجاث وغيخىا الكثيخ يسكغ أن يعيذيا التحقيق معو ومغ ثع قتمو أو تحخيخه أو ىخبو مغ األسخ. 
الالعب مع ستة شياريغ يختارىع مدبقًا لتشفيح عسميات متخررة تتزسغ الجخػل باشتباكات جػية بػاسصة 
صػاريخ )أسخام( و)ميتيػر( الستصػرة، وكحلظ عسميات استيجاف لمقػات البخية والبحخية )سفغ وغػاصات( السعادية 

رػاريخ السػجية )مثل بخيسدتػن( وغيخ السػجية، وكحلظ تتزسغ السيام التعامل مع ىجسات بػاسصة القشابل وال
-مكثفة بأعجاد كبيخة مغ الصائخات بجون شيار )الجرونات( وقاذفات القشابل )تػبػلػف( والصائخات اليجػمية )ميغ

خ السػاقع السعادية وميام (، باإلضافة إلى تشفيح ميام لتجمي35-وسػ 27-وسػ 29-( والقتالية )ميغ25-وسػ 27
السخافقة والتغصية لمصائخات الرجيقة مثل )ىاريار، فيغغ، غخيبغ، ىيخكػليذ، الندخ، تذيشػك، ليشػكذ وغيخىا(. 
قج ال تكػن ىحه المعبة قػية ججًا مغ ناحية الخسػميات، لكشيا بالتأكيج ُتعصي الالعب بعج إنيائيا بالكامل فخصة 

ىا في أي لعبة محاكاة شيخان ُأخخى، أيزًا تتسيد المعبة بالتجخبة الفخيجة لذاشة العخض فخيجة مغ نػعيا قّمسا نجج
 (.HMDالسجمجة بالخػذة )

 قع بتجويخ العخض لمسمفبعج تحسيل الجليل :  تحسيل دليل المعبة

gA-https://www.youtube.com/watch?v=OkApuqm3 

https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_ef-2000-manual_farhan2030.pdf
https://farhan2030.files.wordpress.com/2021/06/farhan2030_ef-2000-manual_farhan2030.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OkApuqm3-gA
https://www.youtube.com/watch?v=OkApuqm3-gA


 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 
Lock On: Modern Air Combat 

 
 Ubisoft/ الشاشخ: Eagle Dynamicsالسصػِّر: 

 / مدخح العسميات: القػقاز الغخبية وشبو جديخة القخم2003سشة الشذخ: 

 F-15/A-10/Mig-29/Su-25/Su-27/Su-33الصائخات الُستاحة لالعب: 

( بعج قميل. FC2/ DCSسأضع شخح مفرل عغ ىحه المعبة لكي أتجشب الذخح السصػل في الشدختيغ القادمتيغ )
( سشػات 10( أي لسجة )2013( واستسخيت فييا حتى عام )2005( عام )Lock onبجأت مع ىحه المعبة )

لألسمحة الجػية والبحخية والبخية وأسمحة الجفاع  تزسشت آالف ساعات الصيخان ومذاىجة مختمف الديشاريػىات
-Suروسية:  4الجػي، وىي بحلظ أكثخ لعبة قست بتجخيبيا. في ىحه المعبة يسكغ الصيخان بدت شائخات )

25/Su-27/ Su-33/ Mig-29(و )أمخيكية:  2F-15/ A10 حيث يػجج ضسغ المعبة بخنامج تجريبي ،)
قتال والتعامل مع السػاقف السختمفة، كسا يسكغ الكيام بحسالت جػية مخرز يذسل معطع أساسيات الصيخان وال

(Campaigns مخررة لعجة شائخات، وكحلظ يسكغ ترسيع ميام مخررة أو ببداشة مجخد مذاىجة )
سيشاريػىات قتال مختمفة تتع بيغ مختمف األسمحة البخية والبحخية والجػية في مختمف البيئات القتالية والطخوف 



 Farhan2030.com تع التحسيل مغ مجونة فخحان 
خ، ويػجج في المعبة أيزًا مػسػعة تتزسغ جسيع أنػاع األسمحة والسعجات السػجػدة والستاحة بالمعبة ال…الجػية

(، والشدخة A/S/G( يػجج مشيا ثالثة نساذج في ىحه المعبة )Mig-29مع خرائز كل مشيا. بالشدبة لصائخة )
شمقة وكحلظ  150مع مع  30 (Gsh(، حيث يسكغ تدويجىا بسجفع رشاش )A( مذابية لمشدخة )Gاأللسانية )

( R-60/R-73/R-27R,T( نقاط تعميق لألسمحة تحت األجشحة يسكغ تحسيميا برػاريخ قتال جػي )6يػجج )
( وقشابل غيخ مػجية: سقػط حخ S-24وصػاريخ  UB-8سصح غيخ مػجية مثل )راجسات -وصػاريخ جػ

(Fab( وفخاغية )ODAB( وعشقػدية )Rbk, KMGU( وحارقة )ZAB وضػئية )(SAAB ومزادة لمسجارج )
(BETAB كسا تحتػي ،)(، كسا يسكغ لمصائخة حسل حتى ثالثة خدانات وقػد إضافية )أحجىا تحت بجن الصائخة

( لكذف وتتبع والتعامل مع األىجاف الجػية، IRSTالصائخة عمى مشطػمة بحث وتتبع باألشعة تحت الحسخاء )
يسكغ استخجاميا بفعالية في االشتباكات الجػية القخيبة وىحه السشطػمة مػصػلة مع خػذة الصيار وبالتالي 

( مغ الصائخة فباإلضافة إلى ما سبق يسكغ تحسيل الصائخة S(. وبالشدبة لمشسػذج )R-73باستخجام صػاريخ )
( ذات السجى األبعج مغ سابقاتيا، باإلضافة إلى R-27ER,ET( وصػاريخ )R-77برػاريخ قتال جػي نذصة )

( Su-27جياز تذػير إلكتخوني لتزميل الرػاريخ السعادية السػجية بالخادار. بالشدبة لصائخة )إمكانية استخجام 
فيي أكثخ شائخة لي تجخبة بالصيخان فييا مغ بيغ كل الصائخات في جسيع األلعاب التي قست بتجخيبيا، والشدخة 

( 29-ة األكبخ مقارنة مع ميغالسػجػدة في المعبة مخررة لمديصخة الجػية حيث تتسيد ىحه الصائخة )مغ الفئ
 4أسفل الجشاحيغ و 6نقاط تعميق ) 10بسجى بعيج وفتخة بقاء أشػل في الجػ، ويسكغ لمصائخة حسل أسمحة تحت 

-Rوكحلظ يسكغ تحسيميا برػاريخ ) 29-أسفل بجن الصائخة(، حيث تحتػي الصائخة عمى مجفع رشاش مساثل لسيغ
73/R-27R,T,ER,ET,EA,EMكسا تحتػي ال ،)( صائخة عمى مشطػمةIRST وكحلظ يسكغ تدويجىا بحػاضغ ،)

تذػير إلكتخوني عمى الرػاريخ السعادية السػجية بالخادار يتع حسميا عمى نقاط التعميق في الشيايات الخارجية 
 لألجشحة.
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 الصائخة، بعجىا تعخضت الصائخة لإلصابة براروخ أّثخ عمى قجرتيا عمى بعج تشفيح إحجى السيام عمى مدافة بعيجة تع فييا استخجام جسيع أسمحة الرػرة

 حقًا( لألرضأخخجُت الصيار مغ الصائخة لحطة مالمدة عجالتيا )التي انيارت ال االستسخار ومغ ثع نفح وقػدىا أللبط بيا اضصخاريًا في مداحة مكذػفة حيث
 .لتدتسخ الصائخة ثع تتػقف عمى ىحا الػضع

( يسكشيا اإلقالع واليبػط عمى حاممة الصائخات )أدميخال كػزيشتدػف( وكحلظ تتسيد Su-33بالشدبة لصائخة )
 ( أو غيخىا مغ شائخات التدويج )السشاسبة( التابعة لسختمف الجول،il-78بإمكانية التدود بالػقػد جػًا عبخ شائخات )

تحت بجن الصائخة(، وباإلضافة إلى  4تحت الجشاحيغ و 8( نقصة تعميق )12ويسكغ لمصائخة حسل أسمحة تحت )
( تشفيح ميام ىجػم أرضي بأسمحة غيخ مػجية Su-33( يسكغ لصائخة )Su-27جسيع ما ذكخناه عغ شائخة )

حخي باستخجام نفذ ( أو ميام ىجػم بS-25وصػاريخ  S-13ُيزاف إلييا راجسات  29-)نفذ أسمحة ميغ
( Su-25( السػجو الفائق الدخعة. بالشدبة لصائخة )KH-41تذكيمة األسمحة الدابقة وكحلظ باستخجام صاروخ )

فيي ُتعتبخ شائخة دعع جػي عسمية ججًا حيث يػجج في الصائخة جياز ترػيب مجمج في مقجمتيا لمسداعجة في 
كػن ضسغ نصاق إبرار الصيار(، حيث يسكغ لمصائخة حسل ترػيب وتػجيو األسمحة الصصياد أىجاف )غالبًا ما ت

( R-60( نقاط تعميق أسفل الجشاحيغ، وىشا يسكغ لمصائخة حسل صػاريخ قتال جػي خفيفة )10أسمحة تحت )
لحساية نفديا وكحلظ الستيجاف الصائخات الحػامة والصائخات التي ُتغصي القػات السعادية وتصيخ بدخعات 

( وكحلظ Su-33، و Mig-29سصح غيخ مػجية )نفذ تذكيمة -ائخة حسل أسمحة جػمشخفزة، كسا يسكغ لمص
-Kh-58/Khسصح مػجية مزادة لمخادارات والدفغ ومختمف األىجاف البخية والبحخية )-صػاريخ جػ

25ML,MP/ Kh-29L( ويسكغ لمصائخة حسل جياز تذػير عمى الرػاريخ الخادارية وكحلظ حسل حتى ،)4 )
( مغ ناحية السيام التي تشفحىا، Su-25( األمخيكية فيي نطيخ شائخة )A-10دبة لصائخة )خدانات وقػد. بالش

(، AIM-9X( التي يسكغ تدويجىا برػاريخ قتال جػي قخيبة السجى )aوالشدخة السػجػدة في ىحه المعبة مغ نػع )
يح لمصيار متابعة كسا يػجج فييا حاضغ ترػيب )نياري/ليمي( مجمج مػصػل مع شاشة داخل قسخة الصائخة تت
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( نقاط تعميق )بعزيا متعجد مسا يديج 10واستيجاف مختمف األىجاف، حيث يسكغ لمصائخة حسل أسمحة تحت )

( MK-20( وقشابل عشقػدية )MK82/83/84عجد األسمحة السحسػلة(، ويتزسغ ذلظ قشابل سقػط حخ )
(، ومغ أىع ميدات AGM-65فديػن )( وصػاريخ مػجية بالميدر أو التمHydraوراجسات صػاريخ غيخ مػجية )

شمقة  70شمقة )معجل إشالق  1500مع سباعي الدبصانات مع  30الصائخة ىي مجفعيا الخشاش )غاتميشغ( عيار 
( فيي الشطيخ األمخيكي لصائخة F-15في الثانية(، كحلظ يسكغ لمصائخة أن تتدود بالػقػد جػًا. بالشدبة لصائخة )

(Su-27والشدخة السػجػدة في ،) ( ىحه المعبة مغ نػعc السخررة لمديصخة الجػية، وىشا يسكغ لمصائخة حسل )
-AIM-9X/AIMمع( وصػاريخ قتال جػي ) 20حتى ثالثة خدانات وقػد إضافية، وكحلظ مجفع رشاش )

7P/AIM-120C( تحت )( نقاط تعميق، فسثاًل يسكغ لمصائخة بػاسصة رادارىا الستقجم )في فتخة معيشة سابقًا( أن 8
(، كحلظ يسكغ AIM-120( أىجاف جػية في نفذ الػقت بػاسصة صػاريخ أمخام )8ػم بتتبع والتعامل مع )تق

لمصائخة أن تتدود بالػقػد وىي في الجػ. الحقًا تحػلت ىحه المعبة إلى لعبة مفتػحة السرجر، حيث بات بإمكان 
تبجال الصائخات السػجػدة بصائخات إضافية الالعبيغ استخجام بخامج معيشة لمكيام بتعجيالت عمى المعبة خرػصًا اس

)مغ المعبة أو خارجيا(، وىشا بات بإمكان الالعب تجخيب جسيع أنػاع الصائخات )مقاتالت، قاذفات، حػامات، 
(، R-33/37واستخجام صػاريخيا البعيجة السجى ) 31-الخ(، فسثاًل يسكغ الصيخان بصائخة ميغ…شائخات خيالية،

( F-18(، وكحلظ اإلقالع واليبػط بصائخات )F-14( عمى متغ شائخة )AIM-54Cذ )واستخجام صػاريخ فػنيك
عمى متغ حامالت الصائخات األمخيكية، أي بات بإمكان الالعب ترسيع سيشاريػىات إضافية واستخجام المعبة 

ى مذاىجتيا فقط(. بإمكانيات أكبخ لع يكغ قادرًا عمى الكيام بيا ضسغ حجود المعبة الستاحة سابقًا )كان قادرًا عم
أخيخًا أذكخ أني حاولت في بجاياتي مع ىحه المعبة الكيام بتعخيبيا إال أن ىحه السحاولة لع ُتكّمل بالشجاح نطخًا 

 لسحجودية السػارد وعجم وجػد دعع.

 تحسيل دليل المعبة

https://www.youtube.com/watch?v=aEPx938Kn5U 
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Lock On: Flaming Cliffs 2 

 
 Ubisoft/ الشاشخ: Eagle Dynamicsالسصػِّر: 

 2010سشة الشذخ: 

 مدخح العسميات: القػقاز الغخبية وشبو جديخة القخم

 F-15/A-10/Mig-29/Su-25/Su-25T/Su-27/Su-33الصائخات الُستاحة لالعب: 

(، وىشا لغ أشيل في الذخح فقج Lock on: MAC( السصػرة بجورىا عغ لعبة )FCىي لعبة مصػرة مغ المعبة )
المعبة  ( يجب أواًل تشديلFC2قست بتغصية أغمب الشقاط التي أتحكخىا ضسغ المعبة الدابقة. في الشدخة الحالية )

( وتشريبيا لبجء المعب فييا )حرمت عمى FC2( ومغ ثع الكيام بذخاء الشدخة )Lock on: MACالدابقة )
(. أىع التعجيالت في ىحه الشدخة: تعجيل الخسػميات، إضافات كثيخة لمعبة، 2010المعبة مغ أحج األصجقاء عام 

( بات باإلمكان تدويجىا بدت صػاريخ MIG-29sميام ججيجة لمصائخات، مغ تجخبتي أذكخ: بالشدبة لصائخة )
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( والتي لع أتسكغ مغ االستفادة C( تع إضافة الشدخة السصػرة مشيا )A-10(، وبالشدبة لصائخة )R-77نذصة )

( بات باإلمكان تدويجىا بقشابل Su-27( مػجػدة في ندخة المعبة لجي، بالشدبة لصائخة )bugمشيا بدبب مذكمة )
( السصػرة عغ سابقتيا، حيث Su-25T(، ومغ أىع إضافات العبة ىي شائخة )Su-33غيخ مػجية عمى غخار )

تحسل الصائخة الججيجة كسية وقػد أكبخ )تع تػسيع خدان وقػد الصائخة الخئيدي(، وكحلظ تع تدويج الصائخة بشطام 
خاقبة وتتبع ترػيب نياري متقجم مجمج في مقجمة الصائخة مػصػل مع شاشة ضسغ قسخة الصائخة تتيح لمصيار م

 Su-25واستيجاف األىجاف مغ مدافات أبعج مغ قجرة إبرار الصيار وباستخجام صػاريخ مػجية نفذ صػاريخ 
( السػجو بالتمفديػن وصػاريخ Kh-29T( السػجو بالميدر وصاروخ )S-25Lالدابقة باإلضافة إلى صاروخ )

يسكغ استخجاميا الستيجاف األىجاف الجػية )فيخخ( السزادة لألىجاف السجرعة وتجسعات األفخاد بذكل أساسي )
( مغ نػع أشمق Kab-500krالتي تصيخ بدخعة مشخفزة(، وكحلظ يسكغ لمصائخة حسل قشابل مػجية بالتمفديػن )

-Rواندى، ويسكغ إضافة حاضغ ترػيب ليمي أسفل بجن الصائخة، ويسكغ لمصائخة حسل صػاريخ قتال جػي )
 (.FC3ًا إلى الشدخة )(. تع تصػيخ ىحه المعبة الحق60/73

https://www.youtube.com/watch?v=Smvv3IkglvQ 

DCS: Digital Combat Simulator 

 
 The Fighter Collection/ الشاشخ: Eagle Dynamicsالسصػِّر: 

 2008سشة الشذخ: 

 مدخح العسميات: القػقاز الغخبية وشبو جديخة القخم

 )باقي الصائخات والسحاكيات تأتي كسشتجات مجفػعة( SU-25T/ TF-51الصائخات الُستاحة لالعب: 

(، وىػ يعج أفزل محاكي شيخان Lock on( ىػ ثسخة تصػيخات متتابعة لمعبة )DCSمحاكي القتال الخقسي أو )
( وىػ مجاني ويحتػي عمى خخيصة القػقاز األساسية DCS Worldمػجػد حاليًا حػل العالع، وىػ يشقدع إلى )

https://www.youtube.com/watch?v=Smvv3IkglvQ
https://www.youtube.com/watch?v=Smvv3IkglvQ
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( التي ُتعج مشتجات مشفرمة DCS Series(، و)Su-25T, TF-51عمى إمكانية قيادة شائختي ) وكحلظ

( مجانًا لالعبيغ، وتع تحػيل باقي الصائخات TF-51( و)Su-25Tإضافية، في ىحا السحاكي تع إتاحة شائختي )
( Combined Arms)إلى مشتجات مشفرمة يسكغ شخائيا عبخ مػقع المعبة وإضافتيا لمسحاكي. كسا يػجج لعبة 

(، أيزًا يػجج عجد كبيخ مغ اإلضافات DCSلسحاكاة األسمحة البخية وأسمحة الجفاع الجػية السػجػدة ضسغ )
عمى شكل مشتجات )خخائط، مصارات وغيخىا(. يتسيد ىحا السحاكي بسحاكاة ورسػميات واقعية ججًا، كسا يتسيد 

 (.VRبجعع تقشية الػاقع االفتخاضي )

يجب عمى الالعبيغ الحخص عمى تعمع كيفية  –” بصاقة الجراسة“عمى نصاق واسع باسع  DCS Worldُتعخف 
بجقة، بسا في ذلظ األزرار  DCSتذغيل الصائخة تسامًا كسا يفعل الصيار الحكيقي. تع ترسيع الصائخات في 

الحكيقي، وحتى األصػات والسفاتيح التفاعمية في قسخة الكيادة، وديشاميكيات الصيخان الجقيقة مغ بيانات العالع 
 (wikipedia.orgالفخيجة في كثيخ مغ األحيان. )

، 2015( عام Su-25Tوتججر اإلشارة إلى أن ىحه المعبة ىي آخخ لعبة قست بإنيائيا بالكامل )جسيع ميام 
( بإعادة تجخيب بعس األلعاب القجيسة قبل إيقاف استخجام محاكيات 2017( و)2016ألقػم بعجىا عامي )

 ان.الصيخ 

https://www.youtube.com/watch?v=0sQYegKG3hM 

 ألعاب جديدة

( وبالتالي شكمت نقمة نػعية في Virtual Realityضيخت فيسا بعج ألعاب ججيجة تجعع تقشية الػاقع االفتخاضي )
 Helicopter( و )Microsoft FS2020مجال ألعاب السحاكاة، وىي ألعاب لع أقع بتجخيبيا ومشيا: )

Simulator VR 2021( و )VTOL VR:التي يطيخ شخح عشيا في الفيجيػ التالي ) 

https://www.youtube.com/watch?v=LQT6sQ6o0uY 

 

 
غيخ  –رخرة السذاع اإلبجاعي َندب الُسرشَّف  مخخرة بسػجب مجونة فخحان بػاسصة تجخبتي في الصيخان مقالة

 .دولي 4.0مشع االشتقاق  –تجاري 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0sQYegKG3hM
https://www.youtube.com/watch?v=0sQYegKG3hM
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