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 آموزش نصب موتور ساخت بازی گیم میکر

را در کامپیوتر  یک نسخه از آن بایدبر روی کامپیوتر خود استفاده کنید، ابتدا موتور ساخت بازی گیم میکر برای اینکه بتوانید از 

با عکس های همراه را استاندارد  1.8نسخه موتور ساخت بازی گیم میکر خود نصب کنید. در این مقاله ما می خواهیم طریقه 

گذاشته شده اند با این نسخه از گیم  128پروژه هایی که در سایت مارکت  مختلف از مراحل نصب، به شما آموزش دهیم.

استاندارد را  1میکر ساخته شده اند بنابراین برای اجرا و تغییر در این پروژه ها، شما ابتدا بایستی نرم افزار گیم میکر نسخه 

نصب نرم افزار گیم میکر به همراه نحوه کرک کردن این نرم گام به گام کنید. در ادامه ما به آموزش روی کامپیوتر خود نصب 

 می پردازیم.افزار 

فایل فشرده را از دانلود کرده  128مارکت استاندارد را از سایت  1.8پس از آن که نرم افزار ساخت بازی گیم میکر نسخه 

، نحوه تبدیل فایل های فشرده به فایل های غیر رج کردن فایل ها از حالت فشردهخاآموزش مقاله حالت فشرده خارج کنید. 

فشرده را آموزش می دهد و شما می توانید برای اطالعات بیشتر این مقاله را مطالعه کنید تا با نحوه خارج کردن فایل ها از 

 حالت فشرده آشنا شوید. 

 ( دیده می شود، 8همان طور که در شکل )وارد این فلدر شوید.  دو بار کلیک کنید تا Game Maker 8.1فلدر بر روی 

 

 .Game Maker 8.1(  محتویات فلدر 8شکل )
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برای نصب نرم افزار گیم میکر  setup.exeو دو فایل دیگر وجود دارد. فایل  Patchیک فلدر  Game Maker 8.1در فلدر 

 128یک میانبر برای دسترسی سریع به سایت مارکت  www.market021.comمورد استفاده قرار می گیرد و فایل  1.8

( بر روی صفحه نمایش شما ظاهر می 2جره ای همانند شکل )پن دو بار کلیک کنید. Setup.exeبر روی فایل می باشد. 

  شود.

 

 .YOYO GAMES( قبول متن توافق نامه شرکت 2شکل )

 روی دکمه پنجرهبا مشتریان خود در این صفحه نوشته شده است. در این  YOYO GAMESمتن توافق نامه شرکت 

I Agree .گزینه های تیک زده شده را قبول کنید  ( برای شما نمایش داده می شود.2پنجره ای همانند شکل ) کلیک کنید

  کلیک کنید.را  Nextو بدون تغییر در آن ها دکمه 

http://www.market021.com/
http://www.market021.com/


 1.8موتور ساخت بازی گیم میکر نسخه آموزش نصب 

 www.market021.comسایت: 
 نویسنده مقاله: محمد سعادتی

 

3 
 

 

 ( پنجره انتخاب اجزای قابل نصب در برنامه گیم میکر.3)شکل 

در این پنجره  ( برای شما نمایش داده می شود.4پنجره ای همانند شکل )کلیک کردید،  Nextپس از این که بر روی دکمه 

فزار مشخص شده است. اگر می خواهید مسیر نصب نرم ا Destination Folderمسیر نصب نرم افزار گیم میکر در قسمت 

نرم افزار گیم میکر را  مسیر پیش فرض نصب ما این است که کلیک کنید. پیشنهاد  …Browseرا تغییر دهید روی دکمه 

 کلیک کنید. Installتغییر ندهید و روی دکمه 
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 ( تعیین محل نصب نرم افزار گیم میکر.4شکل )

ورتی در ص کلیک کردید مدتی منتظر بمانید تا نرم افزار بر روی کامپیوتر شما نصب شود. Installپس از این که روی دکمه 

ر و( بر روی مانیت5که نرم افزار ساخت بازی گیم میکر با موفقیت بر روی کامپیوتر شما نصب شود پنجره ای مطابق شکل )

  یم میکر با موفقیت انجام شد.در این پنجره اعالم شده است که نصب نرم افزار گ شما نشان داده می شود.
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 ( پنجره تایید نصب موفقیت آمیز گیم میکر بر روی کامپیوتر.5شکل )

( برای شما نمایش داده می شود که در آن اعالم شده است مراحل 6پنجره ای مطابق شکل ) کلیک کنید. Nextبر روی دکمه 

را  Start GameMakerتیک گزینه نصب نرم افزار گیم میکر بر روی کامپیوتر شما به پایان رسید. در این پنجره شما 

. اما از آن جایی که نرم افزار گیم میکر اجرا می شود Finishبردارید. این گزینه به شما اعالم می کند که پس از زدن دکمه 

نرم  Finish( نمایید، تیک این گزینه را بر دارید تا پس از زدن دکمه Crackبرای استفاده از نرم افزار ابتدا باید آن را کرک )

 Startپس از این که تیک گزینه  مراحل کرک کردن نرم افزار را انجام دهید. د به سادگیافزار گیم میکر اجرا نشود که بتوانی

GameMaker  را برداشتید روی دکمهFinish  کنیدکلیک. 
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 ( پنجره نمایش دهنده پایان مراحل نصب نرم افزار ساخت بازی گیم میکر.6شکل )

 1.8نسخه  آموزش کرک کردن نرم افزار گیم میکر

آن نصب کردید بروید. در هنگام نصب نرم افزار گیم میکر اگر مسیر پیش فرض برای به محلی که نرم افزار گیم میکر را در 

 نصب می شود. C:\Users\MOHAMMAD\GameMaker 8.1نرم افزار را تغییر نداده باشید، این نرم افزار در مسیر 

 راست کلیک کرده و سپس گزینه  GameMaker.exe( روی فایل 7به این مسیر رفته و همانند شکل )

Run As Administrator .کلیک کنید  

http://www.market021.com/
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 توسط مدیر کامپیوتر. Game Maker.exe( اجرا کردن فایل 7شکل )

دانلود کرده اید، بروید و  128که از سایت مارکت  Game Maker 8.1پس از این که روی این گزینه کلیک کرده به فلدر 

راست کلیک  Patch.exeشدید روی فایل  Patchپس از آن که وارد فلدر  دو بار کلیک کنید. Patchسپس بر روی فلدر 

( به شما نشان داده می شود. روی 1دو بار کلیک کنید. پنجره ای همانند شکل ) Run As Administratorکرده و گزینه 

 کلیک کنید. Patch دکمه
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 .patch.exe( کرک کردن فایل اجرایی نرم افزار گیم میکر با استفاده از برنامه 1شکل )

به رنگ زرد نمایش  Successfullyچنان چه نرم افزار گیم میکر نصب شده بر روی کامپیوتر شما با موفقیت کرک شود پیام 

کلیک  Exitبر روی دکمه  Patchدر برنامه  داده می شود که به معنی موفقیت آمیز بودن عملیات کرک نرم افزار می باشد.

  کنید تا پنجره این برنامه بسته شود.

روی ( 9همانند شکل ) برای اجرا کردن سریع نرم افزار گیم میکر به مسیری که این نرم افزار را در آن نصب کرده اید بروید و

 روی گزینه سپس رفته و  Send toراست کلیک کرده به گزینه  GameMaker.exe اجرایی فایل

Desktop (create shortcut)  کلیک کنید تا یک میانبر از فایل اجرایی نرم افزار گیم میکر بر روی دسکتاپ شما ایجاد

 گردد.

http://www.market021.com/


 1.8موتور ساخت بازی گیم میکر نسخه آموزش نصب 

 www.market021.comسایت: 
 نویسنده مقاله: محمد سعادتی

 

9 
 

 

 برنامه گیم میکر. ( نحوه درست کردن میانبر فایل اجرایی9شکل )

 در نصب نرم افزار گیم میکرمهم نکات از برخی 

 است. www.market021.comعبارت:  128تمام فایل های فشرده در سایت مارکت پسورد 

 میکر در حال اجرا باشد. هنگام کرک کردن، نباید نرم افزار گیم در 

مشکل مورد  info@market021.comاگر در هریک از مراحل دانلود تا نصب نرم افزار با مشکلی مواجهه شدید لطفا از طریق ایمیل 

 برطرف کنیم.هرچه سریعتر نظر را به ما اطالع دهید تا آن را 
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