بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیشنمایش:
در این آموزش یاد میگیریم که مستقیم پروژه خودمون را از کانستراکت 2در دستگاه اندرویدی یا ویندوزی یا  iosخود
تست کنیم بدون اینکه نیاز باشه از پروژه خودمون خروجی بگیریم.
مزایا:
اگر بازی برای دستگاه موبایل میسازید حتما این تست را انجام دهید چون:
 .1قطعا سرعت یا عملکرد ) (cpuکامپیوتر  11یا  11برابر بیشتر از موبایل هست!
 .2اندازه نمایش بازی خودتون را می تونید در رزولوشن دستگاه خود تست کنید و آن را تنظیم کنید!
 .3تست سریع بازی بدون نیاز به خروجی!!
آموزش:
در این روش شما به یک مودم وایفای دار نیاز دارید که دستگاه خود را به آن متصل کنید.
تنظیمات سیستم خود:
 :1ابتدا کانستراکت 2را باز کنید و از نوار  Fileگزینه  Preferencesرا انتخاب کنید تا وارد تنظیمات کانستراکت 2شود:

 :2سپس وارد تب  Previewشوید و بجای  localhostآدرس آیدی مودم خود را انتخاب کنید که معموال آخرین گزینه
در لیست باز شده است و مانند ارقام  1.291619291شروع می شود:

 :3سپس  okرا بزنید و کانستراکت 2خود را ببندید و وارد کنترول پنل ) (control panelکامپیوتر خود شوید و گزینه
Windows Firewallرا انتخاب کنید:

 :1حاال در پنجره باز شده از سمت چپ گزینه Advanced seatingرا انتخاب کنید:

 :5و همانند شکل عمل کنید:

 :6بقیّه مراحل را بصورت پیشفرض  nextبزنید و در پایان یک اسم براش مشخص کنید.
کار ما با سیستم تمام شد حاال میریم سراغ دستگاه اندرویدی یا ویندوزی یا  iosخود.
تنظیمات دستگاه خود:
 :7ابتدا یک برنامه شبکه کردن دستگاه خود با کامپیوتر را نسبت به سیستم عاملمان دانلود می کنیم که پیشنهاد ما برای
اندروید برنامه  WiFi File Explorer PROو ویندوز فون برنامه  Easy Transferاست.
ما در اینجا آموزش تست بر روی دستگاه اندرویدی را توضیح میدهیم که ابتدا برنامه  WiFi File Explorer PROرا
از اینجا دانلود کنید.

 :1سپس ابتدا دستگاه خود را به وایفای مودم خود متصل می کنیم سپس وارد برنامه  WiFi File Explorer PROمی شویم
و منتظر میمانیم تا یک پیغام مانند تصویر زیر دهد:

 :.سپس  Doneرا میزنیم و وارد مرورگر خود (ترجیعا کروم آخرین نسخه) می شویم و در نوار آدرس آیدی (آیدی که
در قسمت  2گفتیم) که در کانستراکت 2را انتخاب کردیم را تایپ می کنیم و به انتهای آن عبارت 50000:را اضافه می
کنیم مثال آیدی ما  1.291619291بود حاال به این صورت می نویسیم 192.168.2.4:50000 :

 :11کار ما تمام شد فقط حتما برای تست روی گوشی کانستراکت 2را  Run admin stratorکنید.
حاال اگر بازی خود را مثل قبل تست کنید بازی روی مرورگر گوشی شما اجرا می شود.
نکته  :اگر خواستید مجدد بازی را تست کنید دیگر نیاز نیست دوباره همه این کار ها را انجام دهید یکبار انجام دهید کافی
است و برای بار های بعد از شماره  1به بعد کافی است.
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