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Baixar proton bus simulator 2020 pc

Versão atual - BETA AVISO: Este site é antigo! Os novos selos estão disponíveis www.protonbus.com.br/download versão atual para PC com uma compilação simples do mesmo Proton disponível em Andorid: as mesmas linhas e ônibus. A futura versão para PC com conteúdo diferenciado, linhas maiores e mapas mais detalhados, novos carros no trânsito, etc. Essas visualizações permitem que você
jogue no seu PC com mais qualidade, sem ter que usar um emulador. A versão atual para PC é apenas uma compilação de prótons agora disponíveis para Android: as mesmas rotas e ônibus. A futura versão para PC terá novos conteúdos, rotas enormes e mapas mais detalhados, novos carros de transporte, etc. Essas visualizações permitem que você jogue em um computador com melhores gráficos e
qualidade em vez de usar emuladores. IMPORTANTE - Confira os atalhos do teclado antes de tocar!!! Confira todos os atalhos do teclado aqui antes do jogo: O PROTON BUS ROAD está deste outro lado: Aviso dx11 erro não poderia mudar resolução - Clique aqui para ver como resolver notas importantes: 1 - O modo automático moderno começará seis. Se assim for, ligue para o manual: E, em
seguida, M. E use o botão de engrenagem 1 para engatar (em vez do M nas máquinas de venda automática antigas). AVISO: Você pode precisar pressionar N (neutro) antes de inseri-lo primeiro. Pressione N e depois 1 para ir. 2 - Você está jogando com o volante? Tente marcar o assistente de controle na tela Extras 2. Isso pode dar às curvas mais estabilidade. Os quatro itens acima recomendamos que
você deixe marcado! 3 - O painel fps e speed pode ser escondido no botão fps na tela F4 ou no botão do menu de contexto. --- NOTA IMPORTANTE: 1 - O novo modo automático pode começar com o motor desligado. Ligue-o como manual: E, em seguida, M. Use o 1. Antes de entrar na primeira marcha, pode ser necessário pressionar N (neutro). Imprensa e liberação N e 1. 2 - Você está jogando com o
volante? Tente eliminar a assistência de direção no Extras 2. Então você pode fazer mais controle sobre os caminhos. Os quatro elementos acima devem permanecer verificados para melhores resultados. 3 - O novo painel que mostra fps e velocidade pode ser desativado na tela F4 ou usando o botão de menu de atalho. --------------------- --------------------- v218: * Atualização de unidade 2018.4.1f1 (corrige
mais bugs internos, esperamos não trazer novos!) * Inclusão do ônibus rodoviário PBSR! Em troca, o MiBRTS disse-lhe. * Novos efeitos destacados luzes noturnas ao ativar Bloom/Torches/Reflections são as opções extras (requer uma placa de vídeo boa/moderna e funciona melhor quando usado de acordo com os efeitos unity). O resultado varia de PC para PC, esse efeito não é definitivo. Se a flor for
exagerada, mantenha-a longe. * Opções de baixa/média/alta qualidade do tráfego para veículos genéricos e ônibus! No meio existem alguns modelos (motocicletas e ônibus rodoviários, e Citimax) e modo alto incluem ônibus mais detalhados em uma base experimental. Estão usando os mesmos dirigíveis. Nesta versão, PBC, Mi2U11 e VIP4. Por causa da complexidade, você não pode personalizar quais
ônibus você vai usar. Este modo alto pode ser bastante difícil porque os ônibus são internos. Em futuros lançamentos, eles serão editados para melhor igualar o tráfego. Se você usar essa configuração no modo alto, as quedas de FPS podem ocorrer sem uma solução imediata, adverte. Se o computador não conseguir lidar com isso, use configurações baixas (mesmo caso) ou apenas médias. * Alguns
passageiros acenam para o ônibus (função durante o teste, não identificam a direção ou o sinal). * Algumas pessoas vão sentar nos bancos dos terminais e configuração (opção de pessoal extra). * O modo de imagem do céu simples agora apresenta a iluminação mais escura, que tem três modos na tela Extras: claro, escuro e dinâmico, o que é mais fácil quando você está perto dos postes. Essa
iluminação pode não ser tão boa quanto o modo completo, mas já dá um efeito interessante sem pesar tanto. * Efeitos finos (mobile): os efeitos que foram tomados pro mobile também estão no seu pc! Ainda não sabemos se estão funcionando bem. Esta pode ser uma opção de efeito mais fácil do que a Unity. Isso pode tornar a tela mais escura. Nesse caso, use o botão change of sky (na tela F4) para
selecionar um mais fácil, especialmente se a opção usar a cor da sala baseada no Céu estiver marcada em extras. * O bloqueio ambiental é usado em um dispositivo de terceiros que tem uma série de problemas com as versões atuais do Unity. Este efeito foi removido nesta versão porque não podia mais traduzir o jogo. * Mais anúncios fictícios para pontos de ônibus e relógios. * Algumas novas vozes
femininas reclamações de passageiros (ainda há muitas outras na linha de edição que gradualmente virão com atualizações futuras). * Ofereça-lhe um prêmio ou colaborador com maior consistência em outros momentos do jogo, chame a atenção e apresente alguns dados nos bastidores da produção do simulador. A PBS tem e sempre terá sua versão gratuita, mas precisamos do pagamento de uma
parcela dos usuários para poder fazê-lo! Mas você pode ter certeza que a viagem não vai interrompê-lo, ele não vai mostrar que você dá! Ele só aparece em algumas outras telas de jogo, semelhantes aos jogos mobile. Download: Mac e Linux: infelizmente não há previsão, há problemas para converter o jogo nesta versão (Unity trava a conversão). Infelizmente, ainda não se sabe o que está causando
isso. As versões Mac e Linux são oferecidas como cortesia sem testes ou compromisso, não podemos cancelar todo o desenvolvimento do projeto devido a problemas temporários incorporados. Espero que entenda :( Provavelmente no futuro a Unity atualizará o problema a ser resolvido. ------------------------------------------------ versões (não Versões antigas foram excluídas para liberar espaço! Você não
pode manter todos os arquivos para sempre na fase beta do jogo porque existem muitas seleções. v205: Nova linha 3005 no terminal Monte da Rocha com extensão do corredor; pontos melhores opcionais no corredor (verificar as configurações de simulação, isso só é válido para 2/L3 l3); suporte para mods colaboradores exclusivos a serem lançados em 2019 e 2020 (baixe SU12 aqui); câmera
automática se afasta com o volante (desligue as configurações se você não gostar). Esta versão é gratuita, mas mostrará mais mensagens pedindo colaboração. Basta desligar a mensagem quando ela aparecer, uma vez por upload. Aqueles que foram colaboradores e entraram no jogo não passam por essas mensagens. Isso é necessário porque se você deixar tudo de graça, quase ninguém o suporta,
e se poucos o suportam, não é possível que o beta do jogo possa assumir. A opção de pontos certos e mods exclusivos será limitada indefinidamente, em 2019 e 2020 haverá uma série de outras coisas para os funcionários, mas a versão gratuita ainda existirá e você também receberá novidades. Windows: Mac: Linux Especificações recomendadas: Processador / Processador: RAM dual-core: 4 GB
Memória de vídeo / Memória de vídeo: configurações ultra de 1 GB: placa de vídeo recente, intermediária (luzes noturnas não captam desempenho aceitável de placas antigas/ fracas) Fique nas atualizações! Facebook: Group: Channel: você gostou do jogo e quer vê-lo progredir mais rápido? Faça um pagamento grátis! Toda a receita é usada para atribuir mais tempo ao projeto, acelerando a produção e
adquirindo cenários adicionais. Outras versões para Android da Play Store: APKs para Android antes de jogar na loja: Proton Bus Simulator (BETA) é um jogo de simulação desenvolvido pela MEP. A versão mais recente do Proton Bus Simulator (BETA) foi lançada em 14 de junho de 2019. Você pode baixar Proton Bus Simulator (BETA) 223 diretamente o jogo. Mais de 98.875 avaliações de usuários
tiveram uma média de 4,5 5 para Proton Bus Simulator (BETA). Mais de 1.000.000 jogos Proton Bus Simulator (BETA) Nwo. Venha se juntar a eles e baixe Proton Bus Simulator (BETA) diretamente! No entanto, surge a pergunta: por que os usuários querem obter o Proton Bus Simulator (BETA) para dispositivos Pc Windows? (janelas 7, 8 ou 10). Isso é simplesmente porque um laptop oferece-lhes uma
tela maior que fornece uma experiência aprimorada. Além disso, nem todo mundo tem um telefone ou tablet android, certo? Neste artigo, apresentaremos maneiras de baixar o Proton Bus Simulator (BETA) para PC com e sem bluestacks. Portanto, existem dois métodos para instalar o PROton Bus Simulator (BETA) APK no seu computador. Como usar o PROton Bus Simulator (BETA) pc para Windows
Antes de começar, você precisa baixar o arquivo de instalação do APK, você pode encontrar o botão de download na parte superior desta página. Guarde-o para um local fácil de encontrar. [Nota]: Você também pode baixar versões mais antigas do aplicativo na parte inferior da página. Existem muitos bons emuladores android no mercado, o melhor é andy, bluestacks, nox app player e mynamo. Neste
guia, vamos dizer-lhe como baixar Proton Bus Simulator (BETA) usando Bluestacks e Nox App player. Baixe Proton Bus Simulator (BETA) para pc Bluestacks Você deve primeiro instalar o software Bluestacks em seu computador ou laptop. (Nota: Volte para este post se você instalou Bluestacks corretamente) Depois do Bluestacks, por enquanto, você precisa baixar. Arquivo APK Proton Bus Simulator
(BETA). Clique aqui. Abra bluestacks, que já está instalado em seu PC/laptop. Na barra de ferramentas do canto esquerdo, você encontrará uma opção para adicionar apk. Carregue o arquivo APK definindo baças azuis. Clique aqui. Você perguntará ao lugar onde guardou o APK baixado. No meu caso, eu mantive na mesa, então eu seleciono isso. Ele agora instala automaticamente o aplicativo
Bluestacks. O Proton Bus Simulator (BETA) está localizado na guia de aplicativos na tela principal da janela Bluestacks. Agora, todos vocês estão prontos para usar o Proton Bus Simulator (BETA) no PC. Aqui está o Proton Bus Simulator (BETA) rodando com sucesso em seu PC depois de instalá-lo e clicar no aplicativo. Agora precisamos discutir a instalação do Proton Bus Simulator (BETA) no PC
usando o nox app player. Você pode usar este método se o método Bluestacks não funcionar corretamente em seu laptop ou pc. Baixe Proton Bus Simulator (BETA) pc Nox App Player Primeiro, você precisa baixar Nox App player, clique no software para iniciar a instalação do seu computador / laptop. Agora, baixe o arquivo APK daqui. Após a instalação, abra o player NOX. Na barra de ferramentas do
canto direito, você encontrará uma opção para Adicionar APK. Clique nesta opção. Selecione Não mostrar novamente e clique em I Know. Você deve selecionar o APK no local baixado. Como eu salvei o desktop, eu escolho a partir daí. (Se o arquivo baixado estiver na seção Downloads, selecione . APK a partir daí também) O Nox instala automaticamente o aplicativo. Aberto Tela inicial do player de
aplicativo Nox. Em seguida, você será perguntado se você quer mudar o Um lugar ao redor do mundo. Inicialmente, selecione Depois. Agora, você está pronto para usar o aplicativo com alguns links existentes do site incorporados no App. Nota: Use o ESCAPE para voltar à tela inicial ou, por sua vez, você pode usar os símbolos para operar o aplicativo Proton Bus Simulator (BETA) para o jogador de
aplicativos PC NOX. Se você vai seguir minha recomendação, então eu sugiro que você vá para o NOX porque é muito simples e fácil de entender. Você não tem que entrar em pânico sobre qualquer coisa que você vai ensinar uma vez após cada passo para guiar como este emulador funciona. Se não funcionou para você, então você pode procurar por seus emuladores android alternativos, a melhor
alternativa do NOX é o BlueStack. Também é bom e vale a pena usar apenas se o NOX não funcionar para você. Baixe o Proton Bus Simulator (BETA) App para PC sem Bluestacks Os usuários que desejam experimentar a disponibilidade de filmes e TV sem blustacks podem usar o novo software chamado The ARC Welder. Assim, este software só roda através do navegador Google Chrome. Se você
não tiver por padrão, vá em frente e baixe-o. Em seguida, encontre a extensão do Chrome Arc Welder na loja do Google Chrome e basta baixá-la. Agora siga os mesmos passos. Baixe o arquivo APK proton Bus Simulator (BETA) e execute o soldador de arco. Selecione - janela completa ou tela parcial durante o teste. Use essas etapas para começar a usar o aplicativo em seu computador. Com essas
etapas, o simulador de ônibus de prótons (BETA) pode estar no seu computador depois que esses dois métodos foram implementados. Portanto, é assim que você pode baixar ou instalar o Proton Bus Simulator (BETA) no seu PC. Espero que tenham gostado do meu trabalho e não se esqueçam de compartilhar esse método com amigos e entes queridos. Você também pode tentar este procedimento em
seu Mac se você estiver procurando um simulador de ônibus de prótons (BETA) para dispositivos Mac. Se ele não funcionar no seu computador ou você não puder instalá-lo, comente aqui e nós vamos ajudá-lo! Descrição proton bus simulador (beta) Este jogo está em desenvolvimento! Ele será constantemente atualizado com mais recursos, ônibus, linhas e mapas! Este é um beta jogável para
demonstrar o conceito. Uma vez que as principais características estejam completas, o jogo começará a receber conteúdo atualizado, como novos mapas e ônibus! Toque no ícone da câmera para ocultar todos os controles! Você pode encontrar uma tela imersiva 100% no jogo! Sem anúncios chatos na tela do jogo! Nota: o jogo pode mostrar alguns anúncios para suportar o desenvolvimento da tela de
carregamento (teremos que esperar pelo processo de carregamento de qualquer maneira...). Mas ele nunca exibirá anúncios de banner dentro da tela do jogo enquanto você dirige! Dicas para melhor desempenho:* Reduzir ou desativar carros de trânsito, pedestres e ônibus (definir passageiros para 20%)*Reduzir a visibilidade da câmera para um perfil mais baixo.* Evite configurações que exijam muita
memória como tráfego e conteúdo extra. ESTE JOGO NÃO FUNCIONA EM DISPOSITIVOS COM BAIXA CAPACIDADE DE RAM! Este jogo foi projetado para smartphones ou tablets com uma grande capacidade de RAM. Recomendado, se possível, 4 GB, GB, jogar com texturas de maior qualidade e muitas opções avançadas (as configurações otimizadas funcionam bem nos dispositivos mais
populares). Se o dispositivo tem menos memória, ele pode funcionar às vezes, mas pode falhar. Não é culpa do jogo! Este é o sistema que fecha o aplicativo quando ele fica sem memória. Queremos ter modelos e texturas de alta qualidade, fisicamente impossíveis de suportar esses telefones mais antigos ou muito baratos. Atualmente, este jogo é desenvolvido e testado principalmente no J7 Prime. Leia
dados de log confidenciais: - Permite que o aplicativo leia de diferentes arquivos de log no sistema. Isso permite que você descubra informações gerais sobre o que você está fazendo com o dispositivo, incluindo informações pessoais ou pessoais. Leia o conteúdo do armazenamento USB: - Permite que o aplicativo leia o conteúdo do armazenamento USB. Alterar ou excluir o conteúdo do armazenamento
USB: - Permite que o aplicativo escreva para o armazenamento USB. Exibir conexões de rede: - Permite que o aplicativo visualize informações sobre conexões de rede, como quais redes existem e estão conectadas. Acesso completo à rede: - Permite que o aplicativo crie tomadas de rede e use protocolos de rede personalizados. O navegador e outros aplicativos significam que os dados são enviados
para a Internet, portanto essa permissão não é necessária para enviar dados para a Internet. Internet.
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