جزء القواعد التكنولوجية

حرب القواعد

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
المراحل :
طبعا من خواص المراحل في اللعبة اننا سنمر في كل مرحلة ببلد عربية و سيكون في الخلفية احد معالمھا
و سيكون عدد المراحل في الديمو 8مراحل
في اللعبة ستمر من الجزء الشرقي الي الغربي
و ھذه خريطة الدول العربية :

فمن ھذه الخريطة يمكن ان نختار الدول مرورا بالسعودية  ,الكويت ,ايران,العراق,تركيا,سوريا,اردن,مصر
سنبدأ اللعبة بالفصول من الصيف ,خريف,شتاء,ربيع
و سنتبع في اسلوب المراحل اسلوب فتح خواص جديدة في اللعبة كظھور اسلحة جديدة
و انا احبذ ان يكون ال easy,medium,hardتقوم بالتحكم بالذكاء االصطناعي و ليس بدفاع القاعدة او من الممكن
ان يزود دفاع وحدات العدو
فالنتخيل انك قمت بالوصول الي القاعدة فبالتالي جنودوا و دباباتوا و طائراتوا اصبحت صفر
فلن يفرق اذا كان دفاع القاعدة كيبر او أل فأنت ستكون متفوق في كل الحاالت
فتفقد اللعبة جزء منھا
المرحلة األولي :
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بما ان اول مرحلة ستكون في الصيف و بما انھا في السعودية فبھا معالم كثيرة يمكن استعمالھا و طبعا في السعودية
ستكون الببئة تدل علي حر و بيئة صحراوية و انا افضل ان نبدأ اول مرحلة بسيطة يعني بخط مستقيم و رمل و نزود
بعض النخل :

و في ھذه المرحلة االسلحة المتوفرة لك :
جنود ذو رشاش و جنود ذو قاذفة صواريخ
اسم الجنرال و ھو يستعمل دبابة سريعة
و سيكون في اول مرحلة و بما ان السعودية غنية بالبترول سيكون ظھور البترول سريع جدا و الحرب علي اشدھا
المرحلة الثانية :
ثاني مرحلة و ھي بالكويت و ھي ايضا في بيئة صحراوية و شديدة الحر و نحن في الصيف و نفس البيئة السابقة و
لكن الطريق غير مستقيم :
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و في ھذه المرحلة االسلحة المتوفرة لك :
جنود ذو رشاش و جنود ذو قاذفة صواريخ و دبابات سريعة
اسم الجنرال و ھو يستعمل الدبابات المدرعة
و بما ان الكويت غنية غنية بالبترول و لكن اقل من السعودية فيكون ظھور االبار ابطأ

المرحلة الثالثة :
فصل الخريف
ثالث مرحلة بما انھا في ايران و ايران مناخھا بالخريف بارد فيجب ان يكون الضوء خافت و ليال و بيئة زراعية في
ايران و كل زراعتھا من النوع الغذائى

و في ھذه المرحلة االسلحة المتوفرة لك :
جنود ذو رشاش و جنود ذو قاذفة صواريخ و دبابات سريعة و دبابة مدرعة
اسم الجنرال و يستعمل نفس اسلحتك
و سيكون في ثاني مرحلة و بما ان ايران غنية بالبترول فسيكون ھذا اسرع دور
المرحلة الرابعة :
رابع مرحلة في تركيا و بما اننا في الخريف فيكون المناخ معتدل جدا و تسقط اوراق االشجار و مليئة باالشجار الملونة
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و في ھذه المرحلة االسلحة المتوفرة لك :
جنود ذو رشاش و جنود ذو قاذفة صواريخ و دبابات سريعة و دبابة مدرعة و دبابة مضادة للطائرات
اسم الجنرال و لكنه يملك طائرات نفاثة
و سيكون سرعة اللعبة ابطأ من ايران و لكن اسرع من السعودية
المرحلة الخامسة :
فصل الشتاء
خامس مرحلة و بما انھا في العراق و في العراق الجبال الكردية التي بھا امطار شديدة او بعيدا عن الجبال و امطار
شحيحة و تكون باردة جدا فيمكن ان نضيف جو ليلي
و لو كانت علي الجبال الكردية فيكون البيئة جبلية و لكن لو بعيدا عن الجبال يمكننا عمل نھر ليكون مثال نھر دجلة و
بجانبه مزروعات و الطريق بين البلدين جسر فوق المياه و الطريق مستقيم مرة اخري كتجديد:
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جنود ذو رشاش و جنود ذو قاذفة صواريخ و دبابات سريعة و دبابة مدرعة و دبابة مضادة للطائرات و طائرات اف
16
اسم الجنرال و يملك جميع االسلحة
و العراق بھا بترول اقل من الدول ال 4السابقة و اكثر من الدول القادمة

المرحلة السادسة :
فصل الشتاء
سادس مرحلة و بما انھا في سوريا بھا امطار شديدة و ايضا الزراعة قوية فيمكنا عمل اشجار و مزروعات قصيرة
يعني كل نوع من انواع الزراعة و ستكون الرياح قوية و تسقط اوراق الشجر من شدة الرياح
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جميع االسلحة
اسم الجنرال و يملك جميع االسلحة
و سيكون العدو ليس له ميزة في ھذه المرحلة
و سوريا اقل دولة فيھا بترول في جميع دول اللعبة فتكون ابطأ مرحلة
المرحلة السابعة :
فصل الربيع
سابع مرحلة و بما انھا في الربيع و في االردن بھا مناخ معتدل و صفاء الجو و بيئة صحراوية
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جميع االسلحة لالعب و العدو
و سيكون العدو ليس له ميزة في ھذه المرحلة
و االردن بترول اقل من كل الدول و لكن اكثر من سوريا فقط فتكون ثاني ابطأ مرحلة
المرحلة الثامنة :
ثامن مرحلة و بما انھا في مصر و في الربيع فيمكنا عمل زھور ملونة و جو معتدل و صافي و ممكن نخلي النيل تحت
القواعد لو عايزين

جميع االسلحة لالعب و العدو
و سرعة اللعبة اسرع من سوريا و االردن و ابطأ من باقي الدول
ستكون ميزة العدو انك ال يمكن ان تري قاعدته
مقارنة السرعة :
الدول مرتبة من االسرع لالبطأ  :ايران-تركيا -السعودية-كويت-العراق-مصر-االردن-سوريا
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