
   Gamebot Clash نام با کلنز آو کلش برای معروف و جدید روباتی معرفی

 کلش بازی برای موجود های ربات بهترین از یکی

 2 کلش دنیای محترم کاربران مخصوص

  

 برنامهو استقبال بی نظیر کاربران تصمیم گرفتیم تا تمامی ربات های خوب و معروف این بازی را در  Clashbot  پس از معرفی ربات

 .نامیده می شود CGB است که به اختصار Clash Gamebot منتشر کنیم. یکی از این ربات های پرطرفدار ربات جدید

 Gamebot Clash اشد که می تواند امکانات بسیار عالی و منحصر به ربات جدید برای بازی کلش اف کلنز )جنگ قبلیه ها( می ب

 .فردی در اختیار شما قرار دهد

 

 را طبق بازی توسط ربات های کلش به راحتی می توانید بازی را تحت کنترل ربات قرار دهید و خودتان به استراحت بپردازید. ربات

 .برنامه ریزی انجام شده توسط شما به وسیله نرم افزار بلواستکس کنترل می کند

 

 :است شده نوشته آنها توضیحات اختصار به که است زیر های قابلیت دارای CGB ربات

LOG: 

 ورود به سیستم حمله جدید

 گرفتن عکس از دهکده شما

 :نیروها

 استفاده از نیروهای سفارشی اردوگاه و اردوگاه نیروهای تاریکی

 :جستوجو

 جستوجو برای دهکده های از بین رفته و سالم

 شرایط اضافه شده اکسیر و طال

 :حمله

 deadbas وlivebase  برای دوگانه های گزینه

 D/R تناسب قلعه قبلیه به نسبت

 اضافه شدن لیست از پیش تعیین شده برای استفاده در حالت حمله

 :پیشرفته حمله

TH Bully می تواند با تنظیمات حمله از deadbase or livebase مورد استفاده قرار گیرد 

 :مبارزه پایان

 رزشمند، کمتر باشنددارای گزینه برای پایان دادن به جنگ در صورتی که منابع از حد ا
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 اضافه شدن گزینه ای برای پایان، در صورتی که منابعی باقی نمانده باشند

 اضافه شدن گزینه برای پایان، در صورتی که یک یا دو ستاره دریافت کرده باشید

 امکان به اشتراک گذاری پخش دوباره

 :هدایا

DONATE برای نیروهای سفارشی 

 ، کاراکترهای ویژه ترکیه ای و روسی(ã و ñ , ç مانند) ترهای خاصالفبای التین، شماره ها، کاراک

MISC: 

 پروفایل های چندگانه

 اضافه کردن گزینه ای برای پاک کردن خودکار مقبره ها

 :ارتقاء

 اضافه شدن قابلیت آپگرید کردن ساختمان ها و قهرمان ها

 اضافه کردن یک کارگر برای دیوارها

 اضافه شدن ارتقاء البراتوری

 :دادن اگاهی

 اضافه شدن دستور ریستارت

 اضافه شدن دستور توقف

 اضافه شدن قابلیت اخطار دادن به هنگام پر شدن اردوگاه

 :مخصوص قسمت

 اطالعیه از انتشار نسخه جدید

 شناسایی الگ ها و فایل های موقت که از تاریخشان گذشته است

 چک کردن زبان بازی

 ی کم سرعتبه تاخیر انداختن برای کامپیوترها

 فشار دادن خودکار دکمه استارت به هنگام بارگذاری

 LOG نوشتن مختصات

 PNG گرفتن تصویر از بازی با فرمت

 اهدا نیرو، درخواست نیرو و پرتاب نیرو به/در قلعه قبلیه

 :امکانات دیگر

 رابط کاربری گرافیک دو زبانه

 حل مشکالت

دیوارها، ساختمان ها، نیروها، جستوجو، درخواست برای قلعه قبلیه، ارتقاء  رفع مشکل عدم پرداخت الماس: مسلح کردن دوباره،

 دادن قهرمان ها، آموزش سربازها



 

  

 :ربات این خصوص در مهم نکات

 4.5  نصب به نیازمند ربات این اجرای برای. FrameWork Net 2010  و VCredist هستید باال به. 

 برنامه نیازمند آن از استفاده برای و است ویندوز مخصوص ربات این  BlueStacks هستید. 

 هستیم. اطالع بی آن های گزینه و عملکرد نحوه از نیز ما و ندارد وجود ربات این با رابطه در آموزشی حاضر حال در  
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بالک شدن اکانت شما در   بردن سرعت ربات سرور کلش متوجه تقلب شود لذا هرگونهر برخی موارد ممکن است با باالد : توجه

 .شما نخواهد داد نشدن یچ تضمینی از بابت بالکدنیای کلش هبازی جنگ قبلیه ها با مسئولیت خود شما می باشد و 

 


