اﻣﺘﯿﺎز ﮔﯿﺮی
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺸﺖ ﻧﺎرﻧﺠﯽ در ﻫﺮ ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ ﻣﻘﺪار ادوﯾﻪ ﻫﺎی روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت را در ﮐﺎروان ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.ادوﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮ را در ﻇﺮف ادوﯾﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎرت ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺒﺮﯾﺪ.در
ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﮐﺎرت ﻫﺎ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﮐﺎرت از روی ﺳﺘﻮن ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮداﺷﺘﻪ و
در ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ردﯾﻒ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
اﮔﺮ اوﻟﯿﻦ ﯾﺎ دوﻣﯿﻦ ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎز از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﺮدارﯾﺪ )ﮐﺎرت اول ﺳﮑﻪ ﻃﻼو ﮐﺎرت دوم ﺳﮑﻪ ﻧﻘﺮه( ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﯾﺎ ﯾﮏ
ﺳﮑﻪ ﻧﻘﺮه ﻧﯿﺰ از ﺑﺎﻻی آن ﺑﺮﻣﯿﺪارﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻪ ﻫﺎی ﻃﻼ ﺗﻤﺎم ﺷﻮﻧﺪ،ﺳﮑﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺮدارﯾﺪ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﮑﻪ ﻫﺎی ﻃﻼ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﮐﺎروان
اﮔﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮﺑﺘﺘﺎن ،ﻣﻘﺪار ادوﯾﻪ ای ﮐﻪ در ﮐﺎروان دارﯾﺪ،ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﻪ ادوﯾﻪ ﺧﻮد را )ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﺧﻮدﺗﺎن( ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ادوﯾﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ).ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز ادوﯾﻪ ﻫﺮ ﮐﺎروان  ١٠واﺣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﻇﺮف ادوﯾﻪ
ﻇﺮف ادوﯾﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﺪادی ﻧﺪارد.اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺪام از ﻇﺮوف ادوﯾﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ،از ﯾﮏ آﯾﺘﻢ ﺗﻮاﻓﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ زرد)زرد ﭼﻮﺑﻪ( ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدی آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آﯾﺘﻢ دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻼ آﺑﻨﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ!

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی
اﮔﺮ در ﯾﮏ دور از ﺑﺎزی ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎز ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﺪد ) ٥در ﺑﺎزی ﻫﺎی ٢و ٣ﻧﻔﺮه ﺑﻪ  ( ٦ﺑﺮﺳﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻬﺎی
آن دور ،ﺑﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﻣﺘﯿﺎز روی ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎزش را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ادوﯾـﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
زرد ﭼﻮﺑﻪ  ١اﻣﺘﯿﺎز و ﻫﺮ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﻣﻌﺎدل  ٣اﻣﺘﯿﺎز و ﻫﺮ ﺳﮑﻪ ﻧﻘﺮه  ١اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوی دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎزﯾﺶ ﺑﻌﺪ از رﻗﯿﺐ ﺑﻮده ﺑﺮﻧﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺑﺎره وﯾﺮﯾﺎ
ﺗﯿﻢ وﯾﺮﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺣﻮزه ﺑﺮدﮔﯿﻢ ،ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﻣﺎ در ﺑﺮﮔﺮدان ﺻﺪ دروازه ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﺑﺎزی  century spice roadﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ
ﻧﻤﺎﻴﻳﻢ ﺗﺎ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ و ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺑﺎزی را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﻓﻀﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ در اداﻣﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺻﺪ دروازه از ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی آن ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ و در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮی رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ
ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزی روی ﺟﻠﺪ  :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﺎدرﻟﻮ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزی ﺑﺎزی  :ﺗﯿﻢ ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﺮﯾﺎ
)ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﺎدرﻟﻮ  ،ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽ  ،ﺳﻤﺎﻧﻪ اوﺣﺪی(
ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه  :ﻓﺮزان ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ
ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ  :اﺷﮑﺎن ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ
ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ :ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽ

ﻧﺴﺨﻪ  PDFﺑﺮوﺷﻮر ﺑﺎزی را از ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺮﯾﺎ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﻴﻳﺪ
www.viria-group.ir
instagram:viriagroup
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ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎزی
ﺑﺎزی ﺻﺪ دروازه داﺳﺘﺎن ﺗﺠﺎرت ﮐﺎروان ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ و در ﺷﻬﺮ ﺻﺪ دروازه
ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد )ادوﯾﻪ ﺟﺎت( ﺑﻮده اﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ در ﻧﻘﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ادوﯾﻪ ﺟﺎت ﺧﻮد را ﻣﯿﻔﺮوﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻣﺨﺘﺼﺮی درﺑﺎره ﺷﻬﺮ ﺻﺪ دروازه
ﺻﺪ دروازه ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺻﺪ دروازه ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮ
داﻣﻐﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ دارﯾﻮش ﺳﻮم در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪ،
ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن آن را ﻫﮑﺎﺗﻮم ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از آن
ﺟﻬﺖ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﮐﺎروان ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﮔﺬر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪ دروازه ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ،ﺷﺎﻫﺮاﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎرواﻧﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ ای در ﻣﻮرد ادوﯾﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ادوﯾﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺠﺎرت ﺑﺎزار ﺻﺪ دروازه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ادوﯾﻪ
ﺟﺎت ﺑﻮده و زردﭼﻮﺑﻪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ارزان ﺗﺮﯾﻦ ادوﯾﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﺷﺖ زﻋﻔﺮان
ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮده از دوره ﭘﺎرﺗﯿﺎن آﻏﺎز و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻫﻞ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه آن ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاص داروﯾﯽ آن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در
اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دارﭼﯿﻦ در آن زﻣﺎن از ﺳﯿﻼن و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ از ﻃﻼ ﮔﺮان ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎ
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ در ﺑﺎزی ﺻﺪ دروازه دارﭼﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ﻣﺨﺘﺼﺮی درﺑﺎره CENTURY SPICE ROAD
ﺑﺎزی  centuryدر ﺳﺎل  ٢٠١٧ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪ و ﻧﻈﺮات ﻣﻨﺘﻘﺪان را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.اﯾﻦ ﺑﺎزی در رﺳﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺳ ُﺒﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮕﺮدد و ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار
ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ در ﺳﺒﮏ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎزی در  ٣ﻗﺴﻤﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی  ٢٠١٨،٢٠١٧و  ٢٠١٩اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﻦ  ٣ﺑﺎزی ﺑﺎ
ﻫﻢ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ.
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روش ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻫﺎ

ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را در دﺳﺘﺘﺎن ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﯾﮕﺮ روی ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎزی ﮐﺮدن

ﺻﺪ دروازه در ﭼﻨﺪﯾﻦ دور اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻫﺮ دور ﺑﺎزی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻮرد از  ٤ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ

H

و ﻫﺮ دور ﺑﺎزی از ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ و از ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﺳﺘﺎره را دارد ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.

٢

١

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﻫﺮ دور ﺑﺎزی

G

G

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ:ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ از ردﯾﻒ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ ).از ﻣﺤﺪوده ( F

ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﺎرت:ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﺘﺎن را ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا:ﻫﻤﻪ ﮐﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﯾﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.
اﻣﺘﯿﺎز ﮔﯿﺮی:ﯾﮏ ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎز درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ).از ﻣﺤﺪوده ( A

٣

E
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ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎز )ﭘﺸﺖ ﻧﺎرﻧﺠﯽ(

ﮐﺎرت ﻫﺎ را ﺑُﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و  ٥ﻋﺪد از اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ و اﻓﻘﯽ در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ) ( Aﻣﺎ ﺑﻘﯽ ﮐﺎرت

ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرت ﻫﺎ ﺑﮕﺬارﯾﺪ) ( B

J

روش ﺑﺎزی ﮐﺎرت ﻫﺎی ادوﯾﻪ
اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرت ادوﯾﻪ را ﺑﺎزی ﮐﺮدﯾﺪ،ﮐﺎرت را از دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﺮده  ،روﺑﺮوی ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ
ازای ﺗﺼﺎوﯾﺮ ادوﯾﻪ روی ﮐﺎرت از ﻇﺮف ادوﯾﻪ ﻫﺎ،ادوﯾﻪ ﺑﺮدارﯾﺪ و روی ﮐﺎروان ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ) ( J
ﮐﺎرت ﻫﺎی ارﺗﻘﺎء :
اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرت ارﺗﻘﺎء) ٢ﻋﺪدی( را ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﯾﮑﯽ از ادوﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎروان ﺧﻮد را ﺑﻪ ادوﯾﻪ
ای ﺑﺎ ﯾﮏ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ادوﯾﻪ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻗﻬﻮه ای دارﭼﯿﻦ
درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ارﺗﻘﺎء دﻫﯿﺪ .زرد زردﭼﻮﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ زﻋﻔﺮان ﺳﺒﺰ ﻫﻞ
ﮐﺎرت ﻫﺎی ارﺗﻘﺎء ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
ﻫﻤﻪ ی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت،اﻣﮑﺎﻧﺶ را ﻣﯽ دﻫﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺑﺘﺪا ﯾﮏ زردﭼﻮﺑﻪ را ﺑﻪ
ً
ﻋﯿﻨﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ زﻋﻔﺮان ﺑﺪﺳﺖ آورده را ﺑﻪ ﻫﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ
زﻋﻔﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را
ﮐﻨﯿﺪ ) .ﮐﺎرت ﻫﺎی ارﺗﻘﺎء  ٣ﻋﺪدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ  ٣ﺑﺎر اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺗﺮﺗﯿﺐ ارﺗﻘﺎء ادوﯾﻪ ﻫﺎ

دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﺳﮑﻪ ﻃﻼ و ﺳﮑﻪ ﻧﻘﺮه در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ردﯾﻒ ﮐﺎرت ﻫﺎی اﻣﺘﯿﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ) ( D C

ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن
اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻘﺪار ادوﯾﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﭘﯿﮑﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد را از ﮐﺎروان ﺧﻮد
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻇﺮف ادوﯾﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و در ﻋﻮض ﻣﻘﺪار ادوﯾﻪ ای را ﮐﻪ در ﭘﺎﻴﻳﻦ ﭘﯿﮑﺎن دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد از
ﻇﺮف ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﮐﺎروان ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

٢ﯾﺎ٤ﯾﺎ ٦واﺣﺪ زردﭼﻮﺑﻪ را ﺑﺎ ١ﯾﺎ٢ﯾﺎ ٣واﺣﺪ ﻫﻞ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن )ﭘﺸﺖ ﺑﻨﻔﺶ(

در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻫﺎ  ١٠ﻋﺪد ﮐﺎرت ﺑﺮای آﻏﺎز ﺑﺎزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ )ﮐﺎدر ﺑﻨﻔﺶ(

روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرت اﯾﺠﺎد و ﯾﮏ

ﮐﺎرت ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺖ آﻏﺎزﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺎزی

ﻣﺜـﺎل :ﺷﻤﺎ  ٦زردﭼﻮﺑﻪ دارﯾﺪ و ﮐﺎرﺗﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ  ٢زردﭼﻮﺑﻪ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻞ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ

ﮐﺎرت اﯾﺠﺎد

ﮐﺎرت ارﺗﻘﺎء

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺮ زده و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن روی ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ) ٦ ( Eﻋﺪد از روی ﮐﺎرت

ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ) ( F

اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎد ادوﯾﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.آن ﻫﺎ را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﻫﺮ رﻧﮓ را در ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارزش

آن ﻫﺎ در ﺑﺎزی ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ.

 .١زرد

زرد ﭼﻮﺑﻪ  .٢ﻗﺮﻣﺰ

زﻋﻔﺮان .٣ﺳﺒﺰ

ﻫﻞ .٤ﻗﻬﻮه ای

دارﭼﯿﻦ

ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزی ﮐﺎرت ﮐﺎروان )ﭘﺸﺖ ﻗﻬﻮه ای( )از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺳﺘﺎره ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه را

دارد( ﺑﺮدارﯾﺪ.ﺑﻌﺪ از ﺑﺮ زدن ﮐﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺪﻫﯿﺪ)  ( Gﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺳﺘﺎره را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮوع
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) ( H

ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺎزی ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺨﺺ ادوﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و روی ﮐﺎرت ﮐﺎروان ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.ﻣﯿﺰان ادوﯾﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ٣ :زردﭼﻮﺑﻪ) ( ١

ﺑﺎزﯾﮑﻦ دوم و ﺳﻮم :ﻫﺮﮐﺪام  ٤زردﭼﻮﺑﻪ) ( ٣ ٢

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ :ﻫﺮﮐﺪام  ٣زردﭼﻮﺑﻪ و  ١زﻋﻔﺮان) ٤و( ٥

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮏ ادوﯾﻪ از
ﮐﺎروان ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ و روی آن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.ﺳﭙﺲ ﮐﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺘﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ :اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرت ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻟﯿﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ردﯾﻒ ﮐﺎرت ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﯾـﮕﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ!
ﻣﺜﺎل:ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺎرت ﺗﺠﺎرت )از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( را ﺑﺮدارﯾﺪ)  ( kﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ واﺣﺪ
ادوﯾﻪ روی ﻫﺮ ﯾﮏ از  ٣ﮐﺎرت ﻗﺒﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ) ( L

ﻧﮑﺘﻪ:اﻧﺘﺨﺎب آﻧﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ادوﯾﻪ ای روی ﮐﺎرت ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ.

ﻫﺮ وﻗﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎن را ﺑﺮﻣﯿﺪارﯾﺪ  ،ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دوﺑﺎره
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪی از ﺳﺘﻮن ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرت

ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ) * .ﻫﺮ زﻣﺎن در ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از

ﻗﺒﻞ روی آن ادوﯾﻪ ﯾﺎ ادوﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ادوﯾﻪ ﻫﺎی روی آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.

k

L

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا
در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرت ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎزی ﮐﺮده اﯾﺪ را ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﭘﺲ از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا در آن ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎ
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺎرت ﻫﺎی دﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻋﻤﻠﯿﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ،اﯾﻦ ﮐﺎر
دﻓﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.

