بسم اهلل الرحمن الرحیم
باصی قلعَ  1دس سال  ۲۰۰1بَ باصاس عشضَ ضذ  .توایم دوست داساى باصی
ُای استشاتژیک دیواًَ واس بَ ایي باصی عالقَ هٌذ بودًذ  .سشصهیین آصاد
بشای پادضاُیً.یشوُای ًاهحذود بشای تصشف سشصهیٌِای جذیذ.افضایص
قذست و پول و اهکاًات صیادی کَ ًویطذ بَ آى فکش کشد
ایي باصی عالقَ هٌذاى صیادی دس ایشاى پیذا کشد
ولف حاکن خیاًتکاس بیطتش سشصهیي اًگلیس سا تصشف کشدٍ است
سش لٌگِام با ضوا هسئلَ جٌگ با ولف سا دس هیاى گزاضتَ است
ضوا بایذ سشصهیي پذسی خویص سا باصپس گیشیذ

دس سال  ۲۰۰۳ضشکت Fireflyبا اسائَ Stronghold
Crusaderدوست داساى بَ ایي باصی و باصی ُای
استشاتژیک سا بَ جٌگ ُای صلییب بشد صهاى جٌگ خلفای عشب
با پادضاُاى هسیحی و حاال ضوا یم تواًیذ ییک اص ایي
پادضاُاى و خلفا باضیذ
دس ایي جٌگ ُا کَ  ۲۰۰سال بَ طول اًجاهیذ
سش اًجام پس اص  9جٌگ چٌذ سالَ هسلواًاى پیشوص هیذاى
ضذًذ
صالح الذیي ایویب افتخاس جِاى اسالم کَ با سضادت ُای
خویص تواًست اص وسود صلیبیوى بَ خاک پاک هسلواًاى
جلوگیشی کٌذ

دس سال stronghold 2 ۲۰۰۵واسد باصاس ضذ البتَ گشافیک
باالی ایي باصی ُوَ سا جزب خود کشد اها گین پیل باصی بَ
ًسخَ ُای قبیل ًیم سسیذ.
دس ایي باصی ضوا دس ًقص یک ضوالیَ و دوست باوفای سش
ویلیام اعوال ًقص هیکٌیذ
سشویلیام دست ساست پادضاٍ هیباضذ و ضوا با تالش ُا و
سضادت ُای خود تا پایاى هشاحل جایگاٍ سشویلیام سا هیگیشیذ
هشاحل هتٌوعی کَ دس قلعَ ۲وجود داسد باعث ضذٍ است تا
ًسخَ ًادسی هیاى دیگش ًسخ قلعَ باضذ

دس سال stronghold Legends ۲۰۰۶عشضَ ضذ.دس
ایي باصی هقذاسی اص گشافیک کن ضذ اها هجووعَ اص جضئیات و
ضخصیت ُای جادویی بَ باصی اضافَ ضذ کَ طشف داساى
بسیاسی پیذا کشد.
ایي باصی کَ هستقیوا با حزب ضیطاى پشستاى دس استباط است
با استفادٍ اص ضخصیت ُای ضیطاین تواًستَ جاربَ صیادی
دس باصی بوجود آوسد
ضخصیت بضسگ بشیتاًیایی یعین استوس ضاٍ افساًَ ای دس ایي
باصی ًقص آفشیین کشدٍ است

دس سال ً ۲۰۰۸سخَ جذیذی اص stronghold
Crusaderبَ ًام stronghold Crusader
Extremeبَ باصاس عشضَ ضذ کَ حالت Very Hardاص
ُواى باصی بود بَ طوسی کَ ضوا دس ایي باصی ُش لحظَ بایذ
هٌتظش حولَ چٌذ ُضاس ًفشی دضوي باضیذ.
 ۸پادضاٍ جذیذ دس ایي باصی وجود داسد
قذست خلفا بیطتش ضذٍ است
سشباصخاًَ ُایی با حالت سًذوم وجود داسد کَ بذوى
هحذودیت سشباصُای اسوپایی و عشیب تولیذ هیکٌذ

دس سال  Stronghold 3 ۲۰11عشضَ ضذ ییک اص بِتشیي
باصی ُای استشاتژیک با ُواى اهکاًات و گشافییک فوق العادٍ
کَ حیت صهاى ُای ضب و سوص ُن دس ایي باصی وجود داسد
ایي باصی کوتشیي طشفذاس سا دس ایشاى داسد
حالت باصی اًتخایب وجود ًذاسد
تٌِا بَ صوست هشحلَ ای هیباضذ
سشباصاى ُواى سشباصاى قلعَ ۲هیباضذ با کیم ویشایص

سال  1391در تاریخ  15فزيردیه ماٌ ايلیه سایت تخصصی تزای مجمًعٍ
تاسیُای قلعٍ ي جىگُای صلیثی پایٍ ریشی ضذ.
سایت قلعٍ تا حذيد  10ماٌ تذلیل کمثًد يقت ي عذم استقثال َمًطىان
عشیش ایزاوی مًقتا آفالیه تًد,تا ایىکٍ در تُمه ماٌ  92کار خًد را تطًر رسمی
آغاس کزد.
تذلیل کمثًد امکاوات مالی تثلیغات ایه سایت فقط در گیمزوجز اوجام می
ضذ.تا يجًد تمام کمثًد َایی ي تىثستُایی کٍ در راٌ ضکًفایی سایت
يجًد داضت سایت قلعٍ تًاوستٍ است امزيس رتثٍ ايل را در سمیىٍ ایه
مجمًعٍ تاسی کسة ي حفظ کىذ.
مطالة ايلیٍ ای کٍ در سایت قزار میگزفت مطالة معمًلی تًد کٍ تمام
کارتزان تا آن آضىایی داضتىذ.

اس جملٍ:وقطٍ,تزیىز ي ...اما پس اس ایىکٍ اوجمه سایت قلعٍ تٍ لطف
مذیزان پزتالضی َمچًن آقایان حسیه يلیشادٌ,طاَا سلطاویفز,علیزضا
فارسی وژاد ي رضا دايدی پایٍ گذاری ضذ
مطالة جذیذ ي متىًعی در اوجمه ي سایت قزار گزفت.در ماٌ َای ايلیٍ
فعالیت سایت تسیار کىذ تًد تذلیل عذم آضىایی مذیز سایت تا مطالة
جذیذی کٍ تزای ایه مجمًعٍ تاسیُا تًلیذ ضذٌ تًد.
پس اس گذضت یک سال اس فعالیت سایت,ايلیه وزم افشار اختصاصی
تاسیُای قلعٍ ي جىگُای صلیثی در ایه سایت تًلیذ ضذ
امکاواتی کٍ در ایه تزوامٍ يجًد داضت مه جملٍ:مپ َای
جذیذ,تزیىزَای جذیذ,آمًسش َای جذیذ ي ...تًد

خًضثختاوٍ استقثال تسیار سیادی اس ایه تزوامٍ ضذ ي وسخٍ  2ي  3ایه
تزوامٍ ویش تُیٍ ضذ.
مذ ساسی کٍ یکی اس حزفٍ ای تزیه مُارت َا تزای ایه تاسی َا تًد.
در تاتستان  92تًسط یکی اس مذیزان کارآمذ سایت یعىی آقای سلطاوی فز
ارائٍ ضذ ي طزفذاران سیادی را تٍ خًد جذب کزد.
ايلیه مذساسیُا تزای قلعٍ 2تًد.مذَای تعذی کٍ تا تزوامٍ دیگزی ساختٍ
می ضذ تًسط آقای مُذی مطایخی َمکار تاسوطستٍ ارائٍ ضذ.
مذَای وًع ديم تزای تاسیُای جىگُای صلیثی ي قلعٍ 1مًرد استفادٌ قزار
میگزفت.
پس اس آن مذ ساسی تزای کارتزان سایت قلعٍ تٍ راحتی اوجام می ضذ سیزا
َمٍ آمًسضات تزای ایه تزوامٍ يجًد داضت.

سایت قلعٍ تا تمام قذرت در حال تالش است تا محیط کارتزپسىذ ي آمًسوذ
ای را تزای کارتزان ایزاوی ي خارجی تُیٍ ومایذ.
اوجمه قلعٍ تا تالش مذیزان تايفا ي سحمتکص ي متخصصیه ماَز تًاوستٍ
است پاسخگًی سًاالت ي ضثُات گیمزَای ایزاوی تاضذ.
سایت قلعٍ تا تالش ي کًضص در وظز دارد تا تا لطف خذا ي یاری َمًطىان
عشیش تمام ویاسَای کارتزان را تزطزف کىذ.
تٍ امیذ خذا....
سایت تخصصی قلعٍ ي جىگُای صلیثی
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