
 جدول المحتوى  -  الشامل NBMدلیل  
 

 ً  ! نا المعدنینبزمالئ   مرحبا
 

، وھي واحدة من    NFT Battle Miners (NBM)تم إعداد ھذه السلسلة من المقاالت المصغرة لتتعلم بسرعة كل ما تحتاج معرفتھ حول  
 یرجى استخدام الجدول التالي :) شموالً وإثارة! إذا ضعت أثناء رحلتك ،  NFTأكثر ألعاب 
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: ابداء من  ة األولى، المقالالشامل NBMدلیل  
 الصفر!

 مرحباً بك زمیلي المعدن! 
ب  ، إحدى أكثر ألعا NFT Battle Miners (NBM) في ھذه السلسلة من المقاالت المصغرة، ستتعلم بسرعة كل ما تحتاج معرفتھ حول

 !امتالك األراضي وبطاقات البناء وحتى الفوز بالملصقات والقطع والحزمشموالً وإثارة! من خالل االنضمام إلینا، ستتمكن من  NFT الـ

 دعونا نتعمق! 

ھناك أنواع مختلفة من البطاقات. الصورة تساوي ألف كلمة، دعونا نلقي نظرة على تلك البطاقات   ،  NBM في لعبة أوالً: األساسیات!  
 .المختلفة 



 

 لكل حزمة ترویجیة تفتحھا، تتلقى بطاقة نشطة عشوائیة واحدة.  الحزمة الترویجیة: 

 المصغرة.  NBMجنبًا إلى جنب مع ألعاب   NBMمن البطاقات یسمح لك بلعب ألعاب  نوع    البطاقة النشطة: 

 منھم للحصول على حزمة ترویجیة مجانیة. 5امزج    قطعة البطاقة:

 معظمھا أراضي وبطاقات إنشائیة (سنتحدث عنھا الحقاً).   بطاقات أخرى: 

 

 .الرسمي  NBMعلى موقع یجب تنفیذ جمیع اإلجراءات المذكورة أعاله (الفتح، والحرق، والمزج)  

. عملیًا، كل ملصق (عند حرقھ) یساوي حزمة ترویجیة واحدة. لكن مستویات مختلفة من الندرةمالحظة: یمكن أن تحتوي الملصقات على  
عبوات!).   6ملصقات =    5! (حرق  أكثر   إلنشاء حزم ترویجیة   من نوعھا   مزج فریدة  عملیات في   األكثر ندرة   یمكن استخدام الملصقات ...  

 لمزید من المعلومات!  اإللكتروني (قسم المزج)   NBMال تتردد في استكشاف موقع 

https://nftbattleminers.com/
https://nftbattleminers.com/
https://game.nftbattleminers.com/blending


(الرابط في المقالة الخاص بنا     Discordعندما تكون نشط على المذكورة أعاله    NFTsھو ... أنھ یمكنك الفوز بمعظم  فضل الجزاء األ و 
من ھذه السلسلة المصغرة لزیادة فرصك في الفوز  یرجى مراجعة المقالة التالیة فلس واحد! ولكن قبل االنضمام،    صرف الثانیة). ال حاجة ل

 إلى أقصى حد!

 

 NBMفریق  

 



الشامل، المقالة الثانیة: انظم إلى  NBMدلیل  
Discord   !واربح 

 

 مرحباً زمیلي المعدن! 
، إحدى أكثر   NFT Battle Miners (NBM)في ھذه السلسلة من المقاالت المصغرة ، ستتعلم بسرعة كل ما تحتاج لمعرفتھ حول  

 شموالً وإثارة!  NFTألعاب  

الخاص بنا   Discordنقترح علیك االطالع علیھا. إذا كنت قد انضممت بالفعل إلى    مقالتنا األولى: ابدأ من الصفر!  إذا لم تكن قد قرأت  

. إذا كانت لدیك مشاكل في فھم الجملة مقالتنا الثالثة، البطاقات النشطة واألساسیات قال إلى  )، فیمكنك االنت linked-waxوكنت مرتبًطا (

 السابقة، فھذه المقالة الثانیة مخصصة لك!

فرصك في الفوز بواحد منھم،   زیادة . ل Discord سیرفر ھدیة یومیًا على    15ما یصل إلى    بإطالق   NBMیقوم فریق    في المتوسط، 

 رسمي. معدن وتصبح    Discordسنوجھك في ھذا الفصل الثاني حول كیفیة االنضمام إلى  

 یرجى مراجعة ھذا البرنامج التعلیمي.. إذا لم یكن لدیك واحد،  AXWأوالً ، تأكد من أن لدیك حساب  

“ click. بمجرد الدخول، یجب أن تحصل على إشعارین على الشریط الجانبي األیسر. حدد اإلشعار األول ثم  Discordانضم إلى ثانیًا،  

me to verify!” .’ 

https://medium.com/wax-io/how-to-create-a-free-wax-blockchain-account-2e654f0b9917
https://discord.gg/f2ATuQc4J5
https://discord.gg/f2ATuQc4J5
https://discord.gg/f2ATuQc4J5


 

ھذه العملیة تلقائیة وتستغرق بضع ثواٍن فقط. بعد ذلك، انقر فوق اإلشعار الثاني وأدخل كلمة التحقق المعروضة. في حالة عدم تمكنك من 

 الكود، یمكنك طلب رمز صوتي (والذي سیكون مختلفًا عن الرمز الذي حصلت علیھ في الصورة).قراءة  

 



ـ الخاص بك ب   WAXالخاص بك. سیسمح لك ربط حساب    WAXأنت على وشك االنتھاء! حان الوقت اآلن لربط حساب    تھاني! 

Discord   :بما یلي 

 فتح المزید من الھدایا  •

 محفظتكاستالم الجوائز مباشرة في   •

 كن معدن تم التحقق منھ •

 :Discordـ  الخاصة بك ب   WAXلربط محفظة  

 (ضع في اعتبارك النقطة)”honeycomb.“   واكتب  ”bot-commands“ انتقل إلى قناة  •

 

 

 

 drop“ وانقر على  1، فتحقق من القسم  ”honeycomb NFT“ یجب أن تظھر نافذة بھا جمیع التعلیمات. إذا لم یكن لدیك  

link”  : 

 

 

 

. بمجرد تسجیل الدخول، قم بشراء  GCU. انقر فوق تسجیل الدخول واقبل  honeycombستتم إعادة توجیھك إلى موقع  

“honeycomb NFT”   0.25مقابل  WAX: 

 



من رسالة   2، وفي القسم   ”bot-commands“  في قناة ”honeycomb.“ ، وأعد كتابة  Discordبعد ذلك، ارجع إلى   •

 المساعدة ، انقر على "ھذا الرابط":

 

 

 

 send“بالضغط على    التحویل اإللكتروني. قم بتسجیل الدخول وتأكید    Atomic hubستتم إعادة توجیھك بعد ذلك إلى موقع 

Transfer”: 

 

 

-bot“دقائق). أخیًرا، ارجع إلى قناة    3وانتظر بضع ثوان (یمكن أن تستغرق العملیة ما یصل إلى   التحویل قم بتأكید  

commands”     في)Discord :واكتب ( “.wallets”    عنوان   واضف" WAX :"الخاص بك 

 



 

 :األزرق الخاص بك. یجب أن یتحول اسمك المستعار إلى اللون    WAXتمت اآلن عملیة ربط عنوان   تھاني! 

 

 

“.wallets”   قناة    من“bot-commands”   ألن ھذه الرسالة تظل الرابط الوحید بین محفظتك

 الخاص بك.  Discordوحساب 

الخاص بنا. لذلك، تحتاج فقط إلى   Discordالخطوة األخیرة ھي الحصول على الحالة النشط، بمعنى الوصول إلى المستوى الخامس في  

الدردشة مع المعدنین اآلخرین (یفضل أن یكون ذلك في الدردشة العامة، ولكن بدون برید عشوائي). یستغرق الوصول إلى الحالة النشطة 

 .الوصول الممتاز إلى المسابقات الفریدة و المزید من الھدایا  ساعات ویفتح لك میزات إضافیة، مثل  عموًما أقل من بضع 

 ”bot-commands“! مالحظة: إذا كنت ترید معرفة رتبتك، فانتقل إلى قناة  NBM NFTsاآلن، أنت جاھز تماًما للفوز بأول 

 . ”rank!”واكتب 

، نتعامل مع الحسابات المتعددة واستخدام الروبوتات على محمل الجد. لضمان حصول كل عضو على NBMفي    أخیًرا، تذكیر ودي: 

) والفوز بالعمالت المجانیة، نحن نستخدم أسالیب مبتكرة جنبًا 3) شراء الحزم بأقل سعر و  2المجانیة،    NFTs) الفوز بـ 1فرصة عادلة لـ  

الخاص بنا. سیتم حظر جمیع الغشاشین بشكل    Discordالحالة الصحیة باستمرار للإلى جنب مع الروبوتات وأعضاء المجتمع لمراقبة 

. باإلضافة إلى ذلك، لضمان NBMوسیتم إدراجھم في القائمة السوداء في جمیع المشاریع المرتبطة بال    NBMدائم من جمیع أنشطة  

 ل فائز. لذلك، دعونا نلعب بشكل عادل ونستمتع بالرحلة معًا :)أقصى قدر من العدالة خالل الھدایا / المسابقات، یتم التحكم یدویًا في ك

 و   NBMلنشطة واستخدامھا أیًضا للفوز بعمالت  ، حیث ستتعلم كیفیة قراءة البیانات على البطاقات ا المقالة الثالثةنأمل أن نراك في 

NFT  .المجانیة 

 

 NBMفریق  

 



البطاقات : الثالثةالشامل، المقالة  NBMدلیل  
 النشطة واالساسیات!

 مرحباً زمیلي المعدن! 
 

، یجب أن تكون اآلن جاھًزا بالكامل ، وقد فھمت االختالفات بین الملصقات والبطاقات النشطة ،   2رقم و 1رقم من خالل قراءة مقاالتنا 
 وربما ربحت أول ھدایاك!

التي تسمح لك  NFTs، البطاقات النشطة! (تذكیر: البطاقات النشطة ھي  NBMاف اآللیة األساسیة في قلب لعبة حان الوقت اآلن الستكش
 ). لذلك ... دعونا نتعمق! NBMباللعب في لعبة 

 ، ستكون قادًرا على التعدین و / أو القتال! NBMأول شيء یجب معرفتھ: في لعبة 

عشوائي.   NFTن ، فإنك تستخرج الموارد و ... تحصل أیًضا على فرصة الستخراج (الفوز) في كل مرة تقوم فیھا بالتعدی جزء التعدین:
 الخاصة بك أقوى من منافسك ، فستفوز.  NFTsیمكنك مواجھة خصوم معینین. إذا كانت  الجزء القتالي:

سمات رئیسیة. دعونا  6دائًما على  تعتمد جوانب التعدین / القتال في الغالب على البطاقات النشطة. یحتوي ھذا النوع من البطاقات
 ). األزرق: التعدین. األخضر: المستوى والندرة.PvPفئات. باللون األحمر: معارك العب ضد العب ( 3نقسمھم إلى 

 

 أفضل!).  أعلى كان (كلما كان ذلك PvPوضع العب ضد العب  في NFTما مقدار الضرر الذي سیحدثھ  القوة:

 في وضع العب ضد العب (كلما كان ذلك أقل كان أفضل). NFTھذا الـ عبتكم سیكلفك لالطاقة: 

NFT: زید من احتمالیة الحصول على معزز یNFTs .عندما تقوم بالتعدین 

 تعدین.الزید من الموارد التي تستخرجھا عندما تقوم بی معزز تعدین الموارد: معزز



 

 . Ultimateإلى  Commonبدًءا من  لكل بطاقة ندرتھا الخاصة ، درجة النادرة:

 . 5إلى  1، على الرغم من ندرتھا الجوھریة ، لھا أیًضا مستواھا الخاص الذي یتراوح من  NFTكل  المستوى:

NFT .الخاص بك أكثر ندرة ، كان أقوى. وداخل مقیاس الندرة ھذا ، المستوى األعلى یعني سمات أقوى 

معین ، سیؤدي   NFT: بالنسبة إلى بنظرة سریعة، مما یعني تقویتھا.  NFTs الـ ، من الممكن رفع مستوى NBMفي الواقع ، في عالم 
المستوى إما إلى زیادة قوتھا (الضرر) ، أو تقلیل طاقتھا (تكلفة تشغیلھا) أو زیادة كفاءة التعدین (استخراج الموارد واحتمال تعدین رفع 

NFTs .(الجدیدة 

المستوى في فصل آخر. فقط ضع في اعتبارك أنھ بغض النظر عن الندرة التي تحصل علیھا رفع لكن ال داعي لالندفاع! سنتناول جانب 
 لتحسین استراتیجیتك. NFTs الـ ، یمكنك دائًما تقویة

، مقالة الرابعةال: األراضي والمباني! لذا ، لننتقل إلى NBMومع ذلك ، فقد حان الوقت اآلن للتعرف على الجزء األكثر إثارة في لعبة 
 لفھم كیفیة عمل ھذه البطاقات وكیفیة استخدامھا بشكل أكبر للفوز بجوائز.  األساسیات!واألرض والبناء 

 

  NBM فریق



أساسیات : الرابعةالشامل، المقالة  NBMدلیل  
 !األرض والبناء

 مرحباً زمیلي المعدن! 
 

. (إذا كنت جدیًدا ، NBMحان الوقت اآلن إللقاء نظرة على بطاقات األرض والبناء ، وھي واحدة من أكثر الجوانب إثارة في لعبة 
 )األولمقالنا فیرجى قراءة 

 

 لنبدأ باألراضي: 

) وندرة LVLكل أراٍض مستوى (لالبطاقات النشطة ،  معكم ھو الحال األراضي ھي قطع من األرض یمكن لالعبین التنقیب عنھا. 
)GRD جنبًا إلى جنب مع ( (RESM)و داعم تعدین الموارد (NFTM)داعم تعدین الـNFT .ذلك ، فكل أرض لھا "حجمھا"   وباإلضافة الى

 ي یمكن استخراجھ باستخدام بطاقات نشطة (سنتحدث عن الموارد في المقالة التالیة). تالخاص بھا باإلضافة إلى موردھا الرئیسي ال



 

إلى عدد البطاقات النشطة أو بطاقات البناء التي یمكن وضعھا على أرض معینة. الحجم مثل الفتحات   المصطلحشیر ھذه ی األرض:حجم 
مما  3الخاصة بھ. على سبیل المثال ، یبلغ حجم ھذه الجزیرة العائمة  NBM الـ االفتراضیة التي یمكن لالعب أن یضع علیھا أصول 

على ھذه األرض الستخراج الموارد التي تحتوي علیھا. كما رأینا في المقالة السابقة ، فإن  NFTs 3إلى یعني أنھ یمكن وضع ما یصل 
 البطاقات النشطة القویة ستستخرج موارد أكثر من البطاقات األضعف.

 وحجم وتنوع الموارد. على سبیل المثال :  NFTMو  RESMباإلضافة إلى ذلك ، یؤثر مستوى وندرة كل أرض على 

 10 ما یقارب تبلغ زینالتعزی كال إضافةب  4بشكل عام  )Ultimateقمة (أراضي اللغ حجم یب

Common( 3  3أقل من تبلغ  تعزیزاتھا وباإلضافة إلىفقط 

، یتوفر   )commonعادیة (، یمكن استخراج أنواع مختلفة من الموارد بینما في األراضي ال ذات الندرة األعلى أیًضا ، في األراضي
 مورد واحد فقط. 

أراضي عامة للسماح لالعبین  تم توفیروأیضاً سیأرضھ فقط.  فيأخیًرا ، نظًرا للطبیعة المحدودة لمساحة األرض ، یمكن لالعب أن ینجم 
 بالفعل!). ةمتاح ةعامالجم امناللتالیة أن الجدد بالتعدین (وستتعلم في األقسام ا

 بطاقات البناء: 



ببساطة ، تحمل بطاقات البناء نفس السمات (مستوى الندرة والحجم وما إلى ذلك) مثل البطاقات األرضیة. لكن ، یتم لعبھم على األراضي 
 . مزایاھا لزیادة

 

موارد مختلفة. من  3، وتوفر إمكانیة استخراج   4" لھا حجم Ultimate deep mineفي المثال التالي ، یمكننا أن نرى أن األرض " 
ً " على ھذه األرض ، تصبح الفتحة األولى من األرض مشغولة. Epic mining facilityخالل لعب بطاقة البناء " تعزیزات   كال إضا

  مكافأة إضافیة حصلت على  "Fusium" مواد  انتاجان  كمااألرض  مزایا إلى تم اضافاتھم )NFTM 5و  RESM 4التعدین في البناء (
) ، یتم أیًضا إضافة فتحتین إضافیتین إلى األرض.  2باإلضافة إلى ذلك ، نظًرا ألن بطاقة البناء لھا حجمھا الخاص ( . ٪13 بنسبة

 ضي.األرا مزایا وبالتالي ، تعتبر بطاقات البناء من األدوات القویة التي یمكن أن تؤثر بشكل إیجابي على

 

  4000/15000أراٍض تم سكھا (مع   4أخیًرا ، ضع في اعتبارك أنھ لتعزیز الجانب االستراتیجي للعبة ، ستتوفر بطاقة بناء واحدة فقط لـ 
البناء" متوافقة. سیكون على كل العب تحدید   -النشطة  -بناء / أرض تم سكھا في البدایة). أیًضا لن تكون جمیع بطاقات "األرض 

 فریدة وأفضل طریقة لتحسینھا. مجموعات عمل

 

 . المختلفة وأفضل الطرق لجمعھا NBMإللقاء نظرة على موارد حان الوقت اآلن 



 

  NBM فریق



موارد  :  الخامسةالشامل، المقالة  NBMدلیل  
NBM! 

 مرحباً زمیلي المعدن! 
 

، حان الوقت اآلن لمعالجة األسئلة األساسیة "لماذا نتقاتل ، لماذا نقوم بالتعدین"؟   NBMبعد مناقشة العدید من الجوانب النظریة للعبة 
 للحصول على الموارد بالطبع! 

 واالستخدامات الخاصة بكل منھا.  NBMفي ھذه المقالة السریعة ، سنستعرض بإیجاز الموارد المختلفة المتاحة في لعبة 

 , ACTIUM, MINIUM, CONSTRUCTIUM(أنواع مختلفة من الموارد.  4، ھناك  NBMأول شيء یجب معرفتھ: في عالم 
FUSIUM(  عمل على ت هفرید عملة. كل من ھذه الموارد عبارة عنWax Blockchain :مما یعني أن 

 في محفظتك  العمالتیمكن تخزین ھذه  •
 یمكنك كسبھا وتحویلھا وإنفاقھا والمزید •
 Alcorمثل  المنصاتإذا لزم األمر ، یمكنك شرائھا من  •

 ثانیًا ، لكل من ھذه األصول عرضھ الخاص ووظیفتھ (وظائفھ) الفریدة: 

 

في الغالب لرفع مستوى فئة معینة من البطاقات (على سبیل المثال ، سیتم  عملةیمكنك أن ترى في الجدول أعاله ، سیتم استخدام كل 
، من الممكن زیادة  NBM، في لعبة  المقالة الثالثة مستوى البطاقات النشطة). في الواقع ، كما ناقشنا سابقًا في لرفع Actiumاستخدام 
 من أجل تقویتھ.  NFT الـ مستوى

ًرا ، سیكون من الممكن أیًضا استخدام ھذه العمالت للقیام بإجراءات فریدة مثل عملیات الشراء داخل اللعبة ودمج البطاقات وحتى أخی
 والتقنیات الخاصة بھ في فصول قلیلة.  رفع المستوى". سنناقش Pure leveling upیسمى " رفع المستوى تنفیذ نوع ثوري من 

 NBM NFTsحیث ستتعلم كیفیة استخدام  المقال السادسلوظائف الخاصة بكل منھا ، نأمل أن نراك في بعد تغطیة الرموز المختلفة وا
 لكسب موارد مجانیة! 

 

 NBM  

https://alcor.exchange/
https://nft-battle-miners.medium.com/nbm-ultimate-guide-article-3-active-card-the-basics-f396c88ec95e


األلعاب  السادسة،الشامل، المقالة  NBMدلیل  
 المصغرة: العب واكسب! 

 حان الوقت لتعدین بعض الموارد!   مرحباً زمیلي المعدن! 
 

الخاصة بنا. ولكن  NBMوكسب الموارد في نفس الوقت ، باستخدام أصول  NBMفي ھذه المقالة ، سنتعرف على الطرق المختلفة للعب 
، یمكنك الفوز ببعضھا على  ، أول شيء: لكي تتمكن من اللعب ، ستحتاج إلى بطاقة نشطة واحدة على األقل. إذا لم یكن لدیك أي منھا 

 للفرص الجیدة. Atomic Hubمن سوق أو التحقق  الخاص بنا Discordسیرفر 

 .فالرجاء البدء بمقالنا األولإذا كنت ال تعرف ما ھي البطاقات النشطة ، 

. إذا نظرت أوالً إلى قسم األلعاب ، NFT Battle Minersموقع یمكن العثور على جمیع األلعاب المصغرة ووظائف التعدین على 
 رة حالیًا. فسترى أن العدید من األلعاب المصغرة متوف

 :NBMشبكة التعدین 

. من أجل 299إلى   0) مع ترقیم كل موضع من 20×  15قطعة محتملة ( 300ھذا ھو أول منجم عام. تجري ھذه اللعبة على شبكة من 
التعدین ، تحتاج ببساطة إلى وضع بطاقاتك النشطة على أرقام معینة. یمكنك وضع أكبر عدد ممكن من البطاقات النشطة لدیك. وھذا كل 

 شيء! اللعبة تھتم بالباقي. 

https://discord.gg/Yb4drXBGtD
https://discord.gg/Yb4drXBGtD
https://wax.atomichub.io/
https://wax.atomichub.io/
https://wax.atomichub.io/
https://nftbattleminers.com/
https://nftbattleminers.com/
https://nftbattleminers.com/


 

خفضة جًدا) لكل قطعة أرض. ثم تقوم بطاقتك النشطة بتعدین في نھایة كل ساعة ، یتم تخصیص كمیة عشوائیة من الموارد (غالبًا من
  الـ ) منRESMالمبلغ أو الموارد الموجودة على قطعة األرض التي تم وضعھا علیھا. یتم تحدید مكافأتك من خالل تعزیز تعدین الموارد (

NFT الـ الخاص بك مضروبًا في مقدار الموارد المخصصة للمخطط. على سبیل المثال ، إذا كان NFT  الخاص بك یحتوي علىRESM 
 ).0.5*   10رموز ( 5، فستقوم بتعدین  0.5ھو قطعتك  تي خصصتمقدار الموارد ال، ، وفي نھایة الساعة  10

 تتضمن عملیة التعدین ھذه أیًضا قواعد أخرى مثیرة:

من الخالیا األخرى (فوز صغیر ،  خالیا عشوائیة على موارد أكثر بكثیر  10انتصارات خاصة: في نھایة كل جولة ، ستحتوي  •
خالیا على قدر كبیر من الموارد (فوز كبیر ، أخضر على الشبكة) بینما  5أزرق على الشبكة). باإلضافة إلى ذلك ، ستحتوي 

 سیتم تخصیص خلیتین بكمیة كبیرة جًدا من الموارد (الفوز بالجائزة الكبرى!). 
اإلجمالیة لجمیع بطاقاتك النشطة  NFTMمعامل الـ   طعة بطاقة. كلما زادفي كل لعبة أخرى ، سیحصل مستخدم عشوائي على ق •

 على الشبكة ، زادت فرصة فوزك بالقطعة. 
عشوائیًا من مجموعة الشراكة الخاصة بنا (على غرار القاعدة السابقة ،  NFT  ونعشوائی ونمرتین في الیوم ، سیتلقى مستخدمل •

 ). اإلجمالیة NFTMیعتمد ھذا السحب على معلمة 
 !WAXیمكنك اآلن استخراج بعض 

 : النشط  NBMتخمین فریق 

  بینما تكون شبكة التعدین عشوائیة في الغالب ، تعتمد لعبة تخمین الفریق النشط بشكل أكبر على اإلستراتیجیة. بشكل أساسي ، لدیك نافذة
). یمكنك إما توزیع البطاقات النشطة  عملة واحدةفرق محتملة (تم تسمیة كل منھا بعد  4الخاصة بك في  NFTs الـ ساعات لوضع 8مدتھا 



 99و  0الخاصة بك بین الفرق المختلفة أو تكدیس البطاقات الخاصة بك في فریق واحد. بعد ذلك ، یتعین علیك اختیار رقم عشوائي بین 
). في نھایة الثماني ساعات ، یتم إجراء عملیتین (للتبسیط ، سنعتبر أنك  كل فریق اخترتھتحتاج تحدید رقم لوالتحقق من صحة اختیارك (

 قد وضعت جمیع بطاقاتك في نفس الفریق واخترت رقًما عشوائیًا واحًدا فقط): 

ا نسمي ھذا االختالف . ثم یتم حساب الفرق بین ھذا الرقم العشوائي والرقم الذي اخترتھ (دعن99-0أوالً ، یتم اختیار رقم عشوائي بین  
"Reductor فإن  20والرقم العشوائي الذي تم اختیاره ھو  60"). على سبیل المثال ، إذا اخترت ،Reductor  40=  20-60یساوي . 

ق.  ثانیًا ، یتم تحدید قاعدة عشوائیة من بین القواعد األربع المحتملة ویتم إجراء عملیة حسابیة مع مراعاة جمیع البطاقات في كل فری
 القواعد األربعة الممكنة ھي:

قوة لكل  30مع  NFTs 3في الفریق (على سبیل المثال ، إذا وضعت الخاصة بك   NFT الـ القاعدة األولى: یتم دمج قوة كل •
  الـ ). سیتم بعد ذلك تخفیض ھذه القوة اإلجمالیة بقیمة90، فإن قوتك اإلجمالیة في ھذا الفریق =  Actiumمنھم في فریق 
“Reductor”: 

. أخیًرا ، یتم تقسیم ھذه القیمة على كمیة البطاقات التي تضعھا في الفریق.  50=  (Reductor) 40(إجمالي الطاقة) ناقص 90 •
. ستكون مساھمتك في فریق  16.67=  50/3، ستكون قوتك النھائیة:  Actiumبطاقات في فریق  3بالنظر إلى أنك وضعت 

Actium  ھذه القاعدة تعاقب األشخاص الذین یضعون جمیع أوراقھم في نفس الفریق.. 16.67حینئٍذ 
ائیة على إجمالي الطاقة. باإلضافة إلى ذلك ، یتم تقسیم المجموعة النھ باستخدام قیمةالقاعدة الثانیة: نفس القاعدة السابقة لكن  •

بطاقة في الفریق ،  800ولكن تم وضع  900عدد البطاقات في الفریق. على سبیل المثال : إذا كان مجموع الفریق النھائي 
 . ھذه القاعدة تعاقب الفرق التي لدیھا الكثیر من البطاقات.1.12=  900/800فستكون النتیجة النھائیة للفریق 

إلى إجمالي قوتك. في ھذه القاعدة ، یتم تقسیم  Reductor الـ ولكن بدالً من طرحھا ، تتم إضافة 1القاعدة الثالثة: مثل القاعدة  •
تفضل ھذه القاعدة الفرق التي لدیھا عدد قلیل من البطاقات المجموعة النھائیة أیًضا على إجمالي عدد البطاقات في الفریق. 

 وعدد قلیل من المستخدمین.
الطاقة. في ھذه القاعدة ، یتم أیًضا تقسیم المجموعة النھائیة على  باستخدام قیمةالقاعدة الرابعة: مثل القاعدة الثالثة ولكن لكن  •

 ھذه القاعدة تعاقب الفرق التي بھا الكثیر من المستخدمین المختلفین.إجمالي عدد المستخدمین في الفریق. 

لكل  عملة 2000موزعة بین األعضاء وفقًا لمساھمتھم) بینما تفوز الفرق الثالثة الخاسرة بـ ( عملة 10000 على الفریق الفائز یحصل
 منھا (نفس مبدأ التوزیع). 

حتى لو تم تنفیذ عامل عشوائي في ھذه اللعبة ، فإن الفوز یعتمد بشكل أساسي على اإلستراتیجیة واالستنتاج والتحلیل الدقیق لتكوین كل 
 رات. فریق قبل اتخاذ أي قرا

 :أي لعبھ اخترت لتلعب عن أخیًرا ، بغض النظر

 جدید. عملةفي كل جولة ، یتم تحدید  •
بإزالتھا ، ستبقى بطاقاتك  انت الخاصة بك في كل جولة. حتى تقوم NFT  الـلیس من الضروري أن تظل على اتصال أو تعید  •

 النشطة في المكان الذي تضعھا فیھ وستلعب في كل جولة.
. من المستحیل لعب لعبتین صغیرتین في نفس الوقت باستخدام نفس نشطة یمكن استخدامھا للعبة واحدة لكل مرهكل بطاقة  •

 البطاقة النشطة.
 (ألعاب مصغرة) في المستقبل. طة اكثرمناجم نش وفیرسیتم ت •

 لفھم كیفیة عمل عملیة التعدین الرئیسیة. المعادالت الریاضیةحیث سنطرح بعض  في المقالة التالیةنأمل أن نراكم 

 

  NBM فریق

https://nft-battle-miners.medium.com/nbm-ultimate-guide-article-7-exploring-the-mining-mechanisms-part-1-mining-logic-269911ce9b61


استكشاف  ،السابعةالشامل، المقالة  NBMدلیل  
 الجزء األول: منطق التعدین  -آلیات التعدین 

   مرحباً زمیلي المعدن! 
 

لفھم كیفیة التعدین بشكل أفضل. لكن ال تقلق! سنمضي خطوة بخطوة ، ومن أجل الوضوح ،   المسائل الریاضیةحان الوقت لحل بعض 
 ، الصیانة.  2، التعدین في حد ذاتھ و  1سنقسم عملیة التعدین إلى جزأین: 

رد ، إما  في نفس الوقت. علیك أن تختار. إما الموا NFTsالموارد و  عن التعدینال یمكنك أول شيء یجب معرفتھ عن التعدین ھو: 
NFTs.یجب أن یؤثر ھذا القید بشكل أساسي على استراتیجیة التعدین الخاصة بك . 

ثانیًا ، إذا كانت األرض بھا أكثر من مورد واحد ، فال یمكنك استخراج جمیع الموارد مرة واحدة. تحتاج إلى اختیار واحد (وتعدیل  
 استراتیجیتك وفقًا لذلك).

الالعب الجید والالعب ثالثة أمثلة:  نتحدث عنأفضل ، بدالً من الخوض في قصة طویلة ومملة ، س ولكن ، لفھم ھذه المفاھیم بشكل
 الفائز! الالعب السیئ و

 : الالعب الجید

 ) وفھم كیفیة عمل اللعبة:ال یملك بطاقات بناءالنشطة ( البطاقاتیرید تعدین الموارد. لدیھ عدد قلیل من   عاديالعب 



 

 ) 1 مستواھا:  ةدرا(ن floating island بطاقة  لدیھ الالعب الجید  •
 . 3 ھا:وحجم RESM(: 6تعدین للموارد ( مضاعفتحتوي ھذه األرض على  •
 RESM  :3) ، لكل منھا قیمة1 الندرة: عادي، المستوى:( BM resourcesبطاقتین أن یلعب  العب الجیدیقرر ال •
 )3+  3؛ ( 6یتم لعبھا على األرض ھي  التي NFTsلـ  RESMالقیمة اإلجمالیة لـ  •
 6 :لألرض RESM الـ تذكیر: تبلغ قیمة •

 البناء  بطاقات األرض تحتوي فقط على

نظریاً  كل ساعة ،   6على ھذه األرض ھو بطاقات النشطة لجمیع ال RESM، وأن إجمالي  RESM: 6بالنظر إلى أن األرض لدیھا 
كل عملیة تعدین ھي  عباره عن جمیع  ). األمر لیس أكثر تعقیًدا من ذلك. Constructium )6  ×6وحدة من  36 الالعب الجید سیعدن

 لألرض.  RESMللبطاقات النشطة على األرض مضروب في  الـ  RESMالـ



 السيء: الالعب

 العب عادي یرید استخراج الموارد لكنھ لم یفھم كیف تعمل اللعبة:

 

 )1 مستواھا:نادرة   floating islandالجیدة ( التي یملكھا الالعبنفس األرض تماًما  یملكالسیئ الالعب  •
 العب الجیدأكثر من البطاقات نشطة حتى أن لدیھ  •
 4بمستوى أفضل: جمیعھم في المستوى  تتمتع بطاقاتھوجمیع  •
 السيء لم یفھم كیف تعمل اللعبة ... اللعب  •
 فقط  RESM :1 ل منھا عشوائي ، لكبكل نشطة  بطاقاتلقد وضع فقط  •

 )1+  1+  1فقط ؛ ( 3النشطة التي یتم لعبھا على األرض یساوي  NFTsلـ  RESMبمعنى أن إجمالي 



 

التي على نفس األرض  عدن ھ، في حین أنالملخص). 3×  6( كل ساعة فقط  Constructium  18السيء  اللعب  وبذلك ، سیكسب
السیئ سیكسب مرتین أقل من الالعب النشطة (كلھم یتمتعون بمستوى أفضل!) ، فإن  بطاقاتمع المزید من ال استخدمھا الالعب الجید

 الصالح.

 

 الفائز:الالعب 

 مع بطاقة بناء واحدة:  البطاقات النشطةالعب متقدم یرید تعدین الموارد. لقد فھم كیف تعمل اللعبة. لدیھ العدید من 

 

 الالعب الجید والسيء ضالفائز نفس أر الالعب یمتلك  •



 العب الجیدمثل ال اإلعدادیكاد یكون لدیھ نفس  •
 )1عادیة مستوى: " ( Filtering tower لدیھ بطاقة بناء " •
 ). 1) وحجمھا الخاص (1 :الخاصة بھا (ھنا RESM  بطاقات االنشاء تمتلك،  المقالة الرابعةكما رأینا في  •
٪ 5قدم مكافأة تأخرى)  BM resource cardالفائز بطاقة الالعب البناء فتحة إضافیة (یلعب فیھا  بطاقة ضیفت،  1بحجم  •

 .Constructium  الـ على استخراج

البناء ،  بطاقة ). باإلضافة إلى ذلك ، وبفضل 3+  3+  3؛ ( 9التي یتم لعبھا على األرض ھي  NFTsلـ  RESMالقیمة اإلجمالیة لـ 
). البطاقة النشطةلبناء إلى األرض ، ولیس إلى بطاقة ا RESM؛ ضع في اعتبارك أنھ تمت إضافة  1+ 6؛ ( 7ألرض ل RESM أصبح

 ) كل ساعة.Constructium )9  ×7 63أن یكسب الفائز على األقل للوھلة األولى ، یجب 

في الساعة  Constructium 66 ! إذن ، الناتج النھائيConstructium٪ على إنتاج 5لكن بطاقة البناء تقدم أیًضا مكافأة بنسبة 
 ).6×   9فقط ؛ (في الساعة   Constructium 54، إذا لم یلعب الفائز بطاقة البناء الخاصة بھ ، لكان قد قام بتعدین )1.05*36(

 ألنھ ... یعمل بنفس الطریقة! NFTمن شرح تعدین  داعيم ، ال بمجرد أن تفھم ھذه المفاھی

 

لألرض (ثم مقسوًما على  NFTMالنشطة على األرض مضروبًا في  البطاقاتلجمیع  NTFMیساوي مجموع  NFTاحتمال تعدین 
؛  في الساعة NFTلتعدین  ةفرص % 0.06الالعب السيء لدیة ، للحصول على القیمة النھائیة كنسبة مئویة). على سبیل المثال ،  10000

 (یمكنك رؤیة العملیة أعاله).

 ، فسیتم تطبیق االحتماالت التالیة:  NFT بإذا فزت 

 



 المجنون:الالعب 

جیدة على   بطاقات بناءأمثلة فقط في ھذا الجزء. لكن ... نتساءل جمیعًا عما یحدث إذا لعبت عدة  3كان من المفترض أن یكون لدینا 
 تحقق من ذلك!ندعونا  أرض قویة جًدا.

 

 



 4بحجم   Ultimateأفضل أرض:  الالعب المجنونیمتلك  •
 Ultimates، جمیعھا  بطاقات بناء 4لدیھ أیًضا  •
 على فتحات االرض 4األربعة على  بطاقات البناءقرر أن یلعب  •
 3الخاص:  ھاحجم ابناء لھ بطاقة خالیة ولكن كل یبقى في ارضھ فتحاتلم  •
 فتحة إضافیة 12=  بطاقات بناء 4بطاقة بناء مضروبة في   في كل فتحات 3 •
 Ultimate mining albumلعب الالعب المجنون بطاقة في كل من ھذه المواقع ،  •
 NFTM  =168و  RESMمجموع كل من ،  ھذه البطاقات النشطةبفضل  •
 36و  28 لبطاقات البناء ھي  NFTMو  RESMأخیًرا ، إجمالي  •

 عن مورد ، فعلیھ على األقل كسب: عدینالمجنون التالالعب لذلك ، إذا قرر 

 / ساعة  موارد 6216األربعة) =  لبطاقات البناء RESMلألرض +  RESM( 37) × لبطاقات النشطةل RESM(مجموع  168

 / ساعة مورد 10070) مما یعني بطاقات انشاء 4٪ ×  15.5٪ (62، فسیحصل أیًضا على زیادة بنسبة   Miniumإذا قرر تعدین بعض 

 . NFTللحصول على  ٪ / الساعة75.6فرص  الالعب المجنون ، فسیكون لدى NFTsأخیًرا ، إذا قرر تعدین 

ھذا المثال الجزء األول من "فصل التعدین". ضع في اعتبارك أن جمیع األرقام التي رأیناھا أعاله نظریة. في الواقع ، في لعبة  یلخص
NBM  بعدة عوامل مثل البیئة وقد تتطلب مع ذلك صیانة. بطاقة البناءوالنشطة بطاقات ال، یمكن أن تتأثر كل من 

 . الجزء الثاني: الصیانة -استكشاف آلیات التعدین وھذا ما سنراه في المقال التالي: 

 

  NBM فریق



استكشاف  ، الثامنةالشامل، المقالة  NBMدلیل  
 الجزء الثاني: الصیانة. -آلیات التعدین 

   مرحباً زمیلي المعدن! 
 

 في المقالة السابقة ، فھمنا كیفیة عمل التعدین. حان الوقت اآلن إللقاء نظرة على الصیانة ، وھو نظام یجب تنفیذه خالل العشرین یوًما
 القادمة.

 اعتبارك أن ھذه اآللیات ال تزال قید التطویر (بمعنى أن األرقام / المفاھیم النھائیة قد تتغیر قلیالً).أوالً ، ضع في 

 ثانیًا ، تم تقدیم جانب الصیانة العالمیة من أجل:

 الخاصة بك واالنتظار (التعدین السلبي) ، سیتعین علیك اآلن فحص NFTs الـ بدالً من مجرد وضع جعل اللعبة أكثر إثارة! •
 معداتك بانتظام والتحقق من أن كل شيء على ما یرام (التعدین النشط).

ً كلما كنت أكثر نشاط النشطین! معدنینقدم مكافآت أكبر لن •  ربحك! ا، زادت    ا
 ، عندما تستخدم المعدات ، فإنھا تبلى وتتلف وتتكسر في بعض األحیان. يالواقعالعالم في  التعدین الحقیقیة. أنشطة اكينج •
المختلفة أثناء تحفیز ظھور حاالت االستخدام  العمالتقدم ھذا المیكانیكي الجدید حوافز جدیدة إلنفاق تس تعزیز رمزیة اللعبة. •

 الجدیدة. 
إن إدخال ھذه المفاھیم الجدیدة سیجعل من  ألخرى.أو برامج الروبوت أو أدوات الغش ا استخدم السكربتاتمن استخدام   نحد •

 ) المعدنین النزیھین األفضلیة(وبالتالي لتعدین الصعب جًدا على الغشاشین ا

 بشكل ملموس ، ماذا سیضاف؟ 

 أوالً ، سیتم تطویر عملیة التعدین:

تعدین أقل ربحیة. سوف   ینأول جولت) ، ستكون  بطاقات النشطةوال وبطاقات البناءعند إنشاء منجم جدید (أي اختیار أرضك  •
 .والتكوین األولي اتاللوجستیة واإلعداد٪ مما یجب أن تكسبھ عادة. لماذا ا؟ لمحاكاة الحیاة الواقعیة 75٪ ثم 50تكسب 

تسمى  دقیقة لبدء منجم جدید أو إیقاف تشغیل منجم. لماذا ا؟ لمحاكاة عملیة االنتقال من قاعدتك ( 20سیستغرق األمر اآلن  •
HQ إلى أرضك. سیتم أیًضا استخدام ھذه المیزة الحقًا على خریطة (metaverse . 

أفضل   ووضعثم ننصحك بشدة بتقییم خیاراتك بعنایة باختصار: سیكلفك بدء العملیات وإیقافھا وقتًا وسیؤثر أیًضا سلبًا على عائدك. 
 استراتیجیات التعدین قبل اتخاذ أي قرارات. 

 ، األراضي) بالتعدین: بطاقات البناء،  البطاقات النشطة ثانیًا ، ستتأثر اآلن جمیع أصولك (

 الخاصة. امتانتھ بطاقة سیكون لكل  •
،  بطاقاتعلى ندرة ال كساراحتمال االن. سیعتمد الجزئي) كسار(یسمى االنفرصة للتلف  بطاقةأثناء التعدین ، سیكون لكل  •

 ).Common 9% ; Ultimate 7%تتمتع بأقل فرص للتلف (االفضل  ذات النادرة البطاقات
٪ من 12-8ما بین   NFT الـ ، ستفقدكسار . في كل مرة یحدث فیھا اناإلى تقلیل متانتھ ھمعین لبطاقةالجزئي   كساراالنسیؤدي  •

 التالیة.  في االنكسارات، قل تأثرھا الخاصة بك  بطاقاتراكمت على المتانتھا. أیًضا ، كلما زاد عدد األضرار التي ت
٪ 50 نتھمتا NFTیعني انخفاض العائد. على سبیل المثال ، فإن  اانخفاض متانتھف اتعتمد على متانتھ لبطاقةإنتاجیة ا بما انا •

 ٪.100متانتھ  NFT یعدن بمعدل النصف مقارنة بـ سوف

و  RESMمن انخفاض اإلنتاج (تقلیل  مما یعني المعاناةجزئي  كسارنااحتمال   NFT: أثناء التعدین ، سیكون لكل الملخص
NFTM.( بطاقاتكبشكل منتظم والعنایة ب اتمن الضروري بالنسبة لك فحص اإلعدادسیكون ھذه التغییرات ب! 



 ثالثًا ، لالعتناء بأصولك ، ستحتاج إلى إصالحھا:

 العنصر أكثر ندرة ، زادت تكلفة اإلصالحات.كلما كان  •
 في الموقع أو  في قاعدتكاإلصالح سیكون لدیك االختیار بین نوعین من اإلصالحات:  •
٪ من  1إلى مقرك الرئیسي. تستغرق كل  بطاقاتكإعادة جمیع في قاعدتك: ستحتاج إلى إیقاف جمیع العملیات من أجل  •

(أوالً إلیقاف  سیكلفك ھذا النوع أو اإلصالح الوقت فقطثانیة).  30یقة و دق 16ثواٍن (بحد أقصى للوقت  10اإلصالح 
والثالث إلعادة تشغیل عملیاتك بشكل صحیح ؛ ال تنس الجزء األول من ھذه المقالة حول  NFTsالعملیات ، وثانیًا ، إلصالح 

 بدء تشغیل المنجم).
 حات سیستغرق بعض التخطیط وسیكلفك بعض الموارد. في الموقع: ال داعي لوقف العملیات! لكن ھذا النوع من اإلصال •
سیكون قابالً  بطاقاتستحتاج أوالً إلى إعداد قدر معین من الموارد التي ترید إرسالھا إلى الموقع مع العلم أن كل نوع من ال •

اقات  لبط Minium،  لبطاقات البناء  Constructium، للبطاقات النشطة Actium. عملة فریدةلإلصالح باستخدام 
 ألراضي.ا

٪ 1المطلوب =  Fusium(لالحتفاظ بالموارد ونقلھا في الموقع). ببساطة ، مقدار  Fusiumثانیًا ، سیكلفك إرسال ھذه الموارد   •
 .Fusium 100مورد ، فستكلفك  10000من إجمالي كمیة الموارد المرسلة. على سبیل المثال إذا أرسلت 

، ستعتمد تكالیف اإلصالح في الغالب على مقدار الضرر المتراكم جنبًا إلى جنب مع ندرة البطاقة. سیتم  NFTفي الموقع ، لكل   •
 ألنشطة).بطاقات األراضي والمباني) أو الطاقة (للبطاقات المعادلة مثل الحجم (فریدة أخرى في ھذه ا خصائصأیًضا تضمین 

في قاعدتك؟ سوف تحتاج إلى إیقاف العملیات وسوف تضیع   ، فكر مقدًما في كیفیة إصالح معداتك. التعدینباختصار: قبل البدء في 
ج أوالً إلى التخطیط وإرسال الكمیة المناسبة من الموارد التي  الوقت ... في الموقع؟ لن یضیع الوقت ولكنھ سیكلفك بعض الموارد وستحتا

 قد تحتاجھا.

 أخیًرا ، سیتم تقدیم قاعدة أخیرة إللحاق الضرر بأكبر الالعبین: 

الجزئي  النكسار٪ من االحتمال العالمي ل12.5على األرض ، ستزید كل بطاقة إضافیة  یتم وضعھابطاقات  4 ألكثر من •
  انكساراتأكبر ، زادت احتماالت رؤیة  اداتكعلى األرض). باختصار: كلما كان إعد NFTsاالحتمال بین جمیع  یوزع(

 الالعبین الكبار من تجمیع الكثیر من الموارد.  لحدتم تقدیم ھذه القاعدة جزئیة. 

، نبذل قصارى جھدنا باستمرار لتطویر   NBMوھذا كل شيء! لكن ال تنس أن ھذا النظام ال یزال قید التطویر. كن مطمئنًا أیًضا ، في 
 . Level Up التطویر حیث سنتطرق إلى نظام نأمل أن نراكم في المقالة التالیةلعبة تكون عادلة وواقعیة وممتعة للعب! 

  NBM فریق



تطویر الـ   ،ةالتاسعالشامل، المقالة  NBMدلیل  
NFT. 

   مرحباً زمیلي المعدن! 
 

 !المستویات؟ حان الوقت إذن لرفع 1ھل فتحت بعض الحزم وحصلت على مجموعة من المستوى 

 : NBMفي  NFTs رفع المستویات للـ  أوالً ، ھناك القلیل من األشیاء التي یجب معرفتھا حول

 بناءیمكنك رفع مستوى كل نوع من أنواع البطاقات: النشطة ، واألراضي ، وال •
 البطاقات و / أو الموارد  یكلفكرفع مستوى  •
 بك الخاص NFTبالـ  قیمة!) الخاصةال(و بشكل كبیر قوةالمن د ییز المستوى  ةدازی •
 )pure( أو النقي )Standard( القیاسي رفع المستوى:  رفع المستوىسیكون لدیك االختیار بین نوعین من  •

 لنبدأ بنظام رفع المستوى "القیاسي":

 والموارد. NFTsكالً من  النوع یتطلب استخدام ھذا

ولكن   NFT الـ ) نفس2و الذي ترغب برفع مستواه  NFTالـ )NFT  1 2رفع للمستوى . یتطلب كل NFTأوالً ، لنتحدث عن تكلفة 
 بمستوى أقل. على سبیل المثال : 

 

 سیكلفك بطاقتین نشطة  2الى مستوى  1الترقیة من مستوى  •
(مستوى واحد  1وبطاقة نشطة مستوى  2سیكلفك بطاقتك التي ترید رفعھا من مستوى  3الى مستوى  2الترقیة من مستوى  •

 1بطاقات نشطة مستوى  3اقل). لو قمت بحساب ذلك فھو یكلفك 



(یمثل  3وبطاقة واحدة مستوى  4وبھذه الطریقة حتى الوصول الى المستوى الخامس الذي سیكلفك بطاقة نشطة مستوى  •
 )1بطاقات مستوى  8باإلجمال 

 . NFT، نادرة ، إلخ) البطاقات. نفس النظام ینطبق بغض النظر عن ندرة  عادیة" ھذه مستقلة عن ندرة (NFTیرجى مالحظة أن "تكلفة 

 القیاسي أیًضا موارد. تعتمد التكلفة على:  رفع المستوى، یتطلب  NFTsاإلضافة إلى ثانیًا: ب

 5: قمةحتى نصل الى ال وما إلى ذلك 2: ةنادرال؛  1لھا عامل  ادیة: العNFTsندرة  •
 )5و  2المستوى الذي ترید الوصول إلیھ (بین  •
   Constructium، و للبطاقات النشطة Actium( العملة الخاصة بھامن البطاقات : یتطلب كل تطویرھانوع البطاقة التي یتم  •

 ألراضي)بطاقات ال Minium، و لبطاقات البناء

× (عامل الندرة) × (قیمة  2000العامة:  معادلةباستخدام ال عملیة رفع مستوىبمعرفة النقاط المذكورة أعاله ، یمكنك التنبؤ بتكلفة كل 
 ). على سبیل المثال : التطویر

 

والجداول في خریطة الطریق على  وبعض الموارد. یمكنك العثور على جمیع القیم  NFT 2في الختام: المستوى األعلى سیكلفك دائًما 
 .رفع المستوى النقي قنیةھذا ال یلبي احتیاجاتك ، فیمكنك دائًما تجربة ت طریقة رفع المستوى. إذا كان NBMموقع 

 نقي:رفع المستوى ال

، فإن   NFTs+ الموارد. إذا كنت ال ترید أن تفقد أي  NFTs 2دائًما  ةالقیاسی تكلفك طریقة رفع المستوىكما رأینا في الفقرة السابقة ، 
 مصمم خصیًصا لك! نقيرفع المستوى ال طریقة

القیاسي ولكن   رفع المستوىھي نفسھا بالنسبة ل لمعادلةالكثیر من الموارد! اسیكلفك واحد فقط ، ولكن  NFTفي األساس ، أنت بحاجة إلى 
 : ضعف  ) بناءاألرض / اللبطاقات ( 40) أو طةلنشلبطاقات ا(ل 4 سیكلفك إما

https://game.nftbattleminers.com/blending
https://game.nftbattleminers.com/blending
https://game.nftbattleminers.com/blending
https://game.nftbattleminers.com/blending


 

  40إلى  4ولكنھ أغلى بـ  NFT 1فقط   النقي رفع المستوىوبعض الموارد. یتطلب  NFTs 2 القیاسي رفع المستوىباختصار ، یتطلب 
 مرة من المستوى القیاسي األعلى.

؟ ھل ھناك طریقة لزیادة ندرتھا حتى تصبح نادرة؟ 5إلى المستوى تصل البطاقة العادیة یجب أن تتساءل اآلن: "ماذا یحدث عندما 
 !االندماجالجواب نعم ، 

 نمر بھا بسرعة. سیكون ھناك نوعان من االندماج:نظًرا ألن االندماج عملیة ال تزال قید التطویر ، فسوف 

 انت ماتنتج  بعضھاو(من بین قائمة طویلة من الوصفات الممكنة یمكنك ببساطة اختیار واتباع وصفة معینة  : االندماج مسبق التحدید
ماثلة لتلك المستخدمة م Fusium الـ لتحدید تكلفة المعادلة(ستكون  Fusium من بعضومعینة  NFTsستتطلب كل وصفة  تحتاجھ).

لھ نتیجة واحدة فقط (البطاقة التي تریدھا ذات ندرة   االندماج المسبق التحدید المستوى القیاسي). أیًضا ، فإنرفع لتحدید التكالیف أثناء 
 أعلى).

، ولكنھ سیستھلك المزید من الموارد.  أقل NFTsسیكلف ھذا النوع من االندماج  النقي ، رفع المستوىعلى غرار  االندماج العشوائي:
). ولكن  Mining Album R5و   BM Sticker R5مختلفة من نفس الندرة (مثل  NFTs 2ببساطة ، ال یتطلب االندماج العشوائي سوى 

تحكم في نتیجة االندماج  یس لدیكإلى ذلك ، ل . باإلضافةNFTsفي الوصفة لتعویض نقص  Fusium، سوف تحتاج إلى وضع المزید من 
٪ للحصول على 50العشوائي: ستحصل على بطاقة ندرة أعلى من بین النوعین المختلفین اللذین استخدمتھما (في ھذه الحالة ، فرص 

BM Sticker R5  من الحصول 50أو فرص ٪Mining Album R5.( 

 : الخالصة

 NFTرفع المستوى = زیادة مستوى  •
 NFT الـ = زیادة ندرة دماجاالن

المستوى القیاسي / رفع ( والموارد NFTsیستھلك كالً من : الخیار األول الذي خیارین رفع المستوى واالندماجیقدم كل من  •
 المستوى النقي / االندماج العشوائي)رفع ( یعتمد على الموارد بشكل اكبر الثانيالخیار ) ، والتحدید المسبق االندماج

 .احتمالین: عشوائيالندماج االفي : أنت متأكد مما ستحصل علیھ ؛ مسبق التحدیدندماج الافي  •

 األسئلة األكثر شیوًعا.. نأمل أن نراك في المقالة األخیرة من ھذه السلسلة: لخص رفع المستوى في ھذه المقالةی الشرحھذا 

 

    NBM فریق



األسئلة األكثر   ،العاشرةالشامل، المقالة  NBMدلیل  
 .شیوًعا 

   مرحباً زمیلي المعدن! 
 

. نحن على یقین من أنھ ال یزال لدیك الكثیر من األسئلة. لھذا  NBMفي المقاالت السابقة ، تناولنا العدید من المفاھیم األساسیة لفھم لعبة 
 السبب ، في ھذه المقالة األخیرة ، سنلقي نظرة على األسئلة األكثر شیوًعا:

، یمكنك التعدین ، القتال ،   NBM. في لعبة Wax blockchainھي لعبة ثوریة تعتمد على  Nft Battle Miners؟ NBMما ھو 
 !التعدیل علیھاتى وامتالك األراضي وح

 :)  بالظبطھنا  أنا جدید ، من أین أبدأ؟

الخاص بنا  Discord) أو الفوز بھا على خادم ثانویةالسواق األ،  المبیعات الرسمیةیمكنك إما شرائھا (؟ NBM NFTsكیف أحصل على 
 ) الخاص بنا لزیادة فرصك في الفوز! Discordیرجى قراءة مقال (

 :) اضغط ھنا فقط ؟ناالخاص ب Discordكیف أنضم إلى 

 .كل شيء موضح في ھذه المقالة كیف أصبح عامل منجم نشط؟

 صور!)  ناضعوتم شرح كل شيء ھنا (حتى أننا  ؟Discordالخاص بي على  WAXكیف أقوم بربط  

 .تفھمثانیة ل 15انقر ھنا ، وسوف یستغرق األمر  النشاط؟البطاقات ما الفرق بین الملصقات و

" (قابلة للعب = بطاقات نشطة أو للعب"قابلة  NBMأصول  10المستثمرون ھم أشخاص یمتلكون ما ال یقل عن   ھم المستثمرون؟من 
 ). ال یتم احتساب الملصقات والحزم غیر المفتوحة وقطع البطاقات.بطاقات بناءأرض أو 

 ات (المبیعات الخاصة).یحصل المستثمرون على وصول خاص إلى المبیع ما ھي میزة أن تكون مستثمرا؟

على نظام فرید ومبتكر حیث یتم تقسیم األصول المعروضة للبیع إلى مجموعتین: البیع  NBMتعتمد مبیعات  كیف تعمل المبیعات؟
 الخاص (للمستثمرین) والبیع العام (للجمیع). 

ھي: حزم كافیة لكل مستثمر! قبل البیع بساعة  ھذا بیع فرید حیث یمكن للمستثمرین فقط المشاركة. المیزة األكبرما ھو البیع الخاص؟  
 ) یمتلكھا. على سبیل المثال :بطاقات بناءأصول قابلة للعب (بطاقات نشطة أو أرض أو  10واحدة ، یتلقى كل مستثمر تذكرة لكل 

 تذكرة (لیس مستثمًرا)  0أصول قابلة للعب =  3

 أصول قابلة للعب = تذكرة واحدة 10

 كرة واحدةأصل قابل للعب = تذ 19

 من األصول القابلة للعب = تذكرتان وما إلى ذلك. 21

  24ساعة لشراء وحدة واحدة من كل حزمة مختلفة (مرة أخرى ، حزم كافیة لكل مستثمر). في نھایة الـ  24تمنح كل تذكرة نافذة لمدة 
 بطلب للجولة الثانیة.   واتقدم نالذی ینیتم توزیع التذاكر غیر المستخدمة بشكل عشوائي على المستثمر ساعة ،

https://wax.atomichub.io/
https://discord.gg/f2ATuQc4J5


خدم أوالً (مع عدم وجود حزم كافیة للجمیع على  یصل أوالً ، من یما ھو البیع العام؟ على العكس من البیع الخاص ، في البیع العام: 
 WAXـ النشطون من الشراء أوالً ، ثم عمال المناجم المرتبطون ب  المعدنینیث یتمكن مستویات ح 3األرجح). یعتمد ھذا البیع على 

 دقیقة لكل مشتر.  30وأخیراً الجمیع. مالحظة: ھناك مھلة 

 UTCمساًء  6موعد البیع الرئیسي؟ الجمعة األول من أكتوبر ، تى م

التي تحصل علیھا من   NFT؟ عند فتح حزمة ، یتم سحب NBMماذا یحدث إذا فتحت حزمة بینما لم یتم الكشف عن جمیع أصول 
قبل   NFTبعد ، فال یمكنك الحصول علیھ. إذا قررت انتظار إصدار  NFTالمتاحة. إذا لم یتم إصدار  NFTsمجموعة تحتوي على جمیع 

 فرصة الحصول علیھا.فتح الحزمة الخاصة بك ، فستتاح لك 

؟ ال أحد یعلم. نظًرا ألن عالم العمالت المشفرة یغذیھا عموًما المضاربة ، فمن المستحیل التنبؤ بالسعر  NBM NFTsماذا سیكون سعر  
 الذي یمكن أن یصل إلیھ أصل معین.

، وھي شركة تجمع مجموعة واسعة من   .nited IT Development CorpUحالیًا بواسطة  NBMشرعي؟ یتم تطویر  NBMھل 
 الخبراء الدولیین بھدف تطویر منتجات عالیة الجودة في مجاالت تكنولوجیا المعلومات المختلفة.

 . Map metaverseو  PvPمتى ستكون اللعبة قابلة للعب؟ اللعبة قابلة للعب بالفعل! سیتم قریبًا تقدیم میزات فریدة مثل 

 شكرا لك علي قراءة ھذا الدلیل. 

    NBM فریق

 

https://www.utd-corp.com/
https://www.utd-corp.com/
https://www.utd-corp.com/
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