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Pirates and traders 2 beta
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V0.290 90,5 MB Apk V0.289 90,5 MB Apk V00.273 89,6 MB Apk V0.271 89,6 MB Apk V0.270 89,6 MB Apk V0.269 89,6 Mb Apk V0.267 89,6 MB Apk V0.262 89,2 MB Apk V0.259 89,,.2 MB APK V0.257 90.1 MB APK V0.256 90.1 MB APK V0.255 89.9 MB APK V0.253 89.7 MB APK V0.250 89.6 MB APK Noot : Documentatie is nog niet geschreven wegens gebrek aan tijd. Ik zal proberen om wat tekst toe
te voegen in de komende maanden. Aarzel in de tussentijd niet om vragen te stellen over Discord. Als ik er omheen, zal het piraten en handelaren 2 game guide. Pirates and Traders 2 zijn momenteel in early access of beta. Kortom, het is nog geen eindspel. Wat moet dat betekenen? Dit betekent dat u waarschijnlijk een heleboel dingen te zien in de komende maanden. Misschien zelfs de functies die u
wilt. Dit betekent dat sommige dingen misschien niet goed werken, of dat ze kunnen werken voor enige tijd, en dan plotseling niet werken. Dit betekent dat u ongelukken tegenkomen. Waarom wacht je niet tot dit gebeurt? Helaas werkt het gewoon niet voor mij. MicaBytes heeft precies een ontwikkelaar - en ik momenteel niet werken aan game building full-time. Dat betekent dat mijn spel ontwikkeling tijd is
zeer beperkt, dus ik wil die tijd doorbrengen in de meest productieve manier. Speler feedback en met een heleboel mensen spelen (en breken) mijn spullen is wat motiveert me om te werken met games. Hoe lang duurt het voordat dit klaar is? Ik heb geen idee. Als het klaar is. Hoe te spelen Deze sectie zal begeleiden user interface en game mechanica. Combat Game Guide Deze sectie biedt een meer
gedetailleerde gids voor spel mechanica en statistieken. Problemen en fouten bestrijden Als je problemen of fouten in games tegenkomt, neem dan rechtstreeks contact op met de ontwikkelaar op Facebook, Google+, Twitter of per e-mail (zie de app-sectie voor informatie die beschikbaar is in de titelweergave). Voor de laatste updates over het spel, volg ons op Facebook of Twitter. Naam: Pirates and
Traders 2 BETA: 0.273 Root: No Mod: Gold Edition Unlocked {More or Less, No Ads and Items} Alle schepen hebben een groot laadruim {900+} {Opmerking* Ik heb niets aangeraakt over de schepen, dus je ze zelf maken. Ik doe een tweede mod met verhoogde schip statistieken over.} Het kopen van voedsel zamelt geld in door 9999 Backsword kopen geeft je 9998 Money {Note * Verkopen, het zal nul uit
je geld, maar het zal niet naar de negatieven, dus gewoon terug te kopen en je krijgt nog eens 9998 Money.} Installeer stappen: 1. Verwijder playstore versie 2. Installeer mod APK 3. Geniet van credits: ? Playstore Link: Download Link: MOD APK Mirror 0.388 0.388 4, 2019 Deze release presenteert een gewijzigde gevechtsvolgorde en verandert gevechtsaanvallen die alleen het aanvallende personage
beïnvloeden (en niet de melee-aanvallen die het moreel van de aanvaller kunnen schaden). Er zijn ook verschillende wijzigingen van wapens en acties die zij toestaan. Toekomstige updates zullen het systeem verder verbeteren en nieuwe opties toevoegen. De update voegt ook nieuwe opties/evenementen/verhaallijnen toe aan de taverne. 0.384 11 oktober 2019 Lost verschillende foutfouten op. 0.383 9
oktober 2019 Verandert de interne omgang met wapens om problemen met het in kaart brengen van wapens voor de strijd te verlichten. Lost een aantal foutfouten op. 0.380 3 oktober 2019 Updates sommige bibliotheken en lost fouten in gamegegevens op. Er zijn ook enkele correcties aan de fouten in het ongeval. Bekijk de blog te vertragen de v0.378 veranderingen. 0.379 2 oktober 2019 Lost een aantal
scriptfouten op die in de nieuwste release zijn gedetecteerd. Bekijk de blog te vertragen de v0.378 veranderingen. 0.356 27 mei 2019 Er is een probleem opgelost dat soms leidde tot een terugslag van scheepsbemanningen die vanuit de haven werden aangeworven. Corrigeert ook de zelfhulp die heeft geleden onder dit probleem. 0.353 Mei 25, 2019 - Ship combat engine upgrade to solve some bugs and
introduce injured/bad crew- Updated some good graphics of trading- New sailing events- a ton of error corrections (and probably generated a half ton of new bugs) 0.332 March 5, 2019 Bug corrections and small tweaks in the code. Voorbereidende werkzaamheden voor veranderingen in de gevechtsmotor. 0.330 14 februari 2019 Fix the crash error in the v0.328 map view. 0.328 8 februari 2019 - Basic
game user interface engine transformation. Dit was nodig om de compatibiliteit met toekomstige versies van Android te behouden. Veel kleine (en grotere) veranderingen in de gebruikersinterface.- Voegt een paar nieuwe vergaderingen toe en activeert een paar oude.- Veel en veel bugfixes, hopelijk bij te dragen aan een stabielere game-ervaring. 0.302 6 november 2018 V0.302 fixes debug error v0.301.
V0.301 moet een probleem oplossen waarbij vloten niet verkocht kunnen worden. 0.300 24 oktober 2018 Fixed error when starting a new game. 0.299 23 oktober 2018 Corrigeert verschillende scriptfouten in het spel. Verhoogt de ervaring van gevechten. 0.298 11 oktober 2018 Moet scriptfouten in geruchten corrigeren na de narratieve engine change. Over Pirates and Traders Swim the Caribbean in this
turn based strategy/role-playing game. Zal u een vreedzame handelaar reizen van eiland naar eiland met goederen proberen om de omstandigheden van hoge vraag en aanbod te exploiteren? Zal je een wrede piraat die vecht op zee en op het land tegen de vijanden van uw land. Jij beslist! Pirates and Traders 2 zijn nog in ontwikkeling en de komende maanden zien meer functies, missies en verhaallijnen
in aanvulling. Over Pirates and Traders 2. met het nieuwe jaar. V0.397 is nu helemaal vrijgegeven. Dit is de eerste van een aantal grote veranderingen Ik zal het doen in de komende maanden als ik probeer te rationaliseren en af te maken een aantal van de game mechanica heb ik geëxperimenteerd met door de ontwikkeling van dit spel en Lees verder Nou, dit jaar ging snel. Helaas, dingen waren vrij
veel aan de gang dit jaar toen ze vorig jaar verliet - dat wil zeggen veel te veel te doen op het werk om te eten in haar gratis (en MicaBytes ontwikkeling) moment. Deze realiteit - samen met de problemen die ik had bij het creëren van ... Lees verder Als onderdeel van mijn voortdurende zoektocht naar stroomlijning en verbetering van games en hun documenten, de laatste worden nu verplaatst naar
Gamepedia, waar piraten en handelaren + piraten + piraten en handelaren 2 wiki's zal nu beschikbaar komen. Documentatie blijft zeldzaam, maar - hoe en wanneer tijd te vinden ... Lees verder die van u dus Discord waarschijnlijk gemerkt dat ik veel van het upgraden van infrastructuur rond MicaBytes doen. Discord server instelling, natuurlijk, is een, maar ik werk ook met wiki's en verplaats mijn probleem
/ fout lijsten. Ik kijk natuurlijk uit naar communicatie ... Lees verder, dus als dit niet duidelijk was uit de vorige post, ik denk dat een van de belangrijkste elementen van de vaststelling van een herhaling tactische gevechtssysteem is om verschillende vijanden met zeer verschillende stijlen. Dit is helaas een probleem als je een historische strijd probeert te modelleren. Het... Lees verder Ik had de ontwikkeling
van het spel als een hobby zo te veel jaren geleden. Gedurende al die jaren is er een ontwerp kwestie die ik heb gewerkt in een of andere vorm bijna voortdurend: hoe tactische gevechten op te nemen in een strategisch spel. Ik ben nog nooit tevreden geweest met eventuele beslissingen ... Lees verder
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