
Viskas apie aljansus ir jų vadovavimą 

 

Taigi straipsnio pavadinimas viską pasako. Taigi visų pirmiausia (iš vado pusės) jums reikia sukurti aljansą. 

Aljansui sukurti reikia 100 lygio. Nueikite į aljanso skiltį 

(paveiksliukas)

 

Taigi dar prieš kurdami aljansą labai stipriai pagalvokite ar galėsite jį išlaikyti nes nors ir iš pradžių tai atrodys 

lengva patikėkit manim (pats kažkada buvau vadas) tai taps tikra kančia. Turėsite dažniau prisijungti prie 

žaidimo, prižiūrėti narius ir taip toliau todėl jei nesate tvirtai įsitikinęs geriau įstokite į kienonors kito aljansą. Na 

o jei esate tvirtai įsitikinęs tai pirmyn! Prieš kuriant aljansą iš anksto siūlyčiau susirasti dar du žmones kurie 

norės iškarto įstoti nes kad pilnai sukurti aljansą reikia trijų žmonių (įskaitant jus). Kai rasite galite pradėti kurti 

aljansą . Aljansui sukurti jums prireiks 150 000 000 pinigų. Kai tiek sutaupysite sugalvokite jo pavadinimą ir 

trumpinį (trumpinys bus šalia aljanso narių nikų kai jie rašys čate). Kai jau sugalvojote spauskite kurti! Tada 

jums reikės pakviesti tuos du narius. Kad tai padarytumėte spauskite mygtuką “kviesti” tada įrašykite žaidėjo 

niką ir jei norite galite parašyti žinutę. Žmogus kurį pakvietėte pamatys vaizdą panašų i 



šitą:

 

Kai abudu žmonės sutiks jūs galėsite pradėti aljanso kūrimą (užtruks 24 h.) Praėjus toms 24h. Jūs jau turėsite 

aljansą! Taip pat galėsite pakviesti dar 2 žmones. Na o dabar supažindinsiu su visu aljanso vaizdu(3 



dalys):

 

 

Dabar paaiškinsiu skiltį „nariai“: 

1. Žaidėjo numeris. Žaidėjai suskirstyti pagal lygį. 

2. Žaidėjo nikas. 

3. Kiek planetų turi žaidėjas. Jei esate sau arba kitiems uždėjęs planetų matymo teisę(7 punktas) tai 

paspaudus ant planetų skaičiaus sužinosite visų planetų koordinates. 

4. Kiek taškų turi žaidėjas.  

5. Žaidėjo lygis. 

6. Žaidėjo rangas. Rangą gali keisti tik vadas. Pakeisti rangą galima ant jo paspaudus. 

7. Žaidėjui suteiktos teisės. Jų yra 3: P- planetų matymo teisė(žaidėjas galės matyti kitų žaidėjų iš šio 

aljanso planetas(Patartina duoti tik labai patikimiems nariams)), F – Forumo matymo teisė( žaidėjas 

galės matyti forumą ir jame rašyti. Forumas lygiai toks pat kaip ri pagrindinis Neworldwar forumas tik 

jame gali šnekėti tik šio aljanso nariai kuriems suteikta F teisė.), A- prezidento pavaduotojo teisė( 

žaidėjas kuriam suteikta ši teisė gali redaguoti aljanso informaciją ir patobulinti aljansą. Vadas visą tai 

gali daryti ir be šios teisės). Teisę suteikti žaidėjui arba atimti galima paspaudus. Jei žaidėjas teisės 

neturi tai bus brūkšniukas, jei turi atitinkama raidė. 



8. Valdymas. Paspaudus kryžiuką galima išmesti norimą aljanso narį iš aljanso. Paspaudus piniginę galima 

nariui pervesti pinigų iš aljanso iždo. 

9. Paspaudus glaima pakviesti narį. Viskas taip pat kaip ir tada kai kvietėte pirmus du. 

Na kagi einame toliau: 

 



Ir paskutinioji trečioji 

dalis:

 

 

1. Paspaudus galima patobulinti aljansą. Tobulinti reikia tam kad galėtumėte priimti daugiau narių į 

aljansą. Už aljanso tobulinimą pinigai nuskaičiuojami iš aljanso iždo. Aljanso tobulinimas trunka 24h. 

2. Paspaudus galima sunaikinti aljansą.  

3. Paspaudus galima nusiųsti svarbią žinutę visiems aljanso nariams iškarto. 

4. Paspaudus galima įdėti pinigų į aljanso iždą. 

5. Paspaudus galima peržiūrėti visus aljanso įvykius. 

6. Paspaudus galima patekti į aljanso forumą. Patekti gali tik nariai su F teise.  

 

Norite sužinoti kelintoje vietoje yra jūsų aljansas? Ne bėda! Tesiog nueikite į aljansų 

TOP(paveiksliukas)



  

Tai tiek sėkmės vadovaujant savo aljansui  jį  plečiant ir kovojant dėl galaktikos! Viso! 

squotro 


