توضیح در مورد مود ابدیت وار3ساخته میالد فغانی
این مود داری  21کشور پیشرفته هست که داری
هوش مصنوعی باالو اکمال واقعی طراحی شده
است از نظر تسلیحات ساختمان ها سرباز ها و...
این مود عمال به شدت تغییرات فروانی رو به عمل و
آورده است  .داری  3کشور جدید با هوش
مصنوعی قدرت مند مانند اسرایل و عراق و
پاکستان با تجهیزات جدید و ساختمان های
جدیدو...
اماکنات تغیرات
افزایش گرافیک این مود داری قدرت زوم
باال و گرافیک بی نظیر است که هرچه زوم صفحه
بیشتر می شود کیفت باال تر می رود این مود باعث

افزایش سرعت بازی نیز می شود دارای
قابلیت جالب مانند ساعت در ایکون نمایش گرد
هشدار جدیدو هوش مصنوعی باال
لیست تیم ها
ایران (در این مود ایران فراوان اکر شده
است که تولیدی وارتقا سپاه در ایران نیز موجود
است)
سپاه پاسداران (عالوه بر وجود در منو انتخاب
ایران به صورتجدا وجود دارد که اماکنات بیشتر مانند
نیروی ویژه دارا می باشد)
امریاک (ارتقا فروان تسلیحات جدید مانند اف  33آ
بی  2و انواع اف  21اف  23تسلیحات هوایی جدید

سیستم های ضد هوایی جدید و ضد موشکی
نیروی زمینی مدرن ارتقا جدید اف  11که در
سال جاری در موشک در جهان واقعی انجام
شده نصب شده استونیروی زمینی جدید تانک و
توپخانه جدید سیستم پایروت متحرک وثابت)
نیروی هوای امریاک (ارتقا نداشته)
روسیه(تغیرات فروان در روسیه در زمینه موشکی و
هوایی انجام شده مانند اس  044و اس  344مدر
نیزه شده جنگنده جدید که در سال  1422وارد خدمت
شد مانند پاکفاتی  34یا نام دیگر سوخو  35جنگنده
نصل  3روس ها سوخو  33ومیگ  33ارتقا مدرن
میگ  12جگنده نصل  0/3روس ها و سوخو 33
و ...ارتقا تسلیحات هوایی هوش مصنوعی جدید و

موشک اتمی جدید تانک های جدید تی  24مل
جدید ارتقا تی  24و تی 51و).....
چین( ارتقا فراوان نظیر جنگنده نصل پنجم جی
 14جی  32ارتقا تسلیحات هوای جنگنده های
جدید چین و تسلیحات ضد هوایی جدید اچ کی 2
مثال تسلیحات موشکی جدید دانگ فانگ  22و...
ارتقا تسلیحات اتمی)
انلگستان (داری سیتم جدید پایروت زمینی
ومتحرک با موشک مدرن جنگنده تایفون تورنادو
واف  33این کشور تانک های جدید سالح
های راداری جدید هوش مصنوعی بی نظیر
سالح ضد موشکی.

فرانسه(سیستم پایروت حرکت وثابت اری
موشک ضد هوایی جدید جنگنده این کشر رافل
میرژا 1444دی ومیراژ  1444وارتقا بالگرد ها سیستم
ضد هوایی مدرن و زمینی ارتقا سرباز هی زمینی )
اسرایل (کشور جدید ساختمان های جدید
سیستم های ضد موشکی وهوایی جدید
جنگندهای جدید مانند اف  33اف  23واف  21و
اف  0سی واو بالگرد کبرا و اپاچی تمام تانک
های جدید مارکو  2تا 0سابرا و سیستم پایروت
قابل حرکت وثابت ...هوش مصنوعی بی نظیر
رادار های جدید قدرت هوایی وزمینی برتر
نیروزی زمینی قوی در عین حال با قیمت
مناسب داری بمب افکن اتمی و)...

عراق (کشورجدید ساختمان های جدید
فروداگه و اکرخانه جدید و  ..نیروهوای جدید
تسلیحات عراق مانند خرید اف  21در سال 1422
میگ  13سوخو 13و 10جی  5میرآز اف  2و میگ 12
بالگر میل  12تانک های مدرن تی  24و
امپایرز  2و تسلیحات دیگر زمینی هوش مصنوعی
قوی هیزنه کم نیروی سرباز قوی و ویژه)
ژاپن (فروداگه جدید جنگند های جدید مانند
جنگنده نصل  3ایکس اف  1جنگندهاف  1اف
 33و اف  0جدید اف  23ایلگ جدید تسلیحات
هوایی جدید بالگر ده ای جدید تانک های
جدید تانک اککی  1قوی ترین تانک جهان

ام  142و ....سالح های ضد زمینی جدید و
هوش مصنوعی جدید).
پاکستان ( کشور جدید ساختمان های جدید
نیرو هوایی جدید جنگنده جی  25اف  21میراژ اف3
و وو نیروی زمینی مدرن تانک های جدید
سرباز های جدید هوش مصنوعی بی نقص
تسلیحات هوایی جدیدم وشک های جدید
تسلیحات زمینی سربازان جدید و)....
اماکنات
نیرو های زمینی جدید نیروی هوایی جدید
هوش مصنوعی جدید ساختمان های جدید
قابلیت های گروهی جدید بهبود گرافیکی باال و

سریع افزایش ران بازی بهبود گرافیک زمین
نور اب در ختان قیمت جدید مناسب تسلیحات
واماکنات که در هیچ مود نیست جنگندهاین نصل 3
جی  12و 32میگ  33جگنده قاهر و شفق صاعقه 2
و 1اذرخش و پاکفا جنگنده ایکس اف  1بالگرشاهد
 123و 152طوفان 1واین نوع تجهیزات هیچ
نمونه ای در جهان ندارند.
و تمام کشورهای غربی مسلحبه سیتم پایروت
هستن با موشک جدید .وضد هوایی.
تغییرات ایران
ساخمان های جدید ایران ماندد رادار غدیر و
مرکرز فرماندهی جدید داری دو فروداگه متفاوت که
تمام نیرو هوای ایران در ان حظور دارد جنگندها

اف  3و اف  0و میراژ اف  2و میگ  12و اف  20و
سوخو 10وسوخو 13وصاعقه  2وصاعقه  1اذرخش
واف  20نوع دوم ضد هوایی گونهو جگنده قاهر اف
 323و شفق بالگرشاهد  152و  123وبل 141
طوفان دو کبرا
نیروی زمینی تانک مانند ذولفقار  3در دو نسخه
تانک کرار در دونسخه ماشین سپهر وسریر تاکن
صمصام تی  51و بی امپی  1و توپخانه ام 242ورعد 1
و...
تسلیحات موشکی ماندد موشک سجیل قدر  1شهاب
 1فاتح  224ضد هوایی صیاد  1ب موشک صیاد  1ضد
هوایی یا زینب با موشک غذیر سیستم ضد هوایی

حرز  2با موشک ذولفقار سیستم ضد هوایی ثابت صیا
د 2وضد هوایی ثابت طبس با موشک طاهر
سرباز های جدید هوش مصنوعی گرافیک
جدید
پوسته های جدید
موار الز م اجرا مود شما باید حتما وار 3وار 2را نصب
داشته باشید سیستم شما برایاجرا بهتر بازی باید 1
گیگ رم و 321گرافیک باشد برای اجرا شدن
اکمل تغییرات گرافیکی فایل d3d8در پوشهنصب
بازی پاک کنید.
اموزش نصب

تمام فایل مود را در پوشه نصب بازی کپی کنید
ای مود در حجم فایل زیپ  313میاگبایت و بعد
از استخراج  2گیگ می باشد .
ین مود ساخته میالد فغانی هست و اکر اکمال شبانه
روزی بری این اکر می باشد هرگونه کپی
برداری ممنوه است و فقط با ذکر نام سازنده و
سایت مجاز هست و خبر خوب این مود رایاگن می
باشد ور هرکس برای فروش این مود در مورد
پیگرد قانونی قرار می گیرد.

