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[ ]1هي لعبة أونالين متوافرة على ): Robloxباإلنجليزية(روبلوكس،
مصممة لألطفال واألكس بوكس ون والحاسب اآللي وآي أو إس أجهزة أندرويد
والمراهقين من عمر  ،18-8حيث ينشئون شخصيتهم الرقمية وتزيينها وتلبيسها ،ويمكنهم
ضا أن يطلقوا العنان لخيالهم ويصنعوا ألعابهم الخاصة ،وتستخدم نظام لوا
لصنع أي ً
التأثيرات التي تحدث خالل اللعبة .مصدر ربح روبلوكس األساسي هو شراء اشتراك
وهو ليس أساسيًا للعب األلعاب أو لصناعتها ،ال "بريميوم" ثالثة مراتب ""Premum
.العادي ،والتيربو والخارق ،ولكل واحد مميزاته

اعتبارا من عام  ،2017روبلوكس لديها أكثر من  500,000المبدعين لعبة تصميم
األلعاب ،و  30مليون العب شهريا نشط ،الذين سجلوا أكثر من  300مليون ساعة من
.اللعب
تم تصميم اللعبة لتكون صديقة لألسرة ،مع القدرة على تشغيل على مجموعة واسعة من
األجهزة والمنصات ،بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر ،ماك ،أندرويد ،آي أو إس ،إكس
بوكس ،وأوكولوس
كان يمكن تجميع نقاط روبلوكس من خالل اكمال ألعاب مخصصة طورت بواسطة فريق
تطوير روبلوكس ،في تاريخ  22ديسمبر  2006تم تحديث روبلوكس ليضم امكانية إرسال
طلبات صداقة وإرسال الرسائل وتم أيضا إضافة شارات االنجازات ،وفي عام  2007تم
إضافة امكانية تغيير وتزيين الشخصية وفي أواخر يناير تم إضافة امكانية إرسال التقارير
لإلبالغ عن مخالفي القوانين لموظفي روبلوكس ،وفي مارس  2007تعاونت روبلوكس
لتكوين نظام دردشة أكثر أمانا مما "قانون حماية خصوصية األطفال على اإلنترنت" مع
سمح لألعضاء الذين أقل من  13سنة برؤية الكلمات المكتوبة في القائمة البيضاء ،وأيضا
ولكن في منتصف عام ].[2أضافوا اشتراك نادي البنائين وأصلحوا مشاكل في الخادم
].[3أو الروبوكس " 2007"Robuxاختفت نقاط روبلوكس وأستبدلت بعملة ال
عضوية نادي البنائين ،وتم إدخال تحسينات على  Robloxفي أغسطس  ، 2007أضاف
(من : BCالخادم ،وهناك أنواع مختلفة من نادي بنايات ،والتي تقدم خدمات مختلفة
TBC (From English: Turboاإلنجليزية :بناة النادي)  15 ،ر.ع في اليوم الواحد،
من نادي بناة األناقة الغاضبين) OBC ( ،نادي بناة البناء 35 ،رياالً برازيليا ً في اليوم،
 60رياالً برازيليا ً في اليوم الواحد ،بما في ذلك الخرائط اإلضافية ،وإمكانية تبادل سلع
محدودة ،وإمكانية صنع القمصان ،والسراويل ،والقدرة على بيع القمصان الخاصة بك (تي
قادرا على االنضمام باإلضافة إلى إنشاء عدد
شيرت)  ،هذه صورة لتزيين قميصك ،لتكون ً
لموضوع  OBCأكبر من المجموعات ،اعتمادًا على نوع نادي البنائين وفي حالة استخدام
حصري للصفحة .تمت إزالة التذاكر في وقت الحق في  14أبريل  ، 2016واعتقد العديد
من الالعبين أنها كانت مزحة في ذوق سيء ولكنها كانت حقيقة .غادر العديد من الالعبين
.لديك لشرائه  Robuxتذاكر منذ ذلك الحين إذا كنت تريد  Tix /بسبب اختفاء Roblox
.
 ،يستكشف الالعبون عوالم ثالثية األبعاد (البعد الثالث أو ثالثي األبعاد) Roblox .في
األنشطة في عالم اللعبة تشمل االستكشاف ،ووضع المواد ،وجمع الموارد ،واأللعاب
.المصغرة والقتال
يمكن لالعبين تخصيص أحرفهم االفتراضية بالعناصر المختلفة .يمكن لالعبين إنشاء
ضا جمع وتبادل الكائنات ،خاصة المقتنيات أو األشياء
المالبس الخاصة بهم .ويمكنهم أي ً
هي  tix. Robuxو  robuxذات اإلصدار المحدود ،كما يوجد نوع من العملة يسمى

عملة تم الحصول  tixعملة تدفع بأموال حقيقية ،وهناك مبالغ مختلفة من المال ،وكان
عليها خالل األيام .تم مسح العملة ألن األموال التي كسبتها الشركة كانت قليلة
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