
Oficialus pranešimas 2020



Apžvalga
2020-ieji buvo išties pilni iššūkių 
metai. Šiandien mes norime atšvęsti 
kartu  visus pasiekimus, kuriuos 
pasiekėmė per 2020 metus, nepaisant 
labai sudėtingų aplinkybių. 



Žaidimo pasaulių apžvalga



Sausis

Naujųjų metų 
specialusis  x5

Balandis

Codex Victoria x2
Bėkite greitai x10

Gegužė Birželis

Turnyro kvalifikacijos

Liepa

Vidurvasario specialusBėkite greitai x10



Rugpjūtis

Shadow Empires
Uždara Beta

Rugsėjis

Shadow Empires

Spalis Lapkritis

Turnyro Finalas

Gruodis

Vėlyvos vasaros 
specialieji 7-dienų Žaidimo 

pasaulis



2020 Žaidimo pasaulių statistika

Prasidėjo 2020

139 žaidimo pasauliai 2020 - 
kas reiškia maždaug po vieną 
serverį kas 2.6 dienas šiais 
metais.  

Žaista 2020

Iš viso 2020 m. Buvo galima 
žaisti 429 žaidimo pasaulius. 
Tai nėra keista, nes kai kurie jų 
prasidėjo 2019 m. Vidutinė 
žaidimo pasaulio gyvavimo 
trukmė yra 162,7 dienos, 
pasiskaičiuokite.

Big thank you to Getter to help us with these statistics



Kai kurie išsamūs duomenys

Kaimai
Mes žinome, kad jums įdomu, 
todėl patikrinkime kai kuriuos 
statistinius duomenis apie 
kaimus. 2020 m. iš viso buvo 
įkurti 4 141 564 kaimai. 
Deja, 1 747 047  buvo visiškai 
sunaikinti. Agresyviausi 
žaidėjai iš viso užkariavo
811 189 kaimus.

Populiacija
Žaidime gyveno 1 782 631 011 
gyventojų, iš jų 1 457 928 725 
gimė šiais metais. Skamba kaip 
gana jauna populiacija. 
Vidutinis kaimo gyventojų 
skaičius per metus buvo 744 
gyventojai viename kaime, o 
kiekvienas žaidėjas turėjo 
vidutiniškai 5,8 kaimus.

Big thank you to Getter to help us with these statistics



Kūrėjų komanda



Žaidimo kūrimas!

Kas nutiko?
2020 m. mūsų 8 protingų ir kūrybingų kūrėjų DEV komanda 
įvykdė 548 žaidimo patobulinimus. Kai kurie iš jų yra vieši ir juos 
galite lengvai perskaityti oficialiuose changelog pranešimuose, 
tačiau daugelis jų slepiasi už kadro. O, labai slaptas žaidimų 
kūrėjų darbas ...

Šie patobulinimai padėjo 16 metų senumo žaidimo kodui suteikti 
daug modernesnį ir atitinkantį laikmetį vaizdą. Tie, kurie 
išbandėte 7 dienų žaidimų pasaulį, jau pastebėjo didžiulius 
pokyčius. Ir ... 2021 m. Pavyks jums parodyti dar daugiau!



Kokybės Užtikrinimo 
Komanda



Kova su bug’ais!

Kas įvyko?

2020 mūsų XAP Komanda iš 6 drąsių riterių kovojo prieš 635 
bug’us. Jie pasiekė labai daug, kadangi tik mažytis procentas šių 
bug’ų įsliūkino į gyvąją žaidimo versiją. 
Mes norime padėkoti jiems už į darbą įdėtą energiją!

XAP = Experience Quality Assurance



Dailės Komanda



Menininko Paletė 

Kas įvyko?

2020 mūsų Dailės Komanda sudaryta iš 3 ypatingai talentingų 
žmonių, 2 Dailininkų ir 1 Naudotojo Interfeiso Dailininko dirbo 
prie  251 projekto, įskaitant daugybę meno kūrinių baitų.

Esame įsitikinę, kad pastebėjote didelius projektus, kuriuose jie 
dirbo, pvz., visiškai perpiešti kariai, fermų sąrašo sąsaja, žaidimo 
piktogramos, keletas meno kūrinių, skirtų mūsų forumų 
konkursams, ir mūsų kampanijų anonsams. Ir daug daugiau ateis 
... netrukus.



Botų Aptikimo Komanda



Skenuojant žaidėjus

Kas įvyko?

2020 Botų Aptikimo Komanda sudaryta iš  2 į detales orientuotų 
developerių. Jie vidinėje sistemoje užregistravo ir pakoregavo 458 
botų pirštų antspaudus. Tai nuvedė prie  42 230 aptikimų!

Aptikimų buvo visur, bet mažiausi aptikimų skaičiai fiksuoti 
Ispanų, Rumunų ir CZSK žaidimo pasauliuose. 



Klientų aptarnavimas



Padedant žaidėjams

Kas įvyko?

2020 Klientų aptarnavimo komanda iš  27 atidžių CSR’ų ir 14 
nepavargstančių RET’ų, 1 Žaidimo Eksperto, 2 Komandos Vadų ir 
1 CSM’o atsakė į 167 408 supporto bilietus su vidutiniu atsakymo 
laiku  5 valandos, 24 minutės ir 53 sekundės ir vidutiniu 
išsprendimo laiku per 21 valandą, 9 minutes ir 7 sekundes. 

Be jų standartinio darbo, jie taip pat rūpinosi žaidimo 
sąžiningumu ir išsprendė 35 252 žaidėjų pranešimus apie 
pažeidimus.

CSM = Customer Service Manager || CSR = Customer Service Representatives || RES = Rule Enforcement Specialists



Bendruomenės valdymas



Įtraukiant ir Linksminant žaidėjus

Kas įvyko?

2020 m. Mūsų bendruomenės valdymo komanda iš 21 kūrybingo 
CM’o, 1 turinio kūrėjo, 1 komandos vadovo ir 1 CCM’o sukūrė 30 
forumų konkursų, 13 Discord renginių, 24 dienų Advento 
kalendoriaus dovanas ir nepamirškime Turnyro. Šių įvykių dėka 
bendruomenė laimėjo 856 920 auksinius.

Kadangi mūsų bendruomenė rašo daug, komanda taip pat 
nemažai laiko praleido skaitydama 416 903 forumo pranešimus ir 
115 024 Discordo pranešimus. Ir net nepradėkime kalbėti apie 
begales privačių žinučių.

CM = Community Manager || CCM = Community Communication Manager



Socialinių Tinklų Valdymas



Sužadinant ir informuojant 
žaidėjus
Kas įvyko?
2020 m. mūsų tvirta vienos moters komanda, palaikoma 
nenuilstančios CM komandos, iš viso sukūrė 720 „Facebook“ ir 24 
Blog’o įrašus, kad bendruomenė būtų informuota ir sužadinta.

Bet tai buvo ne tik turinio kūrimas! Komanda gavo 3 635 
privačias „Facebook“ žinutes ir peržiūrėjo 15 210 komentarų.

Nepamirškime ir mūsų „YouTube“ kanalo, kuris sulaukė 531 000 
peržiūrų ir 1 900 naujų prenumeratorių.

CM = Community Manager || CCM = Community Communication Manager



2021

Kadangi 2021 m.  dar tik prasidėjo, 
negalime iš tikrųjų numatyti, ką šie 
metai mums atneš, tačiau darysime 
viską, kad sukurtume geriausią 
įmanomą žaidimą su kuo mažiau 
klaidų ir, kad kuo geriau jus 
palaikytume žaidime.

Jūsų Travian: Legends Komanda


