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SOBRE WIPE DOS SERVERS E PROCEDIMENTO DE
SALVAR DINOS E ITENS
LIGAGAME BRASIL • quinta-feira, 6 de setembro de 2018

COMUNICADO IMPORTANTE:
DIA 17/9 TODOS OS SERVIDORES DE ARK SOFREÇÃO WIPE POREM NESTE DOCUMENTO
CONSTAM INFORMAÇÕES DE COMO PROCEDER PARA SALVAR DINOS E ITENS!
***LEIA NA INTEGRA!!!

MOTIVO DO WIPE:
Os servidores estão muito antigos e sofrendo de crashs recorrentes além de vários bugs no
mapa. Já foi tentado varias formas de reparo, incluindo com auto-decay de bases e dinos
antigos, e até limpeza manual e não se obteve êxito. O wipe visa restaurar a estabilidade do
server e corrigir todos os bugs e crashs.
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RECUPERAÇÃO DE DINOS:
Foi liberado o novo Ragnarock com acesso antecipado para vips ativos dos últimos
30 dias se vc efetuou doação nos últimos 30 dias solicite acesso ao server

COMO PROCEDER PARA ENVIAR MEUS ITENS/DINOS PARA O NOVO MAPA?
Os jogadores podem levar seus dinossauros e itens para o novo server antes do
Wipe e ainda se beneficiar por escolher um lugar privilegiado para construção
antes da abertura para todos os jogadores. O ragnarok aceita os dinos do
aberration, island e do próprio Rag antigo e justamente por isso foi escolhido como
mapa de troca.

NOSSOS LINKS:
DISCORD: https://discord.gg/yjvKBa2
SITE DO ARK: http://ark.liga.games
PORTAL DA LIGA: http://liga.games
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*OBS: Os alphas comprados terão que ser solicitados via suporte no discord ou
whatsapp até a data limite de 16/09 pois o wipe ocorrerá dia 17/09 em todos os
Servers atuais, portanto os jogadores tem 10 dias, sendo 2 finais de semana para
guardar seus dinos e itens no mapa novo. O mesmo pode ser acessado via
obelisco, drop ou transmiter, nome temporário do server novo “NOVO SERVER
ACESSO ANTECIPADO VIPS”, os jogadores comuns sem acesso antecipado ao
server, poderão guardar dinos e itens no obelisco restritos a quantidade limite
fornecida pelo obelisco, o tempo de destruição dos mesmos foi ajustado para mais
de 13 dias para suportar o prazo da mudança.

JOGADORES COMUNS PROCEDIMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA E
RECUPERAÇÃO DE DINOS:
Jogadores comuns não terão acesso antecipado ao mapa novo, porém podem guardar uma
quantidade limitada de itens e dinos, assim como o seu char no obelisco/transmiter até a data
limite de 16/09 e resgatar no novo mapa após a abertura para todos em 17/09.

COMO PROCEDER PARA GUARDAR MEUS ITENS/DINOS?
Dirija-se a um obelisco/transmiter/drop e faça upload dos seus dinos e itens, até no máximo domingo 16/09,
e resgate eles após dia 17/09 no novo mapa.
*Obs: Se o jogador é ativo e pretende jogar até o ultimo dia antes do wipe, não poderá esquecer de deixar
seu char no obelisco até no máximo domingo antes de deslogar, do contrário perderá todo o seu level e
configurações.

DATAS LIMITES:
SEXTA FEIRA DIA 07/09 OS SERVIDORES ATUAIS TRANCARÃO COM ESTA SENHA “wipe2018”, PARA EVITAR
A ENTRADA DE INICIANTES NO PERIODO PRÉ WIPE.
DIA 16/09 DATA LIMITE PARA TRANSFERÊNCIA DE DINOS PARA O MAPA NOVO (CASO DOS VIPS) E
UPLOADS NO OBELISCO/TRANSMITER (CASO DOS JOGADORES COMUNS)
DIA 17/09 WIPE DOS MAPAS ANTIGOS E ABERTURA DO NOVO RAGNAROK

NOSSOS LINKS:
DISCORD: https://discord.gg/yjvKBa2
SITE DO ARK: http://ark.liga.games
PORTAL DA LIGA: http://liga.games

