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Aktualizacja 2.4.1 w przygotowaniu - co
nowego?

Twórcy pracują nad kolejną aktualizacją do Diablo III: Reaper of Souls. Tym razem pod lupę poszła
umiejętności Barbarzyńcy - Przezwyciężenie Bólu wraz z runą Znieczulica w połączeniu z Dumą
Kasjusza. Według deweloperów umiejętność ta posiada zbyt dużą redukcję obrażeń (50%), która
zostanie zmniejszona w najnowszej łatce 2.4.1 do 25%. By jednak balans gry został zachowany dla
pozostałych klas postaci, zmniejszone zostaną również obrażenia zadawane przez potwory w Głębokich
Szczelinach. Ponadto zmianie ulegnie klejnot Taeguk, niestety na szkodę graczy twórcy postanowili
zmniejszyć korzystne efekty, które dawał klejnot. Do gry wprowadzone zostanie szereg zmian w
przedmiotach, które przeczytać możecie poniżej.

Ciężko pracujemy nad kolejną aktualizacją, wraz z wprowadzeniem której wersja gry
zmieni się na 2.4.1. Wkrótce udostępnimy oficjalne informacje o aktualizacji na PST, ale
chcemy przyjrzeć się bliżej kilku z nich i omówić je nieco dokładniej.
Po pierwsze, przyglądaliśmy się kwestii powszechnego występowania i funkcjonowania
barbarzyńców w grze grupowej, a konkretniej w Głębokich Szczelinach powyżej poziomu
80. Choć wiele klas postaci dysponuje wzmocnieniami przeznaczonymi dla drużyny, na
ich tle zdecydowanie wybija się redukcja obrażeń za Przezwyciężenie Bólu z runą
Znieczulica w połączeniu z Dumą Kasjusza. Zmniejszamy więc skuteczność drużynową
runy Znieczulica z 50% do 25%. Jednocześnie, aby nie zaszkodzić szeroko pojętej grze
drużynowej, zmniejszamy ilość obrażeń zadawanych przez przeciwników na wyższych
poziomach Głębokich Szczelin. Dzięki opisanemu tutaj zabiegowi, drużyny z
barbarzyńcami w składzie będą utrzymywać się na porównywalnym poziomie, gdy idzie
o obrażenia otrzymywane przez poszczególne postaci. Zabieg ten zapewnia również
grupom bez barbarzyńcy większą przeżywalność.

Po drugie, niedawno Wyatt opublikował wpis dotyczący Taeguka. Wprowadzamy istotne
zmiany dla tego legendarnego klejnotu oraz kilku innych.
Na początek Taeguk:

●

●

●

Taeguk będzie teraz działać tylko z umiejętnościami wymagającymi podtrzymywania.
Taeguk będzie teraz szybciej gromadzić (ale i szybciej tracić) poziomy kumulacji.
Maksymalna liczba poziomów kumulacji wynosi teraz dziesięć, a postać zacznie je
tracić po upływie 1,5 sek. zamiast pełnych 3 sek.
Zmieniono premię do pancerza za Taeguka do +2% za każdy poziom kumulacji.

Chodzi nam o to, aby Taeguk zapewniał waszym postaciom dodatkowego „kopa”, gdy
korzystają ze zdolności wymagających podtrzymywania. Prawdopodobnie nie uda się
wam stale utrzymywać nieprzerwanej aktywności Taeguka, ale szybszy przyrost
poziomów kumulacji sprawi, że nie będziecie tak dotkliwie odczuwać ich utraty. Chociaż
redukcja premii do pancerza wpłynie na przeżywalność, zmniejszenie wartości obrażeń
zadawanych przez potwory na wyższych poziomach Głębokich Szczelin powinno
zrównoważyć tę zmianę. Wkrótce będziemy się mogli z wami podzielić informacjami
dotyczącymi zmian wprowadzanych dla innych legendarnych klejnotów, które za sprawą
tych modyfikacji powinny się stać solidnymi zamiennikami Taeguka.
Wreszcie: wprowadzamy zmiany dla Wypaczonego Miecza i Solanium.
Zaobserwowaliśmy bowiem, że w przypadku gry grupowej taktyka drużyn polega przede
wszystkim na wykorzystywaniu czarownic do tworzenia jak najliczniejszych Tornad
Energii w połączeniu z masowym generowaniem kul zdrowia przez pozostałe postaci.
Otrzymaliśmy mnóstwo opinii i sugestii na ten temat i całkowicie zgadzamy się z
postulatem, że manipulacja generowaniem kul zdrowia szkodzi grze. Oto co zmieniamy:

●

●

Solanium otrzymuje wewnętrzny czas odnowienia wynoszący 8 sek.
Wypaczony Miecz może zyskać premię za maksymalnie 5 Tornad Energii.

Dla użytkowników tych dwóch przedmiotów oznacza to pewne zmiany stylu gry. Gracze
dzierżący Solanium nadal będą mogli generować dodatkowe kule zdrowia, ale już nie na
taką skalę, jak dotychczas. Gracze wyposażeni w Wypaczony Miecz, którzy korzystają z
Tornada Energii w ramach swojego standardowego stylu gry, nie powinni odczuć
większej różnicy, jednakże nie będzie już możliwe wykładnicze skalowanie premii do
obrażeń dzięki niezwykle licznym Tornadom Energii.
Innymi słowy: powinniście być w stanie wybierać konfiguracje postaci nastawione na
wsparcie, a wasza czarownica powinna być potężna. W opisanych powyżej przypadkach
odkryliśmy jednak, że wykorzystywanie możliwości zapewnianych przez oba przedmioty
ma negatywny wpływ na dynamikę grup oraz styl rozgrywki tą klasą postaci. W czasie
działania PST będziemy się uważnie przysłuchiwać wszystkim opiniom i sugestiom
dotyczącym każdej z wprowadzonych zmian, tak abyśmy osiągnęli jak najlepsze

rezultaty. Jesteśmy również ogromnie wdzięczni – jak zawsze – za głosy pochwały i
krytyki, którymi podzieliliście się z nami po wprowadzeniu aktualizacji 2.4.0.
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Pozostałe nowości

Test TP-Link AC1200

Router TP-Link Archer C1200 jest konstrukcją bardzo z
wyglądu nawiązującą do innych routerów tej firmy. Za kwotę w okolicach 210 zł otrzymujemy urządzenie, które powinno
tak naprawdę w 100% pokrywać w pełni potrzeby każdego użytkownika oczekującego od routera przede wszystkim
stabilnej pracy i osiągów. Postanowiliśmy zatem poddać ten router krótkim testom, aby sprawdzić, czy tak faktycznie
będzie.Data publikacji: 21.09.20170

DreamHack Open: Valencia 2016 - Nerchio w półfinale - live!

DreamHack Valencia to jedno z największych e-sportowych wydarzeń w Europie - dlatego nie mogło zabraknąć na nim
StarCrafta II! W czasie rozgrywek 96 graczy będzie konkurować o 50 000 USD oraz 5 000 punktów WCS.Data publikacji:
16.07.20161

Aktualizacja 3.4 – Duże zmiany w rankingu StarCrafta II

Na oficjalnym
blogu Blizzarda pojawił się nowy wpis dotyczący tym razem zmian w rankingach: Ranking StarCrafta II jest areną dla
niezwykle zaciętej rywalizacji. Do walki rusza wielu uczestników, ale tylko nieliczni awansują do ścisłej czołówki.Data
publikacji: 03.07.20160

Rozpoczęcie trzeciego sezonu rankingowego 2016

Trzeci sezon
tegorocznych rozgrywek ligowych w StarCrafta II uważamy za otwarty! Zresetowano pulę punktów premiowych oraz
rankingi i przyznano nagrody za sezon drugi roku 2016.Data publikacji: 26.06.20160

Filmowy „Warcraft” już wkrótce w księgarniach!

Powieść „Warcraft”,
której wydanie zbiega się z polską premierą filmu „Warcraft. Początek” w reżyserii Duncana Jonesa, do księgarń trafi już
15 czerwca. Na kartach książki czytelnicy wkroczą w nowy wymiar emocji towarzyszących bohaterom fikcyjnych
światów Azeroth i Draenor. Za sprawą Christie Golden, pisarki od lat cenionej przez fanów świata Warcraft, konflikt ludzi
i orków nabierze jeszcze większej intensywności.Data publikacji: 13.06.20160
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