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 القيم األساسية لنظام القتال 
. أوالً، نود أن نتناول األسئلة واألجوبة المتعلقة بنظام القتال التي  ESOاليوم، نود أن نشارك معكم أهدافنا وقيمنا األساسية لنظام القتال في 

عة أشهر. عندما كنا نقرأ أسئلتكم عن نظام القتال، بات من الواضح أنه يمكننا توصيل رؤيتنا وقيمنا األساسية لنظام  أتينا على ذكرها قبل بض

اضية  القتال على نحو أفضل لكم جميعًا. ترتكز معظم اإلجابات عن أسئلة "لماذا" المتعلقة بالقتال التي وردت إلينا طوال األشهر القليلة الم

اسية؛ لذا أردنا العودة خطوة إلى الوراء وإلقاء نظرة عامة عليها للمساعدة في تسليط الضوء على رؤيتنا الطويلة األمد  حول هذه القيم األس

 ، والتي نعترف أنه وجب علينا اإلبكار بمشاركتها مع الجميع. ESOلنظام القتال في  

؟ باختصار، نريد أن يشعر جميع الالعبين بأن نظام القتال ممتع ومجٍز. لدينا مجموعة كبيرة متنوعة من  ESOإذًا، ما رؤيتنا لنظام القتال في  

الالعبين يدفعهم للعب اهتمامات ودوافع فريدة، لذلك فنحن ندرك أن مفهوم "ممتع ومجزي" يختلف قليالً من شخص آلخر. ويتمثل هدفنا  

مجتمعنا بمرور الوقت، تتضح الحاجة إلى تناول األمور التي ال تتوافق مع قيمنا األساسية   في تحقيق مستوى توازن جيد، فنظًرا إلى تطور 

لي؛ بل  لنظام القتال. وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن هذه القيم األساسية يتخللها عامل الطموح، فهي ليست قواعد صارمة أو انعكاًسا للواقع الحا 

نظام القتال ونسعى جاهدين إلى تطبيقها عند النظر في إجراء تعديالت على نظام القتال في  هي قيم نصبو إلى االستناد إليها في تصميم 

ESO . 

والتي تتضمن أيًضا أمثلة على الَمواطن التي تتجلى فيها هذه   ESOمع كل ما ورد ذكره، نود أن نقدم القيم األساسية ورؤيتنا لنظام القتال في  

 القيم في القتال: 

 

 العبوا عىل طريقتكم 

ي اللعبة. 
نسىع جاهدين لتوفير عاملي الحرية والمرونة اللذين يتيحان لكم تحويل تصوركم لشخصيتكم إىل واقع متجسد ف 

ي ظل توفر قدرات وأسلحة ودروع متنوعة. تعد بعض مجموعات هذه  
نحن نقدر تنوع الخيارات وأسلوب اللعب وذلك ف 

ها، ولكن يجب أن تتمتع كل  شخصية بالقدرة عل حماية مجموعتها أو عالج الحلفاء أو تدمير  األدوات أكير فاعلية من غير

 الخصوم. 

 ارتدوا أي مجموعة من الدروع الخفيفة والمتوسطة والثقيلة  •

 احصلوا عل قدرات من أي نوع مهارات اكتشفتموه  •



 إلخ.  Champion Points"تكوين البطاقات" عن طريق مجموعة مختارة من القدرات والعنارص و •

 

 القتال النشط 

ي حال حركة تدفعكم التخاذ إجراءات باستمرار. يجب أن تكون المعارك  
نرى أن القتال يتمتع بجاذبية أكير عندما تكونون ف 

ي أي لحظة، يجب أن تتوفر لديكم الخيارات  
ي فيها التهديدات والفرص رسيًعا وتشعرون بالقدرة عل الرد بالمثل. ف 

منعشة تأت 

ات االنتظار الطويل بير  اإلجراءات. ويتطلب هذا تمتع عنارص التحكم  الالزمة للرد عل خصومكم ويجب أال  تعوقكم في 

 برسعة االستجابة واالتساق بحيث تشعرون بالتواصل مع شخصيتكم وأنكم متحكمون بنتائج معارككم. 

ة السكون العام  • ب/المقاطعة ليست مقيدة بفي   إن اإلعاقة والتفادي بالدحرجة والض 

ات سكون لل • ةال توجد في  ة سكون عام قصير  قدرات وتوجد في 

 معظم القدرات رسيعة، مع استثناء أوقات االستخدام  •

 تبادل األسلحة  •

 

 البراعة

ا لتتعلموه أو تحسنوه دائًما. يجب أن تكون حلقة   1000دقائق أو لمدة   10سواء لعبتم لمدة  
ً
ساعة، فال بد أن ثمة شيئ

: بنيات الشخصيات والتنفيذ  التعلم تلك ممتعة ومجزية باستمرار. صممنا نظام ا  لقتال لنتحداكم عل مسارين أساسيير 

ي  
ا عن القتال، يجب أن تختير بنية شخصيتكم قدرتكم عل تحسير  عدد كبير من الخيارات لتقديم أداء رائع ف 

ً
الماهر. بعيد

ي 
 ف 
ً
ي أثناء المعركة، مما يمثل تحدًيا لكم متمثال

إدراك إمكانيات بنيتكم والتغلب عل  المعركة. تجري اختبارات التنفيذ الماهر ف 

ة.  ي قتال نشط رسي    ع الوتير
 خصومكم ف 

 Champion Pointsتتكون البنيات من مجموعة من القدرات والعنارص و •

ي الوقت الفعلي ) •
 ( Health ،Magicka ،Stamina ،Ultimateإدارة الموارد ف 

 تحسير  عمليات تناوب القدرات والتوقيت  •

 نسج الهجوم الخفيف  •

 "بنيات" المجموعات وأوجه التآزر •

 

Elder Scrolls -  مصدر إلهام 

عل قلوب وعقول ماليير  الالعبير  عل مدار عقود، لذا فنحن نسىع جاهدين لتقدير   The Elder Scrollsلقد استحوذت  

نت يقدم بعض التحديات والقيود والفرص الفريدة، ولكن عشاق السلسلة تقاليد السلسلة. فهي عالم جماعي عل اإلن ي 

اث واآلليات من األلعاب السابقة مصدر  ي شخصيتنا وتجربتنا القتالية. يجب أن يمثل الي 
يجب أن يشعروا بروح األلفة ف 

ي  
 .ESOإلهام، وعند اإلمكان، أساًسا لنظام القتال ف 

• Health وMagicka وStamina باعتبارها سمات 

 ال يحدد تحديد الفئة الدور أو يقيده  •

كتشف أنواع المهارات وُيرفع مستواها عن طريق استخدامها  •
ُ
 ت



 Heavyو Werewolfالسابقة )عل سبيل المثال:  TESالعديد من أنواع المهارات هي عنارص أساسية من ألعاب  •

Armor وMages Guild  ).إلخ 

 

، استخدمنا هذه القيم كمبادئ توجيهية باإلضافة إلى المالحظات التي ترد إلينا من المجتمع ESOعلى مدار عملية تطوير 

ومقاييس البيانات الثابتة. وبعيدًا عن بعض األخطاء البارزة في نظام القتال، نرى أن أخذ كل هذه األمور في االعتبار قد أدى 

لقد أدى الكثير من العمل الذي  مجموعة متنوعة من أساليب اللعب. أكثر إمتاًعا ل ESOإلى تحسين وضع نظام القتال، حيث تكون 

إلى تحسين خيارات البنيات   -وأعمال الدمج Champion Pointمثل، تحديث نظام -قمنا به على مدار األعوام القليلة الماضية 

لم يكن سهالً ونقدر للغاية جميع من   نحن نعلم أن األمروتنوع اللعب والمساواة في البنيات، األمر الذي يدعم العديد من قيمنا. 

 على مدار األعوام. Tamrielقدموا مالحظات وأمضوا وقتًا في 

ي التحديث 
ا، شكًرا لكم عل   37ترقبوا نظرة عامة الشهر المقبل عل األمور المتوقعة ف 

ً
من حيث صلته بنظام القتال. مجدد

اكم ESOشغفكم الذي ال ينضب واستمرار تمتعكم بلعبة  ي الميدان! . سي 
 ف 

 

ي 
ي المنتديات الرسمية.  Combat & Character Mechanicsقسم يمكنكم مناقشة هذا المنشور مع زمالئكم الالعبير  ف 

 ف 

https://forums.elderscrollsonline.com/en/categories/combat-character-mechanics

