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ابنا من نهاية عام  ي بها 2022مع اقتر
ا لمشاركة بعض الخواطر عن المرحلة التر

ً
ي   ESO، فقد حان الوقت مجدد

والتطلع إىل ما ينتظرنا ف 

ي عام 
ي العام الجديد. ف 

ي 2023اللعبة ف 
 ف 
ً
 مذهال

ً
ي طال انتظارها عىل أنواع المحتوى   ESO، سنقدم فصال

ات التر  عن بعض التغيتر
ً
فضال

ي تستند إىل حد كبتر إىل مالحظات المجتمع. الذي سنقدمه 
  والتر

  

حيب  Bretonsينتهي مع ختام قصة تراث  2022ولكن قبل أن نتطرق إىل كل التفاصيل، أريد أن أذكر أن عام  . لقد أسعدنا للغاية التر

ي   العت 
ي عام  ESOبماليير 

: 2022الجدد الذين انضموا إلينا ف  ي ترجمة جديدتير 
ي تضمنت خدمتر

باللغة اإلسبانية والصينية ، والتر

ي أغسطس. لقد كان عاًما رائًعا،   ESO Tavernالمبسطة. لقد عدنا إىل االستمتاع بأحداث واقعية مع 
ي ألمانيا ف 

آخر مذهل وممتع ف 

ا ورؤيتكم جميًعا شخصًيا! 
ً
  وازدادت روعته إذ إننا تمكنا من السفر مجدد

 

. لقد ظهرت فيه الكثتر من األخطاء  36مشكالت التحديث سأشعر بالتقصتر إذا لم أتحدث عن  ي
ي نوفمت  الماض 

، الذي أطلقناه ف 

ي إن قلت لكم  
ي القتال. صدقوب 

ي هذا، ما زلنا نعمل جاهدين عىل حل المشكالت المتعلقة بالحظر ف  والمشكالت، وحتر وأنا أكتب خطاب 

ي ال يقل عن قلقكم جميعكم بشأن األمر، وسنجري بعض الت 
ي اآلليات داخل فريق التطوير لضمان ندرة حدوث مثل هذه إن قلقر

ات ف  غيتر

ي تتكون من 
مجية القديمة )التر مجية...حرفًيا( يصعب علينا أن   26المشكالت. مع قاعدة التعليمات الت  مليون سطر من التعليمات الت 

 ونحن عىل يقير  من ذلك.  % عىل مستوى الفعالية، ولكننا يمكن أن نحسن مستوانا أكتر وأكتر 100نصل إىل نسبة 

   

ESO والمستقبل  

ي 
ي تنفذونها مرة واحدة لكل شخصية؛ ESOبشكل عام، ثمة نوعان من المحتوى ف 

: مبتكر يدوًيا، مثل المهمات والقصص واألمور التر

ي هي عبارة عن أنشطة قابلة للتكرار عموًما، مثل 
اليومية إلخ.  crafting writsو housingو trialsوالزنازين و PvPواألنظمة، والتر

ي تطوير اللعبة  
ي ف 

ولطالما وفرنا مزيًجا من نوعي المحتوى هذين، ولكن من حيث ساعات عمل فريق التطوير، فإن غالبية الوقت المنقض 

  تم توجيهه نحو محتوى المهمات. 



  

ي مرحلة إعادة تقييم مستوى  عىل مالحظات الالع 2023كما ذكرت أعاله، يعتمد جزء كبتر من األخبار المهمة لعام 
 
، فنحن اآلن ف بير 

" مقابل أنشطة اللعبة القابلة للتكرار.  ي
  توازن المحتوى القصضي المبتكر يدوًيا "الذي ُيلعب مرة واحدة وينقض 

  

ا ضخًما من المناطق والمهمات واألنظمة. لقد أنشأنا محتوى مبتكًرا يدوًيا كل عام مدته  ESOإن 
ً
ساعة أو   40لعبة ضخمة تتضمن عدد

 عن عدد ال يحض من الزنازين واألنظمة الجديدة، مثل 2015نحو ذلك منذ عام 
ً
والرسقة واالغتياالت   One Tamriel، فضال

والتخصيص الرسومي للشخصيات والساحات  housingو crafting writsو antiquitiesو Tales of Tributeو companionsو

.  PVP battlegroundsالفردية والجماعية و   وغتر ذلك الكثتر

  

ي ألرب  ع أو خمس 
عادية، ترد إلينا آراء   RPGsبما أننا لدينا اآلن المئات والمئات )والمئات!( من ساعات محتوى المهمات، وهو ما يكق 

نا العبونا   من العبينا الجدد تفيد بأن العدد الهائل من المناطق والقصص والشخصيات أمر مخيف. وعىل الجانب اآلخر، يخت 

مون باستمرار أنهم يريدون المزيد من المحتوى الذي ُيلعب أكتر من مرة، فهم يريدون المزيد من المحتوى الذي يمكنهم   المخض 

ع به ألعوام؛ محتوى يستغل مناطقنا الموجودة بالفعل بغية إضافة أمور جديدة يمكن فعلها واألهم من ذلك أن يقدم أسلوب االستمتا 

ا.  
ً
  لعب جديد

   

  2023االنطالق نحو عام 

ي قدمناها منذ   -شهًرا 12قصص مدتها - تحولنا عن "المغامرة المستمرة طوال العام" 2023 بالنظر إىل ما سبق، سيشهد عام 
والتر

Season of the Dragon  ي عام
. أعتقد أن هذه القصص قد استنفدت مداها وأصبحت لدينا الحرية البتكار بعض المحتوى  2019ف 

ي تتكشف
عت  عدة فصول.   الجديد والشائق الذي نريد تنفيذه منذ بضعة أعوام، األمر الذي يتيح لنا العودة إىل المنحنيات الرسدية التر

ا ورفعت مكانة 
ً
اتيجية المتبعة لمدة عام نجاًحا ساحق ، ولكن بعد أربعة أعوام متتالية، نواصل اكتشاف أن هذا  ESOحققت هذه اإلستر

  اإليقاع يكبل قدراتنا. 

   

ي من  . الرجاء العلم أن النصف األول من العام سيظل بال تغيتر جوه2023لذا اطلعوا أدناه عىل إيقاع محتوى  
ري، ولكن النصف الثاب 

  العام يحتوي اآلن عىل تحديث مخصص للتعامل مع المشكالت/تحسينات جودة الحياة وتحديث مخصص لنظام دعم كبتر جديد. 

   

  الزنازين.  DLCالرب  ع األول:  •

ي يونيو. سيكون فصل  •
: فصل كامل المزايا ف  ي

قصة كاملة: ستتمكنون من اللعب خالله بدون قصة   ESO 2023الرب  ع الثاب 

 عن طريق  
ً
/أفضل وأكتر تفصيال ي العام. سنعود إىل تقديم فصول أكت 

مقتطعة وبعض أحداثها طي الكتمان لوقت الحق ف 

القيام بذلك. نحن متحمسون للغاية بشأن فصل العام القادم، للتعرف عىل التفاصيل، سيتعير  عليكم انتظار حدث الكشف  

ا: سيكون هذا هو الجزء األول من منحت  رسدي يمتد لعدة أعوام  ا
ً
ي يناير. ولكن ثمة تلميًحا واحد

لعالمي المزمع عقده ف 

ي طال انتظارها. 
  وسيحتوي عىل واحدة من أكتر المزايا الجديدة التر

كتر  عىل تحسينات جودة الحياة وإصالحات األخطاء.  •   الرب  ع الثالث: التر

•  
ً
ا   DLCمن  الرب  ع الرابع: بدل

ً
ا. نحن نعمل عىل المفهوم والتصميم حالًيا؛ وسنقدم مزيد

ً
المناطق المعتاد، سنقدم نظاًما جديد

ي أوائل العام المقبل. 
ي أثناء حدث الكشف العالمي ف 

  من التفاصيل ف 

   

ات إن لزم األمر. لذا، ، يمكنكم مالحظة أننا نجري تحسينات ونجرب أموًرا جديدة ونجري ت2014منذ عام  ESOبالنظر إىل تطور  غيتر

ي المجتمع. إذا اضطررنا إىل إجراء المزيد من التعديالت،  
سنقّيم استقبال الجمهور لهذا اإليقاع الجديد، عن طريق فريق التطوير وف 

  فسنفعل. 

 

 تحديثات األجهزة والخادم 



ة من ترقية واستبدال كل أجهزة مركز بيانات  ي المرحلة األختر
 
ي تأESOنحن ف

ي ، والتر
 
ا بسبب التباطؤ العالمي المستمر ف ً خرت بالطبع كثتر

ي العالم الوحيد الذي تمت  ESOتوفتر أجهزة الكمبيوتر. عند االنتهاء منها، ستتمتع خوادم 
 
وبنيتها األساسية بموثوقية أكت  وكما رأينا ف

ا. PC North Americaترقيته حتر اآلن )
ً
  (، سنجري بعض التحسينات عىل األداء أيض

  

ء قبل أن ننتقل إىل األجهزة الجديدة. يج ي
ب تسليم كل األجهزة وتركيبها بحلول ديسمت  ثم سنحتاج إىل شهر أو اثنير  لتثبيت كل ش 

 ثم سنعود إىل مركز بيانات أمريكا ال
ً
ي أول ي مركز بيانات االتحاد األوروب 

 
شمالية  الرجاء العلم أننا سنعطي األولوية لكل العوالم الثالثة ف

، ولكنه   PlayStationو Xboxقل عالمي إلنهاء ن
ً
ا طويال

ً
هناك. شعورنا باإلحباط ال يقل عن شعوركم ألن هذا اإلجراء قد استغرق وقت

ي مارس 
 
اير أو ف ي أواخر فت 

 
ء جاهًزا لجميع الالعبير  عىل األرجح ف ي

  . 2023قيد التنفيذ وسيتم تنفيذه وسيكون كل ش 

 

ي ستؤدي إىل تحسير   سنواصل عملنا المتعدد المسارات كما 
أعلنا منذ شهر أو نحو ذلك. نريد تذكتر الجميع أن هذه هي المبادرة التر

ات عىل مراحل عىل مدار  ي  2023مستوى أداء الخادم بشكل عام. وكما أعلنا بالفعل، سننفذ هذه التغيتر
 
، بدًءا من الفصل الموجود ف

ي م
 
. سنطلع الجميع باستمرار عىل المستجدات ف ي

 الحظات برنامج التصحيح المستقبلية. الرب  ع الثاب 

   

ي  ESOلقاءات عشاق 
 
   2023ف

ي يجمع عشاق  ي الربيع   ESOلقد أردنا عقد لقاء جماهتر
ي للغاية إعالن أننا سنعقد لقاًء واقعًيا ف 

ي أمريكا الشمالية منذ أعوام، ويسعدب 
ف 

ي الواليات المتحدة. ترقبوا التفاصيل، ولكن يمكنكم توقع الحصول عىل تدريب عمىلي عىل الفصل الجديد ومشاهدة 
ي مكان ما ف 

ف 

ي التطوير والمجتمع وبالطبع قضاء  
ي العروض التقديمية من فريقر . نتطلع بالتأكيد إىل رؤيتكم شخصًيا يا  ESOبعض الوقت مع العت 

ي 
ا ف 
ً
ي مجدد ي أمريكا الشمالية! وبالطبع، سنقابل مجتمعنا األوروب 

قبوا التفاصيل المتعلقة   Gamescomعشاق اللعبة ف  ي أغسطس؛ فتر
ف 

ا. 
ً
  بذلك أيض

 

وما   2023في  Tamrielار لمشاركة المزيد عن المحتوى القادم إلى وال يسعنا االنتظ ESOوكما ترون، لدينا بعض الخطط المهمة لمستقبل 

 The Elderعلى دورهم الكبير الذي أسهم في التطور المستمر للعبة  ESOبعدها. وكما هو الحال دائًما، أتوجه بخالص الشكر إلى مجتمع  

Scrolls Onlineطورين ونعتقد أن . إن شغفكم باللعبة، بما في ذلك عالمها وقصصها، يلهمنا نحن المTamriel   في العصر الثاني لن تحمل

، نراكم  The Elder Scrolls Onlineنفس طابعها المميز بدون شخصياتكم ومجتمعاتكم ومالحظاتكم. استمتعوا بعام شائق آخر في لعبة 

 !Tamrielفي 


