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Blizzard zbiera opinie o klasach
Na oficjalnym forum World of Warcraft pojawiły się tematy, w których Blizzard prosi o zamieszczanie opinii
dotyczących klas postaci. Jak zaznacza Community Manager Takralus, to co napiszą gracze będzie miało wpływ
na długoterminowe plany związane ze zmianami bohaterów świata Azeroth. Poniżej znajdziecie tłumaczenie jej
wypowiedzi oraz odnośniki do tematów poświęconych wszystkim klasom postaci.
Chętnie poznamy wasze opinie o klasach, którymi gracie, w czasie przygotowywania zmian i poprawek w
kolejnych aktualizacjach gry. Mimo, że mamy gotowe konkretne modyfikacje na 4.3, w tym temacie
chcielibyśmy poznać ogólne odczucia dotyczące klas, abyśmy mogli przygotować długoterminowy plan
zmian.
Oto przykład opinii, które NIE SĄ przydatne w tym temacie.
●

Obawy o to, że zadawane obrażenia, zaklęcia leczące, możliwości tankowania nie są równie dobre co innych.
Mimo, że tego typu opinie często są przydatne, jest to coś co możemy zmienić z patcha na patch, dlatego nie
pozwoli nam to w przygotowaniu długoterminowego planu zmian

●

Obawy o to, że twoja opinia jest ignorowana lub nie bierzemy na poważnie tego rodzajów postów albo pisanie nie
na temat

●

Żądanie naszych odpowiedzi w sugestiach lub opiniach. Celem tego tematu jest zebranie przez nas informacji, a
nie odwrotnie
Mamy nadzieję, że potraktujecie serio te tematy, ponieważ będziemy je czytać bardzo uważnie. Prosimy,
abyście zastanowili się i stworzyli przydatne i przemyślane odpowiedzi, ponieważ te opinie mogą wpłynąć
na waszą klasę w znaczący sposób.
Nie będziemy mogli tutaj odpowiedzieć na wasze pytania. Chcemy jedynie przeczytać wasze odpowiedzi na
poniższe pytania.
Prosimy o to, abyście skopiowali poniższe pytania do waszych postów, a następnie na nie
odpowiedzieli

●

Na jakiego rodzaju contencie się skupiasz? [PvE/PvP/Obu]

●

Jeśli na PvE, jakiego rodzaju jest to PvE? [Heroic/Raidy/Inne]

●

Jeśli na PvP, jakiego rodzaju jest to PvP? [Arena/BG/Rated BG]

●

Jakie są twoje najbardziej znaczące problemy? Przykładowo, brak wymogu posiadania amunicji może zostać
uznany za znaczną poprawę dla łowców.

●

Co sprawia, że granie twoją klasą jest bardziej fajne?

●

Co sprawia, że granie twoją klasą jest mniej fajne?

●

Co sądzisz o swojej "rotacji"? (Rotacja to akceptowalna kolejność w której umiejętności są najbardziej efektywne)

●

Co jest na pierwszym miejscu twojej listy życzeń dla klasy którą grasz?

●

Z jakiego zaklęcia korzystasz najrzadziej?

Jeśli macie ochotę wyrazić swoją opinię w języku polskim, zapraszamy do tematu na naszym forum. Zamieszczone
tam wpisy przetłumaczymy i zamieścimy na oficjalnym forum World of Warcraft.
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A podobno Blizz ma w dupie graczy...~Garn
2011/09/12 19:46

fajnie że coś takiego robią ;]
szkoda tylko że nie ma polskiej versji językowej strony społecznościowej :P
moja znajomość j.ang nie jest aż tak dobra żebym mógł napisać takiego posta :D~Gorki
2011/09/12 20:08

~Gorki: Nie ma najmniejszego problemu - zamieściliśmy temat na naszym forum:
http://forum.battlenet.pl/viewtopic.php?t=48918 Możecie w nim odpowiedzieć na te pytania w języku polskim, a my
zamieścimy ich tłumaczenie na oficjalnym forum. =)~Sigmar
2011/09/12 20:30

Ok dodałem po polsku odpowiedzi możecie zerknąć~Ixys1234
2011/09/12 20:47

W końcu może przypomną sobie o destro ....~lisker
2011/09/12 21:37

a pod jakim nickiem je zobaczymy ? tak bysmy wiedzieli czy nasze wypociny juz trafily czy nie ;)~Taldoron
2011/09/13 17:20
dodaj komentarz

Pozostałe nowości

Zapowiedź zmian w klasach - Mnich

Legion wkroczył w fazę alfa testów w
czasie których dostępna jest póki co jedynie lokacja startowa łowców demonów, a my przyglądamy się temu, jakich
zmian doczeka się klasa, która stosunkowo niedawno pojawiła się w World of Warcraft. Oto co na najnowszy dodatek
Blizzard przygotował dla mnichów.Data publikacji: 24.11.20150

Zapowiedź zmian w klasach - Wojownik

Po krótkiej przerwie wracamy z
tłumaczeniami blogów poświęconych zmianom, jakie pojawią się w klasach w nadchodzącym dodatku do World of
Warcraft. Oto czego powinni spodziewać się wojownicy z Azeroth w LegionieData publikacji: 23.11.20150

Zapowiedź zmian w klasach - Szaman

Kolejna zapowiedzieć, która pojawiła
się jakiś czas temu na łamach oficjalnej strony społecznościowej dotyczy szamana. Największe zmiany w przypadku tej
klasy dotknęły totemy oraz system zasobów specjalizacji Elemental oraz EnhancementData publikacji: 16.11.20150

11 urodziny World of Warcraft

World of Warcraft obchodzi już swoje 11
urodziny. Z tej okazji Blizzard przygotował kilka zabawek, które powinny wszystkim przypomnieć sam początek
przygody w świecie Azeroth - w rolach głównych Edwin VanCleef, Hogger, murlok oraz Windfury (w wersji
nadmuchiwanej).Data publikacji: 16.11.20150

Zapowiedź zmian w klasach - Rycerz śmierci

Kolejna zapowiedź
opublikowana na łamach oficjalnej strony społecznościowej World of Warcraft poświęcona jest klasie rycerzy śmierci.
Poniżej znajdziecie informacje między innymi o ujednoliceniu wszystkich run oraz nowej umiejętności specjalizacji Blood,
która została zainspirowana Lordem Marrowgarem z Icecrown Citadel.Data publikacji: 15.11.20150
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