آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزی دوﺗﺎ  ۲ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Dota
 2 Rebornﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ آن ﺑﺮﻃﺮف
ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
دوﺗﺎ  2رﯾﺒﻮرن ،ﻧﺎم آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزی راﯾﮕﺎن و ﻣﺤﺒﻮب دوﺗﺎ  2اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر آن از
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺎزی دوﺗﺎ  2ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ورژن

دوم ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮرس ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺸﮑﻼت و ﺑﺎگ ﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﺎزی ﻧﯿﺰ در آن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ.
در آﭘﺪﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮔﯿﻢ ﭘﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Dota Levelsدﭼﺎر ﺗﻐﺮات ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ

و ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﻤﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در رﯾﺒﻮرن ،ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎن در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮔﯿﻤﺮ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ی دوﺗﺎی ﮔﯿﻤﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  100اﻣﺘﯿﺎز

ﺗﺮوﻓﯽ ،درﺟﻪ ی ﮔﯿﻤﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ارﺗﻘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺮوﻓﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺮوﻓﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش

ﺳﺎﯾﺖ  ،PC Gamerﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮوﻓﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺶ ﺗﺮی در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎ
ورود ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮوﻓﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ

ﺷﺪه .دو ﺗﺮوﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی  Experienceو  Battle Veteranﺑﻪ ﺑﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ ی دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﯾﻦ آﭘﺪﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Treasuryاﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ را

در ﺑﺨﺶ  ،Watchدر ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﻮرﻧﻮﻣﻨﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و داﺷﺒﻮرد ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﻐﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﮔﯿﻤﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻟﯿﺴﺖ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را در ﺻﻔﺤﻪ ی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﺷﺮﮐﺖ واﻟﻮ و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎرﺑﺮان ،دوﺗﺎ  2رﯾﺒﻮرن ﻫﻨﻮز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﻧﺪک دارد اﻣﺎ
واﻟﻮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ
آﭘﺪﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎزی را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

