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 Diablo 2 یباز 
Resurrected :  یختار 

 هایعهانتشار، اخبار و شا

های تاریخ در ترین بازییکی از خفن 2بازی دیابلو 
اسلش اندبا ژانر هک RPG های اکشنسبک بازی

منتشرش کرد. این  2000هستش که بلیزارد در سال 
ها قرار گرفت و امتیازهای بازی مورد توجه خیلی

داره  2سال دیابلو  20مثبت زیادی پیدا کرد. بعد از 
 .Diablo 2 Resurredced بازسازی میشه با عنوان

خیلی وقته که منتظر این گیم هستیم ولی بلیزارد 
زودی عرضه میشه. تا تاریخ ها اعالم کرده که بهتازگی
سپتامبر چیزی  23ی این بازی یعنی لی عرضهاحتما

 بازی نمونده. با ما همراه باشین تا اخبار و شایعات
Diablo 2 Resurrected رو بررسی کنیم. 

 

https://netran.net/mag/diablo-2-resurrected/
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اسلش اندبا ژانر هک RPG های اکشنهای تاریخ در سبک بازیترین بازییکی از خفن 2بازی دیابلو 
ها قرار گرفت و امتیازهای منتشرش کرد. این بازی مورد توجه خیلی 2000هستش که بلیزارد در سال 

 .Diablo 2 Resurredced داره بازسازی میشه با عنوان 2سال دیابلو  20مثبت زیادی پیدا کرد. بعد از 
تا  زودی عرضه میشه.ها اعالم کرده که بهخیلی وقته که منتظر این گیم هستیم ولی بلیزارد تازگی

سپتامبر چیزی نمونده. با ما همراه باشین تا اخبار و  23ی این بازی یعنی لی عرضهتاریخ احتما
 .رو بررسی کنیم Diablo 2 Resurrected بازی شایعات

 جدید 2بلیزارد و دیابلو 

 

جدید مشابه بازی قبلی باشه. ولی ما انتظار داریم که  2بلیزارد برنامه داره که حس و حال دیابلو 
صدا و چندتا از ارتقاهای جدید رو ببینیم. همچنین  Dolby 7.1 بشه، تنظیمات گرافیک بازی خیلی بهتر

قدیمی تنظیم کنیم که آدم رو یاد فضای  Diablo 2 ممکنه در بازی جدید بتونیم گرافیک رو به سبک
ی بتا که هنوز در مرحله Halo: The Master Chief Collection کالسیک گیمینگ میندازه. دقیقا مثل

 .هستش

های تاریخه. میگذره، میشه گفت یکی از تاثیرگذارترین بازی Diablo 2 ی بازیدهه از عرضه 2ا اینکه ب
 میندازه Borderlands و Destiny 2 آفرینی اکشن، ما رو یاددر ژانر نقش Kill-Loot-repeat مکانیک
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 Hades مثل Roguelike هایها مثل بازیها و انمیدر حالی که سبک عوض شدن مراحل و دخمه
 .و سبک دانجن محور شد Torchlight هایی مثلی شروع بازینقطه Diablo 2 هستش. در واقع

سری تونین قبل از اومدنش یکنمونده. ولی می Diablo 2: Resurrected یچیز زیادی تا عرضه
 .چیزها در موردش بدونین

 Diablo 2: Resurrected ی بازیتاریخ عرضه

 

بازی اول از  هستش. این 2021سپتامبر  23بازسازی شده،  2ی بازی دیابلو ی عرضهتاریخ تاییدشده
، Xbox Series X ،Xbox One عرضه میشه ولی ارائه اون برای کنسول هایی مثل PC همه روی پلتفرم

PS5 ،PS4 و Nintendo Switch زمان زیادی طول نمیکشه. 

ی پیش خریده و در مرحله Diablo 2: Resurrected ی کامپیوتر بازیدر حال حاضر نسخه
دالر اون رو  40ت با قیم Activison Blizzard کمپانی Battle.net تونین از سایت یا کالینتمی

 .بخرین

 The Diablo Prime Evil Collection تونین پک پیشنهادیی خرید بتل نت میهمچنین در صفحه
 Rise of Necromancer و Reaper of Souls هایو نسخه 3جدید، دیابلو  2رو که شامل دیابلو 
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مختلف هم داره و  های ها و ستها، لباسبر این بازین پک عالوه هستش بخرین. ای 3دیابلو 
 .دالره 55قیمتش 

 Diablo 2 Resurrected ی بتاینسخه

 

ی بتای اون در دسترس عموم رو رد کرده و نسخه Alpha یریمستر در حال حاضر مرحله 2بازی دیابلو 
ی بتای اون رو برای بازی کردن تست کنین. ای نسخهتونین بدون پرداخت هزینههستش. شما می

 .ی بازی اصلی نموندهولی چیزی تا عرضه

خفن های یشرفت داشتین و اسلحهپی بتای بازی، این نکته رو در نظر داشته باشین که اگه در نسخه
 .یشهمی اصلی بازی پاک ها در نسخهی اون پیشرفتدست آوردین، همهبه

Diablo 2 Resurrected : دونیمها و چیزهایی که میشایعه 

امین 20ها امیدوار بودن که این بازی در بود. خیلی 2ها دوروبر ریمستر شدن بازی دیابلو ها شایعهسال
خواد تمرکزش عرفی بشه. ولی بلیزارد در اون سال گفت که میم 2020یعنی در  2سالگرد انتشار دیابلو 

 BlizzCon که یک بازی موبایله بذاره. با این حال در رویداد Diablo Immortal و 4رو روی دیابلو 
نمایش داده شد که مهر تاییدی بود بر اینکه بازی  Diablo 2 Resurrected تریلری از بازی 2021

 .ها قابل اجراستی پلتفرماین بازی روی همه امسال معرفی میشه و اینکه
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برای اینکه دلیل این موضوع رو بفهمیم باید اول راجع به  اما چرا این معرفی انقدر دیر اتفاق افتاد؟
یمستر بلیزارد روی ر  1صحبت کنیم. تیم  Warcraft 3: Reforged ی بلیزارد، یعنیبازی شکست خورده

در سال  War 3 Reforged یکردن این بازی پرطرفدار زمان زیادی رو صرف کرد، اما نظرات درباره
ها رو نداشت و با مشکالت زیادی  جالب نبود. این بازی بعضی قابلیتبعد از انتشار اون اصال 2020

کردن، کار کردن با اون سخت بود. ی این بازی رو طراحی میاجرا میشد. حتی برای افرادی که نقشه
شه و بخورده تبدیل ی شکستبه یک پروژه Warcraft 3: Reforged ها باعث شد بازیی اینهمه
 .تاکریتیک بگیرهی افتضاحی در منمره

های بلیزارد و اکتیویژن شکست هم داده شد. اما صاحب Diablo 2 مسئولیت بازسازی 1به تیم 
های خودش رو دیده بودن. بنابراین، این تیم متالشی شد. حاال اکتیویژن یکی از تیم 1قبلی تیم 

 .کننکار می Diablo 2 Resurrected رو با بلیزارد ادغام کرده که دارن روی

 .بهترین گزینه برای این کار بودن Vicarious Visions به نظر میرسه تیم جدید یعنی
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 Diablo 2 Resurrected های جدید درقابلیت

Diablo 2 Resurrected  بیشتر از یک ارتقای ساده به نظر میرسه. در واقع، بلیزارد با دست باز به
 .تهازی رفتر کردن محیط بهای جدید و راحتسراغ قابلیت

 Diablo 2 Resurrected سیستم مورد نیاز

 

تری داشته باشین. این بازی جدید گرافیک خیلی باحالی داره ولی برای اجرا کردنش باید سیستم قوی
ی بتا برای اجرا گیگابایت ظرفیت از کامپیوترتون نیاز داره، حداقل سیستمی که نسخه 30بازی به 

 :هنیاز داره به صورت زیر 720×1280شدن در رزولوشن 

 سی پی یو Core i3-3250 یا AMD FX-4350 
 گرافیک Nvidia GTX 660 یا AMD Radeon HD 7850 
 8 گیگابایت رم 

 AMD یا Nvidia GTX 1060 گیگابایت رم، گرافیک 16ی بهتر، به و تجربه 1080pبرای رزولوشن 
Radeon RX 5500 XT و سی پی یو Core i5-9600k یا AMD Ryzen 5 2600 .اگه  نیاز دارین

 و Intel های CPU مقایسه یموندین به مقاله Intel و AMD خواین سی پی یو بخرین و بینمی
AMD سر بزنین غول های صنعت پردازش. 

https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-intel-%d9%88-amd/
https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-intel-%d9%88-amd/
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 های بیشتردسترسی

های بیشتری رو تر با دسترسیی راحتسری از جزئیات بازی رو عنوان کرده که تجربهبلیزارد یک
 .ی قبلی ببینیننسبت به نسخه Diablo 2 Resurrected تونین درمی

دسترسی آسون یکی از »گفته  Drew McCrory یبلیزارد یعن UX مدیر طراحی و دسترسی
های این بازیه که باعث معروف شدنش میشه. هدف ما هم از این دسترسی بیشتر، جلب ویژگی

 «.هستش Diablo 2 کردن نظر اکثر گیمرها به

عنوان مثال، مکانیسم برداشتن خودکار طال میتونه یک ارتقای خوب باشه از اونجایی که گیمرها با به
مشکل داشتن. این آپشن همچنین به گیمرها اجازه میده  2ی طالها در دیابلو شتن دونه دونهبردا

با اینکه ما این قابلیت »همچنین گفت:  Drew McCrory .روی روند بازی تمرکز بیشتری داشته باشن
کنن. ده میی خاصی از پلیرها اضافه کردیم اما مطمئنا خیلی از گیمرهای دیگه از اون استفارو برای عده

تونین این قابلیت رو در تنظیمات بازی روشن یا خاموش کنین. این موضوع تاثیر زیادی روی شما می
 «.ی کل پلیرها میذارهجامعه

 

ی هستش. موقعی که کاراکترتون در مبارزه Miss text های جدید، خاموش کردنیکی دیگه از قابلیت
خیلی از کاربرها گفتن این  .Miss ای رو خطا میزنه یک متن باالی کاراکتر میاد که نوشتهنزدیک ضربه



 هایعهانتشار، اخبار و شا یختار  : Diablo 2 Resurrected یباز 
 

 

8 

 

ما این قابلیت رو تغییر دادیم و به شکل »گفته:  McCrory .کنهمتن واضح نیست و مشکل ایجاد می
 «!تونین اون رو فعال یا غیر فعال کنین. درسته چیز بزرگی نیستتنظیمات جدیدی در آوردیمش که می

ی بازخورد گیمرهای در مورد تنظیمات صدا صحبت کرد و گفت که در نتیجه McCrory در آخر هم
های تونین ولوم صدای هرکدوم از ارگانضافه شده که میقدیمی، یک قابلیت جدید در تنظیمات ا

 . …بازی رو به دلخواه تغییر بدین. مثل صدای مبارزه، صدای هیوالها، صدای پای کاراکتر و

ای از طرف بلیزارد عنوان شده که در جهت اضافه شدن تعداد بیشتری از گیمرها های دیگهدسترسی
 .قراره اعمال بشه

 DEATHLOOP نقد و بررسی بازی :ی مرتبطمقاله

 تر کردن روند بازیتغییرات مفید برای راحت

دست ی آلفا بهی بازخورد پلیرها در نسخهبلیزارد خیلی سخت داره روی پیشنهادهایی که در نتیجه
 .کنهآورده کار می

 Holy Freeze و Lightning ،Blizzard ها مثل افسونهای گرافیکی افسوناول از همه، قراره افکت
تر بشه تشخصیشون داد. این تغییرات گرافیکی شامل بعضی از شخصیت پاالدین بهتر بشن تا راحت

 .ها میشهها و معجونها، زرهاسلحه

 

 .ها دارهتایی برای ذخیره کردن آیتم100دسته  3ر کاراکتر به عالوه، انبار کاراکتر خیلی بهتر شده. ه

https://netran.net/mag/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-deathloop/
https://netran.net/mag/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-deathloop/
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ها بهبود پیدا کرده کنه. موتور ساخت دخمهها کار میبلیزارد همچنین داره روی زمان بارگذاری مرحله
 .گرفتی نیستو دیگه مثل قبال که وارد دخمه میشدی و بالفاصله مورد حمله قرار می

 ترتر ولی در عین حال سختبازی راحت

العاده بود. دولوپرها به حرف طرفدارها گوش واقعا فوق Diablo 2 Resurrected ی بتاینسخه
تر کردن. بنابراین میشه گفت دیابلو برای بازی کردن راحتدادن و روی بهتر کردن بازی کار میمی

یط و مح UI .وضوع فرق هستمبین این دو  ها همچنان سخت مونده. در واقع،شده؛ ولی مرحله
ی جدید ما شاهد تغییراتی هستیم که روند بازی ی قبلی سخت بوده اما در نسخهبرای بازی در نسخه

تر شده اما سختی خود بازی تغییری پیدا نکرده. مثال بعضی از کاربرها درخواست انبار کردن راحت
تر به این معنیه رگوقت تموم نشه. اما انبار بزخواستن تیرهاشون هیچتر کرده بودن یا میخیلی بزرگ

تونین هر چیزی رو از روی زمین بردارین و دیگه نمیگین کدوم اسلحه رو بردارم و از کدوم که می
 .ستتر شدن بازی میشه که قابل قبول نیاسلحه بگذرم. این خودش باعث راحت

 Diablo 2 Resurrected به Diablo 2 امکان انتقال کاراکترهای

 

دهه به بازی جدید منتقل  2ی قبلی بازی داشتین بعد از هایی رو که در نسخهتونین پیشرفتمیشما 
 .کنین
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ی های قدیمی نسخهفایل»گفته:  Diablo 2 Resurrected، Matthew Cederquist ی بازیکنندهتهیه
های میشه از فایل کردیم با خودمون گفتیمقبلی رو نگه دارین. وقتی ما داشتیم روی بازی جدید کار می

های پیشرفت تک تونین فایلقدیمی استفاده کنیم و این کار رو کردیم و جواب داد. پس آره می
 «.ی جدید انتقال بدینرو به نسخه Diablo 2 نفرتون در بازی

 Resident Evil Village نقد و بررسی بازی :ی مرتبطمقاله

 انبار مشترک بین کاراکترها

ی اصلی بازی ببینیم، انبار مشترک بین کاراکترها هستش. یکی از ارتقاهای بزرگ که ممکنه در نسخه
ساختن، این ی قبلی کاراکتر اضافی برای استفاده کردن از انبارشون میاز اونجایی که گیمرها در نسخه

خوشحالیم که  دیدیم و Borderlands های مشابه مثلتغییر اعمال شده. ما این مشکل رو در سری
 .شده Diablo 2 Resurrected این تغییر باعث بروز شدن بازی

 

 در تنظیمات Accessibility بخش دسترسی یا

ر نور کم، خواناتر کردن ، دید دColorblind Mode ی اصلی این بازی قراره تنظیماتی مثلدر نسخه
 .ها و پشتیبانی از دسته در کامپیوتر رو ببینیمها و کتیبهمتن

https://netran.net/mag/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-resident-evil-village/
https://netran.net/mag/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-resident-evil-village/
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تونین خاموش یا که میتر بهشون اشاره کردیم، در این بخش قرار دارن ای که قبلهای دیگهقابلیت
روشنشون کنین. مثال قابلیت جدید برداشتن طالی خودکار به شما اجازه میده که با راه رفتن روی 

تونین به راحتی این تنظیمات رو خاموش کنین که حس و حال سنتی ها رو بردارین اما میطالها اون
 .قبلی رو تجربه کنین

 هاروی کنسول PC امکان بازی کردن با سیو

 

 ها مثلی پلتفرمبرای همه PC بررو عالوه Diablo 2 Resurrected از اونجایی که بلیزارد قراره بازی

PS5 ،PS4 ،Xbox Series x یا S ،Xbox One  کنه، منطقیه که شما بتونین و نینتندو سوییچ عرضه

 .جا کنینها جابههای سیوتون رو بین اونفایل

 .رو از دست ندین بهترین بازی های نینتندو سوییچ ن،خواین نینتندو سوییچ بخریاگه می

https://netran.net/mag/best-nintendo-switch-games/
https://netran.net/mag/best-nintendo-switch-games/
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ها این قابلیت رو دارن. اما خیلی عالی میشه بلیزارد این خبر رو تایید کرده ولی نگفته کدوم کنسول

 ترسی نداریم، با نینتدو سوییچ بیرون از خونه هم بتونیمدس PC وقتی که قراره بیرون بریم و به

Diablo 2 رو بازی کنیم. 

 کالینت بتل نت بهتر در بازی

 

بهتری داشته باشه و شما بتونین راحت دوستاتون رو در  قراره عملکرد Battle.net کالینت درون بازی

ایه که پر از سرورهای شلوغه و اگه بخواین دوستتون رو بین این همه بازی 2بازی پیدا کنین. دیابلو 

فرساییه. ولی بلیزارد گفته راحت با یک کلیک دوستتون رو به بازی پلیر پیدا کنین مطمئنا کار طاقت

 .آنالین دعوت کنین

 .تنبیه بشن های باگ در این بازی به شدتچنین قراره چیترها و استفاده کنندههم
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 هاسینی کاتعوض شدن همه

 

استفاده بشه، این  Diablo 2 Resurrected بازی در های قدیمی داستانسینجای اینکه از کاتبه
های خوبی با ها معروفه و قراره صحنهسینی کاتها از نو ساخته میشه. بلیزارد کال در زمینهصحنه
 .های مختلف خلق کنه که ما مشتاقانه منتظر دیدنشون هستیمنقاشی

 Skull and Bones نقد و بررسی بازی :ی مرتبطمقاله

Diablo 2 : Resurrected  در BlizzCon 2021 

میتونست خسته کننده باشه اما کاربرها رو  2021، بلیزکان 4ی دیابلو با به عقب افتادن تاریخ عرضه
 .زده کردمتعجب و هیجان Diablo 2 Resurrected با معرفی

صورت آنالین و کردن، این رویداد بهوپنجه نرم میالبته از اونجایی که مردم با پاندمی کرونا دست
های قبل خاص نبود و چیز زیادی برای ارائه کل اینجا بود که مثل سالمجانی پخش شد ولی مش

 .نداشت

https://netran.net/mag/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-skull-and-bones/
https://netran.net/mag/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-skull-and-bones/
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 کنه؟رو خاص می Diablo 2 Resurrected چه چیزی انقدر

ی خیلی خوبی توسط دولوپرهای قدرتمند بلیزارد ساخته شده که تجربه 2چیزهای زیادی در دیابلو 
های هر سازی دخمهبرای گیمر به جا میذاره. مثال سیستم اعتیادآور لوت در این بازی، مکانیسم تازه

های این بازیه. اگه هایی از ویژگیی بازی نمونهمرحله، قابلیت چندنفره بازی کردن و طراحی هیوالها
های چند نفره به جا یعنی کالینت بلیزارد برای بازی Battle.net وجود نداشت، چیزی از 2دیابلو 

 .برداری کردهایده 2 هاش رو از دیابلواین کمپانی خیلی از ویژگی WoW نمیموند. حتی بازی

 حرف آخر

حرف اول رو میزد، قراره دوباره با تغییرات  Roguelike هایی بازیها در زمینهکه تا مدت 2دیابلو 
به زودی  Vicarious Vision جدید و ارتقاهای گرافیکی خوب به تخت پادشاهیش برگرده. تیمی مثل

 Diablo 2 بازی یاین بازی خفن رو بهمون ارائه میدن؛ پس منتظرش باشین که چیزی تا عرضه
Resurrected های اکتیویژن بودین. اگه سوالی راجع به بازی نتران نمونده. مرسی که تا اینجا همراه

 .دارین از ما بپرسین 2بلیزارد مثل دیابلو 
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