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HasteCybermage - Le mage givreWowheadWowWiki OpenWowRPG World Altervista Croeso i dudalen PVE Arcane Mage. Bydd popeth y mae angen i chi ei wybod yma. Spec:Arcane Spec gyda GlyphsNote: Gallwch newid y dalent araf yn Arcane Subtlety (lefel 1) neu Magic Attunement (lefel 3), neu w/e yn eich ffitio orau. Mae'n well gennyf arafu, a all fy
helpu mewn ychydig o ymladd lle mae'n rhaid lladd/barcud/arafu'r ychwanegion. Stats: Mae angen ergyd o 17% arnoch i gadw i fyny â chyfnodau yn PVE. Dyma'r peth cyntaf y mae angen i chi ei gyflawni. 17% - 3% (Ffocws Arcane) - 3% (Precision) - 1%(Os ydych chi'n llusgo) - 10% yn taro gofyniad MIN. Cofiwch y bydd 1 Moonkin neu Offeiriad Cysgodol yn
eich ysbeilio yn lleihau hynny 7% yn taro'r sgôr o'ch gêr. Felly, archebwch eich blaenoriaeth:Hit (hyd at 17% cap) zgt; Spell Power a zgt brys; Crete zgt; Spiritnote: Mae Pwerau Sillafu yn well na brys, ond mae'n ddoeth eu cynyddu'n gyfartal. Geming:Coch - 12 Spell Power Rhif 10 Haste (o'r gêm offer hwyr, 277, Gallwch fynd am 23 Spell o'r Pŵer yn y Pŵer
Coch)Pŵer Sillafu Glas-23 neu bŵer sillafu Rhif 10 Haste (Unwaith eto, ar 277 Elfennau, ewch i 23 Spell Power, fel arall cadwch at 12 pŵer sillafu a 10 Haste) melyn --gt; 12 Spell Power 10 HasteRot:Cylchdroi ar gyfer y mage arc wedi'i osod. Mae un cylchdro gorau a bydd unrhyw newid/newid yn arwain at golli'r DPS. Gallwch ddod o hyd i lawer o
gylchdroadau dps da ac roeddwn i'n arfer credu eu bod yn 2 dda, ond ers i mi ddod yn ddosbarth meistr, rwyf wedi'i feistroli'n ddamcaniaethol ac yn ymarferol. ------------------A dyna ni, mae angen i chi roi'r holl oerion sydd gennych a'u cadw ar oer. Cooldown Macro:/cast Mirror Delwedd/cast Arcane Power/cast Icy Llysiau/defnyddio Potion (yn
ddelfrydol)/defnyddio TrinketsY rhaid gwahanu 2 leoliad ar gyfer 2 alluoedd y tu allan i Cooldown Macro, ar gyfer Arcane Power a Phresenoldeb Mind. (Oherwydd eu bod ar 2 funud o oeri, nid ar 3 fel eich drychau a'ch gwythiennau iâ). Yn y dechrau, byddwch yn defnyddio Arcane Power, ac unwaith y bydd eich Presenoldeb Mind ar gael, defnyddiwch ef.
Byddwch am eu defnyddio'n ddiweddarach, yn ôl hyn: Arcane Power - 'gt; Ar unrhyw Proc Cooldown sy'n dod gyntaf (DFO, bysedd, Black Magic, Cooldown Macro Reboot) Meddwl presenoldeb --gt; Pan allwch (heb sgriwio Arcane Power Timing) Sylwer: Dim ond os oes gennych Muradin Spyglass, dylech ddefnyddio Cooldown Macro, ar ôl cewch 10 pentwr.
Fel arall, gallwch ei roi ar ben i'w ddefnyddio'n gyflymach eto.1. Arkane Blast 2. Arcane Blast Nawr mae gennych 2 ddewis yn dibynnu ar eich morglawdd taflegrau;a): Os oes gennych forglawdd taflegrau:3. Arcane Blast4. Cenhadaeth Arcane 5. Yn ôl i 1. b: Os nad oes gennych proc:3. Arcane Blast4. Arkane Blast 5. Cenhadaeth Arcane 6. Nôl i 1Few
Awgrymiadau:1. Defnyddiwch Mana Gem ar bob toiled mana 4k a defnyddiwch Evocation ar gyfer pob 40% o Mana (os nad oes gennych prociau'n mynd)2. Os oes angen i chi symud, defnyddiwch Arcane Morglawdd a Lance Iâ. 3. Os ydych yn mynd i ddioddef llawer iawn o DMG, cofiwch ddefnyddio Bloc Iâ.4. Gallwch ddefnyddio anweledig pan fydd
gennych yr opsiwn i wneud hynny (nid dpsing unrhyw beth) i ailosod y potyn oeri neu golli agro pan fydd ei angen arnoch. Pan fyddwch yn cael eich addasu i'r ynad yn dda iawn, rhowch Blink i'w ddefnyddio, gan y bydd yn arbed amser a mwy o DPS i chi! Ychwanegion: Nid oes eu hangen mewn gwirionedd, ond gallant fod yn ddefnyddiol iawn. 1. Sexy
Cooldowns am 3.3.5 (google.com) - dangos oeri ar bron popeth.2. Caws - Fel Power Auras, symlach ac sydd eisoes wedi'i osod.3. DBM - Dim ond hyrwyddo yma, mae'n rhaid. Sgôr Gear - Ei roi yma ar gyfer ffyliaid a cheffylau. Guto ynadon, ar ôl i chi wneud eich gwaith cartref yma, gallwn wneud y gwaith ymarferol yn y gêm. Cya yn fuan! PVE WotLK
Arcane Mage DpS Canllaw (byr) Croeso i'n canllaw Mage PVE Arcane ar gyfer WoW WotLK. Bydd y canllaw hwn yn dangos i chi beth sydd angen i chi ei wybod i'w chwarae mewn dosbarth ynad fel Arcane. Os dilynwch yr adeilad hwn dylech fod ar frig siart y DPS ar unrhyw adeg! Talentau Mae hwn yn adeilad hud craidd/max arcane. Byddaf yn symud rhai
opsiynau/pwyntiau isod. Arcane Mage Adeiladu Glyphs Mawr Glyphs Cenhadaeth Arcane Molten Armor Arcane Blast Mân Glyphs Araf Fall Frost Gemau Tân Gall Gemss amrywio yn dibynnu ar eich gwasanaeth, eich offer a'ch capiau. Efallai y bydd yn rhaid i chi addasu eich gemau i gyfrif am eich gêr. Enchants efallai y bydd angen i chi addasu eich
enchants yn seiliedig ar eich offer, ond mae'r rhain yn enchants safonol. Stat Blaenoriaeth Hit (17%) (11% gyda thalent) Spell PowerHasteCritical Strike Spirit (cynnydd mewn sgôr critigol)Angen ergyd o 17% ar ynadon deallus, sgôr 446 i daro penaethiaid bob amser. Cyfuno Precision ac Arcane Focus i roi sgôr ergyd ychwanegol o 6% i chi. Mae hyn yn
lleihau eich gorchudd i 11%, sef sgôr o 289. Y cyfnod pŵer yw eich prif stat gan fod y cynnydd yn rhoi'r hwb mwyaf i chi ar ôl taro'r caead. Mae brysio yn rhan bwysig arall o'ch DPS. Gallwch leihau'r oeri byd-eang i 1 eiliad, a fydd yn cynyddu nifer y cyfnodau y gallwch eu dosbarthu. Fel ynad cudd, rydych am ostwng Arcane Blast yn amser bwrw gymaint â
phosibl. Gellir gwella eich sgôr frys ymhellach gyda 2 ddarn o Bloodmage yn y set Regalia neu'r Tywydd Enchant - Black Magic. Dylech anelu at o leiaf 600 o ruthro ac ar ddiwedd y gêm dylech gael o leiaf 1400 (wedi'i gaboli). Fel arfer, dim ond drwy uwchraddio eich geriau y ceir sgôr effaith gritigol ac nid oes ystadegau yr ydych yn anelu at eu cynyddu. Mae
gennych eisoes cyfle uchel i feirniadu diolch i rymus Arcane. Mae ysbryd yn ystadegyn anarferol sy'n ddefnyddiol iawn i ynad arcane. Molten Armor yn trawsffurfio eich ysbryd yn sgôr pwl critigol. Rheolaidd Molten Armor yn trosi 35% o'r ysbryd yn sgôr effaith gritigol. Glyffed Molten Armor yn trosi ysbryd o 55% yn sgôr ergyd gritigol. Set bonws Glyffed a T9,
Regalia Hadgar, Hadgara, 70% ysbryd o sgôr streic gritigol. Gallwch hefyd ddefnyddio set bonws Hadgar Regalia am effaith gadarnhaol gyda gwell byddin molten ac yna cyfnewid yn ôl i'ch offer arferol. Dim ond pan fyddwch yn taro 80 a phroblemau mana hyd yma y mae gwybodaeth yn ddefnyddiol. Cylchdro Mae un cylchdro ar gyfer Arcane mewn
gwirionedd, ond rwyf hefyd yn mynd i gynnwys ffrwydrad o ddifrod cyllell. Ar ôl i chi fynd i'r popio eich cŵn, byddwch yn dechrau cylchdroi arferol ac yn defnyddio oeri'r DPS pan fyddant yn dod yn ôl i fyny. Difrod Esboniad Agoriad cylchdro arferol y Cast Arcane Blast 3 neu 4 gwaith tan y prociau byff morglawdd roced ac yna'n torri'r Rocedi Arcane. Os nad
yw'r proc yn digwydd, gallwch barhau i fwrw Arcane Blast os oes gennych mana neu ddefnyddio morglawdd Arcane i ailosod pentyrrau. Dydych chi ddim am daflu taflegrau Arcane heb byff morglawdd taflegrau. Magician Gorau Arcane DPS PVE Talent i Adeiladu WOTLK 3.3. 5 STATS STATS BLAENORIAETH: Clawr hit: 7% o'r zgt; Haste qgt Spell Power;
Zgt critigol; Spirit/Deallus Glyph Arkan Blast - Cynyddu'r difrod o'ch effaith gadarnhaol arcane Blast 3%. Glyph roced Arcane - Cynyddu bonws difrod critigol Arcane 25%. Glyph Molten Armor - Mae eich Armor Molten yn darparu 20% ychwanegol o'ch ysbryd fel sgôr ergyd gritigol. MÂN GLYPHS : Araf yn syrthio glyph - Nid oes angen adweithydd mwyach ar
eich sillaf araf. Glyph Frost Broni - Cynyddu hyd y Fyddin Frost a'r Fyddin Iâ 30 munud. Pwy ydw i: Wel mewngêm fy nghymeriad Faelarin (neu Fae). Rwy'n gyn arweinydd dosbarth ynad ac yn swyddog ar yr adain farwolaeth ac yn chwarae Mag fel fy mhrifathro gyda datganiad WoW yn 2004. Ystyrir mai'r dosbarth Mage yw'r dosbarth dps gorau. Gall magwyr
fod yn RNG neu'n dps dosbarth gwastad yn unig. RNG sy'n golygu generaduron rhif ar hap. Yn achos molten, mae'r rhan fwyaf o'r ynadon RNG FFB. Mae hyn yn golygu eu bod yn dibynnu ar Crits i dynnu dps os nad ydynt yn eu cael, yn ffarwelio â'r dpc. Enghraifft o ynad dps gwastad yw un cudd lle mae'r rhuthr yn rhan sylweddol o'r dps yn hytrach na'rcrits.
Bydd y canllaw hwn yn canolbwyntio'n bennaf ar ynadon RNG. Mae'r rhesymau isod. Ein Rhesymau dros Chwarae Maggydd: 1) Sexy Beast 2) Symudedd Uchel 3) Compact Amddiffynnol Hawdd 4) Uchel Bang a Steady Dmg 5) Reid Wide Int. Bwffe. 6) Sillafu CC Raid Hawdd ar gyfer y rhai sy'n anodi Rheolaethau Mind. Beth bynnag, i lawr i'r pwynt. SPECS
Mae 5 prif fanyleb PvE ar gyfer yr ynad: Arcane (57/3/11) Hyfywedd Ie (3 phwynt ychwanegol yn Sefydlogrwydd Arcane heb boeni am aros yn yr ystod Conc modryb, gellir ailddosbarthu'r pwyntiau hyn i Mind Myfyrwyr a Meditation Secret) Fel y gwelwch nad oes morglawdd Arcane nac araf yn y fanyleb. Y rheswm am hynny yw nad oes eu hangen. Mae
Morglawdd Arcane mewn gwirionedd yn gollwng dps pan gaiff ei ddefnyddio oherwydd TAG oeri) y mae'n ei achosi. Nid yw araf yn y manylion ychwaith, mae hynny oherwydd wrth i chi drwsio 3.3.3 nid yw'n ofynnol mwyach arafu'r cyfnod o ddiffyg staff ar y targed i aredig y gwan i gael effaith. Mae hyn yn golygu bod y tanciau bellach yn zlt;/Hollt.com.au.
debyd, sy'n eich galluogi i fanteisio ar TTW. Fodd bynnag, yn achos Molten-WoW, dim ond rhai debydau sy'n cael eu rhoi ar waith yn gywir, a'r prif ran yw Marwolaeth Trefyclo Icy Touch. Gan fod gan y rhan fwyaf o reiliau Noson Marwolaeth, nid oes angen i chi gael Araf yn y manylion. Roedd y 2 bwynt hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn eu gosod yn y ddau
dalent hyn yn lleoedd mewn Sefydlogrwydd Arcane i bron ddim gwthio'n ôl gyda chariadon ysbeilio taflegrau cudd (sef Canolbwyntio Aura, sy'n rhoi 35%). Fel y gwyr y rhan fwyaf o bobl, mae'r is-set hon yn dyfalu ar gyfer dps. Mae hyn yn bennaf oherwydd graddio'r byg gydag Arcane Blast. Tua 2800-2900, byddwch yn sylwi nad yw eich difrod Arcane Blast
yn cynyddu cymaint ag y dylai gyda chynnydd pellach mewn pŵer sillafu. fel y dylai. Mae'r ail wall yn gamgymeriad gweledol a ffeithiol yn dibynnu ar y sgôr frys gyfredol. Gyda tua 1000 o bobl yn y lle, byddwch yn dechrau cael camgymeriad gweledol ar y roced Arcane lle mae ond yn saethu 4 yn hytrach na 5 gwaith. Fodd bynnag, dim ond gweledol yw hyn.
Y cwestiwn yw: Yn aml, dim ond 4 rocedi o ddifrod sydd gennyf pan ddefnyddiaf fy nghrant, beth sy'n achosi hyn? Y prif reswm am hyn yw clipio eich epil yn gynnar. Y rheswm am hyn yw bod clipio taflegrau Arcane yn golygu y byddwch yn colli'r roced olaf beth bynnag, oherwydd mae'r roced olaf ar ddiwedd y cast. Y cyngor gorau ar gyfer hyn yw cael
atodiad bar bwrw sy'n dangos yr oedi (quartz, er enghraifft). Hyd yn oed gyda'r gwallau hyn, oherwydd gosodiadau tanio, gellir ystyried Arcane bellach ar frig y cipio rheiliau cystadleuol, y fanyleb yn enwedig gan ei bod yn darparu 3% o ddifrod i'r ysbeilio. (Gweler. TTW/Tân i egluro sut mae talent TTW yn gweithio) Mae Arcane yn dal i wneud yn union yr hyn
sydd ei angen arno ar lefelau trosglwyddo is. Frost DPS (18/0/53) Hyfywedd Rhif . . . (Mae hyn ar gyfer un nod uchaf y rhew DPS, ar gyfer AOE, yn cynnwys 1 pwynt yn Frostbite ac 1 pwynt yn Gwell Blizzard) Rwy'n gwybod beth mae pawb yn ei feddwl... wtf frost dps ynad? Ydy, mae'n fanyleb hyfyw, ond nid yw'n ymarferol ar molten oherwydd camgymeriad
gyda Rhewi Clyn (nid yw hyn yn niweidio'r penaethiaid gan y dylid ei brofi o 23 Rhagfyr 2013). Yn anffodus i mi, dyma fy hoff fanyleb. Mae'n gyflymach na chyfrinach gyda mwy o brosesau'n rheoli. Yn anffodus, oherwydd y bygiau molten, manylion diwerth. Nawr gan dybio bod y fanyleb hon yn hyfyw ar y molten. Gellir newid gosodiadau talent gryn dipyn,
gosodir y manylion yma fersiwn uchaf y DPS sy'n bosibl gyda Barrier Iâ. Ni sonnir ymhellach am Frost Dps drwy gydol y canllaw Bygiau molten, PM fi yn y gêm os ydych am gael rhagor o wybodaeth am hwyl XD. TTW Tân (20/51/0) neu (18/53/0) Hyfywedd - OES (Pwyntiau mewn Meistr o Elfennau cyfnewidiol gyda Myfyriwr Mind) Mae TTW Tân ar Melted
yn gweithio'n wych cyn belled â'ch bod yn perfformio am aredig y gwan. Mae hyn fel arfer yn golygu cael DK. Gyda DK mae'r raddfa hon bron yn union yr un fath ag y mae ar fanwerthu, ac eithrio tanio. (Disgrifiwch mewn swydd ddiweddarach gan Chocohole (Lucideto).) Mae'r pwynt meistroli'r elfennau yn bwynt di-dâl y gellir ei roi ar sail anghenion. Mae'r
pethau mwyaf cyffredin yn cael eu newid ar gyfer tonnau chwyth, sy'n gallu bod yn ddefnyddiol mewn rheiliau yn union fel traed moch stormydd neu druidau teipys. Cwestiynau cyffredin: Sut mae talent yn wrth y gwan mewn gwirionedd? Mae llawer o bobl yn meddwl tybed am hyn oherwydd ni ellir arafu, syfrdanu na dal penaethiaid, ac ati, a meddwl tybed sut
mae TTW yn effeithio mewn gwirionedd. Y gofynion ar gyfer TTW yw nid bod y pennaeth mewn gwirionedd yn cael ei arafu beth bynnag, ond eu bod yn effeithio ar ddeuff. Mae hyn yn golygu, fel enghraifft, nad yw'r mages Slow Spell yn effeithio ar y pennaeth mewn gwirionedd, ond mae'n ymddangos ar benaethiaid Debuffs, mae hyn yn caniatáu i TTW proc
ar y pennaeth. Mae hyn yn wir am yr holl ddylanwadau araf ar benaethiaid, ond nid yw pob un ohonynt mewn gwirionedd yn procio TTW, er bod y rhan fwyaf ohonynt yn gwneud hynny. (Mae hyn hefyd yn berthnasol i fanylebau Arcane gan fod talent TTW wedi'i chynnwys yn y manylion.) LB FFB (bom byw Frostfire Bolt) (0/53/18) Hyfywedd - DO Unwaith eto,
fel gyda TTW Tân, mae 2 o'ch pwynt mewn Elfennau Meistr yn gyfnewidiol, ond fel arfer dim ond 1 a gymerwyd allan ar gyfer Blast Wave. CS FFB (Cold Snap Frostfire Bolt) (0/50/21) Hyfywedd - YDY Mae'n fanyleb FFB arall sy'n masnachu bom byw ar gyfer Snap Cold er mwyn caniatáu defnydd cadwyn o wythiennau iâ. 2 bwynt yn Shatter yn gyfnewidiol. Y
rheswm am hyn yw nad yw Shatter yn effeithio ar y penaethiaid os byddwch yn rhoi rhew dwfn gyda'ch bysedd yn rhewllyd. (Allwch chi ddim rhewi penaethiaid yn uniongyrchol). Mae'r ddwy fanyleb FFB hyn yn chwarae'n debyg iawn. Y prif wahaniaeth rhwng y manylebau hyn yw bod manyleb y LB yn canolbwyntio mwy ar dps cynaliadwy tra bod manyleb y
CS yn canolbwyntio ar y bwlch. Yn gyffredinol, bydd manyleb y LB yn torri'n galetach, fodd bynnag, mewn cyfnod byrrach ac yn cael cyfnod sefydlog uwch, tra bydd gan fanyleb y CS gyfnod hirach yn gyfnewid am golli'r DPS. Yn gyffredinol, mae'n ymwneud â dewisiadau personol, er y gallai un spec fod yn well nag eraill ar gyfer rhai ymladd. Mae
gwahaniaeth hefyd yn yr offer a grëir, a ddisgrifir isod. GLYPHS Arcane: Glyph Arcane Rockets Glyph Arkan Blast Gluf Melted Armor TTW Tân: Glyph Fireball Glyph Live Bomb Glyph Melted Armor Da Glyph Mae pêl-dân yn cael gwared ar ddifrod dros gyfnod o amser o'r bêl dân, fodd bynnag, gan fyrhau amser y cast, sy'n rhoi cynnydd yn fwy na chadw
effaith DoT. LB FFB: Glyph Frostfire Glyph bom byw Glyph molten y fyddin CS FFB: Glyph Frostfire Glyph molten fyddin (amhenodol) Rheswm mae'r 3ydd glyph yn ansicr ar gyfer CS FFB gan nad oes unrhyw ddifrod uniongyrchol i'r cynnydd mewn glyphs. Bydd llawer o bobl yn dweud i gymryd Glyph Scorch. Bodoli nid oes rheswm dros wneud hyn,
oherwydd er mwyn 25man rheiliau bydd Demo Lock. Mae hyn yn golygu nad oes angen i chi hyd yn oed ddefnyddio llosgiad (oni bai eu bod yn marw). Gall y Glyph Scorch ddarparu difrod ychwanegol, ond dim ond pan rydych chi am ei ddefnyddio mewn gwirionedd. Opsiynau: Glyph Scorch Glyph yn tynnu gwellt Glyph Man Gem (Os mai dim ond problemau
mana sydd gennych) Glyph Blink Glyph Ice Armor Mae'r 5 opsiwn hyn i gyd yn gwasanaethu dibenion gwahanol mewn amgylcheddau Raider. Er nad oes angen y rhan fwyaf ohonynt fel rheol. CYLCHDRO (BASICS YN UNIG) Arcane: Un targed (mana effeithiol): 3x Arcane Blast Arcane Rockets ar Forglawdd Roced yn proc un targed (nid bothers mana): 4x
Arcane Blast zgt; Arcane Rockets ar y morglawdd Roced proc AoE: Blizzard TTW Targed Sengl Tân: Cadwch LB ar y Targed, Cadwch Scorch ar y Targed (heb ddarparu 5% o ffynonellau eraill), pêl-rwyd Spam i Hotstreak, defnyddiwch Pyrblast ar Hotstreak. AoE: LB, Flamestrike, Blizzard Amgen AoE: Dewiswch un o'r nodau LB/CS FFB uchod: Cadwch LB
ar y targed, Cadwch Scorch ar y targed (heb ddarparu unrhyw 5% o ffynonellau eraill), spam Frostfire Bolt i Hotstreak, defnyddiwch Pyroblast ar Hotstreak. AoE: LB (manylion LB yn unig), Flamestrike, Blizzard Amgen AoE: Dewiswch un o'r uchod mae adegau pan nad oes rhaid i chi fod yn blaenoriaethu LB ac adegau pan ddylech fod. Maent yn amrywio'n
fawr yn seiliedig ar yr RNG a gewch yn ystod ymladd. Weithiau bydd arbed LB ar y targed yn rhoi mwy o brocio Hotstreak i chi ac weithiau bydd yn achosi i chi golli EICH DPS oherwydd mai'r TAG yw'r rheswm. A yw'n werth codi'r cast i ddarparu proc poeth? Anaml. Os ydych am symud, ie. Os nad ydych, na. I bob pwrpas, mae stopio taflu'n gollwng dps ac
yn achosi i TAG ychwanegol gael cyfnodau ar unwaith. Fel arfer, rydych am glipio'ch cast unwaith gyda chyfnodau ar unwaith. RACE Horde / Undead: Bydd yn Forgotten (CC Newid ar rai Bosses) Troll: Berserking (CD Cyflymder Cast) Bloody Elf: Arcane Torrent (Mana) a Gwybodaeth Sylfaenol Uwch (Little Extra Crete) Yn gyffredinol, mae'r ras orau ar gyfer
PvE yn drom. Cynghrair / Dyn: Mwy o Spirit (Mwy o Crete gyda Molten Armor) Gnome: Cynnydd Int (mwycrit) Draenei: Cynnydd Raid Hit 1%. Gnome neu Draenei yw'r opsiynau gorau ar gyfer y Gynghrair. Mae'r ras orau ddynol ar gyfer yr ysbryd wedi'i stacio'n ynadon. RHIFAU CYFFREDINOL Cyn mynd i mewn i Gear, mae gwybod pwysigrwydd ystadegau
yn bwysig, felly: Spell Power: Dyma'r prif stat ar ôl Hit Rating ar gyfer pob manyleb. Gellir dadlau bod gan rai ystadegau fwy o werth am SP, ond yn gyffredinol bydd y cynnydd mewn JV yn dangos y cynnydd mwyaf yn y DPS. (Nodwch wybodaeth fel gwallau.) Er mai'r SP fel arfer yw'r stat DMG gorau, nid yw'n golygu bod 1 SP ac 1 DMG o bob cyfnod. Er
mwyn penderfynu faint o ddifrod y mae pob sillaf yn ei gael o bŵer y sillaf, mae angen i chi ddefnyddio ods. Fe'u rhestrir isod ar gyfer y rhan fwyaf o gyfnodau. Gellir dod o hyd i gymarebau pŵer sillafu mewn Pethau Ychwanegol (gallwch ofyn amdanynt a byddaf yn eu hychwanegu at y rhestr hon): Tŷ Tân 80.7% Ward Frost 80.7% Mae'r gwaith hwn fel a
ganlyn: difrod o'r epil (dimcrit) - cyfernod SP Dmg Sylfaenol. Mae hyn yn golygu, os oes gan chwaraewr epil pŵer 1000 a bod y sillafu'n dweud ei fod yn gwneud difrod sylfaenol 2000 a bod ganddo gymhareb o 50%. Fflat sillafu dmg: 2000 fed (1000 a 50%) a 2,500 o gyfnodau o ddifrod. Mae'n ymwneud â'r doniau a'r Lluosyddion. Hit Rating: Sillafu coll sydd
â'r golled UCHAF o'r holl ystadegau gan y DPS. Felly, dyma'r ystadegau pwysicaf nes ei fod yn gyfyngedig. Mae PvE yn taro'r cap ar gyfer penaethiaid lefel 83 (Raid Bosses) yw 17%. Cyfunir y gwerth hwn â chariadon ysbeilio, ystadegau offer a thalentau, a Draenei ar gyfer Cynghrair (1%). Mae hyn yn golygu, ar gyfer y manylebau a restrir uchod, Hard Hit
Cap a Cap Hit Meddal (gan gyfeirio at gyfranogiad cariadon ysbeilio, Mae hyn yn golygu bod y sgôr o 3% a gafwyd o gydbwysedd y druidau neu'r gwobrau cysgodol, nid ydynt yn pentyrru) o'r geriau fel a ganlyn (Lleihau'r holl werthoedd gan 1 gan gynnwys Draenei): Hard Soft 11% 8% Arcane 17% 14% TTW Tân 14% 11% LB FFB 14% 11% CSFB Mae'r
gwerthoedd hyn yn golygu bod angen 1% o'r TTW Byth yn colli'r sillafu. (Dim ond i gyfnodau cyfrinachol y mae Arcane YN berthnasol, gan mai dim ond sillafu cyfrinachol y mae un o'r talentau'n effeithio arno. Trosglwyddir y gwerthoedd hyn i Hit Rating ar y sioe. (1% - 26. 232 Gradd) 8% - 210 sgôr 11% - 289 sgôr 14% - 368 sgôr 17% - 446 Sgôr Effaith
Critigol: Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar sgôr y Crit (ac eithrio 100%), ond mae system adeiledig o lai o broffidioldeb ar gyfer faint o crit sy'n cynyddu dps. Dyma un o'r ystadegau pwysicaf ar gyfer ynadon tân. Y rheswm am hyn yw bod y DPS ar gyfer ynadon tân fel arfer yn troi o amgylch prociau Hot Streak. 45.91 Sgôr crit - 1% Crit. Sgôr Haste: Hefyd, mae
sgôr Haste yn lleihau'r sgôr TAG i o leiaf 1 eiliad. Mae hyn yn golygu, os oes gennych ddigon o frys i roi'r gorau i'ch amser bwrw o dan 1 eiliad, eich bod yn fwy cyfyngedig ar y brys a gwastraffu ystadegau. Ar hyn o bryd canolbwyntiwch ar ystadegau eraill. Mae brysio yn ystadegyn eilaidd ar gyfer ynadon cudd a dylai fod yn flaenoriaeth dros ycrit a'r ysbryd.
32.79 Sgôr Hurry ac 1% Cwestiynau Cyffredin: Faint o HasTe yw'r Swm Cywir? Mae hyn yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar y fanyleb a bydd y gwerthoedd yn cymryd ysbeilio'n llawn o amaturiaid. Arcane: Yn ddelfrydol, rydych am i'ch Arcane Blast fod yn 1 ail cast tra bod Bloodlust yn weithredol. (Neu drol hiliol). Mae hynny tua 1450 ar frys. Fodd bynnag,
pwysigrwydd pwysicaf y rhuthr yw'r pwynt lle gallwch wasgu mewn 4 Esboniad Arcane yn ystod 2pT10. Y rheswm am hyn yw ei fod yn golygu y cewch amser segur effeithiol o 2pT10 bob amser gyda chylchdroi cyffredin ar gyfer dirgelwch. 4xAB qgt; AC (adnewyddu 2pT10 buff). Mae hyn yn golygu bod amser bwrw o 1.25 sec ar Arcane Blast yn ddelfrydol.
Fodd bynnag, er mwyn i hyn ddigwydd, mae'n golygu bod angen rhuthr o 68.5% arnoch, sy'n 2230 brys. Nid yw'r gwerth hwn yn cael cymorth i'w gael. Gan gynnwys Raidwyr (nid gyda BL/arwriaeth), bydd y gwerth hwn yn cael ei ostwng i 55.7% neu ruthr 1836. Nid yw'r gwerth hwn yn rhesymol ych ych nrwydd. Mae hyn yn gadael tri dewis arall. 4AB yn ystod
Bloodlust/Heroism o dan 2pT10 - 655 rhuthr - 20% rhuthr 3AB amser 2pT10 - 590 Haste - 18% 5AB yn rhuthro yn ystod Bloodlust/Heroism o dan 2pT10 a 1640 Mae ganddo 50% 5AB Rush yn ystod Bloodlust/Heroism o dan 2pT10 gyda BlackMagic Rhif 1390 Rush 42. 4% Hurry Mae'n golygu hefyd, nad ydych yn defnyddio gwythiennau iâ na berserking (Troll
hiliol) yn ystod blodyn. TTW/Tân: Ar gyfer TTW/tân rydych am allu yn ddelfrydol mewn 4 Peli tân yn ystod effaith gadarnhaol 2pT10. Gwerthoedd carreg filltir pwysig ar gyfer TTW/tân yw'r canlynol. 3FB yn ystod 2pT10 a 650 rhuthr 20% 4FB yn rhuthro yn ystod 2pT10 gyda Bloodlust/Heroism gyda BlackMagic - 925 Rush - 28. 2% 4FB Rush yn ystod 2pT10
gyda Bloodlust/Heroism - 1175 Haste - 35.9% O'r rhuthr i fanyleb FFB. 1 ail FFB yn ystod BL, IV, Berserking (troll yn unig) o dan 2pT10 a 918 rhuthr 28% 4FFB yn rhuthro yn ystod Bloodlust/Heroism gyda gwythiennau iâ o dan 2pT10 a 1246 Haste a 38% haste Gellir ychwanegu mwy o werthoedd yn nes ymlaen. Gellir defnyddio hud ddu bob amser i
gyflawni'r gwerthoedd hyn. Er na fyddwn ond yn defnyddio Black Magic pan fydd yn cyrraedd ychydig y tu hwnt i'r gwerth i wneud iawn am yr ôl-groniad. Deallusrwydd: Ni ddylid ei gemio os yw mana yn broblem sylweddol. Er na ddylai byth fod felly. Mae gwybodaeth yn rhoi llai o obaith o gael pwynt o griw o'i gymharu â'r sgôr gritigol. 166.66 Int. 1% Ysbryd
Crete: 1.43 Ysbryd Rhif 1 Sgôr Crete (65.65 Ysbryd ac 1% Crete) Mae hwn yn ystadegyn hyfyw oherwydd y Fyddin Molten. Mae hyn yn golygu y gallwch baratoi'r Ysbryd i gynyddu'rcrit. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o achosion nid dyma'r dewis gorau posibl. Rhydd Molten Armor y sail o 35% Sgôr Spirit Crit, 55% pan Glyffed a 70% gyda 2c T9. Sylwch y
gallwch byffi byddin molten gyda T9 i'w pharatoi ac yna cyfnewid darnau T9 ac arbed 15% ychwanegol. Roedd hyn hefyd yn doadwy yn y manwerthwr WoW hefyd ac ni chyhoeddwyd erioed ei fod yn gamgymeriad bwriadol nac awyr. Mae Ysbryd hefyd yn bwysicach pan fydd yn dalentog ym Mind Myfyrwyr, sy'n cyfeirio at fanylion Tân Arcane a TTW. Yn
gyffredinol, mae deallusrwydd yn stat mana mwy gwerthfawr tra bod yr ysbryd yn stat dps mwy gwerthfawr. Potiau CONSUMABLES: Mae cyfradd potiau potiau hud gwyllt Defnyddio'r 2 botyn hyn yn amrywio yn dibynnu ar y fanyleb a'r offer. Ar gyfer pentwrcrit yn gyffredinol bydd cyflymder y potiau yn fwy defnyddiol, ac ar gyfer y pentwr SP, bydd potyn hud
gwyllt yn fwy defnyddiol. At ei gilydd, mae'n rhaid cynnal y ddau, ond fel ynadon rydym i gyd yn ddiog ac fel arfer nid ydym hyd yn oed yn cario'r un ohonynt. Sgrolio: Sgrolio'r Ysbryd VIII Mae llawer o bobl yn defnyddio'r Sgrolio Gwybodaeth, ond mae defnyddio'r sgrolio ysbrydol mewn gwirionedd yn rhoi mwy o crit% nag int. Sgroliwch oherwydd Glyph y
Molten Broni. Fflasgau / Elixers: Flask Frost Wyrm Elixer yn taro'n fawr Elixer Spirit Deadly Blows and Spirit dim ond os oes gwir angen ycrit ychwanegol hwnnw o 1.6%. Ond bydd y 125 SP yn llawer mwy proffidiol yn y rhan fwyaf o achosion. Bwyd: Gwyliau pysgod neu amrywiol gariadon bwyd unigol (Sgôr Crete, Sgôr Hurry a SP sydd fwyaf cyffredin).
EXTRAS Rwy'n ei ddefnyddio o bryd i'w gilydd: Dewin Cologne (45 sc) Amgryptio Perfformio (45 sc) Selsig Haf (30 rhuthr) Smorc wedi'i Dostio (44 sc) Mae'r 4 hyn i gyd yn dod naill ai wrth eu bodd yn y digwyddiadau tân yn yr awyr neu'r ŵyl haf. Ar ben y 4 hyn mae fy ffefryn personol, nad yw'r rhan fwyaf o bobl erioed wedi clywed amdano os nad ydynt wedi
chwarae Tbc. Mae hwn yn sbri glaswellt cap fflam prin. Dim ond ar gyfer manylebau Tân y mae hyn. Ond mae'n effaith gadarnhaol 1 munud 80 sp. PROFFESIYNAU Teilwra: I bob pwrpas 98 Spell Power: 295 SP Proc am 15 eiliad a 50% o gyfle proc, mae hyn yn cyfateb i tua tua tua Cyfnodau pŵer Rhif 98, gan dybio ei fod yn mynd yn syth ar ôl i'r oeri
mewnol ddod i ben (45 eiliad o ICD). Mae hyn yn disodli'r siarm 23 rhuthr. Noder y dylai hyn fod yn effaith gadarnhaol olynol (295 SP, 15 sec, 60 sec ICD, cyfradd proc 35%) ond ar molten mae'n dal yn uwch na'r ystadegau o 3.3.3. Ni waeth pa ardal, dyma'r proffesiwn gorau i'w gael o hyd. Jewelcrafting: Effeithiol 48 Spell Power: 3 Gemau Llygaid Dragons
(39SP, 34 Crete, 34 brys). Fel arfer, cymerir llygaid dreigiau SP. Mae hyn yn cyfateb i fonws SP 48 o'i gymharu â gemau epig arferol. Maddeuant: Effeithiol 46 Spell Power: 2 soced gem bonws, 1 ar arddwrn, 1 wrth law. Siarmio: Effeithiol 46 Spell Power: 2 Rings Fascinates (23x2) Peirianneg: I bob pwrpas 68 Haste a 12 Crete gyda chyflymder uwch a 27 SP
gyda pharasiwt (diwerth) oherwydd gostyngiad araf ynad: (atgyfnerthwyr hyperspeed) 340 Rush yn weithredol gydag 20% o amser i fyny. Mae hyn yn disodli'r siarm SP safonol. (Nitro Boosts) Cynnydd cyflymder CD 3 munud ynghyd â sgôr 24 Crit. Mae hyn yn disodli'r sgôr safonol o 12 sgôr ergyd Crit 12 neu 18 siarm Spirit. (Gwanwyn Arachnovev) Parasiwt



ynghyd â 27 siarm cloc SP. Mae hyn yn disodli'r siarm rhuthr safonol. Tanynt: Effeithiol 46 Sillafu Pŵer: Mae hyn yn disodli'r sgôr gritigol 24 SP a 15 yn ddiddorol iawn gan Feibion Hodir. Alchemy: I bob pwrpas 47 Pŵer sillafu: Mae Mixoleg yn rhoi bonws SP ar fflasg Seabod Wyrm. Gwaith lledr: I bob pwrpas 46 Spell Power: Fur Lining - Spell of Power (76
Sillafau Pŵer) yn disodli'r cyfnod safonol o sillafu pŵer. Anwybyddu: 40 Sgôr Crete: Meistr o Anatomi Mining: Gives Stamina a Ddim yn WORTH Herbalism: Dim ond Gives Heal Ddim yn Worth O gwbl, Gan mai Spell Power yw'r stat dps mwyaf effeithiol, Tailor a Jewelcrafting yw'r proffesiynau gorau a wobrir gan y DPS. Mewn rhai achosion, efallai y bydd gan
sginning a pheirianneg fwy o werth gan y gallai rhuthr neu feirniad fod yn fwy gwerthfawr. Ffordd arall o gymharu proffesiynau yw drwy gyfateb bonysau effeithiol â gemau siop. (Ex. 46 BONWs effeithiol SP o 2 gem epig coch) ENCHANTS (Noder) A yw dewis proffesiwn nad yw'n ystyriol wedi'i restru. Prif slot: 30 SP ac 20 Sgôr Crit, Arcanum neu Llosgi
Mysteries, o Kirin Thor (Wedi'i Ailadrodd). Slot Shoulders: 24 SP a 15 Sgôr Crit. Tanynt mawr o'r storm, gan feibion cyflenwr enw da Hodir (Elevated). Slot cefn: 23 rhuthr. Englyn safonol. Slot y fron: 10 ar gyfer yr holl ystadegau sylfaenol. Englyn safonol. Slot arddwrn: 30 SP. Siarm safonol. Slot llaw: 28 SP. Englyn safonol. Slot gwasg: Slot gem Rhif 1. Bwffe
gwregys parhaus, o blacksmith. Coesau: 50 SP ac 20 Ysbryd. Darllen sillafu gwych, o'r teilwr. Coesau: 12 Gradd Crete a 12 Hit Rating, NEU 18 Ysbryd. Mae'n dibynnu ar a ydych yn taro yn gyfyngedig ai peidio. (18 ychydig yn well na'r sgôr Crit gan dybio nad yw'r sgôr ergyd yn bwysig) SIROL: Bywiogrwydd Tuscarra, Bydd y siarm hwn mewn gwirionedd yn
rhoi mwy o dps yn ystod rhai ymladd, sef ymladd symud uchel, oherwydd mae'n caniatáu mwy o amser i daflu. Mae hefyd yn rhoi cyfraddau goroesi ychwanegol ni ddylid anwybyddu ychwaith (marw 0 dps). Tywydd: 63 SP, 81 SP neu Black Magic. 81 SP bob amser wrth ddefnyddio staff. 63 JV ar gyfer 1 arf a drosglwyddwyd. Gellir defnyddio hud ddu ar gyfer
spec Arcane. I bob pwrpas, mae Black Magic yn rhoi 71 Haste gan dybio ei fod yn procio ar ddiwedd yr ICD. Fel arfer, dylid defnyddio hud siarm du ar gyfer y meini prawf a ddisgrifir uchod. GEMMING (NODER) Mae hyn heb ystyried llygaid JC Dragon. Meta Gem: Diamond Skyflare Chaotic NA EITHRIADAU Arcane: Os yw'n isel ar y rhuthr: Siop goch: Siop
felen Ametrine Di-hid: Reckless Ametrine Soced Blue (Os oes mwy na 5 BONWS Nyth SP neu Berfformiad Meta Gem): Soced Glas Dreadstone Wedi'i Glirio (Os 5 BONWs SP neu'n waeth): Ametrine Di-hid Os ydych yn iawn llai na 5 SP Bonws Nyth): Soced Glas Dreadstone wedi'i Glirio (Os 5 SP Nest Bonws neu Worse): Rhedeg Cardell Ruby TTW Soced
Coch Tân: Rhedeg Caerell Rubin Melyn: Soced Glas Potent Ametrine (Mwy na 5 SP): Soced Glas Dreadstone Wedi'i Glirio (5SP neu'n waeth): Mae manylion Ruby FFB wedi'u dadlau ers sawl gwaith. Yn bersonol, yr hyn rwy'n ei ddefnyddio yw'n cael ei nodi yn LB FFB (gemming SP) LB FFB Allt Coch: Rhedeg Caerell Rubin Melyn: Soced Glas Potent
Ametrine (mwy, llai na 5 SP): Soced Glas Dreadstone wedi'i Glanhau (5SP neu'n waeth): Rhedeg Cardell Ruby CS F FB Allt Coch: Potent Ametrine Melyn A allt: Smooth King's Amber Blue Outlet (mwy na 5 SP): Misty Eye zul Blue Soced (5SP neu'n waeth): Smooth King's Amber LB FFB (arall) NEU, Os ydych chi'n teimlo fel anwybyddu bonysau nyth a dim
ond mynd am y Bonws Meta Gem, ar ôl derbyn gemau i ysgogi Meta Gem, defnyddiwch y Smooth Amber King yn yr holl allfeydd. (opsiwn gwan fel arfer a'i ddefnyddio ar lefelau trosglwyddo is yn unig) os oes gennych JC. Bydd gemau coch/melyn yn lle 3, yn y drefn honno, ar gyfer fersiwn Llygad y Ddraig. Mae hyn yn golygu, os ydych chi'n gemio SP, eich
bod yn defnyddio Llygad y Ddraig Runed x3 tra bod Crete yn eich gemio, eich bod yn defnyddio Llygad y Ddraig Esmwyth x3. I esbonio'r gwahaniaeth o gemio SP a gemming Crete dylech feddwl yn gyntaf am y manylebau tân eich hun. Y gwahaniaeth pwysicaf yn y 2 system gemming yw RNG. Drwy gemio crit rydych chi'n lleihau RNG drwy gael mwy o
feirniadwyr. Mae hyn yn golygu bod gennych DPS mwy cyson na'r pentwr SP. O'i gymharu â staciau SP, gall y DPS fod yn is neu'n uwch. Mae'n dibynnu ar yr RNG pentyrrwyr sp. Os bydd y pentwr SP yn cael RNG da, bydd yn hawdd iawn rhoi'r pentwr criw ar waith. Fodd bynnag, bydd RNG gwael neu ganolig yn eu rhoi hyd yn oed neu'n is na'r pentwrcrit.
Pwynt allweddol arall am sut mae'r DPS yn wahanol i draffig. Fel arfer, pan fydd y cynnig uchel yn cynnwys bydd y pentwr SP yn rhoi'r pentwr Crit, ac ar frwydrau sefydlog mae'n dod i lawr i RNG. Felly, yn Gall pentyrrwyr SP dynnu mwy o DPS, ond yn fwy seiliedig ar RNG na staciau criw, sy'n fwy cyson. GERIO - BLAENORIAETH STAT (NODER) Ystyrir
bod yr holl offer yn ffit arwrol oni nodir yn wahanol. Eraill. Bydd rhestrau BIS yn cymryd sgôr ergyd y PAC SOFT yn hytrach na'r cap caled. Arcane: Yn gyffredinol, siarad ar gyfer Arcane rydych chi eisiau offer Haste. Nid yw hyn yn golygu mai'r rhain yw'r ystadegau pwysicaf 100% o'r amser. Blaenoriaeth y stat cyfan ar gyfer Arcane yw hyn: Hit yng nghadrwg
y SP a zgt Haste; zgt Crete; Y Wybodaeth Os yw Mana yn broblem lle mae gwybodaeth ac ysbryd yn newid. Bis Arcane: Pennaeth: Y Gwaed Hoofedig Neck: Gwaed y brenin Crimson Choker Shoulder: Panel Shoulder Gwaed wedi'i gonswadu Cloak: Cloak o Llosgi Twilight Breasts: Consecrated Bloody Robe Wrist: Bracers Fiery Night Hands: Blessed Bloody
Belt Gloves: Crushing Coldwraith Belt Ring 1: Eschen Band Infinite Destrust Cylch 2: Cylch Dringo Cyflym Trinket 1: Knocked Out Gwrthrych Tramor Trinket 2: Tywydd Graddfa Twilight Siarcoch: Bloodsurge, Blade Kel'Tuzad o Agony Offllaw: Cysgodol Silk Spindel Wand: Corpse-Impaling Spike TTW Tân: Gyda TTW Rydych chi eisiau Canolbwyntio ar SP.
Tuedda dewis SP dros Crete i roi mwy o DPS, ond fel y nodwyd yn gynharach, mae hefyd yn achosi mwy o RNG. Для TTW общий приоритет стат: Хит в крышку &gt; SP &gt; Крит &gt; Haste &gt; Дух &gt; Интеллект TTW BIS: Голова: Освященный Bloodmage капюшон шеи: Кровь Королевы Багровый Чоккер плечо: Освященный Bloodmage
плечевой плащ: Плащ горящих сумерках груди: Robe из Пробуждение Кошмар Wrist: Bracers Огненные ночные руки: Освященный Bloodmage перчатки пояса: Давка Coldwraith пояса Ноги: Освященные Bloodmage Leggings ноги: Чума Ученый сапоги кольцо 1: Ashen Band бесконечных Destrustion кольцо 2: Петля Бесконечный лабиринт
(для Tuskarr's Vit enchant.) ИЛИ: Кольцо быстрого акцента (REQUIRES: Орда: 2 Завуалированный Аметрин с Icewalker Enchant // Альянс: Только Icewalker чары из-за Draenei расовой) Trinket 1: Phylactery безымянный Лич Trinket 2: Обугленные Сумерки Шкала Оружие: Bloodsurge, Kel'Tuzad'с Лезвие Агония Offhand: Тень Шелковый
Spindle Wand: Труп-Impaling Спайк CS / LB FFB A: Mae gan y 2 fanylyn hyn fwy o opsiynau gyda geriau fel yr ystadegau uchod gyda geming, gallwch ganolbwyntio mwy ar feirniadu a thorri RNG neu gallwch ganolbwyntio ar SP a dibynnu ar RNG. Yn bersonol ar gyfer CS FFB Hoffwn ganolbwyntio ar Crete tra bod LB FFB rwy'n canolbwyntio ar SP. Felly
blaenoriaeth Stat yw hyn: CS: Hit yn gorchudd zgt y SP a Crete; Spirit a Rush o'r LB Gwybodaeth: Hit i gaeau zgt y SP; Crete 'gt; Ysbryd Haste o'r FFB BIS:(gall hefyd ddilyn y rhestr LB FFB) Pennaeth: Gwaed gwaed wedi'i gonsuddu: Gwaed y brenin Crimson Choker Shoulder: Cloc Shoulder Gwaed wedi'i gonswaddu: Clos Shoulder Gwaed wedi'i
gonsuddio: Gwaed y Crimson Choker Shoulder: Clos Shoulder Gwaed wedi'i gonswaddu: Cloak o Llosgi Twilight Breasts: Gwaed Wedi'i gonswarwain Robe Wrist: Bracers o Fiery Night Hands: Consecrated Bloodmage Glove Belt: Lingering Foot Disease: Consecrated Bloodmage Leggings Feet: Plague Scientist Boots Ring 1: Ashen Band Infinite Destru
Ring 2: Loop of the Infinite Maze Trinket 1: Philacteria Trinket Leach heb ei theeited 2: Spyglass Muradin neu Raddfa Twilight Charreg (Heroic), CTS ddim gwell na Spyglass Spyglass Tywydd: Gwaed, Blade Kel'Tuzad o Agony Offllaw: Cysgodol Silk Spindle Wand: Nightmare Ender LB FFB BIS: Pennaeth: Y Gwaed Wedi'i Conseced HoodEd Neck: Gwaed y
brenin Crimson Chokker Shoulder: Paneli Bloody Shoulder Wedi'u Consecrated Cloak: Cloak o Llosgi Twilight: Gwaed Sanctified: Bloodmage Belt Gloves: Crush Coldwraith Foot Belt: Consecrated Bloodmage Leggings Feet: Plague Scientist Boots Ring ing 1: Ash Stripe Infinite Destrustion Cylch 2: Loop Infinite Maze Trinket 1: Filaquetria Leach Trinket 2:
Tywydd Graddfa Twilight Siarcoch: Bloodsurge Blade o Offhand Agony Kel'twmzad: Cysgodol Silk Spindle Stick: Corpse-Piercing Spike Sillafu a defnyddio gwybodaeth ychwanegol: Dampen/Amplify Magic: Ni ddylid defnyddio'r rhain pan fydd y tomelerau'n cymryd rhan wrth iddo gynyddu/lleihau difrod a gwella i niwed i niwed. Sillafu: Mae rhai penaethiaid yn
cymhwyso byffs iddynt eu hunain y gellir eu dwyn, ABUSE HWN. Blink: Cynnig cyflym i ddarparu mwy o ddifrod. DEFNYDDIO Fyddin Eiconau TG: Ni ddylid ei ddefnyddio dros Mage Armor mewn sefyllfaoedd ysbeilio. Frostbolt: Gellir ei ddefnyddio ar gyfer pob manyleb fel effaith CC, cofiwch ddefnyddio safle 1 Frostbolt ar gyfer cast CC cyflym yn gyflymach.
Cone oer: Gall effaith CC fod yn fuddiol. Frost Nova: Effaith CC. Polymorph: Mae effaith CC yn wych ar gyfer rheoli meddwl. (wedi'i gynnwys yn Decursive) Tynnwch y gwellt: Defnyddiol os caiff ei neilltuo ar gyfer wardiau gwasgaredig (wedi'u cynnwys yn y Decursive): Amsugno ychwanegol ar gyfer tân a difrod rhewllyd. Gall fod yn ddefnyddiol yn ystod rhai
ymladd. Armor Maggaidd: Gall ymwrthedd ychwanegol helpu mewn rhai achosion. Mana Shield: Amsugno os oes angen. Bloc eiconau: Sychu aggro dros dro, yn agored i'w angen, yn glanhau'n ddiff. Mae'n helpu mewn llawer o achosion. Arafu: Knock Ups, dim problem. (mân glyph ar gyfer tynnu adwylion) COOLDOWNS Gall defnyddio tocynnau cryno ar yr
adeg gywir wneud neu dorri DPS fel ynad. Fel ynad cudd, mae gan eich canolwyr cryno amseroedd arwain eithaf byr ac maent yn tueddu i'w cael i ffwrdd fwy nag unwaith ar y rhan fwyaf o ymladd, sy'n golygu llosgi'r canrifoedd cryno ar ddechrau'r frwydr. Mae 2 fersiwn arall o Arcane gyda tonau cryno hefyd. Eu defnyddio yn ystod Bloodlust yw'r mwyaf
cyffredin, tra bod un arall yn eu defnyddio yn ystod prociau trinkets. Gall defnyddio prociau trintegau fod yn anoddach i'w wneud yn effeithiol. Hefyd, mae delweddau drych gyda 4c T10 yn rhoi cynnydd mewn difrod a dylid eu defnyddio gyda chywasgiadau eraill. Ar gyfer TTW, fel arfer dylid defnyddio llosgi o ailwefru. Bydd rhai eithriadau i hyn yn arbed
ychydig eiliadau i'w defnyddio yn ystod Fury Molten neu Bloodlust/Heroism. Dylid defnyddio delweddau drych bob amser yn ystod Bloodlust neu Molten Fury, os nad ydych yn gwybod y gallwch ei ddefnyddio fwy nag unwaith wrth ymladd, ac yn yr achos hwn defnyddiwch ef, y gallwch ei ddefnyddio ar y nifer mwyaf o weithiau. Mae manylebau'r FFB yn fwy
cymhleth gyda chyfaint cryno yn gyffredinol oherwydd bod gennych fwy o ddewis. Mae'r dewis hwn fel arfer yn dibynnu ar yr hyn sydd ei angen arnoch ar gyfer pob cyfarfod. Mae defnyddio tocynnau cryno ar fanylebau FFB hefyd yn dibynnu'n drwm ar offer a gemstones. Er enghraifft, gall ynad FFB CS gadwyni compactau. Mae hyn yn golygu y gallwch, er
enghraifft, ddefnyddio gwythiennau iâ ar ddechrau'r dechrau Ysgogi Snap Oer a defnyddio gwythiennau iâ eto, a defnyddiwch ddelweddau drych a llosgi yn ystod blodyn. (Os yw'r trol yn hiliol, ad d hynny yn y gadwyn). Neu ynad CS MAE FFB yn defnyddio'r holl ffeiliau cryno yn ystod Bloodlust am fwy o sblash ac yna'n defnyddio'r ail IV ar ôl hynny. Mae sawl
ffordd o fynd o amgylch tociau cryno gydag ynadon FFB sy'n eich galluogi i drin DPS ymhellach yn seiliedig ar anghenion yr ysbeilio. A oes angen ffrwydrad agoriadol arnoch neu ddiwedd ar ffrwydrad ymladd neu a oes angen i chi wthio mwy o ddifrod ar adeg benodol? Yn seiliedig ar hyn, mae angen i chi reoli'r cyfrifiaduron cryno yn iawn. Fel ynad LB FFB
yn gyffredinol rydych am ddefnyddio eich holl gredydau CD ar yr un pryd i dorri cymaint â phosibl. Er y bydd ffB yr ynad CS yn cadwyn eu brys o cerrynt cryno i gynyddu eu DPS cyfartalog gyda hyn, fel arfer nid oes rhuthr. Delweddau Mirror Gwybodaeth Benodol: Delweddau mirror yw un o'r diwrnodau cryno pwysicaf ar gyfer ynad, ar ôl iddynt gael 4c T10,
mae'n ganlyniad i 30 eiliad o ddifrod o 18% i'r effaith gadarnhaol. Rhan allweddol arall o Delweddau Mirror yw'r system sychu Aggro adeiledig. Os ydych yn defnyddio delweddau drych, yr holl fygythiad yw dros dro 0. Fodd bynnag, yr ydych yn cadw'r holl fygythiadau ac yn fygythiad pan gaiff ei actifadu. Mae hyn yn golygu y gall tarfu ar ddelweddau drych
achosi i'r tynnu'n amaeth ar ôl ffrwydrad. Gellir defnyddio delweddau mirror yn amddiffynnol hefyd rhag ofn y byddwch yn tynnu agro cyn ei ddefnyddio oherwydd ei sychu agro dros dro. Felly, gall fod yn anodd penderfynu pryd i'w ddefnyddio, er nad oes ganddo unrhyw broblemau fel arfer. Un o'r prif enghreifftiau o pryd i beidio â defnyddio delweddau drych
ar ddechrau'r frwydr yw torri os oes angen i chi wneud yn siŵr eich bod yn cael brathiad gan y brenin blodyn LanaFfôn. Os defnyddir delweddau drych i gynyddu difrod a bygythiadau dim ond i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich brathu, rydych mewn gwirionedd yn achosi i rywun arall gael ei frathu oherwydd y bygythiad ffug 0. Dyna pam yn y Macro isod,
nad yw delweddau Mirror yn cael eu hychwanegu at unrhyw un o'r MACROS o gompact. Mae gennyf duedd i dynnu tanciau agro ar ôl defnyddio A-1ok, beth alla i ei wneud i atal hyn? Addasu sut rydych chi'n rheoli eich compactau i beidio â thorri her mor galed, ond fel arfer nid yw'n ddewis hwyliog gan ein bod i gyd yn hoffi gweld y niferoedd y gallwn eu
tynnu. Gall y bloc iâ eich helpu i lanhau'r agro os byddwch yn tynnu ac yn rhoi amser i'r tanciau gael digon o'r bygythiad eto. Yr opsiwn gorau, fodd bynnag, yw cael y paladin i ddefnyddio'r Llaw o Iachawdwriaeth arnoch. Mae hyn yn eich atal rhag creu mwy o fygythiad, fel y gall tanciau ddal agro ac adeiladu mwy o fygythiad na chi. MACROS Yn gyffredinol,
nid oes angen llawer o facro ar ynadon. Dyma rai defnyddiol: (Cadwch mewn cof i beidio byth â macro Drych delweddau yn Macros coginio oherwydd ei effaith o fath aggro. Dylid nodi mai dim ond i alluoedd hiliol trolls y mae Berserking yn berthnasol. Dogfennau Compact Tân TTW/cast Goresgyn/cast Berserking /defnyddiwch 13 /defnyddiwch 14 (13 a 14 yn
cyfeirio at slotiau trinket gan dybio'r hyn sydd gennych trintegau gweithredol) manylion FFB o cerrynt cryno/llosgi cast/cast iâ-y-gwythiennau/cast-Berserking/defnyddiwch-14 Safleoedd Compact Arcane/cast Arcane Power/cast Icy Veins/defnyddiwch 13/defnyddiwch-14 Silence Macro (Torri ar draws)/stopcasting/cast Counterspell Slowfall Macro (rhaid pwyso
o hyd nag unwaith). /datgysylltu/stopio/bwrw Presenoldeb Araf Fall Mind Macros (manylion cudd) Bydd hyn yn rhoi epil ar unwaith o'r nesaf. PoM Poly/Cast Mind Presenoldeb/Cast Polymorph PoM AB/cast-presenoldeb-mind/cast-Arcane Blast PoM FFB/cast-presenoldeb-mind/cast-Frostfire Bolt Ar gyfer pob macros gall ychwanegu'r llinell gyntaf gyda
#showtooltip Fodd bynnag, dim ond y sillaf cyntaf ar y rhestr yn hytrach na manwerthu lle gallech ddangos y cyfnod dynodedig y mae hyn yn dangos y cyfnod cyntaf. Macro dadryddus Bydd hyn yn cael ei ychwanegu'n awtomatig at y tab adio cyffredinol os ydych yn defnyddio dadfeiliad, PEIDIWCH â thynnu'r macro hwn. /Stacio/bwrw
targedllygoden,nomod,bodoli Tynnwch y gwellt; targedllygoden, yn bodoli, mod:ctrl Polymorph; Targed y llygoden, mae, mod:sifftDileu gwellt System eilaidd ar gyfer dadfeiliad yw hon er y gall arwain at wallau LUI. (Cyhoeddwyd rhag ofn i rywun ei ddileu ac nid yw'n ychwanegu ei hun eto yn awtomatig. MAGE ADDONS Mage Nuggets - Rhoi bwydlen gwin
porthladd, Monitor Stat, monitor proc (fel arfer yn gweithio'n well na'r clasurol o fodaus pŵer, ond yn dal i fygio gyda bygiau ynadon molten) (Yn bersonol rwy'n ei ddweud YN GORFODOL) Decursive - Bydd unrhyw un a chwaraeodd yn ystod fanila yn gwybod yr atodiad hwn. Helpu i reoli CCs (polymorph) yn yr ysbeilio ac, fel y dywed y teitl, dad-wella (tynnu'r
gwellt) o aelodau'r ysbeilio. (hefyd yn orfodol) cwartz ac yn ddefnyddiol i leihau faint o lag sy'n effeithio ar dps. (bydd unrhyw atodiad bar bwrw arall sy'n dangos yr oedi yn gweithio) Mae IceHUD a (gyda'r rhan fwyaf o bethau'n anabl l0l) yn ei ddefnyddio'n bersonol i brofi'r ystod ar gyfer penaethiaid ac ar gyfer pennaeth y HP Monitor felly rwy'n gwybod pryd y
daw Molten Fury yn weithredol. (bydd unrhyw hp a monitor Ystod yn gweithio) RAID ADDONS Omen Bygythiad Metel (gorfodol) Recount neu Skada DPS mesurydd dbM ac ati Reid cyhoeddwr GearScoreLite Croeso i Warmane. (casáu'r atodiad hwn yn bersonol) Mike Scroll Combat Text Os ydych am gael hysbysiadau glanach am y difrod a wnaed y tu ôl i'r
sillafu. A: Os yw'r llosgiad yn diflannu ar yr un pryd â LB, pa un ydw i'n ei ddiweddaru? Taflwch y llosgiad a'i glipio gyda LB, felly dydych chi ddim yn achosi amser ychwanegol i lawr. Os bydd LB yn syrthio, a allaf aros nes bod gennyf proc band poeth cyn ei uwchraddio i barhau i gynnau'n uchel? Mae'n sibrydion cyffredin i gadw tân uchel, ond does dim budd
gwirioneddol o rolio i gynnau. Tanio gwaith drwy gael banc o ddifrod (o'r 40% hyn o ddifrod critigol). Pan fydd Ignite yn ticio, mae'r difrod hwn i'r banc wedi gostwng 50%. Os ydych yn gwneud FFB critigol, mae'r difrod gwirioneddol i gynnau tân ar darged yn cynyddu 40% o'ch difrod FFB. Mae'r tanio uchel iawn yn cael ei blygu oherwydd bod ffa critigol yn cael
eu gwneud yn gyflymach na phob 2 eiliad, felly nid yw'r tanio'n cael ei dicio hyd yn oed unwaith - dim ond nes eich bod yn feirniadol o fewn 2 eiliad y mae difrod y pot yn cynyddu. Wrth gwrs, mae amser segur uwch - y dps uwch, ond nid yw'r rheswm yn y tanio rholio, ond yn syml, os yw ei amser segur yn uchel, mae'n golygu bod gennych lawer o critwyr. Yn
dibynnu ar faint rydych chi'n ei droseddu, pa mor dda rydych chi'n gwybod beth fydd eich amseroedd bwrw a pha mor dda rydych chi'n rheoli eich prociau fydd yn penderfynu pryd i wneud cais LB. Os na fydd LB yn cael ei dwbl ticio'r hotstreak ac yna ei ddefnyddio, ond os byddwch yn ei gymhwyso i ffwrdd a bod y ffrwydrad yn gwneud i chi dreulio'n boeth
oherwydd ei fod yn cymryd amser cyn i chi gael amser i ddefnyddio'r un blaenorol, yna mae'n rhaid i chi ei ddiffodd ychydig, y rheswm yw y bydd difrod y pot tanio yn cynyddu mwy drwy gael mwy o prociau, a chan eich bod yn cael mwy o crits gyda mwy o prociau. Er enghraifft, mae bom byw yn ticio am 12 eiliad ac yn achosi cyfanswm o tua 1.1-1.3 eiliad o
TAG. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi neu gymryd 10.8 eiliad nes ei fod yn ffrwydro i daflu FFB/Pêl Dân. Bydd hyn yn eich helpu 4 neu 5 cestyll yn dibynnu ar y prociau a gewch yn ystod cestyll. Os ydych ar y FFB/Pêl Dân ddiwethaf yn digwydd cael proc Hotstreak, acrit gyda 2 episod blaenorol. Yna, mae'r drydedd epil, os nad yw'n cael ei docio â'r
hotstreak, yn debygol o wastraffu'r chwistrell poeth, oherwydd bydd yn cael ei chwistrellu'n boeth eto oherwydd LB. (Hotstreak wedi'i Wastraffu). Mae ffyrdd o osgoi hyn a'i drin, felly gallwch gadwyn 3 Prociau Hotstreak yn olynol, ond mae'n bwysig cael eich defnyddio ar gyfer eich amseroedd bwrw. Enghraifft o'r gadwyn boeth (gan dybio y bydd pobcrit ar
gyfer hyn yn digwydd a hefyd yn gweithio gyda TTW): cymhwyso LB, FFB, FFB, FFB, FFB, FFB (wedi'i docio gyda HS), FFB (Wedi'i Clipio gyda HS), FFB (Wedi'i Clipio gyda HS). Y rheswm y mae hyn yn gweithio yw nad yw Hotstreak yn mynd yn ei undydd nes bod y sillafu'n taro nod y blwch taro yn hytrach nag ar y cast. Felly mae eich 2 FFBs cyntaf yn
rhoi'r gorau i boeth, rhywbeth sydd i'w or-erydu i 2 arall o'r rhai sy'n beirniadu'r targed, felly os byddwch yn clipio eich 4ydd FFB cyn iddo gyrraedd y targed, yna bydd y 4ydd FFB yn rhoi chwistrell boeth newydd i chi a ddefnyddiwch ar y FFB nesaf. Pan fydd y 5ed FFB yn taro, dylai LB ffrwydro i roi'r chwistrell boeth arall, y gallwch ei ddefnyddio i glipio FFB
arall ar unwaith. GELLIR GOFYN MWY O GWESTIYNAU YN Y GÊM NEU AR Y FFORYMAU YMA, GELLIR YCHWANEGU CWESTIYNAU A GWYBODAETH AT YR ADRAN HON NEU FEYSYDD ERAILL O'R CANLLAW AR UNRHYW ADEG. (Falarin) Dyma swydd wedi'i chopïo o Fforwm Fforwm Swyddogol Warmane
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