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A Hírújság TArTAlmA röviden:

A 
Fantasy nem ismer 
határokat. A Reality 
Pump ezen alapelv sz-
erint mûködik - amikor 

megkomponálják a tartalmat 
és elõkészítik a platformokat. 
A PC és MAC verziókon kívül a 
“Two Worlds II”-t a csapat most 
írja át új generációs konzolokra 
is, s az eljárás során új etalont 

állítanak fel a 
grafika és a 
t e c h n o l ó g i a 
terén! E ter-
vek közép-
p o n t j á b a n 
GRACE áll.

Nem, GRACE nem egy helyes prog-
ramozólány neve - hanem egy 
fantasztikus motoré. A rövidítés 
teljes hosszában így néz ki: Grafi-
kus Renderelõ és Alkotó Motor. 
A konzol verzióhoz teljesen áta-
lakították a kontrollert, ami így 
teljesen felszabadította a hardver 
potenciális teljesítményét. Íme 
egy példa: a hõs megjelenítése a 
korábban ritkán látott részletes-
séggel történik - 12.000 poligon 
és többszörös textúra 1024×1024 
pixeles felbontásban. A grafikus 
fejlesztésnek ilyen szintû eléré-û eléré- eléré-
séhez a GRACE SPU-t (Szinergikus 
Feldolgozó Egység) használt, hogy 
a processzor számoló képességé-
bõl a legtöbbet hozza ki. A kb. 30 
fps eléréshez 1280×700-as felbon-
tásban a GRACE több különbözõ 
megvilágítási modellt használ fel 
a belsõ és külsõ világhoz, vala-õ és külsõ világhoz, vala- és külsõ világhoz, vala-õ világhoz, vala- világhoz, vala-
mint egy fejlesztett LOD rend-
szert átmenetes keresztfakítással. 
A motor fejlesztésekor a csapat a 
belsõ memória intelligenciájának 
kihasználására fókuszált - en-
nek eredményeképpen jelentõsen 

csök-
kent a 

betöltési idõ 
és látványosan 

javult a játék teljesít-
ménye. Valamint elegendõ 

számítási erõforrás marad a han-õforrás marad a han-forrás marad a han-
gulati grafikus trükkökhöz, mint 
a dinamikus fényforrás és a kép-
mélység, amit a játékos kedve 
szerint használhat anélkül, hogy 
veszélyeztetné a konzol teljesít-
ményét. 

A TWO WORLDS II CSODÁS TEREMTÉSE

MEGÉRKEZETT

Az apró részletek fontosságát 
mi sem mutathatná jobban, mint 
ez a sámán öv. A csapat minden 
karaktert egyedileg tervez meg - 
és ez nem csak az általános meg-
jelenésre vonatkozik. Különös 
figyelmet fordítanak a részletek-
re, mint például a ruházatra és a 
fegyverekre. 

A TWII FÁJLOK SZÁMA NEM VÉGLEGES...
Sok „Two Worlds” rajongói oldallal 
együttmûködve az AP egy új hasá-
bot nyitott, melyben a rajongók fel-
tehetik a maguk kérdéseit a „Two 
Worlds II”-rõl, s ezeket a szakértõk 
megválaszolják. Lássuk:

RPGFAN: Milyen lesz a rendszerkö-
vetelmény?

Azt mondanám, relatíve közepes... 
e pillanatban azonban még nem 
tudom egész pontosan - de a mi-
nimum követelményt már elárul-
hatom, mert azt már rögzítettük: 
az egymagos CPU teljesítménye le-
gyen 2 GHz vagy nagyobb, a több-
magos CPU-jé pedig 1,6 GHz vagy 
nagyobb. A grafikus kártya legyen 
Shader 3.0-s vagy újabb nVidia vagy 
AMD. Az Intel GM chipsetet nem 

fogja támogatni - mivel ezen nem 
mûködnek pontosan a lebegõ pon-
tos mûveletek. A RAM az operációs 
rendszertõl függ majd, de legalább 
512 MB vagy 1024 MB kell majd. Az 
operációs rendszerek közül támo-
gatni fogja a Windows XP-t, a Vistat, 
a Windows 7-est (32 és 64 bitest), 
illetve a Leopardot.

LukaZ: Az új játékhoz fogtok hasz-
nálni modelleket a „Two Worlds”-
bõl?

Nem, bár a játék során találkoz-
hatsz majd a „Two Worlds”-ben 
megismert lényekkel és karakterek-
kel - de természetesen nem ugyan-
azt a 3D modellt fogjuk alkalmazni. 
Nem igazán passzolna ehhez. 

FŐCÍM:
A GRACE emeli a “Two 
Worlds II” játékélményét 
a konzolon.

INTERJÚ:
Speciális CRAFT-tal test-
reszabhatók lesznek a 
páncélok és a fegyverek.

ISMERETEK:
Ellenséges és szép! Az Északi 
Vidék pont olyan lenyűgöző, 
mint amilyen halálos...

I N T E R J Ú

A HÉT GYÖNGYSZEME

Ma Daniel Duplaga, a Reality 
Pump egyik programozója 
került a vallató székbe.

AP: A játékosok jobban befolyásolhatják 
majd a fegyverek kinézetét?

Daniel: Igen, lehetõség lesz rá. Ha a játékos 
megtanulja a megfelelõ képzettséget, képes 
lesz az alapelemektõl kezdve elkészíteni a 
fegyvert, mint például az acél, fa, bõr és 
szövet. Ezek az alkotóelemek a tárgyak 
fejlesztésekor használhatók fel. Mûvészi 
hajlamú játékosaink festett díszeket is 
vásárolhatnak és egyedileg megtervezhetik 
páncéljukat és fegyverzetüket. Ezen opció 
az újonnan meglakozott CRAFT eszközre 
épül. Ez a Teljes Újraalakító és Kovácsoló 
Technológia rövidítése.
És természetesen lesznek mágikus rúnák 
és varázstárgyak, amelyek egybeépíthetõk 
lesznek a fegyverekkel és páncél 
elemekkel. A beépítés e három alaptípusa 
csaknem végtelen lehetõséget biztosít a 
játékos számára a saját felszerelésének 
megtervezéséhez!

AP: Sokat hallottunk már az új motor 
nagyszerû teljesítményérõl. Tudsz még 
valamit hozzátenni?

Daniel: Hát hogyne! Forradalmian új és 
rendkívül erõs motort fejlesztettünk ki a 
„Two Worlds II”-höz. A Reality Pumpnál 
mi csak „Earth7”-esnek becézzük a kicsikét 
- mivel ez a stúdiónk által készített 3D-s 
motorok 7. generációja. Néhány példa arra, 
hogy ennek segítségével milyen elemek 
építhetõk be Antaloor világába: Teljes 
Kéleltetett Renderelés, Parallax Mapping, 
Felszín Alatti Szórás, Képernyõ Térköz 
Kitöltés, Félgömbösített Tükrözõdõ 
Megvilágítás, Környezeti Fényhatások 
(három fényforrással), korlátlan dinamikus 
fények, Lágy Részecskék és fényforrások a 
fizikai tárgyakhoz rendelve.

Szerkesztõ megjegyzése:

Ezek a kifejezések valószínûleg 
semmitmondóak az olvasók számára. De 
ne aggódjatok - a következõ számokban 
bõvebben kifejtjük a technikai részleteket 
és fényt derítünk erre és még más 
rejtélyekre is!

Az eredeti kifejezések itt olvashatók. A 
fordítással a technikai elemek lényegét 
próbáltam megragadni. (Ardea) 

K
épzeljük el a 
magas szikla 

tetején álló harcos 
magányos szilu-
ettjét. Lábai alatt 
a szikla merede-
ken ereszkedik a 
háborgó tengerbe. 
Rikoltó sirályok 
köröznek feje fe-
lett, míg mögötte 
göcsörtös fák áll-
ják a szél vad ro-
hamait. Szint ér-
zed a só ízét a levegõben, és 
a köveknek verõdõ hullámok 
feléd szálló vízpermetét. És 
ez csak „egy” a „Two Worlds 
II” új parti régiói közül! A já-
tékban a partok kulcsfontos-
ságú szerepet kaptak.

A fejlesztõk ezért fordítot-
tak ekkora figyelmet a tájak 
és a tengerpartok változatos 

megjelenítésére.

Különleges növényzetben 
gazdag környezetet találsz 

itt, melyet a zord éghajla-
ti viszonyok táplálnak, s a 
környéket kis települések és 
romoknál végzõdõ keskeny 
sziklaösvények teszik izgal-
massá. Messze északon, az 
új világnak e legellensége-
sebb tájékán található egy 
igen különleges jellegzetes-
ség - összeomlott, növények-
kel benõtt csodás épületek 

állnak e távoli és vad 
vidéken, rég letûnt 
korok néma szem-
tanúiként. Sudár 
kõhidak - néhányuk 
már leomlott - ível-
nek át a mély fjor-
dok felett és sötét 
barlangszerû csarno-
kokat vájt a szél és a 
víz a hatalmas szik-
lafalba. Ezek egy rég 
elfeledett civilizáció 

lenyûgözõ maradványai, me-
lyek arra várnak, hogy felfe-
dezzék õket... hajrá. 
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