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A Hírújság TArTAlmA röviden:

A
mint arról az AP gyakran 
említést tett már koráb-
ban, a fizikai lehetõségek 
fontos szerepet játsza-

nak a „Two Worlds II”-ben. A já-
tékosnak a legvalósághûbb já-
tékélményben kell részesülnie és 
folyamatosan arra kell õt bátoríta-
ni, hogy új dolgokat próbáljon ki. 
Ennek a játéknak a fizika jelenti 
a savát-borsát, ezt pedig a PhysX 
technológia vezérli. Ez a technoló-
gia lehetõséget nyújt a csapatnak, 
hogy egy rendkívül rugalmas rend-
szert alkossanak meg, egy olyan 
rendszert, mely számos platfor-
mon alkalmazható.

Azt már mondanom sem kell, hogy 
mindebbõl a játékosnak származik 
a legnagyobb haszna, akik most 
már szívül vágya szerint közvetle-
nül kölcsönhatásba kerülhetnek a 
környezetükkel. Hordók, kosarak, 
ládák és Antaloorban található más 
tárgyak mostantól tolhatók, húz-
hatók, emelhetõk, megrúghatók és 
eldobhatók. És ez is csak segíti a 
játékost a siker felé vezetõ úton 
- mert a mozgatható tárgyak stra-
tégiáját számításba veheti, mikor 

ellenfeleit súlyos „lövedékekkel” 
célozza meg. Íme egy példa - az 
elhajított tárgyak megakadályoz-
hatják ellenfeleinket a mozgásban 
- és még akár ki is üthetik õket, ha 
a játékos a magasból a fejükre ejt 
egy-két nehéz hordót! Ez termé-
szetesen a folyamatos számítások 
és a fizikai erõhatások eredménye-
ként történik. Ezek a hatások egy 
varázslat használatakor különö-
sen lenyûgözõk. Több varázslat is 
akad, mely erre a fizikai kölcsön-
hatásra épült - mint például ami-
kor egy óriási üllõ jelenik meg az 
ellenfelek feje fölött... és természe-
tesen összezúzza õket. Erõs lökés-
hullámokat is használhatsz 
arra, hogy ládákat vagy acél-
golyókat taszíts az ellenfél 
hordái felé.

Antaloor világában a PhysX 
motor sokféleképpen meg-
ragadhatja a figyelmedet. A 
zárnyitáson és a kilincsek 
lenyomásán kívül mostantól 
tárgyakat is dobhatsz az aj-
tóknak vagy akár be is rúg-
hatod õket! Sok helyen lóg-
nak kötelek meg láncok - és 

a megfelelõ irányba mozdulnak el, 
ha a játékos súrolja õket. A moz-
gatható fényforrások optimális 
fény-árnyék játékot idéznek elõ. A 
víz pedig nem csak realisztikusnak 
látszik, de úgy is viselkedik, ha a 
játékos beledob valamit - s ugyanez 
vonatkozik a víz felszínén sodródó 
tárgyakra is. És ez még nem min-
den... amikor a játékos bokrokon 
át vagy magas fûben gázol, ezek 
a növények is éppoly valósághûen 
mozognak, mint az igaziak. Továb-
bá ez a helyzet áll fenn a gyökerek, 
kúszónövények, illetve a barlangok 
és labirintusok mennyezetérõl le-
lógó lámpások esetében is. 

ANTALOOR - EGY MOZGÁSBAN LÉVŐ VILÁG

MEGÉRKEZETT

Új avatarok és nagyszerû hát-
térképek várnak rád a hiva-
talos www.twoworlds2.com 
honlapon - a fájlokat megta-
lálhatjátok a „Letöltés” menü-
ben... további újdonságok is 
várhatóak! Úgyhogy nézeges-
sétek csak az új anyagokat! 

EGY TÁVOL-KELETI ÁLOM
„Szerzetes leszek!” Ez volt az 
AP szerkesztõnk elsõ mondata, 
miután bejárta az Ázsiai temp-
lomot Új-Ashos közelében... 
más szóval imádta. „A hangulat 
abba a Monostorban egyszerûen 
fantasztikus volt” - mondta. „Az 
ázsiai épületek között ügyesen 
elhelyezett fák voltak, melyek 
nagy részét 
gyönyörû japán 
cseresznyefák 
tették ki - meg 
fából és kõbõl 
készült kicsi 
hidak váltot-
ták fel néha az 
utat. Olyan fil-
mekre emlékez-

tetett engem, mint a „Hõs” és a 
„Tigris és Sárkány”. Azt hittem, 
Ashos felülmúlhatatlan - de ez 
a csodaszép monostor a máso-
dik helyre taszította még ezt a 
gyönyörû várost is. Nem akar-
tam otthagyni - egyszerûen hi-
hetetlen hangulata van annak a 
helynek.” 

FŐCÍM:
Pontosan kiszámított fizi-
kájú tárgyak csábítanak 
kalandra

INTERJÚ:
Egy játék motor, ami min-
den platformon megállja 
a helyét

ISMERETEK:
Milyen az élet a ten-
geren - Ed Teal naplóbe-
jegyzései

A HÉT GYÖNGYSZEME

Még mindig kapunk kérdé-
seket a PC-re vagy konzolra 
vonatkozó lehetséges kor-
látozásokkal kapcsolatban 
- így további információ-
kat kértünk a Reality Pump 
fõnökétõl, Mirek Dymektõl a 

témát illetõen. „Szerencsénkre ezek ránk egy-
általán nem vonatkoznak” - mondta. „Ennek 
az oka egyszerû - megvan a magunk motorja 
és az ezzel való munkában szerzett több éves 
tapasztalatunk. Manapság a legtöbb fejlesztõ 
megvásárol egy sikeres motort és anélkül hasz-
nálja fel, hogy megértené, hogyan mûködik a 
technológiája. Ezért van, hogy a játékokat a 
motor lehetõségeihez mérten alakítják át. Mi 
másik irányból közelítettük meg a dolgot.

Mi úgy terveztük meg a motorunkat, hogy 
az megfeleljen a játék igényeinek! A gya-
korlatban ez úgy néz ki, hogy vesszük a 
legmagasabb szintû PC technológiákat és 
átportoljuk õket egy egyedi konzol plat-
formra. Ezután jöhet az optimalizálási el-
járás, melyet több lépésre tagolunk. Mire 
végzünk, olyan effektek birtokába jutunk, 
melyek éppoly jól mûködnek egy konzolon, 
mint egy PC-n. Azonban mindezek megva-
lósításához rendkívüli elszántságra és ke-
mény munkára van szükség. Mi elfogadtuk 
a kihívást - és most van néhány radikálisan 
új, technikai teljesítménymérõ programunk 
a konzolokra - olyan tesztprogramok, me-
lyeket nem kell PC mögé rejtenünk. És ebben 
sok PC játék magazin szerkesztõ egyetértett 
velünk, akik kipróbálták a konzol verziókat. 
Magas képkocka arány, nincs villogás és 
nincs szaggatás. És élmény õket nézni!

Már a kezdetektõl három különbözõ 
erõforrást hoztunk létre a PC-hez, az Xbox 
360-hoz és a PS3-hoz. Ez lehetõvé tette szá-
munkra, hogy figyelembe vegyük mindegyik 
platform egyedi technikai jellemzõit és - gya-
korlatilag - kihasználjuk mindegyik rend-
szer erejét. E stratégiának köszönhetõen 
most olyan konzol verzióink vannak, me-
lyek semmilyen módon nem különböznek 
a PC verzióktól, eltekintve persze a kisebb 
felbontástól. 

U
tolsó hó - Mercot, reggel
Az a nyomorult sziget le 

van zárva. Orkoknak se híre, 
se hamva - de mi résen va-
gyunk! Még sohase hallottam, 
hogy hajóra szálltak volna, de 
ezek az átkozott bestiák nem 
olyan ostobák, mint néhányan 
hiszik róluk. A Vörös Bart már 
csak tuggya! Szablya kapitány-
nak szólították õtet azelõtt... 
mostan már lehetne Elszabja 
kapitány!

Utolsó hó - Brast, dél
Vihar készülõdik, az emberek 
félnek - bolondok! A legjobb idõ 
a partra szálláshoz, a felhõk és 
a setétség leple alatt. Minden vi-
torlát kibontattam. Az Öreg Mick 
az Ork vér dalát énekli, ami évek 
óta nem harsant fel - én is csat-
lakozok!

Utolsó hó - Brast, éjszaka
Átkozott legyen az óra, miko’ 
úgy döntöttem, nekivágunk a vi-
harnak!

A vitorlák felhasadtak, a víz 
elárasztotta a fedélzetet, a hajó 
jobb oldalán likak ásítoznak - a 
part meg még mindég mérföl-
dekre van. Átok minden Ork 
fajzatra! Az emberek pánikba 
estek, a másodtisztem meg en-
gem merészelt hibáztatni. Kiha-
jítottam a tengerbe - ebben az 
órában nincs helye viszálynak.

Utolsó hó - Walcot, dél
Ideje visszamennem a fõfedél-
zetre, hogy megnézzem, hogyan 

boldogulnak az emberek. Eskü-
szöm, ha egy órán át parancsok 
nélkül maradnak, síró-rívó anyám-
asszony katonája válik belõlük! Ez 
most megengedhetetlen. Igen, te 
vén ördög, régen találkoztunk már 
e nyughatatlan tengereken, nem 
igaz? Hát, ha ezt túlélem, tudom, 
hamarost kísérletet teszel rá, te 
hitvány kutya, és ha nem - ördög 
és pokol! vacsorára az Alvilágban 
leszek, te pedig jobban teszed, ha 
tárt karokkal fogadsz! 

NAPLÓK AZ ÉLETBŐL: ED TEALJ Ó  T U D N I
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