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A világ mozgásban van!!!

A

játék karakterek animációja
szorosan
kapcsolódik a fizikai
motorhoz - különös
tekintettel a talaj felszínnek az avatar járására való hatására, amint azt a múlt
heti, a 29. számban már említettem.
A fõ karakter mozgásának lehetõ legtermészetesebb visszaadásához a Reality Pump fejlesztõk egy teljesen új
animációs motort dolgoztak ki.

A hét linkje
www.1up.com
A mai „Hét linkje” ismét csak Miroslaw Dymekhez, a Reality Pum
vezetõjéhez kötõdik.
Privát blogjában legalább annyit
árul el a „The Temptation”-rõl,
mint legutóbbi interjújában ideális lehetõség a „Two Worlds”
rajongók számára, hogy betekintést nyerjenek a lengyel fejlesztõ
stúdió színfalai mögé - és új infokat szerezzenek a „The Temptation” fejlesztési folyamat aktuális állapotáról is.
És ha ez még nem lenne elég,
Miroslaw mesél néhány kedvenc
hobbijáról és szokásáról - és azt
is megtudhatjátok, hogy a zseni milyen más játékokkal szeret
még játszani! És olvasás közben
készüljetek fel a meglepetésekre.

A szokásos merev, rugalmatlan, elõre
programozott mozdulatok helyett a
„The Temptation”-ben különbözõ, egymásból eredõ testtartásokat láthatunk
majd - és a motor képes több animációt 4 rétegben leképezni, míg az ötödik
réteg jeleníti meg a Ragdoll Animation
zökkenõmentes átmenetét!! A gyakorlatban ez a multilayer (többrétegû)
rendszer realisztikus viselkedést kölcsönöz a játék karakternek, különösen
a váratlan helyzetekben. Íme egy példa: ha a karakter gyorsan mozog, mert futni
készül, közben
elõhúzza kardját és eltalálja õt
egy nyílvesszõ
- és mindez egyszerre történik.
Ebben a helyzetben a négy
különbözõ animáció valós idejû kiszámításra
kerül és egyiket
a másikra vetítve
jelenítõdik
meg. 
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Megérkezett

Az AP elõzõ számaiban megpróbáltam elmagyarázni Nektek, kedves
Olvasók, hogy a „The Temptation”
fejlesztõi tényleg nem ismernek
határt a karakterek lehetõ legrealisztikusabb megjelenítésében…
és erre itt az újabb bizonyíték
- egy hatmandori pap elképesztõ
3D-s modellje!
Valós arányú, csodásan kidolgozott
arcszõrzet, karizmatikus vonások és
ráncok és még a legkisebb hajszálerek is látszanak - ezek a részletek
mind erõsítik a játék realizmusát és
hangulatát! 

Varázslat enciklopédia: Levegõ mágia

S

egítés: amikor a leginkább szükséged lenne
italokra, mint például
egy sok ellenfél ellen
folytatott
ádáz
küzdelemben, azt veszed
észre, hogy nincs több lé. De ne
aggódj… ha ez megtörténik, a varázslat kihúz téged a bajból! Ez a
gyógyító varázs ideiglenesen megnöveli karaktered életerejét - és ez sorsdöntõ
lehet egy hosszadalmas
harcban!
Hatás: +1000 HP, max. HP
összesen +200 54 másodpercig.
Villámpajzs: a Villámpajzsnak rendkívül praktikus kettõs funkciója van:
egyrészt egy védõpajzsot
hoz létre a karaktered
körül megelõzve, hogy
komolyabb sebzést kap-

jon - másrészt pedig a varázslat
minden oldalról léleksebzést okoz
a közelébe kerülõ ellenfeleknek.
Hatás: +40 teljes védelem, 40 villámsebzés 40 másodpercig.
Lélekvédelem: ez a varázslat az
idézõ varázslatok csoportjába tartozik. A különleges kártya segítségével egy nõi „Lélekvédõt” szólíthatsz magad mellé. Õ
egy távolsági specialista
- és a csatában támogatni fog a közeledbe
kerülõ ellenfelek megtámadásával. Ezek az
idézõ varázslatok különösen akkor hatásosak,
ha van elég manád egyszerre több karakter,
vagy teremtmény felélesztéséhez.
Hatása: 20-as szintû teremtmény megidézése 5
percre. 

