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„The Temptation”: a technológia életre kelti érzékeinket

A
z AP legutóbbi szá-
maiban (egyébként 
KÖSZ az elismerõ le-
veleket!) meséltünk 
már az új grafikus 
motorról és a hangu-

lati elemekrõl, melyek együtt igazi 
kalanddá teszik mindenegyes uta-
zásotokat Antaloorban. Az utób-
bi néhány hétben a Reality Pump 
fejlesztõi keményen dolgoztak a „The 
Temptation” technikai grafikájának 
tökéletesítésén… úgyhogy elhatároz-
tam, Krakkóba repülök, hogy meg-
szerezzem a legfrissebb híreket az 
„Antaloor 2.0” projektrõl.

És nem viccelek - az új renderelõ rend-
szer hihetetlen! A HDR-t minden lehet-

séges helyzetben használják a nappalok 
és éjszakák váltakozásában - napkeltétõl 
napnyugtáig, a nappalok hangulatváltá-
sai a játék idõárásával együtt változnak! 
A Lineáris Fény Sugaraknak, a Kevert 
HDR Megvilágítási Modellnek (Dina-
mikus + Fix Globális Megvilágítás) és a 
kameraszerû megvilágítás beépítésének, 
mint a Fókuszmélység és a Mozgásha-
tás, mind megvan a maga szerepe egy 
igazán lenyûgözõ játékvilág színekkel 
és vibráló élettel való megtöltésében.

A rugalmas Utólag Feldolgozott Su-
garak is hozzájárulnak a minõség 
orientált munka sikeréhez. Így az-
tán a programozók úgy határoztak, 
hogy teljesen újratervezik a „The 
Temptation” Szerkesztõjét, ezúttal va-

lami utófeldolgozás-szerû lehetõséget 
is beépítve, amely egyszerû film utó-
feldolgozással bír… és a fejlesztõk 
valós idejû megjelenítést biztosítanak 
minden lehetséges HDR beállításhoz.

A „Mennyei Fények” szolgáltatják a 
ragyogást, a „globális” fénysugarakat, 
melyek lassan bújnak elõ a hegyhá-
tak mögül (látnotok kell, hogy el is 
higgyétek!). A helyi fénysugaraknak 
is megvan a maguk szerepe - a Ván-
dorló Sugár Képzési technológiát 
használták a térbeli hatás eléréséhez 
a hõs közvetlen közelében. Ezen meg-
világítási elemek összhatásától leesik 
az állatok - de az Antaloor új mocsa-
rai feletti ködtõl aztán az agyatok is 
el fog szállni! A fejlesztõk a három 

különbözõ típust - globális, he-
lyi és dinamikus - eltérõ módon 
kiszámítva használták fel, így 
adva kísérteties hatást a zord 
tájnak. És végül a hab a tortán - 
igazi gomolygó ködöt varázsol-
tak a Folyadék Szimuláció és a 
Vándorló Sugár algoritmusok 
felhasználásával… ezek együtt 
aztán hihetetlen hatást érnek 
el, én mondom nektek. 

Megérkezett

A fegyverrendszer fejlesztése új 
tulajdonságokkal ruházta fel a 
pajzsokat is! Minden pajzsnak 
két paramétere lesz: az aktív há-
rítási érték (blokkolás) jelzi, hogy 
a pajzs mennyiben módosítja a 
képességeidet az aktív önvéde-
lem használatakor támadás ese-
tén (pl.: +20%, -5%). A második 
paraméter a passzív blokkolást 
mutatja, ami gyakorlatilag a pajzs 
által automatikusan elnyelt seb-
zés mértékét adja meg. Egy kicsi, 
kezelhetõ pajzs, mint a gyorsan 
mozgatható kerek pajzs, logiku-
san magas aktív hárítási faktorral 
bír, míg a hatalmas toronypaj-
zsok nagyszerûek a passzív blok-
koláshoz. Ez a rendszer tökélete-
sen alkalmazkodik a közelharci 
fegyverek új tulajdonságaihoz és 
a különbözõ harci stílusokhoz!

Viszlát a jövõ héten!

Varázslat enciklopédia: Nekromancia

C
sontváz íjász idézõ: 
ez egy újabb idézõ 
varázslat, mely-
nek segítségével 
egy Csontváz íjászt 
szólíthatsz magad 

mellé. Ez a távolsági harc szakértõ 
támogatni fog téged 
egy csata során a kö-
zeledbe férkõzõ el-
lenfelek megtámadá-
sával. Ezek az idézõ 
varázslatok különö-
sen akkor hatásosak, 
ha van elég manád 
egyszerre több karak-
ter, vagy teremtmény 
felélesztéséhez.
Hatás: 10-es szintû te-
remtmény megidézése 
2 percre.

Méregfelhõ: a 
Méregfelhõ hatásos 
eszköz egy támadó 

ellenfél megfékezéséhez és egyút-
tal megsebzéséhez. A varázslat se-
gítségével a játék karakter mérget 
szór ellenfele irányába. Elég hatásos 
darab - de nem valami pontos. Tar-
talékold ezt a kártyát az egyszerû, 
átlagos ellenségeknek.

Hatás: 200 méregsebzés 
ellenfelenként.

Pióca aura: ez a nagy 
erejû varázslat két 
elõnyt is nyújt számod-
ra: leszívja az életerõt 
minden közeledbe 
kerülõ ellenségtõl - s 
ugyanakkor növeli a tié-
det! Szóval ezt is akkor 
érdemes használni, ha 
jóval erõsebb ellenféllel 
kerülsz szembe - legyen 
mindig kéznél.
Hatás: legalább 40 HP-t 
szív el minden ellenféltõl 
93 másodpercig. 
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