


Instalacja

Włóż płytę instalacyjną Darkest of Days do napędu DVD. Po kilku

sekundach pojawi się menu autoodtwarzania. Kliknij Instaluj, aby

rozpocząć proces instalacji. Jeżeli nie pojawi się menu autoodtwarzania,

możliwe, że opcja ta jest nieaktywna. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój

komputer na pulpicie. Otwórz dysk DVD-ROM, w którym znajduje się płyta

Darkest of Days, aby uruchomić instalator. Jeśli potrzebujesz więcej

informacji, sprawdź pliki pomocy znajdujące się na płycie DVD.

Darkest of Days wykorzystuje i zainstaluje następujące dodatkowe

oprogramowanie, wymagane do uruchomienia gry: NVIDIA PhysX System

Software v9.06.16 lub nowsza, sterowniki audio OpenAL oraz biblioteki

uruchomieniowe Microsoft Visual Studio 2005 C.

Najnowsze informacje na temat gry możesz znaleźć na stronie

internetowej: http://www.darkestofdays.com
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Menu główne

Nowa gra:

Wczytaj grę:

Sterowanie:

Ustawienia:

Autorzy:

Wyjście:

Wybierz tę opcję, aby rozpocząć nową grę.

Wybierz tę opcję, aby otworzyć menu wczytywania gry.

Wybierz tę opcję, aby otworzyć menu sterowania.

Wybierz tę opcję, aby otworzyć menu ustawień gracza.

Wybierz tę opcję, aby zobaczyć listę autorów gry.

Wybierz tę opcję, aby zamknąć aplikację i powrócić do systemu.
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Menu wczytywania zapisanej gry

Gra automatycznie dokonuje szybkiego zapisu w wyznaczonych miejscach w

trakcie jej trwania. Wszystkie zapisane gry posortowane są według daty

i godziny, przy czym najnowsze z nich znajdują się na szczycie listy.

Obok daty i godziny znajduje się dodatkowa kolumna, informująca, czy

szybki zapis jest jednocześnie początkiem poziomu.

Aby wczytać zapisaną grę, kliknij ją, a następnie kliknij Wczytaj.

Rozpocznie się proces wczytywania.
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Menu sterowania

Czułość myszki:

Odwróć pionowo:

Odwróć poziomo:

Użyj kontrolera:

Menu sterowania pozwala graczom dostosować klawisze używane podczas

wywoływania akcji w Darkest of Days. Można w nim również dostosować

ustawienia kontrolera dla konsoli Xbox 360.

przesunięcie tego suwaka zwiększy wrażliwość myszki na

ruch.

Zaznaczenie tego pola odwróci reakcję myszki lub pada

na ruch w górę i w dół

Zaznaczenie tego pola odwróci reakcję myszki lub pada

na ruch w lewo i w prawo

Zaznaczenie tej opcji uaktywni obsługę kontrolera dla

konsoli Xbox 360 i pada.
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Konfiguracja klawiatury

Możesz zmienić domyślne ustawienia klawiatury, aby dopasować je do

swoich preferencji.

Domyślne ustawienia są następujące:

Sterowanie postacią Domyślne ustawienia klawiszy

Do przodu W

Do tyłu S

W lewo A

W prawo D

Kucanie Lewy CTRL Klawisz

Bieg Lewy SHIFT

Skok Spacja

Użycie E

Strzał podstawowy Lewy przycisk myszy

Strzał alternatywny Prawy przycisk myszy

Wybór broni Rolka myszki w dół

Wybór Szperaczy Rolka myszki w górę

Rzut granatem G

Przeładowanie R

Atak wręcz Środkowy przycisk myszy (wciśnięcie)

Mapa TAB

Zrzut ekranu F12

Aby powiązać klawisz z czynnością w grze, kliknij nazwę danej czynności,

a następnie wciśnij klawisz, przycisk myszy lub przycisk pada, z którym

chcesz ją powiązać.
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Menu ustawień

Poziom trudności:

Język:

Celownik:

Kolor HUD:

Menu ustawień gry pozwala graczom dowolnie dostosować rozgrywkę do

swoich potrzeb.

Rozwijane menu, w którym gracze mogą wybrać

preferowany poziom wyzwania. Dostępne opcje to: Łatwy: Dla graczy,

którzy pierwszy raz mają do czynienia z grą typu first person shooter,

Średni (domyślny): Dla graczy z pewnym doświadczeniem w grach FPS,

oraz Maczo: Dla graczy szukających poważnych wyzwań.

Rozwijane menu, w którym gracz może wybrać preferowany język:

angielski (domyślny), francuski, hiszpański, niemiecki, włoski lub

rosyjski. Zmiana wymaga ponownego uruchomienia aplikacji.

Zmienia rodzaj celownika. Okrąg z kropką (domyślny), okrąg,

krzyżyk z kropką, krzyżyk, w kształcie litery T, w kształcie litery T z

kropką, tylko kropka, żaden.

Użyj tego rozwijanego menu, aby zmienić kolor wyświetlanych

na ekranie elementów HUD, tekstu w grze oraz celownika: Pomarańczowy

(domyślny), niebieski, szary, zielony, fioletowy.
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Ustawienia dźwięku:

Ustawienia wideo:

Poziom detali:

Dostępne opcje to:

Pełny ekran:

Niska rozdzielczość tekstur:

Antyaliasing:

Dostępne opcje to:

Filtrowanie anizotropowe:

Głośność ogólna: Przesuń ten suwak, aby ustawić

ogólną głośność gry. Głośność dźwięku: Przesuń ten suwak, aby ustawić

ogólną głośność efektów dźwiękowych, mowy i muzyki w grze. Głośność

muzyki: Przesuń ten suwak, aby ustawić tylko głośność muzyki w grze.

Rozdzielczość: Użyj tego rozwijanego menu, aby wybrać

rozdzielczość ekranu. Gra działa zarówno w trybie pełnoekranowym, jak i

w oknie. Zmiana tego ustawienia wymaga ponownego uruchomienia

aplikacji.

Możesz ustawić poziom detali grafiki, aby dopasować je do

możliwości twojego sprzętu. Jeżeli gra działa powoli lub z niską liczbą

klatek na sekundę, wybranie niższego poziomu detali polepszy wydajność,

ale pogorszy jakość obrazu.

niski, średni, wysoki, bardzo wysoki.

Zaznacz to pole, aby uruchomić grę w trybie

pełnoekranowym lub odznacz, aby grać w oknie. Zmiana tej opcji wymaga

ponownego uruchomienia aplikacji.

Zaznacz to pole, aby użyć tekstur o niskiej

rozdzielczości. Opcja ta zmniejszy ilość wymaganej pamięci i zwiększy

wydajność kosztem jakości obrazu. Zmiana tej opcji wymaga ponownego

uruchomienia aplikacji.

Użyj tego rozwijanego menu, aby wybrać poziom

antyaliasingu i zredukować ostre krawędzie oraz poprawić ogólną jakość

obrazu kosztem wydajności.

Wyłączony, 2x, 4x i 8x. Zmiana tej opcji wymaga

ponownego uruchomienia aplikacji.

Użyj tego rozwijanego menu, aby wybrać poziom

filtrowania tekstur i poprawić ich jakość kosztem wydajności. Dostępne

opcje to: Wyłączone, 2x, 4x i 8x. Zmiana tej opcji wymaga ponownego

uruchomienia aplikacji.
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Synchronizacja pionowa:

Okluzja otoczenia:

Jasność:

Niska rozdzielczość tekstur:

Zaznacz to pole, aby zsynchronizować liczbę

klatek na sekundę ze swoim monitorem (v-sync). Opcja ta naprawi błędy

graficzne związane z "poszarpaniem obrazu", z reguły kosztem wydajności.

Zmiana tej opcji wymaga ponownego uruchomienia aplikacji.

Zaznacz to pole, aby aktywować okluzję otoczenia.

Poprawia ona jakość obrazu kosztem dużego spadku wydajności i jest

rekomendowana tylko dla komputerów najnowszej generacji. Zmiana tej

opcji wymaga ponownego uruchomienia aplikacji.

Przesuń ten suwak, aby ustawić jasność swojego monitora. Dla

najlepszego efektu, kieruj się skalą jasności. Dwa zaznaczone na niej

paski powinny wyglądać na czarny i prawie zupełnie czarny. Dostosuj

jasność tak, żeby dwa paski wydawały się niemal nierozpoznawalne.

Zaznacz to pole, aby użyć tekstur o niskiej

jakości. Opcja ta zmniejszy ilość wymaganej pamięci i zwiększy wydajność

kosztem jakości obrazu. Zmiana tej opcji wymaga ponownego uruchomienia

aplikacji. Opcja ta powinna być aktywowana w przypadku kart

graficznych o pamięci mniejszej niż 256MB.
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Interfejs gracza

Wskaźnik zbliżającego się granatu:

Wskaźnik kierunku obrażeń:

Powiadomienia o aktualizacji mapy:

Pozostałe Szperacze:

Posiadana broń:

Podnoszenie broni:

Całkowita liczba naboi:

Pozostałe granaty:

Aktualna liczba naboi:

Zapisano grę:

Zadania misji/wiadomości z gry:

Wskazuje kierunek, z którego

przyleciał granat. Intensywność wskaźnika pokazuje, jak blisko granatu

znajduje się gracz.

Wyświetla kierunek, z którego zadawane są

graczowi obrażenia. Wskazówka pokazuje dokładny kierunek ataku.

Wskaźniki te ukazują się, gdy mapa

gracza zostanie zaktualizowana. Ikonka mapy wyświetlana jest razem z

klawiszem przypisanym do niej przez gracza.

Wskaźniki te pokazują liczbę Szperaczy pozostałych

w ekwipunku gracza.

Ikonki te pokazują bronie znajdujące się w ekwipunku

gracza. Większa broń pokazana niżej znajduje się obecnie w jego rękach.

Gdy gracz zbliża się do broni leżącej na ziemi,

wyświetlane jest to powiadomienie razem z klawiszem przypisanym przez

gracza do podnoszenia broni. Jeżeli zostanie wybrana, podniesiona broń

zastąpi tę aktualnie używaną.

Liczba ta pokazuje całkowitą ilość naboi do

używanej obecnie broni dostępnych w ekwipunku gracza .

Wskaźniki te pokazują liczbę granatów pozostałych w

ekwipunku gracza.

Wyświetla całkowitą ilość naboi załadowanych do

obecnie używanej broni.

Ikonka ta pojawia się, gdy zapisywany jest aktualny postęp

gracza.

Nowe zadania i ważne wypowiedzi z gry

pokazane są niżej w środkowej części ekranu. Aktualne zadanie pokazane

jest również na mapie.
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Mapa

Aktualne zadania:

Miejsce wykonania zadania:

Wrogie postacie:

Pozycja gracza:

Przyjazne postacie:

Ważne wrogie postacie i cele do zabicia:

Ważne przyjazne postacie:

Mapa pokazuje graczowi ważne informacje. Mapę można włączyć wciskając

klawisz TAB. Aby wykonać zbliżenie na część mapy, w której znajduje się

gracz, należy wcisnąć prawy przycisk myszy.

Wyświetlane są w lewej górnej części mapy.

Wskaźnik ten pokazuje miejsce, w którym

gracz ma wykonać zadanie lub zadania.

zaznaczone są małymi, czerwonymi kropkami.

Szara strzałka pokazuje aktualną pozycję gracza.

Wskazuje ona kierunek, w którym gracz patrzy.

oznaczone są małymi, niebieskimi kropkami.

oznaczone są czerwonym

okręgiem.

oznaczone są niebieskim okręgiem.
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Przeładowanie broni

Gdy w twojej broni skończy się amunicja,

uruchamiana jest minigra, która ma za zadanie

pomóc określić czas i dokładność

przeładowania. Gdy magazynek będzie pusty lub

gdy włączysz przeładowanie ręcznie, wskaźnik

przeładowania zacznie poruszać się wokół

celownika.

Przeładowanie będzie idealne, jeśli wciśniesz

przycisk strzału, gdy łuk przeładowania

znajdzie się w zielonym polu. Zwiększy to

szybkość przeładowania i zapobiegnie zacięciu

się broni w trakcie jego trwania.

Jeśli wciśniesz przycisk strzału zbyt wcześnie

lub zbyt późno podczas minigry, pasek stanie

się czerwony, wskazując niepowodzenie. Gdy tak

się stanie, czas przeładowania zostanie

wydłużony i może to skutkować czasochłonnym

zacięciem się broni. Jeśli broń się zatnie,

wróci ona do normalnego stanu w ciągu kilku

sekund.
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Pomoc techniczna

Wsparcie techniczne można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.city-interactive.com/

lub wysyłając e-mail na adres: support city-interactive.com@
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Autorzy

Creative Designer and Visionary

Producer

Director

Writers

Lead Engineers

Engineers

Level Designers

Lead Artist

Character Artists

Aaron Schurman

Bill Wadleigh

Mark Doeden

P...J. Stoppleworth

Aaron Schurman

Andres Reinot

Jeff Russell

Tim Beaudet

Michael Holtan

Jack Monahan

Aubrey Serr

Jakub Splichal

Nicholai Wojtowycz

Joe Wilson

Per Abrahamsen

Joao Filipe Sapiro Vaz Josue
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Concept Artists

Cover Artist/Box Design

Lead Animator

Character Rigger

Environment Lighting

Additional Art by

Additional Programming by

Additional Character Animation by

Sound Designer

Music Composer

Martin Shapev

Chris Watson

Jack Monahan

Aubrey Seer

Marty VanZee

Brandon Batterson

Adam Cohen

Josh Larson

Andrew Bouska

Ben Day

Justin McFarlane

Paul Lohman

Vincent Joyau

David Rosen

Patrick DiLillo

P..J. Stoppleworth

Adam Gill
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Voices

Additional Voices by

Testers

8monkey Labs

Bob Barnes as - Agent Dexter -

Diane de Zylva as - Mother -

Ross Douglas as - Viktor Strinko -

Dick Terhune as - Dr. Ranier Koell - and - Agent Bob -

Tim Arnold, Yuriy Avezov, Brian Bentz, Cole Bowermeister, Matt

Crow, Mitchell EmersonBen T. Gehlsen, Todd Gutknecht, Albert

Hensley Nicholas Kilburg, Kevin Lowry, Charles Monson Donald

Robbins, Tony Skaff, Max Bollinger Ustimenko, John Thompson Kent

Stowe, Dale Santoiemma, Mike Fall Paul Lohman, Andrew Brouska,

Justin McFarlane Brendon Gruis, Jeff Taylor

Copernicus Brown

John Burnett

Hugh Monahan

Joshua Wheelock

Justin Wheelock

Austin Taft

Bryan VanDaele

Jake Hetzler

Craig Cafaro

Hannes Reinot

Tonu Reinot

Darin Beck

Mark Doeden

Andres Reinot

Jeff Russell

Aaron Schurman

Danny Stokes

Marty Van Zee

16



Business Development

For Phantom EFX

Director/CEO

Art Director

Technical Director

President

CFO

Sales Marketing and Production

For NVIDIA

Management:

Technical Lead:

Lead Technical Artist:

Technical Artist:

Ike Herman,

Flashman Studios, LLC

Aaron Schurman

Marty Van Zee

Danny Stokes

Jim Thompson

Dale Folkers

Ren Tietz

Chris Ollendieck

Ashu Rege

Curtis Davis

Cem Cebenoyan

Mark Smith

Dave Reini

Mike Skolones

Kevin Newkirk
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Engineering:

Creative:

QA:

Developer Relations and Marketing:

Polska wersja językowa

Tłumaczenie

Jean Bordes

Steve Borho

Nathan Hoobler

John McDonald

Lou Rohan

Lihua Zhang

Bill Bean

Ligang Xie

Monier Maher

Jeremy Patterson

Nathan Schubert

Donald Price

Leslie Pirritano

Rika Nakazawa

Krystian Machnik

Andrzej Popowski

Adam Urbańczyk

Piotr Borecki

Piotr Gródek

Karol Kacprzak

Mikołaj Sitarek

Przemysław Boruc

LOCALSOFT

www.localsoft.pl
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Very Special Thanks to

Phantom EFX thanks:

8monkey Labs thanks:

Ike Herman, we could not have done this without your support.

Our family and friends for their continuing support, Susan and

Ben Wadleigh, Cheri and Alex Schurman & Dusty.

Our family and friends for being a constant support and

inspiration, Katherine Hall, Julia Ellerston, Yharmel Hyorbs, the

polycount Community, Tim Heidecker, Eric Wareheim, Santiago Orgaz

for the continued development and support of xNormal, Ryan Clark,

The Mudd Group, and Tim's mom.

Copyright 2009 8monkey Labs and Phantom EFX.

Darkest of Days is a trademark of 8monkey Labs Inc.

NVIDIA and NVIDIA PhysX are trademarks and/or registered

trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and other

countries.

Portions of this software utilize SpeedTree technology. Copyright

2009 Interactive Data Visualization, Inc. all rights reserved.
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