Podr ´cznik u˝ytkownika pr ogramu

Wsparcie techniczne: serwis@cenega.pl

Ostr ze˝enie dla u˝ytkowników
pr ojektor ów telewizyjnych
D∏ugotrwa∏e wyÊwietlanie nieruchomych obrazów mo˝e powodowaç trwa∏e uszkodzenia kineskopu lub wypalenie luminoforu. Nale˝y unikaç cz´stego lub d∏ugiego korzystania z gier wideo na ekranach o du˝ej przekàtnej.

Ostr ze˝enie o epilepsji
Prosimy przeczytaç poni˝sze ostrze˝enie przed uruchomieniem niniejszej gry lub udost´pnieniem jej dzieciom.
U niektórych ludzi d∏u˝sze wpatrywanie si´ w migoczàce Êwiata lub wzory
Êwietlne mo˝e wywo∏ywaç ataki padaczki lub utrat´ przytomnoÊci. U takich
osób podczas oglàdania telewizji lub grania w niektóre gry wideo mogà wystàpiç objawy padaczki. Przypadki takie mogà mieç miejsce nawet wtedy, gdy
dana osoba nigdy nie chorowa∏a na padaczk´ ani nie zdradza∏a podobnych
objawów.
JeÊli Ty sam lub ktoÊ z Twojej rodziny wykazywa∏ kiedykolwiek objawy epilepsji (ataki drgawek, nag∏e utraty przytomnoÊci) w warunkach migoczàcego oÊwietlenia, przed rozpocz´ciem gry poradê si´ lekarza.
Zalecamy rodzicom obserwacj´ zachowania dzieci podczas gry. jeÊli w trakcie gry stwierdzisz u swojego dziecka lub u siebie wyst´powanie któregoÊ
z nast´pujàcych objawów: zawroty g∏owy, zaburzenia wzroku, drganie mi´Êni lub ga∏ki ocznej, omdlenie, dezorientacja, mimowolne ruchy czy drgawki, NATYCHMIAST przerwij gr´ i udaj si´ do lekarza.

Âr odki ostr o˝noÊci podczas gr y
• Nie przebywaj zbyt blisko ekranu. Usiàdê w wi´kszej odleg∏oÊci od
ekranu, najlepiej na pe∏nà d∏ugoÊç kabla urzàdzenia sterujàcego.
• W miar´ mo˝liwoÊci u˝ywaj monitora o ma∏ej przekàtnej ekranu.
• Unikaj gry, kiedy jesteÊ zm´czony lub niewyspany.
• Zapewnij odpowiednie oÊwietlenie pomieszczenia.
• W trakcie gry rób 10-15 minutowe przerwy na ka˝dà godzin´ gry.

Airline Tycoon - Evolution Spis treÊci
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Spis treÊci AIRLINE TYCOON - Evolution
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Witaj w Airline Tycoon Evolution!
ieszymy si´, ze naby∏eÊ gr´ Airline Tycoon Evolution i mamy nadziej´, ˝e dostarczy Ci ona wielu godzin dobrej zabawy z komputerem.

C

Gra Airline Tycoon Evolution jest symulacjà ekonomicznà na weso∏o,
której nigdy nie nazwalibyÊmy powa˝nà, wi´c i ty nie powinieneÊ
traktowaç jej zbyt serio. Naszym celem by∏o stworzenie symulacji,
która przede wszystkim zapewni Ci wspania∏à zabaw´, nie zmuszajàc
przy tym do nadmiernego ∏amania sobie g∏owy.
Zadanie to mo˝e wydawaç si´ proste, jednak jeÊli myÊlisz, ˝e Airline
Tycoon Evolution pozwoli Ci wygraç walkowerem, jesteÊ w b∏´dzie!
Musisz mieç baczne oko na wszystko i ostro˝nie wybieraç zlecenia,
prawid∏owo planowaç trasy, zatrudniaç pracowników, pilnowaç swoich udzia∏ów, zak∏adaç filie i nie tylko. Majàc to wszystko na uwadze,
musisz osiàgnàç zysk i zostaç lotniczym magnatem.
Pod pewnym wzgl´dami Airline Tycoon Evolution jest grà jedynà
w swoim rodzaju. Akcja przebiega w czasie rzeczywistym, a jednoczeÊnie jest podzielona na rundy. W cz´Êci rozgrywanej w czasie rzeczywistym musisz byç gotowy o 9 rano, aby sprawnie (i miejmy nadziej´, odnoszàc przy tym sukcesy) zarzàdzaç swoimi liniami a˝ do godziny 18.
Po pracy mo˝esz w domu usiàÊç w wygodnym fotelu przed telewizorem i mieç nadziej´, ˝e wszystko zrobi∏eÊ tak, jak trzeba i jutro nadal
b´dziesz w∏aÊcicielem swoich linii. OczywiÊcie mo˝esz te˝ pracowaç tyle, ile chcesz, w koƒcu to ty jesteÊ tu szefem. Uwa˝aj jednak, bo Twoja
konkurencja nigdy nie Êpi i zawsze b´dzie deptaç Ci po pi´tach…
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Rozdzia∏ 1 Instalacja programu
W∏ó˝ p∏yt´ CD do czytnika CD-ROM. Poczekaj kilka sekund na uruchomienie si´ nap´du. Po chwili powinna si´ pokazaç plansza powitalna,
umo˝liwiajàca instalacj´ gry, jeÊli jednak tak si´ nie sta∏o, oznacza to,
˝e funkcja autoodtwarzania zosta∏a na danym komputerze wy∏àczona. Musisz zatem uruchomiç instalacj´ samodzielnie. Otwórz Mój
komputer, nast´pnie kliknij dwukrotnie na ikonie nap´du CD-ROM,
aby zobaczyç zawartoÊç p∏yty. Nast´pnie kliknij dwukrotnie na ikonie
podpisanej Setup.exe.
Rozpocznij instalacj´ klikajàc na przycisku INSTALUJ, a nast´pnie post´puj zgodnie z poleceniami pojawiajàcymi si´ na ekranie. Po zakoƒczeniu instalacji mo˝esz gr´ uruchomiç, klikajàc na przycisku GRAJ.
Airline Tycoon Evolution mo˝esz uruchomiç w ka˝dej chwili, klikajàc
dwukrotnie na ikonie umieszczonej na twoim pulpicie lub wybierajàc
odpowiedni skrót z menu START.

Instalacja Dir ectX™
Pakiet DirectX™ jest zestawem interfejsów niskiego poziomu wzbogacajàcym mo˝liwoÊci multimedialne komputera, stworzonym przez
firm´ Microsoft® z przeznaczeniem do gier i zastosowaƒ multimedialnych. Airline Tycoon Evolution nie mo˝e zostaç uruchomiony bez
programu DirectX™ w wersji 6.1 lub wy˝szej.
Podczas kopiowania plików gry na dysk twardy program instalacyjny
sprawdza, czy nie jest konieczna aktualizacja programu DirectX™.
JeÊli zostaniesz poproszony o wyra˝enie zgody na aktualizacj´ DirectX™, powinieneÊ odpowiedzieç twierdzàco. Nowsze, aktualne
wersje DirectX™ nie zostanà zastàpione starszà.
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Bohaterowie Rozdzia∏ 2
Ka˝dy z czterech bohaterów, którymi mo˝na graç w Airline Tycoon
Evolution odznacza si´ innymi cechami. Dzi´ki tym postaciom uzyskujesz dost´p do biur, korzystasz z us∏ug swoich pracowników i innych
elementów ka˝dej linii lotniczej.
Ka˝dy bohater odznacza si´ w∏aÊciwymi tylko sobie cechami, które
uwidaczniajà si´ w doborze odmiennych strategii biznesowych i czynnoÊci podejmowanych w celu uzyskania przewagi nad konkurentami.
Jednak ˝aden z bohaterów nie posiada technicznej przewagi, która
umo˝liwia∏aby mu szybsze od innych osiàgni´cie sukcesu.

Podpowiedê:
Wybór jednej z czterech
postaci mo˝e decydowaç
o twoim powodzeniu:
spróbuj wybraç postaç
swojego najwi´kszego konkurenta, wtedy nie b´dzie ju˝ móg∏
zagroziç twoim interesom!

Znaki szczególne
Logo linii i bohater:

Nazwa linii:

Skrót:

Kolor:

Sunshine Airways

SA

niebieski

Falcon Lines

FL

zielony

Phoenix Travel

PT

czerwony

Honey Airlines

HA

˝ó∏ty

Por uszanie si´ w Êwiecie gr y
Aby poruszaç si´ po Êwiecie gry Airline Tycoon Evolution wystarczy zdaç si´ na intuicj´. Aby skierowaç swojego bohatera
w wybrane miejsce, kliknij tam myszkà. JeÊli wykonasz pojedyncze klikni´cie, bohater skieruje si´ do wybranego miejsca wolnym krokiem, pobiegnie, gdy klikniesz
dwukrotnie. JeÊli chcesz wejÊç do jakiegoÊ
pomieszczenia, kliknij na wybranych
drzwiach, a twój bohater wejdzie do Êrodka, gdy tylko dotrze na miejsce.
Kursor zbli˝ony do prawej lub lewej strony ekranu zamienia si´
w strza∏k´, która umo˝liwia przewijanie ekranu w wybranym kierunku
(dzi´ki czemu mo˝na obejrzeç ca∏y teren portu lotniczego). NaciÊnij
podczas przewijania lewy przycisk myszy (LPM), a czynnoÊç ta b´dzie
wykonana szybciej. Naciskajàc prawy klawisz myszy spowodujesz pojawienie si´ twojego bohatera z powrotem na ekranie, wi´c nie musisz
stale uwa˝aç na to, gdzie go ostatnio widzia∏eÊ.

Na przyk∏adowym
obrazku obok mo˝esz
rozpoznaç biuro linii
Falcon dzi´ki znakowi
firmowemu umieszczonemu obok drzwi oraz
oÊwietleniu w kolorze
odpowiadajàcym
barwie linii
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Rozdzia∏ 2 Bohaterowie
Równie ∏atwa jest orientacja w pomieszczeniach i u˝ywanie przedmiotów. Kiedy tylko przesuniesz myszkà nad aktywnym przedmiotem, osobà lub tekstem, który mo˝na wybraç, wokó∏ rysunku kursora myszy zapali si´ zielony kontur. Aktywny tekst, czyli taki, którego
wskazanie i klikni´cie powoduje wykonanie jakiejÊ akcji, w chwili
wskazania go kursorem zostanie dodatkowo podÊwietlony.

Klawiatura
W Airline Tycoon Evolution niektóre polecenia mogà zostaç wydane
bezpoÊrednio poprzez u˝ycie klawiatury. Poni˝sze skróty klawiaturowe czynià gr´ ∏atwiejszà, szczególnie kiedy rozgrywka jest ju˝ na doÊç
zaawansowanym etapie.
Podpowiedê:
JeÊli wybrany klawisz
naciÊniemy szybko
dwa razy pod rzàd, nasz
bohater, zamiast iÊç
spacerkiem, pobiegnie.
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NaciÊnij klawisz podany po lewej, aby skierowaç bohatera do…
A
O
C
D
I
E
G
H
K
B
L
M
N
P
R
S
T
U
W
Y
X
TAB ()
F1
F2/ESC
F3
F4
Pause
+/–
Spacja

… Petrol Air
… swojego biura
… Kawiarni u Ricka (Rick’s Cafe)
… sklepu bezc∏owego
… agencji reklamowej
… sprzedawcy samolotów
… globusa w biurze (i otwartego terminarza)
… biuro cargo
… kiosku
… banku
… biura podró˝y „Last Minute”
… muzeum
… sklepu NASA (dost´pny nie we wszystkich misjach)
… dzia∏u kadr
… tablicy planowania po∏àczeƒ
… lornety, by zobaczyç bie˝àce wyniki
… biura firmy Air Travel
… dyrektora lotniska
… warsztatu
… biura ochrony
… firmy HiTec Design Shop, projektujàcej samoloty
... do domu
podpowiedê do wskazanej opcji
opcje / zakoƒcz gr´
wczytywanie zapisanej gry
zapisywanie gry
przerwanie/wznowienie gry
zwi´kszenie/zmniejszenie pr´dkoÊci gry
dwudziestokrotne przyÊpieszenie czasu w momencie,
kiedy postaç biegnie. Przyk∏adowo, wciskajàc O, a nast´pnie spacj´ spowodujesz prawie natychmiastowe
przybycie postaci do biura.

Pierwsza gra Rozdzia∏ 3
Podczas pierwszego uruchomienia gry Airline Tycoon Evolution zobaczysz film wprowadzajàcy, który mo˝esz przerwaç u˝ywajàc klawisza
Esc lub klikajàc myszkà w jakikolwiek punkt na ekranie. Nast´pnie
uka˝e si´ g∏ówne menu, lecz zanim Êmia∏o rzucisz si´ w wir pierwszej
gry, wybierz swój port macierzysty.

Podpowiedê:
Port macierzysty
wystarczy wybraç tylko raz na
poczàtku gry. Wszystkie Twoje
ustawienia zostanà
zapami´tane i zapisane.

Wybór g∏ównego lotniska
W g∏ównym menu kliknij na opcji Lotnisko g∏ówne, co spowoduje
przejÊcie do nast´pnego menu, w którym znajdziesz wykaz wszystkich lotnisk dost´pnych w Airline Tycoon Evolution. U˝ywajàc symboli >> i << mo˝esz przejrzeç list´ wszystkich dost´pnych lotnisk.
Wybierz jedno z nich, klikajàc na jego nazwie myszkà, a przy wybranym mieÊcie pojawi si´ znak „==>”.
Kliknij na OK, aby potwierdziç wybór i wróciç do g∏ównego menu.

Wybór pier wszej misji
W g∏ównym menu kliknij na opcji Kampanie. Spowoduje to pojawienie si´ listy dost´pnych kampanii. Wybierz jednà z nich, aby zobaczyç
list´ misji sk∏adajàcych si´ na danà kampani´. Na poczàtku mo˝esz
wybraç tylko pierwszà misj´ z kampanii — wybierz jà, a nast´pnie
kliknij na strza∏ce z napisem „Dalej”, aby przejÊç do wyboru postaci.
Mo˝liwa jest te˝ zabawa w trybie „Gry swobodnej”, która pozwala
nam do woli trenowaç nasze umiej´tnoÊci, nie stawiajàc nam specjalnych warunków.

9

Rozdzia∏ 3 Pierwsza gra
Podpowiedê:
Mo˝esz tak˝e zmieniaç imiona
przeciwników.
Ciekawym pomys∏em
mo˝e byç np. nazwanie
postaci imieniem kolegi, nazwiskiem swojego
ulubionego urz´dnika
albo sàsiada, który
„umila” ci obiad
koszàc swój trawnik
w porze obiadowej...

Wybór bohatera
W Airline Tycoon Evolution mo˝esz wybraç dla siebie jednà z czterech
linii lotniczych. Wybór linii zale˝y tylko od twoich upodobaƒ, gdy˝ –
o ile wiemy – ˝adna z postaci czy linii lotniczych nie jest lepsza lub
gorsza od innych. Wypróbuj ka˝dà z nich i zdecyduj sam, którà bardziej ci odpowiada.
Aby wybraç dla siebie danà lini´ lotniczà, kliknij na jej nazwie. Mo˝esz
zmieniaç imi´ postaci, zaznaczajàc jakàkolwiek liter´ podanego imienia (zostanie ona wtedy delikatnie podÊwietlona na zielono) i wpisujàc inne, wybrane przez siebie imi´ i nazwisko. Po dokonaniu wyboru, kliknij na Start. Gra si´ zaczyna…

Dzieƒ pier wszy
W trakcie wykonywania pierwszej misji b´dzie Ci towarzyszyç Belinda, twoja asystentka. Jej podpowiedzi i wskazówki, które b´dzie ci
podsuwaç tylko na samym poczàtku, mogà byç bardzo cenne, ale jeÊli ju˝ nie potrzebujesz jej wsparcia, kliknij na symbolu
znajdujàcym si´ po prawej stronie na dolnym pasku.
Po rozpocz´ciu gry najpierw musisz udaç si´ do biura dyrektora lotniska, p. Uhriga, gdzie wszyscy gracze muszà si´ codziennie rano meldowaç. Pan Uhrig jest odpowiedzialny za p∏ynne funkcjonowanie lotniska, tote˝ zachowuje si´ tak, jak na dyrektora przysta∏o.

Belinda

Podpowiedê:
JeÊli Belinda mówi
dla ciebie zbyt wolno,
kliknij na dymek
zawierajàcy jej wypowiedê,
a wtedy Twoja asystentka
przejdzie do nast´pnej kwestii
lub skoƒczy i skryje si´
za paskiem stanu.
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W pierwszym dniu pan Uhrig powie ci i twoim konkurentom, jak
masz wykonywaç swoje zadanie. JeÊli nie s∏ucha∏eÊ uwa˝nie, odwiedê
go ponownie lub zadzwoƒ. Nie powinieneÊ mu jednak przeszkadzaç
bez wa˝nego powodu. Pan Uhrig jest bardzo zaj´tym cz∏owiekiem.
Po porannej odprawie, gracze udajà si´ do swoich biur.

Pierwsza gra Rozdzia∏ 3
Biur o, najwa˝niejsze centr um kontr o li
Poczàtkowo twoje biuro b´dzie najwa˝niejszym centrum kontroli
twojej nowej firmy. Ciesz si´ spokojem, gustownym wn´trzem, pi´knà skórzanà tapicerkà i jeszcze nie przesuszonà roÊlinkà w rogu, poniewa˝ wkrótce nie b´dziesz mia∏ ju˝ okazji podziwiaç swego biura…
Z pokoju, w którym pracujesz, mo˝esz oglàdaç i tworzyç harmonogram lotów, wyposa˝aç samoloty, zarzàdzaç dostawami paliwa lotni-

Aby wybraç odpowiednià
opcj´, wystarczy kliknàç
w∏aÊciwy obiekt na
widocznym obrazku.

Dostawy paliwa
WyjÊcie do domu
Notes mened˝erski
WyjÊcie z biura
Wyposa˝anie samolotów
Po∏àczenia
telefoniczne
Poczta przychodzàca

P ier wsza misja
W jednej z misji dost´pnych na samym poczàtku gry twoim zadaniem
jest wykonanie 10 zleceƒ. W tej misji nie odgrywa ˝adnego znaczenia
jaki wiele zarobisz, ani jak wiele osób przewieziesz. Jedyny warunek
to wykonanie wszystkich dziesi´ciu zleceƒ, zanim zrobià to Twoi konkurenci, w przeciwnym wypadku poniesiesz pora˝k´.
Na poczàtku pierwszej misji posiadasz 2 samoloty i ju˝ otrzyma∏eÊ
2 zlecenia, które mo˝esz od razu umieÊciç w planie, by natychmiast
zaczàç dzia∏aç. Aby móc to uczyniç, musisz skorzystaç z terminarza,
w którym b´dziesz ustalaç zadania dla samolotów.

Podpowiedê:
JeÊli jakiÊ element
na ekranie ma jakieÊ
zastosowanie – w∏àcza
jakàÊ opcj´ lub wydaje okreÊlone polecenie,
wokó∏ kursora pojawia
si´ delikatny zielony
obrys.
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Rozdzia∏ 3 Pierwsza gra
Planowanie pier wszych zleceƒ
Aby skorzystaç z terminarza w swoim w∏asnym biurze, najpierw kliknij myszkà globus, a nast´pnie kliknij na notes w lewym dolnym rogu
ekranu. Ten rozdzia∏ wyjaÊnia tylko, jak planowaç zadania. Aby zapoznaç si´ ze szczegó∏owym opisem zobacz rozdzia∏ Terminarz i komputer przenoÊny.

Terminarz
1
2
3
5
6
4
Aby zrealizowaç pierwsze zlecenie otwórz terminarz, a nast´pnie kliknij w lewym dolnym rogu ekranu (6) aby zobaczyç list´ swoich samolotów. Nast´pnie kliknij (4), aby zobaczyç list´ przyj´tych zleceƒ, czekajàcych na realizacj´.
Z lewej strony musisz wybraç samolot, który jest odpowiedni przynajmniej dla jednego z dwóch ustalonych wczeÊniej zleceƒ. Samolot jest
odpowiedni jeÊli:
• mo˝e transportowaç przynajmniej tylu pasa˝erów, ilu okreÊlono
w zleceniu
• zasi´g samolotu jest wystarczajàcy, by ukoƒczyç lot bez mi´dzylàdowaƒ
• zlecenie mo˝e zostaç wykonane na czas
Informacja o ka˝dym samolocie mo˝e byç dost´pna przez wybór samolotu i klikni´cie (5). Informacja o zleceniu mo˝e byç dost´pna
przez klikni´cie (1). Klikajàc (2) zawsze wrócisz do g∏ównej listy dla
wybranej zak∏adki (tu: do listy samolotów).
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Kiedy przesuniesz kursor nad listà lotów, zobaczysz jasno podÊwietlone puste miejsca w lewym oknie planu. Oznaczajà one wolny czas, jaki masz na wykonanie danego zadania.

Pierwsza gra Rozdzia∏ 3
Kliknij teraz na jedno ze zleceƒ tak, aby pod kursorem pokaza∏ si´ zielony symbol zlecenia (na zrzutce ekranu jest ju˝ umieszczony we w∏aÊciwym miejscu (3)). Przesuƒ symbol zlecenia do okna planowania
z lewej strony, w jedno z podÊwietlonych jasno miejsc i umieÊç na wybranym miejscu klikajàc na po˝àdanej pozycji. Mo˝esz nawet przenieÊç zlecenie na innà pozycj´, dopóki lot nie zostanie jeszcze wstawiony do planu lotów. Oznacza to, ˝e mo˝esz ∏atwo przenieÊç zlecenie na w∏aÊciwa pozycj´, nawet jeÊli za pierwszym razem nie uda ci
si´ umieÊciç go tak, jak chcia∏eÊ. PowinieneÊ oba zlecenia rozplanowaç tak wczeÊnie, jak to tylko mo˝liwe, najlepiej jeszcze tego samego dnia. W przeciwnym razie zwyci´stwo odniesie twoja konkurencja.
JeÊli wokó∏ symbolu zlecenia jest widoczna czerwona obwódka, oznacza to, ˝e planujesz wykonanie zlecenia w czasie przekraczajàcym ramy czasowe podane w zleceniu. Popraw po∏o˝enie zlecenia w terminarzu, klikajàc na nim i umieszczajàc jego symbol w innym miejscu,
by zmieÊciç si´ w zadanym czasie. JeÊli nie poprawisz swojego b∏´du,
b´dziesz musia∏ zap∏aciç kar´ umownà. Gdy symbol zlecenia jest po∏àczony z kursorem, mo˝esz je przenieÊç z powrotem do listy otrzymanych zleceƒ przez klikni´cie prawym klawiszem myszki. W takim
wypadku b´dziesz móg∏ to samo zlecenie spróbowaç przydzieliç innemu samolotowi.

Podpowiedê:
Loty sà zamykane
na dwie godziny
przed odlotem.
Mo˝esz rozpoznaç
zamkni´ty lot po
ma∏ym symbolu k∏ódki.

Podpowiedê:
Pami´taj! JeÊli zlecenie wykonasz zbyt póêno
lub wcale, b´dziesz
musia∏ zap∏aciç kar´ umownà
za zerwanie
kontraktu.

Âledzenie tablicy odlotów
Gdy ju˝ zaplanowa∏eÊ pierwsze dwa zlecenia w swoim terminarzu,
mo˝esz pójÊç zobaczyç efekt swojego dzia∏ania. Idê do hali lotniska –
klikajàc najpierw na drzwiach swojego biura, by wyjÊç do hali g∏ównej.

Ekran z rozk∏adem
odlotów
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Rozdzia∏ 3 Pierwsza gra
Podpowiedê:
Podwójne klikni´cie
powoduje dwukrotne
przyÊpieszenie czasu.

Najpierw powinieneÊ sprawdziç, czy twoje loty sà pokazane na monitorze tak, jak je zaplanowa∏eÊ. Aby to zrobiç, kliknij na którymkolwiek
z wyÊwietlaczy w budynku. PowinieneÊ zobaczyç na nim przynajmniej
dwa loty oznaczone inicja∏ami twojej linii lotniczej, zaplanowane
przez ciebie przed chwilà. JeÊli ich nie widzisz, móg∏ wystàpiç jeden
z trzech przypadków: sprawdê ponownie notes mened˝erski, gdy˝
mog∏eÊ nie zaplanowaç lotów zgodnie z opisem zlecenia i nie sà one

Z LEWEJ:
Pierwsi pasa˝erowie
zaczynajà odbieraç bilety i odprawiaç baga˝.

Z PRAWEJ:
Pasa˝erowie mogà wejÊç na pok∏ad samolotu
na oko∏o 30 minut
przed odlotem.

realizowane, nie zaplanowa∏eÊ lotów na bie˝àcy dzieƒ (monitor pokazuje tylko loty odprawiane w dniu dzisiejszym) albo poszed∏eÊ do domu po zaplanowaniu lotów i loty zosta∏y ju˝ zrealizowane.
Podpowiedê:
Aby przyspieszyç czas gry,
kliknij na zegar na pasku stanu
w dole ekranu.
Czas b´dzie p∏ynà∏
szybciej dopóty,
dopóki b´dziesz trzyma∏ wciÊni´ty przycisk myszy.
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W Airline Tycoon Evolution, inaczej ni˝ w innych symulacjach ekonomicznych, mo˝liwa jest obserwacja efektów swoich poczynaƒ w najdrobniejszych szczegó∏ach.
Mo˝esz wr´cz zobaczyç, co robià i czujà pasa˝erowie.
Oto przyk∏ad: Sprawdê godzin´ odlotu swojego pierwszego samolotu, po czym udaj si´ do stanowiska odprawy biletowej po lewej stronie lotniska. Pierwsi pasa˝erowie rozpoczynajà odpraw´ biletowà na dwie godziny
przed odlotem. Kiedy kursor jest blisko jakiejÊ osoby, pojawia si´ chmurka z jego myÊlami. W ten sposób dowiesz si´,
o czym myÊlà Twoi pasa˝erowie, jak i konkurencja. Dzi´ki temu mo˝liwe jest szpiegowanie równie˝ innych graczy.

Pierwsza gra Rozdzia∏ 3
Kiedy pierwsi pasa˝erowie odbiorà swoje bilety, udaj si´ w stron´ poczekalni, w której pasa˝erowie oczekujà na odlot swojego samolotu.
OczywiÊcie pasa˝erowie nie lubià marnowaç zbyt wiele czasu bezproduktywnie, ale aby im si´ nie nudzi∏o, na lotnisku zlokalizowano sklep
bezc∏owy, muzeum oraz – czy to nie zadziwiajàce? – toalet´, usytuowanà wygodnie tu˝ obok kawiarni.

Podpowiedê:
W grze Airline Tycoon w tej
samej chwili w pomieszczeniu
mo˝e przebywaç jeden gracz.

Kolejne osiem zleceƒ
Aby ukoƒczyç pierwszà misj´ musisz wykonaç dziesi´ç zleceƒ. JeÊli
nam nie wierzysz, zadzwoƒ do menad˝era lotniska, pana Uhriga. On
z pewnoÊcià to potwierdzi.
Gdy ju˝ skoƒczy∏eÊ czytaç t´ cz´Êç instrukcji, ciàgle brak ci jeszcze
oÊmiu zleceƒ. Musisz zatem je skàdÊ zdobyç, a potem rozplanowaç
w swoim rozk∏adzie. Istnieje kilka sposobów na zdobycie zlecenia.
Pierwszy polega na odwiedzinach w punkcie sprzeda˝y biura podró˝y Air Travel lub biurze z ofertami biura podró˝y „Last Minute” na
swoim lotnisku macierzystym. W przypadku zleceƒ z biura „Last Minute” b´dziesz musia∏ je rozplanowaç jak najszybciej, ale za to wynagrodzenie b´dzie du˝o wy˝sze.
Udaj si´ zatem do punktu Air Travel lub „Last Minute”. Aby to zrobiç,
po prostu kliknij na jednym z tych punktów, a twój bohater dotrze
tam automatycznie. Kiedy ju˝ dotrze do lady, musisz wykazaç si´ cierpliwoÊcià i mieç nadziej´, ze konkurencja nie przej´∏a wszystkich najlepszych zleceƒ.

Biuro podró˝y
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Rozdzia∏ 3 Pierwsza gra
B´dàc na miejscu zobaczysz na Êcianie zlecenia. Mo˝liwe, ˝e wszystkie otrzyma∏a konkurencja. W tym wypadku b´dziesz musia∏ wróciç póêniej.
JeÊli jednak widzisz jakieÊ zlecenia, przesuƒ kursor nad
nimi, aby zobaczyç szczegó∏y. Gdy klikniesz na zleceniu, b´dzie to znaczy∏o, ˝e zaakceptowa∏eÊ je w sposób nieodwo∏alny.

Pami´taj! JeÊli nie zdo∏asz wykonaç otrzymanego zlecenia zgodnie
z podanymi warunkami, b´dziesz musia∏ zap∏aciç grzywn´. Oznacza
to, ˝e nie mo˝esz zbieraç zleceƒ na oÊlep, lecz musisz przed ich przyj´ciem dok∏adnie si´ z nimi zapoznaç. Szczególnie, ˝e na poczàtku
masz tylko dwa samoloty i musisz si´ upewniç, ˝e zdo∏asz wykonaç
zlecenie na czas.
Podpowiedê:
W dziale kadr mo˝esz
zatrudniç analityka zleceƒ,
który b´dzie ci´ aktywnie
wspiera∏ podczas ich
wybierania, sugerujàc
wybór w danym momencie
najkorzystniejszych.

Drugi sposób na zdobywanie zleceƒ polega na ich zbieraniu przez
swoje filie. Aby to zrobiç, zadzwoƒ do filii i zapytaj si´ o dost´pne zlecenia.
Kiedy ju˝ otrzyma∏eÊ nowe zlecenia mo˝esz wróciç do swojego biura
i, u˝ywajàc terminarza, rozplanowaç je tak, jak to opisano wczeÊniej.
OczywiÊcie, mo˝e si´ zdarzyç tak, ˝e zanim uda ci si´ zakoƒczyç
pierwszà misj´, b´dziesz musia∏ nawet kilka razy przespacerowaç si´
z biura do punktów, w których mo˝na zdobyç zlecenia.

Co dalej?
JeÊli ju˝ szcz´Êliwie ukoƒczy∏eÊ swojà pierwszà misj´, powinieneÊ ju˝
byç zapoznany z podstawowymi funkcjami gry i g∏ównymi celami Airline Tycoon Evolution.
Twoim nast´pnym krokiem powinno byç dowiedzenie si´ wszystkiego trasach i ich wykorzystywaniu w grze. To umo˝liwi ci pomyÊlne zakoƒczenie nast´pnych misji, dlatego zach´camy do lektury nast´pnego rozdzia∏u.
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Po∏àczenia Rozdzia∏ 4

P

lanowanie po∏àczeƒ jest najwa˝niejszym elementem gry. Bez nich
nie osiàgniesz sukcesu.

W grze Airline Tycoon Evolution po∏àczeniami nazywa si´ sta∏e przeloty wykonywane na jakiejÊ trasie mi´dzy dwoma portami lotniczymi na
podstawie uzyskanego pozwolenia. W przeciwieƒstwie do zleceƒ,
tras nie mo˝na straciç. Od chwili wyznaczenia trasy dla samolotu, b´dzie on regularnie jà wykonywa∏, chyba ˝e przeszkodzà mu niesprzyjajàce okolicznoÊci. Na tej samej trasie mo˝e kursowaç nawet kilka samolotów, aby zaspokoiç popyt na dane po∏àczenie.
Po∏àczenia sta∏e i zlecenia mogà byç planowane z tygodniowym wyprzedzeniem, jeÊli jednak ustawisz w swoim planie lotów na wtorek
(lub inny dzieƒ) i zlecenie, i po∏àczenie, zlecenie zostanie wykonane
i usuni´te z terminarza lotów, tymczasem po∏àczenie b´dzie realizowane cyklicznie tydzieƒ po tygodniu o tym samym czasie.
Dzi´ki funkcji po∏àczeƒ mo˝esz u∏o˝yç plan lotów dla ka˝dego ze
swoich samolotów, który b´dzie automatycznie powtarzany co tydzieƒ i jedyne, co b´dziesz musia∏ robiç, to Êledziç stan zape∏nienia
samolotów na ich trasach, aby móc interweniowaç, gdy dana linia
oka˝e si´ nierentowna – jeÊli samolot jest zape∏niony tylko w po∏owie,
nie przynosi dostatecznego zysku.

Twor zenie sieci
W grze Airline Tycoon Evolution mo˝esz nawet za∏o˝yç globalnà sieç
tras obejmujàcà wszystkie lotniska. Wszystko, czego potrzebujesz,
aby to wykonaç, to pienià˝ki ze skarbonki…
Na poczàtku gry mo˝esz wynajmowaç tylko te po∏àczenia, które zaczynajà si´ lub koƒczà na twoim lotnisku g∏ównym. Kiedy ju˝ zdob´dziesz zezwolenie na przeloty, musisz pokryç swoimi po∏àczeniami
przynajmniej 10% dziennego zapotrzebowania. JeÊli jednak przez jakiÊ czas twój udzia∏ w po∏àczeniach na danej trasie spadnie poni˝ej tej
wartoÊci, stracisz licencj´ i minie sporo czasu zanim uda ci si´ odzyskaç wiarygodnoÊç. Pami´taj, ˝e w tym samym czasie na jednej trasie
mogà lataç tylko trzy linie lotnicze – jeÊli twojej konkurencji uda si´
wynajàç wszystkie wa˝niejsze po∏àczenia, twoja linia nie b´dzie mog∏a si´ rozwijaç ze wszystkimi tego stanu skutkami.
Aby otrzymaç pozwolenie na wykonywanie po∏àczeƒ na dalszych trasach, nie po∏àczonych z twoim portem macierzystym, musisz przewoziç przynajmniej 20% pasa˝erów na danej trasie. Przyk∏adowo, jeÊli
twoim portem macierzystym jest Berlin, a obs∏ugujesz tras´ Berlin –
Nowy Jork, musisz przewoziç przynajmniej 20% pasa˝erów podró˝ujàcych na tej trasie, by otrzymaç prawo do przewo˝enia pasa˝erów na
trasach z i do Nowego Jorku, lecz niekoniecznie do Berlina.
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Rozdzia∏ 4 Po∏àczenia
Podsumowujàc ogólne regu∏y dotyczàce po∏àczeƒ, pami´taj, ˝e musisz
przewoziç przynajmniej 10% ch´tnych na danej trasie, by jej nie straciç. Aby zaÊ otrzymaç pozwolenie na wykonywanie dalszych po∏àczeƒ
z portu docelowego, do którego przewozisz pasa˝erów z lotniska macierzystego, musisz swoimi samolotami przewoziç najmniej 20% pasa˝erów na tej trasie. Dzi´ki temu gracz nie mo˝e wynajàç kilka tras na
zapas, aby tylko zablokowaç mo˝liwoÊç ruchu innym graczom.

Zar zàdzanie po∏àczeniami
Zarzàdzanie po∏àczeniami jest
mo˝liwe dzi´ki tablicy umieszczonej na Êcianie zaraz obok
biura pana Uhriga, dyrektora
lotniska. Kliknij kursorem na tablicy, aby skierowaç do niej
swojego bohatera. Jak tylko jà
osiàgnie, zobaczysz wi´cej.
Podpowiedê:
Pami´taj, ˝e tablica
po∏àczeƒ jest jedynym
miejscem, gdzie mo˝esz
zdobyç informacje
o swoich konkurentach
bez zatrudniania
informatora.

Rozk∏ad po∏àczeƒ pozwala ci
wyst´powaç o pozwolenie na
wykonywanie po∏àczeƒ na okreÊlonych trasach, rezygnowaç z nich i sprawdzaç informacje na ich temat. Dzi´ki tablicy po∏àczeƒ mo˝esz równie˝ zdobyç cenne informacje
o konkurentach i ich trasach.

Infor macja o po∏àczeniach
Kiedy przesuniesz kursorem nad listà tras, zobaczysz szczegó∏owe informacje na ich temat (1). Zanim wystàpisz o pozwolenie na obj´cie
danej trasy swoim po∏àczeniem, sprawdê, czy choç jeden z posiadanych przez ciebie samolotów ma wystarczajàcy zasi´g.
WartoÊç „Potrzeby dzienne” pokazuje przeci´tnà iloÊç ch´tnych pasa˝erów na dany przelot, a „Potrzeby bie˝àce” pokazuje liczb´ osób,
które chcia∏yby w danej chwili udaç si´ w podró˝. JeÊli wskaênik bie˝àcego zapotrzebowania jest wy˝szy od wskaênika zapotrzebowania
dziennego, oznacza to, ˝e na danej trasie nie zosta∏a zapewniona dostateczna iloÊç miejsc.
WartoÊç „Koszt wynajmu” wskazuje miesi´czne op∏aty za zezwolenie
na realizowanie danego po∏àczenia. Licencj´ trzeba op∏acaç nawet
wtedy, gdy na danej trasie nie wykonuje si´ ˝adnych przelotów.
Wskaênik „Obcià˝enie” pokazuje jaki mo˝liwy procent pasa˝erów korzysta z twoich samolotów.
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W dolnej cz´Êci okna z informacjami mo˝esz te˝ dowiedzieç si´, które linie lotnicze wynaj´∏y ju˝ wybrane trasy, a klikajàc na ich nazwie
mo˝esz wysondowaç, jaki procent pasa˝erów podró˝uje samolotami
konkurencji. Klikajàc zaÊ na portretach konkurentów (2) mo˝esz obejrzeç ich rozk∏ad po∏àczeƒ.

Po∏àczenia Rozdzia∏ 4
Wynajem tras

1
2

3
4
5
Z prawej strony ekranu, wybierajàc zak∏adk´ (5), mo˝esz zobaczyç zestawienie wszystkich po∏àczeƒ istniejàcych w grze. Zak∏adka (4) pokazuje list´ tras dost´pnych do wynaj´cia w danym momencie gry, a (3)
– te, na których obs∏ug´ ju˝ posiadasz zezwolenie. Klikajàc na trasie,
mo˝esz zadecydowaç, czy chcesz otrzymaç zezwolenie na obs∏ug´
danego po∏àczenia czy te˝ pragniesz z niego zrezygnowaç.

Ceny biletów
Mo˝esz zmieniaç ceny biletów na ka˝dej trasie wedle uznania. Aby to
zrobiç, otwórz notes mened˝erski lub uruchom swojego laptopa.
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Rozdzia∏ 4 Po∏àczenia
Przejdê do widoku pokazujàcego list´ tras i kliknij na ikonie
. Teraz
kliknij na jednej z opcji, aby zmieniç cen´ biletu. Zanim jednak zuchwale potroisz ceny, pami´taj, ˝e ich poziom ma znaczàcy wp∏yw na frekwencj´ w twoich samolotach. Dodatkowo cena biletu wp∏ywa na wizerunek twojej linii lotniczej i jeÊli przecenisz swoje us∏ugi, image twojej linii ulegnie pogorszeniu, z drugiej strony – jeÊli cena b´dzie rozsàdna, a obs∏uga na dobrym poziomie – wizerunek ulegnie poprawie.

Rezygnacja z obs∏ugi trasy
Na drugiej stronie kartki terminarza lub okienka w komputerze przenoÊnym (notebooka) zawierajàcego informacj´ o trasie znajdziesz opcj´
pozwalajàcà rezygnowaç z danego po∏àczenia. Po prostu kliknij na odpowiednim tekÊcie. W chwili rezygnacji z po∏àczenia, wszystkie zamówienia na przeloty na danej trasie zostanà odwo∏ane, jednak mo˝e si´
zdarzyç, ˝e twój samolot b´dzie musia∏ dokoƒczyç bie˝àcy lot i w takim
wypadku dokona przelotu bez pasa˝erów. JeÊli chcesz uniknàç wo˝enia
powietrza, sprawdê rozk∏ad lotów przed rezygnacjà z trasy.

Istotne informacje
Wyliczone poni˝ej informacje mo˝na znaleêç na tej samej stronie terminarza/notebooka, gdzie znajduje si´ polecenie s∏u˝àce do rezygnacji z trasy.
• Wizerunek: Procentowa ocena wizerunku twojej firmy na danej
trasie. WartoÊç 100% jest optymalna.
• Miejsce: Tu zobaczysz, w jakiej kolejnoÊci przyznawano zezwolenie na danà tras´. WartoÊç ta ma znaczàcy wp∏yw na funkcjonowanie danej trasy i ∏atwoÊç zdobywania klientów. Pozycja 1. oznacza,
˝e pierwszy otrzyma∏eÊ zezwolenie na danà tras´. JeÊli pozycja
oznaczona jest numerem 3, twoi dwaj konkurenci ju˝ otrzymali zezwolenie na t´ tras´, na skutek czego b´dzie Ci trudniej, ni˝ gdybyÊ zdoby∏ licencj´ pierwszy.
• Popyt: OkreÊla liczb´ pasa˝erów przeci´tnie oczekujàcych na lot.
• Obcià˝enie (samolotu): Przeci´tna pojemnoÊç Twoich samolotów
w procentach. JeÊli wartoÊç wynosi 50%, to znaczy, ˝e samoloty latajà przeci´tnie z po∏owà pasa˝erów i mog∏yby transportowaç wi´cej.
100% zawsze oznacza, ˝e wszystkie przeloty majà pe∏nà rezerwacj´.
• Obcià˝enie (po∏àczenia): WartoÊç 100% oznacza, ˝e wszyscy pasa˝erowie ch´tni na podró˝ danà trasà znaleêli miejsca i udali si´
w podró˝. 50% wskazuje, ˝e tylko po∏owa pasa˝erów znalaz∏a
miejsca w samolocie, a druga po∏owa b´dzie musia∏a przep∏ynàç
przez ocean na nadmuchiwanych pontonach.
• Koszt wynajmu: miesi´czne op∏aty za licencj´ na tras´.
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Po∏àczenia Rozdzia∏ 4
Pasa˝er owie i trasy
Nie jest ∏atwo przekonaç ludzi, aby korzystali tylko z twoich linii lotniczych, jak i zarabiaç na oferowanych po∏àczeniach. Oto kilka czynników, które decydujà o rentownoÊci danego po∏àczenia:
• Wizerunek po∏àczenia: Ka˝da trasa ma swój image. Mo˝esz go
poprawiç z pomocà agencji reklamowej.
• Wizerunek ogólny: Co wi´cej, sukces zale˝y równie˝ od ogólnego wizerunku twojej linii lotniczej, a ten z kolei zale˝y od kilku
czynników. Zlecajàc agencji reklamowej kampani´ majàcà na celu
popraw´ globalnego wizerunku firmy, mo˝esz poprawiç jej image.
Wp∏yw na wizerunek firmy ma równie˝ cz´stotliwoÊç awarii twoich samolotów i sposób, w jaki obs∏uga traktuje klientów. Upewnij
si´ tak˝e, ˝e Twoje samoloty przechodzà regularne przeglàdy i prowadê rozsàdnà polityk´ p∏acowà.
• Ceny biletów: Ceny równie˝ wp∏ywajà w znaczàcy sposób na
liczb´ pasa˝erów, decydujàcych si´ na lot twoimi liniami na danej
trasie. Sposób zmieniania cen biletów opisaliÊmy powy˝ej.
• Czas: Godziny odlotów równie˝ majà wp∏yw na popularnoÊç tras.
JeÊli oferujesz tylko nocne po∏àczenia, nie osiàgniesz na danej trasie wielkich korzyÊci.
• Cz´stotliwoÊç: Cz´stotliwoÊç lotów, które oferujesz równie˝ ma
znaczenie i to niema∏e. Oferujàc regularne loty na danej trasie
masz du˝o wi´ksze szanse na zdobycie popularnoÊci, ni˝ oferujàc
tylko jeden lub dwa przeloty w tygodniu. Z pewnoÊcià nie by∏byÊ
zadowolony, gdybyÊ móg∏ z∏apaç w mieÊcie autobus dwa razy
w tygodniu, prawda?
• Konkurencja: generalnie musisz byç lepszy od konkurencji. Zawsze pami´taj: pasa˝erowie porównujà obs∏ug´, koszty, grzecznoÊç personelu i Twój wizerunek z konkurencjà, po czym wybierajà lini´ lotniczà, która oferuje im najwi´cej. JeÊli nie b´dzie nià twoja, b´dà nià twoi konkurenci.
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Rozdzia∏ 5 Zlecenia
Podpowiedê:
Je˝eli masz analityka zleceƒ,
b´dzie on komentowa∏ ka˝de
proponowane zlecenie.
Wpis “kara” mówi ci o tym,
ile b´dziesz musia∏ zap∏aciç
za niewype∏nienie ustaleƒ
umowy o zleceniu.

Zlecenia majà t´ zalet´, ˝e nie musisz wynajmowaç wybranej trasy ani
zak∏adaç oddzia∏ów, aby móc je realizowaç. Z uwagi na to b´dà ci
szczególnie pomocne w poczàtkowej fazie gry, gdy b´dziesz rozbudowywaç swojà firm´, nie posiadajàc zbyt wiele kapita∏u.
Z drugiej strony obs∏uga zleceƒ wymaga bardzo du˝o pracy, a co wi´cej, od chwili przyj´cia zlecenia musisz je wykonaç w zadanym czasie
albo czeka ci´ kara umowna.
W grze Airline Tycoon Evolution zlecenia mo˝na zdobywaç na dwa
sposoby. Po pierwsze, mo˝esz je otrzymaç w biurach Air Travel i Last
Minute, które znajdziesz w holu swojego portu macierzystego. Wystarczy, ˝e udasz si´ do nich i wyszukasz odpowiednie dla siebie zlecenie na tablicy og∏oszeƒ.
Po drugie, zlecenia mo˝esz otrzymywaç poprzez swoje filie. Zadzwoƒ
do jednej z nich i po prostu zapytaj o dost´pne zamówienia. Mo˝esz liczyç na dobrà wspó∏prac´ z ich personelem, w koƒcu jesteÊ tu szefem!

War unki zleceƒ
WyÊlij swojego gracza do biura Air Travel lub Last Minute. Aby zapoznaç si´ ze szczegó∏owymi informacjami nt. zlecenia (bez obowiàzku
zawarcia umowy), przesuƒ kursorem nad wywieszonymi zleceniami,
a automatycznie otrzymasz ich szczegó∏owy opis.
Pierwsza pozycja wskazuje tras´, którà masz wykonaç.
Pozycja „Data” informuje o tym, w którym dniu zlecenie musi byç wykonane. JeÊli, przyk∏adowo, pisze
wtorek, oznacza to, ˝e musisz wykonaç zlecenie (lot)
we wtorek. Jednak, jeÊli pisze „do wtorku”, musisz
wykonaç zlecenie do wtorku, najpóêniej do godziny
24:00.
W pozycji „Odleg∏oÊç” znajdziesz informacj´ o zasi´gu, jaki musi posiadaç twój samolot, aby mo˝liwa
by∏a przy jego u˝yciu realizacja danego zlecenia.
W rubryce „Pasa˝erowie” podana jest liczba pasa˝erów, którzy zarezerwowali bilety na dany lot.
Samolot przeznaczony do wykonania tego zlecenia musi byç zdolny do przewiezienia wymienionej (lub wi´kszej)
liczby podró˝nych, szczególnie, ˝e zlecenia nie mogà byç rozdzielane
na dwa samoloty.
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Zlecenia Rozdzia∏ 5
„Premia” zaÊ to prawdopodobnie najwa˝niejsza informacja. Premia
okreÊla kwot´, która znajdzie si´ na twoim koncie, kiedy wykonasz
zlecenie na czas. Jednak nie zapominaj o kosztach paliwa, eksploatacji samolotów i p∏ac dla pracowników. To tak˝e trzeba op∏aciç...
Aby przyjàç zlecenie, wystarczy kliknàç wybrane zlecenie. Bàdê
ostro˝ny: kiedy ju˝ zaakceptowa∏eÊ zlecenie, nie mo˝esz go zwróciç
i albo wykonasz je na czas, aby otrzymaç premi´, albo zap∏acisz kar´
umownà. Tym samym nie op∏aca si´ zbieraç wszystkich zleceƒ tylko
po to, by utrudniç ˝ycie konkurencji.

Podpowiedê:
Mo˝e pora daç szans´
nowemu analitykowi zleceƒ!

Planowanie zleceƒ
Zlecenia mo˝esz planowaç zarówno w swoim biurze, u˝ywajàc terminarza, jak i z ka˝dego innego miejsca przy u˝yciu notebooka. Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w rozdziale poÊwi´conym obs∏udze terminarza.
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Rozdzia∏ 6 Cargo
Zlecenia ∏adunkowe mo˝na otrzymaç w biurze cargo mieszàcym si´ obok lewego skrzyd∏a lotniska. Cargo, zarzàdzane przez pana Hermanna Kranicha nie jest jednak
dost´pne w ka˝dej misji.

1

Aby przyjàç nowe zlecenie na przewóz ∏adunku, wystarczy kliknàç na
jednej z notek umieszczonych na przesy∏kach zawieszonych w polu
widzenia (1). OczywiÊcie, nie powinieneÊ na oÊlep akceptowaç zleceƒ
∏adunkowych, ale uwa˝nie sprawdzaç naprzód, czy posiadane przez
ciebie samoloty majà wystarczajàcy udêwig, aby wykonaç zlecenie.
Klienci mogà si´ wÊciec, jeÊli zlecenie nie zostanie wykonane na czas,
a ponadto – jak w przypadku zleceƒ na przewóz pasa˝erów – b´dzie
ci groziç kara umowna.
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Cargo Rozdzia∏ 6

2

Zlecenia ∏adunkowe rozplanowuje si´ dok∏adnie w taki sam sposób jak
zwyk∏e zlecenia i trasy. Wybierz w swoim terminarzu (notebooku) zak∏adk´ (2). Co odró˝nia zlecenia na przewóz ∏adunku to fakt, ˝e musisz zwróciç uwag´ nie na liczb´ miejsc, lecz pojemnoÊç ∏adowni samolotu, która musi byç wystarczajàca do przewiezienia danego cargo.

Odpowiednià informacj´ na temat
pojemnoÊci ∏adowni towarowej
znajdziesz w jego danych technicznych (pozycja „Towary”).

2
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Rozdzia∏ 7 Terminarz i komputer przenoÊny
Podpowiedê:
Samoloty zwykle
noszà nazwy miast,
jednak mo˝esz
je zmieniaç jak
Ci si´ podoba,
korzystajàc z opcji
znajdujàcej si´
na drugiej stronie
opisu samolotu
w terminarzu
(lub komputerze
przenoÊnym).

W grze Airline Tycoon Evolution terminarz jest najwa˝niejszym narz´dziem pracy bohatera gracza. Te same funkcje posiada notebook (komputer przenoÊny), który, w przeciwieƒstwie do terminarza, pozwala na
dokonywanie wszystkich operacji z dowolnego miejsca, w którym znajduje si´ nasz bohater. Poza tym notebook posiada jeszcze kilka innych
cech, odró˝niajàcych go na plus od zwyczajnego terminarza.
W komputer przenoÊny mo˝emy zaopatrzyç si´ w sklepie bezc∏owym
w g∏ównej hali lotniska, o ile akurat sà na stanie. Jednak nawet ju˝
majàc notebooka warto od czasu do czasu sprawdziç, czy nie sà dost´pne nowsze modele, gdy˝ twój by∏ przestarza∏y prawdopodobnie
ju˝ w chwili zakupu. Szczególnie czas, przez jaki mo˝na pracowaç na
bateriach w starszych modelach pozostawia sporo do ˝yczenia.
Aby skorzystaç z terminarza, musisz udaç si´ do swojego biura i kliknàç globus. Komputer zaÊ mo˝na uruchomiç w dowolnej chwili, klikajàc jego ikon´ na pasku obok zegara.

Terminarz / Laptop
1
2
3

Podpowiedê:
Z pomocà informatora,
mo˝esz si´ dowiedzieç,
czy konkurencja
posiada ju˝ swoje
przedstawicielstwo
w wybranym mieÊcie.

Kliknij na (1), aby zobaczyç list´ twoich samolotów. Przyk∏adowa informacja „Kraków w Berlinie 100%” oznacza, ˝e samolot o nazwie
Kraków aktualnie znajduje si´ w Berlinie i jest w 100% sprawny.
Klikajàc (2) przejdziesz do listy wszystkich portów lotniczych. Szarym
kolorem oznaczono lotniska w miastach, w których nie posiadasz jeszcze swojej filii. Pozycje opisane czarnym kolorem oznaczajà miejscowoÊci, w których ju˝ posiadasz w∏asne filie. Przesuwajàc myszkà nad poszczególnymi nazwami, otrzymasz informacje na temat ka˝dego lotniska, zaÊ klikajàc na nazwie miasta, zobaczysz opis samej metropolii.
JeÊli ju˝ zatrudni∏eÊ w∏aÊciwego doradc´, na zak∏adce (3) znajdziesz
dodatkowe informacje o niema∏ym znaczeniu.
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Terminarz i komputer przenoÊny Rozdzia∏ 7
Wi´kszoÊç informacji zajmuje kilka sàsiednich stron. Klikajàc w terminarzu
oÊle ucho i oberwany naro˝nik kartki
lub u˝ywajàc paska przewijania w notebooku (5) mo˝esz przewracaç strony, a przy u˝yciu (4) wracasz do g∏ównej listy (w tym samym celu mo˝esz te˝
kliknàç prawnym klawiszem myszy).
Komputer przenoÊny pozwala te˝
szybko przeglàdaç opisy samolotów
przy u˝yciu strza∏ek (6).

Planowanie lotów
Najprawdopodobniej najwa˝niejszymi
elementami terminarza/notebooka sà
strony s∏u˝àce planowaniu lotów. Na
nich okreÊla si´, kiedy i jakie trasy i zlecenia b´dà realizowane.
Rozk∏ad zleceƒ dla ka˝dego samolotu
mo˝e obejmowaç tylko siedem najbli˝szych dni, jednak˝e nie oznacza to, ˝e
rozk∏ad lotów b´dzie wa˝ny tylko przez tydzieƒ – przypominamy, ˝e
zaplanowane po∏àczenia b´dà realizowane cyklicznie z tygodnia na
tydzieƒ, o ile nie wystàpià jakieÊ niekorzystne okolicznoÊci. Zlecenia oczywiÊcie sà wykonywane jednorazowo, po czym automatycznie zostajà usuni´te
z twojego terminarza.
Pierwszy dzieƒ widoczny w najwy˝szym wierszu kalendarza zawsze odpowiada bie˝àcej dacie, a powoli rosnàcy na nim od lewej do prawej szary pasek oznacza czas miniony. Nie mo˝esz zaplanowaç
wi´cej zleceƒ lub tras na ten dzieƒ po godzinie
ósmej wieczorem, gdy˝ mi´dzy godzinà zamkni´cia planu i czasem startu samolotu muszà up∏ynàç 2-3 godziny.
Po∏àczenia symbolizujà niebieskie symbole, jednorazowe zlecenia –
zielone. ˚ó∏te prostokàty oznaczajà przeloty automatyczne, które mo˝esz zmieniaç tylko poÊrednio. Oto przyk∏ad: JeÊli twój samolot znajduje si´ w Warszawie, a ty zaplanowa∏eÊ dla tej maszyny przelot
z Berlina do Warszawy, to samolot najpierw musi polecieç pusty, bez
pasa˝erów, do Berlina. Aby uniknàç wo˝enia powietrza, musia∏byÊ albo od∏o˝yç lub odwo∏aç zlecenie Berlin-Warszawa, albo te˝ znaleêç
dla tego samolotu drugie zlecenie, dzi´ki któremu równie˝ w kierunku do Berlina przewozi∏by on jakichÊ podró˝nych.

Terminarz / Laptop

1

2

3
1

2

Podpowiedê:
Symbole po∏àczeƒ mo˝esz
przesuwaç w kalendarzu
za pomocà kursora.
Innymi s∏owy, kliknij
na wybranym zleceniu
i przeciàgnij jego symbol
w wybrane miejsce,
trzymajàc wciÊni´ty LPM.
Spróbuj sam i wybierz
sposób, który najbardziej
ci odpowiada.
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Rozdzia∏ 7 Terminarz i komputer przenoÊny
Po∏àczenia i cargo
1

5

2

3
4

6

Do planu lotów wchodzisz klikajàc zak∏adk´ (1) i wybierajàc jednà
z maszyn z listy.
Uwaga:
Mo˝esz tak˝e przesuwaç w planie lotów symbole bezpoÊrednio,
bez klikania, celem przyczepienia ich do kursora myszy. Wystarczy, ˝e zbli˝ysz kursor do
jednego z koƒców kolorowych
prostokàtów, a gdy kszta∏t kursora ulegnie zmianie,
po prostu przyciÊniesz
LPM i przeciàgniesz go
na nowe miejsce.

Po prawej stronie mo˝esz wybraç list´ zleceƒ (2), po∏àczeƒ (4) lub zleceƒ na przewóz ∏adunku (3).
Aby ustaliç zlecenie lub tras´, kliknij kursorem z prawej strony na nazwie zlecenia (ale nie na niebieskiej ikonie z informacjà). JeÊli zrobi∏eÊ
to dobrze, do kursora myszy przylepi∏ si´ zielony lub niebieski prostokàt. Przesuƒ go na lewà stron´ terminarza (lub okienka notebooka)
po czym umieÊç na wysokoÊci wybranego dnia, o wybranej godzinie
i kliknij, aby zatwierdziç wybór. Gotowe!
Mo˝esz te˝ podczas ustalania tras trzymaç wciÊni´ty klawisz Shift,
aby zaplanowaç w obr´bie tygodnia kilka terminów realizacji po∏àczenia. Pami´taj, ˝e po∏àczenia mo˝esz realizowaç tak cz´sto, jak musisz lub chcesz, zlecenia – tylko raz.
Raz ustalony termin mo˝esz zawsze zmieniç, klikajàc symbol danego
po∏àczenia lub zlecenia i przesuwajàc go na nowe miejsce. Mo˝esz
te˝ termin usunàç z planu, klikajàc jego ikon´ lewym klawiszem myszy, a potem prawym.

Podpowiedê:
Pami´taj, ˝e kalendarz w terminarzu pokazuje
najbli˝sze siedem dni!

Klikajàc ten symbol mo˝esz rozciàgnàç ju˝ istniejàcy plan
po∏àczeƒ na ca∏y tydzieƒ. Wszystkie ju˝ zaplanowane po∏àczenia zostanà powielone a˝ do zape∏nienia tygodniowego planu.

Ta ikona pozwala wykasowaç bie˝àcy plan lotów. Terminy,
które ju˝ zosta∏y zaplanowane zostanà odwo∏ane i z powrotem przesuni´te na list´ zleceƒ i po∏àczeƒ oczekujàcych na realizacj´. Wszystko trzeba rozplanowaç od nowa, tak szybko, jak to tylko mo˝liwe!
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Terminarz i komputer przenoÊny Rozdzia∏ 7
Ter minar z kontra komputer
Jak wczeÊniej wspomniano, komputer przenoÊny posiada kilka zalet,
które sprawiajà, ˝e przewy˝sza on terminarz. Najwi´ksza zaleta: mo˝esz oglàdaç i dokonywaç zmian planu lotów z ka˝dego miejsca, podczas, gdy terminarz mo˝e byç u˝ywany tylko w biurze. Podczas gry
szybko zorientujesz si´, ˝e w niektóre dni nie b´dziesz mia∏ ani chwili na wizyty w swoim gabinecie.
Kolejnà zaletà jest mo˝liwoÊç otwierania kilku okienek jednoczeÊnie.
Ta funkcja umo˝liwia otwarcie planów lotu dla kilku samolotów jednoczeÊnie i przesuwanie zleceƒ lub po∏àczeƒ bezpoÊrednio z jednego
planu lotów do drugiego.
Zauwa˝ysz tak˝e, ˝e instrumenty nawigacyjne komputera przenoÊnego sà o wiele bardziej praktyczne. Tym samym mo˝esz zdobywaç informacje znacznie szybciej ani˝eli za pomocà terminarza, a dobrze
wiesz, ˝e czas to pieniàdz.
Czasem trasa pokazywana na obrotowym globusie jest tak˝e bardzo
u˝yteczna. W notesie do jego obs∏ugi przeznaczono dwa klawisze
funkcyjne. Ka˝dy z nich podzielony jest na cztery kolorowe obszary,
z których ka˝dy odpowiada jednemu graczowi. Na poczàtku mo˝esz
u˝ywaç tylko tych cz´Êci klawiszy, które sà przypisane tobie. Jednak˝e, gdy tylko zatrudnisz informatorów, b´dziesz móg∏ zaczàç korzystaç tak˝e z klawiszy przypisanych twoim konkurentom i za ich poÊrednictwem zdobywaç cenne informacje na ich temat.
Przy u˝yciu górnego klawisza wielofunkcyjnego mo˝esz
wyÊwietliç na globusie plany lotów. Ka˝dy samolot jest pokazany na swojej bie˝àcej pozycji, nawet jeÊli w∏aÊnie wykonuje lot. JeÊli jest to jeden z twoich samolotów, mo˝esz
kliknàç na nim, aby wyÊwietliç odpowiadajàce mu okno
planowania.
U˝ywajàc drugiego klawisza funkcyjnego, mo˝esz tak˝e
zobaczyç na globusie trasy (twoje i konkurentów). Klikajàc
ten przycisk wielokrotnie, mo˝esz wybieraç pomi´dzy widokiem krótkich i d∏ugich tras.
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Rozdzia∏ 8 Oddzia∏y
Jednym z g∏ównych celów posiadania oddzia∏ów
jest popularyzacja twojej linii lotniczej. Im wi´cej
ludzi zna twoje linie, tym wi´cej pasa˝erów b´dzie nimi podró˝owaç. Jednak˝e filie nie zastàpià dobrej strategii marketingowej. W∏aÊciwà
strategià jest równoleg∏e prowadzenie nieustannej kampanii reklamowej i rozwijanie
sieci oddzia∏ów na ca∏ym Êwiecie.
Drugà przyczynà, dla której warto tworzyç oddzia∏y
jest mo˝liwoÊç otrzymywania od nich zleceƒ. Dzi´ki nim nie jesteÊmy skazani na zlecenia, jakie oferujà nam biura na naszym lotnisku,
a w dodatku, jeÊli posiadamy telefon komórkowy, mo˝esz sobie oszcz´dziç biegania tam i z powrotem (hm… to mo˝e si´ nie spodobaç twojemu trenerowi, ale przecie˝ nie mo˝esz zadowoliç wszystkich!).
Podpowiedê:
Nie gwarantujemy,
˝e prognoza pogody
si´ sprawdzi!

Aby otrzymaç zlecenia ze swojego oddzia∏u, musisz po prostu wykonaç do niego szybki telefon. JesteÊ tutaj szefem, wi´c otrzymasz potrzebne informacje natychmiast i bez zw∏oki, z pomocà terminarza
lub notebooka, wprowadzisz nowe zlecenia do swojego planu lotów.
Mo˝esz tak˝e dowiedzieç si´, jakie warunki pogodowe panujà w Twoich filiach. Ta opcja jest przydatna, gdy wybierasz si´ na urlop w jakimÊ kraju i chcesz wiedzieç, czy aura jest taka, jak przewidzia∏eÊ.

Wynajmowanie lokali
dla nowych oddzia∏ów

Podpowiedê:
W ka˝dym porcie
lotniczym tylko trzech
graczy mo˝e jednoczeÊnie posiadaç swoje
przedstawicielstwa,
a zatem ktoÊ
zawsze ma pecha!
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Oferty lokali dla nowych oddzia∏ów sà wywieszane w biurze dyrektora Uhriga. Udaj si´ swoim bohaterem do jego biura i kliknij tablic´ na
Êcianie za nim. JeÊli chcesz wynajàç jednà z aktualnie oferowanych filii, kliknij na wywieszce z jej danymi.
Jednak to jeszcze nie oznacza, ˝e wynajà∏eÊ lokal na oddzia∏! W ten
sposób sk∏adasz wy∏àczenie swojà ofert´, a pan Uhrig po godz. 18:
00 zdecyduje, czyja propozycja mu najbardziej odpowiada, a wi´c,
komu oddzia∏ zostanie wynaj´ty. Do tego momentu ka˝dy gracz mo˝e z∏o˝yç tyle ofert, ile chce, aby przelicytowaç wczeÊniejsze.
Filie nie sà zawsze oferowane, dlatego radzimy regularnie sprawdzaç,
czy nie pojawi∏y si´ jakieÊ oferty, pami´tajàc, ˝e konkurencja nie Êpi.

Personel Rozdzia∏ 9
W porównaniu z innymi przedsi´biorstwami koszty utrzymania personelu nie sà g∏ównymi kosztami ponoszonymi przez linie lotnicze. Samoloty sà bardzo drogie i to one stanowià g∏ówne koszta, powinieneÊ jednak ostro˝nie dobieraç sobie pracowników, z prostej przyczyny: b∏´dy spowodowane przez niekompetentny personel mogà byç
bardzo kosztowne, a co wi´cej, nie ma jeszcze samolotów (na szcz´Êcie), które mog∏yby lataç same…

Podpowiedê:
Nie zwracaj uwagi
na ˝àdania p∏acowe
– kwalifikacje
sà równie wa˝ne!

Pami´taj, ˝e w grze Airline Tycoon Evolution masz do czynienia z trzema grupami pracowników: pilotami, stewardami i stewardessami,
oraz kadrà doradczà.

Doradcy
Aby otrzymaç cenne wsparcie, w dziale kadr mo˝esz zatrudniaç doradców i analityków. Konsultanci tego rodzaju sà bardzo dobrze wynagradzani, w zamian jednak otrzymasz informacje o ˝ywotnym znaczeniu,
z ca∏à pewnoÊcià warte tych pieni´dzy. JeÊli to mo˝liwe, powinieneÊ
wydawaç tyle pieni´dzy, ile tylko mo˝esz na zatrudnianie wielu doradców, gdy˝ stanowià oni wielka pomoc w prowadzeniu interesów.
W grze Airline Tycoon Evolution sà dwa typy doradców. Aktywny konsultant pojawia si´ w prawym dolnym rogu ekranu (podobnie, jak
twoja sekretarka) i we w∏aÊciwym momencie dostarcza ci wa˝nych informacji. Przyk∏adowo, analityk zleceƒ b´dzie pojawiaç si´ zawsze,
gdy przesuniesz kursor, znajdzie si´ nad jakimÊ zleceniem. Druga grupa doradców nie afiszuje si´ ze swoimi poczynaniami, mo˝esz jednak
byç pewien, ˝e nad tobà czuwajà i tak na przyk∏ad doradca
finansowy zadba o to, byÊ móg∏ zaciàgaç kredyty na korzystniejszych warunkach.
Istniejà doradcy ds. personelu, cen paliw, samolotów, po∏àczeƒ, zleceƒ, finansów, bezpieczeƒstwa czy nawet
zdrowia (trener fitness). ˚aden z doradców nie jest niezb´dny, ale ka˝dy z nich czyni twoje ˝ycie ∏atwiejszym.

W grze Airline Tycoon Evolution mo˝esz
zatrudniç nast´pujàcych konsultantów:
Doradca personalny
Zg∏osi si´, kiedy zaczniesz przeglàdaç ˝yciorysy nades∏ane do twojego
dzia∏u kadr. Tego doradc´ musisz jak najstaranniej wybraç samodzielnie – gdy˝ z∏y doradca mo˝e ci zalecaç zatrudnianie ludzi, którzy mogà zrujnowaç twojà firm´.
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Rozdzia∏ 9 Personel
Informator
Dobry informator dostarczy Ci szczegó∏owych informacji o twojej
drogiej konkurencji w wielu miejscach w grze. Korzystajàc z notebooka mo˝esz przejrzeç kompletnà sieç po∏àczeƒ w∏àcznie z planami
konkurentów. Tablica informujàca o po∏àczeniach (umieszczona obok
wejÊcia do biura pana Uhriga) dostarczy ci nawet informacji o poszczególnych trasach przeciwników, tak jakby to by∏y twoje w∏asne
trasy. To jeszcze nie wszystko! Informator dostarczy ci istotnych wiadomoÊci w wielu innych przypadkach. Sam wi´c widzisz, ˝e brak informatora to karygodna lekkomyÊlnoÊç!

Doradca do spraw paliwa i oleju
Sà tylko dwa sposoby sprawdzania jakoÊci paliwa: próbowanie samemu (nie za du˝o prosz´, to uzale˝nia) lub zatrudnienie doradcy do tego nieprzyjemnego zadania. Doradca ten pomo˝e ci nabyç w biurze
„PetrolAir” paliwo najlepszej jakoÊci i lojalnie ostrze˝e przed naftà z∏ej
jakoÊci. PowinieneÊ doceniç t´ pomoc – z∏e paliwo jest cz´stà przyczynà awarii samolotów.

Analityk ds. samolotów
Kupowanie samolotów „z drugiej r´ki” to ryzykowna sprawa, bo anga˝owane sumy sà ogromne. Dlatego przed udaniem si´ na zakupy
do muzeum zalecamy zatrudniç analityka ds. samolotów, który pomo˝e dokonaç w∏aÊciwego wyboru.

Doradca ds. po∏àczeƒ
Ten konsultant dostarczy cennych wskazówek dotyczàcych tras i po∏àczeƒ. Aby skorzystaç z jego us∏ug udaj si´ do tablicy planowania po∏àczeƒ i przesuƒ kursorem nad ró˝nymi trasami.

Analityk zleceƒ
Analityk zleceƒ pomo˝e ci wybraç najkorzystniejsze zlecenia w biurach Air Travel lub Last Minute. Zawsze pami´taj, ˝e kary umowne,
które trzeba p∏aciç za b∏´dy, sà bardzo wysokie.

Doradca finansowy (pasywny)
B´dzie dr´czy∏ Twój bank na ca∏ego tak, ˝e dostaniesz kredyt na wyjàtkowo korzystnych warunkach. OczywiÊcie tym lepsze warunki, im
lepszy doradca, a tym lepszy doradca, im lepszego masz doradc´ personalnego. Doradca finansowy dodatkowo komentuje twojà sytuacj´
finansowà – jego sprawozdania znajdziesz w swoim terminarzu lub
notebooku.
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Personel Rozdzia∏ 9
Inspektor do spraw bezpieczeƒstwa (bierny)
Gdy zatrudnisz inspektora do spraw bezpieczeƒstwa, ceny, jakie b´dzie udawa∏o ci si´ wynegocjowaç, b´dà o wiele korzystniejsze, ni˝
dotàd. Jak on to zrobi? Hm… Inspektor do spraw bezpieczeƒstwa nie
jest nikim innym, jak dobrze zbudowanymi ochroniarzem, który wywiera uspokajajàce wra˝enie na twoich kontrahentach.

Trener fitness
PowinieneÊ zwracaç uwag´ na swoje kszta∏ty i zatrudniç trenera fitenss. Pozwoli ci on nie tylko troch´ d∏u˝ej po˝yç, lecz pobudzi ci´
tak˝e do dzia∏ania i to tak skutecznie, ˝e zaczniesz si´ szybciej poruszaç. Spróbuj…

P iloci i personel latajàcy
W zale˝noÊci od misji, którà wykonujesz, posiadasz na poczàtku gry
jakieÊ samoloty z pe∏nà za∏ogà, jednak, gdy tylko uzbierasz doÊç pieni´dzy, by kupiç nowe samoloty, b´dziesz musia∏ zatrudniç dodatkowych pilotów i nowych cz∏onków personelu latajàcego.

Zatrudnianie obs∏ugi
Aby zatrudniç nowych pracowników,
wystarczy udaç si´ do biura kadr, do
pani Selig. PoproÊ, ˝eby pokaza∏a ci
teczk´ z aktualnymi podaniami
o prac´, jakie ostatnio trafi∏y do twojej firmy. W takich teczkach pani Selig gromadzi wszystkie nap∏ywajàce
aplikacje (wiele czasu zabra∏o nauczenie jej, jak to zrobiç. Pani S. z natury nie jest systematyczna).
Klikajàc (3) mo˝esz przejÊç do nast´pnej strony, klikajàc (1) wróciç do poprzedniej. JeÊli dana kandydatura ci
odpowiada, kliknij polecenie „Zatrudnij” (2), a pani Selig podbije swojà
piecz´cià wybrane podanie o prac´.

Podania o prac´

1
2
3

Twoim pierwszym zadaniem po obj´ciu stanowiska szefa linii lotniczych powinno byç zatrudnienie doradcy personalnego, który w przysz∏oÊci pomo˝e ci wybraç odpowiedni personel. Pewnie pierwsze co
przysz∏o ci teraz ci do g∏owy, to pytanie: A kto mnie pomo˝e wybraç
doradc´? Odpowiedê jest prosta i doÊç brutalna – nikt!
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Rozdzia∏ 9 Personel
Podpowiedê:
Nazwy samolotów,
które nie majà pe∏nej
za∏ogi w terminarzu
czy notebooku
pokazujà si´
na liÊcie podÊwietlone
na czerwono.

Gdy tylko zatrudnisz pilota lub osob´ obs∏ugujàcà, zostanie ona przypisana do samolotu, który jeszcze nie ma pe∏nej za∏ogi. W notebooku
mo˝esz od razu sprawdziç, czy nadal potrzebujesz personelu. JeÊli do
tej pory nie naby∏eÊ tego po˝ytecznego narz´dzia, b´dziesz musia∏
najpierw pójÊç do swojego biura i spojrzeç w terminarz. JeÊli zatrudni∏eÊ ju˝ doradc´ personalnego, podpowie ci on, ilu jeszcze ludzi potrzebujesz lub ilu pracowników jest ci zb´dnych.

Zarzàdzanie personelem
Z pomocà pana Hagedorna poradzisz sobie z obs∏ugà samolotów.

Podpowiedê:
JeÊli si´ pozb´dziesz
jakichÊ samolotów,
powinieneÊ potem
sprawdziç liczebnoÊç
swojego personelu.
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W przeciwieƒstwie do p. Selig jest bardzo skrupulatny i ca∏kowicie
mo˝esz na nim polegaç. Mo˝esz mu poleciç, aby podniós∏ lub obni˝y∏ wyp∏aty wszystkich zatrudnionych o 10%. Wy˝sza pensja oczywiÊcie motywuje twoich pracowników (zarazem nara˝ajàc Ci´ na niema∏e wydatki), jednak powinieneÊ bardzo przemyÊleç ew. decyzj´
o obni˝ce p∏ac. Mogà nie zaakceptowaç twojej decyzji, jeÊli firma
przynosi zysk, a ty obni˝asz pensje.
Mo˝esz te˝ podnosiç i obni˝aç wyp∏aty indywidualnie, tylko wybranym pracownikom. Przeglàdajà poufne teczki z danymi personalnymi
mo˝esz tak˝e zadecydowaç o zwolnieniu pracownika.

Samoloty Rozdzia∏ 10
Czym by∏by port lotniczy bez samolotów? Na to pytanie mo˝esz sobie odpowiedzieç sam, odkr´cajàc ze swojego samochodu (wszystkie
cztery) ko∏a i stawiajàc sobie pytanie: Czym jest mój samochód bez
kó∏? My w ten sposób ju˝ dowiedzieliÊmy si´ tego i od tego dnia
w Airline Tycoon pojawi∏y si´ samoloty. W mi´dzyczasie zresztà zdà˝yliÊmy ju˝ przykr´ciç ko∏a z powrotem!
JeÊli bawisz si´ w trybie gry swobodnej lub rozgrywasz jednà z misji,
zaczynasz z dwoma samolotami. Ich stan nie jest idealny, nie sà to te˝
najnowsze konstrukcje, ale pomogà Ci si´ wkr´ciç w interes.
Tanie, u˝ywane samoloty z drugiej r´ki mo˝esz nabyç w muzeum, natomiast najnowsze modele znajdziesz u sprzedawcy samolotów.
W rozdziale „Port lotniczy” opisaliÊmy odpowiednie biura.

Zar zàdzanie flotà
Samolotami zarzàdza si´ przy u˝yciu terminarza albo notebooka. Zobacz podrozdzia∏ „Terminarz i komputer przenoÊny” celem zasi´gni´cia dalszych informacji.

P r zeglàdy samolotów
Statystycznie rzecz ujmujàc, samoloty sà najbezpieczniejszym Êrodkiem transportu. Wynika to chocia˝by z tego, ˝e nawet najmniejszy
b∏àd mo˝e mieç katastrofalne skutki, dlatego linie lotnicze wydajà
ogromne sumy na przeglàdy i serwisowanie swoich maszyn.
Ma∏e linie lotnicze czasami ulegajà pokusie oszcz´dzania nie tam,
gdzie powinny – po co kupowaç nowe cz´Êci, skoro u˝ywane dzia∏ajà? Po co dokonywaç przeglàdu co tydzieƒ, skoro mo˝na co miesiàc?
Zacznij graç w Airline Tycoon Evolution, a poznasz odpowiedzi na te
pytania.
O zakresie przeglàdów decydujesz w warsztatach naprawczych, po∏o˝onych przy prawym koƒcu lotniska. Wi´cej informacji na temat
warsztatów znajdziesz w nast´pnym rozdziale.
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Rozdzia∏ 10 Samoloty
Komfortowe wn´tr za
Wyposa˝enie

1
2
3
4
5

Nowe nabyte przez Ciebie samoloty zawsze majà standardowe wyposa˝enie podstawowe. Mo˝e si´
jednak zdarzyç, ˝e nie wystarcza
ono twoim pasa˝erom lub chcesz
poprawiç swój wizerunek na danej
trasie. Jest na to rada – kliknij model samolotu stojàcy w twoim biurze na biurku, a zostaniesz przeniesiony do ekranu pozwalajàcego na
zmian´ opcji wyposa˝enia.
Klikajàc (1) lub (5) pod nazwà samolotu mo˝esz prze∏àczaç si´ pomi´dzy posiadanymi maszynami. Przycisk (2) pozwala zapisaç bie˝àce
ustawienia danego samolotu, a (4) pozwala je wczytaç, tym samym
odrzucajàc zmiany. Mo˝esz te˝ opcji tej u˝yç do wyposa˝enia kilku samolotów w ten sam sposób, wczytujàc dla ka˝dego z nich ten sam
zestaw ustawieƒ. Przyk∏adowo, kliknij (2), aby zapisaç bie˝àcy wybór
opcji, nast´pnie za pomocà przycisków (1) i (5) przejdê do innej maszyny i za pomocà (4) ustaw dla niej te same opcje.
Kliknij (3), aby wróciç do biura. Nie musisz klikaç (3) za ka˝dym razem, kiedy chcesz zapisaç bie˝àce ustawienia. Sà one zapami´tywane
automatycznie.

Opcje wyposa˝enia
wn´trza
6

7

8

9

10

36

Samoloty Rozdzia∏ 10
Z prawej strony zobaczysz ró˝ne opcje, pozwalajàce wybraç standard
wyposa˝enia samolotu.
6

JakoÊç foteli. JeÊli po opuszczeniu samolotu bolà ci´ plecy
i miejsce, w którym ta cz´Êç cia∏a traci swà szlachetnà nazw´,
z ca∏a pewnoÊcià siedzia∏eÊ na fotelu niskiej jakoÊci! JeÊli natomiast ca∏à podró˝ spa∏eÊ, prawdopodobnie mia∏eÊ do czynienia
z luksusowymi fotelami trzygwiazdkowymi.

7

Artyku∏y luksusowe. Wyposa˝enie jednogwiazdkowe jest
mniej wi´cej tak luksusowe, jak komora ∏adunkowa. Dwugwiazdkowa wersja wyposa˝enia daje przynajmniej mo˝liwoÊç s∏uchania
muzyki i wiadomoÊci (o katastrofach lotniczych), natomiast trzygwiazdkowa to telewizor, szampan i wszelkie mo˝liwe wygody.

8

Wystrój. Podstawowy standard wystroju oznacza, ˝e brak wystroju. Efekt: Twoi pasa˝erowie cierpià na deprywacj´ przestrzennà i sk∏onnoÊci do wymiotów. W wersji trzygwiazdkowej jest
przytulnie i wygodnie. Pasa˝erowie b´dà zachwyceni.

9

Wybór jedzenia. Ta opcja pozwala zmieniaç jakoÊç i iloÊç podawanych posi∏ków. Standardem w najgorszej klasie sà szybko zapychajàce „przysmaki”, zupe∏nie nie przystajàce do pory roku.
Wersja poÊrednia przypomina jedzenie domowe. Dania w najlepszym wydaniu pasa˝erowie mogà sobie sami wybieraç z karty
z szeregiem przysmaków.

Podpowiedê:
JeÊli twoje samoloty
sà wyposa˝one komfortowo,
mo˝esz spokojnie spróbowaç
podnieÊç ceny biletów.
W koƒcu za luksus si´ p∏aci!

10 Personel. Ta opcja pozwala okreÊliç liczebnoÊç personelu pok∏adowego, który ma towarzyszyç pasa˝erom podczas lotów. JeÊli zwi´kszysz jego liczb´, pami´taj o zatrudnieniu dodatkowej obs∏ugi!
Za dodatkowe wyposa˝enie, opisane w pozycjach od (6) do
(8) uiszcza si´ jednorazowà op∏at´, natomiast przygotowywanie posi∏ków i pensje personelu powodujà powstawanie
sta∏ych kosztów, zale˝nych od innych czynników, z uwagi na
co trudno je od razu uwzgl´dniç w kalkulacji.
JakoÊç wyposa˝enia i dodatkowych opcji wskazywana jest
iloÊcià gwiazdek: 1 gwiazdka oznacza najni˝szy poziom
sprz´tu, 3 gwiazdki – najwy˝szy. Bie˝àca jakoÊç sprz´tu zawsze wskazujà ˝ó∏te gwiazdki. Zmiany wyposa˝enia wykonywane sà w warsztatach na lotnisku, na którym samolot w∏aÊnie si´ znajduje lub gdzie b´dzie wkrótce làdowaç.
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Rozdzia∏ 10 Samoloty
Lepszy ospr z´t techniczny
W grze Airline Tycoon Evolution mo˝esz zmieniç nie tylko poziom
komfortu, oferowanego pasa˝erom, lecz tak˝e jakoÊç osprz´tu samolotu. Aby przejÊç do planszy pozwalajàcej na usprawnienie wyposa˝enia technicznego, kliknij strza∏k´ (1). Aby powróciç do zestawu opcji
pozwalajàcego ustaliç poziom wyposa˝enia wn´trza, kliknij (2).

1
2
3
4
5
6
7
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3

Podwozie. Z pomocà tej opcji mo˝esz zmieniç rodzaj ogumienia
i mechanik´ podwozia samolotu. Zmieniajàc ogumienie zwróç
tak˝e uwag´ na por´ roku!

4

Silniki. Ta opcja pozwala zmieniç silniki. Dobre sà oczywiÊcie bardzo drogie, jednak zapewniajà du˝o ni˝szy poziom ha∏asu i odznaczajà si´ wi´kszà bezawaryjnoÊcià, za co z ca∏à pewnoÊcià pasa˝erowie b´dà ci wdzi´czni.

5

Poziom bezpieczeƒstwa. Ta opcja pozwala zmieniç jakoÊç i rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeƒ. Wszyscy Êwietnie wiemy
z radia i telewizji, ˝e niski poziom bezpieczeƒstwa jest taƒszy, lecz
nie zawsze pasujàcy do wizerunku dobrej firmy.

Samoloty Rozdzia∏ 10
6

Kabina. Ta opcja pozwala zmieniç kokpit w kabinie pilotów – poszczególne wersje ró˝nià si´ nie tylko cenà, ale i oferowanà funkcjonalnoÊcià. Im nowszy, tym spokojniej Êpià twoi pasa˝erowie…

7

Za pomocà tej funkcji mo˝esz zmieniç liczb´ foteli w pierwszej
i drugiej klasie.
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Rozdzia∏ 11 Port lotniczy
Ca∏a zabawa w Airline Tycoon Evolution rozgrywa si´ wokó∏ wybranego przez ciebie portu lotniczego. Tu mieÊci si´ zarówno twoje biuro,
jak i biura konkurentów, tu te˝ znajdujà si´ wszystkie firmy, które majà dla ciebie znaczenie. Po ca∏ym lotnisku mo˝esz si´ swobodnie poruszaç, obserwujàc pasa˝erów i swoich przeciwników, tych drugich
do tego szpiegujàc i szykujàc im brzydkie niespodzianki, które zapewnià ci sukces.

Rozbudowa lotniska

1

Gdy interes dobrze idzie, przychodzi moment, w którym okazuje si´,
˝e masz za ma∏o punktów odprawy. Wtedy musisz wnieÊç do dyrektora lotniska, pana Uhriga, podanie o rozbudow´ portu lotniczego.
Tylko nie myÊl, ˝e dokona tej rozbudowy za darmo – mo˝esz byç pewien, ˝e dostaniesz od niego faktur´ z kilkoma zerami.

Twoje biur o

2

Twoje w∏asne biuro, jak wszystkie inne pomieszczenia administracyjne, mieÊci si´ na pi´trze budynku, na galerii. Swoje biuro rozpoznasz
dzi´ki znakowi firmowemu umieszczonemu obok drzwi oraz oÊwietleniu w kolorze odpowiadajàcym barwie linii. Któ˝ chcia∏by wstàpiç
do biura konkurencji przez pomy∏k´?!
Szczegó∏owy opis biura znajdziesz w rozdziale „Pierwsza gra”.

Dzia∏ kadr

3

Znajdziesz je tak ∏atwo, jak swój gabinet – obok drzwi wejÊciowych
równie˝ zawieszony jest znak twojej linii i oÊwietlenie ma ten sam kolor. Wystarczy pami´taç, ˝e dzia∏ kadr sàsiaduje z twoim gabinetem.
U swojego kadrowca nie mo˝esz popijaç kawki lub oglàdaç telewizji.
Zapewne ju˝ si´ domyÊlasz, ˝e mo˝esz za jego poÊrednictwem zarzàdzaç swoimi pracownikami. Wi´cej informacji na temat zarzàdzania
zasobami ludzkimi znajdziesz w rozdziale „Personel”.

Lunet a

4

Przez lunet´ obserwacyjnà, stojàcà na pi´trze z lewej strony lotniska,
mo˝esz zobaczyç swojà ogólnà sytuacj´ w porównaniu do trzech przeciwników. Pokazywane informacje mogà byç ró˝ne w ka˝dej misji. Koszt
u˝ywania teleskopu jest automatycznie stràcany z twojego konta.
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Port lotniczy Rozdzia∏ 11
Spr zedawca samolotów

5

Sklep Makel i synowie to dziwne miejsce. Tylko spójrz na wyglàd wejÊcia i wystrój wn´trza! Pan Makel musia∏ otrzymaç specjalne pozwolenie, aby zainstalowaç tak niezwyk∏e drzwi wejÊciowe. Lecz pozory
mylà: firma Makel i synowie ju˝ dawno udowodni∏a, ze jest godnym
zaufania partnerem w interesach i zawsze wywiàzuje si´ ze swoich
zobowiàzaƒ. Naturalnie obs∏uga ma swojà cen´. Na poczàtku mo˝e
powinieneÊ udaç si´ do muzeum…
Aby kupiç samolot, musisz posiadaç wystarczajàcà iloÊç Êrodków na
swoim koncie. Nauczony przykrymi doÊwiadczeniami, pan Makel nie
udziela kredytów – zw∏aszcza jakimÊ ma∏ym, ciàgle nic nie znaczàcym
liniom lotniczym… Biuro pana Makela znajdziesz na pi´trze na kraƒcu prawego skrzyd∏a. Na pewno go nie przegapisz…

Sklep bezc∏owy

6

Sklep bezc∏owy umieszczony jest na parterze, mniej wi´cej poÊrodku
g∏ównej hali lotniska. Na szcz´Êcie jest zaraz obok banku, skàd pasa˝erowie mogà pobraç pieniàdze przed udaniem si´ na zakupy.
W sklepie bezc∏owym mo˝esz kupiç kilka bardzo u˝ytecznych rzeczy po
lepszych lub gorszych cenach, z czego powinieneÊ z pewnoÊcià skorzystaç. Poniewa˝ twoi rywale równie˝ si´ tam zaopatrujà, mo˝e si´ czasem zdarzyç, ˝e nie wszystko czego potrzebujesz jest natychmiast dost´pne. W takim wypadku po prostu spróbuj nast´pnym razem.
Nawet na pierwszy rzut oka, notebook jest niezmiernie interesujàcym
i praktycznym zakupem. Kiedy ju˝ go dostaniesz, nie b´dziesz móg∏
si´ bez niego obejÊç. PowinieneÊ obejrzeç tak˝e inne propozycje. Nie
sprzedaje si´ tu niczego, co by∏oby ca∏kowicie nieprzydatne. Mo˝e
chcesz komuÊ daç prezent? Zawsze mo˝esz potrzebowaç przyjació∏!

Bank

7

Bank mieÊci si´ w na parterze, mi´dzy biurem Petrol Air, a sklepem
bezc∏owym i troszczy si´ tak o klientów prywatnych, jak i korporacyjnych. Mo˝esz w nim zarówno skorzystaç ze swojej linii kredytowej
(do chwili, gdy nie wyczerpiesz swoich mo˝liwoÊci kredytowych), jak
i zleciç przeprowadzenie emisji swoich akcji, kupiç akcje innych linii
czy te˝ skorzystaç z praw udzia∏owca.

3

5

1 1 1 1
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Rozdzia∏ 11 Port lotniczy
Mi∏a pani Pulver odpowiada za twoje konto i limit kredytowy.
Skonsultuj si´ z nià, kiedy b´dziesz potrzebowa∏ po˝yczki lub b´dziesz móg∏ sp∏aciç zaciàgni´ty d∏ug.
Siedzàcy obok pan Smith, kierownik oddzia∏u, odpowiada za handel akcjami firm lotniczych. Powiedz mu, czego chcesz, a z pewnoÊcià b´dzie bardziej ni˝ zadowolony, ˝e mo˝e ci pomóc. Na
twoje ˝àdanie z przyjemnoÊcià kupi lub sprzeda akcje, zajmie si´
obs∏ugà nowej emisji twoich akcji (mo˝esz sam okreÊliç, ile swoich
akcji chcesz wypuÊciç) i pomo˝e ci skorzystaç z praw udzia∏owca.

Podpowiedê:
PomyÊl o zatrudnieniu
doradcy finansowego,
który pomo˝e ci uzyskaç
korzystniejsze warunki!

Z ostatniej opcji mo˝esz skorzystaç tylko wtedy, gdy jesteÊ w posiadaniu przynajmniej 50% akcji innej linii lotniczej, a ta linia posiada mniej
ni˝ 30% twoich akcji. Wykorzystujàc prawa udzia∏owca mo˝esz zlikwidowaç innà lini´ lotniczà lub jà przejàç. W obu przypadkach oznacza to o jednego rywala mniej…

Bie˝àce ceny akcji
W ka˝dej chwili w banku mo˝esz si´ tak˝e dowiedzieç, jakie sà bie˝àce ceny akcji wszystkich linii lotniczych. W tym celu spójrz na tablic´
z wykresami kursów, wiszàce na tylniej Êcianie. Kiedy ustawisz kursor
nad jednà z czterech plansz wiszàcych na tablicy, zobaczysz szczegó∏owe informacje na temat akcji danej linii lotniczej.

Biur o Petr ol Air
Podpowiedê:
Doradca do spraw paliwa i oleju
zawsze pomo˝e Ci podjàç
w∏aÊciwà decyzj´ – o ile nie masz
ca∏kowitego zaufania
do firmy Petrol Air

1

Petrol Air jest linià lotniczà, jednak ze zrozumia∏ych wzgl´dów handluje równie˝ paliwem lotniczym.
Wed∏ug naszych informacji Petrol Air okazyjnie Êwiadczy tak˝e inne
us∏ugi. Odbywa si´ to jednak na takiej drodze, ˝e nie ka˝dy mo˝e
z nich skorzystaç – jeÊli chcesz skorzystaç z tego rodzaju us∏ug, spróbuj wejÊç w dobre relacje z firmà lub podaruj jakiÊ prezent. W ka˝dym
razie koniecznie daj nam znaç, kiedy dowiesz si´ czegoÊ wi´cej!

Zbiorniki
Podpowiedê:
Pami´taj, ˝e po opró˝nieniu
zbiorników, twoje samoloty
b´dà ponownie tankowane
po cenach rynkowych!

Ceny paliw na Êwiatowym rynku podlegajà sta∏ym wahaniom. JeÊli
chcesz skorzystaç z okazji i kupiç paliwo na zapas po ni˝szych cenach,
musisz mieç zbiorniki, w których b´dziesz móg∏ je zgromadziç na
póêniej. W swoim biurze b´dziesz móg∏ wtedy zdecydowaç, czy twoje samoloty majà byç tankowane paliwem z twoich zbiorników, czy
benzynà nabywanà po bie˝àcych cenach rynkowych, zale˝nie od tego, co w danym momencie jest bardziej op∏acalne. Aby to zrobiç, wystarczy kliknàç obraz umieszczony na Êcianie w twoim biurze.
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Warsztat

2

Warsztat mieÊci si´ z prawej strony lotniska. Tam mo˝esz okreÊliç,
w jaki sposób twoje samoloty majà byç utrzymywane. M∏ody mechanik Jack zagadni´ty, ch´tnie przedstawi ci dost´pne mo˝liwoÊci:

Przeglàdy standardowe
Porozmawiaj z Jackiem o swoich samolotach, aby okreÊliç, kto b´dzie
dokonywa∏ regularnych przeglàdów twoich maszyn. Jack zaoferuje ci
kilka wariantów umów na przeglàdy, ró˝niàcych si´ oczywiÊcie pod
wzgl´dem kosztów. Nie powinieneÊ zawsze braç tego, co najtaƒsze.
Ta opcja okreÊla sposób, w jaki b´dà wykonywane regularne przeglàdy twoich samolotów. JeÊli mechanicy si´ nie sprawdzà, stan twoich
samolotów szybko si´ pogorszy i b´dziesz musia∏ si´ przyzwyczaiç do
d∏ugiej listy awarii oraz niezadowolonych klientów.

Dotychczasowe koszta utrzymania
Spytaj Jacka o koszty, aby dowiedzieç si´, ile dotychczas wyda∏eÊ na
utrzymanie poszczególnych maszyn. Wysokie koszty nie powinny ci´
odstraszaç od przewo˝enia pasa˝erów bezpiecznymi samolotami.
Koszty reklamy poprawiajàcej wizerunek w obliczu cz´stych awarii
maszyn b´dà raczej wi´ksze, ni˝ mniejsze!

Podpowiedê:
Pami´taj, ˝e warsztat zleca
remonty tym samym
mechanikom, którzy dokonujà
tak˝e codziennych przeglàdów.
Na czas remontu kapitalnego
lepiej zatrudniç wykwalifikowanych in˝ynierów!

Podnoszenie poziomu
Z czasem nawet dobrze utrzymywane samoloty ulegajà zu˝yciu (chocia˝ oczywiÊcie zabiera to du˝o wi´cej czasu, ni˝ w przypadku ma∏o
zadbanych maszyn), a wtedy mo˝e okazaç si´ konieczny generalny
przeglàd, dzi´ki któremu stan techniczny samolotów mo˝e zostaç
podniesiony do po˝àdanego poziomu.
Powiedz do Jacka: „Prosz´ naprawiaç moje samoloty w ten sposób…”,
po czym podaj docelowy poziom techniczny ka˝dej maszyny. 100%
oznacza tu, ˝e maszyna jest w mo˝liwie najlepszym stanie. Twój warsztat postara si´ poprawiç stan techniczny maszyn w ciàgu kilku najbli˝szych dni, nie powodujàc ˝adnych przerw w bie˝àcych lotach.
Aby nakazaç napraw´ wszystkich samolotów do jednego poziomu,
kliknij na opcji „Wszystkie samoloty”.
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Statystyka awarii
Spytaj Jacka o statystyki awarii, aby zobaczyç szczegó∏owà list´
wszystkich awarii dla ka˝dego z samolotów. Jako twój kontraktowy
mechanik, Jack jest najlepiej zorientowany we wszystkich awariach.
Gdy tylko zobaczysz list´, klikajàc na poszczególnych wpisach mo˝esz
zobaczyç wi´cej szczegó∏owych informacji.

Biura Air Travel 1 oraz „ Last Minu te” 2
W obu tych miejscach, znajdujàcych si´ na parterze lotniska, mo˝esz
zdobyç nowe zlecenia dla swojej linii lotniczej. Zlecenia otrzymane
w biurze podró˝y „Last Minute” zazwyczaj majà bardzo krótkie terminy realizacji, ale sà przez to du˝o bardziej dochodowe.
OczywiÊcie, musisz uwa˝aç, ˝eby twoi rywale nie wzi´li wszystkich
najlepszych zleceƒ, w przeciwnym razie b´dziesz musia∏ wziàç to, co
zostanie, a nie zawsze sà to najlepsze przeloty!
Dok∏adniejszy opis obu biur znajdziesz w rozdziale „Pierwsza gra”

Muzeum

3

Muzeum mieÊci si´ daleko w lewej cz´Êci lotniska. Jak sama nazwa
wskazuje, mo˝na w nim podziwiaç tylko starocie.
Pan Schlauberger, kustosz muzeum, przed laty znalaz∏ sobie dodatkowe zaj´cie, aby poprawiç swoje skàpe dochody i od tego czasu remontuje stare samoloty, po czym wystawia je na sprzeda˝. Tak wi´c
w muzeum kwitnie handel u˝ywanymi samolotami.
Nie wiemy, czy pan Schlauberger nadal musi handlowaç samolotami, ale nie pozwól, aby omin´∏a ci´ okazja i zaryzykuj przynajmniej
rzut oka na u˝ywane samoloty. Mo˝e ten w∏aÊciwy czeka tam na
ciebie? Z drugiej strony, na poczàtku prawdopodobnie nie b´dziesz
mia∏ innego wyboru i b´dziesz wr´cz skazany na u˝ywane samoloty. Jednak nie wspominaj o tym panu Schlaubergerowi, bo inaczej
mo˝e podnieÊç ceny!
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Sklep NASA

4

Ten futurystycznie przedstawiajàcy si´ sklep znajdziesz tylko
w misjach „Ostateczna granica” i „Za ostatecznà granic´”.
W tej misji twoim zadaniem b´dzie stanie si´ pierwszà
firmà, która zdo∏a zbudowaç kompletny wahad∏owiec,
a konieczne do tego komponenty – poczynajàc na
rampie startowej, a koƒczàc na kokpicie – mo˝na nabyç tylko w sklepie NASA.
Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa budowa odbywa si´ na
wyspie, po∏o˝onej z dala od lotniska. Cztery wyspy, po
jednej dla ka˝dej linii lotniczej, na których odbywa si´
budowa, mo˝esz obserwowaç przez lornetk´. Pami´taj:
kto b´dzie gotów pierwszy, ten wygrywa misj´!

K awiar enka Rick’s Cafe

5

Po stresujàcym dniu mo˝esz uraczyç si´ fili˝ankà kawy. Zupe∏nie przepracowany menad˝er nie pomo˝e swoim liniom lotniczym. Co wi´cej,
zamiast zajmowaç si´ wszystkim, co wymaga pracy, powinieneÊ
utrzymywaç kontakt z ludêmi, którzy mogà opowiedzieç ci wiele interesujàcych rzeczy.

Stoisko z gazetami

6

Niefortunnie, w∏aÊciciel stoiska nie daje si´ namówiç do dostarczania
gazet do twojego biura, wi´c musisz si´ sam po nie fatygowaç. Ale
nie martw si´, malutki trening nie zrobi ci ˝adnej krzywdy, co z pewnoÊcià potwierdzi twój trener fitness.
Nie mo˝esz przegapiaç najnowszych informacji. Jako menad˝er, masz
byç zawsze dobrze doinformowany. Jak to si´ mówi? Wiedza to pot´ga: ten, kto nie wie niczego – nie robi niczego. Aby móc przeglàdaç
ró˝ne magazyny, po prostu przesuƒ nad nimi kursorem. Nie musisz
nic za to p∏aciç, ale uwa˝aj i nie daj si´ przy∏apaç, bo z ma∏ej chmury
zrobi si´ du˝y deszcz.

Agencja r eklamowa

7

Znane powiedzenie z dziedziny reklamy: kto si´ nie og∏asza, ten ginie.
I tak to jest. Jak pasa˝erowie mogà wybieraç si´ na twoje linie, kiedy
nic o nich nie wiedzà? Nigdy nie uda ci si´ przetrwaç samemu na lotach czarterowych.
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Nie masz innej mo˝liwoÊci. Musisz inwestowaç w reklam´, jeÊli chcesz,
aby twój sukces by∏ d∏ugoterminowy. Udaj si´ do agencji reklamy na
wy˝szym pi´trze i porozmawiaj z prawdziwym ekspertem. W agencji
poinformujà ci´ tak˝e o wizerunku, jaki majà obecnie twoje linie lotnicze. Stale organizujàc kosztowne kampanie reklamowe polepszysz wizerunek firmy i sprawisz, ˝e stanie si´ ona szeroko znana.
Pami´taj jednak, ˝e reklama jest niewiele warta, jeÊli twoje samoloty
cz´sto spotykajà awarie, a obs∏uga jest na niskim poziomie. W miar´
mo˝liwoÊci wszystko powinno byç prawdà, wtedy reklama da najlepsze mo˝liwe efekty. W koƒcu chyba nie chcesz wyrzucaç pieni´dzy
w b∏oto? A mo˝e chcesz?!

Safe & Secur e Sp. z o. o.

1

Port lotniczy si´ rozrasta. Firma S&S wprowadzi∏a si´ odkàd pewne,
bynajmniej nie pokojowo nastawione, indywidua spod ciemnej
gwiazdy, wkroczy∏y na dobre na spokojne dotàd tereny. WejÊcie do
biura jest jednak ukryte. JeÊli je znajdziesz, przywitaj si´ grzecznie.
Pan Flightworthy, oficer ochrony firmy S&S, wprost uwielbia opowiadaç innym o swojej pracy.
Podpowiedê:
Krà˝à pog∏oski, ˝e wejÊcie
ukryte jest gdzieÊ tutaj.

Z tej fortecy bezpieczeƒstwa pan Flightworthy
sprawdza, czy wszystko
przebiega g∏adko i zgodnie z regu∏ami. Korzystajàc z monitorów, obserwuje i kontroluje nawet
najdalsze zakàtki lotniska. Tylko dlaczego damskie toalety równie˝ sà
pod obserwacjà? Mo˝e
nie zajmujmy si´ tym teraz…

Zakres us∏ug oferowanych przez firm´ ochroniarskà jest ogromny. Od
nadzoru komputerów po monitorowanie floty powietrznej. Jednak
aby cieszyç si´ poziomem tych us∏ug, musisz mieç sporà sumk´ pieni´dzy – regu∏y sà proste: im wi´ksze pieniàdze, tym lepsza ochrona.
Zastanów si´, jaki element wymaga szczególnej ochrony na terenie
lotniska. Nie chcia∏byÊ wiedzieç, ile mo˝e kosztowaç kampania na
rzecz poprawy twojego wizerunku na tym tle…
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HiTech Design Corporation

2

Niedawno firma HiTech Design otworzy∏a swojà fili´ na twoim lotnisku. Pan Balderdash konstruuje samoloty zgodnie z Twoimi ˝yczeniami i pomys∏ami. Jego najlepszym narz´dziem do tego celu jest „Konstruktor samolotów” (instrukcja w nast´pnym rozdziale). Biuro pana
Balderdasha znajdziesz na pi´trze, nad pasem do transportu baga˝u.
Pan Balderdash nie jest zbyt zainteresowany tym, jaki b´dzie ostateczny wyglàd samolotu, szczególnie, ˝e p∏acisz mu przed dostawà.
Dostajesz natomiast przyzwoite zapewnienie o niezawodnoÊci nawet
najbardziej wymyÊlnych projektów.
Lecz kto wie? Mo˝e ten najzupe∏niej zwariowany samolot przyniesie
sukces? Ostatecznie mnóstwo ludzi przepada za dziwacznymi i oryginalnymi pomys∏ami. Mo˝liwe jednak, ˝e ci ludzie b´dà usatysfakcjonowani takim lotem tylko raz.
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Podpowiedê:
Pami´taj te˝, ˝e
im wi´cej masz oddzia∏ów,
tym Twój wizerunek
jest lepszy.

Telepatia gratis
W grze Airline Tycoon Evolution mo˝esz si´ ∏atwo dowiedzieç, o czym
naprawd´ myÊlà pasa˝erowie i Twoi konkurenci. Wszystko, co musisz
zrobiç, to zbli˝yç kursor do wybranej postaci, a zdradziecka chmurka
z myÊlami pojawi si´ niemal natychmiast.

Nad g∏owami swoich konkurentów
mo˝esz zobaczyç takie dymki:
Ten bohater bardzo ci´ lubi. JeÊli zdarzy si´, ˝e jest przeciwnej
p∏ci, mo˝e to oznaczaç coÊ wi´cej ni˝ sympati´, ale co dok∏adnie? Tego musisz si´ dowiedzieç sam.
Ten gracz darzy ci´ sympatià, chocia˝ nie skacze z radoÊci na
Twój widok.
Temu bohaterowi jesteÊ oboj´tny. Bàdê ostro˝ny, poniewa˝
twoi konkurenci rzadko sà oboj´tni! Mo˝e temu ju˝ si´ wydaje,
˝e nie stanowisz dla niego ˝adnego zagro˝enia? Wiesz co robiç,
prawda?
PowinieneÊ coÊ zrobiç, aby poprawiç stosunki z tym graczem.
Ten goÊç wcale nie ci´ lubi. Mo˝e powinieneÊ sobie z nim
uciàç czasem ma∏à pogaw´dk´ przez telefon?
A ten bohater po prostu ci´ nienawidzi. Nikt z nas nie chcia∏by teraz znaleêç si´ na twoim miejscu. Najlepszà rzeczà, jakà
mo˝esz zrobiç, to po prostu wy∏àczyç komputer. Ale podr´cznik
mo˝esz czytaç dalej.

Nad g∏owami podró˝nych mo˝esz zaÊ zobaczyç
dymki z takimi obrazkami, jak:
Ten pasa˝er zamierza w∏aÊnie odebraç swój bilet.
Ten pasa˝er ma zamiar wejÊç na pok∏ad samolotu. Teraz to
tylko kwestia czasu.
Ten pasa˝er jest nieêle wkurzony, poniewa˝ w∏aÊnie spóêni∏
si´ na samolot. PowinieneÊ sprawdziç, dlaczego.
Samolot, którym ta osoba lecia∏a ostatnio, powinien byç
niezw∏ocznie naprawiony.
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Ten pasa˝er jest bardzo niezadowolony z obs∏ugi (i ju˝ myÊli o zmianie linii lotniczej). Mo˝e powinieneÊ zmieniç obs∏ug´?
Ten pasa˝er nie mo˝e narzekaç na obs∏ug´ (ale, gdyby
mia∏ powód, oj, narzeka∏by!)
Ten pasa˝er jest bardzo zadowolony z lotu.

Ten pasa˝er polecia∏by jeszcze raz tà samà linià w ka˝dym momencie, bez zadawania pytaƒ i b´dzie jà wszystkim polecaç.
(czerwony) Ten pasa˝er uwa˝a, ˝e przep∏aci∏. Albo oferowana jakoÊç us∏ug by∏a niska, albo ceny zbyt wysokie.
Ten pasa˝er ma ochot´ na coÊ s∏odkiego i p´dzi do sklepu
bezc∏owego.
A ten jest spragniony. Pewnie jest alkoholikiem.

Ten pasa˝er udaje si´ do banku.
Ten pasa˝er idzie do biura podró˝y. Marzy o cudownym
urlopie, ale nie mo˝e si´ zdecydowaç: wyjazd na zielonà trawk´ czy granie w Airline Tycoon Evolution?
Ten pasa˝er wraca do domu.
Ten pasa˝er zasi´ga informacji o godzinie przylotu swojego
samolotu.
Ten pasa˝er w∏aÊnie idzie do muzeum.

W ˝adnym wypadku nie zatrzymuj pasa˝era z taka chmurka
nad g∏owà! Ma pilnà potrzeb´ do za∏atwienia!
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Podpowiedê:
Mr Balderdash
i AC V1.0

Handlarze samolotów sà w pewnym zakresie ograniczeni. Widaç to,
kiedy chcesz samolotu, który ma spe∏niaç dok∏adnie wszystkie twoje ˝yczenia i pomys∏y. Szcz´Êliwie pan Balderdash idzie z duchem czasu i na twojà korzyÊç
otworzy∏ swój kolejny oddzia∏ na twoim lotnisku. W jego biurze projektowym, dzi´ki „Konstruktorowi samolotów”, mo˝esz zrealizowaç swoje najdziwniejsze, najbardziej wymyÊlne marzenia.
Pan Balderdash zaprojektowa∏ „Konstruktora samolotów” w ten sposób, by produkcja samolotów by∏ maksymalnie zautomatyzowana. Dlatego jego narz´dzie oferuje ci
pewnà gam´ standardowych cz´Êci, spoÊród
których wybierasz te, które najbardziej ci odpowiadajà i ∏àczysz wed∏ug w∏asnego uznania.

P r zewodnik po funkcjach
Konstruktor samolotów:
Twój pierwszy krok
na Êcie˝ce projektowania
samolotów.

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
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W dolnej cz´Êci ekranu wybierasz poszczególne cz´Êci samolotu klikajàc na nich myszkà, po czym przeciàgasz je myszkà na b∏´kitny cyfrowy stó∏ kreÊlarski poÊrodku ekranu. Aby zapoznaç si´ z poszczególnymi cz´Êciami i wybraç t´, która najbardziej ci odpowiada, u˝yj strza∏ek narysowanych obok ka˝dego z komponentów.

Konstruktor samolotów Rozdzia∏ 12
Nazwa projektu (1)
Samolot bez nazwy? Niemo˝liwe! Na szcz´Êcie to okienko pozwoli ci
ochrzciç samolot. Wyobraê sobie butelk´ szampana, roztrzaskujàcà
si´ elegancko na nosie samolotu. Nie ma ˝adnych ograniczeƒ dla
twojej wyobraêni w wymyÊlaniu nazw. Miej jednak na uwadze, ˝e nazwa taka, jak „Pierwsza Kaczka #1” z pewnoÊcià nie wzbudzi zaufania pasa˝erów. Po drugie, wybierz takà nazw´, którà potem ∏atwo
znajdziesz w katalogu pana Balderdash.

Dane techniczne (2)
WyÊwietlone dane techniczne zale˝à od wyboru i iloÊci cz´Êci samolotu, które umieÊci∏eÊ w swoim projekcie. Opcja ta pozwala ci zapoznaç si´ z przewidywanymi mo˝liwoÊciami twojego dzie∏a ju˝ na etapie projektu.
Waga: Ile wa˝y twój metalowy ptaszek? Od tego g∏ównie zale˝y wymagana moc i liczba silników.
Pasa˝erowie: OkreÊla maksymalnà liczb´ pasa˝erów, którà samolot
mo˝e przyjàç na pok∏ad.
Ha∏as: Jak myÊlisz, dlaczego ceny nieruchomoÊci w pobli˝u pasów
startowych g∏ównych portów lotniczych sà tak niskie? W∏aÊnie!
Samoloty okropnie ha∏asujà. Dla korzyÊci agentów nieruchomoÊci
i spokoju mieszkaƒców tych skrajnie ha∏aÊliwych miejsc, powinieneÊ mieç oko na iloÊci ha∏asu, jakà emitujà twoje samoloty. W dodatku oszcz´dzisz swoim pasa˝erom uszkodzeƒ s∏uchu, które mog∏yby bez wàtpienia nastàpiç w zbyt ha∏aÊliwym samolocie.

Podpowiedê:
Cichy samolot b´dzie
oczywiÊcie bardziej
odpowiada∏ pasa˝erom
i polepszy wizerunek
Twojej firmy.

Zu˝ycie paliwa: Tutaj dowiesz si´ jak du˝o paliwa zu˝ywa twój samolot, co zale˝y od ci´˝aru i modelu silnika.
NiezawodnoÊç: Bardzo wa˝ny czynnik dla kalkulacji kosztów napraw twojej maszyny latajàcej. Poziom niezawodnoÊci wyznacza
te˝, czy pasa˝erowie linii dotrà do celu podró˝y ca∏o i bezpiecznie,
czy te˝ b´dà musieli po drodze przetestowaç ze stewardessà instrukcj´ bezpieczeƒstwa.
Pr´dkoÊç: Ta pozycja wskazuje z jaka pr´dkoÊcià b´dzie lataç twój
samolot.
Koszta: Ten punkt z pewnoÊcià wzbudza w Tobie najwi´ksze zainteresowanie? Ile te˝ wyniesie ca∏kowity koszt tego wspania∏ego samolotu. A˝ tyle? Och, mo˝e lepiej kupiç w koƒcu jakiÊ taƒszy kad∏ub?
Ostrze˝enie: Program ostrze˝e ci´ przed b∏´dami konstrukcyjnymi,
przyk∏adowo, jeÊli wybrane silniki nie b´dà zdolne do poderwania
samolotu, zostaniesz na pewno o tym poinformowany.

Cyfrowa deska kreÊlarska (3)
W tym oknie mo˝esz obserwowaç, jak Twój projekt powoli nabiera
kszta∏tów.
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Funkcje (4)
Kliknij symbol dokumentu, by utworzyç nowy projekt, którego mo˝esz u˝yç, aby zapisaç swoje pomys∏y. U˝yj kosza, jeÊli chcesz ca∏kowicie usunàç projekt.

Zamknij i zapisz (5)
U˝yj tych dwóch przycisków, aby zakoƒczyç projektowanie. Zielony
ptaszek powoduje zapisanie projektu i wys∏anie go do pana Balderdasha, który natychmiast umieszcza go na swojej liÊcie zamówieƒ.
Czerwony krzy˝yk koƒczy program bez zapisywania projektu.

Silniki (6)

Podpowiedê:
Dane techniczne
zawierajà wszystkie
niezb´dne informacje
o Twoim przysz∏ym
samolocie.

Szybowce sà ciche, oszcz´dzajà paliwo i mogà lataç nocà, jednak majà
ograniczony zasi´g, a start wymaga
wielkiego wysi∏ku oraz urwiska do
wzbicia si´ w powietrze. Odkàd ˝aden port lotniczy nie dysponuje takim pasem startowym, ka˝da s∏ono
op∏acona maszyna latajàca posiada
przyzwoite silniki. Czy u˝yjesz nowoczesnej dyszy odrzutowej, czy Êmigie∏ starej daty – to zale˝y od ciebie,
masy samolotu (znasz jakikolwiek samolot jednosilnikowy o du˝ej pojemnoÊci?) i poziomu ha∏asu, na jaki chcesz naraziç pasa˝erów.

Skrzyd∏a (7)
Absolutnie niezb´dne dla g∏ównych charakterystyk handlowych, na
przyk∏ad bankowoÊci. Od skrzyde∏ typu Hippe Delta po klasyczne proste konstrukcje dla Êmig∏owców.

Tylne usterzenie (8)
Cz´Êci z tej grupy sà niezb´dne dla ka˝dego samolotu jedynie ze
wzgl´dów estetycznych. Niezale˝nie od tego, ˝e forma wp∏ywa na
poziom ha∏asu i zu˝ycie paliwa oraz zapobiega wypadaniu pasa˝erów
z ty∏u samolotu, ma ona tak˝e wielki wp∏yw na wykonanie lotu.
Dziób: G∏owa i centrum dowodzenia maszynà.
Kad∏ub: Alfa i omega ka˝dego samolotu. IloÊç dost´pnych foteli, tak,
jak i masa, niezawodnoÊç, emisja ha∏asu zale˝à od rozmiaru
i kszta∏tu kad∏uba.
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Skoƒczy∏eÊ? Âwietnie. Zapisz projekt i idê porozmawiaç z panem Balderdashem, poniewa˝ Twój model pojawi∏ si´ w∏aÊnie
na jego liÊcie zamówieƒ.

Konstruktor samolotów Rozdzia∏ 12
Funkcje inter netowe
Wymiana samolotów
Airline Tycoon Evolution daje Ci mo˝liwoÊç wyceny i wymiany Twoich
modeli poprzez oficjalnà witryn´ internetowà gry. OczywiÊcie b´dziesz potrzebowa∏ do tego aktywnego ∏àcza internetowego. Pomoc
jest bezp∏atna, chocia˝ nara˝asz si´ na koszty po∏àczenia. Aby dokonaç wymiany, wejdê na stron´: http://www.spellbound.de, gdzie
znajdziesz tak˝e instrukcj´, opisujàcà jak wyeksportowaç opis twojego samolotu i jak zaimportowaç nowy projekt z sieci.

Lista najlepszych wyników
Mo˝e i masz monopol w grze Airline Tycoon Evolution na swoim komputerze, a wokó∏ Ciebie nie ma innych magnatów. Ale co z resztà
Êwiata? Wejdê na list´ najlepszych Êwiatowych wyników i zobacz,
w jakim stopniu opanowa∏eÊ gr´. List´ znajdziesz na witrynie twórców gry pod adresem http://www.spellbound.de. Znajdziesz tam
te˝ instrukcj´, podajàcà jak wpisaç swoje najlepsze wyniki na t´ list´.
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Rozdzia∏ 13 Pasek stanu
Podczas gry, na dole ekranu b´dziesz widzia∏ pasek stanu. Po jego lewej stronie zawsze widoczne jest logo Twoich linii lotniczych.

JeÊli klikniesz na nim myszkà, otworzy si´ okno statystyk. Jest ono
bardziej szczegó∏owo opisane w nast´pnym rozdziale.

Podpowiedê:
To odnosi si´ tak˝e
do symbolu zegara.

Tu˝ obok logo znajduje si´ symbol oznaczajàcy zegar i symbol dolara. Gdy klikniesz na ikonie zegara, czas przyspieszy. Klikajàc prawym
klawiszem myszki spowodujesz ponowne zwolnienie jego up∏ywu.
Kliknij zegar kilka razy, aby czas bardziej przyÊpieszyç. Mo˝esz to tak˝e uczyniç, naciskajàc klawisze „+” i „–”.
Up∏yw czasu i dni mo˝na te˝ przyÊpieszaç, przytrzymujàc wciÊni´ty
klawisz myszki na cyfrach zegara lub datowniku.
Kiedy klikniesz ikon´ dolara albo cyfr´ wskazujàcà stan konta, zobaczysz szczegó∏owy wyciàg z konta bankowego obejmujàcy ostatnie
transakcje.
Z prawej strony pasku stanu znajdujà si´ te˝ dwie inne ikony. Klikajàc
raz na ni˝szej z nich
, przejdziesz do g∏ównego menu gry. Klikajàc
symbol znajdujàcy si´ powy˝ej
, zobaczysz ponownie ostatnià informacj´ od Belindy.

P r zedmioty
Po prawej stronie paska stanu zobaczysz szeÊç pustych (na poczàtku
gry) pól. Kiedy tylko kupisz jakiÊ przedmiot lub znajdziesz w biurach,
pojawi si´ on na jednym z pustych miejsc.
Niektóre rzeczy, takie, jak notebook czy telefon komórkowy, mogà
byç u˝ywane w ka˝dej chwili, wystarczy kliknàç na odpowiednim
symbolu. Pozosta∏e przedmioty b´dà mia∏y zastosowanie tylko wtedy,
gdy zechcesz podarowaç je komuÊ w prezencie.
Mo˝esz mieç maksymalnie szeÊç ró˝nych przedmiotów jednoczeÊnie.
Te z nich, które nie sà ci ju˝ potrzebne mo˝esz wyrzuciç, klikajàc je
prawym klawiszem myszki.
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Statystyki Rozdzia∏ 14
W Airline Tycoon Evolution próbowaliÊmy, gdziekolwiek to by∏o mo˝liwe, ograniczyç si´ do paru kolumn i wykresów. Niestety, nie da si´ ich
uniknàç w ogóle. Jako zadoÊçuczynienie, otrzymasz od nas mnóstwo
informacji o twojej linii lotniczej, niezale˝nie od tego, czy podà˝asz
Êcie˝kà sukcesu, czy te˝ widmo bankructwa depcze Ci po pi´tach.
B´dziesz móg∏ tak˝e zapoznaç si´ z wynikami konkurentów i od razu
porównaç je z danymi swojej linii lotniczej.

Statystyki
1

2

3
4
5
6

Ekran z danymi statystycznymi przywo∏ujesz klikajàc logo swojej linii
w lewym rogu paska stanu.
Pozycja (2) pokazuje ci liczb´ dni sp´dzonych na bie˝àcej grze. Poni˝ej, po prawej stronie umieszczone jest zestawienie ró˝nych wartoÊci
istotnych dla rozgrywki (3). WartoÊci te pokazywane sà w grupach.
Pod poj´ciem „Suma” pokazywana jest ∏àczna kwota liczb i wartoÊci
z danej grupy. Mo˝esz sam wyznaczaç, które z wartoÊci b´dà wchodziç w sk∏ad wyliczonej sumy, w∏àczajàc lub wy∏àczajàc klikni´ciami
wybrane pozycje na liÊcie (to, czy sà one zliczane wskazuje obecnoÊç
lub brak czerwonego ptaszka obok nazwy wartoÊci).

Podpowiedê:
Mo˝esz tak˝e kliknàç
na opisie grupy.
Spróbuj sam…
Sprawdê te˝, jak dzia∏a
klawisz Shift!

Pod (4), (5) oraz (6) mo˝esz przechodziç mi´dzy ró˝nymi zestawieniami wartoÊci, pogrupowanymi w trzech dzia∏ach: „Przeglàd dzienny”,
„Finanse” oraz „Firma”. Klikajàc na pasku (1) mo˝esz prze∏àczaç si´
z widoku listy na wykresy.
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Rozdzia∏ 14 Statystyki
Wykresy
Okno wykresu
1
2

3
4
W trybie wykresów wartoÊci reprezentujà linie na wykresach. Klikajàc
na portretach bohaterów poni˝ej (3), mo˝esz w∏àczaç i wy∏àczaç widok danych dla wybranych postaci.
Podpowiedê:
W Airline Tycoon Evolution
miesiàce zawsze majà 30 dni,
niezale˝nie od tego, co napisano
w twoim kalendarzu Êciennym.

Wykresy maja t´ przewag´ nad liczbami, ˝e pozwalajà ci analizowaç
wartoÊci na przestrzeni czasu. Skal´ wykresu mo˝esz zmieniç klikajàc
ikony lupy (1) oraz (2). Najmniejszy okres czasu, który mo˝na pokazaç na wykresie, to siedem dni (wtedy widzisz wartoÊci z ostatnich
siedmiu rund gry). Najwi´kszy to 12 miesi´cy. WartoÊci poÊrednie to
1, 3 i 6 miesi´cy.
Klikajàc (4) lub naciskajàc prawy klawisz myszy, wracasz do gry.
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Gra w sieci Rozdzia∏ 15

Tip:
Refer to your Windows
documentation on how to
install network protocols.

Hint:
All players must use the
same protocol otherwise,
they cannot take part in
the same game!
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Rozdzia∏ 15 Gra w sieci
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Gra w sieci Rozdzia∏ 15
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Rozdzia∏ 15 Gra w sieci
Tip:
Money that has been
transferred cannot be
retrieved. You should
therefore consider in
advance whether the risk
is really worth it...
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Opcje Rozdzia∏ 16

Ró˝ne opcje pozwalajà dopasowaç gr´ Airline Tycoon Evolution do
twoich upodobaƒ. U˝yj przycisku umieszczonego w prawej dolnej
cz´Êci ekranu (na pasku stanu)
, aby otworzyç menu opcji ekranu.
Na obramowaniu g∏ównego menu zobaczysz napis „Version 1.00”.
JeÊli znajdziemy jakiÊ b∏àd w naszym programie, z pewnoÊcià opublikujemy uaktualnienie, po którego zainstalowaniu numer wersji ulegnie podwy˝szeniu. Dzi´ki tej funkcji zawsze wiesz na bie˝àco, jaki
jest numer wersji twojej gry.
Wszystkie pozycje z wielokropkiem na koƒcu przenoszà do nowego
menu z opcjami. Wszystkie opcje opisaliÊmy poni˝ej.

Grafika
Menu grafiki pozwala w∏àczaç i wy∏àczaç szczegó∏y graficzne, co pozwala dostosowaç dzia∏anie gry do wydajnoÊci Twojego komputera. JeÊli wydaje si´, ˝e akcja na lotnisku toczy si´ nieco oci´˝ale (ekranu si´ powoli przewija lub ruchy pasa˝erów sà nienaturalnie powolne) powinieneÊ wy∏àczyç opcje „PrzezroczystoÊç”, „Samoloty” oraz „Przewijanie”.
Samoloty: Wy∏àczenie tej opcji spowoduje, ˝e nie b´dzie widaç odlatujàcych i przylatujàcych samolotów.
Pasa˝erowie: Wy∏àczenie tej opcji sprawi, ˝e pasa˝erowie nie b´dà
ju˝ widoczni. Jak˝e puste b´dzie teraz lotnisko!
Przenikanie: W∏àcza i wy∏àcza efekt przenikania si´ ekranów podczas zmiany widoku.
Dymki: Wy∏àcz, a chmurki z myÊlami pasa˝erów i konkurentów nie
b´dà wi´cej pokazywane.
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Rozdzia∏ 16 Opcje
Przewijanie: JeÊli wy∏àczysz t´ opcj´, obraz na ekranie nie b´dzie si´
przesuwa∏ p∏ynnie, ale przeskakiwa∏ skokowo wraz z ruchem postaci.
PrzezroczystoÊç: Wy∏àcz, a pewne elementy graficzne, jak balustrady i barierki, nie b´dà ju˝ pó∏przeêroczyste.
Cienie: Cienie nie b´dà wi´cej widoczne.

Dêwi´k
Muzyka MIDI: w∏àcza lub wy∏àcza podk∏ad muzyczny.
Losowy utwór: Kliknij, aby zmieniç utwór na losowo wybrany.
Pomiƒ utwór: Kliknij w dowolnym momencie, aby pominàç odtwarzany utwór.
Dêwi´k cyfrowy: Ta opcja w∏àcza i wy∏àcza odtwarzanie efektów
dêwi´kowych i mowy.
Otoczenie: Suwak obok nazwy opcji umo˝liwia zmian´ si∏y odg∏osów otoczenia.
Komunikaty: Ten suwak kontroluje poziom g∏oÊnoÊci zapowiedzi samolotów.
Mowa: Poziom g∏oÊnoÊci mowy w biurach. Gdy ustawisz wskaênik
g∏oÊnoÊci w pozycji zerowej, automatycznie pojawià si´ chmurki
z dialogami.
Efekty: Poziom g∏oÊnoÊci ró˝nych efektów dêwi´kowych.
Samoloty: Tà opcjà mo˝esz ustawiaç nat´˝enie ha∏asu emitowanego
przez samoloty.

Inne
Asystent: JeÊli uwa˝asz, ˝e poradzisz sobie bez asystentki, tà opcjà
mo˝esz jà poprosiç, aby wi´cej ci nie doradza∏a.
Doradca: JeÊli t´ opcj´ wy∏àczysz, ˝aden doradca nie b´dzie ci ju˝
wi´cej udziela∏ wskazówek.
Autozapis: JeÊli ta opcja jest mo˝liwa, gra b´dzie automatycznie zapisywana o godzinie 17:00 (czasu gry).
Fax: Tà opcjà mo˝esz wy∏àczyç wyÊwietlanie og∏oszeƒ o nadejÊciu
faksu.
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Opcje Rozdzia∏ 16
¸atwe skróty: U˝ywane w grze skróty nazw portów lotniczych sà
mi´dzynarodowym standardem, jednak nie zawsze odpowiadajà
one wyobra˝eniom. W ten sposób Rzym oznaczany jest oficjalnie
skrótem „FCO”. JeÊli w∏àczysz t´ opcj´, zamiast mi´dzynarodowych skrótów, b´dà u˝ywane niestandardowe, ale za to ∏atwiejsze do zapami´tania.
Dymki z tekstem: JeÊli w∏àczysz t´ opcj´, dymki b´dà widoczne nawet wtedy, gdy w∏àczysz czytanie dialogów.
Odprawa: Ta opcja w∏àcza lub wy∏àcza ekran z podsumowaniem wyników, pokazujàcy si´ przed rozpocz´ciem porannej odprawy
u pana Uhriga.

Wczytywanie gry
W tym menu mo˝esz wczytaç zapisanà uprzednio gr´. Aby to zrobiç,
po prostu kliknij na wybranej pozycji.
Automatycznie zapisywane gry pojawiajà si´ na najni˝szej pozycji
pod nazwà „Autozapis”.

Zapisywanie gry
Mo˝esz zapisaç gr´ w dowolnej pozycji, klikajàc na jednym z 11 dost´pnych miejsc. Po prostu kliknij w wybranej linii i wpisz nazw´, po
czym kliknij „OK”. WczeÊniejsze zapisy mo˝na zast´powaç nowymi.
Ostatnia, dwunasta pozycja, jest zarezerwowana dla zapisów automatycznych.
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Rozdzia∏ 17 Rozwiàzywanie problemów z grà
Odnoszàc si´ do podanych poni˝ej opisów ró˝nych problemów, nie
chcemy ca∏ej winy zrzucaç na niesprawne lub b∏´dnie zainstalowane
sterowniki, jednak doÊwiadczenie pokazuje, ˝e w wi´kszoÊci przypadków przyczynà b∏´dów programu sà przestarza∏e lub niezgodne sterowniki, jak równie˝ b∏´dne konfiguracje komputera. Dlatego te˝
chcielibyÊmy na poczàtku wykluczyç te znane i najcz´Êciej wyst´pujàce êród∏a b∏´dów.
Najwi´cej problemów w przypadku gier sprawiajà sterowniki kart
dêwi´kowej i graficznej. JeÊli sà one uszkodzone lub niezgodne z u˝ywanym systemem operacyjnym, albo posiadanà wersjà DirectX, uruchamiana gra jest zamykana (zazwyczaj) bez ostrze˝enia i u˝ytkownik
wraca do Windows. B∏´dy tego rodzaju wyst´pujà sporadycznie i sà
bardzo trudne do odtworzenia. Najlepsze, co mo˝emy zaleciç w przypadku ich wyst´powania, to aktualizacja sterowników sprz´towych –
przede wszystkim kart dêwi´kowej i graficznej. Mo˝na je znaleêç
w sieci na witrynach producentów kart a czasami na p∏ytach do∏àczanych do popularnych czasopism komputerowych.
W rzadkich wypadkach do tego rodzaju b∏´dów prowadzà tak˝e konflikty przerwaƒ lub defekty sprz´tu. Poni˝sza lista opisuje najcz´Êciej
wyst´pujàce problemy z grà Airline Tycoon Evolution, jak i sposoby ich
rozwiàzywania.

Kiedy uruchamiam gr´, ekran pozostaje ciemny
Po pierwsze, sprawdê, czy poprawnie zainstalowa∏eÊ DirectX. Mo˝esz do
tego u˝yç „Narz´dzia diagnostycznego DirectX”. Aby je uruchomiç, wybierz z menu „Start” polecenie „Uruchom…”, po czym wpisz w okienko
„Otwórz” tekst „dxdiag.exe” (bez cudzys∏owów) i naciÊnij Enter. Nast´pnie skonsultuj si´ z plikiem pomocy uruchomionego programu.
Narz´dzie to pomo˝e ci wykryç potencjalne b∏´dy twojego systemu. JeÊli masz problemy z wykonaniem powy˝szego zadania lub wspomniane
narz´dzie nie wykry∏o ˝adnych b∏´dów, spróbuj zainstalowaç DirectX raz
jeszcze. Program instalacyjny DirectX czasami pyta, czy zastàpiç okreÊlone sterowniki – spróbuj w drugim podejÊciu odpowiedzieç na to pytanie twierdzàco, w przeciwnym wypadku sterowniki nie zostanà zaktualizowane. Ponadto nie zapomnij o ponownym uruchomieniu komputera, po dokonaniu wszelkich zmian konfiguracji.
Inny sposób rozwiàzania tego problemu polega na r´cznym ustawieniu rozdzielczoÊci ekranu na 640 x 480 punktów, przy jakoÊci kolorów
High Color (16 bitów). Jak zmieniç rozdzielczoÊç ekranu, dowiesz si´
z dokumentacji systemu Windows.

Gra zamyka si´ zaraz po stracie
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Upewnij si´, ˝e na twoim dysku twardym jest dostatecznie du˝o wolnego miejsca – przynajmniej 20-30 MB, aczkolwiek wielkoÊç ta zale˝y
od iloÊci pami´ci RAM zainstalowanej w twoim komputerze. Im mniej
pami´ci RAM, tym wi´cej trzeba miejsca na dysku.

Rozwiàzywanie problemów z grà Rozdzia∏ 17
Mo˝liwe te˝, choç doÊç rzadkie, ˝e DirectX™ jest zainstalowany nieprawid∏owo lub wcale. Zainstaluj go raz jeszcze z p∏yty CD z grà Airline Tycoon Evolution, gdzie znajdziesz plik „DXSetup.exe”. Nie zapomnij
o ponownym uruchomieniu komputera po zakoƒczeniu instalacji.
JeÊli masz czasami problemy tak˝e z innymi grami, mo˝liwe, ˝e bie˝àca instalacja systemu Windows uleg∏a uszkodzeniu. Ponowna instalacja rozwiàzuje wiele problemów, jednak przed jej wykonaniem nale˝y usunàç
bie˝àcà instalacj´ (nadpisywanie jej jest nieskuteczne). Pami´taj jednak,
aby WCZEÂNIEJ WYKONAå KOPI¢ ZAPASOWÑ WSZYSTKICH DOKUMENTÓW, gdy˝ w przeciwnym wypadku mo˝esz nieodwracalnie utraciç
wa˝ne dane. JeÊli jesteÊ niedoÊwiadczonym u˝ytkownikiem, poproÊ o pomoc osob´ z du˝ym doÊwiadczaniem i nie próbuj tego robiç samemu.

Gra zamyka si´ w niespodziewanych momentach
JeÊli w Êrodku zabawy Airline Tycoon Evolution zamyka si´ niespodziewanie, prawdopodobnym êród∏em problemów sà b∏´dne sterowniki.
Zalecamy w takim wypadku aktualizacj´ sterowników sprz´towych –
przede wszystkim kart dêwi´kowej i graficznej. Mo˝na je znaleêç w sieci na witrynach producentów kart a czasami na p∏ytach do∏àczanych do
popularnych czasopism komputerowych.
Spróbuj te˝ przed ka˝dà rozgrywkà uruchomiç komputer ponownie
i przed uruchomieniem gry, zamknij wszystkie programy pracujàce
w tle – tj. ikony obecne w obszarze powiadomieƒ na pasku zadaƒ
(tray), ró˝ne programy do wspó∏dzielenia czy Êciàgania plików oraz palety z narz´dziami, takie, jak chocia˝by „Pasek skrótów Office”.
JeÊli nadal wyst´pujà sporadyczne b∏´dy, wy∏àcz na prób´ wszystkie
efekty dêwi´kowe przy u˝yciu narz´dzia konfiguracyjnego opisanego
poni˝ej, po czym spróbuj zagraç raz jeszcze. W przypadku, gdyby gra
dzia∏a∏a poprawnie bez efektów dêwi´kowych, prawdopodobnym winowajcà sà sterowniki twojej karty dêwi´kowej. Szczególnie posiadacze kart AWE 64 powinni koniecznie zainstalowaç najnowsze sterowniki, które mo˝na pobraç ze strony http://www.creativelabs.com/.

Nie s∏ychaç muzyki
Do odtwarzania muzyki, Airline Tycoon Evolution wykorzystuje standardowe wyjÊcie dêwi´ku MIDI systemu Windows. JeÊli podczas gry nie
s∏yszysz w tle muzyki, sprawdê najpierw w opcjach gry, czy odtwarzanie muzyki jest w∏àczone (zobacz rozdzia∏ „Opcje”), a nast´pnie upewnij si´, ˝e w∏àczy∏eÊ g∏oÊniki, kable sà pod∏àczone poprawnie i nie wyciszy∏eÊ dêwi´ku w opcjach systemu („G∏oÊnoÊç”).
Pami´taj te˝, ˝e jeÊli zmienia∏eÊ kart´ muzycznà, mo˝e byç konieczna
ponowna instalacja DirectX™.
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Nie s∏ychaç efektów dêwi´kowych
Sprawdê najpierw w opcjach gry, czy w∏àczone jest odtwarzanie dêwi´ku cyfrowego (zobacz rozdzia∏ „Opcje”), a nast´pnie upewnij si´, ˝e
w∏àczy∏eÊ g∏oÊniki, kable sà pod∏àczone poprawnie i nie wyciszy∏eÊ
dêwi´ku w opcjach systemu („G∏oÊnoÊç”).
Po wykonaniu tych czynnoÊci uruchom system ponownie – jeÊli karta
muzyczna pracuje poprawnie, w chwili startu komputera, przez g∏oÊniki rozlegnie si´ krótki dêwi´k. JeÊli go nie s∏ychaç w g∏oÊnikach, mo˝e
okazaç si´ konieczna ponowna instalacja karty dêwi´kowej.

Kursor myszy jest niewidoczny, porusza si´ skokowo
lub jego obraz dr˝y
Taka sytuacja mo˝e wystàpiç, jeÊli masz zainstalowany przestarza∏y lub
niesprawny sterownik karty graficznej, ewentualnie przestarza∏y lub
niesprawny sterownik myszy. Âciàgnij z witryn internetowych producentów karty graficznej i myszki najnowsze wersje sterowników i zaktualizuj swój system. Pami´taj, aby nast´pnie dokonaç aktualizacji DirectX i uruchomiç system ponownie.
JeÊli powy˝sze czynnoÊci nie spowodowa∏y ustàpienia problemów, mo˝esz korzystaç w grze ze standardowego kursora systemu Windows.
Aby go w∏àczyç, u˝yj opisanego poni˝ej narz´dzia konfiguracyjnego
gry Airline Tycoon Evolution.

Pomoc techniczna w Polsce
W Polsce pomocy technicznej udziela firma Cenega Poland Sp. z o.o.
W przypadku problemów zadzwoƒ pod numer telefonu:

(22) 868 52 61.
Mo˝esz te˝ opisaç problem i przes∏aç t´ informacj´ faksem:

(22) 868 52 60
lub przes∏aç e-mail na adres:
serwis@cenega.pl

Adres do korespondencji pocztowej:
Dzia∏ Pomocy Technicznej
Cenega Poland Sp. z o.o.
ul. Dzia∏kowa 37, 02-234 Warszawa
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Rozwiàzywanie problemów z grà Rozdzia∏ 17
Narz´dzie konfiguracyjne
U˝yj narz´dzia konfiguracyjnego, by w razie problemów z grà zmieniç jej opcje konfiguracyjne. Opcje te pozwalajà w∏àczyç i wy∏àczyç
dêwi´k, odtwarzanie g∏osów, zmieniç kursor na normalnà strza∏k´
i tym podobne. Narz´dzie to znajdziesz w grupie programu Airline Tycoon Evolution w menu „Start”.
Dzi´ki narz´dziu konfiguracyjnemu mo˝esz zidentyfikowaç przyczyn´
problemów z programem i znaleêç winowajc´, powodujàcego zawieszanie si´ programu lub wykonywanie przez niego nieprawid∏owych
operacji. Prosimy pami´taç, ˝e jakiekolwiek zmiany wprowadzone
przy u˝yciu tego narz´dzia nie zostanà wprowadzone, zanim Airline
Tycoon Evolution nie zostanie zamkni´ty i uruchomiony ponownie.
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Rozdzia∏ 18 Twórcy gry
Produkcja

Pomys∏ gry
Zarzàdzanie projektem
Programowanie
Dodatkowe programowanie

Grafika

Dodatkowa grafika

Sekwencje 3D

Muzyka i efekty

Thomas Holz
Robert Kleinert
Andreas Speer
Thomas Holz
Stéphane Becker
Stephan Bergmann
Armin Gessert
Ulrich Mohr
Jean-Marc Haessig
Serge Mandon
Fabrice Weiss
Marc Hasenbeck
Bernd Seger
Andras Kavalecz
Izabelle Gadblet
Fanny Buecher
Jean-Marc Haessig
Serge Mandon
Eric Urocki
Michael Anarp
Robert Kleinert

Nagrania oryginalne

TI:ME:CO:DE

Zarzàdzanie jakoÊcià

Stefan Bergmann
Marcus Bourguet
Sebastian Gingter
Jochen Gessert
Myriam Haessig
Nick Klumpp
Paul Klumpp
Alexander Schäfer
Jean-Michel Stenger

Podr´cznik
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Armin Gessert
Jean-Marc Haessig

Projekt opakowania

Armin Gessert
Mischa Strecker
Jean-Marc Haessig
Mischa Strecker

Twórcy gry Rozdzia∏ 18
Monte Cristo
Jean-Christophe Marquis
Jean-Marc de Féty
Produkcja

Marketing i dzia∏ sprzeda˝y

Specjalne podzi´kowania

Pascal Héry
Aymerick Despres
James Rebours
Claire de La Ruelle
Virginie Dausse
Stéphanie Grasset
Julia Legner
James Glover
Alain André
Jérôme Duffau
Anna Herslow
Matthew Edwards
Bernhard Ewers
Thomas Friedmann
Claudia Katte
Andreas Körber
Karsten ‘Chuck the plant’ Lasaar
Catherine Mastio
Pierre Moog
Herbert Peters
Denis Roudot i jego zespó∏
Manfred ‘Mahlzeit’ Söll
Susanne Wessely
Stefan Wessely
Markus Windelen
Fanny Zullo
Zobi die Fliege

Cenega
Nadzór nad lokalizacjà
Lokalizacja i nagrania
Podr´cznik

Sk∏ad i ∏amanie
Testy

Dorota Koêbielska
NSG
Izabela Latos
¸ukasz M. Pogoda
Cezary Kietliƒski CENEGA DTP
Andrzej Âciuba
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Dodatek
Dane techniczne samolotów
Airbus Industrie

A 300

Boeing

767-300 ER

Miejsc: ............................................ 375
Cargo (t): .......................................... 37
Pilotów: .............................................. 2
Personel: ............................................ 5
SzybkoÊç (km/h): ............................ 875
Zasi´g (km): ................................ 8 000
Zbiorniki (l):................................ 29 700
Spalanie (l/h): .............................. 2 983

Miejsc:.............................................. 290
Cargo (t):............................................ 29
Pilotów:................................................ 2
Personel: .............................................. 4
SzybkoÊç (km/h): .......................... 1 012
Zasi´g (km): .................................. 9 940
Zbiorniki (l): ................................ 20 000
Spalanie (l/h): ................................ 2 800

Airbus Industrie

Boeing

A 310

707-320C

Miejsc: ............................................ 250
Cargo (t): .......................................... 25
Pilotów: .............................................. 2
Personel: .............................................. 4
SzybkoÊç (km/h): .............................. 900
Zasi´g (km): .................................. 7 350
Zbiorniki (l): ................................ 24 210
Spalanie (l/h): ................................ 2 850

Miejsc:.............................................. 189
Cargo (t):............................................ 18
Pilotów:................................................ 3
Personel: .............................................. 4
SzybkoÊç (km/h): .............................. 975
Zasi´g (km): .................................. 5 840
Zbiorniki (l): ................................ 92 250
Spalanie (l/h): .............................. 15 345

Airbus Industrie

Boeing

A 320

720

Miejsc:.............................................. 149
Cargo (t):............................................ 14
Pilotów:................................................ 2
Personel: .............................................. 3
SzybkoÊç (km/h): .............................. 853
Zasi´g (km): .................................. 3 717
Zbiorniki (l): ................................ 23 870
Spalanie (l/h): ................................ 3 025

Miejsc:.............................................. 165
Cargo (t):............................................ 16
Pilotów:................................................ 3
Personel: .............................................. 3
SzybkoÊç (km/h): .............................. 965
Zasi´g (km): .................................. 6 835
Zbiorniki (l): ................................ 79 925
Spalanie (l/h): .............................. 11 000

BAC Aerospatiale

Boeing

Concorde

Miejsc:.............................................. 100
Cargo (t):............................................ 10
Pilotów:................................................ 3
Personel: .............................................. 2
SzybkoÊç (km/h): .......................... 2 150
Zasi´g (km): .................................. 6 230
Zbiorniki (l): .............................. 119 500
Spalanie (l/h): .............................. 25 629
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727-200

Miejsc:.............................................. 189
Cargo (t):............................................ 18
Pilotów:................................................ 3
Personel: .............................................. 3
SzybkoÊç (km/h): .......................... 1 000
Zasi´g (km): .................................. 4 700
Zbiorniki (l): ................................ 25 000
Spalanie (l/h): .............................. 15 000

Dodatek
Boeing

737-400

Boeing

757-300

Miejsc:.............................................. 168
Cargo (t):............................................ 16
Pilotów:................................................ 2
Personel: .............................................. 3
SzybkoÊç (km/h): .............................. 815
Zasi´g (km): .................................. 3 870
Zbiorniki (l): ................................ 20 800
Spalanie (l/h): ................................ 3 050

Miejsc:.............................................. 240
Cargo (t):............................................ 24
Pilotów:................................................ 2
Personel: .............................................. 5
SzybkoÊç (km/h): .............................. 890
Zasi´g (km): .................................. 6 455
Zbiorniki (l): ................................ 43 490
Spalanie (l/h): ................................ 4 194

Boeing

Boeing

737-800

777-300

Miejsc:.............................................. 189
Cargo (t):............................................ 18
Pilotów:................................................ 2
Personel: .............................................. 3
SzybkoÊç (km/h): .............................. 815
Zasi´g (km): .................................. 5 420
Zbiorniki (l): ................................ 26 020
Spalanie (l/h): ................................ 3 050

Miejsc:.............................................. 550
Cargo (t):............................................ 55
Pilotów:................................................ 2
Personel: .............................................. 6
SzybkoÊç (km/h): .............................. 911
Zasi´g (km): ................................ 10 370
Zbiorniki (l): .............................. 171 170
Spalanie (l/h): ................................ 8 290

Boeing

Grumman Engineering
Corp. Gulfstream II

747-100

Miejsc:.............................................. 370
Cargo (t):............................................ 37
Pilotów:................................................ 3
Personel: .............................................. 5
SzybkoÊç (km/h): .............................. 917
Zasi´g (km): .................................. 7 163
Zbiorniki (l): .............................. 178 700
Spalanie (l/h): .............................. 13 862

Boeing

747-400

Miejsc:.............................................. 420
Cargo (t):............................................ 42
Pilotów:................................................ 3
Personel: .............................................. 5
SzybkoÊç (km/h): .............................. 927
Zasi´g (km): ................................ 13 490
Zbiorniki (l): .............................. 216 840
Spalanie (l/h): .............................. 12 788

Boeing 747-400 Domestic
Miejsc:.............................................. 568
Cargo (t):............................................ 56
Pilotów:................................................ 2
Personel: .............................................. 6
SzybkoÊç (km/h): .............................. 927
Zasi´g (km): .................................. 3 185
Zbiorniki (l): .............................. 204 350
Spalanie (l/h): .............................. 12 788

Miejsc:................................................ 15
Cargo (t):.............................................. 1
Pilotów:................................................ 2
Personel: .............................................. 1
SzybkoÊç (km/h): .............................. 950
Zasi´g (km): .................................. 6 000
Zbiorniki (l): ................................ 12 000
Spalanie (l/h): ................................ 1 800

De Havilland Canada DHC 8 Dash 8
Miejsc:................................................ 40
Cargo (t):.............................................. 4
Pilotów:................................................ 2
Personel: .............................................. 1
SzybkoÊç (km/h): .............................. 555
Zasi´g (km): .................................. 2 150
Zbiorniki (l): .................................. 7 000
Spalanie (l/h): ................................ 1 800

Iljuszyn Soviet Union

Il 62

Miejsc:.............................................. 198
Cargo (t):............................................ 19
Pilotów:................................................ 3
Personel: .............................................. 3
SzybkoÊç (km/h): .............................. 880
Zasi´g (km): .................................. 9 200
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Zbiorniki (l): .............................. 110 000
Spalanie (l/h): .............................. 10 500

Iljuszyn Soviet Union

Il 86

Miejsc:.............................................. 380
Cargo (t):............................................ 38
Pilotów:................................................ 2
Personel: .............................................. 5
SzybkoÊç (km/h): .............................. 950
Zasi´g (km): .................................. 4 950
Zbiorniki (l): ................................ 53 000
Spalanie (l/h): ................................ 9 800

Lockheed L-1101

Tristar 500

Miejsc:.............................................. 300
Cargo (t):............................................ 30
Pilotów:................................................ 3
Personel: .............................................. 4
SzybkoÊç (km/h): .............................. 800
Zasi´g (km): .................................. 7 000
Zbiorniki (l): ................................ 80 000
Spalanie (l/h): ................................ 9 100

Lockheed C5A

Galaxy

Miejsc:.............................................. 345
Cargo (t):............................................ 34
Pilotów:................................................ 3
Personel: .............................................. 5
SzybkoÊç (km/h): .............................. 919
Zasi´g (km): .................................. 6 000
Zbiorniki (l): .................................. 9 000
Spalanie (l/h): .............................. 14 000

McDonnell Douglas DC 8 Super 70
Miejsc:.............................................. 259
Cargo (t):............................................ 25
Pilotów:................................................ 3
Personel: .............................................. 5
SzybkoÊç (km/h): .............................. 932
Zasi´g (km): ................................ 12 600
Zbiorniki (l): .............................. 115 000
Spalanie (l/h): .............................. 14 000

McDonnell Douglas

DC 10

Miejsc:.............................................. 380
Cargo (t):............................................ 38
Pilotów:................................................ 3
Personel: .............................................. 5
SzybkoÊç (km/h): .............................. 965
Zasi´g (km): .................................. 9 252
Zbiorniki (l): .............................. 138 730
Spalanie (l/h): ................................ 9 376

McDonnell Douglas

MD 81

Miejsc:.............................................. 172
Cargo (t):............................................ 17
Pilotów:................................................ 2
Personel: .............................................. 2
SzybkoÊç (km/h): .............................. 950
Zasi´g (km): .................................. 2 900
Zbiorniki (l): ................................ 10 000
Spalanie (l/h): ................................ 3 000

NxT LvL Engineering
Space Voyager 2000
Miejsc:................................................ 90
Cargo (t):.............................................. 9
Pilotów:................................................ 4
Personel: .............................................. 4
SzybkoÊç (km/h): .......................... 5 000
Zasi´g (km): ................................ 15 000
Zbiorniki (l): .............................. 370 000
Spalanie (l/h): ............................ 125 000

Tupolev

Tu 154 B

Miejsc:.............................................. 180
Cargo (t):............................................ 18
Pilotów:................................................ 2
Personel: .............................................. 3
SzybkoÊç (km/h): .............................. 900
Zasi´g (km): .................................. 3 000
Zbiorniki (l): ................................ 32 500
Spalanie (l/h): .............................. 9 600

