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Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje na temat sposobu działania oraz możliwych 
konfiguracji skryptów języka LUA oraz plików standardu XML pod wersję silnika RonOTS z dnia 
2010-03-06. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej 
publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, 
fotograficzną, a także kopiowanie na nośnik filmowy, magnetyczny lub inny powoduje naruszenie 
praw autorskich niniejszej publikacji. 



Obsługa LUA, XML RonOTS 
 

Copyright © 2010 by Sławomir Jach Strona 2 
 

 

Spis Treści 

 

Wstęp…………………………………………………………………………………………………………………………3 

Rozdział I - Moduły Skryptowe…………………………………………………………4 

Rozdział II – Moduł Globalny……………………………………………………………6 

Rozdział III – Moduł ITEMS…………………………………………………………………16 

Rozdział IV – Moduł MONSTER………………………………………………………………19 

Rozdział V – Moduł SPELLS……………………………………………………………………23 

Rozdział VI – Moduł ACTIONS………………………………………………………………29 

Rozdział VII - Moduł NPC………………………………………………………………………32 

Rozdział VIII – Prawdopodobieństwo na RonOTS…………………37 

Rozdział IX Zadania……………………………………………………………………………………40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsługa LUA, XML RonOTS 
 

Copyright © 2010 by Sławomir Jach Strona 3 
 

 

Wstęp (Wikipedia o LUA i XML) 

      Lua - język programowania pierwotnie zaprojektowany dla rozszerzenia funkcjonalności różnych 
aplikacji, jednak często używany jako samodzielny język. Lua wiąże w sobie prostą składnię procedury 
(podobną do Pascala) z konstrukcjami opisu danych opartymi na tablicach asocjacyjnych i 
rozszerzalnej semantyce. 

      Język ten zaimplementowany jest jako mała biblioteka języka C napisana wg standardu ANSI C. 
Celami implementacji są: prostota, wydajnośd i przenośnośd kodu. 

Jest on często używany w Open Tibia Serwerach do tworzenia skryptów m.in. czarów, wykonywania 
poleceo, a także w modyfikacji MTA:SA do tworzenia gamemodów i skryptów. Oprócz tego, cały 
interfejs gier takich jak World of Warcraft, Metin2, Runes of Magic czy ROBLOX opiera się na 
technologiach XML i właśnie języku skryptowym Lua. 

      XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników) – 
uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany 
sposób. 

      XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy 
heterogenicznymi (różnymi) systemami i znacząco przyczyniło się do popularności tego języka w 
dobie Internetu. XML jest standardem rekomendowanym oraz specyfikowanym przez organizację 
W3C. 

(źródło Wikipedia.pl) 

Charakterystyka plików formatu XML używanych w silniku RonOTS: 

<?xml version="1.0" ?>  

<Korzeo> 

   <węzeł> 

     <potomek> 

     </potomek> 

   </węzeł> 

 </Korzeo> 

Każdy korzeo, węzeł, potomek mogą zawierad atrybuty. Dla czytelności stosuje się następujące 

oznaczenie: 

<?xml version="1.0" ?>  

<Korzeo> 

   <węzeł atrybut1 =”” atrybut2 =”” (…) atrybutX =””/> 

 </Korzeo> 
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Rozdział I - Moduły Skryptowe. 

 

Moduł Główny

Moduł Spells

OGÓLNA KLASYFIKACJA 

MODUŁÓW SKRYPTÓW 

RONOTS

Moduł Actions

Moduł NPC

Moduł World

Moduł Monster

 

Rysunek 1 

Na Rysunku 1 przedstawiono ogólny podział modułów skryptowych LUA obsługiwanych przez 

silnik RonOTS. Każdy z modułów odpowiada za różne aspekty gry: 

 NPC- (Non-Playable Character) Skrypty obsługi i konfiguracji statycznych postaci; 

 MONSTER – pliki konfiguracyjne potworów;  

SPELLS – pozwala na konfigurację wszelakiego rodzaju czarów spontanicznych jak i 

runicznych, obsługiwanych zarówno przez graczy jak i potwory;  

ACTIONS – Obsługuje zdarzenia wyzwalane przez konkretny rodzaj wyzwalacza (trigger); 

WORLD – Zawiera mapę w rozszerzeniu *.otbm, konfiguracje domków oraz miejsc 

występowania i czas „respienia” obiektów z modułu MONSTERS.  

Wszystkie moduły skryptowe zawierają się w module globalnym, który steruje bezpośrednio 

lub pośrednio każdym z nich. Ponad to w tym module można znaleźd konfigurację specjalnych mini 

modułów np. zawarty jest w nim system konfiguracji przedmiotów, inwazji, system aren pvp, bramek 

różnego rodzaju, czy system kluczy. 
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Rysunek 2 

Na Rysunku 2, pokazano schemat logiczny struktury danych zawierający podstawowe-

niezbędne do prawidłowej pracy całego systemu gry pliki. W kolumnie z lewej strony 

wyszczególnione są moduły do jakich przynależą podane w tabeli pliki bądź struktury. 
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Rozdział II – Moduł Globalny 

 
W tym rozdziale omówione zostały wszystkie pomniejsze pliki konfiguracyjne XML. Większośd 

ma na celu ustandaryzowane pewnych operacji i ułatwienie w pisaniu popularnych skryptów. W 

omawianym module znajdują się także dwa pliki informacyjne PACC.txt oraz badspawn.xml. 

 PACC.txt zawiera operacje na przedmiotach pacc ( dodawanie/usuwanie ) poprzez skrypty 

LUA (Kupno klucza „premium” bądź użycie premium runy),  

badspawn.xml informuje o błędach w ustawieniu potworów na mapie podczas działania 

silnika gry. 

Spis funkcji Globalnych działających pod wszystkimi modułami silnika gry ( NPC, ACTIONS, SPELLS ) 

int getTime() 

string getMessage(cid,msgid) 

bool isCreature(cid) 

bool isPlayer(cid) 

bool isPZTil(pos) 

item getItemAttributes(pos) 

bool setItemAttributes(id,add,level,luck,skill,excellent) 

void addExperience(cid,exp) 

bool doPlayerSendTextMessage(cid,msgClass,text) 

bool doPlayerSetTrigger(cid,trig) 

bool doPlayerClearTrigger(cid,trig) 

bool doAddMagicEffectToLoop(uid,id,pos,type,period) 

bool doRemoveMagicEffectFromLoop(uid,id) 

bool doPlayerSendTutorial(cid,tutorial) 

bool doPlayerSendAddMarker(cid,pos,type,desc) 

pos getPlayerPosition(cid) 

bool doPlayerTeleport(cid,pos) 

bool doClearTempKilledMonsterCount(cid,monster) 

int getGlobalKilledMonsterCount(cid,monster) 

int getTempKilledMonsterCount(cid,monster) 

bool isBloodPartner(cid,name) 

bool doPlayerAddBloodPartner(cid,name) 

bool doPlayerRemoveBloodPartner(cid,name) 

int getPlayerBloodPartnersCount(cid) 

int getPlayerBloodPartnerTime(cid,name) 

bool isPlayerMarried(cid) 

bool setPlayerMariedTo(cid,name) 

string getPlayerMariedTo(cid) 

int getPlayerMarriedTime(cid) 

bool setPlayerResidence(cid,town) 

int getCurrentOutfit(cid) 

bool isPlayerInArea(cid,pos,range) 

language.xml: 

Plik zawiera jeden typ węzła o nazwie message, posiada on zawsze trzy atrybuty: 

1. id 

2. pl 

3. en 

Id[1] jest numerem kolejnych nazw zawartych w atrybutach pl[2] i odpowiednio en[3]. Dzięki 

globalizacji wszystkich komunikatów zawartych w skryptach LUA jak i w samym kodzie silnika można 

w 100% przetłumaczyd całą grę, system po odpowiednim prostym zmodyfikowaniu może obsługiwad 
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dowolną ilośd języków. W standardzie przyjętym przez administrację projektu RonIT komunikaty NPC 

wyprowadza się pod adresy id ponad 5000, niższe wartości przeznaczone są na komunikaty 

silnikowe. Do pobierania zawartych danych z pliku służy globalna funkcja LUA getMessage(cid,id) 

zwracająca wartośd klucza kryjącego się pod atrybutem (pl[2]/en[3]) zgodnie z ustawionym trybem 

językowym danego gracza. 

Przykład: 

<language> 

       <message id="0" pl="Widzisz" en="You see a"/> 

       <message id="1" pl="To sa" en="You see"/> 

</language> 

commands.xml: 

W tym pliku zawierającym jedynie węzły o nazwach command deklarowane zostają 

pozwolenia na wykonywanie poszczególnych operacji administracyjnych/bądź użytkowych. Każdy 

węzeł command musi zawierad atrybut cmd oraz access. cmd jest to ciąg znaków wyzwalających 

dane polecenie o funkcji określonej globalnie przez silnik, do ingerencji skryptera pozostaje atrybut 

access deklarujący możliwośd wykonania komendy przez określoną grupę użytkowników gdzie 

wartośd: 

0 – Players 

1 – GM 

2 – CM 

3 – TR 

4 – BH 

Naturalnie wszystkie uprawnienia postaci o accessie 4 ma także postad o accessie 3 itd. Wyjątkiem 

jest access równy 0, który ma bazowe uprawnienia gracza. 

Przykład: 

<commands> 

       <command cmd="/goto" access="4" /> 

       <command cmd="/restart" access="1" /> 

</commands> 

doorkey.xml: 

Plik doorkey.xml standaryzuje sposób deklaracji drzwi wymagających użycia klucza 

odpowiednio wcześniej zainicjowanego w items.xml. Techniczne składa się z korzenia o nazwie 

doorkeys oraz gałęzi doorkey które atrybuty przedstawiono poniżej: 

1. x 

2. y 

3. z 

4. key 

5. destroy 

6. tele 
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Pierwsze 3(x,y,z) to sposób pozycja na mapie, na której znajduje się drzwi wymagające klucza, atrybut 

key[4] określa typ potrzebnego klucza, destroy[5] przyjmuje wartośd ilości  ładunków z klucza 

usuwanych po przejściu przez drzwi. Ostatnim atrybutem Tele[6], przyjmującym wartości 0 lub 1 

określono typ drzwi ( {1} pionowe {0} poziome ). 

Przykład: 

<doorkeys> 

       <doorkey x="59" y="210" z="8" key="Dragon Lords" destroy="1" tele="0"/> 

       <doorkey x="397" y="333" z="13" key="Demon Hell" destroy="1" tele="0"/> 

</doorkeys> 

gate.xml: 

Plik zawiera deklarację bramek pacc oraz levelowych. Składa się z głównego korzenia gates 

zawierającego gałęzie gate o atrybutach: 

1. x 

2. y 

3. z 

4. level 

5. pacc 

6. tele 

Atrybuty o numerach [1][2+*3+*6+ omówione zostały przy doorkey.xml. level[4] służy do określenia 

minimalnego poziomu doświadczenia pozwalającego na przedostanie się przez bramkę, dodatkowo 

do dyspozycji jesy atrybut pacc*5+ przyjmujący dwie wartości ,0-/,1- pozwala ustawid wymaganie 

konta premium ( przy {1} ). 

Przykład 

<gates> 

       <gate x="698" y="521" z="8" level="60" tele="1"/> 

       <gate x="395" y="923" z="8" level="300" tele="0"/> 

</gates> 

loot.xml 

Jest to nigdzie indziej nie spotykany plik powalający na globalne ustawienie uniwersalnych 

przedmiotów wypadających ze wszystkich potworów. Atrybuty gałęzi item: 

1.id 

2. chance 

3. count 

4. fromexp 

chance*2+  jest to szansa podana w promilach na wypadnięcie danego  id*1+ w ilości count*3+, 

minimalny exp potwora, z którego jest szansa wypadnięcia przedmiotu deklaruje fromexp*4+. 

UWAGA!!! 

chance*2+  rośnie wraz z ilością doświadczenia danego potwora! Aktualna wersja silnika gry nie 
daje żadnego wpływu na sterowanie współczynnika wzrostu szansy. 
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Przykład 

<loot> 

       <item id="2974" chance="20" count="1" fromexp="3500"/> // gem of luck (add luck) 

       <item id="2976" chance="20" count="1" fromexp="700"/> // gem of life (add level) 

</loot> 

monuments.xml: 

Wszelkie historyczne wyczyny takie jak: zdobycie określonego levela, skilla, magic levela są 

zapisywane przez serwer. Można te informacje w prosty sposób umieścid na „pominikach chwały”. 

Skrypter ma możliwośd deklaracji jedynie miejsca w którym jakikolwiek pomnik może zostad 

umieszczony, im więcej zdeklarowanych pól tym więcej pomników zostanie umieszczonych. 

Technicznie plik zawiera korzeo monuments oraz gałęzie monument o atrybutach: 

1.x 

2.y 

3.z 

4.dir 

Pierwsze 3 są pozycją na mapie natomiast 4 to kierunek w jakim może byd obrócony pomnik. 

Północ – {0} 

Wschód – {1} 

Południe – {2} 

Zachów – {3} 

Przykład: 

<monuments> 

       <monument x="174" y="242" z="7" dir="1"/> 

       <monument x="176" y="242" z="7" dir="1"/> 

       <monument x="178" y="242" z="7" dir="1"/> 

</monuments> 

outfits.xml: 

Plik zawiera deklarację wszystkich dostępnych outfitów, głównym celem istnienia pliku jest 

nazwanie określonego outfitu, nazwa będzie widoczna w okienku wyboru wyglądu w grze. Gałęzie 

outfit zawierają zawsze 4 atrybuty: 

1.type 

2.looktype 

3.addons 

4.name 

System gry pozwala na istnienie płci. Wyglądy przeważnie dobrane są w pary czyli każdy looktype [2] 

swój odpowiednik. type*1+ odpowiada za deklarację jakiej płci jest dany wygląd zawarty w 

looktype*2+, może przyjmowad wartości ({0}/{1}/{2}): 

{0} – Wygląd Kobiety(Female) 

{1} – Wygląd Mężczyzny (Male) 
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{2} – Wygląd potwora ( Monster ) 

Wspominany looktype*2+ odpowiada wartości bezpośrednio z pliku *.dat mówiący o numerze danego 

wyglądu. addons*3+ to ilośd możliwych konfiguracji stroju minus 1 ( {0} - sam outfit, {1} - pierwszy 

dodatek, {2} - drugi dodatek, {3} - oba dodatki ). Atrybut name*4+ przyjmuje wartośd tekstową, 

odpowiadającą nazwie stroju. 

UWAGA!!! 

Każdy wpis dla wyglądów kobiecych musi mied odpowiednik w wpisie dla wyglądów męskich(oraz 
odwrotnie)! Atrybut name*4+ musi byd identyczny w obu przypadkach!  

 

Przykład: 

<outfits> 

<!-- Female outfits --> 

 <outfit type="0" looktype="139" addons="3" name="Citizen"/> 

 <outfit type="0" looktype="140" addons="3" name="Hunter"/> 

<!-- Male outfits --> 

 <outfit type="1" looktype="128" addons="3" name="Citizen"/> 

 <outfit type="1" looktype="129" addons="3" name="Hunter"/> 

<!-- Archdemon --> 

 <outfit type="2" looktype="12" addons="3" name="Archdemon"/> 

</outfits> 

pvparena.xml: 

Struktura pliku opiera się na korzeniu pvparena, posiada trzy atrybuty: 

1. exitx 

2. exity 

3. exitz 

Deklarują pozycje wyjścia z areny z powodu śmierci na niej. Każde pole pvp areny należy zdeklarowad 

w gałęzi tile, posiadający trzy atrybuty deklarujące pozycje pola bezstratnej śmieci: 

1. x 

2. y 

3. z 

UWAGA!!! 

Dla większych obszarów areny pvp można skorzystad z kreatora areny pvp dostępnego w panelu 
administratora. 

 

Przykład: 

<pvparena exitx="122" exity="80" exitz="9"> 

 <tile x="123" y="62" z="9"/> 

 <tile x="124" y="62" z="9"/> 

</pvparena> 
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summons.xml: 

Plik służącym do deklaracji potrzebnej many do przywołania danego potowra jako pomocnika 

w walce. Posiada bez atrybutowy korzeo summons o gałęziach summon z argumentami: 

1. name 

2. mana 

Pierwszy name*1+ jest nazwą potwora, kolejny mana*2+ wymagany poziom many do przyzwania 

danego pomocnika. 

Przykład: 

<summons> 

 <summon name="Dog" mana="220"/> 

 <summon name="Rabbit" mana="220"/> 

 <summon name="Deer" mana="260"/> 

</summons> 

tele.xml: 

Plik umożliwia deklarację specjalnych teleportów, których zaletą jest sprawdzanie warunku 

czasowego przed przeteleportowaniem gracza. Plik ma prostą budowę. Składa się z korzenia 

teleports, którego gałęzie odpowiadają za pojedynczy teleport, ich argumentami są: 

1. tox 

2. toy 

3. toz 

4. fromx 

5. fromy 

6. fromz 

7. id 

8. time 

Pierwsze trzy argumenty są pozycją na mapie docelową, na którą przenosi dany teleport. Kolejne trzy 

zawierają informacje o położeniu teleportu. id*7+ docelowo miało na celu zrobienia teleportu z 

dowolnego przedmiotu, aktualnie działa jedynie dla id=1930. time*8+ jest to czas określający odstęp 

pomiędzy wchodzeniu w kolejne teleporty czasowe. 

Przykład: 

<teleports> 

 <teleport tox="497" toy="312" toz="14" fromx="494" fromy="310" fromz="15" id="1930" 

time="300"/>  

 <teleport tox="418" toy="224" toz="5" fromx="413" fromy="227" fromz="7" id="1930" 

time="100"/>  

</teleports> 

temple.xml: 

Zawiera w argumentach gałęzi temple pozycje teleportu odpowiadającego za przypisanie 

postaci do odpowiedniego miasta podanego w argumencie name. Argumenty: 
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1. x 

2. y 

3. z 

4. tox 

5. toy 

6. toz 

7. pacc 

8. name 

Komentarza wymaga znacznik pacc*7+, postacie z obywatelstwem miasta w którym pacc ustawione 

jest na 1, po utraceniu konta premium przy kolejnym zalogowaniu zostaną przeteleportowaniu do 

pozycji głównej podanej w config.lua. 

Przykład: 

<temples> 

 <temple x="186" y="246" z="7" tox="184" toy="246" toz="7" pacc="0" name="Rivendale"/> 

 <temple x="142" y="90" z="6" tox="146" toy="90" toz="7" pacc="0" name="Northpool"/> 

</temples> 

towns.xml: 

Plik konfigurujący miasta, które posiadają depozyty oraz domki. Czyli mogą odbierad paczki, 

listy. Gałąź town zawiera atrybuty konfiguracyjne: 

1. name 

2. id 

3. templex 

4. templey 

5. templez 

6. pvp 

name[1] – nazwa miasta, id[2] – identyfikator miasta, jeden z ważniejszych argumentów 

konfiguracyjnych od niego zależy między innymi przynależnośd domków do określonych depozytów 

w przypadku. Argumenty templex/y/z proponuje ustawiad się identyczne jak w pliku temple.xml 

argumenty tox/y/z. pvp może przyjmowad dwie wartości 1/0, 1 to miasto normalne miasto pvp, w 

przypadku ustawienia 0 miasto będzie odseparowane od pozostałych ( brak mozliwości przesyłania 

parceli ) stosoję się to np. do stworzenia miasta dla początkujących gdzie tryb gdy pvp jeszcze nie 

obowiązuje. 

Przykład 

<towns> 

 <town name="Northpool" id="1" templex="146" templey="90" templez="7" pvp="1"/> 

 <town name="Carlin" id="2" templex="190" templey="406" templez="7" pvp="1"/> 

 <town name="Rivendale" id="3" templex="184" templey="246" templez="7" pvp="1"/> 

</towns> 

invasion.xml: 

Dzięki ustandaryzowani inwazji uzyskuje się znaczną poprawę wydajności działania całego systemu, 

powoduje to jednak kilka ograniczeo. Plik opiera się na założeniu; Co 60 sekund losowana jest 
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wartośd z przedziały 1-100000 gdy wartośd będzie równa bądź mniejsza inwazja zostanie 

zrealizowana. Argument chance może przyjmowad wartości od 1 do 100000. 

Struktura omawianego pliku: 

Korzeo – invasions 

Gałąź – invasion 

Potomek gałęzi invasion – monsters 

Potomek gałężi monsters – monster 

invasion oraz monster posiadają argumenty konfiguracyjne. 

invasion: 

1.0 x 

2.0 y 

3.0 z 

4.0 chance 

5.0 radius 

6.0 countmax 

7.0 name 

monster: 

1.1 name 

2.1 chance 

3.1 countmax 

4.1 coutmin 

 

Parametry xyz wyznaczają centrum inwazji, radius*4.0+ określa promieo w jakim poszczególne 

potwory zdeklarowane w gałęziach monster będą ustawiane. System automatycznie rozpozna czy 

dany obszar nadaje się na postawienie potwora, gdy uzna że dane pole nie nadaje się na spawn 

wylosuje kolejny do skutku. coutmax*6.0+ określa maksymalną ilośd występująca w inwazji 

potworów. Parametr chance*4.0+ został szczegółowo opisany wyżej. Argumenty gałęzi monster 

dotyczą minimalnej*4.1+ oraz maksymalnej*3.1+ ilości danego potwora w inwazji, nazwa potwora 

(angielska) powinna znajdowad się w argumencie name*1.1+. Parametr chance*2.1+ nie ma nic 

wspólnego z chance*4.0+. Steruje stosunkiem ilości potworów w danej inwazji np. potwory mają 

zrespid się w stosunku  ilości 4-4-2, to współczynnik chance powinien dokładnie w taki sam sposób 

wyglądad dla odpowiednich potworów. 

Przykład 

<invasions> 

<invasion x="138" y="130" z="7" chance="20" radius="7" countmax="40" name="Inwazja szczurow na 

poludnie od Northpool!"> 

<monsters>  

 <monster name="Rat" chance="400" countmax="1"/> 

 <monster name="Cave Rat" chance="300" countmin="3"/> 

 <monster name="Bug" chance="300"/> 

</monsters> 

</invasion> 
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<invasion x="172" y="421" z="7" chance="20" radius="7" countmax="40" name="Inwazja szczurow w 

Carlin!"> 

<monsters> 

 <monster name="Rat" chance="400"/> 

 <monster name="Cave Rat" chance="300"/> 

 <monster name="Bug" chance="300"/> 

</monsters> 

</invasion> 

</invasions> 

triggers.xml: 

Nazwę pliku można przetłumaczyd na język polski jako wyzwalacz plik steruje różnymi 

sytuacjami w których dany skrypt LUA ma zostad wykonany. System pozwala na stworzenie 

dowolnego wyzwalacza modyfikując w prosty silnik gry. Obecnie możliwe są wyzwalacze: 

ON_POSITION – Wejście na daną pozycję 

ON_LOOK – Wyświetlenie informacji o danym przedmiocie 

ON_LEVELUP – Przy awansie na kolejny poziom doświadczenia 

ON_KILL – Przy zabiciu potwora 

Słowa kluczowe występujące wyżej są kluczami dla argumentu type*2+ zawartego w gałęzi trigger. 

Argumenty trigger: 

1. id 

2. type 

3. actionid 

4. forced 

Pierwszy argument jest to unikalny numer id*1+ każdego wyzwalacza w pliku, zgodnie ze standardem 

powinno numerowad się zaczynając id id = 1 w górę w raz z dodawaniem kolejnych wyzwalaczy. 

actionid[3] jest numerem akcji danego wyzwalacza, po skonfigurowaniu go w module actions 

odwołuje się do odpowiedniego skryptu LUA. forced*4+ zostanie omówiony w dalszej części skryptu. 

Potomkami trigger są gałęzie zależne od type*2+ wyzwalacza: 

Dla ON_POSITION: 

position o argumentach (x/y/z) i actionpos (x/y/z). position jest to pozycja, uruchomienia wyzwalacza 

może byd więcej niż 1. actionpos to pozycja pomocnicza zwracana przez funkcję onUse modułu 

LUA(tylko 1). 

Dla ON_LOOK: 

look o argumencie itemid – jest to identyfikator przedmiotu. 

Dla ON_LEVELUP: 

level o argumencie value, jest to numer poziomu, który zdobycie wyzwoli dany wyzwalacz. 

Dla ON_KILL: 

kill z argumentem creature, będącym nazwą angielską potwora, którego zabicie spowoduje 

wykonanie danego skryptu LUA. 
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UWAGA!!! 

Każdy gracz posiada x binarnych flag (gdzie x to ilośd wyzwalaczy). Pierwszy etap obsługi 
wyzwalacza sprawdza czy flaga danego gracza odpowiadająca danemu wyzwalaczowi jest równa 
0. Jeżeli tak to wykonuje dany wyzwalacz (nawet gdy nie znajdzie pliku ze skryptem LUA) i ustawia 
flagę na 1 uniemożliwiając odpalenie go ponowny raz. Skrypter ma do dyspozycji dwie globalne 
funkcje LUA umożliwiające skryptowe modyfikacje tych flag: 
doPlayerSetTrigger(cid,id) – ustawia flagę na 0 
doPlayerClearTrigger(cid,id) – ustawia flagę na 1 
Obsługa flag jest domyślnie włączona, jednak ustawiając parametr forced*4+ gałęzi trigger na 1 
można pomijad ustawianie/sprawdzanie flag. 

 

Przykład: 

<triggers> 

 <trigger id="1" type="ON_POSITION" actionid="1001"> 

  <position x="460" y="687" z="7" /> 

  <position x="461" y="687" z="7" /> 

  <position x="462" y="687" z="7" /> 

  <position x="463" y="687" z="7" /> 

 </trigger> 

 <trigger id="2" type="ON_LEVELUP" actionid="1002"> 

  <level value="10" /> 

 </trigger> 

 <trigger id="3" type="ON_KILL" actionid="1003" forced="1" > 

  <kill creature="Rat" /> 

 </trigger> 

</triggers> 

Pliki readables.xml, queue.xml, quest.xml, npc.xml, listen.xml są pozostałościami po 

wcześniejszych wersjach serwera docelowo zostaną usunięte. Servers.xml plik konfiguracyjny bazy 

danych. 
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Rozdział III – Moduł ITEMS 
 

Plik zawiera nazwy oraz właściwości poszczególnych przedmiotów/elementów grafiki, 

zawartych w tibia.dat/tibia.spr. Każdy obiekt z pliku tibia.dat może mied dokładnie jeden atrybut ID, 

deklarowany zawsze w węźle item. 

Atrybuty węzła item: 

1. id 

2. name 

3. namepl 

4. namepl_ 

5. weight 

6. descr 

7. decayto 

8. decaytime 

9. blockingprojectile 

10. blockingsolid 

11. blockingpickupable 

12. floorchange 

13. notmoveable 

14. floorchangenorth 

15. floorchangesouth 

16. floorchangeeast 

17. floorchangewest 

18. questbox 

19. doorto 

20. rotateto 

21. charges 

22. time 

23. damage 

24. position 

24.1 head 

24.2 amulet 

24.3 body 

24.4 legs 

24.5 boots 

24.6 ring 

24.7 backpack 

24.8 weapon 

24.9 twohand 

24.10 hand 

25. chargeable 

26. premium 

27. type 

27.1 container 

       27.1.1 maxitems 

27.2 charger 

27.3 weapon 

       27.3.1 vocation 

              27.3.1.1 “1” // sorcerer 

              27.3.1.1 “2” // druid 

              27.3.1.1 “3” // paladin 

              27.3.1.1 “4” // knight 

       27.3.2 skill 

              27.3.2.1 sword 

              27.3.2.2 club 

              27.3.2.3 axe 

              27.3.2.4 shielding 

              27.3.2.5 distance 

                     27.3.2.5.1 amutype 

                            27.3.2.5.1.1 bolt 

                            27.3.2.5.1.2 arrow 
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                     27.3.2.5.2 shottype 

                            27.3.2.5.2.1 throwing-star 

                            27.3.2.5.2.2 throwing-knife 

                            27.3.2.5.2.3 small-stone 

                            27.3.2.5.2.4 sudden-death 

                            27.3.2.5.2.5 large-rock 

                            27.3.2.5.2.6 snowball 

                            27.3.2.5.2.7 spear 

                            27.3.2.5.2.8 royalspear 

                            27.3.2.5.2.9 enchantedspear 

                            27.3.2.5.2.10 huntingspear 

 

     27.3.3 magic 

            27.3.3.1 shottype 

            27.3.3.1.1 fire 

            27.3.3.1.2 energy 

            27.3.3.1.3 poison 

            27.3.3.1.4 physical 

            27.3.3.1.5 ice 

            27.3.3.1.6 earth 

            27.3.3.1.7 death 

            27.3.3.1.8 holy 

       27.3.4 level 

              27.3.4.1 – wymagany lvl 

 27.3.5 shielding 

       27.3.6 attack 

        27.3.6.1 – ilosc ataku    

       27.3.7 defence 

              27.3.6.2 – ilosc defence 

27.4 amunition 

 27.4.1 amutype 

  * bolt 

  * arrow 

 27.4.2 shottype 

  * bolt 

  * arrow 

  * frozenarrow 

* firearrow 

* energyarrow 

* poison-arrow 

* burst-arrow 

* power-bolt 

27.5 armor 

  27.5.1 deathprotect 

   * 1 or 0 

  27.5.2 level 

   * req lvl 

               27.5.3 vocation 

               * 1 // sorcerer 

   * 2 // druid 

   * 3 // paladin 

   * 4 // knight 

  27.5.4 arm 

   * ilość obrony 

27.6 rune 

  27.1 maglevel 

    * wymagania poziomu magicznego 

27.7 teleport 

  * 1 lub 0 

27.8 magicfield 

  27.1 fieldtype 

   * fire 

   * energy 

   * poison 
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    * death 

  27.2 isremovable 

   * 1 lub 0 

27.9 write1time 

  27.9.1 readonlyid 

27.10 key 

27.11 splash 

27.12 border 

 

Atrybuty potomka addit: 

1. element 

  * 0 – Energy 

  * 2 – Fire 

  * 3 – Physical 

  * 4 – Poison 

  * 8 – Ice 

  * 9 – Holy 

  * 10 – Earth 

  * 11 – Death 

  * 12 - Special 

2. Skill 

  * 1 – sword 

  * 2 – axe 

  * 3 – club 

  * 4 – distance 

  * 5 – shielding 

  * 6 – fishing 

  * 7 – magic level 

3. power 

  * -100%-100% wartość wrażliwości/odporności 

4. ifcharged 

 * 1 lub 0 

UWAGA!!! 

-Podczas deklaracji nazwy polskiej należy zwrócid uwagę na odmianę! Dla namepl client wyświetli 
wiadomośd do gracza „To jest” natomiast znacznik _namepl wymusi wyświetlenie „To są”. 
 
- Należy zwrócid uwagę na ważną cechę xml-a - każdy węzeł musi byd zamknięty! Podczas 
używania potomka addit zamknięcie odbywa się poprzez podanie nazwy węzła, którego 
poprzedza znak - „/” czyli </item> 
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Rozdział IV – Moduł MONSTER 

 
Moduł Monsters zajmujący głównie katalog /name_serwer/monster/ zawiera deklarację 

wszystkich cech potworów. Każdy plik odpowiada oddzielnemu potworowi, przy czym nazwy 

potworów mogą się powtarzad podobnie rzecz ma się z używanymi wyglądami/outfitami. 

Struktura pliku XML obsługującego potwory: 

Plik zawiera do 10 węzłów (health, look, combat, attacks, defenses, weaknesses, voices, loot, 

summons) osadzonych w korzeniu (monster). Niżej wyszczególnione zostały  poszczególne atrybuty 

wszystkich węzłów, oraz korzenia. 

Korzeo monster: 

1.  name 

2. namepl 

3. experience 

4. pushable 

5. level 

6. color 

       6.1 RED 

       6.2 GREY 

       6.3 ORANGE 

       6.4 DARK BLUE 

       6.5 GREEN 

       6.6 LIGHT BLUE 

7. speed 

8. maglevel 

9. defense 

10. armor 

11. canpushitems 

12. staticattack 

13. changetarget 

14. changetargettocloser 

 

Węzeł health: 

1. now 

2. max 

Węzeł combat: 

1. targetdistance 

2. smartescape ( tylko RonOTS ) 

3. runonhealth 

Węzeł look: 
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1. type 

2. head 

3. body 

4. legs 

5. feet 

6. corpse 

7. addon 

Węzeł attacks nie posiada atrybutów, posiada za to jednego potomka attack posiadającego 

następujące atrybuty: 

1. exhaustion 

2. cycleticks 

3. probabilisty 

4. type 

       4.1 melee 

              4.1.1 mindamage 

              4.1.2 maxdamage 

       4.2 distance 

              4.2.1 name 

                     4.2.1.1 bolt 

                     4.2.1.2 arrow 

                     4.2.1.3 throwingstar 

                     4.2.1.4 throwingknife 

                     4.2.1.5 smallstone 

                     4.2.1.6 largerock 

                     4.2.1.7 snowball 

                     4.2.1.8 powerbolt 

                     4.2.1.9 poisonfield 

                     4.2.1.10 magic 

              4.2.2 mindamage 

              4.2.3 maxdamage 

       4.3 instant 

              4.3.1 name 

       4.4 rune 

              4.4.1 name 

Węzeł defenses podobnie jak attacks nie posiada atrybutów jego jedyny potomek defense zawiera 

dwa związane ze sobą atrybuty immunity oraz power. Czyli odpornośd oraz jej wartośd procentową 

bez podania atrybutu Power potwór jest w 100% odporny na ataki danego żywiołu. Wartości klucza 

dla atrybutu immunity: 

1. energy 

2. burst 

3. fire 

4. physical 
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5. poison 

6. paralyze 

7. drunk 

8. invisible 

9. ice 

10. holy 

12. earth 

13. death 

14. special 

 

Adekwatnie do węzła defenses zachowuje się węzeł weaknesses. Klucze dla potomka weakness 

działają identycznie są nimi from oraz power. Brak podania wartości do atrybutu power, która w tym 

przypadku deklaruje % obrażeo dodatkowych spowoduje ustawienie wartości domyślnej na 10%. 

 

Następnym węzłem jest voices, jego jedyny potomek voice przyjmuje następujące atrybuty, w 

nawiasach okrągłych podano wartości domyślne. 

1. exhaustion (0) 

2. cycleticks (30000) 

3. probability (30) 

4. sentence 

Węzeł loot zawiera w sobie informację o pozostałościach jakie można znaleźd w ciele zabitego 

potwora. Posiada 2 potomków – item, oraz bez atrybutowy inside stosowany do zagnieżdżania 

kolejnych pojemników na przedmioty. Przy opisie tego węzła trzeba zdawad sobie sprawę z 

rozróżniania przedmiotów policzalnych oraz niepoliczalnych. Te pierwsze są to przedmioty których 

ilośd w sobie może byd z zakresu od 1 do 100 np. złote monety. Niepoliczalne przedmioty zawierają w 

sobie pojedynczy przedmiot bez braku możliwości dodania kolejnego tego samego typu np. elementy 

wyposażenia – nogawice, hełmy, zbroje.  

Deklaracja wypadania przedmiotu niepoliczalnego(atrybuty potomka - item) 

1. id 

2. chance 

Deklaracja wypadania przedmiotu policzalnego(atrybuty potomka - item) 

1. id 

2. countmax 

3. chance1 

4. chancemax 

chance, chance1 oraz chancemax są to wartości wyrażone w promilach z zakresu od 1 do 

100000(100%). Określają szansę wypadnięcia danego przedmiotu ( przy globalnym loot ustawionym 

na wartośd 1). chancemax deklaruje poziom prawdopodobieostwa wypadnięcia maksymalnej ilości 

przedmiotów deklarowanej w atrybucie chancemax. Gdy przedmiot jest pojemnikiem np. plecak 

można dzięki pomocy inside (potomka węzła loot) umieścid dodatkowe przedmioty 
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Ostatnim z węzłów korzenia monster jest summons posiadający jeden atrybut maxSummons, oraz 

jeden potomek - summon o atrybutach: 

1. name 

2. chance 

Moduł WORLD: 

 
Cały moduł tworzy katalog w którym przechowywana jest mapa, pliki domków oraz plik z 

deklaracją spawnów potworków. Wszystkie pliki generowane są automatycznie przez REME-RON 

edytor i nie będą omawiane w niniejszym skrypcie. 
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Rozdział V – Moduł SPELLS. 

 
Deklaracja wszystkich czarów runicznych jak i spontanicznych zawiera się w module SPELLS. 

Moduł zawiera pliku skryptowe LUA oraz konfigurujący je plik spells.xml. Struktura spells.xml: 

Korzeo - spells o argumencie maxVoc standardowo równym zawsze 4. 

1 - Gałąź – spell o argumentach: 

       1.1 name 

       1.2 words 

       1.3 maglv 

       1.4 PACC 

       1.5 mana 

       1.6 enabled 

2 – Gałąź – rune o argumentach: 

       2.1 name 

       2.2 id 

       2.3 charges 

       2.4 maglv 

       2.5 PACC 

       2.6 mana 

       2.7 enabled 

Dodatkowo gałąź spell posiada potomka vocation posiadającego jeden argument id, określa on 

numer profesji, która może używad danego czaru.  

       1 – Sorcerer 

       2 – Druid 

       3 – Paladin 

       4 – Knight 

       5 – Monster 

Obje gałęzie rune oraz spell różnią się między sobą jednym argumentem id – dla rune, words – dla 

spell, dla pierwszego przypadku jest to identyfikator runy bezpośrednio z pliku *.dat, dla spell 

argument words jest słowem kluczowym, po którym wypowiedzeniu zostaje wykonany odpowiedni 

skrypt LUA. charges*2.3+ w obecnej wersji silnika jest pomijalny. Pozostałe parametry obu gałęzi nie 

różnią się, name – nazwa czaru, maglv – wymagany poziom magiczny, PACC – flaga 0/1 

udostępniająca dany czar kontom darmowym lub premium, mana – ilośc wymaganej spalanej many 

podczas wykonywaniu czaru, enabled – flaga włączająca / wyłączająca czar. 

WAŻNE!!! 

Plik skryptowy zawierający deklarację czaru dla spell musi znajdowad się w katalogu instant pod 
nazwą podaną w argumencie words*1.2+. Dla gałęzi rune pole name*1.1+ pełni tą funkcję – 
odpowiednio pliki musza znajdowad się w katalogu rune. 
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Funkcje LUA obsługujące moduł spells: 

doTargetMagic() 

doTargetExMagic() 

doTargetGroundMagic() 

doAreaMagic() 

doAreaMagicDelayed() 

doDirectMagic() 

doAreaExMagic() 

doAreaGroundMagic() 

getCreatureID() 

creatureGetPosition() 

changeOutfit() 

getThingfromPos() 

manaShield() 

getPosition() 

getSpeed() 

checkDistance() 

changeSpeed() 

drainMana() 

goInvisible() 

goVisible() 

goUp() 

clearPoison() 

spendMana() 

addFriendShield() 

canThrowSpell() 

getMaxDamage() 

getPlayerVocation() 

getPlayerMana() 

getPlayerAttack() 

getPlayerExhaustion() 

addPlayerExhausted() 

makeThemAttackMe() 

readyToHit() 

goSilentAssasin() 

greatShield() 

unmaskSilentAssasin() 

isPACC() 

doSendMagicEffect() 

teleportSummons() 

berserkerMode() 

lowDamageMode() 

makeLight() 

doTeleportCreature() 

doTeleportCreature2() 

convinceCreature() 

changeSpeedMonster() 

setImmobilize() 

makeRune() 

makeLifeFluid() 

makeArrows() 

makeFood() 

doPlayerSay() 

doPlayerAddMana() 

Powyższe funkcje muszą przyjmowad parametry, które nie są podane w powyższym spisie. 

Czary spontaniczne oraz runiczne - deklaracja skryptu LUA: 

Pliki skryptowe LUA pozwalają na dużą dowolnośd dla skryptera, przez co omawianie danego 

zagadnienia staje się sporą trudnością, w niniejszym opracowaniu posłużono się przykładami, które 

dogłębnie omówiono. 
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Przykład: 

Deklaracja czaru exevo gran mas vis: 

area = { 

   {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, 

   {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0}, 

   {0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0}, 

   {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, 

   {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, 

   {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, 

   {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, 

   {0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, 

   {0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0}, 

   {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0}, 

   {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, 

   }  

 

attackType = ATTACK_ENERGY 

needDirection = false 

areaEffect = NM_ME_STORM 

animationEffect = NM_ANI_NONE 

hitEffect = NM_ME_HITBY_PINK 

 

damageEffect = 0 

animationColor = PINK 

offensive = true 

drawblood = true 

 

UltimateExplosionObject = MagicDamageObject(attackType, animationEffect, hitEffect, 

damageEffect, animationColor, offensive, drawblood, 0, 0) 

function onCast(cid, creaturePos, level, maglv, var) 

   centerpos = {x=creaturePos.x, y=creaturePos.y, z=creaturePos.z} 

   UltimateExplosionObject.minDmg = (level * 2 + maglv * 3) * 2.5 – 30 

   UltimateExplosionObject.maxDmg = (level * 2 + maglv * 3) * 2.9   

 

   return doAreaMagic(cid, centerpos, needDirection, areaEffect, area, 

UltimateExplosionObject:ordered()) 

end   

Najważniejszą funkcją tworzącą magiczny efekt na mapie jest doAreaMagic znajdująca się w 33 linijce 

kodu.  Deklaracja argumentów tej funkcji zajmuje praktycznie pozostałą częśd kodu skryptu. 

cid – Unikatowy numer identyfikacyjny obiektu ( w tym przypadku gracza ). 

centerpos – pozycja gracza. 

needDirection – Flaga odpowiedzialna za czary wykonywane w określoną stronę ( np. exevo vis hur ). 

areaEffect – Jest to numer efektu magicznego *.dat wykonanego na danym obszarze. 

area – obszar działania czaru 

UltimateExplosionObject:ordered() – parametr będący wywołaniem funkcji ordered() z obiektu 

pewnej klasy zwracanej przez funkcję MagicDamageObject .  

UltimateExplosionObject musi byd stworzony przed wywołaniem funkcji onCast. Tworzy go funkcja 

MagicDamageObject, jej parametry to: 

attackType – Ty ataku deklarujący żywioł danego czaru 

animationEffect –  
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hitEffect – Magiczny efekt po trafieniu w żądany cel 

damageEffect – Efekt obrażeo magicznych po trafieniu 

animationColor – Kolor tekstu pokazującego ilośd zadanych obrażeo 

offensive – informuje czy dany czar jest ofensywny czy defensywny objawia się to między innymi w 

otrzymaniu statusu walki. 

drawblood – Flaga mówiąca czy trafiony obiekt powinien krwawid. 

Stworzony obiekt posiada pola składowe minDmg oraz maxDmg, które należy ustawid w funkcji 

onCast w przypadku gdy chcemy aby za każdym razem obrażenia zależały od poziomu magicznego 

oraz innych czynników zależnych od rzucającego czar. Przez operator kropki ustawiamy odpowiednie 

pola utworzonego obiektu. 

Przykład: 

Deklaracja czaru exura. 

attackType = ATTACK_NONE 

animationEffect = NM_ANI_NONE   

hitEffect = NM_ME_NONE 

damageEffect = NM_ME_MAGIC_ENERGIE 

 

animationColor = GREEN 

offensive = false 

drawblood = false   

 

LightHealingObject = MagicDamageObject(attackType, animationEffect, hitEffect, damageEffect, 

animationColor, offensive, drawblood, 0, 0) 

 

function onCast(cid, creaturePos, level, maglv, var) 

   centerpos = {x=creaturePos.x, y=creaturePos.y, z=creaturePos.z}  

   LightHealingObject.minDmg = 15+(level * 2 + maglv * 3) * 0.10 

   LightHealingObject.maxDmg = 15+(level * 2 + maglv * 3) * 0.27 

   return doTargetMagic(cid, centerpos, LightHealingObject:ordered()) 

end 

 

Jak można zauważyd, attackType odgrywa także rolę pozwalającą na rozróżnienie kiedy dany czar ma 

leczyd, a kiedy zadawad obrażenia. Ponadto nie użyto w skrypcie exura.lua funkcji doAreaMagic o 

doTargetMagic co jest logiczne ponieważ, czar exura leczy jedynie obiekt wywołujący ten czar, a nie 

zadany obszar w około niego. Z tego względu funkcja doTargetMagic  zawiera mniej argumentów. 

Przykład: 

System czarów falowych na podstawie wiązki energii używanej przez Demona: 

area = { 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

} 
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area2 = { 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

} 

area3 = { 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

} 

area4 = { 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

} 

area5 = { 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 

} 

attackType = ATTACK_ENERGY 

needDirection = true 

areaEffect = NM_ME_ENERGY_DAMAGE 

animationEffect = NM_ANI_NONE 

hitEffect = NM_ME_EXPLOSION_DAMAGE 

 

damageEffect = NM_ME_ENERGY_DAMAGE 

animationColor = LIGHT_BLUE 

offensive = true 

drawblood = false 

GreatEnergyBeamObject = MagicDamageObject(attackType, animationEffect, hitEffect, 

damageEffect, animationColor, offensive, drawblood, 0, 0) 
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function onCast(cid, creaturePos, level, maglv, var, spellid) 

 

  centerpos = {x=creaturePos.x, y=creaturePos.y, z=creaturePos.z} 

  GreatEnergyBeamObject.minDmg = (level * 2 + maglv *3) * 1.4 

  GreatEnergyBeamObject.maxDmg = (level * 2 + maglv *3) * 1.7 

  if (doAreaMagicDelayed(cid, centerpos, needDirection, areaEffect, area, GreatEnergyBeamObject:ordered(),0,spellid)) then 
   doAreaMagicDelayed(cid, centerpos, needDirection, areaEffect, area2,GreatEnergyBeamObject:ordered(),100,spellid) 

   doAreaMagicDelayed(cid, centerpos, needDirection, areaEffect, area3,GreatEnergyBeamObject:ordered(),200,spellid) 

   doAreaMagicDelayed(cid, centerpos, needDirection, areaEffect, area4,GreatEnergyBeamObject:ordered(),300,spellid) 

   doAreaMagicDelayed(cid, centerpos, needDirection, areaEffect, area5,GreatEnergyBeamObject:ordered(),400,spellid)                          

   return true 

   end 

end 

Czary falowe mogą występowad jedynie w pod module instant, czyli tylko dla czarów spontanicznych. 

Obsługiwane są przez zmodyfikowaną funkcję doAreaMagicDelayed posiadającą dodatkowo dwa 

argumenty różniące się od jej podstawowej wersji; time oraz spellid. 

time – jest to czas podawany w milisekundach, po którym wywołaniu funkcji ma zostad wykonana 

funkcja 

spellid – jest to identyfikator wywołania danej funkcji onCast, jeżeli jest dany czar falowy trafi po raz 

kolejny w zadany obiekt nie zada ponownie obrażeo. 

Należy zwrócid uwagę na to w jaki sposób zadeklarowane są tablice area oraz na to, że występują w 

niej wartości z przedziału od 1-4, działają one tylko przy needDirection = true deklarując jak ma 

wyglądad efekt czaru zadanego w kierunku zależnym od skierowania obiektu (w tym przypadku 

demona). 

Wszystkie wartości przekazywane do zmiennych sterujących wpisywane testowo są zdeklarowane w 

spells.lua znajdujący się w katalogu lib. Znajduje się w nim także deklaracja i definicja obiektu 

MagicDamageObject. 
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Rozdział VI – Moduł ACTIONS 

 
Moduł ACTIONS znajduje zastosowanie we wszystkich skryptach dynamicznie występujących 

w grze. Podstawowym założeniem było zdeklarowanie efektu działao gracza używającego 

określonych obiektów ( przedmiotów, skrzyo, narzędzi, broni ) aktualnie moduł współpracuje z 

plikiem triggers.xml pozwalając na wykorzystanie dla szerszego zakresu zastosowao. 

Funkcje dostępne jedynie z poziomu modułu ACTIONS: 

int getPlayerFood(cid) 

int getPlayerHealth(cid)  

int getPlayerMana(cid) 

int getPlayerLevel(cid) 

int getPlayerMagLevel(cid) 

string getPlayerName(cid)  

int getPlayerAccess(cid)  

int getPlayerSkill(cid,skillid) 

posEx getPlayerMasterPos(cid) 

int getPlayerVocation(cid) 

int getRandomNumber() 

bool isHouseTile(posEx); 

int getPlayerStorageValue(cid,valueid) 

bool setPlayerStorageValue(cid,valueid,newvalue) 

bool getTilePzInfo(posEx) 

int getItemRWInfo(uid) 

thing getThingfromPos(posEx) 

void doRemoveItem(uid,n) 

bool doImproveItem(uid) 

int doRechargeItem(uid1,uid2) 

bool doAddLuckItem(itemid) 

bool doBlessItem(itemid) 

bool doAddOptionItem(itemid) 

bool doAddSkillItem(itemid) 

bool doPlayerRemoveItem(cid,itemid) 

bool addPlayerExhausted(cid,ticks) 

bool checkPlayerExhausted(cid) 

bool checkPlayerItem(cid,itemid) 

void doDeleteItem(posEx) 

void doDeleteItemEx(posEx) 

bool setActionId(itemid,actionid) 

bool setActionIdEx(itemid,posEx,actionid) 

void doDeleteMagic(posEx) 

void doAddLuckyItem(type,count,posEx) 

bool doAddPACC(cid,itemid,fromPosEx.toPosEx) 

bool canDelete(fromPosEx,toPosEx) 

bool canDeleteMagic(fromPosEx,toPosEx) 

bool canDesintegrate(posEx) 

bool canMoveTo(posEx) 

void doPlayerFeed(cid,food) 

void doPlayerUpdateLight(cid) 

void doPlayerSendCancel(cid,text) 

void doTeleportThing(uid,newpos) 

void doTransformItem(uid,toid)  

void doTransformItemEx(uid,toid,posEx) 

void doPlayerSay(cid,text,type) 

void doSendMagicEffect(posEx,type) 

void doChangeTypeItem(uid,new_type)  

void doSetItemActionId(uid,actionid) 

void doSetItemText(uid,text) 

void doSetItemSpecialDescription(uid,desc) 

void doSendAnimatedText(posEx,text,color) 

void doPlayerAddSkillTry(cid,skillid,n) 

void doPlayerAddHealth(cid,health) 
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void doPlayerAddMana(cid,mana) 

void doPlayerAddItem(cid,itemid,count) 

void doPlayerAddItemEx(cid,itemid,count,excellent) 

bool doPlayerRemoveMoney(uid,money) 

void doShowTextWindow(uid,maxlen,canWrite)  

void doDecayItem(uid) 

int doCreateItem(itemid,count,posEx) 

int doSummonCreature(name,posEx) 

void doPlayerSetMasterPos(cid,pos) 

void doPlayerSetVocation(cid,voc) 

Podano typ zwracany oraz argumenty funkcji, wytłuszczoną czcionką zwrócono uwagę na najczęściej 

stosowane funkcje. Do zastosowao modułu ACTIONS zalicza się między innymi: obsługa dźwigni, 

skrzyo z narodami, przełączników, elementów wyposażenia wpływających na integrację z 

otoczeniem(lina, łopata, kilof). Aby powiązad użycie przedmiotu ze skryptem LUA należy 

odpowiednio zmienid plik actions.xml będący podstawą tego modułu. 

Korzeo – actions bez parametrowy 

Gałąź – action, posiada 3 argumenty: 

1. itemid 

2. actionid 

3. script 

Dwa pierwsze stosuje się zamiennie, script*3+ służy do podania nazwy pliku lua. 

W katalogu scripts znajdują się skrypty LUA definiowane we wspomnianym argumencie script*3+, 

podstawą skryptów jest funkcja onUse: 

bool onUse(cid, item, frompos, item2, topos) 

Pozwala na użycie w skrypcie LUA obiektów bezpośrednio z silnika gry i działania na nich. 

cid – identyfikator obiektu wyzwalającego funkcję 

item – obiekt będący zbiorem danych o przedmiocie użytym 

frompos – pozycja obiektu item 

item2 - obiekt będący zbiorem danych o przedmiocie używanym na obiekt item 

topos – pozycja obiektu item2 

Przykład: 

Na potrzebny prostych skrzyo zbudowany został uniwersalny skrypt: simple_chest: 

function onUse(cid, item, frompos, item2, topos) 

--------------------------------------- 

-------------Simple Chest-------------- 

----------------------by Meritus------- 

-------------------------for RonIT----- 

--------------------------------------- 

--------------version 1.1-------------- 

--------------------------------------- 

Skrzynie = {  

  [1000] = {wymagany_poziom = 105, nagroda = 3484, ilosc_nagrod = 1,} 

  [1001] = {wymagany_poziom = 669, nagroda = 5694, ilosc_nagrod = 5,} 

  [1002] = {wymagany_poziom = 996, nagroda = 1484, ilosc_nagrod = 21,} 

  [1003] = {wymagany_poziom = 102, nagroda = 8111, ilosc_nagrod = 69,} 

                                        (...)                                  



Obsługa LUA, XML RonOTS 
 

Copyright © 2010 by Sławomir Jach Strona 31 
 

} 

for i,z in ipairs(Skrzynie) do 

  if item.actionid = i then 

  if getPlayerStorageValue(cid, i) == -1 then 

   if z.wymagany_poziom >= getPlayerLevel(cid) then 

    doPlayerAddItemEx(cid, nagroda, ilosc_nagrod) 

    setPlayerStorageValue(cid, i, 1) 

    return 1 

   else 

    doPlayerSendTextMessage(cid, 22,"Posiadasz zbyt niski poziom!") 

    return 0 

   end 

  else 

   doPlayerSendTextMessage(cid, 22, "Skrzynia jest pusta!") 

   return 0 

  end 

 end 

end 

end 

Aby prawidłowo skonfigurowad cały skrypt wystarczy dodad nowy wiersz ( żółte pole ). Na zielono 

zaznaczono częśd skryptu której nie należy modyfikowad. Czerwonym kolorem zaznaczono kolejne 

liczby począwszy od 1000 jest numer questowy. Numery te wykorzystuje się także w innych częściach 

skryptów więc nie należy ich mieszad. Według standardu zakres możliwych numerów dla prostych 

skrzyo to 1000-1500. Nie można wykorzystad skryptu z id questu większym niż 1500!! 
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Rozdział VII - Moduł NPC 

 
Moduł NPC służy do konfiguracji wszystkich postaci sterowanymi przez programistę. Dzieli się 

na pliki XML w których konfigurowane są podstawowe cechy wyglądu oraz na skrypty LUA 

odpowiedzialne za sposób zachowania oraz wypowiadane sentencje przez program. Struktura 

pojedynczego pliku XML konfigurującego NPC: 

Korzeo – npc o argumentach: 

1.1 name 

2.1 script 

3.1 lookdir 

4.1 moving 

 

Pierwszy potomek korzenia health, arguemnty: 

1.2 now 

2.2 max 

Drugi potomek korzenia look, argumenty: 

1.3 type 

2.3 head 

3.3 body 

4.3 feet 

5.3 addon 

6.3 corpse 

Przykład 1: 

Poprawnie skonfigurowany XML NPC: 

<?xml version="1.0"?> 

<npc name="Brother Master" script="data/npc/scripts/brother_master.lua" lookdir="3" moving = 

"0"> 

<health now="1" max="1"/> 

<look type="341" head="0" body="94" legs="94" feet="114" addon="3" corpse="2131"/> 

</npc> 

Argument name*1.1+ zawiera wyświetlaną w grze nazwę NPC, script*2.1+ zawiera ścieżkę do pliku ze 

skryptem LUA, lookdir*3.1+ deklaruje stronę w którą NPC jest obrócony bezpośrednim ustawieniu na 

mapie, klucze dla argumentu: 

Północ – 0 

Wschód – 1 

Południe – 2 

Zachów – 3 

Dodatkowym argumentem może byd także moving, który ustawiony na 0 powoduje zatrzymanie w 

miejscu NPC należy pamiętad, że skryptowe uruchomienie poruszania NPC zignoruje tą flagę. 
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Argumenty gałęzi health jak i look są adekwatne do argumentów przedstawionych w module 

monsters. 

Przy projektowaniu kolorów wyglądu NPC można posłużyd się poniższym rysunkiem (źródło 

Tibia.org.pl) 

 

Rysunek 3 

Opanowanie skryptów LUA dla modułu NPC jest pod pewnym względem najtrudniejszą formą pisania 

skryptów pod jakąkolwiek grę. Programista musi zastanowid się nad podstawowymi problemami 

technicznymi oraz ograniczeniami tworzonymi przez klient. 

W trakcie pierwszych faz uruchamiania silnika bezpośrednio po załadowaniu mapy wszystkie 

zdeklarowane obiekty znajdujące się w pliku spawn.xml  (modułu world) zostają wczytane do pamięci 

operacyjnej jest to na tyle ważne, że każdy NPC posiada unikalny zestaw zmiennych na których 

pracuje. Gdy jakiś obiekt zbliża się do określonego NPC w nieznacznej odległości ( widocznośd na 

ekranie) program zaczyna wykonywad określone niżej funkcje, oraz daje możliwośd wykonania funkcji 

onCreatureSay. Na tym poziomie programista ma dokładne dane o graczu, czyli w skrypcie może 

stworzyd dowolnie skomplikowany algorytm przetwarzania tych danych. Najczęstszym 

wykorzystaniem tego systemu jest wyczekiwanie na słowa kluczowe będące argumentem funkcji 

onCreatureSay, zostają one odpowiednio interpretowane i pozwalają przykładowo odpowiedzied 

graczu. 

 



Obsługa LUA, XML RonOTS 
 

Copyright © 2010 by Sławomir Jach Strona 34 
 

Przykład. 

Gracz:Hi 

NPC: Witaj Graczu.  

Funkcja użyta dla tego problemu to selfSay("Witaj, ".. creatureGetName(cid) ..".") w najprostszej 

postaci. 

Spis funkcji LUA dostępnych tylko w module NPC: 

isStillSaying() 

selfSay() 

selfSayDelayed() 

stopMoving() 

startMoving() 

selfMove() 

selfMoveTo() 

selfGetPosition() 

selfAttackCreature() 

creatureGetName() 

creatureGetName2() 

creatureGetPosition() 

selfGetPosition() 

payBack() 

getBalance() 

depositToBank() 

withdrawFromBank() 

transferToBank() 

changeMoney() 

buy() 

buyEx() 

buySpecial() 

buyPACC() 

removePACC() 

buyKey() 

buyChargeItem() 

chargeItem() 

addOutfit() 

remOutfit() 

getOutfit() 

getWeaponAttack() 

getWeaponRechargeCost() 

buyBP() 

buyChess() 

isPACC() 

isPZLocked() 

buyBless() 

sell() 

pay() 

doSummonCreature() 

howMuchForSkill() 

buySkill() 

openShop() 

closeShop() 

getPlayerStorageValue() 

setPlayerStorageValue() 

doPlayerAddItem() 

doPlayerRemoveItem() 

doPlayerRemoveCountItem() 

getPlayerLevel() 

doesPlayerExist() 

doDeleteItem() 

doDeleteItemEx() 

setActionIdEx() 
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doCreateItem() 

doTransformItemEx() 

getPlayerMoney() 

getVocation() 

getSex() 

setVocation() 

foundNewGuild() 

disbandGuild() 

getPlayerGuildStatus() 

setPlayerGuildStatus() 

getPlayerGuildName() 

setPlayerGuild() 

clearPlayerGuild() 

setPlayerGuildTitle() 

Do najważniejszych funkcji każdego skryptu modułu NPC zalicza się: 

1. function onCreatureSay(cid, type, msg, language) 

2. function onThingMove(cid, pos) 

3. function onCreatureAppear(cid) 

4. function onCreatureDisappear(cid, pos) 

Są to specjalne funkcje, które w swoich argumentach przekazują do rąk skryptera dane o obiekcie, 

który je wywołał. onThingMove wywołuje poruszenie się obiektu w promieniu widzenia NPC 

onCreatureAppear pojawienie się danego obiektu np. zalogowanie a onCreatureDisappear w 

momencie zniknięcia gracza. 

Jedną z najbardziej przydatnych specjalnych funkcji jest: 

function onThink() 

Wywołuje się ona co 100ms gdy przynajmniej jeden obiekt znajduje się w promieniu widzenia NPC. 

Służy do kooczenia rozmowy z danym rozmówcą przy odejściu oraz ewentualnym wylogowaniu. 

Do sterowania rozmową z wieloma graczami jednocześnie służą specjalne lokalne funkcje: 

1. local function isTalkStaged(cid) – Sprawdza czy gracz na ustawiony jakikolwiek krok rozmowy 

2. local function setTalkStage(cid, stage) – Ustawia krok rozmowy 

3. local function removeTalkStage(cid) – usuwa krok rozmowy 

4. local function getTalkStage(cid) – zwraca aktualny krok rozmowy 

5. local function isFocused(cid) – sprawdza czy gracz jest rozmówcą 

6. local function addFocus(cid) – dodaje gracza do rozmówców 

7. local function removeFocus(cid) – usuwa gracza z listy rozmówców 

Dla ułatwienia handlu pomiędzy graczem a NPC został stworzony prawie automatyczny system 

sprzedaży, dla skryptera jest bardzo wygodny ponieważ wymaga zdeklarowania jedynie tablicy 

ofertowej. Przykład 2 pokazuje tablicę ofertową NPC Ezola. 

Przykład: 

local itemWindow = { 

  {id=2941, subtype=0, buy=50, sell=0}, 

  {id=3394, subtype=0, buy=150, sell=0}, 

  {id=3395, subtype=0, buy=20, sell=0}, 

  {id=2792, subtype=0, buy=10, sell=0}, 
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  {id=2803, subtype=0, buy=10, sell=0}, 

  {id=2804, subtype=0, buy=10, sell=0}, 

  {id=2805, subtype=0, buy=10, sell=0}, 

  {id=2806, subtype=0, buy=10, sell=0}, 

  {id=2807, subtype=0, buy=10, sell=0}, 

  {id=2808, subtype=0, buy=10, sell=0}, 

  {id=2809, subtype=0, buy=10, sell=0}, 

  {id=5542, subtype=0, buy=110, sell=0}, 

  {id=2810, subtype=0, buy=10, sell=0}, 

  {id=2812, subtype=0, buy=10, sell=0}, 

  {id=3421, subtype=0, buy=100, sell=0}, 

} 

 

1. id – numer przedmiotu, 

2. subtype – Podtyp przedmiotu np. vial z krwią, 

3. Buy – cena kupna od NPC danego przedmiotu 

4. Sell – cena sprzedaży określonego przedmiotu NPC 
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Rozdział VIII – Prawdopodobieństwo na RonOTS. 
 

Rozdział został poświecony przybliżeniu metod projektowania zdarzeo zależnych od 

prawdopodobieostwa. Głównym problemem w projektowaniu inwazji czy loota z danego potwora 

jest oszacowanie współczynnika prawdopodobieostwa. W przypadku modułu MONSTERS jest to na 

tyle trudne, że dochodzą dodatkowe zmienne związane z szybkością zabijania oraz ilością 

występowania danego gatunku potwora na mapie. Przybliżone metody projektowania tego 

współczynnika, które zostaną przedstawione w tym rozdziale będą pozwalały wyliczyd współczynnik 

jedynie na podstawie ilości zabid danego potwora. Obliczony w ten sposób współczynnik będzie 

musiał byd skorygowany na podstawie doświadczenia skryptera. Wyżej wymieniony problem nie 

dotyczy projektowaniu inwazji ponieważ zależna jest ona od ścisłych reguł matematycznych. 

Projektowanie współczynnika chance dla invasion.xml 

Przykład: 

Założenie1  – Przynajmniej raz na tydzieo powinna występowad inwazja złotego smoka. 

Założenie2 - Dokładnie raz na tydzieo powinna występowad inwazja złotego smoka. 

Cel – Dobrad współczynnik chance. 

System invasion działa na zasadzie co minutowego losowania liczby z przedziału od 1 do 100 000. 

Jeżeli liczba będzie mniejsza bądź równa wartości współczynnika chance to inwazja będzie miała 

miejsce. 

W schemacie n prób Bernoulliego prawdopodobieostwo 𝑃𝑛 𝑘  otrzymania dokładnie k sukcesów 

wyraża się wzorem  𝑃𝑛 𝑘 =  
𝑛
𝑘
 𝑝𝑘𝑞𝑛−𝑘  

 

gdzie p – prawdopodobieostwo sukcesu, q = 1 – p prawdopodobieostwo porażki w próbie 

Bernouliego, przy czym 0 < p < 1, k = 0, 1, 2, …, n.  

Problemem w projektowaniu inwazji jest dobranie współczynnika w taki sposób aby 

prawdopodobieostwo inwazji było jak największe jednocześnie z ustaleniem odstępu pomiędzy 

kolejnymi inwazjami. Prawdopodobieostwo wystąpienia dokładnie pojedynczej inwazji będzie 

największe dla k = 1 i wyniesie maksymalnie do 36,8% dla każdego okresu czasu. Dla dokładnie 

jednego sukcesu inwazji w określonym czasie posługując się zależnością Bernouliego zostały 

wyznaczone wykresy przedstawione na rysunku 4 i 5. Widad na nich, iż Założenie2 nigdy nie będzie 

prawdopodobne tak jak chciał to projekt. Prawdopodobieostwo będzie maksymalne dla 

współczynnika = 3 jako, że wartośd ta musi byd całkowita stosujemy wzór na średnią ilośd inwazji I 

mając dane ilośd sprawdzeo N; 

𝐼 = 𝑁 ∗
𝑤𝑠𝑝

100 000
 

 

Z powyższej zależności wynika wzór na bezpośrednio współczynnik chance: 

𝒘𝒔𝒑 =
𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝑰

𝑵
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Gdzie I – średnia ilośd inwazji, N ilośd wywołao funkcji sprawdzającej. 

Po przekroczeniu progu prawdopodobieostwa 36,8% zdarzenie wylosowania pojedynczej inwazji 

będzie malało. Mowa tu o opadającej części wykresu, należy pamiętad, że prawdopodobieostwo w 

tej części wykresu wylosowania dowolnej ilości inwazji jest dużo większe niż wylosowania 

pojedynczej inwazji!! 

 

Rysunek 4 

 

 

Rysunek 5 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334

P
ra

w
d

o
p

o
d

o
b

ie
o

st
w

o

Współczynnik chance

Dla 3 dni

Dla Tygodnia

Dla 2 Tygodni

Dla 4 Tygodni

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

1

2
2

4
3

6
4

8
5

1
0

6

1
2

7

1
4

8

1
6

9

1
9

0

2
1

1

2
3

2

2
5

3

2
7

4

2
9

5

3
1

6

3
3

7

3
5

8

3
7

9

4
0

0

4
2

1

4
4

2

4
6

3

4
8

4

5
0

5

5
2

6

5
4

7

5
6

8

5
8

9

6
1

0

6
3

1

P
ra

w
d

o
p

o
d

o
b

ie
o

st
w

o

Współczynnik chance

Dla 3 Godzin

Dla 6 Godzin

Dla 12 Godzin



Obsługa LUA, XML RonOTS 
 

Copyright © 2010 by Sławomir Jach Strona 39 
 

Projektowanie wypadania przedmiotów dla współczynnika chance w gałęzi loot w module MONSTER. 

Najwygodniejszym w sensie projektu rozwiązaniem było by wyprowadzenie wzorów na częstośd 

wypadnięcia przedmiotu na określonym terenie, ( zależnośd od czasu spawnu, i szybkości zabijania ) 

jednak te informacje przy obecnym systemie jest bardzo trudno uzyskad  - szybkośd zabijania 

potworów jest zależna od bardzo wielu czynników chociażby od profesji, expienia w drużynie. Do 

celów zaprojektowania tego współczynnika konieczne jest przyjęcie tylko ilośd zabitych potworów, co 

cały problem rozwiązuje w banalny sposób ( wzór równoważny z części inwazji ) 

𝒘𝒔𝒑 =
𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝑰

𝑵
 

Gdzie:  

wsp – współczynnik chance, 

I – Ilośc wypadnięcia przedmiotów, 

N – Ilośd zabitych potworów, 

 

Uwaga!!! 

Współczynnik musi byd byd skorygowany ręcznie ze względu praktyczną możliwą ilośd zabicia 
danego potwora. 
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Rozdział IX Zadania: 

 
Zadanie 1 

Zadeklarowad grafiki otoczenia o nazwach polskich: trawa, kwiat, rośliny – odpowiednio id: 9928, 

9382, 10079.  

Zadanie 2 

Zadeklarowad przedmiot - złote monety, o unikalnym identyfikatorze równym 2969, których waga 

będzie równa 0.1 oz. 

Zadanie 3 

Zdeklarowad przedmiot o nazwie – sandały mikołaja, przedmiot dodaje bazowo 5 poziomów 

umiejętności magicznej, oraz gdy jest naładowany dodatkowo broni przed energią 25%. Mogą go 

używad mistrzowie magii posiadający minimum 236 poziom umiejętności. Waga przedmiotu to 30oz, 

a identyfikator 69, obrona 3. Przedmiot podczas noszenia ma mied wygląd przedmiotu kryjący się pod 

identyfikatorem 70. Wadą przedmiotu jest stała podatnośd na ogieo 10%. 

Zadanie 4 

Zadeklarowad potwora o nazwie: Bandyta, posiadającego dowolnie dobrany poziom, magiczny 

poziom, obronę nie mniejszą niż 100, powinien zmieniad cel ataku z bazowym 

prawdopodobieostwem na poziomie 100%. Przy exp rate ustawionym na 25x powinien dawad około 

1100 punktów doświadczenia przy maksymalnej możliwej sile (30% stronger). Bandyta nie umie 

poruszad przedmiotów, nie może byd przesuwany. Ma strój citizena z plecakiem, oraz zawsze posiada 

połowę paska życia. Potrafi atakowad jedynie z dystansu małymi kamykami o maksymalnej sile ciosu 

do 100 obrażeo. Nie posiada żadnych odporności ani wrażliwości. Wypadają z niego jedynie złote 

monety w ilości maksymalnie do 34 sztuk, raz na 100 przypadków wypada zawsze maksymalna ilośd 

monet. Zadeklarowad wszystkie niezbędne atrybuty, w przypadku braku informacji w poleceniu 

wstawid dowolną logiczną wartośd. 

Zadanie 5 

Zaproponowad ataki pewnego maga, ma on w swoim zanadrzu 3 czary spontaniczne oraz 4 runiczne 

w tym 2 takie same, różniące się prawdopodobieostwem wystąpienia. Mag nie atakuje na dystans, 

przy wartościach mniejszych niż 1000 hp ucieka w pomysłowy sposób, stosując nawet skosy w 

poruszaniu. Zaproponuj strukturę węzła attacks oraz wartości odpowiednich atrybutów, o których 

mowa. 

Zadanie 6 

Zaproponuj strukturę możliwych do wydropienia przedmiotów jeżeli wiadomo, że w trzecim 

wewnętrznym plecaku o id=2804 (ciało a w nim bp(1) a w nim bp(2) a w nim bp(3)) znajdują się dwa 

przedmioty wypadające ze 100% prawdopodobieostwem; demoniczna esencja(id= 4524) oraz zwykły 

miecz(id=3202). 
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Zadanie 7 

Czym różni się plik gate.xml od doorkey.xml 

Zadanie 8 

Jakie pliki należy zmodyfikowad aby ustawid drzwi będące na pozycji x=100 y=201 z=3 wymagające 

klucz o nazwie „demons” o identyfikatorze równym 5001. Przedstaw wymagane wpisy jeżeli bramka 

nie usuwa ładunku klucza. 

Zadanie 9 

W którym miejscu i co należy wstawid aby komenda „/goto” dostępna była jedynie dla GM-a. 

Zadanie 10 

Czym różni się deklaracja wypadania przedmiotów policzalnych od niepoliczalnych w pliku loot.xml 

Zadanie 11 

Zaproponuj deklarację wyzwalacza, wykonującego funkcje LUA po zabiciu potwora o nazwie demon. 

Znajdź błędy: 

<?xml version="1.0"?> 

<monster name="Witch" namepl_="Wiedźma" maglevel="60" experience="2000" pushable="3" 

armor="250" defense="250" canpushitems="5" staticattack="18" changetarget="3" speed="380"> 

<health now="3300" max="3200"/> 

<look type="-9" corpse="3"/> 

<combat targetdistance="-1" runonhealth="0"/> 

<attacks> 

 <attack type="melee" maxdamage="600" type="distance"/> 

 <attack type="distance" name="poisonfield" mindamage="200" maxdamage="500"/ 

</attacks> 

<defenses> 

 <defense immunity="invisible"/> 

 <defense immunity="poison"/> 

 <defense immunity="paralyze"/> 

 <defense immunity="drunk"/> 

 <defense immunity="energy"/> 

 <defense immunity="ice"/> 

 <defense immunity="earth"/> 

</defenses> 

<weaknesses> 

 <weakness from="poison"/> 

</weaknesses> 

<loot> 

 <item id="2973" countmin="3" chance1="100000" chancemax="0"/> 

 <item id="3295" chance1="40000"/> 

 <item id="2993" chance1="6666"/> 

 <item id="2804" chance1="100000"> 

 <inside> 

  <item id="3308" chance="14287"> 

  <item id="3309" chance="10000"> 

  <item id="2991" chance="8000"> 

  <item id="3320" chance="3333"> 

 </item> 

</loot> 

<summons maxSummons="2"> 

  <summon name="Giant Spider" chance1="2000"/> 

</summons> 
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<voices> 

 <voice sentence="Teh bozz, run if u can" cycleticks="10000" probability="40"/> 

</voices> 

</monster> 

 

 


