==================================================================
Age of Empires® III v1.12
Informacje dotyczące patcha
==================================================================
Poprawki klientów

Naprawiono kilka b³êdów synchronizacyjnych. 

Dodano poprawki zwiêkszaj¹ce wykrywanie graczy korzystaj¹cych z multiplayerowych oszustw, programów hakuj¹cych i niezsynchronizowanych klientów w czasie gry online.

Poprawiono tekst niektórych kart, jednostek i technologii.

Nowe dodatki

Dodano wsparcie w³asnych scenariuszy do rozgrywki online w grach wieloosobowych.

            Z pewnych warunków i efektów mo¿na korzystaæ w ESO.

Zmiany dotycz¹ce równowagi rozgrywki

Hiszpanie
Atak wrêcz tarczowników zmniejszono o 2 i zwiêkszono premiê przeciw kawalerii z x3.0 na x3.5

Portugalczycy
Organki zadaj¹ wiêksze obra¿enia budynkom, premia oblê¿nicza zwiêkszy³a siê z x0.5 do x0.75

Turcy
Skrócono produkcjê dzia³a rêcznego o 3 sekundy - z 45 do 42.

Niemcy
Zwiêkszono iloœæ punktów ¿ycia jednostki Dopplesodner o 30. 
Stawki transportu zwiêkszone z -14% do -10% (1.14 do 1.10) 

Zmiany ogólne
Wozy w ratuszach buduj¹ siê o 33% szybciej. Iloœæ punktów zwiêkszona z 1.0 do 1.33
Ratusze otrzymuj¹ ujemn¹ premiê przeciw artylerii. Dodano wspó³czynnik x.050 przeciw oblegaj¹cym.
Wszystkie jezdne jednostki ³uczników maj¹ wy¿szy mno¿nik przeciw kawalerii. Z x2.25 do x3.0
Zwiêkszono odpornoœæ na ataki dystansowe huzarów, kozaków i u³anów o 0.10. 

 ==================================================================
Age of Empires® III v1.11
Informacje dotyczące patcha
29.01.07
==================================================================

==================================================================
Patch 1.11 – Poprawki błędów oraz załatanie dziur umożliwiających oszustwa.
==================================================================

POPRAWKI PO STRONIE KLIENTA

- Dla kart graficznych Intel G965 domyślna jakość shaderów została ustawiona na niską
- Poprawiono niektóre dziury umożliwiające oszustwa oraz wprowadzono zwiększoną kontrolę poprawności plików
- Leczenie jednostek nie wymaga teraz tyle zasobów

ZMIANY W BALANSIE W ROZGRYWKI

- Aby zapoznać się z listą wszystkich zmian, odwiedź stronę: www.AgeCommunity.com


==================================================================
Age of Empires® III v1.10
Patch Release Notes
November 27, 2006
==================================================================

==================================================================
Patch 1.10 – Quick Search updates and bug fixes.
==================================================================

CLIENT FIXES

- Better anti-aliasing support for NVIDIA GeForce 8 series cards. 
- A number of Windows Vista compatibility issues fixed.
- Several low level network optimizations have been added.
- Fixed a recorded game Out of Sync issue involving pre-patch 1.09 games and high level home cities.

BALANCE CHANGES

- Reduced Spanish shipment bonus.
- Reduced Longbowmen ranged attack by 2
- Reduced Longbowmen hand attack by 1


NETWORK AND ESO FIXES

- ESO statistics tab now defaults to show statistics for the game you are playing.
- Decks are now limited to 32 per home city.
- Quick Search - the civilizations of other players are no longer shown when the initial match is made.
- Quick Search - games no longer follow the two minute resign rule and will count toward your rating as soon as they begin.
- Power Rating values will now update more quickly after a game.


==================================================================
Age of Empires® III v1.09
Opis łatki
17.08.2006
==================================================================

==================================================================
Patch 1.09 – Zmiany w doświadczeniu metropolii
==================================================================
UWAGA: Pełną listę zmian znajdziesz na stronie www.agecommunity.com

NOWE CECHY

- Po każdej rozgrywce gracze będą teraz otrzymywać dodatkowe doświadczenie, dzięki czemu metropolie będą szybciej awansować na kolejne poziomy
- Gracze z twojej listy ignorowanych nie będą mogli dołączać do prowadzonych przez ciebie rozgrywek
- Zmniejszono ilość doświadczenia wymaganą do awansu na kolejny poziom metropolii na poziomie 100 lub wyższym
- W ESO dostępne są nowe awatary

POPRAWKI KLIENTA

- Rosyjska karta 'Rabunek' nie ma teraz wpływu na kolegów z drużyny używającego jej gracza

POPRAWKI SIECI I ESO

- Po kliknięciu gracza PPM w ESO najwyżej na liście opcji będzie się teraz znajdować możliwość wysyłania cichych wiadomości

==================================================================
Patch 1.08 – Zmiany w zbalansowaniu, szybkie wyszukiwanie i poprawki błędów
==================================================================

NOWE CECHY

- Szybka wyszukiwarka pozwala teraz graczom określić przedział poziomu rozwoju Metropolii i miejsce w rankingu Władzy podczas dobierania oponentów 
- Punkty rankingu Władzy będą mogły zostać utracone

POPRAWKI KLIENTA

- Zmiany w premiach cywilizacyjnych
- Zmiany w zbalansowaniu rozgrywki
- Poprawiono błąd pozwalający na zrefundowanie dostawy z Metropolii, gdy użytkownik wysłał najemników
- Zmieniono linię dialogową w kampanii, uważaną za zbyt rasistowską
- Zmiany drużyn na ESO spowodują cofnięcie statusu gotowości wszystkich użytkowników
- Gdy gracz użyje opcji usunięcia Metropolii, domyślnie podświetlonym przyciskiem będzie Nie

POPRAWKI SIECIOWE I ESO

- Poprawiono błąd szybkiego wyszukiwania, powodujący dobieranie graczy bez brania pod uwagę rankingu Władzy
- Dodano spacje do bardzo dużych liczb, ułatwiając ich odczytanie
- Strona klanu na ESO prawidłowo wyświetla ostatnią datę logowania członków

==================================================================
Patch 1.07 – Nowa mapa losowa i poprawki
==================================================================
UWAGA: Kompletną listę zmian znajdziesz na stronie www.agecommunity.com

NOWE CECHY

- Dodano nową losową mapę, Nieznane
- Dodano możliwość sprawdzenia, czy przyjaciel z listy gra w tej chwili na ESO
- Moderatorzy maję teraz niebieski kolor czcionki czatu

POPRAWKI KLIENTA

- Poprawiono błąd pozwalającym jednostkom będącym w Trybie osłony zadawać dodatkowe obrażenia 
- Poprawiono błąd powodujący, że SI Niemców nie budowało budynków ani nie zbierało surowców, jeśli
  rozpoczęli oni grę jedynie z wagonami osadników
- Poprawiono niektóre błędy związane z teksturami
- Mapa Hispaniola została dodana do zestawu map standardowych

POPRAWKI SIECIOWE I ESO

- Poprawiono błąd powodujący ukazywanie się hosta jako ukrytego w pokoju ustawień gry
- Lista graczy na kanale jest teraz uporządkowana alfabetycznie
- Poprawiono błąd powodujący doliczanie gier nierankingowych do rankingu Władzy

==================================================================
Patch 1.06 – Poprawki, aktualizacja map, równoważenie rozgrywki i usunięcie eksploitów
==================================================================
UWAGA: Kompletna lista wszystkich poprawek oraz zmian wpływających na zbalansowanie gry
znajduje się na stronie www.agecommunity.com

NOWE CECHY

- Listę graczy obecnych na czacie można teraz sortować według nazwy klanu
- Dodano powiadomienie o konserwacji serwerów, która będzie wyświetlana, gdy serwery będą niedostępne

POPRAWKI KLIENTA

- Dodano sprawdzanie zapobiegające dołączania się przez graczy do pokojów gier, które są w złym stanie i nie mogą zostać uruchomione, co powoduje wyeliminowanie źródła awarii
- Garść aktualizacji podpowiedzi karty metropolii
- Naprawiono kilka problemów z ratuszami na mapach karaibskich
- Naprawiono flagi wodne Hispanioli i rozmieszczenie wielorybów
- Hispaniola ma teraz poprawną miniaturkę
- Stada Sonora są teraz zrównoważone dla obu stron mapy
- Efekty karty nowoczesnego targowiska działają po dostarczeniu
- Naprawiono komunikat "Ta rozgrywka nie jest klasyfikowana", który pojawiał się w grach klasyfikowanych
- Karty metropolii wyświetlają teraz prawidłową liczbę jednostek, które zostaną wysłane
- Wszystkie jednostki kawalerii do walki na dystans zadają teraz artylerii podwójne obrażenia
- Kontyngenty najemników kosztują teraz 1000g i mają mniejszą liczebność
- Kontyngenty wojskowe z metropolii zostały zmniejszone w trzeciej erze i zwiększone w czwartej erze
- Liczne zmiany równoważące rozgrywkę

POPRAWKI SIECIOWE I ESO

- Szybkie wyszukiwanie wyświetla poprawną liczbę graczy w trakcie wyszukiwania
- Naprawiono sortowanie listy gier użytkownika według rangi
- Naprawiono nadużycie, które pozwalało posiadać przeszło 20 kart w taliach ESO

==================================================================
Patch 1.05 – Ruch ataku, mapa Hispaniola, ranking władzy ESO i inne ==================================================================
UWAGA: Kompletna lista zmian znajduje się na stronie www.agecommunity.com

NOWE ELEMENTY

- Dodano ranking władzy (Power Rating) do ESO
- Dodano opcję utrzymania pozycji
- Dodano przycisk ruchu ataku wraz z klawiszem szybkiego dostępu
- Dodano nową mapę - Hispaniola
- Poprawiono odtwarzanie rozegranej gry
- Dodano opcję minimalizacji czatu
- Dodano opcje filtrowania listy gier
- Dodano opcję zapisu ustawień filtra listy gier

ZMIANY KLIENTA GRY

- Poprawiono działanie komendy ataku
- Zmieniono elementy balansujące rozgrywkę
- Zmieniono elementy kart Metropolii
- Rozgrywki typu Deathmatch mają włączoną opcję wyświetlenia całej mapy
- Deathmatch – początkowe skrzynie usunięte z większości map
- Poprawiono błąd nadpisywania Metropolii podczas odtwarzania zapisanej rozgrywki
- Ponowne uruchomienie zapisanej gry dla pojedynczego gracza nie powinno już przywracać dawnego stanu Metropolii
- Kawaleria Caracole dalekiego zasięgu jest teraz stosowana dla każdego rodzaju takiej kawalerii
- Karta traktatów z Indianami tworzy teraz prawidłową liczbę tubylców
- Dodano obsługę usuwania dużych okien dialogowych pauzy. Dodaj linijkę ‘hidepopups’ do pliku user.cfg
- Dodano obsługę modyfikacji nazw i tekstu w mapach dowolnych

BŁĘDY W ESO I ROZGRYWKACH SIECIOWYCH

- W ustawieniach własnej mapy widnieje teraz informacja, czy gra będzie notowana, nienotowana, czy nie otrzymasz za nią doświadczenia
- Dodano funkcjonalność <escape>, <enter>, rolki myszy i podwójnego kliknięcia do różnych miejsc w ESO
- Zmiana #players spowoduje cofnięcie komunikatu o gotowości u wszystkich uczestników
- Przełączenie się na inne okno ESO w trakcie pisania w oknie czatu nie powoduje już wymazania tekstu
- Poprawiono czat klanowy
- Zmiana w klanach – możesz degradować tylko osoby stojące niżej rangą, a promować osoby stojące dwie rangi niżej
- Dwóch graczy, którzy nie mają poprawnie ustawionych routerów, nie może się przyłączyć do tej samej gry
- Poprawiono błędy w tworzeniu i przyłączaniu się do klanu

==================================================================
Patch 1.04 – Przycisk odświeżania, przycisk wznowienia, poprawione błędy i zablokowane możliwości oszukiwania
==================================================================
ZMIANY KLIENTA GRY

- Poprawiono proces aktualizacji, co powinno zniwelować trudności występujące podczas autoaktualizacji.
- Dodano przycisk wznowienia gry. Gdy gracz wstrzyma grę, pojawi się okno dialogowe.

BŁĘDY W ESO I ROZGRYWKACH SIECIOWYCH

- Zmieniono funkcjonalność listy gier. Lista będzie teraz przeciągnięta do dołu po zalogowaniu i może być     zaktualizowana po użyciu przycisku Odśwież. Automatyczne aktualizacje zostały wyłączone. 
- Szybkie potyczki mogą być teraz rozegrane tylko na standardowych mapach.
- Poziom rozwoju Metropolii jest teraz wyświetlany na ekranie startowym gry.
- Tagi klanów dodane do zaawansowanych ustawień gry. 
- Poprawiono błąd nie wyświetlania okna czatu klanowego.
- Poprawiono błąd związany z wstrzymaniem gry, gdy rezygnujący gracz pozostawał w grze.
- Usunięto możliwość dzielenia wyników wojskowych i ekonomicznych.
- Dodano limit czasu w oknie dialogowym głosowania.

==================================================================
Patch 1.03 – Poprawa uruchamiania meczy
==================================================================
BŁĘDY W ESO I ROZGRYWKACH SIECIOWYCH

- Naprawiono błąd, który powodował anulowanie gry i wyświetlenie wiadomości o braku możliwości połączenia, gdy dwa routery nie mogące się porozumiewać zostały przyłączone do tej samej gry.

==================================================================
Patch 1.02 – Klawisze szybkiego dostępu, duże mapy i poprawione błędy
==================================================================
ZMIANY KLIENTA GRY

- Dodano nowy edytor klawiszy szybkiego dostępu.
- Nowy zestaw map. Dodano pięć dużych wersji popularnych map.
- Naprawiono błąd znikania dźwięku.
- Poprawiono błąd przerywania dźwięku.
- Naprawiono niektóre problemy z wydajnością w trakcie bitw morskich.
- Naprawiono błąd inicjalizacji D3D podczas uruchamiania gry.
- Poprawiono czytelność tekstu aplikacji autoaktualizacyjnej.
 
BŁĘDY W ESO I ROZGRYWKACH SIECIOWYCH

- Naprawiono błąd powodujący zawieszenie gry po rozłączeniu się gracza.
- Zmiana Metropolii podczas ustawiania gry powoduje odznaczenie statusu “Gotowy” u wszystkich graczy.
- Funkcja szybkiego wyszukiwania używa zestawu map standardowych.
- Zablokowano szereg możliwości oszukiwania w trakcie gry.
- Nowa opcja prywatności ESO.
- Poprawiono kilka tekstów wiadomości dla gracza i raportów o błędach.
- Możliwość wyłączenia wiadomości wyjścia/wejścia na czat ESO.
- Nowe komendy w user.cfg, mające pomagać w kwestiach routerów i direct IP. Dodatkową pomoc znaleźć można tu: http://forum.agecommunity.com/ibb/topics.aspx?forumID=7

==================================================================
Patch 1.01 – Naprawiono kilka błędów i możliwości oszukiwania.
==================================================================

ZMIANY KLIENTA GRY

- Naprawiono błąd menedżera komend powodujący zmniejszenie wydajności podczas obecności CPAI w grze.
- Naprawiono błąd zanikania efektów dźwiękowych i muzyki.
- Naprawiono błąd, gdzie nieodegrane dialogi powodowały zatrzymanie kampanii.
- Poprawiono błąd pozwalający na dodawanie i zmianę imion graczy na ekranie Podsumowania.
- Poprawiono błąd, gdzie wszyscy gracze słyszeli dźwięk wyboru kart.
- Poprawiono błąd niezamykającego się okna z komunikatem błędu połączenia z ESO.
- Poprawiono błąd u Portugalczyków nie pozwalający innym graczom trenować jednostek przeciwko kawalerii aż do ery przemysłowej. 
- Poprawiono błąd dostępności dużych ilości zasobów w kampanii dla pojedynczego gracza.
- Poprawiono błąd nie pozwalający hostowi uruchomić gry po zmniejszeniu się liczby graczy poniżej już wyznaczonego limitu.
- Poprawiono kodowanie ruchu dla usprawnienia jednostek w działaniu.
- Zmieniono formacje, dzięki czemu typy jednostek trzymają swoje ustawienia nawet po zgrupowaniu z jednostkami innego typu.

 
BŁĘDY W ESO I ROZGRYWKACH SIECIOWYCH

- Poprawiono błąd okna dialogowego nieodpowiadającego gracza; jest ono teraz zamykane po osiągnięciu porozumienia. 


==================================================================
Localized Release Notes
==================================================================

Visitez la page d’accueil de Ensemble Studios pour obtenir les notes sur la mise à jour. <http://www.microsoft.com/france/jeux/>
Visite la página de inicio de Ensemble Studios para consultar las notas acerca de la versión del parche <http://www.microsoft.com/spain/juegos/>
Sie finden Informationen zum Patch auf der Homepage des Ensemble Studios. <http://www.microsoft.com/germany/ms/games/>
Per le note sulla Patch Release, visita la home page di Ensemble Studios <http://www.microsoft.com/italy>
Visite a home page do Ensemble Studios para obter notas da versão da correção <http://www.microsoft.com/brasil/games/> 

한국어로 된 패치 릴리스 정보를 보려면 Age of Empires III 한국어 버전 공식 홈 페이지인 <http://www.microsoft.com/korea/games/aoe3/>를 참조하십시오.

この更新プログラムの詳しい情報については、以下の Microsoft の Web サイトを参照してください。<http://www.microsoft.com/japan/games/age3/> 

有關修補程式的相關資訊請參考 <http://www.microsoft.com/taiwan/games/> 網站內說明

„Aktualizacje znajdziesz na tej stronie internetowej” www.gram.pl

==================================================================
Web Sites
==================================================================

<http://www.microsoft.com/games/pc/age3.aspx>
Official Age of Empires III website

http://www.agecommunity.com>
Age of Empires Community Website

<http://windowsupdate.microsoft.com>
Windows Updates
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