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1. Podstawy 

 
1.1. Ogólne informacje 
 

Razor (ang. Brzytwa) jest jednym z najpopularniejszych programów 

wspomagających grę w Ultimę Online. Obok Easy UO i UOAM stanowi 

najważniejszą pomoc dla każdego gracza. Wiele osób wprost nie wyobraża 

sobie gry bez niego, inni jednak twierdzą, że swoimi udogodnieniami niszczy 

on tzw. RP lub „klimat”. Czy jest to prawdą czy nie, tym tutorialem postaram 

się jak najlepiej wprowadzić Was w perfekcję w używaniu Razora. 

 

Dostępne są dwie wersje Razora: starsza i nowsza (Razor Old i Razor 

Latest). Zależnie od naszego Clienta Ultimy będziemy potrzebowali jednej 

z nich. Na Nelderim wymagane jest używanie Razora Latest. 

 

1.2. Instalacja i uruchomienie 

 
Najnowszą wersję Razora pobrać możemy ze strony jego producenta 

– www.runuo.com (w dziale Razor). Program zajmuje ok. 780KB i zazwyczaj nie 

ma większych problemów z jego instalacją. Katalog, w którym będzie on 

zainstalowany, może być dowolny. Jednak uruchomienie Razora 

(a zwłaszcza to pierwsze) może sprawiać trudności. 

 

Na systemach Windows 7 oraz Windows Vista powinniśmy uruchamiać 

go w trybie zgodności z Windows XP SP2, oraz z uprawnieniami administratora 

– wszystko to ustawić można we właściwościach (PPM>Właściwości), 

co ukazuje poniższy screen: 

 

 
Rys. 1, Tryb zgodności 

 

http://www.runuo.com/


  Po uruchomieniu aplikacji ukazuje nam się ekran powitalny: 

 

 
Rys. 2, ekran powitalny 

 

Aby połączyć się z serwerem, musimy podać ścieżkę do głównego 

katalogu Ultimy (na rysunku widać docelową, lecz może ona być dowolna) 

oraz do pliku Clienta, przez który będziemy się łączyć (w przypadku Nelderim 

wystarczy ustawić „auto wykrywanie”). Do łączenia się z serwerem Nelderim 

jest konieczne zaznaczenie opcji „Usuń kodowanie” 

 

Niżej, pod ścieżką do naszej gry, należy podać adres IP serwera 

oraz jego port. Dla Nelderim jest to: nelderim.no-ip.org, port 2593. 

Język według naszych preferencji. Zalecam zaznaczenie opcji 

pokazywania okna na początku, gdyż adres serwera oraz ścieżka do naszej 

gry mogą ulec zmianie, warto więc mieć możliwość zmiany tych parametrów 

na bieżąco. I, oczywiście, klikamy OK. 

 

Jeżeli wszystko poszło dobrze, Client uruchomi się, ukazując nam okno 

logowania z małym napisem w dolnej jego części, informującym o używaniu 

Razora. Pojawi się także jego główne okno – menu, w którym ustawiać 

będziemy wszystkie możliwe opcje Razora: 

 



 
Rys. 3, Główne okno 

 

Posiada ono 12 zakładek znacznie ułatwiających i umilających nam 

grę w UO. Na początek zalecam stworzenie nowego profilu, gdyż zależnie 

od przeznaczenia postaci i stylu gry, ustawienia Razora mogą się różnić. Dzięki 

profilom będziemy mogli zmieniać je jednym kliknięciem. W celu stworzenia 

takowego profilu klikamy „Nowy” w ramce „Profile” (zakładka: Główne) 

i podajemy jego nazwę.  

 

Jeżeli nie ustawiliśmy opcji pokazywania okna Razora zawsze na 

wierzchu, jego przywrócenie możliwe jest po kliknięciu ikony na pasku zadań: 

 

 

 
Rys. 4, Ikona na pasku zadań 

 

 

A więc zainstalowaliśmy i uruchomiliśmy Razora. Jeżeli nadal miewasz 

problemy z tymi krokami, prześledź je jeszcze raz, lub zwróć się o pomoc 

na naszym forum lub kanale IRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Zakładki Razora 

 
Prawdopodobnie będzie to najdłuższa część całego poradnika. 

Postaram się zawrzeć opis i sposób wykorzystania możliwie wszystkich 

dostępnych opcji Razora, w kolejności ustawionych zakładek. Dla 

początkującego ich ilość może być przytłaczająca, prawda jednak jest taka, 

że tylko mała część ze wszystkich opcji przydaję się na początku gry. Po tej 

części tutorialu zamieszczę pod koniec przypomnienie takowych opcji. 

 
2.1. „Główne” 

 

 
Rys. 5, Główne  

 

Jak sama nazwa wskazuje, jest to podstawowa zakładka Razora. 

Częściowo opisałem ją w pierwszym rozdziale, teraz więc przypomnę jedynie, 

że możemy w niej ustawić pokazywanie ekranu powitalnego (co zalecam 

zrobić), stworzyć nowe profile a także zaznaczyć pokazywanie okna Razora 

zawsze na wierzchu.  

 

„Zmniejszenie obciążenia CPU” jest opcją pomocną dla słabszego 

sprzętu. W moim przypadku, gdy ustawiałem tę opcję, nie zauważyłem 

żadnej różnicy w rozgrywce (posiadam dość nowego laptopa 

w nienajgorszym stanie). Docelowo jednak powinna ona obniżyć obciążenie 

procesora i zapobiegać przegrzaniu się komputera, co będzie miało skutek 

w postaci spowolnienia i ogólnego osłabienia naszej gry. 
 

„Nieprzezroczystość”, regulowana suwakiem na samym dole zakładki, 

zwyczajnie zmienia przezroczystość (opacity) naszego okna Razora. 

 

 



 
Rys. 6, Nieprzezroczystość 

 
„Filtry” widniejące po lewej stronie zakładki służą do usuwania z gry 

poszczególnych efektów i dźwięków, np. pogody lub muzyki barda. 

W pewnym stopniu przyspiesza to działanie gry. Najbardziej popularną opcją 

z tej grupy jest „Jednolite oświetlenie” (trzecia pozycja od dołu), 

zapewniające jednakową widoczność przez dzień i noc oraz po wejściu do 

Dungeonu. Jednak z pewnych względów opcja ta jest na Nelderim 

zablokowana. 

 

„UO Positioning System” to ostatnia opcja z „Głównych”. Jest to rodzaj 

mini mapy, o wiele bardziej funkcjonalnej od tej znanej nam z UO: 

 

 
Rys. 7, Positioning System 

 

Mapę tę możemy dowolnie rozciągnąć, powiększając ją do rozmiarów, jakie 

preferujemy. Dwukliknięcie na nią spowoduje „wklejenie” jej do okna gry, 

dzięki czemu nie będzie konieczne minimalizowanie UO celem zerknięcia na 

UOPS. Mapa ta, oprócz podania nam dokładnym koordynatów naszego 

pobytu, zapewnia także widoczność każdego członka drużyny (party), 

choćby i był oddalony od nas o kawał drogi. 



2.2. „Opcje” 

 

 
Rys. 8, Opcje 

 

Zakładka Opcje zawiera kilkanaście przydatnych funkcji Razora, choć 

może mniej istotnych od tych znajdujących się w „Głównych”.  

 

„Barwy agenta, wiadomości i ostrzeżenia” pozwalają ustawić kolory 

poszczególnych powiadomień, w zależnie od naszych preferencji. 

Przykładowo „ostrzeżeniem” może być komunikat o braku bandaży 

w plecaku. 

 

„Kolor mowy” jest dokładnie tym samym, co możemy znaleźć 

w standardowych opcjach Ultimy – ustawia barwę tekstu wypowiadanego 

przez naszą postać. 

 

„Kolor czarów” jest dość przydatną opcją pozwalającą odróżnić 

zaklęcia rzucane przez poszczególne postacie i moby podczas bitewnego 

rozgardiaszu. 

 

Po prawej stronie widnieją różne funkcję do zaznaczenia: 

 

„Używaj małego statusu” – pomocne w przypadku, gdy menu naszej 

gry jest już całe zajęcie przez najróżniejsze rzeczy i nie mamy w nim miejsca 

na standardowy, duży status naszej postaci: 

 

 
Rys. 9, Mały status 



 
„Kolejkuj LastTarget i TargetSelf” pozwala zapobiec zawieszeniom 

i pominięciom użycia którejś z tych opcji przez grę, które mogą wyniknąć 

ze zbyt szybkiego ich używania lub po prostu z lagów. Razor kolejkuje te 

czynności, zabraniając nam wykonać jednej po drugiej bez upłynięcia 

danego okresu czasu. 

 

„Blokuj zsiadanie w trybie walki” zwyczajnie uniemożliwia nam zsiadanie 

z wierzchowca, gdy mamy włączony status „war”. 

 

„Automatycznie sortuj surowce” momentalnie sortuje nam wszelkiej 

maści reagenty i surowce w „kupki”, gdy włożymy je do jednego pojemnika. 

 

„Otwórz ciała w zasięgu X kratek” jest przydatną opcją, automatycznie 

otwierającą wszelkie zwłoki (zarówno graczy jak i mobów) w zasięgu przez 

nas podanym. Wbrew pozorom jest to całkiem bezpieczna opcja 

– ewentualny status kryminalisty otrzymujemy, gdy zmienimy położenie 

jakiegokolwiek przedmiotu w ciele, do którego nie powinniśmy zaglądać. 

 

„Filtruj powtarzające się wiadomości” opóźnia czas, po jakim pokazują 

się powtarzane komunikaty lub jakikolwiek tekst. 

 

„Filtruj komunikaty Snoopingu” – jak powyższe, tyle że w przypadku 

umiejętności „zaglądanie”. 

 

„Pokazuj nazwy istot i zwłok” to przydatna opcja automatycznie 

wyświetlająca nazwy wszelkich istot (NPC, graczy i mobów) a także ich zwłok, 

jakie znajdą się w zasięgu wzroku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. „Więcej opcji” 

 

 
Rys. 10, Więcej opcji 

 
Jest to zakładka Razora zawierająca pozostałe, w pewnym stopniu 

mniej istotne opcje ułatwiające nam rozgrywkę. Każda z nich ma swoje 

szczególne zastosowanie w grze i każda jest ważna, zależnie 

od przeznaczenia postaci, w którą się wcielamy. 

 

„Pokazuj komunikaty kolejki” wyświetla nam wszelkie informację 

podczas używania kolejek, które możemy ustawić opcją poniżej, a także 

dwoma opcjami, które zostały opisane w poprzednim rozdziale. Zapobiega to 

zawieszeniom i pominięciom pewnych czynności, co może być 

spowodowane zbyt szybkim tempem gry lub problemami z łączem. Wszelkie 

czynności naszej postaci nie mogą odbywać się wcześniej niż co daną ilość 

milisekund (w moim przypadku 600ms). Zazwyczaj przy dobrym łączu 

i stabilnym serwerze zaznaczanie tej opcji nie jest niezbędne, choć może być 

pomocne. 

 

„Auto-kolejkowanie czynności” – patrz wyżej. 

 

„Użyj sprytnego LastTarget” pozwala nam na używanie opcji LastTarget 

bez konieczności wskazywania nowego celu. Mówiąc obrazowo: jeżeli 

rzucimy dany czar na kogoś lub coś i zamierzamy rzucić kolejny, posługując 

się opcją LastTarget, nie musimy wskazywać nowego „ostatniego celu”. 

Opcja zapamiętuje, że ostatnim celem jest ofiara naszego poprzedniego 

zaklęcia. 

 

„Zasięg LastTarget” to po prostu zasięg działania powyższej opcji, który 

możemy dowolnie zmienić. 

 

„Pokazuj typ celu po kliknięciu” wyświetla nam nazwę przedmiotu, NPC, 

moba lub gracza po uprzednim kliknięciu na takowego. 



 

„Show health above people/creatures” oraz „Show mana/stam above 

party members” wyświetlają nam życie (HP), manę i staminę NPC, graczy oraz 

mobów wyrażoną w procentach. Jest to pomocne, gdy porwie nas chaos 

walki, a my nie będziemy musieli zerkać na mini status celu, żeby się rozeznać 

w jego statystykach.  

 

„Pamiętaj hasła” jest opcją, której stosowania odradzam, zwłaszcza 

przy kilku użytkownikach tego samego komputera. Pozwala ona 

na zapisywanie haseł w pewnym pliku gry, który pamięta je i wpisuje za nas 

podczas logowania. Jest to często główna przyczyna wszelkich udanych 

włamań na konta. 

 

„Członek party jako przyjaciel” automatycznie nadaje status przyjaciela 

członkom naszej drużyny. 

 

„Licz kroki stealth” jest licznikiem kroków, jakie wykonujemy podczas 

skradania się. Wraz z opcją poniżej jest ważnym elementem dla każdego 

„hidera”. Warto jednak zauważyć, że licznik zaprzestaje wyświetlania ilości 

kroków po liczbie 31. Wtedy potrzebne jest wyjście ze skradania się 

i ponownie w nie wejście. 

 

„Pokazuj ilość kroków stealth” – patrz wyżej. 

 

„Auto-otwieranie drzwi” jest niewielką, choć niezwykle przydatną opcją 

pozwalającą nam na automatycznie otwieranie wszelkich drzwi, jeśli po 

prostu się przy nich znajdziemy. Pomaga to zaoszczędzić nieco czasu, a także 

zapewnia szybszą ucieczkę z ewentualnej walki. 

 

„Czarowanie bez broni” automatycznie zdejmuje nam z ręki wszelką 

broń (nawet tą przepuszczającą zaklęcia) podczas rzucania jakichkolwiek 

zaklęć. 

 

„Auto Un/Re-equip hands for potions” to przydatna opcja, mająca 

szczególne zastosowanie w PvP. Nie będziemy musieli już ręcznie zdejmować 

broni, ksiąg czy tarcz z rąk, gdyż gra zrobi to za nas podczas każdego 

pojedynczego wypicia jakiejkolwiek mikstury. 

 

„Block heal if target is poisoned” uniemożliwia nam leczenie się, jeżeli 

jesteśmy pod działaniem trucizny. 

 

„Force Game Size X Y” pozwala na dowolną zmianę głównego okna 

gry. Standardowo jest to 600x400 lub 800x600. Razor jednak pozwala 

na wpisanie jakichkolwiek parametrów zależnie od preferencji. 

 

 

 



2.4. „Liczniki” 

 

 
Rys. 11, Liczniki 

 
Liczniki służą do informowania gracza na temat ilości posiadanych 

składników, surowców, amunicji i bandaży (a także statystyk postaci) 

oraz wyświetlania tych liczb na górnym pasku clienta UO: 

 

 

 
Rys. 12, Liczniki 

 
Po lewej stronie zakładki widnieje kilkanaście itemów, które możemy 

zaznaczyć, celem ich przeliczania. Razor będzie za każdym razem informował 

nas o dokładnej liczbie danego przedmiotu. Do podanej listy możemy także 

dodać własne rzeczy według potrzeby. 

 

Po prawej zaś możemy ustalić, co dokładnie ma być wyświetlane na 

pasku wspomnianym już wcześniej. Używając klamer {} dodajemy liczniki 

według własnych preferencji. Wystarczy wpisać między klamrę skrót danego 

licznika, np. krew demona – demon blood – db.  

 

Poniżej zaś widnieje kilka opcji możliwych do zaznaczenia, których 

szersze objaśnianie nie jest konieczne. Są to funkcje dodatkowo umilające 

ogólnie rzecz biorąc liczniki. 

 

 

 

 

 

 



2.5. „Ubieranie” 

 

 
Rys. 13, Ubieranie 

 
Ubieranie jest jedną z ważniejszych zakładek Razora. Pozwala ono na 

błyskawiczne zdejmowanie lub zakładanie pojedynczych przedmiotów lub 

całych zestawów ubrań. 

 

Podobnie jak w przypadku profili, w menu po lewej mamy możliwość 

stworzenia lub usunięcia nowego typu ubrań. Dzięki temu, na przykład 

posiadając kilka zestawów zbroi, możemy łatwo przełączać między nimi.  

 

By stworzyć nowy zestaw, można oczywiście dodawać każdy przedmiot 

po kolei, klikając „Dodaj (Cel)” i wskazując interesujący nas item. Jednak 

najprostszym sposobem jest założenie na postać pełnego zestawu, który 

będziemy chcieli ubierać i rozbierać. Gdy już wszystko będzie założone, 

wystarczy kliknąć „Dodaj obecne”, a Razor załaduje wszystkie założone 

przedmioty na listę. 

 

Przyciskiem „Usuń” mamy możliwość usunięcia pojedynczego 

przedmiotu, zaś „Wyczyść listę” kasuje całą listę ubrań. 

 

„Zmień torbę na rzeczy” pozwala wskazać nam nowy pojemnik 

(container), w którym znajdują się przedmioty do założenia. 

 

„Ubierz” i „Rozbierz” służą oczywiście do zakładania i zdejmowania 

zestawu. 

 

 

 

 

 



2.6. „Umiejętności” 

 

 
Rys. 14, Umiejętności 

 
Mniej istotna zakładka pełniąca identyczną funkcję co „Skills” 

w standardowym cliencie Ultimy. Możemy w niej przejrzeć aktualne wartości 

naszych skilli a także ich maksymalne liczby.  

 

„Skill name” to po prostu nazwa umiejętności. 

 

„Value” to jej aktualna, łączna wartość. 

 

„Base” to wartość umiejętności bez żadnych bonusów z przedmiotów. 

Możemy więc mieć 100 value, lecz 85 base dzięki danemu przedmiotowi 

z bonusem do umiejętności. 

 

„Cap” to maksymalna wartość umiejętności, jaką możemy osiągnąć. 

Jej podniesienie możliwe jest dzięki Power Scrollom.  

 

„Blokuj” umożliwia nam zmienianie trybu przyrostu umiejętności: 

możemy ją zablokować (locked), ustawić na normalny przyrost (up) lub 

przyrost ujemny (down). 

 

„Kopiuj wybór i całość” pozwala nam na łatwe przeniesienie wartości 

skilli np. do komunikatora internetowego. 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. „Agenci” 

 

 
Rys. 15, Agenci 

 
Agenci to istotny aspekt Razora. Znajdują się tu takie opcje jak 

błyskawiczne sprzedawanie dużej ilości przedmiotów NPCowi lub ich 

kupowanie, a także przenoszenie danego typu przedmiotów do ustalonego 

pojemnika. Poza tym możemy tutaj także dodać naszych przyjaciół. 

 

Jednak w mojej opinii najbardziej istotną opcją tej zakładki jest 

„Scavenger” umożliwiający zbieranie danego typu przedmiotów w zasięgu 

podnoszenia. Możemy więc w biegu przez niebezpieczne tereny zbierać 

leżące na ziemi strzały lub złoto. 

 

Ustawianie Scavengera jest bardzo łatwe. 

 

„Dodaj (wskaz)” – po kliknięciu tej opcji wskazujemy w grze typ 

przedmiotu (lub przedmiotów), jakie Scavenger ma zbierać. 

 

„Remove” oczywiście usuwa dany przedmiot z listy. 

 

„Set hot bag” pozwala ustawić pojemnik, do którego będą zbierane 

przedmioty według preferencji. 

 

„Czyść listę” kasuje wszystkie przedmioty z listy. 

 

„Push tu enable/diable” włącza i wyłącza Scavengera. 

 

 

 

 

 



2.8. „Klawiatura” 

 

 
Rys. 16, Klawiatura 

 

 

Jest to jedna z najistotniejszych zakładek całego Razora. Umożliwia 

graczowi korzystanie z jednych z najbardziej pomocnych i przydatnych funkcji 

całej Ultimy, czyli z tzw. bindów. 

 

Lewe menu zawiera wszystkie możliwe bindy, jakie są oddane do 

ustawienia. Są to kolejno: 

 

„Agenci” – bindy rozpoczynające i kończące działanie danego agenta 

(np. scavengera). 

 

„Cele” – umożliwiające manewrowanie z tzw. targetami. Możemy tutaj 

ustawić pod wybrany klawisz np. zaatakowanie najbliższego potwora, lub 

wskazanie ostatniego celu. 

 

„Czary” – a więc bindy rzucające zaklęcia, zarówno te ze zwykłej magii, 

jak i czary nekromanty, bushido czy paladyna. 

 

„Dodatkowe” – czyli wszystkie te, które nie mieszczą się w żadnej innej 

kategorii. Mogą to być m.in. ataki specjalne, zsiadanie z konia, dodawanie 

do drużyny. 

 

„Makra” – bindy rozpoczynające i zakańczające makra, o których za 

chwilę. 

 

„Przedmioty” – odpowiadają za używanie bandaży oraz mikstur 

wszelkiej maści. 

 



„Ubierz” – są to oczywiście bindy zakładające lub zdejmujące dany 

przedmiot lub ich cały zestaw (set). 

 

„Umiejętności” – a więc bindy, dzięki którym będziemy mogli użyć danej 

umiejętności poprzez jeden klawisz lub kombinację klawiszy. 

 

Po prawej zaś stronie widnieje kreator bindów. Ich tworzenie, podobnie 

jak poprawne ustawienie scavengera, nie jest rzeczą trudną. W tym celu po 

prostu zaznaczamy interesujący nas bind i przystępujemy do przypisania go 

danej kombinacji klawiszy. 

 

Na samej górze możemy zaznaczyć, którego z klawiszy kontrolnych 

chcemy użyć do bindu: ctrl, alt czy shift. Możemy także nie wykorzystać 

żadnego z nich. 

 

Poniżej po prostu ustawiamy główny klawisz, który będzie nam służył za 

bind. Możemy również przekazać bind do clienta Ultimy. 

 

Wieńczymy nasze dzieło klikając przycisk „Ustaw”. Usuwać wszelakie 

bindy możemy dzięki opcji „Usuń”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2.9. „Makra” 

 

 
Rys. 17, Makra 

 

Obok „Klawiatury” i „Ubierania” jest to najważniejsza część Razora. 

Docelowo pozwala na stworzenie najróżniejszych makr, kolosalnie 

ułatwiających nam rozgrywkę. Mogą to być makra najróżniejszej maści: 

makro na używanie umiejętności, makro na kopanie rudy, makro na leczenie 

się etc. 

 

Lewa strona zawiera listę naszych makr z dwoma przyciskami, 

umożliwiającymi ich tworzenie i usuwanie. Prawa zaś przedstawia dokładniej 

dane makro, jeżeli je zaznaczymy. 

 

Jak zatem stworzyć makro? Często jest to zadanie dość trudne, jednak 

postaram się je przybliżyć z jak najlepszą dokładnością. 

 

Klikamy więc przycisk „Nowe” i podajemy naszą nazwę makra. 

Następnym krokiem jest nagranie go. Oprę się tutaj na przykładzie: Potrzebuję 

makra na używanie umiejętności „Wiedza o broni” na danej broni. W tym celu 

otwieram zakładkę „Skills” w mojej grze i „przeciągam” umiejętność AL 

gdziekolwiek na menu. 

 

Mając więc już nazwę, klikamy „Record”. Od tej chwili każde 

posunięcie naszej postaci będzie nagrywane, włącznie z chodzeniem. Radzę 

więc odpowiednio się przygotować. Następnie dwuklikamy na nasz szary 

button „Wiedzy o broni” w grze. Pojawi się targeting. Wskazujemy broń, którą 

chcemy zbadać – musi znajdować się ona w naszym plecaku. Na koniec 

powracamy do Razora. Powinniśmy otrzymać efekt ukazany na rysunku 14. 

Jeżeli tak się stało, ostatnim krokiem będzie kliknięcie prawym przyciskiem 

myszy na głównym oknie naszego makra. Pojawi się lista opcji. Wybieramy 

„Special Constructs”: 

 



 

 
Rys. 18, Special constructs 

 

Klikamy „Wstaw Pause/Wait”. Ukaże się nam takie oto okienko: 

 

 

 
Rys. 19, Pause/wait 

 

Zaznaczamy w nim „Pause na X milisekund” i wpisujemy liczbę ms 

według preferencji. Na koniec klikami „Wstaw”. Makro na używanie Arms Lore 

na broni jest gotowe. 

 

Lecz „Makra” posiadają znacznie więcej możliwości. Skupmy się jeszcze 

raz na okienku „Pause/Wait”. Pozwala ono zatrzymać akcję makra na daną 

ilość ms, poczekać na jakikolwiek wyświetlony gump (okno) w grze, poczekać 

na dany target (cel), lub, co jest jego ostatnią opcją, na odpowiednią ilość 

HP, Many lub Staminy. Wszystkie te opcje są bardzo użyteczne w ogólnym 

tworzeniu makr. 



 

Istotnym elementem jest także funkcja „if”, wprowadzająca warunek i 

skutek, znana osobom interesującym się językami programowania. Po 

wstawieniu takiej funkcji w makro, wszystkie dalsze linijki aż do „end if” będą 

traktowane jako jej część.  

 

Przykładowo: jeżeli HP będzie mniejsze bądź równe 80, użyjemy 

bandaży na siebie: 

 

 

 
Rys. 20, Funkcja if 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10. „Nagrywanie video” oraz „Zrzut ekranu” 

 

 
Rys. 21, Nagrywanie video 

 

Nagrywanie video to dodatkowa opcja Razora, nie mająca aż takiej 

popularności, choć często przydatna i dająca wiele możliwości. W prosty 

sposób pozwala nam nagrać film lub PacketVideo, możliwe do odtworzenia 

w grze – a więc coś w rodzaju makra w Counter-Strike. 

 

W celu nagrania któregokolwiek zwyczajnie klikamy „Nagraj 

AVI/PacketVideo”, uprzednio ustawiwszy wszystko według własnych 

upodobań.  

 

Zaś w celu odtworzenia „makra”, po prostu klikamy „Otwórz” 

i wskazujemy katalog, w którym się on znajduje. 

 

Drugą mało popularną zakładką jest ostatnia (prócz „pomocy”, która 

nie wymaga żadnego objaśnienia) – „Zrzut ekranu”. Postanowiłem zawrzeć je 

obydwie w jednym rozdziale. 

 

Zwyczajnie wskazując katalog docelowy możemy w każdej chwili 

wykonać screen shot samego okna gry, lub całego pulpitu. Ciekawą opcją 

jest automatyczne robienie screen shotów po każdej śmierci naszej postaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Podsumowanie 

 
Razor jest niezbędnikiem każdego weterana Ultimy Online. Ogromny 

szereg przydatnych opcji czyni użytkownika Razora o wiele bardziej 

przygotowanego do gry od zwykłego newbie używającego jedynie Ultimy. 

 

Najważniejszymi zakładkami są: 

- „Klawiatura” 

- „Ubieranie” 

- „Makra” 

- „Główne” 

- „Opcje” oraz „Więcej opcji”. 

 

Pozostałe, choć mniej popularne i o wiele rzadziej używane, wcale nie 

muszą być nam mniej potrzebne. Wszystko zależy od typu postaci i naszych 

upodobań. 

 

Mam nadzieję, że jak najlepiej i najobszerniej przedstawiłem wam 

Razora w jasnym świetle. Po jego opanowaniu, w czym na pewno pomoże 

ten poradnik, nie będziecie już tak łatwym celem dla wyjadaczy Ultimy 

Online. 

 

Wszystkie opisy oparte są o shard UO Nelderim: www.nelderim.org. 

W zależności od serwera, na którym gracie, ustawienia te mogą się różnić. 

 

W razie jakichkolwiek problemów zalecam kontakt na forum naszego 

serwera lub na kanale IRC #nelderim. 

 

 

 

Korekta: mortuus, juri 

Podziękowania: 

 

 

Opracowanie: 

Lothedward 

 

 

http://www.nelderim.org/

