[DLA WIDZÓW]
Pytanie: Jak zacząć zdobywać punkty doświadczenia w Łupie Wojennym na
Twitchu?

Odpowiedź: Aby zacząć zdobywać PD w Łupie Wojennym na Twitchu, należy wykonać następujące kroki:

Krok 1: Połącz swoje konta Blizzard i Twitch.
Krok 2: Wejdź na Twitch, zaloguj się na swoje połączone konto i sprawdź, kto prowadzi transmisję z gry
StarCraft II.
Krok 3: Znajdź dowolną transmisję z gry StarCraft II, w której włączono rozszerzenie War Chest.
Krok 4: Przyznaj rozszerzeniu War Chest uprawnienia do wglądu w identyfikator Twitch ID i obejrzyj
przynajmniej 20 minut transmisji.
Krok 5: Kiedy w rozszerzeniu pojawi się przycisk zdobycia PD (Claim XP), naciśnij go, aby odebrać
nagrodę.
Krok 6: Zaloguj się do gry StarCraft II, aby dodać PD do swojego Łupu Wojennego.
Ulepszcie swój Łup Wojenny o przepustkę terran, protosów, zergów lub pełny zestaw, aby natychmiast
przeznaczyć zdobyte PD na kolejne nagrody i wesprzeć zawody e-sportowe w StarCraft! Przeczytajcie
artykuł na oficjalnym blogu, aby uzyskać więcej informacji na temat Łupu Wojennego: BlizzCon 2019.
(Jeśli nigdy nie graliście w StarCraft II, musicie zalogować się do gry przynajmniej raz, zanim zaczniecie
zdobywać PD z Łupu Wojennego na Twitchu. Kliknijcie tutaj, aby zacząć).

P: Gdzie można kupić Łup Wojenny: BlizzCon 2019?

O: Łup Wojenny: BlizzCon 2019 dla jednej z ras można kupić w cenie 9,99 EUR lub nabyć pełny zestaw za
24,99 EUR w sklepie Blizzard. Należy jednak pamiętać, że oferta jest dostępna tylko przez ograniczony
czas! Aby z niej skorzystać, należy dokonać zakupu do 7 listopada 2019.

P: Jak połączyć konta Blizzard i Twitch?

O: Należy zalogować się na swoje konto Twitch albo stworzyć nowe. Następnie na stronie połączeń
konta Twitch (Ustawienia > Połączenia), znaleźć pole „Battle.net (Blizzard)”, wybrać preferowany region
gry i kliknąć „Połącz”.
Aby uniknąć problemów, przed połączeniem kont warto sprawdzić, czy jest się zalogowanym na
właściwym koncie Blizzard w danej przeglądarce. Najlepiej rozpocząć cały proces w trybie prywatnym
lub incognito. Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami na ten temat.

P: Czy to ważne, które konto Blizzard jest połączone z kontem Twitch?

O: Tak! W wypadku posiadania kilku kont Blizzard, należy upewnić się, że połączono z Twitchem to
konto, które ma zdobywać PD w Łupie Wojennym za oglądanie transmisji z gry StarCraft II. Punktów
doświadczenia nie można przenosić między kontami Blizzard.

P: Jak można sprawdzić, które konto Blizzard jest połączone z kontem Twitch?
O: Informacje te można znaleźć na stronie połączeń konta Twitch.

P: Jak przyznać rozszerzeniu War Chest uprawnienia do wglądu w identyfikator
Twitch ID?
O: Aby otrzymywać nagrody za PD w Łupie Wojennym na Twitchu, należy przyznać rozszerzeniu
uprawnienia do wglądu w identyfikator Twitch ID. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, wyświetli wam się
przycisk ustawień pozwoleń (Permission Settings)). Należy go kliknąć na komputerze lub urządzeniu
przenośnym, aby wywołać okno uprawnień, a następnie je przyznać.
•

•

Aby przyznać uprawnienia z poziomu przeglądarki, należy kliknąć niewielką ikonę Łupu
Wojennego w prawej, środkowej części odtwarzacza wideo Twitch, co otworzy menu ustawień
rozszerzenia, a następnie kliknąć przycisk zarządzania dostępem (Manage Access[!]). W
kolejnym okienku trzeba wybrać opcję przyznania dostępu (Grant Access).
Aby przyznać dostęp z poziomu aplikacji Twitch na iOS lub Androidzie, należy kliknąć ikonę
Łupu Wojennego w prawym, górnym rogu okna czatu, co otworzy okienko rozszerzenia, a
następnie kliknąć ikonę wielokropka (⋮) w prawym, górnym rogu rozszerzenia Łup Wojenny. W
okienku, które się ukaże, trzeba kliknąć przycisk przyznania dostępu (Grant Permission).

Po przyznaniu uprawnień będzie można zobaczyć rozszerzenie War Chest w sekcji Połączone
rozszerzenia na stronie połączeń Twitch.

P: Kiedy można zacząć zdobywanie punktów doświadczenia w Łupie Wojennym
na Twitchu?
O: PD w Łupie Wojennym będzie można zdobywać na Twitchu od 15 sierpnia 2019, od 19:00 czasu
polskiego. W tym celu należy najpierw połączyć swoje konta Blizzard i Twitch.

P: Do kiedy będzie można zdobywać punkty doświadczenia w Łupie Wojennym
na Twitchu?

O: PD w Łupie Wojennym na Twitchu będzie można zdobywać do 5 grudnia 2019, do 19:00 czasu
polskiego. Jeśli do tego czasu nie uda wam się zdobyć wszystkich skórek budowli z Łupu Wojennego, nie
przejmujcie się! Później będzie możliwość kupienia ich w sklepie Blizzard.

P: Kiedy rozpoczynają się kolejne fazy Łupu Wojennego: BlizzCon 2019?
O: Oto dokładne daty i godziny podane według czasu polskiego:

Faza I: 15 sierpnia 2019, 19:00
Faza II: 12 września 2019, 19:00
Faza III: 10 października 2019, 19:00
Faza IV: 7 listopada 2019, 19:00
Nowe elementy Łupu Wojennego będą dostępne w fazach I, II i III. Po zakończeniu fazy III, 7 listopada
2019, wszystkie elementy będzie można odblokować do 5 grudnia 2019. Przez ten czas (faza IV)
będziecie zdobywać też podwójne PD w Łupie Wojennym – zarówno w grze jak i na Twitchu.
Aby sprawdzić nagrody w każdej fazie, odwiedźcie oficjalną stronę!

P: Ile punktów doświadczenia w Łupie Wojennym jest do zdobycia w ramach
każdej nagrody na Twitchu?

O: Aby zdobyć PD na Twitchu, musicie obejrzeć przynajmniej 20 minut biorącej udział w akcji transmisji z
gry StarCraft II, w której włączono rozszerzenie War Chest. Od 15 sierpnia do 7 listopada 2019 każda
nagroda zapewni 50 000 PD, które można dodać do Łupu Wojennego w grze. Od 7 listopada do 5
grudnia 2019 będzie to 100 000 PD.

P: Jak sprawdzić, czy otrzymało się nagrodę w postaci punktów doświadczenia w
Łupie Wojennym na Twitchu?
Po zdobyciu PD na Twitchu, rozszerzenie War Chest poda informację o zdobyciu PD w Łupie Wojennym
(War Chest XP Earned). Pod wiadomością wyświetli się przycisk odbioru PD (Claim XP) – kliknijcie go, aby
odebrać nagrodę, a następnie zalogujcie się do gry StarCraft II i dodajcie zdobycz do Łupu Wojennego!

P: Czy jest limit punktów doświadczenia, które można zdobyć na Twitchu?

O: Nie ma limitów (dziennych, tygodniowych, na transmisję ani innych) PD, które można zdobyć na
Twitchu.
Należy jednak pamiętać, że każda z trzech faz Łupu Wojennego ma limit PD, które można dodać. Jeśli
przed zakończeniem danej fazy osiągniecie ten limit dla wszystkich kont w StarCraft II we wszystkich
regionach gry, nie będziecie w stanie zdobyć dodatkowych PD na Twitchu do momentu rozpoczęcia
następnej fazy. Po osiągnięciu tego progu rozszerzenie War Chest wyświetli status ukończenia fazy
(Phase Complete).

P: Czy punkty doświadczenia w Łupie Wojennym, które zdobywa się na Twitchu,
dostępne są we wszystkich regionach?
O: Tak! PD, które zdobywacie na Twitchu, zostaną dodane do waszych postępów w Łupie Wojennym we
wszystkich regionach, w których posiadacie konto w grze StarCraft II.

P: Czy można zdobywać punkty doświadczenia z Łupu Wojennego również w
grze?
O: Tak, PD można zdobywać podczas gry w trybie współpracy i wieloosobowym w okresie Łupu
Wojennego. Jednak w przeciwieństwie do PD zdobywanych na Twitchu, te z gry są ograniczone do
regionu, w którym gracie.

P: Czy można odblokować wszystkie elementy z Łupu Wojennego tylko
oglądając rozgrywkę w StarCraft II na Twitchu?

O: Tak! Jeśli chcecie, możecie zdobyć PD potrzebne do odblokowania elementów z Łupu Wojennego za
pomocą samego oglądania rozgrywki w StarCraft II na Twitchu.

P: Skąd można się dowiedzieć, że udało się ukończyć Łup Wojenny i odblokować
wszystkie elementy?

O: Kiedy odblokujecie wszystkie elementy we wszystkich regionach, dla których posiadacie postać w grze
StarCraft II, rozszerzenie War Chest wyświetli informację o ukończeniu Łupu Wojennego (War Chest
Complete!).
Pamiętajcie, że w każdej chwili możecie również sprawdzić stan swojego Łupu Wojennego w kliencie gry
StarCraft II. Po ukończeniu Łupu, nie będzie już można zdobywać dodatkowych PD.

P: Jak stwierdzić, czy dana transmisja z rozgrywki w StarCraft II zapewni punkty
doświadczenia w Łupie Wojennym?

O: Aby zapewniać PD w Łupie Wojennym, transmisja z rozgrywki w StarCraft II musi spełniać następujące
warunki:
•
•
•

Konta Twitch i Blizzard streamera muszą być połączone.
Streamer musi zainstalować rozszerzenie War Chest i aktywować je na swoim kanale.
Streamer musi transmitować rozgrywkę z gry StarCraft II w odpowiedniej kategorii.

Oficjalne i wyróżnione transmisje StarCraft II zawsze będą się kwalifikowały. Jeśli chcecie skonfigurować
swój kanał Twitch, aby zapewniać PD w Łupie Wojennym, przejdźcie na tę stronę.

P: Czy mogę zdobywać punkty doświadczenia z Łupu Wojennego szybciej,
oglądając kilka transmisji?

O: Nie, nagrody w postaci PD z Łupu Wojennego zdobywa się oglądając tylko jedną transmisję naraz.

Uwaga: Oglądanie kilku kanałów transmitujących rozgrywkę w StarCraft II naraz, niezależnie od tego, czy
biorą udział w promocji Twitch Drops, może wręcz utrudnić otrzymanie jakichkolwiek nagród.

P: Dlaczego nie dostaję punktów doświadczenia w Łupie Wojennym na Twitchu?

O: Przyczyn może być kilka. Aby uzyskać pomoc, warto sprawdzić poniższą listę.
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

Musicie założyć konto Twitch. Zrobicie to na stronie platformy!
Musicie założyć konto Battle.net. Zrobicie to na naszej stronie!
Musicie stworzyć konto w grze StarCraft II. Zainstalujcie StarCraft II i zalogujcie się, aby zacząć.
Musicie połączyć swoje konta Twitch i Battle.net. Odwiedźcie stronę połączeń Twitch, aby
ustawić lub zarządzać połączeniem.
Musicie przyznać rozszerzeniu War Chest odpowiednie uprawnienia. Aby otrzymywać nagrody
za PD w Łupie Wojennym na Twitchu, należy przyznać rozszerzeniu uprawnienia do wglądu w
identyfikator Twitch ID. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, będzie widoczny przycisk ustawień
pozwoleń (Permission Settings). Należy go kliknąć na komputerze lub urządzeniu przenośnym,
aby pokazało się okno dialogowe uprawnień, a następnie je przyznać. Po przyznaniu uprawnień
będzie można zobaczyć rozszerzenie War Chest w sekcji Połączone rozszerzenia na stronie
połączeń Twitch.
Musicie odebrać zdobyte PD w Łupie Wojennym. Kliknięcie przycisku odebrania PD (Claim XP)
w rozszerzeniu War Chest pozwala odebrać wszystkie oczekujące nagrody. Pamiętajcie, że
nieodebrane nagrody blokują zdobywanie kolejnych.
Musicie zalogować się na połączone konto Twitch przed oglądaniem. Jeśli się nie zalogujecie,
nie będziecie mogli zdobywać nagród w postaci PD w Łupie Wojennym.
Musicie oglądać przez wymagany czas. Aby zdobyć PD w Łupie Wojennym, trzeba obejrzeć
przynajmniej 20 minut odpowiedniej transmisji.
Musicie oglądać na prawidłowym urządzeniu. W tej chwili widzowie mogą zdobywać PD w
Łupie Wojennym tylko podczas oglądania rozgrywki w StarCraft II z poziomu przeglądarki oraz
aplikacji Twitch na urządzenia iPhone lub system Android. Oznacza to, że nie możecie zdobyć PD
w Łupie Wojennym, jeśli oglądacie rozgrywkę w StarCraft II w aplikacji komputerowej Twitch lub
w oficjalnej aplikacji Twitch na Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Chromecast, Fire TV, Roku lub
NVIDIA SHIELD.
Musicie oglądać na stronie kanału Twitch. W tej chwili widzowie mogą zdobywać PD w Łupie
Wojennym tylko podczas oglądania rozgrywki w StarCraft II na stronie kanału streamera.
Oznacza to, że nie możecie zdobyć PD w Łupie Wojennym, jeśli oglądacie rozgrywkę w StarCraft
II na stronie głównej Twitcha, stronie Twitch team, aplikacji Battle.net lub innym miejscu, w
którym osadzono transmisję.
Musicie oglądać odpowiednią transmisję z rozgrywki w StarCraft II. Aby transmisja z gry w
StarCraft II mogła zapewniać widzom PD w Łupie Wojennym, streamer musi mieć: 1) połączone
konta Twitch i Blizzard, oraz: 2) zainstalowane i aktywowane rozszerzenie StarCraft II War Chest.
Musicie oglądać tylko jedną transmisje z gry StarCraft II naraz. Oglądanie kilku transmisji z
rozgrywki w StarCraft II może przeszkodzić w zdobyciu kolejnej nagrody PD w Łupie Wojennym.
Aby uniknąć potencjalnych problemów, zalecamy oglądać tylko jedną transmisję z gry w
StarCraft II naraz.

•

•

•

•

•

•

•

Musicie oglądać transmisje z gry StarCraft II w aktywnej zakładce przeglądarki. Jeśli nie
oglądacie transmisji z rozgrywki w StarCraft II w aktywnej zakładce, może to przeszkodzić w
zdobyciu kolejnej nagrody PD w Łupie Wojennym. Aby uniknąć potencjalnych problemów,
zalecamy zamknąć pozostałe zakładki podczas oglądania transmisji z gry w StarCraft II na
Twitchu.
Nie możecie wyciszać ani minimalizować okna z transmisją z gry w StarCraft II. Jeśli wyciszycie
lub zminimalizujecie oglądaną transmisję z gry w StarCraft II, przestaniecie zdobywać postępy do
kolejnej nagrody PD w Łupie Wojennym. Prosimy włączyć dźwięk w transmisji i sprawdzić, czy
okno przeglądarki nie zostało zminimalizowane.
Jedna z wtyczek przeglądarki uniemożliwia serwisowi Twitch odnotowanie waszej obecności
na platformie. Aby upewnić się, że otrzymacie nagrody w postaci PD w Łupie Wojennym na
Twitchu, wyłączcie tymczasowo wtyczki podczas oglądania transmisji z rozgrywki w StarCraft II
biorących udział w akcji. Ani Blizzard, ani Twitch nie są w stanie udzielić pomocy w przypadku
wystąpienia błędów wynikających z użycia niezgodnych wtyczek przeglądarki.
Odblokowaliście już wszystkie elementy Łupu Wojennego w danej fazie. Musicie zaczekać do
kolejnej fazy, zanim zaczniecie zdobywać dalsze PD. Zegar odliczający czas można znaleźć w grze
i w rozszerzeniu War Chest.
Ukończyliście Łup Wojenny: BlizzCon 2019. Gratulacje! Udało wam się odblokować wszystkie
elementy z Łupu Wojennego we wszystkich regionach gry, w których posiadacie postać w
StarCraft II. Nie możecie już zdobyć dodatkowych PD.
Łup Wojenny dobiegł końca. Po 5 grudnia nie będzie można zdobywać PD w Łupie Wojennym:
BlizzCon 2019. Jeśli nie skompletujecie swojego Łupu Wojennego przed końcowym terminem,
nie przejmujcie się: wszystkie skórki z Łupu będą dostępne w sprzedaży w późniejszym terminie.
W StarCraft II trwa obecnie przerwa techniczna. Kiedy gra StarCraft II jest offline, nie można
zdobywać PD w Łupie Wojennym. Obserwujcie konto @BlizzardCSEU_PL na Twitterze, gdzie
znajdziecie harmonogram przerw technicznych i najnowsze informacje o stanie gry.

[DLA STREAMERÓW]
Pytanie: Czym jest rozszerzenie Twitch?

Odpowiedź: Rozszerzenia to interaktywne aplikacje sieciowe, które działają na kanale Twitch streamera,
albo w postaci nakładki na odtwarzacz filmów, albo w panelu pod nim. Zapraszamy po dodatkowe
informacje.

P: Czym jest rozszerzenie StarCraft II War Chest?

O: Rozszerzenie StarCraft II War Chest zapewnia nam możliwość przyznawania PD w Łupie Wojennym na
Twitchu. Po zainstalowaniu i aktywacji pozwala ono widzom odbierać pakiety PD z Łupu Wojennego za
oglądanie transmisji z gry w StarCraft II na odpowiednim kanale do 5 grudnia 2019. Rozszerzenie
wyświetla również ważne informacje dla widzów o terminie zakupu Łupu Wojennego, rozpoczęciu

kolejnych faz i o tym, co należy zrobić, aby na pewno otrzymać PD z Łupu Wojennego na Twitchu.
Zapraszamy po dodatkowe informacje.

P: Na jakich platformach dostępne jest rozszerzenie Łup Wojenny?

O: Po aktywacji rozszerzenie StarCraft II War Chest będzie widoczne dla wszystkich widzów, którzy
odwiedzą stronę twojego kanału Twitch w przeglądarce internetowej na komputerze lub aplikacji Twitch
w systemie iOS lub Android.

P: Jak mogę zapewnić PD z Łupu Wojennego na moim kanale na Twitchu?

O: Streamerzy na Twitchu, którzy chcą zapewnić swoim widzom możliwość zdobywania PD z Łupu
Wojennego za pośrednictwem swoich transmisji z gry w StarCraft II, muszą wykonać poniższe czynności:
Krok 1: Połącz swoje konto Twitch z kontem Blizzard.
Krok 2: Zainstaluj rozszerzenie StarCraft II War Chest w panelu rozszerzeń na Twitchu.
Krok 3: Przejdź do menedżera rozszerzeń, aby skonfigurować i aktywować rozszerzenie.
Krok 4: Ustaw swoją transmisję w panelu Twitch Live, wybierając „StarCraft II” w polu gry/kategorii.
Krok 5: Rozpocznij swoją transmisję z gry w StarCraft II!
Jeśli nie spełniono któregokolwiek z powyższych warunków (np. nie połączono kont, nie aktywowano
rozszerzenia, nie ustawiono kategorii na StarCraft II i/lub nie była prowadzona transmisja z gry),
widzowie nie będą mieli możliwości zdobywania PD z Łupu Wojennego na tym kanale.
Więcej informacji o zarządzaniu rozszerzeniami Twitch można znaleźć w centrum pomocy Twitch.

P: Jak połączyć konta Blizzard i Twitch?

O: Należy zalogować się na swoje konto Twitch albo stworzyć nowe. Następnie trzeba odwiedzić stronę
łączenia konta Twitch (Ustawienia > Połączenia), znaleźć pole „Battle.net (Blizzard)”, wybrać
preferowany region gry i kliknąć „Połącz”.
Aby uniknąć problemów, przed połączeniem kont warto sprawdzić, czy jest się zalogowanym na
właściwym koncie Blizzard w danej przeglądarce. Najlepiej rozpocząć cały proces w trybie prywatnym
lub incognito. Zapraszamy po dodatkowe informacje.

P: Czy to ważne, które konto Battle.net jest połączone z kontem Twitch?

O: Aby zapewnić widzom możliwość zdobywania PD z Łupu Wojennego poprzez oglądanie transmisji z
gry w StarCraft II na własnym kanale Twitch, można wybrać dowolne konto Blizzard połączone z
własnym kontem Twitch.
Jednak aby zdobywać PD w Łupie Wojennym poprzez oglądanie transmisji z gry StarCraft II na Twitchu,
należy upewnić się, że wybrano to konto Blizzard połączone z kontem Twitch, które ma zdobywać
nagrody. Punktów doświadczenia nie można przenosić między kontami Blizzard.

P: Jak można sprawdzić, które konto Blizzard jest połączone z kontem Twitch?
O: Informacje te można znaleźć na stronie połączeń Twitch.

P: Jakim rodzajem rozszerzenia Twitch jest rozszerzenie StarCraft II War Chest?
O: StarCraft II War Chest to rozszerzenie komponentowe, co oznacza, że będzie widoczne na stronie
kanału Twitch w odtwarzaczu filmów w przeglądarce internetowej na komputerze lub w formie
osobnego panelu pod odtwarzaczem w aplikacji Twitch w systemie iOS lub Android.

P: Czy można aktywować więcej niż jedno rozszerzenie będące nakładką wideo?

O: Nie. Aktywne może być tylko jedno (1) rozszerzenie będące nakładką wideo. Aby zapewnić widzom
możliwość zdobywania PD w Łupie Wojennym podczas oglądania waszych transmisji z gry StarCraft II,
należy upewnić się, że rozszerzenie War Chest jest aktywne na wybranym kanale i ustawione jako
nakładka 1 (Overlay 1).

P: Co się stanie, jeśli rozszerzenie zostanie aktywowane, ale nie odbędzie się
transmisja z gry StarCraft II?

O: Jeśli rozszerzenie StarCraft II War Chest na wybranym kanale Twitch zostanie zainstalowane i
aktywowane, jednak bez ustawienia gry/kategorii na „StarCraft II” i bez prowadzenia transmisji z
rozgrywki, rozszerzenie nie pojawi się na wybranym kanale i jego widzowie nie będą mogli zdobywać PD
z Łupu Wojennego.

P: Co zrobić, jeśli występują problemy z rozszerzeniem War Chest?

O: Zachęcamy do odwiedzenia centrum pomocy Twitch w celu uzyskania pomocy w rozwiązywaniu
problemów. Jeśli rozszerzenie War Chest dalej nie będzie działać poprawnie, należy skontaktować się
profilem @BlizzardCS na Twitterze lub przesłać żądanie pomocy do działu obsługi klienta.

