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Wprowadzenie
Dzięki zmodyfikowaniu danych Hex w pamięci, możemy odblokować praktycznie każdy samochód 
występujący w grze. Dotyczy to zarówno samochodów policyjnych, bonusowych jak i tych z ruchu 
ulicznego. Odblokowane samochody można kupić w trybie kariery oraz w sekcji "Moje samochody". 
Istnieją dwa sposoby, dzięki którym poprowadzimy większość niedostępnych samochodów. Pierwszy 
z nich jest łatwiejszy, jednak nie wszystkie samochody można w ten sposób odblokować. Drugi jest 
bardziej skomplikowany i również posiada wady. Radzę wypróbować najpierw pierwszy sposób, a 
drugiego uźyć tylko w przypadku, gdy ten pierwszy nie da rady.

Czym jest Hex? Hex jest skrótem od systemu szesnastkowego (hexadecimal), systemu numeracji 
podobnego do dziesiętnego (którego używamy do liczenia - od 0 do 9), ale ten ma 16 znaków, a nie 
10 i liczy się od 0 do F:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

O programie ShopSpezial
Ten program wykonuje te same czynności, które możemy zrobić ręcznie. Jedyną różnicą jest to, że 
przy pomocy ShopSpezial możesz dodać więcej niż jeden samochód, a także przywrócić zmiany przed 
modyfikacją.

Gra Online
Modyfikacje nie są przeznaczone do gry online - mogą być uznane jako cheatowanie. Można je też
uznać za naruszenie umowy licencyjnej. Omówione modyfikacje są przeznaczone raczej do 
prywatnego użytku.

Zrzeczenie się praw
Wszystkie czynności robisz na własne ryzyko. Modyfikowanie jest bezpieczne, jednak pamiętaj, że 
każdy tego typu zabieg niesie ze sobą jakieś ryzyko. Zanim cokolwiek zrobisz, zrób kopię zapasową 
zapisu gry oraz wyłącz autozapis.

Przygotowanie
Co trzeba zrobić?

Need For Speed: Most Wanted: Ten poradnik został napisany dla wersji Black Edition v1.2, ale działa 
też na 1.3. Jeśli nie masz Czarnej Edycji, nie będziesz mógł wczytać Camaro SS, BMW M3 Street lub 
innych bonusowych samochodów, ponieważ podstawowa gra ich nie zawiera. Jeśli będziesz 
próbował coś zrobić, gra wyrzuci Cię do pulpitu. Możesz pobrać i użyć Black Edition Patch z działu 
Download.

TSearch v1.6: Modyfikacje pierwotnie były przeprowadzane przy użyciu WinHack 2.0, ostatecznie 
jednak postanowiono opisać czynności na przykładzie Tsearch, zwłaszcza że jest darmowy i 
łatwiejszy w obsłudze.

BackUp: ZAWSZE rób kopie zapasowe zapisów przed modyfikacjami, w przeciwnym razie możesz 
stracić wszystko co osiągnąłeś w grze.

Modyfikacje HEX
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stracić wszystko co osiągnąłeś w grze.

Bądź cierpliwy i nie poddawaj się, jeśli nie wszystko od razu zadziała.

Otwórz edytor Hex
Ta część jest wspólna dla obydwóch trybów edycji. Uruchom grę NFS Most Wanted. Po załadowaniu 
naciśnij klawisze Atl+Tab aby przejść do pulpitu. Edycji możesz dokonać w każdym momencie 
(podczas wolnej gry lub w garażu, choć czasami trzeba będzie przeładować listę samochodów). 
Teraz, gdy jesteś na pulpicie, uruchom TSearch. Kliknij „Open Process” i w nowym oknie wybierz 
speed.exe, a następnie kliknij „Hex Editor”, by przejść do edycji kodu.

Teraz masz przed sobą okno z dużą ilością cyfr i liter - ale nie wyskakuj od razu przez okno! To nie 
jest takie skomplikowane, na jakie wygląda.
Znaki po lewej stronie to adresy pamięci danych zapisane w systemie szesnastkowym.
W centralnej części okna ukazane są dane pamięci - to co znajduje się w pamięci RAM komputera -
również zapisane w systemie szesnastkowym. Te znaki są dla nas najważniejsze, ponieważ pozwalają
podmienić samochody w grze.
Po prawej stronie znajdują się te same informacje co w centralnej części, ale zapisane w formacie 
ASCII.
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Dodawanie samochodów
Które samochody możemy dodać za pomocą pierwszej metody? Bonusowe i oznakowane radiowozy. 
Pozostałe, czyli nieoznakowane radiowozy oraz samochody ruchu drogowego możemy dodać
wyłącznie za pomocą drugiej metody. Na szczęście dane samochodów są ładowane z i do zapisu gry, 
dlatego nie ma potrzeby podmieniania samochodów za każdym razem, gdy zasiądziemy do gry. To, 
co musimy zrobić, sprowadza się do znalezienia kodu pamięci samochodu, który chcemy dodać do 
Garażu. Kod składa się z ciągu 16 cyfr. Możesz dodać jeden z poniższych samochodów.

[BONUS CARS]

1945949019459490 Chevrolet Camaro SS

9E5765019E576501 Chevrolet Corvette C6R

A1F94771A1F94771 Mercedes SL65

6FF43E9B6FF43E9B Porsche 911 Carrera GT2

4E4ACC23F8E0DA39 BMW M3 GTR wersja wyścigowa #1

4E4ACC23B35F084E BMW M3 GTR wersja wyścigowa #2

A6FEC2813F0888CD BMW M3 GTR wersja uliczna

[POLICE CARS]

AF2DC3C1F57E6670 Radiowóz miejski

AF2DC3C10C076C8F Chevrolet Corvette

AF2DC3C1AE75E628 SUV (RHINO)

AF2DC3C195DC4969 Pontiac GTO

Kliknij przycisk „Szukaj” (oznaczony jako lupa). Jeśli chcesz dodać do Garażu Chevrolet Camaro SS, 
potrzebny Ci będzie kod 1945949019459490. Kod tego samochodu pojawia się kilkukrotnie w 
pamięci. Ze względów praktycznych łatwiej będzie Ci wyszukać 194594901945949020 - do 
poprzedniego kodu dodano 20 na końcu - to znacznie przyspieszy wyszukanie odpowiedniego kodu, 
ponieważ to właśnie końcówka 20 informuje o tym, że danego samochodu nie znajdziemy w Salonie 
samochodowym.
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Znaleziony ciąg pojawi się na samej górze w centralnej części.

Wracając do zagadnienia związanego z końcówko 20 - by samochód był widoczny w Garażu, musisz 
zmienić 20 na 01. By to zrobić, kliknij na 20 i po prostu wpisz 01.

To już wszystko. Teraz kliknij Alt+Tab by powrócić do gry. Samochód będzie czekał w Salonie 
samochodowym. Zauważ, że Camaro SS kosztuje tylko 5$, a pozostałe bonusowe samochody 0$. 
Wyjątkiem jest BMW M3 GTR w wersji wyścigowej, który kosztuje 500.000$.

Ważne: Pamiętaj, że to co modyfikujemy, to zapis gry, który został załadowany do pamięci. To 
oznacza, że wszelkie wprowadzone zmiany również zostaną zapisane w plikach zapisu.

Opcje dostosowywania
Jedynym problemem z odblokowanymi samochodami i radiowozami są ograniczone modyfikacje. 
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Jedynym problemem z odblokowanymi samochodami i radiowozami są ograniczone modyfikacje. 
Choć modyfikacje osiągów niczym się nie różnią od standardowych samochodów, to tuning wizualny 
w większości przypadków sprowadza się jedynie do zmiany felg. W samochodach bonusowych 
można jeszcze dodatkowo zmienić kolor nadwozia i dodać vinyle. Jedynie Corvette nie jest podatna 
na modyfikacje osiągów.

Zamiana jednego samochodu dla inny [pierwsze uruchomienie]
Ta metoda jest przeznaczona dla tych, którzy chcą posiadać samochody, których nie ma w pliku 
zapisu gry. Pierwsze co musimy zrobić, to znalezienie w pamięci zapisu adresu samochodu, który 
chcemy zastąpić. W tym przypadku będzie to Lexus IS300. Kody wszystkich samochodów znajdują się
na końcu tej instrukcji.

[TRAFFIC]

AF2DC3C1F5F7676F Ambulans

AF2DC3C1D8E0EC71 Minivan

AF2DC3C1F11AF07A Taxi

AF2DC3C149393B74 Pickup

AF2DC3C14BC7F2C5 Samochód dostawcy pizzy

AF2DC3C1FAFFD951 Betoniarka

AF2DC3C1C71A47A7 Śmieciarka

AF2DC3C1E0ECC708 Wóz strażacki

AF2DC3C1BA480BD5 Ciężarówka (bez naczepy)

AF2DC3C139136CC5 Śmieciarka

[UNDERCOVER POLICE CARS]

AF2DC3C182D1A1A3 Nieoznakowany miejski radiowóz

AF2DC3C1F61DECE9 Nieoznakowany GTO

AF2DC3C18866EBA4 Nieoznakowana Corvette

AF2DC3C1CBCC497A Corvette Crossa

AF2DC3C16D807CD3

Kliknij przycisk "Szukaj". W tym przypadku wyszukujemy kod B02FFF5BB02FFF5B01 i klikamy "Find 
next". Zauważ, że dodałem 01 na końcu kodu. Dzięki temu znajdziemy samochód znajdujący się tylko 
w Salonie samochodowym, a nie w naszym garażu.
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W pierwszej kolumnie pamięci danych znajduje się adres, pod którym możemy znaleźć dany 
samochód - zapisz ten numer na wypadek gdybyś w przyszłości chciał znów podmienić ten 
samochód.

Teraz, aby zmienić ten samochód na inny, kliknij na pierwszą parę numerów pamięci danych w 
środkowej kolumnie i wpisz dwa pierwsze znaki kodu. Analogicznie postępuj z pozostałą częścią
kodu. Na przykład dla Corvetty Crossa wpisz AF 2D C3 C1 6D 80 7C D3. To jest to! Teraz kliknij 
Alt+Tab by wrócić do gry. Corvetta Crossa jest dostępna w Salonie samochodowym, ale podmiana ta 
nie wpłynie na Lexusa znajdującego się w Twoim garażu czy w trybie Moje samochody.

Uwaga: Samochody zawarte na liście [Samochody ruchu drogowego] oraz [Nieoznakowane policyjne 
samochody] nie są przeznaczone do prowadzenia przez użytkownika. Te pojazdy czasami nie 
wydobywają dźwięku silnika, nie posiadają lub mają bardzo ograniczone opcje modyfikacji, a także 
potrafią przy zderzeniu wyrzcić Cię z gry do pulpitu. Samochody podmieniasz na własne ryzyko!

Zamiana jednego samochodu dla inny [kolejne uruchomienia]
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Zamiana jednego samochodu dla inny [kolejne uruchomienia]
Skoro korzystałeś już z [pierwszego uruchomienia], masz adres pamięci samochodu, który chcesz 
zamienić. Dzięki temu teraz możesz uzyskać dostęp do pamięci przez ten adres, zamiast szukać
odpowiedniego kodu samochodu. Teraz musimy dostać się do pamięci, którą chcemy edytować. By 
ją znaleźć, kliknij na ikonę arkusza papieru i strzałki. To jest przycisk "GoTo...", który odszuka pozycję, 
którą chcemy edytować. W tym przypadku Cobalt SS był zastąpiony w linijce 21273F8. Wpisz go w 
białe pole, upewnij się, że masz zaznaczone pole "Hex", ponieważ te dane są w formacie Hex, a 
następnie naciśnij przycisk "Go".

To będzie 16 pierwszych znaków łańcucha Hex w środkowej kolumnie informujące, że Cobalt jest 
dostępny w Salonie samochodowym.

Teraz reszta procesu jest podobna jak w [pierwszym uruchomieniu]. Proces ten może być
powtarzany w nieskończoność dla każdego samochodu z listy. Możesz zastępować każdy samochód 
nawet kilka razy, ponieważ to nie ma wpływu na samochody, które kupiłeś lub stuningowałeś w 
trybie Moje samochody.

Notka: Jeśli zastąpiłeś samochód dostępny na początku gry, np Punto, na samochód dostępny w 
późniejszych etapach gry, jak Carrera GT, nie będziesz mógł go kupić, dopóki go nie zdobędziesz.

Dodatkowe edycje
Jeśli próbowałeś dodać radiowozy lub samochody ruchu publicznego na Salonu samochodowego, 
powinieneś zauważyć, że mają one logo "tm" lub "temp 350" i nieprawidłową nazwę. Jest tak, 
ponieważ standardowo nie są one dostępne dla gracza. Okazało się, że zmieniając część kodu 
samochodu można określić jego logo i nazwę. W związku z tym przedstawiłem niestandardowe kody 
dla radiowozów, by lepiej to wyglądało. Wszystko co musisz zrobić, to zmienić standardowe kody na 
te, przedstawione poniżej (wiesz już w jaki sposób to zrobić).

[POLICE CARS]

CF82E5220C076C8F Chevrolet Corvette

C63D48AA95DC4969 Pontiac GTO

[UNDERCOVER POLICE CARS]
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[UNDERCOVER POLICE CARS]

C63D48AAF61DECE9 Undercover GTO

CF82E5228866EBA4 Undercover Corvette

CF82E522CBCC497A Cross' Corvette

CF82E5226D807CD3

Lista kodów Hex samochodów
Tutaj znajduje się lista kodów Hex samochodów seryjnych, o których wie Stat-X. Wszystkie pozostałe 
listy z kodami Hex są również jego autorstwa.

[NORMAL CARS]

6A1CB6A46A1CB6A4 Aston Martin DB9

7BC1727BE514C4D5 Audi A3

7B4BF6F8BF427E9B Audi A4

C88B3A19C88B3A19 Audi TT

206518DF206518DF Cadillac CTS

CF82E522E48C1146 Corvette C6

08D4BE6E08D4BE6E Dodge Viper SRT10

117AEEA6117AEEA6 Fiat Punto

EAA5C042EAA5C042 Ford GT

4DFD939B4DFD939B Ford Mustang GT

9540785A9540785A General Motors Cobalt SS

0BC42C7B0BC42C7B Lamborghini Gallardo

EB77CDC1EB77CDC1 Lamborghini Murcielago

B02FFF5BB02FFF5B Lexus IS300

36493D3136493D31 Lotus Elise

33C8098E33C8098E Mazda RX7

374433D6374433D6 Mazda RX8

2FAF77822FAF7782 Mercedes CLK500

BBB500A8BBB500A8 Mercedes SL500

BBD92AE3BBD92AE3 Mercedes SLR

BD0BD7A2BD0BD7A2 Mitsubishi Eclipse GT

B6FBEECCB6FBEECC Mitsubishi Lancer Evo 8

C63D48AAC63D48AA Pontiac GTO

8D5B7DD28D5B7DD2 Porsche 911 Carrera Turbo

DAA74D3CDAA74D3C Porsche 911 Carrera S

929986C4D43D0667 Porsche Carrera GT

EB5B5541EB5B5541 Porsche Cayman S

EB6718EBEB6718EB Renault Clio

34898C190D563B5F Subaru Impreza WRX

3434F1663434F166 Toyota Supra

534B0579534B0579 Volkswagen Golf GTI

A1E1D3D8A1E1D3D8 Vauxhall Monaro
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O innych modyfikacjach Hex (j. angielski)
Użytkownicy próbowali różnych modyfikacji plików zapisu NFS: MW. Obszerny temat o wszelkich 
modyfikacjach (na przykład zmiana części dla Twojego M3) znajdziesz tutaj. Jeśli chcesz się
dowiedzieć, jak zdobyć samochody członków czarnej listy, kliknij tutaj. Zaś więcej informacji 
związanych z hex w NFS: MW znajdziesz na forum.nfsunlimited.net w sekcji edycji.

Podziękowania dla:
STAT-X, który znalazł kody wszystkich samochodów i pierwszą metodę.
prince1142003, który sprawdził, przetestował i zasugerował zmiany w podręczniku.

Kontakt
Jeśli masz jakieś pytanie lub problem, możesz skontaktować się wysyłając wiadomość na E-Mail, 
MSN (koffyr@hotmail.com) lub na forum NFS-Unlimited (j. angielski). Nie bądź kretynem i przeczytaj 
dokładnie instrukcję, zanim zadasz pytanie. Uważam, że wszystko zostało dokładnie wyjaśnione w 
podręczniku. Rozumiem angielski, hiszpański i niemiecki, o ile jasno się wypowiadasz, więc opisz 
zrozumiale co chcesz zrobić.
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