
 

Ingress how to 
manual 

 

xxxvodnikxxx 

29.6.2013 

 

 

 

  

Popis hlavních předmětů ve hře, a souhrn taktik jak hru správně hrát, jak dekódovat herní kódy 



Obsah 
Hra .............................................................................................................................................. 2 

Příběh .................................................................................................................................................. 2 

Pozvánky .............................................................................................................................................. 2 

Princip hry............................................................................................................................................ 2 

Portály ......................................................................................................................................... 2 

Pravidla pro nově navrhovaný portál .................................................................................................. 2 

Ideální kandidáti na portál .................................................................................................................. 2 

Návrhy, které budou zamítnuty .......................................................................................................... 3 

Hack, resonátory ................................................................................................................................. 3 

Resonátory na portál ....................................................................................................................... 3 

XM energie ...................................................................................................................................... 3 

Mody (modifikace portálů, mods) ................................................................................................. 3 

Heat Sink .............................................................................................................................................. 4 

Multihack ............................................................................................................................................. 4 

Force Amp ........................................................................................................................................... 5 

Link Amp .............................................................................................................................................. 5 

Turret ................................................................................................................................................... 5 

Štíty ...................................................................................................................................................... 5 

Druhy štítů: ...................................................................................................................................... 5 

Útok na portál, XMP Burstery ....................................................................................................... 6 

Kde stát při útoku ................................................................................................................................ 6 

XMP burstery ....................................................................................................................................... 6 

Získávání APs ............................................................................................................................... 6 

Předměty ve hře ........................................................................................................................... 7 

Decodeing kódů ........................................................................................................................... 7 

Decimální hodnoty .............................................................................................................................. 7 

Hexa- decimální kódy .......................................................................................................................... 8 

Base-64 ................................................................................................................................................ 8 

Binární soutava .................................................................................................................................... 9 

Caesarův kód ....................................................................................................................................... 9 

Odkazy ....................................................................................................................................... 10 

Reference................................................................................................................................... 10 

 



Hra 

Příběh 

Enlightened /Osvícení/ – Zelená frakce, která se snaží obsazovat portály a pomoci tak Shaperům, 

strana se snaží o invazi z vesmíru, zatím však není jasné, zda-li bude pomoc kladná či 

záporná. Resistance /Odpor/ – Modrá frakce, která se snaží obsazovat portály za účelem znemožnit 

vstupu vesmírné síly – s nejasným koncem. Cíl? Cílem je „ovlivňování lidí“, kteří se ve vytvářených 

polích nacházejí. Tím získává frakce důležité body, MU – Mind Units. (1) 

Pozvánky 

Získání pozvánky: Pozvánku lze získal dvěma způsoby, buďto na Google+ použijete 

hashtagy #Ingress a nebo #Ingressinvite, ke kterým připojíte obrázek, jež by měl vystihovat 

podstatu Ingressu. V představivosti se meze nekladou. A nebo zavítáte přímo na oficiální web 

Ingressu, a tam zadáte svůj email. Poté již musíte jen čekat. (1) 

Princip hry 

Ve hře proti sobě stojí dvě frakce- Osvícení a Odpor (zelení a modří, „žabičky a šmoulové“), kteří pro 

svojí stranu obsazují portály a vzájemně je propojují do polí, plocha vytvořených polí  vytváří 

výslednou hodnotu skóre pro danou stranu (frakci). 

Portály 

Jde o významná místa- architektonicky, z pohledu umění atp., hromadí se kolem nich energie- XM, 

osazují se rezonátory- ty dodávají jejich energii. 

zdroj (2) 

Pravidla pro nově navrhovaný portál 

- Musí být na veřejně dostupném a přístupném místě 

- Místo musí být bezpečné 

Ideální kandidáti na portál 

- Umění ((např. sochy, venkovní nástěnné malby, unikátní stavební prvky, fontány, umělecké 

graffiti atd.) 

- Unikátní architektura a speciální venkovní stavby 

- Unikátní místní podniky (tj. one-of-kind, místní obchod) 

- Historické budovy a památky 

- Tranzitní stanice 

- veřejné knihovny 

- Veřejné bohoslužby 

http://www.ingress.com/
http://www.ingress.com/


- Vodní věže, vodárnjy 

- Vstupní brány pro kempink, národních parků, městských parků, národních parků a 

rekreačních parků 

Návrhy, které budou zamítnuty 

 Mosty, tunely, přehrady 

 Hasičské stanice, nemocnice, policejní stanice 

Hack, resonátory 

- Hackování portálu – po 300 sec (5 min), max 4x po sobě, vychladnutí za další 4 hodiny. 

- Portál se vybíjí přibližně o 15 % za 24 hodin. 

- S klíčem lze dobíjet na dálku (Za každé 2 kilometry se ztrácí 0,1% účinnosti.) 

Resonátory na portál 

Level rezonátoru Počet rezonátorů 

Rezonátor L1 8 x na jeden portál a hráče 

Rezonátor L2,L3,L4 4 x na jeden portál a hráče 

Rezonátor L5,L6 2 x na jeden portál a hráče 

Rezonátor L7,L8 1 x na jeden portál a hráče 

 

XM energie 

Tabulka s počty XM potřebných k hacku a také počet ubraných XM při sebeobraně 

portálu. 

Level portálu Počet ubraných XM Počet XM k hacku 

1 75 100 

2 150 200 

3 300 300 

4 500 400 

5 750 500 

6 1125 600 

7 1625 700 

8 2500 800 

 

Mody (modifikace portálů, mods) 

Recyklace ( platí u všech) 

Common (běžný)  40 XM 

Rare (vzácný)  80 XM 



Very rare (velmi vzácný)  100 XM 

 

Nasazení na portál ( platí u všech) 

Míra vzácnosti Bude vás stát 

Common (běžný)  400 XM 

Rare (vzácný)  800 XM 

Very rare (velmi vzácný)  1 000 XM 

 

Heat Sink 

- Snižuje čas mezi jednotlivými hacky (základní 5 min) 

Heat Sink  

Míra vzácnosti  o kolik sníží čas v  %   o kolik sníží čas (ct) 

Common (běžný)  20 % 0,8 

Rare (vzácný)  50 % 0,5 

Very rare (velmi vzácný)  70 % 0,3 

 

Multihack 

- zvyšuje maximální počet hacků ( základní jsou 4 x za 4 hodiny). Pokud jej nasadíte na portál, 

který je vypálen, tak dostanete ještě další hacky 

Multi-Hack 

Míra vzácnosti Kolik přidá 

Common (běžný)  4  hacky 

Rare (vzácný)  8  hacků 

Very rare (velmi vzácný)  12  hacků 

 



Force Amp 

- zvyšuje sílu útoku portálu 

Force Amp - rare 

Počet nasazených na portálu O kolik 

jeden  2 x 

dva 2.5 x 

tři 2.75 x  ~ 2.8 x 

čtyři  2.875 x  ~ 2.9x 

Link Amp 

- zvyšuje maximální dosah linku vedeného z daného portálu 

Link Amp - rare 

Počet nasazených na portálu O kolik 

jeden  2 x 

dva 2.5 x 

tři 2.75 x  ~ 2.8 x 

čtyři  2.875 x  ~ 2.9x 

Turret 

- zvyšuje frekvenci portálového útoku a také šanci na bonusové poškození. 

Turret – rare 

Počet nasazených na portálu Frekvence Bonusové poškození 

jeden  2 x 0,2 % 

dva  4 x 0,4 % 

tři  8 x 0,8 % 

čtyři 12 x 1,2 % 

 

Štíty 

Druhy štítů: 

Nové štíty 

Míra vzácnosti Obrana portálu           Barva 

Common (běžný) 10 %        

Rare (vzácný) 20 %        

Very rare (velmi vzácný) 30 %        



Útok na portál, XMP Burstery 

Kde stát při útoku 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar-

r_EH0Cv2udF9QRXhUYms0dmdNQmkzT0ZLRElRaFE#gid=2 – Lineár. 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar-

r_EH0Cv2udFZaWXEtNnA4MGJqbmU0dDBpdVNxVmc#gid=2- kvadr. 

XMP burstery 

Tady je tabulka vlastností XMP Bursteru. 

Level Vzálenost v m Síla útoku 

1 50 150 

2 75 300 

3 100 500 

4 125 900 

5 150 1200 

6 200 1500 

7 300 1800 

8 400 2700 

Zdroj (3) 

Získávání APs 

tabulka s počty bodů 

Akce Akční Body (AP) 

Dobití portálu (i na dálku) 10 AP 

Upgrade rezonátoru 65 AP 

Zničení rezonátoru 75 AP 

Hacknutí portálu (neutrálního či nepřátelského) 100 AP 

Položení rezonátrou (nového) 125 AP 

Použití štítu na portál 150 AP 

Zničení linku 187 AP 

Dokončení portálu (když jste položili osmý rezonátor) 250 AP 

Vytvoření linku mezi 2 portály 313 AP 

Získání portálu (když jste položili první rezonátor) 500 AP 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar-r_EH0Cv2udF9QRXhUYms0dmdNQmkzT0ZLRElRaFE#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar-r_EH0Cv2udF9QRXhUYms0dmdNQmkzT0ZLRElRaFE#gid=2
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar-r_EH0Cv2udFZaWXEtNnA4MGJqbmU0dDBpdVNxVmc#gid=2-
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ar-r_EH0Cv2udFZaWXEtNnA4MGJqbmU0dDBpdVNxVmc#gid=2-


Zničení pole 750 AP 

Vytvoření pole 1250 AP 

 

 

 tabulka kolik je potřeba AP na jaký level a na kolik se zvýší objem XM. 

Level Potřebný počet AP Objem XM 

1. lvl 0 AP 3000 XM 

2. lvl 10,000 AP 4,000 XM 

3. lvl 30,000 AP 5,000 XM 

4. lvl 70,000 AP 6,000 XM 

5. lvl 150,000 AP 7,000 XM 

6. lvl 300,000 AP 8,000 XM 

7. lvl 600,000 AP 9,000 XM 

8. lvl 1,200,000 AP 10,000 XM 

Zdroj (3) 

Předměty ve hře 

Level Barva Jméno barvy RGB kód Hex kód 

1.        zlato-bílá 254, 206, 90 fece5a 

2.        mandarinková 255, 166, 48 ffa630 

3.        oranžová 255, 115, 21 ff7315 

4.        červená  228, 0, 0 e40000 

5.        růžová  253,41,146 fd2992 

6.        purpurová  235, 38, 205 eb26cd 

7.        fialová  193, 36, 224 c124e0 

8.        tmavě fialová  150,39,244 9627f4 

Zdroj (3) 

Decodeing kódů 

Kódy se nacházejí na stránkách Niantic Laboratories v různých dokumentech. (4) 

Decimální hodnoty 

Toto kódování vychází z ASCII tabulky viz wikipedie, která kóduje znaky v rozmezí hodnot 0 – 255 (5), 

konkrétně nás budou zajímat následující rozmezí: 

 65-90 (A-Z) 

 97-122 (a-z)  

 48-57 (0-9) 

http://nianticproject.com/
http://cs.wikipedia.org/wiki/ASCII


Pro pomoc můžete použít ještě stránku ASCIItoHEX.com. 

Můžete si vyzkoušet např. na  

103111111 

687984 

103108 

8376658372 

77122796984 

- Kód je potřeba rozkouskovat dle rozsahů a potém dekódovat pomocí ASCII table 

103 111 111 

68 79 84 

103 108 

83 76 65 83 72 

77 122 79 69 84 

- Po dekódování dostanete  

- gooDOTglSLASHMzOET 

- čili goo.gl/MzOET 

Hexa- decimální kódy 

Je to obdobné jako u desítkové soustavy, jen se využívá soustava šestnáctková- tj. čísla 0-9 a 

následně písmena A-F (na internetu se takhle např. zapisují barvy #000000 == black , #FFFFFF == 

white) 

Např. A- Z je 41-5a  v Hex soustavě,  IJKLMNOP v hex bude 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 50, atp. 

Můžete si vyzkoušet dekódovat 4c4553534f4e32646f74706e67 

Postup: 

- převést na velká písmena 4C4553534F4E32646F74706E67 (není nutno) 

- rozdělit po dvojicích 4c 45 53 53 4f 4e 32 64 6f 74 70 6e 67 

- dekódovat každou dvojici zvlášť na znak 

- výsledek: LESSON2dotpng 

Base-64 

Máte řetězec, který obsahuje velká písemena, malá písmena, čísla a různé znaky? Poté to vypadá na 

base-64 (kóduje znaky v binární podobě pomocí tisknutelných- ASCII znaků). 

Př. RElHbUkvbGcub29nLy86cHR0aA== 

Výsledek: DIGmI/lg.oog//:ptth - > http://goo.gl/ImGID 

http://www.asciitohex.com/
goo.gl/MzOET
http://cs.wikipedia.org/wiki/Base64
http://goo.gl/ImGID


Binární soutava 

Binární soustava zapisuje čísla ve dvojkové soustavě- tedy pomocí 1 a 0 (ANO / NE), přičemž řetězec  

1 0 0 0 1 si můžeme představit jako 1x2^4 + 0x2^3 + 0x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0, čili výsledek je 17. 

Niantic labs nahrazuje 0 a 1 libovolnými znaky- např. tečkami a čárkami, malými a velkými písmeny, 

čísly a písmeny apod. 

Caesarův kód 

Caesarův kód, nebo také Caesarova šifra je založena na principu posunutí o X pozic. Nejčastějším 

využitím v praxi je kódování ROT-13 (založené na zapsání šifry pomocí pomocné tabulky, kdy se 

abeceda zapíše do 2 řádků po 13 znacich a následnému prohození určitých pozic) – viz. wiki. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A1rn%C3%AD_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/ROT13


Odkazy 

Ingress help: https:/support.google.com/ingress/ 

Decode Ingress: http://decodeingress.me/ 

More Info: http:/www.ingressia.cz 

Autor: twitter.com/xxxvodnikxxx 
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