Capone editor v1.0
Kapitola II.
Návod na ovládání programu
Martin Šebela (mafia.gamecentral.cz)

URČENO PRO WEBY
MAFIA.GAMECENTRAL.CZ a MAFIA-MODS.TYM.CZ !!!
Návod se nesmí uveřejňovat na jiném webu bez povolení autora!

Informace
Před přečtením a vyzkoušením této kapitoly, je potřeba mít přečtenou předchozí kapitolu.

Přemisťování objektů
Tak, otevřete si Capone Editor a jedem :) Ve sloupci vyberte misi FREERIDE – spusťte ji. Na mapě, pomocí
klávesových zkratek nebo myši najděte nějakou telefonní budku.

Náhled

Název objektu

Souřadnice

Rotace

Skript

Seznam objektů

Obrázek 1.0

Pokud jste již nějakou našli, jako já, označte si ji pomocí CTRL + levého tlačítka myši. Budka vám nyní
zčervenala. To znamená, že jste objekt právě označili a lze provádět změny (změna souřadnicí apod.).
Upravovat můžete jenom ta data, která nejsou „uzamknutá“. Název měnit nedoporučuji. Souřadnice za vás
vytvoří Capone a Skript upravujte pouze, pokud umíte programovat. Jak přemístit objekt? Jednoduše, máme ho
tedy označený, budka zčervenala – nyní držte pořád CTRL + levé tlačítko myši a táhněte s myší úplně někam
jinam. Budka se přesunula! Pokud ne, nejspíš jste něco dělali špatně ;) Tak takto lze přemisťovat objekty. Hodí
se to hlavně, pokud vytváříte vlastní misi nebo přidáváte objekty a potřebujete znát souřadnice.
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Problém s Capone Editorem
Největší problém s Capone je ukládání misí. Misi lze uložit tak, že upravenou misi označíte a pak zmáčknete File
> Save Mission. Po zmáčknutí se mise nejspíš uloží, ale jinak. S příponou Capone apod. Nevím tedy, jak
pokračovat.

Proč jsem psal návod?
Návod jsem psal hlavně pro to, že jsem četl hodně komentářů, jak ovládat Capone Editor apod. To co jsem vám
v těchto dvou kapitolách představil, vás něco málo naučilo, pokud se budete v budoucno věnovat
programování s Mafií. Pokud se programování chcete opravdu dál věnovat, doporučuji stáhnout programy jako
DCED, BSV a podobné programy.

Obrázek 1.1

Konec
by hadl. Více na mafia.gamecentral.cz
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