Editace Mafie aneb jak na to
Kapitola VII. – Fyzikální modely, postavy a náš první skript
Martin Šebela (hadl), určeno pro web Mafia.GameCentral.cz a Mafia-Mods.tym.cz
Kopírování na jiný web bez svolení autora je zakázáno.

Informace
Předtím, než se pustíte do čtení této kapitoly, je potřeba mít přečtené předchozí kapitoly. Stáhnout je můžete
na webu http://mafia.gamecentral.cz/?clanek=16.

Co se nového naučíme?
Nyní již umíme přidat do hry různé modely, ať už klasické nebo fyzikální. V této kapitole jim přidělíme
hmotnost, zvuk a další hodnoty. Dále si do hry přidáme vlastního bodyguarda a jako začátek skript „Ahoj
světe!“. Doufám, že jste si předchozí kapitolu důkladně pročetli a odzkoušeli, tedy splnili úkol.

Fyzikální modely – úvod
Co se asi každému vybaví po zaslechnutí fyzikálního modelu? Vzpomínka na fyziku ze základní školy nebo
reakce objektů v různých hrách? Nebo snad i něco jiného? Nebudeme to tu rozebírat a vrhneme se na fyzikální
model Mafie. Jestliže chceme, aby určitý objekt v Mafii reagoval na různé akce (například zásah), umožňuje
nám program DCED jej uvést jako fyzikální model, ovšem co by to bylo za model s nulovou hmotností?
Odpovídám na otázku, z jakého důvodu po zasažení bedny ihned zmizela. A odpověď je tedy jednoduchá –
bedna měla nulovou hmotnost a po zásahu tedy zmizela do neznáma. Existují však i programy, které dokáží
objekt udělat nezničitelným (stromy, zdi, prostředí, …). Tato další možnost se nazývá kolize objektů,
je však o něco těžší a je potřeba umět v některém 3D programu, který podporuje formát objektů v Mafii
(například Zanoza Modeler). Nám v dnešní kapitole bude bohatě stačit sám fyzikální model. Není to nic těžkého.

Fyzikální modely – vysvětlení hodnot a zhmotnění
Otevřete si úkol (scene2.bin), který jste minule vytvářeli. Pokud jej nemáte, máte
smůlu, případně radost, že můžete znovu přidávat objekty. Připomenu, že
upravujeme Volnou jízdu – Denní město.
Pokud jste přidali tři bedny do sekce Physical object, rozevřete ji.
Kliknutím 2x na každou položku v sekci Physical objects zobrazíte již zmiňovaný
fyzikální model (viz obrázek vpravo). Všechny hodnoty by měly obsahovat nulu, jelikož
jsme ani jednu z nich v minulé kapitole nevyplnili. A co znamenají jednotlivé názvy pro
hodnoty? Více v tabulce.
Funkce
Friction
Sound
Value 1
Value 2
Value 4
Value 5
Weight

Popis
Tření po povrchu
Zvuk
Neznámé
Neznámé
Neznámé
Neznámé
Váha v kg

Doporučená hodnota
0.5
0 až 8 (viz další tabulka)
1
1
0.01
14, 22 nebo -1
Libovolná

Doporučené hodnoty bych opravdu zadával takové, jaké jsem je napsal. U Value 5 doporučuji projít mise od
autorů a najít, zda zrovna oni nepoužili tentýž objekt, co vy a jakou hodnotu u něj vyplnili. Především se setkáte
s 14, 22 nebo -1. Některé hodnoty jsou neznámé, jelikož se pomocí HEX editoru a podobných programů nedaly
vyluštit. Weight, tedy váha by měla být jasná. Možná ještě někdo tápá nad Friction, tedy tření o povrch.
Vysvětlím to následovně. Čím menší hodnotu zadáte, tím hladší bude povrch modelu, to tedy plyne k tomu, že
po zásahu bude model po zemi pěkně klouzat.
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Nyní by vám měly být hodnoty trochu jasnější. Na pravé straně je umístěna ještě jedna z tabulek – pořadí zvuků
u fyzikální modelu. Jestliže zadáte u Sound hodnotu 1 a ve hře do modelu střelíte, bude znít jako byste udeřili
bednu.
Hodnota
Zvuk
O funkcích tedy víme vše podstatné, je pravý čas na zhmotnění našich třech
přidaných beden, než vše zapomeneme.
0
Bedna
Pokud nemáte rozevřeny všechny tři bedny v sekci Physical object, učiňte nyní.
1
Bedna (jiná)
Hodnoty vyplňte nejlépe tak, jak jsem je popsal v předchozí tabulce (zanechte
2
Barel
doporučené hodnoty), zvuk si zvolíte z pravé tabulky (tedy buď 0 nebo 1),
3
Barel (jiný)
hodnotu pátou nastavte jako 14 a váhu dle vašeho usouzení (doporučení kolem
4
Cedule
20 kg a více).
5
Krabice
Scene2.bin uložte, nahrajte do složky FREERIDE a otestujte ve hře. Střelte do
6
Dřevo
některé z beden a dozvíte se, zda jste postupovali správně. Pokud některá
z beden spadla do bedny sousedící, je to způsobeno většinou špatně nastavenými 7
Nádobí
souřadnicemi. K těm doporučuji nový Mafia World Editor (MWE) od vývojáře
8
Bez zvuku
ASM (mimochodem také autora DCEDu, který měl kolem 25 000 řádků
v programovacím jazyce C++). Editor můžete jako obvykle stáhnout na našem webu Mafia.GameCentral.cz
v rubrice Programy.
Tak, tvorba fyzikálních objektů byla opravdu jednoduchá, pro zlepšení jsem do návodu zasadil i vytváření postav
– viz dále.

Postavy
Opět další jednoduchá věc. V DCEDu jsou ostatní postavy uvedeny jako Enemy (v překladu
nepřítel), i když v podstatě to vaši nepřátelé být zrovna nemusí. Každé postavě náleží
různé hodnoty – od hmotnosti po agresivitu a samozřejmě skript, který ji může ovlivnit.
Zatím není potřeba nic vysvětlovat, otevřete si scene2.bin a klikněte na tlačítko pro přidání
nového objektu, který pojmenujeme Paulie a bude zapadat do skupiny Enemy. Po
vytvoření se v seznamu zrodí opravdu Paulie, ale ne jen tak ledajaký. Paulie, který
neexistuje. Důvod? Zatím jsme mu nepředali žádný model. Klikněte tedy opět na tlačítko
pro přidání nového objektu, vyberte Model object a název objektu musí být stejný, jako
název postavy v sekci Enemy, pro nás tedy Paulie. Souřadnicím, modelu, sektoru a dalším
podrobnostem u modelu se budeme věnovat později, nyní 2x klikneme na již vytvořeného
Paulieho v sekci Enemy. Zobrazí se nám nové okno v podobě již zmiňovaného místa pro
skript a nastavení postavy (agresivita, sluch, hlas, …). Všechny funkce si nyní vysvětlíme,
jelikož mají VLIV na průběh hry (mise). Více v tabulce na další stránce.
Pokud jste si tabulku dostatečně prohlédli, pustíme se do vyplňování hodnot. Vyplňte hodnoty dle následující
tabulky (na této stránce).

Skript
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Funkce

Hodnota
0.6
2
1
0.8
100
20
0.8
1
80
0.8
0.9
0.8
1
0.7
0

Funkce
Agressivity
Behaviour 1
Behaviour 2
Driving
Energy
L. arm, hand, r. leg, arm
Hearing
Intelligence
Mass
Reactions
Shooting
Sight
Speed
Strenght
Voice
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Přehled seznamu funkcí u každé z postav
Jednoduchý význam každé funkce. Více se jim budeme věnovat v dalších kapitolách.
Funkce

Popis

Agressivity

Agresivita

Behaviour 1

Chování

Behaviour 2

Chování, pravá funkce není
známa
Schopnost řídit

Driving

Doporučená hodnota

Energie, neznamená to
však, že napíšete 200 a
budete mít tolik života.

Energy

Left leg

0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128
0 až 1
0 až 1
100

20

Left hand
Right hand

Doporučené rozmezí
hodnoty
0 až 1

Tyto čtyři hodnoty nemají
vliv na hru samotnou.

20
20
20

Right leg
Hearing

Sluch

0 až 1

Intelligence

Inteligence

0 až 1

Mass

Hmotnost v kg

Reactions

Reakce

0 až 1

Shooting

Schopnost mířit

0 až 1

Sight

Dohled

0 až 1

Speed

Rychlost pohybu

Strenght

Fyzická síla

0 až 1

Voice

Hlas postavy – dle ID

0 = Paulie, 1 = Sam, 2 =
Salieri, 3 = Tom, …

80

1

Model Paulieho
Pro model, souřadnice a další nastavení Paulieho nastavte tyto hodnoty:

Souřadnice
Rotace
Velikost
Náhradní

X
-1981.403687
0
1
0

Model
Sektor
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Y
-5
0
1
0

Z
23.35639
180
1
0

Paulie.i3d
Primary sector
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Skriptujeme
Pokud jste hodnoty vyplnili úspěšně, můžete se pustit do svého prvního skriptu. První skript, který předáme
postavě, se nazývá, jako u jiných programovacích jazyků Hello world. Nebudete to sice tak lehké, ale budeme
to mít hotové během chvilky.
Stáhněte si na webu Mafia.GameCentral.cz program Mafia Text Editor v1.0 (sekce Programy). Uložte si jej na
libovolné místo v PC a otevřete. Pokud nemáte v adresáři Mafie vyextrahovanou složku tables, učiňte tak nyní.
Ve složce tables se nachází různé texty do hry, od úkolů po titulky vývojářů. Stažený editor je dokáže upravovat.
V otevřeném programu klikněte na File > Open a ve složce tables v adresáři Mafie vyberte
soubor s českými texty do hry, tedy textdb_cz.def. Zobrazí se vám seznam všech textů a vy je
můžete libovolně editovat, mazat, ale i vytvářet. Pokud nemáte jazyk nastaven na anglický,
vyberte jej. U možnosti Add string zadejte do pole tento text: „Ahoj světe!“ a klikněte na
Add. Text se přidá. Zapamatujte si, jaké ID dostal (nebo si to někam poznamenejte,
pravděpodobně 99970001). Soubor uložte kliknutím na ikonku diskety a program uzavřete.
V DCEDu máme mezitím stále otevřené okno s nastavením postavy jménem Paulie. Té nyní předáme skript,
který nám doprostřed obrazovky vypíše nadpis „Ahoj světe!“. Do pole, kam se píší skripty tedy zadejte:
Zatmí obrazovku, vypíše text „Ahoj světe!“ a opět obrazovku zobrazí.

zatmyse 1
subtitle_add ID
wait 4000
4000
zatmyse 0

//
//
//
//

zatmi obrazovku do cerna
zobrazi text, dle ID, ktere mate napsane
ceka 4 vteriny
zobrazi zpet obrazovku

ZELENĚ jsou označeny komentáře, řekl bych, že význam skriptů jasně vysvětlují. Nezapomeňte, že ve skriptu
subtitle_add ID, musíte místo ID doplnit poznamenané ID z programu Mafia Text Editor (v mém případě by
skript vypadal subtitle_add 99970001)!
MODŘE jsou označeny příkazy, které DCED zná (občas se stane, že některý příkaz nezná, například subtitle_add,
proto se nedivte, že v DCEDu bude označen černě, jako neznámý).
TUČNĚ ČERNĚ jsou vyznačeny hodnoty každého příkazu.
ČERVENĚ jsou označeny základy každého skriptu (kolik bude skript obsahovat postav, framů a proměnných).
Je možné, že máte jiné barevné rozhraní (můžete jej nastavit jinak, viz předchozí kapitoly).
Konečné okno by tedy mohlo vypadat, jako zde uveřejněné. Uložte soubor scene2.bin a zavřete DCED, poté
odzkoušejte váš první skript ve hře. Funguje? Doufám, že ano, případně zkuste sami najít chybu.
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Abych však dodržel slib, že se naučíme vytvořit vlastního bodyguarda, vytvoříme nebo spíše upravíme náš první
skript na úplně jiný. Viz další tabulka se skriptem na bodyguarda. Pokud jste následující skript moc nepobrali,
stáhněte si na webu Mafia.GameCentral.cz (rubrika Programy) Mafia Script Helper v2.0 a v něm vyhledejte ten
příkaz, který se vám nezdá. Vysvětlení skriptu pro bodyguarda je hned pod skriptem samotným.
Vytvoří bodyguarda, který bude hráče stále následovat (mimo auto).

dim_act 2
findactor 1, “Paulie“
getactiveplayer 0

// pocet postav ve skriptu
// oznaceni paulieho
// oznaceni toma (hrace)

enemy_action_follow 0, 2

// nasledovat postavu s ID 0, do vzdalenosti 2

dim_act POČET
= označuje, kolik postav bude ve skriptu doslova „hrát“, jednoduše řečeno, kolik postav bude skriptem
ovlivněno

findactor ID, “JMÉNO_POSTAVY“
= označuje jednotlivé postavy, za ID se dosazuje číslo od nuly a za JMÉNO_POSTAVY název postavy v sekci
Enemy v DCEDu

getactiveplayer ID
= stejné, jako bychom napsali findactor ID, „Tommy“, jen s tím rozdílem, že označujeme hráče

enemy_action_follow ID, VZDÁLENOST
= ID postavy označuje, kterou postavu má následovat, VZDÁLENOST pak do jaké blízkosti se má přiblížit, také se
mohou vyskytnout dobrovolné příkazy jako CROUCH apod.
Doufám, že nyní je vám vše jasnější. Tyto skripty si zapamatujte, budou potřeba. Skript, který nám zobrazil
nadpis „Ahoj světe!“ nyní smažte a nahraďte skriptem pro bodyguarda. Soubor scene2.bin uložte a odzkoušejte
ve hře, vše by mělo fungovat.

!

Pokud nebudete umět základní skripty, nikdy Mafia Script nepochopíte! Jako jste se na
základní škole učili vyjmenovaná slova, nyní je potřeba se naučit zadané příkazy a umět
vysvětlit jejich funkci. Naštěstí však máte možnost nahlédnout do nápovědy, viz program
Mafia Script Helper v2.0

Výsledek?
Po této kapitole by pro vás neměl být problém vytvořit fyzikální model k jakémukoliv možnému modelu,
postavu a jednoduchý skript, který vypíše doprostřed obrazovky libovolnou informaci. Pokud se vše podařilo,
gratuluji.

Zakončení
Doufám, že se vám první kapitola roku 2010 opět delšího rozsahu líbila. S dotazy se můžete obracet buď do
minichatu na našem webu, případně mně na e-mail. V další kapitole se pravděpodobně vhrneme více na
skripty, ta již nebude tak obsáhlá, jako poslední dvě.
Martin Šebela, hadl
7. 2. 2010
Mafia.GameCentral.cz
Kopírování bez souhlasu autora je přísně zakázáno.
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