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Kapitola VIII. – Skripty podruhé a naposled
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?
Tak především se vrhneme na již obsáhlejší skripty s využitím proměnných a standart objektů (standart
objects). Uvidíme, jak nám to půjde. Mohu prozradit, že v další kapitole nás čekají slíbené kolize (vytváření přes
ZModeler a vkládání do programu TreeRE). Ještě chci upozornit, že jsem samozřejmě rád, pokud se mě zeptáte
na nějakou otázku, ale nejsem tu od toho, abych vám sepisoval vámi zadané skripty a vy je pak využívali
například pro svůj mod.

Kde jsme vlastně skončili?
Pokud si dobře pamatuji, tak jsme dělali vlastního bodyguarda, který vás následoval, nastavili jsme mu
vlastnosti, jak bude silný, kolik bude mít života…

Naše další příkazy – přidělení zbraně a co když bodyguard zemře?
Pravděpodobně jste přemýšleli nad tím, jak udělat, aby měl bodyguard vlastní zbraň, díky které by vás
jednoduše kryl a všechny nepřátele, kteří by se mu připletli do cesty, by zlikvidoval. Odpověď zní v příkazu
human_addweapon, díky kterému můžete postavě přidělit jakoukoliv zbraň, ale i předmět (klíče,
dokumenty…). Jak se používá, si najděte v programu Mafia Script Helper.
Náš původní skript a připsání nového řádku ohledně zbraně

dim_act 2
findactor 1, "Paulie"
getactiveplayer 0

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

human_addweapon 1, 10, 200, 50 // paul dostane thompson,
thompson,
skript pro pridani zbrane musime dat nad skript pro nasledovani,
protoze nedokazeme urcit, jak dlouho bude nasledovani trvat
enemy_action_follow 0, 2

// nasledovat postavu s ID 0, do vzdalenosti 2

Ovšem, teď bychom se rádi dozvěděli, jestli náš bodyguard zemřel. Představte si situaci – jdou po vás policisté,
všude jsou barikády a váš spolubojovník nenastoupí s vámi do auta, vy odjedete a chcete být informováni o
jakékoliv situaci ohledně bodyguarda. Jak na to? Možná, že někoho napadá skript v podobě if enemy 0 = dead
(…), ten však fungovat nebude. Řešením jsou takzvané proměnné aneb v Mafii označené jako flt. Kombinují se
s příkazy, které proměnné ukládají do paměti. Dají se násobit, dělit, sečítat, odčítat, vytvořit z kladné hodnoty
zápornou… prostě matematické operace. Nyní je ještě potřeba nalézt příkaz, ze kterého budeme informace
čerpat. Já bych využil skriptu human_getproperty, který nám z libovolné postavy vytáhne to, co potřebujeme.
Vyhledejte si v programu Mafia Script Helper tento příkaz a snažte se jej pochopit. Nyní sestavíme skript, který
však již nebude součástí skriptu postavy Paulie! Aby skripty fungovaly (sekce Script v DCEDu), musí jim být
přiděleny takzvané standart objecty nebo klasické objekty (model object).
Jsou to objekty, které nemají model a neurčujte se jim jejich vlastní sektor. Názvy standart objectu a skriptu
musí být totožné, aby mezi sebou komunikovaly, ovšem není to povinné ve všech případech.
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Otevřete scene2.bin a vytvořte nový standart object se jménem ___navod_kontrolazivota. Souřadnice vyplňte
nulové, velikost jedničkovou a dodatečné souřadnice nechte opět nulové. Dále se nastavuje 6 vlastností, o
kterých nemáme páru, takže hodnoty 1 až 3 (value 1 – 3) vyplňte jako 0.5 a zbývající tři jako -1. Povinnost
vyplňovat těchto šest neznámých údajů neexistuje, takže je můžete nechat i prázdné, ale zde je doporučuji
zadat dle návodu.

!

U standart objektů je třeba dbát i na dodatečné
souřadnice (ten poslední sloupec v DCEDu).
Jestliže nebudou vyplněny, skript netuší, kde se
má vykonat!

Výsledné okno tak bude vypadat následovně (viz screenshot).
Nyní vytvořte v položce Script nový skript se stejným názvem a okno se skriptem otevřete. Zatím je kompletně
prázdné a čeká jen na nás, tedy na náš skript.
Skript ___navod_kontrolazivota

dim_act 2
dim_flt 2 // pocet promennych
findactor 1, "Paulie"
label 1
human_getproperty 1, 1,
1 energy

// ziskani energie od postavy
s ID 1, ukladat vse do promenne s ID 1 a chceme ukladat energii
if flt[1
1] = 0,
0 -1, 1 // jestlize se bude promenna rovnat nule,
pak nikam nepreskakovat
nepreskakovat (na zadny jiny label ((-1)) a pokracovat
v aktualnim labelu (1)

wait 1500 // chvili pockat
subtitle_add ID // pravdepodobne

99970002

?

Labely se nemusí nazývat dle čísel, někdo v tom může
mít zmatek. Je tak možné přepsat název labelu na
libovolný název, ovšem, nezapomeňte názvy následně
uvádět i u proměnných. Bohužel se však mohou
vyskytnout problémy, že skript nebude fungovat.

Projdeme se skript pěkně po řádku.
1. zapíšeme, kolik bude skript obsahovat postav
2. následuje zapsání počtu využitých proměnných
3. označení Paulieho
4. vytvoření labelu (část skriptu)
5. získání energie postavy s ID 1, tedy Paulieho
6. ověření, jestli je energie Paulieho rovna nule a pokud ano, pokračovat dále ve skriptu, pokud ne, nic
nevykonávat
7. počkat 1,5 sekundy
8. zobrazit na obrazovce velký nadpis „Bodyguard Paulie byl právě zabit!“ (jestliže byl bodyguard zabit)

Jak jste si asi všimli, je potřeba ještě vytvořit nový záznam v souboru textdb_cz.def. Učiňte tak – text bude znít:
„Bodyguard Paulie byl právě zabit!“, soubor uložte a nezapomeňte na ID záznamu textu, to pak vložte ve
skriptu za příkaz subtitle_add. Odhaduji, že ID bude rovno 99970002, ale to již záleží na vašem souboru.
Dále ke skriptu ještě doplňuji – zde využijeme možnosti zapsání větší hodnoty, než opravdu je. Konkrétně u
označení postav a proměnných ve skriptu. Postava je sice pouze jenom jedna, ale s označením dim_act 1 skript
nefunguje a bez proměnných už vůbec ne. Takže zapsáním vyšší hodnoty nic nezkazíte (ovšem, nesmíte to
přehnat :). Vše otestujte ve hře.
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Co jsou to ty labely?
Jak už jste si všimli v předchozím příkladu – labely vytvářejí část skriptu, který nemusí být vykonán za každé
situace. Pokud například hra vyhodnotí podmínku jako pravdivou, následující příkaz bude ten, na který
odkazuje proměnná. Z toho plyne, že se využívají především s proměnnými. A jde to i bez nich? Ano i ne.
V jednodušších skriptech ano, ale v těch na vyšší úrovni je potřeba proměnné využít.
Asi jste postřehli, že Paulie (bodyguard) vás po přestřelce občas přestane následovat a jen tak kouká a stojí. Jak
to vyřešit? Labely umožňují vytvářet i smyčky, což nám přímo nahrává. Příkaz goto X umožňuje navrácení
situace na zadaný label. Viz příklad.
Připsání nového labelu a využitý smyčky

dim_act 2
findactor 1, "Paulie"
getactiveplayer 0
human_addweapon 1, 10, 200, 50
label 1
enemy_action_follow 0, 2
goto 1 // smycka aneb vrat se

zpet na label s nazvem SLEDUJ ME A

NEKOUKEJ JINAM a vykonej ho

Vytvořili jsme label, do něj vložili příkaz o následování a celý skript ukončili příkazem
pro navrácení, tedy smyčkou. Smyčka bude nekonečná, protože nikde nekončí a
omezení neexistuje. Samozřejmě, že se přeruší, pokud bude postava mrtvá, ale jinak
ne. Vyzkoušejte ve hře, uvidíte, že Paulie vás bude pořád následovat (vyjma
přestřelek, kdy je na práci něco důležitějšího :). Labely by tak měly být probrány,
podrobnosti jako vždy v Mafia Script Helperu.

Vytvoření zbraně, kterou lze sebrat
Jednoduchý skript, který můžeme sestavit více způsoby. Ten nejjednodušší je
vytvoření objektu, standart objectu a skriptu, který bude mimo jiné obsahovat příkaz
createweaponfromframe. Další a mnohem obtížnější je využití framů, což je jakýkoliv
model ve hře. Framy můžou být neviditelné a v tom tkví funkce. Stačí vytvořit nový
objekt a skript, který bude využívat možnosti frm_seton aneb příkaz, který umožňuje
zapnout nebo vypnout textury požadovaného modelu, ale kolize zůstávají. My si
zkusíme obě možnosti a zároveň to bude náš poslední skript.

Způsob I.
Vytvořte nový objekt s názvem ___navod_zbran s modelem 2mosin.4ds (sniper).

Souřadnice
Rotace
Velikost
Náhradní

X
-1976.187988
0
1
0

Y
-4.83
0
1
0

Z
23
180
1
0

Poté vytvořte nový skript z položky Script. Skript vyplňte následovně:
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Způsob I.

V tomto případě není
nutné mít skript
pojmenovaný přesně po
názvu modelu.

dim_frm
dim_frm 2 // pocet framu ve skriptu (+ nahradni)
findframe 1, "___navod_zbran" // oznaceni framu
createweaponfromframe 1, 14, 500, 500

// vytvorit na framu

jedna odstrelovacku s 500 naboji v zasobniku

Opět si skript trochu přiblížíme:
1. nejprve zadáme počet framů (zde se nevyskytují ŽÁDNÉ postavy nebo objekty, které bychom mohli
využít jako postavy, zní to sice nelogicky, ale žádný další příkaz neumožňuje využít postavu, ale frame
ano)
2. označení framu
3. vytvoříme na framu s ID 1 novou zbraň s ID 14 (odstřelovací puška) a dalšími, tentokrát nereálnými
podrobnostmi (přebytek nábojů).
Vše uložte a otestujte ve hře. Jestliže funguje, můžeme pokračovat ve druhém způsobu, jelikož první byl
opravdu jednoduchý. Pokud jste skript nepochopili, využijte Mafia Script Helper.

Způsob II.
Objekt a skript je vytvořen, takže stačí skript poupravit. Nový skript bude vypadat takto:
Způsob II.

dim_act
dim_act 2
dim_frm
dim_frm 1
findactor 1, "Tommy"
findframe 1, "___navod_zbran"
detector_waitforuse

// detektor
detektor (v rohu obrazovky bude action

button)

player_lockcontrols 1 // zablokovat hraci ovladani
person_playanim 1, "sbirani zezemne.I3D" // prehrani

animace

wait 1400
human_addweapon 1, 14,
14 500,
500 500
person_stopanim 1 // stop animace
frm_seton 1, 0 // nechame zmizet
zmizet texturu framu s ID
player_lockcontrols 0 // odemknout hraci ovladani

1

A naposled si celý skript projdeme:
1. zadáme počet postav (+ náhradní) a framů
2. postavu a frame označíme
3. vytvoříme detektor, tj. další část skriptu, která se spustí po příchodu hráče k určité části na mapě a
pokud hráč využije AB (action button)
4. uzamkneme hráči ovládání
5. Tommy přehraje animace, ve které něco sbírá ze země (sbirani zezeme.5ds, složka anims)
6. počkáme 1, 4 sekundy
7. hráči předáme zbraň s ID 14 (odstřelovací puška)
8. animaci, kterou Tommy právě přehrává, smažem (deaktivujeme)
9. necháme zmizet texturu odstřelovací pušky (modelu 2mosin.4ds)
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10. odemkneme hráči ovládání
Všechny dosud neznámé příkazy si nejlépe projeďte v již zmiňovaném Mafia Script Helperu. Možná to vypadá
těžce, ale je to opravdu jednoduchý skript, ale využívat budete pravděpodobně spíše ten předchozí, tedy
způsob první.
Pro detailnější pochopení jsem ještě sepsal informace k příkazům:

DETECTOR_WAITFORUSE X
Příkaz, který čeká na určitém místě (dle toho, ke kterému objektu skript patří) až jej hráč
použije pomocí action button (AB) [ekšn batn]. Po použití se skript deaktivuje a jeho použití
není možné. Pokud chceme zobrazit i textový záznam u detektoru, za X dosadíme hodnotu
(tedy ID). Pokud textový záznam nebude dodán, tabulka bude vypadat následovně (viz
screenshot), tzn. nic nebude zobrazeno.
X = ID textového záznamu

PLAYER_LOCKCONTROLS X
Příkaz, který umožňuje zablokovat hráči ovládání s postavou.
X = přepínač (0 = odblokováno/1 = zablokováno)

PERSON_PLAYANIM X, "Y.I3D"
Příkaz, který přehraje na zadané postavě určenou animaci, ty lze naleznout ve složce anims v adresáři Mafie.
Název animace musí být uváděn s příponou I3D.
X = ID postavy
Y = název animace s příponou I3D

PERSON_STOPANIM X
Příkaz, který ukončí aktuálně přehrávanou animaci na dříve zadané postavě.
X = ID postavy

FRM_SETON X, Y
Příkaz, který umožní vypnout nebo zapnout textury na zadaném objektu.
X = ID objektu
Y = přepínač (0 = neviditelný/1 = viditelný)

Vše si otestujte a začněte programovat i vlastní skripty.

Zakončení
Tak, snad jste se naučili programovat, je to jednoduché, že? Programujte i vlastní skripty bez cizí pomoci a
využívejte již ty, které vytvořili autoři! Snad se vám kapitola o skriptování líbila. Názory uvítám nejlépe
v komentářích k příslušné aktualitě nebo v minichatu.
Martin Šebela, hadl
6. 4. 2010
Mafia.GameCentral.cz
Kopírování bez souhlasu autora je přísně zakázáno.
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