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Úvod:
Ahoj vítám vás u Českého manuálu na Ruský předměty. def editor.
Tento návod by vás měl naučit upravovat různé hodnoty zbraní,
předmětů v inventáři a hlavně vytvořit nové ID předmětu.(nově
zaregistrované zbraně)

Příprava:
1) Je důležité mít extrahovanou složku tables pomocí
MafiaDataXTractoru
2) Vlastnit samotný program, naleznete ho na Ruské stránce
MafiaPub v sekci programy (Программы)
http://www.mafiapub.com/programs.php, na položce různé
(Разное). V současné době je na je cílený program na 38 místě.

3) Spusťte program, klikněte na otevřít (bod 1)
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4) Najedeme do adresáře Mafie a položce tables najedeme na predmety.def
(standardně C:Program flies/Cenega Czech/Mafia/tables/predmety.def)

Práce s editorem:
Položkami můžete hýbat pomocí kolečka. Po jakékoliv provedené úpravě
je třeba soubor uložit. Soubor uložíte tak, že po změně dáte bod 1, čímž
vyberete označení (enter nestačí) a následně uložíte pomocí bodu 2.
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Nyní přejdeme k bodům co jednotlivé věci znamenají.
1)Název (Vlastní, který platí pouze v editoru)
2)Udává druh zbraně. Rozděluje se na těchto 5 základních tipů:
0-Předmět lze dát do ruky pouze pomocí inventáře
4-Zbraně na blízký útok (páčidlo, nůž, baseballka...)
32-Klasický výstřel (9mm),
34-Upilovaná a punpovací brokovnice
160-Molotův koktejl a granát
3)Tento údaj se také váže ke druhu.
0-U všech střelných zbraní krom odstřelovaček
1- Vyplňuje se u objektů, které se nedají bez skriptu vyndat z
inventáře(Ovšem záleží i na několika jiných parametrech)
24-Udává se u zbraní, u kterých je možno navyšovat úder
pomocí držení LTM (baseballka, nůž, páčidlo, kovavá tyč,
boxer, pěst...)
32- Koktejl pana Molota a granátu
64-Umožňuje hráči vidět okolí v odstřelovacím modu(v Mafii
používá pouze Mosin/Naganth)
4)Tento parametr udává, jestli lze schovat zbraň pod kabát, či nikoliv.
0-Lze schovat do inventáře.(všechny pistole, granáty,
molotovy, nože...)
32-Lze schovat, pokud není v kabátě již jiná velká zbraň.
(Thomson 1928, punpovačka, Mosin,...)
160-Zbraň nelze schovat do inventáře(kbelík)
5)Udává jestli je zásobník otevřený nebo ne.
2-Nechávejte u střelných zbraní
0- u zbraní na blízko, granátů, molotových koktejlů a
předmětu v inventáři
6)Název modelu (ze složky models) s koncovkou .i3d
7-10)Tyto údaje se také týkají typu zbraně a přebijení.(vždy musí být
vyplněny stejně)
0-Molotův koktejl, granát, všechny věci, co nejdou bez skriptu
vytáhnout z inventáře a zbraně na blízko
1-Colt 1911
2-Revolvery (Smith & Wesson model 27, model 10 a ta
nejhorší střelná zbraň-Colt Detective special)
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3-Mosin a Springfield
4-Thomson 1928
5-Nejspíše na tomto místě měla být další střelná zbraň
6-Tento druh také nebyl použit, ovšem znamená, že daná
zbraň po dobu střílení nebude tancovat v rukách
7-Upilovaná brokovnice
8-Punpovací brokovnice
11)Tento údaj musí být stejný jako ten v druhé polovině tabulky(viz
červený bod x na obrázku). Druhy zvuku střelby:
0-Žádný zvuk
63-Pěst a boxer
65-Nůž a láhev
66-Baseballka
67-Colt Detective special
68-S&W Magnum 27
69-S&W Model 10 M&P
70-Colt 1911
72-Punpovací brokovnice
73-Upilovaná brokovnice
74-M 1903 Springfield
189-Mosin/Naganth
12)Tento údaj určuje zvuk při nabijení ze zaregistrovaných zvuků.
0-žádný zvuk
152-Revolvery
155-Colt 1911
156-Thomson 1928
223-Punpovací brokovnice
193-upilovaná brokovnice
224-M1903 Springfield a Mosin/Naganth
13)Určuje animaci a styl držení zbraně
0-dovoluje navyšovat úder pomocí držení LTM. Navazuje na
třetí možnost v tabulce (pokud vyplníte tento údaj u střelné
zbraně-dojde k jejímu znehodnocení-budete v ruce držet
zbraň, ale s nepřáteli se budete prát jenom pěstmi :D)
1-Držení jako pistolí a revolverů
2-Mosin a Springfield
3-Thomson 1928, punpovací brokovnice a upilovaná
brokovnice)
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4-Udělá z dané zbraně molotův koktejl a to ať ze střelné, tak
ze zbraně na blízko.(Jakákoliv zbraň lze vrhnout a po
nárazu vznikne oheň, který oslabuje) Poznámka: Nepřátelé
nemůžou používat takto upravenou zbraň, pouze za vámi
příjdou na popovídání a budou u vás stát dokud jim nedáte
na čumák. (Pokud ovšem chcete aby nepřátelé a přátelé
házeli molotovy můžete jim to nařídit skriptem
HUMAN_THROWGRENADE)
14)Počet nábojů v zásobníku(Musíte také myslet, že hodnoty života,
poškození auta ale i počet nábojů je uložen ve složce savegamesnemůžete si myslet, že napíšete údaj 99999... a pak se vám zobrazí v
zásobníku, po vyměnění se přebije nejvyšší možný počet nábojů, který je
v inventáři a jestli je vyplněn tento údaj na dané číslo)
15)Počet nábojů v inventáři(maximální počet, co se vejde do zálohy)
16)U všech střelných zbraní vyplňujte 253, u zbraní na blízko, granátů,
molotových koktejlů a předmětů v inventáři nechávejte možnost na 0
17)U těchto údajů, u střelných zbraní můžete nechávat na 5 (Vztahují se
na štěpnost kulek 5 je základní možnost, zbytek se dolaďuje jinými
parametry) u zbraní na blízko, granátů, molotových koktejlů a věcí v
inventáři nechávejte na 0.
18)U tohoto údaje si nejsem zcela jist, měl by udávat jak moc se daná
zbraň vychyluje při míření.
19)Maximální dostřel
20)Poškození
21)Tyto údaje by měli být bezvýznamné
22)Tyto údaje by měli být bezvýznamné
23)Tento údaj určuje jak velký má daná zbraň zpětný ráz(rozostření po
výstřelu). Čím menší hodnota tím stálejší zaměřovač.
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24)Tento údaj nastoluje přesnost kulek (Čím menší hodnota tím
přesnější, tento údaj je také řízen vaším skriptovacím programem,
přesněji hodnotu u možnosti shooting u osob)
25-31) Kadenční údaj(Čím menší hodnota, tím větší rychlost střelby.
Tyto údaje kadence jsou na sobě závislé, když dáte jeden údaj nízký a
druhý vysoký engin by měl vypočítat 1/2 ze všech 7 údajů a aplikovat ve
hře. Různým kombinováním údajů kadence můžete docílit rychlosti,
která by se normálně dala napsat do desetinného čísla. To ale tento
editor neumožňuje)
32-36) Toto je vcelku nepoužitelný údaj. Když nastavíte jakoukoliv
kladnou hodnotu různou od 0, provede, že zbraň po výstřelu musí
vyměnit zásobníků a potom se stává nečinnou. Nečinná zůstane do doby
pokud hráč nepřemění zbraň na jinou a pak na původní(zahodí ji a znovu
sebere, je někým oslaben, udělá kotrmelec, pokud se dostane do cut
scény nebo je ovlivněn spuštěnou animací, skriptem... Po vystřílení
zásobníku zbraň dvakrát přebije a stane se nečinnou do konce života :)
(Doporučuji nechat hodnotu na 0)
37)Udává zvuk, který zbraň vydává, každý zvuk musí mít své vlastní ID,
pokud má být v této tabulce (Při vybrání možnosti v tabulce se
automaticky určujete i zvuk nabijení. Ten je ve složce sounds
jako *_l.wav-například Colt 1911 má zvuk nabijení colt_l.wav)
Druhy :
1)Bez zvuku
2)Láhev
3)Nůž a páčidlo (knife1.wav)
4)Baseballka (basebat1.wav)
5)Colt detective special (S&W 442_2.wav)
6)Smith & wesson model 27 Magnum (S&W 27_6.wav)
7)Smith & wesson model 10 M&P (S&W 10_1.wav)
8)Colt 1911 (c1911.wav)
9)Thompson 1928 (thomp.wav)
10)Pumpovací brokovnice (pump.wav)
11)Upilovaná brokovnice (saw.wav)
12)M 1903 Springfield (mosin.wav)
13)Mosin/Naganth (mosin.wav)
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38)Animace pří nabijení(ze zaregistrovaných animací)
1-Nic
2-Colt 1911
3-Revolvery (S&W 27 Magnum, S&W Model 10 M&P, Colt
Detective special)
4-Mosin/Naganth a M1903 Springfield
5-Thomson 1928
6-Tato animace nebyla použita u žádné zbraně(trochu
připomíná přebijení Coltu 1911)
7-Opět žádná animace
8-Upilovaná brokovnice
9-Pumpovací brokovnice

Tvorba vlastního ID:
Nyní vám ukážu, jak se vytvoří nový tip zbraně, aby se následně mohl
použít pomocí skriptů
a
ve hře.

Každá střelná zbraň se dělí na čtyři díly.(v ZModeleru)
1) Název zbraně
2) Muzzle (je to neviditelná krychlička, která určuje, kde se
po výstřelu zobrazí particly střelby)
3) Zaver(opět neviditelná krychlička, ze které vylítají náboje)
4)Clip(Tento údaj není u Springfieldu a Mosinu, značí
vyměnitelný zásobník)
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Příklad tvorby ID:
Vymodeloval jsem si svou zbraň, uložím ji do složky models. V mém
případě jsem si zbraň pojmenoval 1911stlumicem.4ds

1) V předměty.def editoru si najdeme zbraň podobnou té naší. (V mém
případě Colt 1911)

2)

Vybereme možnost : vytvoření kopie(Modrý bod x na obrázku)
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3) Následně je

sjeďte na konec
tabulky s druhů zbraní

4)Pokud je vše správně měli byste
vidět další slot se stejným název
jako základní tip kopírované zbraně

5)Dáte první možnost a
přejmenujete na jiný název

6)Potom dáte šestou možnost a
napíšete název zbraně z adresáře
models s koncovkou .i3d
(v mém případě 1911stlumicem.i3d)

7)Dále můžete na zbrani provádět
různé úpravy (já udělám, aby nebyl
slyšet zvuk střelby)

8)Po ukončení modifikování
nezapomeňte předem zmíněným
způsobem uložit a vypněte editor
Poznámka:S největší
pravděpodobností nebudete mít
v editoru zobrazenou azbuku, ale
jen Otazníky. Tento problém můžete
vyřešit pomocí programu
AppLocale.
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9) Nyní bylo úspěšně vytvořeno nové ID,

seznam zaregistrovaných ID

končí na 34.

10) Zbraň si někde otestujeme (Já zvolil Volnou jízdu-Malé město,

dojel
jsem si na Object definition/ skripts a zde našel položku start, ve které
jsou zaneseny startovní zbraně, přepsal jsem za Thomson 1928 – ID 10
na ID 35 mé nové zbraně)

Kdo nezná definici tohoto skriptu

1-Skript přidávající osobám zbraň
2-ID osoby (Určuje findactor)

3-ID zbraně
4-Počet nábojů v zásobníku
5-Počet nábojů v inventáři
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11) Uložení a test ve hře.

Doslov:
Doufám, že vám tento návod pomohl a doufám, že se ještě u
nějakého dalšího znovu setkáme .
Pokud budete mít nějaký problém s editorem můžete mě kontaktovat na
e-mailu harudajakub@seznam.cz

Tento návod je dovoleno uveřejňovat pouze na mafia.czechgames.netu, mafia.gamecentral.cz a mafia-mods.tymu.
Kopírování bez dovolení autora je zakázáno a trestá se (Frankie Putz)
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by Harry

