
Dveře na číselný kód 
 
Dnes si vytvoříme dveře, které půjdou otevřít pouze, když zadáte správný číselný kód. 
Nejprve si vytvoříme místnost. Tuto místnost si rozdělíme napůl a do dělicí zdi vložíme 
dveře. Dáme jim jméno například "dvere" a ve flags zaškrtneme toggle. Na této 
jednoduché situaci si vyzkoušíme zamykání na číselný kód. 
Poté si vytvoříme deset tlačítek(func_button), každé si nějak pojmenujeme, v našem 
případě např. "tl0", "tl1", "tl2", atd. dále jim nastavíme target na entitu se jménem "reset", 
její učel si vysvětlíme později. K tlačítkům přidáme i popisek(infodecal), abychom věděli, 
na jaké tlačítko klikáme. 

Tak, to bychom měli tu lehčí část za sebou, teď přijde to programování! Nejdříve si 
musíme vymyslet heslo, kterým zamkneme dveře. My použijeme například "951357". 
Budu pracovat s entitami trigger_changetarget, které jsou mé oblíbené. To je entita, která 
mění target cílové entity. Budu také pracovat s entitou multi_manager - tato entita spíná 
entity, které jsou v ní napsané; umí je také spínat po určitém uplynulém čase.  
Vyrobíme si tedy multi_manager a dáme mu jméno "reset". Proč reset? Tato entita 
způsobí to, že pokud kliknete na špatné tlačítko, celý cyklus vyťukávání hesla budete 
muset projít od začátku. Do multi_manageru se vkládají entity k sepnutí tak, že v 
Properties odkliknete tlačítko SmartEdit a kliknete na add. Key je jméno entity, Value je 
prodleva před sepnutím. 
 
Vložíme tedy do něj tyto hodnoty: 
res0 0 
res1 0 
res2 0 
res3 0 
res4 0 
res5 0 
res6 0 
res7 0 
res8 0 
res9 0 
 
Entity "res0" – "res9" si vzápětí vyrobíme. Ty budou součástí resetování vyťukávacího 
cyklu. 



Vyrobíme si 10x trigger_changetarget se jmény "res0" až "res9". Všem nastavíme target 
na tlačítka s jejich číslem("res0" dáme target na "tl0", "res1" target na "tl1", atd.) a 
newtarget nastavíme u všech na "reset". To bychom měli takový základ pro tyto dveře na 

kód. 
Nyní musíme naprogramovat to heslo, v našem případě "951357". Půjde o sérii 
changetargetů, které budou na sebe odkazovat, takže když zmáčknete špatné tlačítko, 
začínáte od začátku. Jen pro pořádek - entitě trigger_changetarget budu zkráceně říkat 
changetarget. 
Protože ten základ, který jsme doposud dělali, byl univerzální, musíme si ho trochu 
upravit: 
 
začneme devítkou: 
u tlačítka "tl9" změníme target na "heslo2" 
v changetargetu "res9" změníme newtarget na "heslo2" 
vyrobíme dva changetargety, oba s jménem "heslo2" 
1 - target: "tl5" newtarget: "heslo3" 
2 - target: "tl9" newtarget: "reset" 
 
další je na řadě pětka: 
vyrobíme další dva changetargety, dáme jim jméno "heslo3" 
1 - target: "tl1" newtarget: "heslo4" 
2 - target: "tl5" newtarget: "reset" 
 
pokračujeme jedničkou: 
opět 2x changetarget, oboum jméno "heslo4" 
1 - target: "tl3" newtarget: "heslo5" 
2 - target: "tl1" newtarget: "reset" 
 
další je trojka: 
2x changetarget, jméno "heslo5" 
1 - target: "tl5" newtarget: "heslo6" 
2 - target: "tl3" newtarget: "reset" 
 
pětka: 
2x changetarget, jméno "heslo6" 
1 - target: "tl7" newtarget: "dvere" 
2 - target: "tl5" newtarget: "reset" 



 
sedmičku už nepotřebujeme, vysvětlení najdete pod koncovým stavem. 
 
Pokud to chcete dotáhnout do konce, duplikujte(zkopírujte a vložte) entitu "reset", kterou 
jsme si na začátku vyrobili a přejmenujte ji na "game_playerspawn". To způsobí, že se 
vyťukávací cyklus zresetuje každé nové kolo. 
 
koncový stav: 

Celkové vysvětlení: 
Nejprve všechny tlačítka odkazovaly na "reset". "Reset" dělal to, že všem tlačítkům 
nastavil target na "reset". Poté jsme udělali to, že jsme u devátého tlačítka a u devátého 
"resetu" změnili targety, čímž jsme vytvořili první znak v hesle. Cíle odkazovaly na dvě 
entity changetarget, které způsobily to, že předchozímu tlačítku změnily target na "reset" a 
následujícímu tlačítku(v našem hesle) změnily target tak, aby tento cyklus mohl 
pokračovat až do poslední číslice. 
Pokud jste to nepochopili, třeba to pochopíte z příkladové mapy... :-)  
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