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1 Představení soutěže

(5 min)

Jak budou vypadat továrny v budoucnosti?
Co všechno bude fungovat automaticky?
Představivosti se meze nekladou!

Jaké jsou kategorie soutěže?
Budou vyhlášeny následující kategorie.
•

•

•

•

do 10 let - továrna postavená v základním Minecraftu bez
módů, musí obsahovat samotnou stavbu a nějakou
logiku/automatiku s využitím redstone
10 – 16 let - továrna postavená v základním Minecraftu bez
módů, musí obsahovat samotnou stavbu, nějakou
logiku/automatiku s využitím redstone a funkce s využitím
command bloku
free style – nezáleží na věku, vše je povoleno včetně použití
módů
Divácky nejúspěšnější video - hlasování proběhne na
YouTube kanálu nvias.org

Texture packy jsou povoleny.

Co musím vytvořit a odeslat?
Každý tým musí vytvořit video s prezentací jejich Továrny
budoucnosti. Ve videu představte také Váš tým a jak jste továrnu
tvořili. Přečtěte si kritéria hodnocení, ať víte podle čeho se bude
porota rozhodovat.
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Dále požadujeme následující informace:
Jméno týmu
• Jména členů (min. 2, max 5)
• Název továrny
• Krátký popis: 250 znaků
• Délka videa musí být 3 min +/- 15 vteřin
•

Kritéria hodnocení
• Továrna a celkový koncept – vlastní továrna a okolí – cesty pro
materiál a hotové výrobky, řešení energií, možnosti relaxace,
zábavy, bydlení, …
• Logika a automatizace – řešení automatizace a logických
prvků v továrně a okolí
• Video prezentace – představení týmu, představení továrny,
okolí a všech vychytávek

Termíny
• přihlášení týmu - od 25. 10. 2017
• odeslání soutěžního videa - 12. 1. 2018
• konec veřejného hlasování - 21.1.2018
• vyhlášení a předání cen – 22.1.2018

Více na http://www.nvias.org/futurefactory/
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2 Co dokážeš v Minecraftu?

(20 min)

Vyber si jednu z věcí a tu se pokus během 10 minut postavit,
následně si je ukážeme:
• malý domek
• automatické otevírání velkých dveří
• trampolína
•

automatické vláčky a kolejnice

• past
• tajné dveře

3 Orientace ve 3D?

(5 min)

Vytvoř nový Creative Superflat svět
Postav tvar – kvádr o rozměrech – délka 5, výška 3, šířka 2
Zjisti souřadnice X, Y, Z bloků v rozích stavby.
Použij klávesu <F3>
XYZ 4.5000 / 4.0000 / -3.2300
Looking at: 4 3 -3
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4 Souřadnice v Minecraftu

(5 min)

5 Příkaz fill

(15 min)

Jak postavit obrovskou stavbu jedním příkazem?
Klávesou <T> vstoupíš do terminálového okna.
fill <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <block>
[dataValue|state] [oldBlockHandling] [dataTag]
Blok od <x1> <y1> <z1> pozice hráče 0 0 0 se zapíše ~ ~ ~
Blok do <x2> <y2> <z2>
Napiš:
Postav stejný blok - délka 5, výška 3, šířka 2
/fill ~ ~ ~ ~4 ~2 ~1 minecraft:gold_block

Vyplň prostor 5 x 5 x 5 tak, aby byl vnitřek prázdný:
/fill ~ ~ ~ ~4 ~2 ~1 minecraft:gold_block 0 hollow
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6 Redstone?

(10 min)
Co všechno aktivuje redstone?

… a co třeba koleje?

7 Redstone clock

(5 min)

Jak hodiny zaktivujete?
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8 Command block

(20 min)

/give @p minecraft:command_block

Tipy:
Používej <TABULÁTOR>, ať máte správně syntaxi a ať objevíte
všechny možnosti příkazů.
<ŠIPKA NAHORU> - Tě vrátí na poslední příkaz
Použijte anglickou klávesnici
Když nevíte použijte / a <TABULÁTOR> nebo /help

Užitečné případy:
/time set day
/weather thunder

(/weather clear)

/kill @e[type=!Player]
/setblock
/summon parrot
/give
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/tp moje_jmeno kamaradovo_jmeno
/gamemode creative
/say
/clone ---- to je super věc na experimenty :-)

Příkaz TITLE
/title @a title {"text":"AHOJ TAM :-)"}
/title @a actionbar {"text":"Get Ready!",
"color":"light_purple"}
/title @a title {"text":"AHOJ TAM :-)", "bold":true,
"italic":true, "color":"blue"}

Přehled adresování hráčů a entit
Promněná

Význam

@p

Nejbližší hráč

@r

Náhodný hráč

@a

Všichni hráči

@a[name=!niki_koenig]

Všichni hráči

@e

Všechny entity
Všechny entity kromě hráčů
Hráč vykonávající příkaz (odkazuje na
sebe)

@e[type=!Player]

@s

Další zdroje:
https://www.digminecraft.com/game_commands/index.php
https://minecraft.gamepedia.com/Commands
https://www.itnetwork.cz/programovani/v-minecraftu
http://www.nvias.org
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