TrainCarts - Gør det selv
Har du bygget en intern metro, eller vil du koble dig på hovedmetroen, så er det her
en lille guide til de mest almindelige funktioner i vores TrainCarts plugin. Hvis du skal
på hovedmetroen skal du snakke med en admin eller moderator om det først, da vi
ikke ønsker at folk har en station for hvert lille hus de har bygget.
Alt du skal bruge for at få hele herligheden (altså, din metro) til at fungere, er en
håndfuld skilte. Men hvad er det så lige der skal stå på de skilte..?

For at pluginnet skal kunne “forstå” skiltet starter de altid med “[train]” på øverste
linie. Næste linie definerer hvad du vil med skiltet, som fx. “tag” eller “destination”.
“[train]” skiltet i sig selv har ingen funktion

Destination bliver brugt til stationer/
stop, og skal stå på anden linie af skiltet.
Når du skriver "destination" på anden
linie, vil tredje linie være navnet på stationen/stoppet som du ønsker at køre til.
“Awesome Town” er et eksempel og udskiftes med navnet på din egen station.
Navnet må højst fylde 1 linie.
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Når du vil lave en station, sætter du
destination-skiltet UNDER blokken hvor
din booster er på. På den måde vil den
booster rail blive til din station.
Ønsker du at køre til den pågældende
station, sætter du et destination-skilt
som er fuldstændig magen til det der sidder under din stationsbooster. Ligeledes
kan du sætte et skilt til alle stationer der
er forbundet til samme rail, så længe du
husker tag-skiltene.
Har

du gjort det korrekt, får du en besked der ser således ud
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skilt, placeret under hver samling

Hver gang du laver en rail der rammer
en eksisterende rail, skal der bruges et
“tag” skilt. Hvis “tag” skiltet mangler
kan pluginnet ikke planlægge ruten, og
du fortsætter en tilfældig vej som ikke
har noget med din destination at gøre.
Er der derimod et “tag” skilt, er ruten
planlagt, og du kører mod din destination. Skulle du have et større netværk af
rail, så vælger pluginnet den hurtigeste
vej, skulle der være flere muligheder for
samme rute.
Husk at der skal være et “tag” skilt ved
HVER samling.
Har

du gjort det korrekt, får du en besked der ser således ud

Opsummering - Den færdige bane

- “destination” skilt, der svarer til en station. Hvis dette skilt er magen
til et skilt placeret under en booster, vil det føre til den station.
- “destination” skilt, der gør en booster til en station. Skiltet er placeret
UNDER boosteren, og gør dermed boosteren til stationen.
- “tag” skilt, der får samlinger til at virke. “tag” skiltet SKAL placeres
hver gang banen “deler” sig, for at pluginnet kan planlægge ruten. “tag”
skilte drejer selv de rails de står under.
I eksemplet på billedet vil alle carts kører af den rail der er markeret
med gul, eftersom det er den korteste rute. Mangler der et tag skilt vil
cartsne altid kører den vej som railen vender i forvejen.

• Før du kobler dig på hovedmetroen skal du spørge en moderator eller en
administrator først. Det er også en moderator eller administrator der skal placere
skiltet til din by på hovedmetrostationen.
• Din interne metro kan indeholde ligeså mange stationer som du har plads til skilte.
• Lad være med at koble din interne metro på hovedmetroen. Det kan gå hen og
give problemer hvis 2 stationer hedder det samme.
• Vil du have et skilt der kan føre dig til den metro du er koblet på, er her en liste
over hvad der skal stå som destination på "destination" skiltet

Skulle du være i tvivl om noget skal du selvfølgelig være velkommen til at spørge en
moderator eller administrator på serveren. Vi hjælper gerne i det omfang vi nu kan.
Happy railing!
-ninjastick

