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1 Úvod

Tento dokument je navržen tak, aby pokrýval nejčastější problémy a dotazy a byl
rychlým zdrojem informací, aniž byste museli kvůli odpovědi kontaktovat přímo tým Rail
Simulator Development.

Jak je hra zkoušena více a více nadšenci, roste i tento dokument,  aby pokryl každý
problém, který je nalezen. Proto bude aktualizován tak často, jak to bude možné a
poslední verze bude přístupná na www.railsimulator.com/support

Tento dokument podléhá © Copyright Rail  Simulator Developments 2008. Všechny
ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Přestože Rail Simulator Developments věnoval přiměřenou pozornost materiálům
obsaženým v této příručce, je poskytována “tak jak je”. Není poskytována žádná
záruka na správnost zde obsažených informací.
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2 Obecné

2.1 Požadavky pro Rail Simulator
Minimální konfigurace

OS: Windows XP s nainstalovaným posledním service packem / Windows Vista
CPU: XP - Intel Pentium 4 / AMD Athlon 1.7 GHz nebo ekviva lentní

Vista - Intel Pentium 4 / AMD Athlon 2.6 GHz nebo ekviva lentn í
RAM: 512 MB
GFX: 64MB DirectX 9.0c kompat ib i ln í  v ideo karta , Pixel Shader 2.0 a vyšší
SFX: DirectX 9.0c kompat ib i ln í
HDD: 4.5 GB volného místa pro insta lac i  hry

Doporučená konfigurace
OS: Windows XP s nainstalovaným posledním service packem / Windows Vista
CPU: Intel Pentium 4 / AMD Athlon 3.0 GHz nebo ekviva lentní
RAM: 1.0GB
GFX: 256MB DirectX 9.0c kompat ibi ln í  v ideo karta , Pixel Shader 3.0 a vyšší
SFX: Sound Blaster® X-Fi™ série od Creative Labs
HDD: 4.5 GB volného místa pro insta lac i  hry

2.2 Jak nainstaluji poslední verzi Rail Simulatoru?
Zde je správný postup pro čistou instalaci Rail Simulatoru:

 Nainstalujte Rail Simulator z DVD nebo stažený od EA
 Stáhněte a nainstalujte upgrade Mk1
 Stáhněte a nainstalujte upgrade Mk2
 Pokud chcete - nyní stáhněte a nainstalujte RSDevTools (Srpen 2008)

2.3 Ověřené podporované grafické karty

ATI NVIDIA
Testovaný ovladač : ATI Catalyst® 7.6 Display
Driver pro Windows XP

ATi All-In-Wonder Radeon 9600
ATi All-In-Wonder Radeon 9600 Pro
ATi All-In-Wonder Radeon 9600 XT
ATi All-In-Wonder Radeon 9800 Pro
ATi Radeon 9500 Pro
ATi Radeon 9550 XL
ATi Radeon 9600
ATi Radeon 9600 Pro
ATi Radeon 9600 SE
ATi Radeon 9600 XT
ATi Radeon 9800 Pro
ATi Radeon X1300
ATi Radeon X1300 LE HyperMemory-32
ATi Radeon X1800 GTO
ATi Radeon X1800 XL
ATi Radeon X1800 XT
ATi Radeon X1900 GT
ATi Radeon X1900 XTX
ATi Radeon X1950 XTX
ATi Radeon X300 SE
ATi Radeon X600 XT
ATi Radeon X700 Pro
ATi Radeon X800 Pro

Testovaný ovladač : nVidia ForceWare driver v.94.24

NVIDIA GeForce 6200
NVIDIA GeForce 6200 TurboCache-16
NVIDIA GeForce 6200 TurboCache-32
NVIDIA GeForce 6600
NVIDIA GeForce 6600 GT
NVIDIA GeForce 6800 GT
NVIDIA GeForce 6800 Ultra
NVIDIA GeForce 6800 Ultra SLI
NVIDIA GeForce 7600 GS
NVIDIA GeForce 7800 GTX
NVIDIA GeForce 7800 GTX SLI
NVIDIA GeForce 8800 GTX (NvidiaForceWare v158.22)
NVIDIA GeForce FX 5200
NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra
NVIDIA GeForce FX 5500
NVIDIA GeForce FX 5600
NVIDIA GeForce FX 5600 Ultra
NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra
NVIDIA GeForce FX 5700LE
NVIDIA GeForce FX 5800 Ultra
NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra
NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
NVIDIA GeForce PCX 5900
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ATi Radeon X800 XL
ATi Radeon X850 XT
ATi Radeon X850 XT Platinum Edition

Notebookové verze těchto čipsetů můžou fungovat, ale nejsou pod porovány.
Prosím, mějte na paměti, že pokud budete provozovat hru na jiné video kartě, která není ve výše
uvedeném seznamu, může se vyskytnout pokles výkonu, grafické chyby nebo nepůjde hra spustit
vůbec.

2.4 Mohu spustit Rail Simulator bez disku?
Standardní pojistka mnoha počítačových her je taková, že vyžadují originální disk, který byl
použit při instalaci, v DVD mechanice i při hraní. Rail Simulator není výjimkou.

2.5 Budou mé doplňky pro Microsoft Train Simulator fungovat v Rail
Simulatoru?

Rail Simulator je kompletně nově vyvinutý bez spojení s jakoukoli předchozí hrou. Software
koupený pro jiný software nebude kompatibilní s Rail Simulatorem.

2.6 Jak změním jazyk, který používá Rail Simulator?
Když spustíte Rail Simulator poprvé, zobrazí se okno se dvěma tlačítky – Start/Options.
Kliknutím na tlačítko ‘Options’ se dostanete na některá nastavení Rail Simulatoru, která mohou
být nastavena před spuštěním hry. V horní části tohoto nového okna bude políčko s výběrem
jazyka (Language). Zvolte si podle po třeby jeden z podporovaných jazyků v Rail Simulatoru.

Uvědomte si, že když použijete obsah, který nemá data pro zvolený jazyk, ve kterém chcete hrát
Rail Simulator, textové informace pro chybějící data budou zobrazeny v angličtině.

2.7 Jak změním rozložení klávesnice?
Vzhledem k velkému množství kláves obsažených v Rail Simulatoru, budete potřebovat ke
změně rozložení nástroje RS DevTools z www.railsimulator.com . Tyto nástroje umožní
uživatelům vytvářet jejich vlastní rozložení kláves nebo ‘mapování ’ pro Rail Simulator.

Zdrojové soubory pro použití s RSDevTools ke změně nastavení klávesnice můžete najít v oficielní
sekci Download na www.railsimulator.com.

2.8 Jak zprovozním konzolu Rail Driver?
Toto vyžaduje instalaci upgradu Mk1 a Mk2 z www.railsimulator.com

Také budete potřebovat stáhnout aktualizaci softwaru od P.I. Engineering, která je výrobcem
konzole Rail Driver. Tu můžete nalézt zde: www.raildriver.com

2.9 Jak zprovozním joystick?
Podpora pro joystick není momentálně v Rail Simulatoru poskytována. Nicméně momentálně
zkoumáme možnost podpory joysticků v Rail Simulatoru.

2.10 Nevidím ve stanicích žádné pasažéry, dělám něco špatně?
Toto je známá chyba, která je odstraněna instalací Upgrade Mk1 pro Rail Simulator, dostupnou
na www.railsimulator.com
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2.11 Jak můžu použít dva monitory s Rail Simulatorem?
Abyste mohli použít dva monitory s Rail Simulatorem, musíte nastavit zobrazení vaší pracovní
plochy na “Vodorovné roztažení” spíše než Duální. Ve Windows XP je to takto:

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu a zvolte Vlastnosti .
2. Vyberte záložku Nastavení a potom klikněte na tlačítko Pokročilé .
3. Klikněte na záložku vaší grafické karty (například GeForce 7590 GT).
4. Zvolte Nastavení zobrazení  a Mód zobrazení .
5. Změňte Duální zobrazení  na Vodorovné roztažení .

Uvědomte si, že Vodorovné roztažení není podporováno ve Windows Vista nebo Vista 64.

Abyste mohli použít tři monitory s Rail Simulatorem (nebo dva na Vista/Vista64), budete
potřebovat zařízení Matrox TripleHead2Go, které naleznete zde:
http://www.matrox.com/graphics/en/

2.12 Proč mohu instalovat své addony pouze 3x?
"Na svém počítači můžete instalovat Software maximálně třikrát. Pokud ho potřebujete
přeinstalovat více než třikrát, musíte si Software znovu koupit. "

Vysvětlení:
Tento bod v licenčním ujednání se vztahuje na instalaci licenčního softwaru . Ten
nezahrnuje obsah addonů, které jste si zakoupili.

To znamená, že při první instalaci oficiálního addonu do Rail Simulatoru se také nainstaluje
vaše licence pro použití tohoto addonu. Když se potom rozhodnete odstranit Rail Simulator a
přeinstalovat ho, tak když budete přeinstalovávat oficiální add ony, dojde k detekci, že již máte
licenci pro tyto addony a můžete jednoduše pokračovat.

Proto, dokud je tato licence addonu zachovaná, můžete instalovat oficiální addony kolikrát
chcete.

K čemu se vztahuje slovo "třikrát"?
Jak bylo zmíněno výše, tento bod licenčního ujednání se vztahuje k instalaci licenčního
softwaru . Takže jste oprávněni instalovat souhlas s licencí třikrát na stejný stroj. Také si
uvědomte, že každou licenci je povoleno instalovat pouze na jeden stroj.

Proč potřebuji více než jednu i nstalaci licence?
Při neočekávaných událostech, kdy musíte formátovat stroj, buď z vlastní vůle anebo z nastalé
chyby, je tímto zničen instalovaný licenční software. Proto tento licenční souhlas dovoluje
instalovat oficiální addony i po dvou následujících reinstalacích operačního systému, když
musíte přeformátovat váš stroj.

2.13 Ztratil jsem své sériové číslo, mohu dostat nové?
Ačkoli RSDL neposkytuje nová sériová čísla, když uživatel ztratil manuál nebo email, který ho
obsahoval, EA nabízí uživatelům službu, jak problém vyřešit.

Navštivte webové stránky EA zde: http://support.electronicarts.co.uk. Použijte vyhledávání nalevo a
napište: “Locating Serial Number”. První výsledek obsahuje instrukce, jak obdržet nové sériové
číslo.
(Pozn. překl.: Podobný dokument v češtině jsem nenašel. Při problémech se sériovým číslem kontaktujte EA: http://podpora.electronicarts.cz , email: ea@progamers.cz, tel:

224 326 860.)
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2.14 LogMate zobrazuje text říkající, že Rail Simulator nemůže
detekovat můj hardware?

Když je Rail Simulator spuštěn poprvé po instalaci, pokusí se detekovat váš hardware a potom
nastaví nejlepší nastavení pro optimální výkon vs. kvalita. Toto je standardní proces
počítačových her.

Pokud po spuštění Rail Simulatoru zjistíte, že nastavení grafiky, zvuků a rozlišení obrazovky
nevyhovuje vašim požadavkům, můžete použít externí a interní nastavení, abyste si vše
nastavili podle vašich představ a byli s Rail Simulatorem spokojeni.

Proces je spuštěn při každém startu Rail  Simulatoru, ale automatické nastavení  bude mít efekt
pouze tehdy, když nebude nalezen soubor PlayerProfiles.bin (umístěný
v Railsimulator/Content) . Takže ačkoli je dialog s detekcí systému zobrazen v LogMate pokaždé,
neupravuje vaše nastavení.
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3 Řízení

3.1 Nemůžu najít seznam kláves, kterými se ovládají různé  vlaky.
Když jste ve hře a máte vybrán vlak, stiskněte <F1>, což zobrazí nabídku. Když zde kliknete
na ikonku joysticku, zobrazí se seznam dostupného ovládání.

Alternativně se můžete podívat na referenční kartičku, která byla přibalena v krabicové verzi
Rail Simulatoru. Tato kartička také popisuje návěstidla.

3.2 Nemohu najít ve hře svůj oblíbený vlak, kde je?
Vlaky obsažené v Rail Simulatoru* jsou:

5MT 4-6-0 Steam Locomotive
7F 2-8-0 Steam Locomotive
DB BR101 Electric Locomotive
DB BR294 Diesel Shunter
ES44AC Diesel Locomotive
SD40-2 Diesel Locomotive
Class 166 Diesel Multiple Unit
Class 47 Diesel Locomotive
Class 55 Diesel Locomotive
High Speed Train (Class 43 & Mk3 Coaches)
Mk1 FK
Mk1 SK
Mk1 BG
Mk2a FK
Mk2a SO
Mk2a BSO
Mk3 TFO
Mk3 TSO
Mk3 TRFB
16t Mineral Wagon
5 & 7 Plank Wagons
Cattle Truck

Standard BR Van
Milk Tank
LMS 20t Brake Van
HAA Coal Hopper
TTA Liquid Tanker
HTA Bogie Coal Hopper
PCA Presflo Powder Wagon
FSA Container Wagon
Ssylms Flat Wagon
Ktmm Hopper Wagon
Kkt Hopper Wagon
KBS Container Wagon
Shimmns Curtain Sided Wagon
Eanos Aggregate Wagon
TTGX Bi-Level Autorack
Double Door Boxcar
Caboose Car
Refrigerator Car
Coal Gondola 53ft Well Car
Covered Hopper
16,000 Gallon Tank Car

*Ne všechny vypsané vlaky jsou dostupné ve všech verzích Rai l Simulatoru.

3.3 Nevidím ovládací prvky v kabině; používám rozlišení <vložte
velikost obrazovky>

Kabiny v Rail Simulatoru jsou plně 3D prostředí. To znamená, že ovládací prvky jsou umístěny
na svých reálných pozicích. Protože počítačový monitor neposkytuje stejný periferní pohled
jako lidské oči, musíte se v 3D kabině pohybovat přidržením pravého tlačítka a tažením myší.

3.4 Mám problém při používání brzd, některé klávesy nefungují.
Pokud používáte evropskou verzi Rail Simulatoru s US klávesnicí, to je ten důvod, protože
evropská verze Rail Simulatoru je kompatibilní pouze s evropskými klávesnicemi.
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Tato chyba je vyřešena instalací Upgrade Mk1 pro Rail Simulator, dostupnou na
www.railsimulator.com

Pokud používáte správnou verzi a klávesnici, zkontrolujte prosím, jaký mód ovládání používáte -
jednoduchý (Simple) / střední (Intermediate) / expertní (Expe rt). Každý mód poskytuje různou
úroveň přístupu k ovládacím prvkům. Používaný mód můžete zkontrolovat otevřením nabídky
Nastavení (Options) v Rail Simulatoru (na první nabídkové obrazovce). Zvolte tlačítko GamePlay
a zde je v levé horní nabídce vypsán aktivní mód, buď Simple, Intermediate nebo Expert.

3.5 Je podporován ‘prokluz kol’?
Prokluz kol v Rail Simulatoru nastane při vhodných (nebo špatných!) podmínkách.

Toto nefungovalo v době vypuštění Rail Simulatoru, ale je to opraveno instalací Upgrade Mk1 ,
dostupného z www.railsimulator.com

3.6 Proč cedule Click Sign nic nedělá, když na ni kliknu?
Tato cedule, když je aktivovaná, nastaví trasu z místa vašeho vlaku do cíle zobrazeného na ceduli,
na kterou jste kliknuli. Není zde momentálně žádná vizuální odezva, když se tak stane.

3.7 Je nějaká možnost, abych viděl stav následujícího návěstidla?
Okno Driver Guide (pomůcky strojvedoucího) přístupné přes F3 zobrazí v levé části obrazovky
malé okno s tratí. Dole v tomto okně je vidět stav příštího návěstidla na trati.

3.8 Jak zjistím a změním stav výhybek při řízení?
Pro přehození výhybky před nebo za vlakem použijte G nebo Shift+G.

Pokud potřebujete přehodit více výhybek v oblasti, můžete odpoutat kameru od vlaku
stisknutím klávesy 8. Potom můžete létat k výhybkám, které chcete přehodit, a kliknutím na
„páku“ ji přehodíte.

Pokud chcete nastavit cestu, vstupte do 2D mapy a klikejte se stisknutým Shiftem na všechna
modrá kolečka zobrazující výhybky, které chcete přehodit. Modrá čára začínající z vašeho
vlaku ukazuje nastavenou trasu.

3.9 Jak se ovládá točna?
Aby se točna natočila ke koleji, odkud přijíždíte, jednoduše stiskněte klávesu G, stejně jako
byste chtěli přehodit výhybku. Jakmile jste na točně, použijte G a S hift+G pro rotaci do
požadovaného směru. Každý stisk otočí točnu k další napojené koleji.

Poznámka – Musíte být co nejvíce ve středu točny, jinak nebude fungovat.

3.10 Nemohu změnit kabinu po návratu z externího pohledu.
Abyste mohli přejít ze standardní kabiny na druhou stranu lokomotivy nebo vlaku, musíte začít
řídit vlak z této kabiny. Standardně budete vždy navráceni do ‘Aktivní’ kabiny, když se vracíte
z externího pohledu.
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3.11 Moje šipkové klávesy v pohledu 2 nebo 3 nefungují.
Toto je známá chyba, která je odstraněna instalací Upgrade Mk1 pro Rail Simulator, dostupnou
na www.railsimulator.com

3.12 Jak připojím/odpojím vozidlo k/od vlaku?
Pro manuální připojení k vlaku, ke kterému se přiblížíte, stiskněte CTRL+SHIFT+C, když se
nárazníky navzájem stlačí .

Pro odpojení vozidla od vlaku vyvolejte klávesou F3 menu spřáhla v Drivers guide (pomůcky
strojvedoucího). Každé spojení mezi vozidly je reprezentováno spřáhlem. Jednoduše klikněte na
ikonku spřáhla mezi vozidly, která chcete oddělit.

3.13 Nemohu přidat vlak do standardních tratí nebo takových, které
jsem získal, jak to provedu?

Standardně, když vstoupíte do editoru světa, je v pravém dolním rohu vedle tlačítka Play malý
zamčený zámek. Ten chrání před neúmyslným poškozením aktivit. Pokud kliknutím tento zámek
odemknete, získáte přístup k tlačítku s obrázkem vlaku v hlavním okně vlevo nahoře, pomocí
kterého můžete přidávat vlaky ze seznamu uprostřed. Nezapomeňte lokomotivě přidat ikonku
strojvedoucího, aby se dala ovládat. Jakmile stisknete Play, můžete kliknout na tuto lokomotivu
a začít řídit.

3.14 Proč ve volné jízdě nefunguje vzdálenost do další stanice?
Vzdálenost do další stanice zobrazená na obrazovce F3 Drivers Guide (pomůcek strojvedoucího)
je použitelná pouze při standardní aktivitě. Tato možnost jednoduše nezobrazuje vzdálenost od
vašeho vlaku do další stanice, zobrazuje vzdálenost do vaší další plánované zastávky, což může
být stanice, odstavná kolej nebo cílová značka. Protože je toto definované ve standardní
aktivitě, a z mnoha důvodů ne ve volné jízdě, není zde nic, co by zobrazovalo vzdálen ost do
další stanice, když projíždíte trať ve volné jízdě.

Vzhledem k odezvě se nicméně možná podíváme na možnost rozšíření použití i ve volné jízdě
v budoucích aktualizacích Rail Simulatoru.

3.15 V trati Newcastle - York nemohu kliknout na žádný vlak.
Toto je známá chyba, která je odstraněna instalací Upgrade Mk1 pro Rail Simulator, dostupnou
na www.railsimulator.com

3.16 Fungují přejezdy?
Přejezdy jsou v současné době v Rail Simulatoru statické objekty, takže závory nejsou animované
před a po projetí vlaku.

Díváme se na implementaci plně funkčních přejezdů v budoucích aktualizacích Rail Simulatoru.

3.17 Zobrazení ID vlaku přes F7 nefunguje.
Popisky s ID vlaku jsou částí hlavní funkce bublinových popisek v Rail Simulatoru. Ty mají hlavní
ON/OFF tlačítko ve formě F6. Ujistěte se, že bublinové popisky jsou aktivní předtím, než se
pokusíte použít popisky s ID vlaku pomocí F7.
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4 Aktivity

4.1 Jak vložím nový vlak nebo odlišný od již existujícího do tratě?
Pro vložení vlaku podle vašeho výběru na koleje, vstupte do Editoru světa a zvolte ikonku vlaku
(Editor aktivit) z levého horního okna.

Odtud můžete vybírat všechna vozidla ze seznamu v okně vlevo uprostřed a vkládat je na
koleje. Opakujte tento proces pro celý vlak, který chcete použít.

Jakmile jste vložili svůj vlak, klikněte na ikonku Driver (Strojvůdce ) z levé horní nabídky a
umístěte ji na vedoucí vozidlo vašeho vlaku. To vám kliknutím umožní použití vašeho nového
vlaku.

4.2 Nemohu vyvolat zpět vlastnosti Strojvůdce , když kliknu mimo
ikonu. Jak je dostanu zpět?

Znovu dvojitě klikněte na ikonu Driver (Strojvůdce), aby se otevřelo okno vlastností.

4.3 Když kliknu na ikonu strojvůdce, je zde pouze jméno. Kde jsou
ostatní detaily, které vidím na výukových videích?

Abyste získali přístup k plné nabídce nástrojů, musíte si nainstalovat RSDevTools z
www.railsimulator.com.

Po instalaci budete mít dodatečnou sadu ikon nazvanou Rail Simulator Developer Tools. Ta
obsahuje verzi označenou: Rail Simulator Developer Edition.

Pro získání přístupu k rozšířené verzi editoru aktivit, použijte tuto verzi Rail Simulatoru.

4.4 Nemohu vyvolat zpět vlastnosti Aktivity , když kliknu mimo ikonu. Jak
je dostanu zpět?

V modu editoru aktivit znovu dvojitě klikněte na značku aktivity, aby se zobrazilo okno s jejími
vlastnostmi.

4.5 Jak změním čas u mé aktivity?
Dvojitě klikněte na značku aktivity, u které chcete změnit detaily. Pro volnou jízdu bude tato
značka umístěna na pozici kamery, když spustíte Free Roam Scenario. Mějte na paměti, že
musíte být v módu editace aktivity, aby se otevřel panel vlastností. Když vidíte informace o
pozici, nejste ve správném módu.

Jakmile se na pravé straně zobrazí okno vlastností, jednoduše klikněte do políčka času a
změňte hodiny a minuty. Rail Simulator používá 24 -hodinový formát, takže 00>12 bude AM, a
12>23 bude PM.

4.6 Kde mohu najít jízdní řád mé aktivity?
Když jedete aktivitu, stiskněte klávesu F1, abyste vyvolali okno k aktivitě, které obsahuje
informace o jízdním řádu.
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4.7 Když přijedu do stanice, nezačne se odpočítávat čekací doba. Proč?
Čekací doba, když přijedete do stanice nebo místa nakládky, je aktivovaná pouze v případě,
když zahájíte nakládku/vykládku. To se děje stisknutím klávesy T. Pro vyložení nákladu
stiskněte Shift+T.

4.8 Jak vytvořím aktivitu podobnou těm, které jsou součástí balení?
Pro vytvoření plnohodnotné aktivity s provozem AI vlaků budete potřebovat stáhnout RS
DevTools z www.railsimulator.com. Tyto nástroje přidají dodatečné funkce pro vytváření úkolů,
nastavování AI vlaků a vlaku hráče, a možnosti trasování.

Pro vytvoření aktivity musíte nejprve vstoupit do tratě, pro kter ou chcete aktivitu dělat.
Doporučujeme vybrat trať, vstoupit do nabídky aktivit, vybrat volnou jízdu (free roam
scenario - většinou první v seznamu) a kliknout na EDIT místo na PLAY. Tím se trať načte
rovnou v módu editoru aktivit.

Odtud se můžete přemíst it na pozici, kde chcete, aby aktivita začínala. Na tomto místě
umístěte značku aktivity (Scenario Marker) a vytvořte vaši novou aktivitu. Značky aktivit jsou
umístěny pod oranžovou ikonkou vlaku v prostředním okně a jmenují se Free Roam (volná
jízda), Standard (standardní aktivita) a Timetabled (aktivita s jízdním řádem).

Na detaily, co která značka znamená, se podívejte do sekce 4.12 níže. Nicméně je velmi
pravděpodobné, že budete potřebovat standardní značku aktivity (Standard Scenario Marker).
Umístěte ji tam, kde chcete, aby hráč začínal. Jakmile tuto značku umístíte, automaticky začnete
upravovat tuto aktivitu, namísto volné jízdy, do které jste vstoupili z hlavní nabídky.

Není nezbytné umístit značku aktivity na místo, kde aktivita začíná. Rail Sim ulator může mít
všechny značky na stejném místě trati. Ale při úpravách je mnohem lepší vstoupit na místo, kde
se nachází vlak hráče, než se pokaždé přemísťovat, když chcete udělat změnu.

Výuková videa pro různé typy instrukcí, které můžete použít v aktivitě, najdete zde:

http://railsimulator.blip.tv

4.9 Je nějaký způsob přesunu vlaku nebo soupravy spojených vozidel?
Abyste přesunuli soupravu nebo vlak jako jeden celek, otevřete v módu aktivit levé spodní
nástrojové okno a zaškrtněte položku ‘Consist Select’ (Výběr soupravy). To znamená, že nyní
výběrem jakéhokoliv vozidla v soupravě dojde k výběru celé soupravy.

Pokud stisknete a podržíte levé tlačítko, můžete vlak libovolně přesouvat.

Použitím tohoto módu můžete také kopírovat a vkládat soupravy a zaplnit tak rozlehlá nádraží.

4.10 Je možnost vidět, jak vypadají jednotlivé vzory počasí?
Dokumentace pro vývojáře poskytuje informace o vzorech počasí použitých v Rail Simulatoru.
Tyto informace mohou být nalezeny v dokumentu 2.09 Návrh počasí.
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Můžete použít RS DevTools pro vytvoření svého vlastního počasí. T yto nástroje si můžete
stáhnout z www.railsimulator.com

4.11 Nemohu vytvořit novou aktivitu, jak to udělám?
Abyste vytvořili aktivitu v Rail Simulatoru, musíte nejprve vstoupit do tratě, kde chcete aktivitu
vytvářet, v modu Free Play (Volná jízda). Jakmile se načte, vstupte do editoru světa (World
Editor) kliknutím na ikonu zeměkoule v nabídce dole uprostřed.

Standardně je v pravém dolním rohu vedle tlačítka Play malý zamčený zámek. Ten chrání před
neúmyslným poškozením již existujících aktivit. Pokud kliknutím tento zámek odemknete,
získáte přístup k tlačítku s obrázkem vlaku v hlavním okně vlevo nahoře, pomocí kterého
můžete přidat novou aktivitu Free Roam Scenarios.

Abyste mohli vytvářet plnohodnotné aktivit y, musíte si stáhnout RSDevTools z
www.railsimulator.com. Dokumentace a videonávody jsou také dostupné na této stránce.

4.12 Jaký je rozdíl mezi značkami Free Roam, Standard & Timetabled?
Free Roam aktivita (Volná jízda) je průzkumná mise, kde není žádný AI provoz a hráč může
přeskakovat mezi všemi vlaky viditelnými na obrazovce. Také je možné, aby hráč ovládal všechny
výhybky kdekoliv na trati. Když je vytvořena trať, bude automaticky vygenerovaná Volná jízda,
která je přístupná buď stisknutím tlačítka ‘Free Play’, když je trať vybraná, nebo jejím výběrem
z obrazovky s nabídkou aktivit.

Standardní aktivita je mise založená na úkolech. Tyto aktivity umožňují funkční AI vlaky a hráč
musí plnit rozličné úkoly, aby dokončil misi. Během této aktivity může hráč ovládat výhybky
pouze na seřadištích, které jsou manuální. Dispečer ovládá všechny ostatní výhybky na trati.
Tyto aktivity jsou přístupné ze seznamu aktivit tratě v hlavní nabídce.

Timetabled aktivity (aktivity s jízdním řádem) se vytvářejí pomocí značky Timetabled Scenario,
ale zatím nejsou v Rail Simulatoru funkční.

4.13 Jak vyberu cíl pro různé úkoly, když vytvářím aktivitu?
Pro přidání cílů do aktivity, jednou klikněte na symbol zeleného plus (+) a potom  se přesuňte
ve 3D světě ke značce, kterou chcete přidat jako cíl. Jednou klikněte na střed sloupu značky a
tím je přidána do seznamu cílů.

Pokud máte nainstalovaný Upgrade Mk1 pro Rail Simulator, můžete zobrazit 2D mapu a zvolit cíl,
nástupiště & kolej z mapy.

Pokud chcete, aby tento cíl byl pouze průjezdní, tedy vlak zde nezastavoval, jednoduše změňte
rychlost na něco většího než 0mph.

4.14 Kde najdu instrukce a úkoly, které mám v aktivitě splnit?
Stiskněte F1 a zobrazí se Asistent úkolu, ve kterém jsou vypsány požadované úkoly a zda jsou
splněny. Pomůcky strojvedoucího F3 také zobrazují váš další požadovaný cíl.
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4.15 Vykolejil jsem na začátku aktivity Need for Speed, co dělám
špatně?

U aktivity Need for Speed je vaším prvním úkolem změna stanoviště a jízda do stanice
Darlington.

4.16 Jak vytvořím instrukci pro připojení/odpojení vozidel k/od
začátku/konci vlaku?

Budete potřebovat stáhnout RS DevTools z www.railsimulator.com

Plná dokumentace k vytváření těchto instrukcí je součástí nástrojů DevTools.

4.17 Proč mé AI vlaky neberou cestující?
Pro nástup cestujících ve stanici musíte použít instrukci Pick up Passengers. Jakmile je přidaná
k vlaku, klikněte na symbol + a potom na každou značku nástupiště, kde chcete, aby vlak
zastavil a nabral cestující.

4.18 Po instalaci Upgrade Mk2 jsem ztratil všechny mé uložené
pozice, proč?

Pozice aktivit, které byly uloženy před Upgrade Mk2, již nejsou kompatibilní. Z tohoto důvodu
Upgrade Mk2 přejmenoval tyto uložené pozice jako zálohu. Pokud k nim chcete přistupovat,
musíte je přejmenovat na CurrentSave.xml  a používat je POUZE na kopii Rail Simulatoru,
který nemá nainstalovaný Upgrade Mk2.

4.19 Co se stane, když pustím elektrický vlak na neelektrifikovanou
kolej?

Fyzické elektrické vybavení je v Rail Simulatoru pouze vizuální vjem. Elektrické vlastnosti jsou
uchovávány v samotných kolejích.

Pokud byly tyto vlastnosti nastaveny správně pro elektrifikované a neelektrifikovaná úseky,
autor aktivity nebude moci poslat elektrickou lokomotivu na neelektrifikovanou kolej.

To bude indikováno v instrukci, kde došlo k překročení hranice elektrifikace, zobrazením ???
místo platného času příjezdu a odjezdu.

4.20 Jak ukončím aktivitu, když jsou všechny instrukce splněné?
Ikona strojvedoucího (Driver Icon) přiřazená každému vlaku, aby mohl být řízen (buď hráčem
nebo AI), obsahuje políčko s cílem (Final Destination). V tomto políčku můžete vybrat cílovou
značku, kterou musí vlak dosáhnout. Pro vlak hráče (indikováno zaškrtnutým políčkem Player
consist) aktivita končí, jakmile bylo dosaženo tohoto cíle.

Abyste zobrazili závěrečný text, než dojde k návratu do hlavní nabídky, přidejte za poslední
instrukci ještě instrukci Stop At a vyberte stejnou značku, jako jste nastavili pro cíl cesty.
Potom přidejte text pro Succeed (splněno) a Failed (nesplněno) do příslušných políček
instrukce Stop At. Jakmile je dosaženo cíle, aktivita dokončí tuto instrukci Stop At, zobrazí
příslušný text a potom se aktivita ukončí a dojde k návratu do hlavní nabídky.
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5 Editor světa

5.1 Jak uložím svou práci, aniž bych musel pokaždé přepínat do módu
hraní?

Svou práci kdykoliv uložíte jednoduše stiskem F2. To funguje i pro aktivity, takže si můžete
uložit pozici (poznámka – v případě aktivit lze uložit pouze jedna pozice, takže každá předchozí
je přepsaná).

5.2 Nemohu vytvořit terén použitím klávesy T.
To je proto, že ve hře nejsou žádná SRTM data. Podrobnosti o umístění SRTM dat a jak je
použít v Rail Simulatoru můžete zjistit v PDF příručce Editor – uživatelská příručka, kterou
najdete zde: Program Files\Rail Simulator\Manuals

5.3 Nemůžu se přemístit na souřadnice, kam chci.
To může být způsobeno tím, že se souřadnice nachází mimo UTM zónu, ve které by la trať
vytvořena. UTM zóna je část zeměkoule, kterou Rail Simulator používá pro mapování dat terénu.

Podívejte se také do sekce Nastavení obsahu.

5.4 Jak vymažu trať nebo aktivitu, kterou jsem vytvořil?
Toto vyžaduje nainstalovaný Upgrade Mk1 z www.railsimulator.com

Jakmile je nainstalovaný, jednoduše z hlavní nabídky vyberte trať nebo aktivitu, kterou chcete
smazat, jednou na ni klikněte, aby se zvýraznila, a stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Zobrazí se potvrzovací dialog. Kliknutím na ‘Yes’ smazání potvrdíte, kliknutím na ‘No’ ho zrušíte.

5.5 Existují nějaké výukové materiály k pokládání kolejí, kterými se
mohu řídit?

Výuková videa pro různé nástroje Rail Simulatoru můžete najít na oficiálních stránkác h v sekci
Download (www.railsimulator.com) nebo alternativně je naleznete zde:

http://railsimulator.blip.tv

Rolujte seznamem v pravé části a klikněte na video, které chcete vidět.

5.6 Výhybky se nevykreslí, když spojím koleje k sobě, proč tomu tak je?
Aby se výhybka vykreslila, musíte použít stejný typ koleje pro všechny rozbíhající se nebo
sbíhající se koleje. Pokud chcete použít jinou texturu na odbočující kolej, mu síte nejprve
vytvořit výhybku se stejným typem koleje a potom dále prodloužit odbočující trať vybraným
typem koleje.

Jakmile jste s výhybkou spokojeni, použijte nástroj ‘Blend’ (Přechod), který vytvoří přechod mezi
oběma typy textur kolejí a vznikne tak p lynulý přechod na odbočující trať.

5.7 Výhybky se nevykreslí, i když použiji stejný typ koleje, proč?
Jakmile máte spojené koleje, kde chcete vytvořit výhybku, klikněte v levé horní nabídce na
ikonu nástroje ‘Weld Tool’. To zobrazí ‘spojovací’ kostku nad každou výhybkou, která může být
vygenerovaná. Pro vykreslení vaší výhybky jednoduše klikněte na tuto kostku.
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5.8 Jak spojím dvě souběžné koleje do jedné pomocí Y výhybky?
Položte dvě souběžné koleje do místa, kde chcete, aby začínala výhybka.
Potom položte samostatný kus koleje uprostřed předchozích dvou sekcí, přepněte se zpět na
vaše souběžné koleje a se zapnutou volbou Snap to track (Přichytávání) vykreslete první část
oblouku směrem k samostatné koleji a přichyťte ho k ní.
Zopakujte tento krok pro druhou kolej.
Jakmile máte obě sekce připojeny k samostatné koleji, můžete začít odebírat nepotřebné kusy
koleje, až zůstane pouze Y výhybka.

5.9 Mohu měnit roční období, když upravuji aktivitu?
Během hraní není možné roční období dynamicky měnit. Může být použito pouze jedno roční
období. Nicméně je možné změnit jedno roční období na jiné v nastavení aktivity.

Jednoduše otevřete vlastnosti aktivity kliknutím na značku aktivity a vyberte roční období
z rozbalovací nabídky.

Aby se tato změna projevila, musíte znovu spustit hru a potom se vrátit do editoru.

5.10 Mohu měnit denní dobu, když upravuji aktivitu?
Denní dobu je možné měnit otevřením vlastností aktivity a vložením času a data do příslušných
políček.
Aby se tato změna projevila, musíte znovu spustit hru a potom se vrátit do editoru.

5.11 Jak vypnu gigantické koule, které jsou vidět v Editoru světa u
standardních tratí?

To jsou zvukové emitory a jejich velikost určuje jejich efektivní dosah. Abyste je vypnuli, klikněte
na ikonku monitoru v levém horním okně a odškrtněte ikonku reproduktoru v pravé spodní části
okna, které se zobrazí v pravé části obrazovky.

5.12 Jak přidám do své trati moře a jezera?
Voda se umísťuje jako čtvercový objekt stejně jako jiné struktury. Můžete ji najít na konci
seznamu Foliage & Water v okně Výběru objektu.

5.13 Jak změním standardní rozteč kolejí?
Rozteč kolejí je nastavena v Traťových pravidlech. Abyste mohli vytvořit svoje vlastní traťová
pravidla, potřebujete RS DevTools z www.railsimulator.com

Dokumentace k vytváření traťových pravidel je dostupná u nástroje RS DevTools.
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5.14 Jak změním jednotky na metrické, když pokládám koleje a
nastavuji rychlosti?

Typy jednotek se nastavují v Traťových pravidlech. Ta naleznete v rozbalovací nabídce v levém
spodním okně, když jste v módu vkládání lineárních objektů (Ikona koleje v levém horním
okně).

Pro získání imperiálních jednotek, vyberte traťové pravidlo jedné z následujících tratí:

Bath to Templecombe
Newcastle to York
Oxford to Paddington
Barstow to San Bernardino

Pro získání metrických jednotek, vyberte traťové pravidlo jedné z následujících tratí:

Hagen to Siegen

RS DevTools umožní uživatelům vytvořit svoje vlastní tra ťová pravidla, kde můžete definovat
svoje metrické nebo imperiální jednotky. Dokumentace k vytváření traťových pravidel je
dostupná u nástroje RS DevTools.

5.15 Jak vytvořím nástupiště perfektně zarovnané s kolejí?
Ačkoli nástupiště mohou být vytvářena samostatně použitím stejné metody jakou se pokládají
koleje, může to být obtížné, když je stanice zakřivená. Pro tento případ nabízí Rail Simulator
nástroj ‘Offset Tool’ (Rozestup), kterým můžete pokládat ploty/zdi/silnice/nástupiště.

Tento nástroj se používá po použití nástroje L inear Selection, kterým se vybere úsek koleje,
kde chcete umístit svůj objekt. Jakmile to máte hotovo, klikněte na ikonu O ffset Tool a
uvidíte dvě žluté čáry se šipkami na konci.

Tyto čáry ukazují, kde bude střed vašeho objektu, k terý pokládáte paralelně s kolejí. Pro
nastavení vzdálenosti od středu koleje je k dispozici číselné hodnota v políčku v levém spodním
okně. Změnou této hodnoty upravujete pozici čáry odstupu v reálném čase.

Jakmile jste spokojeni s pozicí čáry, běžte zpět do levého prostředního okna a zvolte objekt,
který chcete vložit. Potom jednoduše klikněte na šipku na čáře, kterou chcete, aby objekt
následoval.

Poznámka: Pokud se kdekoliv na koleji u vaší žluté čáry objeví červené trojúhelníky, nástroj
Offset je nepřekročí. Naleznete zde ale další sadu šipek na odstupové čáře, na které musíte
kliknout, aby váš objekt pokračoval za tyto červené trojúhelníky.

5.16 Jak zvětším moji oblast/obtisk/vodní plochu?
Jakmile jste vložili značku oblasti/obtisk/vodní plochu, můž ete měnit jejich velikost, když se
přiblížíte kamerou a levým tlačítkem táhnete za malé šedé trojúhelníčky v každém rohu a na
každé straně.
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5.17 Kde mohu najít filtr sad objektů (ObjectSet Filter) pro přidání
dalšího obsahu?

Nabídka filtru sad objektů je přístupná z jakéhokoliv módu Editoru světa. Když jste v Editoru
světa, vysuňte levé prostřední okno a přišpendlete ho otevřené. Dále klikněte na malou modrou
ikonu v oranžovým trojúhelníčkem v rohu. Ta se nachází v levém horním rohu tohoto okna.

Když je stisknuta, otevře se na pravé straně obrazovky nabídka filtru sad objektů. Vysuňte ji a
přišpendlete otevřenou. Zde můžete přidávat další sady objektů zaškrtnutím políčka vedle
produktu vývojáře. Vývojáři mohou být vybíráni nahoře z rozbalovací nabídky, a všechny
nainstalované produkty, vztahující se k danému vývojáři, budou zobrazeny v seznamu, když
vývojáře vyberete.

Mějte na paměti, že nemůžete odstranit zaškrtnutí od přidané sady objektů.

5.18 Když použiji nově stažené vlaky, zobrazí se pouze spřáhla.
Některé downloady dostupné na internetu vyžadují, aby měl uživatel nejdříve originální vozidlo,
na které se to, které jste si stáhli, odkazuje. Pokud nemáte části nebo soubory, na které se váš
nový obsah odkazuje, tak se v Rail Simulatoru nezobrazí korektně.

Abyste se ujistili, že máte všechno potřebné, aby stažený obsah fungoval, podívejte se prosím do
individuálních souborů readme.txt, které jsou obvykle součástí stahovaného obsahu.

5.19 Co jsou ty červené trojúhelníky na mých kolejích?
Malé červené trojúhelníky, které se nachází na různých místech kolejiště, označují hranice mezi ‘pásy’.
Koleje se v Rail Simulatoru skládají ze dvou částí:

 Sekce - Část, která je vytvořená mezi dvěma kliknutími myší, když pokládáte koleje. Jsou to také
části, které lze vybrat samostatně.

 Pásy - Mají délku několika 'sekcí' kolejí, které Rail Simulator rozdělil na vykreslovací části. Pásy
mají různou délku v závislosti na složitosti kolejiště. Na začátku výhybky také dojde k vytvoření
hranice mezi pásy. Také použitím nástroje Rozdělení dojde k vytvoření hranice mezi pásy v místě
rozdělení. Rail Simulator potom načítá a vykresluje koleje 'po pásech'

Dále můžete v kolejišti vidět velké červené čtverce. Tyto čtverce označují výhybky, které nejsou
vykresleny korektně, takže neobsahují jazyky a přídržnice. To je způsobeno buď použitím
neodpovídajících textur na sbíhajících se kolejích nebo tím, že je část koleje v bezprostředním okolí
odbočujícího konce kratší, než oblast potřebná pro korektní vykreslení výhybky.
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6 Editor zdrojových materiálů (Asset editor)

6.1 Chybová zpráva: “The installed version is not compatible”
Pokud dostanete tuto chybovou zprávu z nástrojů DevTools, znamená to, že nejsou
kompatibilní z nainstalovanou verzí Rail Simulatoru, soubor RailSim.exe se změnil, takže je
jiný než instalovaný z disku. V tomto případě doporučujeme odinstalovat Rail Simulator a
potom ho znovu nainstalovat z disku.

RSDevTools vydané v srpnu 2008 vyžadují nejdříve nainstalovaný Upgrade Mk1 a Upgrade Mk2.

Pokud jste již měli RSDevTools před instalací Upgrade Mk2, NEMUSÍTE instalovat verzi
vydanou v srpnu 2008, protože Upgrade Mk2 automaticky aktualizuje nástroje, které již máte.

6.2 Když otevřu Asset Editor,  vyplní celou obrazovku a nevidím okno
návrhů.

Toto je známá chyba, která je odstraněna instalací Upgrade Mk1 pro Rail Simulator, dostupnou
na www.railsimulator.com

6.3 Kde jsou nainstalovány všechny dokumenty?
Pokud jste stáhli a nainstalovali Developer Documents, jsou dostupné buď z nabídky Start

(umístěné podle vaší specifikace při instalaci) nebo je najdete zde:

C:\Program Files\Rail Simulator\Manuals\Developer Docs

6.4 Co si mám představit pod pojmy ‘Dev eloper’ & ‘Addon’?
Ty představují poskytovatele, který obsah vytvořil, a produkt, pro který byl obsah vytvořen.
“Developer” a “Addon” jsou libovolná jména, která mohou být v případě potřeby změněna.

Standardně navrhujeme uživatelům, aby svoje nové zdrojov é materiály ukládali do jiné složky,
než používá RSDL (Kuju/RailSimulator). Nicméně nic nebrání používání i této cesty, pokud si
to přejete.

Pro vytvoření nového produktu & poskytovatele použijte dokumentaci k RSDevTool (Vývojáři &
Nastavení Produktu).
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7 Nastavení obsahu

7.1 Je dostupný seznam C funkcí pro skriptování návěstidel?
Budete si muset stáhnout RS DevTools z www.railsimulator.com

Zde je seznam dostupných C funkcí použitelných ve skriptovacím systému LUA:

 Vztahující se ke skriptu návěstidla
o AddTime
o Reset
o ActivateNode
o SendSignalMessage
o SendConsistMessage
o GetNextSignalState
o Set2DMapSignalState
o SetSignalState
o GetConnectedLink
o GetLinkCount
o GetConsistSpeed
o GetTrackSpeedLimit
o GetConsistType
o BeginUpdate
o EndUpdate
o SetStateName

 Vztahující se ke skriptu lokomo tivy
o ControlExists
o GetControlValue
o SetControlValue
o GetControlMinimum
o GetControlMaximum
o SubComponentUpdate
o ApplyTorque
o SetFailureValue
o GetFromArray
o GetInitValue

 Přídavná volání
o SetParameter
o GetSimulationTime
o GetTargetPos
o getNearPosition
o setNearPosition

7.2 Jak přehodím výhybku v editoru, abych zkontroloval více stavů
návěstidla?

Abyste přehodili výhybku, musíte se přepnout zpět do hry. Umístěte vlak na kolej s výhybkou,
kterou chcete otestovat, přidejte ikonu strojvůdce a pak  se přepněte do hry. Použijte výhybku
jako obvykle. Kdykoliv se můžete vrátit zpět do editoru.
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7.3 Mohu nastavit rychlostní limit ve skriptu návěstidel?
Ne. Návěstní skripty mohou obdržet informaci o rychlostním omezení a použít ho, ale sami ho
nemohou definovat.

7.4 Mohu měnit barvu vlaků?
Abyste mohli měnit barvu vlaku, musíte být originální autor vlak u. Také budete potřebovat RS
DevTools dostupné na www.railsimulator.com.

Dokumentace o Vytváření a úpravách vlaků je dostupná v RS DevTools.

7.5 Jak najdu soubor Common Signal Script?
Soubor Common Signal Script je přiložen ke každému skriptu návěstidel, když je zkompilován a
umístěn do hry. Nachází se zde:
Rail Simulator\Assets\Kuju\RailSimulator\RailNetwork\signals

7.6 Kam mám vkládat své zdrojové materiály k vytváření obsahu?
Program Files\Rail Simulator\Source

Dokumentace k vytváření adresářové struktury je dostupná v RS DevTools.
Jak zkonvertuji soubor .BIN na .XML a opačně?
Pro toto budete potřebovat stáhnout RS DevTools z www.railsimulator.com

Tento balík nainstaluje potřebný program (serz.exe) pro konverzi mezi formáty .BIN a .XML.

7.7 Kam mám instalovat obsah, který jsem si stáhnul?
Obsah stažený z oficiálních stránek www.railsimulator.com je ve formátu .RPK. Tento formát
patří programům Packager a Package Manager, které byly vytvořeny pro Rail Simulator a
používají se ke sdílení obsahu.

Každý oficiální balík z www.railsimulator.com obsahuje Package Manager. Jakmile je
nainstalován, vše co potřebujete udělat je dvojitě kliknout levým tlačítkem myši na libovolný
soubor .RPK a ten se nainstaluje. Umístění a nastavení souborů je v režii Package Manageru.

U neoficiálního obsahu se prosím řiďte instrukcemi na stránce, kde js te obsah stáhli nebo těmi,
které jsou přiloženy k obsahu.

7.8 Jaké jsou správné rozměry a barevná hlo ubka pro textury terénu
u WANG čtverců?

Dokumentace k texturám WANG čtverců je součástí RS DevTools.

7.9 Jak vytvořím procedurální vegetaci z mých textur?
Dokumentace k Procedurální vegetaci je součástí RS DevTools.

7.10 Jak změní grafické jádro, abych přidal speciální efekty?
Koncový uživatel nemá možnost měnit grafické jádro Rail Simulatoru, ani pomocí RS DevTools.
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7.11 Mohu přidat jiný rozchod kolejí k těm, které jsou použity
standardně v Rail Simulatoru?

Kolej jakéhokoliv rozchodu, rozměru, nebo tvaru může být implementována do Rail Simulatoru,
ale budete k tomu potřebovat RS DevTools.

Dokumentace k vytváření profilů kolejí je dostupná v RS DevTools.

7.12 Jak vytvořím svou trať na souřadnicích, které si zvolím?
Pokud si přejete vytvořit trať na specifických souřadnicích na zemi, musíte vytvořit ‘Šablonu’ a
potom zvolit tuto šablonu, když začínáte vytvářet novou trať.

Budete potřebovat RS DevTools z www.railsimulator.com

Další dokumentace pro vytváření šablon trati je v RS DevTools.

7.13 Jak zkopíruji standardní trať, abych mohl dělat své vlastní
modifikace?

Pro zkopírování tratě v Rail Simulatoru postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Na začátku potřebujeme novou trať, která je úplně prázdná . Tuto ‘kostru’ použijeme
k tomu, abychom do ní umístili kopii.

2. Spusťte Rail Simulator a vyberte tlačítko Routes.
3. Vyberte si trať kterou chcete zkopírovat, například trať Oxford -Paddington.
4. V okně se seznamem nainstalovaných tratí stiskněte tlačítko New Route.
5. Ze seznamu šablon vyberte tu, která má stejné jméno jako má trať, kterou chcete

zkopírovat.
a. Pro standardní tratě si budete muset stáhnout Template Fix z Free Downloads na

www.railsimulator.com
6. Vložte jméno pro zkopírovanou trať a stiskněte Create .
7. Vaše nová trať se začne načítat.
8. Jakmile uvidíte svěží zelenou travičku až k horizontu, byla vaše nová trať vytvořena.

Vraťte se zpět do menu a ukončete Rail Simulator.
Nyní přijde fáze kopírování.

1. Běžte do adresáře s Rail Simulatorem na svém pevném disku (standardně je umístěný
zde: C:\Program Files\Rail Simulator)

2. Otevřete adresář Content a najděte soubor nazvaný Routes.xml .
3. Tento soubor obsahuje seznam všech nainstalovaných tratí v Rail Simulatoru.
4. Klikněte na tento soubor pravým tlačítkem a vyberte Otevřít v programu  a zvolte

Internet Explorer  (nebo váš vybraný prohlížeč)
5. V prohlížeči se zobrazí spousta kódu počínaje <?xml version="1.0"
6. Najděte řádku začínající - <cRouteProperties d:id="
7. Toto je začátek všech dat vztahujících se ke konkrétní trati. Můžete

minimalizovat všechna data kliknutím na - na začátku řádky.
8. Potom uvidíte další - <cRouteProperties d:id=" pro další trať.
9. Všechny tyto bloky minimalizujte, dokud nedostanete něco jako je toto:
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Nyní vyhledáme trať,  kterou chcete zkopírovat.
1. Pomalu rozbalte každý blok, který jste minimalizovali, a podívejte se na

položku DisplayName. Ta se nachází několik řádek pod řádkou RouteProperties.
2. V tomto příkladu hledáme:
-<DisplayName>

-<Localisation-cUserLocalisedString>
<English d:type="cDeltaString">Oxford to Paddington</English>

3. Jakmile jsme ji nalezli, můžeme se podívat na název adresáře s tratí.
4. Ten se nachází na řádce: DevString d:type="cDeltaString">
5. Pro trať Oxford-Paddington má adresář název:
00000001-0000-0000-0000-000000000000

6. Poznamenejte si tento název adresáře, protože ho budete potřebovat dále.
7. Nyní, když známe název adresáře trati, kterou chceme zkopírovat, můžete zavřít prohlížeč

a soubor Routes.xml.
8. V adresáři C:\Program Files\Rail Simulator\Content otevřete podadresář

Routes.
9. Zde najdete všechny tratě, vypsané podle alfanumerických názvů, které jsme našli

v souboru Routes.xml.
10. Nastavte vlastnosti zobrazení okna průzkumníka, aby zobrazoval Podrobnosti, jako ní že:

11. Teď můžete podle sloupce Změněno vidět, jaký adresář obsahuje trať, kterou jste
vytvořili na začátku těchto instrukcí. (11:10 v tomto případě)

12. Nyní víme, který adresář tratě chceme zkopírovat, a do jaké tratě ho umístíme.
13. Otevřete adresář tratě, kterou chcete zkopírovat (poznamenali jste si název adresáře

trati výše) a vyberte v něm všechny adresáře a soubory.
14. Klikněte pravým tlačítkem  na jeden z vybraných adresářů a zvolte Kopírovat .
15. Nyní se vraťte zpět a otevřete adresář vaší nové trati.
16. Uvidíte, že je prázdný, s výjimkou souboru Scenarios.bin .
17. Klikněte pravým tlačítkem  na prázdné místo v adresáři, zvolte Vložit a počkejte, až

se adresáře zkopírují.
18. Nyní máte zkopírovanou trať.
19. Spusťte Rail Simulator a vyberte jméno nově vytvořené trati, ta bude přesnou kopií

zkopírované trati.
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7.14 Může více lidí stavět jednu trať v Rail Simulatoru?
Ve zkratce - Ano.

Pojďme se podívat na soubory/adresáře tratě v Rail Simulatoru:

 MixMap - Data texturování terénu
 Networks

o Loft Tiles - Data tažených objektů
 Loft.bin

o Road Tiles - Data umístění silnic
 Roads.bin

o Track Tiles - Data umístění kolejí
 Tracks.bin

 Scenarios - Individuální data aktivit
o Scenarios.bin

 Scenery - Data umístění objektů
 Terrain - Výšková data terénu

Způsob, jakým funguje stavění trati více uživateli, je ten, aby se předešlo konf liktům, tak pouze jedna
osoba může aktualizovat soubor v daný čas. Z výše uvedeného seznamu můžete vidět, že trať je rozdělena
na mnoho souborů. Proto aby mohlo pracovat na stejné trati více lidí, každá osoba se musí věnovat oblasti
trati, na které nikdo jiný nepracuje. Potom v pravidelných intervalech si může každý složit všechny soubory
zpět dohromady a získat aktualizaci všech ostatních souborů.

TAKŽE KDO MŮŽE PRACOVAT NA ČEM?

TRACK,LOFTS, ROADS a SCENARIOS - Pro každý z těchto elementů trati je zde adresář obsahující
všechny čtverce, které zaznamenávají umístění částí a potom databázi, která obsahuje všechny zvláštní
informace (Tracks.bin / Lofts.bin / Roads.bin / Scenarios.bin). V případě silnic a tažených objektů je tato
databáze malá. Nicméně pro koleje a aktivity obsahují tyto databáze klíčové informace, jako je pozice
návěstidel, rychlostníky, vlastnosti kolejí atd., což z nich dělá velmi důležité soubory. Z tohoto důvodu může
na jakémkoliv z těchto čtyř elementů v daný čas pracovat pouze jedna osoba.

MIXMAP, SCENERY a TERRAIN - Pro každou z těchto oblastí je zde adresář obsahující čtverce, které
obsahují informace vztahující se k odpovídajícím datům pro každý element tratě. Protože zde není žádná
centrální databáze obsahující klíčové informace o trati jako celku, znamená to, že v daný čas může
poskytovat soubory pro tyto oblasti více než jeden uživatel. Pokud žádní dva uživatelé neposkytnou stejné
soubory, nedojde k žádné ztrátě nebo přepsání práce.

Proto je možné vyznačit všechny čtverce, které vaše trať zabírá, poznamenáním si všech čísel, které vidíte
v levém dolním rohu obrazovky, a potom rozdělit tyto čtverce mezi několik lidí. Tyto osoby potom mohou jít
na jim přiřazenou sekci a začít usazovat objekty, přidávat DEM data a texturovat terén. To umožní zpracovat
velký úsek trati ve velmi krátké době v závislosti na velikosti týmu, který máte dostupný.

Například, pokud 1 osobě trvá 4 týdny stavba trati dlouhé 10mil, může to trvat
pouze 1 týden, když budete mít 4 lidi, kteří na tom budou pracova t.

© Copyright Rail Simulator Developments 2008, všechna práva vyhrazena Verze 2.15

Strana 26



Rail Simulator – Často kladené dotazy

7.15 Moje sezónní textury se nezobrazují ve hře, proč?
Aby sezónní textury ve hře fungovaly, musíte mít tyto textury vytvořené a ve správném adresáři předtím,
než provedete export z vaší modelovací aplikace. Pokud máte textury na svém místě ve zdrojovém
adresáři, exportujte model, aby si zapsal informaci o dostupnosti textur.

Nyní když změníte roční období, změní se také textury.

Je otrava nevidět tažený objekt v editoru, nicméně můžete model vyexportovat jen jako objekt
krajiny, abyste ho viděli, to funguje i bez jeho položení ve hře.

Příklad jmenné konvence:
bush_hedge01.ace (léto default)
bush_hedge01_Au.ace (podzim)
bush_hedge01_Wi.ace (zima)
bush_hedge01_Sp.ace (jaro)
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8 Distribuce obsahu

8.1 Jak můžu sdílet obsah, který jsem vytvořil pro Rail Simulator?
Nástroje RS DevTools poskytují možnost zabalit a spravovat obsah určený ke sdílení mezi
uživateli Rail Simulatoru. V případě, že je obsah pro Rail Simulator prodáván, podléhá
Licenčnímu ujednání a Podmínkám použití.

Pro více informací prosím kontaktujte  Rail Simulator Development team.

8.2 Potřebuje Donationware (software s dobrovolným příspěvkem)
komerční licenci?

Licence je potřebná pro každý případ, kde se vyžadují peníze pro získání obsahu do Rail
Simulatoru. Pro více informací kontaktujte Rail Simulator Development team.

8.3 Kde najdu více informací o komerční licenci k Rail Simulatoru?
Prosím kontaktujte Rail Simulator Development team.

8.4 Mohou být objekty obsažené v Rail Simulatoru použity v Addonech?
Freeware a Komerční addony mohou používat objekty obsažené v Rail Simulatoru, ale nesmí
být distribuovány společně s addonem. Protože každý uživatel, který chce použít addon, bude
potřebovat Rail Simulator, bude mít i tyto objekty již nainstalované. To také zredukuje velikost
addonu při distribuci.

8.5 Mohou být standardní tratě rozšířeny a znovu distribuovány?
Nebudeme bránit uživatelům ve změnách a přestavbách standardních tratí, nicméně v těchto
případech neposkytujeme podporu, pokud software nepracuje tak, jak má.

Další rady pro podnikání takových kroků najdete na Rail Simulator forum na
www.railsimulator.com/forum

8.6 Mohou být standardní vlaky skinovány a znovu distribuovány?
Nebudeme bránit uživatelům ve změnách a přestavbách standardních vlaků, nicméně v těchto
případech neposkytujeme podporu, pokud software nepracuje tak, jak má.

Další rady pro podnikání takových kroků najdete na Rail Simulator forum na
www.railsimulator.com/forum

8.7 Jak zabalím svou trať, abych ji mohl sdílet s ostatními?
Pro zabalení tratě z Rail Simulatoru a sdílení ji s ostatními uživateli musíte nejdřív mít
RSDevTools z www.railsimulator.com. Ty obsahují aplikaci Package Creator použitou pro
sdílení obsahu.

Dále je důležité si odpovědět na následující otázky:

1. Použil jsem nějaký objekt, který není součástí balení  s Rail Simulatorem?
2. Používají nějaké aktivity na trati vozidla, která nejsou standardně obsaženy v Rail

Simulatoru?
3. Jaký je název adresáře tratě, kterou jsem vytvořil?
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Pokud je odpověď ANO na otázku 1 a/nebo 2, musíte poznamenat všechny tyto položky do
instrukcí ke stažení trati, jinak nemusí fungovat korektně. Koncoví uživatelé si musí obstarat t yto
dodatečné položky.

Pro nalezení názvu adresáře vaší trati postupujte podle těchto instrukcí:

1. Běžte do adresáře s Rail Simulatorem na svém pevném disku (standardně je umístěný
zde: C:\Program Files\Rail Simulator)

2. Otevřete adresář Content a najděte soubor nazvaný Routes.xml .
3. Tento soubor obsahuje seznam všech nainstalovaných tratí v Rail Simulatoru.
4. Klikněte na tento soubor pravým tlačítkem a vyberte Otevřít v programu  a zvolte

Internet Explorer  (nebo váš vybraný prohlížeč)
5. V prohlížeči se zobrazí spousta kódu počínaje <?xml version="1.0"
6. Najděte řádku začínající - <cRouteProperties d:id="
7. Toto je začátek všech dat vztahujících se ke konkrétní trati. Můžete

minimalizovat všechna data kliknutím na - na začátku řádky.
8. Potom uvidíte další - <cRouteProperties d:id=" pro další trať.
9. Všechny tyto bloky minimalizujte, dokud nedostanete něco jako je toto:

10.Nyní vyhledáme trať, kterou chcete zabalit.
11.Pomalu rozbalte každý blok, který jste minimalizova li, a podívejte se na

položku DisplayName. Ta se nachází několik řádek pod řádkou RouteProperties.
12.V tomto příkladu hledáme:
-<DisplayName>

-<Localisation-cUserLocalisedString>
<English d:type="cDeltaString">Oxford to Paddington</English>

13.Jakmile jsme ji nalezli, můžeme se podívat na název adresáře s tratí.
14. Ten se nachází na řádce: DevString d:type="cDeltaString">
15. Pro trať Oxford-Paddington má adresář název:
00000001-0000-0000-0000-000000000000

16. Poznamenejte si tento název adresáře, protože ho budete potřebovat při balení vaší
tratě.

Pro zabalení vaší tratě, otevřete Package Creator přes jeho zástupce nebo z adresáře níže, pokud
nemáte zástupce: C:\Program Files\Rail Simulator\PackagerDevTool

Stiskněte tlačítko Next, aby se proces spustil . Ujistěte se, že je zobrazena správná cesta k Rail
Simulatoru a potom stiskněte tlačítko Next, aby se zobrazila obrazovka s výběrem obsahu.

Zde musíte rozbalit seznam tratí a přidat adresář tratě, který chcete distribuovat. Ten jste si
poznamenali v instrukcích výše.
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Pro přidání celé trati včetně aktivit vyberte název adresáře a klikněte na tlačítko Add. Pokud si
přejete přidat trať bez aktivit, rozbalte adresář tratě a vyberte pouze adresář Content a klikněte
na Add.

Pokud máte dodatečné modely, které také chcete přidat, tak se přepněte na záložku Asset a
znova rozbalte seznam adresářů tam, kde chcete přidat odpovídající adresáře nebo soubory.
Mějte na paměti, že není dovoleno distribuovat komerční obsah, a že musíte obdržet jasný
souhlas od všech vývojářů, jejichž obsah chcete přidat.

8.8 Jak zjistím, které objekty byly použity z komerčních addonů, které
mám nainstalované?

Do zástupce Rail Simulator Developer Edition přidejte následující:
…\RailSimEditor.exe" -LogMate -SetLogFilters="Content"

Za použití Package Manageru odinstalujte vždy jeden komerční addon z vašeho Rail Simulatoru
a proveďte následující kroky. Jakmile to máte hotovo, spusťte Rail Simulator Developer Edition a
počkejte, až se otevře také okno LogMate. Nyní načtěte vaši trať.

V okně LogMate, když máte odinstalovaný komerční addon, dostanete dlouhý seznam
chybějících návrhů ('Missing Blueprint') u položek, které byly použity, ale již nebyly nalezeny.
Budou vypsány takto:
Missing blueprint "scenery\vegetation\grass_field_long01"

Tyto soubory se nacházejí v:
C:\Program Files\Rail Simulator\Assets\<Poskytovatel>\<Produkt>

Tyto objekty nemohl Rail Simulator najít a načíst do trati. Potom můžete použít tento seznam
jako vodítko pro uživatele, aby jim trať plně fungovala.
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9 Vysvětlení chybových zpráv

9.1 “Could not  find valid technique for effect…”  nebo  “Failed  to
create  vertex buffer”

Tato chyba nastane v případě, když grafická karta nesplňuje minimální  požadavky podpory
technologie Pixel Shader 2.0.

Podporu Pixel Shader u vaší karty si můžete ověřit zde:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pixel_shader

9.2 Moje CD mechanika nepřečte disk Rail Simulator u, proč?
Rail Simulator je dodáván na disku DVD ROM, a tak je minimálním požadavkem pro Rail
Simulator DVD mechanika. CD mechanika nepřečte DVD disky.

9.3 Když se vlak přiblíží ke kameře, začnou zadrhávat zvuky. Co mohu
udělat?

To může být způsobeno nedostatečně výkonnou zvukovou kartou. V menu Options (Nastavení)
zvolte Graphical Detail (Detaily grafiky) a snižte úroveň u Scenery Detail (Detaily krajiny), protože v
Rail Simulatoru se zvuk pokládá za objekt krajiny. To zredukuje množství zvuků, které jsou
načítány ve hře. Také můžete snížit View Distance (Dohled) na Medium (Střední) nebo Low
(Nízký).

Můžete také snížit Hardwarovou akceleraci zvukové karty ve Windows.

9.4 “Rail Simulator was unable to authenticate the DVD”
To může být způsobeno poškozeným nebo poškrábaným diskem. Zkontrolujte disk, zda
neobsahuje prach, nečistoty nebo škrábance. Pokud se zdá v pořádku, ale stále nefunguje,
podívejte se prosím do papírového manuálu na stranu 15 ohledně Záruky a možnosti vrácení.

9.5 “A required security module can not be activated. This program can
not be executed”

Ochrana SecuROM™ zjistila běh ladicího nebo emulačního nástroje. Pro odstranění problému
se prosím řiďte následující procedurou: Prosím deaktivujte tyto nástroje před spuštěním
programu. Není nutné je odinstalovávat.

Pokud problém přetrvává, prosím kontaktujte support@securom.com

9.6 “The specified module could not be found – PhysXLoader.dll”
Tato chyba nastane v případě, když se při instalaci korektně nenainstalují ovladače a
komponenty Ageia PhysX, které Rail Simulator vyžaduje. Dvojitě klikněte na ikonu Rail
Simulatoru na disku DVD a stiskněte tlačítko Modify.

Pokud se chyba neodstraní, můžete získat poslední ovladače PhysX na stránkách Ageia:
www.ageia.com

Pokud stále Rail Simulator nepracuje, doporučujeme hru kompletně odinstalovat a potom znovu
nainstalovat. Zkontrolujte, že se spustila instalace Ag eia PhysX.
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9.7 “ERROR: Not a serialized file: ../API\core/…”
Tato chyba nastane, když je porušený soubor po editaci. To se může stát, pokud hra havaruje při
ukládání a změny se pořádně neuloží.

Pokud nebyla provedena záloha před začátkem editace, musíte Rail Simulator odinstalovat a
znovu nainstalovat.

9.8 Rail Simulator nevyužívá mé druhé jádro CPU, proč?
Mnoho procesů Rail Simulatoru se provádí na jednom jádře u víc ejádrových systémů.
Nicméně, elementy zpracování fyziky využijí další jádra CPU, pokud jsou dostupná a pokud je
to vhodné při zpracování operací ve hře. Procentuální vytížení jednotlivých jader CPU na
vícejádrovém systému je také závislé na celkovém výkonu  stroje.

9.9 Při vstupu do 2D mapy hra spadla s hláškou “Run Time Error
R6025”.

Toto je známá chyba. Pokud po načtení tratě jako první věc stisknete 9, abyste otevřeli 2D
mapu, hra spadne.

Oprava je součástí upgrade Mk1 na www.railsimulator.com

Ta je dostupná od konce ledna 2008.

9.10 “Rail Simulator experienced a problem and must shut down” nebo
“Rail Simulator has encountered a problem and needs to close”

Tato chyba je způsobena z následujících důvodů:

1] Pokoušíte se spustit Rail Simulator na notebooku s grafickou kartou, která není vypsaná
v bodě 2.2 výše.

2] Váš počítač má integrovanou grafickou kartu. Taková karta je vestavěná na základní
desce, není jako samostatná karta. Ve výsledku nepodporuje ha rdwarovou transformaci a
osvětlení, které je potřebné pro běh náročných 3D her.

9.11 Když se načte trať, je hlavní obrazovka modrá, i když vidím
nabídky.

To je způsobeno stejnou chybou popsanou výše.

9.12 Koleje, vlaky & obloha se nevykreslují správně ne bo blikají.
To je způsobeno grafickou kartou, která nesplňuje minimální požadavky.

9.13 “The  Application  failed  to  load  because <vložte jméno souboru>
was  not found”

Tato chyba nastane v případě, když Rail Simulator nebyl korektně odinstalován před pokusem o
novou instalaci.

Instalační proces zapíše detaily do systémového registru počítače, takže smazání adresáře Rail
Simulatoru není dostatečné před novou instalací.
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9.14 "Rail Simulator requires Windows XP or later"
Aktuálně Rail Simulator nepodporuje 64 -bitové verze operačních systémů Windows XP a
Windows Vista. Tuto situaci momentálně prověřujeme a doufáme, že budeme moci poskytnout
přímou podporu pro tyto operační systémy v budoucím upgradu Rail Simulatoru.

9.15 “Emulation Software Dectected”
Ochrana SecuROM™ zjistila, že se pokoušíte spustit chráněnou aplikaci z virtuální mechaniky. Pro
odstranění problému se prosím řiďte následující procedurou:

 Prosím deaktivujte vaše virtuální mechaniky a emulační software. Není nezbytné ho
kompletně odstranit nebo odinstalovat. Jiné programy podobné emulačním nástrojům
(jako CloneCD/DVD, AnyDVD a DVD Region Killer,...) mohou způsobovat tuto zprávu.
Deaktivace těchto nástrojů by měla tento problém vyřešit.

 Pokud problém přetrvává, prosím kontaktujte support@securom.com

9.16 Po instalaci nového obsahu jsem ztra til tratě ze seznamu.
Tento problém je způsoben špatnými daty v souboru Routes.xml , který se nalézá v adresáři
C:\Program Files\Rail Simulator\Content. Tento soubor obsahuje záznamy o každé
trati instalované ve vaší kopii Rail Simulatoru a chyby v tomto souboru mohou způsobit to, že se
ztratí tratě ze seznamu ve hře.

ČASTÁ CHYBA
Níže je příklad kódu ze souboru Routes.xml s chybějícím vstupem </cRouteProperties>
pro trať YYYYY. To způsobí, že se trať ZZZZZ nezobrazí v seznamu ve hře. Také jakákoliv další
trať, která se nalézá za touto chybou, se nezobrazí v seznamu. Trať YYYYY tedy "spolkne"
všechny další záznamy v souboru.

<cRouteProperties d:id="XXXXX">
</cRouteProperties>
<cRouteProperties d:id="YYYYY">
<cRouteProperties d:id="ZZZZZ">
</cRouteProperties>

JAK PROBLÉM OPRAVIT
Abyste opravili soubor Routes.xml , aby vám nechyběla žádná trať, doporučujeme nejprve
chytnout a přetáhnout soubor do vašeho internetového prohlížeče. Ten zvýrazní místo v
souboru, kde je chyba.

Když zjistíte, že problém spočívá v chybějící značce, jak bylo ukázáno výše, musíte otevřít
soubor Routes.xml v textovém editoru, jako je notepad, a vložit chybějící řádek jako je níže:

<cRouteProperties d:id="XXXXX">
</cRouteProperties>
<cRouteProperties d:id="YYYYY">
</cRouteProperties>
<cRouteProperties d:id="ZZZZZ">
</cRouteProperties>
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9.17 Aktivita se nenačte nebo po jejím načtení ch ybí vlaky.
Po instalaci nové aktivity, když ji chcete načíst, Rail Simulator havaruje nebo po jejím načtení
chybí části vlaků. Neděste se, to je proto, že Rail Simulator neví, že máte nový obsah a vy mu
musíte říct, aby znovu zkontroloval, co máte nainstal ované.

PŘÍČINA CHYBY
Když Rail Simulator startuje, vytváří si seznam všeho obsahu, který máte nainstalovaný od
každého vývojáře a produktu. Tento seznam je obsažen v souboru nazvaném
Blueprints.pak . Když instalujete nový obsah do Rail Simulatoru, tyto sou bory
Blueprints.pak jsou automaticky odstraněny Package Managerem, takže když příště spustíte
hru, dojde znovu k obnovení seznamu všeho nainstalovaného. Tím je zaručeno, že Rail
Simulator bude vědět o nově nainstalovaném obsahu.

Ve výjimečných případech bylo zjištěno, že instalace nového obsahu přes Package Manager
nesmaže některé nebo všechny tyto soubory Blueprints.pak. Pokud se to stane, Rail Simulator
nebude vědět o novém obsahu, který jste právě nainstalovali. Potom když se snažíte spustit
aktivitu, která používá tento obsah, Rail Simulator bude zmatený, že má načíst něco, co podle
něj nemá.

JAK JI OPRAVIT
Pokud zjistíte, že když se pokoušíte spustit aktivitu, která používá nový obsah, který jste si
nainstalovali, Rail Simulator havaruje, nebo po načtení aktivity chybí části vlaků, ukončete Rail
Simulator a běžte do následujícího adresáře:

C:\Program Files\Rail Simulator\Assets.

V tomto adresáři může být jeden nebo více podadresářů, ve kterých je uložen všechen váš obsah
pro Rail Simulator. Prohlédněte každý z těchto adresářů a případné soubory Blueprints.pak
smažte. Jakmile zde žádný nezůstal, znovu spusťte Rail Simulator a pokuste se aktivitu znovu
načíst.

Můžete si všimnout, že start Rail Simulatoru trvá o něco déle, protože prochází všechen váš
obsah a dělá si seznam všeho co máte pro budoucí použití. Po dokončení bude následující
spouštění rychlejší.

9.18 Nemohu najít nově nainstalované vlaky.
Po instalaci nových vlaků, jako je lokomotiva Class 66 Diesel Locomotive  nebo Class 08
Shunter, jste zjistili, že se tyto vlaky nezobrazují ve vaší vlastní trati nebo jiných dodatečně
instalovaných tratích. Neděste se, protože je více než pravděpodobné, že jsou vlaky
nainstalované v pořádku, ale nebyly nastavené, aby se zobrazovaly na těchto přidaných trat ích.

PŘÍČINA CHYBY
Obsahu, především vlakům a objektům, musí být řečeno, aby se zobrazovaly v trati předtím,
než mohou být použity. To se dělá přes filtr sad objektů ( ObjectSet Filter ). Každý produkt má
svoji vlastní sadu nazvanou ObjectSet . Každá trať, kterou máte, má seznam sad objektů,
které jsou pro tuto trať důležité a musí být načteny, když tuto trať spouštíte. Pokud věc,
kterou chcete, není v sadách objektů (ObjectSets), které tato trať načítá, neuvidíte ji.
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JAK JI VYŘEŠIT
Abyste přidali další sady objektů (ObjectSets) do vybrané trati, musíte je vybrat
v seznamu filtru sad objektů (ObjectSet Filter). Ten najdete v Editoru světa, když jste ve
vaší trati a přišpendlíte levý prostřední panel.

Jakmile ho otevřete, klikněte na tlačítko ObjectSet Filter , což je malá modrá ikonka
s oranžovým trojúhelníčkem. Tím se otevře seznam ObjectSet Filter  na pravé straně
obrazovky.

V tomto novém okně je rozbalovací nabídka. Tato nabídka obsahuje jména všech vývojářů
(Kuju/RSDL), on nichž máte nainstalovaný obsah v Rail Simulatoru. Pod každým z nich je
seznam všech produktů (RailSimulator/RailSimulatorUS) , které máte od tohoto vývojáře. Vedle
každého produktu je zaškrtávací políčko. Pokud je políčko zaškrtnuté, je dostupná v trati sada
objektů (ObjectSet) tohoto produktu.

Abyste přidali sadu objektů (ObjectSet) tohoto produktu, jednoduše zaškrtněte políčko.
Nastane krátká prodleva v závislosti na tom, kolik položek tento produkt obsahuje, ale jakmile
se objeví zaškrtnutí, budou přidané objekty součástí seznamu na levém prostředním panelu.

9.19 “Upgrade Mk2 is incompatible with the installed version of RailSim”
Pokud při instalaci Upgrade Mk2 obdržíte výše uvedenou chybu, následujte instrukce níže.

Před instalací Upgrade Mk2 se ujistěte, že máte správnou verzi Rail Simulatoru. To uděláte
tak, že vstoupíte do Rail Simulatoru, a kliknete na tlačítko Credits na první obrazovce.
Správná verze je 74.3f . Pokud se zobrazené číslo neshoduje, nemáte správnou verzi
Upgrade Mk1. Prosím postupujte podle těchto instrukcí:

1. Kompletně odinstalujte Rail Simulator.
2. Stáhněte si Upgrade Mk1 z hlavní stránky www.railsimulator.com.
3. Nainstalujte Rail Simulator.
4. Nainstalujte správný Upgrade Mk1.
5. Zkontrolujte, že se vás netýká problém s jazykem uvedený níže.
6. Nainstalujte všechny dříve zakoupené nebo nainstalované add ony.
7. Nainstalujte Upgrade Mk2.

9.20 Problémy s addonem Newcastle to York.
Pokud jste zakoupili addon Newcastle to York před srpnem 2008 a nainstalovali jste ho PŘED
Upgrade Mk2, addon bude nadále fungovat správně.

Pokud jste zakoupili addon Newcastle to York PŘED srpnem 2008, ale NENAINSTALOVALI  jste
ho před instalací Upgrade Mk2, musíte udělat následující:

1. Kompletně odinstalovat Rail Simulator.
2. Smazat adresář Rail Simulator v Program Files.
3. Nainstalovat Rail Simulator z DVD nebo stažený od EA.
4. Nainstalovat Upgrade Mk1.
5. Nainstalovat addon Newcastle to York. (pouze pokud byl zakoupen PŘED srpnem 2008)
6. Nainstalovat Upgrade Mk2.
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Pokud jste zakoupili addon Newcastle to York PO srpnu 2008, musíte nainstalovat Upgrade Mk2,
aby addon fungoval korektně.

1. Kompletně odinstalujte Rail Simulator.
2. Smažte adresář Rail Simulator v Program Files.
3. Nainstalujte Rail Simulator z DVD nebo stažený od EA.
4. Nainstalujte Upgrade Mk1.
5. Nainstalujte Upgrade Mk2.
6. Nainstalujte addon Newcastle to York. (pouze pokud byl zakoupen P O srpnu 2008)

9.21 Aktivita s Class 08 - All Messed Up - se po Upgrade Mk2 nenačte.
To je známá chyba a oprava je dostupná ke stažení na stránce www.railsimulator.com

9.22 Po instalaci Upgrade Mk2 Rail Simulator při startu havaruje.
Jsou známé dva problémy způsobující toto chování po instalaci Upgrade Mk2.

Vybraný neanglický jazyk
Pokud nepoužíváte angličtinu (English) jako váš standardní jazyk, prosím řiďte se níže uvedenými
instrukcemi pro vyřešení pádu:

PŘED instalací Upgrade Mk2 se musíte ujistit, že jste změnili jazyk v nabídce Options před spuštěním na
ENGLISH. Omlouváme se za tuto nepříjemnost a budeme se snažit napravit tuto chybu co nejdříve to
bude možné.

Vybraný anglický jazyk
Upgrade Mk2 přidává mnoho dalších rozlišení obrazovky a to znam ená, že se originální seznam
trochu posunul.

Když spouštíte Rail Simulator poprvé po instalaci Upgrade Mk2, stiskněte tlačítko OPTION místo
START. Zde vyberte správné rozlišení obrazovky pro váš monitor a potom stiskněte TEST.
Pokud se nezobrazí žádná chybová zpráva, stiskněte OK a nyní můžete spustit Rail Simulator.

9.23 Po instalaci Upgrade Mk2 chybí kolej v Ealing Broadway.
Toto je známá chyba a oprava je dostupná ke stažení zde:
http://www.railsimulator.com/en/UpgradeMK2missingtrack

9.24 Po vložení seriového čísla se instalace přeruší.
Jsme si vědomi toho, že někteří uživatelé mají problém s instalací Rail Simulatoru, kdy po
vložení seriového čísla dojde k přerušení instalace a návratu na plochu bez jakékoliv chybové
zprávy.

Podle našeho zjištění se jedná o chybu v bezpečnostním systému SecuROM. Informovali
jsme SecuROM a Electronic Arts o chybě, ale zatím zde není nic, co bychom mohli udělat,
abychom problém vyřešili. Nicméně existuje jeden známý postup, jak problém obejít:

Zkopírujte obsah DVD do dočasného adresáře ve vašem počítači. Potom spusťte instalační
proces z tohoto adresáře a vše by mělo proběhnout v pořádku. Jakmile je instalace
dokončena, můžete smazat nakopírované soubory z dočasného adresáře a používat Rail
Simulator jako obvykle. Nezapomeňte nainstalovat Upgrade Mk1 a Mk2.
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