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Rail Simulator Developments 2007



Rail Simulator – čtverce & soubory

1 Nová trať

Nové tratě se vytváří z nabídky v uživatelském rozhraní.Spusťte hru a zvolte “Routes >New
Route”.

Zobrazí se seznam šablon, ze kterého vyberete tu, která poslouží jako základ pro vaši
novou trať. Zvolte nejvhodnější a potom stiskněte tlačítko “Create”. Budete vyzváni
k vložení jména nové tratě.

Po vložení jména dojde k vytvoření trati a vstupu do modu editace .
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Rail Simulator – čtverce & soubory

2 Čtverce tratě
Tratě jsou rozděleny do čtverců o velikosti 1024 metrů. Každý čtverec (tile) má své vlastní
jedinečné číslo:

Když nahrajete trať, můžete zapnout tlačítko “Tile Boundaries”, aby se zobrazily
hranice mezi čtverci. Čtverec, ve kterém se momentálně nacházíte, je zobrazen v levém
dolním rohu editoru.

Na trati bez kolejí se po načtení h ry umístí kamera do základního čtverce . Výchozí
pozice je vždy jihozápadní (SW) roh čtverce 000000-000000.xml.

Pokud už má trať koleje, výchozí pozice se určí pokládkou kolejiva nebo uživatelsky
vytvořením jednoduché aktivity .

Jméno čtverce tvoří dva řet ězce po šesti číslicích , doplněné prefixem plus nebo
mínus (xxxxxx-zzzzzz.xml). Prvních šest číslic udává Severní -Jižní pozici čtverce
vztaženou k pozici základního čtverce a druhých šest číslic pozici Východní -Západní.

Zvětšování hodnoty x znamená pohyb na východ a zvětšování hodnoty z znamená pohyb na
sever.
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Rail Simulator – čtverce & soubory

3 Struktura adresářů & typy souborů
Když je trať vytvořena, čtverce náležející této trati jsou uloženy v následující struktuře
adresářů*. Čtverce v těchto adresářích jsou stejné, ale každý obsahuje informace o jiném
aspektu tratě.

MixMap - Tyto čtverce obsahují informace o texturách terénu
Networks - Tyto čtverce obsahují informace o kolejích, silnicích a dalších

lineárních objektech
RouteInformation - Tento adresář obsahuje detaily o trati v HTML formátu
Scenarios - Tento adresář obsahuje aktivity vytvořené pro tuto trať
Scenery - Tyto čtverce obsahují informace o umístěných objekt ech
Terrain - Tyto čtverce obsahují informace o terénu

Protože každá z těchto oblastí stavby trati se ukládá do různých adresářů , j e
možná  spo lup ráce  v í c e  už iva t e lů  p ra cu j í c í c h  zá roveň . Například: 3 lidé
mohou pracovat na pokládání kolejí, umísťování obje ktů a texturování terénu ve stejný čas
a na stejném místě.

Vlastní čtverce se ukládají jako binární soubory (*.bin). V případě potřeby mohou být
převedeny do XML (*.xml) formátu pro ruční úpravy. Abyste toho docílili, spusťte aplikaci
Serz.exe <jmeno.bin>, kterou naleznete v hlavním adresáři hry. Po úpravě použijte
stejnou aplikaci pro konverzi XML zpět na BIN, který používá Rail Simulator.

*Poznámka – Př i  prvotn ím vytvořen í  t ra tě zd e bude pouze adresář Route
Information. Jakmile vygenerujete terén z DEM dat, vytvoří se adresář Terrain. Při
pokládání kolejí, silnic, textur a objektů se automaticky vytváří příslušné adresáře .
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Rail Simulator – čtverce & soubory

4 Detail adresáře Networks
V adresáři Network se nachází dalších několik podadresářů. To je proto, že se
infrastruktura dělí na koleje, silnice a tažené objekty , jako jsou zdi a ploty. Jejich tvorba se
řídí použitím nástrojů pro lineární objekty.

Adresáře těchto čtverců slouží úplně stejně, jako ostatní. Obsahují informace o poloze kolejí,
silnic a dalších lineárních objektů. Každý z adresářů má svůj řídící soubor.

Patrně nejdůležitějším souborem tratě je soubor Tracks.bin. Tento soubor
obsahuje všechn a data o kolej išt i,  stejně jako všechny při l inkované
objekty . K těm patří (ale neomezují se na) návěstidla, rychlostníky, označení nástupišť
& kolejí atd…
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