
Vytváření traťových značek

Verze 1.02 (2007-12-07)

Vytváření traťových značek .............................................. ..................... 1

1 Získávání značek .................................... .............. ............... .............. ...2

2 Vytvoření souboru SÉRIOVÝCH značek ................ .................. ............ ... 3

3 Vytvoření souboru JMENNÝCH značek ................... ............................ ... 5

4 Vytvoření návrhu traťových značek .................................................. ... 6

5 Exportování značek do Rail Simulatoru ................. ............................ 7

Rail Simulator Developments 2007



Rail Simulator – vytváření traťových značek

1 Získávání značek

Používání traťových značek může být významná pomoc při vytváření tratě, díky které můžete
prostředí stavět rychleji a přesněji. Hlavním účelem traťových značek  je základní zmapování
scény jako například kolejí, silnic, řek a důležitých míst .

Existují 2 typy traťových značek, SÉRIOVÉ a JMENNÉ. Sériové traťové značky vytváří čáru
přes terén mezi jednotlivými souřadnicemi značek . Jmenné traťové značky vytváří na
terénu vlaječky s přiřazeným jménem. Mezi jednotlivými jmennými traťovými značkami lze
přeskakovat v rámci editoru.

Google Earth může být použit pro získání přehledu o trati  a k vytvoření značek, které budou
importovány do hry. Je důležité zkontrolovat, zda Google Earth používá stejný formát
souřadnic jako hra.

Ke kontrole nastavení běžte do Nástroje > Možnosti > Zobrazení 3D a ujistěte se, že je
zvolena možnost stupně (desetinná místa) – standardně je stupně, minuty,
vteřiny. Jakmile je zvoleno správné nastavení, kli kněte na Použít nastavení.

Pro umístění značky v Google Earth vyberte Přidat > Značka místa. V hlavním okně,
hned vedle dialogového okna, se zobrazí blikající značka . Přesuňte blikající značku na
žádanou pozici, v dialogovém okně jí dejte výstižný název a klikněte na OK.

Zobrazit informace o souřadnicích pro jakoukoli značku můžete kliknutím pravým tlačítkem na
ikonu značky a výběrem Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno. Zvolte záložku
Zobrazení, kde budou vypsány všechny informace o dané značce.

Opakujte tento postup pro všechny značky, které potřebujete *. Google Earth
automaticky uloží tyto značky, když opustíte utilitu .

*Poznámka – při vytváření sériových značek dbejte na jejich správné pořadí . Pro jmenné
značky to není důležité .
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Rail Simulator – vytváření traťových znač ek

2 Vytvoření souboru SÉRIOVÝCH značek
Jakmile jste v Google Earth umístili všechny značky tvořící cestu , klikněte pravým tlačítkem
na adresář, ve kterém se nachází a zvolte  ‘Uložit jako’. V následujícím okně vyberte, kam má
být soubor uložen a jako typ souboru vyberte formát Kml(*.kml).

Tento soubor otevřete v Microsoft Office Excelu nebo ekvivalentním tabulkovém programu .
Na dotaz zvolte ‘Otevřít soubor pouze pro čtení’. Otevře se vhodně formátovaná tabulka
detailů značek ve sloupcích A až Y.

Z této tabulky nás zajímají pouze sloupce H (zeměpisná šířka) & J (zeměpisná
délka). Všechny os tatn í  mohou být smazány .

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Je potřeba přehodit data tak, aby zeměpisná délka byla ve sloupci A a zeměpisná šířka ve
sloupci B. To je důležité, aby Rail Simulator načetl tabulku korektně.
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Rail Simulator – vytváření traťových značek

Rail Simulator vykresluje přímou čáru mezi jednotlivými souřadnicemi, takže čím více bodů
budete mít, tím přesnějších značek dosáhnete .

Aby bylo možné body načíst ve hře, vyberte Uložit jako, změňte typ souboru na
CSV(*.csv) a stiskněte Uložit. Potom tento soubor vložte do vašeho adresáře se zdrojovými
soubory: …Source\<poskytovatel>\<produkt>\RouteMarkers

(Nahraďte Poskytovatel a Produkt svými vlastními jmény.)
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Rail Simulator – vytváření tra ťových značek

3 Vytvoření souboru JMENNÝCH značek
Při vytváření jmenných značek zopakujte přesně stejný postup vkládání v Google
Earth, přiřazení názvu, uložení jako Kml (*.kml) a otevření v Excelu nebo ekvivalentním
programu jako sešit pouze pro čtení.

Jakmile je tabulka otevřena v Excelu, znovu potřebujete odstranit nepotřebná data,
nicméně tentokrát nás zajímají sloupce F, H & N. Sloupec N obsahuje názvy všech
vytvořených značek. Tyto se zobrazí v Rail Simulatoru nad značkou jako bublina s názvem.

Opět je třeba připomenout, že hodnoty pro zeměpisnou délku musí být ve
sloupci A a zeměpisnou šířku ve sloupci  B. Názvy značek musí být umístěny ve
sloupci C.

Rail Simulator vykresluje vlaječky na jednotlivých souřadnicích a vedle nich  zobrazí názvy.

Aby bylo možné body načíst ve hře, vyberte Uložit jako, změňte typ souboru na
CSV(*.csv) a stiskněte Uložit. Potom tento soubor vložte do vašeho adresáře se
zdrojovými soubory: …Source\<poskytovatel>\<produkt>\RouteMarkers

(Nahraďte Poskytovatel a Produkt svými vlastními jmény.)
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Rail Simulator – vytváření traťových značek

4 Vytvoření návrhu traťových značek
Spusťte Asset Editor a běžte do adresáře RouteMarkers, kde uvidíte váš CSV soubory
vytvořený v Excelu.

Klikněte pravým tlačítkem na RouteMarkers a vyberte New Blueprint. Zobrazí se
dialogové okno. Ze seznamu zvolte GPS Marker Set blueprint a klikněte na OK.
Vytvoří se nový návrh pod případnými již existujícími návrhy . Návrh byste m ěl i
přejmenovat, aby obsahoval jménu trat i .

Dvojitě klikněte na nový návrh a zobrazí se dialogové okno . Vložte následující
informace.

Display name: Jméno, které se zobrazí ve hře .
Provider: Jméno vývojáře
Product: Jméno produktu
Blueprint ID: Umístění souboru s vlaječkou nebo značkou, kterou chcete
použít .

V sekci Named & Series GPS Marker file doplňte jméno příslušného CSV souboru, který
jste vytvořili např. RouteMarkers\JmenneZnacky.csv nebo
RouteMarkers\SerioveZnacky.csv

Pokud je potřeba, můžete zde také změnit barvu čáry u sériových značek.
Standardně je nastavena černá .
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Rail Simulator – vytváření traťových značek

5 Exportování značek do Rail Simulatoru
Nyní, když byla vytvořena data ve zdrojovém adresáři, je potřeba je exportovat pro
použití v Rail Simulatoru.

Nahoře v návrhovém okně zvolte možnost Export. Ve spodním okně se zobrazí průběh
kompilace a exportu. Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí se hláška ‘Successful
build’.

Když máte úspěšně exportovaná data, můžete vidět traťové značky v Rail
Simulatoru. Zobrazí se pouze tehdy, máte -li v editoru zapnuto zobrazení GPS a jste ve
stejné části světa jako značky .
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