
Editor zdrojových materiálů

Verze 1.0 (2007-11-09)

1 Úvod ............... ................ ................ ................................................. .2

2 Editor zdrojových materiálů ............... ............................ ................ .3
2.1 Editor zdrojových materiálů .............................. ................................... .......................... .3

2.1.1 Navigátor ..................................... ................................................ ............... 3
2.1.2 Editor ...................................... .................................................. ................ . 3
2.1.3 Tlačítka .............................. ........................................................... ............. 3
2.1.4 Okno zpráv ................................ .............. ....................................... ............ 3

3 Okno 3D náhledu ................ .................................... ......................... .4
3.1 Používání okna 3D náhledu ............ ............................................................. ................... .4

3.2 Panel nástrojů ............................... ................................................... ............................ .4

3.2.1 Svítilna ........................ ............... ................................................ ............... . 4
3.2.2 Den/Noc ................................... ................. ................................... .............. 4
3.2.3 Volná/fixovaná kamera ........................ ................................................ .......... 4
3.2.4 Kolizní box ....................... ........................... ................................. .............. . 4
3.2.5 Roční období .................... ............................................................. .............. . 5
3.2.6 Úrovně detailů ............... ............................ .................................... ............ 5

3.3 Panel náhledu animací .............. ............................................................... ...................... .5

3.4 Panel komponent ......... ....................... ................................................... ....................... .5

4 Odstraňování problémů .............................. ........................................ .6
4.1 Unable to write to read-only file: <jméno souboru> .................................................... .......6

4.2 The attribute <jméno atributu> doesn’t exist. Information will be lost on save. ................. ....6

Rail Simulator Developments 2007



Rail Simulator – Editor zdrojových materiálů

1 Úvod

Vítejte v příručce k editoru zdrojových materiálů (Asset Editor).

Tento editor vám dává veškerou kontrolu nad obsahem, který vytváříte pro Rail
Simulator. Je to centrální bod, ve kterém se spolu setkávají všechny části vytvářeného
obsahu a jsou importovány do Rail Simulatoru.

Pro přístup k editoru můžete jednoduše použít ikonu na ploše, pokud tuto možnost
zvolíte během instalace Developer Packu. Alternativně můžete použít cestu přes
Všechny programy v nabídce Start – vyhledejte Rail Simulator Developer Tools.

Je na místě poznámka, že editor zdrojových materiálů není určen
pro příležitostné hráče a pro efektivní použití vyžaduje znalosti
jak železnice, tak i technické znalosti vytváření her.

Vzhledem k těžkým technickým aspektům, komplexnímu chování a
obsáhlým možnostem, Rail Simulator Developers ani EA nemohou
garantovat podporu pro vývojové nástroje ( Developer Tools) včetně editoru
zdrojových materiálů.

Tato příručka nepokrývá všechno, co editoru umí, ačkoli jsme se snažili obsáhnout
všechny potřebné znalosti pro pochopení jeho účelu . Postupem času budou dostupné další
dodatečné dokumenty, pokrývající možnosti použití editoru . Jakmile pochopíte koncepci editoru,
doporučujeme prostudovat individuální dokumenty pro vytváření jednotlivých prvků do Rail
Simulatoru.

Poznámky
Tato dokumentace je chráněna © Copyright Rail Simulator Developments 2007. Používání
informací z tohoto manuálu a nástrojů integrovaných v Developer Packu podléhá
podmínkám obsaženým v licenčním ujednání, které bylo odsouhlaseno před stažením.

Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Ačkoli Rail Simulator Developments věnoval přiměřenou pozornost přípravě tohoto manuálu,
tyto informace jsou poskytovány „tak jak jsou“ a mohou se měnit. Prosím kontrolujte na
www.railsimulator.com opravy nebo rozšíření tohoto manuálu .
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2 Editor zdrojových materiálů
Hlavním účelem vývoje editoru zdrojových materiálů je vytváření a příprava prvků pro
použití v Rail Simulatoru. Vzh ledem k tomu je  ed i to r  použ i t  na ‘Zdrojové ’ straně
Rail Simulatoru, a ne na ‘Herní ’ straně.

Prvky, které jsou vytvářené, prohlížené, modifikované a exportované v editoru, musí
být umístěny v adresáři ‘Source ’ uvnitř hlavního adresáře Rail Simulatoru. Standardně
Rail Simulator tento adresář neobsahuje .

Po instalaci Developer Packu se adresář Source nalézá zde :
C:\Program Files\Rail Simulator\Source

2.1 Editor zdrojových materiálů ( Asset Editor)
Editor obsahuje dvě obrazovky. Bílá obrazovka editace souborů a obrazovka 3D náhledu. V rámci
editačního okna je několik částí, které jsou popsány níže .

2.1.1 Navigátor
Toto okno umožňuje procházet adresářovou strukturou vašeho zdrojového adresáře v Rail Simulatoru.
Jeho použití je velmi podobné Průzkumníkovi z Windows . Ušetří vám prohledávání různých adresářů při
hledání potřebného souboru, ještě před načtením editoru .

2.1.2 Editor
V tomto okně se zapisují a upravují všechna data . Každá sekce může být při prohlížení rozbalena nebo
sbalena, protože často obsahuje ohromné množství nastavitelných parametrů, které dovolují maximální
přesnost při vytváření.

2.1.3 Tlačítka
Nacházejí se v horní části okna.

 Save – Ukládá změny nebo nová data,  která jste v lož i l i  nebo smaza l i .
 Preview – Zpracuje vložená data do aktivního návrhu a načte j e do okna 3D náhledu,

kde je můžete zkontrolovat a dále upravovat .
 Export – Zpracuje aktivní návrh a exportuje ho do Rail Simulatoru.

2.1.4 Okno zpráv
Toto okno zobrazuje zprávy týkající se prováděných operací . Zobrazuje chybové zprávy ze
špatně zadanýc h dat,  když se návrh načí tá,  ste jně tak zobrazuje chyby př i  exportu
akt ivního návrhu . Také se zobrazuj í  nasta lé chyby př i uk ládání.
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3 Okno 3D náhledu

3.1 Používání okna 3D náhledu

3.2 Panel nástrojů

V levém horním rohu se nachází hlavní panel nástrojů .

3.2.1 Svítilna (Torch)

Tlačítko svítilny zapíná a vypíná vysvícení objektu , když nad ním pohybujete kurzorem
myši. To je zvlášť užitečné, pokud chcete zvětšit objekt tak, aby zabíral celou obrazovku .
S vypnutým vysvícením se můžete př ib l íž i t  ke svému objektu v íce, než se
zapnutým .

3.2.2 Den/Noc (Day/Night)

Tato tlačítko umožňuje testovat denní a noční textury na objektu .

3.2.3 Volná/Fixovaná kamera ( Free/Fixed Camera)

Volná kamera pracuje stejně, jako když jste v editoru světa v Rail Simulatoru.
Používáním kombinací  š ipek a myši se můžete l ibovolně pohybovat a měnit
úhel pohledu .
Fixovaná kamera pracuje stejně, jako když hrajete v Rail Simulatoru a kamera sleduje
vozidlo. Poznámka - k pohybu v tomto módu se používají pouze šipky .

3.2.4 Kolizní box (Collision Box)

Tato funkce zapíná a vypíná zobrazení kolizního boxu, který jste nastavili.
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3.2.5 Roční období ( Season)

Tato funkce dovoluje prohlížet na objektu textury pro různá roční období.

3.2.6 Úrovně detailů ( Level Of Detail)

Posuvník úrovně detailů, zkráceně LOD, umožňuje kontrolovat, zda má objekt správné LOD a
že nic nechybí nebo že jsou správně odstupňované jednotlivé úrovně, které budou vidět v Rail
Simulatoru.

3.3 Panel náhledu animací

Jedná se o panel vlevo uprostřed . Funguje podobně jako panel pro výběr objektu z editoru
světa v Rail Simulatoru, ale zobrazuje pouze animované objekty . Pokud nebyl v aktivním návrhu
nastaven žádný animovaný objekt, panel bude prázdný .

Abyste přehráli animaci u svého modelu, jednoduše na ni v tomto panelu klikněte .

3.4 Panel komponent

Panel komponent v levém dolním rohu zobrazuje objekty, které mohou být nastavovány
v okně 3D náhledu. Tyto  ob jekty  j sou v ak t i vn ím náv rhu de f inová ny  j ako ‘Child
Objects´. Mohou obsahovat emitory kouře, body spřahování, kolizní boxy nebo 3D model
strojvedoucího.

Pro výběr objektu, jednoduše klikněte na jeho jméno v seznamu . Zobraz í  se
t rans fo rmačn í  p rvky ,  j aké  znáte  z ed i toru  světa  v Rail Simulatoru. Použitím
těchto prvků můžete posouvat a upravovat podřízené objekty podle potřeby .

Standardně se všechny podřízené objekty zobrazí ve středu modelu, dokud nejsou
přesunuty v okně 3D náhledu do jejich konečné polohy .
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4 Odstraňování problémů
Tato sekce se bude postupem času rozšiřovat podle toho, jaké otázky vyvstanou při používání
těchto nástrojů uživateli .

4.1 Unable to write to read-only file: <jméno souboru>
Při exportu se můžete setkat s touto chybou a export se nezdaří . Znamená to, že existují soubory,
ke kterým potřebuje editor přistupovat, ale nemůže, protože jsou pouze pro čtení .

Vyhledejte soubor v Průzkumníkovi, stiskněte pravé tlačítko a zvolte Vlastnosti . Změňte atribut
souboru tak, aby políčko Jen pro čtení nebylo zaškrtnuté .

Toto může být potřeba provést i s ostatními soubory, na které se návrh odkazuje
nepřímo: Například, v návrhu máte model a tento model může mít animace nebo zvuky .

4.2 The attribute <jméno atributu> doesn’t exist. Information
will be lost on save.

Některé návrhy dodané spolu se hrou byly vytvořeny starší verzí editoru zdrojových
materiálů. Struktura návrhu se může mírně lišit od současné verze editoru . Tato zpráva říká,
že editoru úspěšně upravil návrh .
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