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1 Návrh tratě

Návrh tratě ve formátu XML se používá k nastavení detailů nově vytvářené tratě . Zde  se  také
nastavuj í  zeměp isné  souřadn i ce  pro  konkré tn í  t rať .  Je  to lepš í ,  než  použ íva t
souřadn i ce  dodané spo lu  s Rail Simulatorem. Po exportu je návrh dostupný ve hře jako
‘Šablona ’, ze které můžete vytvořit novou trať .

Nejprve musíte mít vytvořenu správnou adresářovou strukturu, aby se data vytvořila ve
správném umístění. Vytvořte následující strukturu (cestu přizpůsobte umístění vaší instalace Rail
Simulatoru, pokud nebyl instalován do standardního umístění):

C:\Program Files\Rail Simulator\Source\<JménoVývojáře>\<JménoProduktu>\TemplateRoutes

<JménoVývojáře> může být vaše jméno nebo jméno vaší společnosti, a <JménoProduktu> může
být  jméno vaš í t ratě nebo obecně jméno produktu .

Nyní můžete spustit editor zdrojových materiálů (Asset Editor), a pomocí levého okna vyhledejte váš
adresář TemplateRoutes. Klikněte pravým tlačítkem na tento adresář a zvolte New Blueprint. V seznamu
zvolte Route Blueprint a potvrďte OK.

Tím je návrh tratě připraven k úpravám; detaily jsou popsány v tomto dokumentu.

1.1 Požadavky než začnete
Předtím, než vytvoříte návrh tratě a použijete ho jako šablonu pro svoji vl astní trať, musíte
vytvořit několik dalších souborů.

1.1.1 Nastavení oblohy
Aby se zobrazovala obloha, slunce a měsíc, musíte mít vytvořenu kopuli ve formě .IGS
souboru. Pro další podrobnosti se prosím podívejte do dokumentu 4.04 Vytváření doplňků.

Kromě kopule budete také potřebovat textury slunce a měsíce ve formě .ACE souborů.

Tyto soubory by měly být umístěny ve vašem adresáři Source zde:
Source\<JménoVývojáře>\<JménoProduktu>\Environment\Sky

1.1.2 Textury terénu
Budete potřebovat návrh textur terénu, který bude obsahovat detaily o texturách terénu
použitých na rovinu, stejně tak jako ty, které použijete později na texturování krajiny. Pro další
podrobnosti se prosím podívejte do dokumentu 4.09 Textury terénu.

Tyto soubory by měly být umístěny ve vašem adresáři Source zde:
Source\<JménoVývojáře>\<JménoProduktu>\Environment\Terrain

© Copyright Rail Simulator Developments 2007, v šec hna  práv a v yh razena Verze 1.0

Strana 2



Rail Simulator – návrh tratě
Pro komerční tratě

1.1.3 Nastavení denní doby
Potřebujete alespoň jeden návrh oblohy, který bude obsahovat detaily oblohy za dne . Pro další
podrobnosti se prosím podívejte do dokumentu  Návrh oblohy.

Tyto soubory by měly být umístěny ve vašem adresáři S ource zde:
Source\<JménoVývojáře>\<JménoProduktu>\TimeOfDay

1.1.4 Modely počasí
Potřebujete alespoň jeden návrh modelu počasí, který bude obsahovat detaily o různých
typech počasí a výchozí počasí pro volnou jízdu . Pro další podrobnosti se prosím podívejte do
dokumentu Návrh modelu počasí .

Kromě toho budete potřebovat textury dešťových kapek a sněhových vloček ve formátu .ACE.

Tyto soubory by měly být umístěny ve vašem adresáři S ource zde:
Source\<JménoVývojáře>\<JménoProduktu>\Weather
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2 Seznam nastavení

2.1 DisplayName (Zobrazené jméno)
Toto je jméno šablony, které se zobrazí na obrazovce Choose a Template, když vytváříte novou
trať. NENÍ to jméno tratě, kterou budete vytvářet a které se zobrazí na obrazovce s výběrem tratí.
Nicméně, v rámci přehlednosti a snazšího hledání chyb, doporučujeme použít podobná jména  nebo
systém, který se bude týkat vaší nové tratě nebo společnosti.

Políčka English, French, Italian, German a Spanish jsou určena pro lokalizaci šablony do každého
z jazyků.

2.1.1 Other
Umožňuje specifikovat další jazyky

2.1.1.1 Lang ID
Číselný identifikátor

2.1.1.2 String
Textový řetězec v tomto jazyce

2.1.2 Route intro description filename
Momentálně není použito

2.1.3 Origin Longitude (Počáteční zeměpisná délka)
Souřadnice počátku tratě. Když použijete tuto šablonu pro základ své tratě, bude zde výchozí bod UTM
projekce.

2.1.4 Origin Latitude (Počáteční zeměpisní šířka)
Souřadnice počátku tratě. Když použijete tuto šablonu pro základ své tratě, bude zde výchozí bod UTM
projekce.

2.1.5 Timetable tolerance
Momentálně není použito
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Skies (Obloha)

2.1.6 Spring Sky Blueprint (návrh jarní oblohy)
Odkaz na návrh, který obsahuje všechny detaily pro roční období Jaro

2.1.6.1 Provider
Vložte název svého hlavního zdrojového adresáře  (jméno vývojáře). Tato položka rozlišuje malá a
velká písmena, a tak se ujistěte, že se přesně shoduje .

2.1.6.2 Product
Vložte název adresáře produktu uvnitř hlavního zdrojového adresáře  (jméno produktu). Tato
položka rozlišuje malá a velká písmena, a tak se ujistěte, že se přesně shoduje .

2.1.6.3 Blueprint ID
Zde vložte umístění vašeho návrhu jarní oblohy . Pokud jste už výše zapsali jméno vývojáře a
produktu, můžete o ně zkrátit cestu, kterou zde vkládáte.

Například:
Source\<JménoVývojáře>\<JménoProduktu>\TimeOfDay\Spring.xml
Může být zapsáno jako:
TimeOfDay\Spring.xml

2.1.7 Summer Sky Blueprint (návrh letní oblohy)
Tuto sekci vyplňte stejně, jako je to popsáno pro jarní oblohu v sekci 2.1.6

2.1.8 Autumn Sky Blueprint (návrh podzimní oblohy)
Tuto sekci vyplňte stejně, jako je to popsáno pro jarní oblohu v sekci 2.1.6

2.1.9 Winter Sky Blueprint (návrh zimní oblohy)
Tuto sekci vyplňte stejně, jako je to popsáno pro jarní oblohu v sekci 2.1.6

2.1.10 Max Ghost Trains
Momentálně není použito

2.1.11 Ghost Service Frequency
Momentálně není použito
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2.2 Ghost Entry

2.2.1.1 S Ghost Consist
Momentálně není použito

2.2.1.2 Consist Name
Momentálně není použito

2.2.1.3 Service Ratio
Momentálně není použito

2.2.2 Texture ID
Tato položka se používá k vložení odkazu na úvodní obrazovku, která s e zobrazí při načítání tratě.
Pokud jste už výše zapsali jméno vývojáře a produktu, můžete o ně zkrátit cestu, kterou zde vkládáte.

Například:
Source\<JménoVývojáře>\<JménoProduktu>\TemplateRoutes\loading_screen.ace
Může být zapsáno jako:
TemplateRoutes\loading_screen.ace

2.3 Weather Blueprint Fields (návrh počasí)
Odkaz na soubor, který obsahuje všechny detaily počasí pro tuto trať .

2.3.1.1 Provider
Vložte název svého hlavního zdrojového adresáře (jméno vývojáře) . Tato položka rozlišuje malá a
velká písmena, a tak se ujistěte, že se přesně shoduje .

2.3.1.2 Product
Vložte název adresáře produktu uvnitř hlavního zdrojového adresáře (jméno produktu) . Tato
položka rozlišuje malá a velká písmena, a tak se ujistěte, že se přesně shoduje .

2.3.1.3 Blueprint ID
Zde vložte umístění vašeho návrhu modelu počasí . Pokud jste už výše zapsali jméno vývojáře a
produktu, můžete o ně zkrátit cestu, kterou zde vkládáte.

Například:
Source\<JménoVývojáře>\<JménoPoskytovatele>\Weather\Weather.xml
Může být zapsáno jako:
Weather\Weather.xml

2.4 Terrain Blueprint Fields (návrh textur terénu)
Odkaz na soubor, který obsahuje všechny detaily o texturách terénu pro tuto trať .

2.4.1.1 Provider
Vložte název svého hlavního zdrojového adresáře (jméno vývojáře) . Tato položka rozlišuje malá a
velká písmena, a tak se ujistěte, že se přesně shoduje .
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2.4.1.2 Product
Vložte název adresáře produktu uvnitř hlavního zdrojového adresáře (jméno produktu) . Tato
položka rozlišuje malá a velká písmena, a tak se ujistěte, že se přesně shoduje .

2.4.1.3 Blueprint ID
Zde vložte umístění vašeho návrhu textur terénu . Pokud jste už výše zapsali jméno vývojáře a
produktu, můžete o ně zkrátit cestu, kterou zde vkládáte.

Například:
Source\<JménoVývojáře>\<JménoProduktu>\Environment\Terrain\Textures.xml
Může být zapsáno jako:
Environment\Terrain\Textures.xml
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3 Export návrhu a použití šablony tratě

Jakmile byl váš návrh dokončen, můžete ho uložit a exportovat . Pokud export proběhne úspěšně,
zobrazí se ve hře jako další šablona tratě.

Abyste mohli použít novou šablonu a na jejím základě vytvořili novou trať, musíte spustit Rail
Simulator. Vyberte Routes > New Route a zobrazí se seznam šablon. Nově vytvořená šablona se
zobrazí v seznamu pod jménem, které jste zadali v návrhu . Vyberte šablonu a stiskněte Create.
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