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1 Úvod
Tento dokument popisuje postup tvorby a prohlížení objektu.

Nejprve k příkladům v tomto/těchto dokumentech.

K vytvoření Rail Simulatoru jsme použili modelovací program 3D St udio max, takže
tento produkt se objevuje v příkladech, které uvádíme. Samozřejmě můžete použít
jiné programy jako Blender nebo 3D Canvas. Program, který jsme použili pro
vytvoření textur, je Adobe Photoshop. Znovu můžete použít jeden z mnoha jiných
dostupných programů. Bez ohledu na program který použijete, tento dokument může
být použit jako obecný návod k postupům potřebným k vytváření zdrojových
materiálů pro Rail Simulator.

Důležitá poznámka: Pro vámi zvolený program budete potřebovat přídavné moduly ,
abyste mohli exportovat zdrojové materiály do Rail Simulatoru. Pracujeme na
dokončení těchto nástrojů a tak moduly pro některé programy nemusí být okamžitě
dostupné.
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2 Základní informace a plug-iny

2.1 Základní informace

2.1.1 Textury

Textury jsou z důvodu flexibility a zálohy vytvořeny jako vrstvy v PSD souboru
Photoshopu. Tyto textury musí být následně exportovány do ACE formátu, který
potřebují konverzní nástroje.

2.1.2 Model

Modely se exportují z Maxu do formátu IGS (mezistupeň modelu).

2.2 ACE Formát
Rail Simulator podporuje svůj vlastní proprietární formát textury – ACE formát.

2.2.1 Velikosti textur

ACE formát podporuje pouze velikosti textur, které jsou ‘mocninou 2’ a podporuje i
nečtvercové textury např. 256x1024, 512x512, 64x128, 1024x1024, 128x512 atd.

2.2.2 Barevná hloubka

ACE formát podporuje 8 -, 24- nebo 32-bitů.
Každá textura, která vyžaduje průhlednost, by měla být uložena jako plně 32 -bitový
obrázek, s alfakanálem obsahujícím pouze černou nebo bílou (ne stupně šedé). Pokud
obrázek obsahuje alfu ve stupních šedi, DX komprese ji převede na 1 -bitovou a tak
výsledný alfakanál nemusí být přijatelný. Při průhlednosti nezapomeňte v shaderu
nastavit příznak TRANS.

2.3 MIPy
ACE formát podporuje textury s nebo bez MIPů.

Obecně textury vyžadují MIPy; nicméně v některých případech (například UI, obloha,
atd.) je zbytečné, aby MIPy zabíraly místo v textuře, která nebude nikdy prohlížena dál
od kamery.

ACE plug-in má zvláštní dialogové okno , které je zobrazeno při otevírání nebo ukládání
textury. Jsou zde dvě volby, ‘make MIPs’ a ‘show MIPs’.

2.3.1 MAKE MIPs (při ukládání automaticky generuje MIPy)

Tato volba se používá, když uživatel vyžaduje texturu s MIPy.

Když je tato volba použita při ukládání, plug -in vezme texturu a vygeneruje pro ni MIPy
bez ohledu na to, zda již MIPy měla.
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POZNÁMKA: Pokud měla textura ručně vytvořené MIPy, potom budou tyto MIPy přepsány
těmi automaticky generovanými, když použijete tuto volbu při ukládání. Po kud si uživatel
přeje zachovat ručně vytvořené MIPy, musí při ukládání textury použít volbu popsanou
níže.

2.3.2 SHOW MIPS (uloží texturu bez automaticky generovaných MIPů )

Tato volba má 2 použití:

Když je zvolena tato volba, může uživatel otevřít soubor  a prohlížet (a upravovat)
MIPy textury. To se používá v případě, kdy uživatel chce zachovat ručně vytvořené
MIPy. Uživatel může potom provádět úpravy a při ukládání se ujistí, že je stále
zvolena volba ‘show MIPs’.

Tato volba se také používá, pokud uživa tel chce uložit texturu bez MIPů. Nejprve se
textura otevře (s volbou ‘make MIPs’). Uživatel může odstřihnout MIPy ve Photoshopu
(jednoduše odstřihne spodní polovinu obrázku) a uložit soubor s volbou ‘show MIPs’.

2.4 Kuju materiál
Kuju material plug-in v Maxu umožňuje aplikování materiálů a textur na objekt
připravený na exportování.

Více informací najdete v dokumentu o shaderech.
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3 Editor zdrojových materiálů

3.1 Shrnutí
Editor zdrojových materiálů (Asset Editor) umožňuje uživateli prohlížet objekt a
exportovat ho do hry.

3.2 Ovládání
Jsou zde dva módy náhledu na objekt; ‘Free Camera (Volná kamera) ’ a ‘Target Camera
(Fixovaná kamera) ’.

Mód volné kamery

Kurzorové klávesy (šipky) : Pozice kamery
Pravé tlačítko myši + pohyb : Cíl kamery nebo pohled
Levé tlačítko myši : Výběr objektu a transformačních prvků

Mód fixované kamery

Kurzorové klávesy  (šipky) : Pohyb kamery okolo objetu

3.3 Kolizní boxy
Objekty, které vyžadují kolize, musí mít kolizní box, jinak budou při výpočtech kolizí
ignorovány. Kolizní box objektu by měl být vytvořen kvůli zjednodušené reprezentaci
modelu, aby se výpočty fyziky zredukovaly na minimum.

Kolizní boxy se vytváří v editoru zdrojových materiálů a jsou uloženy v návrhu modelu.
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Kolizní boxy slouží dvěma hlavním účelům:

 Kolizím při vykolejení vlaku
 Vyhýbání se pasažérů na nástupištích

Jakmile vlak vykolejí, jsou použity kolizní boxy při výpočtu kolizí mezi vozidly a objekty
krajiny.

Na nástupištích se animovaní pasažéři vyhýbají objektům s kolizními boxy.

3.4 Extra možnosti
V editoru je několi k tlačítek, které pomáhají s laděním objektu. Jsou to:

highlight – svítilna

night/day – noc/den

free camera – volná kamera

target camera – fixovaná kamera

toggle collision boxes – kolizní boxy

season – roční období

LOD slider – úrovně detailů (LOD)
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4 Exportování a prohlížení objektu

4.1 Základy
V Maxu se model vyexportuje do souboru Intermediate Geometry Shape (IGS)

Soubor Max -> Soubor IGS

V editoru zdrojových materiálů se připravená data zkompilují

Soubor IGS -> Soubor GEOPCDX

Soubor ACE -> Soubor TGPCDX

Soubory GEOPCDX (model) a TGPCDX (textury) jsou formáty ‘vhodné pro hru ’.

4.2 Export IGS z Maxu

Pro export modelu z Maxu, zvolte FILE EXPORT a uvidíte dialog:
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Pro váš objekt vyberte správné jméno souboru (a typ souboru IGS).

 Jméno exportovaného IGS souboru musí být stejné jako jméno MAX souboru a export musí být
proveden do stejného adresáře, kde je max soubor.

Například, pokud se objekt jmenuje oxfo_padd_church01

C:\dev\railsim\Source\Scenery\Buildings\oxfo_padd_church01.MAX

se exportuje do:

C:\dev\railsim\Source\Scenery\Buildings\oxfo_padd_church01.IGS

Jakmile jste pojmenovali IGS soubor, použijte k exportu následující nastavení :

Klikněte na EXPORT

Ujistěte se, že vaše exportované "Úrovně detailu (LOD)" jsou ve správném číselném
pořadí v okně exportu (viz. níže).
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Pokud se zobrazují ve špatném pořadí, může to způsobit chybu exportu. LODy musí být
v Maxu vytvořeny ve správném číselném pořadí, aby se exportovaly ve správném pořadí.
I když jsou pojmenovány korektně (1_..., 2_..., 3_..., atd.), mohou se zobrazit ve
špatném pořadí, pokud byly ve špatném pořadí vytvořen y v Maxu.

4.3 Prohlížení IGS v editoru zdrojových materiálů

4.3.1 Spuštění Editoru zdrojových materiálů

Zobrazí se prostředí editoru návrhů s navigátorem po levé straně. V tomto okně
navigátoru je zdroj modelu znázorněn v adresářové struktuře.

4.3.2 Prohlížení modelu

Editor zdrojových materiálů vyžadu je návrh modelu, aby dokázal model zobrazit.

Buď musíte vytvořit nový návrh pro váš model (pokud ještě žádný neexistuje) nebo
použít dříve vytvořený návrh.
Vytvořte návrh
Najděte váš IGS soubor
Klikněte pravým tlačítkem na IGS soubor, zobrazí se nabídka, kde vyberte "New Shape
Blueprint" (Nový návrh modelu)

Pro objekt krajiny, jako je budova, potom zvolte ze seznamu Scenery Blueprint;
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Dejte objektu jméno, pod kterým se bude zobrazovat - "Display name". Například
"Churchname".
Nastavte správnou kategorii. Například "Generic large objects" (Všeobecné velké objekty).

Tento návrh nyní může být použit k prohlížení objektu v editoru.

4.3.3 Zobrazení modelu

Pokud jste návrh vytvořil i nyní, jednoduše klikněte na tlačítko Preview pro zobrazení
modelu.

Pokud chcete zobrazit model, který již má návrh vytvořený, potom musíte nejprve
dvojitě kliknout na návrh  v navigátoru, aby se návrh otevřel. Potom jednoduše
klikněte na tlačítko Preview pro zobrazení modelu.
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I když editor zdrojových materiálů může zobrazit mode l, vytvoří si záložní verzi
zkompilovaných dat (obvykle v adresáři prohlížeče) a ty použije pro zobrazení.

4.4 Exportování modelu
Kliknutím na tlačítko Export se zkopírují zkompilované soubory (GEOPCDX a TGPCDX
v dočasném adresáři) do příslušných míst pro zkompilovaná data ve vašem místním
adresáři hry, takže mohou být použity ve hře.
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