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Rail Simulator – Uživatelské rozhraní  editoru tratě

1 Rozložení obrazovky editoru tratě
Editor tratě má mnoho prvků uživatelského rozhraní (UI), které jsou zobrazeny na
následujícím obrázku a detailech níže. Hlavní panely, nebo záložky, vyjíždějí a mizí,
jak se nad nimi pohybuje kurzor myši. Mohou bý t přišpendleny otevřené kliknutím na
připínáček v pravém horním rohu každé záložky.

1.1 Panel nástrojů
Klikněte na jednu z ikon nahoře, abyste zobrazili  možnosti těchto nástrojů. Čtyři nástroje
jsou:

 Objekty (ikona domečku)
 Lineární objekty (ikona koleje)
 Kreslení (ikona štětce)
 Aktivity (ikona vlaku)

Podle zvolené ikony se mění obsah panelu pro výběr objektů, který se nalézá pod
panelem nástrojů.

© Copyright Rail Simulator Developments 2008, všechna práva vyhrazena Verze 1.01

Strana 2



Rail Simulator – Uživatelské rozhraní editoru tratě

1.2 Panel výběru objektu
Prostřední panel v levé části obrazovky obsahuje objekty, které mohou být umístěny
do světa. Horní sada ikon filtruje seznam v závislosti na kategorii  zvolené v editoru
zdrojových materiálů.  Můžete vybrat položku v seznamu a kolečkem myši rolovat
nahoru nebo dolu, stejně tak můžete použít posuvník, nebo vybrat položku v seznamu
a stisknout první písmeno názvu, čímž se dostanete na příslušné místo abecedně
řazeného seznamu.

Jméno aktuálně zvoleného objektu je ve spodní části panelu. Při použití většiny
kreslicích nástrojů je tento panel většinou prázdný, s výjimkou Malování terénu (Pain t
Terrain), kde můžete procházet textury.

1.3 Panel nastavení
Panel v levé dolní části obrazovky obsahuje nastavení pro aktuálně zvolený nástroj.

Na tomto panelu jsou také přepínače pro zobrazení/skrytí hranic 1024m čtverců,
jmenných a sériových značek  (pokud byly pro trať nějaké nastaveny) a mřížky.

Mřížka je standardně nastavena na velikost 8m, ale tato hodnota může být změněna
v políčku vedle tlačítka. Střed mřížky je umístěn na aktuální pozici kamery a čáry
mřížky vedou ve směru Sever -Jih a Východ-Západ. Jakmile je objekt umístěn, pokud
máte zobrazenu mřížku, přesouváním se bude tento objekt přichytávat k rohovým
bodům mřížky.

1.4 Navigační panel
Panel nahoře uprostřed obrazovky obsahuje různé navigační indikátory.

Kompas ukazuje směr, kterým se díváte. Také ukazuje vaše současné zeměpisné
souřadnice. Nastavením zeměpisných souřadnic a zvolením bílé šipky v pravém
spodním rohu panelu skočíte na tyto souřadnice.

Tlačítko 2D mapy (bílý list papíru s oranžovou šipkou nalevo) zapíná a vypíná zobrazení
2D mapy; k zobrazení 2D mapy můžete alternati vně stisknout 9.
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Tlačítko traťových značek (šedo -modrá kružnice vpravo) otevře uživatelsky
definovanou sadu značek v panelu vlastností. Na vybranou značku skočíte jejím
zvolením a stisknutím bílé šipky na navigačním panelu.

1.5 Panel vlastností
Panel v pravé horní části obrazovky umožňuje měnit vlastnosti určitých objektů. Panel
vlastností je automatic ky dostupný, kdykoliv provedete akci, která umožňuje měnit
vlastnosti.

1.6 Stavový řádek
Informace zobrazené v tomto řádku závisí na aktuálně zvoleném nástroji, obvykle
informace o naposledy zvoleném nebo pod myší se aktuálně nacházejícím lineárním
objektu (kolej, silnice, atd.) . Vlevo dole se také nachází číslo čtverce a počet objektů
na tomto čtverci. Pokud se v nějaké oblasti sníží výkon, má cenu zkusit snížit počet
objektů na okolních čtvercích.

1.7 Okno s informacemi
Některé objekty zobrazují inf ormace v okně, které se ukáže, když přidržíte myš nad
objektem. Informace o koleji je zobrazovaná v okně.

1.8 Výběr / Zamknutí
Oblast v pravé dolní části obrazovky vám umožňuje zamknout určité možnosti a vrátí
vás zpět k řízení vlaku, přitom se zobrazí  dialog uložení. Pokud jste upravovali trať ve
volné jízdě a nevybrali jste vlak, zůstane kamera volná, když se vrátíte do módu
řízení a dovolí vám létat podél trati a prohlížet ji se správným osvětlením a efekty.
Když vstoupíte do editoru ze standardní ak tivity, nebo volné jízdy po vybrání vlaku,
tak po návratu do módu řízení budete na lokomotivě.
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2 Používání filtrů zobrazení

Na kompletní trati může být zobrazeno mnoho informací, když vstoupíte do módu
editace. To může být matoucí a ztěžovat výběr některých objektů.

2.1 Použití filtrů zobrazení v editoru tratě

Na panelu nástrojů je tlačítko zobrazení (Display), které vám dovoluje filtrovat
pomocné objekty, které se zobrazují v editoru. Kliknutím na toto tlačítko se otevře panel
vlastností, který má v tomto případě řadu zaškrtávacích políček. Pohyb myši přes ikonu
vedle zaškrtávacího políčka zobrazí nápovědu se jménem ikony.

Standardně jsou všechny možnosti povoleny. To znamená, že jsou zobrazeny všechny
pomocné objekty a mohou být vybrány.

Obrázek níže ukazuje, jak je rozvržen panel vlastností:
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1 Oblast zobrazení pro  2D mapu 18 Jména oblastí
2 Oblast zobrazení pro editor tratě 19 Ruční výhybky
3 Zaškrtne všechna políčka 20 Zabraná cesty hráče
4 Odškrtne všechna políčka 21 Jméno vlaku hráče
5 Značky nástupišť 22 Tankovací body
6 Jména nástupišť 23 Značky nástupišť (edi tor tratě)
7 Návěstidla 24 Jména nástupišť (editor tratě)
8 Značky vedlejších kolejí 25 Cílové tabule (editor tratě)
9 Jména vedlejších kolejí 26 Značky vedlejších kolejí (editor tratě)
10 Tunely 27 Jména vedlejších kolejí (editor tratě)
11 Značky cílů 28 Jméno vlaku hráče (editor tratě)
12 Jména cílů 29 Značky cílů (editor tratě)
13 Otočné body 30 Jména cílů (editor tratě)
14 Vlaky neovládané hráčem 31 Jména vlaků neovládaných hráčem

(editor tratě)
15 Jména vlaků neovládaných hráčem 32 Značky oblastí (editor tratě)
16 Cílové tabule 33 Jména oblastí (editor tratě)
17 Značky oblastí 34 Zvuky prostředí (editor tratě)
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Můžete vidět, že je panel vlastností rozdělen na polovin y. Spodní polovina ovliv ňuje
editor tratě, horní polovina 2D mapu.  Zrušte zaškrtnutí příslušných pomocných objektů
ve spodní polovině panelu, abyste je skryly  a tím vám nepřekážely ve výběru.

Alternativně můžete kliknout na ikonu vpravo nahoře, abyste zrušili všechna
zaškrtnutí najednou. Na obráz cích níže můžete vidět efekt toho, když jsou  všechny
položky zaškrtnuté a potom odškrtnuté.  Skrytí některých pomocných objektů je
vhodné při výběru objektu, který se nachází za nimi; zvláš ť užitečné je to u
rozlehlých zvukových značek.
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2.2 Použití filtrů zobrazení ve 2D mapě
V otevřené 2D mapě (stisknutím ikony nebo 9) můžete vidět, že se ikona zobrazení
(monitor) nachází v pravé spodní části.  Kliknutím na tuto ikonu ve 2D mapě také
zobrazíte panel vlastností. Tentokrát je zobrazena pouze horní polovina ikonek ,
protože ta odpovídá zobrazení pomocných objektů ve 2D mapě.

Znovu, zrušte zaškrtnutí u těch pomocných objektů, které chcete skrýt.

Alternativně klikněte na ikonu v pravé horní části, abyste zrušili všechna zaškrtnutí
najednou.
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3 Použití posuvníku úrovně detailů
Další cesta pro skrytí objektů a prohlížení objektů zobrazených při různých úrovních
detailů, je použití posuvníku úrovně detailů, kter ý se nachází na panel u nastavení.

Chytněte oranžový jezdec a posu ňte ho, abyste změnili současné zobrazení úrovně
detailů. Aktuá lní stupeň úrovně detailů je zobrazen uprostřed nad posuvníkem. Posunutí
jezdce k 10 zobrazí více detailů a posunutí jezdce vlevo skryje objekty.

Jestli je objekt skrytý nebo ne, to záleží na nastavení detailu každého
individuálního objektu.

Dvojitě klikněte na objekt l evým tlačítkem myši a zobrazí se jeho detaily. Je tam
zobrazena úroveň detailu; na obrázku níže má  bouda úroveň detailu 8.

To znamená, že bude viditelná při 8 nejvyšších úrovních detailů. Čím vyšší úroveň
detailu objektu, t ím déle zůstane viditelný při použití posuvníku. Objekt s úrovní
detailu pouze 1 bude zobrazený jen na nejvyšší úrovni detailů (10), při nižších se
skryje.
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Nastavení úrovní detailu  u objektů zvyšuje výkon na pomalejších počítačích, protože
skryje objekty při nižším nastavení. Posuvník na panelu nastavení přímo odpovídá
posuvníku v základním nastavení hry v >Options>Graphical Detail.
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