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Rail Simulator – Vytvoření jednoduché aktivity

1 Vytvoření nové aktivity

Z hlavní nabídky vyberte možnost Routes  (Tratě). Zobrazí se vám seznam dostupných
tratí.

Vyberte trať, pro kterou chcete vytvořit aktivitu , ta se zvýrazní a stiskněte tlačítko
Scenario (Aktivity) ve spodní části obrazovky.

Nyní uvidíte seznam dostupných aktivit pro danou tra ť. Pro vytvoření nové aktivity
musíte vstoupit  do Free Roam Scenario (Volná jízda) této trati.

Vyberte Free Roam Scenario, takže se zvýrazní, a stiskněte tlačítko Edit (Upravit).

Nyní se trať načte.
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2 Umístění značky aktivity
Hra načetla Free Roam Scenario a editor je v módu aktivit. Poznáte to tak, že je
zvýrazněno tlačítko aktivit v levém horním panelu.

Když umístíte a pojmenujete novou značku aktivity, bude vytvořena vaše nová aktivita.
Pro umístění nové značky aktivity, klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko Scenario
Marker (Značka aktivity) v levém prostředním panelu. Uvidíte seznam dostupných typů
značek.
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Vyberte Standard Scenario Marker ( Značka standardní aktivity), takže se zvýrazní, a
přetáhněte myš do hlavního okna.  Uvidíte, že je značka aktivity přichycena ke kurzoru.
Umístěte značku aktivity kliknutím levým tlačítkem myši.

POZNÁMKA: Když umísťujete free roam scenario marker (značka volné jízdy), je důležitá
pozice a orientace značky, protože určuje pozici kamery, když  se vaše nová aktivita
načte. Značku aktivity můžete posouvat a otáčet stejným způsobem jako jakýkoliv jiný
objekt. Pro Standard Scenario Marker  (značka standardní aktivity) je počáteční umístění
kamery připojeno k vlaku, takže pozice kamery je méně důležitá.

Nyní, když byla umístěna základní značka, můžete začít upravovat vlastnosti aktivity.

© Copyright Rail Simulator Developments 2007, všechna práva vyhrazena Verze 1.0

Strana 4



Rail Simulator – Vytvoření jednoduché aktivity

3 Upravování vlastností aktivity
K upravování vlastností aktivity dvakrát klikněte levým tlačítkem na značku aktivity.  Tím
se zpřístupní panel vlastností na pravé straně obrazovky.  Pravděpodobně budete chtít
přišpendlit tento panel  kliknutím na ikonu špendlíku, aby zůstal stále viditelný. Jakmile
jste dvakrát kliknuli na značku aktivity, nacházíte se skutečně v této aktivitě a přímo ji
upravujete.

Momentálně jsou všechny položky na panelu vlastností vyplněny výchozími  hodnotami.
Pro editaci položky na ni  klikněte levým tlačítkem a napište nový text nebo hodnot y
pomocí klávesnice.  Podržením vašeho kurzoru myši nad ikonou  vedle každé položky
získáte její stručný popis.

Spodní dvě položky, Weather  (Počasí) a Season (Roční období), jsou rozbalovací
nabídky.
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Níže je seznam všech položek a popis, co znamenají:

Scenario Name (Název aktivity) : Toto je název, který se zobrazí v seznamu aktivit
tratě.

Description (Popis): V seznamu aktivit tratě, když je vybrán název aktivity, zobrazí
se tento text. Zde uvedený text může poskytovat  přehled, co aktivita obnáší, takže
můžete získat představu o aktivitě před tím, než ji začnete hrát.

Briefing (Instrukce): Jakmile byla aktivita vybrána a načtena, jako první věc uvidí
hráč tento text. Může obsahovat více technických informací.

Date (Datum): Toto je datum aktivity ve formátu dd/mm/rrrr a je zobrazeno v aktivitě.
Zde uvedené datum nebude mít vliv na roční období nebo počasí a je  čistě pro
informační účely.

Rating (Obtížnost): Toto je libovolná číselná hodnota  k jednoduchému zobrazení
relativní obtížnosti aktivity, kde 1 je snadná a vyšší hodnoty znamenají vyšší obtížnost.

Duration (Délka): Toto je přibližná délka aktivity v minutách. Je to vodítko pro lidi,
kteří chtějí aktivitu hrát, a nemá na aktivitu žádný jiný dopad.

Start Time (Počáteční čas) : Toto je počáteční čas aktivity založený na 24 -
hodinovém formátu s položkami hodin a minut. Zde uvedené hodnoty mají přímý
dopad na vzhled aktivity, protože určují denní dobu.

Weather (Počasí): Zde je osm standardní vzorů počasí, ze kterých si můžete vybrat.
Vzory počasí mohou být upravovány pomocí návrhů.

Season (Roční období) : Výběr ročního období bude mít dopad na textury na trati, ale
nebude mít vliv na počasí.

Pro uložení aktivity buď stiskněte F2 nebo vstupte do módu řízení stisknutím velkého
tlačítka Play v pravém dolním rohu obrazovky.

V módu řízení se aktualizuje denní doba a roční období trati.  Uvidíte, že zde ještě není
žádný vlak nebo nastavené instrukce;  tyto možnosti jsou popsány v dalších
dokumentech.

Vrácením se do hlavní nabídky nyní uvidíte nově vytvořenou aktivitu v seznamu aktivit
tratě.
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4 Upravování existující aktivity
Můžete upravovat již existující aktivity a to tak, že vyberete název aktivity ze seznamu
a stisknete tlačítko Edit.

Aktivita se potom načte s kamerou blízko značky aktivity. Dvojitým kliknutím na značku
aktivity můžete upravovat vlastnosti aktivity.
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