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Rail Simulator – Jak nastavit strojvedoucího

1 Umístění vlaku hráče

Pokračování dokumentu 6.01, vstupte do aktivity kliknutím na její název v nabídce tratě a
zvolte Edit.

Aktivita se načte a kamera bude umístěna v blízkosti značky aktivity. Nejprve budete
potřebovat umístit  vlak a přidat strojvedoucího. Pro umístění lokomotivy klikněte na
levém prostředním panelu na tlačítko Engines and Tenders (Lokomotivy a tendry).
Zobrazí se seznam dostupných lokomotiv a tendrů.

Klikněte levým tlačítkem na lokomotivu v seznamu, čímž se zvýrazní.  Potom můžete
přesunout myš na hlavní obrazovku a vybraná lokomotiva je připojena ke kurzoru.
Posunujte lokomotivu přes koleje a ona se k nim bude přichytávat.

Klikněte znovu levým tlačítkem, abyste potvrdili um ístění. Pokud se jedná o parní
lokomotivu, budete potřebovat přidat tendr.
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Podobným způsobem můžete také přida t osobní nebo nákladní vagony pomocí tlačítka
Rolling Stock (Vagony) vedle tlačítka Engines and Tenders.

Ke změně směru, kterým vlak směřuje, klikněte na část vlaku, kterou chcete otočit
(můžete podržet stisknutou klávesu Control a vybrat více vozidel). U vidíte nad vlakem
oranžovou šipku.

Větší konec šipky ukazuje směr, kterým vlak směřuje. Kliknutím na šipku otočíte vybrané
vozidlo do opačného směru.
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2 Přidání strojvedoucího
Nyní, když byl vlak umístěn, mu musíte přidat strojvedoucího. V levém horním panelu
vyberte ikonu strojvedoucího a klikněte na lokomotivu.

V přední části lokomotivy se nyní objevil disk s ikonou strojvedoucího.

Nyní, když byl vlaku přiřazen strojvedoucí, musíme nejdřív nastavit některé jeho
vlastnosti, aby mohl být vlak řízen.
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3 Vlastnosti strojvedoucího
Abyste mohli upravovat vlastnosti strojvedoucího, dvakrát klikněte levým tlačítkem
myši na značku strojvedoucího na lokomotivě. Tím se zpřístupní panel vlastností po
pravé straně obrazovky. Pravděpodobně si budete chtít tento panel přišpendlit
kliknutím na ikonu připínáčku, aby byl stále viditelný.

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

Nastavení cíle (Destination) bude popsáno v další sekci.

Spodní položka, Service Class, je rozbalovací nabídka.
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Níže je seznam všech položek a popis, co znamenají:

Driver Name (Název): Toto je název, který se zobrazí nad vlakem a je to
identifikátor vlaku. Tento název by měl být jedinečný.

Player Consist (Souprava hráče) : Toto je zaškrtávací políčko. Zaškrtnutí znamená,
že se jedná o vlak hráče. Pokud je políčko  ponechané prázdné, znamená to, že se
jedná o AI vlak (vlak řízený počítačem). Musíte zaškrtnout toto políčko, jestliže chcete
vlak řídit.

Set Destination (Nastavení cíle): Tato položka neakceptuje ruční zadání textu a je
detailněji popsaná v další sekci.

Start Time (Počáteční čas) : Toto je čas nasazení vlaku, který následně začne plnit
instrukce aktivity. Dřívější čas, než je čas začátku aktivity (nastavený ve  značce aktivity),
není platný. Pro vlak hráče by měl být počáteční čas stejný jako čas začátku aktivity a je
takto vyplněn automaticky.

Pro AI vlaky můžete chtít  posunout počáteční časy tak, že vlaky nastoupí později. Toho
docílíte prostým vložením pozdě jšího počátečního času.

Service Class (Zařazení vlaku) : Toto je rozbalovací nabídka, kde si vyberete
zařazení vlaku. To určuje prioritu vlaku a je použito dispečerem. Například, expresní
osobní vlak (Express Passenger) má vyšší prioritu než standardní n ákladní vlak
(Standard Freight), a speciální vlak (Special) má nejvyšší prioritu.

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

Strana 6



Rail Simulator – Jak nastavit strojvedoucího

4 Nastavení cíle
Tato položka má rozdílné chování v závislosti na tom, zda se jedná o vlak hráče nebo o
AI vlak.

Pro nastavení cíle nejprve klikněte na ikonu modré kostky (Set Destination) a potom
vyberte platný cíl v editoru světa. Platným cílem může být značka nástupiště, značka
manipulační koleje, značka cíle nebo portál.

Pokud se jedná o AI vlak, nastavení cíle je nejjednodušší formou instrukce a možná
jediná instrukce, která je potřeba.

AI vlak najde cestu k cíli, jestliže existuje platná cesta k dosažení cíle, a v počátečním
čase vyrazí směrem k němu. Jakmile ho dosáhne, zastaví se.

Pro vlak hráče můžete prozatím nechat tuto položku prázdnou a budete moci váš vlak
řídit. Když budete chtít nastavit komplexnější instrukce pro vlak hráče, tento cíl by
měl být stejný jako cíl na poslední instrukci.
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5 Řízení vašeho vlaku
Nyní jste nastavili značku aktivity, umístili vlak a přidali strojvedoucího, tedy základní
věci, abyste mohli řídit vlak.

Váš vlak momentálně nemá komplexní instrukce aktivity, ty budou popsány v pozdějších
dokumentech; nicméně nyní můžete řídit vlak vstoupením do m ódu řízení.

Níže je seznam obsahující základy potřebné k tomu, aby bylo možné řídit vlak hráče
v nové aktivitě:

* Umístěte značku aktivity, dvakrát na ni klikněte a upravte vlastnosti.
* Umístěte lokomotivu na kolej .
* Přidejte na lokomotivu strojvedoucího a nastavte mu vlastnosti.
* Stiskněte tlačítko Play pro vstup do m ódu řízení.
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