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Rail Simulator – Jak vytvořit instrukci Stop At

1 Umístění instrukce Stop At

Nyní, když byla vytvořena aktivita a vložen vlak hráče, můžete začít přidávat do aktivity
komplexnější instrukce.

První typ instrukce je Stop At Destination (Zastavit na určeném místě) a je umístěná na
levém horním panelu. Používá se, když hráč musí zastavit na určeném místě nebo projet
určené místo.

Pro přidání instrukce stiskněte tlačítko Stop At Destination, takže se zvýrazní, potom
klikněte na hráčovu lokomotivu.
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Můžete vidět, že se objevil disk s instrukcí za ikonou strojvedoucího na čele lokomotivy.
Další instrukce se budou řadit v pořadí, v jakém budou umístěny. Instrukce se plní
odpředu dozadu. Pokud chcete změnit pořadí ins trukcí, klikněte na ni levým tlačítkem a
přesuňte ji na novou pozici. Nemůžete změnit pozici disku strojvedoucího, ten je vždy
první.
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2 Vlastnosti instrukce Stop At Destination
Abyste mohli upravovat vlastnosti instrukce Stop At Destination, dvakrát klikněte
levým tlačítkem na její disk na lokomotivě. Tím se zpřístupní panel vlastností na pravé
straně obrazovky. Pravděpodobně si budete chtít tento panel přišpendlit kliknutím na
ikonu připínáčku, aby byl stále viditelný.

Momentálně jsou všechny položky  prázdné.

Níže je seznam všech položek a popis, co znamenají:

Add Instruction (Přidání instrukce) : Toto je hlavní část instrukce. K nastavení
cíle, kde se má zastavit, nejprve klikněte  na zelené plus a potom vyberte platný cíl
v editoru světa. Platným cílem může být značka nástupiště, značka manipulační koleje
nebo značka cíle.
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Jakmile byl přidán cíl, zobrazí se v seznamu. Mohou být přidány další instrukce Stop At
Destination, ty se budou řadit pod sebe.

Instrukce se plní odshora dospodu.

Delete Instruction (Smazání instrukce) : Pro smazání instrukce ze seznamu nejprve
vyberte instrukci, kterou chcete smazat, a potom stiskněte ikonu, která vypadá jako
odpadkový koš.

Find (Vyhledání): Kliknutím na ikonu lupy zobrazíte seznam dostupných cílů. Výběr
cíle z tohoto seznamu vytvoří instrukci Stop At Destination pro tento cí l a přidá ho do
seznamu.

Display Message (Zobrazení zprávy) : Text vložený do této položky se zobrazí ve
hře jako vyskakovací okno se zprávou, když jsou všechny instrukce v seznamu úspěšně
splněny.
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Achievement Text Successful (Splněno): Podobně jako zpráva výše, s výjimkou
toto, že se tato zpráva zobrazí, když byla úspěšně dokončena celá akt ivita. Tato položka
nemusí být vyplněna, pokud to není poslední instrukce v aktivitě.

Achievement Text Unsuccessful (Nesplněno): Tato zpráva se zobrazí, pokud nebyla
instrukce splněna úspěšně. V případě instrukce Stop At Destination to může být, když hr áč
nezastaví na požadovaném místě.

Nemusí to nezbytně znamenat totální neúspěch celé aktivity, pokud další instrukce jsou
stále splnitelné.
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3 Upravování jednotlivých instrukcí Stop At
Seznam oddělených instrukcí míst zastavení zobrazuje název místa zastavení,
předpokládaný čas příjezdu, předpokládaný čas odjezdu, průměrný požadovaný výkon
v % a potřebnou rychlost pro splnění instrukce.

U jednotlivých instrukcí míst zastavení je možné dále měnit některé aspekty.  Popis toho
co můžete měnit a výsledný efekt je popsán níže:

Time Tabled (Jízdní řád): Standardně instrukce nevyžadují  striktní dodržování jízdního
řádu. Odškrtnutí ikony Time Tabled (Jízdní řád) znamená , že je jízdní řád platný a budou
zobrazeny provozní chyby na konci aktivity, pokud nebyl dodržen jízdní řád.

Handle Off Path (Odchýlení se z trasy): Dispečer automaticky vypočítává nejlepší
cestu pro vlak v závislosti na všech hodnotách obsažených v aktivitě. Odchýlení se z této
trasy znamená chybu, která může ukončit aktivitu.

Nicméně někdy je žádoucí, aby se hráč mohl odchýlit od této vypočítané trasy. Příkladem
mohou být aktivity na seřadišti, kde by hráč měl mít volnost při volbě cesty přes
seřadiště a přesto úspěšně splnit instrukci.

Pokud zůstane políčko nezaškrtnuté, znamená to, že cesta nemusí být dodržena, a
odchýlení se z trasy nebude znamenat žádnou chybu při plnění této instrukce.

Zaškrtnutí políčka znamená, že cesta je vynucená a hráč ji pro tuto instrukci musí
dodržet.

% Performance (Výkon): Průměrný požadovaný výkon je standardně nastaven na
75%. Zvýšením této hodnoty docílíte přísnější jízdní řád a snížením této hodnoty
docílíte volnější jízdní řád.  Pokud je tato hodnota změněna, dojde v této a dalších
následujících instrukcích k přepočítání předpokládaného času příjezdu a odjezdu.

Úpravou této hodnoty můžete dobře kontrolovat rychlost AI vlaků na trati.

MPH: Toto je rychlost, kterou se musí hráč pohybovat, aby splnil instrukci. Výchozí
rychlost je 0MPH, což je stání. Nicméně tato hodnota může být změněna, pokud je
potřeba projet nějaké místo určitou rychlostí.  Použití instrukce “Stop At Destination”
s rychlostí 1MPH je dobrý způsob, jak kontrolovat, že se vlak pohybuje danou cestou.
Vlak se bude pohybovat rychlostí vyšší než 1MPH a to automaticky úspěšně splní
instrukci a posune se na další ; což v podstatě znamená, že tato instrukce funguje
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jako průjezdní bod a je zvlášť užitečná k určování přesné cesty pro AI vlaky.

Instrukce nastavené na rychlost vyšší než 0MPH se nezobrazí v Asistentu úkolů
(Assignment Assistant), protože mohou být použity často  a mohly by znepřehlednit
seznam. Nicméně se zobrazí v Pomůckách strojvedoucího (Drivers Guide) jako další
zastávka (Next Destination).

Pokud byl do seznamu přidán cíl, kterého vlak nemůže dosáhnout (to může být
způsobeno směrem kolejí nebo přerušením koleje atd.), nejsou zobrazeny
předpokládané časy příjezdu a odjezdu  a jsou nahrazeny vykřičníky.

Když tato chyba nastane, vyberte jiný cíl nebo  zkontrolujte koleje mezi vaším vlakem a
cílem, jestli tam není chyba.
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4 Prohlížení instrukcí
V modu řízení můžete zkontrolovat Asistenta úkolu a uvidíte instrukce, které bude mít
uživatel při hraní aktivity.

Takto se zobrazí jednoduchá instrukce Stop At Destination na záložce Description.

Takto se zobrazí stejná instrukce na záložce Assignments. Vš imněte si velkého
červeného kříže, který indikuje, že instrukce  ještě nebyla splněna.
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