
Jak vytvořit instrukci
Fuel/Freight Pickup

Verze 1.0 (2007-11-09)

Jak vytvořit instrukci Fuel/Freight Pickup ............... ................ ..........1

1 Umístění instrukce Fuel/Freight Pickup ................. .....................2

2 Vlastnosti instrukce Fuel/Freight Pickup ............................ .............3

3 Upravování jednotlivých instrukcí Fuel/Freight Pickup .....................5

4 Nastavení úrovně uhlí/vody/nafty ..................................... ..............6

5 Nastavení nákladu u vagonu ........................ ........................... ..........7

6 Prohlížení instrukcí ........................ ...................... ..............................8

Rail Simulator Developments 2007



Rail Simulator – Jak vytvořit instrukci Fuel/Freight Pickup

1 Umístění instrukce Fuel/Freight Pickup

Další typ instrukce je instrukce Fuel/Freight Pickup ( tankování/nakládka) a je umístěna
na levém horním panelu.

Pro přidání instrukce stiskněte tlačítko Fuel/Freight Pickup, takže se zvýrazní, potom
klikněte na hráčovu lokomotivu.

Můžete vidět, že se objevil disk s instrukcí za předchozími umístěnými instrukcemi na
čele lokomotivy.
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2 Vlastnosti instrukce Fuel/Freight Pickup
Abyste mohli upravovat vlastnosti instrukce  Fuel/Freight Pickup, dvakrát klikněte
levým tlačítkem na její disk na lokomotivě.  Panel vlastností na pravé straně obrazovky
je nejprve minimalizovaný a  pravděpodobně si ho budete chtít přišpendlit kliknutím na
ikonu připínáčku, aby byl stále viditelný.

Momentálně jsou všechny položky prázdné a seznam instrukcí je čistý.

Níže je seznam všech položek a popis, co znamenají:

Add Instruction (Přidání instrukce) : Tímto se přidá instrukce do seznamu v  hlavní
části panelu. K nastavení instrukce Fuel/Freight  nejprve klikněte na zelené plus a potom
vyberte značku Fuel/Freight v editoru světa. Jméno značky se potom zobrazí v seznamu.
Standardně jsou tankovací body označeny “Transfer1” atd., takže je možná budete chtít
přejmenovat na něco smysluplnějšího předtím, než je přidáte do seznamu , protože se
toto jméno zobrazí v instrukcích aktivity.

Pro přejmenování tankovacích a nakládkových značek dvojitě klikněte na model v editoru
světa a upravte jeho vlastnosti.
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Delete Instruction (Smazání instrukce) : Pro smazání instrukce ze seznamu nejprve
vyberte instrukci, kterou chcete smazat, a potom stiskněte ikonu, která vypadá jako
odpadkový koš.

Display Message (Zobrazení zprávy) : Text vložený do této položky se zobrazí ve
hře jako vyskakovací okno se zprávou, když jsou všechny předchozí instrukce
v seznamu úspěšně splněny.

Achievement Text Successful (Splněno): Podobně jako zpráva výše, s výjimkou
toto, že se tato zpráva zobr azí, když byla úspěšně dokončena celá aktivita. 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 Pick Up Passengers to může být, když hráč
nezastaví u požadovaného nástupiště a přejede.

Nemusí to nezbytně znamenat totální neúspěch celé aktivity, pokud další instrukce jsou
stále splnitelné.
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3 Upravování jednotlivých instrukcí Fuel/Freight Pickup
Seznam oddělených instrukcí Fuel/Freight zobrazuje název  místa tankování/nakládky a
průměrný požadovaný výkon v %. Protože pozice místa tankování/nakládky není
zobrazena, bylo by vhodnější pojmenovat tato místa v editoru světa tak, aby
obsahovala informaci o pozici; například Bath Coal Tower.  To by mělo být provedeno
předtím, než je toto místo použito v instrukci. Pokud se místo nachází v seznamu
instrukcí a potom je následovně smazané nebo přejmenované, zobrazí se za názvem
otazník, což znamená, že místo ne bylo nalezeno.

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. To 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 p řes
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 vynucen á 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 z měněna, 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.
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4 Nastavení úrovně uhlí/vody/nafty
Úroveň nafty dieselové lokomotivy  můžete zobrazit  dvojitým kliknutím na lokomotivu
samotnou. V případě parního vlaku musíte dvojitě kliknout na tendr. Elektrické vlaky
nemají žádnou takovou vlastnost. Př íklady panelů vlastností s úrovněmi paliva jsou
zobrazeny níže:

Počáteční úroveň paliva lokomotivy v procentech na začátku aktivity může být nastavena
pomocí posuvníků, které lze posouvat zleva doprava. Pokud vaše aktivita vyžaduje
doplnění paliva nebo vody, pak by měly být tyto úrovně sníženy z maxima.
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5 Nastavení nákladu u vagonu
Podobně dvojitým kliknutím na každý nákladní vagon můžete zobrazit jeho okno
vlastností a nastavit, jestli jeho počáteční stav je naložený nebo prázdný. Nemůžete
naložit náklad, například uhlí, do již naloženého vagonu  a obdobně nemůžete vyložit
náklad z prázdného vagonu.

Na obrázku výše má vagon políčko “Pre-Load Cargo” nezaškrtnuté, což je výchozí stav.
Zaškrtnutím políčka se vagon vyplní patřičným nákladem (uhlí, kontejner, atd.) a potom
může být vyložen.
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6 Prohlížení instrukcí
V modu řízení můžete zkontrolovat Asistenta úkolu (Assignment Assistant) a uvidíte
instrukce, které bude mít uživatel při hraní aktivity.

Jak je instrukce nazvaná, to záleží na typu místa, které bylo vybráno:

 Pro nákladní kontejnerový jeřáb je instrukce zobrazena jako “Pick up a Freight
Container from <název místa>

 Pro palivo (uhlí/nafta/voda) je instrukce zobrazena jako “Pick up Fuel <typ
paliva> from <název místa>”; například, “Pick up Fuel (Coal) from Bath
Coaling Stage”

Na 2D mapě se vodní jeřáby zobrazují jako kapka vody, zatímco tankovací stojany a
místa nakládky se zobrazují jako čerpací stojan.
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