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Rail Simulator –Jak vytvořit instrukci Consist Operation

1 Umístění instrukce Consist Operation

Nejkomplexnější typ instrukce je instrukce Consist Operation (manipulace se soupr avou)
a je umístěna na levém horním panelu.

Pro přidání instrukce stiskněte tlačítko Consist Operation, 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 Consist Operation
Abyste mohli upravovat vlastnosti instrukce Consist Operation, 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 kliknut ím na ikonu
připínáčku, aby byl stále viditelný.

Momentálně jsou všechny položky  prázdné.

Níže je seznam všech položek a popis, co znamenají:

Add to Front (Připojit dopředu) : Použijte toto tlačítko k vytvoření instrukce, kde
hráč musí připojit vozidla na předek lokomotivy. Klikněte na toto tlačítko, potom na
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každé vozidlo, které chcete připojit, potom klikněte na manipulační kolej, nástupiště
nebo cíl, kde se tato vozidla momentálně nacházejí. Je vytvořena instrukce s číselným
seznamem vozidel.

Add to Back (Připojit dozadu) : Použijte toto tlač ítko k vytvoření instrukce, kde
hráč musí připojit vozidla na zadek lokomotivy. Klikněte na toto tlačítko, potom na
každé vozidlo, které chcete připojit, potom klikněte na manipulační kolej, nástupiště
nebo cíl, kde se tato vozidla momentálně nacházejí. Je  vytvořena instrukce s číselným
seznamem vozidel.

Drop Off (Odpojit): Toto tlačítko vytvoří instrukci, kde musí být vozidla odpojena na
určeném místě. Klikněte na toto tlačítko, potom na každé vozidlo, které chcete odpojit,
potom klikněte na manipulační  kolej, nástupiště nebo cíl, kde se tato vozidla mají
odpojit. Je vytvořena instrukce s číselným seznamem vozidel.

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

Operation Order (Pořadí operací): Toto je zaškrtávací políčko, které je standardně
zaškrtnuto. Když je zaškrtnuto, záleží na pořadí, v jakém hráč plní instrukce pro
manipulaci se soupravou. Když není zaškrtnuté, mohou být instrukce plněny
v libovolném pořadí. Chyby v pořadí instrukcí jsou zobrazeny na konci aktivity.

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 zobrazí, když byla úspěšně dokončena celá aktivita. Tato
položka nemusí být vyplněna, pokud to není poslední inst rukce 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 Consist Operation
Seznam oddělených instrukcí manipulace se soupravou  zobrazuje název místa
manipulace, povolenou dobu trvání  a potřebná vozidla. Pokud je v seznamu více než
jedna instrukce, tak se zobrazí posuvník, pomocí kterého můžete prohlížet další
instrukce.

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.

Train Order (Řazení vlaku): Jedná se o přepínací ikonu. Pokud je zapnuta, je
důležité pořadí vozidel při sestavování vlaku. Pokud je vypnuta, pořadí vozidel ve
vlaku není důležité a může být jakékoliv. Chyby v řazení vlaku jsou zobrazeny na
konci aktivity.

Duration (Doba trvání) : Toto je povolená doba trvání instrukce v minutách.
Změna této hodnoty bude mít přímý dopad na položky času příjezdu a odjezdu.

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 vypočíta né 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.
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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 Drop Off (odpojení vozidel) v okně Asistenta
úkolu. Text informuje hráče, jestli se jedná o odpojení vozidel nebo připojení vozidel
na předek nebo připojení vozidel na zadek lokomotivy, a udává čísla vozidel. Pro
instrukci odpojení vozidel zobrazuje také místo, kde má k odpojení dojít. také je
zobrazen předpokládaný čas příjezdu a odjezdu a stav dokončení instrukce indikovaný
červeným křížkem nebo zelenou fajfkou.
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