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Rail Simulator – Jak nastavit provoz AI vlaků

1 Umístění statické soupravy
Stejně tak jako nastavení provozu AI vlaků, což je podrobně popsáno  v další sekci,
mohou být v aktivitě umístěny i statické soupravy. Statické soupravy jsou buď
jednotlivá vozidla nebo celé soupravy, které nemají přiřazeného strojvedoucího. To
znamená, že nemají žádnou instrukci a zůstanou tam, kde byly umístěny.

Jakmile jste v aktivitě, kterou chcete upravovat, můžete umístit vozidla ze seznamu
lokomotiv & tendrů (Engines & Tenders) a vagonů (Rolling Stock).

Statické soupravy neobsadí obvod návěstidla, to se děje pouze v případě, že má vlak
strojvedoucího, takže by nemě ly být umísťovány na hlavní koleje nebo kdekoliv, kde
mohou kolidovat s vlakem hráče nebo jinými AI vlaky.

Dobrými místy na umístění statických souprav jsou seřadiště a manipulační koleje.
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2 Nastavení provozu AI vlaků
Pohyblivé AI (Artificial Intelligence - umělá inteligence) vlaky jsou důležité při
vytváření realistických a dynamických aktivit. Nastavení chování AI vlaků v aktivitě se
neodlišuje od nastavení instrukcí pro vlak hráče.

Umístěte lokomotivu ze seznamu Engines & Tenders, potom doplňte soupravu o vagony
z nabídky Rolling Stock.

Přidejte strojvedoucího kliknut ím levým tlačítkem na ikonu Driver v levém horním panelu
a potom klikněte levým tlačítkem na lokomotivu.

Na lokomotivě se nyní objevil disk s ikonou strojvedoucího. Dvakrát klikněte na tento
disk, aby se otevřel panel vlastností strojvedoucí ho.
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Ujistěte se, že políčko Player Consist (souprava hráče) zůstalo nezaškrtnuté, aby vlak
zůstal AI vlakem. Políčko je standardně nezaškrtnuté.

V úplně nejjednodušším případě stačí vyplnit obsah panelu vlastností strojvedoucího,
abyste vytvořili fungující AI vlak. Jednoduše nastavte počáteční čas (ten nemůže být
dříve než čas začátku aktivity), nastavte zařazení vlaku (Service Class) a určete cíl.

V modu řízení, když nastane určený počáteční čas, tento jednoduchý AI vlak vyrazí
do svého cíle, kde se zastaví.

Podívejte se níže do sekce Prohlížení AI provozu, abyste se ujistili, že se AI vlaky
chovají podle očekávání, aniž byste se museli přepínat do modu řízení.

Komplexnější instrukce mohou být pro AI vlaky nastaveny stejným způsobem jako pro
vlak hráče. Osobním AI vlakům můžete chtít nastavit zastávky.

Zde je několik tipů, které je potřeba mít na paměti při nastavování AI vlaků:
 V oddíle (obvodu) návěstidla může být maximálně jeden vlak.
 Rozložte počáteční časy AI vlaků tak, aby hráč viděl rozložený a častý provoz.
 Nastavte všem AI vlakům rozdílné cíle, jinak se vlaky začnou h romadit.
 Dobrým cílem pro AI vlaky jsou portály. Portály jsou značky, které jsou umístěny

na kolejích, a mohou být nastaveny jako platný cíl. Pokud pošlete AI vlak do
portálu a má tam cíl, dojde k odstranění AI vlaku ze světa.  To má pozitivní vliv na
výkon a také se uvolní cesta pro další AI vlaky. Pokud jsou časy rozložené, může
být stejný portál použitý více AI vlaky.

 Nenastavujte cíl žádného AI vlaku na místo, které bude kolidovat s jízdou vlaku
hráče.

 Nepřiřazujte AI vlakům zařazení “Special”, protože tím by AI vlaky dostaly vyšší
prioritu než vlak hráče a mohlo by to způsobit, že by hráč zůstal stát u
návěstidla na Stůj.

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

Strana 4



Rail Simulator – Jak nastavit provoz AI vlaků

3 Prohlížení AI provozu
Jakmile byl AI vlak umístěn, můžete zkont rolovat, jestli má platnou cestu do svého cíle.

Pokud má vlak nějaké další instrukce kromě informací o strojvedoucím, můžete  vidět
očekávané časy př íjezdu a odjezdu pro tyto instrukce. Pokud jsou časy zobrazeny, tak
má AI vlak planou cestu pro tuto instrukci. Pokud jsou u cíle místo času vykřičníky,
nemohla být nalezena platná cesta.

Když se jedná o tento případ,  můžete se pokusit najít chybu v trasování (viz. následující
sekce), nebo zvolit jiný cíl.

Pokud má váš AI vlak pouze instrukci strojvedoucího, není zde žádná zpětná vazba,
jestli váš vlak našel platnou cestu do svého cíle. K otestování, jestli váš vlak pracuje
správně, můžete použít náhled v rámci editoru.

Pro náhled chování vašich AI vlaků můžete použít časový displej na spodním okraji
obrazovky:

Stiskněte tlačítko Play/Pause, abyste spustil i a zastavili posun času v editoru. Tento
pseudomod řízení  má další výhodu v tom, že kamera zůstane volná a stále zůstanou
dostupné funkce editoru.

Přemístěte se ke svému AI vlaku a použijte časový displej k urychlení času do
okamžiku startu vašeho AI vlaku. Tlačítka s násobky času urychlí čas tolikrát, jak je
uvedeno na tlačítku. Pokud se váš vlak pohybuje, tak má platnou cestu.

Náhled na pohyb AI vlaku pomocí časového displeje je také skvělý způsob, jak zjistit,
kde bude AI vlak v daný čas. Pokud nechcete přecházet na pozici AI vlaku a sledovat
ho, můžete otevřít 2D mapu a sledovat jeho pohyb tam. 2D mapa zobrazí pohyb všech
AI vlaků.
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4 Řešení problémů s AI provozem
Někdy může provoz AI vlaků selhat. Většinou je to proto, že dispečer nemůže najít
cestu do cíle. AI vlaky mohou mít také nehody , které vyústí v kolizi AI vlaků a to
způsobí ukončení aktivity.

Zde je seznam kroků, který vám pomůže  s nápravou problémů AI provozu:

Pokud vlak vůbec nenajde cestu ke svému cíli:
 Zkontrolujte zařazení AI vlaku (Service Class).  Například nákladní vlaky směřují

svou cestu po kolejích označených jak o nákladní, zatímco osobní vlaky se
vyhýbají seřadištím a nákladním kolejím.

 Zkontrolujte směr kolejí pomocí vizualizace přes klávesu mezerníku. AI vlaky
nepojedou proti směru koleje.

 Zkontrolujte koleje na případné chyby, které mohou objasnit, proč vlak nejede
tam, kam chcete. Chyby v kolejích mohou být:

o Fyzicky přerušené koleje.
o Chyba v typu koleje, kde část koleje může být označena špatným typem

(tj., uprostřed hlavní koleje může být čás t označená jako manipulační).
o Výhybka, která není správně vykreslená, a tím pádem není registrovaná

jako platná výhybka, přes kterou lze přejet.
 Zkontrolujte závěrečný cíl a podívejte se, jestli není obsazen jiným AI vlakem nebo

vlakem hráče.
 Zkontrolujte cíl a podívejte se, jestli ho nepoužívá jiný AI vlak nebo vlak hráče

jako cíl.
 K identifikaci , kde nastal problém, nastavte cíl, který je blíže počáteční pozici AI

vlaku, jako první instrukci.  Pokud na to místo pojede a zobrazí se jízdní řád, tak
chyba nastala někde dále. Měňte cíl a posouvejte ho dále , dokud nedojde
k chybě. Potom v dané oblasti zkontrolujte koleje  a provoz ostatních AI vlaků. .

 Zkontrolujte pořadí instrukcí AI vlaku. Pořadí, ve kterém se instrukce plní, je
zepředu dozadu. Všechny instrukce na prvním disku jsou dokončeny v daném
pořadí před tím, než se začnou zpracovávat instrukce na dalším disku. Ujistěte
se, že vlak není nucen vrátit se sám na sebe při plnění instrukcí.

Pokud vlak najde cestu ke svému cíli, ale vy s ní nejste spokojeni:
 Větší kontrolu nad cestou AI vlaku budete mít, když přidáte více instrukcí.

Přidejte instrukci Stop At Destination, ale nastavte rychlost v instrukci na
1MPH, takže se bude chovat jako průjez dný bod a vlak tam nezastaví. M ůžete
přidat průjezdných bodů kolik chcete, abyste dosáhli cesty AI vlaku, které
chcete. Pokud podél cesty, kterou chcete, aby AI vlak použil, nejsou žádné
značky cílů, můžete je př idat v editoru světa.

 Zkontrolujte zařazení AI vlaku (Service Class).  Například nákladní vlaky směřují
svou cestu po kolejích označených jak o nákladní, zatímco osobní vlaky se
vyhýbají seřadištím a nákladním kolejím.
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 Zkontrolujte směr kolejí pomocí vizualizace přes klávesu mezerníku. AI vlaky
nepojedou proti směru koleje.

 Zkontrolujte koleje na případné chyby, které mohou objasnit, proč vlak nejede
tam, kam chcete. Chyby v kolejích mohou být:

o Fyzicky přerušené koleje.
o Chyba v typu koleje, kde část koleje může být označena špatným typem

(tj., uprostřed hlavní koleje může být čás t označená jako manipulační).
o Výhybka, která není správně vykreslená, a tím pádem není registrovaná

jako platná výhybka, přes kterou lze přejet.

Pokud dojde ke kolizi AI vlaků:
 Pokud dojde ke kolizi AI vlaků, zobrazí se vyskakovací okno se zprávou.

Poznamenejte si čas, kdy ke kolizi v aktivitě došlo, a přehrajte si ji do času
těsně před kolizí a zapauzujte ji.  Podívejte se na 2D mapu a uvidíte, jestli není
některý z AI vlaků blízko statické soupravy. Pokud se statická souprava nachází
v cestě AI vlaku, pak vlak koliduje s ní. Protože statická souprava neobsadí
obvod návěstidla, AI vlak neví, že se tam nachází. Přesu ňte statickou soupravu
na jiné místo nebo ji smažte.

 Někdy mohou kolidovat dva AI vlaky. Použijte stejnou metodu jako výše,
podívejte se na 2D mapu, abyste viděli, jestli jsou v době těsně před koliz í
blízko sebe nějaké dva vlaky.  Pokud jsou, poznamenejte si jména souprav a
podívejte se na jejich vlastnosti strojvedoucích. Zkontrolujte zařazení vlaku
(Service Class) a změňte ho, pokud je nastaveno na “Special”, protože to je
velmi vysoká priorita. Zkontrolujte počáteční místa vlaků; pokud začínají  ve
stejném oddíle návěstidla, může dojít ke zmatení návěstidla. Výkon vlaků
ovlivňuje jejich rychlost, takže pokud m ají vlaky více instrukcí než jen
strojvedoucího, zkuste změnit hodnotu výkonu, aby jeden vlak nedohnal
druhého. Nakonec zkuste upravit počáteční čas y, takže AI provoz bude více
rozložený. Pokud všechno ostatní selže, zkuste odst ranit jeden z dotčených
vlaků.
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