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Rail Simulator – Package Creator

1 Úvod

1.1 K čemu slouží?
Rail Simulator Package Creator je nástroj, který pomáhá sdílet vaše soubory pro Rail Simulator
s vaš im i  p řá te l i  a  komun i tou oko lo Rail Simulatoru. Rail Simulator vám nechává  vo lnou
ruku  p ř i  vy t vářen í  v la s tn í ch t ra t í ,  a k t i v i t ,  souprav a  da lš í ch dop l ňků ,  k te ré  můžete
použ í t  ve  h ře ,  a Rail Simulator Package Creator je navržen k tomu, aby vám pomohl vybrat a
‘zabalit ’ tyto doplňky, takže je budete moci  sdílet s ostatními.

1.2 Co dělá?
Package Creator pracu je  podobně jako j iné  nást ro je  za ložené na  p růvodc ích ,  takže
práce  s n ím je  snadná . Pomocí jasných informací na obrazovce a ovládacích prvků vás provede
procesem vytvoření balíčku z vašich souborů pro Rail Simulator.

1.3 Jaká jsou omezení?
Jsou zde jistá omezení v tom, co vám Package Creator dovolí zabalit . Můžete zaba l i t  jakékol i
doplňky  nepatř íc í  k Rail Simulatoru, a jakékoli tratě a aktivity . Nemůžete zabalit soupravy
(consisty). Všechny tyto soubory by měly být umístěny ve správných adresářích Rail Simulatoru.
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2 Použití

2.1 Přehled
Package Creator spustíte z nabídky Start :

Start > Všechny programy > Rail Simulator Developer Tools 1.0 > Tools > Package Creator

Po spuštění zobrazí Package Creator úvodní obrazovku s vysvětlením, co Package Creator dělá.

Package Creator má stránkově založenou strukturu, to znamená, že vás provede vytvořením
balíčku krok po kroku. Každý krok je na samostatné ‘stránce’ s možností navigace mezi
stránkami pomocí tlačítek ‘Previous’ (předchozí) a ‘Next’ (další). Každá stránka vám pomáhá
s přípravou důležitých částí vašeho balíčku . Struktura stránek je následujíc í :

2.2 Úvodní stránka
Úvodní stránka do Package Creatoru informuje, jak začít proces vytvoření balíčku .

2.3 Výběr instalace Rail Simulatoru
Automaticky najde vaši instalaci Rail Simulatoru, odkud budete v Package Creatoru vybírat
soubory k zabalení a následně vám je zobrazí ke kontrole . Zde můžete zvolit svou instalaci Rail
Simulatoru i manuálně, a to pro případ, že chcete vytvořit balíček z jiného umístění, než které našel
Package Creator. Manuálně nastavit instalaci můžete buď přes tlačítko ‘Browse’ (procházet),
které zobrazí dialog pro výběr adresáře nebo můžete přímo zapsat cestu do políčka.
Mějte na paměti, že pokud měníte cestu k vaší instalaci Rail Simulatoru manuálně, zvolený
adresář musí být platným adresářem Rail Simulatoru, to znamená, že musí obsahovat soubor
Rail Simulator.exe, adresář plugins se souborem GameManager.rsp, a další důležité adresáře pro
Package Creator, jmenovitě ‘Assets’ a ‘Content’, jinak ho Package Creator nebude akceptovat .
Tlačítko Automatic Search znovu najde instalaci Rail Simulatoru automaticky.

2.4 Výběr souborů k zabalení
Zde říkáte Package Creatoru, co chcete komprimovat do balíčku. Zobrazí se dva dialogy, jeden
vlevo zobrazující nalezený obsah zvolené instalace Rail Simulatoru, který můžete zabalit , a druhý
vpravo zobrazující, co máte aktuálně vybráno k zabalení . Oba dialogy jsou rozděleny na záložky
‘Routes and Scenarios ’ (tratě a aktivity) a ‘Assets’ (doplňky), mezi kterými můžete přepínat
kliknutím na jejich horní část . Záložka ‘Routes and Scenarios ’ zobrazuje všechny tratě a aktivity
v odpovídajícím adresáři nebo balíčku , a záložka ‘Assets’ zobrazuje odpovídající doplňky .

Nejprve je pravý dialog, zobrazující obsah k zabalení, prázdný , a může být zap lněn z levého
dialogu. To se dělá jednoduše pomocí navigace ve stromové struktuře v dialogu Directory
Contents (obsah adresáře) a následným kliknutím na tlačítko ‘Add’ (přidat), nebo chytnutím a
přetažením obsahu, který chcete. Pokud to požadujete, můžete také jednoduše přetáhnout
obsah z externích souborových manažerů. Odstranění obsahu z dialogu Package Contents
(obsah balíčku) může být provedeno výběrem tohoto obsahu a stisknutím tlačítka ‘Remove’
(odebrat), nebo přetažením z dialogu Package Contents zpě t do dialogu Directory Content .
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Mějte na paměti, že jsou zde jistá omezení obsahu na záložce Routes and Scenarios, který může
být zabalen. Package Creator rozlišuje tratě pouze na trať jako takovou a jednotlivé aktivity,
které jsou v ní obsaženy. Ve struktuře jsou reprezentovány označením ‘Content’ (obsah tratě) a
‘Scenarios’ (akt ivity) .

2.5 Vytvoření jména balíčku
Zde můžete pojmenovat svůj balíček a to prostým zapsáním jeho jména přímo do textového
políčka. Akceptováno je jakékoli pojmenování, které neodporuje restrikcím Windows, např.
nesmí obsahovat znaky {. : / \ * ? " > < |}. Po vytvoření bude mít balíček do Rail Simulatoru
toto jméno, doplněné o koncovku (.rpk).

2.6 Volba cílového umístění balíčku
Zde vybíráte místo, kam bude váš balíček uložen . Cestu můžete zvolit buď přes dialog pro výběr
adresáře kliknutím na tlačítko ‘Browse’ (procházet), nebo můžete zapsat cest u přímo do
textového políčka . Musí se jednat o platnou cestu .

2.7 Vytvoření balíčku
Na této stránce dojde k závěrečnému vytvoření balíčku . Zkontrolujte, zda jsou zobrazené
informace správné a stiskněte tlačítko ‘Create’ (vytvořit) pro vytvoření balíčku . Vytváření může
trvat dlouho v závislosti na tom, kolik  informací je baleno. O průběhu procesu vás informují
detaily na obrazovce .

2.8 Dokončení
Tato obrazovka vás informuje o úspěšném vytvoření balíčku . Dává vám na výběr, zda se chcete
vrátit na začátek  přes tlačítko ‘Return to Start’ (návrat na začátek) a vytvořit další balíčky nebo
chcete ukončit Package Creator přes tlačítko ‘Finish’ (dokončit) .
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