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Rail Simulator – Package Manager

1 Úvod

1.1 K čemu slouží?
Rail Simulator Package Manager je nástroj, který pomáhá sdílet vaše soubory pro Rail Simulator
s komuni tou  oko lo Rail Simulatoru. Umožňuje instalovat balíčky do Rail Simulatoru a také
odstraňovat balíčky, které jsou již nainstalované .

1.2 Co dělá?
Package Manager 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 instalace nebo odstranění balíčků Rail Simulatoru.

1.3 Co můžete nainstalovat?
Instalovat můžete pouze balíčky Rail Simulatoru. Tyto soubory mají koncovku (.rpk).

1.4 Co můžete odstranit ?
Každý balíček, který máte nainstalov aný do Rail Simulatoru. Ty jsou identifikovány v instalaci,
kterou specifikujete Package Manageru.
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2 Použití

2.1 Přehled
Package Manager spustíte dvojklikem na ikonu s názvem Package Manager ve vaší instalaci Rail
Simulatoru (může být přesunut ).

Po načtení zobrazí Package Manager úvodní obrazovku, kde máte na výběr, co chcete
s nástrojem provádět . Tyto volby jsou ‘Install a New Package’ (instalace nového balíčku) a
‘Uninstal l Existing Packages’ (odstranění existujících balíčků) . Jednoduše si zvolte možnost a
klikněte na Next . Package Manager má stránkově založenou strukturu, to znamená, že vás
provede instalací balíčku nebo odebráním 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 dokončením důležitých částí procesu, který si vyberete . Struktura
stránek je následujíc í :

2.2 Úvodní stránka
Na úvodní stránce Package Manageru si zvolíte, co chcete dělat – buď instalovat nový balíček
nebo odebrat existující balíčky . Jednoduše si zvolte možnost kliknutím na ‘Install a New
Package’ nebo ‘Uninstall Existing Packages ’. Jakmile máte vybráno, pokračujte kliknutím na
tlačítko Next.

V tomto bodě se další postup Package Manageru dělí na dvě cesty, podle výběru instalace nebo
odstranění balíčku .

2.3 Instalace

2.3.1 Výběr balíčku k instalaci
V tomto kroku vybíráte balíček, kterých chcete nainstalovat do Rail Simulatoru. Ten můžete
zadat přímo do textového políčka, do kterého zapíšete jméno balíčku, který chcete nainstalovat
do Rail Simulatoru (zadejte celou cestu k souboru ). Jednodušší cesta vede přes použití tlačítka
‘Browse’ (procházet), které zobrazí dialog pro výběr balíčku. Mějte na paměti, že platné balíčky
musí mít příponu (.rpk). Žádné jiné typy souborů nebudou akceptovány .

2.3.2 Výběr instalace Rai l Simulatoru
Automaticky najde vaši instalaci Rail Simulatoru, do které bude Package Manager instalovat váš
balíček a následně vám ho zobrazí ke kontrole . Zde můžete zvolit svou instalaci Rail Simulatoru i
manuálně, a to pro případ, že chcete instalovat balíček do jiného umístění, než které našel Package
Manager. 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 Rai l Simulatoru manuálně, zvolený adresář musí být
platným adresářem Rai l Simulatoru, to znamená, že musí obsahovat soubor Rail Simulator.exe,
adresář plugins se souborem GameManager.rs p, a další důležité adresáře pro Package Manager,
jmenovitě ‘Assets’ a ‘Content’, jinak ho Package Manager nebude akceptovat . Tlačítko Automatic
Search znovu najde instalaci Ra il Simulatoru automaticky.
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2.3.3 Instalace
Na této stránce dojde k závěrečné instalaci balíčku . Zkontrolujte, zda jsou zobrazené  informace
správné a stiskněte tlačítko ‘Install ’ (instalovat) pro nainstalování balíčku . Instalace může trvat
dlouho v závislosti na tom, jak velký balíček je. O průběhu procesu vás informují detaily na
obrazovce.

2.3.4 Dokončení instalace
Tato obrazovka vás informuje o úspěšné instalaci balíčku. Dává vám na výběr, zda se chcete
vrátit na začátek přes tlačítko ‘ Return to Start’ (návrat na začátek) a instalovat další balíčky
nebo odstranit existující balíčky nebo chcete ukončit Package Manager přes tlač ítko ‘Finish’
(dokončit).

2.4 Odebrání

2.4.1 Výběr instalace Rai l Simulatoru
Automaticky najde vaši instalaci Rail Simulatoru, ze které bude Package Manager odstraňovat
balíčky a následně vám je zobrazí ke kontrole . Zde můžete zvolit svou instalaci Rail Simulatoru i
manuálně, a to pro případ, že chcete odstranit balíčky z jiného umístění, než které našel Package
Manager. 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 Rai l Simulatoru manuálně, zvolený adresář musí být
platným adresářem Rai l Simulatoru, to znamená, že musí obsahovat soubor Rail Simulator.exe,
adresář plugins se souborem GameManager.rs p, a další důležité adresáře pro Package Manager,
jmenovitě ‘Assets’ a ‘Content’, jinak ho Package Manager nebude akceptovat . Tlačítko Automatic
Search znovu najde instalaci Ra il Simulatoru automaticky.

2.4.2 Výběr balíčků k odebrání
V tomto kroku se zobrazí seznam vše ch nalezených balíčků, které jsou nainstalované ve zvolené
instalaci Rail Simulatoru. Ze seznamu zvolte ty balíčky, které chcete odebrat . Výběr balíčku
provedete kliknutím na zaškrtávací políčko vedle jeho jména, takže se v něm zobrazí fajfka . Ze
seznamu můžete zvolit libovolný počet balíčků, které chcete odebrat.

2.4.3 Odebrání
V tomto kroku dojde k odebrání zvolených balíčků . Zkontrolujte, zda jsou zobrazené  informace
správné, zda opravdu chcete odebrat všechny zobrazené balíčky  a stiskněte tlačítko ‘Uninstall ’
(odebrat) pro odebrání zvolených  balíčků. Odebrání může trvat dlouho v závislosti na tom, jak
velké balíčky jsou. O průběhu procesu vás informují detaily na obrazovce .
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2.4.4 Dokončení odebrání
Tato obrazovka vás informuje o úspěšné m odebrání  balíčků. Dává vám na výběr, zda se chcete
vrátit na začátek přes tlačítko ‘ Return to Start’ (návrat na začátek) a instalovat další balíčky
nebo odstranit existující balíčky nebo chcete ukončit Package Manager přes tlač ítko ‘Finish’
(dokončit).

2.5 Rychlá instalace
Pro rychlejší a snadnější instalaci balíčků umožňuje Package Manager přetažení jednoho nebo
více souborů s balíčky přímo na EXE soubor Package Manageru. Přetažením souborů přímo na
spustitelný soubor se otevře Package Manager a okamžitě začne instalace balíčků do vaši
instalace Rail Simulatoru (pokud byl Rail Simulator nainstalován korektně ). Během načítání
zobrazuje Package Manager průběh instalace  a informuje vás o dokončení instalace předtím,
než zpřístupní ukončovací obrazovku .
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3 Použití příkazové řádky

Package Manager může být použit i přes příkazovou řádku , a vy, uživatel, ho můžete použít
v módu rychlé instalace předáním cesty k balíčku, který chcete nainstalovat, jako přídavný
parametr. Pro ještě rychlejší instalace můžete  použít parametr –NoButtons,  který zavře okno
po kompletní instalaci, takže není třeba mačkat žádná tlačítka .

3.1 Tichá instalace
Pro ty, kteří chtějí instalovat balíčky bez načítání aplikace , nabízí Package Manager parametr
–Silent. Použitím tohoto příkazu a vložením cesty k balíčku, který chcete nainstalovat,  bude
Package Manager instalovat balíček do Rail Simulatoru tiše. To znamená, že nic nebude
nahráváno a nedostanete žádné informace o průběhu instalace, ale balíček bude nainstalován
na pozadí.

3.2 Odebrání
Pro rychlejší odebrání balíčků může být Package Manager spuštěn z příkazové řádky
s parametrem –Uninstall. Mějte na paměti, že toto musí být jediný parametr . Otevře se Package
Manager pouze v režimu odebírání, kde první zobrazená obrazovka bude výše popsaný ‘Výběr
balíčků k odebrání ’, umožňující zvolit balíčky k odebrání a poté je odebrat .
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