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Úvod
NetSceneryX je systém, který má na starosti následující dvě hlavní funkce:
•

Reportování letů

•

Aktualizaci krajiny

V současné době umí spolupracovat s následujícími simulátory:
•

Microsoft Flight Simulator 2004

•

Microsoft Flight Simulator X

•

Laminar Research X-Plane 9

•

Laminar Research X-Plane 10

X-Plane verzi je možné provozovat na všech dostupných platformách, tedy i pod Linuxem a
na Macu.
Při reportování letu se klient připojí k vašemu simulátoru a začne z něj načítat data potřebná k
vyhodnocení vašeho letu. Jedná se především o vaši polohu, výšku, rychlost, kurz, stav paliva a
další údaje. Tato data odesílá v pravidelných intervalech přes internet na server a používá je k
vyhodnocení průletu jednotlivými kontrolními body příslušné mise, kterou letíte. Každá mise má
několik kontrolních bodů, které mají specifikovanou svou pozici a poloměr a které je nutné pro
úspěšné splnění letu všechny prolétnout. Kontrolní body mohou mít pro sepnutí ještě dodatečné
podmínky typu že musíte stát na zemi, musíte dosáhnout bodu do určitého času, nesmíte překročit
určitou výšku atd.
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Aktualizace krajiny probíhá vždy při spuštění klienta, vy tak máte vždy aktuální stav objektů
v krajině tak, jak je definován na serveru. Jedná se jednak o objekty k příslušným misím, jako
bouračka na dálnici, požár továrny, havárie dopravního letadla apod. a jednak stálé objekty
nezávislé na misích, jako nemocnice, významné orientační body, základny LZS.
Celá tvorba misí v netScenery je založena na rozmisťování připravených univerzálních
objektů typu auta, letadla, lodě, domy do krajiny. Toto rozmisťování je prováděno přes webové
rozhraní, tj. k vytvoření nové mise a přidání objektů do FS není zapotřebí žádná znalost tvorby
krajin.
Nezanedbatelnou výhodou je i minimalizace přenášených dat při aktualizacích – při první
aktualizaci se stáhnou všechny knihovny s objekty a textury, při dalších pak jen definice rozmístění
těchto objektů v krajině a popisy aktuálních misí – kompilace samotného souboru, který obsahuje
aktuální vzhled krajiny probíhá až na vašem počítači.

Instalace
Klient je naprogramován v Javě, pro jeho spuštění je nutné mít nainstalovánu Javu od Sunu,
kterou lze stáhnout zde: http://www.java.com. Minimální verze je 1.5.0, čím novější ale budete mít,
tím lépe. V některých případech se stává, že klient s nejnovější Javou 7 nefunguje správně – na
stránkách lze ale stáhnout starší verzi 6, která funguje bez problémů.
Při prvním spuštění budete dotázáni na vaše uživatelské jméno a heslo, dále pak na to, s
jakým simulátorem chcete klienta používat. Pokud máte nainstalováno více simulátorů současně a
chcete se všemi používat netScenery, je potřeba vytvořit si separátní instalaci pro každý simulátor,
nelze používat jednu instalaci pro více simulátorů.
Na následujících stránkách je rozepsán postup instalace pro jednotlivé simulátory.
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Instalace: FS2004
Adresář s klientem umístěte kamkoliv na disku, dobré je se vyvarovat dlouhých cest k
adresáři obsahujících mezery, češtinu, ideální je např. D:/FS2004/netScenery. Propojení s FS2004 je
realizováno přes FSUIPC, stačí neregistrovaná, volně dostupná verze. Pokud FSUIPC nemáte,
stáhněte si ho na následující adrese: http://www.schiratti.com/dowson.html.
Kompilování scenerií se provádí programem bglcomp z FS2004 SDK, k jeho správné funkci
je potřeba mít nainstalované MS XML. Ke stažení je na stránkách Microsoftu (stáhnout a
nainstalovat msxml.msi).
Po první spuštění a následné synchronizaci by se měly v adresáři netscenery vytvořit
podadresáře scenery a texture. Jakmile je první synchronizace úspěšně dokončena, je potřeba přidat
adresář netScenery do FS jako klasickou scenerii (Settings / Scenery Library). NetScenery musí mít
nejvyšší prioritu a být na prvním místě seznamu scenerií.

Tímto je instalace hotová, nyní je dobré si ověřit, že vidíte korektně aktualizovanou scenerii a
otestovat si načítání dat z FS2004. To lze nejlépe přes netScenery-Creator, který formou tabulky
ukazuje aktuální data ze simulátoru.
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Instalace: FSX
Adresář s klientem umístěte kamkoliv na disku, dobré je se vyvarovat dlouhých cest k
adresáři obsahujících mezery, češtinu, ideální je např. D:/FSX/netScenery. Propojení s FSX se
provádí přes SimConnect, což je rozhraní pro komunikaci, které má FSX vestavěné, není tedy
potřeba instalovat žádné dodatečné pluginy. NetScenery spolupracuje jen s novějšími verzemi
SimConnectu, z toho důvodu je potřeba mít nainstalovaný Acceleration Expansion Pack, v případě
že ho nemáte, je potřeba mít nainstalovaný Servis Pack 2 pro FSX.
Aby fungovalo spojení mezi FSX a klientem, je potřeba nakopírovat jeden config z archivu,
SimConnect.xml, do adresáře, kde má FSX uloženy konfigurace. Tento adresář se liší dle
používaného operačního systému, přičemž za Uzivatel, si dosaďte své aktuální uživatelské jméno.
Windows XP

C:\Documents and Settings\Uzivatel\Data aplikací\Microsoft\FSX

Windows Vista C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Microsoft\FSX
Windows 7

C:\Users\Uzivatel\AppData\Roaming\Microsoft\FSX

Pokud již tento soubor v daném umístění existuje, např. nějaké jiná aplikace ho potřebovala,
je potřeba ho upravit přidáním následující sekce:
<SimConnect.Comm>
<Disabled>False</Disabled>
<Protocol>IPv4</Protocol>
<Scope>global</Scope>
<Address>127.0.0.1</Address>
<Port>17200</Port>
</SimConnect.Comm>

Tento blok přidejte těsně před text </SimBase.Document> na konci souboru. Tímto by mělo
být nastavení pro komunikaci klient - simulátor hotovo.
Nyní spusťte klienta, bez běžící FSX, po zadání loginu se zobrazí synchronizační dialog a
dojde ke stažení všech potřebných souborů pro generování krajin. Tato první synchronizace bude
trvat delší dobu, musí se stáhnout veškeré textury a knihovny objektů, ty se při dalších
synchronizacích již nestahují, pokud nedošlo k jejich změně na serveru.
Poté co byla dokončena synchronizace, zavřete okno klienta a spusťte FSX. V adresáři
netScenery vznikly synchronizací tradiční podadresáře scenery a textures, tedy klasická FS
scenerie. Ve FSX je nyní potřeba přidat adresář netScenery jako novou scenerii, s nejvyšší prioritou,
tudíž zcela nahoře v seznamu krajin.
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Tímto je celá instalace hotova, nyní je dobré si ověřit, že vidíte korektně aktualizovanou
scenerii, např. přesunem k některé z nemocnic, kterou netScenery obsahuje a otestovat si načítání
dat z FSX, to lze nejlépe přes netScenery-Creator, který formou tabulky ukazuje aktuální data ze
simulátoru.
Instalace klienta pro FSX na jiný počítač
Klient při reportování letu nemusí běžet na stejném počítači jako simulátor, mohou spolu
komunikovat po síti, což má určité výhody, klient neubírá výkon pro FS a vidíte okno klienta během
letu na jiném monitoru. Je pak ovšem potřeba mít dvě instalace, jednu na počítači s FS, která se
stará o aktualizaci krajiny, tj. vždy před lítáním ji spustíte, provede se aktualizaci, pak ji zase
vypnete. Druhou instalaci na jiném počítači, která řeší jen reportování letu. Je nutné dbát na to,
abyste před letem spustili obě instalace, jinak by mohlo dojít k tomu, že vám nebude sedět krajina a
popisy misí. Pro propojení po síti je potřeba přepsat konfigurační soubory, jednak netScenery.cfg v
adresáři netScenery, kde se upraví:
fsx_ip=192.168.1.15
fsx_port=17200
compile_scenery=0

IP změňte na adresu, kterou má váš počítač, na kterém běží FSX. Port není potřeba měnit, ale
pokud by bylo potřeba, je to možné. Stejné údaje pak vepište i do SimConnect.xml na počítači s
FSX, do sekcí <Address> a <Port>. Aby se zabránilo stahování a kompilování misí na počítači bez
FSX, je potřeba upravit v netScenery.cfg compile_scenery=1 na compile_scenery=0. Tímto se při
startu klienta zcela vypne synchronizace krajiny.
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Instalace: X-Plane 9 / 10
Adresář s klientem umístěte do adresáře Custom Scenery ve vaší instalaci X-Plane. Spusťte
NetScenery.exe, tím dojde k prvotní synchronizaci a vytvoření adresářové struktury, kterou mají
doplňkové krajiny pro X-Plane.
Priorita scenerie musí být nastavena tak, aby byla nejvyšší ze všech, které máte nainstalovány.
Pak bude zajištěno, že objekty k misím se vám vždy zobrazí a nebudou odstraněny jinou scenerii. V
X-Plane 9 se priorita nastavuje pojmenováním adresáře, v X-Plane 10 je určena v souboru
scenery_packs.ini. NetScenery musí být v obou případech zcela nahoře.
Aby mohl netScenery klient přijímat data, je nutné nainstalovat plugin. Kromě posílání
letových dat umožňuje plugin zobrazování zpráv z mise přímo v simulátoru nebo reloadování
scenerie při tvorbě misí.
Instalace pluginu se provede přesunutím adresáře NetScenery, který se nachází v zipu v
install/XPL_NetScenery_plugin do adresáře Resources/plugins ve vaší instalaci XPlane.
Nyní by měl být Váš X-Plane připraven pro létání u CVARS.
Nastavení portů
Klient se simulátorem komunikují zasíláním zpráv přes UDP, předpokládá se, že obě aplikace
běží na stejném počítači. Běh na různých počítačích není prozatím možný. S velkou
pravděpodobností nebude potřeba do základního nastavení nijak zasahovat. Klient posílá zprávy
pluginu na port 49342, letová data přijímá klient na portu 49341. Pokud by bylo potřeba z nějakého
důvodu porty přenastavit, lze tak učinit v netscenery.cfg, položky xplane_port_plugin a
xplane_port_listen. Hodnotu zapsanou u xplane_port_plugin je potřeba sdělit i pluginu
úpravou Output/preferences/NetScenery.prf ve vaší instalaci X-Plane.
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Reportování misí
Program se spouští dvojklikem na netSceneryX.exe. Při prvním spuštění budete vyzváni k
vložení uživatelského jména a hesla - při dalších spuštěních si ho již program pamatuje. Aktuální
stav scenerie s popisem misí a letů se načítá vždy při spuštění klienta, v tu dobu by neměl běžet
simulátor.
Reportování misí slouží k evidenci vašich letů v rámci CVARS a k jejich vyhodnocování.
Každá mise obsahuje několik oblastí, waypointů, kterými musíte prolétnout, aby vám mise byla
uznána jako splněná. Většinou se bude jednat u vrtulníkových misí o tato místa - letiště, místo
zásahu, nemocnice, letiště. U letadlových misí pak letiště ze kterého odlétáte a cílové letiště. To
kterými oblastmi máte prolétnout by mělo být vždy zřejmé z popisu mise. Každý waypoint má
určitou toleranci zadanou v metrech od středu zadaného v systému, pro kterou se bere, že jste jím
úspěšně prolétli. Waypointy je potřeba prolétávat v daném pořadí, tak jak jsou definovány pro tu
kterou misi. Jakmile na začátku neprolétnete prvním waypointem, nezaznamenají se již ani průlety
dalšími. Na to je potřeba si dávat obzvláště pozor a začínat na správném heliportu/stojánce. Po
celou dobu letu musíte být připojeni na internet a musí být funkční čtení dat ze simulátoru.
Prakticky provedete zalétnutí vámi vybrané mise následovně. FS máte vypnutou, spustíte
NetScenery, při startu proběhne synchronizace krajiny, čímž získáte aktuální seznam misí / letišť a
jejich podobu ve FS.
NetScenery nabízí dva typy letů a to mise, které najdete na pod záložkou „Missions“ a tzv.
linkové lety, které jsou pod záložkou „Air-line flights“. V případě mise si vyberete jednu z
nabízených misí, které jsou rozděleny do jednotlivých skupin. V případě linkového letu si z
rozbalovacích nabídek volíte letiště odletu a cílové letiště.
Poté co si vyberete let, který chcete letět, pustíte FS a přesunete se na místo, ve kterém mise /
linka začíná. Provedete naplánování letu. Až budete mít vše připraveno, kliknete na tlačítko Fly this
mission / Fly this flight, čímž se dostanete na formulář, kde vyplníte základní informace o letu.

Letadlo / vrtulník, se kterým letíte, se snažte vždy nejdříve zvolit z předdefinovaných hodnot,
až pokud ho tam opravdu nenajdete, zvolte možnost „Other“ a vyplňte typ textově. Vyplňování
počtu pasažérů a nákladu je prozatím dobrovolné a není vyžadováno. Vyplňované hodnoty jsou
omezeny maximální hodnotou dle zvoleného typu letounu. V případě linkových letů se snažte počty
lidí pokud možno vyplňovat a také dbejte na to, aby to, co vyplníte, odpovídalo naložení letadla v
simulátoru. V případě, že vaše aktuální poloha v simulátoru je příliš vzdálena od prvního
waypointu, je zobrazeno v tomto dialogu varování a vy ještě můžete provést nápravu. Vyplňuje se
zde také typ letu, tj. zda letíte let soukromě offline, s někým jiným v multiplayeru, případně na
některé ze sítí typu IVAO, VATSIM.
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Po odkliknutí tlačítka „Start“ se informace o začátku přenese na server, takže pokud kdykoliv
potom misi přerušíte a nedolítnete do konce, bude tento fakt zaevidován a mise bude brána
pravděpodobně jako nesplněná. Kliknutím na tlačítko se také začne odpočítávat čas vašeho letu a
dojde k přepnutí na obrazovku, kde jsou veškeré informace o probíhajícím letu.

NetScenery klient musí být po celou dobu letu spuštěný! Po stisknutí tlačítka Start
nevypínejte NetScenery klient!
V levém dolním rohu je důležitá informace o tom, ke kterému waypointu máte v tuto chvíli
letět a vzdálenost od tohoto místa (pokud nemá waypoint nastaveno skrývání tohoto údaje),
případně další omezující podmínky (limity na výšku, rychlost, časy,...), které musíte splnit pro
úspěšné zalogování tohoto kontrolního bodu.
V pravé části je seznam všech zpráv, které vám klient za celou dobu reportu pošle. Pozornost
je třeba věnovat hlavně červeným řádkům, které znamenají, že je něco špatně. Buď po technické
stránce (nefunkční server), případně jste udělali něco nepovoleného v simulátoru (slew mode) a
report tak pravděpodobně nebude úspěšně dokončen. V případě, že se vám něco takového stane na
počátku letu, je lepší report ukončit a začít znovu.
Nyní odlétnete celou misi. Občas můžete zkontrolovat v okně netScenery klienta, že
waypoint, ke kterému máte letět, souhlasí s místem, kam právě ve FS letíte. V případě, že misi máte
dokončenou, nebo i že ji již nejste schopni dokončit (ztratili jste se, spadla vám FS,...), je nutné
ukončit report a to stisknutím tlačítka End this report.
Po jeho stisku se zobrazí dialog, ve kterém v případě misí můžete připsat nějaký komentář k
průběhu mise - zážitky, odůvodnění neúspěchu (nenalezli jste místo zásahu, museli jste se vrátit
kvůli závadě, počasí, atd.) a v případě linkových letů musíte vyplnit trasu letu. Pozor, všechny věci,
které zde budete vyplňovat, musí být bez diakritiky. Je zde také zatržítko, kterým můžete říct, že se
vám mise líbila a ocenit tak snahu autora při její tvorbě.
Po vyplnění toho formuláře klikněte na tlačítko Send report, čímž formulář odešlete na server,
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kde proběhne vyhodnocení vašeho letu - to zda jste byli úspěšní se zobrazí vzápětí. Následně po
odeslání reportu a obdržení výsledku se netScenery klient dostane zpět do základního stavu, ve
kterém je po spuštění, a je možno vybrat např. další misi k zalítnutí.
Létání linkových letů je obdobné jako létání misí, v horní části klienta vyberete záložku Airline flights a tam si zvolíte, z kterého letiště na které chcete letět. V textovém poli se zobrazí
dodatečné informace k vybranému letišti, např. konkrétní staní, na které musíte zajet, aby byl repot
úspěšný. NetScenery si pamatuje, na kterém místě se právě nacházíte, tato inforamce je zobrazena v
levém spodním rohu. Zahájení, průběh a ukončení reportu je shodné s klasickou misí, s tím
rozdílem, že linkový let má jen dva waypointy, na letištích, mezi kterými letíte.
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