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Úvod
Nové mise se tvoří ve webovém administrčním rozhraní NetScenery, které naleznete na
adrese: http://netscenery.sunware.cz
Přihlašovací údaje se používají stejné, jako na webu CVARS a v klientovi. Práva na tvorbu
misí nedostávají nově přijatí členové CVARS automaticky, je potřeba o ně zažádat prostřednictvím
fóra ve speciálním vlákně. K tomu, aby bylo žádosti vyhověno, je potřeba mít aspoň nějaký
minimální nálet vrtulníkových misí, abychom měli zaručeno, že víte, jak mise u CVARS vypadají.
S tvorbou misí úzce souvisí používání utility NetSceneryCreator, kterou naleznete v instalaci
klienta. Tato utilita slouží k přenosu pozice ze simulátoru do webového administračního rozhraní a
využijete ji při umisťování objektů a kontrolních bodů.

Tvorba mise
Dříve než začneme
Dříve než začnete tvořit, je potřeba rozmyslet si, jak vlastně mise bude vypada, na kterém
stanovišti bude atd.. V současné době je možné tvořit jen vrtulníkové záchranné mise na některém z
aktivních Kryštofů. K volbě tématu mise se prosím drže následujících pravidel:
•

V žádném případě neusmrcujte virtuální pacienty.

•

Snažte se o pokud možno co největší reálnost mise, tj. např. nedělejte misi pro leteckou
záchranku tam, kde by se v reálu spíše použil pozemní transport, snažte se pacienty vozit do
správných nemocnic.

•

Nekopírujte přesně aktuální reálné události včetně všech detailů.

•

Místa pro přistání v terénu vybírejte prosím tak, aby tam opravdu šlo bezpečně přistát.

Založení nové mise
Po příhlášení do webovém administrčním rozhraní NetScenery máte v levém menu položku
Missions. Po kliknutí na ni se zobrazí seznam všech misí, které jste kdy vytvořili, novou misi
založíte tlačítkem Add new mission, přičemž se vám zobrazí následující formulář:
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V něm je potřeba vyplnit název mise. Názvy pište spíše delší, např. místo pouhého „Nehoda“
uveďte i nějakou bližší specifikaci, tj. „Nehoda na křižovatce u Bělotína“. U CVARS je navíc
zavedeno pravidlo, že v hranatých závorkách na začátku názvu je uvedeno stanoviště, ze kterého se
mise letí a pokud se jedná o misi pro FSX, je v kódu ještě přítomno písmeno X. Pro X-Plane je v
kódu mise písmeno P. Pro Prahu tedy názvy misí začínají [K1], resp. [K1X] nebo [K1P].
Dále je potřeba vybrat, na které stanoviště mise patří, lze vybrat i jiné možnosti jak Kryštofy,
ty prosím nepoužívejte.
Poslední volbou je simulátor, pro který bude mise určena. Tuto možnost zvolte správně, není
možné ji později měnit.
Vytvoření nové mise potvrdíte stiskem tlačítka Create.
Základní nastavení
Základní nastavení se provádí na záložce Main. Provádí se zde především zadání veškerých
popisků, které pak pilot uvidí v klientovi a které budou uvedeny na webu CVARS.

Description – hlavní popis mise, zde popište, co se přihodilo, co je potřeba provést a veškeré
další potřebné informace.
Route – zde napište ve zkrácené formě trasu, kterou je potřeba zalétnout k úspěšnému splnění
mise. Defakto se jedná a slovní přepis posloupnosti kontrolních bodů. Pro zvýšení atraktivity a
napětí zde není ve všech případech nutné psát komplet všechny body, něco můžete utajit.
Helicopters / Airplanes – místo pro specifikaci stroje, se kterým by mise měla být zalétnuta.
Je dobré nějak obecněji upřesnit, co by pilot měl použít, vzhldem k charakteru mise, za vrtulník.
Internal comment – tento text se nikde nebude zobrazovat, slouží jen na poznámky v rámci
administrčního rozhraní.
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Enabled – zatržítkou sloužící k povolování / zakazování zobrazení mise. Pokud na misi
pracujete, musí být zatržítko zatrženo, pak se vám bude stahovat do klienta. V případě že tvorbu
mise odložíte, nebudete na ní pracovat a nebudete chtít, aby se vám natahovala v klientovi, stačí
zatržení zrušit.
Secret – pokud bude zatrženo, zadání mise se zobrazí pilotovi až po zahájení reportování.
Občas můžete použít, pro všechny vytvořené mise to ale nedávejte.
Max. success rep. - Pokud se jedná o klasickou misi, použijte číslo 1. Jde-li o speciální let,
např. heliskiing, ponechte prázdné pole, které znamená nekonečno. Toto číslo označuje, kolik
úspěšných reportů této mise může pilot odeslat. Po překročení tohoto počtu se mise pilotovi
zneviditelní a nebude ji již mít možnost letět.
Max. Failed rep. - zde zadejte číslo dvě. Napotřetí obyčejně misi odletí každý. Pokud by
mise byla opravdu náročná, můžete uvést o něco větší číslo. Platí zde to samé, jako u předchozí
položky, tj. po překročení se mise přestane pilotovi nabízet a nemůže ji již zalétnout.
Max VS – pro klasické mise nedoporučujeme používat. Je to maximální vertikální rychlost,
jakou se může letoun dotknout země. Používá se pro dovednostní soutěže.
Max GS – pro klasické mise nedoporučujeme používat. Je to maximální groundspeed, se
kterou se může letoun dotknout země.
Approx time – prosíme vyplnit. Jde o rámcovou časovou náročnost mise, při použití
specifikovaného stroje.
Difficulty – Vámi odhadovaná obtížnost mise. Na výběr jsou tři možnosti – easy, medium a
hard. Obtížností easy označujte mise, kde jsou jen 3-4 waypointy, základna – místo zásahu –
nemocnice a které jsou orientačně snadné, medium je určeno pro mise s více waypointy, případně
hůře nalezitelnými místy zásahu (mýtina uprostřed lesa...), hard je pak pro mise využívající limity
pro waypointy, kdy se musí viset v předepsaných výškách, případně v rámci mise dochází k
nějakým utajeným zvratům.
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Objekty
Ačkoli je přidávání objektů pro simulátor X-Plane možné i dále popsaným způsobem,
doporučujeme nyní tvůrcům pro X-Plane přejít do specializované sekce Objekty X-Plane.
Rozšíření krajiny o objekty se provádí na záložce Objects, je možné vybírat z dostupných
objektů, které jsou roztříděny do jednotlivých kategorií.
Ve FS9 a FSX objekty přidávejte jen na místo zásahu, případně pokud to je nutné, tak po
cestě. V žádném případě nepřidávejte objekty na letiště, u nemocnic a obecně na místa, které naráz
sdílí více misí. V krajině se totiž zobrazují všechny objekty aktivních misí naráz a tak by mohlo
docházet ke kolizím. Pořadí objektů na této záložce není důležité.
V X-Plane zobrazujeme objekty dynamicky jen pro spuštěnou misi, takže je možno umísťovat
objekty kamkoli. Objekty v X-Plane je také možno během mise skrývat a opět zobrazovat. Mějte
ale na paměti, že na objekty takto vložené nelze v XPL přistávat, i když mají ATTR_HARD.
Před tím, než přidáte objekt, je vhodné spustit simulátor, umístit letadlo na místo, kam chcete
objekt umístit a natočit ho tak, jak chcete objekt umístit.
Dále spusťte NetSceneryCreator a ujistěte se, že ze simulátoru dostává validní data. Pokud
ano, jsou Vámi přidanému objektu automaticky přednastavena data o poloze.
Následující obrázek ukazuje rozhraní pro přidávání objektů ve stavu, kdy je simulátor a
creator spuštěn. Povšimněte si malé ikony globusu, která indikuje, že rozhraní přijímá data ze
simulátoru. Kliknutím na globus můžete zeměpisné souřadnice aktualizovat na aktuální polohu.

Dostupné objekty se zobrazují dole na stránce jako obrázky, pod názvy kategorií. Přidání do
mise se provede kliknutím na obrázek, resp. název objektu. Přidané objekty jsou uvedeny nahoře,
význam jednotlivých editovatelných polí je následující:
Název – váš název objektu, není potřeba uvádět, je jen pro informaci a lepší orientaci, abyste
si mohli popsat, co je co.
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Latitude – zeměpisná šířka ve stupních.
Longitude – zeměpisná délka ve stupních.
Heading – natočení objektu ve stupních (natočení auta ve směru silnice).
Pitch – sklonění objektu ve stupních (srovnání auta s kopcem).
Bank – naklonění objektu ve stupních (položení auta na bok).
Altitude – výška v metrech, ve které se objekt nachází. Jedná se o relativní výšku nad
zemským terénem, běžně tedy bude 0 m, pro objekty stojící na zemi.
Enabled – zatržítko povolující zobrazení daného objektu, musí být zatrženo, pokud chcete,
aby se objekt v krajině ukazoval. V X-Plane se toto bere jen jako počáteční stav objektu –
viditelný/neviditelný.
Jednotlivé přidané objekty se ukládají samostatně tlačítkem Save, proto po změně údajů u
jednoho objektu nezapomeňte data uložit příslušným tlačitkem. Definitivní odstranění objektu se
provede tlačítkem . Tlačítko slouží k přenesení aktuálních souřadnic a kurzu z běžícího
simulátoru. K tomu, aby tato funkce pracovala správně, je nutné mít puštěný NetSceneryCreator,
který je úspěšně spojen se simulátorem a v tabulce ukazuje korektní data. Pokud spuštěn není, ikona
se nezobrazuje.
Tlačítko
pak na mapy.cz.

zobrazí polohu zadanou v Latitude a Longitude na Google maps. Tlačítko

Pro kontrolu umístění objektů spusťte klient netSceneryX, který provede stažení a kompilaci
scenerie. Při dalších změnách použitje tlačítko re-Sync v záložce System. Klient opět provede
stažení a kompilaci scenerie. Používáte-li simulátor X-Plane, provede i reload scenerie. Uživatelé
FS musí simulátor restartovat.

Objekty X-Plane
V X-Plane zobrazujeme objekty dynamicky jen pro spuštěnou misi, takže je možno umísťovat
objekty kamkoli. Objekty v X-Plane také umíme během mise skrývat a opět zobrazovat. Mějte ale
na paměti, že na objekty takto vložené nelze v XPL přistávat, i když mají ATTR_HARD.
Další velkou výhodou, kterou nám dynamické zobrazení objektů přináší je právě tvorba mise,
kdy nejsme odkázáni pouze na webové rozhraní, pozici letounu v simulátoru a vlastní představivost,
ale můžeme umísťovat objekty interaktivně přímo v simulátoru X-Plane. Vyhneme se tak i nutnosti
několika iterací při umísťování a následným kontrolám v simulátoru. Tvorba místa zásahu je nyní
záležitostí na pár minut!
Pokud jste tak již neučinili, spusťte simulátor a Creator. Ujistěte se, že v menu Settings>Organization je vybraná CVARS. Pokud je všechno správně, a Creator dostává validní data (na
záložce Data View je v tabulce na řádku Have Valid Data hodnota YES, máte k dispozici i druhou
záložku – Mission Editor. Tato záložka je určena pro přidávání a editaci objektů.
V Mission Editoru máte k dispozici pouze Vámi vytvořené mise, které se nacházejí ve stavu
Incomplete. Po spuštění Creatoru a jeho připojení k X-Plane je nejprve potřeba pomocí tlačítka
Load nahrát do Editoru misi, kterou chcete upravovat. Toto je nutné udělat vždy, ikdyž mise zatím
neobsahuje žádné objekty. Dáváte tím Creatoru vědět, se kterou misí bude pracovat.
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Po stisku tlačítka Load uvidíte jednoduchý dialog, kde ze seznamu misí vyberte tu, kterou
chcete upravit a stiskněte Ok. Potom vypadá váš Editor nějak takto:

V pravé části Editoru vidíte název mise, kterou právě upravujete (1). Pokud mise už obsahuje
nějaké objekty, zobrazí se v seznamu pod názvem mise (2) a zároveň jsou vykresleny v
simulátoru.
Pro přidávání nebo editaci objektů se tedy přemístěte s letounem nebo vrtulníkem na místo,
které chcete upravit. K tomu vám pomůže Slew mode plugin. Nejlepších výsledků dosáhnete,
pokud použijete před editací objektu chase view – defaultně SHIFT+4.
Pro editaci objektu přímo v simulátoru stiskněte tlačítko Edit, které najdete u každého
objektu v seznamu. Tlačítko Edit zůstává po dobu editace objektu v simulátoru zamáčknuté a
neaktivní. Kamera v simulátoru je přenesena na vybraný objekt a v pravém horním rohu obrazovky
vidíme malé menu s talčítkem Done.
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Pohled na objekt měníme pomocí myši. Při stisku levého tlačítka můžeme libovolně rotovat
pohledem kolem objektu. Pohled můžeme přiblížit nebo vzdálit pomocí kolečka myši nebo
klávesami + a - .
Objekt se ovládá pomocí klávesnice:
•

Rotace
◦ Pitch – Num 8, Num 2 nebo I, M
◦ Roll – Num 4, Num 6 nebo J, K
◦ Heading – Num 1, Num 3 nebo šipka vlevo, šipka vpravo
◦ Reset rotací a výšky – Num 5 nebo K

•

Pozice. Zde jsou k dispozici dva módy, které se shodně ovládají pomocí kláves A,S,W,D,
podobně, jako ve střílečkách. Více k módům v popisu menu.

•

Výška - šipka nahoru, šipka dolů

Menu Options:

Menu Options slouží k nastavení velikosti kroku rotace a posunu. Pro posun je možno
nastavit od krok mezi 9.99 a 0.01 m, pro rotace od 1 do 90ti stupnu. Nastaveni proveďte pomocí
malých šipek.
HDG relative je jedním z módů posunu. Pokud je zapnut, klávesy pro posun posouvají
objektem relativně k jeho aktuálnímu headingu. Tento mód se výborně hodí např. k zaplnění
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parkoviště automobily.
Pokud HDG relative vypneme, objekt se posunuje relativně ke směru, kterým na něj
koukáte. Je to podobné jako ve střílečkách.
Tlačítko Done ukončí editaci pozice daného objektu a vrátí pohled na váš letoun nebo
vrtulník. Další možností, jak editaci ukončit je změna pohledu z menu.
Upozornění:Po dobu, po kterou je aktivní editace objektu, plugin přebírá kontrolu nad klávesnicí,
takže nefungují zkratky, na které jste zvyklí!
Data objektu, kterým je manipulováno se přenášejí automaticky zpět do Creatoru.
Přidání objektu
Volbou kategorie objektů z nabídky (3), dojde k naplnění seznamu dostupných objektů v levé části
Creatoru (4). Dvojklikem na objekt v seznamu (4), dojde k vložení a zobrazení objektu v simulátoru
a zároveň k jeho editaci. Dále postupujete při umísťování stejně, jako v případě editace.
Pokud je v době vkládání aktivní někter z objektů, vloží se nový objekt na jeho pozici. Původní
objekt se deaktivuje, nový aktivuje.
Pokud není žádný objekt aktivní, vloží se nově přidaný objekt na pozici vašeho letounu.
Funkce Creatoru:
Samotný creator ukazuje pozici a rotaci objektů. Jejich editace zde není možná, předpokládá se
použití interaktivní editace objektu v simulátoru. Editaci zahájíte tlačítkem Edit.
Objekt z mise odstraníte tlačítkem Remove. Tlačítko Move air. posune vaším letadlem na pozici
daného objektu. Pozor! Vzhledem k tomu, že váš letoun má rozdílný „vkládací bod“ než vámi
zvolený objekt, doporučujeme před použitím této funkce aktivovat plugin SlewMode, aby nedošlo k
poškození vašeho letadla.
Pole Name vám dává možnost pojmenovat si daný objekt. S výhodou využijete k identifikaci
objektu v případě, že chcete daný objekt skrýt nebo naopak zobrazit během mise.
Zaškrtávátko Enabled definuje počáteční stav viditelnosti objektu po nahrání mise. Zaškrtávátko
nemá vliv na viditelnost objektu během editace mise! Během editace jsou všechny objekty
viditelné.
Tlačítkem Save odešlete vámi editovaná data na server, kde můžete pokračovat v definici mise.
Pokud jste měli během editace objektů zároveň otevřen prohlížeč s Vámi editovanou misí na
záložce Objects, nezapomeňte si občerstvit tuto stránku pomocí příslušného tlačítka ve Vašem
prohlížeči! Po znovunačtení stránky by měl obsah záložky odpovídat změnám, které jste udělali
přes Creator. Jak stránka, tak Creator si drží svoji vlastní sadu objektů, se kterými pracuje, takže
buďte opatrní, abyste si omylem nepřepsali změny! Pracujte proto s objekty buď v Creatoru nebo na
stránce. Nesnažte se oba postupy kombinovat.
Tlačítkem Close ukončíte editaci mise a objekty se přestanou zobrazovat v simulátoru.
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Podvěsy FSX
V simulátoru FSX je možné přidávat objekty, které je pak možné přenášet v podvěsu na laně
pod vrtulníkem. Je možné také vyhodnocovat, zda pilot objekt přepravil na místo určení. Objekty,
které je možné takto použít, se nacházejí v kategorii Liftable objects. Oproti klasickým objektům
mají v editaci dvě políčka navíc a to Dest. lat. a Dest. long., které určují místo, kam má být objekt
dopraven. Tyto objekty tedy mají dvoje souřadnice, jendy na kterém jsou po spuštění mise, druhé
kam mají být dopraveny. Pokud nejsou dopraveny na místo určení, mise je vyhodnocena jako
neúspěšná. Pozor při testování, tyto objekty se nekompilují, tudíž nejsou v simulátoru stále.
Umisťují se do simulátoru až po zahájeni reportu příslušné mise.
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Kontrolní body
Kontrolní body, které musí pilot pro úspěšné absolvování mise prolétnout se nastavují na
záložce Waypoints. Každá mise by měla mít minimálně 3 kontrolní body, místo startu (začátku
mise), místo zásahu, místo přistání (konce mise). Pro jednotlivé kontrolní body lze nastavovat další
upřesňující podmínky, při kterých se bod označí jako úspěšně splněný. Každý bod je určen
zeměpisnými souřadnicemi a poloměrem, jedná se tedy o pomyslné válce, do kterých se pilot musí
se svým strojem dostat.

Přidání nového kontrolního bodu se provádí tlačítkem Add new waypoint, přičemž je možné
z rozbalovací nabídky vybrat některý s přednastavených, jako jsou různé nemocnice a základny.
Snažte se prosím přednastavených bodů využívat co nejvíce, jadnak vám to ušetří práci a jednak to
mají jasnější piloti, neboť budou mít kontrolní bod např. pro určitou nemocnici přesně na stejném
místě ve všech misích, stejně popsaný atd..
U jednotlivých kontrolních bodů lze nastavovat následující parametry:
Název – (první pole, u symbolu šipek, bez označení. Dále v dokumentaci identifikován jako
Název) název určující umístění kontrolního bodu, tak jak ho pilot uvidí zobrazený v klientovi, když
misi poletí. Měl by jasně určovat místo, případně je možné připsat dodatečné informace týkající se
průběhu mise. To ale jen v případě, že nepoužíváte nový systém zpráv.
Latitude – zeměpisná šířka ve stupních.
Longitude – zeměpisná délka ve stupních.
Radius – poloměr kontrolního bodu v metrech.
Limits – další omezení waypointu. Budou popsána podrobněji v kapitole „Složitější mise“
Must land – pokud je zatrženo, pilot musí na daném kontrolním bodu přistát, dotknout se
země, případně zpevněné plochy, např. střešního heliportu. Pokud není zatrženo, stačí prolétnout
daným válcem v jakékoliv výšce (není-li limity stanoveno jinak).
Show distance – toto zatržítko určuje, zda klient bude poskytovat informaci o vzdálenosti k
danému kontrolnímu bodu. Lze využít, při jeho nezatržení, ke stížení hledání místa zásahu. Pilot tak
přijde o informaci, jak ještě daleko k danému bodu má.
Kontrolní body se ukládají najednou tlačítkem Save changes, proto po změně údajů u
některého bodu nezapomeňte data uložit. Definitivní odstranění bodu se provede tlačítkem
. Tlačítko

slouží k přenesení aktuálních souřadnic z běžícího simulátoru. K tomu, aby tato

funkce pracovala správně, je nutné mít puštěný NetSceneryCreator, který je úspěšně spojen se
simulátorem a v tabulce ukazuje korektní data. Pokud spuštěn není, ikona se nezobrazuje.
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Tlačítko
na mapy.cz.

zobrazí polohu zadanou v Latitude a Longitude na Google maps. Tlačítko

pak

Na záložce Map je možné prohlédnout si zadané kontrolní body na mapě, včetně zobrazení
nastaveného poloměru. Přes mapu je možné také zadat nový kontrolní bod, aniž byste měli puštěný
simulátor, případně nějak ručně přepisovali souřadnice. Jednoduše kliknete do mapy na příslušné
místo, na něm se vám zobrazí žlutý připínáček a dole pod mapu přepíšou jeho zeměpisné
souřadnice. Pak již stačí jen vyplnit název a stisknout tlačítko Create waypoint.
Složitější mise
Aby plnění mise nebylo jen o létání z místa A na místo B, je možné misi učinit zajímavější
přidáním omezení, která jsou dostupná u každého kontrolního bodu po rozkliknutí odkazu Limits.

Time to reach – udává maximální čas, do kterého je nutné k danému kontrolnímu bodu
dolétnout. Odpočítávání se zahájí sepnutím předchozího kontrolního bodu. Pokud není čas nijak
omezen, uvádí se údaj 00:00:00. Použít je možné tuto vlastnost pro eliminaci dlouhého hledání
místa zásahu, kdy se čas nastaví přiměřeně pro přímý let na dané místo. Ti, kteří budou dlouho
hledat překročí uvedený čas a mise jim nebude uznána jako úspěšně splněná.
Další omezení se týkají výšky a rychlosti a jsou dvojího druhu:
1. Omezení sledovaná po celou dobu letu ke kontrolnímu bodu. Omezení se začínají sledovat s
aktivací kontrolního bodu. V nabídce SPD type a ALT type začínají slovem Way. Za
omezení typu Way lze považovat i Time to reach. Pokud pilot poruší tento typ omezení,
mise končí a nebude uznána jako úspěšně splněná. Tento typ omezení je vhodný např. pro
dovednostní soutěže nebo závody kolem pylonů.
2. Omezení nutná k sepnutí kontrolního bodu. V SPD type a ALT type začínají slovem
Waypoint. Dále se jedná o již dříve uvedené Radius, Must Land a Time to stay. Pokud
není některá z podmínek splněna, kontrolní bod se nesepne. Tento typ omezení lze použít
například tam, kde požadujeme po pilotovi, aby v místě kontrolního bodu zavisel, popřípadě
po přistání na daném místě nějakou dobu zůstal.
SPD type – typ rychlostního omezení. Výběr z následujících možností: Way GS, Way IAS
(typ omezení 1.), Waypoint GS, Waypoint IAS (typ omezení 2.) Zkratky GS a IAS určují, jestli se
limity rychlosti vztahují k rychlosti pohybu letadla vůči zemi (GS) nebo k indikované rychlosti
(IAS).
SPD min – limit minimální rychlosti v uzlech. Může zůstat nevyplněný, minimální rychlost
pak není omezena.
SPD max – limit maximální rychlosti v uzlech. Může zůstat nevyplněný, maximální rychlost
pak není omezena.
ALT type – typ výškového omezení. Výběr z následujících možností: Way GND, Way Sea
(typ omezení 1.), Waypoint GND, Waypoint Sea (typ omezení 2.) Zkratky GND a Sea určují,
jestli se limity výšky vztahují k výšce letadla nad zemí (GND) nebo k nadmořské výšce letadla
NetScenery: tvorba nových misí
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(Sea). Výška Sea je skutečná nadmořská výška letadla, nikoli výška indikovaná výškoměrem. Pilot
tedy musí mít správně nastavený výškoměr!
ALT min – limit minimální výšky v metrech. Může zůstat nevyplněný, minimální výška pak
není omezena.
ALT max – limit maximální výšky v metrech. Může zůstat nevyplněný, maximální výška pak
není omezena.
Time to stay – patří mezi omezení typu 2. - podmínka nutná k sepnutí kontorlního bodu. Je to
čas, po který musí pilot plnit ostatní limity, aby se kontrolní bod sepnul. Tímto způsobem lze pilota
přinutit, aby na daném místě po přistání čekal, případně aby nad daným místem určitou dobu visel.
Pokud použijete toto omezení, je nutné zvážit použití systému Detailních zpráv. V některých
případech (visení v omezeném prostoru) nebo přistání v terénu s nutností čekat (heliskiing) je to
nutnost, jinak se mise stává nepřehlednou a v některých případech až nesplnitelnou.
POZOR! Kombinování různých typů omezení je možné, je však potřeba mít na paměti, že
můžete vytvořit nesplnitelnou kombinaci – např. Must Land společně s ALT type typu Way je
jedna z nich. Proto je nutné misi před jejím zveřejněním otestovat.
Typickým použitím limitů je např. visení na určitém místě, kdy chceme překontrolovat, že k
visení opravdu došlo. Nastavení přislušného waypointu provedeme takto. Chceme, aby visení
probíhalo v nějaké určité výšce na relativně malém prostoru. Nastavíme tedy malý radius, třeba 8 m
(pozor, je pak nutné i v krajině mít něco, čeho se dá chytit a takto malou oblast najít), výšku
omezíme limitem Waypoint GND, řekněme na min. 5 m a max. 15 m. Oblast pro sepnutí waypointu
tedy bude definována jako válec, který je 5 m nad zemí, má na výšku 10 m a poloměr 8 m. Pokud v
něm vrtulník bude, je splněno. Jelikož ale chceme, aby nešlo jen takovouto oblastí rychle prolétnout
a zmizet, nasatavíme ještě Time to stay na 30 vteřin. Pilot tedy bude muset v dané malé oblasti
setrvat půl minuty. Teprve až po půl minutě mu waypoint uznáme jako splněný a on může
pokračovat dál.
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Detailni zprávy
Pilot, v průběhu letu, dostává infomrace potřebné k plnění mise. Pokud není definována žádná
detailní zpráva v záložce Messages, funguje systém tak, že při aktivaci kontrolního bodu zobrazí
pilotovi zprávu ve tvaru: „Next waypoint:<Název kontrolního bodu>“. Po úspěšném sepnutí bodu
pošle systém klientovi zprávu: „Waypoint <Název kontrolního bodu> byl úspěšně zalogován na
serveru“.
U jednoduchých misí tento systém sice postačí, ale výsledek není příliš dobrý. Mise působí
strojově a zprávy se opakují. Rád bych zde na tvůrce proto apeloval, aby nové zprávy používali co
nejvíce. Kvalita mise se rapidně zvedne.Použití detailních zpráv je nutností v případě,že jste udělali
složitější misi s časově závislým omezením pro sepnutí waypointu. Aby pilot věděl, že čeká na
správném místě, použite vždy zprávu typu WP Limits satisfied except for time.
V okamžiku, kdy začnete definovat zprávy sami, systém předpokládá, že budete definovat
všechny potřebné zprávy pro všechny kontrolní body a přestává posílat zprávy s využitím Názvu
kontrolního bodu.
Před přidáním první zprávy může záložka Messages vypadat např. takto:

Vidíme, že na stránce jsou připravené zatím prázdné skupiny zpráv. Každá skupina odpovídá
jednomu kontrolnímu bodu ze záložky Waypoints. V tomto stavu je na stránce k dispozici tlačítko
Generate messages, které automaticky připraví zprávy pro každý Kontrolní bod, v závislosti na
jeho nastavení. Na tvůrci je pak jen vyplnění textů jednotlivých zpráv. Aby systém zprávy správně
vygeneroval, je nutné, aby byly Kontrolní body ve finální podobě – především časové omezení
Time To Stay.
Zprávy lze do jednotlivých skupin přidávat samozřejmě i ručně, a to tlačítkem
Následně lze zprávě přiřadit typ.
Zprávu přidáte i tlačítkem Add Message, musíte pak ale ručně vyplnit Kontrolní bod i typ
zprávy. Zprávu smažete tlačítkem
.
Zprávy uložíte tlačítkem Save changes.
POZOR! Pokud opustíte záložku se zprávami bez uložení, přijdete o všechny neuložené
zprávy!
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Definice zprávy

Waypoint – ke kterému kontrolnímu bodu se zpráva vztahuje. Na výběr je seznam všech
kontrolních bodů, zadaných na záložce Waypoints.
Type – Typ zprávy, aneb kdy zprávu poslat. Na výběr jsou 4 možnosti:
1. WP has been logged sucessfully: Zpráva se odešle při úspěšném zalogování waypointu
na serveru. Použití je celkem jasné. Pokud do této zprávy přidáte i informaci o tom, co je
další úkol, není nutné definovat WP activated pro další bod.
2. WP activated – zpráva se odešle při aktivaci dalšího kontrolního bodu. Možno použít
např. v situaci, kdy misi může pilot začít kdekoli, ale potřebuje vědět, kam má letět. Pak
lze tento typ zprávy s úspěchem použít pro první kontrolní bod nebo lze využít v
případě, kdy nechcete do zprávy o zalogování kontrolního bodu dávat informaci o další
činnosti, protože ji chcete mít jako samostatnou zprávu.
3. WP Limits satisfied except for time – zpráva se pošle tehdy, jsou-li splněny podmínky
sepnutí kontrolního bodu, ale je potřeba, aby pilot počkal po dobu, kterou jste stanovili v
Time to stay při definování limitů kontrolního bodu. Např. po přistání, nebo při zavisení
na určeném místě. Tato zpráva je velmi užitečná, protože pro pilota je důležité vědět, že
se mu daří misi úspěšně plnit a že nečeká zbytečně na jiném místě.
4. WP Limits breached while waiting – zpráva se pošle, pokud pilot během čekání poruší
limity dané kontrolním bodem. Například by se po přistání vznesl před časovým limitem
nebo by opustil určený prostor během visení. V takovém případě mise nekončí
neúspěchem a pilot se může pokusit o splnění limitů znovu. Zpráva by měla tedy
obsahovat informaci, co má pilot dělat, aby mohl v misi pokračovat. Např. „Vraťte se
nad XYZ, ve visu vyčkejte 20s.“
5. Attach Sling load – bude popsán v kapitole Podvěsy (X-Plane)
6. Detach Sling load – bude popsán v kapitole Podvěsy (X-Plane)
Pole bez názvu do velkého pole bez názvu vypište obsah zprávy.
Podvěsy (X-Plane)
NetScenery umožnuje po splnění podmínek kontrolního bodu připnout nebo odepnout podvěs
o specifikované hmotnosti, velikosti a délce lana. V této první verzi se pod vrtulník zavěsí defaultní
šedá kostka o dané velikosti.
Přidání nebo odebrání podvěsu funguje jako speciální druh zpráv a definuje se tedy na záložce
Messages. U kontorlního bodu, ve kterém chcete přidat nebo odebrat podvěs, jednoduše přidáte
zprávu tohoto typu a máte hotovo.
Zpráva pro přidání podvěsu nemusí být párovaná se zprávou pro odebrání podvěsu na dalším
kontrolním bodě. Je tedy možné mít několik kontrolních bodů jen se zprávou pro přidání podvěsu –
to umožní například simulaci přenášení dřeva – na začátku mise připnete pilotovi na lano jen
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hmotnost háku, na místě nakládky dřevo, na místě vykládky zase jen hák, atd.
Definice podvěsu:
Zpráva typu Attach sling load. Vyberte (můžete jí nahradit zprávu typu WP logged
sucessfully) nebo přidejte zprávu typu Attach Sling load u kontrolního bodu, ve kterém chcete
pilotovi přidat podvěs. Stiskněte tlačítko Save changes. Po stisku tlačítka Save changes se u zprávy
zobrazí další vstupní parametry. Na následujícím obrázku vidíte typický příklad kontrolního bodu s
limity, který zajišťuje připojení podvěsu. Zpráva typu WP has been logged sucessfully zde byla
nahrazena zprávou na přidání podvěsu – Attach sling load:

Parametry zprávy Attach sling load:
Rope length (m) délka lana v metrech
Sling load weight (kg) hmotnost podvěsu v kilogramech
Sling load size (m) délka hrany šedé krychle, která bude podvěšena pod vrtulník.
Do pole bez názvu napiště obsah zprávy.
Zpráva typu Detach sling load nemá žádné speciální parametry a slouží k odebrání podvěsu z
vrtulníku. Do pole bez názvu napište obsah zprávy.
Z výše uvedeného je patrné, že k jednomu kontrolnímu bodu může, a někdy dokonce i musí
existovat více než jedna zpráva. Tvorba zpráv není složitá, vyžaduje však pozornost a jistý systém.
V praxi se osvědčilo postupovat takto:
•

Nezačínat s definicí zpráv dříve, než je hotový seznam kontrolních bodů.

•

Kontrolní body si smysluplně pojmenovat, nejlepe tak, aby byla patrná činnost v daném
bodě.

•

Zprávy si nechat vygenerovat systémem, pomocí tlačítka Generate messages . S velkou
pravděpodobností tak na nic nezapomenete.
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Skrývání a zobrazování objektů (X-Plane)
Jak bylo naznačeno, v X-Plane umožňujeme dynamicky skrývat a zobrazovat objekty během
mise. Toto je realizováno opět pomocí speciální zprávy, která se odešle po úspěšném zalogování
kontrolního bodu. Využití najdeme například při přenášení břemen z místa na místo, kdy objekt
přidáme jakoby dvakrát, jednou na počátku jeho cesty, podruhé v cíli a přes zprávy na změnu
viditelnosti a nastavení počátečního stavu docílíme jejich střídavého zobrazení.
V záložce Objects pomocí zaškrtávátka Enabled nadefinujte počáteční stav viditelnosti
objektů. Objekty je vhodné si pojmenovat.
Přidáním speciální zprávy Hide Object nebo Show Object provedete požadovanou změnu
stavu, která nastane po úspěšném zalogování kontrolního bodu.
Vyberte/přidejte zprávu Hide nebo Show Object. Stiskněte tlačítko Save Changes. Nyní byste
měli vidět následující parametry, které jsou shodné pro oba typy zpráv:

Parametry zpráv:
Type – Show Object / Hide Object – ukazat / schovat objekt.
Waypoint – pro který kontrolní bod zpráva platí. Po úspěšném zalogování příslušného
kontrolního bodu se provede požadovaná operace na skrytí/zobrazení objektu.
Object – na který objekt ze záložky Objects se má akce aplikovat. V combu je vidět i vaše
pojmenování objektů, podle něhož lze rozeznat, o který přesně objekt se jedná.
Pole pro textovou zprávu je zde záměrně zakázáno, pokud chcete pilotovi něco sdělit, je
potřeba na to použít přímo zprávu k tomu určenou.

Testování mise
S testováním mise začněte na záložce Map, kde vidíte přehledně trasu Vaší mise a lze rychle
zkontrolovat, zdali odpovídá vaší původní představě. Povšimněte si, že na mapě můžete vidět i
rádius kontrolních bodů.
V průběhu tvorby, pokud je zatrženo zatržítko Enabled, se vám mise stahuje do klienta, stejně
jako již zveřejněné mise, akorát v jejím názvu je připsáno, že se jedná o testování. Misi tedy
můžete zalétnout, tak jak jste zvyklí a zkontrolovat, že objekty jsou správně na svých místech a že
je správně posloupnost otočných bodů. Výsledkem takovéhoto letu je zcela běžný report, který si
můžete prohlédnout na poslední záložce Reports. Jelikož odlétnuté reporty mohou omezovat
editaci, případně znemožňovat další testovací lety, máte možnost si své reporty odstranit.

Publikování mise
Pokud máte misi hotovou a chcete ji zveřejnit pro ostatní piloty, stiskněte tlačítko Publish
mission na záložce Main. Při publikování se provádí následující kontroly, aby nebylo možné
zveřejnit misi, která by neodpovídala základním pravidlům.
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•

Správný název mise, uvedené popisy

•

Přítomnost aspoň jednoho objektu

•

Minimálně 3 waypointy

•

Zalogovaný úspěšný report zalétnutý autorem mise

V případě, že všechny uvedené podmínky jsou splněny, mise se publikuje, je uvedena na
úvodní stránce CVARS webu, začne se všem stahovat do klienta. Od této chvíle již nemáte možnost
cokoliv na misi měnit, celá editace je zakázána. Jako bonus pro tvůrce si můžete prohlížet reporty
ostatních pilotů, kteří letěli vaši misi – můžete posoudit, jak se poprali ze zadáním. Reporty jsou
všechny vypsány na záložce Reports.

Dotazy
Pokud nebude cokoliv jasné, nebojte se zeptat, nejlépe ve fóru CVARS.
http://forum.cvars.cz
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