
VRC Documentation

Command Reference
 

 

Function Key Commands:

F1 <asel>    Valitse täysikokoinen tai osittainen tutkalabel

F1 sectorID <asel>    Osoita lentokone toiselle lennonjohtajalle

Shift+F1 POINT <asel>    
Tekee mittavektorin lentokoneesta haluttuun pisteeseen.

Näyttää etäisyyden, suunnan ja kuluvan ajan pisteeseen.

Shift+F1 <asel>    Poistaa kaikki mittavektorit valitusta lentokoneesta.

F2 <ICAO station code> <enter>    Valitse lentopaikka sääpaneliin.

F3 <asel>    Aloita lentokoneen tutkaseuranta

F4 <asel>    Lopeta lentokoneen tutkaseuranta

F4 sectorID <asel>    Aloita tutkaseurannan luovutus toiselle lennonjohtajalle.

F4 /OK <asel>    Pakota lentokoneen tutkaseuranta loppumaan.

F5 alt <asel>    Aseta lentokonene matkalentokorkeus lentosuunnitelmaan.

F6 <asel>    
Hae lentokoneen lentosuunnitelma FPL-ikkunaan (Shortcut:

CTRL+Click aircraft)

F6 sectorID <asel>    
Lähetä lentokoneen liuskatiedot valitsemallesi

lennonjohtajalle.

SHIFT+F6 <asel>    
Piirrä lentokoneen lentosuunnitelmareitti tutkanäytölle.

(Shortcut: CTRL+ALT+Click aircraft)

F7 <ICAO station code> <enter>    Pyydä METAR-sanoma palvelimelta ja näytä sääpanelisssa.

F7 <asel>    Pyydä METAR-sanoma lentokoneen määränpäähän.

SHIFT+F7 <asel>    Pyydä METAR-sanoma lentokoneen lähtökentälle.

F8 alt <asel>    Aseta tilapäinen korkeus lentokoneelle.

F8 <asel>    Poista tilipäinen korkeusmääritys.

F9 <asel>    Aseta järjestelmän valitsema SSR-koodi.

F9 nnnn <asel>    Aseta erillinen SSR-koodi 

F9 v|r|t <asel>    Aseta voice-tyyppi merkintä lentokoneeseen.

F11    Suurenna (Shortcut: hiiren rulla eteenpäin)

F12    Pienennä (Shortcut: hiiren rulla taaksepäin)

Miscellaneous Key Commands:

INSERT text <asel>    Kirjoita lentokoneen scratchpad:iin

INSERT <asel>    Tyhjennä lentokoneen scratchpad

HOME <asel>    Lähetä lentäjälle yhteydenottopyyntö.

TAB    Vaihda tutkanäytön ja viimeksi käytetyn chat-ikkunan välillä.

CTRL+TAB    Valitse radioliikennehistoria näkymä: normaali / full-screen



PAGE UP    Selaa radioliikennehistoriaa taaksepäin sivu kerrallaan.

PAGE DN    Selaa radioliikennehistoriaa eteenpäin sivu kerrallaan.

CTRL+END    Palaa radioliikennehistorian loppuun.

Up Arrow    Selaa annettujen komentojen listaa taaksepäin.

Down Arrow    Selaa annettujen komentojen listaa eteenpäin.

CTRL+Up Arrow    Suurenna radiotekstilogin-näkymää yhdellä rivillä.

CTRL+Down Arrow    Pienennä radiotekstilogin-näkymää yhdellä rivillä.

CTRL+ALT+Numpad Key 1-9    
Tallenna nykyinen tutkaruudun keskipiste ja suurennuksen

aste. (1-9 tallennusta)

CTRL+Numpad Key 1-9    Valitse ennaltamäärittämäsi keskitys/suurennus

CTRL+Numpad 0    Valitse edellinen keskitys/suurennus

Partial Callsign <asel>    Valitsee tunnuksen mukaisen lentokoneen.

<asel>    Lisää / Poistaa valitun lentokoneen listalta.

CTRL+D    Poistaa näkyvistä koneet jotka eivät ole tutkaseurannnassasi.

CTRL+F    Korkeus suodatin: on / off

CTRL+R    
Näyttää porrastus renkaat tutkaseurattavan liikenteen

ympärillä.

CTRL+S    Hiljentää conflict alert-äänen

CTRL+T    Valitsee radiohistoria-näkymän

CTRL+Space    Poistaa radioliikennehistoria viesti odottaa-ilmoituksen.

ESC (tutkanäyttö)    
Tyhjentää komentorivin tai jos se on tyhjä niin poistaa

lentokoneen valinnan.

ESC (keskusteluikkuna)    
Tyhjentää tekstirivin tai jos se on tyhjä niin sulkee

keskustelu-ikkunan.

Dot Commands:

.group name sectorId ...    
Luo keskusteluryhmä valitsemallasi nimellä ja

lennonjohtajilla.

.chat CALLSIGN    Avaa keskusteluikkuna valitsemasi callsign:n kanssa.

.rings POINT    

Keskitä etäisyysrenkaat valitsemaasi pisteeseen

(intersection, VOR, jne.) (Shortcut: CTRL+Double right

click)

.norings    Etäisyysrenkaat on / off

.center/.centre POINT    Keskitä tutkanäyttö (Shortcut: Double right click)

.vis POINT    
Aseta näkyvyyskeskipiste (Shortcut: CTRL+ALT+Double

right click)

.vis1 POINT    Sama kuin .vis

.vis2 POINT    Aseta toinen näkyvyyskeskipiste

.vis3 POINT    Aseta kolmas näkyvyyskeskipiste

.vis4 POINT    Aseta neljäs näkyvyyskeskipiste

.novis    Tyhjennä näkyvyyskeskipisteet

.showvis    näytä näkyvyyskeskipisteet

.ff INT INT ...    Näytä: intersection

.fv VOR VOR ...    Näytä: VOR

.fn NDB NDB ...    Näytä: NDB

.fa ICAO ICAO ...    Näytä: lentokentät

.fc Runway Runway ...    Näytä: kiitoteiden keskilinjat

.fw Airway Airway ...    Näytä: ATS-reitit

.nofixes    Poista näkyvistä: intersection



.novors    Poista näkyvistä: VOR

.nondbs    Poista näkyvistä: NDB

.noairports    Poista näkyvistä: lentokentät

.nocenterlines    Poista näkyvistä: kiitoteiden keskilinjat

.noairways    Poista näkyvistä: ATS-reitit

.atis/.showatis [CALLSIGN]    
Pyydä valitsemasi lennonjohtajan ATIS tai omasi jos et

määritä callsignia.

.msg CALLSIGN message    Lähetä yksityisviesti

.wallop message    Lähetä viesti kaikille suprevisoreille

.wall message    lähetä broadcast-viesti kaikille (vain Supervisorit)

.transfer sectorID    Luovuta kaikki liikenteesi toiselle lennonjohtajalle.

.ov sectorID    Aloita override-puhelu valitsemasi lennonjohtajan kanssa.

.ic sectorID    Aloita puhelu valitsemasi lennonjohtajan kanssa.

.acc    Aloita tuleva puhelu

.hold    Laita puhelu pitoon.

.mon sectorID    Aloita valitsemasi lennonjohtajan taajuuden valvonta.

.rls    Lopeta puhelu, valvonta, override-puhelu

.copy    kopioi radioliikenne teksti clipboardiin

.break    Pyydä taukoa

.nobreak    Peruuta taukopyyntö

.busy message    Asettaa kiire-merkinnän lentäjille.

.busyall message    Asettaa kiire-merkinnän lentäjille ja lennonjohtajille.

.nobusy    Poistaa kiire-merkinnän

.find POINT    
Piirtää keltaisen ympyrän valitsemasi pisteen ympärille

(intersection, VOR, jne).

.silence    Hiljentää conflict alert-äänen (Shortcut: CTRL+S)

.am RTE POINT1.POINT2 ...    Vaihtaa uuden reitin valitulle lentokoneelle.

.contactme CALLSIGN    
Lähettää yhteydenottopyynnön lentäjälle (Shortcut:

HOME)

.debug FLAG    
Toggles specified debug flag (Use ".debug 1" to toggle a

small info window)*****************

.declutter    
Poistaa näkyvistä koneet jotka eivät ole

tutkaseurannnassasi (Shortcut: CTRL+D).

.filters    Korkeus suodatin: on / off (Shortcut: CTRL+F)

.seprings    
Näyttää porrastus renkaat tutkaseurattavan liikenteen

ympärillä (Shortcut: CTRL+R).

.openurl URL    Avaa www-osoitteen internet-selaimessasi.

.nomsgs    
Poistaa radioliikennehistoria viesti odottaa-ilmoituksen

(Shortcut: CTRL+Space).

.reloadaliases    Reloads alias-tiedoston

.reloadpof    Reloads POF-tiedoston

.cascade    Järjestää "kelluvat ikkunat" tutkanäytöllä.

.rsb POINT <asel>    
Näyttää suunan, etäisyyden ja kuluvan ajan valitun pisteen

ja lentokoneen välillä.

.rsb POINT POINT    
Näyttää suunnan ja etäisyyden kahden valitun pisteen

välillä.

.showname CALLSIGN    Näyttää lentäjän tai lennonjohtajan oikean nimen.

.help [MESSAGE]    
Lähettää broadcast-viestinä avunpyynnön kantaman sisällä

oleville lennnonjohtajille kirjoittamallasi viestillä.



.nohelp    Peruuttaa avunpyynnön

.logofftime TIME    
Näyttää muille suunnittelemasi poistumisajan (Ei toimi

vanhojen ohjelmistojen kuten SB2:n kanssa).

.nologofftime    Poistaa aiotun poistumisajan.

.an POINT <asel>    
Tekee mittavektorin lentokoneesta haluttuun pisteeseen.

Näyttää etäisyyden, suunnan ja kuluvan ajan pisteeseen.

.an <asel>    Poistaa kaikki mittavektorit valitusta lentokoneesta.

.noanchors    Poistaa kaikki mittavektorit.

.strip <asel>    Lisää lennonliuskan liuskatelineeseen.

.sep LABEL    
Lisää rajamerkintä liuskatelineeseen haluamallasi

otsikolla.

.sep LABEL1|LABEL2|LABEL3 ...    Lisää monia rajamerkintöjä liuskatelineeseen.

.delstrip <asel>    Poistaa ensimmäisen liuskan liuskatelineestä.

.nostrips    
Poistaa kaikki liuskat liuskatelineestä. Ei poista

rajamerkintöjä.

.log FILENAME    
Tallentaa valitun viesti-ikkunan tai radioliikennehistorian

valitsemaasi hakemistoon.

Mouse Shortcuts:

CTRL+Click Aircraft    Lataa lentokoneen lentosuunnitelma FPL-ikkunaan.

CTRL+ALT+Click Aircraft    Piirtää valitun lentokoneen FPL-reitin tutkanäytölle.

SHIFT+Click Aircraft    Näyttää etäisyys viivan valitsemiesi lentokoneiden välillä.

CTRL+SHIFT+Click Aircraft    
Osoita hiirellä klikkaamasi lentokone aktiiviselle

lentokoneelle tekstillä

Double-Right-Click    Keskitä tutkanäyttä valitsemaasi pisteeseen.

CTRL+Double-Right-Click    Keskitä etäisyysrenkaat valitsemaasi pisteeseen.

CTRL+ALT+Double-Right-Click    Keskitä näkyvyyskeskipiste haluamaasi pisteeseen.

Double-Click and Drag    Piirtää suunnan ja etäisyyden valitsemaasi paikkaan.

Mouse Wheel    
Suurentaa tai pienentää tutkanäytön näkymää sekä selaa

lentoliuskatelinettä ylös ja alas.

CTRL+Mouse Wheel    Noepa suurennos / pienennös tutkanäytöllä.

Double-Click Chat Window History    Pyytää valitsemasi lennonjohtajan ATIS-tiedotteen.

Double-Click Flight Strip    Valitse lentokone

Alt-Click Flight Strip    Poistaa lentoliuskan tai rajamerkinnän.

ALT+Click Aircraft    Lisää valitun lennon liuskan liuskatelineeseen.

Click+Drag Flight Strip    Muuttaa lentoliuskatelineen paikkaa.

Shift+Click+Drag Flight Strip    Kopio liuskan liuskatelineessä.

Shift+Right-Click    Mittavektori valitun lentokoneen ja pisteen välillä.
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