
Documentação do VRC

Referência para comandos

Comandos de Teclas F:

F1 <asel>    Alterna o "data tag" da aeronave entre completo ou
parcial

F1 IDdocontrolador
<asel>    Acusa a aeronave selecionada para um controlador.

Shift+F1 PONTO <asel>    

Mostra uma linha de referência da aeronave selecionada
até o PONTO definido.  Mostra também: Distancia, Rumo
(Magnético) e tempo estimado para o PONTO definido na
seção do "data tag".

Shift+F1 <asel>    Remove todas as 'âncoras' para a aeronave selecionada.
F2 <ICAO do aeroporto>
<enter>    Mostra o METAR do aeroporto desejado na seção de

"Weather Panel".
F3 <asel>    Inicia o modo "track" na aeronave selecionada.
F4 <asel>    Encerra o modo "track" na aeronave selecionada.
F4 IDdocontrolador
<asel>    Inicia o processo de "handoff" da aeronave selecionada

para o controlador.
F4 /OK <asel>    Força o término do modo "track" da aeronave selecionada.

F5 alt <asel>    Define a altitude de cruzeiro no plano de vôo da aeronave
selecionada.

F6 <asel>    
Mostra o plano de vôo da aeronave selecionada na janela
de "flight plan"
(Atalho no Mouse: CTRL+Clique na aeronave)

F6 IDdocontrolador
<asel>    Envia o plano de vôo da aeronave selecionada para o

controlador especificado.

SHIFT+F6 <asel>    
Mostra a rota da aeronave selecionada, na tela de radar,
de acordo com o plano de vôo enviado pelo piloto. 
(Atalho no Mouse: CTRL+ALT+Click aircraft)

F7 <ICAO do aeroporto>
<enter>    Mostra o METAR (disponível no servidor) do aeroporto

desejado na seção de "Weather Panel".

F7 <asel>    Mostra o METAR no aeroporto de destino da aeronave
selecionada.

SHIFT+F7 <asel>    Mostra o METAR no aeroporto de origem da aeronave
selecionada.



Comandos de Teclas Variadas:

INSERIR seutexto <asel>    Altera as suas anotações para a aeronave
selecionada.

INSERIR <asel>    Apaga as suas anotações para a aeronave
selecionada.

HOME <asel>    Envia uma solicitação de contato para a aeronave
selecionada.

TAB    Altera as funções no teclado entre o Radar
Primário e a última janela de chat utilizada.

CTRL+TAB    Altera a janela do histórico das comunicações (de
texto) na freqüência entre normal e tela-cheia.

PAGE UP    Sobe uma pagina no histórico na janela do histórico
das comunicações (de texto). 

PAGE DN    Desce uma pagina no histórico na janela do
histórico das comunicações (de texto). 

CTRL+END    Retorna para o final do histórico das comunicações
(de texto).

Seta (Para cima)    Sobe na navegação da janela do histórico de
comandos.

Seta (Para baixo)    Desce na navegação da janela do histórico de
comandos.

CTRL+Seta (Para cima)    Aumenta o tamanho da janela do histórico das
comunicações (de texto) por uma linha.

CTRL+Seta (Para baixo)    Diminui o tamanho da janela do histórico das
comunicações (de texto) por uma linha.

CTRL+ALT+Teclas de Numpad
1-9    Grava o display do ponto de centro atual e nível

de zoom como padrão.

CTRL+Teclas de Numpad 1-9    Carrega os valores zoom e ponto de centro salvos
como padrão

CTRL+Tecla 0 (Numpad)    Carrega os valores antigos de zoom e ponto de
center

Callsign parcial <asel>    Radio-seleciona o callsign que combina com o
callsign parcial

<asel>    Adciona/Remove aeronaves radio-selecionados
para/de "request list"

CTRL+D    "Untags" todas as aeronaves "untracked"
(Descongestiona)

CTRL+F    Liga/Desliga filtro de altitude 

CTRL+R    Exibe/Oculta os anéis de separação ao redor das
aeronaves ativos.



Comandos utilizando ponto (.):

.group nome IDdosetor ...    Inicia um bate-papo de grupo com o nome
e lista de controladores especificados.

.chat CALLSIGN    Abre uma janela privada de bate-papo
com o callsign especificado.

.rings PONTO    

Centraliza os anéis de raio no PONTO
especificado (FIXO, VOR, etc.) 
(Atalho no Mouse: CTRL+Double right
click)

.norings    Desliga os anéis de raio.

.center/.centre PONTO    
Centraliza a tela de radar no PONTO
especificado (Atalho de Mouse: Dois
cliques no botão direito)

.vis PONTO    

Configura o centro de visibilidade em
PONTO. 
(Atalho de Mouse: CTRL+ALT+Dois
cliques no botão direito)

.vis1 PONTO    Comando idêntico ao  .vis

.vis2 PONTO    Configura o segundo centro de
visibilidade em PONTO.

.vis3 PONTO    Configura o terceiro centro de visibilidade
em PONTO.

.vis4 PONTO    Configura o quarto centro de visibilidade
em PONTO.

.novis    Anula todos os centros de visibilidades.

.showvis    Mostra todos os centros de visibilidades.

.ff INT INT ...    Exibe/Oculta  o(s) FIXO(S) no radar

.fv VOR VOR ...    Exibe/Oculta  o(s) VOR(s) no radar

.fn NDB NDB ...    Exibe/Oculta  o(s) NDB(s) no radar

.fa ICAO ICAO ...    Exibe/Oculta o(s) aeroporto(s) no radar

.fc Runway Runway ...    Exibe/Oculta  o(s) alinhamento(s) de pista
(s) no radar.

.fw Airway Airway ...    Exibe/Oculta  a(s) aerovia(s) no radar.



Mouse Shortcuts:

CTRL+Um clique na aeronave    Disponibiliza o plano de vôo da aeronave
selecionada na janela de "Flight Plan"

CTRL+ALT+Um clique na
aeronave    

Mostra a rota da aeronave selecionada, na tela
de radar, de acordo com o plano de vôo enviado
pelo piloto.

SHIFT+Um clique na aeronave    Exibe linhas de proximidade entre a aeronave
selecionada e aeronave radio-selecionada.

CTRL+SHIFT+Um clique na
aeronave    

Envia uma mensagem de texto padronizada para
a aeronave radio-selecionada informando a
posição da aeronave clicada. 

Clique duplo no botão direito    Centraliza o radar no local clicado.
CTRL+Um clique no botão direito    Centraliza os anéis de raio no local clicado.
CTRL+ALT+Clique duplo no botão
direito    Configura o centro de visibilidade no local

clicado.

Clique duplo e arraste    Exibe uma linha com direção e distância do local
onde você clicou.

"Roda do Mouse"    Configura o nível de zoom na tela de radar ou
navega para cima/baixo na janela de "Flight Strip"

CTRL+Mouse Wheel    Configura o nível de zoom mais velozmente na
tela de radar.

Clique duplo na janela de histórico
de "Chat"    Solicita o ATIS de um controlador.

Clique duplo no plano de vôo    O equivalente de clicar no "target" da aeronave
(Seleção de aeronave)

ALT+Um clique no plano de vôo    Apaga o plano de vôo ou linha de separação.

ALT+Um clique na aeronave    Adiciona um plano de vôo da aeronave
selecionada na janela de "Flight Strip"

Um clique+Arraste o plano de vôo    Reposiciona um plano de vôo na janela de
"Flight Strip"

Shift+Clique+Arraste o plano de
vôo    Copia um plano de vôo na janela de "Flight Strip"

Shift+Um clique no botão direito    Configura um ponto ancora para a aeronave
selecionada no local do clique.


