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Omschrijving
Het het groeien van het aantal scenery’s voor Lockheed Martin Prepar 3D flightsimulator kan het erg
lang duren voordat P3D “vliegklaar” is.
Dit komt doordat P3D gegevens uit de scenery library in het geheugen laadt zodat deze scenery op
het scherm zichtbaar wordt zodra men in de omgeving vliegt. Er zijn veel scenery’s geladen van
gebieden waar niet gevlogen wordt. Hierdoor kan de “laadtijd” erg lang worden.
De oplossing:
Een oplossing is om de scenery die niet wordt gebruikt, in de scenery library “uit” te vinken of te
verwijderen. Het “uit” vinken moet handmatig gebeuren en kost nog meer tijd omdat bij een volgende
gelegenheid de scenery weer moet worden “aan” gevinkt of toegevoegd aan de scenery library.
Hier brengt P3D Scenery Library Selector uitkomst:
Met P3D Scenery Library Selector kunnen verschillende scenery combinaties (library’s) uit P3D
worden vastgelegd. Van deze vastgelegde library’s wordt er een geselecteerd voor gebruik in P3D.
Licentie:
P3D Scenery Library Selector is Freeware.
De software mag alleen ongewijzigd worden verspreid.
Het is niet toegestaan om wijzigingen in het programma of de lay-out aan te brengen.
Donatie:
Hoewel het gebruik van P3D SLS gratis is, zijn donaties van harte welkom via (CTRL+klik) PayPal

terug

Installeren

Download de zip via deze link: P3D Scenery Library Selector.
Pak het .zip bestand uit in de map C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D V2, V3 of V4
Maak een snelkoppeling van P3D Scenery Library Selector.exe en plaats die op het bureaublad. De
installatie is nu gereed.
Het programma maakt geen wijzigingen in het register van Windows.
Dubbelklik op de snelkoppeling om het programma te starten, start het programma in Windows10
op "als Administrator"

Het beginscherm van P3D SLS

Map “ProgramData” is niet zichtbaar in de verkenner:
Indien de map ProgramData niet zichtbaar is in de Windows Verkenner, moet de mapopties
aangepast worden.
Ga (als Administrator) in de Windows Verkenner naar Extra, Mapopties en selecteer onder het
tabblad Weergave de onderstaande optie:

terug

Programma verwijderen

Activeer vóór het verwijderen eerst de library waarin alle scenery is opgenomen.
Verwijder de volgende programmaonderdelen uit de map:
C:\ProgramData\Lockheed Martin\Prepar3D V2, V3 of V4
- - P3D Scenery Library Selector.exe
- - scs.ini
- - msvbvm50.dll

Eventueel kunnen de (tijdens het gebruik aangemaakte) library bestanden xxxx.lib worden verwijderd
of worden gebruikt door een bestand de naam scenery.cfg te geven.
Let op: Er mag slechts 1 bestand met de naam scenery.cfg voorkomen in deze map.

Library opbouwen

Het bestand Scenery.CFG van de Lockheed Martin P3D flightsimulator wordt gebruikt door P3D
Scenery Library Selector om een selectie naar keuze te maken.
Er kan een onbeperkt aantal selecties worden gemaakt waarvan er één naar behoefte kan worden
geselecteerd en geactiveerd voor gebruik in P3D.
Eerste gebruik:
Eerst moet één of meer selecties worden gegenereerd. Dit kan het beste gedaan worden vanuit de
bestaande situatie waarin alle scenery’s zijn geïnstalleerd en toegevoegd aan de P3D library.
Maak eerst een backup van de huidige Scenery.CFG zoals hieronder omschreven.

Backup:
Omdat wijzigingen in de Scenery.CFG van de Lockheed Martin P3D flightsimulator worden gemaakt,
is het verstandig om eerst met behulp van P3D SLS een backup te maken van de huidige scenery
configuratie.

Open P3D SLS en klik op “Opslaan als..”, geef een naam naar keuze en klik op “Opslaan”.

Hier zie je de backup scenery opgeslagen als "Alle Scenery". de extensie .lib wordt automatisch
toegevoegd.
De actieve scenery krijgt nu de naam van de opgeslagen scenery.

Nieuwe scenery selectie maken:
Ga in P3D naar World, Scenery Library.

Haal de vinkjes weg bij scenery waar je niet gaat vliegen. Als je alleen in Nederland vliegt, kunnen de
vinkjes van alle scenery buiten Nederland worden weggehaald (zie kader).

Sommige vinkjes kun je niet weghalen want daar zitten onderdelen in die ook in de default scenery
gebruikt worden.
Klik op "OK" en P3D zal nu het bestand "Scenery.CFG" aanpassen en opslaan.

LET OP:
Verwijder nooit de zojuist gemaakte Alle Scenery.lib.
Hierin is alle scenery opgenomen en deze wordt gebruikt om andere,
kleinere, configuraties te maken of om nieuwe scenery toe te voegen.

Start nu P3D SLS op en merk op dat de knop “Opslaan als..” actief is en de actieve scenery nu de
naam "Scenery.CFG" heeft.

Klik op "Opslaan als". . . . .

Geef de library een naam naar keuze en klik op "Opslaan"

Je ziet dat de "Nederland NL2000.lib" is opgeslagen en dat het de actieve scenery is geworden.
Meer library's maken:
Ga hierboven naar "Nieuwe Scenery selectie maken: " en herhaal de beschreven procedure.
Er kan een onbeperkt aantal library's gemaakt worden.
terug

Library selecteren
Om een andere library te activeren in P3D klik je op de gewenste library in je aangelegde lijst en
daarna op de knop "Activeer in P3D".

terug

Library naam wijzigen

Selecteer de bestandsnaam die je wilt wijzigen en klik op "Wijzig"

Pas de naam van het bestand aan en klik op OK.
De naam in de lijst is nu aangepast.
terug

Library verwijderen

Selecteer de bestandsnaam die je wilt verwijderen en klik op "Verwijder"

Als je het zeker weet klik je op "Ja", of anders "Nee"
De verwijdering is definitief en niet meer terug te halen.
terug

FSTramp
FSTramp is een veelzijdige plug-in voor P3D. Tot versie 6.52 kon je ook gemakkelijk de library van
P3D bijwerken met FSTrampDBC.exe. Vanaf versie 7.0 is de plug-in ook geschikt gemaakt voor Xplane waarmee het onderdeel FSTrampDBC is verdwenen.
FSTrampDBC is, na installatie, zonder licentie te gebruiken.

Na een aanpassing van de library in FSTrampDBC klik je op "Save to Flight Simulator".
Sluit het programma af met "Exit".
Open P3D-SLS en merk op dat er de knop "FSTramp wijzigingen gebruiken" zichtbaar is geworden.

Als je hierop klikt worden de wijzigingen toegevoegd aan de actieve scenery in P3D-SLS.

Omdat de actieve scenery is gewijzigd, is de naam van de actieve scenery gewijzigd in Scenery.cfg

Klik op "Opslaan als" om een bestaande library te overschrijven of geef de library een nieuwe naam.

terug
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