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1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ (Display) ΚΑΙ ΤΙΜΟΝΙΕΡΑΣ (Controls) 

H ρύθμιση των γραφικών έχει να κάνει καθαρά απο τις δυνατότητες της κάρτας γραφικών 
σας και γενικότερα του υπολογιστή σας, όπως  επίσης και οι ρυθμίσεις της τιμονιέρας σας 
εξαρτώνται απο το μοντέλο του τιμονιού σας και τις προσωπικές σας προτιμήσεις . Εμείς 
σας παραθέτουμε κάτωθι κάποιες ρυθμίσεις σε περιβάλλον DX11 με κάρτα γραφικών 
AMD390 και ανάλυση 5040x1050 και ρυθμίσεις τιμονιέρας με βάση τις προτιμήσεις του 
χρήστη που τις παραθέτει σε μια τιμονιέρα Logitech. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχει  
απενεργοποιήσει οποιδήποτε head movement (κίνηση κεφαλιού του οδηγού) και μετά 
προχωρώντας στο ffb smoothing έχει βάλει την τιμή 7.Ουσιαστικά όσο μεγαλύτερο το 
νούμερο τόσο λιγότερο το κοπάνημα κ η ενόχληση σε μας κ τους γύρω μας -ιδίως για 
χρήστες  με Λότζιτεκ τιμόνια αφού εκείνοι με belt drives δεν έχουν κ τόσο θέμα-. Από την 
άλλη όσο περισσότερο ανεβαίνουμε τόσο εμφανίζεται μια σχετική νωθρότητα του 
τιμονιού,ιδίως στο πότε το πίσω μέρος σπάει η πρόσφυση.Εδώ πρέπει να βρείτε τη δική 
σας χρυσή τομή. Όλα τα παραπάνω σε εικόνες μέσα απο το μενου του rfactor2: 

http://imgur.com/a/9Efl6 

Το ffb minimum torque το βρίσκουμε μέσω wheel check. 

https://www.dropbox.com/s/3zxf5yd1bvujyi5/WheelCheck_1_72.zip?dl=0 

Κατεβάστε κ τρέξτε το επιλέγοντας min force.Κάτω αριστερά θα σας βγάλει την τιμή που 
αντιστοιχεί στην τιμονιέρα σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ffb του rfactor2 θα βρείτε στο φορουμ του 
studio 397 https://forum.studio-397.com/index.php?threads/guide-optimal-ffb-settings-for-
rfactor-2-the-key-to-being-in-the-zone-d.42931/ 

 

2. XΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

2.1. CREW CHIEF: 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένας ηλεκτρονικός πιτ μάνατζερ ο οποίος σου μιλά ενώ 
οδηγάς και σε ενημερώνει για όλα όσα γίνονται εντός πίστας! Ποιος είναι μπροστά, αν 
κερδίζεις χρόνο σε σχέση με τον μπροστά, σε σχέση με τον πίσω, τι λάστιχα έβαλε ο Χ 
οδηγός, αν οι θερμοκρασίες φρένων, ελαστικών είναι εντάξει και πολλά άλλα όπως αυτά 
που βλέπουμε να ενημερώνουν στην πραγματική φόρμουλα 1 τους οδηγούς οι ομάδες από 
τα πιτ! Σου μιλά και απευθύνεται σε εσένα με το μικρό σου όνομα, σου λέει πότε έχεις 
μονοθέσιο δίπλα σου στα νεκρά σημεία που δεν βλέπουμε στους καθρέπτες, πόσα καύσιμα 
έχεις, πόσους γύρους θα βγάλουν τα ελαστικά σου ακόμη, και ένα σορό άλλα! Ότι 
πληροφορίες μας δίνει το trackmap στις ‘’λέει’’ και αυτό και ακόμη περισσότερα!  

Μια άλλη εκπληκτική του λειτουργία όμως είναι ότι μπορείς και εσύ να απευθύνεσαι σε 
αυτό και να του μιλάς και να σου απαντά στις πληροφορίες που θέλεις να μάθεις! ‘’What’s 
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my fuel consumption?’’ και παίρνεις την εξής απάντηση ‘’You need two point three liters per 
lap’’  . ‘’Who is leading?’’ ‘’Adamos’’, ‘’How are my tyres?’’ ‘’It seems that your front left has 
a significant wear’’ και ένα σορό άλλα τα οποία μπορείς να ρωτήσεις και να πάρεις 
απαντήσεις! Στο τελευταίο update μάλιστα σου κάνει σύγκριση μεταξύ της κάθε γόμας και 
πόσο πιο γρήγορη είναι η κάθε μια! 

Η λειτουργία ομιλίας δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση το ότι έχουμε ανοικτό το 
Teamspeak καθώς μπορείς να σετάρεις διαφορετικό κουμπί για να ενεργοποιείς τη 
λειτουργία ομιλίας ακόμα και σε περίπτωση που έχεις mute το μικρόφωνο στο Teamspeak 
μπορείς να μιλάς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χωρίς να ενοχλείς κανένα. Ανα πάσα στιγμή 
μπορείς να ‘’πεις’’ στον ηλεκτρονικό σου πιτ μάνατζερ να σιωπήσει και να σε αφήσει ήσυχο 
όπως ακούμε και τους οδηγούς να λένε κάποτε  ‘’Shut up,leave me alone’’ και θα 
σταματήσει να μιλά! 

Λειτουργεί πλήρως και σε όσους τρέχουν το rfactor2  σε DX11 όπου δεν έχουν το trackmap!   

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ονομάζετε CrewChief και είναι διαθέσιμο δωρεάν και 
λειτουργεί και με άλλα racing games-simulators Assetto Corsa, κλπ  

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

http://thecrewchief.org/forumdisplay.php?15-Download-CrewChief-for-PC 

και από εδώ μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες για την εγκατάσταση του 

http://thecrewchief.org/showthread.php?2-rFactor-2-Crew-Chief-Setup-Instructions 

Για να λειτουργεί λοιπόν το πρόγραμμα με τα δικά μας ονόματα θα πρέπει να κατεβάσετε 
το αρχείο που βάζω πιο κάτω και να το κάνετε extract όπως είναι στον φάκελο στην εξής 
διαδρομή του υπολογιστή σας 

C:\Users\το username σας\AppData\Local\CrewChiefV4\sounds\driver_names   

Θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την λειτουργία για εμφάνιση των κρυφών φακέλων για 
να μπορείτε να βρείτε την εξής διαδρομή! Επειδή ο τρόπος εμφάνισης των κρυφών 
φακέλων διαφέρει λίγο σε κάθε λειτουργικό  κάντε ένα search ‘’show hidden files in 
windows 7 or 10’’ και θα σας βγάλει πως το κάνεις πολύ εύκολα. Σε περίπτωση που κάποιος 
δεν βάλει τα αρχεία αυτά το πρόγραμμα πάλι λειτουργεί αλλά θα λέει τον κάθε οδηγό με το 
‘’P1’’ ‘’P2’’ κλπ  

https://1drv.ms/u/s!AjZ1Hh4DP0eupi6jlJaAyu028LoL 

Μόλις βάλετε το πρόγραμμα και το ανοίξετε θα δείτε 3 κουμπιά που είναι πράσινα. Πατάτε 
στο κάθε ένα για να κατεβάσει τα διάφορα αρχεία ήχου που χρειάζεται το πρόγραμμα. 
Ρυθμίστε το παιχνίδι που θα δουλεύει το πρόγραμμα πχ rfactor 2 και επιλέξτε και ένα 
όνομα από τη λίστα ονομάτων. Ρυθμίστε την ένταση ήχου του προγράμματος και όταν 
είστε έτοιμοι πατάτε το κουμπί ‘’Start aplication’’ αν ακούσετε τον νέο σας φιλαράκο να 
λέει ‘’Radio Check’’ τότε είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το rfactor2 και να αρχίσετε το παιχνίδι! 
Στις ρυθμίσεις του παιχνιδιού υπάρχουν ρυθμίσεις για το πια μηνύματα να λέει το 
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πρόγραμμα πχ μπορεί να μην λέει για κίτρινες σημαίες κλπ…εγώ πάντως τα άφησα όπως 
είναι όλα.  

Στον φάκελο που κάνατε εγκατάσταση το πρόγραμμα, C:\Program Files (x86)\Britton IT 
Ltd\CrewChiefV4 θα βρείτε ένα αρχείο που ονομάζεται speech_recognition_config.txt  

Στο συγκεκριμένο αρχείο όταν το ανοίξετε θα βρείτε όλες τις φωνητικές εντολές που 
μπορείτε να δώσετε στο πρόγραμμα και τι δεδομένα θα σας απαντήσει. 

2.2. TRACKMAP 

Το εν λόγω πρόγραμμα σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τον αγών όσο και για 
το practice σας, στην όθονη σας. Το πρόγραμμα ειναι δωρεάν και θα το βρείτε εδω: 
http://www.mediafire.com/file/j7bbu5x6x7x2j5m/TrackMapPlugin+V0.96+32bit+%26+64bit.
rar και κάνετε extract το αρχείο zip στον κεντρικό φάκελο του rf2. 

Συντομεύσεις πλήκτρων για το προγραμμα trackmap: 

 ctrl + alt + spacebar = εξαφανίζεται το Trackmap 
ctrl + spacebar = ανοίγει το menu του Trackmap 
ctrl + 1 = Zoom-άρει τα εικονίδια του χάρτη (αν αυτός είναι ανοιχτός) 
ctrl + f = Σταματάει το αναβόβησμα του Trackmap αν αυτό συμβαίνει 
0 Numpad (in Monitor of Time) = Εμφανίζει/Εξαφανίζει το χάρτη στο Monitor 
0 Numpad on track = Εμφανίζει/Εξαφανίζει το χάρτη και αλλάζει το πώς φαίνεται 
Fixed/Rotation 
alt + arrow keypad = Μετακινεί τον χάρτη 
shift + arrow keypad = Zoom-άρει ή Ξε-Zoom-άρει τον χάρτη 
shift + arrow = Zoom-άρει ή Ξε-Zoom-άρει το Selected Box του Track Map 
pause break = Προσθέτει ετικέτες στα σημεία του χάρτη 
enter (when the Selected Box are visible in the configuration step) = Εμφανίζει/Εξαφανίζει 
το SelectedBox που έχετε επιλέξει (BrakeWears κτλ) 

 

3. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΑΙ ΣΤΟΥΣ  ΣΕΡΒΕΡΣ 

Σύμφωνα με τον κανονισμό Σ1 των γενικών κανόνων της F1aXion πρέπει το όνομά σας στο 
σέρβερ να είναι το πραγματικό και με την μορφή Όνομα Επίθετο (Το πρώτο γράμμα του 
ονόματος μόνο κεφαλαίο και το πρώτο γράμμα του επιθέτου μόνο κεφαλαίο) και όχι πχ 
όλα τα γράμματα μικρά ή όλα κεφαλαία...Μπορείτε να αλλάξετε το Nickname σας 
ανοίγοντας το Launcher του rFactor 2 και πατώντας κλικ πάνω δεξιά που λέει το όνομά σας 
και θα σας βγάλει στο παράθυρο τα εξής στοιχεία: 
First Name: 
Last Name: 
Country Code: 
Nickname: 
 
To Nickname είναι Direct-Editable δηλαδή πατάτε αριστερό κλικ και μπορείτε να το κάνετε 
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Edit,να αλλάξετε ένα γράμμα,να γράψετε καινούργιο κτλ...Στο τέλος πατάμε Save 
Edits...Done! 
 
Έπειτα η διαδικασία γίνετε λίγο πιο περίπλοκη!  
1)Πατάμε Έναρξη στα Windows και γράφουμε κάτω από εκεί που λέει "Όλα τα 
προγράμματα" η "All Programs" στην αναζήτηση αυτό: %appdata% 
2)Επιλέγουμε το φάκελο Roaming 
3)Επιλέγουμε το φάκελο .rFactor 
4)Μέσα έχει 3 αρχεία. rfactor.credentials,rfactor.name,rfactor.okay Ανοίγουμε ΜΟΝΟ το 
rfactor.name με σημειωματάριο! 
5)Μέσα σας έχει με την σειρά: 
First Name 
Last Name 
Nickname 
π.χ 
Kostas <-- First Name 
Galanomatis <-- Last Name 
Kostas Galanomatis <-- Nickname 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΞΕΤΕ ΤΟ FIRST NAME,LAST NAME!! ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΗ 
(Nickname) 
6.Σβήνεται αυτό που γράφει σαν Nickname και γράφεται το πλήρες όνομά σας με 
λατινικούς χαρακτήρες και το πρώτο γράμμα κεφαλαίο και από το όνομά σας και από το 
επίθετό σας  
(π.χ Kostas Galanomatis/Lefteris Axiotis) και πατάτε αποθήκευση (όχι αποθήκευση ως!) και 
κλείνεται το σημειωματάριο! 
7.Πατάτε μετά δεξί κλικ στο αρχείο rfactor.name,ιδιότητες και κάτω τσεκάρετε την επιλογή 
"Μόνο για ανάγνωση" ή "Read Only"... Εφαρμογή,ΟΚ! Done! 
 
 
Το First και Last Name δεν μπορούν να αλλαχθούν οπότε αν ο σέρβερ έχει Enforce Full 
Name η μορφή του Online ονοματός σας (πως θα σας κάνει Display o Server) θα είναι First 
Name Last Name και από τι κατάλαβα πολύ έχουν βάλει First και Last Name με όλα 
κεφαλαία ή όλα μικρά οπότε θα ήταν ιδανικότερο να αλλάξουμε όλοι τα Nickname μας και 
να κλείσει το Enforce Full Name! 

 

4.  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ .JSON 

Το Player.json είναι σαν το .plr του rFactor 1.Όπως είναι λογικό περιλαμβάνει πιο πολλές 
ρυθμίσεις από το .plr άλλες καινούργιες,άλλες όχι.  Δεν ειναι απαραίτητες οι παρακάτω 
ρυθμίσεις αλλά σίγουρα μπορεί να σας βοηθήσουν ή/και να σας κατευθύνουν σε λύσεις 
που πιθανόν ψάχνετε: 
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Αν έχετε κάνει σωστά την εγκατάσταση ο φάκελος UserData βρίσκεται στην ΙΔΙΑ διαδρομή 
με το φάκελο Packages που βάζετε τα αρχεία για εγκατάσταση! 

Όποιος δοκιμάσει να τροποποιήσει το αρχείο ας προσέξει να ΜΗΝ διαγράψει καταλάθος 
είτε αγκύλη είτε εισαγωγικά,είτε κόμματα μιας και μπορεί να καταστρέψει τελείως το 
αρχείο! 

Ρυθμίσεις: 

"Auto Blip":true, 
"Auto Blip#":"Whether to automatically blip with manual shifting but auto-clutch (non-
semiautomatic trans only)", 
"Auto Clutch":1, 
"Auto Lift":false, 
"Auto Lift#":"Whether to automatically lift with manual shifting but auto-clutch (non-
semiautomatic trans only)" 

Παραθέτω το κείμενο:"Το 1ο βοηθάει στο κατέβασμα των ταχυτήτων δηλαδή άμα πας να 
κατεβάσεις πριν την ώρα της την ταχύτητα θα κόψει στροφές από τον κινητήρα και θα σε 
βοηθήσει να κρατήσεις τον έλεγχο και το 2ο βοηθάει με το γκάζι κόβει στροφές για να είναι 
ελάχιστα πιο ομαλό." 

Το Auto Clutch είναι το βοήθημα του αυτόματου συμπλέκτη.Στο 1 είναι ενεργοποιημένο 
στο 0 όχι! Μπορείτε να το πειράξετε μέσα από το rFactor 2 και έτσι δεν χρειάζεται 
χειροκίνητη τροποποίηση.Τα άλλα αλλάζετε το true σε false ή το αντίστροφο.ΠΡΟΣΟΧΗ μην 
διαγράψετε το κόμμα. 

ΕΠΙΣΗΣ Αν το Auto Clutch είναι απενεργοποιημένο οι επιλογές Auto Blip,Auto Lift δεν 
δουλεύουν ασχέτως αν τα έχετε true! 

"Repeat Shifts":0, 

"Repeat Shifts#":"0 = no repeat shift detection, 1 = detect and eliminate accidental repeat 
shifts within 100ms, 2 = 150ms, 3 = 200ms, 4 = 250ms, 5 = prevent shifting again before 
previous shift is completed" 

Είναι μια επιλογή που αποτρέπει την καταλάθος αλλαγή δυο ταχυτήτων μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.Προσοχή πάλι στο κόμμα.Default είναι στο 0 (δεν 
αποτρέπει),στο 1 αποτρέπει διπλή αλλαγή δύο ταχυτήτων μέσα σε 0.100,το 2 σε 0.150 κ.ο.κ. 

"One Lap To Go Warning":1, 

"One Lap To Go Warning#":"Race only: 0=none, 1=message, 2=white flag, 3=both, 
Race+Qual: add 4.  Feature not implemented for timed races or lapped vehicles." 

Είναι ο τρόπος με τον οποίο προειδοποιεί το παιχνίδι ότι μπήκαμε τελευταίο γύρο 
αγώνα.Αν το μονοθέσιο σας έχει φάει γύρο δεν λειτουργεί ακόμα! Στο 0 δεν κάνει 
τίποτα,στο 1 βγάζει το μήνυμα κάτω αριστερά,στο 2 βγάζει άσπρη σημαία πάνω 
αριστερά,στο 3 κάνει και τα δυο προηγούμενα! 
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“Record Hotlaps":1, 

"Record Hotlaps#":"whether to record hotlaps or not (must have replay recording on)", 
"Record Replays":1, 
"Record Replays#":"whether to record replays or not" 

//Λίγο πιο κάτω βρίσκεται και αυτή η γραμμή 

"Save All Replay Sessions":true, 

"Save All Replay Sessions#":"whether to save the replay from each session" 

Επιλογές για να κάνει Record τα Replays..Η τελευταία πρέπει να είναι True μιας και 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της aXion,μπορεί να σας ζητηθεί το Replay σας αν 
εξετάζεστε από τους αγωνοδίκες για κάποιο συμβάν! Και το "Record Replays" πρέπει να 
είναι στο 1 για να δουλέψει η τελευταία επιλογή.Το Record Hotlaps μπορείτε να το κλείσετε 
και έτσι δεν θα κρατάει το πιο γρήγορο γύρο σας σε ξεχωριστό αρχείο (θα αποθηκεύει μόνο 
το Replay όλου του Session). 

"Relative Fuel Strategy":true, 

"Relative Fuel Strategy#":"Show how much fuel to ADD, rather than how much TOTAL fuel to 
fill the tank up to (note: new default is true)" 

 

Γνωστή επιλογή και είναι ευτυχώς από επιλογή true! Δεν χρειάζεται να αλλαχθεί!Όταν ήταν 
απενεργοποιημένη και τρέχαμε με Full ντεπόζιτο,στα πιτ αφαιρούσε τα καύσιμα.Τώρα είναι 
ενεργοποιημένη που σημαίνει ότι δεν αφαιρεί καύσιμα στα πιτ! 

"Show Extra Lap":-1, 

"Show Extra Lap#":"-1 = show fractional lap (e.g. 3.7), 0 = show laps completed (e.g. 3), 1 = 
show lap you are on (e.g. 4)" 

Επιλογή για το πως θα κάνει Display το γύρο που ήμαστε στο LCD ή πάνω στο τιμόνι του 
αυτοκινήτου! Στο -1 δείχνει τους γύρους που έχουμε ολοκληρώσει + την απόσταση που 
έχουμε διανύσει για τον επόμενο (π.χ 3.7, έχουμε ολοκληρώσει το 3 γύρο και έχουμε 
διανύσει τα 7/10 της πίστας για τον 4 γύρο.Άρα βρισκόμαστε στον 4ο γύρο),στο 0 δείχνει 
τους γύρους που έχουμε ολοκληρώσει ενώ στο 1 δείχνει τον γύρο στο οποίο ήμαστε. 

"LCD Display Modes":31, 

"LCD Display Modes#":"Add the modes to allow them: 1=status 2=aids 4=engine\/brake 
temps 8=race info 16=standings" 

Ποιες οθόνες θα κάνει Display το LCD (κάτω δεξιά).Προσθέτουμε τις τιμές αναλόγως με το τι 
θέλουμε να γίνεται Display.Default κάνει Display All.Αν πχ θέλουμε να κάνει Display μόνο το 
Status (γράφημα αυτοκινήτου) γράφουμε 1,αν θέλουμε να κάνει Display το γράφημα+ τις 
θερμοκρασίες κινητήρα και φρένων γράφουμε 5 κ.ο.κ. Κάθε φορά που θα πατάτε το κουμπί 
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του LCD Mode θα κάνει Cycle από τις οθόνες που έχετε επιλέξει.Έτσι για παράδειγμα 
μπαίνετε για πιτ και αντί να πατήσετε 6 κλικ για να επιστρέψετε στην οθόνη που θέλετε,αν 
το ρυθμίσετε σωστά θα θέλετε μόνο 1 κλικ! 

"Self In Cockpit Rearview":0, 

"Self In Cockpit Rearview#":"add values for any that should be visible (0=none): 1=rear wing 
& wheels, 2=body & susp, 4=cockpit, 8=steering wheel (15=all)" 

Με αυτή την επιλογή μπορούμε να δούμε στους καθρέφτες μας την πίσω αεροτομή μας,τα 
λάστιχα ή ότι άλλο επιλέξουμε.Πάλι προστίθεται τις τιμές ανάλογα με το τι θέλετε να 
κάνετε.Default είναι 0. Προσοχή .Μπορεί να βάλετε κανονικά πχ 15 αλλά να μην βλέπετε 
πάλι τίποτα.Αυτό εξαρτάται από το Mod.Πολλά Mod όταν παίζετε από κοκπιτ ΔΕΝ κάνουν 
Rendering όλο το μονοθέσιο αλλά μόνο το μπροστά μέρος και λίγο από το πίσω.Πρέπει 
λοιπόν να υποστηρίζει το Mod αυτή την επιλογή! 

 "Shadow Blur":0, 

"Shadow Blur#":"0=Off, 1=Fast, 2=Optimal, 3=Quality" 

Επιλογή γραφικών που ΔΕΝ υπάρχει μέσα από το παιχνίδι.Θολώνει τις σκιές ώστε να είναι 
πιο ομαλές-ρεαλιστικές. Default είναι 0.Στο 1 θολώνει αλλά όχι πολύ,στο 2 θολώνει 
καλύτερα και στο 3 θολώνει όσο πιο καλά μπορεί! Η επιλογή αυτή καταναλώνει ΤΕΡΑΣΤΙΑ 
δύναμη από την GPU.Μην την ενεργοποιήσετε αν δεν έχετε πολύ καλή κάρτα γραφικών! 

 

"Sun Occlusion":false, 

"Sun Occlusion#":"If true, sunlight is affected by cloud cover" 

Επιλογή γραφικών που ΔΕΝ υπάρχει μέσα από το παιχνίδι.Αν είναι true όταν μπαίνει 
μπροστά από τον ήλιο σύννεφο τότε δημιουργείται σκιά λόγω ότι ο ήλιος καλύπτεται από 
το σύννεφο.Default είναι False!Πάλι χρειάζεστε καλή κάρτα γραφικών γιατί και αυτό 
καταναλώνει δύναμη από την GPU! 

"UI Auto Switch with Mod":0, 

"UI Auto Switch with Mod#":"Some mods include their own UI.  Should we automaticly 
change the UI when that mod is selected?" 

Μερικά Mod έχουν δικά τους UI τα οποία φορτώνει αυτόματα το παιχνίδι όταν επιλεχθεί το 
Mod.Για να το απενεργοποιήσετε το γυρνάτε στο 0 όπως εγώ.Τότε φορτώνει το Default ή 
όποιο έχετε επιλέξει εσείς από τα Settings σας μέσα από το παιχνίδι! 

"Buffer Count":25, 

"Buffer Count#":"Controls size of mixing buffer, small values reduce latency but can cause 
skipping; latency = 1ms * value, which doesn't include driver\/card\/OS latencies (which are 
humongous on Windows)!" 
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Αν έχετε πρόβλημα με τον ήχο δηλαδή κολλάει ο ήχος ή κάνει Skip μπορείτε να "παίξετε" με 
αυτή την επιλογή που ρυθμίζει το μέγεθος του Buffer.Ποιο μικρή τιμή μειώνει την 
καθυστέρηση αλλά μπορεί να δημιουργήσει Skip του ήχου και αντίθετα... 

 

"Net Race Warning":"Secondary\\racestart.wav", 

"Net Race Warning#":"Signal that multiplayer game has moved to race session (empty this if 
you don't want the game to automatically take window focus)" 

Αυτό είναι για εκείνους που δεν θέλουν να ακούνε "Attention Ladies and Gentleman please 
leave from the area now!" ή τι τέλος πάντων λέει πριν την έναρξη του αγώνα . 

 

"Number of output channels":2, 

"Number of output channels#":"-1->Use Windows Control Panel Config, 0->Headphones, 1-
>Mono Speaker, 2->Stereo, 3->SRS Circle Surround, 4->4.0, 5->5.1, 6->6.1, 7->7.1, 8->8.1" 

Αυτή η επιλογή είναι για αυτούς που έχουν 5.1 ηχεία 

 

Τέλος ένα έξτρα...Πλέον μπορείτε να ρυθμίσετε ανεξάρτητα τον ένα καθρέφτη από τον 
άλλον! Βάζετε κουμπιά για ρύθμιση θέσης και όπως παλιά με το Shift + αυτά τα κουμπιά 
πειράζετε ΟΛΟΥΣ τους καθρέφτες με το Ctrl + αυτά τα κουμπιά πειράζετε τον αριστερό και 
με το Alt + αυτά τα κουμπιά πειράζετε τον δεξί! Αν έχετε βάλει κάποια λειτουργία στα 
κουμπιά Ctrl,Alt,Shift πιθανότατα να μην δουλεύουν οι συντομεύσεις! 

Όλοι οι Πιθανοί Συνδυασμοί: 

Όλοι οι καθρέφτες: Shift + Κουμπιά Θέσης 

Αριστερός μόνο: Ctrl + Κουμπιά θέσης 

Δεξιός μόνο: Alt + Κουμπιά θέσης 

Κεντρικός μόνο: Ctrl+ Alt + Κουμπιά θέσης 

(Αν τους ρυθμίζετε όλους μαζί δεν έχετε πρόβλημα καθώς έχει "Stop" στο κατώτερο 
σημείο...Αν τους ρυθμίζετε ξεχωριστά,Προσέξτε μην τους πάτε  πολύ κάτω ή πάνω καθώς 
αν γίνει αυτό παρουσιάζετε μια λευκή γραμμή κάτω και κόβει τον "κόσμο" στα δύο...) 

Προτείνω να ενεργοποιήσετε τους καθρέφτες του HUD (Νούμερο 3 ΌΧΙ από το Numpad),να 
ρυθμίσετε τους καθρέφτες με τον συνδυασμό όλων των καθρεφτών έτσι ώστε ο κεντρικός 
να δείχνει ακριβώς πίσω σας και μετά να κλείσετε τους πλαινούς HUD Καθρέφτες 
ξαναπατώντας το νούμερο 3 όσες φορές χρειάζετε για να αφήσετε μόνο τον κεντρικό 
καθρέφτη του HUD και μετά ρυθμίζετε τον αριστερό και δεξί καθρέφτη ξεχωριστά.. (Αυτό 
ισχύει για τα μονοθέσια που μπορούμε να δούμε και τον αριστερό και τον δεξί καθρέφτη 
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στην οθόνη μας,όσοι τουλάχιστον έχουμε ΜΟΝΟ μία οθόνη...Στα άλλα αυτοκίνητα 
προτείνω να έχετε ανοιχτούς τους HUD καθρέφτες).... 

Συνδυάστε την με αυτή την επιλογή για να δείτε τι σας βολεύει! 

 

"Rearview Independent":false, 

"Rearview Independent#":"Whether width (horizontal FOV) can be controlled independently 
of height (vertical FOV)» 

Η οποία ξεχωρίζει το Vertical FOV από το Horizontal FOV  

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ : Κώστα Γαλανομάτη, Νικολά Νικολάου, Δημήτρη Κατέλα 
και Sosna για τις πολύτιμες πληροφορίες του άρθρου. 


