Infinity Csarnok Lan
Felhasználói segédlet.

TUP jelentése:
Turn Up & Play  azaz, a rendezvény lebonyolításához szükséges számítógépparkot
mi szolgáltatjuk. Minden játékos köteles a számára kijelölt helyen, s gépen lejátszani a
mérkőzéseit, valamint a játékos köteles gondoskodni saját perifériákról: billentyűzet,
egér, headset, továbbá a nevezett játékból egy saját kópiából (pl.: CS:GO játékkal
rendelkező Steam fiók).
TUP konfiguráció:
Alaplap

MSI B75MAE33

CPU

Intel Core i53570 3.4Ghz

RAM

Kingston DDR3 1600 MHz 4GB

VGA

MSI R7870 2GDT5/OC

HDD

WD 500GB SATA3 Blue

A gépeken Windows Home Premium 64bites operációs rendszer található.
TUP gépek használatba vétele:
A számítógép közelében csak az oda beosztott játékosok tartózkodhatnak.
A nem használt konnektorokba kizárlóag egy admin engedélyével szabad bármit
is bedugni!
A mérkőzések után minden játékos köteles rendet tenni a környezetében. távozás előtt
a gépeket újraindítani.
Bármilyen hiba esetén kérd egy admin segítségét.
A gépeken Deep Freeze program található, mely a 
számítógép újraindítása után a
teljes rendszert visszaállítja
(minden partíciót), az alapértelmezett helyzetbe.

BOOT sorrend:
1.: Network
2.: USB Key
3.: HDD
A számítógép indulásakor a network bootot az ESC billentyűvel lehet megszakítani. Az
USB eszközök bezavarhatnak a bootolásba, pendriveok és egyébb hordozók lehetőleg
ne legyenek bedugva erre az időre.
A BIOS beállításait módosítani szigorúan tilos!
TUP gép csatlakozók:

Back panel:
2 x PS2 (Bill  Egér)
2 x USB 3 (Kék)
4 x USB 2
Jack: Mic  Line Out  Line In

Front panel:


2 x USB 2
Mic  Line Out

A csatlakozókat többlet feszültségnek kitenni tilos!

Driverek telepítése:
A gépeken SteelSeries Engine és Razer Synapse, automatikus driver kereső és felhő
alapú beállítás tároló programok találhatóak. A fenti gyártók (a program által támogatott)
termékeinél célszerű eszközeiteket már otthon bekonfigurálni, a fájlokat pedig a
felhőben szinkronizálni, így a helyszínen csak be kell lépni és érvényesülnek a
beállítások.
Egyéb eszközök illesztőprogramjait kérjük mindenki hozza magával valamilyen USBs
adathordozón, a gépek nem rendelkeznek optikai meghajtókkal.
Egyes driverek a feltelepítés végeztével a számítógép újraindítását kérik, a művelet
elvégzése a már fent említett környezet miatt nem javasolt. Amennyiben egy illesztő
program mégsem működne helyesen a számítógép újraindítása nélkül, azt azonnal
jelezze egy adminnak.
Voice Chat kliensek:
Teamspeak:
A rendezvény saját belső TeamSpeak 3 szerverrel rendelkezik, ezt a Bookmarks
menüpont alatt találjátok, valamint az információ elérhető a belső (www/ ) oldalunkon is.
Nevet módosítani belépés után a névre duplán kattintva lehet.
Ventrillo:
A gépeken a kliens legfrissebb verziója található. Rendezvényünk nem rendelkezik
saját szerverrel.
Curse Voice:
A gépeken a Curse kliens legfrissebb verziója található.

Monitorok:
Acer Predator XB240H 24" GSync 144Hz Gaming Widescreen LED Monitor

Kérünk mindenkit ellenőrizze hogy a monitor a számára megfelelő képfrissítéssel
dolgozik e. Az alapértelmezett 60 Hz, a monitor maximuma 144 Hz.
4:3as kép arány esetén lehetséges képernyő vízszintes nyújtása vagy az arányok
megtartása (black bar), ezt az AMD Catalyst Control Centerben tudjátok beállítani, ha
átállítottátok az asztali felbontást.
A monitorok paneljeit többlet feszültségnek kitenni tilos!

Steam:
A program telepítési útvonala:
Steam Guard által védett fiókok esetén a belépéshez szükséges kódot mindenki a
regisztrált email címére kapja meg. Elfelejtett jelszó, email esetén nem tudunk fiókot
biztosítani. A kliens nem tárol felhasználói adatokat, valamint a számítógép újraindítása
törli az esetlegesen megjegyzett fiókokat, böngészési előzményeket, jelszavakat.
Telepített játékok elérési útvonala:
CS GO: D:\SteamLib\SteamApps\common\CounterStrike Global Offensive\
CS 1.6: D:\SteamLib\SteamApps\common\HalfLife\cstrike\
Dota 2: D:\SteamLib\SteamApps\common\dota 2 beta\

Egyedi konfigurációs fájljait kérjük mindenki hozza magával valamilyen USBs
adathordozón, a gépek nem rendelkeznek optikai meghajtókkal.
Mouse fix használata:
Elérési útvonal:
C:\Users\ICL_TUP\Desktop\mouse fix\
A beállítások alapján szükséges .reg fájl lefuttatása után jelentkezz ki a windows
fiókból, a beállítások a bejelentkezéssel lépnek életbe (
Csak kijelentkezni kell nem
újraindítani!
).
Az eltávolításához használd a mappában található: Windows_7+Vista+XP_Default.reg”
regisztrációs bejegyzést.
A versenyen csak a rendezvény által kiadott .reg fájlokat használhatjátok!

Internet használat:
A gépeken Google Chrome böngésző található.
Bár az internet kapcsolatunk kiemelkedően stabil, a sávszélességünk nem végtelen.
Annak érdekében hogy a szerver  kliens kapcsolat és a közvetítések a mérkőzések
alatt megfelelően, zavartalnul fussanak kérünk minden játékost hogy ne terhelje a
kapcsolatot fölöslegesen például magas felbontású videók, streamek, torrent kliens
háttérben való futtatásával. A rendezvényt megzavaró, csúszásokat okozó kihágásokat
nem csak játékbeli büntetésekkel szankcionáljuk.
A böngészési előzmények, mentett űrlapok, felhasználói fiókok, jelszavak a számítógép
újraindításával törlődnek.
Személyzet:
A kialakított minden 5+5 gépből álló blokkhoz tartozik egyegy játékvezető aki segít a
számítógépek zökkenő mentes üzembe helyezésében, és útba igazítást ad a következő
mérkőzésekről.
Konfigurálás közben felmerülő kérdések vagy problémák esetén kérd az adminok
segítségét.
Bármilyen felmerülő hiba esetén (gép, játék voice chat szerver, internet kapcsolat, játék
szüneteltetése) azonnal értesíteni kell a kihelyezett admint, aki segít a hiba
elhárításában.
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