Hej witajcie, długo się nie widzieliśmy, a to za sprawą całkiem
nowego wyglądu gazetki. Razem z Krejzolem postanowiliśmy
odświeżyć projekt, który on sam zapoczątkował, tak aby był on
przyjemniejszy w czytaniu. Ostatnia gazetka ukazała się 7 września
tego roku. Od tego momentu w świecie e-sportu wiele się zmieniło.
Jeśli chcecie się dowiedzieć co takiego zapraszam do czytania.
Pozdrawiamy Redakcja.
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emineq Witaj Pelo, jest to wywiad z obecnym członkiem unban Support.
Powiedź nm, jak masz na imię, jaki wiek, skąd jesteś, jakie masz
zainteresowania pasje, hobby?
Pelo: Mam na iię Filip, mam 16 lat pochodze z wojęwodztwa wielkopolskiego a
dokładnie z Konina . Moim hobby jest wędkarstwo .
emineq: Jaki w rzeczywistości jest Pelo? Czym się zajmujesz? Uczysz się? Jeżeli
tak to gdzie?
Pelo: Uczęszczam do gimnazjum nr 7 do klasy 3 :)
emineq: A co planujesz po gimnazjum? Zawodówka, Liceum? Czy może
Technikum?
Pelo: Myślałem nad Technikum i Zawodówką, Liceum nie wchodzi w grę ale
jeszcze mam czas aby zadecydować .
emineq: A w jakim kierunku chciałbyś się rozwijać i dlaczego?
Pelo: Mechanik od małego interesują mnie samochody .
emineq: Nie chce za bardzo wchodzić w Twoje życie prywatne, ale troszke
możemy, mam nadzieje, że się nie pogniewasz. Znalazłeś już swoją drugą
połówkę? Jeśli tak, to jaki okres czasu już z nią jesteś? Jesteś szczęśliwy?
Pelo: Nie mam dziewczyny i w najbliższym czasie nie chce mieć zbyt ogranicza
życie :).
emineq: Teraz przejdzmy do kolejnej "sceny". Powiedź nam, jak trafiłeś na
Reload?
Pelo: Zaczęło się to tak że szukałem sieci serwerów przez długi czas nie mogłem
wybrać która jest odpowiednia . Pewnego dnia były już FS reload Fiz[Nie Fart]
zapytał czy nie chciał bym iść na reload zobaczyłem forum serwery i jakoś mi się
spodobało i tak zostałem do dziś .
emineq: Jak oceniasz prace najwyższych osób na Reload? Po kolei, co sądzisz o
tych osobach, jakie są, jaki mają charakter według Ciebie, kto jaki jest

kreatywny, czy dobrze wykonują swoją prace? Z kim masz najlepszy kontakt,
oraz może prywatne stosunki także posiadasz?
Pelo: Tak jak wcześniej mówiłem albo i nie Reload to sieć na której z każdym
możesz się dogadać jak ma się problem to również można liczyć na pomoc,
jedyna w swoim rodzaju nie żałuje że tu jestem wręcz przeciwnie .
emineq: Jak przebiegała Twoja kariera? Łatwo/szybko, czy jednak bardzo długo
i trudno? Chciałbyś zostać na swojej randze, czy interesują Cię wyższe rangi
typu FS, AF?
Pelo: Gdy pierwszy raz trafiłem na sieć szło bardzo łatwo że tak powiem szybko
zdobyłem ubs do czasu aż dostałem degradacje powodów nie chce mówić
ponieważ były one dla mnie przykre . Gdy drugi raz starałem się o rangi było
dużo trudniej , ekipa musiała mi zaufać a ja musiałem zasłużyć na rangi . W
przyszłości chciałbym być oczywiście Forum Support jest to na razie moim
celem :)
emineq: Oczywiście Życzę Ci powodzenia, abyś dotarł do tego celu :) Jak zaczeła
się Twoja przygoda z naszym znanym "kanterem"? Kiedy zacząłeś grać? Ktoś Cię
namawiał? Opowiedź jak to było.
Pelo: W cs gram od klasy 4 podstawówki a zaczęło to się tak, że podczas
rozmowy na skype z kolegą nudzło na nam się i kolega wpadł na pomysł żeby
zagrać w coś nowego i tak wpadliśmy na cs 1.6 :)
emineq: Może przejdźmy do Counter Strike:Global Offensive. Co sądzisz o tym
update? Co o tym myślisz? Czy jest w stanie zastąpić kiedykolwiek 1.6? Jakie
jest Twoje zdanie?
Pelo: Ja myśle że cs go nie jest aż taką złą gra sam gram i nie narzekam . Różni
się bardzo od 1.6 ale w sensie pozytywnym ci co jeszcze nie zagrali polecam
zagrać :)
emineq: Twoim zdaniem, CS:GO przebije kiedyś popularnością starego 1.6? Czy
może już tak się stało? Oczywiście, weźmy pod uwage czasy 2003 - 2008, kiedy
na scenie 1.6 był królem, a popularność CS:GO aktualnie, która wersja ma
więcej zainteresowanych?

Pelo: Według mnie po takim czasie CS:GO ponieważ przeszły osoby nie tylko z
1.6 ale także z source, lecz różnica jest aż tak duża .
emineq: Wróćmy jeszcze do Twojej osoby. Uprawiasz jakiś sport? Jeżeli tak to
jaki? Wiążesz z nim jakieś większe plany/nadzieję czy tylko tak dla Siebie?
Pelo: Od czasu do czasu na orliku w nogę wyłącznie dla siebie :).
emineq: Interesują Cię jakieś sporty ekstremalne? Czy jakiś wykonywałeś?
Powiedź nam o tym.
Pelo: Interesuje mnie snowboard ale nigdy nie miałem okazji spróbować tego
ale mam nadzieje że będzie kiedyś
emineq: Czy w sporcie doznałeś jakiś poważniejszych upadków, złamań,
kontuzji?
Pelo: Owszem było pare zwichnięć, naciągnietych mięśni ale w sporcie nie
trudno o takie coś.
emineq: W końcu co to za sport bez ryzyka :) Jak się domyślam, słuchasz także
muzyki, prawda? Jaki typ lubisz? Jakaś ulubiona piosenka, album, wykonawca?
Pelo: Słucham rapu, hip hopu,popu, oraz electro house. Moim ulubionym
wykonawca jest quebonafide, a moją ulubioną piosenką jest Chada niesiemy
prawde to tyle
emineq: Każdy na pewno ma jakiegoś swojego idola, jakiś wzór do
naśladowania, czy Ty także masz? Kto to taki?
Pelo: Moim idolem jest Michał Karmowski cenie go za silną wole oraz dowód że
można spełniać marzenia i nie siedzieć bezczynnie w domu .
emineq: Mówiać o marzeniach. Jakie sątwoje? Masz jakiś główny cel w Życiu,
który chcesz osiągnąć?
Pelo: Moimi marzeniami są posiadanie w przyszłości szczęśliwej rodziny oraz
bycie najlepszym mechankiem w polsce .
emineq: Nic tylko Życzyć Ci Powodzenia! Zbliżamy się do końca wywiadu.
Chciałbyś kogoś pozdrowić, przekazać coś społeczności?

Pelo: Tak chciałbym pozdrowić cała administracje oraz graczy Cs-Reload :)
emineq: Dziękuję za poświęcony czas, trzymaj się!
Pelo: Ja również dziękuje 3maj się ;>

Wczoraj w nocy wygląda na to że popełniłem mały błąd co do hefcio już mi się
dostało po uszach, chłopaki mają rację mówię tutaj o Administracji najpierw
praca potem nagroda :P
Przedstawię Wam jak wygląda sytuacja o której pisałem w kąciku Forum
Support.
Jako pierwsze będą zrobione serwery CS GO
 Reinstall obydwóch serwerów, dodanie dropu ( aktualnie go nie było ),
Deatchmatch dodanie ammo po zabójstwie i troszkę skupimy się na
rozkręceniu tych serwerów - będą zbiórki
Serwer Diablo Mod, 4Fun, Zombie, Only DD2
 Reklama będzie w poniedziałek - bo tych problemach z którymi
borykaliśmy się trzeba znowu wzmocnić serwery - mam nadzieję że już
wszystko się ustabilizuje.
 Serwer BF4
 - Nową odmianę serwera BF4 będziemy mieć w czwartek, zostaną
powiększone sloty do 31 + reklama która z pewnością da efekt przez
10dni będzie full, potem zobaczymy. Również rozpocznie O'Zone prace
nad serwerem Cod.

Teraz poruszę sytuację hefcio będzie miał szansę wykazać się. Gdy będziemy
mieć robionego Coda, on zacznie pracę nad Deatchmatch + DD2 - czemu nie
Jail? Bo to wymaga trochę więcej czasu i pomocy O'Zone, jak już będziemy mieć
Coda to będzie pięknie.
Serwer Cod, Deatchmatch
 Mam nadzieję że to będzie jeszcze przed drugą rocznicą sieci ;) wersja
optymistyczna, wtedy mielibyśmyail już wszystkie serwery
dopracowane, i z pewnością będą reklamy all serwerów. No i w końcu
będziemy mogli rozpocząć prace nad nowymi serwerami:
 Jail, Paintball, Deathrun i na pewno pojawi się aim/awp
W między czasie z pewnością zaktualizujemy Forum do 3.4.7.
Jeżeli chodzi o hefcio będzie miał okazję wykazać się
Wgrywanie pluginów, naprawa błędów, wgrywanie rs'ów, pisanie nowych
serwerów, jeżeli będzie się dobrze układała współpraca z pewnością zasłuży i
doczeka się rangi ;)
Może ktoś uważa że bardziej zasłuży na rangę w tym przypadku start od
Admina Forum, ja nie mam nic przeciwko każdy może postawić serwer testowy,
czy też 6 slotowy ( cena 5pln ) i spróbować postawić deatchmatch + dd2
Jest to też oczywiste że jak ktoś postawi taki deatchmatch to z pewnością
będzie wiedział jak wgrać np. r'sy czy napisać prosty plugin.
~ Słoniu.

Z ostatnimi dniami zmodyfikowałem mobilny styl na kolorystykę aktualnego
stylu Infinite Dark. Efekty:

\

W najbliższych planach mam zamiar dodać Shoutboxa do mobilnej wersji forum :)
~ DuDeK

Kolejna kwestia to reklama -> jest kupiona na wiaderku nie wiem jaki daje efekt
musi wypowiedzieć się Frix piszę tu o reklamie Admina.
Jeżeli chodzi o finanse tu można śmiało pisać nie ma żadnych tajemnic - każdy z
serwerów jest opłacony na 3-4 miesiące i mamy 500wpln, z tym że każdy teraz
sms idzie na cssetti.pl tam kupuje też reklamy. Serwer Zombie i DD2 śmiało
opłacą 5-6 serwerów nowych w pakiecie mini - jest naprawdę spory z tego zysk.
Teraz tak, jak będziemy mieć serwer BF4 to ruszę z reklamą i przez 10 dni 100%
będzie full, czyli będziemy mieć 4 serwery zaludnione.
Na CS GO trzeba robić zbiórki, TP jakoś się kręci jak to TP, a Cod zostawimy na
dalszą półkę może do grudnia uda się go zrobić.
W między czasie jak Cod będzie robiony, hefcio postawi Deathmatch + dd2 - on
ma już swoją wizję i reklama która da efekt.
Znowu przedłużymy reklamy all serwerów do tego czasu może uda się zrobić
Cod i wykupimy reklamę Coda. - to jest optymistyczna wersja.
Również w między czasie trzeba skupić się na serwerach CS GO - ale powiedzcie
mi jak ja mam je rozreklamować, jak do tego nie ma boosta, gdzie mam kupić
reklamę -.-. Trzeba wchodzić raz dziennie na serwer i zapraszać znajomych,
mamy patent żeby serwery były bardzo wysoko w wyszukiwarce, ale na pusty,
nie dopracowany, bez dropu serwer nikt nie wejdzie.
Czyli co mamy ostatecznie:
 - Dam Wam znać jak serwery CS GO będą dopracowane, nastepnie
ogłoszenie na sb i w dziale raz dziennie robimy zbiórki? Ja również 100%
będę się pojawiał.
 - Serwer Diablo przedłużam reklamy ( Poniedziałek )
 - Serwer BF4 o ile będzie w next tygodniu będzie full ( 100%, a sloty 31 )
 - Rozpoczniemy pracę nad serwerem Deathmatch + DD2 - czemu nie Jail
bo to wymaga większego czasu i pomocy O'Zone
 - Reklama Cod i znowu reklama all serwerów + Gotowy Serwer
Deathmatch i reklama.

 - W dalszej części zaczniemy pracę nad serwerami: Jail, Deathrun,
Awp/aim 11 slot pakiet litte opłata jest śmieszna, paintball i zobaczymy
jak to będzie się kręcić
Najważniejsze to admini i musimy coś z nimi zrobić, nie wiem co proponujecie?
Tak jak pisałem Admin Free na zawsze dla testu? Jak nie przybędzie adminów to
wrócimy do opłacanego?
Kwestię 2 rocznicy sieci nie ma co poruszać na razie. 29.12 zostało założone
Forum i wtedy można wystartować z konkursem jak serwery się unormują.
Również wtedy będzie reklama all serwerów i co najważniejsze wolne w
szkołach - jest masa czasu, Ja to widzę tak:
Zerknijcie jak zrobili to Kuleczky.pl www.kuleczky.pl ( btw. to nie jest tak że ja
też się nie interesuje niczym tylko gram). :D
- Z tego co widzę mamy już szkielet konkursu czyli zdobywanie pkt. Najlepsze co
może być :]
Potrzeba grafiki dużo żeby temat naprawdę ładnie wyglądał, był napisany
prosto i estetycznie - dla każdego zrozumiale.
Następnie reklama konkursu, to już wydam ze swoich z 80pln reklama będzie
na wiaderku, setti, amxx.pl i większych sieciach.
Nagrody: za kwotę 400-500pln. + dogadam się z sklepem w zamian za reklamę i
ogłoszenie będą zniżki.
Na pewno będzie 1,2 myszki wysyłane prosto do domu, słuchawki, podkładki,
2,3x cs go, cs 1.6 i reszta to jakiś syf :]
Na koniec tematu napiszcie mi proszę jak Wy widzicie sytuację z adminami co z
nimi robimy:

~ Słoniu.

Student przychodzi na egzamin z logiki i na bezczelnego pyta profesora
- Pan się łapie w tej logice panie Profesorze?
- Oczywiście, co za pytanie.
- To ja mam taką propozycję panie Profesorze, zadam panu pytanie i jeśli pan
nie odpowie stawia mi pan 5, a jeśli pan odpowie wywala mnie pan na zbity
pysk.
- OK niech pan pyta
- Co obecnie jest legalne, ale nielogiczne, logiczne ale nielegalne, a co nie jest
logiczne ani legalne?
Profesor nie znal odpowiedzi postawił studentowi 5 i wola swojego najlepszego
studenta i pyta go o odpowiedź.
Ten mu natychmiast odpowiada:
- Ma pan 65 lat i jest pan żonaty z 25-letnią kobietą, co jest legalne, ale
nielogiczne. Pana żona ma 20-letniego kochanka, co jest logiczne ale nielegalne.
Pan stawia kochankowi swojej żony 5 chociaż powinien go pan wywalić na zbity
pysk i to nie jest ani logiczne ani legalne.

Policjant zatrzymuje samochód, którym jadą trzy osoby.
- Gratuluję - mówi policjant - jest pan tysięcznym kierowcą, który przejechał
nową szosą.
Oto nagroda pieniężna od firmy budującej drogi!
Obok pojawia się reporter i pyta:
- Na co wyda pan te pieniądze?
- No cóż - odpowiada po namyśle kierowca - chyba w końcu zrobię prawo
jazdy...
Żona kierowcy z przerażeniem:
- Nie słuchajcie go panowie... On zawsze lubi żartować, gdy za dużo wypije!

W tym momencie z drzemki budzi się, siedzący z tylu dziadek i widząc policjanta
zauważa:
- A nie mówiłem, że skradzionym samochodem daleko nie zajedziemy!...

Na skórze poczułem lekki dreszczyk, odgłos ptaków i innych zwierząt nie
odstępował mnie na krok. Z biegiem czasu uświadomiłem Sobie, że przez parę
mil, ktoś mnie śledzi, bacznie mi się przygląda. Dokładnie nie byłem pewny,
któż to taki, lecz mogłem się spodziewać jednego - na pewno nie był to nikt, kto
mógłby mi udzielić pomocy. Podążałem wzdłuż wąskich dróżek, ukrytych pod
garściami liści, zakrywające niemal całą drogę. Jednak moja intuicja była lepsza,
niż nie jeden sokoli wzrok. Potrafiłem dostrzec nawet najmniejsze szczegóły, nie
rzucające się w oczy, a wręcz przeciwnie - czasami niezauważalne dla gołego
oka. Po chwili moje domysły okazay się trafne, ujrzałem wówczas, jednego ze
szpiegów Pani Komandor. Nawiasem mówiąc - drugi dzięcioł, który próbuje
mnie złapać. Zbiegiem okoliczności, po zniknięciu mojego kompana, nagle ktoś
zaczął mnie obserwować. Dziwna sytuacja, jednakże do rozwiązania. Czym
prędzej ruszyłem przed Siebie, nie odwracając się do tyłu. Nie miałem
pewności, czy ów delikwent nadal mnie obserwuje, lecz w tym momencie było
to akurat najmniej ważne. Nieco później, usłyszałem dźwięki, jednak nie były to

zwykłe dźwięki. Owy dźwięk przypomniał coś na wzór, komedny, która zwołuje
ludzi, zwierzęta - w zasadzie wszystko co żyje. Nie byłem do końca przekonany,
czy tym razem moje domysły są trafne, aczkolwiek wiedziałem jedno - ktoś
ewidentnie chce mnie dorwać i to jak najszybciej. Po chwili, przed moimi
oczyma ukazała się tajemnicza postać, nie wyglądała na zwyczajną osobę, na
sobie miał czarną, skórzaną marynakrę wykonaną ręcznie, czarny kapelusz oraz
czarne buty – na pierwszy rzut oka wyglądał jak Matrix, aczkolwiek był to ktoś
znacznie różniący się.. Kątem oka zauważyłem, że mężczyzna sięga po coś, na
pierwszy rzut oka sięgał do kieszeni, lecz było to tylko złudzenie, w
rzeczywistości sięgał do pasa po broń. Nie czekałem ani dłużej, w szybkim
tempie obezwładniłem przeciwnika, pozbawiając go broni, oraz jakiejkolwiek
drogi ucieczki. Na wszelki wypadek strzeliłem mu w głowę, aby przypadkiem
się nie podniósł.. Ani chwili dłużej nie czekałem, tylko ruszyłem w ponowną
podróż, aby wydostać się z tego potwornego lasu... Jednak moje oczekiwania i
nadzieje w pewnym momencie straciły sens. [...}

Jak widać pojawił się nowy dział „Pracownia Media Support Group”

 Krzyżówkę wykonał dla nas: sailor_hoon

DreamHack zaczyna się za parę dni a w świecie e-sportu, wielka afera z VAc banem
dla 3 zawodników. Cały mój artykuł podzielę na parę części, opiszę wszystko
chronologicznie.
1. Cała akcja zaczęła się miesiąc temu kiedy to Joel "Emilio" Mako gracz teamu
Teamu Property dostał Vac bana podczas meczu przeciwko HellRaisers.
https://www.youtube.com/watch?v=RFAj_tOjKbg Odsyłam was do filmu z
live.
2. Tego samego dnia polski gracz Kuba "KubiK" Kubiak również otrzymuje VAC
bana, jednak tym razem system zawinił a gracz teamu NoMercy został
oczyszczony z zarzutów.
3. Kiedy sprawa ucichła nieoczekiwanie niemiecki zawodnik Simon "smn" Beck
zostaje zbanowany w lidze ESEA za używanie prograów ułątwiających grę.
Gdy Simon przyznał się do cheatownia oznajmił, że nie jest on jedyny.
W internecie od razu powstały spekulacje kto może znajdować się na tej liście.
Wśród podejrzewanych są tacy topowi zawodnicy jak:
 Jesper "jw" Wecksell,
 Wiktor "TaZ" Wojtas,
 Dan "apex" Madesclaire.
4. Cała lista była wyimaginowana jednak niektórzy dali się na to nabrać.
Następny w kolejce jest
 Hovik "KQLY" Tovmassian,
który swojego bana otrzymał 2 dni temu. KQLY nie chciał się przyznać do
swojej winy, jednak gdy wszystko zostało mu udowownione oświadczył, że
używał on cheatów tylko przez tydzień na MMa.
5. Jak na razie nie mam informacji co do wydalenia Hovika z teamu, jednak
sądzę, że jest to nieuniknione tym bardziej, iż przez KQLYego Titan nie
pojedzie na DH. Następnego dnia kolejny francuski zawodnik Gordon "Sf" Giry
dostaje bana. Sf przyznał się do winy i został wyrzucony z teamu.
6. Myślę że dobrze wam opisałem kto za co i jak dostał bana. Teraz chcę napisac
co nieco na teamt dyskwalifikacji dwóch francuskich drużyn z DreamHack
Winter.
Drużyny
 Titan
 Epsilon
na przestrzeni dwóch dni przeżyły bardzo ciężkie chwile. Najpierw dowiedziały
się o używaniu "wspomagaczy" przez swoich drużynowych kolegów, a potem o
dyskwalifikacji z DH.
7. W mojej opini organizacja DH źle postąpiła wyrzucając dwie topowe drużyny z
turnieju. Drużynom nie pozwolono na zmiany w składzie, nie zostali oni nawet

poinformowani o tym, że nie moga brać udziału w rozgrywkach. Zawodnicy
obu drużyn dowiedzieli się o dyskwalifikacji poprzez stronę hltv.org.
8. Swoją drogą szkoda mi tych zawodników, ponieważ za sam udział w turnieju
oraz za naklejki zawodnicy mieli dostac pieniądze a tak mają figę z makiem.
9. Następną sprawą do omówienia jest jak cheatowali Ci wszyscy zawodnicy.
Otóż pewna grupa chacerów znalazła małą lukę w workshopie. Hackerzy w
plikach .bsp w trórych są mapy, zapisywali kod dzięki któremu gracze mogli
używać lekkiego programu o nazwie "Soft Aimbot". Cheat ten "powiększa"
głowę przeciwników o ok. 10% co dla topowych zawodników jest wielkim
ułatwieniem. Powiększa dałem w cudzymsłowie, ponieważ głowa się nie
powiększała a raczej hitbox.
10. Kolejnym sposobem na przenoszenie programu np. podczas lanów było
zapisywanie kodu na pamięci myszki którą się grało. Kiedy podpinaliśmy
myszkę do portu USB a myszka instalowałą się na komputrze, instalował się
również Soft Aimbot. Świetnym przykładem takiego "wspomagacza" jest akcja
która wykluczyła Virtus.pro z turnieju ESL One Colonage. KQLY został sam na
pashę z usp. Sami zobaczcie co było dalej
https://www.youtube.com/watch?v=7T297Sdy5ro
11. Okej została ostatnia rzecz do omówienia, mianowicie jak zapobiegać
cheatowaniu na lanach ? Sam VAC nie zawsze wykrywa Soft Aimbota, dlatego
organizatorzy turnieji mają zamiar zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami.
Skoro można pobrać cheata przez workshop organizatorzy mają zamiar zrobić
specjalne konta na któych będą grali zawodnicy podczas turnieji. Jeśli gracz
przyjedzie z swoją myszką organizatorzy będą je wymieniali na takie same, ale
nowe.
12. Przed i po każdym meczu komputery będą skanowane aby zobaczyć czy nic
przypadkiem nie zostało zainstalowane.
13. Cała akcja wywróciła e-sport do góry nogami. Mam nadzieję, że moje
wyjaśnienie pomogło wam w zrozumieniu całej tej sytuacji. Serdecznie
pozdrawiam !

