Budapest, 2004. Március 18.

A Dante Industries és a MaXeline sajtóközleménye

DANTE INDUSTRIES ÉS MAXELINE TÁMOGATJA
EGY KÖZÖS KÜLÖNDÍJJAL A GPL 2004-ET

DANTE INDUSTRIES
Minőségi szerver hosting, üzemeltetés
WWW.DANTE.HU

Teljeskörű Professzionális Megoldások
WWW.MAXELINE.COM

Az idei év első jelentősebb Lan rendezvényét és a hazai
Counter-Strike klánokat, társadalmat a Dante Industries és a
MaXeline mindenképpen támogatni szeretné, ezért a Gody Papa Lan
2004. április 9-11 között megrendezendő bajnokságon a 2 cég egy közös díjat ajánl fel. Mivel
már pénzjutalmat a nyertesek kapnak a fő szervezőktől, ezért célunk az volt, hogy másokat is
megjutalmazzunk.
►Díjak, szolgáltatások a részünkről:
1. DANTE INDUSTRIES: MINŐSÉGI WAR SZERVER
 3 hónapra díjmentes használat
 Korlátlan ki- és bemenő adatforgalom
 1 gigabit / másodperc (128 mbyte / másodperc)
full duplex sávszélesség a BIX-re, így garantált a
jó ping mindenhonnan
 2 darab 64 bites AMD 2 Ghz-es processzor, 2
gigabyte memória, SCSI merevlemezek, Linux
operációs rendszer - a maximális sebesség
érdekében
 24 órás szerver ügyelet és folyamatos
karbantartás, napi biztonsági mentések
 12 portos HLDS (Counter-Strike 1.6) szerver +
szükség esetén: metamod+wwcl+tourney, vagy
egyéb előre egyeztetett modul
 Veltrilo vagy Team Speak online commication
port futtatás (CS )
 2 gigabyte tárhely (CS állományok, pályák,
demók, és egyéb dolgok tárolása)
 FTP / WEB (html+php+perl engedélyezett, de sql
nélküli) használat (a 2 gigabyte tárhelyre
irányítva)
 E-mail
cím
minden
klántagnak,
50
mbyte/postafiók mérettel
 levelező lista a klánnak
 BNC használat klántagoknak (hamarosan!) (IRCnél használható, ami tartja a nevet, üzeneteket ha
vki távol van)
 shell (konzol) hozzáférés, melynek használatával
lehet indítani a CS/online communication/BNC
portot.
 clannev.dante.hu
és/vagy
clannev.dante.maxeline.com domain név használat
a szerver/ftp/web/email névben, vagy pedig saját
domain beállítása (pld. clannev.hu és/vagy
clannev.com, stb...)
 Üzleti célra nem használható.

2. MAXELINE: CMS ALAPÚ KLÁN WEBSITE
 3 évre (!) díjmentes rendszer használat, vagy a
klán megszünéséig
 Korlátlan ki- és bemenő adatforgalom
 100 mbit/ másodperc (12.8 mbyte/másodperc) full
duplex sávszélesség a BIX-re, és 50 mbit
külföldre, így garantált a gyors elérés
mindenhonnan
 24 órás szerver ügyelet és folyamatos
karbantartás, napi biztonsági mentések
 Linux / Unix alapú szerver (maximális biztonság,
stabilitás)
 SQL adatbázis (indexelt, rendezett adattáblák,
flexibilitás)
 PHP
programnyelv
(nagy
teljesítményű
adatfeldolgozás, flexibilitás)
 Naponta
biztonsági
másolat
készítése
adattömörítéssel, titkosítással
 Napi frissítésű látogatottsági statisztika (kik,
honnan, mennyiszer nézik a klán oldalát, stb...)
 Legmagasabb biztonsági előírások: HTTPS / SSH
/ SCP / SFTP
 HTTP / HTTPS alapú adminisztrálás, platformtól
független megoldás
 A klánnak 300 tartalmi oldalig feltöltési és
karbantartási lehetőség
 100 Mbyte tárhely használati jog (ez elegendő
300+ tartalmi oldal és 2000+ kép feltöltésére,
letöltendő állományokat pedig lehet bármely siteról átlinkelni)
 A tárhely használaton belül korlátlan számú kép és
letöltendő állomány kezelhető
 Alap 1 design elkészítés, többszöri egyeztetés után
pedig végső változat kidolgozása. Ezt követően a
klán szabadon módosíthatja a desing-t, ahogy
szeretné a webes felületen keresztül.
 Üzleti célra nem használható.
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►A díj elnyerése: Sokat gondolkoztunk, hogy mi lenne a legmegfelelőbb szempont, ami alapján
eldöntsük, melyik klán kapja a nyereményt. Olyan szabály találtunk ki, amihez szükség van skillre, valamint kellő mennyiségű kreativitásra és megfelelő humorra is:
o Az első 4 mérkőzés (6 csapatból 4 kiválasztás, és az ott zajló mérkőzések) eredménye
számít csak, hogy ezzel ne befolyásoljuk a későbbi komolyabb viadalokat.
o Pontozás:
o AWP/AWM fejlövés: 1 pont
o Para (gépágyú, másoknak: nagypapa :) fejlövés: 3 pont
o Késsel fej: 5 pont
o Sebzés nem számít, csak az ellenfél likvidálása
o Természetesen csapattárs likvidálása nem számít, sem pozitív, sem negatív irányban
o Ha valamelyik csapatnak elmarad mérkőzése, akkor az elért pontjait felszorozzuk az
elmaradt mérkőzéssel, arányosan. Amennyiben valaki úgy jut tovább, hogy nem játszott a
4-ből egyet sem, az 0 pont. (remélhetőleg nem lesz ilyen :)
o Minden csapatnak vennie kell HLTV-s demót, mert az alapján történik az értékelés.
o Segítség, ha a csapatok / adminok mérkőzés közben számolják az AWP/Para/kés fejesek
számát, de a végső eredményekhez szükség lesz a HLTV-re is, mint bizonyíték.
o Mivel az ABLE klán 3 aktív + 1 inaktív Counter-Strike csapatai már használják a Dante
Industries és a MaXeline szolgáltatásait maximális megelégedettséggel több mint 1 éve,
így amennyiben az > ABLE.one < nyerné ezt a díjat, akkor értelemszerűen nekik nincs
szükségük +1 szerverre és +1 website-ra, ezért a 2. helyezett fogja kapni a nyereményt.
o Az eredményhirdetés a rendezvény hivatalos eredményhirdetésével együtt fog lezajlani.
Példa az elért pontok számolására, az érhetőség kedvéért:
X -vs- Y klán mérkőzésen: X pontszáma: 4 AWP fejes, 2 Para fejes, 1 kés fejes = 1*4+3*2+5*1 = 15 pont

Vélemények a Dante Industries szolgáltatásáról:

Vélemény a MaXeline szolgáltatásáról:

[ABLE.legend] Yahim és [ABLE.legend] Gekko:
Mi régi, most éppen nem aktív ABLE tagok vagyunk,
egyetemi
hálózatot
használunk
gigabites
sávszélességen, és a ping-ünk a Dante Industries által
üzemeltetett szerverre 4-8, esetleg felmegy 12-15-re
is! Kipróbáltuk, és jobb a pingünk az ABLE war
szerverére, mintha mi windows-on indítanánk egyet
helyi hálózatra! Ez ám a vicces! :-)

ABLE.two | Yoda :
Nagyon
megörültem,
hogy
a
MaXeline
szponzorálásával lehetőségünk nyílt az ABLE klán
hivatalos weboldalát CMS (Tartalom Menedzser
Rendszer) segítségével karbantartani, ugyanis a
szöveg, kép, link, vagy bármilyen letöltendő
állományokat webes felületen lehet feltölteni,
adminisztrálni, mindenféle HTML szerkesztői tudás
nélkül. Pár kattintás, és fent van egy új hír, vagy egy
új tag adatlapja, vagy akár a legutóbbi warunk képei,
demói. Hogy ezt használjuk több mint 1 éve, nagyon
sok időt, energiát takarítottunk meg, mintha
megírtunk volna valami hasonlót, vagy akár kézzel,
statikus HTML oldalakat és átméretezett JPEG
képeket készítenénk és töltenénk fel FTP-n
keresztül... Az oldal üzemeltetése folyamatos, nem
tudok olyan időpontot, amikor ne lett volna elérhető
az oldal. Tudomásom szerint 100 mbit full duplex a
szerver elérhetősége, ami webes célra több mint
tökéletes! Tehát aki tud egérrel kattingatni és gépelni,
az tudja ezt a rendszert is tökéletesen használni!
Összefoglalva: ajánlom mindenkinek! :-)

> ABLE.one | J3SUS < : 512-es ADSL-el a pingem
18-28 között mozog, sehol máshol nem tudok ennél
alacsonyabb pingű és ennél stabilabb war szervert,
ezért az ABLE war szerveren tudok én is, és a
többiek is magunkhoz képest a legjobban és
legszórakoztatóbban játszani. No lag, no cry! :)
>ABLE.one | Sn1per < : Én egy „mezei” kábelnetről
játszom Counter-Strike-al, és a pingem 5-15 között
mozog. Sok szervert kipróbáltam, de ide magasan a
legstabilabb és legjobb a pingem. Sajnos csak pár
szerver közelíti meg ezt a minőséget. Sejtitek miért
szeretek az ABLE war szerveren játszani? :-)
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►További információ:
Dante Industries:

MaXeline:

Debreczeni Péter
cégtulajdonos

Kárpáti Attila
Ügyvezető igazgató

Web: http://www.dante.hu/
E-mail: dante@dante.hu

Mobil: 06 70 312 12 62
Web: http://www.maxeline.com
E-mail: mxinfo@maxeline.com

3/3 oldal

