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1.3.1 VATSIM REGISZTRÁCIÓ
A VATSIM főoldala: www.vatsim.net
A hálózaton történő repüléshez feltétlenül szükséges beregisztrálni a
VATSIM hálózatra. A procedúra egyszerű, de figyeljünk, ne gépeljünk
el semmit! A regisztráció után kapjuk meg a szükséges VATSIM
azonosítót és jelszót a megadott e-mail címünkre.
1. A jelentkezést a következő weboldalon kell kezdenünk:
http://cert.vatsim.net/vatsimnet/signup.html .
2. A YES gombra klikkelve fogadjuk el az általános szabályzatot,
melyet ezen az oldalon találunk: http://www.vatsim.net/docs.html .
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3. A követező oldalon találjuk a legfontosabb szabályokat, melyekről a
következőkben találtok egy rövid összefoglalót:
- Az adatlap elküldésével igazolom, hogy elmúltam 13 éves.
- A jelentkezési lapot ANGOL karakterekkel kell kitölteni (nem lehet
ékezetet használni).
- Miután kitöltöttük és elküldtük a jelentkezési lapot, egy automatikus
rendszer küldi ki nekünk azonosítónkat (ID) és jelszavunkat
(password) a megadott e-mail címre. Ha az általunk megadott e-mail
cím valamilyen okból kifolyólag nem működik (pl. betelt fiók, rossz
cím), az adatokat nem lehet újra lekérdezni, valamint nem tudunk
többször regisztrálni.
- Fontos, hogy ha az általunk megadott e-mail cím szolgáltatója
SPAM-nek tekinti a VATSIM válaszlevelét, a levél nem fog
megérkezni (és valószínüleg automatikusan kitörlődik). A
jelentkezési lap kitöltése előtt feltétlenül kapcsoljuk ki a SPAM-szűrő
szolgáltatást.
- Nem regisztrálhatunk olyan e-mail címről, amely nem kíván
felhasználói hitelesítést (pl. Freemail, Hotmail). Mindig a saját
internet-szolgáltatónk által megadott címről regisztráljunk (pl. Chello,
T-Online, Enternet). Ha nincs ilyen címünk, saját tapasztalatból
javaslom a Prímposta rendszerét (www.primposta.hu).
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1.3.2 SZÜKSÉGES PROGRAMOK
Az első és legfőbb program természetesen a Microsoft Flight Simulator
2004-es vagy 2002-es verziója, melyen majd repülni fogunk. A
hálózatra történő csatlakozáshoz azonban szüksé-günk lesz egy másik
programra. Jelenleg a VATSIM-re a Squawkbox 3 vagy az FSInn
programokkal tudunk pilótaként kapcsolódni. A két program különböző
tereken mutat előnyöket és hátrányokat, így mindenki saját ízlése
szerint válassza ki az általa preferált szoftvert, viszont a kezdetek
kezdetén lehetőleg csak az egyik klienst használjunk.

4. Lefelé görgetve találjuk meg a kitöltendő jelentkezési lapot, melyet a
következő szempontok szerint töltsünk ki.
First name – utóneved
Last name – családneved
Email adress – e-mail címed
Confirm email adress – e-mail címed újra
Age – kor
Password reminder word – jelszóra emlékeztető szó
State or province – lakhelyedül szolgáló város neve
Country – ország (Magyarország = Hungary)
Im... – kezdőként az első lehetőséget válasszuk
Select your preferred region – válaszd ki Európát
5. A lap kitöltése után ellenőrizzük le az adatokat mégegyszer, majd
kattintsunk a REGISTER ME gombra. Ha minden jól megy,
postafiókodra 24 órán belül megérkezik a válaszlevél. A levelet
megnyitva követnünk kell egy linket, amellyel aktíválhatjuk a kódunkat!
Ezek után már nincs más hátra, mint felfele!
Gratulálok!

Squawkbox 3 (SB3)
- Letöltés: http://sb3.vacc-sag.org/sb3setup.zip
Magyar nyelvű útmutató és leírás:
http://mavafree.zelin.hu/docs/SB3_HUN.pdf
- Honlap: http://www.squawkbox.ca
- Teljes angol nyelvű dokumentáció: http://squawkbox.ca/doc
- Fórum: http://squawkbox.ca/forum
Előnyök: egyszerű kezelés, nem lassítja a szimulátort. A HATON
anyagokban ezt a szoftvert vesszük alapul.
FSInn
- Letöltés: http://www.mcdu.com/redirect.php?id=38
- magyar nyelvű útmutató és leírás:
http://mavafree.zelin.hu/docs/FSInn_HUN.pdf
- Holnap: www.mcdu.com
- Teljes angol nyelvű dokumentáció: http://www.mcdu.com/en/faq.php
- Fórum: http://www.mcdu.com/forum/
Előnyök: gyönyörű időjárásgenerátor, beépített
berendezés, program elrejtésének lehetősége.

forgalom-figyelő

Serverinfo
Nem feltétlenül szükséges, ám erősen ajánlott program. Rendeltetése,
hogy használatával bármikor megtekinthetjük az online repülős és
irányító kollégáinkat: hol, kik repülnek és irányítanak az egész világon.
Ezen kívül sok egyéb hasznos információt (pl. valós időjárás és
előrejelzés, lefoglalt irányítói pozíciók) tekinthetünk meg vele. A
szimulátortól független szoftver.
- Honlap: http://avsim.com/hangar/utils/servinfo/
- Letöltés: http://library.avsim.net/sendfile.php?DLID=40824
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1.3.3 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Ezek a szabályok nem olyan megkötések, melyek korlátozzák, hogy
mit tegyünk, de betartásuk nagyban emeli a színvonalat és növeli a
repülés élményét! Valamint ne feledjük: a VATSIM elsődleges célja a
tanítás, az irányítás és repülés egy virtuális, valósághű
szimulációjának megteremtése, és végül a leg-fontosabb, hogy
szórakozást nyújtson bárkinek, kipróbálhassa és élvezhesse a munk
a eme típusát. Ezen szabályok követése arra szolgál, hogy a hálózat
bárkinek lehetőséges nyújtson a tanulásra és új barátok szerzésére az
egész világon! – VATSIM – www.vatsim.net
1) A tagoknak tisztelettudónak és udvariasnak kell lenniük egymással
szemben – lehetőleg nem csak a hálózaton töltött idő alatt. Ezt főleg a
kezdők miatt fontos betartani.
2) Az ID-t és jelszót, melyeket regisztráció után kapunk meg, nem
szabad megosztani másokkal (visszaélésekhez vezethet).
3) A név megadásánál (regisztráció, kapcsolódás) teljes be-csületes
nevünket írjuk be. Becenevek használatát mellőzzük.
4) Ne feledjük, hogy bármikor találkozhatunk egy, a hálózaton kezdő és
tapasztalatlan irányítóval vagy pilótával. Velük szemben fokozottan elvárt az
udvarias, tisztelettudó és türelmes viselkedés!
5) Egyszerre csak egy VATSIM regisztráció regisztráció fenn.
6) Csak regisztrált tagok repülhetnek (irányíthatnak) a hálózaton.
7) Tilos bármilyen vulgáris, sértő vagy illegális üzenetet küldeni az
irányítói frekvencián.
Mikor felcsatlakozunk a hálózatra, nagyon fontos, hogy semmiképp se
egy futópályára álljunk. Sokunkkal megtörtént már, hogy fel-, vagy
leszállás során egy, a futópályára „teleportált” kezdő pilóta
légikatasztrófát okozott.
1) A repülést egy állóhelyről (gate, stand) kell kezdeni.
2) Ha irányítás alatt állunk, csak akkor állítsuk meg (pause mode) vagy
gyorsítsuk fel a szimulációt, ha arra külön engedélyt kértünk és
kaptunk.
3) A pilóták és irányítók lehetőleg ne folytassanak magánjellegű
beszélgetést az irányítói frekvencián.
4) A kényszerhelyzetek szimulációja megengedett, ám ha az irányítás
nagy forgalom vagy egyéb okok miatt megkér bennünket, hogy
szüntessük be a vészhelyzetet, vagy utasítása szerint kell cselekedni,
vagy le kell lépni a hálózatról.

