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Gyors és rövid ismertető a Ventrilo használatához 

 
 

A Ventrilo-ról 
A Ventrilo egy online beszéd alapú chat program. Alapvetően a 2.1.4-es kliens 
használjuk. Ezt le tudod tölteni a web oldalunkról a Letöltéseknél. 
Bár létezik újabb verzió, de annak a szerver oldal maximum 8 felhasználóra van 
korlátozva ezért nem tudjuk az újabb verziókat használni. Ezért az installálás és első 
indítás után ez a képernyő fogad: 

 
 
Itt kattintss No gombra. Ezt az üzenetet a Ventrilo minden indításnál megkérdezi, 
később kikapcsoljuk. 
 

 
 



Felhasználó létrehozása 
Először is létre kell hoznod egy felhasználót. Ehhez kattints a User Name doboz utáni 
-> nyílra. A következőt látod: 

 
 
Kattints az New gombra, írd be a neved, majd kattints az OK gombra. 
 

 
 
Ezután megint kattins megint az OK gombra. (a többi mező kitöltése nem szükséges) 
 



Szerver beállítása 
Meg kell adnod a szerver paramétereit, amihez csatlakozni szeretnél. Ehhez kattints a 
fő képernyőn a Server doboz utáni -> nyílra. 
 
Ezt a képernyőt látod: 
 

 
 
Kattints a New gombra és írd be a szervernévhez hogy GTR Masters. 
Ezután még 3 fontos dolgot kell megadnod. 
1. Hostname or IP = hgtrm.myip.hu 
2. Port Number = 3784 
3. Password = <a mindenkori GTR-Masters szerver jelszó> 

 
Igy kell kinéznie a képernyődnek a paraméterek megadása után: 
 

 
 
Ha mindent helyesen adtál meg, kattins az OK gombra. 
 



A fő képernyő ezután a következően néz ki. 

 
 
Most már nagyjából mindent beállítottál a Connect gombra kattintva csatlakozni 
tudsz a szerverhez. 
 



Beállítások 
Van egy pár fontos beállítás. Ehhez kattins a Setup gombra: 
Az első beállítás a hangkártya használata.  

 
 
Ami itt nagyon fontos az a Push-to-Talk bekapcsolása, és a Hotkey dobozra 
kattintva egy gomb megnyomása. A fenti ábrán a bal oldali Control billentyű van 
kiválasztva. Ez a funkció azért fontos, mert csak akkor hallatszik a hangod amikor ezt 
a billentyűt nyomva tartod. 
 
(Ha a Push-to-Talk funkció nincs bekapcsolva, akkor a Sensitivity és Silence time 
beállításokkal kell játszani, ami a hangod és hangerőd érzékenységétől függően 
kapcsolja be a mikrofonod. Ez nem feltétlen szerencsés, mert így esetleg „hangos 
indulatok” is hallhatóvá válnának a többi felhasználó számára) 
 
Ami még érdekes lehet az a Volume, az Outbound (kimenő) és Inbound (bejövő) 
hangerő beállítása. Ezt mindenki saját ízlése szerint állíthatja. 
 
A Test gombra kattintással kipróbálhatod a beállításaid. Ekkor lenyomott Hotkey-nél 
beszélhetsz, majd ha elengeded visszajátsza. Így kiprólhátod, hogy működik-e a 
mikrofonod, illetve a hangerő beállításaid. 
 
Ha a mikrofonod nem működne, nézd meg a Windows hangkártya beállításoknál, 
hogy engedélyezve van-e. 
 



A következő beállításokhoz, kattints az Events fülre. 
 

 
 
Itt állíthatod be, hogy egyes események (pl. valaki belép a Ventrilo-ba) esetén milyen 
hangokat hallj. Ezek verseny közben borzasztó zavaróak lehetnek, ezért tanácsos, 
hogy a fenti képernyő szerint állíts be mindent. 
 



Végül kikapcsolhatod a Ventrilo verzió ellenőrzését, hogy ne tudassa minden 
alkalommal, hogy létezik újabb verzió. Ehhez válaszd a Global fület, és kapcsold ki a 
Check for new version opciót. 
 

 
  
 

Kérdések, problémák 
Ha bármi kérdésed vagy problémád van, lépj kapcsolatba velünk az 
 info@gtr-masters.hu címen. 


