
CounterStrike på prof plan
Er du god til CS? Kunne du tænke dig at blive bedre? Så kig indenfor. Tips og triks,
programmer og cfg tuneups. Jeg ved ikke om jeg må poste denne artikel her på E,
ellers må i jo bare slette den.
Skrevet den 03. Feb 2009 af mcpeterc I kategorien Netværk / Generelt | 

Lad mig starte med programmer.

PowerStrip
PowerStrip er bla et program til at tune din skærm med hvis du er utilfreds med din FPS, men pas på, det
kan gøre permenent skade på din hardware! Det jeg bruger den til i forbindelse med CS er at kunne ændre
lysstyrken vha genvejstast. F.eks i mørke baner kan jeg på 2sek skrue op for brigthness. Det har hjulpet
mig meget.
Kan hentes her: http://entechtaiwan.net/util/ps.shtm
CSConfiguartor+
CSConfiguartor+ bruges mest til gejl, du kan f.eks lave om på tekst og crossair, desuden kan du bruge den
til buyscripts.
Kan hentes her: http://www.csconfigurator.com/
Ventrillo
Ventrillo skal du kun bruge hvis du spiller i klan... Det er et program magen til skype der gør det muligt at
snakke sammen, foreskellen er at du skal trykke på en hotkey for at snakke ligesom den almindelige måde
man kommunikere i CS--> bedre lyd og I kan snakke sammen når du er død.
Kan hentes her: http://www.ventrilo.com/download.php

Tips og triks
Vidste du at de fleste lyde du kan høre i CS er udløst af dig selv eller andre spillere!? F.eks i Aztec, når man
løber over broen så tordner det og når man løber op fra vandet på den lille "trappe" så tordner det også...
Det vil sige når du høre torden i Aztec så er det fordi der er en spiller et af de steder... Smart ik?
Her er lige et par flere eksempler, se selv efter om du kan finde nogle.
Train: Når man kravler op på et tog eller på platformen så kan man høre et fly.
Cbble: Når man går bag om ind af den lille dør (hvor der altid sidder en AWP luder:) kan man høre en hund
gø!

CFG
Det med cfg'en er jo forskelligt fra person til person, men er er måske noget der kan forbedre din egen.
En ting man ikke kan undvære efter min mening er hud_fastswitch "1" som gør at hvis du hurtigt have en
HE trykker du bare på 4 så har du den i hånden, istedet for at først trykke på 4 for at "markere" HE'en
hvorefter du skal trykke på musen for at få den i hånden (Det var måske et dårligt eksemple lige med
granater da der er flere forskellige)

Er man en rigtig gamer så har man også en Logitech MX510 eller ihvertfald bare en MX500. Én af de fede
features ved MX510-500 er at den har 8 knapper. Det kan virke uoverskueligt men når man lære at bruge
dem så fatter man slet ikke man har kunne klare sig uden, jeg bruger dog kun 5. Det ser sådan ud i min
cfg:

1.bind "MWHEELDOWN" "slot1"
2.bind "MWHEELUP" "slot2"
3.bind "MOUSE1" "+attack"
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4.bind "MOUSE2" "+attack2"
5.bind "MOUSE3" "+reload"
6.bind "MOUSE4" "stopsound"
7.bind "MOUSE5" "adjust_crosshair"

1. Gør at når jeg ruller ned så for jeg pistol
2. Gør at når jeg ruller op så for jeg gevær
(overvej lige denne kombineret med hud_fastswitch  umm lækkert:)
3. kender i
4. kender i
5. kender i
6. Denne knap gør at jeg kan stoppe lyden... f.eks cs_italy hvor man kan høre radioen spille, trykker jeg på
min mus og så kan man ikke høre den mere, eller du sidder og lytter, én af dine teammates kaster en
granat og den siger "fire in the hole" så trykker du bare. Prøv selv, det hjælper virkelig!
7. Her ændre du faven på dit crossair... F.eks spiller du de_surviver så kan du ændre dit crossair til rød...
Der er utallige eksempler på hvor du kan bruge denne knap.

Det var nok for denne gang, jeg regner med at skrive resten en anden dag.

Mit cs nick er forøvrigt |FingerSports.dk|^Dr.Z0idB3rg

****Opdatering****

Enten kan du bruge denne artikel til noget eller også kan du ikke! Men under alle omstændigheder så lad
dog være med at sviiine mig til.

Kommentar af ffn d. 20. Jun 2004 | 1

Jeg synes da den er god men jeg er også [skod]Frold @ easytech ;D

Kommentar af snowball d. 07. Jun 2004 | 2

Ikke det helt vilde. Du kunne f.eks. linke til sider hvor man kan hente de programmer du omtaler. "3.
kender i" - det er da ikke sikkert hvis man ikke har rodet med CS' cfg filer før. De siger måske lidt sig selv,
men alligevel ;)

Kommentar af larz d. 11. Jun 2004 | 3

ikke noget specielt over den artikel !

Kommentar af intenz d. 10. Jun 2004 | 4

Syntes artiklen var udmærket. Den fortjener i hvert fald ikke at blive svinet til af andre brugere. Har spillet
spillet cs i flere år og kendte da ikke alle programmerne og heller ikke det med lydene.
Eksperten er da for alle, ikke kun ekspert brugere, så lad være med at svine folk til fordi de hjælper andre.

Kommentar af simonvalter d. 10. Jun 2004 | 5

Fine tips, kunne dog godt bruge lidt flere ;)

Kommentar af ds-zim d. 12. Jun 2004 | 6

Ok n00b guide, dog intet om hvor sensitiv CS er mht. netværksindstillinger. Jeg havde siiiindsyyyygt meget
lag/choke, da CS åbenbart er fra en tid hvor end-user's ikke havde hurtigere forbindelser end 128 kB ned,



LOL? Min 2mB@aDSL blev først udnyttet, da jeg manuelt pillede i .cfg'en.. Var det ikke værd at tage
med???

Kommentar af newbie.dk d. 08. Jun 2004 | 7

Well, vi må vel vente på næste del

Kommentar af rahzel d. 13. Jun 2004 | 8

helt okay tricks, okay arbejde dog lidt for få fif ;)

Kommentar af zolo d. 07. Jun 2004 | 9

fantastisk man ka være så dum og stadig boote sin pc

Kommentar af the_email d. 08. Jun 2004 | 10

OK artikel. Er klar til give den bedre karakter hvis du udbygger den med flere Tips og tricks og kommer
med flere CFG-tips

Kommentar af brianalbertsen d. 09. Jun 2004 | 11

ok i Guess.

Kommentar af ejay d. 20. Jun 2004 | 12

go til en der første gang tænder for cs .... men hva kan vi andre bruge det til?

Kommentar af superanden d. 11. Jun 2004 | 13

For nybegyndere måske..

Kommentar af bertelsenbo d. 10. Jun 2004 | 14

Elendig artikel, det hedder ventrilo og ikke ventrillo.
"Er du god til CS? Kunne du tænke dig at blive bedre? Så kig indenfor." - Nej? Hvis du er god til cs ved du
alt det her i forvejen! Er du dårlig eller ny til cs er det en god ide.

Føler mig snydt for point. Der burde være en preview-knap, så man kan se hvad man "betaler" for.

Kommentar af killerbrain d. 07. Jun 2004 | 15

Kan ikke bruges til det vilde..

Kommentar af human d. 12. Jun 2004 | 16

Synes den er ok

Kommentar af 6-pack d. 16. Jun 2004 | 17

Havde forvendtet lidt mere :-[

Kommentar af john_stigers (nedlagt brugerprofil) d. 21. Oct 2004 | 18



Udmærket artikel! Har spillet CS i 1½ år og aldrig tænkt på at bruge sådanne muligheder. Kanon ;)

Kommentar af swordcat d. 09. Jun 2004 | 19

Hmm...ikke point's værd.......sorry dude

Kommentar af stefan_jensen d. 13. Jun 2004 | 20

Meget god artikel, altid godt til at lige vise sine "1337 z|<1LL$" til lan :P

Kommentar af wittnezz d. 11. Jun 2004 | 21

Kommentar af moeller2000 d. 08. Jun 2004 | 22

Ehm... Hvis man har spillet cs bare et lille stykke tid er der ingen grund til at læse denne artikel - ellers fint
til newbies.

Kommentar af psykerz d. 07. Jun 2004 | 23

er ganske ubruglig, ikke nogen egntlig artikel, nærmere en sludder for en sladder.

Kommentar af pistolpalle d. 09. Jun 2004 | 24

God til n00bs

Kommentar af drj68 d. 11. Jun 2004 | 25

Synes den er god..

Kommentar af tuctoh d. 09. Jun 2004 | 26

God lille artikel, med nogle brugbare tips.

Kommentar af namnam d. 10. Jun 2004 | 27

Mangler indhold man kan bruge til noget.. Havde håbet på nogle trænningstricks eller noget andet af
værdi, noget som ikke er normal viden for dem der spiller lidt engang imellem..

Kommentar af webcreator d. 07. Jun 2004 | 28

Tja, jeg synes da det er en udemærket lille artikel. Jeg spiller ikke selv CS længere, og det er snart nogle år
siden, at jeg sidst har gjort det. Men umiddelbart vil jeg da  tro, at disse råd kan komme et par gamere til
gode.
Men jeg kunne nu også godt tænke mig at du fortalte lidt mere om CFG filerne.

Kommentar af varmeskud d. 08. Jun 2004 | 29

Kommentar af formatc (nedlagt brugerprofil) (nedlagt brugerprofil) d. 19. Jun 2004 | 30

fcknet: Han siger bare, at det bliver bedre og spille med den.
punk_fm: Man kan sikkert finde guider til at bruge dem i deres hjælpfiler, på google og på programmernes
hjemmesider.



bertelsenbo: Er det en dårlig artikel pga. dén stavefejl? Det er sgu flot :)

God artikel, der kunne dog sagtens være skrevet mere om emnet.

Kommentar af snaptil d. 25. Jan 2006 | 31

http://www.dailyrush.dk/features/guides/348/parts/1110/
jeg vil sige så meget at artiklen fik mig til at søge på nettet, og jeg fandt her en artikel til 13 tal

Kommentar af raziel d. 23. Jun 2004 | 32

mangler ligt kød men god artikel :-)

Kommentar af deadmez d. 10. Jun 2004 | 33

prøv og fortælle noget man ikke allerede ved... LOL

Kommentar af cade.dk d. 21. Oct 2004 | 34

Kommentar af brops d. 11. Jun 2004 | 35

Kommentar af zity d. 10. Jun 2004 | 36

Jeg sys det er en ok artikel

Kommentar af l-lindberg d. 24. Feb 2005 | 37

Føler mig snydt for point! og hvorfor er det lige du tager det så personligt? *lad dog være med at sviiine
mig til*

Kommentar af henrikgn d. 09. Jun 2004 | 38

Glimrende interessant artikel til CS-spillere

Kommentar af darkstylerdk d. 08. Jun 2004 | 39

Den er ikke ret detaljeret :|

Kommentar af psychoras d. 08. Jun 2004 | 40

Faktisk en artikel jeg kunne bruge til en masse!!

Kommentar af mathiash d. 08. Jun 2004 | 41

Hmm fedt...

Kommentar af fcknet d. 15. Jun 2004 | 42

Direkte elendig artikel. "Er man en rigtig gamer har man en MX500" - NEJ det har man ikke... Du skal ikke
tolke begrebet "rigtig gamer" som noget entydigt. Fx. har jeg en MS Intellimouse 3.0, men føler mig stadig
som rigtig gamer.
Desuden mener jeg ikke at nogle af de tips du giver kan bruges. "kender i" er jo ikke noget at skrive en

http://www.dailyrush.dk/features/guides/348/parts/1110/


artikel hvor du skal forklare tingene nærmere for dine læsere. Desuden er der tonsvis af stavefejl! Ærgeligt
at man ikke kan give den minuspoints! :)

Kommentar af hippien d. 16. Jun 2004 | 43

w33 nu 3r j4g l33t-cs-h4x0r, jeg pwn3r j3r 4ll3 !!!!!!! headshot med awp omg rofl lol

nar

Kommentar af dustie d. 09. Aug 2005 | 44

Kommentar af punk_fm d. 18. Jun 2004 | 45

det er dog den ringeste! den er lvet kun for points! Du forklare ikke en skdi hvrodna man bruger de
forskellige programmer. Du skriver ikke engang om hvrdan man ændre i sine cfg´s! Føj for s*****! det er
altså noget bras! prøv at bruge 2 timer på den.. ! du får ikke meget her fra!

Kommentar af mikze d. 09. Jun 2004 | 46

Fin nok artikel... Men kendte nu alle tingene i forvejen... Og syntes ikke den lever op til overskriften:
Er du god til CS? Kunne du tænke dig at blive bedre?

Jeg vil ikke sige jeg er SUPER til CS men jeg er da rimelig middel. Og jeg ville gerne blive bedre... Men det
har altså ikke hjulpet mig :P Troede det var tips som fx hvordan man ramte bedre og hvordan man kunne
undgå skuddene(Eller så lidt af dem som muligt).. Så syntes ikke den har levet op til kravene men ellers fin
nok hvis man skal til og starte med cs :)

Kommentar af neo2k d. 28. Jul 2004 | 47

God til en newbie inden for faget, men ellers ikke noget jeg ikke vidste i forvejen, jeg ville gerne have haft
lidt flere detaljer om scripting mm.

Kommentar af rasmus-madsen d. 10. Jun 2004 | 48

rigtigt god !

Kommentar af skarvenneverdies d. 10. Jun 2004 | 49

Ved denne artikel har jeg lært, at de åbenbart kan omhandle alt & intet

Kommentar af bernie d. 08. Jun 2004 | 50

skod kunne bruges til nada

Kommentar af rever d. 09. Jun 2004 | 51

God guide til newbs... Til andre der har spillet i et stykke tid er den ubrugelig...

Kommentar af over-load d. 10. Jun 2004 | 52

Det er en okay artikel, ikke lige til cs gamere som mig, men kan da sikkert være god til ikke så skilled cs
gamere :)



Kommentar af craft d. 09. Jun 2004 | 53

Virkelig elendig artikel. Den kan ikke bruges til særlig meget, hvis man har gamet i mere end bare et halvt
år. Og hvad er det for noget med at man har en Logitech mus? Jeg er meget sikker på, at det er mindst
lige så mange der har MSI 3.0. Dumpekarakter.

Kommentar af xvid d. 11. Jun 2004 | 54

var det så ikke bedre at smide genvejstaster ind

Kommentar af -hyber- d. 14. Jun 2004 | 55

Hmm! Okay?

Kommentar af hensker d. 17. Jun 2004 | 56

Jeg er selv en begynder (spiller dog mest DOD) og jeg kunne bruge mange af tingene, men jeg fatter ikke
hvordan man laver en hud_fastswitch "1". For en begynder som mig kunne det være meget rart hvis du
udddybede nogle af de ting du siger jeg ved f.eks. heller ikke hvad en "cfg" er. Så for en nybegynder som
mig, er det en middel artikel.

Kommentar af uso d. 14. Jun 2004 | 57

Synes artikel er ok - og til alle jer som "sviner" mcpeter til:
Behøves i svine andre til bare fordi han ikke hjælper jer ?

men ja kan godt give jer ret - man ved det meste i forvejen, og at der mangler nogle fifs :P

Kommentar af asgerlund d. 10. Jun 2004 | 58

Hold da kæft den stinker??? WAUUW du har lige opdaget torden når du går over trin i aztec?? du kan ik
retfærdiggøre at tage 5 point for den??? Makværk som folk der har spillet CS mindst 1 gang ikk kan bruge
til en skid... Og din mus?? n00b... Du har sikkert oz en fætter BR musemåtte... /out of nQbs

Kommentar af madsvangsgaard d. 13. Jul 2004 | 59

Fin artikel, dog ikke for "viderkommende"... Hellere lære lidt om hvordan man præcist gør de3 forskellige
ting

Kommentar af jchillerup d. 28. Jun 2004 | 60

En ting, jeg har gjort, er at binde MOUSE1 således:
bind MOUSE1 "+attack;adjust_crosshair;-attack"
det gør, som I nok har gættet, at crosshairet skifter samtidig med man skyder.. Og det er ret rart, for så
"taber" man det næsten aldrig.
Et andet trick er, at tage en whiteboard-tus, og sætte en prik i midten af sigtet. den "taber" man ikke.

God artikel, btw.

Kommentar af crybet d. 08. Jul 2004 | 61

Kommentar af fedora d. 17. Apr 2005 | 62



Jeg giver det middel... Den er god til en nybegynder... En rigtig mus til en gamer er MS
WirelessIntelliMouse 2.0

Kommentar af klb0010 d. 07. Jan 2006 | 63

DENNE HER ARTIKEL ER FOR FED!!! har aldrig tænkt på alle de ting men de gør da mindst en 2x så god og
så stop dog med at bare svine ham til!!! assholes!! tror du han laver den for at drille jer spader

Kommentar af ninusspeed d. 31. Jan 2005 | 64

Det der er meget basal viden hvis man spiller counter-strike på et højt plan. Selv spiller jeg med folk fra
clan TT(titans). Det er meget meget meget basalt det der, vil man spille cs for real så skal man bare vide
det...

Kommentar af mads-3 d. 29. Jan 2006 | 65

udemærket artikel, det med aztec ved mange, det er lidt basalt men ganske fint..
men hvis du virkelig vil lave noget der trækker points hjem så skriv nogle af de der configs der fx får
deagle til at ramme meget bedre. kan jeg få din msn? kunne godt tænke mig at game med dig.. er CL for
clan DKK

Kommentar af sijmonj d. 22. May 2007 | 66

Den er da okay.. Tak for det


