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Základní ustanovení
1.
Tento dokument byl vytvořen z důvodu prohloubení profesionality a efektivity
jednotky. V tomto ohledu přichází v platnost nařízení vedení ohledně používání
příslušných Intercomů ve vozidlech či letounech.

Rozkaz - IC (Intecom)/Návrh ze dne: 16.9.2019 - Všichni hráči jsou
povinni se okamžitě odpojit z intercomů, pokud nasednou do
vozidla/letounu, který tuto funkci má. Pravidlo neplatí pro velitelé teamů,
družstev, čet, pilotů nebo členů osádky.

Rozkaz přichází v platnost spolu s datem platnosti tohoto dokumentu.
Rozkaz byl vydán vedením 102nd: CPT. Mozek, 2Lt Vladan, SGM Fanatic.
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Intercom
2.
Obecný popis
2.1
Intercom vozidla je systém, díky kterému jednotky ve vozidle mohou snadno
komunikovat mezi sebou bez rušení okolního hluku, jako je např. zvuk motoru. V
ACRE2 může ve vozidle koexistovat několik intercomů najednou.
Ve výchozím nastavení je intercom povolen pro následující třídy a jejím podobným.
Jsou to:
- Kolové APC
- MRAP
- TANK
- Helikoptéra
- Letadlo

Určité typy vozidel/letounů mají méně volitelných kanálů Intercomu než jiné.
Ve většině případů se jedná o menší transportní prostředky, např. Littlebird.

Více o rozdělení níže, viz. Rozdělení typů 2.2.
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Rozdělení typů
2.2
Intercom vozidla se skládá ze dvou samostatných sítí v závislosti na typu vozidla:
intercom p
 osádky (CREW) a cestujících (PAX).

Zatímco intercom posádky ( CREW), je omezen na členy posádky a pasažéři v
nákladových pozicích k němu nemohou mít přístup, tak k intercomu pro cestující,
(PAX) mohou přistupovat jak posádka, tak cestující. To umožňuje posádce
komunikovat s cestujícími, pokud takové kanály intercomu vozidlo/letoun obsahuje.
Pro připojení k intercomu je zapotřebí menu interakce ACE3, defaultně však ve
většině případech je hráč automaticky připojen na odpovídající kanál intercomu, dle
pozice kde sedí.

Přehled funkcí
2.3
Systém intercomu vozidla umožňuje snadnější komunikaci mezi členy posádky
vozidla, které takovou funkcí intercomu disponuje. Funguje stejně jako intercom v
reálném světě a dává posádce schopnost mluvit k sobě navzájem pomocí Headsetu.
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Každá stanice má tři konfigurace:
-Příjem/Receive: jednotka bude schopna slyšet pouze příchozí zprávy a
všechny odchozí zprávy nebudou přenášeny prostřednictvím intercomu. Tato
konfigurace se v HUD zobrazí jako ( R).
-Přenos/Transmit: jednotka bude schopna přenášet pouze zprávy
prostřednictvím intercomu, ale nebude slyšet žádné příchozí zprávy. Tato
konfigurace se v HUD zobrazí jako ( T).
-Příjem a přenos/Receive and Transmit: jednotka může slyšet a odesílat
zprávy prostřednictvím intercomového systému. Tato konfigurace se v HUD
zobrazuje jako ( R / T).

Každá síť má svou hlavní stanici (Nejčastěji Velitelé ve vozidlech/ Piloti v letounech).
Takové stanice mohou vysílat zprávu (aktivace pomocí Broadcast), dočasně
deaktivující veškerou přenosovou funkčnost na všech stanicích. Jednou z dalších
užitečných funkcí na hlavní stanici je funkce zvýraznění ( v ace nabídce jako accent).
Pokud je povoleno, budou příchozí rádiové přenosy sníženy o 20%, pokud intercom
používá současně kterýkoli člen posádky. Tímto nastavením jsou ovlivněny všechny
intercomové stanice.
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Ovládání
3.

Toto rozhraní lze otevřít pomocí nabídky Interakce ACE nebo pomocí zástupce
(výchozí ⇧ Shift + Ctrl + Tab ⇥). Otevřený intercom se v HUD zobrazí zeleně.

Volume
Nastavuje celkovou hlasitost intercomu a monitorovaných / aktivních stanic.
Červená část zvyšuje hlasitost pro hlučné prostředí.
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Monitor
Sleduje vybranou stanici nebo všechny stanice. Stanice v této konfiguraci jsou
nastaveny na příjem pouze.
Work
Vybraná stanice je schopna přijímat a vysílat.
Intercom
Má 4 pozice. Když přepnuto na PTT bude se intercom chovat jako Push to talk/PTT,
LIVE a VOX je ekvivalentem hlasové aktivace a O
 / R umožňuje vysílat prioritní
zprávu dočasným deaktivováním všech ostatních stanic.

Infantry Telephone
4.
Pěchota má také možnost ve vozidlech, jako jsou tanky nebo IFV, komunikovat s
posádkou a nebo cestujícími bez vstupu do vozidla. Chcete-li tak učinit, čelte
vozidlu, pomocí ACE interakce v ezměte pěchotní telefon výběrem vhodné sítě.
Pokud již Pěchotní telefon nepoužíváte, můžete jej vrátit zpět, dát jinému hráči nebo
přepnout na jinou stanici.
Telefon lze namontovat na trup vozidla nebo do středu vozidla. Pokud je
namontován na trup, (pomocí configu), maximální vzdálenost je 1,5 m, jinak je to 10
metrů. Telefon bude automaticky vrácen, pokud vzdálenost přesáhne maximum, a to
buď pohybem hráče, nebo pohybem vozidla.
Členové posádky (nikoli cestující) mohou z
 azvonit pěchotním telefonem, pokud se
nepoužívá. Za tímto účelem interactujte přes ACE s vozidlem z jedné z povolených
pozic, (pozice řidiče, velitele, střelce - CREW) a vyberte vyzvánění/ring start / stop.
Vyzvánění se automaticky zastaví, jakmile se zvedne pěchotní telefon, vozidlo se
zničí nebo na palubě nebudou žádní členové posádky.

102nd - HR
http://www.102nd.cz/
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