Poradnik
Call of Duty 2

1. Co to rcon i do czego służy?
Rcon to zdalna konsola służąca do zarządzania serwerem. Dzięki temu możesz wykonywać
komendy (np. na zmianę mapy) z konsoli serwera lub też za pomocą specjalnego oprogramowania
poza serwerem.
2. Jak używać rcona?
Są dwie opcje. Pierwsza z nich to wydawanie poleceń w konsoli podczas gry (aby wejść do konsoli,
należy nacisnąć klawisz [~]). Druga to zainstalowanie programu HLSW (www.hlsw.de).

3. Komendy RCON:
/rcon login [hasło rcon] - logowanie
/rcon say – wysłanie wiadomości
/rcon status – informacje o graczach
/rcon g_gametype [sd, tdm, dm, ctf, hq] - zmiana trybu gry
/rcon g_password [hasło] - zmiana hasła na serwer
/rcon g_allowvote [0-1] – wyłączenie/włączenie głosowania
/rcon tell [id] – wysłanie wiadomości do gracza o podanym id
/rcon map_rotate - włączenie następnej mapy z rotacji
/rcon map [nazwa mapy] - zmiana mapy
/rcon map_restart – restart mapy
/rcon fast_restart - szybki restart mapy
/rcon kick all - wyrzucanie wszystkich graczy z serwera
/rcon kick [nick] - wyrzuca gracza o określonym nicku
/rcon clientkick [id] - wyrzucanie gracza o określonym id
/rcon banuser [nick] - zbanowanie gracza o określonym nicku
/rcon banclient [id] - zbanowanie gracza o określonym id
/rcon tempbanuser [nick] - czasowy ban dla gracza o podanym nicku
/rcon tempbanclient [id] - czasowy ban dla gracza o podanym id
/rcon unban [nick] - odbanowanie gracza o podanym nicku
/rcon unbanall - odbanowanie wszystkich graczy

4. Komendy PunkBuster:
/rcon pb_sv_plist – lista graczy
/rcon pb_sv_kick [id] [czas] [powód publiczny] [powód prywatny] - wyrzuca gracza o podanym id.
/rcon pb_sv_ban [id] [powód publiczny] [powód prywatny] - banuje gracza o podanym id
/rcon pb_sv_banlist - wyświetla listę banów
/rcon pb_sv_unban [id] – odbanowanie gracza o podanym id

5. Jak dodać mapę na serwer?
Pliki z mapami należy w grać poprzez ftp do katalogu: main
Następnie edytujesz plik server.cfg , w którym musisz odnaleźć linijkę:
set sv_MapRotation
W linii tej dopisujesz mapę. Po tym należy zrestartować serwer.

6. Dlaczego nie mogę uruchomić serwera?
Sprawdź dokładnie plik konfiguracyjny, a szczególnie zwróć na linię: set sv_MapRotation czy
znajduje się w niej lista map. Jeżeli brak tej listy, to serwer nie wystartuje.
Zastanów się także, czy nie dodawałeś w ostatnim czasie jakiś modów lub niestandardowych map.
Często bywa, że pliki są uszkodzone i w ten sposób serwer nie może działać poprawnie. Dlatego
usuń ostatnio wgrane pliki i sprawdź czy serwer odpali.

7. Jak uaktualnić pb?
Do aktualizacji PB użyj polecenia: pb_sv_update

8. Jak zmienić nazwę serwera?
Nazwę serwera zmieniasz w pliku main/server.cfg w linii zawierającej „hostname”.
Po zmianie nazwy zrestartuj serwer lub wydaj polecenie: exec server.cfg

