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Counter Strike 1.6 AMX Mod X

V tomto návodu si ukážeme, jak přidat admina do AMX Modu. Musíme rozlišovat zda nový admin,
kterého chceme přidat má statickou, nebo dynamickou IP adresu. Pokud se Vám nechce zjišťovat,
jakou máte IP adresu, automaticky použijte krok dynamická IP adresa.
Podmínkou pro tento návod je mít nainstalovaný metamod a AMX Mod X na svém serveru. N1ce.cz
dodává servery již s metamod a AMX Mod X. Pokud si chcete ověřit, zda doplňky máte nainstalované,
zapneme si HLSW a měli bychom to vidět v položce Doplňky.

Přidávání adminů: Jděte do složky Vašeho serveru cstrike/addons/amxmodx/configs a otevřete
soubor users.ini. V tomhle souboru je seznam všech adminů i s jejich oprávněními. Smažte řádek
"loopback" "" "abcdefghijklmnopqrstu" "de". Teď se pustíme do přidání admina.
Nejdřív potřebujete vědět, zda máte statickou IP adresu. To zjistíme tím, že navštívíme stránku
www.pojeip.cz a IP adresu nám to vypíše. Pak resetujte připojení, odpojte/připojte modem a zkuste
to znova. Pokud se IP změnila, máte dynamickou IP adresu. Jestli je pořád stejná, máte s největší
pravděpodobností statickou IP. Noví admini budou načteni po restartu serveru, změně mapy, nebo
po vykonání příkazu rcon "amx_reloadadmins".

Pokud jste zde našli nějakou chybu, nebo si myslíte, že by se zde mělo něco přidat, kontaktujte nás na
emailu: support@n1ce.cz
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Statická IP adresa: otevřeme si soubor usere.ini, který najdeme na FTP svého serveru
cstrike/addons/amxmodx/configs, tento soubor si otevřeme v poznámkovém bloku a dolu napíšeme
"VAŠE IP" "VAŠE HESLO" "PRÁVA" "da"
VAŠE IP – pokud nevíte Vaši IP adresu, nejjednodušším způsobem jak ji zjistit bude zadat do vašeho
internetového prohlížeče www.mojeip.cz
VAŠE HESLO - sem napište libovolné heslo, doporučuji nějaké bezpečné. Nebude potřeba si ho
pamatovat
PRÁVA - sem napište oprávnění, které pro daného admina chcete. Jestliže jste majitel serveru, pak
pravděpodobně budete chtít všechna, takže tam napište abcdefghijklmnopqrstu, popis jednotlivých
písmen je v users.ini.
da - to znamená, že admin je rozpoznán podle IP a pokud nebude mít v cfg napsané heslo (o tom
níže) a bude mít tuto IP, nebude se moct připojit. Jiné možnosti jsou v users.ini.
Poté si otevřete svůj config.cfg (VAŠE SLOŽKA S CSKEM/cstrike/config.cfg) v poznámkovém bloku.
Přidejte tam následující řádek: setinfo _pw "VAŠE HESLO" a bind kp_home amxmodmenu. Tím jste si
nastavili heslo do configu, takže Vás server rozpozná jako admina, a nabindovali jste si příkaz
amxmodmenu na klávesu KP_HOME, což je 7čka na numerické klávesnici (čísla vpravo na klávesnici).
Amxmodmenu je menu, ve kterém můžou probíhat skoro všechna nastavení serveru (pluginy,
statistiky, zvuky, zbraně, ..), také můžete použít pro vyhavání, banování a podobné věci.

Dynamická IP adresa (práva na nick): otevřeme si soubor usere.ini, který najdeme na FTP svého
serveru cstrike/addons/amxmodx/configs, tento soubor si otevřeme v poznámkovém bloku a dolu
napíšeme "VÁŠ NICK" "VAŠE HESLO" "PRÁVA" "ba"
VÁŠ NICK - sem napište váš nick. Pouze a jedině s tímto nickem budete mít admin práva.
VAŠE HESLO - sem napište libovolné heslo, doporučuji nějaké bezpečné, třeba 9a85g3u. Nebudete si
ho muset pamatovat.
PRÁVA - sem napište oprávnění, které pro daného admina chcete. Jestliže jste majitel serveru, pak
pravděpodobně budete chtít všechna, takže tam napište abcdefghijklmnopqrstu, popis jednotlivých
písmen je v users.ini.
ba - znamená, že admin je rozpoznán podle nicku a pokud nebude mít v cfg napsané heslo (o tom
níže) a bude mít tento nick, nebudete se moct připojit.
Poté si otevřete svůj config.cfg (VAŠE SLOŽKA S CSKEM/cstrike/config.cfg) v poznámkovém bloku.
Přidejte tam následující řádek: setinfo _pw "VAŠE HESLO" a bind kp_home amxmodmenu. Tím jste si
nastavili heslo do configu, takže Vás server rozpozná jako admina, a nabindovali jste si příkaz
amxmodmenu na klávesu KP_HOME, což je 7čka na numerické klávesnici (čísla vpravo na klávesnici).
Amxmodmenu je menu, ve kterém můžou probíhat skoro všechna nastavení serveru (pluginy,
statistiky, zvuky, zbraně, ..), také můžete použít pro vyhavání, banování a podobné věci.

Pokud jste zde našli nějakou chybu, nebo si myslíte, že by se zde mělo něco přidat, kontaktujte nás na
emailu: support@n1ce.cz

