Návod ovládání serveru BFBC2 přes ProCon
Program obsahuje i českou jazykovou verzi, v současné verzi však není zajištěna plná
funkčnost a proto je návod popsán v anglické verzi.
Toto je návod na použití programu pro správu a adminitsraci serveru pro Battlefield
Bad Company 2.
Návod je rozdelěn do těchto kapitol:
1) Instalace a první spuštění programu (str.2)
2) Hráči / Players (str. 3)
3) Komunikace / Chat (str.4)
4) Události / Events (str.5)
5) Seznamy / Lists (str.6)
a) Banlist = zákaz přístupu hráčů na server
b) Maplist = nastavení map a herních modů
c) Reserved slots = rezervované sloty na serveru
6) Server Settings / Nastavení serveru (str.8)
7) Plugins / Doplňky (str.10)
8) Accounts / Účty (str. 14)
9) Console / Konzole (str. 18)
10) Připojení k vzdálenému PRoConu a jeho ovládání (str. 19)
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1) INSTALACE A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
a)Nejdříve
si
stáhněte
aktuální
http://phogue.net/?page_id=389

verzi

programu

ProCon

na

adrese:

b) Stažené soubory rozbalte na svůj disk (program nevyžaduje instalaci), po rozbalení
Proconu by jste měli mít tento seznam souborů:

c) Spusťte PRoCon.exe

Objeví se Vám okno – kde v horní části uvidíte kolonky kde vyplňte tyto údaje
Host, Port, Username a Password

Od poskytovatele kde máte pronajmutí server např:. Fakaheda.eu, dostanete
přihlašovací údaje = IP adresu serveru, port a Rcon heslo k serveru.
Například: 81.0.217.181:27047 Rcon: wat001
- Do kolonky host vyplňte IP adres (např.: 81.0.217.181) port zadejte o 1000 více
např.: 27047 na 28047, pokud port nezvětšíte o 1000, tak se na server nepřihlásíte!
- „Username“ nechte prázdné.
- „Password“, tam vyplňte Rcon heslo.
Příklad vyplnění přihlašovacích údajů:

- po vyplnění údajů klikněte na tlačítko Connect
- po přihlášení se v levé části okna ProConu zobrazí Váš server s názvem, který jste
zadali při objednávání serveru.
- v pravé části ProConu se Vám zobrazí záložky pro nastavení Vašeho serveru, které si
postupně popíšeme.
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2) HRÁČI/PLAYERS
Po přihlášení vypadá nabídka takto:

První záložkou je Players/Hráči. V této záložce vidíte připojené hráče na serveru a
jejich informace jaký mají právě ID na serveru „ID#“, nebo pokud hrají za nějaký
klan, tak vidíte clan tag „Tags“. Dále se Vám tam zobrazuje jméno hráče „Name“ to
je přihlašovací jméno do hry. Potom tam jsou další kolonky jako = Družstvo „squad“,
skóre „score“ , zabití „kills“, smrti „deaths“, poměr zabití smrtí „K/Dr“ a odezva od
serveru „Ping“.

Ve spodní části naleznete ikonku:

Kliknutím na tuto ikonu je možné provést rozložení okna na více částí:
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3) KOMUNIKACE/CHAT
Záložka Chat slouží ke sledování textové komunikace na serveru a k psaní zpráv
hráčům
-

v řádku ve spodní části okna můžete hráčům na serveru napsat, můžete
vybrat jaký typ zprávy zašlete buď příkaz „Say“ který zobrazí zprávu
v chatu ve hře, nebo můžete vybrat „Yell“ ten zprávu zobrazí velkou
blikající zprávu na obrazovkách hráčů na serveru.

- vpravo vedle „Display“ je další kolonka „Audience“ tam
vybíráte komu chcete poslat zprávu, na výběr máte tři možnosti
mezi Všichni hráči „All players“ nebo pro tým
Defenders/Attackers.

následná kolonka je pro text vaší zprávy (poté klikněte na tlačítko odeslat „send“)

- tlačítko „Clear Chat“ je pro vymazání chatu
- pokud vyberete možnost pro odesílání zprávy typu „Yell“ tak se vám
aktivuje možnost „Display time“ = to určuje jak dlouho se bude zpráva
ve hře zobrazovat.

v levé částí můžete zaškrtnout „Display joing/ leaving“ = tato funkce
vám bude v chatu vypisovat připojení a odpojení hráčů. Funkce
„Display kills / deaths“ vám bude zobrazovat záznamy o tom kdo
koho zabil.
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4) UDÁLOSTI / EVENTS
Záložka „Events“ slouží k zobrazení událostí na serveru.

a) v levé části je tabulka rozdělena do čtyř sloupků:
1) „Source“ = zdroj, odkud událost pochází
2) „Date and Time“ = datum a čas, kdy byla událost zaznamenána
3) „Event“ = název příslušné události serveru.
4) „Message“ = detailní popis příslušné události serveru.
b) v pravé části je rozděleno okno do tří sekcí:
1) „Maximum captures“ = tady můžete
nastavit výpis údálosti minimálně můžete
zadat hodnotu 10 a maximální 100 000.
2)

„Events“

=

zde

máte

na

výběr

z

3) „Capturing Events“ = v této sekci je
zobrazeno všechny aktivní události, které se
Vám budou zobrazovat ve výpisu událostí.
Z výchozího nastavení máte předvolené
všechny události. Pokud budete chtít
odstranit některé události stačí označit
událost a kliknout na
4) „Clear event list“ = pokud kliknete na
všechny události
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tak se vám vymažou

5) SEZNAMY / LISTS
Záložka „List“ slouží k práci se seznamy, které jsou rozdělené do tří částí:
a) Banlist = slouží k zakázu přístupu určitých hráčů na Váš server.
b) Maplist = nastavení map a módu na Vašem serveru.
c) Reserved Slots =můžete rezervovat sloty klanových hráčů apod.
5 a) Banlist

Zde je pět možností jak zakázat přístup hráče na server.
1) zakázat „Name“ = jméno, napíšete přesně jméno hráče, kterému chcete
zakázat přístup na Váš server.

2) zakázat „IP“ = napíšete IP adresu hráče, nastavíte dobu vypršení zákazu na
server „Time“ poté nastavíte typ:
1. „Minutes“ = Minut
2. „Hours“ = hodin
3. „Day“ = dnů
4. „Weeks“ = víkendů
5. „Months“ = měsíců

3) Zakázat „BC2 GUID“ = touto možností můžete zakázat vstup hráče na
server identifikací klíče BC2.
4) Zakázat „PB GUID“ = zde můžete opět zakázat přístup hráčovi na server,
ale pomoci identifikačního čísla z PunkBusteru (anticheat).
5) Zákaz „Temporary“ = tímto způsobem můžete zakázat přístup na server
časově, kde vypíšete do kolonky „Time“ číslo buď v minutách, hodinách,
dnů, víkendů nebo měsíců.
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5 b) Maplist
- Záložka Maplist slouží k nastavení rotace map a herních modů „Current playlist“
1) Conquest
2) Rush
3) Squadrush
4) Squad Deatmatch

- pokud vyberete jiný mód musíte ho potvrdit stisknutím
„Change playlist“ po změně módu můžete smazat mapy v
„Current maps“ označením mapy a kliknutím na
mapu smažete ze seznamu map.

- pro přidání mapy je níže „Available maps“ kde vyberte ze seznamu mapu, kterou
chcete přidat a potvrdíte „Add map to list“

- poslední funkce v „Maplist“ je Map Controls, kde můžete restartovat mapu
„Restart current map“ na serveru, nebo ji můžete přeskočit
„Run next map“.

Poznámka: pokud změníte mód hry, tak se změna projeví při ukončení předcházející
hry. Pokud chcete, aby se mód hry na serveru změnil okamžitě tak klikněte na „Run
next map“
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5 c) Reserved slots
V této záložce můžete hráčům rezervovat místo na serveru.

- pokud chcete přidat hráče do rezervovaného slotu musíte do kolonky
„Add soldier name to list“ zadat přesně přihlašovací jméno, kterým se přihlašuje do
hry. Pokud zadáte špatně jméno, rezervace nebude funkční.

6) Server Settings / Nastavení serveru
V této položce můžete nastavit základní nastavení Vašeho serveru.
Passwords / Hesla:
- v tomto nastavení můžete zaheslovat Váš server a nebo můžete zadat Admin heslo.
Pokud budete chtít Váš server zaheslovat, je potřeba vypnout „Ranked“ server.

Configurations / Konfigurace:
- v tomto nastavení můžete zákaz či povolit tyto nastavení:
a) Punkbuster => Anticheat
b) Ranked => toto nastavení lze změnit v konfiguračním souboru na FTP:
AdminScripts/Startup.txt, kde změníte příkaz na vars.ranked false nebo přes
Control panel Fakaheda.eu.
c) No rank limit => pokud toto nastavení odškrtnete můžete nastavit
maximální rank hráče pro povolení přístupu na server
d) Team balace => tato funkce provádí vyvážení týmů.
e) Friendly fire => zabíjení vlastních hráčů

8

Player limit / Počet hráčů:
- v této sekci můžete měnit počet hráčů na Vašem serveru do maximálního počtu dle
zakoupených slotů na server. Maximální hodnota slotů, pro které lze server zakoupit je
32 hráčů.

Gameplay
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

/ Nastavení hry:
Hardcore => režim hry „hardcore“ zapnuto nebo vypnuto
Killcam => zobrazení hráče, který Vás zabil
Minimap => zobrazení miniatury mapy na obrazovce hráče
Crosshair => zaměřovač zbraně ve hře
3D Spotting => možnost označení protihráče
Minimap Spotting => zobrazení označeného hráče na miniatuře mapy
Third person vehicle cameras => zobrazení kamery na vozidle
z pohledu třetí osoby.

Details / Detaily
- zde můžete nastavit popis Vašeho serveru a přidat Váš reklamní banner.
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7) Plugins / Doplňky
V této záložce lze aktivovat a upravit přidavné doplňky.
a)
- tento doplněk/plugin vypisuje základní informace ve hře, stačí ve hře do chatu
napsat z těchto příkazů:
"@myguid" or "@myguid full" – zobrazí hráči jeho GUID identifikaci
"@guid (playername/jméno hráče)" – zobrazí hráči GUID jiného hráče dle jména
"@loc" – zobrazí hráči zemi ze které je server spuštěn
"@loc (playername/jméno hráče)" – zobrazí hráči ze které země je hráč dle jména
b)
- tento doplněk umožňuje administraci přímo ze hry zadáním příkazu do chatu
Commands/Příkazy
Kick command

!kick [name] [optional: reason]

Příkaz k vykopnutí

!kick [jméno] [možnost: důvod]

Move command

!move [name] [team name|squad name] [squad name]

Příkaz přesun

!move [jméno] [jméno týmu|jméno družstva] [jméno družstva]

Force Move command

!fmove [name] [team name|squad name] [squad name]

Příkaz Nucený přesun

!fmove [jméno] [jméno týmu|jméno družstva] [jméno družstva]

Kill command

!kill [name] [optional: reason]

Příkaz zabití

!kill [jméno] [možnost: důvod]

Nuke command

!nuke [team name]

Příkaz „atomovovka“

!nuke [jméno týmu]

Permanent Ban command

!ban [name] [optional: reason]

Příkaz k permanentnímu banu

ban [jméno] [možnost: důvod]

Say command

!say [text]

Příkaz „říci“ všem

!say [text]

Player say command

!psay [name] [text]

Příkaz „říci“ hráči

!psay [jméno] [text]

Yell command

!yell [text]

Příkaz „výkřik“ všem

!yell [text]

Player yell command

!pyell [name] [text]

Příkaz „výkřik“ hráči

!psay [jméno] [text]

Restart level command

!restart [optional: countdown]

Restartovat hru

!restart [možnost: odpočítávání]

Next level command

!nextlevel [optional: countdown]

Příkaz „další mapa“

!nextlevel [možnost: odpočítávání]

Execute Config

!exec [configname]

Zpuštění natavení

!exec [název konfiguračního souboru]

Confirm command

!yes

Potvrzení příkazu

!yes

Cancel command

!cancel

Zrušení příkazu

!cancel
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Move / Přesunout
!move - Moves a player when they die next
!move – přesune hráče při následném zabití

!fmove - Kills the player and moves them immediately
!fmove – zabije hráče a provede jeho přesun

!move [name] - Moves a player to another team (cycles through the teams)
!move [name] – přesune hráče do druhého týmy (cyklus napříč týmy)

!move [name] [squad name] - Moves the player to a squad on the same team
!move [jméno] [jméno družstva] – přesune hráče do jiného družstva v rámci týmu

!move [name] [team name] - Moves the player to a specific team with no squaw
!move [jméno] [jméno týmu] – přesune hráče do určeného týmu bez zařazení do družstva

!move [name] [team name] [squad name] - Moves a player to specific team and
squad.
!move [jméno] [jméno týmu] [jméno družstva] – Přesune tým do určeného týmu a družstva

Killing / Zabíjení
!nuke [team name] - will show a 10 second countdown before killing everyone on
[team name]. You can cancel the countdown with !cancel
!nuke [jméno týmu] – ukáže hráčům týmu 10 sekundové odpočítávání, před tím, než jsou všichni hráči
týmu zabiti [jméno týmu]. Při odpočítávání je možné příkaz zrušit zadáním: !cancel

Příklady:

11

c)
Prostřednictvím tohoto doplňku lze natavit proměnnou rotaci map a herních modů.
- mapy nastavíte kliknutím na „Plugin Settings“/Doplněk nastavení
Pro nastavení map klikněte na:

zobrazí se vám další okno.

Do okna napište Váš seznam map:
levels/mp_008 2 – je počet kol

Seznam je možné sestavit z těchto v současnosti dostupných map:
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d)
Tento doplněk vyhazuje hráče za vysoký ping na Vašem serveru.

e)
Tento doplněk slouží pro informování hráči na Vašem serveru (Pravidla, Kontakt,apod.)
Superspam zapnutí/vypnutí:
zobrazí velkou blikající zprávu na
obrazovkách hráčů na serveru.
Messages: kliknutím
napíšete
hlášky pod sebe, které se Vám
budou zobrazovat na Vašem
serveru.
Timing: je čas, po jaké době se
Vám budou zprávy zobrzovat.

f)
Tento doplněk uvítá hráče po připojení na Váš server.
Show message (seconds):
nastavení času v sekundách, za jak
dlouho se má zobrazit uvítací zpráva
hráčovi.

Yell welcome message: zapnutí/vypnutí zobrazení velkou blikající zprávu na
obrazovkách hráčů na serveru při připojení na server.
Message: zpráva, která se zobrazí.
Delay before welcome (seconds): Prodleva před uvítací zprávou v sekundách.
Delay between welcome (seconds): Prodleva mezi zprávu v sekundách.
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8) Accounts / Účty
Pokud je ProCon řádně spuštěn a ovládání herního serveru funkční, je možné herní
server ovládat přes takto spuštěný ProCon více uživateli. Pro tento účel se nastaví účty
pro administraci a nastavení práv pro jednotlivé uživatele.
- Accounts / Účty => je rozděleno do dvou sekcí:
a) PRocon layer server on
b) Chaose an account to assign privileges to
a) pokud máte svůj vlastní server, tak můžete spustit vzdálený PRoCon na vašem
serveru. To znamená, že server může ovládat ten, kdo má vytvořený účet a nastavené
dostatečná práva. Potom se lze připojit na vzdálený PRocon.
Upozornění: server nelze ovládat pokud PRoCon není spuštěný – proto je nutné mít
ProCon spuštěný na serveru, tak aby administrace serveru byla nepřetržitá.
ProCon layer server spustíte kliknutím na:

Turn PRoCon layer server on

- zobrazí se Vám toto okno:

Binding adress: ponechte 0.0.0.0 – pro správné připojení vzdáleného PRoCon účtu je
nutná veřejná IP adresa, kterou si můžete zřídit u Vašeho poskytovatele připojení.
Listening port: zde může nastavit port, pod kterým vzdálený PRoCon bude pracovat.
Výchozí nastavení portu je 27260.
Layer name: po klinutí na tlačítko Insert Name, nastavíte server, který bude pod
Vzdáleným PRoConem.
- po vyplnění klikněte na tlačítko „Start Server“
- pokud PRoCon správně pracuje vyzkoušíte testem připojením:
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- kliknete na: Test connection to PRoCon layer server
- pokud test proběhne v pořádku zobrazí se Vám tato ikona:

-

pokud se test nezdaří, tak zkontrolujte výjimky na bráně firewall, nebo
nemáte veřejnou IP adresu.

b) – další sekce je „Choose an account to assign privileges“ vytvoření účtu, pro
vzdálené přihlášení PRoConu, nebo jen k administraci na Vaše serveru.
Při přidání účtu klikněte na tlačítko: Manage accounts

Zobrazí se Vám toto okno, kde kliknete na: Create a new account

Zobrazí se vám formulář pro zadání jména hesla:
Upozornění: username/jméno musí být přesně napsáno jako přihlašovací jméno do
BC2, jinak nebudete moci ovládat server ve hře! Pro přihlášení na vzdálený PRoCon
můžete zadat asername/jméno, které chcete.

- po vyplnění stiskněte tlačítko „Create Account“ založit účet
- po založení účtu se Vám zobrazí seznam vytvořených účtů:
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kliknutím na účet
se vám zobrazí okno, kde můžete nastavit práva na server,
nastavené práva vymazat, nebo změnit heslo k účtu nebo celý účet smazat.

Change password: změna hesla k účtu
: smazání účtu
: odebrání
všech nastavených práv ze všech
serverů.

nastavení práv:
- zobrazení okna, kdy nastavíte tyto práva účtu:
Konsole / Konzole:
Povolit přístup k herní konzoli
Přístup rozšířeným přílazům proconu zakázán (doporučeno)
Povolit správu doplňků
Povolit správů účtů a doplňků
Povolit správu účtů, doplňků a místních příkazů

16

Server State / Stav serveru
Měnit nastavení serveru
Měnit současné nastavení funkce mapy

Players / hráči
Nepovolit trestání hráčů
Pouze zabítí hráčů
Vyhazovat a zabíjet hráče
Vyhazovat, zabíjet a dočasně banovat hráče
Vyhazovat, zabíjet a trvale banovat hráče
Povolit přesun hráčů v týmech a družstvech

Punkbuster
Nepovolit spouštění příkazů přes punkbuster
Omezený přístup k příkazům punkbusteru (screenshoty a
seznam hráčů)
Plný přístup k punkbusteru

List / Seznam
Měnit seznam map
Měnit seznam zabanovaných hráčů
Měnit seznam rezervovaných slotů

Nastavení práv potvrdíte kliknutím na tlačítko: „Save Privileges“
- uzavřete okno „Manage Accounts“
- Server PRoCon a účet je funkční.
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9) Console / Konzole
Konzole je rozdělena do dvou záložek
-

/ Konzole

V konzoli vidíte veškerý výpis ze serveru, pokud znáte příkaz pro ovládání můžete ho
zde ručně zadat.
Například:
vars.hardCore <true/false>
vars.rankLimit <hodnota>
seznam všech příkazů viz:
http://forum.fakaheda.eu/viewtopic.php?f=47&t=541

-

V konzoli PunkBuster vidíte veškerý výpis ze serveru, pokud znáte příkaz pro ovládání
můžete ho zde ručně zadat.
Například:
punkBuster.pb_sv_command pb_sv_update
punkBuster.pb_sv_command pb_sv_restart
seznam všech příkazů viz:
http://forum.fakaheda.eu/viewtopic.php?f=47&t=575
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10) Připojení k vzdálenému PRoConu a jeho ovládání
Pokud máte vytvořený PRoCon server a účet, tak tímto způsobem provedeme
připojení k vzdálenému PRocon Serveru.

Pro připojení k vzdálenému PRoconu zadáte Host/ IP adresu vašeho serveru, kde
jste spustili PRoCon server.
Port: výchozí nastavení (27260)
Username: účet, který jste vytvořili na vašem PRoCon serveru.
Heslo: které jste zadali při vytvoření účtu.
- poté klikněte na tlačítko „Connect“
- po připojení se Vám v liště záložek zobrazí nová záložka
/ Vzdálený PRoCon server, kde můžete editovat Pluginy / Doplňky, nebo vytvářet či
měnit účty.

Pozor: pro funkce Pluginy / Doplňky a Accounts / Účty je ve vzdáleném ProConu
aktivní poslední záložka Parents Layer Control.
Proto je musíte měnit jen ve Vzdáleném PRoConu.
Ostatní záložky pro nastavení správu serveru jsou standartně aktivní a položky tedy
můžete měnit.

Pro případné dotazy kontaktujte autora software (viz str 1.) nebo na kontaktech/Team
Speaku uvedených na naší webové adrese www.wat-clan.com
Vzhledem k předpokládaným aktualizacím bude návod v budoucnosti dle obsahu
aktualizací doplňován.
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