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Kolejna porcja informacji o zmianach, tym razem na g³ównym serwerze COD:UO (rezerwat.com:28960):
Do ekipy Rezerwatu, mo¿na powiedzieæ, do³±czy³ Bot o nazwie B3. Jest to niezale¿ny program pomagaj±cy nam (i to
bardzo wbrew pozorom) w utrzymaniu porz±dku na serwerze oraz przestrzeganiu regulaminu przez graczy...

B3 ma kilka bardzo ciekawych funkcji (pluginów), s± to m.in:
- baza administratorów na róznym poziomie dostêpu do komend zarz±dzaj±cych serwerem, odpad³a nawet konieczno¶c
przekazywania has³a rcon do serwera. Mo¿na z powodzeniem obej¶æ siê bez tego,
- cenzor - baaardzo ciekawa sprawa, innymi s³owy antybluzg z bardzo dobrze zaprojektowan± baz± ³aciny podwórkowej
w wielu jêzykach,
- anty TK - obecnie w³±czone, ale nie aktywne ze wzglêdu, ¿e na serwerze FF=2. No ale jest na wypadek gdyby¶my
wrócili do ustawieñ FF=1,
- antyspam - chyba nie trzeba siê rozpisywaæ,
- welcome plugin - ustawiony na witanie nowych graczy, oraz je¶li pochodz± z zagranicy informuje po po³±czeniu z
jakiego kraju pochodzi gracz. Bardzo ciekawe. Ka¿dy gracz na serwerze ma swój numer u¿ytkownika. W tej chwili po
nieca³ych dwóch tygodniach obecno¶ci, bot zarejestrowa³ na serwerze ponad 500 ró¿nych graczy. Chyba scena COD:UO
jeszcze nie pad³a
Dla graczy mamy kilka ciekawych komend jakie mo¿na wydaæ do Bota, po prostu wpisuj±c je w czacie gry poprzedaj±c
znakiem "!" (wykrzyknik), s± to:
- !r - zasady serwera,
- !register - zarejestrowanie siê w bazie Bota,
- !h - pomoc,
- !time - aktualna godzina,
- !nextmap - jaka jest nastêpna mapa w rotacji,
- !maps - rotacja map,
- !seen nick - informacja kiedy by³ na serwerze gracz o nazwie nick.
Proszê uwa¿nie zapoznaæ siê z komendami i nie wpisywaæ ich z b³êdami, bo Bot uzna to za próbê negatywnych
zamiarów wzglêdem jego.Wkrótce news o nowych statystykach na serwerze Rezerwat'u!pszemaz
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