
Install css server LINUX
så fik jeg lige bikset et basic script sammen, som installer css server for dig...
Skrevet den 02. Jun 2010 af ohhelpme I kategorien Generelt IT / Andet | 

du skal plot downloade denne fil her:
http://91.100.21.16/other/cssserver.sh

vis du bruger 64bit skriv først i terminal:

sudo apt-get install lib32gcc1

NB min server er kun tændt mellem 09.00 til 01.00
download kan moske tage lidt tid, da min server er hårdt belastet

og lægge det et sted på din Ubuntu desktop/server

desktop --> åben terminal (programmer > tilbehør > terminal)

skriv i terminal /sti/til/filen/css.sh

nu skulle den gerne lave det hele for dig =)

metamod?
i terminal skriv:
cd /cssserver

derefter:

sudo wget http://www.sourcemm.net/downloads/mmsource-1.8.0.tar.gz/2

derefter:

gunzip -c mmsource-1.8.0.tar.gz | tar xopf -

derefter:

cd / && sudo mv -r /cssserver/addons /cssserver/cstrike

derefter:

sudo rm -r /cssserver/addons

derefter:

sudo nano /cssserver/cstrike/gameinfo.txt

og find der hvor disse linjer befinder sig:

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk

http://91.100.21.16/other/cssserver.sh
http://www.sourcemm.net/downloads/mmsource-1.8.0.tar.gz/2


SearchPaths
{
    Game                |gameinfo_path|.
    Game                cstrike
    Game                hl2

}

DEREFTER! skal du tilføje denne linje øverst:
GameBin                |gameinfo_path|addons/metamod/bin

så det ser således ud:

SearchPaths
{
    GameBin                |gameinfo_path|addons/metamod/bin
    Game                |gameinfo_path|.
    Game                cstrike
    Game                hl2

}

done

for at install sourcemod kan du gøre følgene:

cd /cssserver

derefter:

sudo wget http://www.sourcemod.net/dl.php?file_id=618&mirror_id=2

derefter:

gunzip -c sourcemod-1.3.2.tar.gz | tar xopf -

derefter:

cd / && sudo mv -r /cssserver/addons /cssserver/cstrike && sudo mv -r /cssserver/cfg /cssserver/cstrike

derefter:

sudo rm -r /cssserver/addons && sudo rm -r /cssserver/cfg

Nu er sourcemod installed

hvordan for jeg admin?
skriv:

sudo nano /cssserver/cstrike/addons/sourcemod/configs/admins_simple.ini

og følg vejledningen...

server.cfg?

http://www.sourcemod.net/dl.php?file_id=618&mirror_id=2


skriv:

cd /cssserver/cstrike/cfg

derefter:

sudo wget http://peecee.dk/upload/download/248696

derefter:

cd / && sudo nano /cssserver/cstrike/cfg/server.cfg

og tilpas den til dit behov...

LIGE KORT DU GEMMER VED AT TRYKKE CTRL + X
dette gælder alle kommandoer hvor ordet nano indgår

forklaring af de forskellige kommadoer:

cd er en simpel kommando som "sætter styringen ind i en bestemt mappe" så når du bla. henter ting... vil
de blive gemt i den mappe du cd'er til..

wget er en kommando til at hente data...

gunzip -c sourcemod-1.3.2.tar.gz | tar xopf -
vil bare udpakke .tar.gz filer

cd / && sudo mv -r /cssserver/addons /cssserver/cstrike
vil betyde den cd'er til roden...
&& betyder der kommer en ny kommado

sudo betyder root...

mv betyder move... mv fil flytte filer... mens mv -r vil flytte mapper...
den første sti i move... er den mappe du vil flytte... og stien efter mellemrummet er destinationen...

rm betyder remove og vil slette filer... mens rm -r vil slette mapper...

nano er et lille tekst program...

PS det er sku da for dumt, man ikke kan uplade filer her på eksperten!!!

Kommentar af repox d. 01. Jun 2010 | 1

Det er vist meget heldigt at man ikke uden videre kan få lov til at uploade hvad som helst til
eksperten.dk...

Kommentar af timesheep d. 01. Jun 2010 | 2

Du kan også bare bruge HLDSUpdateTool som er Valve's officielle server...

http://peecee.dk/upload/download/248696


JA! Den findes til Linux -.-'

Desuden er en server der kun kører i arbejds/skole tiden ikke specielt nyttig.
Hvorfor vil du uploade dit script? Du har alligevel valgt at skrive 50 linier med ting som serveren selv plejer
at sætte op, så hvorfor ikke bare lave 30 linier mere med dit script, som desuden virker ret overflødigt.
Download HLDSUpdateTool.bin
Kør HLDSUpdateTool.bin
Kør ./steam -command install -game "Counter-Strike: Source"
Kør ./srcds_run
Færdig... Alt for langtrukken guide...

Kommentar af Klausenbusk d. 01. Jun 2010 | 3

1 stjerne, den guide er alt for uoverskuelig, lav nogle punkter, og lav et download link til server.cfg isteden
for at skrive den ind.
Og så synes jeg du skal forklare folk, hvordan de gør det uden det der script, de lære jo ingen ting, og der
skal stå hvad metamod, sourcemod og kac er, folk ved det højst sandsynlig ikke.

Kommentar af Klausenbusk d. 01. Jun 2010 | 4

Har lige uploadet din server.cfg til peecee.dk
link http://peecee.dk/upload/download/248696
Så skal du bare forklare folk, hvordan de bruger wget og cd.
Og hvordan starter man så sin server(ved godt selv)?, det står i dit script, men det skal også stå i guiden

http://peecee.dk/upload/download/248696

