
  

Linuksowe serwery gier FPS



  

                         FPS – First Person Shooter

Rodzaj gry komputerowej o charakterze strzelaniny , 
w której gracz steruje postacią, patrząc jej oczami. 



  

Krótka historia FPS -ów

1992 Wolfenstein 3D



  

1993    DOOM

Pierwszy FPS z trybem multiplayer



  

1996     QUAKE

Do Quake powstał pierwszy linuksowy serwer gry.



  

1999    Quake 3 Arena



  

I kto powiedział, ze Quake to tylko
męski e-sport ?



  

              2000 rok
               Counter Strike !!!
Antyterroryści kontra terroryści

Jak dotychczas 
najpopularniejsza
gra FPS !



  

2001     Wolfenstein Enemy Territory 

darmowy dodatek do Wolfenstein Return To Castle



  

2003 Call of Duty

2005 Call of Duty 2



  

2005 Battlefield 2

2006 Battlefield 2142



  

2007 



  

Serwer gry FPS jest to program umożliwiający 
jednoczesną grę wielu graczom, za pośrednictwem
sieci lokalnej lub Internetu.

Każda współczesna gra FPS zawiera wbudowany
serwer.

Serwer dedykowany gry FPS jest to niezależny
program nie będący częścią gry, ale ściśle 
z nią związany.

W systemie Linux serwery gier FPS działają jako 
demony.



  

Z punktu widzenia instalacji w linuksowych 
serwerach gier FPS dominują dwa rozwiązania:

 - serwery wymagające plików z gry 
   instalowanej na Windows

- serwery dostarczane razem z całą nie zbędą
  zawartością



  

Z punktu widzenia konfiguracji i zarządzania
można wydzielić trzy grupy serwerów:

- tzw serwery „post Quake” ( serie:  Quake, Call
   of Duty, Medal of Honor, Wolfenstein RtC i ET)

- serwery oparte na silnikach firmy Valve 
   (Counter Strike/Half Life)

- serwery do serii gier FPS Battlefield



  

Serwery dedykowane dla Linuksa w znakomitej
części dostarczają producenci gier.

Dla gier FPS których producenci „nie lubią” 
Linuksa „wolna” społeczność ma swój wkład:
                               www.icculus.org

Dedykowane serwery gier poza nielicznymi
wyjątkami są dostarczane w postaci binarnej
razem z towarzyszącymi bibliotekami.



  

Oszuści czyli „CHEATERS”



  

Istnieją dwa najpopularniejsze systemy
wykrywające „wspomagacze”:

- Punkbuster www.evenbalance.com
   (oparty o system unikalnych numerów GUID)

- VAC  www.valvesoftware.com
   (oparty o system unikalnych numerów steamid)

http://www.evenbalance.com/
http://www.valvesoftware.com/


  

Dziękuję i czekam na pytania 


