Instrukcja podłączenia się do serwera gry wieloosobowej Medal of
Honor-Wojna na Pacyfiku, przy użyciu klienta sieci VPN – Hamachi
Przed instalacją i konfiguracją należy pobrać klienta sieci VPN – hamachi
znajdującego się na tej samej stronie z której pobrałeś ten dokument.
Plik instalacyjny ma nawę: hamachi.msi.
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Instalacja (polski).
1. Pobierz plik hamachi.msi i uruchom go.
2. Na pierwszym ekranie instalatora wybierz język i kliknij Next.

3. Na kolejnym ekranie kliknij Dalej, następnie zatwierdź warunki licencji klikając
Wyrażam zgodę.

4. Pozostaw domyślną ścieżkę instalacji i kliknij Instaluj.

5. Po zakończeniu instalacji uruchom program Hamachi (ścieżka: Start >
Wszystkie programy > LogMeIn Hamachi).
6. Po pokazaniu się okna programu kliknij przycisk uruchamiający klienta
(zgodnie z komunikatem programu)

7. Podaj nazwę klienta (najlepiej taką jak login w grze) i kliknij Create.

8. Na kolejnym oknie wybierz opcję: Dołącz do istniejącej sieci i podaj poniższe
parametry logowania:

 ID sieci nr 1: 270-054-802 (sieć Pacyfik.net)
 ID sieci nr 2: 270-055-244 (sieć Pacyfik.net2)
 Hasło: Pacyfik.net (Uwaga! wielkość liter ma znaczenie)

9. Następnie kliknij Dołącz.
10. Jeżeli logowanie zakończy się sukcesem na ekranie programu pojawi się
poniższy wpis:

11. Teraz uruchamiamy grę i w menu gry wybieramy Wielu graczy.
12. W kolejnym oknie wybieramy opcję Wyłącznie LAN.

13. Przechodzimy do opcji Konfig gracza. Na karcie Ustawienia w opcji połączenia.
14. Wybieramy LAN.
15. Przechodzimy na kartę Zaciągnij się. Wybieramy postać, którą będziemy
walczyć, narodowość.
W polu Adres IP podajemy adres IP głównego serwera Hamachi. Adres ten
wyświetlany, gdy najedziesz myszką na wpis Pacyfik.net w oknie klienta
hamachi.
Uwaga!
Adres IP serwer może ulec zmianie więc zawsze, przed uruchomieniem gry
Moha-PA, sprawdź aktualny adres IP serwera gry wieloosobwej pacyfik.net
Obecnie jest to: 25.161.173.6 (weryfikacja: 2015.01.15)

Odczytany adres IP wpisz w pole Adres IP w konfiguracji gry Medal of Honor.

16. Następnie klikamy przycisk Gotowe. W kolejnym oknie wybieramy opcję Graj.

Instalacja (English)
1. Download file: hamachi.msi and run this file.
2. On the first screen choose your language and click Next.

3. On the second screen click Next and then click Agree.

4. Next click Install. Use default install paths.

5. When the setup proces will end run Hamachi program: (path: Start > All
programs > LogMeIn Hamachi).
6. On the program screen run VPN hamachi cilent. Press Power buton (see
below print screen).

7. Use the same client name as your login in a game.

8. On the next screen use option Joint to existing netowrk and use below login
parameters:

 ID network no 1: 270-054-802 (network pacyfik.net)
 ID network no 2: 270-055-244 (network pacyfik.net2)
 Password: Pacyfik.net (for both networks)

9. And click Join.
10. When connection appear without errors you will see:

11. Now run your game and choose Multiplayer.
12. On the next screen choose option Only LAN.

13. Go to section User configuration, press Settings.
14. Coose LAN.
15. Go to sheet Join. Set up your body, nationality and write IP address of
hamachi main server. The IP address you will see when you point Pacyfik.net
entry on hamachi cielnt (in the picture it is 5.128.167.19). This IP address can
be different from this in the picture.
Now the IP address is: 25.161.173.6 (verification: 2015.01.15)
Allways check IP address of Pacyfik.net VPN chamahi server.

16. Press Ready and on the next screen click Play.

