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Yayın tarihi: 7 Ekim 2004Kategoriler : MMO Action (Shooter) / 3D / 1. ContactDeveloper : Valve Corporation ve Hidden Path EntertainmentPublisher: ValvePlatform: PCDil: Multilingual Audio : EnglishPublishing Type: Steamless, gayri resmi, aktivasyon gerektirmeden sürüm: 91, derleme 5394425 (10.09.2019 itibariyle) veya 34 (25.05.2007 itibariyle) Açıklama: Online çok oyunculu
oyun. Son derece popüler Half-Life moda dayanarak, Counter-Strike, Bu oyun yeni motor tamamen yeniden tasarlanmış bir sürümüdür. Gerçekçi ve hızlı arcade shooter kombinasyonu oyunu çok popüler kılan önemli unsurlardan biridir. Terörle mücadele (özel kuvvetler) uzmanları teröristlerle savaşıyor. Ekipler rehineleri kurtarıyor/tutuyor ve bombayı etkisiz hale getiriyor. Modern
gerçek bir silah kullanıyor. Ana oyun bir adam ile böyle bir uyuşturucu askeri atıcı benzer, ama onlardan farklı mermi dayanmaktadır. Oyuncuların ölümünü canlandırmak yerine, turun sonuna kadar bekleme zamanı. Her turun başında, oyuncular silah ve ekipman satın almak için ödenir; Düşmanları ve hedefleri öldürmek için ekstra para verilir. Oyunun bu doğası takım çalışmasını
teşvik eder ve hayatta kalmak için çalışır. Valve Source oyun motoru selefi, Half-Life çok daha iyi grafikler sunuyor: Counter-Strike, ve aynı zamanda daha gerçekçi bir fiziksel model sunuyor. Özellikler hakkında daha fazla bilgi için, şimdi oyunlar ve yazılım ziyaret edin: Entegre RevEmu emülatörü en son sürümü. Tam çalışan ve istikrarlı bir müşteri. Acil durum çağrı sunucusu var.
Etkinleştirme çatlakları gerektirmez. Modellerde hata veya hata yok. Botlar ve ağlarla oynama yeteneği. Oyunun orijinal VPK dosyasının bir kopyası. Savunma istatistikleri düştü. Başarıları ve sunucu istatistiklerini sıfırlamayın. Oyun bir takma ad ve klan etiketini değiştirmek için yeteneği ile devam edildi. Buhar yalıtımı. Oyun Steam ile aynı anda çalışıyor. Sistem
GereksinimleriMinimum:- OC: Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10;- Frekans: 1800 MHz;- Bellek: 512 MB;- Video: 128MB; - Ses kartı: DirectX 8.0 ile uyumludur. Önerilen: - OC: Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10; - Frekans: 3000 MHz;- Bellek: 1GB; - Video: 256 MB; - Ses Kartı: DirectX 9.0 ile uyumludur. Takma ad nasıl değiştirilir? - Oyun la birlikte klasörü açın, rev.ini dosyasını bulun -
Not defterini bulun rev.ini-Line - PlayerName ve Oyuncu Arama oyun konsolunu tıklayarak sunucuya nasıl erişilir, takma adınızdaki Oyuncu 2'ye değil. Görünen pencereye girin: IP: Bağlantı noktasını bağlayın ve otomatik güncelleştirmeyi nasıl kullanacağımı girin:1'i tıklatın. Counter-strike Kaynak başlangıcı;2. Onay işaretine tıklayın;3. Yükleme güncelleştirilene kadar bekleyin
(tamamlama bildirimi gelene kadar);4. Git! E oyunu başlatmak için tıklayın. Burada daha fazla PC oyunları alın: sayaç tekme 1.6 descarga gratuita, karşı tekme 1.6 windows 10, karşı tekme 1.6 instalaci'n completa, descarga de juegos grev, counter strike descarga, karşı grev descarga descarga oyunlar, cs 1.6 indir, strike counter 1.6 ücretsiz indir, counter kick 1.6 warzone indir,
counter strike 1.6 bedava indir full oyun, Counter strike 1.6 indir windows 10, counter-strike 1.9 ücretsiz indir, counter-punch warzone, counter strike 1.6 pc için indir, counter-strike 1.6 indir, küresel counter-strike indir, counter-shock 1.6 ücretsiz sürüm, ücretsiz karşı vuruş, aşırı counter strike, counter-strike, counter-strike, counter-strike 1.6 PC , counter kick 1.8 full indir, counter
kick 1.9 ücretsiz indir, strike counter xtreme ücretsiz indir, indir CS 1.6 warzone 2017, Counter-train 1.6 Warzone seti, cs 1.6 warzone indir warzone ücretsiz, warzone counter-fight ücretsiz indir, cs 1.6 warzone değil bir çift indir, cs 1.6 Warzone kurulum, counter-enstalasyon 1.6 setleri indir, counter strike 1.6 bir çift değil, counter strike 1.6 kurulum, 1.6 pc indir , counter strike
ücretsiz indir PC, counter strike 1.9 ücretsiz indir, counter strike 1.6 warzone indir, counter strike, PC için counter strike indir, counter-strike 1.6 indir Windows10, steam counter strike 1.6 ücretsiz indir, counter strike oyunu 1.6 indir, counter strike 1.6 ücretsiz indir, counter-order 1.6 ücretsiz indir, counter-strike 1.6 ücretsiz indir , counter strike not steam indir, cs 1.6 steam free indir,
Strike counter 1.6 full kurulum, cs 1.6 orjinal indir, cs 1.6 indir windows 10, sayaç 1.6 ücretsiz indir warzone, counter strike 1.6 indir warzone, counter strike 1.6 indir PC, cs indir, strike counter 1.6 full indir, counter-punch 1.6 full indir. cs 1.6 tam sürüm indir, counter-punch v1.6 indir, cs seti, cs 1.6 PC ücretsiz indir, counter strike tam oyun indir, counter-strike 1.6 PC indir
REMEMBER! PROCS EDITION INSTALL Her zaman (YÖNETİcİ OLARAK ÇALıŞTıRIN) sağ fare tuşu ile. Counter Strike 1.6 Download Introduction Counter-Strike 1.6 ve Counter-Strike 1.6 Counter-Strike Game 1.6 Download Counter-Strike (CS) 1.6 indirmek için dünya çapında milyonlarca insan tarafından oynanan en popüler çekim oyunlarından biridir. 1999 dk Le ve Jess Cliff
yılında kuruluşundan bu yana, bu oyun CS 1.6 indirmek ve sürekli oynamak için durmayan farklı ülkelerden oyuncular çekiyor. Güzel grafikler, heyecan verici özellikler ve oyunun genel fikri zor başkalarının yenmek için yapar. Bu oyun geçmişte başarılı olmuştur temel ilkeleri ve genel ideoloji kullanarak, başka bir klasik yarı aile oyunu dayanmaktadır. Counter-Strike ilk test etmek ve
Planet topluluğunun en aktif üyelerinden geribildirim almak için bir beta olarak piyasaya tanıtıldı Oyuncular oyunu indirmek ve denemek için sabırsızlanıyordu. Oyuncu geri bildirimini kullanan Counter-Strike, en yüksek standartları karşılayacak şekilde sürekli olarak güncellenmiş ve geliştirilmiştir. Birkaç beta ve sonsuz hata düzeltmeleri sonra, oyunun ilk kamu beta sürümü nihayet
18 Haziran 1999 tarihinde piyasaya sürüldü. Başarısını ve büyük potansiyelini gören valve, counter-strike geliştiricileri ile 2000'li yıllarda Counter-Strike 1.0'ı piyasaya çıkardı. O zamandan beri, diğer birçok beta lar en iyi ve en ilginç özellikleri bulmak isteyen, serbest bırakıldı ve test edilmiştir. 2003 yılında, 15 Eylül'de şirket Counter-Strike 1.6'yı piyasaya çıkardı ve bu şirket
dünyanın dört bir yanındaki profesyonel oyunculardan olumlu eleştiriler aldı. O anda CS 1.6 indirmek istemeyen birini bulmak zordu ve onları suçlamak zor. Counter-Strike 1.6'nın ana hedefi düşmanları yenmektir: teröristler veya karşı teröristler. Düşman ortadan kaldırıldığında ve takım üyelerinden hiçbiri oyun sırasında ölmediğinde oyunu kazanırsınız. Bu birinci şahıs çekim oyunu
(FPS) bir oyuncu ve çok oyunculu özelliklere sahiptir. Çok oyunculu modda oynamak, tam bir deneyim yaşamanızı sağlar: başkalarıyla oynayabilir ve sizin gibi meraklıları ile tanışmak, daha farklı özellikleri (multiplayer modu daha farklı özelliklere sahip olduğundan) zevk, vb diğerleri daha fazla aksiyon ve macera arayanlar da Counter-Strike 1.6 dahil olmak üzere Counter-Strike 1.6,
Death-Run, CSDM, Bıçak, zombi veba ve diğerleri de dahil olmak üzere çeşitli değişiklikler zevk. Bu aksiyon oyunu evde oynamaktan dünyada heyecan verici ve uzun zamandır beklenen bir etkinliğe dönüşmüş. CS 1.6'nın piyasaya sürülmesinden bu yana oyun turnuvaları başladı. Bu deneyim çok daha heyecan verici yaptı ve anında geliştiriciler ve oyuncuların dikkatini çekti.
Turnuvalar, sadece en iyi oyuncu unvanı için değil, aynı zamanda birkaç bin dolara ulaşan nakit ödüller için de birbirleriyle yarışan binlerce meraklıyı cezbeder. Counter-Strike 1.6: her zevke farklı oyun modifikasyonları. Yukarıda belirtildiği gibi, Counter-Strike 1.6 sadece oyunun popülaritesini artırmak için birçok farklı değişiklikler vardır. Her yeni modifikasyonda grafikler, karakter
fiziği, nesneler, sesler, haritalar ve diğer oyun fonksiyonları gibi bir şey değişir. Bu farklı bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlar. Ancak, bu değişiklikler ve değişiklikler bile, oyuncular hala eski klasik Counter-Strike 1.6 tercih ve bu güne kadar indirmeye devam. CS 1.6 en popüler sürümü - War'one birçok modifikasyonları yerine CS 1.6 indirmek için tercih rağmen, War'one hala biri
olarak kabul edilir oynamak için daha başarılı ve keyifli. 2011 yılında, klasik oyunun bu değişiklik resmi sitede ortaya çıktı ve oyuncular anında sevdim. Hala klasik grafik ve diğer özelliklere sahip, çünkü CS 1.6 Bu sürümü popüler, ama sözde slowhack korunmaktadır. Bu oyun sırasında ne olur, oyuncunun onayı olmadan özellikleri, ayarları veya dosya değişiklikleri ile ilgili oyunda
bir şey. Bu, anahtarları bağlama ve komutları yanlış sunucuya bağlama veya gereksinim duyduğunuz sunucuya bağlanmayı zorlaştırmak gibi sorunlara neden olabilir. Genellikle Counter-Strike 1.6 üzerinde büyük bir etkisi vardır bunu önlemek için, birçok Counter-Strike 1.6 yerine War'one indirmek için tercih. XTCS 1.6 XTCS CS 1.6 başlıklı yeni incelemeyi indirin: Maksimum
performans için binlerce oyuncu CS 1.6'yı indirir ken ve oyunun tadını çıkarırken, her zaman daha iyi performansa ihtiyaç vardır. Counter-Strike daha sonra tüm teknik uzmanlıklarını topladı ve Half-Life'ı oluşturmak için kullanılan prensibi kullandı. 2011 yılında, mümkün olan en iyi performansı elde etmek için XTCS CS 1.6'yı oluşturdular. Takım gerçeklik ve kalite yeni seviyelere
ulaşmak istedim ve klasik CS 1.6 popülaritesi onları durdurmadı. Klasik oyun deneyimi oyunun genel deneyimini geliştirdi. Yeni, dokular, sesler ve daha gerçekçi bir ortam yepyeni bir seviyeye oyun yerinden vardır. XTCS CS 1.6'yı bizimki de dahil olmak üzere herhangi bir web sitesinden indirebilirsiniz. Oyunun bu sürümü silah, harita ve oyuncu modelleri gibi çok daha çeşitli
kaynaklara sahiptir. Oyun Adı: XTCS Counter-Strike 1.6 Final Release 2011 Tür Kategorisi: Action/First Face Shooter Yazarları: XTCS Takım Yayın Grubu ile birlikte Valf Yazılımı: XTCS Takım Yayın Tarihi: 7 Mart, 2011 Arayüz Dili: İngilizce Oyun Modları: Ağ (Internet), Local Area Network) / Benzersiz (botlar) İşletim Sistemi Desteği: Windows wista/xp/7/8/8.1/10 Game Counter-
Strike 1.6, oynamak için CS 1.6'yı indirirken seçtiğiniz karta bağlıdır, oyunun seçtiğiniz kart türüne bağlı olduğunu aklınızda bulundurun. Bu oyun kartların üç farklı türü vardır: Deffuse (DE), CS_and AS_. Etkisiz hale getirme (DE_) kartı yalnızca sunucu geliştiricisi veya sunucu yönetimi tarafından belirlenen belirli bir süre için oynamanızı sağlar. Bu haritanın amacı, polisin (terörle
mücadele) terör örgütünün C4 patlayıcı yerleştirmeye kalkışmasını engellemesidir. Eğer teröristler bombayı yerleştirmeyi başarırsa, polis bombayı yaymalı ya da teröristleri öldürmeli. Teröristlerin elindeki rehineleri kurtarmaya çalışan polis memurlarına CS_ bir diğer CS 1.6 kart türü. Rehinelerin nerede olduğunu bulmaları gerek. ve onları kurtarma bölgesine götürün. Rehine her
başarılı kurtarma için, oyuncu puan ve ödüller kazanır. Kart türü diğerlerinden biraz daha rasgele AS_. Terörle mücadele ekibinden rastgele bir oyuncu seçin ve bu oyuncu VIP statüsü alır. Bu durum ile, oyuncu 100HP, 200 zırh ve oyun boyunca kullanmak için bir silah alır. Diğer takım üyeleri VIP oyuncu korumak ve onu kurtarma bölgesine yardımcı olmalıdır. Bu oyunda bir zaman
sınırı da vardır ve polis belirli bir süre içinde bunu yoksa ya da düşman VIP oyuncu öldürmek için yönetmek, o zaman oyun biter ve teröristler kazanır. CS 1.6'yı indirirken hangi haritayı oynamayı seçerseniz seçin, ana amaç aynı kalır: takım arkadaşlarınızın veya rehinelerinizin güvenliğini ve güvenliğini sağlamak için tüm düşmanları öldürmek. Counter-Strike 1.6 Gone'u indirin,
oyunlar için büyük miktarlarda para ödemek zorunda kaldığınız bir dönemdir. Bugün, sadece birkaç tıklama ile, klasikleri ve eski sık, Counter-Strike 1.6 dahil olmak üzere istediğiniz her şeyi indirebilirsiniz. CS 1.6 indirmek oldukça kolaydır, sadece bunu yapmak için birkaç adım takip etmek gerekir. İlk olarak, indirme çubuğumuza gidip iki Counter-Strike 1.6 indirme düğmesinden
birine dokunmalısınız. CS 1.6 indirme işlemi tamamlandığında, indirilen dosyaya tıklayın ve oyunu ayarlamaya başlayın. Ayarlar oldukça standarttır: bir sonraki ve sonraki'ni tıklattığınızda, oyununuz için bir klasör oluşturmak istediğiniz yeri seçin ve bu kadar. Yüklemeyi bitirdikten sonra masaüstünüzde bir kısayol bulun, çift dokunun ve oynamaya başlayın. Linkimize CS 1.6 indirmek
çok zor değildir: Sitemizin kullanımı kolaydır ve gecikmeden hemen indirilmeye başlar. Sunucularımız dünya çapında oyun indirirken bir sürü insan için kullanılır, bu yüzden hiçbir şey tatili ve sorunsuz çalışır. Counter-Strike 1.6'yı hızlı ve stressiz bir şekilde indirebilirsiniz. Geçmişte sadece çalışan bir Microsoft Windows PC olsaydı Counter-Strike 1.6 indirebilirsiniz rağmen, bugün bu
oyun tüm işletim sistemleri için kullanılabilir. Mac veya Linux için CS 1.6 indirmek istiyorsanız olursa olsun, oyun düzgün çalışmaya devam edecek ve en iyi oyun deneyimi zevk mümkün olacak. Ancak, farklı bir işletim sisteminiz varsa ve hala Counter-Strike 1.6'yı indirmek istiyorsanız, şu adımları izleyebilirsiniz: 1. www.Google.lt veya www.Bing.com. 2 gibi bir arama web sitesine
gidin. CS 1.6 linux'u bulun (veya kullandığınız diğer işletim sistemlerini girin). 3. Oyunu indirmek için en iyi siteyi bulun. 4. CS 1.6 5'i indirmek için linke veya düğmeye tıklayın. Ayak izlerini takip edin Bu bir oyun için kullanılan ve zevk için kullanılır! Counter-Strike 1.6'yı indirmek ve tadını sonuna kadar çıkarmak istiyorsanız, birkaç farklı şeyi bilmeniz gerekir: Oyunu indirirken, düzgün
çalıştığından emin olmak için bu dosyaları CS 1.6'da arayın: - Counter-Strike Version 1.6: CS Protocol Version 1.6 - 48 (orijinal protokol 48, Buhar Tam Ripping) - Cstrike.exe sürüm 1.1 .2.6 (Non-Steam) - Cstrike.exe: 16:05:41 Haziran 15, 2009 (4554) - Rampage ana sunucu (eşleşmemiş sunucuların büyük listesi). Slowhack eylem dosyaları (motdfile, motd_write, exec, writecfg ve
.dll veya .exe sunucudan oyuncuya karşı koruyun). Sisteminizin karşılaması gerekir: Bu gereksinimler CS 1.6 'dır (Windows 95, 98, 2000, XP için). 800 MHz ve üzeri hızda çalışan bir işlemci. 128 MB RAM. 32 MB ekran kartı. 650MB boş disk alanı. Windows 95/2000 / XP işletim sistemi. Fare, klavye. İnternet erişimi. CS 1.6 için önerilen diğer sistem gereksinimleri (Windows 95, 98,
2000, XP, Vista, 7, 8 veya 8.1 için). 1200 MHz ve üzeri hızda çalışan bir işlemci. RAM 512 MB. 128 MB ekran kartı. 750MB ücretsiz depolama alanı. Windows 95/2000 / XP / Vista / 7/8 işletim sistemi. Fare, klavye. İnternet erişimi. Download CS 1.6 torrent Sadece Google veya Bing counter-Strike 1.6 indirebilirsiniz, ama aynı zamanda uTorrent veya diğer torrent programları gibi
programlar ile. Bu internet bağlantısı en iyi ve en hızlı değilse, bu indirme istediğiniz şekilde işlemek için izin verir gibi harika bir alternatiftir. Yani, en kısa sürede CS 1.6 indirmek ve nihayet oynamak istiyorsanız, şu adımları izleyin: Bir uTorrent programı yüklü olmalıdır. En son sürümü indirin ve yükleyin. Programı başlatın ve kendinizi tanıtın. Anlamak oldukça kolay, bu yüzden çok
uzun sürmez. Bağlantıyı çevrimiçi indirmek ve yüklemek için beklemek için bir CS 1.6 torrent bulun. uTorrent'te açın, Tamam'ı tıklatın ve CS 1.6 yapılandırmasının yüklenmesini bekleyin. Yukarıdaki önerilere göre CS 1.6 ayarlayın ve oyunun tadını çıkarın! 354 354 counter strike 1 8 full indir
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