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Cara defuse bomb di csgo

Cheat atau cheat bukanlah hal baru dalam Counter Strike: Global Attack. Ini juga salah satu alasan mengapa banyak pemain meninggalkan game FPS populer ini dan mencoba game lain, bahkan jika mereka akhirnya bertemu cheat lainnya. Terlepas dari upaya Valve dan VAC anti-cheat-nya untuk memberantas penipuan, masalah ini masih belum terpecahkan. Cheat masih
tersedia secara online, dan bahkan beberapa dari mereka dapat diperoleh dengan biaya tambahan. Kondisi ini menyebabkan YouTuber ScriptKid mengambil tindakan dengan caranya sendiri. Dia menyajikan triknya sendiri, menggunakannya untuk mencoba menghalangi pemain. Dalam pengaturannya, setelah pengkodean curang selesai, ScriptKid akan membuat situs web
untuk memberikan tampilan lengkap. Dia juga membayar Google untuk mengiklankan situs webnya di halaman depan ketika seseorang melakukan pencarian trik CSGO gratis. Dia sempat menunjukkan prosesnya dalam video YouTube-nya. Cheat yang tidak curiga mengunduh trik dan tidak tahu apa yang mereka tunggu untuk menggunakannya. Ada banyak penalti yang
diaktifkan pada saat-saat tertentu dari permainan untuk menipu secara acak atau mengganggu gameplay cheater. Berikut adalah jenis hukuman yang akan diterima pengunduh: Burning Man: Ketika curang mencoba menggunakan Molotov, itu akan secara otomatis jatuh ke tanah dan membakar dirinya sendiri. Tidak dapat menanam atau meredakan: Ketika pemain menanam
atau mencoba meredakan bom, bom secara otomatis dibatalkan pada menit terakhir dan bom palsu dijinakkan, membingungkan trik. Pengeluaran besar: Dalam putaran pembelian, pemain akan secara acak membuang senjata yang lebih murah seperti Mp9 atau Nova untuk mengacaukan ekonomi mereka. No Spray 4 U: Memiliki peluang 50% untuk menjatuhkan semua senjata
ke inventaris pemain saat menyemprot dengan pistol. Mess mouse: Setiap kali trik menunjuk ke bawah bidikan (misalnya AWP atau SSG), kontrol tetikus harus berbalik arah. Mentega jari: Setiap kali ia mencoba untuk menembak, triknya adalah menjatuhkan senjatanya. Ketika membidik bro, menginstruksikan penipu untuk menembak musuh secara acak memindahkan umpan
silang menjauh dari musuh dan secara manual menyeret mereka kembali, membuatnya jauh lebih sulit untuk mendaratkan pistol. Blood Brothers: Pistol yang digunakan akan menembak secara otomatis setiap kali umpan silang Cheater menunjuk ke rekan satu tim. TripWire: Banyak TripWires tersebar di berbagai lokasi dalam folder. Penalti acak diaktifkan saat pemain menginjak
TripWire. Cukup baca nama dan deskripsi dan dihukum: ada, Anda pasti akan merasa menyenangkan membayangkan jenis kesulitan yang akan muncul saat penipu bermain. Yang lebih menarik akan menipu juga. Dia kemudian mengirim ulang pertandingan ke ScriptKid, yang akan disusun ke dalam konten untuk video YouTube-nya yang akan membawa banyak hal lucu untuk
ditertawakan dalam penipuan yang tidak menguntungkan. Mode Penjinak Bom kembali dalam tembakan bebas, inilah cara memenangkannya! Kini kabar baik bagi para pemain free fire karena game mereka akan menjadi mode paling menyenangkan yang pernah dirasakan oleh para pemain free fire di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Ya, mode penjinak bom sebelumnya
hadir dalam game free fire beberapa jam lalu dan memang benar bahwa mode tersebut dihapuskan dari waktu ke waktu. Tapi mungkin karena banyak penggemar mod, Garena memutuskan untuk membawa kembali modus penjinak bom ini. Mode ini sendiri akan kembali pada 14-21 Juni 2020. Hal ini ternyata beberapa jam lalu melalui akun Instagram free fire. Dan itu mirip
dengan konsep CSGO atau game point blank untuk diri sendiri, yang masih bingung dengan mode sistem bermain ini. Dalam setiap pertandingan, kedua tim memiliki tujuan yang berbeda: pertahanan dan serangan, seperti teroris atau teroris. BACA JUGA: Free fire ditutup oleh pemerintah Indonesia? Sumber: Gurugamer.com pemain seperti CSGO, Point Blank, Daegu Mobile, dll
harus terbiasa dengan mode ini. Tetapi bagi mereka yang baru menggunakan mode ini, Anda dapat menemukannya di internet atau dalam berbagi video. Sementara itu, tujuan membawa kembali modus lama adalah untuk menarik perhatian pemain setia yang jarang bermain free fire dalam beberapa tahun terakhir karena fiturnya yang membosankan. Jadi bagaimana dia
memenangkan pertandingan ini? Itu membuatnya mudah! Jika Anda berada di tim instalasi bom terlebih dahulu, yang harus Anda lakukan adalah datang bersama-sama, memasang bom yang ditunjuk, menyalakan bom tanpa menunggu lama, ingat cara ini untuk bersama atau dengan rekan satu tim Anda. Cara untuk menang bagi tim Anda untuk melakukan bom defuse mudah
untuk menemukan semua musuh dan membunuh mereka sehingga mereka tidak membiarkan bom yang telah mereka pasang. Namun, jika Anda telah memasang bom, berhati-hatilah untuk tidak membongkar lawan yang bersembunyi terlebih dahulu dengan mencari lokasi pemasangan bom. Bagaimana reaksi pemintal, apakah Anda puas dengan kembalinya mode ini? Jangan
lupa untuk mengunjungi situs web kami, dapatkan berita terbaru tentang esports dan ikuti Facebook kami! Lihat berbagi komentar sumber weapon_c4planted_c4_training[1] (kursus senjata) stabil dan tahan terhadap sebagian besar dampak fisik, dan bahan peledak plastik improvisasi ini memiliki kecepatan ledakan lebih dari 8.000 meter per detik ketika dinyalakan. - Deskripsi
resmi bahan peledak C4, biasa disebut hanya C4, adalah peralatan objektif yang digunakan dalam skenario penghancuran bom, skenario kepada teroris. Ini dapat dilihat di seluruh seri Counter Strike. Ikhtisar C4 (Konfigurasi C-4) adalah bahan peledak plastik dengan tekstur geser seperti tanah liat dan bahan peledak serbaguna. Ini adalah 91% terdiri dari bahan peledak penelitian
dan pengembangan (RDX) dan memiliki tingkat ledakan 8.092 m / s (26.550 kaki / s). Pada awal putaran, teroris acak akan diberikan C4. Namun, jika seorang pemain manusia bermain dengan bot dan pengaturan diatur untuk menunda target ke manusia, hanya pemain manusia yang akan diberikan C4. Counter Strike and Counter Strike: Teroris yang membawa C4 dalam Kondisi
Nol akan memiliki ransel coklat di punggung mereka. Counter Strike: Source and Counter Strike: Global Attack, bom tampak terikat di punggung mereka. Dalam pertandingan sebelumnya, ketika bermain sebagai teroris atau penonton, papan skor akan menunjukkan kata bom di samping nama teroris yang memegang bom. Di Source dan Global Assistant, papan skor
menampilkan ikon bom di samping nama pemain yang memegang bom. Jika pembawa bom mati atau menjatuhkan bom, HUD pemain teroris itu akan menunjukkan bahwa bom itu dijatuhkan (nama pemain). Jika Anda mengambil bom yang dijatuhkan oleh pemain teroris lain, Hud akan memberi tahu Anda bahwa (nama pemain) mengambil bom. C4 dapat dihapus dan dijemput
oleh teroris lain. Jatuhkan di permainan sumber dan Anda akan melihat lampu terang berkedip. Radar memiliki titik merah (counter strike 1.6 dan condition zero) atau ikon C4 berwarna merah dan memancarkan sinyal. Jika C4 dihapus untuk menyeimbangkan, hanya teroris yang dapat dipilih. Kecuali dalam situasi tertentu di mana kode permainan dikodekan (seperti kursus
senjata), teroris kontra tidak dapat memilih bom. Bom yang dijatuhkan tidak bisa bergerak dalam ledakan atau ketika ditembak. Beberapa area memiliki klip kuas dan pemicu yang tidak terlihat untuk mencegah bom dilemparkan ke lokasi yang tidak terhubung. Namun, pintu dapat dengan mudah memindahkan bom yang dijatuhkan. [2] Dalam serangan global, bom akan secara
otomatis turun jika kapal induk bom tetap menganggur terlalu lama. Kehabisan bom adalah kecepatan yang sama dengan pisau di setiap pertandingan. Tidak seperti senjata dengan jarak lemparan preset, melempar C4 ke asisten global sangat acak, dengan sedikit perubahan sudut, menghasilkan perbedaan ekstrim dalam hasil. [2] Pada peta penghancuran dan pembongkaran
bom, hanya dapat ditanam di lokasi bom. C4 meledak setelah jangka waktu tertentu (45 detik secara default atau 40 detik dalam kumpulan aturan kompetitif). Counter Strike: Kampanye Serangan Global Wildfire, Musuh Musuh dalam Misi Pemogokan Co-op Cerita... Di, kedua pemain ditempatkan dengan C4. Penanaman C4 pada titik tertentu pada peta adalah tujuan yang perlu
dilakukan pemain untuk maju. Tidak seperti C4 biasa, itu tidak meledak dengan timer, tetapi meledak setelah pemain meninggalkan senyawa, benar-benar menghancurkannya. Penanaman untuk menanam C4 Seseorang harus berjalan ke lokasi bom (biasanya ditandai dengan huruf A atau B dan menunjukkan apakah ikon C4 dan panah bawah berkedip), pilih menggunakan
tombol [Mouse 1] atau tahan tombol USE (default: [E]), tetapi hanya dalam ofensif global. Pemain akan menghabiskan 3,2 detik menanam bom. Dalam Global Independence, ketika ditanam di lokasi bom B, bom memiliki suara non-doping yang berbeda. Awal animasi selalu ditampilkan sebagai tanda seru radio, suara saklar, dan serangkaian bip listrik yang didengar oleh semua
pemain. Selama menanam, pemain selalu berjongkok. Dalam counter strike, kondisi nol dan sumber, selama prosedur ini, pemain tanam tidak dapat bergerak atau melompat tetapi dapat berjongkok dan masih dibebaskan dalam fase penanaman. Counter-Strike: Model pemutar sumber membungkuk untuk menanam C4, terlepas dari apakah Anda berdiri dalam tampilan orang
pertama. Di sisi lain, dalam Counter Strike dan Condition Zero, model pemain tidak memiliki penanaman berdiri dan tidak ada estetika. Selain itu, prosedur counter-strike, condition zero, dan penanaman bom di sumber diam untuk semua pemain kecuali pemain tanam. Saat ditanam, C4 memancarkan suara keras dengan kilatan lampu merah yang berangsur-angsur meningkat
temponya. Selain itu, penanaman C4 menonaktifkan round timer. Setelah C4 ditanam, ia meledak, kontraterorisme tidak membongkarnya, dan setelah cukup waktu berlalu, bom akan meledak dan tim teroris akan memenangkan putaran. Mode Global Attack Competitive memiliki timer 40 detik untuk C4. Dalam Counter Strike, Condition Zero, Source, dan Global Urban Casual
Incarnations, timer diatur secara default selama 45 detik. Jika sudah terlambat untuk bom dibongkar ke dalam kit, pesan radio secara otomatis memperingatkan Ts bahwa itu akan menarik keluar dari CD atau bom akan meledak. Dalam Counter Strike 1.6, kerusakan C4 adalah 500 poin kosong. Dalam Global Adaptive, ledakan menyebabkan 500 kerusakan maksimum dan jatuh
dari jalan. Radius ledakan biasanya 1750 unit palu dalam ofensif global. Di Butthigo, radius ledakan hanya 400. Ketika baju besi dipakai, setengah dari kerusakan di sebagian besar rentang dibelah dua, dan setengah dari kerusakan yang diserap dilepas dari nilai baju besi. Pemain dapat bertahan dalam kondisi kesehatan penuh (1 kesehatan) ketika berdiri di 788 unit atau 1046
unit tanpa baju besi. [3] Dinding tidak dapat memblokir kerusakan akibat ledakan C4 selama pemain berada dalam radius ledakan. Jika ada pemain yang terbunuh oleh bom C4, ikon kill tidak akan muncul atau menambahkan poin kematian ke daftar skor, tetapi pemain masih akan kehilangan senjata dan peralatan mereka di babak berikutnya. Dalam permainan sumber, konsol
membaca kerusakan menembak pemain di dunia, ketika pemain rusak oleh C4. Counter Strike: Dalam sumber beta, ikon kill muncul ketika pemain dibunuh oleh C4. Ikon bunuh diri. Konsol berbunyi bahwa pemain berdiri terlalu dekat dengan bom. Setelah C4 ditanam, teroris kontra harus meredakan bom sebelum timer berakhir untuk memenangkan putaran, terlepas dari apakah
teroris masih hidup atau tidak. Waktu yang diperlukan untuk membongkar C4 adalah 10 atau 5 detik dengan peralatan toilet. Hanya CD yang bisa meredakan bom. Untuk melakukan ini, Anda perlu berjalan ke bom yang ditanam, melihat dan memegang kunci USE selama 10 detik (5 kit pertahanan). Pemain dapat membongkar ketika berdiri atau berjongkok. Saat membongkar,
pemain tidak mampu menembakkan senjata. Jika bidang pandang pemain bergerak terlalu jauh dari bom, jika pemain memegang kunci USE atau pemain berhenti bermain kembali (di pertandingan sebelumnya), proses pergeseran akan dihentikan dan kemajuan akan hilang. Karena itu, CT, yang menjinakkan bom, sangat rentan terhadap serangan. Jika cahaya pada C4 berubah
menjadi putih dan timer berhasil menunjukkan bahwa itu selesai, maka setelah momen yang sangat singkat, yang berhasil gagal dan tidak dapat dimulai ulang. Setelah Pembaruan Kemerdekaan Global pada 15 September 2015, ketika seorang pemain CT menjinakkan bom, multimeter dengan kabel yang melekat pada bom muncul di tangan kirinya ketika membongkar C4, entah
bagaimana menunjukkan proses pencemaran nama baik. Tanda proses despersal yang hampir mengakhiri penyelesaian ketika CT melepaskan perangkat. Hal ini dilaksanakan untuk membuat membongkar palsu menjadi lebih sulit. Di Counter Strike, Condition Zero dan Source, proses pertahanan tidak dapat diidentifikasi secara visual (dan karenanya dapat dengan mudah
ditempa), tidak ada animasi yang ditampilkan pada orang pertama dan orang ketiga, dan satu-satunya fitur identifikasi nyata dari pemain yang membongkar adalah simbol dekonstruksi di atas kepala mereka untuk ditunjukkan untuk pemain CT. Pembaruan mencatat bahwa kemajuan pertahanan bom 22 Juni 2020 sekarang akan diatur ulang jika pemain berputar terlalu cepat
untuk dibongkar selama penonaktifan. C4 yang ditanam pada 2 Agustus 2018 sekarang akan merilis suku kata biff lain yang ditanam di situs bom B. Hadiah mendapatkan poin untuk meredakan atau menanam bom yang ditambahkan ke Counter Strike 1.6, poin hadiah masih tersedia dari sumbernya. Jika bom ditanam sebelum akhir waktu putaran, tetapi bom dijinakkan, teroris
akan menerima bonus hadiah $ 800 di atas jumlah uang tunai untuk kerugian. Menanam bom dalam serangan global memberi penghargaan kepada pemain dengan $ 300 (tidak termasuk Pembongkaran). Counter Strike dan Counter Strike: Di sumber, pemain penanaman tidak akan menerima hadiah $ 300. Hadiah kerja berhasil menanam skor skor bom 2 untuk pot. Berhasil
meredakan bom 2 poin skor melawan defuser. Ditampilkan dalam adegan yang dihapus, C4 sendiri muncul sekali dalam pelatihan kontra-terorisme, sudah ditanam dan dilayani dengan tujuan mengharuskan pemain untuk membongkarnya sebagai pelatihan untuk ancaman ledakan di masa depan. Dalam cerita yang tepat, transformasi C4 (Perang Eksplosif dan Senjata Nuklir)
muncul sebagai target misi yang harus dipertahankan pemain. Bom RC peralatan pemain adalah perangkat yang membutuhkan penanaman dan memelihara beberapa karakteristik C4. Versi di balik layar C4 itu sendiri tidak ada dalam game, tetapi bukti menunjukkan itu ada pada titik dalam pengembangan dan dibuang. Saat pemain mencoba menghasilkan C4 menggunakan
perintah konsol, konsol menampilkan pesan kesalahan dan konflik berikut: Host_Error: Tidak ada precache: Pesan kesalahan Model /w_backpack.mdl menunjukkan bahwa C4 akan berada dalam game yang awalnya ada sebagai perangkat yang dapat dipasang, dan bahwa file audio dengan suara bip ada. Pengkodean tidak dihapus, meskipun C4 dibuang dan bom berkode tidak
termasuk dalam setiap peta pemain tunggal. Rupanya, itu adalah alat peledak dan barang-barang itu hanya digunakan oleh teroris. Tidak diketahui apa tujuan yang dimaksudkan, serta apa yang ingin dikelola. Tim prestasi taktik seseorang menanam bom dan menetapkan kita kemenangan bom. Menangkan putaran dengan membongkar bom ritual Degusal pertama. Kegagalan
kedua untuk None menjinakkan bom dengan kurang dari satu detik tersisa. Bunuh teroris kontra-kontra sementara dia menjinakkan bom. Suntikkan bom dalam waktu 25 detik dari fuseplant pendek [kecuali mode pembongkaran]. Penghargaan Berpartisipasi membunuh musuh dalam waktu 3 detik setelah mengambil bom yang dijatuhkan. Clustergangta Bunuh 5 musuh dengan
bom yang kau tanam. Wild Gusman Mengejar teroris hidup terakhir, defuserman cukup lama untuk bom meledak. Explosive Will dan TestamantWin melakukan putaran dengan mengambil bom dari rekan-rekan yang jatuh dan berhasil menanamnya. Depus Interrupterstop menjinakkan bom cukup lama untuk membunuh musuh dan kemudian berhasil menyelesaikan penonaktifan.
Bumala Bumala Menanam 100 bom. Hutt Blocker berhasil bertahan melawan 100 bom. Keterampilan tempur membongkar ini! Bunuh diugers dengan granat HE. Arsenal mode 5 bom dalam mode pembongkaran fuseplant pendek. Lima bom dalam mode pembongkaran cepat cut-de-fuse. Ambil bom dari rekan-rekan yang jatuh dalam kemenangan ledakan bom akan dan obat-
obatan dan berhasil menanam putaran Anda. Bumala Bumala Menanam 100 bom. Pemain ClusterStruckill5 merekam ledakan C4. Battle ReadyDefuse menggunakan kit dan bom ketika gagal tanpanya. Kontra-kontra teroris membunuh TIK sementara ia menjinakkan bom. Sebuah depus interrupterstop yang menjinakkan bom setelah membongkarnya untuk membunuh teroris.
Participating Award memulihkan bom yang dijatuhkan dengan mengalahkan pemain musuh dalam waktu 3 detik. Menangkan putaran dengan membongkar bom ritual Degusal pertama. Kegagalan kedua untuk None menjinakkan bom dengan kurang dari satu detik tersisa. Tanam bom dalam waktu 25 detik dari fuseplant pendek. Seseorang menanam bom untuk kita dan
memasang bom bulat. Hutt Blocker bertahan melawan 100 bom. Wild Gusman Mengejar teroris hidup terakhir, defuserman cukup lama untuk bom meledak. Tolong bongkar ini! Bunuh diugers dengan granat HE. bug di peta seperti ajaib dan vertigo di mana Jika seorang pemain manusia bermain sebagai teroris (pbb) sengaja menjatuhkan bom di salah satu air terjun tanpa dasar
ini, semua bot teroris ada, jika mereka melompat di musim gugur dan mati untuk mengambilnya. Asisten Global berusaha memperbaiki masalah penambahan pemicu yang hanya memblokir C4 dan mengatur ulang posisi bom ke posisi terakhirnya di tanah yang kokoh ketika jatuh dari peta, tetapi ini dapat terjadi di game apa pun. Tapi anehnya, ketika bom jatuh ke sungai beku
yang selamat, beberapa bot mencoba mengambilnya dan sebaliknya mencoba untuk menghilangkan oposisi untuk memenangkan putaran. Namun, beberapa bot masih bisa masuk ke sungai untuk mengambil bom, tetapi akhirnya tenggelam di laut. Jika bom dijatuhkan atau ditanam di belakang alat peraga bergerak besar seperti area (misalnya di atas kotak) atau laras (sumber)
yang tidak dapat dijangkau pemain dengan mudah, bot mungkin kesulitan dijangkau dan berinteraksi. Ketika C4 pertama kali diperkenalkan ke CS Beta 4.0, teroris yang dipersenjatai dengannya tidak harus memilihnya untuk menanam bom. Sebaliknya, ia akan segera memiliki kunci yang ditunjuk untuk menanam bom. Ini dapat ditanam di mana saja, bahkan di daerah di luar
lokasi bom. Ini telah menyebabkan banyak masalah gameplay yang dapat dengan mudah ditanam teroris di daerah bertelur. Jika meledak, tidak ada uang yang diberikan dan putaran tidak akan berakhir. Beta 4.1 telah diperbarui untuk memungkinkan Anda memulihkan bom ketika ditanam di luar lokasi bom. Dalam Beta 5.0, bom dikerjakan ulang ke dalam peralatan terpisah slot
5, yang mengharuskan pemain untuk menundukkan kunci api dan menanamnya di dalam lokasi bom. Jika bom ditanam sebelum Counter Strike 1.6, timer bundar akan terus berjalan. Ini berarti bahwa jika C4 ditanam selama kurang dari 45 detik, CD menang secara default. Jika CT diperlukan untuk meredakan bom yang ditanam, bom telah berubah setelah 1,6 saat timer bundar
dinonaktifkan. Dalam game GoldSrc, jika bot teroris sedang dalam proses penanaman C4 dan pemain (manusia) mengaktifkan perintah bot_kill di konsol, konsol akan memberi tahu Anda bahwa Anda bunuh diri dengan c4 (nama bot) terhadap bot yang menanam C4. Teroris dengan perisai taktis tidak akan dapat memilih C4 yang dijatuhkan saat menyebarkan perisai. Dari
sumbernya, ketika seorang teroris mulai memasukkan kode C4 ke orang ketiga, kilatan moncong muncul seolah-olah pemain telah menembakkan senjatanya. Dalam Global Independence, teroris yang bersenjata C4 memiliki cacat dalam genggamannya segera setelah meletakkan bom di tanah. Selain itu, bahkan jika animasi penanaman menampilkan teroris berjongkok untuk
waktu penjatahan, pemain itu benar-benar bisa berdiri. Dalam pembaruan selanjutnya, kesalahan visual ini diperbaiki memaksa pemain untuk berjongkok untuk menanam bom. Dalam serangan balik GoldSrc de_jeepathon2k, jika Anda bermain di peta dengan kendaraan seperti The Ball (Cut Beta Map), teroris dapat Sebagai lokasi bom, tanam bom di belakang kendaraan, dan
berkendara ke mana saja yang mereka inginkan dengan bom berdetak di belakang. Jika bom meledak, para teroris akan menang, bahkan jika tidak ada tempat di dekat lokasi bom. Namun, berhati-hatilah jika bom berjalan terlalu cepat, karena mungkin jatuh dari kendaraan. Dari sumbernya, jika seorang pemain menanam c4 pada prop dan memindahkan prop menjauh, itu akan
membengkak di udara. Dalam arahan global, C4 tidak dimungkinkan karena klip melalui alat peraga yang dapat bergerak. Selain itu, serangan global telah membuat sebagian besar alat peraga tidak bergerak, dan hanya alat peraga yang lebih kecil dan lebih kecil yang dapat dipindahkan. Pada pertandingan kontra-strike sebelumnya, setelah C4 ditanam, lampu berkedip bom
dapat dilihat melalui pemain. Saat ini, sprite masih dapat dilihat melalui alat peraga. Pada beberapa peta khusus, jika bom meledak dan membunuh sandera, pemain yang menanam C4 akan dihukum seolah-olah ia telah membunuh sandera sendiri. Yang mengatakan, pemain itu akan kehilangan banyak uang tetapi dia akan mendapatkan beberapa kembali di babak berikutnya.
Orang yang menanam bom masih rentan dikeluarkan dari server jika opsi tersebut digunakan. bot_debug 1, bot diatur untuk mengabaikan semua musuh dan akan terus menyerang musuh terdekat (dengan pisau jika berada dalam jarak dekat) bahkan jika target yang ditetapkan melarikan diri dari bom. Nama berkas permainan untuk entri ini dalam kuis adalah c4. Namun, dalam
asisten global, nama modelnya adalah ied. Counter-Strike: Dalam Serangan Global, C4 disebut Bahan Peledak C4. IED adalah akronim untuk perangkat peledak improvisasi. Dalam C4, PaintableMaterial dan player_loadout_slots yang tidak digunakan ditemukan dalam skema item, tetapi bom tidak memiliki bahan finishing atau penggantian khusus. File dalam game juga
menyebutkan 2 alternatif unancy untuk bom: kode kustom C4 dan Radio C4. Ini biasanya bukan inventaris pemain di Global Attack, items_game dapat mengganti nama bom dengan mengedit file dan membeli label nama dari toko dalam game. Untuk terus bermain di server resmi, Anda harus memberi nama C4 dan memulihkan berkas. Dalam semua game sebelum darurat
global, C4 disebut 'dia' di salah satu menu laporan radio (dia akan meledakkannya!). Ketika dipanggil, itu meledak menjadi 'itu' (keluar sana, itu akan meledak!) itu disebut. Menurut deskripsi dalam game, C4 memiliki kecepatan ledakan 8.000 mil per detik (sekitar 13.000 km per detik), yang jauh lebih tinggi daripada kecepatan ledakan aktual C4 8.092 m / detik, atau sekitar 5 mil
per detik. Ini kemungkinan diarahkan oleh pengembang dan kemudian diubah menjadi lebih akurat pada 8.000 meter per detik. Counter Strike: Saat menanam sumbernya, C4, ukuran C4 tampak lebih besar dari model dunia sebelum pemain menanamnya. Dalam permainan serangan balik GoldSrc, jika seorang pemain mengamati C4 penanaman teroris, tidak ada animasi antara
teroris mengatur waktu dan menetapkannya kapan. Ini diatur di tanah (sepertinya bom secara ajaib ditempatkan di lantai dari tangan pengguna). Ada animasi yang memodifikasinya dengan tepat di sumbernya dan kemudian dirilis game. Dalam Source dan Global Offensive, kode bersenjata C4 adalah 7355608. Selama pengembangan alfa arahan global, ada model lain di C4.
Pada 25 Agustus 2015, pembaruan kecil dari Darurat Global menyebabkan bom meledak, menyebabkan suara pesta menjadi gning dan balon meledak ke udara. Hal ini dilakukan untuk memperingati ESL One Cologne 2015. Setelah pembaruan 18 Desember 2018, C4 dari setiap pembaruan Natal memiliki permen dan dibungkus sebagai hadiah. Ada versi HD dari C4 yang
ditampilkan dalam Counter Strike: Global Offensive Trailer. Dalam peta khusus dengan air, pemain tidak dapat dirugikan jika ledakan yang disebabkan oleh C4 ada di dalam air, bahkan jika itu dalam radius ledakan. Jika bot dilengkapi, bom akan secara otomatis beralih ke memegang pisau ketika mencoba meledak, mencoba meninggalkan lokasi bom. Menariknya, bahkan jika
bot jauh dari C4, itu masih mengikuti perilaku yang disebutkan di atas. Jika Anda memiliki pemain manusia, Anda memiliki keuntungan membunuh bot jika pemain yang dikendalikan AI melihat pemain musuh tetapi beralih kembali ke pistol. Tetapi mereka beralih ke senjata api ketika mereka melihat pemain musuh sementara bom mencoba meledak dalam 5 detik (biasanya 8
detik) dari sumbernya. Dalam pertandingan sebelumnya, jika C4 meledak dan bot dari kedua tim bertabrakan di lokasi bom, semua bot di dekat lokasi bom umumnya lebih kecil kemungkinannya untuk dibunuh oleh ledakan. Di Global Aspensy, ketika timer habis, Anda mendengar suara dering khusus, lampu berkedip merah berubah menjadi putih, dan bom meledak setelah satu
detik. Di game-game sebelumnya, C4 akan segera dimatikan, terlepas dari apakah itu dibongkar atau tidak ketika timer habis. Ct bot menjinakkan bom dan berjalan jika sekitar 5 detik untuk meledak jika C4 belum berinteraksi dengan C4. Kadang-kadang bot CT mengatakan kutipan unik jika mereka berhasil membongkar C4 detik dari ledakan. Dalam game sebelumnya, peti atau
benda lain di dekat C4 akan dihancurkan. Counter Strike: Source and Counter Strike: Global Attack, tidak membahayakan alat peraga peledak (sebagian besar alat peraga besar sebenarnya tidak dapat sepenuhnya bergerak dalam serangan global). Sebaliknya, objek sikat tertentu dihancurkan di beberapa peta, seperti kereta api. Counter Strike: Jika C4 berhasil meledak di
sumbernya, api akan muncul. Kadang-kadang ada cacat di mana asap masih di udara dan kebakaran (meskipun hanya sejumlah kecil) masih muncul. Namun, api tidak membahayakan pemain dengan sprite yang bukan entitas nyata. Dering yang dilepaskan ketika ditanam di bom lain diubah pada Patch 2 Agustus 2018 oleh pemain. Membingungkan bom mana yang ditanam
dalam senjata nuklir. Jika tidak, lihat Referensi Konten Komunitas Referensi Tautan Eksternal di CC-BY-SA kecuali dinyatakan lain. Intelektual.
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