
zt hiszem, majdnem mindenki, aki szereti a számítógépes
játékokat, találkozott már a SimCity valamelyik változatá-
val – bár némelyek számára nem túl csábító egy város

feletti istenszerû hatalom a kedvenc lövöldözõs játékának vérözö-
néhez képest. Ugyan miért fárasz-
taná magát bárki is azzal, hogy
megszervezze a város mûködését
és gazdaságát, ha könnyûszerrel
kiiktathatja a rosszfiúkat plazma-
fegyverével bármelyik ûrarénában?
Ha azonban leülünk játszani vala-
melyik SimCity-változattal, fél
nap múlva a játék gerjesztette ká-
bulatból arra ocsúdhatunk, hogy
negyedmillió boldog ember lakta
város polgármestereként ünnepel-
nek. Számunkra ezek, a felülrõl
lefelé alakuló, széles látószög „vi-
lágszimulátor” játékok kábítószerré
válhatnak, és nincs többé menek-
vés! A SimCity 3000 Unlimited –
e mûfajban a legjobbak legjobbika
– különösen veszélyes.

A történet
A SimCity 3000 Unlimited a leg-
utóbbi folytatása annak a játékso-
rozatnak, ami a Maxis zászlós-
hajójává vált, és az elsõ, amely
megjelent Linuxon. Önmagában
nincs igazi cselekményvonala, bár
lehet rövid küldetéseket is játszani
különleges, elérendõ célokkal. A legerõsebb SimCity-szenvedély
abból a hõstett érzésbõl fakad, amelyet a „vég nélküli játékok” nyúj-
tanak azáltal, hogy egy üres térképre egy egész világvárost lehet
építeni. A játékot kevéske pénzzel és egy telekkel kezdheted, ez utób-
bit a saját ízlésed szerint módosíthatod. Ezután elkezdheted építeni
a városodat: ki kell jelölnöd a kívánt típusú fejlõdési övezeteket, meg
kell szervezned egy sokoldalú mérnökcsapatot, akik elvégzik a város-
vezetési feladatokat, úgymint a költségvetés egyensúlyban tartását,
a városlakók megadóztatását, a határozathozatalt stb. Ahogy egyre
több bevételed lesz az adóból, a városod ezzel arányosan nõ (több
pénzed lesz, úgy fejleszted a városodat, hogy vonzza az embereket,
több ember költözik be, több a bevétel az adóból). Más, közeli váro-
sokkal kereskedve, olyan kapcsolatokat alakíthatsz ki, melyek elõse-
gítik városod fejlõdését. A játékmenet e módjában, a játék elsõsorban
akkor ér véget, ha úgy gondolod, hogy megvalósítottál minden célt,
amit kitûztél magad elé. Aztán újból elõlröl kezdheted az egészet,
felhasználva azokat a tapasztalatokat, amelyeket az elõzõ városokból
szereztél, és egy új, sokkal jobb várost építhetsz.
A SimCity3000 Unilimitedben végre ismét lehet úgynevezett
„scenario”-kat (elõre megírt forgatókönyveket) játszani. Ezeket
a SimCity2000 tartalmazta, viszont a SimCity3000 elsõ (a nem
Unlimited) kiadásából bosszantó módon hiányoztak. Ebben a tizen-
három új forgatókönyvben alapvetõen olyan helyzetekben találhatod
magad az elkészített városokban, ahol kiváló vezetõi képességeidet

felhasználva kell bizonyítanod. Például a „Criminalville” forgató-
könyve szerint csõcselék lepte el Moszkvát, és az a feladatod, hogy
rendet rakj a zûrzavarban, és mindenkinek megadj mindent, amit csak
kíván. A „Fal leomlásában” Kelet- és Nyugat-Berlint kell egyesíteni,

és helyrebillenteni a gazdasági
egyensúlyt. A forgatókönyvek
egy része meglehetõsen könnyû,
hozzávetõleg 45 perc alatt végig
lehet játszani, viszont a többi
olyan nehéz, hogy kedden hajnali
négy órakor csalódottan harapsz
az ajkadba, hogy még mindig
nem értél a végére.

A játék menete
Mint ahogy azt elvárhatjuk egy
olyan játéktól, melynek témája
egy hatalmas világváros pénzügyi
és politikai irányítása, a SimCity
3000 Unlimited játékmenete elsõ
pillantásra meglehetõsen bonyo-
lult. Ha már játszottál valamely
SimCity-változattal, akkor isme-
rõs lesz a játék hangulata, és
bár a kezelõfelületet itt-ott
továbbfejlesztették, egy veterán
játékosnak természetesnek fog
tûnni ez a változás. Ha még soha
nem játszottál a SimCity-vel
(Melyik bolygóról származol?),
akkor elsõ pillantásra a vezérlõ-
eszközök száma soknak tûnhet.

Azonban csekély szorgalommal is olyan természetessé válik majd
a játék, mint a lélegzetvétel. A Maxis nagy erõfeszítéseket tett azért,
hogy a SimCity kezelõfelülete olyan felhasználóbarát és érthetõ
legyen, amennyire csak lehetséges.
A játék elején a körülbelül száz négyzetkilométernyi terület rengeteg
jellemzõjét te állíthatod be. Mostantól nem vagy arra ítélve, hogy
egyszerû, véletlenszerûen elõállított pályán kezdj. A SC3U-ban
továbbál meg lehet határozni az általad választott térkép minden
jellemzõjét (hegyeket, tavakat, erdõket vagy bármi mást), vagy
választhatsz olyat is, amely valamelyik híres város térképén alapul
(Bonn, London és Boston). Ezenkívül azt is eldöntheted, hogy
milyen legyen a táj a kiválasztott térképen (a sivatagostól a havasig),
milyen legyen az épületek stílusa, illetve az öt lehetséges változat
közül milyenfajta növényzet burjánozzon rajta. A rács megjelenítése
is igény szerint állítható. Nem csak az alapépületeket választhatod
meg, hanem az SC3U’s Building Replacement Manager segítségével
lecserélheted a régi épületeket új, általad választottakkal. Nem
tetszenek a látszólag végtelen számú, elõre elkészített épületek?
Használd a SimCity 3000’s Building Architect Plust, hogy a régieket
megváltoztasd, vagy készíts újakat a semmibõl a BAP 3-D fejlesztõ-
környezet segítségével. De szögezzük le rögtön, ez nem maga a játék,
hanem csak egy lehetõség, hogy még érdekesebbé tegyük azt! Bár
az összetettség ilyen magas foka nem mindenkinek tetszik, jó tudni,
hogy adott a lehetõség!
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A

Adatok
Gyártó: Loki Entertainment Software
E-mail: sales@lokigames.com
URL: http://www.lokigames.com/
Ár: kb. 10000 Ft
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A játék valós idõben játszható (bár meg is lehet állítani). Te készítesz
és irányítasz mindent: a majdan híres épületek építésétõl kezdve a
közlekedés (metró, vasút, közút, repülõtér, kikötõ stb.) megszervezé-
sén, a rendõrség fenntartásán és irányításán, valamint a városod
vízrendszerének vezérlésén át a szomszéd városokhoz való megfelelõ
kapcsolat kialakításáig. 
Feladataid közé tartozik ezenkívül a környezetszennyezés megféke-
zése, illetve foglalkoznod kell a városi hulladék elhelyezésével is.
Megfelelõ övezetekre kell osztanod a várost, hogy a lakosoknak
legyen elegendõ ipari létesítményük. Továbbá kereskedelmi és üzleti
negyedeket is kell építened, hogy nehezen megkeresett pénzüket el
is tudják költeni. Mindennek természetesen egyensúlyban is kell ma-
radnia. Az összes övezetnek három típusa van: kis, közepes és nagy
népsûrûségû, ezeknek hasonlónak kell lennie az általad építeni kívánt
üzleti, illetve lakóhely-típusú övezeteknek az adott területen. Felü-
gyelned kell az adóztatást is, de nem ez az egyedüli bevételforrásod. 
Megfelelõ rendeletek kiadásával pénzhez is juthatsz (például a sze-
rencsejáték és kaszinók engedélyezésével), és még lakályosabbá
teheted a városodat. Különleges üzleti szerzõdéseket is köthetsz
a szomszéd városokkal, ez szintén pénzt hoz a konyhára. Vízrend-
szered többet termel, mint a városod fogyasztása? Miért nem adsz
el ebbõl a vízbõl a szomszédaidnak? 
Hogy a játék folyamán a legfrissebb adatok eljussanak a polgármes-

terhez, a képernyõ alján található távíró folyamatosan kopogja a
híreket. Ez tulajdonképpen üdvözlendõ változás az elõzõ változatok
bosszantóan elõugró újságpapír-stílusú adataihoz képest. Tanácsadók
állnak rendelkezésedre, akik idõrõl idõre szabadon tudatják veled
a véleményüket, és akikkel megtárgyalhatod a gondjaidat, ha bizony-
talan vagy a dolgok folytatását illetõen.
Az SC3U grafikája szuper! Minden épület tulajdonképpen 3D kör-
nyezetben készült, pontosan kidolgozott részletességgel. Az épületek
több mint négyszáz különbözõ fajtájával találkozhatsz (százakkal

több, mint az elõzõ SimCity-változatokban). Mi több, ha úgy gondo-
lod, játék közben egyetlen egérkattintással átválthatsz gyökeresen
eltérõ építészeti stílusra (mondjuk európairól ázsiaira)! Több tucat,
a valóságban is létezõ látványosságot építhetsz, például a World
Trade Centerrel, az ENSZ épületével vagy az Eiffel-toronnyal csino-
síthatod a városodat. A játékban az animációk lélegzetelállítóan
szépek. A Hálaadás ünnepi díszfelvonulás választható elem, és ha
a rákattintás után ráközelítesz, ámulatba fog ejteni a látvány: emberek
mindenhol, menetelõ zenekarok, ünneplõk kis autókban, fények, sõt,
óriási léggömbök. Mindenki bolyong az utcákon fel s alá. A részletek
kidolgozottságának e foka tényleg a fõ oka annak, hogy az SC3U
ilyen jól néz ki.
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Saját készítésû épületek
A SimCity 3000 Unlimited testreszabhatósága itt termé-
szetesen nem ér véget. Az SC3U-felhasználók ezrei 
mindenhol a világon rendszeresen készítenek épületeket,
forgatókönyveket, neves épületeket és városokat, melye-
ket beilleszthetsz a játékba. A Maxis sajnos úgy döntött,
hogy nem támogatja ezen kiegészítõket hivatalos keres-
kedelmi felületén, a SimCity Exchange-en. Csúnya Maxis,
nem szeretsz bennünket? Szerencsére, a Loki biztosít 
egy olyan választható listát, ahol elérhetjük a testreszabha-
tóság ugyanezen fokát (anélkül, hogy szükségünk lenne
a Redmondból származó operációs rendszerre). Elérhetõ
a � http://faqs.lokigames.com/faq.php3?view=
index&product=SC3K címen.
Ez a kitûnõ forrás választ ad még tucatnyi SC3U-val
kapcsolatban felmerülõ kérdésre, mint például hogyan
állítsuk be az esound-ot, vagy miként lehet autópálya-
feljárót készíteni.

1. kép A Maxis nagy erõfeszítéseket tett azért, 
hogy a SimCity kezelõfelülete olyan felhasználóbarát és könnyen 

érthetõ legyen, amennyire csak lehetséges

2. kép Teljes ellenõrzés: az SC3U terepszerkesztõje

3. kép Tanácskozás a tokiói költségvetés kiegynsúlyozásáról
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Úgy találod, hogy a városod már elég jó és más kihívásra vágysz?
Miért nem szabadítasz rá a városodra valamilyen csapást, hogy utána
rendet rakhass a zûrzavarban? Négy olyan új szerencsétlenség van az
SC3U-ban, ami az elõzõekben nem szerepelt, valamint megtalálhatók
a régi kedvencek gyûjteménye is, a zavargástól a sáskajáráson keresz-
tül, az Armaggeddon-szerû ûrszemétzáporig. Ha érdekesebbé akarod
tenni a játékot vagy csak rombolhatnékod van, a Maxis emberei

megadják az eszközöket, hogy ezt is megtehesd.
A zene, nos igen, ez a Maxis, s ahogy lehetett
rá számítani – hátborzongatóan jó. Lágy
és nyugtató és hosszabb idõ alatt hajlamos
hihetetlen boldogságot árasztó, önkívületszerû
állapotba ringatni, de sajnos egy idõ után
unalmas. Idõrõl idõre azon kaptam magam,
hogy kikapcsoltam a hangszórókat, hogy
összpontosítani tudjak. Természetesen ez nem
azt jelenti, hogy rossz a zene. Ez nagyon jól
megkomponált muzsika, de minden zene
unalmassá válhat félnapos SC3U játék alatt.

Linuxos megjegyzések
G400-as kártyával szerelt 500 MHz-es, Pentium
III-as processzorral és 128 MB memóriával sze-
relt VA munkaállomáson, valamint egy GeForce
kártyával szerelt 550 MHz-es Pentium III-as
processzorral és 256 MB memóriával rendel-
kezõ gépen próbáltam ki a játékot, és mindkét
rendszer kisebb nehézségekkel futatta. Bár a
játék nem követel semmilyen 3D-s támogatást,
egy száz négyzetkilométeres területen fekvõ
város szimulálásának számításai meglehetõsen
nagy igénybevételnek teszik ki a gépet, és ha
a fejlesztés magasabb fokára lépsz, a képernyõ
mozgatásának és a nagyításának lassulása kezd
egyre észrevehetõbbé válni. A Loki legkisebb
gépkövetelményként 233 MHz-es processzort és
32 MB memóriát jelöl meg, miközben ezeknek
a számoknak csak egy aprócska városkánál van
értelme. Azt hiszem, hogy a profi felhasználók
(vagy az igazán óriási városok építõi) majdnem
lehetetlennek fogják találni egy nagyváros megépítését a számítási idõ
korlátai miatt. A Loki azért javasolja a játék 16 b/p színmélységben
való futtatását, mert így elkerülhetõ a futásidejû átalakítás, amit a 24
b/p vagy 32 b/p színmélységben való futtatás okozna. Ha használni
akarod a Building Architect Plus programot, szükséged lesz egy
Open-GL-megfelelõ 3D meghajtóprogramra (sem az én nVidia
OpenGL meghajtómmal, sem a Mesával nem volt gondja a BAB-nak).
Szükséged lesz egy OSS-megfelelõ hangkártyára és legkevesebb 450
MB területre a merevlemezen (a teljes telepítés több mint 650 MB).
Általánosságban a játék gépigénye kisebb, mint amit nyújt futás
közben. Gyakran futtattam a kis, 500 MHz-es laptopomon és
ugyanolyan játszhatónak találtam, mint az asztali gépemen.

Összegzés
Ezidáig ez a legjobb SimCity-változat, nagyfokú testreszabhatóság-
gal, sok kiegészítõvel, számos szolgáltatással, szebb grafikával és
elõdeinél jobb játszhatósággal. A játék jóval összetettebb lett. Ha
egyszerû játékot keresel, akkor valószínûleg ez nem lenne jó válasz-
tás számodra. Ha azonban tetszik a tervezés és a haditervek kovácso-
lása, ráadásul élvezed a szórakoztató szellemi kihívást, akkor ez a
te játékod! Véleményem szerint, ennek a játéknak a kipróbálása köte-
lezõ minden Linux-felhasználó számára.
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J. Neil Doane
(caine@valinux.com) a VA Linux Systems
mérnöke. Ha gép- és videojáték-hóbortja
engedi, szívesen vezet repülõt, emellett
gitározik és újabban hódeszkázik is 
(ez utóbbiban még igencsak gyengécske).

4. kép Saját épületek a Building Architect Plusban

5. kép Tanácsok játék közben

6. kép Várnak az elmentett városok

• Rendkívül rabul tud
ejteni.

• Testreszabhatósági
foka magas.

• Kitûnõ a garafika.
• Bõvíthetõ Interneten

fellelhetõ forrásokon
keresztül is.

Elõnyök

• Ennek a SimCity-
változatnak nincs
kedvezõtlen 
tulajdonsága!

• Komolyan, ez 
a játék üt!

• Oké, talán egy kicsit
bonyolult egyeseknek.

Hátrányok
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