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Civilization 4 civilopedia online

Introdução: Com mais de 6 milhões de cópias vendidas e sucesso de crítica reconhecido em todo o mundo, a série Civilization de Sid Meyer é reconhecida como uma das maiores e mais populares de todos os tempos. Esta nova civilização IV é muito mais divertida e viciante com novas maneiras de jogar e ganhar, novas ferramentas
para gerenciar e expandir sua civilização e novo MOD, modo multiplayer e outras opções. Civilization IV ganhou vida como nunca antes em um mundo detalhado com muitas belezas que levaram a experiência de jogar jogos de estratégia a outro nível. O jogo já pode ser considerado um dos grandes lançados em 2005. Isso é
imperdível! Acessibilidade e facilidade de jogo: Uma interface fácil de conhecer para quem joga Estratégia e Ações em Tempo Real, além de facilitar a vida de quem nunca jogou uma série. Multiplayer: Servidores de rede locais (LAN), Internet, PEBM e PBTS (Persistent Turn Based Servers) oferecem aos jogadores novas estratégias e
maneiras de jogar enquanto competem ou trabalham com outros. Equipes: No modo multiplayer ou single-player há uma opção para travar em alianças que resultam em excelente cooperação, visibilidade, troca de unidades e território compartilhado que permite muitas novas estratégias e opções táticas. MOD e ferramentas: Civilization
IV suporta implementações mod (pacotes de modificação) e contém poderosos editores de mapas com suporte a XML e Python.Escolha seu líder: Muitas civilizações agora têm até 2 líderes, cada um com recursos para dar aos jogadores vários bônus e muitas maneiras de jogar. Opções Civis: Com a invenção de novas tecnologias,
opções civis podem estar disponíveis. Liberdade de expressão ou escravidão? Monarquia hereditária ou eleições democráticas? Cria energias intermináveis no jogo. Religião: Há agora 7 religiões no jogo que abriram após a Busca. Uma vez descoberta, a religião se espalhou pelo reino dos jogadores ajudando a controlar e a felicidade,
obter ouro e criar o Grande Profeta. Pessoas importantes: Quando um jogador usa um especialista, ele ganha pontos de Grande Homem. Grandes pessoas (ou pessoas importantes, celebridades) incluindo artistas, profetas, engenheiros e cientistas. Eles podem ser usados para obter tecnologia gratuita, entrando na Era de Ouro da
civilização ou grupos de cidades. Promoção: Cada unidade pode ser promovida com bônus para ataque/defesa em recursos/recursos específicos, bônus móveis, visibilidade e traseira. Tech Tree: Uma árvore tecnológica flexível permite opções mais estratégicas para o desenvolvimento de civilizações através de caminhos únicos. Mais
cidadãos, novas unidades e resiste: Aumentar e expandir seu império. Fast Play: A jogabilidade é apertada, o que significa que se torna mais rápido empurrar os jogadores para um pensamento mais dinâmico. Filme e Animação: Civilization IV apresenta mais de 70 filmes de animação e durante o jogo. Civilização este é um jogo muito
rico em opções. Por isso, a IGN preparou um guia para aqueles de vocês que não desperdiçam recursos e avançam o mais rápido possível para descobrir qual investimento traz mais resultados. Aproveite que o jogo é gratuito para PC por tempo limitado na Epic Games Store. Uma vez salva, ela será sua para sempre. Leia mais:
Civilização VI Guerras revisão custa caro Não se preocupe muito em quebrar promessas feitas a outras nações, ou temer a guerra. A menos que você faça isso muitas vezes, então quebrar a promessa não prejudicará sua reputação. Mesmo se for denunciado, não precisa pensar que será atacado. É que talvez isso vá acontecer, não é
uma garantia. A guerra é cara para todos. Qual personagem escolher? Cada personagem tem suas próprias habilidades passivas que suportam a maneira como você pretende vencer em Civilization VI. Por exemplo, Harald Hardrada tem o seguinte: Knarr: que garante a capacidade de entrar no oceano mais cedo do que qualquer outro
personagem através da pesquisa de Craft. Não só isso, como unidades marinhas se recuperam em território neutro. Raio do Norte: Possível para naures. Isso significa que se você pretende dominar os oceanos em Civilization VI, escolher este personagem será mais útil do que, digamos, Filipe II, que ajudou mais na Vitória da Religião
com suas próprias habilidades. Então, antes de escolher o personagem que você quer, veja o efeito. Mudar, substituir, substituir! Comerciantes em todas as rotas. Isso sempre será útil, porque você tira alguns recursos deles. No entanto, tenha cuidado ao usar os comerciantes no mar. É difícil impedir que os quilombolas os alcancem
em alto mar ou outras civilizações hostis de atacá-los. Recuando Unidades que atacam à distância podem não ser formidáveis, mas você pode recuar dessas unidades e ainda ser capaz de alcançar inimigos. Enquanto houver espaço, a unidade de ataque de longo alcance será sempre útil. Use civilopedia Este guia no jogo chamado
Civilopedia tem muitas informações úteis para os jogadores, sejam iniciantes ou veteranos, incluindo quase todas as mecânicas da civilização VI — dos níveis de felicidade ao trabalho de combate. Se você se sentir perdido, verifique a civilopedia clicando no ícone do ponto de interrogação disponível no canto superior direito do jogo.
Cuidado com os bárbaros pode ser muito perturbador no início do jogo, atacando constantemente unidades e comerciantes. Não só isso, há também o fato de que eles sempre reconstruirão seus próprios campos se você ignorar certas áreas do mapa depois de visitá-los apenas uma vez. Estes incluem continentes e outras ilhas, onde
os bárbaros constroem seus próprios navios para alcançar navios e comerciantes. No entanto, há uma maneira de lidar facilmente com os bárbaros depois de um tempo: lançar um satélite. Para lançar um satélite, você precisa pesquisar a tecnologia Depois de fazer uma make Você precisa construir satélites e lançá-los — desta forma,
você terá uma visão do mundo inteiro e será capaz de prevenir ataques. Calma Não se concentre em desenvolver a seção Civil e Tecnológica no início, a menos que você esteja procurando uma vitória para influência cultural ou religiosa. À medida que você avança, o preço para investir nessas duas áreas torna-se menor e o
investimento leva muito menos tempo para fazer. Isso torna mais eficiente focar em um aspecto de cada árvore eventualmente até encontrar outra coisa que você precisa ao longo do caminho. Decida como você quer ganhar a Vitória da Dominação pode ser alcançado tendo controle sobre todas as capitais originais de outras
civilizações. No entanto, apenas o último jogador no controle de sua capital ganhará, ou seja, se houver uma disputa feroz pelo domínio e você perder a base do inimigo, ele ganhará. Você pode ganhar com a Ciência de três maneiras: lançar satélites, pousar na Lua ou estabelecer colônias em Marte. Lançamentos de satélites exigem
pesquisas sobre tecnologia de foguetes, a construção do Porto Espacial e a conclusão do projeto satélite terrestre. Trazer humanos para a Lua requer pesquisa por satélite e conclusão do projeto de Pouso na Lua. Estabelecer colônias em Marte requer pesquisas em Robótica, Fusão Nuclear e Nanotecnologia, além da conclusão de
cada módulo. Para ganhar de acordo com a Cultura você deve ter um número de turistas que excedem visitantes domésticos de todas as outras civilizações da partida. Você pode alcançá-lo construindo várias rotas de intercâmbio, compartilhando/opondo outros governos, abrindo fronteiras, possuindo obras-primas, relíquias, locais
sagrados, parques nacionais, artefatos e maravilhas. A vitória da Religião pode ser alcançada convertendo as civilizações uns dos outros em sua religião, algo que é facilmente alcançado afetando a maioria das outras cidades, com um grande número de apóstolos e missionários. Uma vitória por pontuação é um tipo especial que pode
ser obtido após 2050 ou uma volta previamente escolhida pelo jogador. É determinado pelo escore da civilização, acumulado ao longo do jogo pelo número de cidadãos, população, cidade, tecnologia, tecnologia futura, milagres, conquistas militares, o número de Grandes Personalidades e Crenças. Inscreva-se no canal do IGN Brasil
no Youtube e visite nossas páginas no Facebook, Twitter, Instagram e Twitch! em: Civilopedia, página de visão geral, editar conceito de jogo de compartilhamento civilopedia é o nome dado à parte enciclopédia da civilização no jogo. A wiki adotou-o para categorias que contêm uma variedade de conteúdo semelhante. Alguns usuários
podem receber artigos explicando as configurações da Civilopedia para cada jogo. Os jogos Call to Power apresentam sua própria versão de Civilopedia, que eles chamam de Grande Biblioteca. Sid Meier Civilization[edit | edição de fonte] Civilização Civilopedia, 1/2 A Civilização Civilopedia, parte 2/2 da Civilopedia Civ1 está localizada
na extremidade direita da barra de menu na parte superior da tela, resultando em um menu suspenso, onde o primeiro item é chamado de Completo; seguido por cinco títulos submenu: Progresso da Civilização (67 itens) Melhoria da Cidade (45 itens, incluindo 21 Wonders) Unidades Militares (28 itens, incluindo unidades que não
possuem capacidade de ataque) Medan Type (12 itens) Outros (21 itens, cada um chamado Game Concepts: seis tipos de governo; seis mudanças aceitáveis no terreno (além de ter uma cidade construída ou efeito de aquecimento global); quatro das oito ordens aceitáveis da unidade; todas as três Rotas comerciais; Unidade de
Veteranos) Itens individuais em quatro sub-menus produzem duas telas seguidas, a primeira descreve o assunto e sua história, e a segunda determina a mecânica do jogo, pré-requisitos, obsoletos, etc. (e para cada Progresso da Civilização que você tem hoje, há uma linha adicional que diz como você conseguiu, seja encontrado ou
retirado [a nação adjetiva], onde o termo é tomado incluindo conquista e negociação). O tipo Medan exibe apenas uma tela (assim como você consegue clicar com o botão direito do mouse no quadrado do mapa). Sair da única ou última tela para um item (pressionando Enter ou clicando) retorna você para o submenu. Sair do submenu
vai levá-lo de volta ao mapa. Nem toda tela diz tudo o que você precisa saber sobre o assunto. Por exemplo, Triremes e Ironclads podem bombardear unidades em terra, mas suas explicações não dizem isso (em contraste com páginas sobre Cruzadores e Navios de Guerra, que são realizadas). A leitura deste Manual ou wiki deve
preencher as lacunas. Civilization II[edit | fonte de edição] A Civilização II Civilopedia A Civilopedia Civ2 está na extremidade direita de oito menus. Possui nove legendas em quatro grupos, com letras sublinhadas para uso com a tecla Alt. Civilization III[edit | fonte de edição] A Civilização III Civilopedia Em Civilization III, Civilopedia é um
menu que pode ser acessado durante o jogo clicando no ícone central (símbolo aa ou livro) no canto superior esquerdo da tela. Civilization IV[edit | fonte de edição] A Civilização IV Civilopedia Em Civilization IV, Civilopedia é um menu que pode ser acessado durante o jogo clicando no ponto de interrogação (?) no canto superior direito
da tela. Exibe informações sobre unidades, recursos, civs, líderes, tecnologia, cidadania, empresas, edifícios, maravilhas e conceitos de jogos. Informações históricas sobre cada item são fornecidas na seção Fundo. Civilization V[edit | fonte de edição] The Civilization V Civilopedia In Civilization V, o Civilopedia é um menu que pode ser
acessado durante o jogo clicando na palavra HELP no canto superior direito da tela. Ele exibe informações sobre unidades, recursos, civs, líderes, técnicos, políticas, Grandes Pessoas, edifícios, maravilhas e conceitos de jogo. Informações históricas sobre cada item (geralmente) são fornecidas na seção Informações Históricas.
Civilization VI[edit | fonte de edição] A Civilização VI Civilopedia Em Civilization VI, Civilopedia é um menu que pode ser acessado durante o jogo clicando no ponto de interrogação (?) no canto superior direito da tela. Exibe informações sobre unidades, recursos, civs, líderes, tecnologia, cidadania, governo, Grande Gente, edifícios,
reparos, milagres, promoções e conceitos de jogos. Informações históricas sobre cada item são fornecidas na seção Contexto Histórico. Civilization Revolution[edit | fonte de edição] Na Revolução civilizatória, civilopedia é um menu que ajuda a mostrar todas as informações necessárias para todas as unidades, recursos, TV, tecnologia,
Grandes Pessoas e edifícios. Veja também[edit | fonte de edição] Página de visão geral civil O conceito de jogo de conteúdo comunitário está disponível em CC-BY-SA, a menos que seja indicado de outra forma. Nota.
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