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Rome total war 2 legion units comparison

Esta página cita fontes confiáveis, mas não cobre todo o conteúdo. Ajuda para inserir links. Conteúdo incontrolável pode ser removido.-Encontrar fontes: Google (notícias, livros e ciências) (março de 2020) Guerra Total: Rome II Desenvolvedor (s) Creative Assembly Publisher (s) Diretor da Sega (s) Mike Simpson Produtor(s) Ross Manton Designer(s) James Russell Programmer
(s) Charlie De Artist (s) Kevin McDowell Composer (s) Richard Beddow Motor Warscape Series Total War Platform (s) Microsoft Windows Release 3 setembro 2013 Gênero (s) Estratégia baseada em turnoS Táticas temporal Multiplayer Multiplayer All Players War Shogun 2 Total War: Átila Total War: Rome II é um jogo de estratégia desenvolvido pela Creative Assembly e
lançado pela Sega que foi lançado em 3 de setembro de 2013 no Windows. Foi o oitavo título da série de videogames Total War, uma sequência do jogo Roma: Total War de 2004. Como em Roma: Guerra Total, Roma II ocorre durante o período dos tempos clássicos anti antigos, e principalmente na República Romana, dando ao jogador a escolha de transformar o Império
Romano. O jogo tem um mapa de campanha maior do que Roma: Guerra Total, e além das áreas atingidas pelo Império Romano, o mapa pode se estender para leste e além. [1] Um novo motor gráfico é usado para exibir a aparência do jogo, e as novas câmeras permitem que o jogador se concentre em soldados individuais durante a batalha, que por si só inclui milhares de
lutadores ao mesmo tempo - e em tempo real. [2] Como em Total War: Shogun 2, o jogador deve tomar decisões durante o jogo. A Creative Assembly afirmou na produção do jogo que estende essa mecânica, e cada decisão leva o jogador a uma certa linha de decisão com base em suas decisões anteriores. [3] Além disso, em vez de atribuir atributos apenas a generais e
membros da família, como nos jogos anteriores da série, o jogador atribui os atributos às legiões. [3] Os jogadores podem personalizar suas legiões selecionando suas armas. [3] O jogo foi um sucesso comercial e crítico, ultrapassando seus antecessores em números de vendas. [4] No entanto, apesar de um alto orçamento, o jogo foi descrito como muito falho durante seu
lançamento. A Creative Assembly reconheceu os problemas e lançou várias correções para tentar de tudo para corrigi-lo. Embora essas correções melhorem a jogabilidade e os problemas fixos, o produtor foi criticado por jogar neste estado. [6] Guerra Total: Roma II se passa na anti-idade clássica e se concentra em uma representação mais profunda e inclusiva de cada cultura
que foi representada anachicamente no jogo original. A grande campanha começa em 273 A.C e dura 300 anos. No entanto, o jogador tem a oportunidade de jogar mais, portanto não há condições para uma vitória cronometrado em Roma II. O Mapa da Campanha Roma II cobre Bactria (Afeganistão) em (Portugal) e da Caledônia (Escócia) até a Garamantia (no Deserto do
Saara) na Europa moderna. Ele é dividido em 173 regiões como que são agrupadas em 57 províncias. Províncias são grupos de 4 regiões e cada região dentro de uma provinciana pode ver conquistada separadamente. Mas, o controle de uma província inteira vai permitir ao jogador criar éditos a níveis provínciais, éditos que providenciam bônus como o aumento da felicidade
humpblica ao da produç milãoitar. Opções de construções para regiões dentro de províncias são dispostas em um menu único, enquanto a felicidade pública também está em nel de província. Isso significa que se a felicidade pública ficar muito baixa em uma província, a região desagradar mais vai se rebelar em vez da província inteira. Referências ^ Alec Meer (2 de julho de
2012). Surpresa! Olhos com Guerra Total: Roma II (em inglês). Consultado em 6 de Julho de 2012 ^ «Guerra Total: Roma II» (em inglês). Eu sou Joystiq. Consultado em 6 de Julho de 2012 ^ a b c Chris Thursten (2 de julho de 2012). Total War Rome 2 preview: todos os detalhes do novo motor, combate naval, multiplayer e mods» (em inglês). PcGamer. Consultado em 6 de
Julho de 2012 ^ Guerra Total: Roma II bate o pico de jogadores do Xogum II três vezes. Página acessada em 16 de outubro de 2013. ^ Guerra Total: Roma II no PC Reviews. Metacrítica. Página acessada em 16 de outubro de 2013. ^ Total War Rome 2 lançamentos – Problemas gráficos, acidentes e erros abundam. Página acessada em 6 de agosto de 2015. Ligações Externas
Site Oficial Portal dos legítimos eletrônicos Obtida de Frota do Próximo Exército, o transporte marítimo das unidades de transporte do Exército Prev pode ganhar pontos de experiência de várias maneiras. A maneira mais comum de lutar é matar soldados inimigos, destruir máquinas de cerco inimigas ou destruir naves inimigas. Além disso, as unidades podem ser treinadas
durante o recrutamento graças aos edifícios de trem e usando ativamente campeões ligados ao exército. Níveis subsequentes de experiência aumentam a eficácia de ataque e defesa em combate corpo a corpo, tiros de mísseis minuto a minuto, precisão de mísseis e moral das tropas. Eles também reduzem a vulnerabilidade da fadiga. O nível de experiência pode ser facilmente
verificado pelo ícone no canto superior direito da unidade. Ícone marrom indica nível 1-3, prata 4-6 e ouro 7-9.Todas as unidades do exército são treinadas por um campeão. Experent levelIIIIIIIIVIVVVIVIIIIXMELEE attack+5+2+3+4+4+5+6+6+7Melee protection+1+2+2+3+5+5+5+6+7+7 Tiros de
foguete/min.+2+4+6+8+10+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+12+1 14+16 +18Rake precisão+2+4+6+8+10+12+14+16+18Morale+1+1+1+3+3+3+4+4+5+6 Fadiga -1-1-2-2-3 Como você pode ver, unidades experientes são mais eficientes em combate, como recrutas frescos, portanto, você deve cuidar deles, e
se possível, não usá-los em uma missão suicida. Tradições Cada exército recém-criado tem seu próprio nome e símbolo. Um Durante as batalhas, tanto o exército quanto as unidades do exército ganham pontos de experiência. Quando o Exército No próximo nível, você pode escolher uma das muitas tradições disponíveis, que dará bônus às unidades dentro do exército. Depois
de selecionar um general basta pressionar o botão de detalhes (2 botões) e você pode ver nomes, logotipo e histórico da unidade na primeira guia. Além disso, você pode verificar a quantidade de pontos de experiência e o nível do exército atual. Se você desbloqueou uma nova tradição, você pode selecioná-la na lista - com níveis de experiência mais altos, você também pode
atualizar habilidades adquiridas anteriormente. Tradições de grande importância na Guerra Total: Roma II. Mesmo que você derrote ou desmanche seu exército, a experiência que ele ganhou não será desperdiçada. Quando você cria um novo exército, você pode restaurar a tradição, então as unidades usarão imediatamente recursos desbloqueados anteriormente. O mesmo
que a dissolução do exército, este sistema permite que você mova rapidamente legiões de tradições de um canto do mapa para outro. Que tradições devem ser escolhidas? Mais uma vez, sugiro que especialmente suas legiões e exércitos. Nos estágios iniciais do jogo, especialmente quando se joga com facções bárbaras, unidades de projéteis são muito úteis - então você
precisa treinar pelo menos um exército nesta direção. Por outro lado, a eficácia das unidades de projéteis diminui com o tempo e, mais importante, é difícil a infantaria. Por essa razão, sugiro focar mais nos bônus da infantaria do que nas unidades de projéteis. Estes últimos são principalmente úteis em países orientais, onde pilotos de arco e flecha e arqueiros de infantaria
grandes afetarão os resultados das batalhas até o final do jogo. Outro tipo muito importante de tropas é a legião de engenheiros/cercos. Se você escolher tradições que aumentam a eficiência das unidades durante a defesa de ataque e melhoram as máquinas de cerco, você pode criar um exército que pode atacar assentamentos inimigos no primeiro round. Tais unidades devem
iniciar o cerco - depois disso, devem enviar exércitos de infantaria para sua área de influência, clicar nos profissionais sitiados e lançar o ataque. Desde que descreveu anteriormente a capacidade de mover legiões através do mapa, os profissionais estão sempre onde são necessários. Bônus para a cavalaria devem ser deixados para legiões complementares, aqueles que se
juntam à batalha como a segunda onda. Exércitos ocidentais que usam cavalaria infelizmente não são muito eficazes, então as tradições dos cavalos não são muito populares entre eles. A situação é diferente no leste, onde há muitos confrontos de cavalaria devido às vastas áreas. Aqui você deve se concentrar, especialmente na excelente cavalaria. Próxima Frota do Exército,
Envio Marine Prev Army Moving Forces Página 2 Download Game Guide PDF, ePUB &amp; iBooks Aplicativo gratuito para iOS Pronto para uma guerra total? O guia Guerra Total: Roma II é principalmente para iniciantes, especialmente aqueles jogadores que jogam a série de jogos de estratégia da Guerra Total pela primeira vez. Mas os generais mais experientes também
encontrarão algumas informações interessantes aqui. O guia Guerra Total: Roma II é principalmente para iniciantes, especialmente para jogadores Jogar jogos de estratégia de guerra totais pela primeira vez. Mas os generais mais experientes também encontrarão algumas informações interessantes aqui. O guia é baseado no nível de dificuldade: Difícil. É um equilíbrio perfeito
entre hacks e barras sem sentido com níveis de dificuldade fáceis e uma jogabilidade complicada, repleta de cálculos cuidadosos e truques de risco no lendário nível de dificuldade. Abaixo você encontrará, entre outras coisas:Informações básicas para generais novatos Informações para facilitar o preenchimento prólogoEssA expansão das faixas de padrão do impérioRescrição
do constituinte e operação de um exército, Frota e agentes Descrição de batalhas táticas, além de exemplos Descrição de facçõesRefrearam primeiros passos na campanha dadas às facções Slawomir Asmodeus Michniewski (www.gamepressure.com) Traduzido por Maciej Erlond Myrcha Next Controls Autor : Slawomir Asmodeus Michniewski gamepressure.com Tradutor:
Maciej Erlond Myrcha atualizado pela última vez : 5 de maio. O guia de 2016 inclui: 60 páginas, 326 imagens. Use os comentários abaixo para enviar suas atualizações e correções para este guia. Total War: Rome II Strategy Guide Videos 16 Files 32 Picture 65 Images 65 series DOWNLOAD GUIDE Receba a versão do e-book deste guia: PARTICIPE DAS ATUALIZAÇÕES
Junte-se à comunidade de jogos Facebook Youtube Guias Twitter Você não deve copiar nenhuma imagem, texto ou informação deste site. Este site não está associado e/ou endossado pela SEGA ou Creative Assembly. Todos os logotipos e imagens são protegidos por direitos autorais de seus respectivos proprietários. Direitos autorais © 2000 - 2020 GRY-Online S.A.
gamepressure.com, guias de jogos não oficiais, cenários, segredos, dicas de jogos, mapas e estratégias para os principais jogos. Jogos.
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