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Um usuário do YouTube chamado Unreal desenvolveu uma versão para PC de Super Mario 64, um dos maiores sucessos da Nintendo. Não é um emulador, algo que existe há muito tempo, mas sim uma versão nativa para PC, com suporte para DirectX 12, controles e capaz de rodar mesmo na resolução 4K. Apesar da grande diferença no poder de
processamento de um computador moderno em comparação com o Nintendo 64, um console lançado há 24 anos, o autor manteve os modelos originais 3D e texturas simples do jogo , construído com alguns polígonos e um visual mais característico e boxy. Ou seja, não espere um Mario extremamente irreal. O jogo está disponível para download gratuito
na internet, embora os fãs evitem abertamente compartilhar links por medo da Nintendo. No ano passado, tentou impedir a distribuição de uma versão do primeiro Super Mario Bros. para Commodore 64, um computador de 8 Bits criado por um fã. Uma boa razão para a Nintendo tirar o jogo do ar é o já declarado interesse da empresa em lançar versões
mais antigas de jogos de Mario no Nintendo Switch. Entre eles estão Super Mario Galaxy, Super Mario 3D World, Super Mario Sunshine e, claro, Super Mario 64. Fonte: Polygon Nintendo jogo Super Mario Bros Super Mario 64 é um dos jogos mais amados do Nintendo 64, e muitas pessoas jogam até hoje através de emuladores. Mas uma nova porta de
jogo foi lançada um pouco curiosa, já que funciona perfeitamente no computador, sem a necessidade de um emulador. O melhor de tudo: com resolução 4K e suporte ao DirectX 12. Esta versão do jogo é como o Nintendo 64, mas não é a mesma coisa, já que foi especialmente feito para rodar no computador. Além de não ser imitando, tem suporte total
para controles de computador, permitindo até mesmo o uso de analógicos para girar a câmera. O lançamento foi uma surpresa, ao contrário de outros projetos de fãs que costumam postar atualizações regularmente. E aqueles que têm acesso ao porto não estão postando seu link para fóruns públicos. Nem o Fórum Reddit sobre este oferece um link, você
precisa saber os lugares certos para baixar Super Mario 64 do computador. Você pode ver muitos dos jogos no canal Unreal, que postou um vídeo de 12 minutos mostrando a porta: A partir das avaliações, a qualidade da porta é muito satisfatória. Mas seu criador lançou os links online durante o fim de semana sem muita publicidade, e a Nintendo
definitivamente irá atrás dos links que estão disponíveis. Em seguida, os jogadores terão pouco tempo para baixar antes de desaparecer da internet. Logo surgiram especulações sobre o porto ligado ao processo de des dublagem do Código Super Mario 64 que ocorreu no ano passado. não se sabe se eles realmente têm alguma conexão. Recentemente,
a Nintendo também passou por uma fase difícil após um suposto vazamento do código fonte de vários de seus consoles. Nos três anos desde que Mario fez sua primeira aparição como um herói poliglota, uma renderização dayglo 3D caiu em uma paisagem urbana de SGI, SGI, e amigos demoliram a arquitetura da realidade e construíram um novo Mundo
Mario ao seu redor. Os jogos anteriores de Mario foram excelentes o suficiente, o título do Super Mario World trai suas ambições, mas apesar de 100 níveis, níveis variados e design de jogo inovador, ele permanece claramente preso dentro de um ambiente extremamente artificial, 2D. Só agora, com material revolucionário de 64 bits, as ambições de
Miyamoto como criador de mundos realmente se tornam realidade. Mesmo antes de ser um jogo, Super Mario 64 é um incrível, completamente 3D ambiente de fantasia impressionante. O jogo começa, imediatamente de forma verdadeira de carrinho, com o logotipo super Mario 64 aparecendo na tela acompanhado de uma rara amostra de fala: Sou eu,
Mario! Enquanto a estrela gira em torno de sua cabeça, os olhos de Mario seguem, seu rosto inteiro móvel com expressões variadas. É uma demonstração realmente digna de uma estação de trabalho SGI. Toque em Iniciar e você terá uma seleção de quatro caça-níqueis de jogo de salvamento, tudo para a cesta em si, não para o sistema de memória
joypad. Clique além disso e uma introdução começa com um close-up 3D da Princesa 'Peach' Toadstool, novamente, infelizmente, aguardando o resgate de seu amigo italiano. Em seguida, ele desaparece para o céu, substituído por Lakitu flutuando em uma nuvem com câmera na mão. Ele zunindo pelo castelo na frente, swooping sob a ponte e sobre a
água lindamente translúcida, puxando-o para o jogo sem desperdiçar memória na FMV – os gráficos são todos em tempo real, mesmo que pareçam qualidade de estação de trabalho. O passe final de Lakitu termina com um conhecido tubo verde emergindo do chão, de onde Mario nasce. Lakitu agora se torna apenas uma opção de jogo: há dois pontos
de vista principais: Mario (que basicamente segue atrás do nosso herói) e Lakitu (que é mais livre flutuando). Você pode alternar entre essas visualizações usando os botões de ombro do controlador, enquanto os quatro botões amarelos giram o ângulo da câmera para a esquerda/direita e ampliam a dentro/para fora. A liberdade de escolha é inicialmente
esmagadora, mas nesta fase inicial você pode ir com quase qualquer coisa - a câmera inteligente geralmente fornece uma perspectiva utilizável. Onde quer que você olhe para Mario, o jogo parece bom, e soa bem. Embora inicialmente não haja almíscar, os efeitos sonoros das florestas são cristalinos e brilhantemente criam uma atmosfera que inclui.
Enquanto Mario olha para a frente para o castelo que, como Tardis contém todos os enormes níveis do jogo, borboletas vibram em torno de sua cabeça com realismo sonhador. Ele ainda está de pé, a cabeça de Mario vira de um lado para o outro e seu corpo levanta como ligeiramente Para mover Mario, use o joystick analógico central. Embora isso se
mova livremente em todas as direções, um ambiente octogonal fornece um padrão familiar de oito posições. Na maioria das vezes, você pode simplesmente empurrar o mais longe e o mais rápido possível, fazendo Mario correr com uma velocidade incrível especialmente considerando como este enorme ambiente 3D mapeado por Gouraud se move em
um lockstep perfeito. Quase instintivamente, você vai definir Corre em enormes círculos de looping, girando o mundo com uma facilidade surpreendente, bolhas de poeira subindo aos pés de Mario. Se você pressionar mais suavemente, Mario simplesmente monta, pressionando o botão de gatilho você pode até mesmo fazê-lo rastejar. Os dois botões de
ação principais, verde e azul fazem ele socar e saltar - use o botão de gatilho enquanto pula e faça um salto para baixo. Você também pode usar o botão verde para transformar um salto em um mergulho olímpico se você estiver realmente desesperado para chegar a algum lugar. Isso é, é claro, apenas arranhando a superfície das habilidades de Mario.
Caminhe para a direita e você verá um número de árvores. À medida que você se aproxima, um bando de pássaros voa para fora das árvores, seus tweets extravagantes provando muito mais evocativo do que qualquer trilha sonora de CD rock. Acompanhando o canto dos pássaros, há o som da correria da água se intensificando à medida que você se
aproxima de uma cachoeira lindamente animada. Pule sobre o guardrail e mergulhe na água. Simplesmente deitado na água lhe dá a oportunidade de admirar a água azul, semi-transparente que tremula suavemente enquanto a correnteza gentilmente o leva para a frente. Que outra casa de software se incomodaria com detalhes tão sutis? Mergulhe e a
superfície da água se levante, então desaparece. Embora a perda de revestimento azul seja um pouco estranha, sugere perfeitamente a transição entre nadar na superfície e mergulhar no ambiente subaquático. Pressionar o botão de salto dá um pequeno e lento curso, enquanto o botão de perfuração proporciona um movimento mais energético. O fosso
acaba por ser tão cheio de vida como árvores, com escolas de peixes scoots sobre. Tudo fora do castelo é inofensivo, mas serve para criar uma sensação de existência em um mundo surreal, completo com seu próprio ecossistema, em vez de apenas outra paisagem banal, onde tudo é trancado em um rígido design de jogo. Embora haja muitas escotilhas
e até mesmo uma porta debaixo d'água, não parece haver uma maneira fácil de abri-las. Além disso, quanto mais observador você notar a aparência de um Power Dial na parte superior da tela. Isso monitora o suprimento de ar de Mario- fique muito tempo e o encanador se afoga. Este mostrador também ocorre quando Mario é atingido ou pego em uma
explosão, alertando para a drenagem de energia - que pode ser restaurada coletando moedas. Depois de sair da água, você pode andar por aí e eventualmente entrar no castelo. Um sapo está em cima de um visitante, um de uma legião de amigos, placas e mensagem emoldurada que aconselha em pedaços curtos e do tamanho de uma mordida.
Inicialmente, todos, exceto um dos tutoriais do jogo, estão bloqueados. A única exceção é na caminhada à esquerda, embora a porta e uma sala cinza chato com uma foto de uma bomba. O que é que está a fazer agora? Por que pular, com a superfície da imagem acenando de uma forma que antes só era possível em displays de estação de trabalho. Uma
tela aparece, mostrando quantas estrelas você pode coletar, mas você pode tocá-la e ser, imediatamente, em um novo mundo... Bombas rosas amigáveis se divertem em torno de um planalto verde com um canhão. Uma ponte de madeira se estende na profundidade, profundidade, criaturas inofensivas, chamadas Goombahs, vagueiam para deixá-lo
praticar - saltar - um pouco mais difícil em 3D do que 2-D, mas para compensar a detecção de colisão é definido no lado generoso. Em cada nível, o objetivo é recuperar estrelas - são 120 no total - e uma estrela é rapidamente localizada, trancada atrás das grades! Para chegar até ele, você precisa libertar Chomp Chain - uma enorme bola preta com
dentes de aço estalando. Acorrentado a um poste de madeira, ele está furioso e atacará enquanto tenta salvá-lo. A posição de salto de fundo no chão parece fácil, mas com Chain Chomp circulando e todos os meandros de uma perspectiva 3D é difícil. O sistema de controle que torna uma paisagem tridimensional tão ambiciosa tão divertida não é,
inicialmente, tão instintiva quanto você gostaria sob pressão para ser rápido e preciso. Se você rapidamente tentar o jogo em uma loja, mesmo andando em uma ponte pode parecer difícil com os ângulos de câmera em mudança de Mario, movimento diagonal e velocidade quando você corre. Com a prática, no entanto, logo se tornando instintiva e além de
Chain Chomp, a Nintendo posicionou cuidadosamente um campo cheio de postes de madeira e Goombahs para praticar. Se isso parecer um pouco chato, continue e você vai se encontrar ao pé de uma montanha com enormes balas de canhão alegremente rolando pela pista que circula até o topo. Correr pela montanha enquanto pula sobre os canhões é
muito divertido. Típico do design thinking, balas de canhão não apenas seguem um sulco, mas rolo aleatório para complicar ainda mais as coisas. Alcance o topo da colina e o Rei de Ka-Boom espera. Depois de uma breve mensagem de texto, a batalha começa. Lutar é uma forma de luta 3D, seu objetivo é circular por trás do Rei Bob-omb, agarrar uma
perna e jogá-lo: três vezes para acabar com ele. Seu objetivo é agarrar seu pé, jogar você do topo da montanha para restaurar sua energia e drenar a sua - embora haja uma estrela de energia por perto. Derrotar o Rei da Bomba lhe dá uma estrela e termina o nível, trazendo uma opção de armazenamento. Agora você pode tentar outra porta, ou saltar de
volta através da imagem para encontrar a mudança de paisagem discretamente com um novo nível de desafio. Há 15 mundos de jogos extremamente variados ao todo, cada um com sete estrelas, além de uma riqueza de níveis secretos e três confrontos dramaticamente diferentes com Bowser. Embora existam 120 estrelas no total, você pode salvar a
Princesa Toadstool com apenas 70 - ignorando mundos inteiros se você quiser Freedom é a principal característica do jogo, a estrutura é incrivelmente nonlinebar, dando aos jogadores uma enorme escolha de como e onde eles coletam estrelas. e alguns níveis parecem uma plataforma 2D estendida a 3D, a maioria são totalmente formados world-lets que
você pode explorar livremente em qualquer direção, os vários saltos e perigos perfeitamente integrados em paisagens realistas. Essa liberdade de movimento é combinada com a câmera – Neste jogo, definir o ângulo da câmera pode ser tão importante quanto cronometrar um salto. Saltar. Em jogos 2-D Mario, este é um jogo muito mais sofisticado.
Dominar os controles (e o sistema de câmeras) é mais complicado, mas o ambiente é muito mais realista e preocupante é improvável que alguém chore a mudança. O abraço da Nintendo aos jogos em 3D é tão abrangente, tão bem pensado que marca o maior avanço no design de jogos desde que o negócio começou. Além disso, a variedade e a escala
deste título inovador - todos amontoados em uma simples cesta de 12MB - não são nada vistos ainda no CD SUPERALL. A enorme escala de realização, em originalidade; Variedade e músculo tecnológico ganha uma aclamação melhor jogo de todos os tempos através de músculo puro, quase independentemente da arte indiscutível e típica da Nintendo.
Para você ter uma ideia de quão maravilhoso é Super Mario 64, fornecemos uma solução completa para a Lição Um, uma solução parcial para o primeiro confronto de Bowser, e mini descrições de todos os principais cursos até quinze. Há também uma descrição completa do primeiro local de ação, bem como breves descrições dos dois power-ups
restantes. Mesmo essa riqueza de informações só arranha na superfície deste grande jogo: lembre-se, há sete estrelas para encontrar em cada lição, com quebra-cabeças progressivamente mais sofisticados para testar as habilidades muito variadas de Mario. Há também muitos segredos (incluindo níveis de bônus) com outras 15 estrelas. Requisito de
entrada: Sem lugar: Primeira porta à esquerda no corredor principal do Castelo princesa Toadstool. Descrição: Este curso é dominado pela montanha de Big Bob-omb, um grande pico de agachamentos na extremidade ocidental de um grande campo verde. Um caminho em espiral até o topo dele é distinguido por enormes canhões rolando por baixo dele.
Big Bob-omb está no cume.** Big Bob-omb para a cúpula da Estrela 1 - Lição Um objetivo: Vanquish Big Bob-omb no topo de sua montanha. Guia: Inicie o percurso em uma estrada de terra que deve ser seguida sobre duas pontes de madeira (a segunda funciona como uma serra!). Suba os degraus de pedra, depois vire à direita e passe por uma brecha
em uma cerca de metal. Cuidado com bolas de canhão rolando e lacunas na pista. Se eles baterem em você, há um coração transparente no meio da montanha que restaurará toda a energia. No topo da montanha, você encontrará Big Bob-Obb usando uma pequena coroa de ouro. Para vencê-lo, você tem que agarrá-lo por trás, e depois jogá-lo fora. Isso
deve ser feito três vezes antes de ser derrotado. A primeira vez que você pega Big Bob-omb é muito lento, mas fica mais rápido a cada lançamento e é especialmente rápido para agarrá-lo enquanto ele se senta. A maneira mais fácil de derrotá-lo é ficar de costas para ele, curvar-se usando o botão Z e pressionar o para voltar atrás nele - idealmente
posicionado para agarrá-lo. Agora você tem uma estrela, a fortaleza whomp pode ser introduzida, bem como o quarto da princesa! De acordo com os Amigos Bob-omb rosa, tudo estava pacífico até Bowser dar big bob-omb uma Estrela do Poder. A partir desse momento, sua terra pacífica tornou-se um Se você pode vencer Big Bob-Obb, Bob-Obb's
Friends pode ser capaz de ajudá-lo ... FootRace com Koopa the Quick Star 2 - Lição 1 Objetivo: Leve ao topo da montanha primeiro! Guia: Koopa está esperando por você no início da estrada de terra. Fale com ele e aceite seu desafio, imediatamente começa a luta. Koopa The Quick é realmente mais lento do que Mario, mas usa um atalho muito afiado
para Mario. Não o siga, mas use a mesma rota para o topo da montanha como para a Estrela 1. Se você chegar primeiro ao cume, espere koopa chegar e lhe presentear com uma Estrela.** Atire na ilha no céu Estrela 3 - Lição 1 Objetivo: Coletar Estrela do ponto de exclamação amarelo na ilha no céu. Guia: Ative os canhões falando com um Amigo Bob-
omb rosa no início do curso. Siga a estrada de terra sobre a primeira ponte de madeira, agora corra até o lado de um grande bloco de pedra e pule no canhão escondido dentro. Aponte a mira cuidadosamente sobre a ilha e, em seguida, atire, tenha cuidado para não ultrapassar. Agora é só ir para o bloco de ponto de exclamação amarelo para fazer uma
estrela número três aparecer! A seguir: Agora você tem três estrelas, Lição 4: Cool, Cool Mountain e Claro 3: Jolly Roger Bay está disponível. Encontre as 8 Moedas Da Estrela Vermelha 4-Course 1 Objetivo: Encontre e colete cada moeda vermelha. Guia: Moedas podem ser coletadas em qualquer ordem, mas se você morrer, então cada moeda que você
coletou é perdida e deve ser coletada novamente. Moeda Vermelha 1: Sobre as plataformas do painel de controle entre as duas pontes de madeira. Red Coin 2: Sobre a Rocha Verde Antes da Corrente Chomp. Red Coin 3: Sobre a posição de madeira da corrente Chomp. Moeda vermelha 4: Sob a ponte de pedra perto da cerca de aço no fundo da
montanha. Moeda Vermelha 5: Na base da montanha. (Vá através da abertura na cerca de aço e vire à esquerda. Red Coin 6: Sobre árvore na ilha no céu. Moeda Vermelha 7: Treinamento Pós-Terra -virar à esquerda depois de cruzar a Ponte See-Saw. Moeda Vermelha 8: Treinamento Pós-Terra -virar à esquerda depois de cruzar a Ponte See-Saw.
Quando você tiver todas as 8 moedas, a Estrela aparecerá entre moedas 7 e 8. A SEGUIR: Já que você realmente precisa do Wing Cap para Star S, claro 1, por que não visitar a lição 2: Fortaleza wmomp ou uma ou outra lições até que você obtê-lo? Mario Wings in the Sky Star 5 - Lição 1 Objetivo: Colete cinco moedas especiais flutuando da ilha para o
céu. Guia: Embora seja possível usar canhões sozinho para coletar todas as moedas, é muito mais fácil se Mario pode voar usando seu Wing Cap (veja Red Switch Palace). Convenientemente, há um canhão e uma caixa de exclamação vermelha Ilha no céu para que você possa começar a partir daí, pegar algumas moedas e, em seguida, pousar antes
que o Wing Cap se esgote. Cada moeda especial é cercada por um círculo de oito moedas amarelas idênticas. Próximo: Se você tiver tampa de asa, você também poderá visitar bowser curso 1. Atrás do Chomp Star Chain Gate 6 - Lição 1 Gol: Free Big Chomp. Guia: Big Chomp está acorrentado a um poste de madeira que precisa ser batido no chão para
libertá-lo. Aqui vamos nós. isso, você tem que pular para o poste e, em seguida, para baixo saltar três vezes. Se você bater, retire e colete moedas para aumentar sua energia antes de continuar. Assim que você tiver sucesso. A corrente de Chomp vai bater nas barras que protegem a Estrela e depois ir para as colinas. A Estrela é muito alta para conseguir
com um salto normal, então fique de costas para ela e pressione a tecla Z para se curvar, em seguida, pressione B para voltar atrás e coletar a Estrela. Coletar 100 moedas Lição 1: Estrela 7 Objetivo: Encontrar e coletar 100 Moedas (ou equivalente). Guia: Já que muitas das moedas flutuam no céu, você realmente precisa do Wing Cap para ter uma
chance. Pontuação máxima da moeda: 117 moedas amarelas (ou equivalente) 23 moedas amarelas no chão. 45 moedas amarelas no céu. Seis moedas amarelas escondidas dentro de caixas. 22 Moedas Amarelas ganhas derrotando inimigos. 1 Blue Coin (5 Yellow Coins) ganhou derrotando o pequeno Koopa. 8 Moedas Vermelhas (16 Moedas
Amarelas) encontradas como acima (Estrela 4). Requisito de entrada: 10 Estrelas Localização: Quando você coleta 10 estrelas, um raio de sol cairá sobre o emblema estelar no chão. Fique no banner e veja de onde vem a luz. Mario será magicamente levado para o céu acima do castelo, usando seu Wing Cap. Descrição: Consiste em três arco-íris acima
de uma das torres do castelo, com duas torres altas de cada lado. O interruptor vermelho em si está no topo da torre. Power Up: Uma vez que o Interruptor Vermelho é ativado, qualquer ponto de exclamação vermelho dará a Mario um Wing Cap. Usando-o, ele pode voar a partir de um canhão ou fazendo um salto duplo. Vidas extras sob a Ponte de Pedra.
Colete todas as oito moedas amarelas ao redor do canteiro de flores da ponte de pedra. Segredos Depois de derrotar Quick Koopa no topo da montanha, o pequeno Koopa aparece pouco antes de Big Chomp. Ele vai fugir de você, mas se você baixar com sucesso seu salto você pode surfar em sua concha verde. Se você então atropelar o pequeno
Koopa, você ganha uma moeda azul. Ao longo do jogo, se Mario correr em torno de um poste de madeira três vezes, cinco moedas aparecerão magicamente. Depois de atravessar a primeira ponte marrom, pule sobre a cerca à direita e caminhe até o centro das flores amarelas. Depois de atravessar a Ponte See-Saw, caminhe direto para o primeiro
canteiro amarelo nesta área entre um sinal e um ponto de exclamação vermelho. Nos lados da montanha há pequenas cavernas das quais grandes bolas de canhão aparecem. No centro do primeiro há uma distorção (não se preocupe em tomar seu tempo quando você entrar nas balas de canhão da caverna automaticamente parar de aparecer). Como
acima, mas na segunda caverna perto do Topo da Montanha. Probabilidade de dano: 2 unidades em Até três unidades para serem pegos pelo fogo respiratório de Bowser. Padrão de ataque: Quando Mario está relativamente perto, Bowser lentamente se moverá em sua direção e usará o sopro de sua chama. Chamas individuais continuarão a queimar
mesmo depois que Bowser parar, então cuidado com isso. (Quando essas chamas morrem. Moedas amarelas geralmente aparecem que são vitais para restaurar a energia perdida.) Quando Mario estiver mais longe, Bowser vai pular. Saltar. O. Seu objetivo não é muita terra para Mario, mas as ondas de choque nas proximidades do vazamento de 3
Unidades de Energia (Mario pode evitar isso fugindo ou pulando no ar como Bowser aterrissa). Guia: No momento em que Bowser terminar seu aviso de fala, Mario terá que correr atrás dele e agarrar sua cauda usando o botão B. Gire o joystick para girar Bowser ao redor e, em seguida, pressione B para soltá-lo. Para derrotar Bowser, Mario deve jogá-lo
em uma das quatro bombas cravadas em torno do campo de batalha circular. Se você perder uma bomba em sua primeira tentativa (em circunstâncias normais, a bomba mais próxima no início é apenas para a esquerda), então uma dica útil é ficar perto de uma bomba para que quando ela atacar, você possa agarrá-la e mais facilmente derrubá-la contra
ela. Recompensa: Após a derrota, Bowser relutantemente entregará a Chave do Grande Porão. Primeiro Curso de Bowser Há três Controvérsias Bowser, cada uma precedida por mundos cada vez mais difíceis. Requisito de entrada: 8 Estrelas Localização: Atrás da porta da grande estrela à esquerda da escadaria principal do corredor. Description: O
Mundo Sombrio consiste em um curso longo e elaborado que se dobra de volta a si mesmo com plataformas móveis, plataformas transparentes e algumas armadilhas desagradáveis. Gols: Derrote Bowser e ganhe a Chave do Grande Porão: (Há também uma estrela para ganhar coletando todas as oito moedas vermelhas.) Guia: Caminhe para a frente,
pule para cima ou dê a ponta do dedo ao longo da ponte estreita. Cuidado com o jato ftamejet. Pise no movimento azul e deixe-o levá-lo ao redor. Caminhe para cima e ao redor do caminho de pedra - cuidado com a chama do jato novamente. Abaixe-se sobre uma borda azul e, em seguida, pule em plataformas azuis giratórias. plana em uma plataforma
cinza. Menor salto três Goombahs se você precisar de energia extra. Um ponto de exclamação amarelo contém uma vida extra. Caminhe até a ponte de madeira. A Ponte Pedra Azul é repleta de cristais azuis, em torno dos quais bombas elétricas giram. Há uma Moeda Vermelha escondida aqui, a partir do terceiro cristal, que você deve ter cuidado se
precisar de energia. plana na plataforma amarela como ele vem em sua direção e, em seguida, para a plataforma de pedra. Caia sobre a plataforma amarela enquanto se afasta de você e pula para a plataforma de pedra. Pise nas telhas azuis em movimento, movendo-se para os azulejos móveis direito e, em seguida, a plataforma de pedra azul. Agora
você verá duas plataformas com uma serra. Pule para o mais próximo e fique no meio da metade mais próxima. Espere até ver serrar para baixo, em seguida, correr para cima e saltar para a segunda plataforma de visualização mais alta. Pule plataforma com pedras azuis. Desça no Ponto de Exclamação Púrpura e suba a escada que se forma. Leia a
placa e pule no Tubo Verde. Desapareça o power up da tampa: Uma vez que o interruptor azul é ativado, cada caixa de exclamação azul dará a Mario uma tampa de fuga. Usando-o, ele pode andar através de cercas de arame farpado e inimigos não o verão. Lição 2: Requisito de Registro de Fortaleza da Whomp: 1 Estrela Descrição: Uma grande
fortaleza cinza e marrom flutuando no céu, cercada por três plataformas verdes rotativas. É tudo um. Um. em placas. aquelas lajes cinzas chatas costumavam construir casas, estacionamentos e até estradas, mas ninguém sempre agradece. Giant Whomp, e seus amigos, querem vingança e esmagarão Mario se puderem. Jolly Roger Bay: Claro 3
Requisito de entrada: 3 Estrelas Descrição: Embora a baía esteja completamente fechada dentro de uma grande caverna, há um navio afundado no fundo da baía. Talvez a saída tenha sido selada depois que Cap'n destruiu sua nave e montou um monte de armadilhas. Embora Cap'n nunca faça uma aparição, há uma linda e animada Enguia Moray com
olhos verdes assustadores e uma mordida muito desagradável! Montanha legal e legal: Lição 4 Requisito de entrada: 3 Estrelas Descrição: Uma grande montanha de neve paira no ar com uma espiral de neve ampla e divertida de cima para baixo. Um longo e estreito deslizamento de gelo fornece uma cabine de madeira mais estreita e complicada -
conectando cabines de madeira ao topo e pernas de Cool, Cool Mountain. Como nas montanhas reais, descer é muito mais fácil do que chegar ao topo – uma exploração cuidadosa é necessária para encontrar um caminho de volta ao início. Climas nevado também fornecem um estranho elenco de novos personagens, incluindo três tipos diferentes de
bonecos de neve, mas as criaturas mais impressionantes são uma família de pinguins! Pela primeira vez, os personagens principais de um curso são mario-friendly com condições de neve, áreas ocultas e saltos difíceis fornecendo os principais perigos. Big Boo's Haunt: Course 5 Entry Delogis: 14 Estrelas Descrição: Uma casa fantasma extremamente
atmosférica e muito estranha equipada com todos os tipos de passagens escondidas, um violonceleiro encharcado, sótão assombrado, e até mesmo uma casa divertida completa com feiras de música e pisos rotativos. Além dos fantasmas, cuidado com ataques de dentes e livros voadores! Labirinto de Cavernas Borradas: Lição 6 Requisito de entrada: A
grande chave. Description: Um extenso desafio que inclui um labirinto cheio de gás venenoso, um canteiro de obras e um lago subterrâneo contendo um monstro do Lago Ness. Há até um pedregulho enorme para recriar esta cena de invasores da arca perdida. Terra letal da lava: Curso 7 Entrada Descriptografia: A Grande Descrição chave: Este mundo
assustador consiste em um mar de lava com todos os tipos de estruturas estranhas, incluindo uma lâmpada de olho flutuante e dois caminhos circulares rotativos (um em torno de um vulcão em erupção e outro em torno de lança-chamas cuspindo. : Requisito de entrada da Rota 8: A grande chave Descrição: Uma bela paisagem do deserto envolve uma
enorme pirâmide egípcia. Notável é areia movediça girando, um enorme tornado e um labirinto de pedra plana com enormes blocos caindo. Dentro da pirâmide, há um conjunto de outros desafios! Dide, Dide Docks: Lição 9 Requisito de entrada: 30 estrelas Descrição: Este segundo mundo aquático inclui um submarino Bowser, um vórtice, raia de manta e
tubarão. Há também alguns postes elevados que fornecem um teste muito suado do seu tempo e precisão de salto. Mundo do Boneco de Neve: Boneco de Neve: 10 Requisito de entrada: 2º Grande Quadro Descrição: Outro belo mundo de neve com um estranho cubo de gelo, uma máquina de ondas de neve (0 e um enorme edifício tipo boneco de neve;
a água é congelada e há ventos selvagens, mas você pode ter um monte de diversão surfando com uma concha verde! Mundo seco molhado: Curso 11 requisito de entrada: 2ª grande chave. , Tomb Raider etc.), Miyamoto alegremente limita sua mudança de fetiche para um único nível, e com uma torção imaginativa sobre ele. Aqui, uma sala enorme em
forma de caixa hospeda travessuras aguadas com interruptores de diamante que permitem que você mude o nível da água. Os inimigos incluem aranhas aquáticas e ratos rosas relógio que te jogam no ar. Tall, High Mountain: Lição 12 Requisito de entrada: 2ª Grande Chave. Descrição: Esta é outra montanha enorme e flutuante com uma peça enrolada
no topo com cogumelos gigantes florescendo ao lado dela. Há muitas lacunas na pista que requerem mergulho. Cuidado com as verrugas e um macaco que rouba o boné do Mario! Ilha minúscula: Lição 13 Requisito de entrada: 2ª Grande Chave. Description: Este mundo caprichoso vê o retorno dos famosos canos de Mario, a diferença é que desta vez
eles não o carregam em lugar nenhum – ou encolhem ou o ampliam! Veja como uma pequena Vênus Voadora se transforma em um monstro e um minuto minnow se torna capaz de engolir Mario em um único gole! Relógio Tick Tock: Requisito de entrada do curso 14: 2ª Grande Chave e 50 Estrelas. Descrição: O interior do relógio do avô é uma coleção
assustadora de engrenagens, engrenagens e pêndulo. Felizmente, se você entrar às 12:00, ou três horas de intervalos então (não se preocupe, não é em tempo real!) então as engrenagens pausam. Metal Cap Power Up: Uma vez que o Interruptor Verde é ativado, qualquer ponto de exclamação verde dará a Mario uma tampa metálica. Usando-o, ele se
torna mais pesado e pode andar -até o fundo dos rios, além de ser invulnerável para um dos mais inimigos. Rainbow Ride: Curso 15 Entrada Primavera: 2ª Grande Chave e 50 Estrelas. Description: Este nível escandalosamente duro está entre as nuvens, com vários edifícios flutuantes e navio viking ligado a tapetes mágicos que levam ao longo de arco-íris
acenando. Bowser World Three Embora haja 120 Estrelas Ao todo, você só precisa de 70 para entrar na final do Bowser World. Como seria de esperar, este é o desafio mais formidável de todos, com um nível diabólico que precede um confronto final com Bowser em seu mais diabólico. Dica quente: Olhe ao seu redor antes de entrar no tubo verde final!
Houve um tempo em que o encanador de pistão, Mario, vivia em um simples mundo 2D. Agora estamos no meio da década. Anos 90 e os tempos mudaram! Mario 64 no N64 transforma o nível mundial em um 3D que todo mundo conhece e ama. É seguro dizer que os jogadores estão lidando com o mesmo Mario de antes? Não. Mario é completamente
3D com um chapéu renderizado e tudo! O que mais o torna novo é o e efeitos especiais que o cercam o tempo todo. A aventura começa a partir de um enorme castelo, que é renderizado e não é plano como o velho castelo NES Mario. Inimigos também em 3D. são mais ruins do que antes. Falando em inimigos, todos os originais estão de volta para estrear
em Mario 64. Desta vez é enorme! Estamos falando da tela tamanho Koopas aqui! Sendo um mundo completamente tridimensional, você pode pular em uma parede, ou completar um quebra-cabeça para abrir um portal sem apenas ir para a esquerda ou para a direita. Agora você pode subir. Para baixo ou diagonal - o que for preciso para atravessar o
jogo. Isso faz parecer que você está realmente no mundo de Mario. Então, como pode big M levantar uma bomba B ou balançar o Rei Koopa fora de sua cauda quando ele é muito menor do que seus oponentes malignos? O pequeno Mario jogando esses monstros gigantes ao redor adiciona o elemento de hipérbole que torna a se livrar dos inimigos mais
divertido. Pelo menos assim sabemos que Mario é super! Há muitos ângulos de câmera que mudam em termos de ver dependendo de onde Mario está. Em um caso, você pode vê-lo de um ponto de vista distante, enquanto outra visão estará logo atrás dele, olhando para um cacto gigante. Existem várias salas e tarefas que você precisa trabalhar seu
caminho através para sair para o próximo. Com os gráficos impressionantes e resultados que o N64 pode produzir, a aventura com certeza será espetacular. Encontre-se em uma sala de espelho cheia de dezenas de truques e armadilhas ou em trilhas de arco-íris que têm você correndo por sua vida, tentando não cair no chão muito abaixo. Outra cena
joga Mario em uma plataforma elevada. Ele tem que trabalhar seu caminho para baixo do caminho, esquivando-se de caixas gigantes e outros inimigos apenas para chegar à pirâmide que tem ainda mais diversão dentro. Enquanto você está lutando para o próximo desafio, às vezes você é capaz de ver o seu próximo destino. Com efeitos 3D aprimorados,
Mario 64 tem uma sensação de profundidade que ele nunca sentiu em um jogo tipo plataforma. Quando você anda em uma ponte sobre montanhas de neve, parece que você pode realmente cair um bom 300 pés! Esta característica em particular não seria completa sem mencionar o próprio bandido: Rei Koopa! Você pensou que as bolas dele eram duras
nas versões anteriores, espere até vê-las com um impressionante 3-D- você vai pensar que seu cabelo de mão está cantando! Tudo o que fez os títulos anteriores de Mario grandes, enriquecidos em 3D. Sem dúvida, este deve ser o maior videogame do mundo. Mario esteve à frente do cartucho de pacote de jogos para cada novo sistema Nintendo, então
não é surpresa que o herói mustachioed lançará o poderoso sistema Nintendo (chamado Ultra 64 nos EUA). Este jogo é ótimo! Texture-Mapped Heaven Mario é uma forma 3D totalmente fornecida que consiste em polígonos esculpidos em textura em um mundo 3D completo povoado por Bowser, todas as suas criaturas malvadas e armadilhas da série 2D
clássica. Com a transição 3D, o repertório de mario de movimentos de animação é mais vívido do que antes. Além da corrida e salto habituais, Mario tem novas habilidades, como ao longo das paredes, pendurado em saliências, hasteamentos de bandeiras de escalada, andando na ponta dos dedo do pé, deslizando para baixo encostas na parte de trás
dele (com controle de velocidade), e muito mais. As inovações não se limitam apenas a ações voluntárias também- Mario também tem novas reações de dor. Por exemplo, Mario pode ser pisoteado por Thwomp. E quando ele é atingido por uma bola de fogo, ele se lança direto para o ar, deixando vestígios de sua bunda ardente. Você coloca Mario através
dos passos em uma variedade de cenários dentro do Castelo Bowser, incluindo uma zona montanhosa, campo de gelo, caverna cheia de lava, e um mundo subaquático. Em cada um desses mundos, Mario enfrenta uma variedade de desafios antigos e novos que são as marcas da inovadora série de ação. O jogo é controlado com precisão usando o
bastão 3D central e os botões A e B no lado direito do travesseiro. Os quatro botões C amarelos são usados para alternar as vistas de cerca de 360 graus. A versão do programa foi difícil de manobrar no início, porque a visão continuou a mudar, fazendo parecer que você estava dirigindo um Mario controlado por rádio. No entanto, 3D Mario tem uma
incrível gama de movimentos. Este deve ser um novo capítulo espetacular na história de Mario. É um mundo totalmente novo e um novo visual incrível para Mario para nintendo 64! Desta vez, o bravo encanador atribuiu-o ao 3D, e seu ambiente cheio de aventura consiste inteiramente de polígonos mapeados com textura. Mario explora 360 graus em
qualquer direção, e a visão do jogo oscila 360 graus ao redor de Mario sob seu comando. O mundo de Mario é enorme, e está cheio de armadilhas, obstáculos e criaturas, incluindo velhos favoritos. Bowser é enorme (quase do tamanho de Godzilla), e explode fogo, também. Até mesmo a versão semiacabada no Show shoshin-kai da Nintendo no Japão
parecia um clássico esperando para acontecer. A reputação da Nintendo por mesclar gráficos de última geração e engajar a jogabilidade nunca foi testada mais do que será para Super Mario 64. Felizmente, o jogo responde a todo o hype! Gráficos Você não verá imagens mais rápidas, suaves ou mais vívidas em qualquer outro sistema este ano. A
maneira como Mario pula, pisa e voa aparentemente desafia as leis do videogame físico. Fundos lindos e ricos e inimigos de preenchimento de tela também contribuem para este jogo. Você quer variedade? Tente os níveis sob o mar, onde Mario faz tórax, back-stroke, e muito mais. Mario control move-se em um ambiente 3D completo. O novo joystick
contribui para como isso funciona: Um pequeno empurrão faz Mario andar, um empurrão mais difícil faz com que ele corra. Não há praticamente nenhum fim para as áreas que Mario pode explorar. Toneladas de escondidos incontáveis sites secretos, e até mesmo Yoshi-in-hiding horas garantir o jogo. Gameplay &amp; Fun O jogo inteiro acontece em um
castelo. Cada quarto no castelo leva a um dos 25 mundos do jogo (como o subaquático, deserto, montanhas e uma mansão assombrada), e no final do jogo, você vai se encontrar com o vilão favorito de todos, Bowser! Tocamos por horas no show (até que finalmente estávamos E achamos que vai jogar por horas em casa. Prepare-se para mario-ele vai
agitar o seu mundo! Mario chegou a Tóquio, e desta vez ele é mais rápido, mais engraçado e mais imaginativo do que nunca. Para aqueles de vocês admirados por Super Mario World quando o SNES estreou, Super Mario 64 vai agitar o seu mundo novamente! Gráficos Você não vai acreditar no que o N64 pode fazer. Os grandes inimigos se movem de
perto sem ficarem pixelados, quase não há desaceleração, e qualquer dissolução que ocorra apenas quando você atinge o limite físico de uma área. Os movimentos de Mario são notavelmente realistas enquanto ele gira, pula e nada através do belo e imaginativo fundo. O trabalho do polegar analógico do controlador requer alguma prática. É
extremamente sensível, e o menor toque faz Mario escorregar de um banco de neve. Uma hora de prática, no entanto, deve transformar iniciantes em Mario Maniacs. Mario 64 é seriamente viciante, e tem tantos sites escondidos e níveis secretos que você vai jogar mais de boo horas antes de vencê-lo, de acordo com um porta-voz da Equipe Nintendo.
Mario é super em todos os sentidos que eu vejo! Som A música muda dramaticamente para cada região, com uma partitura sinfônica completa acompanhando os atos heroicos de Mario. Há também uma boa mistura de sons de fundo, incluindo cachoeiras, canções de pássaros e música carnavalesca misteriosa. O encanador mais conhecido do mundo
está de volta em ação, e ele está maior, mais cruel e mais ousado do que nunca. É o próprio Mc Daddy Mario, e desta vez há 64 peças de poder real atrás dele. Mais uma vez, o bigode perdeu sua amada Princesa Toadstool, e Bowser está por trás de tudo. Mario corre, pula, sobe, na ponta dos pés, e voa por 15 mundos (cada um com muitos submundos)
que você tem que visitar várias vezes para desbloquear um total de 120 estrelas. Proteger essas estrelas são as criaturas mais estranhas: Big Boo, Bobombs, pinguins gigantes e muito mais. Depois de alguns mundos, você vai se dar bem com Bowser, que aparece em três campos diferentes. Sem dúvida, este jogo ostenta o melhor em gráficos, som e
jogabilidade. Com a nova tecnologia de compressão do N64 e o anti-aliasing de supersmooth, o mapeamento mip, e o Z-Buffer (não me pergunte - é o suporte de contusões de Lee), nada fica embaçado, mesmo com baixa resolução. Embora pareça que funciona a 60 quadros por segundo, ele funciona com apenas 30! Como o Mario original para NES e
Super Mario World para SNES, este é um jogo inovador, emocionante e completamente agradável. Você vai tocar uma e outra vez. Crash, Nights e Sonic podem ficar no banco de trás agora que Mario está na cidade. Gráficos Paisagens lindas, inimigos imaginativos (e enormes) e efeitos agradáveis (como quando você se torna Chrome Mario) somam-se
ao máximo jogo visual de todos os tempos. O som parece muito bom! Mario tem alguns clipes de voz bem engraçados (como it's-me, Mario! e Mama mia!). Resultados muito legais incluem pássaros chiar, bater penas e quebrar rochas. Controle Você precisa se acostumar com analógico analógico Aventure-se No fith mais de 30 movimentos de humor,
você vai fazer um monte de anel antes de entrar na caça ir. Fator Divertido Vamos encarar: Este é o jogo que vai alimentar as vendas do Nintendo 64 nos primeiros meses. E o valor da repetição é enorme. Super Mario 64 é definitivamente super! Mario está de volta e em grande estilo. Super Mario 64 é o título temporário do primeiro título de 64 bits da
Nintendo e no momento da transição para a imprensa, ele está cerca de 60% completo. Quando acabar, a Nintendo espera que Super Mario 64 seja considerado sem dúvida como o melhor videogame de todos os tempos. Grandes esperanças, grandes ambições, mas então, não foi sempre Mario? O estilo de jogo não é convencional, para dizer o mínimo.
Os fãs dos jogos anteriores de Mario reconhecerão algumas características, mas este é um jogo totalmente novo na maioria dos aspectos. A diferença mais óbvia entre este e os outros jogos é a perspectiva. É tridimensional. Não há mais simples rolagem e corrida para mario. Não, agora você tem que enfrentar o misterioso eixo g. As pessoas que vivem
no mundo real podem muito bem ser usadas para andar em três dimensões, mas para nós jogadores, é tudo um pouco confuso e muitas vezes pode nos fazer vomitar. A jogabilidade é extremamente simples (ou pelo menos é quando você está acostumado com todos os novos recursos do joypad, bem como a recém-descoberta liberdade de movimento.
Mario pode correr, pular, cambalear, pegar objetos, jogá-los, escalar coisas, nadar, na verdade todas as coisas que ele poderia fazer antes e mais. Como os outros jogos, Super Mario 64 é dividido em mundos e níveis, que são acessíveis através de papéis de parede em um misterioso castelo medieval. O efeito quando você passa pelos tapetes é muito
terrível, mas você precisa ver os níveis subaquáticos se moverem. É aqui que começa a baba. É aqui que seus pais ficam com raiva porque você começa a olhar para Saturno ou seu PlayStation com mau desprezo. O sentimento de euforia quando você percebe Mario foi libertado de suas limitações 2D é intenso. Controle instintivo (usando joystick
analógico) é uma alegria de ver e parece certo. Parte do apelo deste jogo é difícil de colocar em palavras; Você tem que jogar para entender, mas você vai ter que esperar um pouco. A Nintendo não tem planos de lançar o jogo ou a máquina nos EUA até setembro. Embora este pareça ser um candidato ideal para um pacote, há uma boa chance de que a
Nintendo escolha algo um pouco mais hardcore, como Ultra Killer Instinct, ou Cruis'n USA. Nenhum desses jogos ocorreu porque a Nintendo era muito cuidadosa para focar a atenção em Mario. Será o melhor jogo de todos? mas aposto que a Nintendo está se chutando sobre Jumping Flash no Sony PlayStation, o único verdadeiro adversário de Super
Mario 64. A Nintendo promete que Super Mario 64 será a melhor experiência de videogame já feita. Uma reivindicação alta, mas que poderia muito bem provar que é verdade. Super Mario está atualmente cerca de 50% completo, mas o trabalho está acelerando e Nintendo nintendo estar pronto para o lançamento japonês em abril. Os americanos ficarão
felizes em saber que estão levando a máquina ao mesmo tempo. Vale a pena esperar? Bem, nós aqui na VideoGames definitivamente pensamos assim. A primeira aventura 3D de Marios acontece em Mario World, um lugar que os fãs da Nintendo vêm chamar de casa. Mario World é um ambiente estranho e maravilhoso, cheio de dinossauros, cogumelos
e muitas tartarugas. As tartarugas neste jogo são seus principais inimigos, liderados pelo desprezível Bowser (Rei das Crianças Koopa). Sua missão é encontrar Bowser e pôr um fim às suas travessuras de uma vez por todas (ou pelo menos até que uma sequência apareça). Como o jogo é apresentado em 3-D, muitos dos Mario-mecânicos mudaram. Por
um lado, ele agora pode correr em qualquer direção (usando o joystick analógico de 360 graus) e o controle cuidadoso é imperdível. Como outros jogos de Mario, nosso herói também tem a chance de experimentar ambientes menos convencionais, como níveis subaquáticos e seções aéreas. Embora Mario possa mudar suas habilidades coletando
cogumelos mágicos, suas principais habilidades correm, pulam e pegam coisas. Pode pegar bandidos e jogá-los em outros bandidos, o que parece simples, mas na verdade é extremamente difícil e assustador. Mario vai de nível em nível pulando em papéis mágicos, o que o deforma em seu próximo projeto. O efeito de ondulação ao pular através de um
tapete é um dos efeitos gráficos mais impressionantes já vistos em um jogo. A música e os efeitos sonoros são geralmente excêntricos, com Mario finalmente tendo adquirido uma voz (ele grita em um tom muito agudo quando ruim). O tamanho do jogo, combinado com os incríveis gráficos 3D, significa que isso vai ser uma coisa épica. Pode parecer um
jogo infantil, mas tenha certeza disso: Mario em 3D é uma experiência fiscal, mas muito agradável. Se a versão final ainda é ligeiramente melhor do que esses 50% completos, então não podemos ter reclamações. E se isso representa a qualidade geral dos jogos ultra 64, então ele me colocou para baixo para uma máquina. Máquina.
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