GFZONE.RO - Server SA:MP Romanesc
http://gfzone.ro

Un nou joc Age of Empires la orizont?
13/01/2015 17:31 by gin

Microsoft, la fel ca orice alt&#259; companie ce o duce bine din punct de vedere financiar, posteaz&#259; numeroase
oferte de angajare pentru diferite posturi. Acest anun&#355; îns&#259; este parc&#259; mai interesant decât multe
altele, dezv&#259;luind c&#259; Microsoft Game Studios pune bazele unui nou studio - Decisive Games, ce
urmeaz&#259; s&#259; fie specializat în jocurile de strategie. Mai mult, conform anun&#355;ului amintit mai devreme,
Decisive Games urmeaz&#259; s&#259; dezvolte un nou titlu dintr-o &ldquo;serie foarte iubit&#259; de jocuri de
strategie&rdquo;. De asemenea, anun&#355;ul men&#355;ioneaz&#259; &#351;i &ldquo;urm&#259;toarea
genera&#355;ie de jocuri pentru Windows &#351;i Xbox&rdquo;; deci, cel mai probabil, acest misterios titlu pe care
urmeaz&#259; sa-l realizeze Decisive Games va fi dedicat atât PC-urilor, cât &#351;i consolelor Xbox One.
Dac&#259; ne uit&#259;m peste francizele de strategie din curtea celor de la Microsoft, un nume iese în
eviden&#355;&#259;: Age of Empires. Aceasta este f&#259;r&#259; îndoial&#259; cea mai popular&#259; serie de
jocuri de strategie de&#355;inut&#259; de Microsoft, ace&#351;tia relansând de curând dou&#259; dintre titlurile ei în
versiuni remasterizate - Age of Empires II HD &#351;i Age of Mythology: Extended Edition, precum &#351;i un joc nou
pentru mobile. O alt&#259; posibilitate, de&#351;i mai pu&#355;in probabil&#259;, ar fi ca Decisive Games s&#259;
lucreze la un nou titlu Rise of Nations, alt&#259; serie de strategie aflat&#259; în portofoliul Microsoft.
Totu&#351;i, e greu de crezut c&#259; un joc de strategie precum Age of Empires sau Rise of Nations va putea fi
adaptat &#351;i pentru consolele Xbox One. Îns&#259; Microsoft are antecedente &#351;i din acest punct de vedere:
Halo Wars, un RTS dezvoltat de Ensemble Studios (autorii ini&#355;iali ai seriei Age of Empires), a fost lansat cu un
oarecare succes pentru Xbox 360. Chiar &#351;i a&#351;a, Halo Wars nu este tocmai ce am numi &ldquo;o serie
foarte iubit&#259; de jocuri de strategie&rdquo;, deci slabe &#351;anse ca aceasta s&#259; fie continuarea de care
vorbe&#351;te anun&#355;ul ini&#355;ial. Age of Empires, Rise of Nations sau, cine &#351;tie, un nou Halo Wars? Mai
mult ca sigur c&#259; vom afla r&#259;spunsul în cursul acestui an, poate la E3 sau Gamescom&hellip;
Sursa: http://jocuri.go4it.ro
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