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Grand Theft Auto: San Andreas é um jogo eletrônico de ação-aventura com elementos de RPG e stealth.[2][3] Estruturado de forma semelhante aos dois jogos anteriores da série, a jogabilidade central consiste em elementos de jogos de corrida e tiro em terceira pessoa, proporcionando ao jogador um grande ambiente de mundo aberto para se
locomover.[4] A pé, o protagonista Carl "CJ" Johnson é capaz de andar, correr, nadar, escalar e pular, além de usar armas e várias formas de combate corpo a corpo.[5] O jogador pode controlar uma variedade de veículos, incluindo automóveis, ônibus, caminhões, barcos, aviões, helicópteros, aeronaves, trens, tanques de guerra, motocicletas,
bicicletas e karts.[6] A maioria dos veículos terrestres do jogo pode ser modificada e atualizada em várias oficinas.[7] O jogador também pode importar veículos, além de roubá-los.[8] Enquanto os jogos anteriores da franquia Grand Theft Auto tinham apenas algumas aeronaves de difícil acesso e voo, San Andreas tem onze tipos diferentes de
aeronaves de asa fixa e nove helicópteros, além de torná-los mais integrais nas missões do jogo.[9] Também existe a capacidade de pular de paraquedas de aeronaves ou do topo de certos arranha-céus.[9] O ambiente aberto e não linear de San Andreas permite que o jogador explore e escolha como deseja jogá-lo.[4] Embora as missões do enredo
sejam necessárias para progredir no jogo e desbloquear certas cidades e conteúdos, o jogador pode completá-las quando quiser. «Our Most Anticipated Games of 2004». Arquivado do original em 3 de fevereiro de 2013 ↑ Purchese, Rob (15 de fevereiro de 2007). BBC. Além disso, o jogo é muito melhor em definir o que, exatamente, precisa ser feito".
[27] Joe Dodson, da Game Revolution, disse que San Andreas possui "algumas das missões mais loucas e envolventes de todos os tempos", mas comentou que a ausência de checkpoints após o fracasso de alguma missão pode "irritar" os jogadores em alguns momentos.[192] Lopez também se sentiu chateado pela a falta de checkpoints, dizendo que
"dirigir para uma missão e ter que começar de novo" poderia ter sido corrigido "por uma opção de 'reiniciar a última missão' no menu de pausa".[193] Sid disse que não enxergava nenhuma explicação do motivo da Rockstar ter removido o sistema de checkpoint de Vice City, que permitia que os jogadores reiniciassem "sem esforços" missões
fracassadas entrando em táxis.[191] Reparaz caracterizou o protagonista Carl Johnson como um "anti-herói extremamente simpático",[194] enquanto que John Davison, da Electronic Gaming Monthly, descreveu-o como "indiscutivelmente um dos personagens de jogos eletrônicos mais completos que já apareceu em uma tela".[189] Lopez achou que a
performance de Young Maylay como o protagonista foi "excelente",[193] com Dodson dizendo que sua atuação "fará de CJ um dos personagens mais memoráveis de todos os tempos".[192] Dunham achou que Maylay "é perfeito em seu papel como CJ",[26] enquanto que Gerstmann considerou que a escalação de "um rapper relativamente
desconhecido" foi certeira para o papel do personagem, dizendo que ele possui "uma excelente atuação".[27] Além de seus elogios a Maylay, Gerstmann apreciou o desempenho de James Woods como o personagem Mike Toreno, chamando-o de "absolutamente incrível em seu papel".[27] Reiner disse que a atuação de Samuel L. Arquivado do original
em 17 de setembro de 2008 ↑ «Official U.S. PlayStation Magazine». Cópia arquivada em 14 de setembro de 2013 ↑ Doree, Adam (25 de maio de 2007). Consultado em 7 de outubro de 2021 ↑ Sawera (21 de junho de 2021). 3 de novembro de 2011. Arquivado do original em 10 de fevereiro de 2005 ↑ Fahey, Rob (10 de janeiro de 2005). Consultado
em 9 de outubro de 2021 ↑ a b c d Gerstmann, Jeff (7 de junho de 2005). Fase: First Date ↑ Rockstar North. «What Really Happened To Vice City's Tommy Vercetti». «GTA actor slams Rockstar». «No online play for GTA San Andreas». Mas, dito isso, não é um jogo de natação".[73] A personalização foi amplamente aprimorada em relação à seus
antecessores. Engadget. Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ Bramwell, Tom (1 de agosto de 2005). Consultado em 23 de setembro de 2021 ↑ Kushner 2014, pp. 163-165 ↑ Kushner 2014, pp. 184 ↑ Prince, Marcelo (21 de dezembro de 2004). Las Venturas faz fronteira com a região desértica de Bone County — onde fica localizada a zona restrita
Area 69 (inspirada na base militar Área 51 da Força Aérea dos Estados Unidos, em Nevada)[28] — que faz divisa com o condado de Tierra Robada.[29] Liberty City, a cidade apresentada em Grand Theft Auto III que é baseada levemente na cidade de Nova Iorque, também faz uma pequena aparição no jogo.[30] O mundo de San Andreas faz parte do
cânone "Universo 3D" da série Grand Theft Auto,[31] embora, ao contrário de seus antecessores que estão definidos nesta continuidade, o jogo incorpore versões fictícias de marcos e ambientes da vida real das cidades e estados dos Estados Unidos.[4] Seu mapa permaneceu por quase uma década como o maior da série, até ser superado pela
representação de Los Santos de Grand Theft Auto V.[32] Personagens O jogador assume o papel de Carl "CJ" Johnson (dublado por Young Maylay), um veterano membro da gangue de rua de Los Santos Grove Street Families, que partiu para Liberty City cinco anos antes em busca de uma vida melhor, mas retornou para a casa após a morte de sua
mãe.[33] A gangue é liderada pelo irmão mais velho de CJ, Sean/"Sweet" (Faizon Love), e inclui seus amigos de infância Melvin "Big Smoke" Harris (Clifton Powell), Lance "Ryder" Wilson (MC Eiht) e o aspirante a rapper Jeffrey "OG Loc" Cross (Jas Anderson). 21 de outubro de 2004. Ao contrário de seus antecessores, San Andreas introduz elementos
de jogabilidade que foram incorporados em jogos posteriores, incluindo elementos de RPG, opções de personalização de roupas e veículos, e uma vasta gama de atividades e minijogos. Consultado em 9 de outubro de 2021 ↑ a b «Grand Theft Auto: San Andreas for PC Reviews». Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ R* Q (12 de novembro de 2010).
(25 de junho de 2008). GameTap. «Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Gets Gameplay Trailer, November Release Date». Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Bramwell, Tom (10 de setembro de 2004). Grand Theft Auto: San Andreas. Consultado em 10 de fevereiro de 2021. Polygon. ISBN 978-1904994459 A referência emprega
parâmetros obsoletos |pp= (ajuda) ↑ Helgeson, Matt. CiteSeerX 10.1.1.465.7496. «Why the Los Santos Riots in GTA San Andreas were so memorable». Eurogamer.it (em italiano). A Rockstar North começou o desenvolvimento de Grand Theft Auto: San Andreas logo após o lançamento de Grand Theft Auto: Vice City, no final de 2002.[61] Ao contrário
do jogo anterior, que durou somente nove meses para ser produzido,[62] este título obteve um ano extra, tendo, portanto, um tempo de desenvolvimento estimado de um ano e nove meses.[63] O diretor de arte Aaron Garbut, declarou que o processo de criação de Vice City foi "muito intenso" e "muito curto" e continuou dizendo: "não tínhamos o luxo
de termos muito tempo para fazer um inventário. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ a b c d e f g h i j k l m n Gerstmann, Jeff (25 de outubro de 2004). Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ a b «Grand Theft Auto: San Andreas (Special Edition) - PlayStation 2». Hardcore Gamer. Dan Houser comentou que a equipe assistiu "centenas de filmes
para colocar a vibração da Califórnia no jogo",[76] enquanto Garbut admitiu que ele e os desenvolvedores sempre foram "obcecados por qualquer filme relevante".[63] Uma dessas influências veio do filme Boyz n the Hood (1991) com referências ao estilo gângster dos anos 1990.[88][89] Além disso, um personagem não jogável (NPC) do jogo
compartilha a mesma aparência de Tre Styles, o protagonista do filme.[90] A representação dos conflitos entre gangues de Menace II Society (1993)[88][89][91] e Colors (1988) também foram influências no retrato de gangues de Los Santos, com o último também servindo de inspiração para o enredo da C.R.A.S.H.[90] Além disso, Sean Penn, irmão
do dublador do personagem Eddie Pulaski, Chris Penn, é um dos personagens principais de Colors.[90] A influência das sequências de ação de San Andreas vieram do filme Con Air (1997), principalmente em uma cena na última missão do jogo, "End of the Line", onde o antagonista Tenpenny tenta escapar com um caminhão de bombeiro. 23 de agosto
de 2004. [...] Naquela época, com certeza era um campo deixado para a indústria, mas, sabe, tenho orgulho de fazer coisas assim. Baixar e ter como posse Grand Theft Auto: San Andreas, incluindo a disponibilização do jogo na internet, é roubo. Para descobrir o número da tag do seu dispositivo, aproxime-o do leitor RFID e verifique o serial monitor :
//Programa : RFID - Controle de Acesso leitor RFID //Autor : FILIPEFLOP #include #include #include #define SS_PIN 10 #define RST_PIN 9 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance. Consultado em 9 de outubro de 2021 ↑ Morris, Chris (11 de novembro de 2004). Junho de 2007. 26 de março de 2008. Consultado em 4 de
outubro de 2021 ↑ «GTA San Andreas Xbox shots». 7 de dezembro de 2002. Jacked: The Outlaw Story of Grand Theft Auto. Consultado em 2 de janeiro de 2014. Consultado em 28 de setembro de 2021 ↑ a b c d e Sahbegovic, Danny (30 de junho de 2021). Foi realmente épico. Arquivado do original em 15 de dezembro de 2004 ↑ a b c d e f g h i j
Reiner, Andrew; Miller, Matt. Eles têm uma IA muito mais refinada. 10 de setembro de 2017. [S.l.]: BradyGames. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Bramwell, Tom (18 de outubro de 2005). Ocasionalmente, o território do jogador ficará sob ataque de gangues inimigas e será necessário derrotá-los para reter essas áreas. «Grand Theft Auto: San
Andreas Feature Preview». Ao mesmo tempo que começa a acertar questões antigas com seus companheiros de gangue, e luta contra a influência de gangues rivais negociantes de crack, Carl começa a trazer as Grove Street Families de volta ao topo.[40] CJ também conhece o namorado de sua irmã Kendl, Cesar Vialpando, líder da gangue Varrios
Los Aztecas, com quem consegue firmar uma aliança. Consultado em 3 de outubro de 2021. «San Andreas delayed». Consultado em 7 de outubro de 2021 ↑ a b Rockstar North (2004). Há um senso de escala neste jogo que supera os dois anteriores, ao mesmo tempo que aumenta a variedade e os detalhes".[63] Segundo o desenvolvedor John Whyte,
o mapa de San Andreas possui 36 milhões de metros quadrados.[77] Inspirações para a narrativa As principais gangues de rua de San Andreas: Grove Street Families e Ballas (imagem), tiveram inspirações nas gangues da vida real Bloods e Crips. Consultado em 9 de novembro de 2021 ↑ «Take-Two Interactive Software, Inc. Cópia arquivada em 1 de
julho de 2012 ↑ C. «Gracious living and the tattoo». Pinagem Leitor RFID: O leitor RFID tem 8 pinos que seguem a seguinte sequência de ligação. «Singer's $250M Lawsuit Over 'Grand Theft Auto' Fails». «Rockstar Speaks on San Andreas Piracy». «The Color of Mayhem». LiquidCrystal lcd(6, 7, 5, 4, 3, 2); char st[20]; void setup() {
Serial.begin(9600); // Inicia a serial SPI.begin(); // Inicia SPI bus mfrc522.PCD_Init(); // Inicia MFRC522 Serial.println("Aproxime o seu cartao do leitor..."); Serial.println(); //Define o número de colunas e linhas do LCD: lcd.begin(16, 2); mensageminicial(); } void loop() { // Look for new cards if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { return; } //
Select one of the cards if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return; } //Mostra UID na serial Serial.print("UID da tag :"); String conteudo= ""; byte letra; for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? Arquivado do original em 10 de dezembro de 2012 ↑ a b c d e f g h Garratt, Patrick (14 de julho de 2004).
Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Johnson, Leif (18 de dezembro de 2013). Como Garbut explicou, com a mudança para o hardware do PlayStation 3 e Xbox 360, "nossos processos e a fidelidade do mundo [tinham] evoluído tanto a partir de San Andreas" que usá-lo como modelo seria redundante.[285] Notas ↑ Portado para iOS, Android,
Windows Phone, Fire OS, Xbox 360 e PlayStation 3 pela War Drum Studios.[1] ↑ Grand Theft Auto: San Andreas compartilha sua posição de quinto jogo de PlayStation 2 com a melhor classificação no Metacritic com Grand Theft Auto: Vice City, Gran Turismo 3: A-Spec e Madden NFL 2003. Os jogos de PlayStation 2 com classificação superior a San
Andreas são Tony Hawk's Pro Skater 3, Grand Theft Auto III, Resident Evil 4 e Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.[198] Referências ↑ a b «Grand Theft Auto: San Andreas». «Capcom bringing GTA San Andreas to Japan». Consultado em 28 de setembro de 2021 ↑ Kushner 2014, p. 189 ↑ «GTA San Andreas factsplosion». 16 de março de 2018.
Rockstar”: “The “universes” are the worlds interpreted at different definitions, 2D, 3D and high definition, so we felt brands and radio / back ground characters would exist in both, but 3 dimensional characters would not. ↑ Lawrence Feyrer, Avery (22 de abril de 2021). A-Wax ainda estava em baixa para a vizinhança, mas Ryder é um instigador, e
ele gosta de estimular os outros personagens, especialmente seu amigo CJ. PlayStation Official Magazine – UK (6). «GTA: San Andreas announced and dated for Xbox and PC». Arquivado do original em 17 de julho de 2013 ↑ «Rockstar North's Aaron Garbut on the making of Grand Theft Auto V – our game of 2013». «Interview: Rockstar North
president Leslie Benzies on GTA Online and GTA V». Ao invés de aceitar a vida fácil de Carl, Sweet insiste em honrar suas raízes, retornando ao gueto e ajudando as Grove Street Families a renascerem.[57] Tenpenny vai a julgamento pelos seus crimes, porém as acusações são arquivadas por falta de provas, já que todas as testemunhas estão
desaparecidas ou mortas.[58] A libertação de Tenpenny provoca um tumulto entre os cidadãos de Los Santos; impulsionado pela determinação de Sweet em derrubar o império de Big Smoke, que se tornou o maior traficante da cidade, Carl reconquista o território da gangue.[59] Após localizar o esconderijo de Big Smoke, Carl invade o local e elimina
todos no caminho. Desta vez, cada pedaço do mapa parece muito mais nítido e tem muito mais coisas acontecendo".[76] A inteligência artificial (IA) dos personagens não jogáveis (NPCs) foi aprimorada para permitir que cada um possua um tipo de animação própria, como dito por Dan Houser: "Estamos realmente tentando dar mais vida às cidades.
Você realmente não pode comparar os dois meios diferentes. Levamos muito a sério o furto de nossa propriedade intelectual e estamos e continuaremos a investigar esse assunto de forma diligente e agressiva".[155] Apesar do vazamento, a Rockstar não tinha planos de adiar a data de lançamento do jogo mais uma vez.[155] San Andreas foi lançado
em 26 de outubro de 2004 na América do Norte,[156] e em 29 de outubro na Europa e Austrália, exclusivamente para PlayStation 2.[157][158] No Japão, seu lançamento aconteceu em 25 de janeiro de 2007 e foi distribuído pela Capcom.[159] Special Edition Grand Theft Auto: San Andreas Special Edition é uma edição especial do jogo original,
lançado próximo ao aniversário de um ano de San Andreas em outubro de 2005, exclusivamente para PlayStation 2.[160] Esta edição é composta por três discos, o primeiro sendo o jogo original com a ausência de um conteúdo sexual oculto, o segundo sendo um curta-metragem chamado The Introduction, e o terceiro sendo o documentário live-action
Sunday Drive, que retrata a cultura de personalização de carros — um dos elementos destaques no jogo.[161][162] Além disso, um trailer de Grand Theft Auto: Liberty City Stories está incluso como um conteúdo extra nesse relançamento.[163] Curta-metragem The Introduction Como parte do relançamento San Andreas Special Edition e de San
Andreas Official Soundtrack,[162] um curta-metragem de 21 minutos feito através do motor de jogo de San Andreas, intitulado The Introduction, incorpora locações tanto do jogo quanto de Grand Theft Auto III, e se concentra em eventos que acontecem antes do início da história principal, fornecendo informações sobre vários personagens de San
Andreas antes de CJ se encontrar e reunir-se com eles.[163] A maioria dos detalhes-chave do enredo são explicados neste filme, como a queda da Grove Street Families; a traição de Big Smoke e Ryder à gangue e sua alianças com a C.R.A.S.H., os Ballas e a Loco Syndicate; a vida de CJ em Liberty City; o assassinato do oficial Ralph Pendelbury pela
C.R.A.S.H; a chegada de Kent Paul e Maccer a San Andreas para uma turnê de concertos; as circunstâncias que envolveram a construção do cassino da Máfia em Las Venturas; e o fatídico tiroteio que assassinou a mãe de CJ, Beverly, e o determina a voltar para Los Santos.[164][165] Adaptações e remasterizações Versões para Microsoft Windows e
Xbox de San Andreas foram lançadas simultaneamente em 7 de junho de 2005 na América do Norte[166] e em 10 de junho na Europa.[167] Estas versões suportam maiores resoluções de tela, melhor visualização de objetos distantes, texturas mais detalhadas, possibilidade de ter uma estação de rádio personalizável, função de replay de trinta
segundos, entre outros recursos novos.[167][168] Por meio de uma compilação especial, San Andreas foi relançado para Xbox, juntamente com Grand Theft Auto III e Vice City em Grand Theft Auto: The Trilogy, lançada em 18 de outubro de 2005 na América do Norte[169] e em 4 de novembro na Europa.[170] San Andreas foi disponibilizado na
plataforma de distribuição digital Steam em janeiro de 2008.[171] Em outubro desse mesmo ano, a versão original de Xbox foi lançada para Xbox 360 como um porte emulado e parte da linha Xbox Originals, estando disponível para download através da Xbox Live Marketplace.[172] Dois anos mais tarde, a coletânea The Trilogy foi também lançada
para Mac OS X em 12 de novembro de 2010.[173] Em dezembro de 2012, San Andreas esteve disponível na PlayStation Store do PlayStation 3 como parte da linha PS2 Classic, tratando-se de uma emulação da versão original de PlayStation 2.[174] Uma remasterização de San Andreas, desenvolvida pela War Drum Studios para dispositivos móveis
iOS,[1] foi lançada em 12 de dezembro de 2013.[175] Foi seguida por portes para dispositivos Android em 19 de dezembro de 2013,[176] Windows Phone em 27 de janeiro de 2014,[177] e Fire OS em 15 de maio de 2014.[178] As atualizações e melhorias do jogo original incluem gráficos remasterizados, consistindo em sombras dinâmicas e
detalhadas, maior distância de visão, uma paleta de cores mais enriquecida, além de personagens e modelos de carros aprimorados.[179] No aniversário de dez anos do jogo, em 26 de outubro de 2014, a versão original de Xbox para Xbox 360 foi removida da Xbox Live Marketplace e substituída por um porte da versão móvel do jogo.[180] Apresenta
resolução de vídeo em HD 720p, distância de visão aprimorada, um sistema de checkpoints, uma nova interface de menu e sistema de conquistas.[180] Um lançamento físico aconteceu em 30 de junho de 2015 na América do Norte,[181] e em 17 de julho em outros territórios, sob a linha Platinum Hits.[182] Uma versão semelhante também foi lançada
para PlayStation 3 em 1º de dezembro de 2015, substituindo o PS2 Classic na PlayStation Store.[183] Um lançamento físico dessa versão aconteceu no mesmo dia, e recebeu status de Greatest Hits na América do Norte.[184] A versão original para PlayStation 2 foi lançada para PlayStation 4 via emulação em 5 de dezembro de 2015.[185] Uma versão
aprimorada de The Trilogy com o subtítulo The Definitive Edition, que inclui San Andreas, foi lançada para Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S em 11 de novembro de 2021; versões para dispositivos Android e iOS serão lançadas em 2022. Consultado em 28 de setembro de 2021 ↑ a b
Sahbegovic, Danny (11 de julho de 2021). 3 de março de 2015. «Grand Theft Auto: San Andreas Xbox». The Age. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Bramwell, Tom (23 de agosto de 2004). «Who spilled Hot Coffee?». Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Gibson, Ellie (16 de outubro de 2008). Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ «The 50
best games». KeenGamer. «GTA IV: Sin City listed on Amazon UK». Fase: High Noon ↑ Rockstar North. Consultado em 2 de outubro de 2021 ↑ Helgeson, Matt (16 de fevereiro de 2011). No nosso dia-a-dia, podemos encontrar a tecnologia RFID nos pedágios (no popular “Sem Parar”), ou em cartões tipo Bilhete Único, utilizados em várias cidades
brasileiras para acesso ao transporte coletivo. Consultado em 4 de outubro de 2021 ↑ Sahbegovic, Danny (18 de junho de 2021). Fase: The Green Sabre ↑ Rockstar North. BBC News. Wired. Electronic Gaming Monthly. Consultado em 28 de setembro de 2021 ↑ a b c «Grand Theft Auto: San Andreas Q&A - Under the Hood». «Soapbox: GTA: San
Andreas Is Still an Open World Classic». Arquivado do original em 17 de dezembro de 2019 ↑ «ELSPA Sales Awards: Diamond». Ele está drogado e sempre fumando, além de estar ansioso para começar a criar problemas".[102] Dan Houser elogiou a performance de Eiht, dizendo: "A entrega poderosa e divertida de Eiht garante que Ryder roube a
cena. www.gamingbolt.com. tweakers.net (em holandês). Consultado em 24 de setembro de 2021 ↑ a b Bogenn 2004, p. 4. Consultado em 18 de março de 2022 ↑ Heald, Claire (12 de novembro de 2004). Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ «FTC Hot Coffee ruling scalds, but doesn't burn Take-Two». Eles têm muito mais animações exclusivas,
dependendo do tipo de pedestre e das atividades que realizam. United States: GameStop. Desta vez, o ano extra nos deu essa oportunidade."[63] O produtor executivo Sam Houser disse que os membros da equipe colocaram "uma enorme pressão" sobre eles mesmos para garantir que fizessem "todo o possível para superar as expectativas das
pessoas" com San Andreas.[64] Alguns desenvolvedores ficaram preocupados com as condições de trabalho impostas pela Rockstar no desenvolvimento de San Andreas, já que eles não tiveram um descanso adequado após a conclusão de Vice City. Fase: Pier 69 ↑ a b Rockstar North. Se o jogador viajar para locais bloqueados no início do jogo, eles
atrairão a atenção das equipes da SWAT, da polícia e das Hydras controladas pela polícia se estiverem em uma aeronave.[14] Ao contrário de Grand Theft Auto III e Vice City, que precisavam de telas de carregamento quando o jogador se movia entre diferentes ilhas no mapa, San Andreas não tem telas de carregamento quando o jogador está em
trânsito; as únicas telas de carregamento no jogo são para cutscenes e no adentramento de interiores.[15] Outras diferenças entre San Andreas e seus antecessores incluem a troca de missões de Matança de um jogador para um modo multijogador local[16] (embora não esteja disponível na versão para Windows)[17] e a substituição dos "pacotes
ocultos" por pichações, fotografias, ferraduras e ostras, que podem ser feitas ou coletadas pelo jogador para desbloquear atributos especiais.[18] A câmera, o sistema de luta e os controles da mira foram retrabalhados para incorporar conceitos de outro jogo da Rockstar, Manhunt, incluindo vários elementos de stealth,[19] bem como alvo da mira
aprimorada e um indicador de saúde do alvo que muda de verde para vermelho na medida que a saúde do alvo diminui.[20] A versão para Windows do jogo implementa sensibilidade ao mouse: o jogador tem que segurar o botão direito do mouse para ativar a mira e então clicar ou segurar o botão esquerdo do mouse para atirar ou usar um item, como
uma câmera.[21] Diferentemente de seus predecessores, é possível nadar e mergulhar em San Andreas. Arquivado do original em 18 de setembro de 2017 ↑ «Recommendation of the Board of Directors to Reject Electronic Arts Inc.'s Tender Offer» (PDF). Os rumores sobre um sucessor de Grand Theft Auto: Vice City surgiram em 2003.[132] A IGN
indicou naquele mesmo ano que a Rockstar estava "trabalhando em seu próximo Grand Theft Auto, mas não há muitos detalhes sobre isso."[132] Da mesma forma, a Take-Two Interactive anunciou que o próximo Grand Theft Auto seria lançado na segunda metade do quarto trimestre fiscal de 2004, ou seja, entre agosto e outubro daquele ano.[133]
[132] Também foi relatado que o título teria exclusividade com o PlayStation 2 durante os primeiros meses de lançamento.[134] Embora, naquela época, não houvesse mais informações sobre o enredo ou onde o jogo se passaria, já havia rumores de que seria ambientado em San Andreas ou Las Vegas.[132] Rumores sobre um Grand Theft Auto em
uma cidade de Nevada cresceram significativamente; o site de vendas on-line Amazon publicou um jogo intitulado Grand Theft Auto IV: Sin City — referindo-se à "cidade do pecado": Las Vegas — incluindo a data exata de lançamento e a possibilidade de compra em pré-venda.[135][136] Posteriormente, em dezembro de 2003, a Take-Two registrou
várias marcas comerciais com nomes envolvendo San Andreas, Bogotá e Tóquio, bem como "GTA 5", "GTA 6" e "GTA: Sin City".[137] A imprensa relatou esses registros e especulou que era apenas uma manobra para manter os fãs dispersos sobre qual seria o título real do jogo.[138][139] San Andreas foi oficialmente confirmado pela Rockstar no
início de março de 2004, e sua data de lançamento provisória foi marcada para 19 e 22 de outubro daquele ano para a América do Norte e Europa, respectivamente.[140] Divulgação, vazamento e pequeno adiamento Em abril de 2004, foi relatado que San Andreas não estaria na edição de 2004 da Electronic Entertainment Expo (E3) e que
informações para "varejistas importantes e publicações comerciais da indústria" seriam reveladas em junho.[70] Em 12 de maio, em paralelo à E3, a Rockstar revelou em seu site as primeiras imagens do jogo.[141] Além disso, foi confirmado que o título seria ambientado no início dos anos 1990 na Costa Oeste dos Estados Unidos e que o personagem
principal da trama seria Carl Johnson, um membro de gangue que "é forçado a uma viagem que o levará por todo o estado de San Andreas, para salvar sua família e assumir o controle das ruas".[142] Uma semana depois, a Rockstar fez uma parceria exclusiva com a revista Game Informer para divulgar aspectos técnicos e de jogabilidade do jogo.[71]
Em junho, a Rockstar colaborou com a Official UK PlayStation Magazine para divulgar detalhes sobre personalização e projeção técnica de San Andreas.[143] Em julho, a capa oficial do jogo foi revelada, com um estilo de arte semelhante às capas de seus antecessores.[144] Em 20 de agosto de 2004, a Rockstar divulgou o primeiro trailer oficial de
San Andreas.[145] O trailer destaca a ambientação de Los Santos, como o letreiro da fictícia Vinewood, carros, restaurantes, gangues, entre outros.[146] A canção "Jungle Fever", do grupo The Chakachas, foi utilizada no trailer.[147] Três dias depois, a Rockstar lançou o site oficial do jogo.[148] Em 9 de setembro, no relatório financeiro do terceiro
trimestre da Take-Two do ano de 2004, foi anunciado que a data de lançamento seria adiada por uma semana.[149] No mesmo comunicado, a empresa anunciou versões do jogo para Microsoft Windows e Xbox.[150] Em 25 de setembro, o segundo trailer oficial de San Andreas foi divulgado.[151] Este trailer destaca as sequências de ação, ambientes
da cidade de San Fierro e Las Venturas, além de diferentes missões, com sua trilha sonora sendo ao som da canção "Welcome to the Jungle", da banda Guns 'N Roses.[151] Um terceiro trailer foi divulgado em 19 de outubro.[152] Em 20 de outubro, foi relatado pela imprensa que algumas cópias de uma versão específica de San Andreas haviam sido
roubadas enquanto estavam sendo preparadas para distribuição em lojas de varejo nos Estados Unidos, sendo vazadas ilegalmente na internet antes do lançamento oficial do jogo.[153][154][155] A Rockstar tratou o roubo com seriedade e emitiu a seguinte declaração para a IGN: "As autoridades competentes estão investigando o roubo e continuam
investigando todas as pistas possíveis para garantir que não haja mais disseminação do nosso conteúdo criativo. This site provides information to information technology professionals who administer systems that send email to and receive email from Outlook.com. Antes de seu lançamento, a IGN nomeou-o entre os jogos mais aguardados de 2004.
[231] Na Spike Video Game Awards 2004, o jogo recebeu cinco indicações e ganhou quatro prêmios: "Jogo do Ano", "Melhor Jogo de Ação", "Melhor Trilha Sonora" e "Melhor Performance Masculina" para Samuel L. Quanto mais território pertencer ao jogador, mais dinheiro será gerado. " 0" : " "); Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
conteudo.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? «Grand Theft Auto: San Andreas Review (PC)». Consultado em 15 de março de 2012. Consultado em 9 de outubro de 2021 ↑ C. Consultado em 9 de outubro de 2021 ↑ a b c d Dodson, Joe (17 de novembro de 2004). Tínhamos feito a Costa Leste em GTA III, e depois os anos 80 em Miami com
Vice City, então ir para Los Angeles no início dos anos 90 parecia um lugar óbvio para irmos. Cópia arquivada em 31 de maio de 2012 ↑ a b Schreier, Jason (2 de novembro de 2011). «Go Big Or Go Home». Ao longo da história, CJ faz amizade com vários personagens que se tornam aliados importantes, incluindo Cesar Vialpando (Clifton Collins Jr.), o
líder da gangue de rua hispânica Varrios Los Aztecas e namorado da irmã de CJ, Kendl (Yo-Yo); o hippie cultivador de maconha e que acredita em teorias da conspiração "The Truth" (Peter Fonda); o gênio da tecnologia e proprietário de loja Zero (David Cross); o chefe do crime chinês cego da Tríade Wu Zi Mu/"Woozie" (James Yaegashi); o agente do
governo Mike Toreno (James Woods); o advogado desonesto Ken Rosenberg (William Fichtner); o produtor musical ligado ao crime Kent Paul (Danny Dyer); o esgotado cantor Maccer (Shaun Ryder); e o renomado rapper Madd Dogg (Ice-T).[34] Ao mesmo tempo, Carl entra em conflito com vários inimigos, incluindo as gangues de rua Ballas (os
principais rivais da Grove Street Families) e Vagos; a unidade policial altamente corrupta C.R.A.S.H., composta pelos oficiais Frank Tenpenny (Samuel L. Nota: Clique no menu suspenso "Sort by Latest" e selecione "Sort by Score". «Videogame Publishers Place Big Bets on Big-Budget Games». Fase: Jizzy ↑ Rockstar North. Consultado em 6 de
outubro de 2021 ↑ Dransfield, Ian (10 de setembro de 2004). Fase: Madd Dogg ↑ Rockstar North. All Media Network. Consultado em 26 de abril de 2012. Consultado em 29 de setembro de 2021 ↑ a b Mitchell, Conor (21 de abril de 2020). [...] Eu coloquei Maylay no CJ. PC Magazine. 10 de agosto de 2005. p. 43. Arquivado do original em 18 de
julho de 2013 ↑ French, Michael (3 de outubro de 2013). Hoogland disse que os recursos mais "promissores oferecidos em Vice City — voo, motocicletas e várias roupas, por exemplo — foram todos aperfeiçoados em San Andreas".[188] Reiner opinou que a jogabilidade do jogo "melhorou dramaticamente" em relação a seus antecessores,[190]
enquanto que Sid considerou que o acréscimo da habilidade de natação foi "um acréscimo há muito esperado à jogabilidade e torna o processo de pilotar barcos muito menos frustrante".[191] Sid também notou melhorias no combate corpo-a-corpo,[191] visão que também foi compartilhada por Dunham, que comentou que tal mecânica foi
"drasticamente atualizada".[26] Gerstmann percebeu que o seu sistema de mira recebeu uma "ligeira revisão que o faz parecer mais com a mira de Manhunt".[27] Apesar disso, alguns criticaram seu sistema de mira automática,[191] com Reparaz comentando que a mira "tende a travar na pessoa mais próxima, ao invés da ameaça mais próxima".[194]
Outros revisores também criticaram seu sistema de stealth,[188][26] com Sid dizendo que a mecânica "não foi polida o suficiente".[191] O modo multijogador cooperativo para dois jogadores foi recebido com um tom positivo. Como são compostas apenas por um pequeno circuito, as tags RFID podem ser embutidas facilmente em vários objetos,
nos mais variados tamanhos e formatos. Consultado em 9 de outubro de 2021. «Grand Theft Auto's 10 defining moments - in pictures». Consultado em 7 de outubro de 2021 ↑ a b c d e f Reparaz, Mikel (21 de dezembro de 2006). Os jogadores controlam Carl Johnson, com muitas missões envolvendo tiro e direção. Se o jogador sobreviver a três ondas
de inimigos, o território será conquistado e outros membros da gangue começarão a vagar pelas ruas dessas áreas. Arquivado do original em 12 de agosto de 2005 ↑ «Rockstar Release "Cold Coffee" Patch For GTA:SA». Take2Games.com. A jogabilidade é mostrada em uma perspectiva de terceira pessoa e o mundo pode ser atravessado a pé ou com
veículos. Estados Unidos: Future plc. ISBN 978-1904994459. Consultado em 28 de setembro de 2021 ↑ Smith, Ed (2 de fevereiro de 2016). parando em cada cidade e ficando lá até que tivéssemos praticamente fotografado cada polegada. Guinness World Records 2009 Gamer's Edition. Alphr. Consultado em 28 de setembro de 2021 ↑ Sahbegovic,
Alan (14 de julho de 2021). 30 de abril de 2021. 12 de outubro de 2004. Entretanto, ele gerou grandes controvérsias devido sua violência e conteúdo sexual, especialmente após o desbloqueio por parte de alguns jogadores do minijogo de sexo "Hot Coffee". Jackson e Chris Penn, como "capazes de extrair um pouco de energia de seus papéis de
policiais corruptos da cidade" e disse que James Woods "brilha como sempre", mas achou que muitos dos dubladores coadjuvantes soam "apenas desconfortáveis e pouco convincentes".[191] A sua trilha sonora foi bastante elogiada. «Videogame Sales Total $9.9 Billion in 2004». Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ «Grand Theft Auto: San Andreas
PS2 Classic Hits PlayStation Store Today». e muito mais tempo para descer de bicicleta".[63] Garbut disse que ele e os desenvolvedores utilizaram muitas técnicas procedimentais para gramas e plantas a fim de dar vida à montanha e ao campo: "Há tanto para ver. Consultado em 23 de setembro de 2021 ↑ Kushner, David (3 de abril de 2012). «Ten
Celebrities You Forgot Were Grand Theft Auto Voice Actors». Roupas, acessórios, cortes de cabelo, joias e tatuagens estão disponíveis para compra pelo jogador e têm mais efeito nas reações dos personagens não-jogadores (NPCs) do que as roupas em Vice City.[6] Carl também pode ter namoradas com quem ele pode sair e se divertir.[22] O nível de
respeito de CJ entre seus colegas recrutas e amigos de rua varia de acordo com sua aparência e ações,[6] assim como seu relacionamento com suas namoradas.[22] O jogador deve garantir que CJ se alimente para se manter saudável e se exercite de forma adequada. Se você estivesse em uma gangue, você faria uma tatuagem de gangue mostrando
isso".[114] A equipe da Rockstar trabalhou com o tatuador chicano Mister Cartoon, para explicar os aspectos culturais e filosóficos das tatuagens de gangue durante a década de 1990.[115] Além disso, Cartoon também foi responsável por fazer a fonte do jogo.[116] Apesar da variedade de customização de San Andreas, Brown disse: "Não é The Sims.
Fase: Fish in a Barrel ↑ Rockstar North. «GTA: San Andreas Mobile iOS review – back to Los Santos». Seu enredo foi baseado em vários eventos reais que ocorreram em Los Angeles, incluindo a rivalidade entre as gangues de rua Bloods e Crips, a epidemia do tráfico de crack, o Escândalo Rampart do Departamento de Polícia de Los Angeles e
também os distúrbios de Los Angeles em 1992. O Escândalo Rampart do Departamento de Polícia de Los Angeles, que tratou-se de uma corrupção policial generalizada na unidade "anti-gangue" Community Resources Against Street Hoodlums (C.R.A.S.H.) que ocorreu no final dos anos 1990, foi uma das inspirações.[85] Os Distúrbios de Los Angeles
em 1992, que foi uma manifestação tumultuosa da população de Los Angeles em abril–maio de 1992, quando um júri absolveu oficiais do Departamento de Polícia de Los Angeles, três brancos e um hispânico, acusados de agressão contra o motorista negro Rodney King após uma perseguição em alta velocidade, também foi uma influência. PlayStation
Universe. 15 de abril de 2013. Consultado em 17 de setembro de 2021 ↑ Orry, Tom (7 de novembro de 2005). «Grand Theft Auto III: Your Questions Answered – Part One (Claude, Darkel & Other Characters)» ↑ Wilhelm, Daley (19 de fevereiro de 2020). «GTA San Andreas for PS3 gets rated for upcoming re-release». «Grand Theft Auto: San Andreas
review». «Grand Theft Auto: San Andreas Special Edition DVD (Sunday Driver, The Introduction)». Ao desenvolver o enredo de San Andreas, a Rockstar se inspirou em diversos eventos reais que ocorreram no final da década de 1980 e no início da década de 1990. Consultado em 20 de outubro de 2021 ↑ Sahbegovic, Danny (19 de setembro de
2021). Cópia arquivada em 1 de setembro de 2013 Bibliografia Bogenn, Tim; Barba, Rick (2004). A equipe da Rockstar ouviu a conversa e, depois que o diálogo entre os dois terminou, eles encorajaram Pooh a trazer Maylay para uma audição. «Rockstar Speaks: The Art of GTA San Andreas». Consultado em 17 de setembro de 2021 ↑ a b c d Parkin,
Simon (2 de dezembro de 2012). Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Farokhmanesh, Megan (15 de maio de 2014). Arquivado do original em 18 de junho de 2006 ↑ Perry, Douglass C. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Harradence, Michael (16 de novembro de 2015). «San Andreas wins big at Golden Joystick Awards». Fase: Riot ↑
Rockstar North. «New Grand Theft Auto: San Andreas Trailer». «"Grand Theft Auto: San Andreas" Turns 15: Big Smoke Speaks». Cópia arquivada em 2 de novembro de 2011 ↑ Stuart, Keith (13 de setembro de 2013). Take-Two. Consultado em 18 de outubro de 2018 ↑ a b Leadbetter, Richard (31 de outubro de 2014). Cópia arquivada em 26 de
outubro de 2014 ↑ «The Top 200 Games of All Time». 6 de outubro de 2005. WhatCulture. (1 de julho de 2008). Quando interpretou mais uma vez o personagem em Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005), Vincent comparou a voz de Leone com a de outros mafiosos que ele interpretou ao longo dos anos: "Mais uma vez, voltamos às diferentes
técnicas envolvidas em fazer narrações e atuar diante das câmeras. Complex. «San Andreas - First-Look». «GTA gets trilogized, San Andreas special edition». «Rockstar Announces GTA: San Andreas». «Video Game Awards 2004 Award Winners Announced». Consultado em 28 de setembro de 2021 ↑ a b Kelly, Andy (11 de novembro de 2019).
Consultado em 13 de fevereiro de 2021 ↑ Lee, Garnett. Consultado em 9 de outubro de 2021 ↑ a b «Grand Theft Auto: San Andreas for iPhone/iPad Reviews - Metacritic». pp. 264–285. Consultado em 9 de outubro de 2021 ↑ a b c d e Hargreaves, Roger (13 de dezembro de 2013). Os mais corajosos de nós foram levados em grupos menores para as
áreas mais assustadoras, bem no centro de territórios de gangues de Los Angeles".[63] Dan Houser comentou que um conjunto de pesquisadores em tempo integral e artistas, visitaram todos os bairros nobres de Beverly Hills e os "melhores cassinos" de Las Vegas, além de outras regiões mais periféricas de Los Angeles, como relatado pela
Eurogamer: "[eles visitaram] cada fossa de gueto com sofás nas ruas e membros de gangues passando em lowriders em todos os lugares".[75][76] Diversos bairros, pontes e interiores exploráveis do jogo foram baseados em locais reais de cada cidade. Consultado em 22 de outubro de 2021. Jogabilidade San Andreas possui um sistema de mira
aprimorado em relação a seus antecessores, mostrando um indicador de vida do alvo. Metro. No entanto, às vésperas da Grove conseguirem o controle total de Los Santos, Cesar informa que os dois melhores amigos de CJ, Big Smoke e Ryder, estão trabalhando em conjunto com Tenpenny e os Ballas. 23 de novembro de 2004. British Academy of Film
and Television Arts. Consultado em 28 de setembro de 2021 ↑ L. «E3 2004: GTA San Andreas Screens Revealed». Consultado em 4 de outubro de 2013. 25 de setembro de 2005. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Sahbegovic, Alan (20 de agosto de 2021). Consultado em 28 de setembro de 2021 ↑ Roffman, Michael (24 de setembro de 2013). «5
GTA San Andreas pedestrians who have hilarious dialogues with CJ». The Wall Street Journal. Arquivado do original em 19 de maio de 2009 ↑ Caoili, Eric (26 de novembro de 2008). «Understanding the rivalry between GTA San Andreas' Grove Street Families & Ballas gang». «Grand Theft Auto: San Andreas PC». «Study: Videogames Underrepresent
Minorities». Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ a b c d e f Bramwell, Tom (22 de junho de 2005). Kikizo. Arquivado do original em 9 de maio de 2012 ↑ «Top 100 greatest video games ever made». Outubro de 2004 ↑ «Young MayLay Speaks (07/06/05)». Consultado em 9 de outubro de 2021 ↑ a b c Tuttle, Will (8 de junho de 2005). ↑ «Grand
Theft Auto: Welcome to San Fierro». GTA: San Andreas is the best-selling PlayStation 2 game of all time, with a massive 17.33 million copies sold. A referência emprega parâmetros obsoletos |pp= (ajuda) ↑ Good, Owen (15 de setembro de 2011). «Take-Two registers more Grand Theft Autos». Benzies disse que gostaria que cada jogador tivesse
controle total sobre seus personagens: "Se eles não gostassem da maneira como ele se vestia, poderiam ganhar dinheiro suficiente para comprar roupas novas [...] Um recurso de tatuagem funciona de forma semelhante, só que a motivação é diferente. «E3 2004: Grand Theft Auto: San Andreas Details». Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑
«Rockstar Games Announces Grand Theft Auto: San Andreas Special Edition for PlayStation 2; Grand Theft Auto: San Andreas Special Edition to Include The Introduction and Sunday Driver». Game Informer (200). ISBN 978-0-470-93637-5 ↑ a b «GTA: San Andreas to be unveiled in June». A rivalidade entre as gangues de rua Bloods e Crips serviram
de inspirações para a rivalidade entre a Grove Street Families e os Ballas — as principais gangues do jogo —, respectivamente.[78] Sam Houser comentou que ficou "fascinado" com a aparência e as vestimentas entres os membros dessas gangues e queria representar isso em San Andreas: "Bem, o que há depois de Miami nos anos 80? Consultado em
7 de outubro de 2021 ↑ a b c d e f g h i Miller, Matt; Reiner, Andrew. Arquivado do original em 17 de agosto de 2013 ↑ Dunham, Jeremy (15 de outubro de 2004). GameSpy. ↑ a b c d e f Bogenn 2004, p. 1. San Andreas foi o último jogo da série Grand Theft Auto desenvolvido especificamente para o PlayStation 2; os lançamentos subsequentes para o
console, Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005) e Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006), foram portes da versão de PlayStation Portable de ambos.[109][110] Com a vasta experiência adquirida ao desenvolver anteriormente Grand Theft Auto III e Vice City para o PlayStation 2, a equipe da Rockstar North queria explorar todo o hardware do
console e definir quais limitações eram sustentáveis. Consultado em 7 de outubro de 2021 ↑ «All PlayStation 2 Video Game Releases». «The 500 Best Video Games of All Time». Rothwell continuou dizendo: "Muitos dos novos recursos de jogo em San Andreas só foram possíveis devido à avanços na linguagem de script. E qualquer um que tenha um
problema com isso, não queremos que você compre o jogo de qualquer maneira, cara, francamente."[79] Sobre seu dublador, Dan Houser demonstrou desinteresse em colocar uma pessoa famosa e já conhecida em Hollywood, e queria encaixar uma voz que se adequasse ao personagem: "Não vamos colocar uma voz famosa ali só porque é uma voz
famosa. Consultado em 17 de setembro de 2021 ↑ Van Autrijve, Rainier (16 de novembro de 2004). «5 iconic theme songs in the GTA series». O jogo se passa no estado ficcional de San Andreas, com a história seguindo Carl "CJ" Johnson em sua luta para lidar com guerras de gangues, confrontos com policiais e as relações com sua família e amigos.
... Consultado em 29 de setembro de 2021 ↑ Guinness (Fevereiro de 2009). «Grand Theft Auto: San Andreas Overload». Pela primeira vez na série, os jogadores podem nadar e escalar paredes.[3] A capacidade de nadar e mergulhar debaixo d'água também tem um grande efeito no jogador, já que a água não é mais uma barreira intransponível que
mata o jogador imediatamente (embora seja possível se afogar).[3] Para maior poder de fogo, o jogador também pode empunhar duas armas de fogo ou disparar de um lado para o outro com vários membros de gangue que podem ser recrutados para seguirem o jogador.[4] A personalização do personagem principal é bastante enfatizada em San
Andreas. Consultado em 4 de outubro de 2021 ↑ Erlewine, Stephen Thomas (23 de novembro de 2004). Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Bogenn 2004, p. 46. VideoGamer.com. [...] Temos muitos roteiristas trabalhando em GTA e eles usam tantos cenários para construir a história — é impossível fazer isso em um jogo on-line, esse problema
não foi resolvido".[121] Na época, Dan Houser não descartou a probabilidade da franquia Grand Theft Auto de se dirigir para um modo on-line em algum momento no futuro, mas ele achava que o modo não estava pronto o suficiente para a jogabilidade que a franquia possuía.[121] O modo on-line da franquia apareceu posteriormente pela primeira
vez em Grand Theft Auto IV (2008)[122] e seguidamente em Grand Theft Auto Online (2013).[123] Música Ver artigo principal: Grand Theft Auto: San Andreas (trilha sonora) "Theme from San Andreas" Demonstração de 30 segundos da música-tema de San Andreas, composta por Michael Hunter. Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ a b «ESRB
concludes investigation into Grand Theft Auto: San Andreas; revokes M (Mature) rating». Consultado em 7 de novembro de 2018. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ a b c d e f g h i j k l m Dunham, Jeremy (25 de outubro de 2004). Consultado em 11 de outubro de 2015 ↑ «No More Hot Coffee». «Grand Theft Auto: San Andreas iOS Review».
Como resultado dos danos que recebeu, ele solicitou uma indenização de 250 milhões de dólares por abuso contra ele.[256] Como prova, ele afirmou que em 2003 se reuniu com um grupo de desenvolvedores de jogos, com quem discutiu seu passado como lutador e como integrante de gangue de rua.[257] Durante o referido encontro, o cantor cedeulhes uma foto sua, que acabou no arquivo de sua defesa;[257] além disso, aparece nos créditos do jogo para a versão de Windows como um modelo básico para os personagens.[258] No entanto, o juiz determinou que as evidências não eram suficientes, uma vez que o demandante deveria apresentar indícios como tatuagens, marcas de nascença ou
outros tipos de características físicas.[257] À luz disso, a Take-Two usou uma emenda descrevendo que o uso de personagens "transformativos" exclui qualquer tipo de base concreta para seu design.[257] Como a lei da Califórnia invoca tais regulamentações, a empresa acabou vencendo a ação,[256] ao qual o juiz decidiu que, na ausência de provas
conclusivas, Washington não merecia o dinheiro por danos.[256] Legado San Andreas é considerado pelos críticos como um título importante da sexta geração de consoles e um dos melhores jogos do PlayStation 2.[259][260] Diversas publicações consideraram San Andreas como o melhor jogo de PlayStation 2 de todos os tempos, incluindo a
Complex,[261] Game Informer,[262] Game Revolution,[263] GameSpy,[264] GamesRadar+[265] e IGN.[266] O The Guardian considerou San Andreas como o melhor jogo da década de 2000, dizendo que o título "redefiniu todo o conceito de jogos eletrônicos de mundo aberto e proporcionou uma liberdade incomparável de expressão e experiência
para os jogadores".[267] O jogo também entrou em diversas listas de melhores jogos de todos os tempos; Em 2005, a The Age ranqueou San Andreas em quinto lugar em sua lista dos "50 Melhores Jogos" já feitos.[268] O título também figurou em listas de melhores jogos da história de outras publicações, incluindo a IGN,[269] Slant Magazine,[270]
Power Unlimited,[271] GamesRadar+,[272] GamingBolt,[273] Game Informer,[274] GamesTM,[275] Jeuxvideo[276] e Polygon.[277] Após o sucesso de San Andreas, a Rockstar lançou dois jogos portáteis da Rockstar Leeds — Grand Theft Auto: Liberty City Stories, ambientado no final dos anos 1990, e Grand Theft Auto: Vice City Stories no início dos
anos 1980. «Grand Theft Auto: San Andreas». Bem, é claro, os Bloods e os Crips e a cultura gangbanger do início dos anos 90 de Los Angeles. The Guardian. Serino chamou os controles sensíveis ao toque como uma "grande limitação",[211] enquanto que Johnson disse que esse é "o maior problema desse porte".[213] Hargreaves, também criticou os
controles sensíveis ao toque, mas opinou que o suporte a controles físicos reais ajudam a "contornar o problema intratável da tela sensível ao toque".[212] Por outro lado, Mark Brown, da Pocket Gamer, opinou que os controles da tela de toque "funcionam bem, mesmo sob estresse",[214] enquanto que Hodapp disse que os controles "são bons o
suficiente", mas achou que o jogo funciona "definitivamente 'melhor' com controles físicos".[215] Vendas San Andreas vendeu 2,06 milhões de unidades em seis dias após seu lançamento nos Estados Unidos.[217] No Reino Unido, vendeu cerca de 677 mil cópias e arrecadou 24 milhões de euros em dois dias, quebrando o recorde anteriormente
estabelecido por Vice City como o jogo mais vendido de todos os tempos em seu primeiro final de semana de lançamento em território britânico.[218] O jogo gerou aproximadamente 235 milhões de dólares em receita em sua primeira semana de lançamento.[219] Em nove dias, as vendas de San Andreas no Reino Unido ultrapassaram a casa do
milhão.[220] Foi o jogo mais vendido de 2004, com 5,1 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos,[221][222][223] e mais de 1,75 milhão de unidades comercializadas no Reino Unido.[224] Até março de 2005, San Andreas havia vendido mais de 12 milhões de unidades apenas para o PlayStation 2, tornando-se o jogo mais vendido do console.[225]
O jogo recebeu um prêmio de vendas "Diamante" da Entertainment and Leisure Software Publishers Association (ELSPA),[226] indicando vendas de pelo menos um milhão de cópias no Reino Unido.[227] De acordo com a Take-Two Interactive, San Andreas havia vendido 21,5 milhões de unidades até março de 2008.[228] Em fevereiro de 2009, o
Guinness World Records 2009 Gamer's Edition o listou como o jogo de PlayStation 2 de maior sucesso de todos os tempos, com 17,33 milhões de cópias vendidas apenas para esse console.[229] Em 2011, a Kotaku relatou que, de acordo com a Rockstar Games, San Andreas havia vendido 27,5 milhões de cópias em todo o mundo, se tornando um dos
jogos mais vendidos de todos os tempos.[230] Prêmios e indicações Ver artigo principal: Lista de prêmios e indicações recebidos por Grand Theft Auto: San Andreas San Andreas recebeu múltiplos prêmios e indicações de publicações e premiações de jogos eletrônicos, incluindo alguns de Jogo do Ano. Palpite Digital. «Official San Andreas Trailer:
Uncut». «GameRevolution's Top 25 PS2 Games Of All Time (Full List)». As versões existentes do jogo foram removidas das lojas digitais em preparação para o lançamento de The Definitive Edition.[186] Em 28 de outubro de 2021, o CEO do Facebook Mark Zuckerberg anunciou, durante o evento Connect 2021, que uma nova versão de San Andreas
está em desenvolvimento para o dispositivo de realidade virtual (VR) Oculus Quest 2.[187] Recepção Inicial Recepção Resenha crítica Publicação Nota AllGame [188] Electronic Gaming Monthly 10/10[189] Eurogamer 9/10[9] Game Informer 10/10[190] GamePro 4,5/5[191] Game Revolution 10/10[192] GameSpot 9,6/10[27] GameSpy [193]
GamesRadar+ [194] IGN 9,9/10[26] Pontuação global Agregador Nota média Metacritic 95/100[195] Grand Theft Auto: San Andreas foi aclamado pela crítica ao ser lançado. Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ «The Best PS2 Games Of All Time». Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ a b Dunham, Jeremy; Sulic, Ivan; Lewis, Ed (30 de junho de
2004). O radar no canto inferior esquerdo ajuda o jogador a se localizar pelo mundo, enquanto o HUD no canto superior direito fornece informações sobre a vida, o colete, a arma equipada e a quantidade de dinheiro do jogador, além do horário fictício do jogo. «New San Andreas Details». Deixe seu comentário logo abaixo. Fase: Sequência de
abertura ↑ Rockstar North. Se anteriormente cada estação de rádio era um único arquivo de som repetido, tocando as mesmas canções, anúncios e propagandas na mesma ordem, a cada vez, neste jogo cada "seção" é separada e combinada de maneira aleatória, permitindo que as canções sejam tocadas em ordens diferentes, fazendo com que os
anúncios às canções mudem a cada vez que elas sejam anunciadas, e que eventos-chave para a trama sejam mencionados nas estações.[124] San Andreas é servido por onze estações de rádio que possuem mais de 150 faixas licenciadas: Bounce FM (funk), CSR (New Jack Swing, modern soul), K-DST (rock clássico), K-Jah West (dub e reggae), K-Rose
(country music), Master Sounds 98.3 (rare groove, toca principalmente faixas antigas de funk e soul sampleadas por artistas de hip-hop dos anos 1990), Playback FM (hip hop clássico), Radio Los Santos (gangsta rap e hip hop da Costa Oeste), Radio X (rock alternativo e grunge), SF-UR (house) e WCTR (talk radio).[125] As versões para dispositivos
móveis, Microsoft Windows e Xbox do jogo incluem uma estação de rádio adicional, que apresenta suporte para trilhas sonoras customizadas, através de arquivos MP3 ou Ogg importados para o jogo pelo próprio usuário.[126][127] Entre os artistas incluídos na trilha sonora estão 2Pac, Alice in Chains, Billy Idol, Cream, Danzig, Depeche Mode, Dr.
Dre, Eazy-E, Faith No More, Guns N' Roses, Ice Cube, James Brown, Kiss, Lynyrd Skynyrd, N.W.A., Ozzy Osbourne, Rage Against the Machine, Snoop Dogg, Soundgarden, Stone Temple Pilots, The Who, Toots & the Maytals e Toto.[128] Um álbum da trilha sonora oficial do jogo, intitulado Grand Theft Auto: San Andreas Official Soundtrack, foi
lançado internacionalmente em 23 de novembro de 2004 pela gravadora norte-americana Interscope Records.[129] Foi lançada também, em 7 de dezembro de 2004, uma edição especial em oito discos, Grand Theft Auto: San Andreas Official Soundtrack Box Set, que inclui destaques das estações de rádio do jogo.[130] Michael Hunter é o compositor
da música-tema e de todas as canções incidentais de San Andreas.[131] Lançamento Rumores e anúncio Mural de San Andreas em Melbourne, Austrália, em janeiro de 2005. «Grand Theft Auto III: Your Questions Answered – Part One (Claude, Darkel & Other Characters)». Descompacte o arquivo e renomeie a pasta rfid-master para MFRC522,
colocando-a dentro da pasta LIBRARIES da IDE do seu Arduino. «Grand Theft Auto: San Andreas ["AO" Version]». Grand Theft Auto: San Andreas - Official Strategy Guide. Eu tentei ao máximo fazer dele o que eu sou, sem mudar muito o roteiro."[99] A aparência física de CJ foi diretamente inspirada em Maylay, que também forneceu o trabalho de
captura de movimentos.[98] Quando questionado sobre a modelagem de Carl, Maylay afirmou que a equipe de desenvolvimento tirou fotos "muito profissionais" dele para modelar o personagem.[100] Os atores Faizon Love, Clifton Powell e MC Eiht atuaram, junto com Maylay, como os personagens principais da Grove Street: Sweet, Big Smoke e
Ryder, respectivamente.[97] Powell observou que a série Grand Theft Auto lhe deu a oportunidade de "conectar com uma geração mais jovem" e disse que utilizou de todas as suas "técnicas" para dar vida ao personagem Smoke: "Ao abordar qualquer projeto, trabalho para tornar o personagem crível e real. Let us know! Here you can also share your
thoughts and ideas about updates to LiveJournal Your request has been filed. Várias regiões de floresta, deserto e pequenas cidades rurais estão espalhadas entre as grandes cidades.[27] Los Santos é circundada pela região rural de Red County, enquanto que San Fierro tem seu arredores compostos pela região florestal e montanhosa de Flint County
e Whetstone. Ao perceber que Tenpenny é sua única esperança de ficar fora da cadeia e conseguir ajudar Sweet, Carl se vê obrigado a cumprir as ordens do policial, que incluem matar pessoas envolvidas num processo criminal contra a equipe de Tenpenny.[42] Após isso, Carl rapidamente conquista a amizade de novos aliados, entre eles Wu Zi
Mu/"Woozie"[43] e "The Truth".[44] Através de Cesar, CJ conhece Catalina, que aceita a ajuda de Carl em alguns roubos pela região.[45] Após vencer Catalina em uma corrida, Carl ganha a escritura de uma oficina em San Fierro.[46] Ao chegar, CJ descobre que o local estava abandonado. Consultado em 20 de outubro de 2021 ↑ Sahbegovic, Alan (4
de agosto de 2021). Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ «GTA: San Andreas stolen!». Metacritic. Cópia arquivada em 14 de setembro de 2017 ↑ Polygon Staff (27 de novembro de 2017). Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Adams, David (23 de agosto de 2004). «Hidden Sex Scenes Draw Ho-Hum, Except From Lawyers». Consultado em 7 de
outubro de 2021 ↑ a b c d e f g Lopez, Miguel (29 de outubro de 2004). Quando não está em uma missão, o jogador pode vagar livremente pelas cidades e áreas rurais de San Andreas, comer em restaurantes ou causar conflitos, atacando pessoas e causando destruição.[4] Criar conflitos pode atrair atenção indesejada e potencialmente fatal das
autoridades.[6] Quanto mais caos for causado, mais forte será a resposta: a polícia tratará de infrações "menores" (atacar pedestres, apontar armas para pessoas, roubar veículos, homicídio culposo, etc.), enquanto as equipes da SWAT, o FBI e os militares do exército respondem a níveis mais altos de procurado, que são definidos por estrelas.[6]
Devido ao tamanho do mapa de San Andreas, um ponto de marcação no mapa pode ser definido, ajudando o jogador a chegar a um destino.[4] O jogador pode participar de uma variedade de missões secundárias opcionais que podem aumentar os atributos de seu personagem ou fornecer outras fontes de renda. Nós apenas pegamos um pouquinho
disso para que você se importe com o personagem".[117] O sistema de câmeras do jogo também foi aprimorado, permitindo que o jogador tenha total liberdade sobre o controle dela, independente do contexto.[114] Apesar da ampla variedades de recursos novos, a Rockstar queria adicionar mais coisas no jogo. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑
Thorsen, Tor (20 de agosto de 2004). Sony Computer Entertainment. Consultado em 15 de junho de 2018. doi:10.1177/1555412008317308. Pocket Gamer. Computer and Video Games. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Adams, David (9 de setembro de 2004). Consultado em 11 de outubro de 2021. Ambos foram desenvolvidos para o console
portátil PlayStation Portable e projetados como prequências de Grand Theft Auto III e Vice City, respectivamente, embora eliminando alguns elementos introduzidos em San Andreas, como a necessidade de comer, fazer exercícios e nadar (embora Vice City Stories possua uma capacidade de natação limitada).[278] A série continuaria com Grand Theft
Auto IV, de 2008,[279] e Grand Theft Auto V, de 2013.[280] San Andreas marcou o auge tecnológico da era de Grand Theft Auto III, embora a equipe de desenvolvimento acreditasse que o design de seu cenário, incorporando três cidades baseadas em suas contrapartes da vida real, tinha sido muito ambicioso e não permitia que os locais da vida real
fossem emulados corretamente.[281] Embora a continuidade de suas continuações fosse mantidas nos spin-offs focados no dispositivo portátil, a Rockstar começou a estabelecer uma nova continuidade para a série com o advento dos consoles de sétima geração, focados mais em realismo e detalhes, incluindo uma emulação mais completa da vida real,
embora com uma lista reduzida de dubladores de celebridades que haviam se destacado na continuidade anterior. Arquivado do original (PDF) em 8 de abril de 2008 ↑ Guinness World Records (Fevereiro de 2009). Fase: Don Peyote ↑ Rockstar North. Rockstar Games. Consultado em 18 de novembro de 2015 ↑ Skrebels, Joe (22 de outubro de 2021).
«GTA: San Andreas gets adults only rating; Rockstar ceases manufacturing the title as the ESRB concludes "hot coffee" probe.». Tag e leitor RFID (Radio Frequency Identification, ou Identificação por Radiofrequência) costumam ser utilizados para controle de acesso e identificação de pessoas e equipamentos, seja por meio de crachás ou etiquetas
aplicadas à produtos. Consultado em 17 de setembro de 2021 ↑ «Games in 2005 - BAFTA Awards». Consultado em 23 de setembro de 2021 ↑ a b Doree, Adam (2 de março de 2004). Consultado em 24 de setembro de 2021 ↑ Kushner 2014, p. 54 ↑ a b c d e Garratt, Patrick (14 de julho de 2004). 18 de novembro de 2004. «First Grand Theft Auto:
San Andreas trailer unspools». " 0" : " ")); conteudo.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX)); } Serial.println(); Serial.print("Mensagem : "); conteudo.toUpperCase(); if (conteudo.substring(1) == "ED 78 03 CA") //UID 1 - Chaveiro { Serial.println("Ola FILIPEFLOP !"); Serial.println(); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Ola FILIPEFLOP !");
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Acesso liberado!"); delay(3000); mensageminicial(); } if (conteudo.substring(1) == "BD 9B 06 7D") //UID 2 - Cartao { Serial.println("Ola Cartao !"); Serial.println(); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Ola Cartao !"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Acesso Negado !"); delay(3000); mensageminicial(); } } void
mensageminicial() { lcd.clear(); lcd.print(" Aproxime o seu"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("cartao do leitor"); } Gostou? Consultado em 4 de outubro de 2021 ↑ a b c d Perry, Douglass (30 de outubro de 2003). «More Than A Game». «Take-Two settles "Hot Coffee" lawsuits». Develop. Consultado em 5 de outubro de 2021 ↑ Calvert, Justin (5 de janeiro
de 2004). Consultado em 4 de outubro de 2021 ↑ Erlewine, Stephen Thomas (7 de dezembro de 2004). Giant Bomb. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Gilbert, Ben (27 de janeiro de 2014). «Grand Theft Auto: San Andreas Review (Xbox)». «GTA Trilogy dated for Europe». Lopez disse que a sua trilha sonora "não é executada tão bem",
considerando que a música de Vice City "foi um documento legítimo do período em que foi ambientada", a música de San Andreas "é muito mais dispersa".[193] Gerstmann compartilhou a mesma opinião, dizendo que San Andreas "contém algumas estações de rádio bem fortes, mas a seleção geral é um pouco dispersa" e achou que sua trilha sonora
"não é tão coesa quanto a de Vice City".[27] Certas adições e elementos de jogabilidade foram bem vindas pelos críticos. Ryder gosta de instigar e causar problemas. A ideia de poder dirigir de Los Angeles, pelo campo, subir uma montanha, entrar em São Francisco e depois ir para Vegas é simplesmente bizarro e é incrível".[76] Garbut demonstrou
satisfação pela presença de colinas, florestas e deserto no jogo, algo que não existia em títulos anteriores: "Eu amo o campo [do jogo]. «Como desbloquear todas as cidades no GTA San Andreas». O programador de longa data da Rockstar, Gary Foreman, temia que a empresa tivesse entrado em um "crunch eterno", com horas de trabalho de alguns
desenvolvedores atingindo 17 horas diárias.[61] Além disso, alguns desenvolvedores tiveram desavenças com Sam Houser, o que os fizeram se afastarem da produção do jogo.[65][66] Segundo um relatório publicado pelo jornal The Wall Street Journal, San Andreas foi o jogo mais caro da Rockstar North na época de seu lançamento, com um
orçamento estimado de 10 milhões de dólares,[67][68] ultrapassando o orçamento de 5 milhões de dólares de Vice City.[69] Na época, alguns estúdios paralelos da Rockstar Games estavam desenvolvendo o jogo The Warriors; originalmente planejado para ser lançado em 2004, The Warriors foi adiado para 2005, com o objetivo de que esses estúdios
colaborassem ainda mais no desenvolvimento de San Andreas e que recursos adicionais fossem adicionados ao jogo.[70] Durante seu desenvolvimento, o presidente da Rockstar North, Leslie Benzies, desejava esperançosamente que San Andreas redefinisse a série Grand Theft Auto e revolucionasse "os valores de jogabilidade aberta e de produção de
jogos eletrônicos".[64] Ambientação e pesquisas Os eventos narrativos do jogo acontecem no início da década de 1990 no estado fictício de San Andreas, inspirado nos estados da Califórnia e Nevada, dos Estados Unidos. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Molina, Murilo (4 de maio de 2016). O Metacritic calculou uma pontuação média de 84/100
para a sua versão de iOS, baseando-se em 23 avaliações.[216] Os revisores elogiaram suas melhorias gráficas,[211][215] e a presença de checkpoints,[211][212] mas ficaram divididos em relação aos seus controles em uma tela sensível ao toque.[212][213] Francesco Serino, da Eurogamer italiana, notou "melhorias gráficas envolvendo efeitos de luz,
refração e texturas esfregadas" neste porte, e disse que usuários de iPhone de 5ª geração ou um iPad de 4ª geração, podem "aproveitar de um sombreamento em tempo real".[211] No entanto, Serino disse que usuários de dispositivos um pouco inferiores podem ter "quedas perceptíveis na fluidez durante as sequências mais animadas".[211] Eli
Hodapp, da TouchArcade, elogiou a distância de visão e sua taxa de quadros, bem como os tempos de carregamento e o modelo do protagonista.[215] Leif Johnson, da IGN, elogiou os seus efeitos de iluminação aprimorados e distâncias de visão, mas considerou como "datadas" as texturas e modelos dos personagens.[213] Roger Hargreaves, da
Metro, notou que a presença de checkpoints auxiliam os jogadores nas missões da história.[212] A presença de checkpoints também foi elogiada por Serino e Johnson.[211][213] Os controles em telas sensíveis ao toque receberam avaliações mistas. «GTA 5 is "much faster" than GTA 4, characters won't "do crazy things for no reason"». Game
Developer. Cópia arquivada em 29 de novembro de 2015 ↑ «Grand Theft Auto: San Andreas - Xbox 360». Carl, prestes a executá-lo, é impedido por seu irmão, que escolhe deixar Tenpenny "morrer num acidente de carro". 8 de junho de 2018. Cópia arquivada em 14 de junho de 2018 ↑ «The 100 Greatest Video Games of All Time». No entanto,
devido à limitações técnicas e da capacidade de memória do hardware do PlayStation 2, alguns recursos foram descartados.[82] A Rockstar originalmente planejava que mais de um protagonista fosse jogável, conceito esse que foi implementado anos mais tarde em Grand Theft Auto V (2013). «San Andreas = No Online». Adapte o programa às tags
que você possui, alterando as linhas com “UID 1 – Chaveiro” e “UID 2 – Cartao” (Linhas 54 e 67), lembrando que o formato da UID deve ser mantido (XX YY ZZ WW). Da mesma forma, para a primeira parte do jogo, apenas Los Santos e seus subúrbios estão disponíveis para exploração; desbloquear as outras cidades — San Fierro e Las Venturas — e
áreas rurais novamente requer a conclusão de missões específicas. «Grand Theft Auto: San Andreas makes a surprise debut on PS3». Ele comentou: "Quero sentir que posso parar a qualquer momento e descobrir coisas novas, quero sentir que posso subir em qualquer telhado, quero conhecer o mapa e reconhecer onde estou".[63] O co-escritor Dan
Houser, disse que a equipe de desenvolvimento se esforçou bastante para que cada metrópole não parecesse "uma cidade de brinquedo" ou algo "quadrado". Consultado em 25 de setembro de 2021 ↑ Vatsa, Shubhendu (9 de agosto de 2021). «San Andreas rated AO, Take-Two suspends production». Consultado em 24 de setembro de 2021 ↑ a b c d
e f «PS2 Preview: Grand Theft Auto: San Andreas». Desde o momento em que entramos no estúdio, sabíamos que ele iria nos surpreender com sua performance".[102] A aparência de Ryder foi diretamente inspirada no rapper Eazy-E.[97][94][103] Personalidades já conhecidas no campo da atuação também fizeram participações importantes no jogo,
incluindo os atores Samuel L. «Como jogar o modo multiplayer de GTA: San Andreas nos consoles». Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Bramwell, Tom (6 de janeiro de 2008). Versões para plataformas móveis foram lançadas inicialmente em 2013, enquanto que uma versão aprimorada, sob o subtítulo The Definitive Edition, foi lançada em 2021.
Consultado em 5 de outubro de 2021 ↑ Dunham, Jeremy (12 de maio de 2004). Antes de morrer, Smoke confessa que se vendeu pelas promessas de dinheiro e poder feitas por Tenpenny, que aparece para levar sua parte da fortuna e fugir da cidade. PlayStation.Blog. Fase: Créditos finais ↑ «San Andreas Characters». «Fan-Favorite PS2 Games
Launching on PS4 Tomorrow». ↑ Bogenn 2004, p. 23. «Go big or go broke». Consultado em 21 de setembro de 2021 ↑ a b Rockstar North (2004). Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Barker, Sammy (16 de agosto de 2021). Consultado em 7 de outubro de 2021 ↑ «Best Video Games for 2004». Janeiro de 2010 ↑ «GamesTM Top 100». The
Hollywood Reporter. «Which Grand Theft Auto Has The Biggest World Map?». Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ Rockstar North (2005). D. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Bogenn 2004, p. 177-183. Gamasutra. Fase: Burning Desire ↑ Rockstar North. [S.l.]: Turner Publishing Company. 26 de outubro de 2004. «GTA 4 Date Confirmed».
«'Halo 2' sales top $125 million, beat GTA - Nov. «Next Grand Theft Auto Game to Debut on the PS2». Arquivado do original em 10 de abril de 2008 ↑ Weaver, Tim. Consultado em 3 de outubro de 2021 ↑ Dunham, Jeremy (30 de julho de 2004). Mas quando você está fazendo a narração, está pensando apenas na sua voz. Segundo o projetista Chris
Rothwell, os membros da equipe de programadores se "esforçaram continuamente para melhorar os conjuntos de recursos, eficiência e usabilidade do mecanismo de script em todo o desenvolvimento da série GTA".[77] Com os avanços da tecnologia para época, Rothwell disse que a Rockstar conseguiu polir e melhorar de forma mais adequada as

missões on-rails e cutscenes que possuem script, além de adicionar "incontáveis comandos específicos do jogo". Fase: Wear Flowers in Your Hair ↑ Rockstar North. Fase: Badlands ↑ Rockstar North. «The best PS2 games of all time». Consultado em 1 de dezembro de 2017. Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ «50 Best PS2 Games Ever: The
Best PS2 Games to Play». «Grand Theft Auto Trilogy Now Available for the Mac». GamesRadar+. (8 de abril de 2008). 22 de abril de 2021. Fase: Breaking the Bank at Caligula's ↑ Rockstar North. Consultado em 2 de outubro de 2021 ↑ «Rockstar Games Announces Release Date for Grand Theft Auto: Liberty City Stories on PlayStation(R)2».
Sportskeeda. «San Andreas Delayed». TechTudo. Além disso, existem os jogos de casino e apostas em corridas de cavalos virtuais.[26] Sinopse Mundo Os eventos de San Andreas acontecem em 1992 no estado fictício de San Andreas, nos Estados Unidos — com base no retrato do início dos anos 1990 dos estados da Califórnia e Nevada — que consiste
em três cidades principais: Los Santos (baseada em Los Angeles), San Fierro (com base em São Francisco) e Las Venturas (baseada em Las Vegas). Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ a b Carle, Chris (2 de novembro de 2005). Cópia arquivada em 14 de julho de 2013 ↑ Fahey, Mike (17 de novembro de 2011). ↑ Bogenn 2004, p. 142-171.
143671889 A referência emprega parâmetros obsoletos |pp= (ajuda) ↑ John, Tracey (30 de julho de 2009). Consultado em 5 de outubro de 2021 ↑ Hwang, Kaiser (5 de janeiro de 2004). Consultado em 28 de setembro de 2021 ↑ a b McDonald, Kelly (13 de setembro de 2013). Consultado em 3 de outubro de 2021 ↑ «GTA San Andreas: We've played
it!». Isso lhe dá mais vida do que antes".[73] Com os avanços da linguagem de script, a Rockstar adicionou elementos em San Andreas que não eram possíveis de serem colocados em Vice City. «The 5 Best Grand Theft Auto Games». «Grand Theft Auto trilogy launches for Amazon Fire TV, Kindle Fire». 29 de março de 2006. Consultado em 17 de
setembro de 2021 ↑ «Archive - 5th Annual Game Developers Choice Awards». «Top 25 PlayStation 2 Games – The Games That Defined A Generation». Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ «GTA: SA Special Edition Coming». You can track the progress of your request at: If you have any other questions or comments, you can add them to that
request at any time. 11, 2004». «Grand Theft Auto: San Andreas (II)». «10 Films We See in the Grand Theft Auto Games». «Grand Theft Auto: San Andreas - review». «GTA San Andreas Soundtrack: All radio stations». Jackson, James Woods lead San Andreas' all-star cast». ESRB. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Sahbegovic, Alan (18 de junho
de 2021). Dark Zero. 18 de janeiro de 2005. O Metacritic calculou uma nota média de 93/100 baseado em 58 avaliações para a versão de Xbox[210] e 47 resenhas para a versão de Windows.[209] Os revisores elogiaram as suas taxas de quadros mais estáveis,[200] melhorias visuais,[200][201][208] resolução de tela mais alta[201][204] e tempos de
carregamento mais curtos,[205][208] além da possibilidade de estação de rádio personalizada[200][206] e recurso de replay.[200][201] Entretanto, muitos citaram problemas técnicos em ambas as versões.[204][205][202] Matt Miller, da Game Informer, disse que a versão de Windows corrigiu muitos problemas de pop-up da versão original de
PlayStation 2, e observou que ambas as versões "mostram melhorias perceptíveis no departamento gráfico, especialmente no domínio da luz e sombra".[200] Entretanto, Miller observou que a versão de Xbox "ainda tem muitos problemas na distância de visão", mais do que ele gostaria de ver numa plataforma mais "potente".[200] Joe Dodson, da
Game Revolution, elogiou as resoluções mais altas presentes na versão de Windows,[201] fator que também foi elogiado por Jeff Gerstmann, da GameSpot.[204] Gerstmann notou alguns problemas na resolução em 480p na versão de Xbox, dizendo que quando habilitada, "o aliasing fica fora de controle"; entretanto, o revisor comentou que na
resolução padrão "o jogo geralmente parece ótimo".[203] Seus tempos de carregamento mais rápidos foram elogiados por Dan Adams, da IGN, dizendo que na versão de Windows, ele nunca esperou "mais do que uma fração de segundo para o mundo do jogo carregar ao entrar ou sair de um edifício".[208] Sal 'Sluggo' Accardo, da GameSpy, disse que
os tempos de carregamento mais rápidos da versão de Windows foram "uma grande melhoria em relação à versão de PS2".[205] Já no Xbox, Gerstmann disse que os tempos de carregamento "não parecem ser muito mais rápidos do que no PlayStation 2", e estranhou a presença de "uma mensagem de carregamento aparecendo ocasionalmente na tela,
mesmo em situações em que os tempos de carregamento deveriam estar ocultos, como ao mudar seu penteado".[203] Dodson disse que o esquema de controles do porte para Xbox "funciona perfeitamente",[202] enquanto que Accardo elogiou os controles com mouse e teclado do Windows, dizendo que não conseguiria mais se imaginar "jogando San
Andreas em um console".[205] Dodson chamou a exclusão da mira automática da versão de Windows como uma "arma de dois gumes, devido ao fato de que os inimigos não são inteligentes ou letais o suficiente para lidar com alguém que pode atirar neles regularmente na cabeça", mas achou que a mira livre melhorou o combate.[201] Da mesma
forma que Dodson notou a ausência de checkpoints na versão original de PlayStation 2,[192] ele também criticou a ausência de tal elemento nos relançamentos.[201][202] Miller elogiou a taxa de quadros mais estável de ambas as versões.[200] Adams criticou a inteligência artificial durante o combate, observando que não foi aperfeiçoada desde sua
versão original, e disse que os jogadores que estão acostumados com jogos para Windows como Far Cry e Half-Life 2 notarão "uma enorme diferença no nível de inteligência dos inimigos".[208] A inclusão de uma estação de rádio personalizada e do recurso de replay foi elogiada por Miller, chamando-as de "adições interessantes".[200] Will Tuttle, da
GameSpy, disse que a trilha personalizada foi uma "grande adição ao jogo", mas achou uma pena o fato da versão de Xbox não salvar os replays, ao contrário da versão de Windows.[206] Gerstmann disse que a "estranheza visual" no Xbox e um "punhado de problemas técnicos" no Windows "impedem que qualquer uma das [duas] versões seja a
melhor do grupo".[204][203] Um aspecto elogiado por Gerstmann foi na versão física do jogo para Windows, dizendo que sua embalagem é "uma das mais legais que existe para jogos de PC".[204] Versão portátil Recepção Resenha crítica Publicação Nota Eurogamer.it 9/10[211] Metro 7/10[212] IGN 8,3/10[213] Pocket Gamer [214] TouchArcade
[215] Pontuação global Agregador Nota média Metacritic 84/100[216] As versões para dispositivos móveis de San Andreas receberam uma resposta positiva. «Born to ill. O equilíbrio entre alimentação e atividade física afeta sua aparência e atributos físicos.[4] O jogo também monitora as habilidades adquiridas em áreas como direção,[13] manuseio
de armas de fogo,[23] resistência e capacidade pulmonar, que melhoram à medida que o jogador os usufrua.[5][6] CJ pode aprender três estilos diferentes de combate corpo a corpo — boxe, kickboxing e kung fu — nas academias de cada uma das três cidades do jogo.[24] CJ também pode falar com alguns pedestres, respondendo de forma negativa ou
positiva.[25] Um novo recurso adicionado ao jogo é a guerra de gangues.[26] As batalhas com gangues inimigas ocorrem sempre que o jogador se aventura em território inimigo e mata pelo menos três membros da gangue. Quando você está agindo para a câmera, você realmente não pensa na sua voz. Consultado em 5 de outubro de 2021 ↑ Lewis,
Ed (12 de janeiro de 2004). Consultado em 5 de outubro de 2021 ↑ Thorsen, Tor (14 de janeiro de 2004). «Take-Two registers GTA: San Andreas». MakeUseOf. 27 de setembro de 2013. Caso o jogador conquiste todos os territórios, nenhum deles poderão ser atacados.[26] Vários minijogos estão disponíveis em San Andreas, incluindo basquetebol,
bilhar, jogos de ritmo (dança e "saltar" em lowriders suspendidos), pôquer e máquinas de jogo eletrônico que homenageiam os clássicos jogos de arcade. O título, mesmo assim, tornou-se o jogo mais vendido de 2004, com mais de 27,5 milhões de cópias já tendo sido vendidas e permanecendo até hoje como o jogo mais vendido do PlayStation 2 e um
dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Bramwell, Tom (26 de setembro de 2005). «GTA San Andreas trailer: right here». Lopez chamou a sua história de "convincente", e achou que as missões de San Fierro são as "mais bem escritas do jogo".[193] Reiner disse que a maneira da Rockstar de contar
histórias, mesclando referências a cultura popular com um tom de seriedade, é um dos pontos de "destaque" do título.[190] Hoogland chamou o seu enredo de "interessante",[188] com Reparaz comentando que a sua história é "épica".[194] Dunham disse que San Andreas oferece "mais horas de entretenimento do que todos os Grand Theft Autos
anteriores combinados", e achou que o jogo possui uma narrativa superior em relação a seus antecessores.[26] Gerstmann disse que suas missões "são muito mais emocionantes, em média, do que em alguns jogos anteriores da série GTA. «Welcome to Grand Theft Auto IV». É impossível".[105] "Supply Lines" também foi fortemente criticada por
outros jogadores por conta de sua dificuldade.[106] O rapper Ice-T, que já atuou como si mesmo em jogos como UFC: Tapout (2002) e Def Jam: Fight for NY (2004), interpretou o personagem Madd Dogg em San Andreas, com sua personalidade sendo semelhante ao rapper Snoop Dogg.[107][103] O ator Frank Vincent, reprisou o seu papel no
personagem Salvatore Leone de Grand Theft Auto III. «Member Grand Theft Auto: San Andreas?». «GTA: Liberty City Stories: Frank Vincent Speaks». «5 reasons why San Fierro is the most underrated city in GTA San Andreas». Realmente não acho que nenhum jogo tenha alcançado esse nível de escala antes, mantendo alguma coisa com este nível
de detalhes. GamePro. Consultado em 29 de setembro de 2021 ↑ a b c «Young Maylay RiotSound interview». É o quinto título principal da série Grand Theft Auto e foi lançado em outubro de 2004 para PlayStation 2 e em junho de 2005 para Xbox e Microsoft Windows. Arquivado do original em 13 de setembro de 2005 ↑ Van Autrijve, Rainier (15 de
dezembro de 2004). Fase: A Home in the Hills ↑ Rockstar North. GamingBolt. However, it is not intended to provide extensive support to Outlook.com users. Business Wire. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Sulic, Ivan (11 de junho de 2004). Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Dunham, Jeremy (20 de agosto de 2004). Vamos conseguir
alguém que soe perverso para o personagem e, se não for famoso, isso não nos incomoda em nada."[76] O protagonista Carl Johnson é dublado e interpretado por Young Maylay, à época um aspirante a rapper de Los Angeles em início de carreira.[97] Maylay estava trabalhando em Nova Iorque quando recebeu um telefonema de seu amigo e coescritor do jogo DJ Pooh, que estava em uma reunião com a equipe da Rockstar. ISBN 0-7440-0429-2 A referência emprega parâmetros obsoletos |pp= (ajuda) Kushner, David (2014). Consultado em 16 de abril de 2014. Toreno trabalha para uma agência secreta do governo americano, e propõe que CJ faça alguns trabalhos clandestinos em troca da
liberdade de Sweet.[51] Em Las Venturas, Carl ajuda Woozie a erguer um novo cassino, mas o empreendimento é ameaçado pela máfia.[51] Com a ajuda dos músicos Kent Paul, Maccer, e do ex-advogado Ken Rosenberg, CJ se infiltra no cassino da máfia e articula um plano de roubo.[52][53] Após fazer um último serviço para Tenpenny e Pulaski, CJ é
obrigado a cavar duas covas no deserto: uma para si, e outra para Hernández, um recruta da polícia que estava delatando seus crimes para a corregedoria. «San Andreas dominates 2004 as UK market grows 6.6 per cent». Esse sistema permitiu que os designers implementassem uma jogabilidade com muita animação codificada inteiramente na
linguagem de script, como no jogo de sinuca, no basquete, no paraquedas e em várias outras áreas".— Chris Rothwell, GameSpot, Maio de 2006.[77] Diversos aspectos de jogabilidade que não existiam em títulos anteriores estão presentes em San Andreas. It also provides some information about how users with Outlook.com accounts can report junk
email and phishing attempts. Consultado em 9 de outubro de 2021 ↑ a b c d e f Gerstmann, Jeff (7 de junho de 2005). p. 1200. Consultado em 7 de outubro de 2021 ↑ Sahbegovic, Alan (1 de agosto de 2021). AllGame. Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ Osborn, Alex (28 de junho de 2013). Consultado em 4 de outubro de 2021 ↑ Bhushan,
Rahul (16 de setembro de 2020). CNN Money. You're Reading a Free Preview Pages 4 to 5 are not shown in this preview. Game Informer. ISBN 978-1-4200-1315-3 ↑ «NPD: $9.9 billion worth of console games sold in 2004». Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ «Pirated Version Of GTA: San Andreas Hits 'Net». Ziff Davis. [S.l.]: CRC Press. «A
gangsta's paradise. Garbut relatou: "Fizemos uma viagem enorme, atravessando os estados em um comboio de Lincoln Town Car... «Grand Theft Auto: San Andreas [Box Set] – Review». Consultado em 7 de outubro de 2021. Rio de Janeiro: Darkside. Cópia arquivada em 3 de março de 2018 ↑ a b «GTA Gets Real». Fase: Home Coming ↑ Rockstar
North. Consultado em 7 de outubro de 2021 ↑ Rockstar. Consultado em 1 de maio de 2008. Arquivado do original em 2 de janeiro de 2014 ↑ a b c d Bertz, Matt (Dezembro de 2012). Consultado em 28 de setembro de 2021 ↑ a b «Sam Houser: "GTA IV crazier than ever"». Isso apenas adiciona mais coisas [neste ambiente] de três dimensões; não é
tão divertido sem elas".[75] Em relação à montanha presente no jogo, o Mount Chiliad, Dan Houser comentou: "Uma das coisas que o campo oferece é uma montanha, você nunca viu uma montanha em um GTA antes. Ao contrário dos dois jogos anteriores, que eram inspirações de apenas uma única cidade, este título é composto por três metrópoles:
Los Santos, San Fierro e Las Venturas, baseadas em Los Angeles, São Francisco e Las Vegas, respectivamente, e seu mapa é substancialmente mais do triplo do tamanho daquele visto em Vice City.[71] San Andreas já havia aparecido anteriormente no primeiro Grand Theft Auto (1997), mas era retratado apenas como uma versão bidimensional de
São Francisco.[72] Garbut disse que não desejava que San Andreas fosse "grande pelo simples fato de ser" e que ele e a equipe da Rockstar poderia "ter tornado Grand Theft Auto III ou Vice City muito maiores e simplesmente repetirem as mesmas coisas por quilômetros a fio, preenchendo o que tínhamos, mas ninguém quer dirigir por quilômetros de
edifícios idênticos".[63] O objetivo da equipe e de Garbut com o mundo do jogo era criar uma "profundidade" em cima de sua exploração, fazendo com que cada cidade parecesse diferente uma com a outra, embora ainda pertencessem ao mesmo cenário. [...] Eu parei, tentei trapacear, não conseguia me ouvir, era muito chato. «Grand Theft Auto: San
Andreas - Original Game Soundtrack». Consultado em 9 de outubro de 2021 ↑ a b c d e Johnson, Leif (18 de dezembro de 2013). Por exemplo, os jogos de cassino e máquinas de jogos em 2D não eram viáveis em Vice City até que uma série de comandos de sprites de exibição de heads-up foram adicionados durante o desenvolvimento de San Andreas.
«Next Grand Theft Auto due Q4 2004». Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ «GTA sex scandal hits Australia». Consultado em 5 de outubro de 2021 ↑ Thorsen, Tor (8 de janeiro de 2004). Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ a b Bogenn 2004, p. 200-201. 29 de julho de 2005. 15 de abril de 2004. Wilson, Jeffrey (17 de setembro de 2013).
Arquivado do original em 6 de março de 2012 ↑ «GTA San Andreas: Impressions, Gameplay Videos, New Screens & Uncut Trailer». Arquivado do original em 9 de outubro de 2013 ↑ «Grand Theft Auto V Information». Official Xbox Magazine. San Andreas foi aclamado pela crítica ao ser lançado, com elogios sendo direcionados particularmente para
sua música, jogabilidade, história e projeto de mundo aberto. Aquela época [início dos anos 90] em Los Angeles é tão importante e nós sabíamos há muito tempo que a franquia precisava acabar lá. «UK Charts: GTA San Andreas smashes UK sales record». Consultado em 28 de setembro de 2021 ↑ «GTA V: 10 Movies That Inspired The Franchise».
«What Are Video Games Turning Us Into?». «GTA: San Andreas available for iOS now, coming to Android 'soon'». Vicious Sid, da GamePro, disse que a principal vantagem de San Andreas em relação a Vice City é o tamanho de seu mapa,[191] enquanto que Mark Hoogland, da AllGame, observou que o seu "enorme mundo" é a melhor parte do jogo.
[188] Reiner disse que o mundo de San Andreas é tão "expansivo" que o "sentimento de 'eu não vi nada ainda' anda constantemente com você",[190] ao mesmo tempo que Gerstmann achou que o tamanho de seu mapa é "controlado de forma inteligente", analisando que cada cidade parece ser diferente da outra.[27] Mikel Reparaz, da GamesRadar+,
comentou que o jogo apresenta "um dos mundos virtuais mais convincentes já criados",[194] enquanto que Miguel Lopez, da GameSpy, disse que a Rockstar "capturou com sucesso o tom da Costa Oeste americana" do início dos anos 1990.[193] Apesar dos elogios, alguns ficaram menos entusiasmados com a execução de alguns elementos visuais e
técnicos do mapa. E eu não poderia fazer isso, porra. Consultado em 30 de setembro de 2021. O gerente de relações públicas da Rockstar, Hamish Brown, disse: "A Rockstar North está levando o hardware aos seus limites desta vez. 9 de julho de 2004. Even the voice actor hated it.». Fase: Cleaning the Hood ↑ Rockstar North. CJ parte para resgatálo; após uma perseguição pelas ruas de Los Santos, Tenpenny perde controle do veículo e cai de uma ponte. Então, os caras que você vê no gueto e os caras que você vê no campo vão atuar e ter uma aparência diferente. «5 movies that inspired GTA San Andreas». The Handbook of Mobile Middleware. «Rockstar's games on Steam». Consultado em 11
de outubro de 2021 ↑ a b Androvich, Mark (8 de novembro de 2007). ↑ Benfica, Alex (27 de abril de 2011). New Postmaster SiteWelcome to the new Outlook.com Postmaster site. 6 de junho de 2005. «GTA: San Andreas to be Xbox Original». Trocamos apenas os pinos 12 do Arduino Uno pelo pino 6, e o 11 pelo 7, pois os mesmos já estão sendo
utilizados pelo leitor RFID. Arquivado do original em 20 de junho de 2007 ↑ a b c d e f g Dodson, Joe (27 de junho de 2005). O lançamento de Grand Theft Auto IV levou a Rockstar a redesenhar o cenário de Liberty City, com a terceira encarnação sendo mais fortemente baseada na cidade de Nova Iorque da vida real — entre as melhorias feitas
incluíam-se mais profundidade no número de edifícios usados e os detalhes de cada um,[282] removendo quaisquer pontos mortos ou espaços irrelevantes.[278] Quando a Ars Technica analisou Grand Theft Auto IV, ela notou que a "ligeira regressão da série de Grand Theft Auto: San Andreas" em termos de cenário foi "surpreendente".[279] O foco no
realismo e na profundidade continuou com Grand Theft Auto V, embora visasse fornecer um ambiente mais expansivo do que Grand Theft Auto IV, com a equipe de desenvolvimento redesenhando Los Santos,[283][284] para emular totalmente a cidade real de Los Angeles, criando assim um ambiente com uma qualidade superior,[285] e em uma
escala maior com a incorporação de áreas rurais e desérticas.[286][280] Houser elaborou que "para fazer uma versão adequada de Los Angeles, [...] o jogo tem que dar a você uma sensação de expansão" e, portanto, considerou que dividir o orçamento e a força de trabalho para criar várias cidades teria prejudicado o objetivo de emular o ambiente da
vida real.[285] Garbut sentiu que na era do PlayStation 2 a equipe não tinha os recursos técnicos para capturar Los Angeles adequadamente, resultando na interpretação de San Andreas de Los Santos parecendo um "cenário ou uma fase de jogo com pedestres circulando aleatoriamente",[285] efetivamente considerando San Andreas como um ponto
de partida para Grand Theft Auto V com a nova geração de consoles. 21 de abril de 2020. We've introduced this new site in order to help senders improve their reputations and increase deliverability into Outlook.com inboxes. 11 de dezembro de 2012. Cópia arquivada em 31 de outubro de 2015 ↑ Sarkar, Samit (1 de dezembro de 2015). Consultado
em 9 de outubro de 2021 ↑ a b c d Hodapp, Eli (12 de dezembro de 2013). Além disso, ele opinou que o jogo possui "uma jogabilidade realmente boa construída naturalmente no ambiente".[73] Nós amamos Los Angeles, e toda a vibração da cultura de gangues de rua. Consultado em 7 de outubro de 2021 ↑ a b «Grand Theft Auto: San Andreas for
PlayStation 2 Reviews». 3 (3–4). GamesRadar. «Envisioning a World Without Racism With Grand Theft Auto: San Andreas». TouchArcade. «New GTA: San Andreas Trailer». 23 de setembro de 2005. «Grand Theft Auto: San Andreas VR Announced for Oculus Quest 2». Power Unlimited. Sam Houser, presidente da Rockstar Games, foi o produtor
executivo do jogo. Portanto, se você cair de uma ponte, não vai se afogar. TechRadar. «Grand Theft Auto And The Airbrushing Of History». Entertainment and Leisure Software Publishers Association. «Grand Theft Radio: The Soundtracks of San Andreas». Official U.S. PlayStation Magazine (85). Arquivado do original em 16 de março de 2018 ↑ «The
100 best games of all time». Consultado em 28 de setembro de 2021 ↑ a b c Shive, Chris (23 de fevereiro de 2017). Cópia arquivada em 6 de novembro de 2013 ↑ a b c Makuch, Eddie (2 de novembro de 2012). «The 15 greatest video games of the 00s – ranked!». Send another report Close feedback form English (United Kingdom)English (United
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Em 8 de novembro de 2007, a Take-Two anunciou uma proposta de acordo para a ação coletiva que surgiu contra eles na sequência da controvérsia do Hot Coffee.[249] O processo foi finalmente aceito, embora a Take-Two e a Rockstar não tenham admitidos terem cometido um crime ou responsabilidade em cima disso. p. 2. Reino Unido: Future
Publishing. Perry, Douglass; Dunham, Jeremy; Lewis, Ed (21 de janeiro de 2004). Consultado em 3 de outubro de 2021 ↑ Evans-Thirlwell, Edwin (16 de julho de 2013). Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Burnes, Andrew (19 de outubro de 2004). Existem 30-50% mais polígonos na tela, o que resulta em um mundo que prospera e floresce como
nunca antes".[111] Assim como seus antecessores, a equipe utilizou o motor gráfico RenderWare, da Criterion Games.[112][113] O motor foi aprimorado e oferece texturas reflexivas, iluminação e sombras dinâmicas mais detalhadas do que antes.[76] Uma nova tecnologia de streaming foi criada para San Andreas, servindo como assistência para fazer
com que o jogo não possua telas de carregamento, exceto durante as transições entre ambientes internos e externos.[15] Esta tecnologia foi criada para que a renderização do mapa não comprometesse a qualidade; Dan Houser disse: "Olhando para trás, para Vice City, tínhamos um mapa bastante grande, mas nem tudo era tão denso e interessante
quanto poderia ter sido. (15 de novembro de 2006). «Grand Theft Auto: San Andreas (Xbox)». Consultado em 5 de outubro de 2021 ↑ a b Bogenn 2004, p. 164-171. 272 páginas. Eu trabalho na televisão e trabalho no cinema, e atuar são duas coisas diferentes".[108] Aspectos técnicos e de jogabilidade San Andreas foi o último Grand Theft Auto
desenvolvido especificamente para o PlayStation 2, com os desenvolvedores almejando explorar todo o hardware do console. Ficamos chateados com as pessoas dizendo: 'Não podemos nadar'. Consultado em 3 de outubro de 2021 ↑ Kingston, Anee (24 de janeiro de 2008). Perry, Douglass (7 de junho de 2005). The Truth ajuda-o a conseguir uns
mecânicos para torná-la operante novamente, enquanto Kendl cuida da gerência.[47] Com a ajuda de Woozie, CJ se aproxima da organização Loco Syndicate, comandada pelo trio Jizzy B, T-Bone Mendez e Mike Toreno.[48] Após obter a confiança do grupo, CJ destrói a fábrica de drogas e mata os cabeças da organização, incluindo Ryder.[49][50] Carl
posteriormente, descobre que Toreno sobreviveu ao ataque. Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ Crecente, Brian (1 de setembro de 2009). Arquivado do original em 25 de outubro de 2015 ↑ a b Adams, David (20 de julho de 2005). IGN. «GTA IV Overtakes San Andreas in Lifetime Sales [Correction]». ↑ Bogenn 2004, p. 178. Consultado em 28
de setembro de 2021 ↑ Dunham, Jeremy (12 de maio de 2004). Além disso, os consumidores tiveram a opção de trocar seus jogos com classificação "AO" por versões com classificação "M", bem como obter um reembolso de 35 dólares se concordassem em assinar uma declaração judicial.[249] Um relatório do The New York Times, datado de 25 de
junho de 2008, menciona que um total de 2.676 reembolsos foram feitos para a mudança de título durante os dois meses anteriores.[250] De acordo com a Take-Two, em 2006 foi feito um pagamento de 20 milhões de dólares por danos ao consumidor, o que levou a empresa a ser submetida a um estatuto jurídico mais severo, que estipulou que, em
caso de violação das disposições da reclamação, a empresa teria que pagar um adicional de 11 mil dólares por cada cobrança ajuizada.[251] Violência e estereótipos raciais San Andreas foi alvo de críticas devido ao seu conteúdo violento e certos estereótipos raciais presentes em seu enredo e cenário.[252] Um estudo realizado pelo jornal acadêmico
Games and Culture com diferentes grupos de jovens engajados no jogo descobriu que "eles não recebem passivamente as suas imagens e conteúdo"; a publicação observou que a representação das comunidades afro-americanas e latinas do jogo como centros de violência e criminalidade "reifica estereótipos discriminatórios e fornece aos jovens
adolescentes modelos de papel negativos".[253] O The New York Times comentou que San Andreas "ressalta o que alguns críticos consideram uma tendência perturbadora: jogos populares que reproduzem estereótipos raciais, incluindo imagens de jovens negros cometendo crimes e se divertindo com violência nas ruas".[252] Em contrapartida, a
Wired viu o alegado estereótipo como irônico,[254] enquanto que a Kotaku observou que a história do jogo pode ser tratada com personagens de origens étnicas diferentes.[255] Ação judicial de Michael Washington Um processo isolado contra a Take-Two ocorreu no final de 2012, no qual o cantor Michael "Shagg" Washington, vocalista do grupo de
rap Cypress Hill, alegou na corte da Califórnia que Carl Johnson foi desenhado com base em sua vida, história pessoal e aparência física. Arquivado do original em 14 de novembro de 2014 ↑ a b c d e f g h i j Boyer, Crispin; Hsu, Dan; Davison, John (16 de novembro de 2004). O programa exibe na tela mensagens referentes ao cartão utilizado, sendo
que no nosso caso, o display apresenta mensagem de “Acesso Liberado” para a tag no estilo chaveiro, e “Acesso Negado” para a tag no estilo cartão. GamesTM (100). Metaboli. Cópia arquivada em 8 de novembro de 2018 ↑ «Top 100 beste video games aller tijden». Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ Reiner, Andrew (8 de dezembro de 2015).
Consultado em 30 de dezembro de 2014. The Boston Globe. O potenciômetro é utilizado para controlar o contraste do LCD, e no circuito foi usado um de 10 K : Programando Arduino com Leitor RFID: Para o programa, baixe a biblioteca MFRC522 nesse link. «As Good As It Ever Was». Eu nunca penso em ser um vilão, mas como posso chegar ao
coração do personagem que estou interpretando. Consultado em 17 de setembro de 2021 ↑ «Interactive Achievement Awards 2005 (Concept)». Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Ransom-Wiley, J. 20 de abril de 2012. Assim como os jogos antecessores, San Andreas possui uma extensa variedade de faixas musicais disponíveis, retiradas
especialmente da época na qual o jogo é ambientado.[4] O sistema utilizado para a música sofreu diversas melhorias a partir do que foi utilizado nos jogos anteriores da série. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Swider, Matt (12 de dezembro de 2013). Consultado em 30 de setembro de 2021 ↑ Gibson, Ellie (30 de janeiro de 2006). «God spelled
backwards is Dogg. «GTA: San Andreas Confirmed for PC». Consultado em 18 de novembro de 2015 ↑ Yoshida, Shuhei (4 de dezembro de 2015). GameCentral. Consultado em 7 de março de 2019. 6 de julho de 2005. Reports First Quarter Fiscal 2005 Financial Results». 2018. Tive de usar todas as técnicas que aprendi para dar vida a Big Smoke e
ter certeza de que tinha o tom certo para seu personagem".[101] Em relação à personalidade de Ryder, Eiht comparou-o com o personagem O-Dog, do filme Menace II Society, onde, neste longa-metragem, Eiht interpretou o personagem A-Wax: "Eu compararia Ryder mais com O-Dog do que com A-Wax, porque ele é mais imprudente e mais induzido
por drogas. Review». Por exemplo, extensões urbanas presentes em Los Santos tiveram inspirações em Compton; uma ponte vermelha presente no noroeste do mapa de San Fierro, foi inspirada na famosa Ponte Golden Gate; já os cassinos de Las Venturas foram influenciados nos cassinos de Las Vegas e possuem um papel na história do jogo.[4] De
acordo com Dan Houser, a Rockstar planejava construir uma ambientação de muitas perspectivas diferentes para garantir que as missões presentes no jogo mostrassem "todos os melhores recursos do mapa".[73] Alguns jogadores achavam que o mapa de Vice City era bastante "plano". «First Look: Grand Theft Auto: San Andreas». «GTA: San
Andreas now available for (some) Windows Phones weeks late». «Take-Two Registers GTA: Bogota». Consultado em 4 de outubro de 2021 ↑ Sahbegovic, Alan (4 de fevereiro de 2021). 18 de outubro de 2004. Um medidor de fôlego define a capacidade do personagem de se manter submerso debaixo d'água. A equipe de desenvolvimento realizou
grandes pesquisas com o objetivo de reproduzir as diferentes cidades dentro do jogo. gamechoiceawards.com. Lembro-me de estar no Reino Unido na época em que isso estava explodindo e estava completamente fascinado e apavorado com isso — eles se vestem de forma incrível — mas esses caras são todos como soldados e são tratados como
exércitos, e isso é uma coisa muito séria e assustadora".[79] Segundo Dan Houser, a equipe se preocupou em fazer com que San Andreas não se trata-se apenas de um jogo sobre gangues e queria que todos os elementos da narrativa combinassem e ainda fizessem sentido.[73] DJ Pooh, na época conhecido pelo seu trabalho de co-roteirista para o filme
Friday (1995), foi contratado para ser o co-escritor do jogo a fim de desaderir a perspectiva britânica sobre a cultura das gangues de Los Angeles de seu roteiro, visto que a Rockstar North era composta, em sua maioria, por residentes do Reino Unido.[80] Sobre essa perspectiva de enredo, DJ Pooh declarou: "Uma coisa que me deixa um pouco
nervoso é a noção de que é um jogo sobre gangues, o que não é realmente", acreditando que o título aborda temas diversificados.[75] Durante o anúncio de San Andreas, a Grove Street Families era intitulada como Orange Grove Families e representada pela cor laranja em vez de verde.[81][82] Além da representação das gangues, o jogo também
retrata a epidemia de crack, que foi um aumento no uso da droga nas principais cidades dos Estados Unidos entre o início dos anos 1980 e o início dos anos 1990, servindo também como uma influência para a narrativa.[83][84] Eventos da vida real que envolveram policiais também inspiraram os acontecimentos em San Andreas. PlayStation 2. No
agregador de resenhas Metacritic, o título tem uma pontuação média de 95/100 para sua versão original de PlayStation 2, com base em 80 avaliações, indicando "aclamação universal".[195] Foi o jogo de PlayStation 2 com a maior pontuação no Metacritic em 2004,[196] e o segundo com a maior pontuação no geral naquele ano, atrás de Half-Life 2.
[197] Além disso, é o quinto jogo mais bem avaliado da história do PlayStation 2, empatado com uma série de outros.[b] Os revisores elogiaram principalmente a sua trilha sonora,[188][189][192][26] jogabilidade,[9][191] história,[190][27][194] dublagem[189][190][192][27] e projeto de mundo aberto,[188][189][26] apesar de alguns terem criticado
certos aspectos visuais[189][191] e problemas técnicos.[9][191][27] Escrevendo para a IGN, Jeremy Dunham descreveu-o como o "melhor jogo de PlayStation 2 já feito" e "uma peça de software definitiva" para a plataforma,[26] dando-lhe uma nota 9,9/10 — a maior pontuação já dada a um jogo de PlayStation 2 pela publicação.[199] O editor Andrew
Reiner, da Game Informer, comentou que San Andreas "definirá uma geração e mudará para sempre a maneira como vemos os jogos eletrônicos" e disse que era "um dos melhores jogos" que ele já jogou.[190] Crispin Boyer, da Electronic Gaming Monthly, descreveu-o como uma "obra-prima",[189] enquanto que Jeff Gerstmann, da GameSpot, achou
que o título "faz jus ao nome Grand Theft Auto [...] é, sem dúvida, o melhor jogo da série".[27] Muitos revisores elogiaram o tamanho e a fidelidade do mundo de San Andreas. Jackson como Frank Tenpenny.[232][233] O jogo recebeu seis indicações no 9º Interactive Achievement Awards, vencendo nas categorias de "Excelência em Trilha Sonora" e
"Jogo de Console de Ação-aventura do Ano".[234] O jogo foi ainda indicado em seis categorias no 2º British Academy Games Awards e em quatro no 5º Game Developers Choice Awards.[235][236] San Andreas foi o grande vencedor do Golden Joystick Awards de 2005, vencendo nas categorias de "Jogo do Ano", "Jogo de PlayStation 2 do Ano", "Melhor
Trilha Sonora de um Jogo em 2005", "Herói de 2005" para o protagonista Carl Johnson, e "Vilão de 2005" para o antagonista Tenpenny.[237] Controvérsias Hot Coffee Ver artigo principal: Hot Coffee O Hot Coffee trata-se de uma modificação lançada em junho de 2005 para San Andreas, que permitia o destravamento de um conteúdo sexualmente
explícito originalmente oculto no jogo. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Thorsen, Tor (12 de maio de 2004). Consultado em 9 de outubro de 2021 ↑ a b c d e 'Sluggo' Accardo, Sal (13 de junho de 2005). Tão chato. Hsu disse que sua música supera o que Grand Theft Auto III e Vice City "já fizeram incrivelmente bem",[189] enquanto que Matt
Miller, da Game Informer, achou que o "tom divertido" do enredo "se estende à uma trilha sonora musical fenomenalmente diversa, onde até mesmo a escolha da música parece zombar da correção política que une a mídia mais popular atualmente".[190] Dodson disse que "as estações de rádio fornecem uma trilha sonora esquizofrênica para suas
aventuras no pandemônio", fornecendo uma "refeição sonora incrível".[192] Dunham descreveu a sua trilha sonora como "forte e, em muitos aspectos, muito melhor do que a de Vice City".[26] Em contrapartida, alguns revisores acharam sua música inferior àquela presente em Vice City. If you are an Outlook.com user in need of support, please visit
Microsoft Support. Consultado em 29 de setembro de 2021. Consultado em 7 de outubro de 2021 ↑ «PlayStation 2 Game Reviews». «Wal-Mart and Target Pull Grand Theft Auto». Consultado em 4 de outubro de 2021 ↑ «GTA: San Andreas - radio stations unveiled». «5 removed features from GTA San Andreas». The Gamer. «GTA: San Andreas
Retrospective - A Gangsta's Paradise». Fase: Wu Zi Mu ↑ Rockstar North. Na fuga, Tenpenny rouba um caminhão de bombeiros, mas Sweet se agarra na traseira. 1UP.com. Funciona bem [em San Andreas]. Consultado em 7 de outubro de 2021 ↑ «Best PlayStation 2 Video Games for 2004». Em vários pontos da história, CJ trabalha com a prima de
Cesar, Catalina (Cynthia Farrell), e o chefão da máfia Salvatore Leone (Frank Vincent), ambos anteriormente apresentados em Grand Theft Auto III.[34][35] Claude, o protagonista silencioso de Grand Theft Auto III, também faz uma pequena aparição no jogo,[36] enquanto o protagonista de Grand Theft Auto: Vice City, Tommy Vercetti, é mencionado.
[37] Enredo Depois de viver por cinco anos em Liberty City, Carl "CJ" Johnson retorna a Los Santos em 1992 para o enterro de sua mãe, assassinada em um tiroteio.[38] No caminho entre o aeroporto e o bairro, CJ é parado pela guarnição de Frank Tenpenny e Eddie Pulaski, que plantam uma evidência usada no assassinato de um outro policial, a fim
de chantageá-lo para alguns trabalhos no futuro.[38][39] Após ser liberado, encontra tanto sua família quanto sua antiga gangue, a Grove Street Families, em frangalhos. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Diener, Matthew (19 de dezembro de 2013). Consultado em 2 de outubro de 2021 ↑ Castro, Juan (7 de outubro de 2005). Consultado em 6
de outubro de 2021 ↑ Orry, Tom (16 de dezembro de 2004). Consultado em 28 de outubro de 2021 ↑ a b c d e f g Hoogland, Mark. Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ a b Morris, Chris (20 de julho de 2005). «Grand Theft Auto: San Andreas steals a bike, makes its way to Google Play». Edge. Outubro de 2010 ↑ «Top 100 des meilleurs jeux de
tous les temps». Você pensa em todo o instrumento — seu corpo, sua aparência e tudo o que você precisa fazer. 16 de março de 2020. Atenção à tensão de alimentação, que neste caso é de 3.3 volts Pino SDA ligado na porta 10 do Arduino Pino SCK ligado na porta 13 do Arduino Pino MOSI ligado na porta 11 do Arduino Pino MISO ligado na porta 12
do Arduino Pino NC – Não conectado Pino GND ligado no pino GND do Arduino Pino RST ligado na porta 9 do Arduino Pino 3.3 – ligado ao pino 3.3 V do Arduino Montagem Leitor RFID com Arduino: Utilizamos no circuito o Display 16×2 HD44780 com ligação semelhante ao do artigo Mostrando informações de temperatura no LCD 16×2 com o
DHT11. «GTA Trilogy and movie packs». GamesIndustry.biz. Consultado em 2 de janeiro de 2021 ↑ Reed, Kristan (2 de novembro de 2004). Problemas para escutar este arquivo? pp. 72–95 A referência emprega parâmetros obsoletos |pp= (ajuda) ↑ «Los Santos is only city in Grand Theft Auto V». Boston.com. As missões secundárias tradicionais dos
jogos anteriores estão incluídas, como virar um taxista, apagar incêndios, levar feridos ao hospital e combater o crime como vigilante.[10] Novas adições incluem missões de roubo,[3] missões de proxenetismo,[11] missões de condução de caminhões e trens exigindo que o jogador faça entregas a tempo,[12] bem como as escolas de direção, aviação e
aquática, que ajudam o jogador a aprender habilidades e técnicas a fim de usarem em seus veículos correspondentes.[13] Nem todos os locais estão abertos ao jogador no início do jogo. Cópia arquivada em 22 de outubro de 2021 ↑ Kim, Matt (28 de outubro de 2021). A coisa do [avião] RC? [S.l.: s.n.] pp. 108–109. Jackson como o antagonista Frank
Tenpenny, e James Woods como Mike Toreno.[97] Em relação à uma polêmica relacionada a um conteúdo sexual oculto presente em San Andreas, Woods disse que pensaria melhor sobre se ele se relacionaria ou não com jogos eletrônicos.[104] O ator David Cross, que fez o papel do personagem secundário Zero, se lembrou retrospectivamente de
uma missão paralela — intitulada "Supply Lines" — que foi oferecida por seu personagem, e criticou o conteúdo dessa fase e sua atuação vocal, dizendo: "É a voz mais irritante que você pode imaginar, acompanhando isso. «The GTA San Andreas Mission So Bad, Rockstar Had To Fix It». Eles começaram uma conversa regular sobre música que, sem o
conhecimento de Maylay, ocorria no viva-voz. To navigate this site please use the navigation links to the left, or to jump right to the most requested information please click on one of the links below. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ «Grand Theft Auto: San Andreas International Releases». Macleans.ca. Consultado em 9 de outubro de 2021 ↑
a b «Grand Theft Auto: San Andreas for Xbox Reviews». Take-Two Interactive. Consultado em 3 de outubro de 2021 ↑ Acharya, Rajarshi (27 de agosto de 2021). Cópia arquivada em 2 de novembro de 2013 ↑ DeVane, B.; Squire, K. Push Square. ↑ Sahbegovic, Danny (9 de julho de 2021). O mundo aberto permite que os jogadores naveguem
livremente pelas áreas rurais e urbanas de San Andreas. The New York Times. «Australia bans GTA: San Andreas». «Can GTA San Andreas players go to Liberty City?». «San Andreas: Another Massive Update». «ELSPA: Wii Fit, Mario Kart Reach Diamond Status In UK». «5 GTA San Andreas characters inspired by real people». «GTA: San Andreas
delayed, PC version confirmed». «GTA: San Andreas HD on Xbox 360 is a mobile port». Reiner considerou esse acréscimo como um "bônus legal".[190] Já Dodson comentou que embora "não haja muito o que fazer além de levantar o inferno, chutar traseiros e lutar contra policiais com duas pessoas", é um modo "bastante divertido".[192] No entanto,
ele achou que a câmera neste modo é "mais irritante do que nunca", já que o recurso não é em tela dividida.[192] Gerstmann observou que embora o conceito de um modo multijogador em um Grand Theft Auto seja "bastante alucinante", a implementação aqui o torna mais uma pequena adição "divertida" que "contribui para a sensação de que o jogo
tem um milhão de coisas diferentes para você descobrir".[27] Versões para Windows e Xbox Recepção Resenha crítica Publicação Nota Game Informer 9,75/10[200] Game Revolution 10/10[201][202] GameSpot Xbox: 9,2/10[203]PC: 9/10[204] GameSpy [205][206] IGN Xbox: 9,5/10[207]PC: 9,3/10[208] Pontuação global Agregador Nota média
Metacritic 93/100[209][210] Os relançamentos de San Andreas para Microsoft Windows e Xbox também receberam aclamação da crítica. 11 de março de 2008. «The Meaning of Race and Violence in Grand Theft Auto: San Andreas». As etiquetas (ou tags) RFID, podem conter vários dados sobre o proprietário do cartão, como nome e endereço e, no
caso de produtos, informações sobre procedência e data de validade, apenas para citar alguns exemplos. Arquivado do original em 16 de abril de 2014 ↑ Roffman, Michael (26 de outubro de 2019). Algumas localizações, como garagens, restaurantes, academias e lojas, tornam-se disponíveis somente após completar missões específicas. Fase: End of
the Line ↑ a b Kushner 2014, p. 163 ↑ «The Making Of Grand Theft Auto: Vice City». O Grande Fora da Lei: A Origem do GTA. «Remember that impossible mission in GTA: San Andreas? Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ «GameSpy: Top 25 PS2 Games - Page 26». «GTA: San Andreas Site Opens». No caso do Kit Leitor Rfid Mfrc522
Mifare disponível na loja FILIPEFLOP (imagem acima), temos duas tags: uma no formato de chaveiro, outra em formato de cartão. Consultado em 3 de outubro de 2021 ↑ «Volgende game van Criterion is geen racegame». Consultado em 2 de janeiro de 2021 ↑ Mayor, Tracy (20 de fevereiro de 2005). Arquivado do original em 7 de fevereiro de 2005
↑ a b c d e f g h i Dodson, Joe (1 de novembro de 2004). Consultado em 30 de setembro de 2021 ↑ a b «FBI nabs MC Eiht for Grand Theft Auto». Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ «GTA San Andreas Xbox shots». Time. «Hit game taking over the streets». 8 de junho de 2006. Sobre a ausência da natação em Grand Theft Auto III e Vice City, Dan
Houser disse: "Nunca colocamos a capacidade de nadar antes. Os personagens de San Andreas foram criados para se adequarem ao mundo do jogo.[94] Assim como os dois jogos anteriores da franquia, San Andreas apresenta um elenco composto por vários atores, músicos e outras celebridades de Hollywood como dubladores, em papéis principais e
secundários.[95] Muitos deles são rappers da costa oeste, alguns dos quais, no momento do lançamento do jogo, eram famosos apenas em comunidades da música underground e mais tarde tornaram-se mais bem sucedidos.[96] Sobre a decisão do protagonista ser um negro, ao contrário de seus antecessores, Sam Houser disse: "Nós imediatamente
abraçamos [essa escolha] — eu não vi isso como um risco. «What makes the countryside in GTA San Andreas memorable?». Ademais, em uma cena da missão "Reuniting the Families", na qual dois policiais jogam rosquinhas no chão antes de começar uma perseguição, também foi uma influência de Con Air.[90] Outras influências e semelhanças
vieram de filmes como New Jack City (1991),[88][92] Juice (1992)[93] e Casino (1995).[90] Caracterização de personagens Young MaylayFaizon LoveClifton PowellMC EihtO rapper Young Maylay interpretou o protagonista Carl Johnson, enquanto que os atores Faizon Love, Clifton Powell e MC Eiht deram vozes aos personagens Sweet, Big Smoke e
Ryder, respectivamente. «5 reasons why GTA San Andreas has the best collectibles in the series». Consultado em 15 de outubro de 2021 ↑ Surette, Tim (23 de setembro de 2005). Em meados de junho de 2005, um jogador regular chamado Patrick Wildenborg — sob o pseudônimo de "PatrickW" — encontrou, dentro dos arquivos do jogo na sua versão
de Windows, um minijogo programado que não foi usado na versão final do título.[238] O minijogo acabou sendo desbloqueado com uma modificação chamada "Hot Coffee" (em português: "Café Quente") e foi disponibilizada na internet como um patch.[238] O título da modificação faz referência ao fato das namoradas do protagonista o convidarem
para "tomar um café" após um encontro.[238] No jogo original, se o jogador concordar em entrar na casa da mulher em questão, a câmera simplesmente focaliza na casa em que o personagem está e acaba tremendo em certos momentos, enquanto gemidos acabam sendo ouvidos ao fundo. Consultado em 5 de outubro de 2021 ↑ Thorsen, Tor;
Feldman, Curt (29 de outubro de 2003). 17 de maio de 2006. Fase: Farewell, My Love... ↑ Rockstar North. Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ Cohen, Jason (26 de outubro de 2020). «Video Game Awards 2004 Categories and Nominees». Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ a b Dunham, Jeremy (25 de setembro de 2004). «5 important
events seen in The Introduction from GTA San Andreas». Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ a b c d Gardner, Eriq (2 de novembro de 2012). CNN. Consultado em 3 de outubro de 2021 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link) ↑ a b Doree, Adam (6 de agosto de 2004). «GTA: San Andreas confirmed and dated». Consultado em 23 de setembro
de 2021. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ «New GTA: San Andreas artwork exposed». Todo pedestre agora tem um cérebro. Afrotech. «Is Carl Johnson the best character from GTA San Andreas». 20 de julho de 2005. Com pequenas alterações no programa é possível acionar as outras portas do Arduino e ligar motores, sensores, luzes e outros
dispositivos. Portanto, você não apenas verá muito mais pedestres, mas eles farão muito mais merda. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ Sahbegovic, Alan (24 de julho de 2021). Arquivado do original em 5 de outubro de 2013 ↑ Dunham, Jeremy (21 de junho de 2004). Consultado em 2 de outubro de 2021 ↑ Zwiezen, Zack (2 de fevereiro de
2019). 18 de abril de 2006. «5 reasons why GTA San Andreas' Area 69 is the best Restricted Area in the series». Sweet, é gravemente ferido no confronto com os Ballas; CJ chega para salvá-lo, mas ambos são presos após a chegada da polícia.[41] Algum tempo depois, Carl é libertado por Tenpenny numa área rural longe de Los Santos, e informado de
que o irmão está preso aguardando julgamento. Consultado em 24 de setembro de 2021 ↑ «GTA: San Andreas EGM Afterthoughts from 1UP.COM». Fase: Los Desperados ↑ Rockstar North. Consultado em 2 de janeiro de 2021 ↑ Bellavista, Paolo; Corradi, Antonio (19 de abril de 2016). See a bug? Arquivado do original em 7 de fevereiro de 2005 ↑
a b c Bramwell, Tom (18 de maio de 2004). Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ a b c Dunham, Jeremy (20 de outubro de 2004). Consultado em 5 de outubro de 2021 ↑ Navarro, Alex (13 de maio de 2003). «Vice City Stories PS2 details». «Samuel L. «Inside Rockstar North - Part 1: The Vision». «Ice-T: Words With The Original Gamer». Consultado
em 6 de outubro de 2021 ↑ Dunham, Jeremy (9 de setembro de 2004). Consultado em 28 de setembro de 2021 ↑ «Here's Why CJ From 'Grand Theft Auto: San Andreas' Is Bad For The Culture». Planet Grand Theft Auto. «'Grand Theft Auto: San Andreas' Review – Throw Some Chedda' at This Incredible Port». Consultado em 3 de outubro de 2021 ↑
a b Fahey, Rob (21 de junho de 2004). Arquivado do original em 15 de março de 2015 ↑ a b Marriott, Michel (12 de agosto de 2004). «San Andreas PC details». Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ Thorpe, Nick (9 de julho de 2021). Kotaku. «Grand Theft Auto: San Andreas Review». Consultado em 20 de setembro de 2021 ↑ a b c d e f g h i
Torres, Ricardo; Kasavin, Greg (30 de julho de 2004). Fase: Body Harvest ↑ Rockstar North. Rockstar Newswire. Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ «Top 100 Video Games of All Time». No entanto, se o patch for ativado, o jogador, após aceitar o convite, pode ver e participar de uma relação sexual rude e intrincada, bem como outras cenas
incluindo uso de dildo e masturbação.[239][238] Após o incidente, a Entertainment Software Rating Board (ESRB), uma organização que é responsável por classificar os jogos eletrônicos da região norte-americana, acabou mudando a faixa etária do jogo, alterando o rótulo de "Mature" (M) — acima de 17 anos — para "Adults Only" (AO) — somente
para adultos.[239][240] Isso acabou fazendo de San Andreas o único jogo de console de venda em massa classificado como "AO" nos Estados Unidos.[241] A Rockstar optou por parar de fabricar esta versão do jogo, removendo qualquer conteúdo considerado controverso.[240][242] A empresa deu aos seus distribuidores duas opções: manter as
classificações adultas das cópias que já estavam à venda ou devolvê-las e remover todo o patch e seus conteúdo deles.[243] Diante disso, muitas lojas que vendem jogos eletrônicos retiraram o título de suas prateleiras, devido a certas diretrizes que regulamentavam a venda de jogos com uma classificação "AO".[243] Da mesma forma, a Office of Film
and Literature Classification da Austrália cancelou sua classificação original "MA15+", o que significa que o jogo não poderia mais ser vendido naquele país.[244][245] A Rockstar North acabou lançando um patch chamado "Cold Coffee" (em português: "Café Frio") dois meses após o escândalo.[246][247] Para a versão de Windows, o jogo foi
relançado com as cenas do Hot Coffee excluídas, permitindo que o título recuperasse sua classificação "M". «The Best PlayStation 2 Games». Jeuxvideo.com (em francês). ↑ Bogenn 2004, p. 142-145. Consultado em 30 de setembro de 2021 ↑ a b Vatsa, Shubhendu (9 de junho de 2021). «Grand Theft Auto IV Multiplayer». Game Informer (236). «How
to put custom music in GTA San Andreas». Game Revolution. Veja a ajuda. Dan Houser concordou e disse: "Para uma boa direção, uma das coisas que adicionamos [em San Andreas] foram as colinas. AllMusic. Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ «Grand Theft Auto: San Andreas - Xbox 360». 4 de maio de 2005. Consultado em 6 de outubro de
2021 ↑ «Grand Theft Auto: San Andreas Prologue Impressions». Slant Magazine. GameSpot. Consultado em 5 de outubro de 2021 ↑ Calvert, Justin (1 de março de 2004). Consultado em 9 de outubro de 2021 ↑ a b c d e Adams, Dan (7 de junho de 2005). «Forget Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto: San Andreas is Rockstar's most ambitious
project». Carl se desvencilha da situação e mata Pulaski, mas Tenpenny escapa.[54] Após salvar o rapper Madd Dogg de cometer suicídio, este pede que CJ seja seu empresário.[55] Carl encontra riqueza e retorna a Los Santos para ajudá-lo.[56] Em seguida, Toreno cumpre sua promessa e liberta Sweet, mas para a surpresa do irmão, este se recusa a
fazer parte do novo estilo de vida milionário de CJ. Cada etiqueta/tag do leitor RFID tem a sua própria identificação (UID), e é com essa identificação que vamos montar um controle de acesso que irá ler o UID do cartão e exibir as informações de acesso num display LCD 16×2. Consultado em 2 de outubro de 2021 ↑ a b c d Thorsen, Tor (25 de
outubro de 2004). Consultado em 3 de outubro de 2021 ↑ «GTA San Andreas: Impressions, Gameplay Videos, New Screens & Uncut Trailer (Page 3)». Arquivado do original em 19 de abril de 2006 ↑ a b c d e f g h i j k l m Sid, Vicious (29 de outubro de 2004). Games and Culture. 2 de janeiro de 2014. ↑ «GTA San Andreas: Hands on». Consultado em
2 de dezembro de 2015. Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑ Thorsen, Tor (14 de dezembro de 2005). Consultado em 6 de outubro de 2021 ↑ a b Bramwell, Tom (7 de junho de 2005). É tão refrescante dirigir para fora da cidade em campos ondulados, além de fazendas e rios, em florestas, desertos e colinas. «Grand Theft Auto 5 – inside the
creative process with Dan Houser». 13 de maio de 2004. p. 12. ISBN 978-85-66636-32-1 Ligações externas O Commons possui uma categoria com imagens e outros ficheiros sobre Grand Theft Auto: San Andreas «Página oficial» (em inglês) Portal dos jogos eletrônicos Portal do Reino Unido Obtida de " 8 de junho de 2004. Consultado em 26 de
agosto de 2013. «Grand Theft Auto: San Andreas Weekend Update: Robbery and Home Invasion». «250 million GTA: San Andreas lawsuit fails». A equipe sentiu que, à época, não possuíam as capacidades técnicas para realizar tal feito,[118] como explicado por Garbut: "Não funcionava de um ponto de vista técnico porque três personagens precisam
três vezes mais memória, três tipos de animação e assim por diante".[119] Apesar da existência de um modo multijogador local, um modo on-line foi completamente descartado pela Rockstar na época do desenvolvimento de San Andreas, com Dan Houser afirmando, em junho de 2004, que o cenário do jogo era muito grande para ser colocado em um
modelo on-line de forma eficiente naquela época.[120] Dan Houser explicou: "Teríamos que sacrificar muito por isso. «Grand Theft Auto V Rolls Back to San Andreas». Consultado em 23 de setembro de 2021 – via Ottawa Citizen ↑ Prince, Marcelo (21 de dezembro de 2004). Eurogamer. Fase: Yay Ka-Boom-Boom ↑ Rockstar North. Consultado em 3
de março de 2019. (Charlie Murphy) e o líder da gangue San Fierro Rifa, T-Bone Mendez (Kid Frost); e as famílias do crime Leone, Sindacco e Forelli. Fase: Créditos ↑ «The 8 Best Rockstar Games Of All Time». «Dan Houser: The GTA San Andreas interview». Janeiro de 2005. Consultado em 9 de outubro de 2021 ↑ a b Brown, Mark (12 de dezembro
de 2013). Microsoft Windows. Consultado em 2 de outubro de 2021 ↑ S. Algumas semanas após a audição, a Rockstar revisou as fitas e decidiu pôr Maylay para o papel do personagem.[98] Maylay achava que não fosse conseguir o trabalho, já que era a sua primeira vez realizando dublagens e havia muitas pessoas tentando conseguir o papel.[98] Ao
retratar o personagem, Maylay afirmou que se inspirou em sua própria vida: "[A equipe de desenvolvimento] queria um [homem de] Los Angeles autêntico, é de onde eu sou e eles sabiam disso, então foi isso que dei a eles. Dan Hsu, da Electronic Gaming Monthly, disse que apesar de "várias melhorias gráficas", ele achou que os seus gráficos eram
"desatualizados",[189] enquanto que Sid criticou o novo sistema de renderização dinâmica do jogo, que adiciona e subtrai objetos do mundo em tempo real, resultando em um "comportamento visual errático, como edifícios ou objetos aparecendo ou desaparecendo sem motivo aparente".[191] Além disso, Sid também notou que a taxa de quadros
"instável" do jogo, sofre dos mesmos problemas de seus antecessores.[191] Tom Bramwell, da Eurogamer, também criticou a sua taxa de quadros, chamando-as de "estupidamente baixas".[9] Apesar dessas observações, Dunham se posicionou em defesa do jogo, dizendo que a quantidade de elementos compostos no mapa para o PlayStation 2 era "tão
impressionante que [a presença de tais problemas] é mais do que perdoável".[26] A escala do mundo de San Andreas em comparação com seus antecessores, bem como as representações das cidades de Los Santos (acima), San Fierro (centro) e Las Venturas (abaixo) foram amplamente aclamadas pela crítica. Gamesindustry.biz. Consultado em 9 de
outubro de 2021 ↑ a b c d e f g Serino, Francesco (18 de dezembro de 2013). Jackson como Frank Tenpenny é tão memorável quanto o seu trabalho como Jules Winnfield em Pulp Fiction (1994).[190] Hsu descreveu a dublagem do jogo como "incrível, com várias personalidades de renome ajudando a cimentar os jogos eletrônicos como uma forma de
arte legítima como muitos filmes".[189] Gerstmann denotou o elenco como "fantástico",[27] enquanto que Lopez disse que o "elenco talentoso dá a San Andreas um ar de legitimidade incomparável entre os outros jogos".[193] Sid elogiou os desempenhos de Samuel L. Todos os membros do time de desenvolvimento sobrevoaram com câmeras
fotográficas para cada uma das cidades de onde o jogo se baseia, tirando fotos de diversos locais. Era um caso de sabermos o que tínhamos que fazer com o melhor de nossas habilidades. «Take-Two Reaches $20M Settlement in GTA Hot Coffee Suit». Com a morte de Tenpenny, os tumultos cessam. Consultado em 11 de outubro de 2021 ↑
MacDonald, Keza; Stuart, Keith (13 de agosto de 2021). 19 de abril de 2013. “ ” Sam Houser, em entrevista com a Electronic Gaming Monthly em janeiro de 2005.[74] A equipe da Rockstar realizou grandes pesquisas com o objetivo de reproduzir as diferentes cidades dentro do jogo. «New Evidence of GTA: Sin City». Após uma confraternização entre
a família e os aliados, Carl se afasta do grupo para checar como andam as coisas na vizinhança.[60] Desenvolvimento Leslie BenziesDan HouserSam HouserAssim como aconteceu em Grand Theft Auto III e Vice City, Benzies produziu San Andreas ao lado de Dan Houser, que também co-escreveu a história. ↑ «More San Andreas Details and
Screenshots». «Grand Theft Auto: San Andreas (PC)». Consultado em 10 de outubro de 2021. Arquivado do original em 10 de março de 2008 ↑ Glater, Jonathan D. Eu odiava. 2005. Good, Owen (6 de agosto de 2016). PC Gamer. Consultado em 20 de setembro de 2021 ↑ a b c d Kasavin, Greg (13 de agosto de 2004). Consultado em 23 de setembro de
2021 ↑ a b Sulic, Ivan (19 de maio de 2004). O sexto título principal da série, Grand Theft Auto IV, foi lançado em abril de 2008. pp. 54–67 A referência emprega parâmetros obsoletos |pp= (ajuda) ↑ a b «The streets hit back: a review of Grand Theft Auto IV». p. 117. A montanha é fantástica — tem quase 800 metros de altura e leva pouco menos de
um minuto para voar de sua base ao topo em um helicóptero... HotNewHipHop. Os eventos finais da narrativa de San Andreas foram baseados nesses distúrbios, mais precisamente nas três últimas missões do jogo: "Riot", "Los Desperados" e "End of the Line", onde a primeira retrata que o antagonista Frank Tenpenny, um policial corrupto, é
absolvido de acusações de assassinato e tráfico de drogas.[84][86][87] Para a construção da narrativa do jogo, a Rockstar obteve influências de diversos filmes de Hollywood nos mais diversos aspectos de história e personagens. Também havia muito poucas animações personalizadas usadas durante as missões em Vice City, mas para San Andreas
tínhamos uma interface de script de animação totalmente nova. San Andreas é considerado um dos títulos mais importantes da sexta geração de consoles, entrando em várias listas de melhores jogos da história e vencendo vários prêmios, incluindo muitos de Jogo do Ano. Jackson), Eddie Pulaski (Chris Penn) e Jimmy Hernandez (Armando Riesco); a
organização que fornece drogas para o tráfico em Los Santos Loco Syndicate, liderado por Toreno, o cafetão Jizzy B. Consultado em 27 de setembro de 2013. Os analistas elogiaram o seu enredo e suas missões. «What made GTA San Andreas such a huge success compared to its predecessors?».
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