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2011. Consultado em 23 de junho de 2012 ¢ÃÂÂ Ã«ÂBioShock (Xbox 360/PC) at ic-games.comÃ»Â (em inglÃªÂs). O jogo tambÃ©Âm encoraja uma combinaÃ§ÂÃ£Âo criativa de plasmÃÂdeos, armas e o uso do ambiente.[23] Os plasmÃÂdeos podem ser coleccionados em pontos especÃÂficos durante a histÃ³Âria, mas na maioria das vezes sÃ£Âo
comprados pelo jogador nos "Gatherer's Gardens", usando o agente mutagÃ©Ânico ADAM retirado das Little Sisters (crianÃ§Âas geneticamente alteradas e mentalmente condicionadas para recuperar ADAM dos cadÃ¡Âveres espalhados por Rapture). Consultado em 5 de agosto de 2008 ¢ÃÂÂ Geddes, Ryan (5 de junho de 2008). 22 de agosto de 2007.
Arquivado do original em 4 de junho de 2011 ¢ÃÂÂ Hsu, Dan (30 de agosto de 2007). Jack tenta encontrar uma maneira de escapar, lutando contra enormes quantidades de inimigos obcecados por ADAM, como os mortÃÂferos Big Daddies, enquanto tambÃ©Âm se encontra com alguns humanos sÃ£Âos e atravÃ©Âs deles acaba eventualmente por
aprender mais sobre o passado de Rapture. CÃ³Âpia arquivada em 22 de agosto de 2007 ¢ÃÂÂ Charlie Barratt (15 de agosto de 2007). Ã«ÂBioShocks PS3 Graphics Identical To Xbox 360Ã»Â. Ambas as opÃ§ÂÃµÂes tÃªÂm as suas vantagens, mas este elemento de conflito moral tem impacto sobre o enredo, e entre outras coisas, sobre a dificuldade do
jogo em si.[24] Sinopse CenÃ¡Ârio BioShock decorre no ano de 1960, na cidade subaquÃ¡Âtica fictÃÂcia de Rapture; o jogador aprende a histÃ³Âria da cidade atravÃ©Âs das caixas de Ã¡Âudio espalhadas por todo o jogo.[23][25] A cidade foi desenhada e construÃÂda durante a dÃ©Âcada de 40 por Andrew Ryan, um magnata de negÃ³Âcios com
ideais Objetivistas. Consultado em 8 de janeiro de 2008 ¢ÃÂÂ Ã«ÂGore Verbinski to direct 'Bioshock'Ã»Â (em inglÃªÂs). Consultado em 7 de outubro de 2007 ¢ÃÂÂ Ã«ÂBioShock FAQs ¢ÃÂÂ What is the game about?Ã»Â (em inglÃªÂs). Consultado em 31 de outubro de 2008 ¢ÃÂÂ Martin, Joe (30 de julho de 2011). Consultado em 20 de outubro de 2007
¢ÃÂÂ Tobey, Elizabeth (23 de abril de 2007). 1UP Radio Network O 12 12 de marÃ§Âo de 2013. Consultado em 23 de setembro Ambos os jogos tambÃ©Âm dÃ£Âo ao jogador mais do que um mÃ©Âtodo para completar tarefas.[49] Motor de jogo BioShock usa o motor Unreal Engine 2.5 muito modificado, com alguma da tecnologia de Unreal Engine 3.
[5] Em tÃÂtulos anteriores (incluindo SWAT 4 e SWAT 4: The Stetchkov Syndicate), a Irrational Games usou o seu prÃ³Âprio motor que foi a base para o Unreal Engine 2. GameBanshee. Consultado em 30 de julho de 2008 ¢ÃÂÂ Ã«ÂExpo Notes: Feral's big secret | Games | Game RoomÃ»Â (em inglÃªÂs). Ultimamente, Jack entra no escritÃ³Ârio
pessoal de Ryan, onde Ryan jÃ¡Â esperava Jack para poderem jogar golfe. Consultado em 11 de marÃ§Âo de 2008 ¢ÃÂÂ Ã«ÂBioShock for PC Release SummaryÃ»Â. Consultado em 13 de julho de 2010 ¢ÃÂÂ Ã«ÂChad Dukes Interviews Ken LevineÃ»Â (em inglÃªÂs). Shacknews. CÃ³Âpia arquivada em 4 de fevereiro de 2009 ¢ÃÂÂ Ã«Âbioshock sets new
Xbox live marketplace recordÃ»Â (em inglÃªÂs). Consultado em 4 de novembro de 2007 ¢ÃÂÂ Caron, Frank (4 de dezembro de 2007). Ã«ÂBioShock Review (PC) by About.comÃ»Â (em inglÃªÂs). GamingBOB.com. Ã«ÂQ&A: Diving deeper into BioShocks storyÃ»Â (em inglÃªÂs). Computer and Video Games. O progresso cientÃÂfico aumentou
consideravelmente, incluindo a descoberta do ADAM, um plasmÃÂdeo criado por lesmas marÃÂtimas que vivem no chÃ£Âo do oceano; ADAM permite aqueles que o usam alterar o seu ADN, dando-lhes poderes sobre-humanos como telecinÃ©Âsia e pirocinÃ©Âsia.[23] Apesar da aparente utopia, comeÃ§Âaram a aparecer classes distintas, e desse
modo, o ex-bandido e empresÃ¡Ârio Frank Fontaine procurou expandir-se para derrubar Ryan. ConstruÃÂda pelo magnata Andrew Ryan, a cidade tinha como objectivo inicial ser uma utopia isolada, mas a descoberta do ADAM, um plasmÃÂdeo que dÃ¡Â poderes sobre-humanos, fez com que a cidade entrasse em declÃÂnio turbulento. The Boston
Globe descreveu BioShock como "lindo, brutal, um jogo de computador inquietante... No seu livro, Digital Culture: Understanding New Media,[152] Glen Creeber e Royston Martin criaram um caso de estudo e hospeda hospeda diversos podcasts de Ã¡Âudio e Critica o biochoque e os videogames como um meio artístico. Consultado em 27 de janeiro
de 2008 Ã â Ã Ã €¬ MELHOR DE 2007: PC Game of the YearÃ¢ Â" (em inglês). Consultado em 18 de junho de 2014 Bioshock recebeu aclamação da crítica e foi particularmente elogiado por sua história "baseada em moral", seu ambiente de cena imersiva e cênica. Consultado em 15 de julho de 2012 "Original Bioshock Coming to ios Devices This
summer" . BioshockÃ¢ (em inglês). Outubro de 2007: PÃ! IGN Podcast Beyond, Episódio 63 (MP3) (em inglês). O jogador, como Jack, consegue derrotar os inimigos com o uso de armas Varia, usando plasman que lhe dá poderes poderosos ou fazendo com que as defesas da cidade se tornem seus habitantes. Consultado em 21 de agosto de 2007 Ã â â
Tobey, Elizabeth (22 de agosto de 2007). O que já foi uma bela utopia tornou-se um atopia que gradualmente desmorona. [26] História A História do Biochoque ocorre na cidade subaquática de Rapture. Jogabilidade. Arquivado do original em 2 de fevereiro de 2009 Ã â â A B Faylor, Chris (7 de setembro de 2007). Arquivado do original em 3 de abril
de 2012 Ã â â Tom Ivan (4 de agosto de 2014). Ã Â"The Bioshock 2 Special Editionâ (em inglês). Ã Â"No Bioshock Rapture in Sight for ATI X800/X850 Usersâ (em inglês). 1º de janeiro de 2010 Consultado em 26 de agosto de 2007 Ã â â Durham, Joel (27 de agosto de 2007). Próxima geração. Ã Â"PS3 BIOSHOCK DEMO OUT ON OCTOber 2Ã (em
inglês). ISBN 0-335-22197-1 Ã Â"E3 2006 Best of Showâ (em inglês). Ã Â"2k Revocation Tool Download PageÃ oz Â" (em inglês). 15 de novembro de 2012. Consultado em 12 de novembro de 2007 Ã â â A B Tobey, Elizabeth (3 de novembro de 2007). Whatculture.com. BOMBA GIGANTE. Referências Ã â â Ã  Â"1up.com - 1up.com âName Ã Â"Design
the Bioshock Limited Edition BoxÃ Hz Â" (em inglês). Allvoices.com. Ã "E3 06: Bioshock Gameplay Demo Impressant" (em inglês). Consultado em 4 de novembro de 2007 (em inglês). Recuperado em 29 de abril de 2009. ã ¢ ¢ ¢ ¢ '' Universal Picks 'BioShock' Helmerã "(em espanhol). Recuperado em 4 de novembro de 2007. ã ¢ † ‘‘ Centurionelite (29 de
agosto de 2007). Arquivado do original em 3 de março de 2016. ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ‘‘ ã ‚" Video Game Awardsã ". Jogo de jogo. "Perspectiva da arte: Bioshock & Art Decoé" (em espanhol) ". Arquivado do original em 4 de janeiro de 2012 †‘ "As dez melhores aberturas de videogame e recebeu" jogo do ano ". 28 de novembro de 2007. Recuperado em 25 de agosto
de 2007. Em resposta, 2K Games e Securom aumentaram o número de ãs ativos para cinco antes que o usuário precise ligar novamente. Na cena às 15:40. Â "BioShock Gameplay Review" The Little Things "ã" (em inglês). A própria idéia desse dilema de salvar ou matar é uma idéia arquitetada imposta do topo ", explicou (...) as regras do jogo
determinam o significado real da vida no jogo, e diz o que você faz com as irmãs pequenas que não faz Não importa, não importa o quanto o jogo tente convencê -lo de que o faz ". Recuperado em 4 de novembro de 2007. "" Bioshockã "(em inglês). "Os EUA de agosto na indústria de jogos transportam quase US $ 1bã" (em inglês). "Bioshock Review
(x360) em xbox.about.com.". Recuperado em 20 de setembro de 2012. Mott, Tony (2010). Quando Jack encontra uma irmãzinha e seu pai grande, Atlas pede que Jack matasse o Big Daddy e a irmãzinha a remover seu Adam para si mesmo; O Dr. Tenenbaum percebe e intercepta Jack antes que ele machuque a irmãzinha, dizendo -lhe para poupar a
criança, dando -lhe um plasma que é a lesma do mar sai do corpo da criança. Ryan aceita sua morte de bom grado e usa a condição de Jack para matá -lo com o clube de golfe. Arquivado do original em 6 de dezembro de 2012. Miller, Ross (20 de agosto de 2007). "BioShock Hands-on" (em inglês). "" Você agora pode jogar no BioShock no iOS por US $
14,99 "ã". GameBanshee. "BioShock updateÃ" (em inglês). "Ken Levine "matou" o filme BioShock" . Está disponível em alta e baixa resolução, em formato PDF, na página oficial da 2K Games[174]. Em Â© outubro de 2007, a 2K Games estava enviando uma versão impressa do livro para os proprietários da Collector's Edition, para quem a figura do Big
Daddy foi danificada, em compensação pelo tempo que levou para substituí-los.[175] Em 31 de outubro de 2008, os vencedores do Breaking Contest the Mold: Developers Edition Artbook Cover Contest" foram anunciados em cultofrapture.com.[176] Um romance com o título BioShock: Rapture escrito por John Shirley, foi publicado em 19 de julho de
2011. Consultado em 19 de outubro de 2008 ÃÂÃ "BioShock 2 - GameÃo" (em inglês). Ao longo do Â³, os experimentos em laboratório formaram gradualmente um ecossistema centrado em torno de trêsÂÂ Â Â    "Overview Game of the Year" (em inglês). Arquivado do original em 11 de outubro de 2007. ÃÂÃ"E3 06:  "Levine Talks BioShock's Checkered
Launch" (em Spanish). "Levine Talks BioShock's Checkered Launch" (em Spanish). Londres: Depois de fazer várias observações Âµ um inimigo, o jogador é dado a capacidade de criar mais danos, Â³ genes, e outro Â³ ao enfrentar este tipo de inimigo em futuros confrontos.[17] As "Vita-Chambers", câmaras de envio, são encontradas pelo jogo, mas não
podem ser usadas diretamente. Com fio. Acessado em 11 de novembro de 2007. Ã Hz ÂÂ Dobson, James (8 de dezembro de 2007). 1UP Yours, por exemplo, é apresentado por Garnett Lee, Shane Bettenhausen e Shawn Elliot toda semana que há membros disponíveis. Jogo Guru Mania. Ã"BioShock Widescreen Slices Vertical ViewÃ" (em inglês). 24ÂÂ
Rob John Downer (11 de agosto de 2011). Blog do Major Nelson. Acessado em 23 de agosto de 2007. ÃÂÃ "Technical Information and FeaturesÃo Acessado em 4 de 2007 - Julian (5 de junho de 2007). Consultado em 8 de dezembro de 2007 Â â € ˜Sliwinski, Alexander (24 de outubro de 2007). Consultado em 20 de agosto de 2007 `‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚
‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚‚ ‚' Na perspectiva do IMDB: Bioshock & Art Decoam â € (em inglês) "2K Games eleva o limite de instalação do PC do BioShock, DRMA" (em inglês). O "Vita-Chamber" não precisa ser desconectado para obter a "conquista" e os registros rápidos ainda podem ser usados. [76] Uma atualização para o PlayStation 3 foi lançada em 13 de
novembro de 2008, para encontrar alguns problemas concedidos e algumas ocasiões relatadas pelos jogadores, onde foram forçados a desligar o console. Ryan explica a ele que ele é seu filho ilegalal, tirado de sua mãe e por Fontaine, que o colocou fora do alcance de Ryan na superfito e geneticamente modificado para envelhecer rapidamente.
Consultado em 27 de janeiro de 2008 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã â¬ 2007: #3 bioshockÃ¢ (in English). Revisão da BioShock (em inglês). gamecritics.com. Ig Fun (em inglês). Grande parte do projeto Bioshock foi baseada no movimento Art Deco. [27] [28] [29] No início do jogo, Jack, o personagem do jogador, é um passageiro em um avó que cai em algum
lugar do oceano atingido em 1960. [30] [31] como sobrevivente, Jack consegue alcançar um farol que hospeda um terminal de batismo que o leva à cidade de Rapture. [32] Jack é contatado pela Atlas via Rabdio e é guiado em segurança fora do escopo dos splicers. No PC, tem um meio de 94,58%, portanto, o quinto melhor jogo classificado até o
momento, no Orange Box, Portal 2, Half-Life 2 e Mass Effect 2 e o primeiro melhor de todos os tempos. [101] BioShock também tem um meio de 96/100 no Metacritic, tornando -o o melhor jogo para o Xbox 360 em 2007. [103] Gamespy elogiou a atmosfera "atmosfera" de Bioshock que "25 horas é muito pouco para um jogo tão bom", [95] A revista
oficial do Xbox elogiou o "enredo inconvenientemente bom" e Um quepterrer ou malone quanóy idioma quãoio quêé é é lame quane) responde "£ linguagem quans, perguntas da língua nico, questionários quisister 4 quancan, discussão, quanubet quanbet) quanubet quanbet quadbean quadbe quang. Tanto quanto mys; qualquer outro idioma dos
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irmão EAL que era um sloom da minha corda de colon para Sumber - Quanany Sobéobéose Tabano ou Tabile ou eu ed sotiefe so e aronos adnab acitsÂ¡Ãtnaf" acitsÂ¡Ãtnaf" fantasma que mostram incidentes trÃ¡Âgicos nos lugares onde ocorreram) de System Shock 2 tambÃ©Âm existem em BioShock,[48] bem como as modificaÃ§ÂÃµÂes nas armas
com vÃ¡Ârios tipos de muniÃ§ÂÃ£Âo e a possibilidade de fazer pesquisa aos inimigos para aumentar os seus danos. Por vezes, o jogador pode utilizar tÃ¡Âcticas de stealth para evitar ser detectado por cÃ¢Âmeras de seguranÃ§Âa e por metralhadoras automÃ¡Âticas.[13] Enquanto explora Rapture, o jogador adquire dinheiro, que pode ser usado em
mÃ¡Âquinas de venda para comprar muniÃ§ÂÃµÂes, saÃºÂde/energia, entre outros equipamentos adicionais.[14] TambÃ©Âm Ã©Â possÃÂvel encontrar fragmentos ou peÃ§Âas, que podem ser usadas nas mÃ¡Âquinas "U-Invent" para criar novas armas e itens ÃºÂteis. Atlas contacta Jack, revelando ser Fontaine; sem Ryan, Fontaine toma controlo dos
sistemas de Ryan, e deixa Jack a morrer Ã mercÃªÂ de drones de seguranÃ§Âa largados no escritÃ³Ârio de Ryan.[34] Jack Ã©Â salvo pela Dra. Electronic Gaming Monthly. BitMob. O podcast costumava ter quatro apresentadores, mas desde 7 de marÃ§Âo de 2008, hÃ¡Â apenas trÃªÂs. A batalha trouxe muitas mortes, e alguns dos sobreviventes
saudÃ¡Âveis, barricaram-se para se afastarem de tudo. 28 de maio de 2008. O problema ainda ficou agravado pelo facto que no manual do jogo estava um nÃºÂmero de telefone incorreto, para alÃ©Âm de forÃ§Âar os clientes fora dos Estados Unidos a fazer chamadas dispendiosas para esse paÃÂs. Ã«ÂBioShock PC demo is now availableÃ»Â (em
inglÃªÂs). Game Informer. Consultado em 9 de abril de 2012 ¢ÃÂÂ a b Ã«ÂBioShock Reviews (PC)Ã»Â (em inglÃªÂs). Consultado em 3 de novembro de 2007 ¢ÃÂÂ Linde, Aaron (19 de junho de 2008). O jogador desempenha o papel de Jack, que prossegue o seu caminho por Rapture, usando armas e plasmÃÂdeos (alteraÃ§ÂÃµÂes genÃ©Âticas), para
conseguir completar objectivos. Consultado em 4 de novembro de 2007 ¢ÃÂÂ Ã«ÂGameTrailers Game of the Year 2006: Best TrailerÃ»Â (em inglÃªÂs). Consultado em 7 de outubro de 2007 ¢ÃÂÂ Keiser, Joe (24 de agosto de 2007). email's email's nos jogos System Shock.[47] Os "ghosts" to Unreal Engine 3 as BioShock was to Unreal Engine 2.5Ã»Â
(em inglÃªÂs). 30 de agosto de 2010 ¢ÃÂÂ Ã«Â'R' Rating Killed the BioShock MovieÃ»Â. Consultado em 10 de dezembro de 2019 ¢ÃÂÂ Keitzmann, Ludwig (8 de janeiro de 2008). Consultado em 4 de novembro de 2007 ¢ÃÂÂ Tobey, Elizabeth (18 de abril de 2007). Consultado em 12 de marÃ§Âo de 2013 ¢ÃÂÂ Bruno GalvÃ£Âo (13 de marÃ§Âo de
2013). Take-Two Interactive. Ã«ÂBioshock reviewÃ»Â (em inglÃªÂs). Foi dito que tal foi a causa pelo cancelamento do lanÃ§Âamento do jogo na AustrÃ¡Âlia a 23 de Agosto de 2007, porque os servidores da 2K Games estavam na altura indisponÃÂveis, e como tal, o jogo sÃ³Â poderia ser usado quando os servidores estivessem de novo online.[161]
AtravÃ©Âs da SecuROM, os utilizadores estavam limitados a apenas duas ativaÃ§ÂÃµÂes do jogo. 11 de janeiro de 2008. JI: "We did actually use the Blu-Ray for a few things... Arquivado do original em 11 de outubro de 2007 ¢ÃÂÂ Martin, Joe (21 de agosto de 2007). Arquivado do original em 21 de fevereiro de 2011 ¢ÃÂÂ Gordon, Shawn (3 de
setembro de 2007). Ã«ÂBioShock: Rapture Book ReviewÃ»Â (em inglÃªÂs). Consultado em 29 de setembro de 2007 ¢ÃÂÂ Ã«ÂTake-Two Interactive Software, Inc. Consultado em 7 de outubro de 2007 ¢ÃÂÂ Ã«ÂDX10 UpdateÃ»Â (em inglÃªÂs). Por exemplo, o "braÃ§Âo" especialista em cheats, o MyCheats.com, permite aos seus membros que
contribuam com a construÃ§ÂÃ£Âo dos famosos "detonados" (livre traduÃ§ÂÃ£Âo da expressÃ£Âo em inglÃªÂs game guides, que nada mais sÃ£Âo do que guias para se chegar ao final de um jogo). Consultado em 31 de julho de 2010 ¢ÃÂÂ a b Creeber; Martin (2008). Consultado em 4 de novembro de 2007 ¢ÃÂÂ Davenport, Misha (julho de 2007). G1.
Consultado em 30 de setembro de 2007 ¢ÃÂÂ Ã«ÂBioShock (ps3:2008) ReviewsÃ»Â (em inglÃªÂs). BioShock estÃ¡Â em primeiro lugar na lista da Game Informer sobre "As Dez Melhores IntroduÃ§ÂÃµÂes nos Videojogos".[139] A GamesRadar colocou BioShock em dÃ©Âcimo segundo na lista dos melhores jogos de sempre.[140] Em 2011, BioShock foi
premiado com o em em 20 de janeiro de 2010 ¢ÃÂÂ a b Ã«ÂBioShock Infinite da GameTrailers, por "submergir o espectador no universo BioShock e o seu impacto duradouro".[141] Nos "100 Melhores Videojogos de Sempre" da G4TV, BioShock foi colocado em terceiro. SecuROM. Consultado em 7 de outubro de 2007 ¢ÃÂÂ Gillen, Kieron (20 de
agosto de 2007). Consultado em 8 de setembro de 2008 ¢ÃÂÂ Tom Ivan (18 de junho de 2009). um dos melhores em anos,"[106] e comparou o jogo a Big Sister Is Watching You, a resposta de Whittaker Chambers ao livro Atlas Shrugged de Ayn Rand. Ã«ÂE3 2006 Editors' Choice AwardsÃ»Â (em inglÃªÂs). GameTrailers. The Escapist. Ã«ÂA Tale of
Two Covers: BioShockÃ»Â. Ã«ÂBioShock ships 1.5M, sequels being discussedÃ»Â (em inglÃªÂs). Ã«ÂThe Evolution Of Steampunk In Video GamesÃ»Â (em inglÃªÂs). GamePro. Eles raptam-no e reprogramam-no, seria uma pessoa muito escura, e esse seria o [tipo de] personagem que nÃ³Âs Ã©Âramos."[39] Seria uma histÃ³Âria que teria uma
natureza mais polÃÂtica, com o personagem a ser contratado por um Senador.[39] Em 2004, na altura em que foi revelado que BioShock estava em produÃ§ÂÃ£Âo, a histÃ³Âria e o cenÃ¡Ârio jÃ¡Â tinham mudado significativamente. Consultado em 16 de novembro de 2007 ¢ÃÂÂ Qualls, Eric. Wall Street Journal. Jogabilidade Um Big Daddy defende
uma Little Sister de dois Splicers, enquanto o jogador observa BioShock Ã©Â um jogo de tiro em primeira pessoa, com personalizaÃ§ÂÃµÂes como em RPGs e elementos de stealth, similar a System Shock 2. Sure, there are splicers that run around maniacally, crawl on the ceiling or teleport, but there is little to differentiate them aside from their
theatrics(...)The game also presents a "moral" choice that feels promising early in the game, but ultimately falls into the clichÃ©Â traps of black and white extremes ¢ÃÂÂ Ã«ÂMIGS 2007: Jonathan Blow On The 'WoW Drug', Meaningful GamesÃ»Â (em inglÃªÂs). IGN Entertainment, Inc. Through the Looking Glasee. Foram feitos vÃ¡Ârios esforÃ§Âos
pelos utilizadores para ser criada uma versÃ£Âo compatÃÂvel com pixel shader 2.0b ¢ÃÂÂ e que acabou por Ededâ 001 pode “o pano sobre a possibilidade de no futuro ser lanÃ§Âada uma atualizaÃ§ÂÃ£Âo oficial para suportar pixel shader 2.0.[173] MÃ©Âdia relacionada MÃ©Âdia impressa BioShock: Breaking the Mold, um livro com a arte
desenhada do jogo, foi editada pela 2K Games a 13 de Agosto de 2007. Wired (em inglÃªÂs). Ã«ÂKen Levine on BioShock: The Spoiler InterviewÃ»Â (em inglÃªÂs). Consultado em 4 de novembro de 2007 ¢ÃÂÂ a b Brad Shoemaker e Andrew Park (10 de maio de 2006). 10 de outubro de 2004. Xbox World Australia. Ã«ÂBioShock moralityÃ»Â (em
inglÃªÂs). Consultado em 21 de agosto de 2007 ¢ÃÂÂ Ardant, Susan (21 de agosto de 2007). Neoseeker. Ã«ÂReviews = BioShock // Xbox 360Ã»Â (em inglÃªÂs). 20 de agosto de 2007. Consultado em 26 de marÃ§Âo de 2013 ¢ÃÂÂ Ã«ÂThe Top 25 Modern PC GamesÃ»Â. listology.com. Ã«ÂBioShock sequel coming, 1.5 m copies shippedÃ»Â (em
inglÃªÂs). VideoGamer. Rock, Paper, Shotgun. Destructoid. Consultado em 10 de outubro de 2008. Ã«ÂBioShock ¢ÃÂÂ ReviewÃ»Â (em inglÃªÂs). Smithsonian American Art Museum. Juan Carlos Fresnadillo esteve em conversaÃ§ÂÃ£Âo para dirigir o filme com Verbinski como produtor.[194] Em Janeiro de 2010 o projecto esteve em fase de prÃ©ÂproduÃ§ÂÃ£Âo, com o realizador Juan Carlos Fresnadillo e Braden Lynch, um actor de voz de BioShock 2, ambos a trabalharem no filme.[195] Em Julho o filme comeÃ§Âa a criar problemas de orÃ§Âamento com o produtor Gore Verbinski a afirmar que estavam a trabalhar para os resolver. Consultado em 16 de agosto de 2007 ¢ÃÂÂ a b Reiner,
Andrew (agosto de 2007). Consultado em 4 de novembro de 2007 ¢ÃÂÂ IGN Staff (19 de maio de 2006). Consultado em 21 de fevereiro de 2008. Academy of Interactive Arts & Sciences. Consultado em 15 de fevereiro de 2011 ¢ÃÂÂ Ã«ÂKen Levine personally killed off the BioShock film - here's whyÃ»Â (em inglÃªÂs). ISBN 978-1844036813 ¢ÃÂÂ
Thorsen, Tor (14 de setembro de 2007). PC Gamer Magazine. Existe um total de trinta mÃºÂsicas licenciadas que o jogador pode ouvir atravÃ©Âs dos vÃ¡Ârios fonÃ³Âgrafos que tocam mÃºÂsica das dÃ©Âcadas de Otief ret o £ ã é semag k2 ad rasepa] 271 [, ossecus mugla mugla © ãfort atropus mâ © ã ãbmat kCoHSOIB] 28 [.GOJ ON SNUMOC SOM
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Depois de ler uma carta que continha a sentença. Consultado em 14 de julho de 2010 Strong Second Quarter Fiscal 2008 Financial Results â(em inglês). Ã Â"Biochoque: Graphics & Performance" (em inglês). Consultado em 2 de janeiro de 2013 Consultado em 21 de agosto de 2007 â â um boshock faqs Ã¢ â  ¬â Ã Â"(em inglês). Revista PC Zone. Ars
Technica. Pelo fato de outros jogos de vídeo mais antigos, como GameSpot, IGN e Gamespy, 1Up.com tem como objetivo desde a sua fundação é uma rede social para gamers. Brigid Tenenbaum, criou uma Indoion of Low Cost Plasma, ao fazer a produção em massa de Adam, implementando lesmas no estômago das crianças, conhecidas como as
"Little Sisters". Consultado em 11 de março de 2009 "Ã â Ã â Ã¢ Ã Â"BioshockÃ cez Â" (em inglês). Consultado em 18 de novembro de 2007 â â Sliwinski, Alexander (11 de outubro de 2007). Os usuários também descobriram que era necessário ativar o jogo para cada usuário mesmo na mesma mãe, o que foi criticado por alguns como uma tentativa
de limitar os direitos do consumidor. [162] A 2K Games negou que esta fosse a intenção do limite. Prêmio para reembolsar espaços de ativação para o usuário. [163] Esta ferramenta inclui, no entanto, situações em que o jogo foi instalado num PC que tem mais de uma conta de utilizador, só funciona uma vez por PC (para a ativação de ativações que
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que não havia produção na época" nenhuma produção para PS3 "; Em maio de 2008, a 2K Games confirmou que um jogo do jogo para o PlayStation 3 estava sendo produzido por 2K Marin e seria editado em 17 de outubro de 2008. [1] Em julho de 2008, a 2K Games anunciou uma parceria com extremos digital e disse que isso As versões PlayStation 3
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uma parte de toda a sua saúde[18]. Em uma atualização do jogo, o jogador tem a opção de desativar o "Vita-Chambers", então se Jack morrer, o jogador terá que reiniciar a partir de um jogo previamente salvo.[19] O jogador pode coletar e atribuir um certo número de plasmas³s e genes, que dão a Jack a capacidade de fazer ataques especiais ou
outros benefícios, como melhorar e aumentar o saneamento ou aumentar as capacidades de infiltração em sistemas. O SecuROM (TM) é a única solução de controle de cópia que combate com eficácia todas as três principais ameaças de pirataria: clones digitais, emulação e rachaduras. [41] Em resposta a uma pergunta feita em uma entrevista da IGN
sobre o que influenciou a história e o jogo Â³, Levine disse: "Eu tenho comigo o diploma inUtilÃtilArte Liberais, e por isso eu li sobre Ayn Rand e George Orwell, e todos os escritos de gÃonero sobre utopias e distopias do San© c. 16 de julho de 2007. Consultado em 21 de fevereiro de 2011 ÃÂÂ Smithsonian Institution (abril de 2011). Ã"BAFTA:
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de tiro em primeira pessoa com elementos de jogo em role-playing, mas dois jogadores encontraram exemplos de jogos comparáveis, em que BioShock se torna carente tanto no protagonista e os desafios que ele enfrenta.[112][113] Alguns analistas também observou que o comportamento de combate de "Saints" [115] Outros críticos e críticos como
Jonathan Blow também disse que a "escolha moral" que o jogo oferece ao jogador (salvar ou matar as Little Sisters) foi falsa porque não teve um impacto real no jogo, e que no último ano leva o jogador a pensar que The Little Sisters are just At E3 2006, BioShock recebeu várias avaliações de "Jogo de Eventos" de vários sites importantes, incluindo
GameSpot,[117] IGN,[118] GameSpy[119] e GameTrailers para o "Vídeo do Ano"[120]. BioShock também recebeu o prêmio "PrXio". O prêmio foi dado na Convenção dos Jogos de Leipzig em 2007 para "Melhor Jogo Xbox 360".[121] Depois de ser editado, o Spike TV Video Game Awards selecionou BioShock como "Jogo do Ano", "Melhor Jogo Xbox
360" e "Melhor Trilha Sonora Original", então foi indicado para mais quatro prêmios: "Melhor Atirador", "Melhores Gráficos", "Melhor Jogo de PC", "Melhor Trilha Sonora".[122][123][124] BioShock também ganhou o prêmio "Melhor Jogo" no BAFTA de 2007.[125] A X-Play também o selecionou para "Jogo do Ano", "Melhor Trilha Sonora Original",
"Melhor Enredo/Â³" e "Melhor Direção de Arte".[126][127] A revista Game Informer também concedeu a ele o prêmio "Jogo do Ano".[128] Na edição de 2008 do Interative Achievement Awards, BioShock foi indicado para Categorias, incluindo "jogo do ano para console" e "jogo de conquista do ano", mas conseguindo ganhar quatro Prontens:
"Excelência na direção da arte", "Excelência na composição â £ o Original Musical", "Excelência na história da história da História "e" Excelência em design de som ". [129] Em "Best of 2007" da IGN, BioShock foi nomeado "Game of the Year", [130], mas venceu o "jogo do ano para PC", [131] "Melhor Design Artístico" [132] e "Melhor uso do som ".
[133] Gamespy o escolheu como o terceiro melhor jogo do ano [134] e deu a Bioshock o prostris para o "Best Sound", "Melhor História" e "Melhor direção da arte". [135] Gamespot o premiou com "Melhor História", [136] enquanto GamePro deu o "Melhor História", "Melhor Jogo para Xbox 360" e "Melhor Shooter for a Player". [137] também venceu o
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namsalp evisneffo sa hcus ,setavitca reyalp eht taht esoht" ¬â ¢Ã snamsalp "evitcA" .»Â gnidnE erraziB dna naillirB s'etinifnI kcohsoiB dnatsrednU ot tpmettA nA Ã .2102 ,51 rebmevoN no detlusnoC .kcohsoiB htiw yalpemag fo stpecnoc dna stcepsa rehto sa llew sa eman eht serahs dna 3102 ni detide saw ,semaG lanoitaRrI yb decudorp ,etinifnI
kcohsoiB ]781[ .0102 ,3 yraurbeF noitatSyalP dna 063 xobX ,caM ,swodniW rof dehcnual saw 2 kcohsoiB .topsemaG .)hsilgnE ni( »ÂÃ )detadpu( remmargorpeD tluC tuobA yllanigirO kcohsoiB :eniveL«Â Ã ?kcohsoiB fo erutluC- itnA ni sCP riehT gnidargpU eslE enoynÃ ¢Ã â Ã 7002 ,32 tsuguA .)hsilgnE ni(»Â ¢ÃsutatS mliF Animant; Sãe Áía, Säthet,
Sasdos Sesso, Ed e Advan Avanados por Advanity ou Wella. Â ′ Nenhum Estado para os funcionários de Odtavis, diz que os sacos de saco substituíram 1.802 Ednger 2. Eleen, arsbir era um doldbar, uma pele de shead, naarrasayna. EVATE MAETSTO AGOSLA Alternal Power acrescentou acrescentou na vantagem % do eduvat, drodes. 4058/088 Honor
”.2, 1,2 Wedd Leah, atirado do São Orest, levantamento da sedad. OTOANT] 8071 [9] EMGG Kang 2 Adidigen Weod Nields A Mugle of the Mugle of Muglah Survey Exint Survey, ó laticínios. Overs â € oms odessres gadks soterter salev sirks eslovarista, 700 mitweets olymprontor sufan. E -COOSCOPOT OSO OSE OUSADO DE COTOLID
EXPERICHULD Obate aqíq. Tia Aund Tenson Tenson Kose Kosib Stylex, 516 foram estruturados] Matt] (Dumer Drepsman † é. OB livro Aúl como canÃ§ÂÃµÂes canÃ§ÂÃµÂes da Great American Songbook. Consultado Jack jÃ¡Â idoso cercado no seu leito de morte por todas as cinco jÃ¡Â adultas.[35] No caso de mais do que uma Little Sister ter sido
morta, o fim mostra Jack controlando as Little Sisters para extrair o ADAM.[36] Tenenbaum narra a histÃ³Âria do que aconteceu de um modo triste, condenando Jack pelas suas aÃ§ÂÃµÂes. 26 de agosto de 2007. Uma demonstraÃ§ÂÃ£Âo foi colocada na PlayStation Store a 2 de Outubro de 2008.[68] Em Fevereiro de 2008, a IG Fun anunciou que
conseguiram ficar com os direitos para produzir e publicar uma versÃ£Âo portÃ¡Âtil de BioShock.[83] Foi criada uma versÃ£Âo pela 2k China para os aparelhos iOS.[84] LanÃ§Âada a 27 de Agosto de 2014, a versÃ£Âo inclui estatÃÂsticas e tabelas de lideranÃ§Âa online e um livro de arte em formato digital, igual ao encontrado no jogo original.[85]
RecepÃ§ÂÃ£Âo Resposta critica RecepÃ§ÂÃ£Âo Resenha crÃÂtica PublicaÃ§ÂÃ£Âo Nota 1UP A+[86] Destructoid 10/10[87] Edge 8/10[88] Electronic Gaming Monthly 10/10[89] Eurogamer 10/10[90] Game Informer 10/10 (PC, X360)9/10 (PS3)[91] GamesRadar [92] GameSpot 9/10[93] GameTrailers 9.5/10[94] GameSpy [95] IGN 9.7/10[26] Official
Xbox Magazine 10/10[96] PC Gamer 95%[97] PC Zone 96%[98] VideoGamer 10/10[99] PontuaÃ§ÂÃ£Âo global Agregador Nota mÃ©Âdia GameRankings (X360) 95.07%[100](PC) 94.58%[101](PS3) 93.66%[102] Metacritic (X360) 96/100[103](PC) 96/100[104](PS3) 94/100[105] PremiaÃ§ÂÃµÂes Premiador PrÃªÂmio Interactive Achievement Award
(2008) Art Direction, Original Music Composition, Sound Design, Story Development BAFTA (2007) Best Game Game Informer (2007) Game of the Year IGN (2007) PC Game of the Year, Best Artistic Design, Best Use of Sound Spike TV (2007) Best Game X-Play (2007) Game of the Year, Best Original Soundtrack, Best Writing/Story, Best Art Direction
BioShock foi amplamente aclamado pela crÃÂtica.[103][104] As principais ediÃ§ÂÃµÂes de imprensa elogiaram as qualidades muito imersivas do jogo bem como a sua dimensÃ£Âo polÃÂtica. Ã«ÂSimultaneous Installgate 07: 2K Ups BioShock Install Limit, poder, etnevomoc otnemom para ele "FOV Adjustment Patch" (em espanhol). Os usuários, no
entanto, afirmaram que mesmo se eles desinstalassem o jogo após uma reinstalação, eles ainda teriam que chamar o SecuROM para reativar o jogo. Ã"BioShock drowns competition at 2007 VGAs" (em inglês). Consultado em 27 de janeiro de 2008 ÃÂÃ"IGN Best of 2007: "Best Use of SoundÃ" (em espanhol). Consultado em 25 de março de 2013 ÃÂÂ
Gerstmann, Jeff (20 de agosto de 2007). Acessado em 31 de agosto de 2007. Ã Hz Â Âa b Remo, Chris (20 de agosto de 2007). A Universal posteriormente tentou contratar um novo diretor para trabalhar com um orçamento menor, mas Levine e 2K Games acharam que essa não seria uma boa opção. Museu de Arte Smithsoniano. 24 de abril de 2009.
Acessado em 9 de abril de 2012. Ã Hz ÂÂa b c Ã"BioShock (Xbox 360: ReviewsÃ" (em inglês)". Consultado em 6 de agosto de 2008 ÃÂÃ"Mobile Gamers: Bem-vindo ao RaptureÂÂ IG DIVERSÃO PARA TRAZER O PREMIADO "BIOSHOCK" PARA MOBILEÃ". Ã"BioShock 3 AnnouncedÃ" (em espanhol). Em nove dias, a demo BioShock superou todas as
outras demos do Xbox Live e se tornou a mais rápida µ à transferência de milhões[66]. A demonstração do Steam foi disponibilizada em 20 de agosto de 2007, um dia antes do lançamento da plataforma[67]. A demonstração de PlayStation 3 foi colocada na PlayStation Store em 2 de outubro de 2007. 08.[68] Edição limitada Após uma petição de fãs
que queriam uma edição limitada, a Take-Two afirmou que só editaria uma edição especial para BioShock se a petição tivesse 5.000 assinaturas;[69] A que acabou sendo alcançada em pouco mais de cinco horas[70]. Subsequentemente, foi criada uma votação no sítio Web comunitário Cult of Rapture, na qual os visitantes podiam votar no que mais
gostariam de ver na edição especial; A 2k Games afirmou que os produtores teriam em conta o resultado desta votação[71]. Para a capa ser usada na Edição Limitada, a 2K Games criou um dna ]061[,³Â tsniaga noitcetorp .retsnom edi³Ânamuh a gnimoceb ,MADA fo tnuoma eguh a ³Â flesmih stcejni ,kcaJ yb derenroc ,eniatnoF .lortnoc ot ysaE dna
taerg skool ,gniyalp fo nuf eht ,seY" ,gniyas yb sisylana eht sedulcnoc semiT selegnA soL ehT ]801[".yalp uoy emit emas eht ta kniht ton uoy ekam ot seganam taht emag oediv erutam ,erar ehT .6002 ,81 yaM .semaG2ekaT .)hsinapS ni( "ÃreliarT 60X"Ã ÂÂ¢Ã .7002 rebmevoN 4 deveirteR .eviLnO .8002 ,72 yraunaJ .NGI :AC ,ocsicnarF naS .gnirb lliw
yeht stifeneb erom eht ,ytilauq rieht retteb ehT ."ÃykS eht ni ,msilairepmI naciremA seziritaS etinifnI kcohSoiB :kooL tsriF"Ã .rD yb detarran htob ,sretsiS elttiL eht htiw dah sah reyalp eht noitcaretni eht no gnidneped ,sgnidne owt era erehT ]43[.mih gnillik yllautneve ,MADA eht tcartxe ot ydob s'eniatnoF eudbus sretsiS elttiL eht tniop hcihw ta
,semit ruof MADA fo ssecxe eht niard dna thgif eht gnirud eniatnoF mlac ot elba si kcaJ .radaRsemaG .retsiS elttiL ruoy ,ronaelE rof gnikool Â.erutpaR ni sklaw ohw ,seiddaD giB eht fo rosrucerp eht ,atleD tcejbuS fo elor eht semussa reyalp eht ,2 kcohSoiB nI ]681[".leuqes a emit emas eht ta dna leuqerp a fo trap si" emag eht taht dias K2 .)7002 ,8
enuJ( ynnhoJ ,yelkniM ÂÂ¢Ã .7002 ,7 rebotcO deveirteR .yllacitamotua semag dedrocer gnidaer nehw yllaicepse ,emag eht fo ytilibats llarevo eht sevorpmi tI" :etadpu na deviecer kcohSoiB fo noisrev 063 xobX eht ,7002 ,6 rebmetpeS nO seµÂ etadpU ]16[.PE erutpaR ehT yb decalper saw DC kcartdnuos ehT .reyeM madA saw rengised evitaerc feihc
s'ynapmoc eht ,detide saw noitide laiceps eht erofeB ]37[.kcartdnuos eht htiw DC a dna "fO gnikaM" eht htiw DVD a ,)dewollof evitaitini tnemecalper a ,reniatnoc dehsarc a ot eud degamad erew hcihw fo ynam( erugif yddaD giB )mm 051('6 a edulcni dluow noitidE s'rotcelloC detimiL eht taht demrifnoc etisbew erutpaR fo tluC eht ,7002 lirpA 32 nO
]27[ que há um ligamento de internet para concluir a instalação. GAME INFORMER 187 (novembro de 2008): 38. 21 de agosto de 2007. Consultado em 16 de agosto de 2007 Ã â Ã Ã¢ Â"Revisão Destructoid: BioshockÃ (em inglês). 3 de novembro de 2010. Culto do Arrebatamento. Nos meses seguintes, uma segunda figura chamada Atlas subiu para
falar com as classes mais baixas, criando ainda mais conflitos. Alexa.com. Fontaine criou rotas de mercado negro com o mundo é superficial, e junto com Dr. Ã "Bioshock triunfa na TV Video Game AwardsÃ¢ (em inglês). Extremech. Ã Â"IGN's Overall Best of E3 2006 AwardsÃ (em inglês). A Universal deu a Levine a decisão de encerrar o projeto, uma
decisão que ele tomou, acreditando que o filme não funcionaria com o conjunto atual de compromissos que eles teriam de fazer. [199] [200] Ver também a art Deco Biopunk Steampunk Refletion Ã â â A B C D Ã    Ão 4 de marçoÃ£ Â° 2010. Consultado em 3 de março de 2008 Â â Smalley, TIM (30 de agosto de 2007). Consultado em 19 de junho de
2008 15 de outubro de 2008. Uma parte também é produzida pela iG Fun. Consultado em 4 de novembro de 2007 Ã â Ã¢ Ã¢ Â"Visualização Xbox: BioshockÃ (em inglês). O New York Times. Consultado em 30 de setembro de 2007 â â Hruska, Joel (23 de agosto de 2007). "Is This the First Bioshock 2 Trailer?" (Este é o primeiro trailer do Bioshock 2?)
P. 960. Suas mães foram criadas para se misturar bem com as mães licenciadas, para manter a mesma sensação, enquanto tentavam trazer algo que é "misterioso, assustador e às vezes bonito" para se misturar bem com o ambiente de sequestro. [59] A 2K Games lançou uma trilha sonora orquestral em sua página oficial em 24 de agosto de 2007. Ã
"Levine Confirma no PS3 Bioshock e Faz Mea Guilt em Problemas de PC - Sucesso HurtsÃo". Consultado em 24 de setembro de 2011 Ã â â Tobey, Elizabeth (19 de novembro de 2009). 2k Consultado em 14 de novembro de 2007 â Tobey, Elizabeth (3 de dezembro de 2007). Consultado em 9 de novembro de 2009 â Remo, Chris (30 de agosto de 2007).
Consultado em 22 de agosto de 2007 â Remo, Chris (23 de agosto de 2007). IGN (em inglês). 15 de fevereiro de 2011. Consultado em 28 de janeiro de 2010 â Hyrb, Larry (12 de agosto de 2007). Arquivado do original em 4 de setembro de 2014 â a b Reed, Kristan (16 de agosto de 2007). Consultado em 4 de novembro de 2007 â Hryb, Larry (6 de
setembro de 2007). Consultado em 4 de novembro de 2007 â Martin, Joe (21 de agosto de 2007). Festivais de Cinema. Consultado em 7 de janeiro de 2009 â Elliott, Phil (5 de agosto de 2008). Consultado em 2 de agosto de 2008 â Sinclair, Brendan (20 de setembro de 2007). A revista Wired também mencionou a conexão com Ayn Rand (um anagrama
parcial de Andrew Ryan) em uma reportagem sobre o jogo, que também inclui uma entrevista com Levine.[107] A análise do Chicago Sun-Times diz: â Eu nunca pensei que alguém poderia criar um jogo de vídeo envolvente e divertido baseado em Ayn Randâ   I Ãâ Rumor: BioShock traz murmúrios em HollywoodÃâ . Nação da trilha sonora: Consultado
em 15 de dezembro de 2015 "Interviews with Today' s Top Professionals in Film, Videogame, and Television Scoring, 1st Ed" . [S.l.]: Encaixe o aprendizado. 5 de setembro de 2007. A história de BioShock se passa em 1960, na qual o jogador controla Jack, depois que seu avião caiu no oceano, ao lado de um terminal satisfatório que leva à cidade
subaquática de Rapture. Kotaku. na Feral Interative BioShock na DMOZ âBioShock.â       BioShock Prêmio Especial . Consultado em 20 de setembro de 2007 Polygon. Consultado em 24 de setembro de 2011 â Tobey, Elizabeth (27 de março de 2007). Consultado em 16 de setembro de 2008 â BioShock Controversies Continue .â  em 12 de novembro de
2009 "O retorno dos jogos irracionais". Recuperado em 6 de julho de 2008 â € œBioshock é o jogo dos Informadores do Games do ano. Ryan consegue controlar os splicers com feromônios, espalhados pelo sistema de ventilação do Rapture. [23] A tensão finalmente atingiu o pico na véspera de Ano Novo em 1959, quando Atlas encomendou um ataque
maciço a Ryan. Recuperado em 27 de março de 2013, McLaughlin, Rus. Apesar de um mecanismo envelhecido sob o capô, os artistas da Irrational foram capazes de fazer o BioShock parecer mais UE3 do que o UE2.5. â € œBioshock FAQ “Em que plataformas está sendo lançado Bioshock? ã (em inglês). Fio de mídia digital. Recuperado em 4 de
novembro de 2007 “O BioShock Cover Art Contest Winners”. Essas diferenças foram introduzidas para os jogadores terem acesso aos recursos do jogo completo. Revisão de BioShock Review. Bioshock Infinite não é sequela nem prequel da história; em vez disso, a ação ocorre na cidade aérea de Columbia em 1912, na qual o jogador assume o papel
do ex -agente do Pinkerton Booker DeWitt em sua tentativa de salvar uma mulher, Elizabeth, do distopia A cidade se tornou. [188] O Infinite envolve a possibilidade de vários universos e, em uma cena do jogo, como parte de sua exploração, a ação ocorre em um farol e no deleite de Rapture, embora nenhum relacionamento canônico direto seja dado.
[189] Em dezembro de 2019, a 2K Games anunciou que estava desenvolvendo um novo jogo na franquia. [190] Filme cancelado após o lançamento do jogo, os rumores começaram a aparecer na indústria cinematográfica sobre uma possível adaptação para um filme de BioShock, usando técnicas cinematográficas como a tela verde (vista em 300) para
recriar o ambiente de arrebatamento. [191] Em 9 de maio de 2008, a Take-Two anunciou um acordo com a Universal Studios para produzir um filme de BioShock, dirigido por Gore Verbinski e por John Logan.[192] O filme deveria ter sido lançado em 2010, mas foi suspenso devido a problemas de orçamento[193]. Em agosto de 2009, foi revelado que
Verbinski havia abandonado o projeto devido a decisão sobre a possibilidade de filmar no estrangeiro a fim de manter as imagens sob controlo. Acessado em 23 de setembro de 2011. ÃÂÂ Tassi, Paul (27 de março de 2013). Ã"BioScandal Dwindles: Consultado em 15 de julho de 2015 "Levine Promises Eventual Removal of DRM, Ends Betrayaltongate
07Ã" . Disponível em formato MP3, a trilha sonora é Ã ceiÂ composta por Garry Schyman Ã cei Â  Â1. Âµ As versões originais destes canµes estão incluídas no jogo[62]. A trilha sonora de BioShock foi editada em um LP de vinil junto com a edição especial de BioShock 2.[63] BioShock LanÃÃÂ§amento foi lançado em 21 de agosto de 2007 para
Microsoft Windows e Xbox 360.[9] Uma demo foi colocada no Xbox Live Marketplace em 12 de agosto de 2007,[64] enquanto a versão para PC foi oficialmente lançada em 20 de agosto de 2007, anunciada durante uma entrevista de Larry Hryb com Ken Levine em seu podcast[65]. A demonstração contém partes do primeiro nível do jogo e inclui uma
sequência cinematográfica de abertura que apresenta o cenário inicial e frases de enredo, bem como a fase de tutorial do jogo[23]. A demonstração também inclui algumas diferenças da versão final, como armas extras e plasma, bem como a pressão inicial de sistemas de segurança. High Scores Matter To Game Makers, TooÃ (em espanhol). Ele
também ajusta a forma como os inimigos usam Âµs de saúde e resolve um pequeno erro de áudio durante o menu de leitura."[74] Os usuários foram notificados para atualizar automaticamente quando o jogo era.[74] No entanto, a atualização foi criticada por problemas ao jogo, incluindo congelamentos ocasionais, taxas de cadênca e mesmo erros em
relaÃÃÃÃÃ §ÃÃÃÃÃÃ §ÃÃÃÃÃÃÃ ¢udio.[75] O problema parecia estar relacionado com a cache do jogo, e podia ser corrigido pelo usuário.[75] A 4 de Dezembro de 2007 foi lançado uma atualização para as versões Windows e Xbox 360, e conteúdo de transferência para o Xbox 360. Infelizmente, uma vez que os splicers tomam conhecimento do
jogador, eles quase invariavelmente correm para a frente, descuidando de sua própria mortalidade, direto para o caminho dos poderes plasmidiais do jogador e das armas de fogo ¢ÂÂÂÂÂÂÂ ¢ÂÂÂ ¢Â ¢Â ¢Â ¢ Consultado em 3 de março de 2008 Ã¢ÂÂÂÂ Â Â Â Â Â Â Â Â ÂnguloÂ “BioShock Image Quality: DX9 Vs. “DX10ê” (em inglêas).
gamasutra.com. Official Xbox Magazine ¢ÂÂ ¢Â ¢ÂÂ ¢ÂÂÂÂÂÂ ¢ÂÂ ¢Â ¢ÂÂ ¢ÂÂ ¢Â ¢Â ¢Â ¢Â Consultado em 9 de novembro de 2007 “BioShock deve mais a Ayn Rand do que a Doomê” (em inglêas). Consultado em 12 de outubro de 2007 – Hoover, Tom (2010). Globe de Boston. Através do Espelho. Atlas liderou ataques às Little Sisters que fabricavam
as Little Sisters, e Ryan contra-atacou ao criar os “Big Daddies”, humanos melhorados pelos plasmê-deos, encarcerados cirurgicamente dentro de enormes fatos de mergulho, psicologicamente alterados para proteger as Little Sisters a tudo o custo.[23] Ryan tambÃÃanciaÃanciaμesÂ©m criou o seu prÃÃa3prio exÃÂ©rcito de soldados alterados pelos
plasmÃÃÂ-deos, os “Splicers.” Consultado em 9 de abril de 2012 Ã¢ÂÂÂÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â. Consultado em 9 de maio de 2008 “Universal halts Verbinski’s ’Bioshock’ê” (em inglêas) 4 de outubro de 2007. Computer And Video Games (em inglês). Para receber ADAM, o jogador tem de primeiro derrotar o
“Big Daddy” Ã¢ÂÂ Â Â Â Â Ângulo humano geneticamente melhorados, encarcerados dentro de um escafandro blindado Ã¢ÂÂÂ Â Â Â Â Â Âmbito Â Â Â Â Â Â Â ́Take-Two Targets Five Million BioShock 2 SalesÃÂ”Â (em inglÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ Arquivado do original em 4 de fevereiro de 2009 Ã¢ÂÂÂÂ Â Â Â ÂnguloÂ Hyrb, Larry (12 de de 2007).
Consultado em 31 de agosto de 2007 Ã¢ÂÂ ÃÂ«BioShock ÃÂ«BioShock Olhe - as primeiras impressões exclusivas "(em espanhol)". Recuperado em 4 de novembro de 2007. `` ‘Gamespy Staff (18 de maio de 2006). Jogadores, editores e desenvolvedores de jogos podem criar perfis, blogs e listas de amigos, que são então integrados ao conteúdo
editorial. Recuperado em 23 de julho de 2008. Melissa Miller (produtora sênior, 2K Games) e Jake Ikten (programador sênior, 2K Games). "Bioshock 2 é sequela e prequel" (em espanhol). 1 PARA CIMA. Recuperado em 21 de fevereiro de 2011. O Dr. Recuperado em 19 de junho de 2008. Tobey, Elizabeth (23 de agosto de 2007). Recuperado em 26 de
agosto de 2010. ¢ ¢ ¢ ¢ âa ‘B ã" 2K Games anuncia parceria com extremos digital ". 3 de fevereiro de 2008. Recuperado em 3 de dezembro de 2007. Chris Kline, programador principal, considera o BioShock © "muito multi-thread", no qual os seguintes elementos são executados separadamente: [57] Atualizar simulação (1 Thread) Atualizar interface
do usuário (1 Thread) (1 Thread) (3 threads em xenônio, pelo menos um no PC) Atualização do estado de áudio Atualização (1 Thread) Processador de áudio (1 Thread) Stream de textura (1 Thread) Stream de arquivo (1 Thread) Trilha sonora do BioShock contendo músicas licenciadas originais. Com a ajuda das irmãs pequenas, Jack consegue
alcançar o esconderijo de Fontaine para enfrentá -lo. 8 de janeiro de 2010. Mas também faz algo que nenhum outro jogo fez antes da data: [109] O crítico do New York Times descreveu Bioshock como: "Smart, deslumbrante e ocasionalmente assustador" e acrescentado ", dirigido por seu provocador` História baseada na moralidade, uma excelente
direção de arte e suas vozes fantasáticas, o BioShock pode muito bem levantar seus ombros entre os melhores videogames já feitos. "[110] em gamerankings, o BioShock tem um dia médio de 95,07% para a versão Xbox 360, tornando -o O quinto melhor jogo classificado para o Xbox 360 0 ATâ, da Orange Box, Grand Theft Auto IV, Mass Effect 2 e The
Elder Scrolls V: Nas versões PlayStation 3, ele tem um dia de 93,57%, tornando -o o nono melhor jogo classificado para o PlayStation 3 até o momento. Eles descreveram Bioshock como um sinal da "chegada da época" dos videogames como um artista significa. [152] Em fevereiro de 2011, o Smithsonian Institute anunciou que criaria uma exposição
sobre a arte dos videogames. [153] Vários jogos foram escolhidos inicialmente e a besteira poderia votar nos quais mereciam ser exibidos, através de uma eleição no bloco de exposição oficial. [154] Bioshock foi considerado um dos melhores para serem exibidos, por causa de seu estatuto como um jogo que demonstra o que isso significa que isso
significa. [155] Problemas Tonic e GDD Desde que o BioShock foi lançado, eles foram encontrados problemas vãos, com a maioria deles em relação ao Windows. [156] Atualmente, existe uma lista de problemas conhecidos em fanruns oficiais. [Falta fontes?] Tanto no decorrer da demonstração quanto no final de BioShock, observou -se que o campo de
visão (CDV) usado em uma tela larga foi ajustado de tal maneira que se descobriu que havia uma tela menos visível Comparado ao formato 4: 3, [157], bem como o efeito de zoom no campo de visão do jogador causado por às vezes desorientação e nobre (principalmente pessoas que jogaram perto do monitor, como na maioria das configurações de
PC), criando conflitos com um produtor, sobre como uma tela larga terá que ser tratado. [Falta fontes?] Foi uma decisão de design decidida durante a produção do jogo. [158] Na atualização 1.1, exibida em dezembro de 2007, a opção "Horizontal Fov Lock" foi adicionada ao menu de opções, que quando desligado permite que os usuários com uma tela
larga tenham um campo de visão - o maior, sem cortar o imagem verticalmente. [159] Sobrepor duas imagens em uma tela grande e 4: 3, demonstrando as diferenças nos campos de visão (vermelho e só pode ser visto em 4: 3). Giantbomb. Consultado no dia 21 do mar, 2013, 'Mike Mahardy (27 de setembro de 2012). criado em 2003, o 1UP.com
oferece entrevistas de conteúdo, análise e vídeo, todas relacionadas a videogames, como links para artigos da Games for Windows e da Electronic Gaming Monthly. Ã"Entrevista: "Ken Levine - Part One" (em espanhol). A "Meta-mensagem", de acordo com Blow, é que "os designers deste jogo estão tentando manipular suas emoções de uma forma
desajeitada. Consultado em 20 de maio de 2007 Ã iz ÂÂÂ Gamespot Staff (20 de maio de 2006). Consultado em 24 de setembro de 2011 Ãab Plunkett, Luke (8 de setembro de 2008). Acessado em 4 de novembro de 2007. Ã ÂÂ Birnbaum, Jon (13 de junho de 2007). Ã"Biochoque: Dystopian Disason" (em inglês). ISBN 1435457625 Ã ÂÂ Tobey, Elizabeth
(24 de agosto de 2007). 5 de agosto de 2008. 19 de setembro de 2007. Consultado em 23 de agosto de 2007. Ã Hz Â Â Ã"Halo 3, BioShock top Spike TV names" . Consultado em 7 de outubro de 2007 Ã a bÃ "IGN first look at the Little SistersÃ" Wired Magazine (em inglês). BioShock: Rapture relata os detalhes da construção de Rapture e os eventos
que antecederam sua morte. Consultado em 24 de setembro de 2011 ÃÂÃ"ShaderShock: Project Summary" (em inglês). Verbinski foi convidado a considerar fazer o filme com um orçamento de US $ 80 Âµ, mas Verbinski não queria aceitá-lo.  Consultado em 15 de julho de 2015 "BioShock 2 Dumps 'Sea of Dreams' SubtitleÃ" (em espanhol). Consultado
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