
V RISING GELİŞTİRİCİ BLOĞU #6: İNŞA ET – AVLA – YÜKSEL 

 

Tüm vampirlere ve farkında olmadan avlanan herkese merhaba ve başka bir geliştirme güncellemesine 
hoş geldiniz! 

Oynanış fragmanının ardından, herkesin V Rising oynama deneyimi hakkında biraz daha fazla bilgiye aç 
olabileceğini düşündük. Bunun için en deneyimli tasarımcılarımızdan ikisine, Kreatif Direktör Martin 
Lövgren ve Oyun Direktörü Peter Ilves'e danıştık! Oyuncular nihayet oyunu kendileri başlattığında nasıl 
olacağını daha iyi anlayarak bu güncellemeden uzaklaşmayı bekleyin. 

Yapı: Karanlık Temeller 

Birçok hayatta kalma oyununda olduğu gibi, oyuncular kendilerini adlarına çok az ama sırtlarındaki 
kıyafetlerle düşmanca bir dünyada uyanırken bulurlar. Ancak, bu oyunların aksine, avcı sizsiniz. Diş ve 
pençe ile kesinlikle idare etmemize rağmen, daha büyük bir av için açlık, kaçınılmaz olarak vampirleri, 
başlangıç mahzeninin iskeletlerinden ve hortlaklarından daha büyük avlara doğru itecektir. Bu, en güçlü 
silahları, en sağlam korumayı ve tüm bu iyi kazanılmış ganimetler için bir yer gerektirecektir. Bunun için 
üretime başlamamız gerekiyor. 

Peki, ilerlemek bu kadar önemliyse, V Rising'de crafting tam olarak nasıl işliyor? Başlamak için 
oyuncuların tarifleri keşfetmesi ve bunları kullanmak için gerekli malzemeleri toplaması gerekecek. Çok 
temel başlangıç tariflerinin dışında, toprakların soylarından unutulmuş bilgileri kurtarmanız, NPC'lerden 
ve oyunculardan yağmalamanız, hatta müttefiklerle işbirliği yaparak öğrenmeniz gerekecek! 

Geliştirme sırasında çok aktif olarak düşündüğümüz bir şey, keyif aldığımız hayatta kalma oyunlarında 
hissettiğimiz acı noktaları. Müttefikleriyle ilgili olarak zanaatkarlık söz konusu olduğunda oyuncularımız 
için nasıl daha keyifli ve sorunsuz bir deneyim yapabiliriz? Genellikle bir hayatta kalma oyununa 
katılırken, yeni oyuncu ile daha deneyimli arkadaşları arasında bir eşitsizlik olur. Oynamak için katıldıkları 
insanlarla oyunu deneyimleyebilmeleri için ilerlemeye çalıştıkları bir "yetişme" dönemi vardır. Bu 
nedenle, müttefiklerinizin, zanaat istasyonlarınız aracılığıyla araştırdığınız tarifleri öğrenmelerini 



mümkün kılarak, onların ava katılabilecekleri bir noktaya hızla gelmelerini sağladık! 

 

               Çok değil, ama bu bir başlangıç. 

Kalenin devreye girdiği yer burasıdır. Onlar bir vampirin ilerlemesinin temeli ve güçlerinin temelidir. 
Benzersiz ilgi noktaları dışında, dünyanın hemen her yerinde kaleler inşa edilebilir. Bu vampir kalelerinde 
istasyonlar, erzaklar ve değerli yumurtlama noktanız olan tabut üretmeye devam ediyorsunuz. Gece 
gezginlerinin nadir kan gruplarını avlamak, malzeme toplamak veya diğer oyuncuların bölgelerini 
yağmalamak için keşif gezilerine liderlik etmek için gezileri arasında çalışıp dinlenebilecekleri, gün 
ışığından uzak bir ev. 

Kalelerin vizyonu, onların yolculuğunuzu temsil eden büyük mülkler olmalarıdır. Bu nedenle, oyuncular 
başladığında nispeten küçük olacaklar, ancak sizi bu kaleler üzerinde inşa etmeye devam etmeye ve 
güçlendikçe bu ilerlemeyi yansıtacak kadar büyük bir şeye genişletmeye teşvik etmeyi umuyoruz. Hatta 
öyle bir noktaya gelebilir ki, deneyimli bir vampir kendi ve akrabalarının artan ihtiyaçlarına uyacak 
şekilde dünyanın dört bir yanına dağılmış birden fazla kaleye ihtiyaç duyabilir. 

Avlanmak: Geceyi Takip Edin 

V Rising dünyası ısrarcı ve kalıcıdır ve oyuncuların vampir hayallerini gerçekleştirmek için çok zaman 
harcamasını ve yalnızca bizim belirlediğimiz hedeflere değil, sizin kendiniz için belirlediğiniz hedeflere de 
ulaşmasını bekliyoruz. Bu nedenle, V Rising dünyasını uzun süreler boyunca aktif kalacak kalıcı bir dünya 
olarak hayal ediyoruz. Açık bir dünya inşa etmek bizim için eğlenceli ve heyecan verici bir mücadele oldu, 
bunu zaman içinde sürdürmek için sürekli olarak ilginç ve heyecan verici bir deneyim gerektirdiğine 
inanıyoruz. 

Peki V Rising oynamak nasıl görünüyor? Dakikadan dakikaya, saatten saate, günden güne, oyuncular bu 
zamanı eğlenceli, anlamlı ve vampir deneyimini yaşatacak şekilde geçirmek için ne yapacak? 

Amacımız, etkileşim kuracak harikalarla dolu zengin bir dünya yaratmaktır. Düşmanlar, yeteneklerinin 
sınırlarını zorlayacak kadar güçlü patron canavarlara karşı kendilerini zar zor savunabilen köylüler kadar 



basit biçimlerde gelecekler. Bazı kaynaklar çıkarılamaz ve NPC düşman gruplarından veya canavar ve 
dehşet cesetlerinden yağmalanmaları gerekir. Bazı beceri ve yeteneklerin aranması ve keşfedilmesi 
gerekecektir. 

 

       Lanetli Orman'ı keşfeden bir vampir. 

Amaç, elbette, bu düşman karşılaşmalarını dünyadaki ilginç hale getirmek! Amaçlanan zorluk 
seviyelerine bağlı olarak, düşmanlar, oyuncuların hayatta kalmak istiyorlarsa adapte olmaları gereken 
çeşitli farklı yeteneklere ve saldırı düzenlerine sahip olacaklar. İşte burada devreye giren dövüşümüz, 
oyuncuların pençelerini gerçekten esnetmelerine ve benzersiz hareket setleri ve akıcı hareket 
yetenekleriyle savaşmalarına izin veriyor. Battlerite gibi eski oyunlarımızdan bazılarını bilen çoğunuz 
burada kendinizi biraz tanıdık bir bölgede bulabilir. Pürüzsüz ve hassas WASD hareketi, becerileri ve 
dövüş stratejinizin büyük kısmını oluşturan beceri atışları ile dövüşün hissettirdiği bazı önemli 
benzerlikler bulacaksınız. 

Bu tür karşılaşmaların yalnızca etkileşim kurmanın eğlenceli olmasını istemiyoruz, aynı zamanda 
oyuncuların her oyun seviyesini aramaya motive olmalarını ve bunun için ödüllendirilmelerini istiyoruz. 
Nadir canavarları avlamaktan veya zorlu patronlarla yüzleşmekten daha kolay avlarla beslenerek, inşa 
ederek veya kaynak toplayarak soğumaya kadar, her oyun seviyesinin kendi başına ödüllendirici olmasını 
istiyoruz. Solo oyunda bu çeşitlilik yaratır ve oyuncuların her uyanma anında gaz pedalını pompalamak 
için sürekli baskı hissetmeden oyunu oynamasına izin verir. Takım oyununda bu, oyunun belirli yönleriyle 
meşgul olmayı tercih eden oyuncuların, birbirlerinin en çok sevdikleri şeylerle meşgul olmasına izin 
verirken bunlara odaklanmasına izin verebilir. Bazı insanlar, kaleyi temel kaynaklarla besleyerek yararlı 
hissetmeyi sever. Bazı insanlar doğrudan bir haydut kampına dalmayı ve her şeyi temizlemeyi sever, 
ancak bakım konusunda o kadar heyecanlı değildir. Bu şekilde, herkes kendi başına katkıda bulunduğunu 
hissedebilir. 



 

                Dekorasyon. İşbirliğine dayalı bir çaba. 

V Rising, hem bir güç fantezisi hem de nihai hedefi olan bir yolculuktur. Amacımız, solo veya ortak 
maceralarınız için özel sunucular oluşturmanıza izin vermektir. Herkese açık sunucularda oynarken, 
muhtemelen tamamen niyetinde olmadığınız oyuncularla karşılaşacaksınız ve bu da ilginç bir oyun 
katmanı ekleyecektir. Dünya yaratıklarla ve ilgi çekici yerlerle dolu ve bu yerler, diğer vampirlerle 
tanışma ihtimalinin daha yüksek olduğu bir beraberlik görevi görebilir. Onlarla işbirliği yapmayı ve nadir 
veya güçlü bir canavarı öldürmenin ganimetlerini paylaşmayı seçin, ya da belki bir süredir kalelerine geri 
dönmediler ve envanterleri yağmalamanız için değerli kaynaklarla dolu. Bu, bunun yerine kolay bir 
oyuncu öldürme için dikkatlerinin dağılmasından yararlanmanız için sizi motive edebilir. Bunlar, heyecan 
ve gerilimin dinamik etkileşimleri olmalı ve hatta pazarlık veya diplomasi anlarına yol açabilir. 

Yükseliş: Kan Her Şeydir 

Vampir toplumu kanla çalışan bir motordur ve V Rising dünyasında bu belki de diğer birçok vampir 
temalı oyundan daha doğrudur. Kan, yalnızca ölümsüzlerin kendilerini sürdürmek için içtikleri şey 
değildir, bir vücutta akan damarlar gibi, kan da kutsal olmayan bir imparatorluğu yöneten şeyin her 
yönüne pompalanır. Tahmin edilebileceği gibi, V Rising'de yaşayan canlılardan kan elde ediliyor ve bu 
kanı elde etmek için oyuncuların dünyaya saldırması ve onu alması gerekecek. Bu oyunda, sen bir avcısın. 
Yeteneklerinizi geliştirmek için av toplamaya odaklanmak, bu fanteziyi yaşamak için çok önemlidir ve 
zirveye çıkarken kendinizi sonsuz düşmanları keserken bulacaksınız. 

Hayatta kalmak için her şeyin beslenmesi gerekir ve kan depolarınızın çok düşmesine izin vermek kötü 
etkilere neden olur ve bu rezervleri yeniden doldurmadan çok uzun süre devam etmesine izin verilirse 
sonunda ölüme yol açar. Bundan daha fazlası, hasat ettiğiniz kanın farklı niteliklerinin olmasıdır. Daha 
önceki bir geliştirici blogunda, oyuncuların diğer faydalar için farklı türde kan içebileceklerinden 
bahsetmiştik ve bu hala doğru! Mevcut tasarımlarımızdan biri, artan fiziksel hasardan büyü hasarına, 
hatta iyileştirmelere ve kaynak toplamaya kadar değişen güçlendirmelere sahiptir. Bunun da ötesinde, 
bireysel insanlar daha yüksek veya daha düşük kan kalitesine sahiptir. Yani varsayımsal olarak, aynı 
birimden iki taneye sahip olabilirsiniz, ancak birinin kanı diğerinden çok daha güçlü bir güçlendirme 



sağlar. 

 

      Bir vampir daha güçlü bir kan kaynağı sağlar. 

Kan ayrıca dünyada edindiğiniz yetenekleri geliştirmenize yardımcı olacaktır. V Rising, RPG formatında 
beklendiği gibi seviyeleri, sınıfları veya ırkları olan bir oyun değildir. Vampirler zamanla güçlenen güçlü 
yaratıklardır. Çeşitlilik, donanımın sağladığı daha geçici yeteneklerle birlikte kalıcı olarak açılabilen 
yetenekler şeklinde mevcuttur. Bu kalıcı yetenekler, vampir doğanızla daha uyumludur ve tam 
potansiyellerine göre geliştirilmeleri gerekir. Bir oyuncunun yetenek çubuğunu doldurması ve dünyadaki 
diğer vampirler veya düşmanlarla baş başa kalabilmesi için bu beceri ve yeteneklerin yeterince 
edinilmesi nispeten kolay olmalıdır. Ancak, size en çok hitap eden özel çeşidi istiyorsanız, onları elde 
etmek için biraz avlanmanız gerekecek. 

Kan her şeyi besler dediğimde, ciddiydim. Bir vampirin kalesi kan büyüsü temeli üzerine inşa edilmiştir ve 
kalenin en son tasarımında "Kan Kuyusu" dediğimiz şey vardır: bölgenizin yaşayan, atan kalbi. Kan 
Kuyusu, kanın beslendiği bir nokta görevi görür, kale yapısını güçlendirir ve yıkılmasını önler. Kan Kuyusu 
yeterince beslenip bakımı yapılırken, üretim istasyonlarınız sadece daha etkili çalışmakla kalmayacak, 
aynı zamanda kale savunmalarına dışarıdan saldırmak çok daha zor olacaktır. Duvarlarına zarar vermek 
daha zor olacak ve hatta tek başına pençelerle veya basit silahlarla içeri girmeyi imkansız kılacak bir 
oranda yapılarını yenileyecek. Kan Kuyusunu koruduğunuz sürece, etkileyici bir koordineli çaba ve 
önemli özel kaynaklar olmadan içeri girmek neredeyse imkansız olacaktır. 



 

                   Büyük bir taht. 

Kaleniz varsayılan olarak saldırıya uğrayabilir olsa da, tamamen ele geçirilmesini veya tamamen 
yıkılmasını özellikle istemiyoruz (olası bir sunucu ayar seçeneği olarak dahil etmek istesek de). Kan 
Kuyusunu sürekli beslemeyi gerekli kılan şey, kalenizin boyutunu genişlettikçe daha da zorlaşacak ve 
birden fazla yerde daha da zorlaşacak bir şey. Beslememek, daha düşük korumaya yol açacak ve 
muhtemelen çürümeye doğru kayacaktır. Herkese açık sunucularda, bu, oyuncuların başka bir sunucuya 
geçtiklerinde veya çok uzun bir süre oynamayı bıraktıklarında bir sunucudaki değerli gayrimenkulleri 
almaya devam edemeyeceklerini sağlayacaktır. 

Bu sadece başlangıç 

Umarız V Rising'in dünyasına ve mekaniğine bu derin dalıştan keyif almışsınızdır ve belki de nihayet 
elinize geçtiğinde oyunun nasıl oynanacağına dair biraz daha iyi bir fikriniz vardır. Hepimiz bunu 
sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu yılın ilerleyen zamanlarında size kapalı beta hakkında daha fazla haber 
vermek için sabırsızlanıyoruz! 

Bununla ilgili daha fazla bilgi için betaya kaydolduğunuzdan ve aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan 
bizi takip ettiğinizden emin olun! 

V Rising Steam İstek Listesi: 

https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/ 

V Rising Discord Sunucusuna Katılın:  

https://discord.gg/bsSgmhMVSe 

V Rising Facebook: 

https://www.facebook.com/VRisingGame 

https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/
https://discord.gg/bsSgmhMVSe
https://www.facebook.com/VRisingGame


V Rising Twitter:  

https://twitter.com/VRisingGame 

V Rising Instagram:  

https://www.instagram.com/vrisinggame/ 

 

Kucak dolusu sevgiler ve bir bardak kan, 

                 Pazarlama Ekibi 
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