
V RISING GELİŞTİRİCİ GÜNCELLEMESİ #9 V BLOOD'IN SIRLARI 

 

Selamlar vampirler! 2022 yaklaşıyor ve şu ana kadarki beta deneyimimizi ve gelecek planlarımızı, ama 
her şeyden önce, en heyecan verici oyun özelliklerimizden birisini getirmek için kışlık kriptalarımızdan 
çıkıyoruz… V Blood. 

Drakula'nın Mirası 

Işığın Paladinleri Drakula'yı öldürdüğünde yedi gün yedi gece kan yağdı. Kan lekeli topraklar kırmızı ve 

siyah akıyordu, çürümeyle nemliydi ve dünyanın kendisini emecek bir gerçekle ağırdı. Bu yağmurlar, 

Vardoran ülkesini tanımlayacak bir dersi de beraberinde getirecekti. Güç, kötülük, geri alınamaz. 

Vampir imparatorunun son intikamı, vahşi doğayı, sokakları ve savaş alanlarını aynı şekilde sırılsıklam 

etti. Kara büyü ile yağlı ve aşağılık zehirli yağmurlar, birçoğunun sonunu çiğ maruziyetten getirdi. 

Saldırıdan sağ kurtulanlar bilmeden hem yetenekli hem de çarpıktı, soylarını sonsuza dek çarpıtacak bir 

lanet. 



 

Yedi gün kanlı yağmur. 

Yüzlerce yıl geçtikçe ve dünya değişip geliştikçe, bu bireylerin torunları da değişti. Hem doğal hem de 
pratik hediyeler daha verimli ve daha hızlı gelişecekti, ancak kan da onları daha büyük olmaya itti. 
Onların hırsını, gururunu, daha fazlasına olan açlığını besledi ve bu sonsuz arayışa devam etmelerini 
sağlamak için gelişimlerinin üst sınırını kaldırdı. Bu asırlık gücün kalıntıları bugün var ve ne kadar onurlu 
olursa olsun, dipsiz açlıkları kaçınılmaz olarak arayışlarını acımasız ve bencil amaçlara yönlendiriyor. 

Bu Drakula'nın mirası. 

Güç Kalıntıları 

V Blood birimleri, V Rising deneyiminin temel taşıdır ve Vardoran topraklarını takip eden hem 
canavarların hem de erkeklerin gerçekten ürkütücü örnekleridir. Onlar vahşi doğanın apeks yırtıcılarıdır. 
Onlar, vampir akıntısına karşı durmaya ve kuralımıza meydan okumaya çalışacak olan cesur 
şampiyonlardır. Uygar dünyaya hakim olan toplumun temelleri, liderler ve güç sembolleri. 

Bu nedenle, hırslı sanguisuge için en sulu hedefler olmaları doğaldır. 

Bir vampir düşünün, açlık temaları, can damarının açgözlü arayışı ve prestij. Bir grup düşman kan emici 
için ilerleme sistemini oluşturmak için bu kavramları bir araya getirmek bize uygun görünüyordu. 
Mitolojimizde, "kan hafızası" gibi kavramlardan yararlanmanın uygun olduğunu düşündük: tarihlerimizin 
yazıldığı ve D.N.A'mızın içinde yer aldığı fikri. İnsanlar ve hayvanlar bu fikirleri anlamayabilirken, 
vampirlerin kanın doğasının ve ondan toplanabilecek tüm bilgilerin tamamen farkında olması doğaldır. 



 

Kurbanlarından yaşam özünü alan bir vampir. 

V Blood üniteleri, ilerlemenin ana yollarından biri olacak ve bir engeli aşmanın ve onun için çok daha 
büyük olmanın şanlı hissini somutlaştıracak. Sakatlayıcı, zayıflatıcı sihire sahip güçlü bir büyücüyü yen ve 
sonra bu sihri kendine al. Güçlü bir ayıyı fethedin ve onun ursin özünü yutun. İmkansız derecede 
yetenekli bir marangozun derinliklerinde iç ve zanaatlarının sırlarını özümseyin. 

Bu karşılaşmalar Vardoran'ın her yerinde olabilir. Usta bir zanaatkar, büyük işlerine hevesli bir şekilde 
demirhanelerinde bulunabilir veya kalelerinin kalbinde bir askeri lider bulunabilir. Oyuncular bu 
birimleri, tanıttığımız ve 'Kan Sunağı' olarak adlandırdığımız yeni bir kale özelliğini kullanarak 
izleyebilirler. Bu iş istasyonu, oyuncuya bir rehberlik ölçüsü vererek ve ne tür bir birim seçeceklerini 
seçmelerine izin vererek kendinize hedefler belirlemenize olanak tanır. o sırada en çok ilgilendikleri 
ilerleme türünü ilerletmek istiyorlar. 



 

Kan Sunağı'nın konsept sanatı. 

"Kanı avlamak bir vampir için çok önemlidir, bu yüzden V Blood birimlerinin izini sürmek ve ana 
döngünün merkezi bir parçası olmak için onları yenmek istedik." Kreatif Direktörümüz Martin Lövgren 
diyor. “Kan sunağı, oyuncuyu avına yönlendirir, ancak onları nasıl ve ne zaman takip etmesi gerektiğini 
dikte etmez. Bunun, vampir deneyimine doğal gelen bir şekilde rehberlik ve oyuncu özerkliği arasında 
güzel bir denge kurduğunu düşünüyoruz.” 

Yolsuzluk tarafından çarpıtıldı 

Şimdi V Blood'a sahip olanlar ile olmayanlar arasında temel bir fark olduğunu anlıyoruz, ancak bu oyunda 
nasıl temsil ediliyor? Bu yaratıklar, akranlarının olağanüstü yankılarıdır. Güçlü bir savaşçı, doğal olmayan 
bir şekilde devasa olabilir veya bir rahip, yönlendirdiği kutsal büyüyle kelimenin tam anlamıyla 
parlayabilir. Bir Kurt Alfa, vahşetin vücut bulmuş hali olabilir. 



Bu birimleri oluştururken, dünya için ne kadar önemli olduklarını doğru bir şekilde temsil etmemiz bizim 
için çok önemlidir. Hem bilgi hem de mekanik açısından, bu düşmanların daha yaygın emsallerinden bir 
adım önde olması gerekiyor ve farklı renkli adlar ve ihtişamlarını sunan benzersiz tasarımlar gibi hem UI 
göstergelerine sahip olmaları hayati önem taşıyor. V Blood güçlendirir ve V Blood ile bir birimi 
katlettiğinizde ve güçlerini kendi gücünüz için aldığınızda, bu yeterince kötü görünen bir düşmanı alt 
ettikten sonra olmalıdır. 

 

Wolf Alpha, Farbane'in dehşeti. 

Sanat yönetmenimiz Johan Wahlbäck (ki onu önceki bloglardan hatırlayacaksınız) ile sanat ekibinin V 
Blood ünitelerinin görsel stilini tasarlama ve uygulama konusunda nasıl ilerlediğini kontrol ettik. Birimi 
daha az yetenekli akrabalarıyla ilişkilendiren niteliklere temellendirmek ve aynı zamanda onlara 
benzersiz bir yetenek vermek arasında gerekli dengeyi bulmamız gerektiğini düşünüyor. Bu birimlerin 
çoğu kendi türünün en iyi örneğidir ve Parlaklık Kilisesi, şampiyonlarının vampir nitelikleri sergilemesine 
pek de hevesli olmazdı. Bu yüzden vampirik bir görünüm yansıtmak zorunda değiller, bunun yerine 
konumlarına ve koşullarına uygun durumu iletiyorlar. 

Peki onların benzerliklerini ve farklılıklarını aynı anda nasıl sunacağız? Johan, benzer animasyon 
donanımlarını, bu birimleri birbirine bağlamak için uygun görsel ipuçlarını vermenin ve aynı zamanda iş 
için verimli olmanın kazanan kombinasyonuna sahip bir şey olarak kullanmanın faydalarından bahseder. 
Tanıdık bir silüet tutmak, oyuncunun V Blood birimlerini daha düşük düzeydeki benzerleriyle çabucak 
ilişkilendireceğine dair ince ama güçlü görsel göstergeler sağlar. Ardından, onu ayırmak için diğer görsel 
tanımlayıcılar kullanılabilir. Eşsiz varlıklar, renk ve değer ayarlamalarının yanı sıra muhteşem yeni 
yetenekler, görsel ve ses efektlerinin bir kombinasyonu, daha yaygın benzerleri arasındaki farkı hızlı bir 
şekilde iletebilir ve normalin üzerinde bir dereceyle uğraştığınızı bilmenizi sağlar. 

"V Blood ünitelerimiz, tanıdık lezzetleri parçalayan ve deneyime benzersiz bir dokunuş katan 
baharatlardır. Öne çıkıyorlar ve oyuncuya, affedilmeyen bir dünyada nasıl hayatta kalınacağını ve 
fethedileceğini anladığını kanıtlıyorlar.” 

Johan Wahlbäck 

Beta Güncellemesi 



Başarılı olduğunu düşündüğümüz ilk ön beta testimizi Aralık ayında gerçekleştirdik! Nispeten küçük bir 
test yaptık, ancak sunucularımızın neler yapabileceğini daha iyi anlamak ve oyundaki bazı taze gözlerden 
bazı ilk izlenimler almak için dahili olarak yapabileceğimizden daha büyük bir şey yaptık. İster gözden 
kaçırmış olabileceğimiz yeni düşünceler ve fikirler getirsin, ister oyunu nasıl daha iyi hale getireceğimize 
dair sonuçlarımızı doğrulamak için olsun, ek bakış açıları kazanmak her zaman faydalıdır. 

Testi, çeşitli medya platformlarımız ve kayıtlarımız üzerinden kendi seçtiğimiz kişilerle sınırlı oturumlarda 
birkaç hafta boyunca yürüttük. Güçlü iletişim becerilerine ve oyuna yeterince aktif ilgiye sahip, hevesle 
katılacaklarına güvenebileceğimiz test kullanıcıları istedik. Ayrıca, mümkün olduğu kadar çok perspektifi 
dahil edebilmek için çok çeşitli görünen ilgi alanları arasından seçim yapmayı da sağladık! 

 

Test kullanıcılarımızın kimliklerinin korunması için isimler düzeltildi. 

Genel olarak testler ilginç ve tanık olmak için bilgilendiriciydi. Bir stüdyo olarak, ofis uyumsuzluğunda 
oyuncuları birlikte gözlemleyerek zaman harcadık, birkaçımız gizlice oyuncuları gizli geliştirici 
modumuzda gözlemlemek için etrafta dolaşırken yayın yapıyorduk. 



 

Bir oyuncu, Ön Beta'da kale inşa etti. 

 

Test uzmanlarımızdan bazılarının… gerçekten büyüleyici inşa içgüdüleri vardı. 

Topladığımız tüm yaratıcı ve eleştirel geri bildirimlerle bir araya gelen gözlemlerimiz, inandığımız şey, 
oyunda büyük iyileştirmeler olacağına ve aynı zamanda daha zengin bir deneyim ve test ortamına sahip 
olacağımıza inanıyoruz. bu yılın ilk çeyreğinin sonu! 

Bu arada yanlış okumadın! Sosyal medya platformlarımızda bizi heyecanla takip edenler muhtemelen 
zaten biliyordur, ancak bu çeyreğin sonuna doğru Resmi Kapalı Beta Testimizi açacağız. Betaya 
kaydolduğunuzdan ve kaçırmış olabileceğiniz daha fazla haber için sosyal medyamızı takip ettiğinizden 
emin olun! Tüm sosyal medya bağlantılarımızı aşağıda bulabilirsiniz. 



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 

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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