
V RISING GELİŞTİRİCİ GÜNCELLEMESİ #10 DİŞLERİMİZİ BİLEMEK 

 

Merhaba vampirler, bugünün geliştirici güncellemesi için herkesin şu anda üzerinde çalıştığı şeylerden 

biraz bahsetmenin güzel olabileceğini düşündük! 

Basitçe oyuncuya karşı çevreye ya da dünyamızın sanatsal aslına uygunluğunu geliştirmeye çalıştığımız 

yönleri üzerinde çalıştığımızı söyleyebiliriz, ancak buraya gerçekten bunun için gelmiyorsunuz, değil mi? 

Bugün size, geliştirme sürecimizin temel ayrıntılarına dair küçük bir pencere sunuyoruz; her zaman 

aklınıza gelmeyebilecek, ancak gözden kaçırılırsa şiddetle gözden kaçan küçük kritik ayrıntıların örnekleri. 

Bugün her şey bu önemli ayrıntılarla ilgili! 

Vardoran'ın Yaratıkları 

Yaşayan bir dünya, yaşayan sakinler gerektirir ve biz de bu atmosferin canlılığını gerçekleştirmek için 

çaba harcıyoruz. Vardoran'ın yaratıklarını ve onlarla etkileşime girebileceğiniz çeşitli yolları ve onları 

daha doğal ve sürükleyici hissettiren ayrıntılarla ilgili birkaç proje devam ediyor. 

Başlangıç olarak, teknik sanatçımız Filippa'nın şu anda yaptığı bazı işler var! Yaratıklar ve nasıl 

çalışacakları etrafında dönen birkaç farklı sistem üzerinde çalışıyor. Filippa, dünyayı dolduran tüm 

ürkütücü küçük yaratıklar için çeşitli davranışları bir araya getiriyor ve vahşi doğada giderken etrafınızda 

koşuşturma hissetmeyi bekleyeceğiniz şeyin tahmini bir simülasyonunu yapmak için elinden gelenin en 

iyisini yapıyor.  
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Çok yaklaşırsan, dağılırlar. 

“Sistemin iki kısmı var; yaratığın davranışı ve onları ne zaman ve nerede yumurtlayacağını belirleme, 
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”diye açıklıyor Filippa. “Yaratığın davranışı oldukça basit. Mesafenizi korursanız, kendi işlerine bakarlar; 

Ancak çok yaklaşırsanız sizi hemen fark edip ters yöne kaçarlar.” 

Ancak, açıklamanın ikinci kısmı biraz daha karmaşıktır. Filippa, genel oyun performansının dünyadaki 

tüm bu küçük arka plan yaratıklarını sürekli olarak işlemesini engelleyeceğinden, yaratığı yalnızca ihtiyaç 

duyduğu yerde üreten bir sistem tasarlıyor. Oyuncuların nerede olduğunu belirler ve onları bir 

manzaraya girebilecekleri görüş alanından çıkarmak için dünyadaki özel olarak etiketlenmiş nesneleri 

kullanır. Biraz uzaklaşana kadar geri çekilirler ve korktuklarında gözden kaybolurlar. Bu yeni sistemler, 

dünyamıza derinlik katan şeylerin bir parçasıdır. 

Üstün Irklara Sahip Kara Atlar 

Belki de binekler gibi daha doğrudan deneyimleyeceğiniz bir şeyle biraz daha ilgileniyorsunuzdur! 

Yaratıcı direktörümüz Martin Lövgren ("Shelt" olarak da bilinir) bizim için oyun tasarımından binekler 

konusunda bazı ilginç yeni gelişmelere sahip! Binek sistemindeki genişletmelerle, sürüş arkadaşlarınızı 

biraz daha ayrıntılı ve ilginç hale getirmek istiyorlar. 

Daha önceki yinelemelerde, atları son derece değerli ama sonuçta tek kullanımlık bulduk. Belirli 

alanlarda bulmak zor değildi ve bireysel olarak çok az benzersizleri vardı. Bir at en az diğeri kadar iyiydi. 

Ancak bazı değişiklikler oldu. Atlar artık hareket hızı, dönüş ve hızlanmada farklılıklar sunan rastgele 

niteliklere sahip. Doğal olarak, bazıları diğerlerinden daha fazla binmek için daha iyi hissedecek ve 

kendinizi çabucak en sevdiğiniz bineğinize göz dikerken bulacaksınız. Tabii ki, bir favoriniz olacaksa, onu 

da adlandırabilmeniz gerekecek. Üstündeki taşıma, ek depolama alanıdır ve atınızın ganimetinizi bir 

yerden bir yere daha fazla verimlilikle taşımanıza yardımcı olmasını sağlar! 

Dans Pistinde V Blood 

Bu arada animasyonda, sanatçılarımız Vardoran'ın korkunç elit yaratıklarını, V Bloods'ımızı hayata 

geçirmek için çalışıyorlar! (Kaçırdıysanız burada daha fazla bilgi var!) Animatörlerimizden biri olan Olov 

Skiöld, en tehlikeli birimlerimize hayat ve bazen de cansızlık getiriyor ve animasyonlarının çeşitli 

benzersiz kişiliklerini sergilemelerini sağlamak için onlara hak ettikleri özeni gösteriyor. 

“Bir birimin nasıl ayakta durduğu, nasıl davrandıkları ve bu durumda oyuncuyu nasıl düşürmeye 

çalışacakları hakkında çok şey söyleyebilir. Lightweaver'ın konsept sanatında duruşu, parmaklarının 

ucunda yıkıcı güçleri olan zarif ama hüsrana uğramış bir birey izlenimi veriyor.” 

 – Olov 

Ana sanatta sergilenen kişilikten ipuçları alarak ve sanat ve dünya ekibinin diğer üyeleriyle sohbet eden 

Olov, daha sonra bu kişiliği Lightweaver'ın duruşuna, hareketine ve saldırılarına dönüştürmek için bir 

şans verebilir. 
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Soldaki animasyonun erken blokajı, sağdaki animasyon tamamlandı. 
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Max ile Dağları Hareket Ettirmek 

Öncülüğünü Yapımcımız Max Tiilikainen'in yaptığı dünya ekibi, Vardoran dünyasını genişletmek ve 

iyileştirmek için geniş hamleler yapıyor! Ön beta testimiz onlara çok sayıda değerli veri ve geri bildirim 

sağladı ve dünya deneyimimizi bütünsel olarak geliştirmek için kararlı bir şekilde hareket ediyorlar. 

Ama nasıl? 

Başlangıç bölgelerimizin çoğu, ilk testimizden bu yana büyük değişiklikler gördü ve yığın sistemimizi 

kullanma şeklimizde büyük değişiklikler gördük (dördüncü geliştirme güncellememizden aşina 

olabileceğiniz bir şey). Dünyanın çeşitli bölgeleri küçük parçalara ayrıldı. Hızlı bir şekilde hareket 

ettirebileceğimiz 'parçalar', ancak dünya ekibi bu alanları birçok ayrı parçadan inşa etti ve birleştirdi. 

Araziyi teknik olarak daha uyumlu hale getirmek, alanları birbirine daha doğal bir şekilde uyacak şekilde 

harmanlamalarına ve bazı teknik sınırlamalardan kurtulmalarına olanak tanır. Şu anda, inşa etmek için 

alanları hassaslaştırarak, yerleştirilecek yerleri bulmayı daha kolay ve sezgisel hale getirerek ve hantal 

arazilere girmeden kalelerinizi genişleterek bundan faydalanıyorlar. 

 

Merak ediyorum o kapının arkasında ne var? 

Başlangıç bölgemizin başka yinelemeleri de devam ediyor. Max ve dünya ekibi, ince dişli bir tarakla 
Farbane Ormanı'nın üzerinden geçiyor, bu temayı uygulayabilecekleri yerler arıyor ve dünyamıza ilk adım 
attığınızda beklediğiniz karanlık fantezi deneyimini yaşamanızı sağlıyor. 

Bıçaklar, Yarasalar ve Kan İzleri 

Her zaman olduğu gibi, 2D Sanatçılarımızdan biri olan Viktor Blomqvist ile V Rising için bazı konsept 
çizimlerini kontrol edeceğim için çok heyecanlıydım! Viktor'un paylaşacak birkaç konsepti var, bunların 
çoğu zaten VFX Sanatçımız Adrien Nieto tarafından üretilmiş veya şu anda yapım aşamasında. 



Burada, oyuncuların güçlü V Blood bakımından zengin düşmanları avlamak için Blood Altarlarından 
izleyecekleri bir efekt olan Blood Trails konseptini temsil eden bazı çizimlerimiz var. Avınıza yaklaşmak 
için kırmızı kan kokusunu takip edin. 

 

Metin, oyun içinde daha açık hissedilecek ve son kullanıcı arayüzü deneyiminde görünmeyebilecek 
bağlam sağlar. 

Bunlar, kılıcın yetenek kitine bağlı yeteneklerden biri için güncellenmiş görsel efektlerdir. Şimdi heyecan 
verici göründüğünü düşünüyorsanız, kendiniz deneme şansını elde edene kadar bekleyin! 

 

Kılıcınızı bir rakibe doğru fırlattığınız ve sonraki saldırı için onları havaya savurduğunuz bir kılıç tekniği. 



Sonunda, biraz batma zamanı. Vardoran uçsuz bucaksız bir dünyadır ve etrafta dolaşmak için biraz 
ışınlanma yapmanız gerekebilir - ancak gerçek bir vampir öylece göz açıp kapayıncaya kadar varlıktan 
çıkamaz. Düzgün bir giriş yapmaları gerekiyor. Gecenin girişinde kara büyü yapan, kan içen, yeraltı 
dünyasına hükmeden bir yaratığın böyle görünmesi gerektiğini söylediğimde, umarım benimle aynı 
fikirdesinizdir. 
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Bir vampir önceden belirlenmiş bir ışınlanma konumuna gelir. 

Boya Fırçalarınızı Hazırlayın 

Dışarıda gecenin çağrısını hisseden sanatçılar var mı? Korkuyu sever misin? Karanlık gotik fantezi size 
ilham veriyor mu? Pekala, kalemlerinizi keskinleştirin ve boya fırçalarınızı hazırlayın! Sanatın alçakları, 
tabletlerinizi açın, çünkü biz bir sanat yarışmasına hazırlanıyoruz! Eğlence olacak, ödüller olacak ve 
yakında daha fazla bilgi gelecek! 

Kapalı Beta Güncellemesi 

Resmi kapalı beta testinin başlamasına yaklaşıyoruz! Ön Beta Testimizden tüm bilgileri alıp yaklaşan 
Kapalı Beta için uygulamaya koymayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Mart ayının sonuna doğru testlere 
başlamak için programlıyız ve Vardoran topraklarına inecek yeni bir grup kan emiciyi ağırlamayı 
planlıyoruz. Gelen kutunuza göz kulak olduğunuzdan emin olun ve kaydolmadıysanız, bunu yapmak için 
asla geç değildir. Henüz yapmadıysanız, buradan kaydolun! 

Tiktok Saati Geçiyor 

Stunlock Studios ayrıca ilk Tiktok hesabımızı da açtı! Daha da özel V Rising oyun içeriği bulmak için yeni 
bir yol bulmakla ilgileniyorsanız, bizi takip etmeyi unutmayın! 

İşte güneş doğuyor 

Burası aydınlanıyor mu? Sanırım zindana dönüp işimize dönme zamanımız gelmiş olabilir. Ne de olsa 
kötüler için dinlenmek yok. Umarım Stunlock Studios ve V Rising'in iç işleyişine bir kez daha göz 
atmışsınızdır ve bir sonrakinde sizi tekrar görmeyi umuyoruz. 

Tabii ki, şimdi ve o zaman arasında bize ayak uydurmak istiyorsanız (ve yapmalısınız), aşağıda 
yuvaladığımız çeşitli platformlarda bizi takip edin! Çok aktifiz, bu yüzden içeriğe açsanız, onlara göz 
atmanızı şiddetle tavsiye ederim. 

V Rising Steam İstek Listesi: 

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

Haber bültenimize abone olun: 

https://www.stunlock.com/newsletter 

V Rising Discord Sunucusuna Katılın:  
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https://www.stunlock.com/newsletter


https://discord.gg/bsSgmhMVSe 

V Rising Tiktok: 

https://www.tiktok.com/@stunlockstudios 

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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