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Poly Art Animals Forest Set, Assest Store’da MalberS Studios tarafından

bizlere sunuluyor. 

 

Ürün, bizlere bir ormanda olabilecek hayvanları oyuna eklenebilmeye

hazır bir şekilde sunuyor. 

 

 Paket içeriğine gelirsek ürünün içinde ayı, domuz puma, geyik, tilki,

Kanada geyiği, tavşan, rakun, kaplan ve kurt olmak üzere toplam on

adet hayvan bulunmakta. 

 

Ayrıyeten bu hayvanların kontrol edilebilmesi için içinde hazır bir

controller da bulunmakta. Üstüne paket içeriğinde her hayvana özel o

hayvanın animasyonları da bulunmakta. 

 

Bu sayede paketi yükledikten sonra dışarıdan animasyon arama

zahmetinden kurtulmuş bulunuyorsunuz.  

 

Ürüne genel olarak bakacaksak yapacağınız oyun doğa temalı gibi bir

oyunsa ve dokularınızda böyle bir tarz kullanacaksanız bu paket

gerçekten işinize yarayabilir. 

 

Ayrıyeten bu tarzda başka ürünler arıyorsanız bu adresi ziyaret

edebilirsiniz.  https://assetstore.unity.com/publishers/16163

 

 

POLY ART ANIMALS FOREST SET  İNCELEMESİ



 

Bugünkü incelememiz oyun geliştiricilerini sevindirecek türden. Bu

sefer RayFire Studios tarafından Unity Asset Store’da satışa çıkarılan

RayFire adlı assetini inceleyeceğiz. 

 

Bu asset oyunununuz içindeki objelerin daha gerçekçi bir şekilde

fiziksel olarak var olmasına olanak sağlıyor. Nasıl mı? Asset, bizlere

oyuna ekleyebileceğimiz objelerin kırılmasına, parçalanmasına ve

dilimlenmesine olanak sağlıyor. 

 

Bunların yanı sıra asset, bu eylemlerin gerçekleştiği an ve eylemin

sonrasında oluşacak sis ve diğer parçacıkları da yanında getiriyor.

 

Bu asset, objelerinizin kırılarak, parçalanarak ve dilimlenmesini

sağladığı için yaptığınız oyunun daha gerçekçi ve göze hitap eder bir

şekilde yapmanızı sağlıyor.

 

Kendi görüşlerimizi söylememiz gerekirse birçok oyun türünde

kullanabileceğiniz çeşitliliğe sahip olması ve gereği olarak da kalite

olması RayFire’ı gayet güzel ve kullanışlı yapmış. 

 

Eğer paket ilginizi çektiyse bu adresten ulaşabilirsiniz.

https://assetstore.unity.com/publishers/42902

 

 

RAYFIRE İNCELEMESİ
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Bugün sizlere birçok oyun geliştiricinin hoşuna gidebilecek bir asset ile

sizlerin karşınızdayız. Birçok oyun geliştiricinin korkulu rüyalarından

biri de animasyonlardır. 

 

Pek çok alanda özelleşmiş animasyonlar vardır. Bugün ise sizlere savaş

animasyonları konusunda odaklanmış bir paket olan

Protector_Animset’ı sizlerle inceleyeceğiz.

 

Öncelikle WM_Amimset5 tarafından Unity Assetstore da yayınlanan

Protector_Animset 1, Unity 2018.4.14 sürümü veya üzerindeki

sürümlerde sıkıntısız çalışabiliyor.

 

Paketin içeriğine gelirsek  bir savaş eyleminde bulunması gereken 

 animasyonlar bolca bulunmakta. 

 

Paketin içinde 24 adet infaz animasyonu ve örneği, 58 adet savaş

animasyonu, 15’er adet normal ve kaçınma animasyonu, 36 adet vuruş

animasyonu ve son olarak 46 adet hareket animasyonu bulunmakta. 

 

Paket içinde animasyonları bulunan üç temel silahın (basit kılıç, gürz ve

kalkan) kendileri de bulunmakta.  WM_Animset'in adresi ise şu

https://assetstore.unity.com/publishers/35250

 

 

 

PROTECTOR ANIMSET İNCELEMESİ
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CyberPunch tarafından geliştirilip Headup tarafından yayınlanan The

Fabled Woods 25 Mart 2021 tarihinde oyun piyasasında yerini buldu. 

 

Bugün ise sizlere kısa bir anlatı öyküsüne sahip olan bu oyunu

inceleyeceğiz. 

 

Oyunun bizlerin ormanda dolaşıp araştırma yaptırarak oyunda bulunan

bazı gizemli hikayeleri teker teker keşfetmemiz ve bu süreç için bu

hikayelerin birbirleriyle olan bağıntılarını çözmemizi istiyor. 

 

Oyunda Lara, Sara ve Todd olmak üzere anlatıcıların olduğu üç adet

hikaye bölümü bulunmakta. 

 

Bu bölümlerde ilerleyerek hikaye akışının birbirleriyle bağlantısını

seyrediyorsunuz.

 

Oyunun grafiklerine ve çevre modellemesine gelirsek The Fabled

Woods biz oyunculara Nvidia’nın yeni teknolojisi olan Ray Tracing

desteğine sahip bir şekilde karşımıza çıkıyor. 

 

 

 

 

 

 

THE FABLED WOODS İNCELEMESİ
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Oyunda hem modelleme kalitesi olsun hem de Ray Tracing olması biz

oyunculara gayet güzel ve hoş bir deneyim sunuyor.

 

Son bir değerlendirme yapacak olursak oyun bizlere gayet güzel bir

görsel şölen ve seslendirme sunarken bazı olumsuz özelliklere de

sahip. 

 

Örneğin oyun içi diyalogların bazen çok tek düze olması ve oyunun

oynanış süresinin yaklaşık 90 dakika olması. 

 

Steam ve Epic Games'da 27 Türk Lirası'na satılan The Fabled Woods

aynı zamanda İngilizceden Çinceye kadar 7 dil destekliyor.  Ancak

üzülerek belirtmeliyiz ki  aralarında Türkçe dil desteği bulunmamakta.

 

Tüm bunları göz ardı ederseniz The Fabled Woods sizlerin kafa

dağıtabileceği kısa, çerezlik bir oyun. Bu tarz oyunları seviyorsanız The

Fabled Woods’a bir şans tanımanızı tavsiye ederiz.

 

 

 

THE FABLED WOODS İNCELEMESİ
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Bugün sizlere Square Enix ve Toylogic Inc. tarafından geliştirilip

yayıncılığını Square Enix’in yapmış olduğu Nier Replicant ™ sürüm

1.22474487139’i inceleyeceğiz. 

 

Öncelikle oyun, piyasaya 23 Nisan 2021 tarihinde sürüldü. Oyunu

incelemeden belirtmek isteriz ki oyun remake ile remastred arasında

bir yapım olmuş. 

 

Oyun camiyasında birçok olumlu ve olumsuz eliştirilere maruz kalan

Nier Replicant ™ Ver.1.22474487139’ı gelin beraber inceleyelim.

 

Her zamanki gibi önce konuya değinelim. Dünyada artık canavarlar var

ve neredeyse Dünyanın sonunu getirmiş bulunmaktadırlar. İnsan

uygarlığı çökmüş bulunmakta. 

 

Tüm bu durumların arasında ana karakterimiz hasta olan küçük kız

kardeşinin tedavisini bulmak zorundadır.

 

Oyunun konusundan da belli bir şekilde oyun teması genellikle kasvetli

ve soluk renkler üzerine kurulu.  Eğer bu serinin bir hayranı iseniz ya da

seriye aşinaysanız size gayet normal gelebilir. Ama seriyi ilk defa

oynayacaksanız bu tema başlarda size biraz garip gelebilir.

 

 

 

NIER REPLICANT VER .1.22474487139
İNCELEMESİ
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Oynanış kısmına gelirsek 2010 yılında çıkan oyununa göre

animasyonlar ve savaş sahneleri geliştirilmiş. 

 

Bazı durumlarda hala PS3 versiyonunda oynuyormuş gibi

hissetsenizde oyunun orijinal yapısı korunmuş. Harita dizaynı oyuna

bilim kurgu havasını iyi katmış.

 

Oyundaki en iyi denilebilecek şey ise oyunda bulunan sesler ve

müzikler. O kadar iyi bir şekilde oyuna eklenmişler ki  müzikler

sayesinde oyunda bulunan eksileri görmezden gelip oyun dünyasının

içine kapılıyorsunuz.

 

Görevlere gelecek olursak ana görevleri takip ederseniz gayet tatmin

edici bir içeriğe sahip.  Ama yan görevleri de yapmak isterseniz

tekrardan dolayı bir yerden sonra sizi sıkmaya başlayabilir.

 

Oyun hakkında son olarak bir görüş bildirmemiz gerekirse oyun

orijinaline sadık bir şekilde yapılmış. Görüntü kalitesi muazzam

derecede gelişmiş olmasada hala güzel. 

 

Eğer serinin bir takipçisi iseniz ya da böyle yapımlar ilginizi çekiyorsa

gerçekten hoşunuza gidebilecek bir oyun olmuş. 

 

 

 

NIER REPLICANT VER .1.22474487139
İNCELEMESİ
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Bugün ise sizlere birçok eleştirmen tarafından olumlu eleştirmeler alan

Outriders’ı inceleyeceğiz.

 

Square Enix tarafından 1 Nisan 2021 yılında piyasaya çıkan Outriders

bir aksiyon-macera ve üçüncü şahıs rol yapma oyunu olarak biz

oyuncuların karşısına çıkmıştır. 

 

Öncelikle oyunun konusundan bahsedelim. Dünya yok olurken bu

felaketten kurtulanlar uzaya iki adet uzay gemisi ile kaçmayı başarıyor. 

 

Kurtulmayı başarmış iki uzay gemisinden biri belli bir süre sonra

uzayda patlıyor ve insanlığın elinde kalan son uzay gemisi ile

kurtulanlar yaşamaya uygun yeni bir gezegen arıyor. 

 

Belirli bir zaman geçtikten sonra insanlık yeni bir gezegen bulmayı

başarıyor. Ancak bu gezegene direk yerleşmek yerine önden gezegeni

tanıması ve araştırması için Outriderslar yollanıyor.

 

Başlarda önden gezegene inen bu Outriders ekibi her şeyi güllük

gülistanlık zannederken bu gezegende bazı anomalilerin olduğunu

fark ediyorlar. Dokunduğunda insanları küle çeviren bir fırtına

Outriders ekibinin neredeyse tamamını öldürüyor. 

 

 

 

OUTRIDERS İNCELEMESİ
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Ancak fırtına temas ettiği kişilere çok nadirende olsa küle dönüştürmek

yerine bazı özel güçler bahşediyor. 

 

Ana karakterimizde bu gücü alanlardan biri oluyor. Karakterimiz uzay

gemisindeki insanları bu gezegen hakkında uyarmasına rağmen

insanlık bu gezegene iniş yapıyor ve gezegeni kolonize etmeye

başlıyor. 

 

Bir süre sonra ise başımıza gelen bir kaza sonucu ağır yaralanıyoruz ve

ekibimizden biri bizi kurtarıp Cyro denilen bir tüpün içinde donduruyor.

 

Otuz bir sene sonra gözlerini açan ana karakterimiz uyandığında

insanlığın bu gezegene adapte olup kendi aralarında savaş çıkardığını

ve bu savaştan sonra insanlar arasındaki dengeyi ana karakterimiz gibi

özel güçlere sahip olan Altered’in sağladığını görüyoruz. 

 

Bunun üzerine zaten bir Altered olan ana karakterimiz eski ekibinin

tarafına katılıyor ve hikayemiz buradan başlıyor.

 

Oyun hakkındaki detaylara gelirsek oyundaki en sevdiğim kısım olan

Tier sistemi. 

 

OUTRIDERS İNCELEMESİ
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Oyunun başında ayarı açık olan bu sistem oyunu oynadıkça oyunu

zorlaştıran bir sistem. 

 

Ama bildiğiniz üzere ne kadar risk o kadar kazanç olduğundan zorluk

ne kadar artarsa oyun esnasında kazanabileceğiniz ödüllerin kaliteside

bir o kadar artıyor. 

 

Eğer Tier seviyesi sizi darlayacak bir seviyeye ulaşırsa ayarlardan

istediğiniz Tier seviyesine sabitleyebiliyorsunuz.

 

Outriders’ı tek başınıza oynayabilir ya da oyundan eşleşebileceğiniz

veya arkadaşlarınızla co-op bir şekilde oynayabilirsiniz. 

 

Oyunda toplam dört adet karakter bulunmakta. Bunlar Technomancer,

Pyromancer, Trickster ve Devastator. 

 

Technomancer sınıfı adeta bir destek sınıfı olup hasar vermek yerine

takımınızı desteklediğiniz bir sınıf. 

 

Pyromancer da bir çeşit destek olup ateş püskürterek alan savunmasını

sağlayabilen bir karakter.

 

 

OUTRIDERS İNCELEMESİ
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Trickster ise adeta bir hasar sınıfı. Çok kırılgan olmasına rağmen

düzgün bir takım çalışmasıyla takımını sırtlayabilecek bir sınıf. 

 

Gel gelelim bir takımın olmazsa olması olan takımın tank rolünü

üstlenip hasarı kendine alıp takım arkadaşlarını koruyan ve zaman

kazanan karakterimiz olan Devastator.

 

Oyunun grafiklerine değinirsek ise grafikler oyunu oynarken

bilinmeyen bir gezegenin içinde olduğunu size fark ettirecek kadar

güzel. Manzaralar ve çevre gayet yerinde ve güzel modellenmiş. 

 

Oyunda bazı hatalar ve optimizasyon sıkıntıları olsa da grafik seviyesi

gayet tadında olmuş.

 

Son olarak bir toparlamamız gerekirse RPG oyunları seviyor ve

arkadaşlarınızla veya oyun içinden başkalarıyla yeni maceralara

atılmayı seviyorsanız bu oyuna bir şans tanımanızı öneririz.

 

 

 

OUTRIDERS İNCELEMESİ
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Bu incelememizde sizlerle Unity'de Online oyun yapmak için tercih

ettiğim, Photon Network'den bahsedeceğim. 

 

Exit Games tarafında sunulan sistem, Pun ismi ile de bilinmekte. Pun'ın

şuanda Asset Store'da pun ve pun 2 olamk üzere 2 farklı türü, ücretli ve

ücretsiz olarakta 2 farklı sürümü mevcut. 

 

Biz sizlerle beraber Pun 2 olan güncel sürümü inceleyeceğiz.

Bahsedeceğimiz ürünler ücretsiz olan "Pun 2 - FREE" ve satış fiyatı 95

dolar olan "Photon Pun 2+" 

 

Peki nedir bu Pun? PUN, Unity'de hazırladığınız oyunlarınızı kolayca

online oyun özelliği eklemeye yarayan bir sistemdir.

 

Barındırma, bağlantı sorunları ve gecikmeyi gibi kritik sorunları

kafanızdan silmek için çaba gösteren bu sistem aynı zamanda mobil,

masaüstü, konsollar, VR, AR ve web sistemlerinde çalışabiliyor.

 

Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'daki Photon

Cloud barındırma merkezleri ile tüm dünyada oyunlar için düşük

gecikme süresi sağlamaya çalışıyor.

 

PHOTON PUN 2 İNCELEMESİ
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Bu merkezlerin bulundukları yerler ise şu şekilde: Singapore, Australia,

Canada, Chinese Mainland, Netherlands, India, Japan, Russia(x2),

South Africa, Brazil, South Korea, USA(x2)

 

Ücretli ve Ücretsiz pun arasındaki fark ne? Belki de en önemli fark

ücretsiz olan sürüm aynı anda 20 CCU desteklerken, paralı olan

sürümün aynı anda 100 CCU desteklemesi. 

 

100 CCU destekleyen sürüm 60 ay boyunca size bu hizmeti tek seferlik

95 dolara sağlıyor. Tabi ki şunu da belirtmemizde fayda var. 

 

100 kullanıcı size yetmiyorsa farklı planlar seçmenizde mümkün. Bu iki

ürün arasındaki detaylı farklar ise şu şekilde.

 

 Ücretsiz sürüm Suitable for ˜ 8 k MAU, 500 Msg/s per Room, Up to 16

Peers per Room, Includes 60.0 GB Traffic özelliklerine sahip. 

 

95 dolarlık sürüm ise, Suitable for ˜ 40 k MAU, 500 Msg/s per Room, Up

to 16 Peers per Room, Includes 0.3 TB, Traffic özelliklerine sahip.

 

Birçok kişi tarafından tercih edilen bu sistem, kaynak bakımından

oldukça zengin.

 

PHOTON PUN 2 İNCELEMESİ

14



 

 Üstelik pun'ı geliştiren firmanın ürünleri pun ile sınırlı değil. Ses'den,

chat'e kadar farklı türde paketleri de mevcut. 

 

Toplamda 500 binin üzerinde geliştirici ile photon dünyanın 1 numaralı

bağımsız platformlar arası ağ motoru oluyor.

 

Sitesindeki bilgilere göre şuanda aylık 450 milyonun üzerinde aktif

kullanıcısı olan photon'u küçük büyük birçok geliştirici kullanıyor. 

 

Büyük olanlara bir örnek vermemiz gerekir ise, bu güne kadar

milyonlarca belki de on milyonlarca indirmeye sahip olan Tanks A Lot

oyunu photon kullanıyor. 

 

Genel olarak baktığımızda photon, online oyun yapmaya başlama

anlamında en iyi tercihlerden birisi. Eğer online bir oyun yapmak

istiyorsanız  incelemenizi kesinlikle tavsiye ederim.

 

Exit Games Asset Store Adresi

https://assetstore.unity.com/publishers/298

PHOTON PUN 2+ İNCELEMESİ
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Geliştiricisi Unfold Games isimli bir firma olan oyun Windows,

Playstation, Xbox ve Nintendo Switch için çıkış yapmış oyunda Lloyd

isimli bir karakter bulunuyor. 

 

“Lucid dream” denen rüya farkındalığı durumunda olan Lloyd’un

rüyalarından çıkmak için yatağına ulaşması gerekiyor. 

 

Fakat her yatağına yattığında rüyanın daha derin noktalarına ulaşıyor.

Yani ürkütücü bir atmosfere sahip olan bu oyunda, Lloyd’un yapmaya

çalıştığı şey uyanmaya çalışmak. 

 

Steam'de Aksiyon, Macera ve Bağımsız Yapımcı türü olarak belirtilen

oyuna, içlerinde Türkçe'nin de bulunduğu toplamda 19 farklı dili

destekliyor.

 

 Oyunda karakter öldüğün bütün bölüm en baştan başlamıyor. Oyunda

bir Checkpoint sistemi bulunuyor. 

 

Darq: Complete Edition içinde "The Tower" ve "The Crypt" isimli DLC

paketleri ile birlikte gelsede oyun süre olarak uzun bir oyun değil.

DARQ: COMPLETE EDITION İNCELEMESİ
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Arcade Car Controller Multiplayer, Perfect Games tarafından Asset

Store'da yayınlanıyor.  

 

Bağımsız bir geliştirici olan Perfect Games'in inceleyeceğimiz paketi

Photon Pun 2 ile birlikte online olarak çalışıyor. 

 

3 farklı paket modeli olan projenin incelediğimiz sürümü Multiplayer

destekleyen 45 dolarlık paketi. Bunun dışında 25 dolarlık ve 7.5

dolarlık 2 farklı sürümde mevcut. 

 

Güzel yanı ise ACC paketlerinin bir yükseltme sistemine sahip olması.

Yani isterseniz daha uygun fiyatlı olan bir paketi satın alıp daha

sonrasında üst paketlere yükselte bilirsiniz. 

 

45 dolarlık paketi aldığınızda ise 25 ve 7.5 dolarlık olan diğer 2 sürümü

ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. 

 

Paketten bahsetmemiz gerekir ise, ister Single Player, ister Multiplayer

oynayabileceğiniz drift ve yarış modları bulunan bir oyun paketi

diyebiliriz. 

 

 

ARCADE CAR CONTROLLER MULTIPLAYER
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Paket içinde 2 adet drift ve 2 adet yarış modu ve 4-5 tane araba mevcut.

Ayrıca pakette konumlandırma sistemi ve Imitation gearbox gibi

özelliklerde mevcut.

 

Araba yoldan çıkınca çimenin üzerinde farklı ses çıkması, yol

tabelalarına çarpınca ses çıkması gibi ufak detaylarla da paket

süslenmiş. 

 

Ancak benim en çok beğendiğim ufak detay bir arabanın diğer

arabanın yanında geçerken çıkardığı rüzgar sesi oldu. 

 

Bunu 2 farklı cihazda online oynarken farkettim. Bir araba ile dururken,

diğer araba ile onun yanından geçiyordum ve orada farkettim.

 

Projede tabi ki ufak tefek hatalarda mevcut. Mesela menü ekranlarının

her ekranda düzgün gözükmemesi gibi. Ancak bu ufak hataları Perfect

Games'in düzeltileceğini düşünüyorum.

 

 Genel olarak baktığımızda drift, race veya multiplayer bir araba oyunu

yapmak isteyen kişilerin ACC paketlerini incelemesinin onlar için

faydalı olabileceğini düşünüyorum.

 

https://assetstore.unity.com/publishers/27503

 

ARCADE CAR CONTROLLER MULTIPLAYER
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Geliştircisi Chibig isimli bir firma olan oyun Nintendo Switch 15

Nisan'da çıkış yaptı. 

 

Nitendo'nun sitesinde göre oyunun türü Macera, Diğer, Simülasyon ve

Rol Yapma. Aşağı-yukarı 750MB boyuta sahip.

 

 Çok oyuncu moduna sahip olmayan oyun için bir çiftçlik macerası

diyebiliriz. Oyunda kendini küçük, ıssız bir gezegende bulan gizemli bir

kökene sahip genç bir çocuk olan Arco ile başlıyor. 

 

Gezegeninizin sırları ortaya çıkarmak için 100'den fazla görev mevcut.

 

 Kim olduğunuzu ve nereden geldiğinizi keşfederek ilerlediğiniz

oyunda görevlerin ödülleri ise genellikle bir tür yeni malzeme ve üretim

tarifleri.

 

Oyunda ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere 4 mevsimde

bulunuyor. Aynı zamanda gece gündüz döngüsünede sahip olan

oyunda her mevsim 7 gün sürüyor. 

 

 

 

 

 

DEILAND: POCKET PLANET EDITION
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Yılın hangi bölümünde bulunduğunuza bağlı olarak farklı mahsuller

yetiştirilebiliyor.

 

Gezegene farklı uzay gemileri geldiğinde gemileri indirmek için sadece

birkaç saniye süre mevcut. 

 

Aksi takdirde uçup gideceklerdir. Oyunda uzay gemilerinden birine

otostop çekerek diğer gezegenlere gitme gibi özellikler mevcut.

 

 Oyunda buluşmak ve arkadaş olmak için 12'den fazla karakter de

bulunuyor. Oyun İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça ve

Çince dillerini destekliyor. 

 

 

 

 

DEILAND: POCKET PLANET EDITION
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