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ÖZET

ÇEVİK, Mustafa U. Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma Oyunlarında Mekân
Tasarımı ve Uygulama Sorunları. Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2015.

Bilgisayarların ağ sistemi üzerinden veri alışverişi yapabilmesi ve video oyunlarının da bu
sistemden faydalanmasıyla ilk tohumları atılan devasa çok oyunculu rol yapma oyunları,
günümüzde video oyun alanında en dikkat çeken türlerden biridir. Günümüz video oyun
sektöründe çokça örneği bulunan devasa çok oyunculu rol yapma oyunları, sahip oldukları
oyuncu sayıları ile sosyal ve ekonomik açıdan önem teşkil etmektedir. Bir video oyununun
görsel açıdan milyonlarca oyuncunun beğenisini kazanması ise nitelikli grafik tasarımın
sonucudur.
“Devasa Çok Oyunculu Çevrimiçi Rol Yapma Oyunlarında Mekân Tasarımı ve Uygulama
Sorunları” adlı bu tezin birinci bölümünde devasa çok oyunculu rol yapma oyununun tanımı,
oynanış özellikleri ve 1970’lerden günümüze kadar tarihsel gelişimi video oyun başlıkları altında
anlatılmaktadır. Bu bölümde yer alan video oyunların bir kısmı devasa çok oyunculu rol yapma
oyunu olmamasına rağmen söz konusu oyun türünün gelişimine oynanış mekanikleri veya
teknolojik çözümlemeleriyle katkı sağlamıştır.
İkinci bölümde ise video oyun tasarım sürecinin devasa çok oyunculu rol yapma oyun türünde
gösterdiği farklılıklar ve bu oyun türünde mekân tasarımını etkileyen unsurlar biçim, doku, renk
ve ışık olarak belirlenen başlıklar altında incelenmektedir.
Üçüncü bölümde birbirlerinden farklı grafik ve senaryo anlatımına sahip, güncelliğini yitirmemiş
üç ayrı devasa çok oyunculu rol yapma oyunu ikinci bölümde belirlenen başlıklardan
faydalanılarak incelenmektedir.
Dördüncü bölümde devasa çok oyunculu rol yapma oyunlarında kullanılabilir bir tasarım ve
uygulama aşamaları oyun motoru kullanımı, doku üretimi, 3B modelleme konularından da söz
edilerek anlatılmaktadır. Uygulama aşamasında karşılaşılan sorunlar ve nedenleri de bu
bölümde yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler
Çevrimiçi Oyun, Oyun Tasarımı, Mekân Tasarımı, Çevrimiçi Oyun Tarihi, Doku tasarımı, 3B
Modelleme, Grafik Tasarım, Dijital Oyun,
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ABSTRACT

CEVIK, Mustafa U. Environment Design And Implementing Issues In Massively
Multiplayer Online Role Playing Games, Master’s Thesis, Ankara, 2015.

Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) which are taken the first steps
by sending and receiving data via network system of computers and this system’s utilization of
video games are one of the most appealing kinds nowadays. MMORPG that have great amount
of examples in today’s game industry are considered very significant in the lights of social and
economical aspect with their numerous players. If a game makes a hit with millions of players, it
is the result of a qualified graphic design.
In the first chapter of this thesis, named ‘’Environmental Design and Implementing Issues in
Massively Multiplayer Online Role-Playing Games’’, definition of massively multiplayer roleplaying game, its play features and historical development from 1970s till today are described
under the heads of video games. Although some video games in this chapter are not massively
multiplayer role-playing games, they have contributed to development of this game genre with
their play mechanics or technologic solutions.
In the second chapter, the differences seen in the design process of massively multiplayer roleplaying game genre and elements affecting environment design in this game type are discussed
under the heads of form, texture, color, and light.
In the third chapter, three up-to-date separate massively multiplayer role-playing games that
have different graphics and script telling are analyzed by making use of the heads identified in
the second chapter.
In the fourth chapter, the processes of execution and an available design in massively
multiplayer role-playing games are explained by mentioning about usage of game engine,
production of texture, and 3D modeling. The problems in execution process and causes are
also in this chapter.

Key Words
MMORPG, MMO, Game Design, Enviroment Design, MMORPG History, Texture Design, 3D
Modelling, Graphic Design, Computer Game,
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1. BÖLÜM: DEVASA ÇOK OYUNCULU ROL YAPMA OYUNLARI
Bilgisayarların ağ sistemi üzerinden veri alışverişi yapabilmesi ve video oyunlarının da
bu sistemden faydalanmasıyla ilk tohumları atılan devasa çok oyunculu rol yapma
oyunları (DÇORYO), günümüzde video oyun alanında en dikkat çeken türlerden biridir.
1970’lerde deneysel olarak başlayan çok oyunculu video oyunlarının, günümüz video
oyun sektöründe sayısız örneği bulunmaktadır. Devasa çok oyunculu rol yapma
oyunlarının, dünya genelinde gördüğü ilgi sayesinde her yıl onlarca DÇORYO
yayınlanmakta ve bu oyunlara dair festivaller, turnuvalar gibi çeşitli etkinlikler
düzenlenmektedir. Bir grafik tasarım ürünü olarak DÇORYO türü, sınırlılıkları gereği
farklı grafik çözümlemelere sahiptir. Dijital ortamda genellikle tamamı el ile
oluşturulmuş dokuları ve bu dokularla uyumlu modelleme tekniği ile bu oyun türünün,
video oyunlarında “hand painted” olarak adlandırılan karikatürize edilmiş grafik
tasarımları dikkat çekmektedir.
Milyonlarca oyuncunun bir araya gelerek devamlı etkileşimde bulunduğu devasa çok
oyunculu rol yapma oyunları, dünya genelinde bağımlılık yaratan ve asosyalleştiren bir
oyun türü olarak da bilinmektedir. Özellikle Asya ülkelerinde DÇORYO’larının bir
oyuncu için günlük oynanış süresinin sınırlandırıldığı uygulamalar da mevcuttur. Ayrıca
eğitim, sosyoloji ve psikoloji alanlarında takım çalışması, liderlik ve sorumluluk gibi
konularda da DÇORYO’larından faydalanılmaktadır.
Özellikle aylık ücretlendirme ile aboneliğe sahip devasa çok oyunculu rol yapma
oyunları ekonomik anlamda video oyun sektöründe önem teşkil etmektedir. En bilinen
oyunlardan biri olan World Of Warcraft, 2013 yılı sonunda dünya genelinde aylık
ücretlendirmeye sahip devasa çok oyunculu rol yapma oyunları pazar payının %36‘sını
oluşturmuş ve bir milyar doların üzerinde gelir elde etmiştir. World Of Warcraft’a en
yakın rakibi Lineage 1 ise aynı yıl 253 milyon dolar ile %9 pazar payı elde etmiştir
(Tassi, 2014).
Devasa çok oyunculu rol yapma oyunlarında mekân tasarımı konusuna geçilmeden
önce tanımının yapılması ve bu türün ortak oynanış özelliklerinin bilinmesi faydalı
olacaktır.
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1.1. TANIMLAR, TERİMLER VE KAVRAMLAR
MMO-RPG, “Massively Multiplayer Online - Rol Playing Game” teriminin akronimidir ve
bu terimi ilk kez Ultima Online oyununun yaratıcısı Richard Barttle kullanmıştır (Safko &
Brake, 2009, s. 338). MMO-RPG’nin tam Türkçe karşılığı ise “Devasa Çok Oyunculu
Çevrimiçi Rol Yapma Oyunu” dur. MMO-RPG, Devasa çok oyunculu (DÇO) ve Rol
yapma oyun (RYO) türlerinin birleşiminden oluşan, çok sayıdaki oyuncunun internet
aracılığıyla sanal bir dünya üzerinde birbirleri ile etkileşim kurabildiği bir oyun türüdür.
Devasa çok oyunculu oyunlar için “devasa” kelimesi, hem oyun dünyasındaki
oynanabilir toplam alanların hem de birlikte oynayabilir kişi sayısının büyüklüğünü ifade
etmektedir. Rol Yapma Oyunları ise genellikle bir fantezi dünyasında geçer ve oyuncu
kurgusal bir karakterin kontrolünü üstlenir (Safko & Brake, 2009, s. 326). Oyuncu
görünüşünü kişiselleştirebildiği bir karakter yaratır ve bu yarattığı karakteri aracılığıyla
oyun dünyasında yer alır. Devasa çok oyunculu rol yapma oyunlarında genel olarak
amaç oyunun yer aldığı dünyayı keşfetmek ve karşısına çıkan görevleri tamamlayarak
karakterini geliştirmektir.
MMORPG türü oyunlar, tek oyunculu (Single-Player) ve çok oyunculu (Multi-Player) rol
yapma oyunlarından etkileşimde bulunabileceği oyuncu sayısı ve genellikle oyunun
üreticisi tarafından sağlanan oyunun dünyasının yer aldığı sunucu sistemi ile ayrılır. Bir
oyuncu sunucudan ayrıldığında aynı sunucuda bulunan oyun dünyası diğer oyuncular
tarafından etkileşime açık haldedir.
Video oyunlara yönelik Türkçe süreli yayınlarda, televizyon kanallarında ve internet
sitelerinde söz konusu oyun türü Devasa Online (DVO) Rol Yapma Oyunu (RYO) ya da
MMO-RPG olarak kullanılmaktadır. Bir oyun şirketi olan Valve’ın uluslararası dijital
oyun satış platformu olan Steam’de ise MMO oyunlar Devasa Çok Oyunculu olarak yer
almaktadır (bkz. görüntü 1). Her çevrimiçi oyun çok oyunculu olmayabilir ama devasa
çok oyunculu her oyun çevrimiçi oyundur. Bu sebeple MMORPG oyun türünü Türkçe
“Devasa Çok Oyunculu Rol Yapma Oyunu” (DÇORYO) olarak kullanmak uygun
olacaktır.
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Görüntü 1:

Türkçe Steam arayüzü ve oyun gruplandırması.

1.2. DEVASA ÇOK OYUNCULU OYUN TÜRLERİNİN GELİŞİMİ
1970’lerde bilgisayarlarla neler yapabileceğini araştıran çalışmalar, birçok yeni
teknolojiyi kazandırmıştır. Etkileşimli eğlence deneyimi yaratmak için dönemin düşük
seviyeli bilgisayar belleklerini ve basit grafiklerini kullanan bilgisayar oyunları bunlardan
biridir. Bir diğer gelişme ise ayrı mekânlardaki farklı bilgisayarların veri paylaşımını
sağlayan ağ (networking) sistemidir. Akademik araştırmalar sonucu üretilen ve
dağıtıma açılmayan oyunlardan biri olan Maze War, 1974 yılında ağ teknolojisinin
oyunlara uygulanabileceğini kanıtlamıştır.
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Zamanla kişisel bilgisayarların çoğalması ve internet teknolojisinin yaygınlaşması
çevrimiçi oyunların yükselişini sağlamış ve milyonlarca insanın küresel çapta etkileşim
kurduğu bilim-kurgu hayali sanal dünyalar gerçek olmuştur.
Günümüzde oldukça detaylı ve kafa karıştırıcı olmasına rağmen devasa çevrimiçi oyun
türünün ilk örnekleri olabildiğince kolay oynanabilir olmak üzere planlanmıştır.
Günümüz devasa çok oyunculu rol yapma oyunlarının yapısını ve önemini daha iyi
kavrayabilmek için tarihsel gelişimini bilmek faydalı olacaktır. Bu sebeple DÇORYO
türünün tarihsel gelişimi video oyun başlıkları altında kronolojik sırayla incelenmektedir.

1.2.1. MazeWar – 1974
1972-1973 yıllarında NASA Ames Research Center’da staj yapmakta olan Steve
Colley, Greg Thompson ve Howard Palmer tarafından geliştirilen MazeWar, Greg
Thompson’ın Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) devam ettirdiği
çalışmalarla temel olarak son haline kavuşturulmuştur.
MazeWar, ardından gelecek olan binlerce oyuna mekanikleri bakımından kaynak
olmuştur. MazeWar’ın sahip olduğu tek kaçışlı perspektif görüntüleme dizgesi ve diğer
oyunculara ateş ettirebilmesi onu tarihin ilk birincil şahıs nişancı (first-person shooter,
FPS) oyunlarından yapmaktadır. Ayrıca ilk sanal gerçeklik sistemi olarak da
tanımlanabilir.
Maze War’da oyuncular birbirlerini göz küresi şeklinde görebilmektedir (bkz. görüntü 2).
Kesinliği net olmamasına karşın, MazeWar’ın oyuncuları organik bir varlık olarak sunan
ilk oyun olduğu söylenebilir. Oyuncuların konumlarının görselleştirilmesi için kullanılan
kuş bakışı harita sistemi, kanava temelli ilerleme ve 90 derecelik açılarla dönebilme
özellikleri sonraki yıllarda gelecek olan oyunların (özellikle rol yapma oyunlarının)
temel mekaniklerini oluşturmuştur.
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Görüntü 2:

MazeWar oyunundan bir görüntü

(http://www.digibarn.com/collections/games/xerox-maze-war/maze-war.jpg)

1.2.2. Colosal Cave Adventure – 1975
Advent, Colosal Cave ya da Adventure olarak da bilinir ve Computer Adventure
(bilgisayar macera) oyun türüne adını vermiştir. Colosal Cave Adventure, Will Crowther
tarafından Kentucky’de bulunan Mammoth mağara sisteminin bir bölümü temel
alınarak tasarlanmıştır (bkz. görüntü 3).
Colossal Cave Adventure, sanal gerçekliğin ve çoklu anlatımın (hypernarrative)
kullanıldığı öncü oyunlardandır. Dönemine göre alışılmadık tarzı ve oyun yapısıyla
büyük etki yaratmıştır. Yalnızca metin kullanılarak zengin bir dünya betimlemesine
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sahip olduğu için türünün ilk örneğidir. Adventure, FORTRAN1 yazılım dilinde
geliştirilmiştir ve sadece iki kelimelik komutlarla oynanır. (bkz. görüntü 4).
Will Crowther’dan sonra Colossal Cave Adventure, Don Woods tarafından genişletilip
ARPAnet sistemine aktarılmıştır.
“Oyun, Massachusetts Institute of Technology (MIT) öğrencileri tarafından fark
edildiğinde büyük ilgi topladı.(Tahminlere göre Collosal Cave Adventure bilgisayar
endüstrisini iki hafta geriletmiştir). Birçok hayranı oyunu nasıl geliştirebileceklerini
düşünmeye başlamıştı.” (Anderson, 1985)

Görüntü 3:

Colossal Cave Advanture oyununun mağara sistemi.
(http://rickadams.org/adventure/maps/adv_1.gif)

1

The IBM Mathematical FORmula TRANslating System: FORTRAN
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Görüntü 4:

Colossal Cave Adventure oyunundan bir görüntü.

(http://www.classic-computers.org.nz/blog/images/2013-11-15-panasonic-jd-850-adventure-800x600.jpg)

1.2.3. Zork – 1977
Temeli Colossal Cave Adventure’a dayanan bir etkileşimli kurgu (interactive fiction)
oyunudur.
Digital Equipment Corporation, 1960’larda PDP2 adında orta büyüklükte bir bilgisayar
üretmiştir. “10” olarak da adlandırılan bu bilgisayar birçok araştırma enstitüsünde
popüler olur ve onun için sayısız yazılım geliştirilir. Bu yazılımlardan bazıları daha
modern sistemlerin sahip olduğu yazılımların birçoğundan daha gelişkindir.
Yazılım geliştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla MIT’nin yapay zekâ laboratuvarlarında,
ITS3 işletim sistemi geliştirilmiştir. Küçük bir araştırmacı grubunun kullanımında olan bu
sistem herhangi bir güvenlik özelliği içermemektedir (Anderson, 1985).

2
3

Programmed Data Processor
Incompatible Time-sharing System
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1970’lerde Amerika’da ARPA Net4’in geliştirilmesiyle birlikte araştırmacılar için
dünyanın birçok yeriyle iletişim kurabilmek ve farklı donanımları kullanabilmek mümkün
kılınmıştır. Bu ağa bağlı herhangi bir bilgisayar ya da uygun bir telefon numarası
aracılığı ile sistemi kullanmak mümkündür. Ülke genelinde gelişme çağında olan şifre
kırıcılar (hacker), MIT’nin sisteminin güvenliğinin bulunmadığını fark etmişlerdir
(Anderson, 1985). Bilgisayarlara erişebilen herhangi biri sisteme giriş yapabilmektedir.
1970’lerde LISP5’nin tamamlayıcısı olarak geliştirilen MUDDLE6 (MDL) adı verilen bir
yazılım dili geliştirilmiştir. LISP’nin yerini alamamış olan MUDDLE, MIT’nin Project
MAC7 ve Dynamic Modelling8 grupları başta olmak üzere MIT’de sadık bir kitle
kazanmıştır. MIT’nin Dynamic Modelling (DM) grubu birçok başarısının yanı sıra bazı
ünlü oyunlardan da sorumludur. Bu oyunlardan ilki çoklu-görüntülü oyun (multigraphics game) olarak tanımlana bilinen, oyuncuların bir labirentte dolaşarak birbirlerini
vurabildiği MazeWar’dır. Kayda değer ikinci oyun ise TRIVIA’dır. TRIVIA, MazeWar’dan
farklı olarak ağ kullanıcılarıyla oynanabilmektedir ve ARPA Net üzerinde popüler
olmuştur (Anderson, 1985).
1977’nin başlarında Will Crowther tarafından yazılan ve Don Woods tarafından
geliştirilen Colossal Cave Adventure, ARPA Net aracılığıyla erişime açılmıştır ve
dolayısıyla MIT’ye de ulaşmıştır. Adventure, MIT’de ve özellikle DM grubunda popüler
olmuştur. Marc Blank, Bruce Daniels, Dave Lebling ve Tim Anderson, Adventure
oyunundan ve yazılımından etkilenerek sonradan Zork olarak tanınacak olan bir
projeye başlamışlardır. Zork ismi hiçbir anlam ifade etmeyen bir kelimedir ve yine bir
anlam ifade etmeyen Zorch kelimesinden türemiştir. Dörtlü, o dönem henüz bitmemiş
çalışmalarını Zork adıyla kaydetmektedir. Zork, ilk geliştirildiği haliyle Adventure kadar
geniş bir oyun değildir ama hırsız, tepegöz, trol, kanal ve baraj, ev, bir miktar orman,
buzul ve labirent gibi birçok bölüme sahiptir (Anderson, 1985) (bkz. görüntü 7).
1977’nin Haziran ve Temmuz aylarında oyuna iki ayrı eklenti yapılmıştır. Aynı yıl
oyunun kaynak kodları bir şifre kırıcı tarafından çalınmış ve Fortran kodlama diline
çevrilmiştir. Bu sayede Zork, DEC-PDP den daha küçük bilgisayarlarda

4

Advanced Research Projects Agency Network.
LISt Processing, Fortran’dan sonra geliştirilmiş en eski kodlama dillerinden biridir.
6 Sonradan MDL adı almıştır.
7 Yeni adıyla The Laboratory for Computer Science.
8 Yeni adıyla The Programming Technology Division.
5
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çalışabilmektedir. 1977’nin sonlarında geliştiriciler Zork’u Dungeon9 olarak yeniden
isimlendirmişlerdir. 1978’de Dungeon isminin telif hakkı ihlali nedeniyle tekrar Zork
olarak adlandırılmış ve InfoCom firmasının ticari bir ürünü olmuştur (bkz. görüntü 5,6).

Görüntü 5:

Zork oyununun kapak görseli.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ac/Zork_I_box_art.jpg)

9

Dungeon, Türkçede zindan anlamına gelmektedir.

10

Görüntü 6:

Zork oyunundan bir görüntü.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/01/Screenshot_of_Zork_running_on_Frotz_through_iTerm_2_o
n_Mac_OSX.png)

Görüntü 7:

Zork oyununun haritası.

(http://images.eurogamer.net/2014/usgamer/zork-1-map.jpg)
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1.2.4. Multi User Dungeon (M.U.D.) – 1978
1978 yılında İngiltere Essex Üniversitesi bilgisayar mühendisliği öğrencisi Roy
Trubshaw, Zork oyunundan etkilenerek arkadaşlarıyla beraber oynayabileceği bir oyun
tasarlamaya başlamıştır. Bu basit fikir o dönem için teknik bir kâbus niteliğindedir.
Şöyle ki: İki farklı kullanıcı aynı anda aynı klavye üzerinden yazamayacağı için, diğer
kullanıcılar ayrı bilgisayarlarda olmak zorundadır ama oyundan edinilen bilgi-metin iki
bilgisayarda da aynı olmalıdır (bkz. Görüntü 8).
1970’lerin sonunda Essex Üniversitesi’nde yerel ağ sistemi mevcuttur ve bilgisayar
mühendisliği öğrencileri tarafından bu ağ sistemi kullanılmaktadır. Böylelikle
kampüsteki bilgisayarlar birbirleriyle bağlantı içerisindedir. Arkadaşlarıyla oynamanın
daha eğlenceli olacağına inanan Trubshaw çok oyunculu sistemi yazmayı başarır ama
oyunun içeriğiyle çok ilgilenmez. Onun asıl hedefi başkalarıyla oynayabilmektir.
Oyunun içerik üretimini arkadaşı Richard Bartle üstlenir. Oyunun en kritik özelliği teorik
olarak sınırsız sayıda oyuncuyla oynanabilmesidir ve oyun bu özelliği sayesinde ikilinin
beklentilerinin üzerinde kullanıcıya ulaşır. Multi User Dungeon (MUD), Essex
üniversitesi öğrencileri arasında popüler olumuştur (Machinima.com & Werner, 2011).
1980’de MUD resmi olarak yayınlanır ve bu tarihe kadar ikili durmadan oyun üzerinde
çalışır. Trubshaw 1980’de mezun olur ve çalışmalarını arkadaşı Bartle’a devretmiştir.
Aynı yıl Essex Üniversitesi yerel ağı ArpaNet’e bağlanmıştır. MUD ve benzerleri tıpkı
Essex Üniversitesi’nde olduğu gibi Amerika’nın tamamında güncel olmuştur. Çok
oyunculu metin temelli macera10 oyun türü artık MUD olarak anılmaya başlanır. Her
oyun yapısı gereği bağımsız sunucusunda (yüklü olduğu bilgisayarda) çalışmaktadır
ama tek bir oyunun yüzlerce oyuncuyla aynı anda çalışması alışılmadık bir durumdur.
Sayısız miktardaki oyuncunun tek bir oyunu basit ev bilgisayarlarında birlikte oynaması
fikri artık doğmuştur (Machinima.com & Werner, 2011).

10

Multi-User Text Based Adventure.
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Görüntü 8:

Multi User Dungeon oyunundan bir görüntü 1980

(http://cdn1.techworld.com/cmsdata/slideshow/3280909/img_051811-online-12_thumb555.jpg)

1.2.5. Rogue – 1980
Rogue 1980’de Michael Toy ve Glenn Wichman tarafından geliştirilen Dungeon
Crawling türü video oyunudur. Dungeon crawl, fantastik rol yapma oyunlarında oyuncu
veya kahramanların dolambaç, zindan gibi mekânlarda çeşitli yaratıklarla savaşıp
hazineler bulabileceği oyun türüdür.
Rogue oyununda oyuncu fantastik rol yapma oyunlarında olduğu gibi tipik bir
maceracıyı canlandırır. Oyun sayısız yaratık ve hazinelerle dolu haritalandırılmamış bir
zindanın en üst seviyelerinde başlar. Oyundaki amaç geri dönüş olmaksızın en alt
seviyeye ulaşıp Yendor’un Kolyesini alıp tekrar yüzeye çıkmaktır. Kolye alınana kadar
oyuncu üst seviyelere geri dönememektedir. Zindandaki düşmanlar kademeli olarak
her seviyede güçlenmektedir.
Rogue video oyununun en önemli özelliği “curses” olarak da bilinen “cursor adressing”
teknolojisini kullanmasıdır. “Cursor adressing” sayesinde bilgisayar ekranın belirli
bölgelerine istenilen yazı karakterleri konumlandırılabilmektedir (Wichman, 1997).
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Gerçek anlamda bir grafik söz konusu olmasa da bu teknoloji sayesinde harf, rakam ve
semboller kullanarak istenilen bir görüntüyü simüle etmek mümkün kılınmıştır (bkz.
görüntü 9). Bu görüntüleme şekli ASCII11 grafiği olarak da bilinmektedir.

Görüntü 9:

Rogue oyunundan bir görüntü.

(http://www.themarriedgamers.net/wp/wp-content/uploads/2010/12/rogue-801.gif)

Rogue video oyununda oyuncu, yaratıklar ve zindan semboller ve karakterler
kullanılarak ekrana getirilmiştir. Sözgelimi oyunda bulunan düşman yaratıklardan biri
olan zombi , “Z” karakteriyle ifade edilmektedir.
Bu döneme kadar ki -Colossal Cave Adventure ve diğer- macera oyunlarında
bulmacalar ve haritalar her oynanışta aynıdır.
Glenn R. Wichman, A brief History of “Rogue”, 1997 adlı yazısında şöyle söylemektedir:
“Var olan macera türü oyunların çoğu paketlenmiş maceralardı. Oynadığınız her seferde
birebir aynılardı. Doğal olarak her bulmacayı programcılar geliştiriyordu ve bu sebepten
oyunun nasıl bitirileceği biliniyordu. Her oynandığında yeni bir macera türetebilmesi için
programın zindanı kendisinin oluşturması gerektiğine karar verdik. Böylece oyun,
yaratıcılarını bile şaşırtabilecekti.” (Wichman, 1997)

Oyunun yer aldığı zindanın her bir seviyesi ekranda 3 yatay 3 dikey olmak üzere
toplamda 9’ar odadan oluşmaktadır (bkz. görüntü 10). Bu odalardan bazıları iki ila üç
ayrı odaya açılmakta ya da beklenilenin aksine başka bir odaya açılmamaktadır.
Sonraki seviyeler odaların yanı sıra dolambaçları da içermektedir. Bugüne kadar var

11

ASCII: American Standard Code for Information Interchange.
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olan macera oyunlarından farklı olarak oyunun seviyelerini oluşturan odalar rastlantısal
üretilip yerleştirilmektedir (Wichman, 1997).
Rogue, sıra tabanlı dövüş sistemine sahiptir. Oyuncunun her bir hamlesine karşılık
ekrandaki etkileşimde bulunabileceği ya da bulunduğu öğeler bilgisayar tarafından
sırayla hesaplanıp tepki vermektedir. Sözgelimi girdiği odada bir yaratıkla karşılaşan
oyuncu yaratığa doğru bir hamle yaptığında, yaratık tarafından fark edilirse yaratık da
ona doğru bir hamle yapacaktır. Eğer oyuncu dövüş sırasında zehirlendiyse yapacağı
her hamlenin sonunda etkisi altında olduğu zehir hesaplanarak oyuncunun yaşam
puanından düşülecektir.
Rogue permadeath12 bir oyundur. Oyuncunun karakteri öldüğünde yeni bir oyun
başlatması gerekir. Rogue sahip olduğu bu özellikleriyle ayrı bir tür olarak ve benzer
görüntüleme sistemine ve oynanışa sahip oyunlar da Rogue-benzeri 13 olarak
tanımlanmıştır.

Görüntü 10:

Rogue oyununun IBM Color PC sürümünden bir görüntü.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/17/Rogue_Screen_Shot_CAR.PNG)

Permadeath, rol yapma oyun (RYO) türünde Permanent Death ya da PD olarak da bilinir ve oyundaki
karakterin kalıcı olarak ölmesi anlamına gelir. DÇORYO türünde de bazı örneklerde kullanılmıştır.
13 Roguelike, rogue oyununa mekanikleri ve grafikleri bakımından benzerlik gösteren oyunları tanımlayan
tür adıdır.
12
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1.3. 1980 SONRASI DEVASA ÇOK OYUNCULU ROL YAPMA OYUNLARI
80’li yıllarda oyun dünyasını etkileyen gelişmelerin başında Basic ve Expert olarak iki
ayrı sürümü yayınlanan masaüstü rol yapma oyunu Dungeons & Dragons (D&D) gelir.
D&D, Gary Gygax ve Dave Arneson tarafından tasarlanmış, ilk sürümü ise 1974 yılında
Tactical Studies Rules, Inc. tarafından yayınlanmıştır. 80’li yıllarda ikinci sürümü
yayınlanan D&D kuralları ve kurgusuyla birçok video oyununa kaynak olmuştur.
Multi User Dungeon’ın etkisi ve ARPA Net, Q-link, CompuServe ve AOL gibi çevrimiçi
hizmet sağlayıcılar sayesinde MUD oyunlar geniş kitlelere ulaşmış ve çeşitlilik
kazanmıştır. 80’lerden sonra MUD oyunlar geliştirilmeye devam edilmiş (Koster, The
Online World Timeline , 2000) ve hatta birçok çevrimiçi rol yapma oyununun temel
mekaniklerini oluşturmuştur. MUD oyunlar günümüzde hayranları tarafından
geliştirilmeye devam edilmektedir. Metin temelli yapısı sayesinde metin seslendirme
yazılımları aracılığıyla görme engelli oyuncular için cümle yapısı özelleştirilmiş
sürümleri de mevcuttur.

1.3.1. Island Of Kesmai – 1985
Island of Kesmai roguelike olarak tanımlanan oyunlardan biridir ve modern devasa
çevrimiçi oyunların öncüsüdür. Island of Kesmai, John Taylor ve Kelton Flinn (bkz.
Görüntü 11) tarafından yazılan ASCII grafiklere sahip (bkz. görüntü 12),
Dungeons&Dragons fantezi dünyasını temel alan 6 kişilik Dungeons of Kesmai
bilgisayar oyununun geliştirilmiş sürümüdür. 1980 yılında University of Virginia’da sınıf
arkadaşı olan Taylor ve Flinn aynı yıl yazdıkları Dungeons of Kesmai oyununun
ardından 1982 yılında Kesmai adlı şirketi kurmuş ve 1985 yılında da Island of Kesmai
oyununu yayınlamışlardır (Olivetti, The Game Archaeologist discovers the Island of
Kesmai, 2012).
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Görüntü 11:

Kelton Flinn, Game Developers Choice Online Awards 2011’de “ Online Game
Legend Award” ödülünü almıştır.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Kelton_Flinn__Game_Developers_Choice_Online_Awards.jpg)

Görüntü 12:

Island of Kesmai oyunundan bir görüntü. (a)

(http://www.blogcdn.com/massively.joystiq.com/media/2012/03/kez1.jpg)
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Pascal14 yazılım dilinde geliştirilmiş olan Island of Kesmai, CompuServe15 ağında
sorunsuz çalışabilmesi için daha eski bir yazılım dili olan BASIC16 ile yeniden
yazılmıştır.
Island of Kesmai, CompuServe sistemi üzerinden çok oyuncuyla oynanabilmektedir ve
ek ücret gerektirmemektedir, fakat CompuServe saat başı 6-12 dolar ile
ücretlendirilmektedir. O dönem için normal karşılanan bu fiyatlar günümüze kıyasla çok
yüksektir.
Island of Kesmai ayrıntılı bir hikâye örgüsüne sahip olmasa da, oyunun ihtiyaçlarını
karşılamaya yeterlidir. Şeytani büyücüler ve mesihler dünyanın kontrolü için
savaşmaktadır; savaşı kaybetmeye başlayan mesihler dengeyi sağlayabilmek için büyü
aracılığıyla bir ejderha çağırırlar. Mesihler savaşı kazanırlar, ama çağırdıkları ejderha
adadaki bütün hazineleri ele geçirir. Oyunun asıl hedefi ise ejderhayı yok edip
hazineleri ele geçirmektir.
Başlangıçta oyuncu beşi büyü kullanan yedi farklı karakter sınıfından birini, karakterinin
yapacağı rol için iyi ya da doğal olmak üzere davranış biçimini, kadın ya da erkek
olmak üzere cinsiyetini ve karakterinin oyun dünyasındaki doğum yerini seçmelidir.
Karakterin yetenek puanları rastlantısal sayı üretimi ile belirlenir. Bu sistem masaüstü
fantastik rol yapma oyunlarının zar sistemini kullanan sayısal bir örneğidir. Oyuncu
karakteri için memnun olduğu puanlara ulaşana kadar sayı üretebilir / zar atabilir.
Karakterini yaratan oyuncu daha sonra sistem tarafından sanal sohbet odasına alınır.
Böylece oyuncu, oyun dünyasına düzenli bağlantı elde eder. Oyunda 21 oyuncu
seviyesi bulunmasına rağmen oyuncular oyuna 3. seviyede başlarlar. Sıra tabanlı
olarak hesaplanan oyunda belirli bir yaşam süresi vardır, oyundaki karakterler yaşlanıp
ölmeden nihai hedef olan ejderhayı öldürmelidirler. Bu sebeple oyuncular kendileri için
en uygun olan yolları seçmelidir.

Pascal programlama dili, 1970 yılında Niklaus Wirth tarafından yayınlanmıştır ve birçok kişi
programlama dünyasıyla Pascal aracılığıyla tanışmıştır.
15 CompuServe Information Service, CIS. Amerika üzerinde ilk büyük ticari çevrimiçi servis sağlayıcısıdır.
16 BASIC: Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (Yeni başlayanların her işe yarayan simgesel
öğretim kodu), Basic. 1964'te John George Kemeny ve Thomas Eugene Kurtz tarafından geliştirilmiştir.
14
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Island of Kesmai grafik olarak belirli bir alan içerisindeki ASCII görüntüleme sistemini
kullanmaktadır (bkz. görüntü 13). Oyun tek başına ya da bir grupla oynanabilmektedir.
Önceki oyun olan Dungeons of Kesmai 6 kişiye kadar oynanabilirken, Island Of Kesmai
100 oyuncuyla oynanabilir.

Görüntü 13:

Island of Kesmai Oyunundan bir görüntü. (b)

(http://www.blogcdn.com/massively.joystiq.com/media/2012/03/kez3.jpg)

Island of Kesmai toplamda 62.000 hareket edilebilinir birim ve 2.500 yaratıktan oluşan
5 farklı bölgeye ayrılmıştır (Olivetti, The Game Archaeologist discovers the Island of
Kesmai, 2012). Bu bölgeler yeraltı mezarlıklarının çöllere kadar geniş bir yelpazeye
yayılmıştır. Güncel DÇO’lardaki gibi geliştiriciler düzenli olarak içerik eklemeye devam
etmiştir.
Oyundaki dünya iki baskın bölgeye ayrılmıştır. Bunlardan ilki şehirlerin, tapınakların ve
vahşi yaşamın olduğu yeryüzü, diğeri ise tapınak aracılığıyla girilen ve oyunun
çoğunlukla mücadelelerinin gerçekleştiği yeraltı zindanıdır.
Island of Kesmai’nin dikkat çekici olduğu nokta, oyuncuların gösterdiği gelişimi
ödüllendiren görev sistemidir. Bu görevlerden bazıları, ilk bitiren oyuncuyu özel
ekipmanlarla ödüllendirmektedir.
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1.3.2. Habitat – 1986
Habitat, LucasArts Entertainment Company’nin bir bölümü olan Lucasfilm Games
tarafından Quantum Computer Services,Inc iş birliğiyle üretilmiştir (bkz. görüntü 14).
Tartışmasız, büyük ölçekli ticari ve çok kullanıcılı sanal ortamın ilk adımlarındandır. İlk
olarak 1985 yılında Randy Farmer ve Chip Morningstar tarafından geliştirilmiştir.
Günümüz modern DÇORYO’larının öncüsü olarak tanımlanabilir. Temel amacı bir
eğlence platformu olarak belirlenmiştir ve çok kullanıcılı çevrim içi bir ortam olarak
tasarlanmıştır. Bu sebeple kullanıcıları oyuncu olarak tanımlanabilir. Habitat, devasa
çok oyunculu çevrimiçi bir yapısı olmasına rağmen geniş kitlelere yayılamamış ve
düşünüldüğü kadar popüler olamamıştır. Oyun, Commodore 64 platformu ile dönemin
çevrimiçi hizmet sağlayıcılarından Quantum-Link17 sistemi aracılığıyla oynanmaktadır.
Habitat dünyasına erişebilmek için QuantumLink servisine, Habitat program disketine
ve nesne veri tabanına sahip olmak gerekmektedir. Q-Link, oyunun grafik, ses ve
etkileşimli yapısına en uygun servis olduğu için Lucasfilm tarafından seçilmiştir
(Morningstar & Farmer, 1991). Oyuncular, kendi modemleri ile Q-link sistemine
bağlanıp kullandıkları saat başına ücret ödemek zorundadır. Bu dönem için dikkat
çekici bir nokta ise Q-link sisteminin hafta içi akşam, hafta sonu ise tüm gün çalışıyor
olmasıdır.

Görüntü 14:

Habitat oyununun açılışından bir görüntü.

(http://assets2.ignimgs.com/2014/09/26/habitat-picjpg-2e4212_1280w.jpg)

Quantum Link ya da Q-link olarak da bilinir. Amerika ve Kanada’da Commodore 64 ve 128 personal
computers donanımlarına özel olarak 1985-1995 tarihleri arasında Quantum Computer Services firması
tarafından sağlanan çevrimiçi hizmet servisidir.
17
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Görüntü 15:

Stratus Technologies tarafından üretilen stratus sunucusu.

(https://themade.org/wp-content/uploads/2014/09/stratusnimbus.jpg)

Tek kişilik dijital oyunlarda içinde bulunduğumuz ortam biz oynadıkça var olur ve
görünür. Habitat dünyası “persistent” bir dünyadır. Sanal bir dünyanın, oyuncuların
oyundan çıkış yapmaları durumunda bile oynanış sırasında edindiği değişiklikleri
koruyarak erişilebilir kalması durumu “Persistent World” olarak tanımlanmaktadır.
Habitat, dönemin ileri teknolojik donanımlarından olan ve askeri amaçlı uygulamalar
için üretilmiş olan Stratus VOS işletim sistemi ve donanımını sunucu olarak
kullanmıştır. Habitat’ın 10.000 kullanıcı-bağlantı ve sürekli erişile bilinir olması bu denli
özel sunucu mimarisi gerektirmiştir (Morningstar & Farmer, 1991) (bkz. görüntü 15).
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Görüntü 16:

Habitat oyununa ait bir kapak tasarımı.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_(video_game)#mediaviewer/File:Habitat_cover.jpg)

Habitat evrenindeki bütün nesneler Lucasfilm sanatçısı Gary Winnick tarafından
tasarlanmıştır (bkz. görüntü 16). Oyuna giriş yapan her oyuncu aynı nesne veri
tabanına sahiptir. Oyuncuların ilk görevi ise bu veri tabanından faydalanarak, oyun
içinde diğer oyunculara nasıl görüneceklerini belirlemektir. Cinsiyet, vücut şekli ve saç
rengi gibi özelliklerini kendileri seçerler. Oyuncuların kendi görünümlerini sunulan
seçenekler arasından belirleyebildikleri bu sistem “avatar” olarak isimlendirilmektedir.
Kişisel görünümlerini belirleyen oyuncular sonraki aşama olarak Habitat evrenindeki
evleri için tıpkı gerçek dünyada alış-veriş yapar gibi eşyalar alabilirler (MORABITO,
1986, s. 24-28) (bkz. görüntü 17, 18).
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Görüntü 17:

Oyuna yeni başlayan bir oyuncunun evi.

(http://www.dsgames.net/qlink/habitat/images/habitat-popustopapartment.jpg)

Görüntü 18:

Oyundaki nesnelerle kişiselleştirilmiş bir oyuncu evi.

(http://www.dsgames.net/qlink/habitat/images/habitat-qutestuff2.jpg)

Habitat’ın bu döneme kadarki çevrimiçi sosyal etkileşim ortamlarından en büyük farkı
avatar sistemidir. Bu sistem aracılığıyla oyuncular birbirleriyle iletişim kurarken görsel
olarak da tanımlayabilmektedir. Oyunun grafikleri bitmap imajlar olarak hazırlanmıştır.
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Bu sayede görüntülerde yumuşak daireler ve eğimler görmek mümkündür. Ayrıca
Habitat dünyası renk ve seslerle de desteklenmiştir. Avatarlar habitat dünyasında
birbirleri etrafında eşyalar taşıyabilir, bunların üzerinde yürüyebilir ve ses çıkartabilirler.
Oyundaki nesnelerin bazıları sadece dekorasyon için yerleştirilmişken çoğunluğu
etkileşimlidir. Örneğin, oyundaki telefonlar gerçek birer telefon olarak çalışmaktadır.
Telefonla etkileşime giren bir oyuncu önce sinyal sesi duyar. Başka bir oyuncunun
numarasını çeviren oyuncu eğer hat meşgul değilse onunla aynı ekranda bulunmasa
da iletişim kurabilir. Oyuncular telefon sistemini kullanmak istiyorlarsa telefon
rehberlerine isimlerini ve numaralarını eklerler.
Oyundaki her evin önünde bir post kutusu bulunmaktadır. Bu sayede oyuncular
birbirlerine posta gönderebilirler (bkz. görüntü 19).

Görüntü 19:

Oyuncu evlerinden bir görüntü.

http://s7.computerhistory.org/is/image/CHM/500004878-03-01?$re-medium$

Oyunda farklı mekânlara ulaşmak için oyuncular kısa mesafelerde yürüyebilir, uzun
mesafeler içinse telefon kulübesini andıran yapılarla teleport (ışınlanma) sistemini
kullanabilirler (bkz. görüntü 20).
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Görüntü 20:

Habitat oyununda bulunan ışınlama sisteminden bir görüntü.

(http://www.blogcdn.com/massively.joystiq.com/media/2012/01/hab3.jpg)

Habitat dünyası çok sayıda ekran bölümleri ile oluşturulmuştur. Ekranın kenarına gelen
oyuncu başka bir bölgeye geçiş yapar ve ekrandaki görüntü bir yenisi ile değiştirilir. Her
ekran bölgesi dört ayrı kenarında bir başka bölge ile bağlantılıdır ve istenildiğinde aynı
kenarlardan geri dönülebilinir.
Habitat dünyası yaratılırken oyuncuları rol-yapmaya yönlendirebilecek nesneler de
eklenmiştir (bkz. görüntü 21). Bu sayede avatarlar arasında korkuyu uyandırabilir,
topluluklar oluşturabilir ve kendi gruplarının çıkarları için hareket edebilirler.

Görüntü 21:

Rol-yapma amaçlı kullanılan bir nesne ve iki avatar.

(http://cloud2.baohe.org/allimg/digitalmobiletradarcom-1347809033/the-game-archaeologist-moves-intolucasfilm-s-habitat-part-1_4.jpg)
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Oyun, yönetme kolu ve klavye aracılığıyla oynanmaktadır. Go, Do, Get, Put, ve Talk
olmak üzere 5 farklı yazılabilinecek komut bulunmaktadır. Karakteri hareket ettirmek
için “GO” komutu yazılır ve yönetme kolu aracılığıyla gidilmek istenilen yer işaretlenir
(MORABITO, 1986, s. 24-28).
Habitat, telekomünikasyon ortamı aracılığıyla insanların birbirleriyle tanışıp
konuşabileceği eğlenceli bir sosyal dünya olmuştur.

1.3.3. Neverwinter Nights – 1991
Neverwinter Nights, AOL18, Stormfront Studios, SSI19 ve TSR Inc.20 işbirliği ile
geliştirilmiştir. İlk grafik görüntülemeye sahip çok oyunculu çevrimiçi rol-yapma
oyunudur (Games Press, 2008).1991’den 1997’ye kadar AOL üzerinden oynanmıştır.
Neverwinter Night SSI firmasının daha önceden çıkarttığı oyunlarla benzer oynanışa
sahip olması planlanılarak üretilmiştir. SSI, TSR,Inc’nin Advenced Dungeons &
Dragons rol yapma oyunlarını temel olarak kullanabilecek üretim lisansına sahiptir ve
bu oyunlar “Gold Box Engine” oyun motoru ile üretilmiştir. Söz konusu oyunlar “Gold
Box” serisi olarak da bilinir. Neverwinter Nights da bir Gold Box oyunudur (bkz.
Görüntü 22).

America OnLine, CompuServe’den sonraki Amerikan çevrimiçi servis sağlayıcısıdır.
Strategic Simulations, Inc. Video oyun geliştiricisi ve dağıtıcısıdır.
20 Amerikan oyun dağıtım firması ve Dungeons & Dragons yayıncısı.
18
19
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Görüntü 22:

Neverwinter Nights oyununun Gold Box kutu görseli.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/90/Neverwinter_Nights_(1991)_Coverart.png)

Don Daglow ve Stromfront oyun ekibi 1987 yılından itibaren AOL ile birlikte yazı tabanlı
ve grafik yapıya sahip orijinal çevrimiçi oyunlar üzerine çalışmıştır. O dönemde birkaç
bin abonesi olan AOL, Q-link olarak bilinmektedir ve yalnızca Commodore 64
bilgisayarları için hizmet sağlamaktadır.
1988 yılında Pool Of Radiance oyunu ile duyurulan Gold Box motorunu kullanarak SSI
ve Stormfront ekibi 1989 yılında D&D temelli başka bir oyun üzerinde çalışmaya
başlamıştır. Ekip, Pool of Radiance (bkz. Görüntü 23) oyununun ardından birkaç ay
içerisinde D&D ve Gold Box oyun motorunu kullanarak hitap ettikleri kitleye yönelik ve
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grafiklere (bkz. Görüntü 24) sahip çevrimiçi bir rol yapma oyununun teknik olarak
uygulanabilir olduğuna kanaat vermiştir. O döneme kadar çıkmış olan grafik
betimlemeye sahip “Air Warrior” ve “Kesmai” oyunları da 1987 yılından beri çevrimiçi
olarak oynanmaktadır; çevrimiçi rol yapma oyunları ise geneli itibari ile metin-yazı
tabanlıdır.

Görüntü 23:

Pool OF Radiance oyununun kapak görseli.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4c/Pool_of_Radiance_Coverart.png)
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Görüntü 24:

Pool Of Radiance, oyun içi görüntüler.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/56/Pool_of_radiance_panels.png)

Proje onaylanıp gerekli mali destekleri sağlandıktan 18 ay sonra oyun tamamlanmış ve
Mart 1991 de çevrimiçi olarak hizmete açılmıştır.

Görüntü 25:

Neverwinter Nights oyunundan bir görüntü.

(http://netdna.webdesignerdepot.com/uploads/2008/11/neverwinter-nights-1991.jpg)
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Don Daglow, yeryüzü çeşitliliği ve içerdiği mistik öğeleri bakımından D&D evrenindeki
Neverwinter bölgesini oyunun mekânı olarak belirlemiştir. Ayrıca bu bölge çevrimdışı
olarak üretilmiş diğer Gold Box oyunlarıyla da bağlantılıdır. Böylece çevrimiçi ve
çevrimdışı olarak üretilmiş bu oyunların birbirlerini desteklemesi planlanmıştır.
Haziran 1997’de American On-line çevrimiçi oyun hizmetlerini 19 Haziran 1997 yılında
kapatacağını ama oyun hizmetleri için “World Play” adında, saat başı kullanım ücreti
olarak 2 dolar belirlenen yeni bir servis açtığını duyurmuştur. Neverwinter Nights
American On-line tarafından yeni oyun servisine aktarılmayan tek oyundur.
“Oyunun sunucu kapasitesi 1991 yılında 50 oyuncu iken, 1995 yılında 500
oyuncuya kadar arttırılmıştır. Bir süre sonra da AOL abonelerine ücretsiz hale
getirilmiştir. En yoğun akşam saatlerinde genellikle 2000 oyuncuya hizmet veren
oyun,1997’nin ve ömrünün sonlarına doğru toplamda 115.000 aboneye ulaşmıştır.
Bu rakam 1991’e kıyasla yüzde dört bin fazladır.” (Brown, 1997)

Neverwinter Nights’da oyuncular ilk olarak karakter yaratma ekranı ile karşılaşırlar.
Kendine bir karakter oluşturan oyuncu daha sonra etkileşimli metinlerin olduğu bir
başka ekrana aktarılır. Bu ekranda; kontrol ettiği bir grup karakterin isimleri ve bilgileri,
ayrı bir pencere içinde ise oyun dünyasında ilerleyişini ve etkileşim gerektirecek çeşitli
olayları görebilir. Oyun içinde herhangi bir mücadele başladığında oynanış tam ekrana
dönüşür. Bu ekranda ise oyuncunun karakterleri ve düşmanlar, hareket edebilen
ikonlar halinde gösterilmektedir.
Oyun, oyuncunun kontrol ettiği karakterlerin kahramanlık derecesine göre hiyerarşik
olarak sıraladığı liderlik sistemine sahiptir. Bu sistemin benzerleri günümüz modern
DÇO-RYO türlerinde de yer almaktadır.

1.3.4. Meridian 59 – 1995
Meridian 59, (M59 olarak da bilinir). M59, Archetype Interactive firması tarafından
üretilmiş ve 3DO firması tarafından dağıtılmış bir devasa çok oyunculu rol yapma
oyundur. Oyunun ismi ilk olarak TerraNova olarak belirlenmiştir ancak bu isim
tescillendiği için Meridian olarak değiştirilmiştir. Meridian ismi de tescilli olduğu için
sonuna 59 eklenerek Meridian 59 olarak değiştirilmiştir (Schubert, 2012). Archetype,
Steve Sellers, Mike Sellers ve John Hanke tarafından Andrew Kirmse ve Chris
Kirmse’ün teknik destekleriyle yürütülmüştür. Damion Schubert ise toplamda 22 kişilik
ekibe tasarımlarıyla katkı sağlamıştır (bkz. Görüntü 26, 27).
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Görüntü 26:

M59’un geliştirim aşamasından bir görüntü.
(Schubert, 2012)

Görüntü 27:

M59’un uygulanan ilk grafikleri.
(Schubert, 2012)

“Ne yapacağımız hakkında çok az fikrimiz vardı. İki bilgisayarlı bir ağ kurmak için
doğru parçaları satın almak üzere mağaza üç kere gitmemiz gerekti. Bilgisayar
grafikleri hakkında hiçbir bilgimiz yoktu. İkimizde çok gençtik, ben 21 Chris ise 19
yaşındaydı ve oyun endüstrisi hakkında bir şey bilmiyorduk… Ama diğer yandan
bütün bu bilgisizliğimiz daha önce yapılmamış yeni bir şey yaratmakta bize avantaj
sağladı.” Andrew Kirmse (Schubert, 2012)

Meridian 59 maceracıların yaratıklarla dövüştüğü tipik bir kılıç ve büyü dünyasıdır.
Oyunda sabit ve değişmeyen NPC’ler (Non-Player, Non-Person, Non-Playable
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Character) bulunmaktadır. Oyunundaki odak noktası oyuncuların yaratıklarla
dövüşmesidir (Schubert, 2012). Oyunun hikâyesinde birçok farklı ırka dair bilgiler yer
almasına karşın oyuncular sadece insan ırkını oynayabilmektedir.
Birçok çevrimiçi rol yapma oyunundan farklı olarak karakter seviyesi ya da sınıf temelli
değildir. Bunun yerine oyunda kullanılan her bir yetenek ve karakter özelliği (nitelik)
hatta can puanları bile birbirinden bağımsız olarak gelişmektedir. Can puanları (Health
- Hit point) oyuncu için yeterince zor olan yaratıklar öldürülerek kazanılmaktadır. Büyü
puanları (mana) ise oyun dünyasını keşfederken bulunan “Mana Nodes” aracılığıyla
artmaktadır. Karakterlerin karma hariç tüm temel nitelikleri sabittir ama oyun boyunca
çeşitli gereçler ya da büyülerle geçici olarak değiştirilebilir.
Habitat daha önce devasa çevrim içi bir oyun olarak kabul edilmesine karşın Meridian
59 piyasa sürüldükten sonra DÇORYO kavramını tam karşılayamadığı söylenebilir.
Meridian 59 tam anlamıyla bir rol yapma oyunu olduğundan ve üç boyutlu mekân
grafiklerine sahip olduğundan ilk 3B DÇORYO olarak kabul edilebilinir. Schubert’in
Game Developers Conference 2012’deki sunumuna göre M59, metin tabanlı çevrimiçi
rol yapma oyunları ile EverQuest ve sonrası çevrimiçi rol yapma oyunları arasındaki
kayıp halkadır (Schubert, 2012). M59, 3B mekânlarda 2B grafikler kullanmaktadır (bkz.
görüntü 28, 29).

Görüntü 28:

M59’un 3B ortamdaki ilk görüntüleri.
(Schubert, 2012)
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Görüntü 29:

Meridian 59’dan bir görüntü.

(http://www.mobygames.com/images/shots/l/287959-meridian-59-evolution-windows-screenshot-the-cityof-marions.jpg)

“Oyunda 3B grafik görmek için çok heyecanlıydık ama yavaştı ve güzel
görünmüyordu. El çizimi ağaçlarımız ve tuğlalarımız 3B ortamda 2B hallerinden
bile kötü görünüyordu. Herşeye rağmen başka bir oyuncuyu 3B ortamda
yaklaşırken görmek bize ilham veriyordu.” Andrew Kirmse (Schubert, 2012)

M59’un başarılı olmasındaki en büyük etkenlerden biri AOL tarafından uygulanan
saatlik ücretlendirmenin aylık olarak değiştirilmiş olması, bir diğeri ise Windows 95
işletim sisteminin piyasaya sürülmüş olmasıdır (Schubert, 2012). Meridian 59
günümüzde hala oynanmaktadır.
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1.3.5. The Realm Online - 1996
The Realm olarak da bilinen bir DÇORYO’dur. Dönemin çevirmeli ağ bağlantı
teknolojisi ile kolayca oynanabilen kullanıcı dostu bir oyundur.
The Realm 1996 yılında Sierra On-line tarafından Windows platformu için
yayınlanmıştır. Geleneksel grafik MUD anlayışıyla tasarlanmıştır. The Realm Online
diğer MUD türlerinden farklı olarak sıra tabanlı dövüş sistemi kullanmaktadır. Bu
özelliği sayesinde düşük hızlardaki internet bağlantısıyla da kolayca oynana
bilmektedir. Yıllarca dijital olarak internet üzerinden satılmıştır.
Sierra firmasının macera oyunları için ürettiği bir oyun motorunu kullanmaktadır ve bu
nedenle grafikleri iki boyutlu olarak hazırlanmıştır. Sahip olduğu grafik tarzı ise kolay
üretilebilmesi ve düşük hızlı internet donanımlarını zorlamaması planlanarak
belirlenmiştir (Olivetti, The Game Archaeologist: Steve Nichols' The Realm Online
debriefing, part 1, 2012) (bkz. görüntü 30).
The Realm Online sahip olduğu örnekleme-kopyalama (instances) özelliği sayesinde
her mücadele / savaş (battle) oyunun geçtiği açık dünya (Open World, haritanın belirli
bölgeleri arasında yükleme ekranı olmadan geçebilme) yerine özel olarak oluşturulmuş
odalarda gerçekleşmektedir.
The Realm Online günümüzde de http://www.realmserver.com/ adresinden erişilip
oynanmaktadır.
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Görüntü 30:

The Realm Online oyunundan bir görüntü.

(http://www7.pcmag.com/media/images/235916-the-realm-online.jpg)

1.4. İNTERNET DÖNEMİ VE 21.YY DEVASA ÇOK OYUNCULU ROL YAPMA
OYUNLARI
90’lı yılların sonlarına yaklaştıkça 2B grafik kullanılan oyunlarda detay ve dolayısıyla
görsel kalite artışı gerçekleşmiştir. Ayrıca bu dönemde 3B grafik teknolojisi oyunlarda
daha sık görülmektedir. Devasa Çok Oyunculu oyunlar genellikle donanımsal
gereksinimleri nedeniyle içinde bulundukları dönemin grafik teknolojisini geriden takip
etmektedir. 90’lı yıllar çevrimiçi olmayan rol yapma oyunları bakımından da zengindir.
Sürekli gelişen internet teknolojisi ve zamanla şekillenen oyuncu profili daha büyük
oyun projelerinin gerçekleşmesine zemin sağlamıştır. Star Wars ve Lord of The Rings
gibi eğlence sektöründe yer tutan büyük başlıklar ciddi yatırımlarla çevrimiçi oyun
alanında da görülmeye başlamıştır.
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1.4.1. Ultima Online - 1997
Ultima Online, 24 Eylül 1997’de Origin Systems tarafından yayınlanmış iki boyutlu
grafiklere sahip çevrimiçi çok oyunculu rol yapma oyunudur (bkz. görüntü 31).
Günümüzde hala oynanmakta olan oyun, çevrimiçi rol yapma oyunları türünün
gelişiminde büyük rol oynamıştır ve bu türün önemini arttırmıştır. Çevrimiçi olmayan
Ultima21 oyunları ile benzer bir hikâyeyi ve aynı evreni kullanmaktadır. Aylık abonelik ve
çevrimiçi bağlantı gerektiren oyun aynı anda binlerce oyuncuyla birlikte “Shard” adı
verilen sunucular aracılığıyla oynanmaktadır. Ultima Online’nın en bilinen
özelliklerinden biri oyuncular arası gelişmiş dövüş sistemidir. Oyundaki çevrimiçi
topluluk arasında düzeni sağlamakla görevli “Game Master” (GM) bulunmaktadır.
Game Master oyuncular arası anlaşmazlıkları, kullanım sözleşmesine aykırı durumları
ve oyun içerisinde karşılaşan hataları düzeltmekle görevlidir (Koster, Vogel, & Long,
Classic Game Posmortem: Ultima Online, 2012).

Görüntü 31:

Ultima Online oyunundan bir görüntü.

(http://img838.imageshack.us/img838/7826/ultimaonline2.jpg)

Richard Garriott’un yarattığı Ultima oyunları Origin Systems, Inc. tarafından geliştirilen açık dünya
fantastik rol yapma oyun serisidir. 1981-1999 tarihleri arasında on adet ultima oyunu çıkartılmıştır. Ayrıca
Richard Garriott oyuncular tarafından “Lord British” olarak da bilinir.
21
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Ultima Online yayınlandığı tarihten itibaren 8 eklenti paketi ve sayısız ücretsiz içerik ile
genişletilmiştir. 2007 yılında Ultima Online: Kingdom Reborn güncellemesiyle birlikte
oyunun motoru yenilenerek görsel kalitesi arttırılmıştır (bkz. görüntü 32). Ultima Online
ilk altı ayda 100.000 abone kazanmıştır. Temmuz 2003’de 250.000 aboneye kadar
ulaştıktan sonra 2008 yılına kadar bu sayı tekrar 100.000’e düşmüştür.

Görüntü 32:

Ultima Online Kingdom Reborn güncellemesinden bir görüntü.

(http://www.gamershell.com/static/screenshots/1/10415/244670_full.jpg)

Ultima Online, Richard Garriott’un binlerce oyuncunun aynı dünyayı paylaşabildiği bir
fantezi oyun fikri ile başlamıştır. Birçok oyuncu tarafından beğenilen Ultima serisi,
internet teknolojisinin yaygınlaşmasından sonra “Multima” adıyla 3 yıl boyunca çok
oyunculu bir oyun olarak geliştirilmiştir (Koster, Vogel, & Long, Classic Game
Posmortem: Ultima Online, 2012). Ultima Online, daha önce piyasada yer almış olan
Habitat, The Realm Online, Neverwinter Nights ve Meridian59 oyunlarından grafikleri
ve oyun içi mekanikleri bakımından üstündür. Geliştirici ekip Richard Garriott Starr
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Long, Rick Delashmit ve daha sonra ekibe katılarak oyunun baş tasarımcısı olan Raph
Koster’dan oluşmaktadır.
1995’te başlayan Ultima Online projesi ilk olarak 1996’da E322 fuarında halka acık
olarak 150 kişinin oynayabildiği basit bir sürüm ile tanıtılmıştır. Sonraki yıl E3’de
yeniden tanıtımı yapılan oyunun eksikleri giderilemediği için oyun içi alış-veriş
dükkânlarına (Trade Shop) GMler yerleştirilerek NPC rolü yaptırılmıştır. Bu durumu fark
etmeyen oyuncular, kullanılan yapay zekâ sistemini çok beğendiklerini belirtmiştir
(Koster, Vogel, & Long, Classic Game Posmortem: Ultima Online, 2012). Resmi olarak
yayınlandıktan sonra Ultima Online’nın kalıcı oyuncu evi, karakter seviyesine ya da
sınıfına bağlı olmayan yetenek temelli karakter gelişimi, meslekler ve oyuncu merkezli
ekonomi, mekânlarla sınırlandırılmayan “player vs player” (PVP) dövüş sistemi gibi
özellikleri dikkat çekmiştir. Ama Ultima Online’nın en ilginç özelliği sanal ekolojik
sisteme sahip olmasıdır. Örneğin oyundaki tavşan nüfusunun azalması kurtların farklı
bir tür olan geyiklerle beslenmesine ve sayılarının azalmasına neden olur. Azalan geyik
nüfusu ise yakınlardaki bir yaratığın aç kalarak köye saldırmasına sebep olabilir. Bu
sistem oyuncular tarafından fark edilmediği ve her şeyi öldürdükleri için beta
aşamasından sonra kaldırılmıştır (Garriot, 2011).

1.4.2. Lineage Serisi – 1998
Serinin ilk oyunu olan Lineage, Güney Koreli oyun firması olan NCsoft23 tarafından
1998 yılında Amerika’da yayınlanmıştır. Özellikle Kore’de güncel olan Lineage
İngilizce, Japonca ve Çinceye de çevrilmiştir. Jake Song tarafından tasarlanmıştır.
Lineage, Shin II-sook’un çizgi roman serisine dayanmaktadır ve oyunun sunucuları da
çizgi romandaki karakterlerin ismini taşımaktadır. Oyunun ilk tasarımları çizgi romana
sadık olmasına karşın geliştiriciler yeni özellikler ekledikçe Lineage oyunu ayrı bir
kurgusal evrene dönüşmüştür. Lineage, Ultima Online ve Diablo24 oyunları gibi 2
boyutlu izometrik grafiklere sahiptir (bkz. görüntü 33).

Electronic Entertainment Expo bilgisayar, video, mobil oyunlar ve ilgili ürünler için dünyanın önde gelen
fuarıdır. E3 olarak bilinir.
23 Güney Kore merkezli çevrimiçi, mobil, video ve oyun geliştiricisidir.
24 İzometrik bakış açısına sahip gerçek zamanlı aksiyon rol yapma oyunudur. Blizzard Entertainment
tarafından geliştirilmiştir.
22

38

Görüntü 33:

Lineage oyunundan bir görüntü.

(http://www.blogcdn.com/www.massively.com/media/2008/03/ts_bphs7_l.jpg)

Lineage yetenek, yaratık ve donanım sistemini roguelike bir oyun olan NetHack’den
almış ve DÇO öğeler eklemiştir. Oyuncular Elf, Dark Elf, Knight, Prince, Magician,
Dragon Knight ve Illusionist olmak üzere yedi farklı karakter sınıfı seçebilmektedir. Bu
karakter sınıflarından Prince, Lineage oyununda Blood Pledge olarak isimlendirilmiş
olan lonca ya da klan kurabilmektedir. Oyuncular bu loncalara katılarak beraber
oynayabilmektedir. Oynanışta ön plana çıkan kale kuşatma sistemidir. Kale sahipleri,
yakında bulunan şehirlerdeki alışverişlerden vergi alabilmektedir. Görev için yaratıkları
öldürmek ve donanım toplamak, deneyim kazanmak, seviye atlamak gibi Dungeons &
Dragons türü rol yapma öğeleri içermektedir. Karakterlerin yaratılırken ya da oynarken
yaptığı seçimler birçok yaratığın ve NPC karakterin davranışlarını (saldırı mesafesi ya
da saldırıp saldırmamak gibi) etkilemektedir.
Lineage’de oyuncular arası mücadele çok fazladır. Şehirler gibi güvenli olan bölgelerin
dışında olan oyuncular, istedikleri zaman bir başka oyuncuya saldırabilirler. Herhangi
bir loncaya üye olan oyuncular kale kuşatmaları ve ya loncalar arası savaşlarda yer
alabilirler.
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Lineage çoğunluğu Kore’de olan 3 milyon aboneye kadar ulaşmıştır. 2008’de ise bu
rakam 1 milyon abonenin altına düşmüştür. 11 Mayıs 2011’de NCsoft’un Amerika’daki
uzantısı olan NC Interactive, düşük gelir nedeniyle oyunun var olan sunucularını
kapatma kararı almıştır. 29 Haziran 2011’de ise oyunun Kuzey Amerika’daki tüm
sunucuları kapatılmıştır. Kasım 2013’de NCsoft oyunun satışlarından 1,8 milyar dolar
kazandığını açıklamıştır.
Lineage II (bkz. görüntü 34) ile devan eden seri, hikâye olarak ilk oyundan 150 yıl
öncesini işlemektedir. 1 Ekim 2003 de Güney Kore’de çıkış yapan oyun, günümüze
kadar geçen sürede 14 milyon kullanıcıya ulaşmıştır. 30 Kasım 2011 yılında oynaması
ücretsiz ( Free-to-play) olan oyuna, oyun içi donanım ve paket satış sistemi eklenmiştir
(Games Press, 2007).

Görüntü 34:

Lineage II oyunundan bir görüntü.

(http://moon-land.net/templates/moon-land/imgs/shot00177fx2.jpg)

Oyunda insanlarda dâhil olmak üzere 6 ırk bulunmaktadır. Oyundaki karakter ırkları da
dâhil edildiğinde 36 farklı oynanabilir karakter sınıfı bulunmaktadır. 85. Seviyeye ulaşan
oyuncuların bir alt sınıf seçerek özelleştirdikleri karakterleri 40. Seviyeye düşmektedir.
Alt sınıf seçen ve 75. Seviyeye ulaşan bir karakter tekrar alt sınıf seçebilmektedir. Bir
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karakter en fazla 3 alt sınıf sahibi olabilir. Her oyuncu hesabı en fazla 7 karakter sahibi
olabilir. Lineage II ile birlikte oyuncular, oyun içi evcil hayvanlar da edinebilmektedir.
Serinin en yeni oyunu olan Lineage Eternal, 3 boyutlu ve izometrik grafiklere sahiptir
(bkz. görüntü 35). DÇO RYO öğelerinin yanı sıra oyun tarihinin en beğenilen
oyunlarından olan Diablo serisinin yoğun aksiyon ve yetenek temelli dövüş sistemine
benzer öğelerini de harmanlamıştır. 2015 yılının ilk yarısında betasının çıkması
beklenen oyunun 2016 ya da sonrasında yayınlanması beklenmektedir.

Görüntü 35:

Lineage Eternal oyunundan bir görüntü.

(http://www.playwhat.com/wp-content/uploads/2013/04/Lineage-Eternal-screenshot-21.jpg)

1.4.3. EverQuest Serisi – 1999
EverQuest, 16 Mart 1999 yılında Sony Online Entertainment tarafından yayınlanmıştır.
2014 yılında 21. Ek paketi yayınlanan oyun, 1999 GameSpot25 Game of The Year ve
2007 Technology & Engineering Emmy Award26 gibi birçok ödül almıştır.

GameSpot, oyun dünyası yakından takip eden, inceleme ve haberler yapan dünyaca ünlü bir internet
portalıdır.
26 National Academy of Television Arts and Sciences tarafından verilen, teknoloji ve yazılım mühendisliği
alanında üstün başarı gösteren projelere verilen bir ödüldür.
25

41

EverQuest, John Smedley’in 1996’da başlayan bir tasarımıdır. Oyun tasarım ve içerik
olarak metin tabanlı MUD oyunlarına, özellikle de DikuMUD’a benzemektedir.
EverQuest, tıpkı Meridian59 ve The Realm Online gibi oyunların dâhil olduğu metin
temelli MUD oyunlarının 3 boyutlu ortama geçişinin bir parçasıdır (bkz. görüntü 36).
EverQuest dünyası John Smedley, Brad McQuaid, Steve Clover ve Bill Trost
tarafından yaratılmıştır.

Görüntü 36:

EverQuest oyunundan bir görüntü.

(http://i293.photobucket.com/albums/mm70/sanluen/EQ000167.jpg)

EverQuest dünyası 500 farklı bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgeler ovalar, okyanuslar,
şehirler, çöller çeşitli coğrafik öğeler barındırmaktadır. Oyunun en popüler
bölgelerinden biri Plane of Knowledge’dir. Bu bölgede tüm ırk ve sınıflar birbirleriyle
mücadele etmeden yaşayabilmektedir. Ayrıca bu bölge birçok farklı bölgeye ve bütün
başlangıç şehirlerine ulaşımı sağlayan portallar içermektedir.
Oyuncular EverQuest’e Avatar, Char, Toon olarak da isimlendirilen bir karakter
yaratarak başlar. İnsan (3 farklı alt sınıf), elf, yarı elf, cüce, bücür, buçukluk, trol, dev,
kedi insan, sürüngen insan, kurbağa insan, ejder insan olmak üzere 16 ayrı ırktan (bkz.
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görüntü 36) birini seçen oyuncu karakterinin sınıfını (okçu, şifacı, büyücü gibi),
geçmişini ve başlangıç şehrini seçer. Saç, saç rengi, yüz şekli, sakal şekli, sakal rengi,
göz ve göz rengi gibi birçok seçimle yaratılan karakterler kişiselleştirilebilinir (bkz.
görüntü 37). Karakteri aracılığıyla Norrath dünyasına giriş yapan oyuncular hazineler
için yaratıklarla ve düşmanlarla dövüşüp deneyim puanı elde eder, yeteneklerini ve
alternatif olarak alışveriş becerilerini geliştirebilirler. EverQuest tıpkı Lineage’de olduğu
gibi kale savaşları ve loncalar içermektedir. Oyuncular arası mücadele (pvp) sadece
pvp sunucularında güvenliksiz bölgelerde gerçekleşmektedir. Sunucu başına 3000
oyuncu denk gelmektedir. Birçok DÇO RYO da olduğu gibi EverQuest’te de oyuncular
birbiriyle gruplaşarak belirli roller üstlenir.

Görüntü 37:

EverQuest oyununun karakter yaratım ekranı.
(http://i.imgur.com/TxlIN.jpg)

EverQuest oyuncular arasında zorluğuyla da bilinmektedir. Serinin devamı olan
EverQuest II (bkz. görüntü 38), 4 Kasım 2004 yılında geliştirilmiş grafik ve ilk oyuna
göre değiştirilmiş oynanışıyla yine Sony Online Entertainment tarafından
yayınlanmıştır. İlk oyundan yüzlerce yıl sonrasını konu almaktadır ve Age of Destiny
adında bir bölgede geçmektedir.
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Görüntü 38:

EverQuest II oyunundan bir mekân görüntüsü.

(https://www.everquest2.com/images/media/screenshots/aod/large/4.jpg)

İlk oyuna göre lonca sistemi olumlu anlamda farklılık gösterir. Lonca görevleri, ödülleri
ve loncalara uygun yaratıklar eklenmiştir. EverQuest II Player versus Environment27
(PVE) mücadelesine öncelik vermiştir. Oyuncular arası mücadelelerin olduğu PVP
sunucuları daha sonra açılmıştır. Oyunda 20 ırk ve 26 sınıf bulunmaktadır. Irk-sınıf
birleşiminde sınırlama bulunmamaktadır. Kişiselleştirilebilir karakter fiziksel özellikleri
artık oyun içerisinde bulunan berberlerde değiştirilebilir. Her karakter 95. Seviyeye
kadar ulaşabilir. Oyuncular 6 kişilik gruplar ya da 6x4 kişilik raidler28 halinde birlikte
oynayabilir. Oyun içerisinde grup ve kişi sayısına yönelik zorluğu değişken düşmanlar
bulunmaktadır. Bu sayede oyuncular sosyalleşmeye ve işbirliğine yönlendirilir.
Oyuncular arası iletişim oyun içi sesli sohbet, posta ve yazılı sohbet gibi sistemlerle
sağlanmaktadır.
EverQuest II’de 8.723 görev bulunmaktadır (EQ2i, tarih yok). Oyundaki ödüllerin
kalitesi görevlerin zorluğuyla artmaktadır. Oyunda başarım (achievement) sistemi
bulunmaktadır. Görevler aracılığıyla oyunun hikâyesi ilerler ve görevleri tamamlayan

Player vs Environment (PVE) bir sunucu türü olarak söz konusu olduğunda oyunun hikâyesinin ve
yapay zekânın kontrol ettiği düşmanlarla mücadelenin öncelikli olduğu sunucu çeşididir.
28 Çevrimiçi rol yapma oyunlarında belirli bir görev için toplanmış genellikle 10-25 arası kişiden oluşan
oyuncu topluluğu.
27
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oyuncu deneyim puanının yanı sıra başarım puanı da elde eder. Oyundaki birçok
karakter Hollywood yıldızları tarafından seslendirilmiştir. 2004’de Sony’nin
açıklamasına göre 1700 aktör tarafından toplamda 130 saat seslendirme yapılmıştır.
Ayrıca EverQuest II’nin sanal ekonomisi tüketim ve üretim açısından gerçek dünyadaki
döngüye benzemekte olduğundan akademik çalışmalara da konu olmuştur.

1.4.4. Asheron’s Call – 1999
Asheron’s Call (AC), 2 Kasım 1999 yılında Microsoft’un desteğiyle Turbine
Entertainment tarafından yayınlanmıştır. Turbine Entertainment tarafından
geliştirilmesine rağmen Microsoft’un desteğinden dolayı 2004’e kadar Microsoft adı
altında satılmıştır. Milyon dolarlık bütçeye sahip olan oyun Toby Ragaini (baş
tasarımcı), Chris Foster, Eri Ivaza ve Cris Pierson tarafından tasarlanmıştır. Geliştirici
ekip 6 sanatcı, 4 oyun tasarımcısı, 15 yazılım mühendisinin bulunduğu 30’dan fazla
tam zamanlı çalışandan oluşmaktadır. Oyunun bitmiş hali yaklaşık 2 milyon satır
koddan oluşmaktadır. 8 ay beta sürecinde kalan oyun 48 ayda tamamlanmıştır. Aslen
1997 yılının dördüncü çeyreğinde çıkması planlanan oyun üretim ekibinin yeterli
deneyime sahip olmaması nedeniyle bir yıldan fazla süreyle ertelenmiştir. Açıldığı
tarihte 6 sunucudan sadece 1’i PVP için kullanılmıştır.
AC kurgusal bir gezegen olan Auberean’ın Dereth kıtası ve çevresindeki adaları mekân
olarak kullanmaktadır. Oyunun dünyası 1300 km2’dir. Bu dünyayı ve oyunu
diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise bölgeler ya da bölümler olmamasıdır. Bir
oyuncu kıtanın bir ucundan diğerine yürüyerek hiçbir yükleme ekranı veya gizlenmiş
engeller ile karşılaşmadan ulaşabilir (bkz. görüntü 39). Ekranda görülen uzaktaki bir
bölge gerçek bir nesne ve oyunda süreç içinde oraya ulaşılabilinir. Bu özellik oyun
dünyasında açık dünya (open World, seamless) olarak isimlendirilir. AC bu özelliği
sayesinde daha fazla görüş mesafesi sunmaktadır. Dağ, göl, yeryüzü bölümleri gibi
çoğu nesne yaklaşmadan da görülebilmektedir. Asheron’s Call bilgisayarlarda 3D ya
da yazılımsal grafik hızlandırıcı ile kullanılabilmektedir (bkz. görüntü 40). Geliştirici ekip
aylık paketler çıkartarak oyun içi etkinlikler (event), bölgeler, yaratıklar, donanımlar ve
hata düzeltmeleri ile oyunu desteklemeye devam etmiştir.
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Görüntü 39:

Asheron’s Call açık dünya bir oyundur.

(http://www.virindi.net/junk/ACscrn0029.png)

Görüntü 40:

Asheron’s Call oyunundan bir görüntü.

(http://media.moddb.com/images/games/1/25/24858/inventoryold.jpg)
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Asheron’s Call, Everquest’den 9 ay sonra yayınlanmıştır ve ilk yılın sonunda 80 bin
oyuncu kazanmıştır. 2000 yılının sonunda ise Ultima Online ve EverQuest’in ardından
gelerek en çok kullanıcıya sahip 3. oyun olmuştur.

1.4.5. Dark Age Of Camelot - 2001
Mythic Entertainment, Kral Arthur efsanesinin telif hakkının kaldırılmasıyla birlikte 1999
yılında grafik temelli bir MUD oyunu yapmaya başlamıştır. 2,5 milyon dolara mal olan
oyun 25 tam zamanlı geliştirici ile 18 ayda tamamlanmış ve 10 Ekim 2001’de Kuzey
Amerika’da, kısa bir süre sonra da Avrupa’da yayınlanmıştır. Oyundaki modeller ve
animasyonlar 3D studio max29 ve Character Studio30 kullanılarak üretilmiştir.
Oyun, Kral Arthur efsanesini, İskandinav mitolojisini ve İrlanda Kelt efsanelerini
harmanlamıştır. Konu olarak ise Kral Arthur’un ölümünden sonra krallığın 3’e bölünüp
birbirleriyle savaşmasını işlemektedir (bkz. görüntü 41). Oyunda PVP ve RVR yani
Realm versus Realm 31 dövüşler bulunmaktadır. Oyunda Albion (Arthur efsanesi),
Hibernia (kelt kültürü) ve Migrad ( İskandinav mitolojisi) olmak üzere 3 ayrı realm
(diyarl) bulunmaktadır. Bu diyarlar birbirlerinden farklı kültürlerle ve onların tanınmış
coğrafik özellikleriyle (yeryüzü şekilleri, iklimleri ve mimarileri gibi) donatılmıştır (bkz.
görüntü 42). Her diyarın kendine özel ama birbirine paralel bir hikâyesi bulunmaktadır.
Oyunun 2002 - 2015 yılları arasında 8 ek paket ile güncellenmiştir.

3D Studio Max, Autodesk firması tarafından geliştirilen 3B modelleme, animasyon ve görselleştirme
programıdır. 3B modelleme yazılımları arasında en yaygın kullanıma sahip uygulamalardan biridir.
30 3B programlarda karakter animasyonları üretmek için geliştirilmiş bir kemik sistemi yazılımıdır.
31 Oyun sunucuları arası ya da oyundaki kurgusal etnik topluluklar arası mücadele sistemidir.
29
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Görüntü 41:

Dark Age of Camelot oyunundan bir görüntü.

(http://www.mobygames.com/images/shots/l/82050-dark-age-of-camelot-windows-screenshot-welcome-tocotswolds.jpg)

Görüntü 42:

Dark Age of Camelot oyunundan bir mekân.

(http://www.mogstat.com/review/dark-age-of-camelot/images/daoc_scrn_1.jpg)
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Dark Age of Camelot’un sınıfları 4 ayrı klasikleşmiş alt sınıf içermektedir. Bunlar:
Savaşçı, büyücü, düzenbaz ve şifacıdır. Ayrıca bu 4 sınıfın ikili kombinasyonlarıyla
karma sınıflar da oluşturulabilmektedir. Savaşçı sınıfının öncelikli görevi hasar vermek
ya da yüksek hasara dayanabilmektir. Bu özelliği ile tank olarak da tanımlanmaktadır.
Büyücüler en yüksek hasar verebilen ama en az can puanına sahip sınıftır.
Düzenbazlar, görünmezliği ve zehirleri kullanabilen, hızlı yakın dövüş ya da okçu
olarak bilinen bir sınıftır. Şifacılar ise kalabalığı kontrol etme ve başka karakterleri
iyileştirebilme gibi özellikleriyle bilinen bir sınıftır.
30 bin kopya satması beklenen Dark Age of Camelot Ekim 2001’deki çıkışından
sonraki ilk 4 günde 51 bin kopya satmıştır. Haziran 2002 tarihinde 250 bin aboneye
ulaşan oyun bir yıl içinde 210 bin aboneye düşmüştür. İlerleyen yıllarda World of
Warcraft ve EverQuest II’nin piyasa çıkmasıyla büyük sayıda abone kaybederek 2008
yılında tekrar 50 bin kullanıcıya gerilemiştir. Ayrıca oyun 2010 yılında Ten Ton
Hammer32 - Best PvP Game of the Decade ödülünü almıştır.

1.4.6. Runescape – 2001

Görüntü 43:

RuneScape oyununun logosu.

(http://services.runescape.com/m=rswikiimages/en/2012/1/RuneScape2-18212539.jpg)

RuneScape (bkz. görüntü 43), Andrew Gower ve Paul Gower kardeşler tarafından
tasarlanmış ve Jagex Games Studio tarafından geliştirilip 2001 yılında yayınlanmıştır.

32

Ten Ton Hammer 2004 yılında kurulmuş ve DÇORYO türüne ağırlık veren web siteleri ağıdır.
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Üç boyutlu grafiklere sahiptir ve internet tarayıcısı üzerinden oynanabilir (bkz. görüntü
44). 200 milyon üzerinde kullanıcı hesabı yaratılmış olması ile Guinness Dünya
Rekorlarına dünyanın en büyük ücretsiz devasa çevrim içi rol yapma oyunu ve en çok
güncellenen oyun olarak iki dalda kaydedilmiştir (Saltzman, 2012).

Görüntü 44:

RuneScape Classic oyun içi görüntüsü.
(http://i.imgur.com/HfPdc.png)

RuneScape, metin tabanlı MUD oyunu olarak tasarlanmış ve sonradan grafikler
eklenilerek Graphical MUD33 türüne geçiş yapmıştır. Oyunun ilk erişilebilinir sürümünde
2B ve 3B grafikleri bir arada kullanmıştır. Gower, bu sürümü 4 Ocak 2001 tarihinde
ailesinin evinden yayınlamıştır (Dodson, 2003). Kasım 2001’de Gower kardeşler
Constant Tedder ile birlikte Jagex oyun stüdyosunu kurarak düşük ücretli üyelik sistemi
(ücretsiz üyeliğin yanı sıra) aracılığıyla oyundan gelir elde etmeye başlamıştır. Bu
sayede oyunun sunucuları ve daha fazla çalışan için gerekli kaynak sağlanmıştır.
Kullanıcı sayısı ilk hafta 5 bin, yılsonunda ise 1 milyona ulaşmıştır (Ogilvie, 2013). Bu
süreçte aylık güncellemeler ile oyunun içeriği sürekli geliştirilmiştir. Elde ettiği

Graphical MUD: Sahip olduğu sanal dünyayı bilgisayar grafikleri kullanarak ekrana aktaran MUD oyun
türünün geliştirilmiş türevidir. Habitat, Dark Age of Camelot, EverQuest ve Ultima Online oyunları
“Graphical” MUD olarak da tanımlanmıştır.
33
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başarıdan sonra geliştiriciler oyunun motorunu yeniden yazarak tamamen 3 boyutlu
grafikler kullanılan yeni bir sürüm üretip RuneScape 2 adını vermiştir (bkz. görüntü 45).

Görüntü 45:

RuneScape 2 arayüzü ve oyun içi görüntüsü

(http://screens.latestscreens.com/pc/screenshots/runescape2/castlehall_tif_jpgcopy.jpg)

RuneScape 2’nin sadece paralı üyelik sahibi kullanıcıların erişimine açıldığı beta
sürümü 1 Kasım 2003 tarihinde yayınlanmıştır. RuneScape 2 resmi olarak
yayınlanmasının hemen ardından RuneScape olarak adlandırılmıştır. Eski sürüm ise
RuneScape Classic olarak hizmet vermeye devam etmiştir.
RuneScape ücretsiz içeriğini desteklemek amaçlı, ücretsiz sunucularda kullanılmak
üzere ekran içi reklam alanı kullanmıştır.
16 Mayıs 2006’da oyunun motoru güncellenerek yükleme süreleri ve donanım
gereksinimi iyileştirilmiştir (Runescape, 2006). 1 Temmuz 2008’de ise oyunun yüksek
detaylı yeni bir sürümünü yayınlanmıştır (Runescape, 2008) (bkz. görüntü 46). Serinin
üçüncü oyunu olan RuneScape 3, 22 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanmıştır ve
günümüzde hala oynanmaktadır (Runescape, 2013) (bkz. görüntü 47,48).
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Görüntü 46:

RuneScape 2008 HD sürümünden bir ekran görüntüsü.
(http://i28.tinypic.com/15cbi4j.jpg)

Görüntü 47:

RuneScape 3 oyununun logosu.

(http://images.wikia.com/runescape/images/archive/3/3d/20130505053750!RuneScape_3_Logo.png)
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Görüntü 48:

RuneScape 3 oyunundan bir görüntü.

(http://mmorpgbr.com.br/wp-content/uploads/2014/11/zOs3a9f.jpg)

RuneScape düşük sistem gereksinimlerine uygun görsel ayrıntı seviyeleriyle de
oynanabilmektedir. Yüksek kaliteli görsel ayrıntı seviyesinde dokular ve tasarımlar
tasarlandığı şekliyle görünürken, düşük kaliteli görsel ayrıntı seviyesinde daha boş ve
temiz görünerek sunucu ya da donanım kaynaklı veri gecikmelerini gidermeye yardımcı
olur. RuneScape’in düşük sistem gereksinimleri sahip olduğu oyuncu kitlesine
ulaşmasında etkili olmuştur.
RuneScape’de oyuncular sadece insan karakter oynayabilir ama kişiselleştirme
seçenekleri sayesinde cinsiyet, saç, sakal, ten rengi ve kıyafet gibi birçok özelliğe karar
verebilirler (RuneScape, tarih yok) . (bkz. görüntü 49, 50).
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Görüntü 49:

RuneScape oyunundan karakter yaratım ekranı. (a)

(http://services.runescape.com/m=rswikiimages/en/2013/7/account_creation_screen-26150446.jpg)

Görüntü 50:

RuneScape oyunundan karakter yaratım ekranı. (b)

(http://services.runescape.com/m=rswikiimages/en/2014/4/character_creation_screen-22112331.jpg)
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RuneScape, Gielinor adında birbirinden farklı krallıklara, şehirlere ve diyarlara
bölünmüş fantastik bir ortaçağ dünyasında geçer (bkz. görüntü 51). Oyuncular
yürüyerek, büyü yaparak ya da taşıma araçları aracılığıyla bu dünyada seyahat
edebilirler. Oyunda bulunan her diyar oyunculara farklı yaratıklar, kaynaklar ve görevler
sunar. Oyunun kurgusal evreni yapımcının bağlantılı olarak ürettiği FunOrb, Armies Of
Gielinor oyunlarıyla veya Betrayal at Falador, Return to Canifis ve Legacy of Blood adlı
romanlarıyla da keşfedilebilir. Runescape “Linear34” olarak tanımlanan zaman-hikâye
akışına sahip değildir. Böylece oyuncular kendi hedeflerini ve görevlerini seçebilirler.
Oyuncular birbirleriyle ticaret yaparak, sohbet ederek ya da oyun içerisindeki küçük
oyunlara (mini-games) katılarak etkileşimde bulunabilirler.

Görüntü 51:

RuneScape oyununun haritası.

http://services.runescape.com/m=rswikiimages/en/2015/3/gielinor_region_map-18102724.jpg

Video oyunlarında giriş, gelişme, sonuç bölümleri belirli olan ve oyuncunun hikâyenin gidişatında seçim
hakkının bulunmadığı senaryo türü.
34
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Kasım 2011 tarihinde dünya genelinde 139 İngilizce RuneScape sunucusu
bulunmaktadır. Bu sunucular İngiltere, Amerika, Kanada, İsviçre, Avustralya, Hollanda,
Finlandiya, Belçika, İrlanda, Norveç, Danimarka, Yeni Zelanda, Meksika, Fransa,
Litvanya ve Hindistan’da yer almaktadır. Her sunucu 2000 oyuncuya aynı anda hizmet
verebilmektedir.
Günümüzde RuneScape ve RuneScape Old School, www.runescape.com adresinden
erişime açıktır ve hâlâ oynanabilmektedir.

1.4.7. Final Fantasy XI – 2002
Final Fantasy XI (FFXI) Online olarak da bilinir (bkz. görüntü 52). Final Fantasy bir
konsol oyunu serisidir. Hiromichi Tanaka tarafından tasarlanıp geliştirilmiştir ve 16
Mayıs 2002 tarihinde Square35 firması tarafından Japonya’da Sony Playstation 2
konsolları için, 2002’nin Kasım ayında ise Windows platformu için yayınlanmıştır.
FFXI, ilk çoklu platform destekleyen ve ayrıca Microsoft’un geliştirdiği Xbox 360 oyun
konsolları için üretilmiş ilk devasa çok oyunculu rol yapma oyunudur (Thorsen, 2006).
Bu sayede farklı konsol kullanıcıları ve bilgisayar kullanıcıları aynı oyunu beraber
oynayabilmektedir.

Görüntü 52:

Final Fantasy XI oyununun logosu.

(http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20120614002218/finalfantasy/images/4/48/Ff11_logo.png)

35

Günümüzde Square Enix olarak bilinmektedir.

56

FFXI oyununu DÇO olarak geliştirme fikri Square Pictures’ın Hawaii merkezinde
bulunan Hironobu Sakaguchi tarafından öne sürülmüştür. Sakaguchi, Batı menşeli bir
DÇO-RYO olan EverQuest’ten etkilenerek, Asya’daki en popüler rol yapma
oyunlarından biri olan Final Fantasy serisinin de DÇO olarak geliştirilmesi gerektiğini
düşünmüştür (Tanaka & Sundi, 2007). Kasım 1999’da geliştirilmeye başlayan oyun,
bütün oyun platformlarında çalışması planlanarak geliştirilmiştir (Nutt, 2005). Tanaka,
FFXI’in serinin önceki oyunlarından olan Final Fantasy III’ün dövüş ve büyü mekanikleri
temel alınarak geliştirildiğini ve o döneme kadar Final Fantasy serisinde teknik
sebeplerden dolayı gerçekleştiremedikleri birçok şeyin yer aldığını belirtmiştir (Tanaka
& Sundi, 2007). FFXI dönemin en güçlü ekran kartı olan Nvidia GeForce 4 Ti
kullanılarak geliştirilmiş ve yine bu kart kullanılarak oynanması planlanmıştır. Yaklaşık
olarak 25 milyon dolara geliştirilen oyunun beş yıllık bir süre sonunda başarılı olup
olmadığından söz edilebileceğini Mainichi Shimbun gazetesine verdiği bir röportajda
belirtmiştir (IGN, 2002).
Final Fantasy XI farklı iklimlere sahip kuzey buzullarının ve güney çöllerinin, ruhlar
dünyasının ve gökyüzü adalarının olduğu Vana’diel dünyasında geçmektedir (bkz.
görüntü 53). Vana’diel birbirinden farklı diyarlara ve bu diyarlar da kendi içinde
bölgelere ayrılmaktadır. Oyundaki antik hikâyeye göre Vana’diel tanrılar tarafından
tanrılar ve çocukları için yaratılmış bir oyun alanıdır. Tanrılarla tekrar bir araya gelmek
isteyen çocuklar cennete bir yol inşa ederler. Bunu küstahlık olarak gören tanrılar bütün
şehirleri yok eder ve kıyameti başlatır. Tanrıça Altana’nın beş gözyaşı sayesinde
Vana’diel’de lanetlenmiş de olsa yaşam yeniden başlar.
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Görüntü 53:

Vana’diel dünya haritası.

(http://shnji2.free.fr/Images/MAPS/vana'diel.jpg)

FFXI hikâyesinde aydın olarak bilinen Elvaan, Hume, Galka, Mithra ve Tarutaru olmak
üzere 5 farklı ırk bulunmaktadır. Oyuncular bu ırklardan birini seçip karakter
yaratabilirler. Bu karakterler çevrim içi olmayan Final Fantasy serilerinden farklı olarak
özelleştirilebilmektedir. FFXI, tamamen 3B grafiklere sahiptir, düşmanlar serbestçe
haritada gezebilmektedir ve dövüşler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir (bkz. görüntü
54, 55).

58

Görüntü 54:

Final Fantasy XI oyun içi dövüş anından bir görüntü.

(http://img.photobucket.com/albums/v511/davisdane/ffxi/ffxi_20081104_000930.jpg)

Görüntü 55:

Final Fantasy XI oyun içi görüntüsü ve sohbet ekranı.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6b/IngameimageFinalFantasyXI.jpg)
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2007 yılında 16 sunucu-dünya ve her birinde 15 bin ile 20 bin arası oyuncu
bulunmaktadır (Sheffield, 2007).
Final Fantasy XI’e http://finalfantasyxi.com/ adresinden erişilebilinir ve günümüzde hala
oynanabilmektedir.

1.4.8. Starwars Galaxies – 2003

Görüntü 56:

Star Wars Galaxies oyununun logosu.

http://furiousfanboys.com/wp-content/uploads/2014/08/swg-revival-00.jpg

Star Wars Galaxies (SWG), Star Wars film serisini temel alan Microsoft Windows
platformu için Sony Online Entertainment tarafından geliştirilmiş ve LucasArts
tarafından yayınlanmış bir devasa çok oyunculu rol yapma oyunudur (bkz. görüntü 56).
16 Mart 2000 tarihinde LucasArts Entertainment, Verant Interactive Inc. ve Sony Online
Entertainment devasa çok oyunculu bir Star Wars rol yapma oyunu üretmek için ortak
olmuştur. Henüz ismi belirlenmemiş olan oyun Verant Interactive ve Sony Online
Entertainment tarafından geliştirilmeye başlar. Verant Interactive’in ilk EverQuest
oyununda da Sony Online Entertainment ile çalışmış olması Star Wars kimliğini
kullanacak bu oyun için çevrim içi oyun tasarımında tecrübeli bir ekibin seçildiğini
göstermektedir. LucasArts bu projede oyunun bütün dağıtım gereksinimlerini
karşılamıştır. LucasArts, 29 Kasım 2000 tarihinde bir marka ismi olarak Star Wars
Galaxies olduğunu duyurmuştur (IGN Staff, 2000). 17 Mayıs 2001 tarihinde oyun
henüz piyasaya çıkmamış olmasına rağmen ilk ek paketinin geliştirilmekte olduğu
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duyurulmuştur (IGN, 2001). 2002 yılının Mayıs ayında Verant Interactive aynı yılın
Temmuz ayında başlayacak olan kapalı beta için başvuruları kabul etmeye başlamıştır
(IGN, 2002). 20 Mayıs 2002 yılında LucasArts oyunun Xbox be Playstation 2 oyun
konsolları için ayrı sürümlerinin geliştirileceğini duyurmuş olmasına rağmen sonradan
bu sürümler iptal edilmiştir. Star Wars Galaxies Windows platformu için 26 Haziran
2003’de Kuzey Amerika’da, 7 Kasım 2003’de ise Avrupa’da yayınlanmıştır.
Star Wars Galaxies, Star Wars film serisinden olan Episode IV: A New Hope ile
Episode V: The Empire Strikes Back filmleri arasındaki bir dönemde geçmektedir.
Oyun Tatooine, Naboo, Corellia, Talus, Rori, Dantooini, Lok, Yavin IV, The Forest
Moon of Endor ve Dathomir olmak üzere 10 adet oynanabilir gezegen ile yayınlanmıştır
(bkz. görüntü 57). Bu 10 gezegenin her biri yaklaşık olarak 225 kilometrekarelik
oynanabilir alan sunmaktadır. Yayınlanan birçok ek paket ile gezegen sayısı
arttırılmıştır. SWG gezegen yüzeyleri dışında da oynanabilmektedir (bkz. görüntü 58).
Gezegenlerin haricinde 12 adet uzay bölgesi de içermektedir. Bu bölgeler her biri
yaklaşık olarak 3500 kilometreküplük tamamen erişime açık oynanabilir bölgelerdir. Bu
uzay bölgelerinden kimisi bir veya birden fazla gezegene ait bölgeler iken kimisi de
derin uzay bölgeleridir (bkz. görüntü 59).
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Görüntü 57:

Star Wars Galaxies oyunundan bir görüntü.

(http://i.ytimg.com/vi/HUB-XjhHfgY/maxresdefault.jpg)

Görüntü 58:

SWG gezegen yüzeyleri dışında da oynanabilmektedir.

(http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20101017085837/starwars/it/images/a/a7/SWG_space_combat.jpg)
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Görüntü 59:

Oyunun Star Wars Insider dergisinden alınmış galaksi haritası.

(http://www.starwars7news.com/wpcontent/uploads/2015/05/Star_wars_map_star_wars_galaxy_map_official_galactic_map_star_wars_univer
se_1.jpg)

SWG’de oyuncular Human, Twi’lek, Zabrak, Wookie, Trandoshan, Rodian, Mon
Calamari, Bothan, Sullustan ve Ithorian olmak üzere 10 farklı ırktan seçim yapabilir
(bkz. görüntü 60). Irkını seçen oyuncu Jedi, Bounty Hunter, Smuggler, Commando,
Spy, Officer, Medic, Entertainer ve Trader sınıflarından birini seçer. Yarattığı karakter
aracılığıyla oyuna başlar. Star Wars Galaxies’in sahip olduğu temel özellikler şu
şekildedir:


Tek veya çok kişili yer ve yıldızlar arası taşıtlar (bkz. görüntü 61).



Oyuncu temelli sanal ekonomi.



Özel olarak hazırlanmış ve ilişkilendirilmiş vücut dili, mimik ve seslendirmeler.



Ödül-Kelle avcılığı. Oyuncular birbirlerinin öldürülmesi için ödül sistemi
kullanabilmektedir.



Karmaşık üretim sistemleri için gezegenler üzerinde dinamik kaynak sistemi.
Gezegenlerde yer alan birbirinden farklı ve özel değişken kalitede sistem
tarafından türetilen kaynaklar.
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Sıra dışı karakter kişiselleştirme. Oyuncular özel bir meslek grubu olan
Entertainer kiralayarak ırk ve cinsiyet hariç karakter yaratım sırasında
değiştiremediği özelliklerini bile kişiselleştirebilirler.

Görüntü 60:

Star Wars Galaxies karakter yaratım ekranı.

(https://kenminjia.files.wordpress.com/2011/12/star-wars-galaxies-customization.jpg)

Görüntü 61:

Tek veya çok kişili yer ve yıldızlar arası taşıtlar

(http://swg.gamona.de/images/upload/news/veh4.jpg)
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Star Wars Galaxies 24 Temmuz 2011 yılında Sony Online Entertainment’ın
duyurusuyla oyuncuların itirazına rağmen 5 Kasım 2011 tarihinde erişime kapatılmıştır
(The Telegraph, 2011). Günümüzde birçok hayranı tarafından korsan sunucular
aracılığı ile oynanmaktadır.

1.4.9. World Of Warcraft – 2004
Günümüzde devasa çok oyunculu rol yapma oyunu denilince milyonlarca oyuncunun
aklına ilk gelen oyun World Of Warcraft’tır. 12 milyondan fazla aktif kullanıcıya kadar
ulaşmıştır ve 10 yılı aşkın süredir çevrim içi oyun piyasasında hala lider konumunda
bulunmaktadır. Kendinden önceki örneklerin tamamlayıcısı, sonra gelecek DÇORYO’ların ise aşması gereken bir hedef halini almıştır. Blizzard ve Warcraft’ın elde
ettiği başarıyı daha iyi kavrayabilmek için gelişim süreçlerini bilmek faydalı olacaktır.
University of California, Los Angeles’ta (UCLA) bilgisayar bilimi ve mühendisliği üzerine
eğitim almakta olan Allan Adham, arkadaşları Mike Morhaime ve Frank Pearce’i mezun
olduktan sonra girdikleri işlerden ayrılıp beraber oyun yapmaya ikna etmiştir (Blizzard
Retrospective, 2011) (bkz. görüntü 62). 1991 yılında Silicon & Synapse (S&S) adıyla
çalışmaya başlayan ekip başka firmalar adına Amiga ve Mac platformlarına oyun
çeviri-aktarımı yapmıştır (bkz. Görüntü 63). Daha önce bilgisayar oyunları için kod
yazmamış olan ekip bu sayede tecrübe kazanmıştır. Silicon & Synapse kendileri gibi
oyunları seven ve oyun üretmek isteyen çalışanlar aramıştır. Bu konudaki en önemli
kıstası ise istisnasız şirkete katılacak her çalışanın oyun oynayan ve şirketteki uyumu
bozmayacak kişiler olmasıdır. Bu kriterlere uygun olan Sam Wise ve ilk 3B sanatçıları
Joeyray Hall sanat ekibi olarak, Dungeons & Dragons hayranı olan Bob Fitch ise
yazılım mühendisi olarak S&S’e katılır.
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Görüntü 62:

Soldan sağa Mike Morhaime, Allen Adham.

(http://www.computinghistory.org.uk/userdata/images/large/PRODPIC-14524.jpg)

Görüntü 63:

Silicon & Synapse şirketinin logosu.

(http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20131201124533/logopedia/images/7/76/Silicon_%26_synapse.jpg)

Bu oluşturulan yeni ekibin ilk oyunu Rock&Roll Racing’dir (1993). Rock&Roll Racing
şirketin 1992 yılında ürettiği RPM Racing oyununun ekibe sanatçılar eklendikten sonra
uzay gemileri, lazerler ve roketler ile tasarımı zenginleştirilmiş ve rock müziği ile
desteklenmiş bir benzeridir (bkz. görüntü 64). Rock&Roll Racing o yıl en iyi araba
yarışı video oyunu ödülünü kazanmıştır (Blizzard Retrospective, 2011).
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Görüntü 64:

Rock&Roll Racing oyunundan bir görüntü.

(http://pscd.ru/uploads/posts/2012-03/1332917675_rock-n-roll-racing-3.png)

The Lost Vikings (bkz. görüntü 65) şirketin dikkat çeken bir diğer oyunudur. PC
platformunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Lemmings36 adlı başka bir oyunun
benzeridir. Yüz kadar karakterin farklı görevlere atanmasıyla engellerin aşıldığı bir
oyundur. Oyun Super Nintendo konsollarına aktarılacağı düşünülerek karakter sayısı 3
vikinge kadar düşürülmüştür. Joeyray Hall, Mike Morhaime’nin oyunlara harita üretmek
için tasarladığı Cell Editor (CED) adlı yazılımı aracılığıyla The Lost Vikings oyununda
platformların ve bulmacaların yerlerini ayarlayarak bölüm tasarımcısı (level designer)
görevini üstlenmiştir. CED, firmanın sonraki yıllarda geliştirdiği birçok oyunda da
kullanılmıştır. Rock&Roll Racing’in en iyi yarış oyunu ödülünü aldığı yıl The Lost
Vikings oyunu da yılın en iyi bulmaca oyunu ödülünü almıştır. 20 kişiye kadar ulaşan
ekip 1993 yılında 7 ödülden 2’sini almıştır (Blizzard Retrospective, 2011). Sega,
Nintendo, Konami, Capcom gibi oyun dünyasının devleri arasından sıyrılıp aynı
pazarda yer alıp ödül sahibi olmak bu denli küçük bir firma için kuşkusuz ki büyük bir
başarıdır.

Lemmings, DMA Design tarafından tasarlanmış ve Psygnosis tarafından 1991 yılında yayınlanmıştır.
Lemmings adındaki insanımsı karakterlerin kontrol edildiği Platform-bulmaca türü video oyunudur.
36
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Görüntü 65:

The Lost Vikings oyunundan bir görüntü.

(http://www.dazeland.com/images/Amiga/Lost_Vikings-2.png)

Başarılarına rağmen mali sıkıntılar yaşayan şirket 2. Yılından sonra Davidson
Associates’e 10 milyon dolara satılarak bilinen bir firma tarafından oyunlarının basımını
ve dağıtımını sağlamıştır. Davidson Associates o dönem çocuklara yönelik dijital eğitim
programları üzerine çalışmaktadır ve Silicon & Synapse firması ile daha önce ortak
çalışmalar gerçekleştirmiştir.
“Silicon & Synapse’i satın almamızdaki amacımız artan payımıza yeni alanlar
eklemekti. Çünkü yazılım piyasasının en büyük Pazar payı bilgisayar eğlence
yazılımlarıydı.” Bob Davidson. (Blizzard Retrospective, 2011)

Bu ortaklıktan sonra Silicon & Synapse şirketi ismini Chaos Studios olarak değiştirip bir
süre bu isimle çalışmıştır. Şirketin satış işlemleri tamamlandıktan sonra telif hakları
ihlali nedeniyle ismini tekrar değiştirmek zorunda kalır. Firma Ogre Studios olarak yeni
bir isim belirler ama bu isim Davidson Associates ve pazarlama departmanı tarafından
hoş karşılanmamıştır. Yeni bir isim olarak Blizzard Entertainment’ a karar verilir ve bu
isim firmanın günümüzde de bilinen adıdır (bkz. görüntü 66).

68

Görüntü 66:

Blizzard Entertainment logosu.

(http://oyster.ignimgs.com/mediawiki/apis.ign.com/blizzard-all-stars/6/69/Blizzard-entertainment.jpg)

The Blackthorne, Blizzard Entertainment adı altında üretilmiş ilk oyundur. Şirketin çok
oyunculu desteği eklemediği nadir bir oyundur. Bulmaca ve nişancı oyun türlerinin
karışımı olan 2B grafiklere sahip bir platform oyunudur. Şirketin diğer oyunlarından
farklı olarak bu oyunda karakter animasyonları için rotoskop tekniği kullanılmıştır.
“The Blackthorne bizim ilk rotoskop tekniği ile yapılmış oyunumuzdu. Frank’i
şirketin arkasında bulunan yola çıkartıp tahtalar üzerinde zıplattık, koşturduk ve
merdiven çıkarttık.” Joeyray Hall (Blizzard Retrospective, 2011).

Blizzard Entertainment kurucu üyesi ve geliştiricisi Frank Pearce The Blackthorne
hakında şunları söylemiştir:
“Blackthorne üzerine düşündüğümde aklıma gelen ilk şey oyunu yaratan iki çizerin
de uzun kıvırcık saçlı olmasıdır. Eğer oyundaki karakterlere bakarsanız ana
karakter de dâhil olmak üzere hepsi uzun kıvırcık saçlıdır. Sanat ekibindeki çizerler
kendi imajlarını karakterlere yansıtmışlardır. Üreteceğimiz oyunlardaki karakter
çeşitliliği için çizerlerimiz arasında da çeşitliliğe ihtiyacımız vardı.” (Blizzard
Retrospective, 2011) (bkz. görüntü 67).
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Görüntü 67:

BlackThorne oyunundan bir görüntü.

(http://gamesdbase.com/Media/SYSTEM/Nintendo_SNES/Snap/big/Blackthorne_-_1994__Interplay_Productions.jpg)

Blackthorne’dan sonra başka firmalar için bir süre daha konsollara oyun aktarımı yapan
firma, Westwood Studios tarafından üretilen Dune II adlı gerçek zamanlı strateji
oyunundan etkilenerek, fantezi dünyasında geçen gerçek zamanlı bir strateji oyununun
karşılıklı olarak bir başkasıyla oynanabilmesi fikri ile Warcraft adlı yeni bir oyun
üretmeye başlamıştır (Blizzard Retrospective, 2011) (bkz. görüntü 68). Warcraft evreni
şirkette bulunan birbirinden farklı çizgilere sahip birçok sanatçının çizimleri, fikirleri ve
farklı kültürlerin harmanlanmasıyla oluşturulmuştur. Warcraft: Orcs and Humans adıyla
1994 yılında yayınlanmış ve çok başarılı olmuştur. Sadece PC için ürettikleri ve
kendilerinin yayınladığı ilk oyundur. Yerel ağ ya da IP adresleri aracılığıyla başkalarıyla
birlikte oynanabilmektedir. Birçok oyun dergisi tarafından yılın en iyi strateji oyunu
seçilmiştir. (Werner, All Your History: Blizzard Entertainment Part 1: Opening Build
Order (S03E12), 2011)
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Görüntü 68:

Warcraft: Orcs and Humans oyunundan bir görüntü.

(http://us.blizzard.com/static/_images/games/legacy/wc4.jpg)

Warcraft’ın başarısının ardından hayran kitlesi ve mali destek kazanan Blizzard 1995
yılında Warcraft II: Tides of Darkness’ı yayınlamıştır (bkz. görüntü 69). Geliştirilmiş
grafikleri ve hikâyesinin yanı sıra Warcraft II’nin en dikkat çeken özelliği yerel ağ ve IP
üzerinden 4’erli takımlar halinde karşılıklı oynanabilir olmasıdır. 10 ayda tamamlanan
Warcraft II ilk 4 ayında 500 bin toplamda ise 1 milyondan fazla kopya satmıştır.
(Werner, All Your History: Blizzard Entertainment Part 2: Harvesting Resources
(S03E13), 2011)

71

Görüntü 69:

Warcraft II: Tides of Darkness oyunundan bir görüntü.

(http://www.abandonia.com/files/games/30996/Warcraft%20II_2.png)

WarCraft II’nin başarısının ardından Blizzard bilim-kurgu temalı yeni gerçek zamanlı
strateji oyunu olan StarCraft üzerinde çalışmaya başlamıştır. E3 fuarında diğer
oyunlarıyla beraber StarCraft’ın da oynanabilir bir sürümünü tanıtan Blizzard
oyunculardan beklediği ilgiyi görememiştir. Bunun üzerine StarCraft projesi
ertelenmiştir.
Condor Entertainment, 1998 yılında Diablo isimli kil animasyon grafiklere sahip sıra
tabanlı bir aksiyon rol yapma oyun projesinin dağıtımıyla ilgili yardım almak üzere
Blizzard’a başvurmuştur. Blizzard Entertainment bu dönemde 3B grafik teknolojisi
kullanarak StarCraft oyununu yeniden geliştirmektedir ve Diablo’nun 3B grafikler
kullanılarak gerçek zamanlı bir aksiyon oyunu olması gerektiğini savunmuştur (bkz.
görüntü 70). Amerika’nın kuzey bölgesinde yer alan Condor Entertainment, Blizzard’ın
fikirlerini beğenir ve bir süre sonra Blizzard North adını alarak Blizzard Entertainment
ile birleşir. Oyunun tamamlanmasına yakın bir zamanda Blizzard Battle.net adlı çok
oyunculu sistemi geliştirmiş ve Diablo’ya eklemiştir.
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Görüntü 70:

Diablo oyunundan bir görüntü.

(https://thegameage.files.wordpress.com/2012/09/diablo_1.jpeg)

Diablo’nun yayınlanmasından sonra StarCraft üzerindeki çalışmalarını bitiren Blizzard
1998 yılında Battle.net sistemi ile birlikte Starcraft’ı yayınlamıştır. 1 milyonu Güney
Kore’de olmak üzere toplamda 11 milyonu aşkın kopya satmış ve tüm zamanların en
çok satan video oyunlarından biri olmuştur. Yayınlanmasının ardından yaklaşık 10 yıl
boyunca tüm elektronik spor müsabakalarında da yer almıştır. Discovery Uzay Mekiği,
1999 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenmek üzere çıktığı görevde
StarCraft’ın bir kopyasını da götürmüştür (bkz. görüntü 71).
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Görüntü 71:

Blizzard’ın şirket içindeki müzesinden bir görüntü.

(http://o.aolcdn.com/dimsglobal/dims3/GLOB/resize/600x400/http://www.blogcdn.com/www.joystiq.com/media/2009/06/blizzardtour
062997.jpg)

StarCraft’tan sonra Warcraft III üzerinde çalışmaya başlayan Blizzard, tamamen 3B
grafikler kullanmış ve strateji türüne üçüncü şahıs bakış açısıyla aksiyon öğeleri
eklemiştir. Tanıtımlarından olumlu sonuç almış olmasına rağmen, proje beğenilmeyip
ertelenmiştir. Bu dönemde Blizzard, North Diablo oyununun devamı üzerinde
çalışmaktadır. Diablo II, 2000 yılında yayınlandıktan sonra ilk ayında yaklaşık 1 milyon
kopya satmıştır. Diablo II, o döneme kadar çıkan oyunlar arasında en iyi aksiyon oyunu
olarak da bilinmektedir (bkz görüntü 72) (Werner, All Your History: Blizzard
Entertainment Part 2: Harvesting Resources (S03E13), 2011).
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Görüntü 72:

Diablo II oyunundan bir görüntü.

(https://digitarius.net/fileman/Uploads/D/Diablo%202/Diablo%202%20(3).jpg)

2000’lerin başında Nomad adlı yeni bir bilim-kurgu rol yapma oyunu geliştirmeye
başlayan Blizzard projenin gidişatından memnun kalmamıştır. Nomad’ın geliştiriminden
sorumlu ekip o dönem popüler olan EverQuest ve Ultima Online oyunlarından
etkilenerek Warcraft dünyasında geçen yeni bir DÇO rol yapma oyununu fikriyle World
Of Warcraft (WoW) projesini başlatır. (Werner, World of Warcraft Part 1: Crafting a
World of War, 2010). İlk kez Eylül 2001 Avrupa Bilgisayar Ticaret Fuarı’nda (European
Computer Trade Show) duyurulmuştur (Parker, 2001). Oyunun geliştirim süreci uzun
test aşaması da dâhil olmak üzere yaklaşık 5 yıldır. 2002 yılında tamamlanan Warcraft
III oyununun 3B grafik motoru World of Warcraft’ta da kullanılmıştır (bkz. görüntü 73).
WoW açık dünya bir oyundur, oyuncular 4 farklı kıtanın yer aldığı Azeroth adlı dünyayı
kıtalar içinde yükleme ekranı olmaksızın gezebilirler.
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Görüntü 73:

World of Warcraft oyununda insan ırkının başketinden bir görüntü.

(https://nargaque.files.wordpress.com/2010/10/wow_screenshot.jpg)

Oyunda Human, Draenei, Dwarf, Gnome, Night Elf, Worgen, Pandaren, Orc, Blood Elf,
Undead, Goblin, Tauren, Troll olmak üzere oynanabilir 13 farklı ırk ve her ırk için
önceden sınırlandırılmış toplamda 11 adet karakter sınıfı bulunmaktadır. Her bir ırk
kendine ait farklı başlangıç bölgesi ve görevleri ile oyunun hikâyesine başlamaktadır.
World of Warcraft’a günümüze kadar 5 adet genişletme paketi yayınlanmıştır. Erişim
için aylık 12.99 Euro gerektiren WoW, 2010 yılının sonlarında 12 milyon aktif aboneye
ulaşmıştır ama bu rakam günümüzde 7 milyon aboneye kadar düşmüştür. (mmochampion, 2015).
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2. BÖLÜM: DEVASA ÇEVRİMİÇİ ROL YAPMA OYUNLARININ
MEKÂN TASARIMINDA TEMEL BİLEŞENLER
DÇORYO’lardaki mekân ve mekânı oluşturan görsel öğelerin tasarım bileşenlerini
belirleyebilmek/kavrayabilmek ve diğer oyun türlerinden farklılıklarını gözler önüne
sermek için, genel olarak bir oyunun görsel tasarımının sürecini ve geliştirici ekiplerdeki
temel görev dağılımını ve sorumluluklarını bilmek faydalı olacaktır.
Her oyun türü, oynanış mekaniklerine ve genellikle bir hikâyeye sahiptir. Bir oyunun
nasıl oynandığı, onun ait olduğu türü tanımlamadaki en önemli etkendir (Rouse, 2005,
s. 361). Oyunun nasıl oynanacağını, kurallarını, görevlerini ve oyundan edinilecek
deneyimle alakalı her şeyi belirleyen “oyun tasarımı”dır (game design). “Oyun
tasarımcısı” (game designer), etkileşimli deneyimi sağlayan sistemin yapısal öğelerini
(diğer bir deyişle temel tasarım bileşenlerini) planlar. Oyun tasarımcısı, oyuncunun
gözünden oyun dünyasına bakan kişidir (Fullerton, 2008, s. 2).
Oyun tasarımında belirlenenlerin uygulanmaya başlandığı süreç ise “bölüm ya da
düzey tasarımı”dır (level design). Oyun tasarımı ve düzey tasarımı birbiriyle iç içe
kavramlardır (Kremers, 2009, s. 19). İyi bir düzey tasarımı oyuncuyu teşvik etmeli,
oyunun nasıl oynanacağını öğretmeli, başarım hissi aşılamalı, keşfettirmeli,
ödüllendirmeli, eğlenceli ve bağlayıcı olmalıdır (Kremers, 2009, s. 43). Düzey tasarımı
en az oyun tasarımı kadar önemlidir. Uygunsuz düzey tasarımı, iyi bir oyun tasarımını
olumsuz yönde etkiler. İyi bir düzey tasarımı ise kötü oyun tasarımını tek başına
dengeleyemez (Kremers, 2009, s. 2). Düzey tasarımı, oyun tasarımında belirlenen
ihtiyaçların uygulamaya geçmeden önce harita üzerinde planlanmasıyla başlar
(Robinson, 2014) (bkz. görüntü 74, 75). Bu süreçte sanat ekibi de ön tasarımları ile
katkıda bulunur (bkz. görüntü 76, 77, 78). Düzey içerisinde oyuncunun takip edeceği
yolu, karşılaşacağı engelleri ve ödülleri harita üzerinde belirlemek tasarımcının
görevidir. Oyun tasarımcısı, düzey tasarımcısı ve sanat ekibi birbirleriyle bağlantılı
olarak çalışır. Bu ekipler oyun geliştirim sürecinde genellikle birden fazla görev üstlenir.
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Görüntü 74:

World of Warcraf oyunundan bir bölgenin planı.

(http://media.mmo-champion.com/images/news/2011/october/art61.jpg)

Görüntü 75:

World Of Warcraft oyunundan Nagrand bölgesinin planı.

(https://bnetcmsus-a.akamaihd.net/cms/content_entry_media/MKE7WBHCHLBV1414606265711.jpg)
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Görüntü 76:

Sanat ekibinin düzey tasarımına katkısı (a).

(http://media.mmo-champion.com/images/news/2011/october/art62.jpg)

Görüntü 77:

Sanat ekibinin düzey tasarımına katkısı (b).

(http://media.mmo-champion.com/images/news/2011/october/art63.jpg)
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Görüntü 78:

Sanat ekibinin bölüm tasarımına katkısı (c).

(http://media.mmo-champion.com/images/news/2011/october/art64.jpg)

Bir video oyununun görsel içeriğini hazırlayan “sanat ekibi”dir (art team). Sanat ekibi,
düzey tasarımcısı tarafından kullanılabilecek içeriği hazırlamakla yükümlüdür (Platner,
2010). Bölgelerin ilk görsel tasarımlarını (concept design), kullanılacak nesnelerin ve
yapıların tasarımını (asset-prop design), üç boyutlu modelleri ve tüm dokuları (texture)
üretmek sanat ekibinin görevidir. Bu sayede oyundaki bir bölgenin baskın dokusu,
rengi, şekli ve ışıklandırması tanımlanır. Sanat ekibi, geliştirici firmalarda üretilen
oyunun türüne göre yapısal farklılıklar gösterebilir. DÇORYO’lardaki gibi, zengin
hikâyeye ve geniş bir dünyaya sahip video oyunlarında “mekân tasarım” (environment
design) ekipleri ya da iç-dış mekân tasarım ekipleri bulunmaktadır (BlizzCon 2011 World Of Warcraft: Mists of Pandaria - Art Panel, 2011). Bu ekipler, düzey tasarım
ekipleri ile bağlantılı olarak çalışmaktadır ama oynanışa dair katkıları bulunmaz.
Oyun tasarımı, düzey tasarımı ve mekân tasarımı birbirlerinden farklı kavramlardır.
Sözgelimi 1984 yılında piyasaya sürülmüş olan Super Mario Bros oyununda (bkz.
görüntü 79) ana karakter Mario, iki boyutlu bir ortamda ileri-geri hareket edebilir,
koşabilir, iki farklı seviyede zıplayabilir, yetenek kazanıp kullanabilir ve her düzeyde
engelleri aşarak “a” noktasından “b” noktasına gitmelidir. Bu özellikler Super Mario
Bros için oyun tasarımıdır. Her bölüm içerisinde “a”dan “b”ye ulaşacağı süre,
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karşılaşacağı engel ya da düşman sayısı, kazanabileceği yetenekler, üzerinde
ilerleyebileceği platformlar ve yerleştirilmesi düzey tasarımıdır. Tüm bunların nasıl
görüneceği ise sanat ekibinin sorumluluğundadır.

Görüntü 79:

Super Mario Bros oyunundan bir görüntü.

(http://www.rippdemup.com/wp-content/uploads/2014/08/Mario-Bros-Fondos-De-Pantalla-Del-AniversarioSuper-460228.jpg)

Özellikle DÇORYO türünde donanımsal yetersizliklerden dolayı grafik üretimi farklı
çözümlemeler gerektirebilir; 3B nesnelerin sayısı ve detayı, dokuların boyutu ve
çeşitliliği, ışık kaynaklarının kullanımı gibi. Bir DÇORYO’da hazırlanan görsel öğeler
olabildiğince tasarruflu kullanılarak görsel olarak birbirinden farklı ama uyumlu, içerik
bakımından zengin mekânlar yaratılmalıdır. Bir oyunun nasıl görüneceğine sanat
yönetmeni ya da baş oyun tasarımcısı karar verir.
Bu bölümde DÇORYO türünde mekânı oluşturan görsel öğeler ya da temel bileşenler
“Universal Principles of Design” (Lidwell ve diğerleri, 2010) ve “Graphic Design The
New Basics” (Lupton & Phillips, 2008) kaynaklarından faydalanılarak belirlenmiş
“biçim”, “doku”, “renk” ve “ışık” başlıkları altında incelenmektedir.
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2.1. BİÇİM (TOPOĞRAFYA - SİLUET)
Devasa çok oyunculu rol yapma oyunları kıtasal büyüklükte oyun alanları sunmaktadır.
Bu alanlar genellikle kendi içlerinde farklı iklimlere, mimariye ve bitki örtüsüne sahip
coğrafik bölgelerden oluşur. Oyuncu haritada yeryüzü şekilleri aracılığıyla da
yönlendirilir. Birbirine komşu iki bölge arasında ulaşımın kontrolünü sağlamak amacıyla
vadi, dağ, deniz ve akarsu gibi yeryüzü şekilleri kullanılmaktadır (bkz. Görüntü 80) ve
ufuk çizgisi karasal bölgelerde mutlaka başka bir çizgi ile kapatılmıştır (Lavrushkina,
2010). Yeryüzü hiçbir zaman düz değildir.

Görüntü 80:

World Of Warcraft: dağ ile ayrılmış iki bölge.

Görüntü 81:

WildStar oyunundan bir görüntü.
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XYZ koordinat sisteminde var olan bir nesne üzerinde tanımlı her bir nokta üç boyutlu
modelleme programlarında vertex (köşe ya da nokta) olarak tanımlanır. Bu noktalardan
4 tanesi ile oluşturulan yüzey ise polygon (çokgen ya da yüzey) adını alır. 3B ortamda
tasarım programlarında her nesne polygonlar ve vertexlerden oluşur. Bu noktaların ve
yüzeylerin sayısı o nesnenin sayısal ortamdaki grafik işlem yükü ile doğru orantılıdır.
Bilgisayar oyunlarında kullanılmak üzere hazırlanan 3B öğeler olabildiğince düşük
polygon sayısına sahiptir. Söz konusu oyun türü DÇO olduğunda ise polygon sayısı
daha da düşük tutulmaktadır (bkz. görüntü 82).

Görüntü 82:

World Of Warcraft oyunundan bir kilise modeli.

DÇORYO türünde mimari yapılar oyun dünyasının büyüklüğünü hissettirmek amaçlı
oyuncunun karakterine oranla büyük tasarlanmıştır (bkz. görüntü 84). Bu yapılar
oyuncu tarafından uzaktan da tanımlanabilmesi için siluetleri de düşünülerek tasarlanır
ve genellikle birbirine paralel çizgiler kullanılmaz (bkz. görüntü 83) (Lavrushkina, 2010).
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Görüntü 83:

Elder Scrolls Online oyunundan bir görüntü.

http://files.elderscrollsonline.com/uploads/screenshots/178eb64ccab5e94698.jpg?_ga=1.203259410.2036
516548.1432519349

Görüntü 84:

Guild Wars 2 oyununda insan şehrinin başkentinin bir görüntüsü.

(http://www.technama.com/wp-content/uploads/2011/01/819.jpg)

Bir video oyununun görsel öğeleri, senaristlerin belirlediği hikâyeyi destekler ve
geliştirir. Bitki örtüsü ve yapılarda doğru formları kullanmak, mekânın aktarmaya
çalıştığı duyguyu güçlendirecektir. Sözgelimi dairesel silüete sahip ağaçlardan oluşan
bir orman oyuncuya kendini daha güvende hissettirecektir.
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Nesnelerin konumlandırılması da en az kendisi kadar önemlidir. Bazı nesneler
bulundukları bölgede çokça kullanılmaktadır. Bu tekrarın oyuncuyu rahatsız etmemesi
için çeşitlemelerinin de bulunması faydalı olacaktır. Sözgelimi bir çam ağacı modelinin
dallarının sayısının ve konumunun değiştirildiği alternatifleriyle birlikte kullanılması
oyuncunun gözüne takılmayacaktır (bkz. görüntü 85).

Görüntü 85:

Neverwinter Online oyunundan bir orman görüntüsü.

(http://i.ytimg.com/vi/2TI1tDEXDGM/maxresdefault.jpg)

2.2. DOKU - KAPLAMA
Video oyunlarında dokular oyun sırasında ekran kartlarının hafıza birimine depolanır ve
görüntüleme için buradan çağrılır. Bu dokular genellikle 128x128, 256x256, 512x512,
1024x1024 ya da 2048x2048 piksel boyutundadır. 4096x4096 piksel dokular genellikle
video oyunlarında hafıza yetersizliği gibi sebeplerle tercih edilmemektedir. Bilgisayar
oyunlarında söz konusu mekân olduğunda, tekrar edilebilir ve nesnelere özel üretilmiş
iki farklı doku çeşidinden söz etmek mümkündür (bkz. görüntü 86, 87). Tekrar edebilen
dokular “tileable” ya da “tile set” olarak da bilinir ve genellikle yeryüzü gibi büyük
yüzeylerde kullanılır. 3B nesnelerin dokuları ise “uvw mapping” adı verilen
matematiksel teknik ile nesnenin yüzey haritasının oluşturulmasından sonra hazırlanır.
Yüzey haritası, simetrik nesnelerde doku boyutunu daha verimli kullanmak için bazı
yüzeyler üst üste gelecek şekilde ayarlanır (bkz. görüntü 87).
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Görüntü 86:

World Of Warcraft oyunundan tekrar edilebilir bir doku örneği.

Görüntü 87:

World Of Warcraft oyunundan bir nesne ve dokusu.

Bir bilgisayar oyunu için doku üretimi herhangi bir grafik üretim programıyla
gerçekleştirilebilir. Bu dokular, doku sanatçısı (texture artist) tarafından üretilir.
Genellikle doku hazırlanırken gölge ve ışık bilgisi de sanatçı tarafından üzerine işlenir
(bkz. görüntü 86). Bu sayede uygulandığı yüzeyin hacimli ve detaylı görünmesi

86

sağlanır, 3B modelin yapısal basitliği gizlenir (bkz. görüntü 87). Özellikle yeryüzü için
kullanılan dokular birbirleriyle yükseklik değerlerine göre maskelenerek daha etkili bir
şekilde kullanılır (bkz görüntü 88). Bu sayede dokular arasında daha yumuşak geçişler
elde edilir. Üretilen bu dokuların, ışık kaynağı altığında yapacağı parlama ise “specular”
adı verilen bir başka doku ile belirlenmektedir (bkz. görüntü 89).

Görüntü 88:

İki farklı dokunun yükseklik verisine göre birlikte kullanımı.

Görüntü 89:

Specular map ve etkisi.
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2.3. RENK
DÇORYO’larda oyuncu bulunduğu bölgede bir takım görevleri tamamlar, karakterini
geliştirir ve oyunun ana hikâyesine devam edebilmek için bir sonraki bölgeye
yönlendirilir. Farklı hikâyeler içeren bu bölgeler özellikle renk kullanımıyla görsel olarak
da birbirlerinden ayrılmaktadır. Bu bölgelerin her biri için sanat ekibi ya da mekan
tasarımcıları, düzey tasarım sürecinin başında konsept tasarımlar yapar (bkz. görüntü
90 - 95). Bu tasarımlar sayesinde geliştirici ekip bir bölgenin renk paletini,
kazandırmaya çalıştığı duyguyu ve tamamlandığında nasıl görüneceği hakkında bilgi
sahibi olur. Tıpkı bir insanın giydiği kıyafetlerdeki renklerin karakterini anlatabilmesi gibi
bir mekânın renkleri de oyuncuya o mekânın karakterini aktaracaktır (Adams, 2010, s.
370). Renklerin uygun kullanımı ayırt ediciliği, psikolojik etkileri ve anlamları
güçlendirebilir.

Görüntü 90:

Guild Wars 2 oyunundan bir konsept tasarım (a).

(https://d3b4yo2b5lbfy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/07/83492floatingKiteCity.jpg)
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Görüntü 91:

Guild Wars 2 oyunundan bir konsept tasarım (b).

(https://d3b4yo2b5lbfy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/07/bbb8fKiteCity-2.jpg)

Görüntü 92:

Guild Wars 2 oyunundan bir konsept tasarım (c).

(https://d3b4yo2b5lbfy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2012/02/guildwars2-15.jpg)
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Görüntü 93:

Elder Scrolls Online oyunundan bir konsept tasarım (a).

http://files.elderscrollsonline.com/uploads/conceptart/b0baf4f6187f23c03f.jpg?_ga=1.135295282.2036516548.1432519349

Görüntü 94:

Elder Scrolls Online oyunundan bir konsept tasarım (b).

(http://files.elderscrollsonline.com/uploads/conceptart/1dd11126f9030525eb.jpg?_ga=1.135295282.2036516548.1432519349)
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Görüntü 95:

Elder Scrolls Online oyunundan bir konsept tasarım (c).

(http://files.elderscrollsonline.com/uploads/conceptart/dbdbdb25eb3d43ad57.jpg?_ga=1.135295282.2036516548.1432519349)

Bölgelerin uygulanması için gerekli dokular ve ışıklandırma yine konsept tasarımlar
aracılığıyla tespit edilmektedir. Bir mekânın rengi dokularıyla olduğu kadar
ışıklandırılması ve atmosfer (sis gibi) efektleri ile de belirlenebilir (bkz. görüntü 96).

Görüntü 96:

World Of Warcraft: İki bölgenin kesişimi ve kullanılan farklı dokular.
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2.4. IŞIK
Ortam aydınlatması, genellikle ışıklandırma sanatçısı tarafından gerçekleştirilir ve
video oyunlarında bir bölgenin görselliğini etkileyen en önemli unsurlardan biridir.
Devasa çok oyunculu rol yapma oyunları yaşayan dünyalara sahiptir ve genellikle bu
dünyalar gece gündüz döngüsüne de sahiptir. Güneş ışığının zamanla değişmesi
mekânlardaki görsel kimliğin kontrolü açısından söz konusu oyun türünde farklı
çözümlemeler gerektirmiştir. Örneğin, güneş ve ay gökyüzünde zamana göre hareket
eder ama ışık kaynağı sabittir. Geceleri gökyüzünde ay olsa bile gündüz için
belirlenmiş bir ışık kaynağı şiddeti azaltılarak kullanılmaktadır. Bu sistem gece ve
gündüz farkını yaratmak için rengi ve şiddeti değiştirilebilen, oyundaki her nesneye ve
mekâna dolgu ışığı görevi üstlenen bir başka aydınlatma ile desteklenir (bkz. görüntü
97). Sadece gökyüzü aydınlatması ve rengindeki değişiklik, oyundaki bir mekânın
aktaracağı duyguyu tamamen değiştirebilir (BlizzCon 2011 - World Of Warcraft: Mists
of Pandaria - Art Panel, 2011) (bkz. görüntü 98 - 100). Sözgelimi ağaçların arasından
süzülen sıcak renkli gün ışığı oyuncuyu daha iyi hissettirecektir (Adams, 2010, s. 370).

Görüntü 97:

World Of Warcraft: Bir bölgenin gece ve gündüz aydınlatması.
(http://i.ytimg.com/vi/7C0iySj34PI/maxresdefault.jpg)
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Görüntü 98:

World Of Warcraft: Bölge aydınlatması (a).

(http://media.mmo-champion.com/images/news/2011/october/art75.jpg)

Görüntü 99:

World Of Warcraft: Bölge aydınlatması (b).

(http://media.mmo-champion.com/images/news/2011/october/art79.jpg)
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Görüntü 100: World Of Warcraft: Bölge aydınlatması (c).
(http://media.mmo-champion.com/images/news/2011/october/art80.jpg)

Söz konusu mekânların çoğunda sokak lambası, pencereler, meşaleler ve kamp
ateşleri gibi birçok yapay ışık kaynağı da bulunmaktadır. Bu ışık kaynakları mekânlara
canlılık ve çeşitlilik katarken aynı zamanda da oyuncuyu yönlendirmektedir. Oyuncu
için aydınlatılmış alanlar ulaşılabilir ve güvenli bölgelerdir. Bu sebeple karanlık bölgeler
de en az aydınlatılan bölgeler kadar önemlidir.

Görüntü 101: Wildstar: ışık kaynakları ve etkisi.
(http://2.bp.blogspot.com/FHPujXxELHE/UUzUvDQe8KI/AAAAAAAAAGs/tKLmOkKWxq8/s1600/Housing+progression.png)
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Görüntü 102: Guild Wars 2: Sadece geceleri parlayan ışıklar.
(http://assets-cloud.enjin.com/users/284098/pics/original/1690349.jpg)

Görüntü 103:

Neverwinter: ışık kaynağı olarak kullanılan sokak lambaları ve pencereler.
(http://img9.mmo.mmo4arab.com/feature/neverwinter/nw01.jpg)
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3. BÖLÜM: DEVASA ÇOK OYUNCULU ROL YAPMA OYUNLARININ
MEKÂN TASARIM BİLEŞENLERİ VE UYGULAMA SORUNLARI
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu bölümde World Of Warcraft, Guild Wars 2 ve Wildstar oyunları bir önceki bölümde
yer alan, mekân tasarımını etkileyen başlıca unsurlar kapsamında incelenmektedir.
Görsellik, hikâye ve mekân tasarım yaklaşımları açısından birbirine göre tamamen
farklı olmaları, dünya üzerinde en çok oynanan ve bilinen oyunlar olması bu oyunların
incelenmesinin gereklerindendir. World of Warcraft oyun görselleri ve konsept
tasarımlarında çarpıtılmış oran orantı ve karikatürize grafikler kullanılmaktadır. Hikâye
anlatımında destansı bir savaşı; yer yer duygusal ve komik anlatıma da yer vererek
konu edinmektedir. Mekân tasarımları ise genellikle Guild Wars 2 kadar gerçekçi
tarzda olmamasına karşın Wildstar kadar da karikatürize değildir. Guild Wars 2 oyun
görselleri ve konsept tasarımları ise gerçekçi grafiklere sahiptir. Hikâyesi yaklaşık
olarak her 10.000 yılda bir dünyaya yeniden yükselen ve herşeyi tüketen ejderhaların
var olduğu bir dünyada geçmektedir. World Of Warcraft’a kıyasla genel olarak konsept
tasarımlarının ve tanıtımlarının daha ciddi ya da kahramanlık hissi uyandırdığı
söylenebilir. Wildstar oyun görselleri ve konsept tasarımlarında ise aşırı karikatürize bir
tarz kullanılmıştır. Oyundaki kahramanların oranları altın orandan oldukça uzaktır.
Hikaye Nexus adlı yeni keşfedilmiş bir gezegeni ve gizemlerini konu edinmektedir.
World Of Warcraft’a göre daha espirili bir anlatıma ve karikatürize grafiklere sahiptir.
Oyunun tanıtımları da maceraya atılma ve eğlence kavramlarını pekiştirmektedir.
Birbirinden farklı hikâye aktarımına ve grafik yapısına sahip olmaları sebebiyle
incelenmek üzere bu üç oyun seçilmiştir.

3.1. WORLD OF WARCRAFT
World Of Warcraft, 2004 – 2015 yılları arasında birçok ek paketi aracılığıyla sahip
olduğu grafik teknolojisini ve görsel kalitesini arttırmıştır. Bu bölümde Warlords Of
Draenor adlı ek paketi ile güncellenmiş sürümünden görüntüler kullanılmaktadır.
Anımsanacağı üzere, DÇORYO’ında mekânı oluşturan tasarım bileşenleri şekil, doku,
renk ve ışıktır. Bu nedenle incelemesi bu temelde yapılacaktır.
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3.1.1. Şekil
Oyunda her bir bölge dağ, deniz, akarsu gibi coğrafik şekillerle ayrılmıştır. Bu sayede
bölgelerin görsel özellikleri diğerlerinden farklılaştırılmıştır (bkz. görüntü 104). Bu
bölgelerin her biri kendi içerisinde de birçok coğrafik şekil barındırmaktadır ve yeryüzü
düz kullanılmamıştır (bkz. görüntü 105, 106). Bu sayede oyun dünyası daha ilgi çekici
kılınmıştır. Örneğin görüntü 105’te, dağ ve tepelerin yuvarlak hatlara sahip olması
oyuncunun kendini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır. Görüşü engellenmeyen oyuncu
çevresini kolayca tanımlayabilir ve kendini güvende hissedebilir.
Görüntü 106’da ise geniş kar kaplı alandaki sivri kayalar oyuncuya bulunduğu bölgenin
tehlikeli olabileceği fikrini aşılamaktadır.

Görüntü 104:

World Of Warcraft: Oyundaki bir kıtanın görüntüsünden kesit.

(http://www.imaginaryatlas.com/wp-content/uploads/2013/03/wowinificover.jpg)
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Görüntü 105: World Of Warcraft: Pandaria kıtasından bir bölge.

Görüntü 106:

World Of Warcraft: Warlords Of Draenor ek paketinden bir bölge.

Oyunda bulunan yapılarda genellikle düz ve paralel çizgiler bulunmamaktadır (bkz.
görüntü 107). Bu yapıların içlerinde ve dışlarında bölgenin hikâyesini destekleyen,
yaşama sahip olduğunu belirten birçok nesne kullanılmıştır (bkz. görüntü 108). Bu
nesneler hem görsel hem de boyutsal çeşitliliğe sahiptir (bkz. görüntü 109).
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Görüntü 107: World Of Warcraft: Pandaren ırkına ait bir bina.

Görüntü 108:

World Of Warcraft: İnsan ırkına ait bir binanın içinden kesit.
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Görüntü 109: World Of Warcraft: Oyundan bir tarla görüntüsü.

3.1.2. Doku
Oyundaki mekânlar birden çok doku ile boyanarak kaplanmıştır. Doku kullanımı
yeryüzü şekillerini de desteklemektedir. Örneğin yolların kenarları üzerlerine daha az
basılmış olacağı için daha koyu ve farklı bir doku ile boyanmıştır. Tepelerin üstleri ise
derinliği arttırmak için daha aydınlık bir çim dokusu ile kaplanmıştır (bkz. görüntü 110).
Yükseklik verisiyle beraber kullanılan dokular da bulunmaktadır. Ayrıca birçok bölgede
dokular 3B küçük nesnelerle desteklenerek yüzeyin silüeti değiştirilmiştir (bkz. görüntü
111). Görüntü 110’da kullanılmış olan yeşil dokular oyuncuya bulunduğu bölgenin
doğal yaşama elverişli bir bölge olduğunu aktarmaktadır.

Görüntü 110: World Of Warcraft: Yeryüzünde doku kullanımı.
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Görüntü 111:

World Of Warcraft: Taş yol dokusunu desteklemek için kullanılan nesneler.

Oyunda birçok nesnenin dokusu bir ışık kaynağına sahipmiş gibi boyanmıştır ve doku
belleğini verimli kullanabilmek için simetrik olarak tekrarlanmıştır (bkz. görüntü 112).
Bazı dokular ise kendilerine ait parlama bilgisine sahiptir (bkz. görüntü 113).
Görüntü 112’de ki yer dokusu oyuncuya bulunduğu bölgeden bir ırk yâda bir kültürün
ipuçlarını sunmaktadır. Oyuncu böylesine bir yapının birileri tarafından üretilmiş
olduğunu anlayacak ve oyunun senaryosuyla birleştirmeye çalışacaktır.

Görüntü 112:

World Of Warcraft: Hacimli ve simetrik doku kullanımı.
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Görüntü 113:

World Of Warcraft: Parlama bilgisine sahip doku kullanımı.

3.1.3. Renk
Oyunda her bölgenin kendine ait bir renk paleti bulunmaktadır. Oyuncu içerisinde
bulunduğu bölgenin aktarmaya çalıştığı duyguyu, bölgenin hikâyesini oynamadan bile
hissedebilir. Görüntü 114’de ölmüş ve bir salgın yüzünden tekrar dirilmiş “Undead”
ırkına ait bir başlangıç bölgesi yer almaktadır (bkz. görüntü 114, 115). Bölgenin
dokularındaki kontrast büyük değişiklik göstermemektedir. Ağaçlardan, çimenlere ve
hatta gökyüzüne kadar yeşilin tonları kullanılmıştır. Böyle bir renk kullanımı oyuncuya
bu bölgenin hastalıklı ya da tekinsiz bir bölge olduğu hissini aşılayacaktır. Keskin
hatlara sahip ağaçlar ise bu duyguyu pekiştirecektir. Bitki örtüsünde kullanılan mor renk
ise çeşitli yapılar ve siste kullanılarak desteklenmiştir. Ayrıca bu bölgede bulunan
Undead yapılarında ışık kaynakları yeşil renktedir. Oyunun her bölgesi görsel olarak
birbirinden farklıdır (bkz. görüntü 116, 117).
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Görüntü 114: World Of Warcraft: Undead bölgesi (a).

Görüntü 115: World Of Warcraft: Undead bölgesi (b).
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Görüntü 116:

Görüntü 117:

World Of Warcraft: Goblin ırkının başlangıç bölgesi.

World Of Warcraft: Yanardağ içinde yer alan bir zindandan görüntü.

3.1.4. Işık
Oyunda gece gündüz döngüsü bulunmasına karşın dış mekânlarda sabit bir ışık
kaynağı bulunmaktadır (bkz. görüntü 118). Karakterler ve yapılar bu ışık kaynağı
tarafından gölgelendirilmektedir ama dağ ve tepeler kararmasına rağmen gölge
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düşürmemektedir (bkz. görüntü 119). Bu sayede mağara gibi kapalı alanlarda da dış
mekândaki ışık kaynağından yararlanılmıştır (bkz. görüntü 120). Oyun içerisinde mum,
meşale, kamp ateşi gibi ışık kaynakları mekânları zenginleştirmek ve oyuncuyu
yönlendirmek için kullanılmaktadır (bkz. görüntü 121, 122). Örneğin, görüntü 121’de bir
iç mekânda çokça ışık kaynağı kullanılmıştır. Sıcak tonlarla mekânı destekleyen bu ışık
kaynakları oyuncuya kendini oldukça güvende hissettirecektir. Görüntü 122’de ise arka
planda sivri dağların ve bir geçidin bulunduğu karlı bir bölge görülmektedir. Mavi
tonlarıyla aydınlatılmış olan bu bölgede sıcak tonlardaki meşaleler oldukça dikkat
çekmektedir. Bu meşaleler oyuncuyu arka planda bulunan geçide yönlendirmektedir.
Meşaleler oyuncuya bu yoldan daha önce gidildiği hissini aşılayacaktır.

Görüntü 118: World Of Warcraft: Gün batımından bir görüntü.
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Görüntü 119:

Görüntü 120:

World Of Warcraft: Dağ ve tepeler gölge düşürmemektedir.

World Of Warcraft: İç mekânda dışarıdan gelen ışık ve gölge.
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Görüntü 121:

World Of Warcraft: Çeşitli ışık kaynaklarının mekânda kullanımı.

Görüntü 122:

World Of Warcraft: Yönlendirme amaçlı ışık kaynakları.
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3.2. GUILD WARS 2
Guild Wars 2, ArenaNet tarafından geliştirilmiş ve 28 Ağustos 2012 tarihinde NCsoft
tarafından yayınlanmıştır. Aylık ücretlendirme gerektirmeyen oyun günümüzde hâlâ
oynanmaktadır. Oyun kurgusal bir dünya olan Tyria’nın aynı adı taşıyan bir kıtasında
geçmektedir. Birçok DÇORYO’dan farklı olarak oyuncuların yaptığı seçimler oyunun
hikâyesini şekillendirmektedir. Her ay çeşitli güncellemelerle oyunun içeriği
genişletilmektedir. Bu bölümde kullanılan görüntüler 2015’in Mayıs ayına ait
sürümünden alınmıştır.

3.2.1. Şekil
Oyun dünyası birbirine bitişik birçok farklı bölgeden oluşmaktadır (bkz. görüntü 123).
Bu bölgeler genellikle dikdörtgen şeklindedir (bkz. görüntü 123, 124) ama bölge
içerisinde oluşturmuş kompozisyonlarla fark edilmemektedir. Oyundaki bölgeler dağ,
deniz, akarsu gibi coğrafik şekillerle birbirlerinden ayrılmıştır (bkz. görüntü 124, 125).
Her bölüm kendi içerisinde coğrafik şekilleri etkili olarak kullanmaktadır, yeryüzü düz
kullanılmamıştır. Örneğin görüntü 125’te yer alan dağlar doğru boyutlandırma
sayesinde, oyuncuya ulaşamayacağını görsel olarak aktarmaktadır.
Guild Wars 2 açık dünya bir oyun değildir. Oyunda herhangi bir ulaşım aracı
bulunmamaktadır. Oyuncular bölgeler arası geçişlerde belirlenen bölgelerde yer alan
portalları kullanarak ışınlanmalıdır (bkz. görüntü 126, 127). Bu sistem oyun dünyasının
inandırıcılığını azaltmaktadır.
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Görüntü 123: Guild Wars 2: Oyunun atlası.

Görüntü 124: Guild Wars 2: Kessex Hills bölgesinin haritası.
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Görüntü 125: Guild Wars 2: Dağlarla belirlenen bölümün sınırı.

Görüntü 126: Guild Wars 2: Bölümler arası geçiş sistemi.
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Görüntü 127:

Guild Wars 2: Bölüm içi ve bölümler arası geçiş sistemi.

Oyundaki yapılar oldukça büyük ve çeşitlidir (bkz. görüntü 128 - 133). Örneğin, görüntü
130’daki yapıların oranları oyuncuya içerisinde bulunduğu şehrin ve oyun dünyasının
büyüklüğü hakkında fikir vermektedir. Oyundaki her ırkın kendine özel mimarisi de
bulunmaktadır. Böylece oyuncu tarafından uzaktan görüldüğünde de
tanımlanabilmektedir. Mimari yapıların çevrelerinde mekânı tamamlayıcı ve görsel
olarak zenginleştiren birçok nesne bulunmaktadır. Örneğin, görüntü 134’te görüldüğü
üzere bir pazar tezgâhı üzerinde bulunan çeşitli yiyecekler, oyun dünyasının
inandırıcılığını arttırmaktadır. Yeryüzünün siluetini değiştiren ve dokuları destekleyen
nesneler de kullanılmıştır (bkz. görüntü 135).
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Görüntü 128: Guild Wars 2: İnsan ırkının başkentinin haritası.

Görüntü 129: Guild Wars 2: Bir şehir görüntüsü (a).
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Görüntü 130: Guild Wars 2: Bir şehir görüntüsü (b).

Görüntü 131:

Guild Wars 2: Deniz kabuğuyla oluşturulmuş bir köy.
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Görüntü 132: Guild Wars 2: Norn ırkına ait bir han.

Görüntü 133: Guild Wars 2: Yapı olarak şekillenmiş bitkiler.
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Görüntü 134: Guild Wars 2: Oyundaki bir dükkân.

Görüntü 135:

Guild Wars 2: Yeryüzü ile birlikte kullanılan destekleyici nesneler.

3.2.2. Doku
Oyunda kullanılan dokular World Of Warcraft oyununa göre daha gerçekçidir (bkz.
görüntü 136). Yeryüzünde kullanılan çimen gibi organik dokularda oyun dünyasındaki
birim kareye düşen piksel yoğunluğu (texel density) yetersiz kalmıştır (bkz. görüntü
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137). Bu sorun birçok farklı nesnede de göze takılmaktadır. Oyundaki dokuların girinti
ve çıkıntı olarak boyanmış alanları oyun içindeki ışık kaynaklarına göre aydınlanmakta
ve parlamaktadır (bkz. görüntü 138, 139). Örneğin görüntü 138’de görülen yerdeki
taşların çatlak olması oyundaki mekâna yaşanmışlık katmaktadır. Oyundaki mekânlar
birden çok doku ve çeşitlemeleri ile boyanarak kaplanmıştır. Yükseklik verisiyle beraber
kullanılan dokular da bulunmaktadır (bkz. görüntü 140).

Görüntü 136: Guild Wars 2: Yeryüzünde kullanılan dokular.

Görüntü 137: Guild Wars 2: Yetersiz kalan doku çözünürlüğü.
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Görüntü 138:

Guild Wars 2: Gelen ışığa göre kenarları aydınlanan taş dokuları.

Görüntü 139: Guild Wars 2: Işığa göre parlayan taş dokusu.
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Görüntü 140:

Guild Wars 2: İki dokunun yükseklik değerine göre maskelenerek boyanması.

3.2.3. Renk
Oyundaki bölümlerin her biri için özel renk paleti kullanılmamıştır. Bazı bölümler,
genellikle bağlantılı olduğu 2 ila 3 bölüm ile benzer renk, doku ve atmosfer kullanımına
sahiptir. Bu bölümler hikâye akışı olarak da birbirlerine bağlantılıdır. Genel olarak ise
hikâye gereği ve görsel olarak birbirinden renk kullanımıyla ayrılan birçok bölge
bulunmaktadır (bkz. görüntü 141 - 143). Görüntü 141’de volkanik bir bölge yer
almaktadır. Koyu renkli ve sivri taş yapıları ve aralarında yer alan kırmızı lavlar bu
bölgenin tehlikelerle dolu olduğunu göstermektedir.

Görüntü 141: Guild Wars 2: Volkanik bir bölge.
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Görüntü 142: Guild Wars 2: Dağlık bir bölge.

Görüntü 143: Guild Wars 2: Orman içerisinden bir bölge.

Görüntü 144:

Guild Wars 2: Deniz dibinden yükselmiş bir bölge.
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Görüntü 144, yıllarca sular altında kalmış ve tekrar yükselmiş bir bölgenin
görüntüsüdür. Genel olarak soğuk renklerin kullanıldığı bölgede hikâyesini
desteklemek için renk çeşitliliğine sahip mercanlar kullanılmıştır. Renk kullanımı
sayesinde oyuncu tarafından güvenli olduğu düşünülmeyecektir.

3.2.4. Işık
Oyunda, World Of Warcraft’taki gece gündüz çözümlemesinin bir benzeri
bulunmaktadır. Gökyüzü ve gök cisimleri değişmekte ama bölümlerin ana ışık kaynağı
hareket etmemektedir. Bölümlerin birçok yerinde ise fener, mum, kamp ateşi, meşale
gibi hem bölümleri zenginleştiren hem de oyuncunun algısını yönlendiren ışık kaynağı
nesneler bulunmaktadır (bkz. görüntü 145 - 147). Görüntü 145’te görüldüğü üzere
tehlikeli yaratıkların bulunduğu bir bölgede aydınlatılmış bir yol oyuncuya güvenli
alanlar yaratmaktadır. Yapıların iç kısımları ve gölgede kalan dış bölümlerinde
görünmez ışık kaynakları kullanılmıştır (bkz. görüntü 148). Ayrıca karakterin bulunduğu
mekândan ayrılması ve kontrast oluşturması için karakterleri takip eden oyun
kamerasıyla aynı yörüngeye sahip bir ışık kaynağı bulunmaktadır (bkz. görüntü 149).

Görüntü 145:

Guild Wars 2: Yol kenarlarında bulunan aydınlatmalar.
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Görüntü 146: Guild Wars 2: Yapı içi aydınlatması.

Görüntü 147:

Guild Wars 2: Dış mekânda kullanılan ek aydınlatma.

Görüntü 148:

Guild Wars 2: Yapı pencerelerindeki gizli aydınlatma.
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Görüntü 149:

Guild Wars 2: Mağara içerisinde karakter üzerindeki ek aydınlatma.

3.3. WILDSTAR
Wildstar Carbine studios tarafından geliştirilmiş ve NCsoft tarafından 3 Haziran 2014
tarihinde yayınlanmıştır. Fantastik bilim-kurgu türü hikaye ve mekânlara ve illüstratif
grafiklere sahiptir. Günümüzde aylık ücretlendirme ile hâlâ oynanmaktadır. Bu bölümde
Mayıs 2015 tarihinde güncel olan sürümünden görüntüler kullanılmaktadır.

3.3.1. Şekil
Diğer örneklerde olduğu gibi oyundaki bölümler birbirlerinden genellikle dağ başta
olmak üzere çeşitli ve oldukça detaylı coğrafik şekillerle ayrılmıştır. Bu bölgelerin
bazılarında ise çeşitli geometrik şekiller dikkat çekmektedir (bkz. görüntü 150). Coğrafik
şekillere kazandırılan geometrik formlar oyundaki bölümleri birbirlerinden ve benzeri
oyunlardan oldukça farklılaştırmaktadır. Dokularda ve nesnelerde de benzer
uygulamalar bulunmaktadır. Oyundaki nesneler ve yapılar (özellikle bitki örtüsü ve
binalar) çok çeşitlidir, form olarak çok rahat bir şekilde birbirlerinden ayırt
edilebilmektedir (bkz. görüntü 151, 152). Örneğin Görüntü 152’de yer alan yerleşim
alanındaki mimari ögelerin sivri ve keskin hatlara sahip olması saldırgan bir ırkın
yaşadığı izlenimini vermektedir. Bu üç boyutlu nesnelerde birbirine paralel dış hatları
bulunmamaktadır (bkz. görüntü 153). Diğer örneklerde olduğu gibi yapıların çoğu
karakter modellerine göre büyüktür.
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Görüntü 150: Wildstar: Yeryüzüne işlenmiş geometrik şekiller.

Görüntü 151: Wildstar: Oyundan bir ağaç modeli.

Görüntü 152: Wildstar: Oyundan bir kasaba görüntüsü.
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Görüntü 153: Wildstar: İki farklı bina modeli.
(http://jolstatic.fr/www/captures/648/2/80552.png)

3.3.2. Doku
World Of Warcraft ve Guild Wars 2 oyunlarında bulunan yeryüzüne çok katmanlı ve
maskelemeyi destekleyen doku boyaması bu oyunda da kullanılmıştır (bkz. görüntü
154). Ayrıca Wildstar’ın dokularında “parallax” adı verilen bir teknoloji kullanılmaktadır.
Bu teknoloji sayesinde dokular kamera açısına göre kayarak derinlik algısı
yaratmaktadır (bkz. görüntü 155). Oyunun dokuları incelenen diğer örneklere kıyasla
gerçekçilikten uzak ve piksel yoğunluğu bakımından daha üstündür (bkz. görüntü 156).

Görüntü 154:

Wildstar: Çok katmanlı, yükseklik temelli (height based) doku geçişi.
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Görüntü 155: Wildstar: Parallax özellikli doku örneği.

Görüntü 156: Wildstar: Çimen dokusu.

3.3.3. Renk
Oyundaki bölümler kullanılan dokular ve renkler bakımından birbirinden ayrılmaktadır.
Wildstar açık dünya bir oyun olduğu için bölümler arası geçişler gözle görülebilmektedir
(bkz. görüntü 157). Her bölüm renk kullanımı açısından oldukça doygundur. Işık, sis,
doku ve gökyüzünde farklı renk kullanımlarıyla her bölüm özelleştirilmiştir (bkz. görüntü
158 - 160).
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Görüntü 157:

Wildstar: İki farklı bölüm arasındaki geçiş ve dokularındaki renk farkı.

Görüntü 158’de soğuk, cansız ve kontrast olmayan renkler aracılığıyla düşman bölgesi
olduğu hissi aktarılmaktadır.

Görüntü 158: Wildstar: Oyun içerisinden bir düşman bölgesi.

Görüntü 159’da kullanılan puslu yeşil tonları ile oluşturulmuş büyülü ve gizemli bir
bölge yer almaktadır.
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Görüntü 159:

Görüntü 160:

Wildstar: Keşif görevi için gidilmesi gereken bir bölge.

Wildstar: Oyunun başlangıcındaki bir simülasyon eğitim bölgesi.

3.3.4. Işık
Wildstar, gece gündüz döngüsü bulunan bir diğer örnektir. Bu oyunda da dış
mekânlarda sabit bir ışık kaynağı bulunmaktadır, zamana ve gökyüzüne göre konumu
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değişmemektedir (bkz. görüntü 161, 162). Önceki örneklerde olduğu gibi mum, meşale,
kamp ateşi ve çeşitli lambalar ışık kaynağı olarak kullanılmış (bkz. görüntü 165 – 166)
ve mekânları zenginleştirmiştir ama oyuncuyu haritada yönlendirme bakımından diğer
örnekler kadar etkili değildir. Bu ışık kaynakları ortamı ve karakterleri aydınlatmakta
ama göle düşürmemektedir. Oyundaki bütün dokular ışık kaynağıyla etkileşimlidir.

Görüntü 161: Wildstar: Gündüz aydınlatması ve bir karakter.
(http://images.mmorpg.com//images/galleries/full/232014/aaeb8a57-5195-44c7-9e0d-5dec54ad7c34.jpg)

Görüntü 162: Wildstar: Gece aydınlatması ve bir karakter.
(http://images.mmorpg.com//images/galleries/full/232014/b5d1e8ea-69d3-41b0-a578-fa4eccb1f73a.jpg)
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Görüntü 163: Wildstar: Oyundan bir yangın bölgesi.

Görüntü 164: Wildstar: Oyundan bir sokak lambası.

Görüntü 165: Wildstar: Oyundan bir kamp ateşi.
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Görüntü 166:

Wildstar: Oyundan tavan ve duvar aydınlatmaları.

Bu bölümde incelenen oyunlarda görüldüğü gibi Şekil, Doku, Renk ve Işık unsurlarının
doğru ve uygun bir şekilde kullanılması oyun grafiklerini güçlendirdiği gibi oyuncuya da
hissettirilmek istenen duygunun ve anlamın doğru yansıtılmasında büyük etkendir.
Öyle ki bu unsurlar oyunlarda duyguların dilidir denilebilir. Bu dilin uygunsuz kullanımı
oyuncuyu yanlış yönlendirir ve oyun dünyasından koparabilir. Önemli olan oyuncunun
kendini oyun dünyasında var ederken oyunun bir bilgisayar yazılımı olduğunu
unutmasıdır. Bundan dolayıdır ki bu unsurların doğru kullanımı oyunun başarılı
olmasında oldukça önemlidir.

130

4. BÖLÜM UYGULAMA ÇALIŞMASI
Her video oyunu teknik olarak bir yazılımdır. Bir video oyunu için özel olarak üretilmiş
ya da genel olarak video oyun üretimi için geliştirilmiş başka bir yazılımın
özelleştirilerek kullanıldığı bu yazılımlar, oyun motoru (game engine) olarak bilinir.
Sanatçılara ve tasarımcılara gerekli araçların sağlandığı, mekânın uygulanmaya
başladığı ortam oyun motorudur. Bu sebeple uygulama çalışmasına geçilmeden önce
2. bölümden anımsanacağı üzere oyun tasarımı, düzey tasarımı ve mekân tasarımı
aşamalarında deneyim kazanmak amacıyla piyasada var olan oyun motorları
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda yaygın kullanıma, 3B grafik desteğine ve yeryüzü
araçlarına sahip” Unity 4”, “CryEngine 3” ve “Unreal Engine 3” oyun motorlarına
ulaşılmıştır. Söz konusu oyun motorları temin edilip yaklaşık olarak 6 aylık sürede
birçok eğitim materyali kullanılarak yeryüzü, nesne, materyal ve ışık araçları öğrenilip
denemeler yapılmıştır (bkz. görüntü 167 - 170).

Görüntü 167: Unity oyun motorunda bir deneme (a).
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Görüntü 168: Unity oyun motorunda bir deneme (b).

Görüntü 169: CryEngine oyun motorunda bir deneme.
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Görüntü 170: Unreal oyun motorundan bir deneme.

Yapılan denemeler sonucunda, söz konusu oyun motorlarında kodlama bilgisi olmadan
nesneler, dokular arası ilişkilendirme, aydınlatma ve gölgelendirme, yeryüzü
modellemesi konularında başarılı sonuç elde edilemeyeceği tespit edilmiştir. Bu oyun
motorlarında kodlama ile ihtiyaçlara yönelik eklemeler, değişiklikler gerekmektedir.
Görüntü 171’de Unreal Engine 3 kullanılarak gerçekleştirdiğim bir deneme için kamera
kullanımına yönelik kod dizisi bulunmaktadır.

Görüntü 171: Unreal X-editor programından bir görüntü.
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19 Mart 2014 tarihinde Unreal Engine 4 (UE4) yayınlanmıştır. Yayınlanan bu yeni
sürüm “blueprint” adında tasarımcıların kodlama bilgisine sahip olmadan da prototipler
oluşturmasını sağlayan bir sistem içermektedir (bkz. görüntü 172). Blueprint sistemi
tasarımcıların fikirlerini ve ihtiyaçlarını yazılım ekiplerine aktarmasını sağlamakta ama
kodlamanın yerine geçmemektedir. Sahip olduğu bu sistem dolayısıyla tasarım
aşamasından sonra kullanılmak üzere Unreal Engine 4 uygun bulunmuştur. Söz
konusu oyun motoru satın alınarak yaklaşık olarak 1 yıl süreyle mekân tasarımına
yönelik araçları öğrenilip denemeler yapılmıştır (bkz görüntü 173 - 177).

Görüntü 172:

UE4 Blueprint sistemi ile oluşturulmuş karakter kontrolü.

Görüntü 173: UE4, denemeler (a).
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Görüntü 174: UE4, denemeler (b).

Görüntü 175: UE4 Materyal sisteminden bir görüntü.
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Görüntü 176: UE4 yeryüzü doku uygulaması (a).

Görüntü 177: UE4 yeryüzü doku uygulaması (b).

Deneme sürecinde, 3. Bölümde incelenmiş oyunlardan dokular sökülerek yapıları ve
üretim yöntemleri incelenmiştir (bkz. görüntü 177, 178). Araştırmalar sonucunda doku
üretiminde 2B tasarım programlarının yanı sıra Zbrush ve 3D-Coat gibi 3B yontmamodelleme programlarının da kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu programlar aracılığıyla 3B
nesneler üzerine doğrudan boyama gerçekleştirilebileceği gibi, nesneler dijital ortamda
yontularak detaylandırılıp 2B ortama aktarılarak da doku elde edilebilmektedir. Görüntü
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179 ve 180’de Blizzard’da çalışan doku sanatçısı Fanny Vergne’nin kullandığı teknik
görülmektedir.

Görüntü 178: World Of Warcraft oyunundan edinilmiş dokular.

Görüntü 179: Zbrush katkısı ile üretilmiş doku örneği (a).
(http://www.zbrushcentral.com/attachment.php?attachmentid=374949)
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Görüntü 180: Zbrush katkısı ile üretilmiş doku örneği (b).
(http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/3f/c4/94/3fc494053fae9e3b634254f0c2b4fb18.jpg)
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Bilgisayar oyunları için 3B grafik üretim teknikleri ve doku üretimi hakkında gerekli
araştırmalar tamamlandıktan sonra Adobe Photoshop ve grafik tablet aracılığı ile
oluşturulmuş, uygulamada kullanılmak üzere DÇORYO türünde kullanılabilir bir
başlangıç bölgesi için aktarabilecek bir duyguya sahip eskizler yapılmıştır (bkz. görüntü
181- 184). Bu eskizler aracılığıyla genelinde soğuk tonların hâkim olduğu karlı ve
dağlık bir bölgede yer alan bir kasaba fikri geliştirilmiştir (bkz. görüntü 183, 184).
DÇORYO’lar genellikle zengin bir senaryoya sahiptir. Bu senaryolar yapısı gereği ırk
ve kültür tasarımı gibi daha geniş ve farklı uzmanlıklara gereksinim oluşturmaktadır.
Sözgelimi bir DÇORYO’da yer alan bir ırkın kendine ait mimari yapısı, sanat akımı,
yaşam şekli gibi senaryo ile bağlantılı olarak yazılmış ve tasarlanmış özellikleri
bulunmaktadır. Bu bölümde yer alan uygulama çalışmasının amacı DÇORYO türünde
bir mekânın ve onu oluşturan öğelerin tasarımı ve uygulaması sırasında karşılaşılan
sorunlarını incelemektir. Bu sebeple uygulama çalışması için detaylı bir senaryoya
gereksinim duyulmamıştır.

Görüntü 181: Yapılan ilk eskizlerden bir görüntü (a).
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Görüntü 182: Yapılan ilk eskizlerden bir görüntü (b).

Görüntü 183: Yapılan ilk eskizlerden bir görüntü (c).
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Görüntü 184: Yapılan ilk eskizlerden bir görüntü (d).

Eskiz aşamasıyla belirlenen fikir, dijital ortamda büyük ve detaylı çizimler yapılarak
geliştirilmiştir (Bkz 185 – 187). Yeni yapılan bu çizimler, mekânda kullanılacak
nesnelerin ve dokuların belirlenmesinde yardımcı olmuştur.

Görüntü 185: Mekân çizimi 1.
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Görüntü 186: Mekân çizimi 2.

Görüntü 187: Mekân çizimi 3.
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Oyun motorunda uygulamaya geçilmeden önce oluşturulacak mekânın krokisi ve
kullanılacak nesneler kurşun kalem, rapido kalemi ve farklı tonlardaki keçeli kalemler
ile elde tasarlanmıştır (bkz. görüntü 188 - 191) .

Görüntü 188: Oluşturulacak mekân için kroki çizimi 1.

Görüntü 189: Oluşturulacak mekân için kroki çizimi 2.
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Görüntü 190: Yapılar için oluşturulan tasarımlar.

Görüntü 191:

Yapıları ve mekânı desteklemek için oluşturulan tasarımlar.

Harita ve nesne tasarımları tamamlandıktan sonra oyun motorunda öncelikle yeryüzü
hazırlanarak uygulamaya geçilmiştir (bkz. görüntü 192, 193). Genel hatlarıyla
hazırlanan yeryüzü özel olarak oluşturulmuş dokularıyla kaplanması sırasında son
şekline kavuşmuştur (bkz. görüntü 195).
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Görüntü 192: Oyun motorunda oluşturulan yeryüzü (a).

Görüntü 193: Oyun motorunda oluşturulan yeryüzü (b).

Dokuların oluşturulmasında Adobe Photoshop, Zbrush ve 3D-Coat programları
kullanılmıştır. Yeryüzü için oluşturulan bütün dokuların 3. Bölümde incelenen
örneklerde olduğu gibi tekrar edebilir (tileable, seamless) olmasına dikkat edilmiştir
(bkz. görüntü 194). Benzer dokular arasındaki renk uyumunu sağlamak için Adobe
Photoshop programı ile eşleştirme yapılmıştır. Ayrıca tüm dokular dijital ortamda grafik
tablet aracılığıyla el ile boyanmıştır. Yansıma ve maskeleme için ayrı katmanlara sahip
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olan dokular tamamlandıktan sonra oyun motorunda çok katmanlı materyal sistemi
oluşturularak kullanılmıştır ve yeryüzüne yine grafik tablet aracılığı ile boyanmıştır (bkz.
görüntü 195, 196).

Görüntü 194: Yeryüzü için oluşturulan dokular.

Görüntü 195: Dokular ile kaplanmış yeryüzü.
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Görüntü 196: Maskelenerek uygulanabilen dokular.

Yeryüzü modellemesi ve kaplaması tamamlandıktan sonra oluşturulmuş nesne
çizimlerinden de faydalanarak 3B modeller hazırlanmıştır. 3B modeller, Autodesk 3D
Studio Max programı kullanılarak oluşturulmuştur (bkz. görüntü 197, 198). Modeller
oluşturulurken olabildiğince düşük polygon sayısına sahip olmalarına dikkat edilmiştir.
Oluşturulan modeller 3D-Coat programına aktarılarak uv haritalandırılması
oluşturulmuş ve yine bu program aracılığıyla nesnelere özel olarak ayrı dokular
boyanmıştır (bkz. görüntü 199, 200).

Görüntü 197: 3D Studio Max ile oluşturulan modeller (a)
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Görüntü 198: 3D Studio Max ile oluşturulan modeller (b).

Görüntü 199: 3D-Coat ile model üzerene boyama (a).
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Görüntü 200: 3D-Coat ile model üzerene boyama (b).

3B nesneler ve kaplamaları tamamlandıktan sonra SpeedTree Modeller programı ile
mekânda kullanılacak ağaçlar ayrıca modellenmiştir (bkz. görüntü 201). Bu sayede
mekân içerisinde ağaçların doku boyut ve geometrik farklılıkları otomatik olarak
türetilmektedir. Ayrıca bu program aracılıyla ağaçların oyun motorunda rüzgâr
sistemine tepki vermesi sağlanmıştır. Böylece oluşturulan mekâna canlılık
kazandırılmıştır.

Görüntü 201:

SpeedTree Modeller programında oluşturulan ağaç modeli.
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Nesnelerin ve dokuların üretim aşaması tamamlandıktan sonra tüm üretilenler oyun
motorunda bir araya getirilmiştir. Nesneler yerleştirildikten sonra yeryüzü dokuları ve
şekli tekrar düzenlenmiştir ve son aşama olarak ortam sisi, aydınlatma, görsel efektler
eklenerek uygulama sonuçlandırılmıştır.

Görüntü 202: Oyun motorunda oluşturulan mekân (a).

Görüntü 203: Oyun motorunda oluşturulan mekân (b).
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Görüntü 204: Oyun motorunda oluşturulan mekân (c).
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SONUÇ
Günümüzde video oyunları dünya genelinde yüksek paralar harcanan bir sektördür.
Özellikle devasa çok oyunculu rol yapma oyunları, ulaştıkları oyuncu kitlesiyle bu türün
önemini giderek arttırmaktadır. Çokça emek gerektiren devasa çok oyunculu rol yapma
oyunlarında rekabet giderek artmakta ve her yıl onlarca yeni oyun piyasaya
sürülmektedir. Bu oyunlardan birçoğu beklentiyi karşılayamadığından ücretsiz
kullanıma geçmektedir. Bu alanda çalışacak tasarımcılara ihtiyaç artmaktadır. Estetik
olarak tatmin edici ve nitelikli mekân tasarımı, söz konusu oyun türünde oyuncunun
beğenisini kazanacak en önemli etkenlerden biridir. Tasarımcıların bu konuda hem
teknik hem de sanatsal açıdan bilgi sahibi olması gerekmektedir.
Gelişen teknoloji video oyunlarını olumlu yönde etkilemekte ve oyunlarda mekân
tasarımının sınırlılıklarını kaldırmaktadır. Özellikle günümüzde geliştirilmekte olan sanal
gerçeklik cihazları oyuncuların bu kurgusal mekânlara farklı bir perspektiften
bakmalarını sağlamaktadır. Bu cihazlar sayesinde oyuncular adeta oyunun
içerisindeymiş gibi hissedebilmektedir. 2016 yılından itibaren piyasada yer alacak
Oculus Rift, Steam VR gibi cihazlar oyuncuların beklentilerini arttıracaktır. Bu sebeple
oyunlarda mekân tasarımının da önemi artacaktır.
Devasa çok oyunculu oyunlara yönelik grafik tasarım ve özellikle mekân tasarımı
konusunda Türkçe kaynak bulunmaması, var olan yabancı kaynakların da güncelliğini
yitirmiş olmasından dolayı, ağırlıklı olarak sık sık güncellenen elektronik kaynaklardan
yararlanılmıştır. Bu kaynakların çoğu birinci bölümde yer alan tarihi sürecin yaratıcıları
olan oyun tasarımcılarının basılı olarak yayınlanmamış yazıları, röportajları ve her yıl
uluslararası olarak düzenlenen oyun geliştiricileri konferansında (Game Developers
Conference, GDC) yapılmış sunumlardır. Söz konusu oyun türü çevrimiçi olduğundan
bu oyunlara yönelik birçok kaynak da elektronik ve çevrimiçidir. Türkçe kaynakların
sınırlı olması nedeniyle bu çalışmanın, çevrimiçi oyun tarihi ve çevrimiçi bilgisayar
oyunlarında 3B mekân tasarımı konularında faydalı bir kaynak olacağı
düşünülmektedir.
Sonuç olarak, bu çalışmada devasa çevrimiçi rol yapma oyunlarının tarihsel gelişimi ve
örnek oyunlar üzerinden mekân tasarımları temel bileşenleri ile incelenmiştir. Devasa
çok oyunculu rol yapma oyunlarının grafik üretim teknikleri araştırılmış ve uygulama
çalışmasında kullanılmıştır. Gerçekleştirilen mekân tasarımında da, yapılan
araştırmalar ve incelemeler göz önünde bulundurularak devasa çok oyunculu rol
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yapma oyunlarında kullanılabilir bir başlangıç bölgesi tasarlanmıştır. Uygulama
çalışmasının sonucunda devasa çok oyunculu rol yapma oyunlarında mekân
tasarımının farklı uzmanlıklar ve teknolojiler gerektirdiği tespit edilmiştir. Bu alanda
yapılacak çalışmalarda alanında yetkin tasarımcılardan bir ekip oluşturulması ve
mekânın görsel kimliğinin korunması için doğru iletişimin sağlanması gerekmektedir.
Uygulama çalışmasında senaryo kullanılmamış olması gerçekleştirilen mekânın
inandırıcılığını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum mekân tasarımında senaryonun
da en az mekân tasarımı kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.
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