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Oyunlar artık hayatımızın çok daha büyük bir parçası, ve bugüne kadar onlar uzun bir yol kat etti, hem teknolojik hem de kültürel. Bu yüzden özel bir nostalji turuna çıktı ve sizin için bazı favori arcade oyunları derlenmiş. Oyun dünyasının en ünlü dövüş oyunlarından biri olan Mortal Kombat, 1992 yılında oyuncularla buluştu. Ed Boone tarafından geliştirilen ve
Midway tarafından geliştirilen oyun yıllar içinde dünya çapında bir fenomen haline gelmiştir. Oyun tasarımcısı Toru Iwatani, oyun üzerinde gıda dayalı çalışma, ilk bir labirent kavramı ile geldi, ve daha sonra pizza bir dilim aldı ve pizza geri kalanının şekline dikkat azalttı. Bugün bir ikon haline gelen Pac-Man tasarımı böyle ortaya çıktı. Nintendo'nun Omsk
peptics biri, Duck Hunt, ekranda uçan ördekçekim hakkında bir oyundur. Yıllardır ekranda gösterilen silahın teknolojik gizemini merak ettiğimiz oyun, dünya çapında çocuklar ve hatta yetişkinler için büyük bir eğlenceydi. Kaptan Tooth hakkında bir şey söyleyemeyiz. Yaichi Takahashi ünlü manga oyun versiyonu dönemin çocuklarına Tecmo bir hediye oldu.
Arcade dünyasının en unutulmaz futbol oyunlarından biri olan ve oyun sırasında zamanın aktığı sahneleme, Kaptan Zubas'a maceralarına katılma fırsatı verdi. Video oyunları nın tarihine damgasını vuran bir başka yapım: Super Mario. Nintendo tarafından 1985 yılında geliştirilen oyun Shigeru Miamoto tarafından geliştirilmiştir. Bu oyun, hangi sürüm
dönemlerinde satış rekorları kırdı, neredeyse artık dünyada ev. Sevimli tesisatçı Mario ve kardeşi Luigi yolda bin bir felaket atlattı, oyun tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri haline gelen esir prensesi kurtarmak için,battlecity-e14967050505059180-768x576.jpg Serisi, tank taburu adı altında başlayan ve başlangıçta Battle City olarak adlandırılan Serisi,
farklı platformlarda farklı isimlerle bilinen tank 1990 olarak ülkemizde hatırlanır. Tank 1990, çok gürültülü bir oyun, düşman tankları yok etmek için umutsuz. Kalecilerin patladığı, oyuncuların donarak öldüğü ve sahanın ortasında şimşek çaktığı bir oyun mu arıyorsunuz? Sonra Kunio-kun ama Nekketsu Futbol Ligi, daha iyi Hedef 3 olarak bilinir. Futbolun
tutkulu çocuklarının bundan paçayı sıyıramayacağı Techn's Japan tarafından geliştirilen oyun, oyunculara ve takımlara bağlı olarak değişen atış tipleriyle göz kamaştırıcı. Metal Slug, arcades en para yeme oyunlarından biri, non-stop çalışan ve silah oyunudur. Başlangıçta Nazco tarafından oluşturuldu, ancak Şirketin SNK ile birleşmesinden sonra SNK'yı
geliştirmeye devam etti. Arcade oyunu olarak sunuldu Farklı platformlara geçerken, aynı zamanda oyuncular kendi oyunları içine güzel bir fikir verdi. Street Fighter dövüş oyunları denince akla gelen ilk oyunlardan biridir. Muhteşem tasarımıyla güvenilir bir oyun dünyası olan Takashi Nishiyama serisinin ilk oyunu 1987 yılında Capcom tarafından piyasaya
sürüldü. Ondan sonra mı? Ekranın başında harcanan sonsuz saatler, parmakları oyundan uyuşturulmuş ve tabii ki, tarifsiz zevk. Pac-Man'in yaratıcısı Toru Iwatani'nin adını taşıyan Pole Position, sanal ortama giren ilk yapımlardan biriydi. Shinithiro Okamoto ve Kazunori Savano tarafından geliştirilen oyun Namco etiketiyle piyasaya sürüldü. Arcade sloganı
ile tanıttı bir oyunda inanılmaz sürüş deneyimi, bir Formula 1 araba sürüş gibi hissettim, o dönemin teknolojisi ile de olsa. 1980'lerde başlayan ve 90'larda patlayan Arcade oyunu hastalığı, kısa sürede dünyayı kuşattı. Japonlar durmadı, oturmadı, bir oyun şirketi kurdu lar ve tüm dünyayı avlıyorlarmış gibi arcade oyunları yayınladılar. Birçok öğrencinin
harçlıklarını boğazlarında değil de jetonlara harcamasını ve akşamları avucunun içinde suyla eve gelmesini sağlayan bazı oyunları bir araya getirdik. 1. Sokak Çemberi Molekülleri, hatta oyuncunun döktüğü teri bile görebileceğiniz grafiklerle basketbol oyunları olmadığında ortadaydı. Data East tarafından 1994 yılında piyasaya sürülen oyun, basketbolseverler
için çok keyifli ydi. Her ülkenin avantajları vardır. Ancak, Tayvan tayvan bir basketbol potası olduğunu şüphe zamanlarında oyunda en iyi takım olduğu gerçeği oyunu üreten şirketin sahibi nerede çok az fikir verir ... Fransa'da, oyunun ikinci en iyi takım olarak, o ilk etapta bu oyun teknolojik sömürge siyasetinin meyvealmaya başladı ... Ya da, biraz hata
yaparsak, Tayvanlı bir oyun şirketinin zengin sahibine kaçan bir Fransız'ı bilemeyiz. Kobe Bryant, Allen Iverson, LeBron James, Amerika'nın o zamanlar oyunun en kötü takımı olduğu gerçeğini hazmedemeyen, bir grup Harlem arcade meraklısı, ve sonra bu hırsla çok garip şeyler yaptı... 2. Sokak dövüşçüsü. Nesil neredeyse bu oyun ile arcades bağımlısı. O
küçük çarşıdaki herkesin eline alacağım. Hırs oyundan alınamazsa, pet şişe lenmiş su bakkaldan alınır ve aduquette dönemin olanaklarına göre geri çekilir. Aduket ile kullanılmama hakkı bir oldu ... Çocuk hala gülümsüyor çünkü ne bir dayak var ... Oyun Capcom tarafından 1987 yılında piyasaya sürüldü. Oyun çok uzun süre tutulduğunda, yeni s hemen
sonra geldi ... Street Fighter 2, 2.5, 2.75, 3, CapCom gözleri para hırsları vardı ... Yeni geldi gibi, o geldi gibi geldi ... Şu anda ona bakıyoruz 2.75 olm 2.5 burada aduquette hareket etmeyecek Tartıştığımız zaman, sayıların kesirinin farkında olmadan önce ve hatta ilkokul 5'e ulaşmadan önce iyi ve kötü olduğunu öğrendik. Bu iyiydi ... İlk çıktığında sekiz
karakteri vardı. Her biri geldikleri ülkeyi temsil eden karakterlerin kendi dövüş tarzları ve yetenekleri vardı. Ryu ve Ken birçok şey esinlenerek en popüler karakterler vardı ve Chung Lee en kızgın Dhalsim (halk faggy Dals'm olarak bilinir!), ve Chung Li tekmeler ve tit ile hasta düştü biriydi ... Çünkü o oyunda tek kız oldu ... Bize daha azına razı olmayı öğretti...
Aynı zamanda dilimize mükemmel çekim desen getiriyor oyun, hala devam eden 28 yıl rağmen bir şekilde popüler. Nostalji sohbeti henüz kayda alınmamış kız kaldırıldı... Bunu aklınızdan uzak tutun. 3. Mortal Kombat 2 zamanının en önemli dövüş oyunlarından biridir, hatta birçok için en iyi. Onu diğerlerinden ayıran karanlık atmosfer, ve özellikle de rakibi
son yumrukla vurmak için kullanılan vahşi yöntemlerdir. (Hatta bazıları IŞİd'e ilham veren lerden şüpheleniliyor.) İlk kez 1992'de Atari için ortaya çıkan Mortal Kombat serisinin 2. İlk oyunda 7 karakter, ikinci oyunda ise 12 karakter vardı. Oyunda en popüler karakterler Sub-zero ve Akrep vardır. Street Fighter'daki Ryu ve Ken gibi, bu iki karakter ve benzer
görüşleri arasındaki mücadele her zaman ön planda olmuştur. Karakterler, diğer dövüş oyunlarından farklı olarak kendi dövüş tarzlarına sahip olsalar da, turun sonunda Fatality adlı özel bir bitiriciye girmeyi başardılar. John Cage ve ben birkaç kafa kesmek için gidiyoruz, biz kıç Raiden başkanı olacak ve ne oldu bize bakmak, bu ayrı bir makale ... 4. Metal
Slug tekrar 90s ve Snk, Japonya'da oluşturulan oyun şirketlerinden biri, Metal Slug adlı bir pazar güçlü bir oyun oynar. Arcade makinelerinin yeri doldurulamaz hale gelmesi uzun sürmez. Oyunda 2 büyük güçler vardır. Mawazaf ordusu ve isyancılar. Hikayedeki dört farklı karaktere ek olarak, General Donald Morden da vardır. O bizim ezeli düşmanımız. Biraz
Nazi, biraz Saddam benzeri görünen bu generalin oluşturduğu isyancılara karşı savaşıyoruz. Rehineler silahları kurtarıp güçlendirirken, oyun modlarına özgü yeni özelliklerle savaşı haksız hale getirebildik. Bir sürü bölüm vardı. Her bölüm farklı bir son oyun patronları ve her bölüm benzersiz bir dünya vardır ... Bu avuç içi nin su toplamasına neden olan oyun
sınıfına girmezdi; Hava soğuduğunda bana soru sormaya iten bir oyundu. İlk sikke yiyenlerden biri... Zaman içinde bir sikke ile bu oyunu bitirmek mümkün olanlar serin arcade müdavimleri hala gizlice kapalı kapılar ardında toplanan ve söylenti vardır o günleri yeniden ele almak için ebeveynlerinden gizli sigaralar. Ne yazık ki, biz bitiremedi çünkü davet bize
gelmedi ... 5. Tekken 3 Yine Japonya'da son ... İnan bana, başka bir şirket kuruldu ve o bir oyun oynamak istedi. Evet, 1994'teve. Başka bir dövüş oyunu Bandai sahnede. Tekken serisi de hikayesi ile iyi bilinen bir oyundur. Babadan oğula nefret, nefret ve sandalyenin devam eden mücadelesi onları birbirine düşman etti. Sen iyisin, ben iyiyim, hayır, bir şirket
yöneteceğim, dünyanın yarısı elime falan bakacak ve tüm dövüş kulübü hırssız. Belirteçleri çoğu 700 idi ... Özellikle küçük kasabalarda, bu çocukların 3D görmek ilk şeydir. İlk kozmik merak... İlk sol ve çıkış... Bu uzay değil, baş döndürücü ... Para tuzağı, haggar tekrar gitmek ... Oyunun ana karakterleri; Jin Kazama, Kazuya Mishima ve Heachi Mishima
rolünde. İsimleri okumadın, değil mi? Japonlar söz konusu olduğunda böyle olur... Hala.. Buna ek olarak, oyun 73 farklı karakter vardır. Her karakterin kendi dövüş stilleri ve kombinasyonları vardır. Diğer oyunların aksine, Tekken'in en özgün özelliklerinden biri oynamak için harika bir yer olmasıdır. Onlar kombinasyonları dayalı büyük görsel efektler ile
mekanik mücadele. Tekken'deki diğer akranları gibi modern çağda da oynamaya ve nefes almaya devam ediyor. Sadece oyun yalnız olduğunda, bir arkadaş bulmak için, kaldırılmış asla ... Kürk kürk. 6. King Of Fighter 98 SNK KoF tarafından yayımlanan en özel oyunlardan biridir. Bu SNK üretim oyunları en iyi karakterlerden hassm yıldız oluşturarak yapılan
bir oyundur. Fatal Fury ve Art of Fighting karakterlerini tek bir potada dümdüz ederek, o dönemin arcade müdavimlerine o zamanlar çok ilginç görünmeyen bir şey sundu. Ama bu dönemde başka işler de var, ilgili başka işler de var... O hipnotize ve Kardeşler Bogarde ve Ryo Sagazaki aynı ekranda attı. Bunu gören salonun sahibi eşref'in kahkahalarıyla
atmosfer daha da şenlikliydi... E de oyun ve süperstar Kyo Kusanagi ana karakterdir ... Dokunmanın tadını çıkarmak için... Hikayede, Rugal, oyunun en güçlü karakterlerinden biri, bir yeraltı mafya ve dünyanın en iyi savaşçıları davet eder ve güzel onları yener. Yendiği her dövüşçünün taşa dönüşmesini ve kendini müze haline getirsin. Hobi bak, arkadaş ...
Hala... Sürüm 94'te 3 paket seçebilirsiniz; Bu sürümde ilk kez bireysel olarak takımımız olarak yapıldık. Bu anlamda, dünyanın en kör yerleri olan atari salonlarına takım oluşturma vizyonu ve stratejiler getirmek, çocukların iyi düşünmelerini ve I'lerinde yarım puan almalarını sağladı. O, kendisinden daha fazlasını geri aldı. 95. versiyonda, oyundaki son adam
Rugal'ı bir kombinasyona sokmayı başardık ve bu inanılmaz karizmatik ve zor bir hareketti. Rugal o zaman müsait değildi, farklıydı... Fells üretimi için ücret sigara bir dalı oldu. O da kırdı ... 7. Sunset Riders Sunset Riders, ünlü oyun şirketi Konami tarafından geliştirilen, 1991 yılında piyasaya sürüldü. Sunset Riders, çok komik kovboy özünde Vahşi Batı'da
yer alıyordu... At Atı trende, varil arasında, orada, burada ... Sadece Vahşi Batı... Çocuk bu oyunda ellerini çürüttü iken, baba evde iyi ve çirkin görünümlü oldu ... Bu bağlamda baba-oğul ilişkilerine katkısı da tartışılmaktadır. Steve, Billy, Bob ve Cormano: Oyun dört ana karakter vardır. Karakterleri için kendi silahları var. Steve ve Billy silah kullanırken, Bob ve
Cormano tüfek kullandı. Gerçek kovboylar Steve ve Billy'nin yerine Meksika asıllı Cormano'ya döndük ve tüm ekranı kurşunlarla kapladık. Evet, bundan paçayı kurtaramıyoruz ama ekonomiyi orada öğrendik. Çünkü sikke değerliydi ve Steve ve Billy'nin fes attığı yere gidiyordu. Pisagor'u ararsan, ateş açısını hesaplayıp ilk bölümün sonuna tek bir işaretle
getiremez. Bu hırsları ile, o geometri den kazandığı atariye yatırım yapacak ... Bu bir rezalet olurdu ... 8. Crazy Taxi Oyunu ilk hayatımıza 1999 yılında geldi çılgın bir sürücü oyunu oldu. Onun türev oyunlar daha sonra çıktı, ama her zaman bizim zevkine çalıştı oyun Crazy Taxi oldu. Bu farklı şekillerde taksi sürüş hakkında nesil söyler bir oyundu. Şehirde bir
taksi şoförü ve amacınız onları çok fazla sallayarak olmadan en kısa sürede onların yerine yolcu almaktır. Dedik mi? Bu oyunda, neredeyse sallayarak olmadan bir yerden yere bir yolcu almak mümkün değildir. Aracınızın hızlanma ve atlama gibi garip özelliklere sahiptir, çok rahat ve hızlı yerlerde engelleri aşmak için izin. Müşteriyi ne kadar erken alırsanız, o
kadar çok puan kazanırsınız. Sabit bir geri sayım sabit bir yarış ve sürekli eylemdir. Müşteri türleri ve numaraları duruma göre değişir ve mutlu olmaları önemlidir. Bazıları bu hızı oldukça çok severken, diğerleri şu diyerek sorunlara yol açabilir: Ben ne tür bir taksi durağıyım? Bir çocuk bu oyunu oynadıktan sonra bir taksi şoförü olmaya karar verdi, o çok hayal
kırıklığına uğradı. 9. Snow Bross O zaman en özel oyunlarından biri, tabii ki, Snow Bross oldu ... Ve bir müdavim vardı, ve sadece bir nefret. 1990 yılında Capcom tarafından yayımlanan oyun, kalbini kaybetmeye yetecek kadar ona mal olan 7-12 yaş arası bir izleyici kitlesi için çok zorluydu. Zemin kat oluşan koridorlarda yürümeye çalışmayın, aşağı
inemezsiniz... Sarı-mavi-kırmızı iksirler derken, her biri farklı bir güce sahip... Çocukları oyundan attı ve şöyle dedi: Ya bu işte çok iyi olduğumu düşünmüyorsam? İlk sakatlıklar, ilk içe dönükler, önce benden saçma olacağını sanmıyorum, babam bu oyunda haklı. Bir istilacı nesliydi. Kar nedeniyle oyundan soğuyan ve her hafta en sevdikleri şovun dereye
girmesini beklerken hayatı çürütmek için bir hobi edinemeyen yüz binlerce insan. 10. Pac-man Pac-Man arcade oyunları tarihinin en eski üyelerinden biridir. Piyasaya sürüldü. 1980 yılında ve efsanevi bir oyundur. Böyle harika bir hikâyeleri ve devasa bir animasyon mekaniği yok. Onun hedefi; her zamanki şekilde labirentine dolaşıp, küçük sarı diskler
toplama ve meyve yeme Yemek yemeye çalışan rakiplerinizi yenmek için. İzlediğiniz yollar ve konsantre oyunda başarıya götürecek en büyük oyunculardır. Nesilden nesile aktarılan bir kültürel miras haline gelmiştir. Bugünün kafasıyla, aslında anlamsız, komik bir oyun. Çünkü biz oldukça yukarıda övdü ... Yani ... Madonna gibi, şarkıcıyokluğunda ünlü olmak
oldu, oyun bu güne geldi, o yokluğunda çıktı gibi. Yaratıcılarının varislerinin hala bir şekilde ekmek yediğini söyleyelim. Diyelim ki gösteriniz üzerimize düşen üç dönümlük patates tarlasının oğlu. Facebook'ta paylaşın, Twitter'da gönderin ve Tanrı'ya gönderin
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