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2δ Γαµε Προγραµµινγ Ωιτη Ξνα 4 Μυρραψ Στατε Υνιϖερσιτψ
Ασ ρεχογνιζεδ, αδϖεντυρε ασ χαπαβλψ ασ εξπεριενχε νοτ θυιτε λεσσον, αµυσεµεντ, ασ χοµπετεντλψ ασ χοντραχτ χαν βε γοττεν βψ ϕυστ χηεχκινγ ουτ α βοοκσ 2δ γαµε προγραµµινγ ωιτη ξνα 4 µυρραψ στατε υνιϖερσιτψ µορεοϖερ ιτ ισ νοτ διρεχτλψ δονε, ψου χουλδ ενδυρε εϖεν µορε αλµοστ τηισ λιφε, µορε ορ λεσσ τηε ωορλδ.
Ωε φινδ τηε µονεψ φορ ψου τηισ προπερ ασ σκιλλφυλλψ ασ εασψ ωαψ το γετ τηοσε αλλ. Ωε πρεσεντ 2δ γαµε προγραµµινγ ωιτη ξνα 4 µυρραψ στατε υνιϖερσιτψ ανδ νυµερουσ εβοοκ χολλεχτιονσ φροµ φιχτιονσ το σχιεντιφιχ ρεσεαρχη ιν ανψ ωαψ. αµονγ τηεµ ισ τηισ 2δ γαµε προγραµµινγ ωιτη ξνα 4 µυρραψ στατε υνιϖερσιτψ τηατ χαν βε ψουρ παρτνερ.
ΞΝΑ 2δ Ανιµατιον Τυτοριαλ
ΞΝΑ 2δ Ανιµατιον Τυτοριαλ βψ ϕαµεσ φερρψ 8 ψεαρσ αγο 11 µινυτεσ, 44 σεχονδσ 69,069 ϖιεωσ Τηισ ισ α ϖερψ σιµπλε , τυτοριαλ , ον ηοω το ανιµατε α σπριτεσηεετ ιν , ΞΝΑ Γαµε , Στυδιο 4. Τηισ ισ µψ φιρστ , τυτοριαλ , σο αλλ χοµµεντσ
2∆ Γαµε ∆εϖελοπµεντ: Ιµπορτινγ ανδ ∆ραωινγ 2∆ Ιµαγεσ ιν αν ΞΝΑ Γαµε
2∆ Γαµε ∆εϖελοπµεντ: Ιµπορτινγ ανδ ∆ραωινγ 2∆ Ιµαγεσ ιν αν ΞΝΑ Γαµε βψ ∆αϖιδ Ηαψσ 8 ψεαρσ αγο 23 µινυτεσ 141 ϖιεωσ 2∆ Γαµε ∆εϖελοπµεντ , : Ιµπορτινγ ανδ ∆ραωινγ , 2∆ , Ιµαγεσ ιν αν , ΞΝΑ , Γαµε. Σεε ηττπ:−−ωωω.µατηηεαλσ.χοµ φορ µορε ϖιδεοσ.
Μιχροσοφτ ΞΝΑ − 2∆ Γαµε Προγραµµινγ
Μιχροσοφτ ΞΝΑ − 2∆ Γαµε Προγραµµινγ βψ Αψκυτ Ακτα? 6 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 4 σεχονδσ 391 ϖιεωσ ΞΝΑ , ιλε Οψυν Προγραµλαµα ρνε?ι.
Χοδε−Ιτ−Ψουρσελφ! Σιµπλε Τιλε Βασεδ Πλατφορµ Γαµε #1
Χοδε−Ιτ−Ψουρσελφ! Σιµπλε Τιλε Βασεδ Πλατφορµ Γαµε #1 βψ ϕαϖιδξ9 3 ψεαρσ αγο 39 µινυτεσ 143,314 ϖιεωσ Τηισ ϖιδεο σηοωσ ηοω το µακε α σιµπλε ψετ σµοοτη τιλε−βασεδ , 2∆ , πλατφορµ , γαµε , , σιµιλαρ το χλασσιχ οφφερινγσ φροµ ολδερ χονσολεσ.
Λετ∋σ Χοδε: Τηε Τ−Ρεξ Ρυννερ Γαµε ωιτη ΜονοΓαµε | Τυτοριαλ | Παρτ 1
Λετ∋σ Χοδε: Τηε Τ−Ρεξ Ρυννερ Γαµε ωιτη ΜονοΓαµε | Τυτοριαλ | Παρτ 1 βψ Λυχκψ Γοοδριχη 11 µοντησ αγο 31 µινυτεσ 12,287 ϖιεωσ Παρτ 1 οφ ανοτηερ ιµπροµπτυ , τυτοριαλ , −στψλε χοδινγ σεσσιον Ιν τηισ οφφ−τηε−χυφφ ϖιδεο σεριεσ, ωε∋ρε γοινγ το δεϖελοπ α φυλλ , γαµε ,
2∆ ΞΝΑ ωορλδ τανκ βαττλε
2∆ ΞΝΑ ωορλδ τανκ βαττλε βψ Μαρχο Βορχηι 6 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 22 σεχονδσ 60 ϖιεωσ Σιµπλε , 2∆ γαµε , . Μψ οτηερ , γαµε , : ωωω.αστεροιδ.αλτερϖιστα.οργ Ι ρεαδ τηισ , βοοκ , :
Ηοω το µακε α 2∆ Γαµε ιν Υνιτψ
Ηοω το µακε α 2∆ Γαµε ιν Υνιτψ βψ Βραχκεψσ 2 ψεαρσ αγο 14 µινυτεσ, 28 σεχονδσ 4,328,302 ϖιεωσ Ωαντ το µακε α , 2∆ γαµε , βυτ δον∋τ κνοω ωηερε το σταρτ? Τηισ ϖιδεο σηουλδ ηελπ ποιντ ψου ιν τηε ριγητ διρεχτιον! ? Φρεε Ασσετσ Λιστ:
Ροχκ Ραιν − 2∆ Χ# ΞΝΑ Γαµε
Ροχκ Ραιν − 2∆ Χ# ΞΝΑ Γαµε βψ ϑεσσε Σχηιπιλοω 12 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 1 σεχονδ 5,713 ϖιεωσ Ονε νιγητ Ι φολλοωεδ τηρουγη χηαπτερ 3 φροµ ∴∀Βεγιννινγ , ΞΝΑ , 2.0 , Γαµε Προγραµµινγ , ∴∀ ανδ Ι χαµε υπ ωιτη τηισ δοδγινγ γαµε.
5 Βοοκσ Εϖερψ Γαµε ∆εϖελοπερ Σηουλδ Ρεαδ | Γαµε ∆εϖ Γολδ
5 Βοοκσ Εϖερψ Γαµε ∆εϖελοπερ Σηουλδ Ρεαδ | Γαµε ∆εϖ Γολδ βψ ΣΗ∆ Γαµεσ 1 ψεαρ αγο 14 µινυτεσ, 54 σεχονδσ 12,707 ϖιεωσ Τοδαψ∋σ Γολδ : 5 , Βοοκσ , τηατ χοµπλετελψ χηανγεδ τηε ωαψ Ι µακε , γαµεσ , ! Ι βελιεϖε τηεψ αρε εσσεντιαλ ρεαδινγ µατεριαλ φορ ανψ , γαµε ,
Ωηατ 2∆ Γαµε Ενγινε το Υσε ιν 2020
Ωηατ 2∆ Γαµε Ενγινε το Υσε ιν 2020 βψ Μ. Σ. Φαρζαν 1 ψεαρ αγο 26 µινυτεσ 30,487 ϖιεωσ Φινδ ουτ ωηατ , 2∆ γαµε , ενγινε ψου σηουλδ υσε το µακε ψουρ νεξτ , γαµε , ! Ρεαχτ: ηττπσ://ψουτυ.βε/γτΚΕκυησΩΟσ?τ=59 Υνιτψ , 2∆ , :
Ηοω Χελεστε Ωασ Μαδε ανδ Ινσπιρεδ βψ Ρεαλ Λιφε Ροχκ Χλιµβινγ
Ηοω Χελεστε Ωασ Μαδε ανδ Ινσπιρεδ βψ Ρεαλ Λιφε Ροχκ Χλιµβινγ βψ ΤηατΓυψΓλεν 7 µοντησ αγο 20 µινυτεσ 57,938 ϖιεωσ Τηισ Χελεστε δοχυµενταρψ δεταιλσ τηε , δεϖελοπµεντ , οφ τηε ϖιδεο , γαµε , Χελεστε ανδ γοεσ βεηινδ τηε σχενεσ οφ ιτσ χρεατιον.
Ωηψ Ι∋µ Γλαδ Ι ∆ιδν∋τ Υσε α Γαµε Ενγινε
Ωηψ Ι∋µ Γλαδ Ι ∆ιδν∋τ Υσε α Γαµε Ενγινε βψ ∆αΦλυφφψΠοτατο 3 µοντησ αγο 5 µινυτεσ, 34 σεχονδσ 169,153 ϖιεωσ Ι∋ϖε βεεν µακινγ , γαµεσ , φορ 7 ψεαρσ ανδ Ι∋µ στιλλ γλαδ Ι χηοσε το υσε γραπηιχσ λιβραρψ. Τηε χηοιχε οφ ωηετηερ το υσε αν ενγινε ορ νοτ
Ηοω Ι Λεαρνεδ Γαµε ∆εϖελοπµεντ ιν 30 ∆αψσ
Ηοω Ι Λεαρνεδ Γαµε ∆εϖελοπµεντ ιν 30 ∆αψσ βψ Τρεν Βλαχκ 7 µοντησ αγο 12 µινυτεσ, 13 σεχονδσ 197,145 ϖιεωσ Ι∋ϖε βεεν σεεινγ α λοτ οφ ∴∀6 µοντησ οφ υνιτψ προγρεσσ∴∀ τψπε οφ ϖιδεοσ. Ωελλ, Ι δον∋τ ρεαλλψ ηαϖε 6 µοντησ το λεαρν , γαµε δεϖελοπµεντ ,
Γεττινγ ιντο Γαµε Προγραµµινγ ωιτη Χ# ορ Χ++
Γεττινγ ιντο Γαµε Προγραµµινγ ωιτη Χ# ορ Χ++ βψ Στεφαν Μισχηοοκ 1 ψεαρ αγο 6 µινυτεσ, 21 σεχονδσ 122,799 ϖιεωσ Ταλκινγ αβουτ τηε ρεαλιτιεσ οφ , γαµε προγραµµινγ , . Σο, σηουλδ ψου λεαρν Χ++ ανδ Χ# το γετ ιντο , γαµε προγραµµινγ , . Μψ ποπυλαρ
Μακε ψουρ φιρστ 2∆ πλατφορµερ γαµε ΙΝ ϑΥΣΤ 10 ΜΙΝΥΤΕΣ (Γοδοτ Γαµε Ενγινε)
Μακε ψουρ φιρστ 2∆ πλατφορµερ γαµε ΙΝ ϑΥΣΤ 10 ΜΙΝΥΤΕΣ (Γοδοτ Γαµε Ενγινε) βψ Ελι Χυαψχονγ 9 µοντησ αγο 10 µινυτεσ, 26 σεχονδσ 140,485 ϖιεωσ Ωε∋ρε βαχκ ωιτη α βεγιννερ−φριενδλψ 10 µινυτε , τυτοριαλ , φορ α , 2∆ , πλατφορµερ , γαµε , ωιτη Γοδοτ! Ηοπινγ τηατ τηισ χουλδ ηελπ ψου ουτ
Βεστ Λανγυαγεσ φορ Γαµε ∆εϖελοπµεντ ιν 2019?
Βεστ Λανγυαγεσ φορ Γαµε ∆εϖελοπµεντ ιν 2019? βψ Στεφαν Μισχηοοκ 2 ψεαρσ αγο 7 µινυτεσ, 5 σεχονδσ 104,328 ϖιεωσ Ασ προµισεδ, τηε 30% οφφ χουπον: ΝερδΒοξερ Τηεσε δαψσ ψου ηαϖε µανψ διφφερεντ λανγυαγεσ ανδ λιβραριεσ το χηοοσε φροµ ιφ ψου
Ωηατ Προγραµµινγ Λανγυαγε Σηουλδ Ι Λεαρν Φιρστ?
Ωηατ Προγραµµινγ Λανγυαγε Σηουλδ Ι Λεαρν Φιρστ? βψ ΧΣ ∆οϕο 3 ψεαρσ αγο 5 µινυτεσ, 31 σεχονδσ 1,491,265 ϖιεωσ Ωηατ , προγραµµινγ , λανγυαγε το λεαρν φιρστ? Ωατχη τηισ ϖιδεο το φινδ ουτ. Μψ Πψτηον τυτοριαλσ: ηττπσ://γοο.γλ/4δΘΜσϑ Κεεπ ιν τουχη
Μακε αν Αχτιον ΡΠΓ ιν Γοδοτ 3.2
Μακε αν Αχτιον ΡΠΓ ιν Γοδοτ 3.2 βψ ΗεαρτΒεαστ 1 ψεαρ αγο 34 µινυτεσ 607,698 ϖιεωσ Λεαρν το µακε αν Αχτιον ΡΠΓ ιν Γοδοτ Ενγινε 3.2. Γοδοτ ισ α ωονδερφυλ φρεε ανδ οπεν σουρχε , γαµε , ενγινε δεσιγνεδ φορ ινδιεσ.
Συπερ Μαριο Ωορλδ ιν Χ# (+ σουρχε χοδε)
Συπερ Μαριο Ωορλδ ιν Χ# (+ σουρχε χοδε) βψ ΜαγιχΦινδ 4 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 2 σεχονδσ 32,252 ϖιεωσ Συπερ Μαριο Ωορλδ ιν τηε Χ# , προγραµµινγ , λανγυαγε. , Μονογαµε , /, ΞΝΑ , φραµεωορκ. , Γαµε , ωασ µαδε φορ Οηιο Στατε Υνιϖερσιτψ ΧΣΕ
Ωριτε α Γαµε Ενγινε? − ΩΗΨ ανδ ΗΟΩ.
Ωριτε α Γαµε Ενγινε? − ΩΗΨ ανδ ΗΟΩ. βψ ϑονασ Τψρολλερ 2 ψεαρσ αγο 24 µινυτεσ 258,576 ϖιεωσ Σηουλδ ψου ωριτε ψουρ οων , γαµε , ενγινε? Ανδ ηοω δο ψου εϖεν ωριτε ονε? Ι νεϖερ θυιτε υνδερστοοδ ωηψ σοµε , γαµε , δεϖελοπερσ
Βεστ Χουρσεσ ανδ Βοοκσ φορ Γαµε ∆εϖελοπερσ (Υνιτψ 3∆ ορ Υνρεαλ Ενγινε)
Βεστ Χουρσεσ ανδ Βοοκσ φορ Γαµε ∆εϖελοπερσ (Υνιτψ 3∆ ορ Υνρεαλ Ενγινε) βψ Ινφαλλιβλε Χοδε 1 ψεαρ αγο 4 µινυτεσ, 2 σεχονδσ 6,665 ϖιεωσ Ωηετηερ ψου υσε Υνιτψ 3∆ ορ Υνρεαλ Ενγινε, τηερε αρε τονσ οφ ρεσουρχεσ αϖαιλαβλε το ηελπ ψου λεαρν ηοω το µακε , γαµεσ , . Τηερε∋σ
Γεττινγ Σταρτεδ Ωιτη ΜονοΓαµε
Γεττινγ Σταρτεδ Ωιτη ΜονοΓαµε βψ Ωορλδ οφ Ζερο 3 ψεαρσ αγο 34 µινυτεσ 70,412 ϖιεωσ Ρετυρνινγ το , ΜονοΓαµε , αφτερ ψεαρσ οφ νοτ τουχηινγ ιτ. Λετσ λεαρν ηοω το γετ σταρτεδ ανδ ωηατ ηασ χηανγεδ σινχε , ΞΝΑ , ωασ
Ηοω Ι Σταρτεδ Μακινγ Γαµεσ | 2 Μοντησ οφ Γαµε ∆εϖελοπµεντ
Ηοω Ι Σταρτεδ Μακινγ Γαµεσ | 2 Μοντησ οφ Γαµε ∆εϖελοπµεντ βψ Ριχ 1 ψεαρ αγο 6 µινυτεσ, 14 σεχονδσ 1,079,362 ϖιεωσ Ιτ∋σ οφφιχιαλλψ βεεν 2 µοντησ εϖερ σινχε Ι σταρτεδ ωορκινγ ον Θυαντυµ Ρυινσ! Ηερε∋σ α λιττλε οϖερϖιεω οφ ηοω Ι σταρτεδ ανδ εϖερψτηινγ
Πιξελβοξ −− Νεω Αλλ−Ιν−Ονε Εασψ 2∆ Γαµε Ενγινε
Πιξελβοξ −− Νεω Αλλ−Ιν−Ονε Εασψ 2∆ Γαµε Ενγινε βψ Γαµεφροµσχρατχη 1 ψεαρ αγο 14 µινυτεσ, 49 σεχονδσ 60,089 ϖιεωσ Πιξελβοξ ισ α νεω οπεν σουρχε , 2∆ γαµε , ενγινε, ωιτη α χοµπλετε σετ οφ τοολσ, ινχλυδινγ α µαπ εδιτορ, σπριτε εδιτορ, σουνδ ΦΞ ανδ
ΞΝΑ 3∆ Γαµε ∆εϖελοπµεντ Βψ Εξαµπλε Τυτοριαλ: Μιξινγ 2∆ ανδ 3∆ | παχκτπυβ.χοµ
ΞΝΑ 3∆ Γαµε ∆εϖελοπµεντ Βψ Εξαµπλε Τυτοριαλ: Μιξινγ 2∆ ανδ 3∆ | παχκτπυβ.χοµ βψ Παχκτ ςιδεο 7 ψεαρσ αγο 1 µινυτε, 31 σεχονδσ 736 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο, ωε∋λλ δραω α , 2∆ , βαχκγρουνδ, ωιτη α 3∆ µοδελ ιν φροντ οφ ιτ; ανδ τηυσ νεεδ το ρεσετ στατεσ ον τηε γραπηιχσ χαρδ. ο ∆ραω
Γαµε Ενγινε ςσ Γαµε Φραµεωορκ −− Ωηεν το Υσε Ωηιχη?
Γαµε Ενγινε ςσ Γαµε Φραµεωορκ −− Ωηεν το Υσε Ωηιχη? βψ Γαµεφροµσχρατχη 3 ψεαρσ αγο 6 µινυτεσ, 59 σεχονδσ 25,544 ϖιεωσ Τηισ ϖιδεο ισ διρεχτλψ ιν ανσωερ το α θυεστιον, ωηεν σηουλδ Ι υσε τηισ φραµεωορκ (Αλλεγρο ιν τηατ εξαµπλε) ινστεαδ οφ α , γαµε , ενγινε
Βυιλδινγ Γαµεσ ωιτη ΜονοΓαµε
Βυιλδινγ Γαµεσ ωιτη ΜονοΓαµε βψ Μιχροσοφτ ∆εϖελοπερ 2 ψεαρσ αγο 20 µινυτεσ 35,037 ϖιεωσ ΜονοΓαµε , ισ αν Οπεν Σουρχε ιµπλεµεντατιον οφ τηε Μιχροσοφτ , ΞΝΑ , 4 Φραµεωορκ. Ιτ αλλοωσ δεϖελοπερσ το χρεατε , γαµεσ , φορ ιΟΣ,
Τηε Φιϖε Βεστ Βοοκσ Φορ Ινδιε Γαµε ∆εϖελοπερσ
Τηε Φιϖε Βεστ Βοοκσ Φορ Ινδιε Γαµε ∆εϖελοπερσ βψ ϕµβιϖ 5 µοντησ αγο 8 µινυτεσ, 58 σεχονδσ 1,279 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο Ι ταλκ αβουτ τηε φιϖε , βοοκσ , αβουτ ινδιε , γαµε δεϖελοπµεντ , τηατ ηαϖε βεεν τηε µοστ ηελπφυλ ανδ τρανσφορµατιϖε φορ µε
2∆ Γαµε Ενγινε βψ 13−ΨΕΑΡ−ΟΛ∆! // Χοδε Ρεϖιεω
2∆ Γαµε Ενγινε βψ 13−ΨΕΑΡ−ΟΛ∆! // Χοδε Ρεϖιεω βψ Τηε Χηερνο 7 µοντησ αγο 27 µινυτεσ 165,292 ϖιεωσ Σενδ αν εµαιλ το χηερνορεϖιεω≅γµαιλ.χοµ ωιτη ψουρ σουρχε , χοδε , , α βριεφ εξπλανατιον, ανδ ωηατ ψου νεεδ ηελπ ωιτη/ωαντ µε το
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