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Lav Computerspil med GameMaker Jon Overgaard Christiansen Hent PDF Computerspil er fascinerende, og
du kan selv lave dem! Denne bog er til dig, der gerne vil have et indblik i, hvordan man i praksis udvikler
computerspil med hensyn til udseende, lyd, effekter og det vigtigste: spilbarhed ogsa kaldet gameplay.

Lær om
Spiltyper: action, ræs, rollespil og platform

Elementer: sprites, tiles, lyd, dialog
Banedesign
Skudogliv
Missioner

Omgangstæller
Undgå forhindringer

Bogen er bygget over et genialt program, Game Maker, som gør det nemt at opbygge langt de fleste typer spil
uden, at du skal kende til avanceret programmering. I Game Maker kan du med simple valg og lidt lettere

programmering komme langt. Avancerede brugere kan udvide spillene med mere programmering.
Game Maker findes i en gratis version, som er tilstrakkelig til at afprøve alle eksemplerne i denne bog.

Game Maker kan hentes på adressen "http://www.gamemaker.nl"
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