
Detailed step by step instructions on developing a video game 

Hướng dẫn chi tiết từng bước về việc phát triển một trò chơi điện tử 

Developing a video game can be a complex and time-consuming process, 

but it can also be a rewarding and creative endeavor. 

Phát triển một trò chơi điện tử có thể là một quá trình phức tạp và tốn thời 

gian, nhưng nó cũng có thể là một nỗ lực bổ ích và sáng tạo. 

Here are some general steps that you can follow to develop a video game: 

Dưới đây là một số bước chung mà bạn có thể làm theo để phát triển trò 

chơi điện tử: 

Start by coming up with an idea for your game. 

Bắt đầu bằng cách đưa ra một ý tưởng cho trò chơi của bạn. 

This can be anything from a simple concept to a fully fleshed-out story with 

characters, settings, and gameplay mechanics. 

Đây có thể là bất cứ điều gì từ một khái niệm đơn giản đến một câu chuyện 

hoàn toàn xác thịt với các nhân vật, cài đặt và cơ chế chơi trò chơi. 

Once you have an idea, you should create a design document that outlines 

the details of your game. 

Khi bạn có ý tưởng, bạn nên tạo một tài liệu thiết kế phác thảo các chi tiết 

của trò chơi của bạn. 

This document should include things like the game's story, characters, 

gameplay mechanics, and any other important details. 

Tài liệu này nên bao gồm những thứ như câu chuyện của trò chơi, nhân 

vật, cơ chế chơi trò chơi và bất kỳ chi tiết quan trọng nào khác. 

Next, you'll need to decide on the technology you'll use to build your game. 

Tiếp theo, bạn sẽ cần quyết định công nghệ bạn sẽ sử dụng để xây dựng 

trò chơi của mình. 



This could be a game engine like Unity or Unreal Engine, or a more 

specialized tool like a level editor or animation software. 

Đây có thể là một công cụ trò chơi như Unity hoặc Unreal Engine, hoặc 

một công cụ chuyên dụng hơn như trình chỉnh sửa cấp độ hoặc phần mềm 

hoạt hình. 

Once you have your technology in place, you can start building your game. 

Khi bạn đã có sẵn công nghệ của mình, bạn có thể bắt đầu xây dựng trò 

chơi của mình. 

This will involve creating artwork, writing code, and implementing gameplay 

mechanics. 

Điều này sẽ liên quan đến việc tạo tác phẩm nghệ thuật, viết mã và triển 

khai cơ chế chơi trò chơi. 

As you develop your game, it's important to playtest it regularly to ensure 

that it's fun and engaging. 

Khi bạn phát triển trò chơi của mình, điều quan trọng là phải chơi nó 

thường xuyên để đảm bảo rằng nó thú vị và hấp dẫn. 

You can do this by inviting friends and colleagues to play your game and 

provide feedback. 

Bạn có thể làm điều này bằng cách mời bạn bè và đồng nghiệp chơi trò 

chơi của bạn và cung cấp phản hồi. 

Once your game is complete, you'll need to test it thoroughly to make sure 

it's free of bugs and other technical issues. 

Khi trò chơi của bạn hoàn tất, bạn sẽ cần phải kiểm tra kỹ lưỡng để đảm 

bảo rằng nó không có lỗi và các vấn đề kỹ thuật khác. 

You can do this by running the game on different devices and operating 

systems, and by enlisting the help of beta testers. 



Bạn có thể làm điều này bằng cách chạy trò chơi trên các thiết bị và hệ 

điều hành khác nhau và bằng cách tranh thủ sự trợ giúp của những người 

thử nghiệm beta. 

Finally, you can release your game to the public. 

Cuối cùng, bạn có thể phát hành trò chơi của mình ra công chúng. 

This could be through a digital distribution platform like Steam, the App 

Store, or Google Play, or through physical copies sold in stores. 

Điều này có thể thông qua một nền tảng phân phối kỹ thuật số như Steam, 

App Store hoặc Google Play hoặc thông qua các bản sao vật lý được bán 

trong các cửa hàng. 

Overall, the process of developing a video game can be complex and 

involves many different steps. 

Nhìn chung, quá trình phát triển một trò chơi điện tử có thể phức tạp và 

bao gồm nhiều bước khác nhau. 

However, by following these general guidelines and being willing to put in 

the time and effort, you can create a unique and enjoyable game that 

people will love to play.  

Tuy nhiên, bằng cách làm theo các hướng dẫn chung này và sẵn sàng 

dành thời gian và công sức, bạn có thể tạo ra một trò chơi độc đáo và thú 

vị mà mọi người sẽ thích chơi. 

There are many different types of gamification that can be effective for 

mobile applications. 

Có nhiều loại trò chơi hóa khác nhau có thể có hiệu quả cho các ứng dụng 

di động. 

Some examples include: 

Một số ví dụ bao gồm: 



Progress tracking: This involves giving users a sense of progress as they 

use the app, through features like level-ups, progress bars, or achievement 

badges. 

Theo dõi tiến trình: Điều này liên quan đến việc mang lại cho người dùng 

cảm giác tiến bộ khi họ sử dụng ứng dụng, thông qua các tính năng như 

tăng cấp, thanh tiến trình hoặc huy hiệu thành tích. 

Social comparison: This involves allowing users to compare their progress 

or performance with that of their friends or other users, which can be a 

powerful motivator. 

So sánh xã hội: Điều này liên quan đến việc cho phép người dùng so sánh 

tiến trình hoặc hiệu suất của họ với bạn bè hoặc những người dùng khác, 

đây có thể là một động lực mạnh mẽ. 

Quests and challenges: Offering users quests or challenges to complete 

can make the app more engaging and give users a sense of 

accomplishment when they complete them. 

Nhiệm vụ và thử thách: Việc cung cấp cho người dùng các nhiệm vụ hoặc 

thử thách để hoàn thành có thể làm cho ứng dụng hấp dẫn hơn và mang 

lại cho người dùng cảm giác hoàn thành khi họ hoàn thành chúng. 

Feedback and rewards: Providing users with feedback on their 

performance and offering rewards for achieving certain goals can be an 

effective way to keep them engaged with the app. 

Phản hồi và phần thưởng: Cung cấp cho người dùng phản hồi về hiệu suất 

của họ và cung cấp phần thưởng để đạt được các mục tiêu nhất định có 

thể là một cách hiệu quả để giữ họ tương tác với ứng dụng. 

Gamified design: Gamifying the overall design of the app, through features 

like avatars, leaderboards, and other game-like elements, can make it more 

engaging and fun to use. 

Thiết kế trò chơi: Gamifying thiết kế tổng thể của ứng dụng, thông qua các 

tính năng như hình đại diện, bảng xếp hạng và các yếu tố giống như trò 

chơi khác, có thể làm cho nó hấp dẫn và thú vị hơn khi sử dụng. 



Ultimately, the most effective type of gamification will depend on the goals 

of the app and the preferences of its target audience. 

Cuối cùng, loại trò chơi hóa hiệu quả nhất sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của 

ứng dụng và sở thích của đối tượng mục tiêu. 


