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Tässä kandidaatintyössä esitellään mobiilimarkkoiden pirstaloitumisongelma,  ja se millaisia

haasteita  kehittäjät  voivat  kokea  kehittäessään  sovelluksia,  jotka  tukevat  useampia

mobiilialustoja.  Lisäksi  työssä  esitellään  erilaisia  mobiilisovelluksissa  käytettäviä

monetisaatiomalleja.  Työssä  tarkastellaan  myös  monialustakehitystyökalujen  ja  HTML5-

tekniikan  soveltuvuutta  mobiilialustojen  kehityshaasteiden  ratkaisemiseen.  Työn  lopuksi

toteutetaan  ja  julkaistaan  käytännön  pelisovellus  monialustatyökalulla  eri  alustoja  tukien.

Tämän demosovelluksen avulla perehdytään julkaisuprosesseihin käytännössä,  tuoden esille

eri alustojen asettamia vaatimuksia kehittäjälle.
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This  Bachelor's  thesis  examines  the  fragmentation  problem present  in  the  current  mobile

markets and the problems that mobile developers are facing when developing mobile apps

supporting multiple mobile platforms. This thesis also covers different monetization methods

that are widely used in the current mobile apps. This thesis also brings forward ways on how

cross-platform tools and techniques like HTML5 alleviate the problems present in mobile app

development. As a part of this thesis, a simple mobile game supporting multiple platforms is

implemented and published to the platforms' marketplaces. This demo app is used to get first

hand  experience  in  the  publishing  processes,  observing  the  different  requirements  of  the

platforms that are set for the app developers.
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1 JOHDANTO

Tässä johdanto-osiossa esitellään lyhyesti työn aihealueeseen liittyviä taustaseikkoja. Lisäksi

osiossa  rajataan  työlle  asetetut  tavoitteet  ja  rajaukset,  sekä  käydään  läpi  työn  rakenne

osiokohtaisesti.

1.1 Tausta

Mobiililaitteet  ovat  kehittyneet  hurjasti  viimeisen  vuosikymmenen  aikana.  Nykyisin

mobiililaitteiden  suorituskyky  ja  käytettävyys  mahdollistavat  yhä  monipuolisempien

sovellusten,  sekä etenkin pelien suorittamisen  laitteilla.  ICT-alan konsultointiyritys  Gartner

arvioi,  että  vuoteen  2017  mennessä  mobiilisovellusmarkkinoiden  liikevaihto  ylittää  77

miljardia  Yhdysvaltain  dollaria  [1].  Tässä  valossa  ei  olekkaan  hankala  ymmärtää  miksi

sovellusten kehittämisestä on muodostunut erittäin suosittu ja kannattava bisnesalue. 

Huomattavaa mobiilipelaamisen yleistymisessä on se seikka, etteivät mobiilipelit keskimäärin

ole monimutkaisuudeltaan perinteisiä mittavia työpöytä- tai konsolipelejä vastaavalla tasolla.

Tämä  johtuu  enimmäkseen  siitä,  että  käyttäjien  odotukset  mobiilipeleistä  ja  niiden

massiivisuudesta eivät ole läheskään yhtä vaativia. Laajuudeltaan yksinkertaisempien pelien

suosio on tuonut alalle sen mullistuksen, ettei pelien kaupallisen potentiaalin valjastamiseen

enää  välttämättä  tarvita  suuria  kehitystiimejä  tai  nimekkäitä  julkaisijoita,  vaan  myös

pienemmillä toimijoilla on mahdollisuuksia menestyä markkinoilla. 

Siinä missä mobiilisovellusmarkkinat  olivat  vielä  ennen, viimeisen  vuosikymmenen aikana

tapahtunutta  mobiililaitteiden  buumia,  olleet  hyvin  pirstaloituneita  –  ovat  nykyisin

markkinoiden  suuret  pelurit  kuten  Apple,  Google  ja  Microsoft  muodostaneet  omia

ekosysteemejään  menestyneiden  laite-  ja  palvelutarjontansa  ympärille.  Näiden  suurien

ekosysteemien  muodostuminen  onkin  suoraviivaistanut  käyttäjille  mobiilisovellusten

löytämistä, sekä ostos- ja asennusprosessia.  

Vaikka  sovellusten  lataaminen  laitteisiin  on  tehty  erittäin  helpoksi  käyttäjällä  käytössä

olevasta  alustasta  riippumatta  –  joutuvat  sovellusten  kehittäjät  toimimaan  toisistaan
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merkittävästi  poikkeavien  kehitys-  ja  julkaisuympäristöjen  parissa  saadakseen  sovellukset

asiakkaiden  saataville.  Tämän  pulman  helpottamiseksi  on  kehittäjille  saatavilla  kuitenkin

paljon erilaisia   monialustakehitystyökaluratkaisuja.  On kuitenkin  tärkeää  huomata  etteivät

talläisetkään  työkalut  yleensä  tarjoa  valmiita  vastauksia  kaikkiin  monialustakehitykseen

liittyviin  ongelmiin,  kuten  esimerkiksi  mainos-  tai  analytiikkatyökalujen  integrointiin

kehitettävään sovellukseen tai peliin.

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset

Tämän  työn  tavoitteena  on tarkastella  kolmea  nykyhetkellä  avainasemassa  olevaa

mobiiliekosysteemiä  ja niiden eroavaisuuksia;  tarkastelun kohteena olevat  järjestelmät  ovat

Android,  iOS  ja  Windows  Phone.  Lisäksi  työssä  tarkastellaan  näiden  järjestelmien

ekosysteemejä vastaavia sovelluskauppapaikkoja: Applen App Storea, Googlen Google Playtä

ja  Microsoftin  Windows  Phone  Storea.  Tarkastelu  keskittyy näiden  eri  alustojen

perustavanlaatuisiin eroihin, julkaisuprosesseihin ja siihen, millaisia vaatimuksia ja haasteita

varsinaisen pelisovellusten kehittäminen ja julkaisu kyseisille alustoille käytännössä asettaa

sovelluskehittäjille. 

Toinen työn oleellinen aspekti on keskittyä siihen miten erilaiset kehitystyökalut helpottavat

monialustakehitystä,  mutta  myös  lisäksi  analysoida  tällaisten  monialustakehitystyökalujen

puutteita  niissä  tilanteissa  kun  kehitettävään  (peli)sovellukseen  halutaan  lisätä

monimutkaisempia  alustariippuvaisia  ominaisuuksia.  Kaupallisten

monialustatyökaluratkaisuiden  tarkastelun  lisäksi,  yhtenä  työn  osana  tarkastellaan

ytimekkäästi myös HTML5-teknologian soveltuvuutta monialustakehitykseen, ja sitä millaisia

uniikkeja haasteita ja mahdollisuuksia kyseisen teknologian käyttö luo perinteisiin ratkaisuihin

nähden.

Yhtenä osana tätä työtä on yksinkertaisen pelisovelluksen kehittäminen, jonka avulla ja johon

heijastaen  eri  alustojen  julkaisuprosesseihin  voidaan  perehtyä  käytännön  tasolla.  Kyseinen

pelisovellus  kehitetään  käyttämällä  GameMaker:  Studio  -monialustakehitystyökalua,  mutta

työssä  tarkastellaan  myös  muiden  monialustatuellisten  työkalujen  piirteitä.  Sovellusta
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kehittäessä  pyritään  myös  selvittämään  miten  monetisaatioon  liityviä  alustariippuvaisia

ominaisuuksia  voitaisiin  kytkeä  sovellukseen,  vaikka  niitä  ei  tämän  kandityön  laajuuden

puitteissa tulla kuitenkaan varsinaisesti toteuttamaan.

Tämän kaiken tarkoituksena on luoda kattava kooste työssä tarkasteltavista julkaisualustoista

ja  niiden  eroista  sillä  tarkkuudella,  että  siitä  voisi  olla  hyötyä  esimerkiksi  erilaisten

julkaisualustojen  valintaprosessissa  mobiilisovellusalalla  aloitteleville  indie  tai  startup

-yrittäjille, sekä harrastelijoille. Tämän koosteen tärkeänä osana on myös tarkoitus kartoittaa ja

vertailla  tarkasteltaville  alustoille  julkaisemiseen  liittyviä  kulurakenteita.  Lisäksi  erilaisia

monialustatuellisia  analysoidaan  siltä  osin,  miten  ne  tukevat  niiden  tukemien  todellisten

julkaisualustojen tarpeita ja vaatimuksia. 

Rajoitteiden osalta on huomioitava työssä tapahtuvan tarkastelun aikaherkkyys, sillä erilaiset

mobiiliekosysteemit  elävät  ja  muuttuvat  niin,  että  työssä  koostettu  tieto  voi  vanhentua

hyvinkin lyhyellä aikavälillä. Lisäksi kandityön laajuus huomioonottaen tullaan toteutettavan

pelin  toteutus  pitämään  hyvinkin  yksinkertaisena.  On  myös  huomioitavaa,  että  työn

aihealueeseen  liittyy  myös  paljon  muita,  kuten  esimerkiksi  estetiikkaan  ja  markkinointiin

liittyviä puolia. Tämän työn pääpaino pyritään kuitenkin pitämään julkaisuun ja kehitykseen

liittyvissä teknisissä aspekteissa.

1.3 Työn rakenne

Työn alkuosiossa esitellään ja listataan tarkastelun kohteena olevat mobiilialustat  ja niiden

ekosysteemit yleisellä tasolla. Tässä työn ensimmäisessä osiossa pyritään myös selvittämään

työssä käsiteltävien eri alustojen välisiä mittasuhteita ja markkinaosuuksia.

Työn  toisessa  osuudessa  keskitytään  tarkastelemaan  mobiilisovellusmarkkinoiden  oleellista

aspektia:  monetisaatiota.  Osiossa  esitellään  erilaisia  mobiilimarkkinoilla  esillä  olevia

monetisointimalleja. Osiossa käydään myös läpi sitä, miten sovelluspaikat pyrkivät tukemaan

sovellusten monetisaatiota näihin erilaisiin tekniikoihin pohjautuen.
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Työn kolmannessa osassa pureudutaan tarkemmin eri mobiilialustojen periaatteellisiin eroihin

ja siihen, miten niiden monimuotoisuus ja erilaiset ratkaisuperiaatteet heijastuvat sovellusten

kehittäjille,  testaajille  ja  käyttäjille.  Osion  tarkoituksena  on  selvittää  millaisia  rauta-  ja

ohjelmistotason ratkaisuja tarvitaan että kehitys eri alustoille on edes mahdollista. Tässä työn

osiossa  pyritään  myös  selvittämään  monialustakehityksen  ja  monialustatyökalujen  tarve  –

vastaten kysymyksiin miksi kehittäjänä voidaan monialustatyökaluja haluta käyttää ja mitä se

käytännössä tarkoittaa.  Tässä osiossa tarkastellaan erilaisten teknisten ratkaisujen osalta myös

HTML5-teknologian soveltuvuutta monialustakehitykseen.

Työn  neljännessä  osassa  tarkkailun  kohteena  on  se,  millaisia  paineita  laitteistokannan

pirstaloituneisuus aiheuttaa kehittäjälle eri  julkaisualustoilla.  Lisäksi osiossa käsitellään itse

kehitystyöhön tarvittavan laitteiston vaatimuksia eri alustoilla. Muiden käytännön ongelmien

osalta osiossa käydään läpi myös sovellusten monetisaation aiheuttamat ongelmat, sekä muut

tekijät, jotka kehittäjän kannattaa ottaa huomioon sovellusta suunnitellessa.

Raportin viidennessä osiossa esitellään pienimittainen peliprojekti, joka tullaan ohjelmoimaan

osana työtä. Projektista esitellään sen suunnitteluosuus ja sen tekniset aspektit niiltä osin kuin

ne  ovat  tämän  työn  aihealueen  osalta  oleellisia.  Käytännön  peliprojektin  tarkoituksena  on

toimia työkaluna,  niin että työssä tarkasteltavia  julkaisuportaaleja voidaan tarkastella  myös

käytännön esimerkin kautta.

Työn  viimeisessä  osuudessa  käydään  läpi  julkaisuprosessin  kulku  käsiteltävillä  alustoilla

kehitetyn  sovelluksen  julkaisusta  saatujen  kokemusten  pohjalta.  Eri  julkaisualustoista

tarkastellaan  myös  esimerkiksi  sitä,  millaisia  statistiikkatietoja  kaupat  tarjoavat  kehittäjille.

Lopuksi osiossa koostetaan yhteenveto ja vertailu julkaisuprosesseista eri alustoilla.
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2 MOBIILIALUSTAT JA NIIDEN EKOSYSTEEMIT

Mobiilialustojen  ekosysteemeistä  puhuttaessa  tarkoitetaan  sitä  kokonaisuutta,  minkä

varsinaiset  laitteet  ja  niiden  yhteyteen  rakennetut  ohjelmistoratkaisut  ja  palvelut

mahdollistavat,  näiden  toimien  yhdessä  kolmansien  osapuolien  sisällöntuottajien  kanssa,

positiivisen kokemuksen luomiseksi alustalla  [2]. Työssä tarkastellaan mobiilimarkkinoiden

kolmen  suurimman  pelurin:  Applen,  Googlen  ja  Microsoftin  muodostamia

mobiiliekosysteemejä.  Seuraavissa  kappaleissa  esitellään  nämä työssä  tarkastelun  kohteena

olevat mobiilialustat ja niiden ekosysteemit tarkemmin.

2.1 Android

Androidin  kehittämisen  aloitti  vuonna  2003  perustettu  Yhdysvaltalainen  startup-yritys

Android Inc.  Kyseinen yritys  kuitenkin ajautui  vaikeuksiin  ja siirtyi  yrityskaupan johdosta

Googlen omistukseen vuonna 2005. Tämä yritysoston voidaan nähdä olleen Googlen peliliike

älypuhelinmarkkinoille  siirtymisessä.  Samalla  Google  alkoi  tehdä  yhteistyötä  muiden

mobiilialan yritysten,  sekä laitteistovalmistajien kanssa. Tästä yhteistyöstä  muodostui Open

Handset  Alliance  (OHA),  konsortio,  joka  nykyisin  vastaa  Androidin  kehittämisestä  ja

ylläpidosta. OHA:n ja Androidin virallinen julkaistaminen tapahtui 5.11.2007. Ensimmäinen

Androidia käyttävä laite HTC Dream julkistettiin syyskuussa 2008. [3, s. 21] [4] 

Käyttöjärjestelmänä  Androidista  tekee  mielenkiintoisen  se  fakta,  että  Android  on  Linux-

ytimeen ja avoimeen lähdekoodiin perustuva, vapaasti saatavilla oleva käyttöjärjestelmä [3, s.

23].   Käyttöjärjestelmän  vapaa  saatavuus  on  mahdollistanut  useiden,  myös  pienempien,

laitevalmistajien saapumisen mobiililaitemarkkinoille kilpailukykyiseen hintaan. Lisäksi useat

valmistajat käyttävät käyttöjärjestelmästä omia, räätälöityjä versioitaan. Alustan avoimuus on

toisaalta yksi sen heikkouksista – Androidia käyttävien laitteiden kirjo on erittäin kattava, ja

siten  alustan  standardisointiaste  kokonaisuutena  on  hyvin  heikko  esimerkiksi  kehittäjän

näkökulmasta.

Vahvana osana Android-ekosysteemiä on Googlen ylläpitämä sisällöntarjontapalvelu Google

Play Store, josta löytyy kattava valikoima sovelluksia, pelejä sekä muuta digitaalista sisältöä
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kuten esimerkiksi  musiikkia ja e-kirjoja. Google Play Store -selausohjelmisto on valmiiksi

esiasennettuna suuressa osassa Android-valmistajien laitteita. Google Play Storessa saatavilla

olevien sovellusten määrä on yli 1 500 000 (maaliskuussa 2015) [5]. Google Play Storella on

myös vahva intergraatio asiakkaan käyttämään Google-tiliin. Lisäksi Google Play Storesta on

saatavilla  myös  selainpohjainen  versio,  jossa  tämän  integraation  johdosta  voi  sovelluksia

esimerkiksi merkitä asennettavaksi PC-selaimen avulla omille linkitetyille mobiililaitteillensa.

Androidin  avoimet  kehitysperiaatteet  heijastuvat  siihen  miten  sovelluspakettien  jakelu

tapahtuu kyseisellä  alustalla.  Käyttöjärjestelmätasolla  Android mahdollistaa  sen käyttämien

asennuspakettien,  Android  Application  Package  -tiedostojen  (APK)  asentamisen  myös

kolmansien osapuolien lähteistä – käyttäjän niin halutessa. Tästä syystä Androidille on myös

olemassa  vaihtoehtoisia  sisällöntarjoajapalveluita.  Kaikista  kolmansien  osapuolien

sisältöportaaleista  mainitsemisen  arvoisin  on  Yhdysvaltalaisen  Amazon.com  Inc.

-verkkokauppayrityksen  ylläpitämä  Amazon  Appstore,  jossa  on  saatavilla  yli  240  000

sovellusta (kesäkuussa 2014) [6].
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2.2 iOS

Apple  Inc  julkaisi  markkinoille  vuoden 2007 kesäkuussa  ensimmäisen  kosketusnäytöllisen

älypuhelimensa iPhonen. Ensimmäiset tiedot Applen iPhonesta julkistettiin jo tammikuussa

2007  ja  markkinoinnin  ansioista  laite  oli  jo  julkaisunsa  aikaan  erittäin  suosittu  –

julkaisuviikonloppuna laitteita myytiin yli 500 000 kappaletta  [7]. Nykyisin erilaisia iPhone

-älypuhelimia ja iPad -taulutietokoneita on myyty miljoonia kappaleita. Osasyynä laitteiden

suosioon  ja  niiden  luontevaan  vastaanottoon  voidaan  katsoa  olleen  Applen  aikaisempi

onnistuminen iPod-musiikkilaitteillaan. 

Kaikki Applen mobiililaitteet  käyttävät iOS-käyttöjärjestelmää,  joka vielä sen aikaisempien

versioiden  aikaan  käytti  nimeä  iPhone  OS.  iOS  suunniteltiin  alusta  alkaen

kosketusnäytöllisille  laitteille,  mutta  se  kuitenkin  pohjautuu  Applen  työpöytäratkaisuissa

käytössä olevaan OS X -käyttöjärjestelmäperheeseen ja siinä käytettävään XNU-ytimeen (X is

not Unix) [3, s. 9]. Kokonaisuutena iOS kuitenkin perustuu suljettuun lähdekoodimalliin, eikä

käyttöjärjestelmää ole saatavilla kuin Applen julkaisemille laitteille. 

Koska  iOS-käyttöjärjestelmä  on  käytössä  vain  Applen  itse  valmistamissa  laitteissa,  niin

laitteiden  ympärille  muodostunut  ekosysteemi  on  verrattaen  yhtenäinen  kokonaisuus.

Vaikkakin  Applen  tuoteperhe  on  kehittynyt  ja  elänyt  valtaisasti  ensimmäisen  iPhonen

julkistuksen  jälkeen  –  on  koko  saatavilla  oleva  laiteperhe  melko  helposti  hallittava

kokonaisuus  kehittäjän  näkökulmasta.  Ekosysteemissä  suurimmat  erotukset  ovat

taulutietokonemaisten  iPad-laitteiden,  puhelinmaisten  iPhone-laitteiden  välillä,  iPod  touch

musiikkisoittimien, sekä Apple TV -laitteiden välillä – jotka kaikki kuitenkin käyttävät samaa

iOS-käyttöjärjestelmää.

Kun Apple oli julkaissut alkuperäisen iPhonen – ei kolmansien osapuolien ollut mahdollista

kehittää  laitteelle  nativiiapplikaatioita.  Applen  väittämä  oli,  että  web-kehityksessä  yleisesti

käytetty  kolmikko  –  JavaScript  (JS),  Cascading  Style  Sheets  (CSS)  ja  Hypertext  Markup

Language  (HTML)  –  olisi  riittävä  työkalupaketti  sovelluskehittäjille  mobiililaitteisiin.

Sovelluskehittäjät  kuitenkin  takaisinmallinsivat  kehitystyökalut  ja  mursivat  laitteiden

suojauksia,  näin  mahdollistaen  kolmansien  osapuolien  natiiviohjelmien  ajamisen  laitteissa.
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Apple  muuti  linjauksensa  ja  julkaisi  kehitystyökalut  julkiseksi,  sekä  avasi  keskitetyn

sovellusten jakelupaikan, Apple App Storen, myöhemmin vuonna 2008.  [8, s. 1]      

Nykyisin on Applen ekosysteemissä sovellusten julkaisu ja jakelu edelleen keskitetty Applen

App Storeen. App Storessa saatavilla olevien sovellusten määrä on yli 1 200 000 kappaletta

(kesäkuussa  2014) [9].  Tähän sovelluskauppaan  pääsee käsiksi  joko varsinaisissa laitteissa

olevalla selausohjelmistolla, tai vaihtoehtoisesti työpöydältä käyttämällä iTunes ohjelmistoa,

joka on saatavilla sekä Mac OS X ja Windows -käyttöjärjestelmille. App Storessa tehtävät

lataukset ja ostokset ovat linkitettyjä Applen ekosysteemissä käytettävään Apple ID -tiliin.

2.3 Windows Phone

Jo  ennen  Windows  Phonen  julkaisua  oli  Microsoftilla  olemassa  oma

mobiilikäyttöjärjestelmäperheensä:  Windows  Mobile.  Microsoftin  kilpailijoiden  Applen  ja

Googlen  julkaisut  vuonna  2007  kiristivät  kilpailua  mobiilikäyttöjärjestelmämarkkinoilla  ja

tämän  voidaan  nähdä  olleen  yhtenä  osasyynä  sille  miksi  Microsoft  lähti  kehittämään

mobiiliratkaisujaan  uudenlaiseen  suuntaan.  Ensimmäiset  tiedot  täysin  uudesta,  pääosin

kuluttujakäyttöön  suunnitellusta,  ja  aikaisemmasta  Windows  Mobile  -käyttöjärjestelmästä

erillisestä Windows Phone 7 -mobiilikäyttöjärjestelmästä julkistettiin helmikuussa 2010 [10].

Kuluttajien  saataville  käyttöjärjestelmä  julkaistiin  sitä  käyttävine  laitteineen  vuoden  2010

lokakuussa  Euroopassa  sekä  Aasiassa  ja  myöhemmin  vuoden  2010  marraskuussa  myös

Yhdysvalloissa [11]. 

Helmikuussa  2011  Nokia  ja  Microsoft  julkistivat  yhteistyösopimuksesta  uudenlaisen

mobiiliekosysteemin luomiseksi.  Sopimuksen tarkoituksena oli  vahva integraatio Nokian ja

Microsoftin  välillä,  hyödyksikäyttäen  molempien  vahvuuksia  laite-  ja

ohjelmistoratkaisuosaamisessa.  Integraation  tuloksena  Nokia  siirtyi  käyttämään  Windows

Phonea  valmistamissaan  älypuhelimissa  ja  koko  ekosysteemi  Windows  Phonen  ympärillä

vahvistui  molempien  toimijoiden  yhdistäessään  erilaisia  palveluitaan,  kuten  esimerkiksi

kartta- ja kauppapalveluita, alustan saataville. [12] 
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Microsoftin  tavoitteena  Windows Phone ympäristöä  suunnitellessa  oli  luoda  siitä  vahvasti

kuluttajamarkkinoita  varten  suunnattu  ympäristö  –  verrattuna  esimerkiksi  aikaisempaan

Windows  Mobile  käyttöjärjestelmäperheeseen.  Lisäksi  tavoitteena  oli  luoda  oikeasti

kosketusliikkeisiin  perustuva  käyttöliittymä,  koska  aikaisemman  Windows  Mobile

-käyttöjärjestelmän käyttö oli perustunut stylys-kynän käyttöön. [3, s. 33-34] 

Windows Phone on alustana siinä mielessä avoin,  että erilaisia Windows Phonea käyttäviä

laitteita on markkinoilla saatavilla useiden eri valmistajien puolesta. Tämä johtuu siitä, että

Microsoft  tarjoaa  avoimesti  tukea  uusille  rautakehittäjille  Windows  Phone  -alustan

adaptoimiseksi. Laitevalmistajille on kuitenkin asetettu erilaisia rautatason vaatimuksia, mitä

tiettyä  Windows  Phone  -versiota  tukevan  laitteen  täytyy  täyttää  [3,  s.  33-34].  Lisäksi

maininnanarvoista on se, että syyskuussa 2013 Microsoft osti Nokian matkapuhelintoiminnan

saadakseen  jalansijaa  myös  varsinaisen  Windows  Phone  -laitteiston  valmistukseen  [13].

Kaiken  kaikkiaan  on  Windows  Phone-  laitteisto  hyvin  laaja,  ja  mallistoista  löytyy  paljon

eritasoisia ja -hintaisia laitteita. Microsoftin laatimien rautatason linjauksien ansiosta täyttävät

kuitenkin  kaikki  alustalla  olevat  laitteet  tietyt  minimivaatimukset,  helpottaen  näin

sovelluskehitystä kyseiselle alustalle  [14]. 

Sovellusten  jakelu  Windows  Phone  -alustalla  on  keskitetty  Microsoftin  Windows  Phone

Storeen.  Windows  Phone  alusta  on  siinä  mielessä  suljettu,  että  sovellusten  asentaminen

kuluttajille  on  mahdollista  vain  tämän  kauppapaikan  kautta.  Kaikkien  muidenkin

ekosysteemien tavoin on sisällöntarjontaportaali  myös kytketty ekosysteemissä käytettävään

Microsoft-tiliin. Windows Phone Storessa saatavilla olevien sovellusten määrä on yli 300 000

(elokuussa 2014) [15]. 

2.4 Markkinaosuudet

Työssä käsiteltävät kolme eri käyttöjärjestelmää tällä hetkellä hallitsevat mobiilimarkkinoita,

mutta  niiden  väliset  markkinaosuuserot  ovat  kuitenkin  suuret.  Kuvassa  1  nähdään

International Data Corporationin suorittama kartoitus mobiilikäyttöjärjestelmien suhteellisista

markkinaosuuksista  maailmanlaajuisella  tasolla  vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen

aikaan [16]. 
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Kaaviosta on nähtävissä, että Androidin markkina-asema on erittäin vahva kaikkiin muihin

alustoihin nähden. Tämä on osaltaan selitettävissä Androidin avoimella luonteella, joka tekee

Androidista  varteenotettavan  vaihtoehdon  kaikentasoisille  laitevalmistajille.  Applen  iOS:n

lähes kahdentoista prosentin markkinaosuus voidaan nähdä merkittäväksi siihen nähden, että

Applen ekosysteemi ja laitteisto on täysin suljettu ja Applen hallinnoima. Windows Phonen

markkinaosuus  on  verrattaen  pieni,  mutta  osittain  selitettävissä  sen  myöhäisellä  esittelyllä

markkinnoille sen kilpailijoihin verrattuna.

Eri  käyttöjärjestelmien  markkina-asemissa  on  kuitenkin  havaittavissa  suuriakin

maantieteellisiä  eroja  ja  esimerkiksi  toisen  analytiikkayrityksen,  Kantar  Worldpanelin,

tekemän  analyysin  mukaan  oli  iOS:n  markkinaosuus  oli  syyskuussa  2014  Yhdysvalloissa

32,6%, siinä missä vastaava lukema samaan aikaan Saksassa oli 11,8% [17]. Yleisesti ottaen

on erilaisista  käyttöastelukemista  vaikea  saada  luotettavaa,  ajantasaista  ja  vertailukelpoista
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Kuva 2. Mobiilikäyttöjärjestelmien suhteelliset markkinaosuudet Q3 2014, 

International Data Corporation [16] 



informaatiota.  Tärkeintä  on  kuitenkin  huomioda  se  seikka,  että  käyttöjärjestelmien

käyttöasteet poikkeavat suuresti toisistaan ja sovelluksia kaupallisesti kehittäessä on tärkeää

analysoida  priorisoitavia  kohdekäyttöjärjestelmiä  julkaisun  kohdealueen  ja  kohdeyleisön

suhteen.

On  kuitenkin  huomioitavaa  etteivät  mobiililaitteiden  ja  niiden  käyttöjärjestelmien

markkinaosuudet  välttämättä  vastaa  kyseisten  alustojen  julkaisuportaaleissa  tapahtuvasta

kaupankäynnistä  saavutettavia  myyntituloja.  Vaikka Androidin käyttöaste  on markkinoiden

suurin, voidaan Androidin avoimuus rinnastaa myös ilmaisuuteen. Tähän verrattaen on Applen

valmistamilla  laitteilla  eräänlainen  premium-stigma.  Tämän  erottelun  voidaan  myös  nähdä

heijastuvan  alustojen  keskinäisissä  sovellushinnoittelussa  niin,  että  käyttäjät  eivät  ole

välttämättä  yhtä  valmiita  maksamaan sovellussisällöstä Androidin puolella  kuin vastaavasti

iOS-ympäristössä. Windows Phone -ekosysteemillä ei myöskään ole vastaavaa asemoitumista,

sillä  laitekannan  osittainen  avoimuus  tarkoittaa  sitä,  että  saatavilla  oleva  laitekanta  kattaa

hintaskaalan molemmat ääripäät Androidin tavoin.
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Kuva 3. Kantar Worldpanel – Vertailu käyttöjärjestelmien käyttöasteiden suhteen: 

Yhdysvallat vs. Saksa [17] 



3 MOBIILISOVELLUSTEN MONETISAATIOMALLIT

Mobiilisovellusten  ja  pelien  kehityksestä  on  muodostunut  miljardiluokan  bisnesalue.

Sovelluksia ostaa ja käyttää miljoonia käyttäjiä – tämän suuren käyttäjäkunnan monetisaatioon

on  kehitetty  useita  erilaisia  strategioita.  On  huomioitavaa,  että  nämä  strategiat  eivät  ole

yksinomaan  esillä  vain  mobiilisovellusmaailmassa.  Seuraavissa  kappaleissa  on  esitetty

ytimekkäästi miten erilaiset monetisaatiomallit ja -periaatteet toimivat.

3.1 Premium-malli

Premium-malli  on  sovellusten  monetisaatiomalleista  perinteisin.  Mallin  ideana  on  että

sovellusta tai peliä markkinoidaan ja jaellaan jonkinlaisessa kauppapaikassa. Sovellukseen ja

sen sisältöön käsiksi  päästäkseen tulee  käyttäjän  ostaa kopio kyseisestä  sovelluksesta  joko

fyysisestä  tai  digitaalisesta  jakeluportaalista.  Esimerkkejä  tällaisista  jakeluportaaleista

mobiilimaailmassa  ovat  juurikin Google Play,  Apple  App Store ja  Windows Phone Store.

Kyseiset  jakeluportaalit  ottavat  oman  osuutensa  sovelluksen  myyntituloista  (yleensä  30

prosenttia),  mutta  vastavuoroisesti  sovelluksen  kehittäjän  ei  tarvitse  huolehtia  sovelluksen

jakeluteknisistä  ongelmista.  Kuvassa  3  nähdään  karkea  esimerkki  siitä,  miten  voitonjako

tapahtuu eri toimijoiden kesken. Kaavio antaa myös kuvaa siitä, miksi mobiilimarkkinat ovat

perinteistä vähittäismyyntiä houkuttelevampi vaihtoehto kehittäjälle. [18, s. 151-152] 

Kuva 4. Tyypillisimmät peliteollisuudessa esillä olevat arvoketjut [19] 
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Suurin ongelma premium-malliin perustuvissa sovelluksissa on kauppapaikoissa erottumiseen

liittyvät ongelmat; kun kauppaportaaleissa on tarjolla satoja tuhansia erilaisia sovelluksia – on

tehokkaallakin markkinoinnilla vaikeaa saada potentiaalinen asiakas vakuuttuneeksi siitä, että

kyseinen peli on hänen aikansa ja rahansa arvoista. Tämä on erityisen vaikeaa siksi, koska

premium-mallissa käyttäjä ei pääse pelin sisältöön käsiksi ennen ostopäätöksen tekemistä. [18,

s. 151-152] 

Sovellusten  erottumisongelmasta  puhuttaessa  on  kuitenkin  mainittava  sovellusportaaleissa

esillä olevat ”Suosituimmat sovellukset” ja ”Uusimmat sovellukset” -tyyliset listaukset, joiden

avulla sovellukset voivat saada erittäin paljon näkyvyyttä kiivetessään listauksien kärkisijoille.

Kyseiset listaukset näkyvät suoraan kauppaportaalien etusivunäkymissä, ja tällainen tehokas

näytteillepano  tarkoittaa  premium-malliin  perustuvissa  sovelluksissa  kattavia  myyntituloja.

Näihin  listauksiin  pääseminen  vaatii  kuitenkin  esimerkiksi  tehokasta  markkinointia  tai

sovelluksen onnistuneesti viraalisoivia sosiaalisia toimintoja. [18, s. 152] 

3.2 Freemium-malli

Freemium-mallissa  itse  sovellus  jaellaan  ilmaiseksi,  mutta  sovelluksen  sisällä  tarjotaan

käyttäjälle erinäisiä mahdollisuuksia käyttää rahaa kokemuksen parantamiseksi. On olemassa

useita  erilaisia  tapoja joilla  käyttäjiä  houkutellaan  tai  jopa painostetaan  käyttämään oikeaa

rahaa.  Näistä  monetisaatiomalleista  muutamia  yleisemmin  käytettyjä  tapoja  on  avattu

seuraavissa kappaleissa.

Yhä  useammissa  ilmaispeleissä  on  nähtävissä  trendi,  jossa  aikaa  käytetään  eräänlaisena

valuuttana. Pelaajalla voi olla joko jonkinlainen resurssi, esimerkiksi ”energia”, joka palautuu

ajan  kuluessa.  Vaihtoehtoisesti  voi  pelaaja  esimerkiksi  joutua  tekemään  yksinkertaisia  ja

toisiaan  toistavia  tehtäviä  jotka  kuluttavat  pelaajan  aikaa.  Näitä  mekaniikkoja  käytetään

hyödyksi siten, että pelaaja pystyy ostamaan tiensä ulos näistä rajoitteista mahdollistaen pelin

pitempijaksoisen pelaamisen tai puuduttavilta tuntuvien tehtävien välttämisen. Tarkoituksena

yleensä on kuitenkin etteivät  rahaa käyttävät  pelaajat  näennäisesti  saa etua niihin pelaajiin
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nähden,  jotka  eivät  käytä  rahaa  pelissä  etenemiseen  –  pelissä  eteneminen  sitä  ilmaiseksi

pelaavilla on vain huomattavasti hitaampaa. [18, s. 157] 

Toinen  freemium-mallin  perinteisistä  monetisaatiotavoista  on  ilmaiseksi  saatavan  sisällön

rajoittaminen.  Perinteisesti tällaista sisällön rajoitusta käytettiin niin, että pelistä oli saatavilla

rajattu demo-versio, jossa kaiken lukitun sisällön pystyi avaamaan ostoksella kertaluontoisesti.

Nykyisin  trendi  tällaisissa  pelisisällön  avausmekanismeissa  on  kuitenkin  siirtynyt  kohti

monimutkaisempaa  mallia,  jossa  pelaajat  voivat  esimerkiksi  avata  pelissä  saatavilla  olevia

lisätasoja  yksi  kerrallaan.  Suurimmat  riskit  tällaisissa  sisällön  rajoittamiseen  perustuvissa

pelimekaniikoissa ovat siinä, että pelaajat kokevat että lisämaksuilla avattavan sisällön tulisi

olla osa peruspeliä. Myös jos rajoitettua sisältöä ja ostokokemusta ei ole integroitu tarpeeksi

hyvin  osaksi  peruspeliä,  vaan  kiinnostuessaan  pelin  maksullisesta  sisällöstä  pelaaja  kokee

törmäävänsä eräänlaiseen maksumuuriin, voi pelaajan kiinnostus maksulliseen sisältöön kärsiä

suuresti huonon käyttökokemuksen takia. [18, s. 158-159] 

Usein  freemium-malliin  yhdistetään  myös  virtuaaliset  esineet  joita  pelaaja  voi  ostaa  pelin

sisällä. Virtuaaliset esineet ovat joko funktionaalisia tai kosmeettisia; käytännön ilmentymiä

tällaisista virtuaalisista esineistä voivat siis olla esimerkiksi normaalia tehokkaampi miekka tai

muuten  normaalia  vastaava,  mutta  ulkonäöltään,  ”skiniltään”,  erilainen  ase.  Yleensä

kilpailullisissa  peleissä,  joissa  pelaajat  pelaavat  toisiaan  vastaan,  on  funktionaalisten

virtuaalisten  esineiden  myyminen  hankalaa.  Esineet,  jotka  parantavat  pelaajan  suoritusta

tekevät tilanteesta epäreilun niitä pelaajia kohtaan jotka eivät ole valmiita käyttämään rahaa

peliin. Toisaalta täysin kosmeettisten virtuaalisten esineiden myynnistä on olemassa hyvinkin

onnistuineita esimerkkejä, kuten esimerkiksi Valven peli Counter Strike: Global Offensive,

missä siivulla pelissä tapahtuvien kosmeettisten esineiden myyntituloista on rahoitettu satojen

tuhansien dollarien arvoisia palkintopotteja pelistä järjestettäviin ammattilaisturnauksiin [20].

[18, s. 158, 189-196] 

3.3 Tilauspohjainen malli

Tilauspohjaisessa mallissa käyttäjät maksavat sovelluksen tai pelin käytöstä aikaan sidottua

taksaa,  kuten  esimerkiksi  kuukausimaksua.  Vaikkei  tilauspohjainen  malli  olekkaan  kovin
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suosittu  mobiilimaailmassa,  on  kyseisen  mallin  käytöstä  erittäin  onnistunut  esimerkki  PC-

pelaamisen  puolella  verkkoroolipeli  World  of  Warcraft.  Miljoonat  käyttäjät  maksavat

kuukausittaista maksua pystyäkseen pelaamaan kyseistä peliä. [18, s. 155] 

Suurimmat ongelmat tilauspohjaisessa mallissa ovat siinä että käyttäjät olettavat maksullisen

palvelun  olevan  aina  saatavilla,  ja  että  siihen  kuuluu  jonkinlainen  asiakaspalveluratkaisu

ongelmatilanteiden  varalta.  Tällaisen  asiakaspalveluratkaisun  ylläpito  kehittäjälle  voi  olla

kallista. Lisäksi tilauspohjainen malli rajoittaa yhdeltä käyttäjältä saatavan tulon aina tiettyyn

summaan tietyn ajanjakson sisällä. Jossain tapauksissa voisi impulsiivinen käyttäjä olla valmis

käyttämään enemmän rahaa esimerkiksi sovelluksen sisällä tapahtuviin ostoksiin, kuin mitä

kiinteä kuukausimaksusumma mahdollistaa. [18, s. 156] 

3.4 Mainosratkaisut

Sen lisäksi että käyttäjiltä pyritään monetisoimaan aktiivisesti, on myös olemassa mainontaan

perustuvia  tapoja  monetisoida  sovelluksen  käyttäjiä.  Passiiviset  mainosratkaisut  ilmentyvät

pääasiassa erilaisina bannereina tai pelin tilasta toiseen siirryttäessä näytettävinä koko ruudun

kokoisina  mainoksina.  Erilaiset  mainosratkaisut  eivät  kuitenkaan  ole  yhtä  tehokkaita  kuin

muut suorat monetisointiratkaisut,  ja ovat järkevissä määrin merkittävä tulonlähde vain jos

sovelluksella on suuri käyttäjäkunta.

Perinteisten  banneri-  ja  kokoruutumainosten  lisäksi  on  olemassa  myös  niin  kutsuttuja

tarjousseiniä,  missä  pelaajalle  tarjotaan  mahdollisuus  suorittaa  erilaisia  tehtäviä  tarjoten

vastineeksi pelin sisäistä valuuttaa tai  muuta vastaavaa kompensaatiota.  Nämä suoritettavat

tehtävät  voivat  olla  niinkin  yksinkertaisia,  kuin  mainosvideon  katsominen  vapaaehtoisesti

loppuun saakka. Toisessa ääripäässä tarjousseinällä saatavilla oleviin tehtäviin voivat kuulua

esimerkiksi jonkinlaiseen palveluun tutustuminen tai toisen pelin asentaminen ja kokeilu. [18,

s. 160-161] 
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3.5 Sovelluspaikkojen tuki monetisointimalleille

Kaikki  tässä  työssä  tutkittavat  sovellusportaalit  tukevat  premium-malliin  perustuvia

maksullisia applikaatioita. Tämä monetisointimalli on kaikista yksinkertaisin, sillä kehittäjän

ei tarvitse huolehtia käyttäjän laskutukseen liittyvistä toimenpiteistä itse sovelluksen sisällä –

kauppapaikka pitää huolen siitä,  että käyttäjä  saa pääsyn sovellukseen vasta ostettuaan sen

sovellusportaalista.

Freemium-mallissa tapahtuvat sovelluksen sisäiset ostokset, kuten lisäsisällön avaamiset tai

sovelluksen  sisäisen  valuutan  ostot,  tapahtuvat  kuitenkin  itse  sovelluksen  sisällä.  Tämä

tarkoittaa sitä, että kehittäjän täytyy ohjelmoida sovellukseen moduulit, jotka kommunikoivat

sovellusportaalin  laskutustoimintojen  kanssa.  Kaikki  sovellusportaalit  tarjoavat  omat

ilmaiseksi saatavilla olevat ohjelmointirajapintansa näiden laskutustoimintojen käyttämiseen,

mutta  sovellusten  sisäisten  ostojen  tukeminen  tarkoittaa  lisätyötä  kehittäjälle  [21][22][23].

Lisäksi  on  huomioitava,  että  kaikkien  sovellusportaalien  ohjelmointirajapinnat  ovat

suunniteltu  käytettäväksi  vain  kyseisen  portaalin  kanssa,  jolloin  kehitettäessä  sovellusta

useammalle  alustalle  täytyy  jokaisen  sovellusportaalin  ohjelmointirajapintojen  integraatio

toteuttaa  erikseen.  Toinen huomionarvoinen seikka on se,  että  sovellusportaalien  tarjoamat

ohjelmointirajapinnat  laskutuspalveluiden käyttöön ovat  kirjoitettu  kunkin alustan natiivilla

ohjelmointikielellä,  kuten  esimerkiksi  Javalla  tai  Objective-C:llä.  Näiden

ohjelmointirajapintojen käyttöönotto monialustatyökaluissa yleensä vaatii erillistä koodia, joka

toimii siltana natiivin koodin ja monialustatyökaluratkaisun välillä.

Kaikki  työssä  käsiteltävät  sovellusportaalit  tarjoavat  kaksi  eri  perustyypiltään  poikkeavaa

laskutustapaa sovelluksen sisäisten ostojen tukemiseen [21][22][23]:

• Kertakäyttöiset, kulutettavat ostokset (consumables)

• Pysyvät, ei-kulutettavat ostokset (non-consumables)

Näistä  laskutustavoista  kertakäyttöiset  ostokset  soveltuvat  esimerkiksi  pelin  ajankulkua

edistäviin  ratkaisuihin  tai  esimerkiksi  pelin  sisäisen  valuutan  myyntiin.  Kertakäyttöisten

ostoksien  ideana  on,  että  pelaaja  voi  kertaalleen  ostaa  artikkelin  –  esimerkiksi  ”tuhat
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energiapistettä  yhdellä  eurolla” -tyylisen  tarjouksen – kuluttaa kyseiset  energiapisteet  peliä

pelatessaan, ja palata myöhemmin ostamaan lisää kyseisiä energiapisteitä.

Pysyvät  ostokset  soveltuvat  parhaiten  sisällön  rajoittamiseen  liittyviin  ratkaisuihin.

Esimerkiksi pelissä voi ilmaiseksi olla saatavilla vain yksi taso ja kaikki muut pelin tasot on

avattava tekemällä  ostos.  Ideana on,  että  kun pelaaja  on kertaalleen avannut  kyseiset  tasot

pysyvät ne aina avattuina. Kertakäyttöisten ja pysyvien ostosten välillä on selkeä filosofinen

ero, ja siksi sovellusportaalit erottelevat ne omiin kategorioihinsa.

Tilauspohjaiseen mallille tuki löytyy sekä Applen App Storesta ja Googlen Google Playstä.

Microsoftin  Windows  Phone  Store  ei  kuitenkaan  tarjoa  kehittäjälle  tilauspohjaisia

laskutusratkaisuja sen kilpailijoiden kaltaisesti – missä suoritettava ostos olisi aikasidonnainen

ja  automaattisesti  uusittavissa  [23].  Toisaalta  on  otettava  huomioon,  että  tilauspohjainen

ratkaisumalli  on  myös  teoriassa  toteutettavissa  Windows  Phonella  kulutettavien  ostosten

avulla, jos tehtyjen ostosten ajankohtaa seuraa erilliseen ratkaisuun perustuen.

Erilaiset  mainosratkaisut  ovat  sovellusten  sisäisistä  ostoksista  erillinen  kokonaisuus,  koska

mainostarjonta  ei  ole  sovelluksen  sisäisten  ostosten  tavalla  linkittynyt  sovellusportaalin

toimintaan. Sovellusportaalien palveluntarjoajilla on tarjolla erilaisia mainosratkaisuja, kuten

Applen  iAds,  Googlen  AdMob  ja  Microsoftin  Advertising  -palvelut,  joista  kaikki  eivät

kuitenkaan  ole  pelkästään  rajoittuneita  pelkkien  mobiilimainosten  tarjontaan  [23][24][25].

Lisäksi  on  olemassa  useita  kolmansien  osapuolien  mainospalveluratkaisuita,  jotka  ovat

erikoistuneita  erilaisiin  tarkoituksiin  kuten  esimerkiksi  tarjousseiniin  tai  videomainoksiin.

Näiden  mainostentarjoajien  palvelut  vaativat  laskutuspalveluita  vastaavasti  mainospalvelun

tarjoaman ohjelmointirajapinnan integraation osaksi sovellusta, mikäli niitä halutaan käyttää.

3.6 Yhteenveto monetisaatiomalleista

Vaikka edellä  erilaiset  tekniikat  olivat  kategorisoitu  erillisten mallien alle,  eivät  käytännön

ratkaisut  aina  lokeroidu pelkästään  yhden mallin  alle.  Erilaisia  tekniikoita  voi  yhdistää,  ja

esimerkiksi premium-mallin pelissä voi olla silti virtuaalisia esineitä tai lisäsisältöä, jota voi

avata lisämaksuilla. Mainosratkaisuja voi myös yhdistää esimerkiksi  virtuaalisten esineiden
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konseptiin siten, että käyttäjä voi ostaa sovelluksen mainosvapaaksi erillisellä mikromaksulla.

Sovellusportaalit  tukevat  kaikkia  näitä  monetisointitapoja  hyvin  pitkälle  tarjoamillaan

palveluilla,  jättäen  vain  mainosratkaisut  sovellusportaalien  tarjoamien  ydinratkaisujen

ulkopuolelle. 
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4  MONIALUSTAKEHITYSTYÖKALUJEN KÄYTTÖ 

PELINKEHITYKSESSÄ

Eri  mobiilialustojen  erot  eivät  näennäisesti  ole  niiden  käyttäjille  kovin  suuria  –  kaikki

palveluntarjoajat  ovat pyrkineet  tekemään alustojensa käytöstä mahdollisimman helppoa,  ja

uuden alustan omaksumisen ei siten pitäisi olla käyttäjälle vaikeaa. Kehittäjän näkökulmasta

on  jokainen  mobiilialusta  kuitenkin  täysin  erilainen.  Jokainen  alusta  vaatii  omat

kehitystyökalunsa ja -kielensä, joiden avulla sovelluskehitys kyseisille alustoille on alun perin

suunniteltu tehtäväksi. 

Ideaalinen vaihtoehto kehittäjälle olisi tehdä sovellus yhtä työkalua tai ratkaisutapaa käyttäen

–  niin  ettei  omia  ratkaisuja  jokaiselle  alustalle  tarvitse  kehittää  ja  ylläpitää  erikseen.  On

olemassa  kolmansien  osapuolien  tarjoamia  monialustakehitystyökaluja  joiden  tehtävänä  on

juurikin  ratkaista  tämä  ongelma.  Vaikkakin  yksinkertaistettuna  konseptina

monialustatyökalujen käyttö kuulostaa järkevältä ratkaisulta sovelluskehittäjän kannalta – on

tällaisten  työkalujen  käytössä  myös  omat  varjopuolensa.  Käytettävä  monialustatyökalun

käyttö on muun muassa kehittäjälle uusi opeteltava taito. Lisäksi sovellusta suunnitellessa on

otettava huomioon mahdolliset monialustatyökalun asettamat rajoitteet tai valittava ongelmaan

paremmin sopiva työkalu suunnitellun ohjelman tai pelin vaatimukset huomioonottaen. 

Yleisesti  ottaen  on  monialustakehitystyökalujen  käyttö  kuitenkin  suositeltava  vaihtoehto

kehittäjälle,  joka  haluaa  tukea  useampaa  kuin  yhtä  mobiilialustaa.  Useimmat

monialustatyökalujen hyödyt kiteytyvät hyvin konferenssiartikkelissa  Comparison of Cross-

Platform Mobile Development Tools esitettyyn listaukseen [26]:

• Tarvittavan  tietotaidon  määrä  vähenee,  koska  monialustatyökalun  ansiosta  ei

tarvitse osata useita ohjelmointikieliä

• Ohjelmointimäärä  vähenee,  koska  ohjelma  tarvitsee  kirjoittaa  vain  kerran

monialustatyökalua varten

• Ohjelman kehitysaika on lyhyempi,  ja  ylläpitokulut  ovat pienemmät keskitetyn

ratkaisun ansiosta
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• Erilaisten ohjelmointirajapintojen osaamistarve vähenee, sillä monialustatyökalua

käytettäessä tarvitsee osata vain käyttää kyseisen työkalun ohjelmointirajapintaa, eikä

jokaisen käyttöjärjestelmän rajapintoja erikseen

• Yleinen  kehitysprosessin  helppous verrattuna  siihen,  että  ohjelma  kehitettäisiin

erikseen jokaiselle käyttöjärjestelmälle

• Suurempi markkinakattavuus, jonka seurauksena kehitystyöhön sijoitetun pääoman

tuottoprosentti on suurempi ohjelmaa monetisoidessa

4.1 Mobiilialustojen monimuotoisuus

Monialustakehitystyökalujen  tuomien  etujen  ymmärtämiseksi  on  ensin  syytä  tarkastella

mobiilialustojen monimuotoisuutta.  Kehitystyökaluista  puhuttaessa käytännössä tarkoitetaan

siis sitä, millaisia eri työkaluja ja ohjelmointikieliä eri alustoilla tarvitaan jos kehitystyö eri

alustoille tehtäisiin alustakohtaisia ratkaisuja käyttäen.

A) Android

Ohjelmisto  Androidilla  pohjautuu  Javaan  ohjelmointikielenä,  mutta  se  ei  täysin  vastaa

työpöytäkäytössä  olevaa  Java-toteutusta.  Työpöytäkäytössä  Javan  suunnitteluperiaatteisiin

kuuluu monialustatuki,  joka on toteutettu niin, että kaikilla eri Javaa tukevilla alustoilla on

oma  virtuaalikonetoteutuksensa  Java  Virtual  Machine  (JVM),  jossa  Javan  ajon  aikana

tulkittavaa  tavukoodia  ajetaan.  Koska  JVM  voidaan  toteuttaa  kaikille  alustoille  erikseen

(esimerkiksi  Windows,  Mac  OS  X,  Linux)  niin  voidaan  Javan  katsoa  toimivan

alustariippumattomasti  työpöydällä.  Androidia  varten  on  kuitenkin  mobiililaitteiden

suorituskyky  ja  muistinkäyttövaatimukset  huomioonottaen  täytynyt  kehittää  omanlainen

virtuaalikoneensa: Dalvik Virtual Machine (DVM). DVM:lle suunniteltua tavukoodia ei ole

tarkoitettu  ajettavaksi perinteisessä JVM:ssä.  Lisäksi JVM:stä poiketen DVM:ssä jokainen

sovellusinstanssi  pystytään  ajamaan  omassa  virtuaalikoneessaan.  [27][28] Androidilla  ei

myöskään  ole  tukea  Javassa  perinteisesti  käytössä  oleville  käyttöliittymäkirjastoille,  kuten

esimerkiksi  Abstract  Window Toolkitille  (AWT) tai  Swingille  – vaan käytössä ovat  omat,

Androidille  yksilöidyt,  ratkaisut.  Javan lisäksi on Androidilla  mahdollista  käyttää C /  C++
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-kirjastoja  prosessorikäytöltä  raskaiden  tehtävien  nopeampaan  suorittamiseen,  kuten

esimerkiksi pelin fysiikkamallinnukseen.   [3, s. 23-26]   

Android-kehitystyöhön  tarvittavat  työkalut  löytyvät  Googlen  julkaisemasta  Android  SDK

-kehitystyökalupaketista.  Tämä kehitystyökalupaketti  on tuettuna Microsoft  Windows, Mac

OS X ja Linux -käyttöjärjestelmissä. Kehitystyökalujen lisäksi on kehitystyöhön suositeltavaa

käyttää  jonkinlaista  ohjelmointiympäristöä  joka  tukee  Javaa,  kuten  esimerkiksi  Eclipseä.

Google  on  myös  hiljattain  julkaissut  oman  ilmaisen  ohjelmointiympäristönsä,  Android

Studion,  joka  on  räätälöity  tähän  tarkoitukseen  [29].  Sovellusten  testaaminen  Android-

ympäristössä  tapahtuu  joko  fyysisellä  laitteella  tai  kehitystyökalupaketin  mukana

toimitettavalla emulaattoriratkaisulla. [3, s. 28-29]  

B) iOS

Kehitystyökalut  iOS-alustalle  julkaistiin  vuoden  2008  alkupuoliskolla  –  mahdollistaen

natiivisovellusten kehittämisen Applen mobiililaitteille. Natiivi sovelluskehitys näille laitteille

tapahtuu  pääasiassa  Objective-C -ohjelmointikieltä  käyttäen.  Objective-C  -on C:n  pohjalta

rakennettu  ohjelmointikieli,  johon  on  ladottu  päälle  olio-ohjelmoinnin  periaatteita,  sekä

viestinvälitysmetodeja  Smalltalk-ohjelmointikieltä  mukaillen.  Objective  C:n  kanssa  on

kuitenkin  myös  mahdollista  käyttää  perinteistä  C/C++  -ohjelmakoodia,  esimerkiksi

laskennallisiin  tehtäviin.   Objective-C  -ohjelmointikieli  on  käytössä  myös  Mac  OS  X

-alustalla,  ja  näin  kyseisen  ohjelmointikielen  opettelukynnys,  sekä  kynnys  siirtää  jo

olemassaolevia ohjelmistoja iOS:n puolelle on suunniteltu mahdollisimman matalaksi.  [3, s.

16]  

Xcode on Applen suunnittelema kehitysympäristö, jolla kehitystyö iOS:lle ja Mac OS X:lle

tapahtuu. Xcode kattaa tarvittavat työkalut projektien hallintaan, muokkaukseen, kääntämiseen

ja testaukseen. Sovellusten testaus käyttämällä iOS-simulaattoria on myös mahdollista. Xcode

on  saatavilla  vain  Intel-pohjaisille  Mac-tietokoneille.  Kaikista  uusimmat  Xcode:n  versiot

vaativat  myös,  että  käytössä  oleva  käyttöjärjestelmän  versio  on  vastaavasti  riittävän  uusi.

Kehitystyöhön  on  saatavilla  myös  kolmansien  osapuolien  kehitysympäristöjä,  kuten
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esimerkiksi  Jetbrains AppCode, jotka kuitenkin vaativat  pohjimmillaan Xcode -asennuksen

toimiakseen  [30].  Lisäksi  iOS-kehitystyökalujen  lataamiseksi,  ja  sovelluksen  testaamiseksi

Xcoden avulla on kehitystössä käytettävän käyttäjätunnuksen Apple ID:n oltava rekisteröitynä

Apple Developer -ohjelmaan [8, s. 5-6]. [31] 

C) Windows Phone

Ohjelmointikielien puolesta natiiviin ohjelmistokehitykseen alkuperäiselle Windows Phone 7

-käyttöjärjestelmäversiolle on valittavissa Microsoftin .NET -ohjelmistokehyksestä joko C# tai

Visual Basic [28]. Uusimmille Windows Phone 8.1 -käyttöjärjestelmää käyttäville laitteille voi

sovelluksia  kehittää  myös  C++  -ohjelmointikieltä  käyttäen  [32].  C++  -ohjelmointikielen

valinta voi olla tarpeellinen esimerkiksi suorituskykyistä pelisovellusta kehittäessä. Microsoft

tarjoaa myös WinJS -kirjaston, joka mahdollistaa natiiviominaisuuksia käyttävien sovelluksien

kehittämisen Windows Phonelle JavaScript -ohjelmointikieltä ja web-tekniikoita hyödyntäen

[32]. 

Mielenkiintoisen  Windows  Phone  alustasta  tekee  se,  että  alustalla  on  pitkään  ollut

käytettävissä myös perinteiseen sovelluskäyttöön suunnatun Silverlight -ohjelmointikehyksen

lisäksi    peliohjelmointia  ajatellen  suunniteltu  XNA  -ohjelmointikehys.  XNA

-ohjelmointikehys  on  mahdollistanut  osaltaan  monialustakehityksen  Microsoftin  alustoille,

kuten työpöydälle, Xbox 360 -konsoleille ja Windows Phone -mobiililaitteille aina Windows

Phone  käyttöjärjestelmän  versioon  8.0  asti.  Microsoft  on  kuitenkin  lopettanut  XNA-

ohjelmointikehyksen  aktiivisen  tukemisen  [33].  Nykyisin  XNA:n  jalanjäljissä  jatkavat

kuitenkin projektit, kuten esimerkiksi MonoGame, jotka pyrkivät tarjoamaan ja laajentamaan

XNA:han pohjautuvaa monialustatukea myös moderneille laitteille [34].  [3, s. 37] [35, s. 18-

19] 

Windows  Phone  -kehitys  tapahtuu  pääasiassa  Microsoftin  Visual  Studio

-ohjelmointiympäristöä hyödyntäen. Kyseisestä  ohjelmointiympäristöstä on saatavilla useita

eri versiota, kuten ilmainen Visual Studio Express, mutta myös useita eritasoisia maksullisia

versioita  kuten  Visual  Studio  Professional  tai  Ultimate.  Kehitystyö  ilmaisella  Express-
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versiolla  on mahdollista,  mutta  erilaiset  rajoitteet,  kuten esimerkiksi  ohjelmointiympäristön

lisäosien puute voivat rajoittaa työskentelyä [28]. Windows Phone -kehitystyökaluihin kuuluu

myös laite-emulaattori. Windows Phone -ohjelmien kääntäminen ja testaus oikealla laitteella

kuitenkin vaatii Microsoft-tilin, jossa on voimassaoleva kehittäjäohjelma aktivoituna. Lisäksi

kaikki testauksessa käytettävät laitteet täytyy erikseen rekisteröidä ja linkittää kehityskäytössä

olevaan Microsoft-tiliin testauskäyttöä varten [36, s. 115-120].

Yhteenveto

Kaikki  tarkasteltavat  alustat  poikkeavat  toisistaan  käytettävien  työkalujen  suhteen  suuresti.

Lisäksi  kehittäminen  kaikille  alustoille  vaatii  usean  eri  ohjelmointikielen  osaamista,  sillä

yhteistä tuettua kieltä, joka kattaisi kaikki alustat ei ole. Monialustatyökalujen tärkein tehtävä

onkin  yhtenäistää  tarve  ohjelmoida  natiivisti  kaikille  alustoille  yhden

monialustaprojektiratkaisun  ja  ohjelmointikielen  alle.   Täysin  eroon  näistä  alustojen

perustavanlaatuisista kehitystyöhön liittyvistä faktoista ei kuitenkaan päästä edes käyttämällä

monialustakehitystyökaluja,  vaikkakin  niiden  tehtävänä  onkin  yksinkertaistaa  sovelluksen

kehitysprosessia.  Esimerkiksi  kehittäessä  sovelluksia  Applen  iOS:lle  tarvitaan

käännösprosessin  loppuvaiheessa  iOS-kehitystyökaluja,  jotka  ovat  saatavilla  vain  Xcoden

kautta  –  siinäkin  tapauksessa  että  käännösprosessi  olisi  hyvin  pitkälle  automatisoitu

monialustakehitystyökalun puolesta.

Natiiviratkaisuiden käytöstä pelinkehityksessä tulee myös huomioida se seikka, että kunkin

alustan  kehityspaketin  tarjoamat  työkalut  ovat  suunniteltu  hyötysovellusten  suunnittelua

varten.  Graafisesti  monimutkaisten  pelien  suunnittelu  käyttämällä  käyttöjärjestelmän

perinteisiä  käyttöliittymäkomponentteja  tai  kehitystyökalun tarjoaman matalan  tason piirto-

ominaisuuksia, kuten esimerkiksi Open Graphics Libraryä (OpenGL), on verrattaen haastavaa.

Yleensä  pelinkehityksessä  käytetäänkin  vähintään  jonkinlaista  grafiikkakirjastoa  tai

pelimoottoria, joka toimii rajapintana matalan tason grafiikkakutsuihin.

Taulukossa  1  on  aikaisemmissa  kappaleissa  esitetyt  alustakohtaiset  erot  on  esitetty  vielä

helposti  vertailukelpoisessa  muodossa.  Taulukko  myötäilee  myös  konferenssiartikkelissa

26



Mobile Application Platform Heterogenity: Android vs Windows Phone vs iOS vs Firefox OS

taulukoituja  eroavaisuuksia  niiltä  osin  kuin  ne  ovat  tämän  työn  osalta  relevantteja  ja

ajantasaisia [28].

Taulukko 1. Yhteenveto alustojen eroista konferenssiartikkelia Mobile Application Platform
Heterogenity: Android vs Windows Phone vs iOS vs Firefox OS myötäillen [28] 

Android iOS Windows Phone

Pääasialliset 

ohjelmointikielet

Java Objective-C C++, C#, JavaScript, Visual Basic

Sovelluspaketti Android package file (APK) Apple application package (IPA) Windows Phone Package (XAP)

Markkinakattavuus Erittäin laaja Erittäin laaja Verrattaen rajoittunut

Ohjelmointiympäristöt Tuki useissa 

ohjelmointiympäristöissä

Applen Xcode, sekä vaihtoehtoisia 

kehitysympäristöjä, kuten 

esimerkiksi Jetbrains AppCode [30]

Microsoft Visual Studio

Kehitystyökalujen 

saatavuus

Saatavilla useita ilmaisia 

kehitysympäristöjä

Kehitystyökalut ilmaisia

Xcode ohjelmointiympäristönä 

ilmainen. 

Varsinaisille laitteille kehittäminen 

vaatii kehittäjäohjelmaan 

liittymisen.

Ohjelmointiympäristö ilmainen. 

Varsinaisille laitteille kehittäminen

vaatii kehittäjäohjelmaan 

liittymisen.

Kehittäjäohjelmaan 

liittyminen jaeltavissa 

olevan sovelluspaketin 

luomiseksi

Ei pakollinen Vaaditaan Vaaditaan

4.2 Monialustakehitysratkaisujen perustyypit

Monialustakehityksen  luomat  ongelmat  eivät  ole  mitenkään  uusi  ilmiö,  ja  siksi  on

monialustakehitykseen  kehitettykin  monia  erilaisia  ratkaisutyylejä  ja  työkaluja.  Osa

ratkaisuista perustuu kaikissa moderneista mobiililaitteista löytyviin selaimiin,  kun taas osa

ratkaisumalleista  perustuu  puhtaasti  natiiviympäristössä  suoritettaviin  sovellusratkaisuihin.

Erilaisilla ratkaisutyyleillä on omat sovellusalueensa ja syynsä miksi niitä kannattaa käyttää

monialustakehityksessä.  Seuraavissa  kappaleissa  on  erilaisia  ratkaisumalleja  ja  niiden

vahvuuksia ja heikkouksia esitetty lyhyesti.
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A) Täysin web -pohjainen ratkaisu

Kaikista  moderneista  mobiililaitteista  löytyy  web-selain,  jota  voidaan  käyttää

alustariippumattomien sovellusten alustana. Web-pohjaisissa ratkaisuissa sovellus rakennetaan

täysin perinteisiä web-tekniikoita (HTML, CSS, JS) käyttäen.

Hyötynä täysin web-pohjaisessa ratkaisussa on se, että kehitettyä sovellusta tai peliä ei tarvitse

asentaa  laitteelle  ollenkaan;  sovellukseen  pääsee  käsiksi  selaimesta  perinteistä  Uniform

Resource Locator (URL) -linkkiä käyttäen. Koska sovellus ei ole asennettuna laitteelle, on sen

ylläpito helppoa. Sovelluspäivitykset tarvitsee vain tehdä palvelimelle jossa sovellusta jaellaan

ja  näin  kaikki  sen  käyttäjät  pääsevät  käsiksi  uusimpaan  versioon  ilman  manuaalisia

toimenpiteitä. [37] 

Vaikkakin suurin osa laitteista  sisältävät selaimen, joka tukee näitä tekniikoita, voi laitteiden

ja selaimien välillä  olla eroja.  Näissä tapauksissa kehitetty sovellus tai peli  ei  toimi täysin

vastaavalla  tavalla  kaikissa  laitteissa.  Tätä  ongelmaa  voidaan  kuitenkin  lievittää

suunnittelemalla sovellus niin, että laitekohtaisiin eroihin on varauduttu. Lisäksi varjopuolena

web-pohjaisissa sovelluksissa on se, että niiden käyttö vaatii jatkuvan internet-yhteyden. [3, s.

50-51] 

Web-pohjaisuus  on tekniikan vahvuuden lisäksi  sen suurin heikkous – useimmat  käyttäjät

etsivät sovelluksia ja pelejä pääsääntöisesti ekosysteemissä käytettävästä julkaisuportaalista.

Kun  sovellusta  ei  löydykään  kyseisestä  portaalista,  voi  sovelluksen  löytäminen  olla

vaikeampaa,  ja  vastaavasti  sen  käyttäjämäärä  olla  heikompi.  Myöskin  sovelluksen

monetisointi  käyttämällä  ekosysteemin  julkaisuportaalin  tarjoamia  maksuvaihtoehtoja  on

täysin web-pohjaisen applikaation tapauksessa vaikeaa. [37] 

Täysin  web-pohjaiset  sovellukset  eivät  voi  käyttää  laitekohtasia  erikoistoimintoja  helposti,

kuten  esimerkiksi  laitteesta  löytyviä  paikannus-  ja  liikesensoreita  tai  esimerkiksi  kameraa.

HTML5-teknologian  tarjoamat  uudet  rajapinnat  pyrkivät  kuitenkin  paikkaamaan  näitä

puutteita alustariippumattomalla tavalla [38, s. 77]. [37] 
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Pelisovellusten  kannalta  tärkeä  huomio  web-pohjaisissa  ratkaisuissa  ovat  niiden  puutteet

suorituskyvyssä. Selaimessa suoritettava JavaScript-koodi häviää suorituskyvyltään natiiveille

ratkaisuille. Suorituskykyongelmat tulevat esille etenkin immersiivisien pelien kohdalla, jotka

pyrkivät  hyödyntämään  monimutkaisia  ominaisuuksia,  kuten  esimerkiksi  3D-grafiikkaa  tai

fysiikkamallinnusta. [3, s. 51] 

B) Hybridiratkaisu

Web-pohjaisien monialustaratkaisujen puutteiden korjaamiseksi  on mahdollista  käyttää niin

sanottua hybridiratkaisua. Hybridiratkaisussa on sovellus edelleen kehitetty web-tekniikoihin

pohjautuen, mutta se suoritetaan natiivisovellukseen asetetun selainnäkymän sisällä. Lisäksi

natiivisovelluksella  on  pääsy  laitekohtaisiin  erikoistoimintoihin  kuten  esimerkiksi

paikannustoimintoihin  tai  kameraan,  ja  hybridiratkaisussa  voidaan  näitä  toimintoja  tarjota

erillisen abstraktiokerroksen avulla käytettäväksi sovelluksen JS-koodissa.  Yksi esimerkikki

tällaisesta hybridiratkaisusta monialustakehitykseen on Adoben PhoneGap. [3, s. 51] [37] [39] 

Suurin  hyöty  hybridiratkaisussa  on  se,  että  sovelluksen  tai  pelin  saa  saataville  alustalla

käytettävissä  olevaan  mobiilisovellusportaaliin.  Lisäksi  hybridiratkaisuissa  ei  laitteiden

erikoistoimintojen käyttö aiheuta ongelmaa. Muilta osin ilmenee hybridiratkaisuissa kuitenkin

samat  ongelmat  kuin  täysin  web-pohjaisissa  ratkaisuissa,  kuten  esimerkiksi  suorituskyvyn

heikkous ja laitteiden selainkohtaiset erot. [37] 

C) Tulkkaava natiivisovellus

Tulkkaavan  natiivisovelluksen  lähestymistavassa  on  olemassa  natiiviratkaisu,  joka  on

kirjoitettu  kullekkin alustalle  natiivilla  ohjelmointikielellä  kuten Javalla  tai  Objective-C:llä.

Tämä natiiviratkaisu puolestaan tulkkaa sille syötettävää skriptauskielellä, kuten esimerkiksi

Lualla tai JavaScriptillä, kirjoitettua logiikkakoodia. 

Tässä lähestymistavassa hyötynä on se, että sovellus ei ole riippuvainen web-teknologioista.

Tämä tarkoittaa etenkin hyötysovelluksissa sitä, että natiivisovelluksen käyttöliittymä perustuu
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täysin  alustan  omiin  käyttöliittymäkomponentteihin  ja  on  siten  käyttökokemukseltaan

yhtenäinen  muiden  alustalla  käytettävien  sovellusten  kanssa.  Lisäksi  natiiviratkaisuun

pohjautuvan  sovelluksen  pystyy  julkaisemaan  ekosysteemin  sovelluskaupassa  ja  se  pystyy

käyttämään laiteessa saatavilla olevia erikoisominaisuuksia. [37] [39] 

Tulkatuissa  sovelluksissa  suurimpana  ongelmana  on  se,  että  sovelluksen  kehitystyö  on

rajoittunut  siihen  toiminnallisuuspalettiin,  minkä  tulkattavaa  skriptikieltä  käyttävä

natiivisovellusratkaisu tarjoaa. Lisäksi sovelluksen suorituskyky on täysin riippuvainen siitä,

miten tehokas tulkkausratkaisu on. [37] [39] 

D) Generoitu natiivisovellus

Generoitujen  natiivisovellusten  tapauksessa  on  myös  ohjelman  logiikkakoodi  räätälöity  ja

käännetty alustan natiivisti ymmärtämään muotoon. Tämä voi silti tapahtua niin, että sovellus

ohjelmoidaan yhtä tiettyä kieltä käyttäen. Tällöin kääntövaiheessa kyseinen kieli käännetään,

joko suoraan tai  välivaiheiden kautta,  monialustatuellisen kääntäjäratkaisun avulla  erikseen

jokaisen alustan käyttämään formaattiin. [37] [39] 

Generoitujen natiivisovellusten suurin valtti on niiden suorituskykynopeus. Lisäksi tällaisissa

natiivisovelluksissa  luonnollisesti  pystytään  käyttämään  laitekohtaisia  ominaisuuksia.

Räätälöidyissä  ratkaisuissa  ongelmana  kuitenkin  on se,  että  laitekohtaisten  ominaisuuksien

käyttö ei enää ole alusta-agnostista, vaan jokaisella käytettävällä alustalla ohjelmointiratkaisut

näihin käsiksi pääsemiseen poikkeavat toisistaan. [37] [39] 

Yhteenveto

Erilaisista  esitetyistä  monialustaratkaisutyypeistä  Web-pohjaiset  ratkaisut  soveltuvat

enemmänkin hyötysovelluskäyttöön. Suurin este web-pohjaisissa ratkaisuissa pelisovellusten

kehitykseen  on  heikompi  suorituskyky  natiivisovelluksiin  verrattuna.  Useimmat

monialustapelimoottorit ja -työkaluratkaisut perustuvatkin täysin tai osittain natiivipohjaisiin

ratkaisuihin. 
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Artikkelissa  Cross-Platform  Development  Tools  for  Smartphone  Applications  erilaisia

monialustatyökaluratkaisuja  on  tutkittu,  ja  suurimman  osan  niistä  on  todettu  käyttävän

tulkkaavan  natiiviratkaisun  piirteitä  monialustatukimallissaan  [40].  Tämä  ei  sinällään  ole

yllättävää, sillä web-pohjaiset ratkaisut voivat olla useimmissa tilanteissa liian rajoittavia, kun

taas  täysin  räätälöityä  natiivikoodia  tuottava  monialustatyökaluratkaisu  on  muihin

tekniikkoihin  nähden  monimutkaisempi  toteuttaa.  Erilaisilla  monialustatyökaluilla  kehitetyt

sovellukset  poikkeavat  toisistaan  suuresti  sovelluksen  koon,  muistivaatimusten  sekä

suorituskyvyn  osalta.  Kaikki  nämä  seikat  selittyvät  työkalujen  toisistaan  poikkeavilla

monialustatukea  varten tehdyillä  ratkaisuilla.  Ongelmallista  käytettävän monialustatyökalun

valinnasta kuitenkin tekee se, että erilaisten työkalujen käyttämät ratkaisumallit eivät ole aina

mustavalkoisia, vaan sisältävät etenkin natiivisovellusratkaisuiden osalta sekä tulkattuja että

räätälöityjä piirteitä. [40] 

4.3 HTML5-teknologia

Teknisesti puhuen HTML5 on viimeisin versio World Wide Web -konsortion kehittämistä ja

ylläpitämistä  web-tekniikkastandardeista.  World  Wide  Web  -konsortio  (World  Wide  Web

Consortium, W3C) on jo pitkään yleisesti tunnettu taho web-tekniikoiden standardisoinnissa.

W3C:n  tavoitteena  on  rakentaa  standardeja  niin,  että  erilaiset  sisällöntuottajat  ja

selainvalmistajat  pystyvät  rakentamaan  teknologioita  niin,  että  ne  toimivat  yhteen

onnistuneesti. [38, s. 68] 

Historiallisesti  HTML5-standardi  on  saanut  alkunsa  toisen  standardisointitahon,  Web

Hypertext Application Technology Working Groupin (WHATWG) kehittämänä. WHATWG

perustettiin  yritysten,  kuten  Applen,  Mozillan  ja  Operan  toimesta  vuonna  2004.

Päälimmäisenä  motiivina  WHATWG:n  perustamiseen  oli  pettymys  W3C:n  kehittämän

HTML4-standardin  seuraajan  kehityksen  suhteen.  WHATWG:n  kehittämä  standardi  saikin

huomattavaa suosiota, ja W3C joutui heltymään ajatukselle WHATWG:n luoman standardin

omaksumisesta.  Nykyisin  W3C  ja  WHATWG  kehittävätkin  tätä  viimeisintä,  jatkuvasti

uudistuvaa, HTML5-standardia yhteistyössä keskenään. [38, s. 68] 

31



Puhekielessä HTML5:stä on muodostunut eräänlainen sateenkaaritermi web-tekniikoille, jotka

eivät  edes  kuulu  osaksi  varsinaista  HTML5-spesifikaatiota  tai  ovat  kasvaneet  ulos

varsinaisesta  HTML5-standardista  omiksi  standardeikseen  [38,  s.  69].  Yleisesti  ottaen,

HTML5 on kuitenkin kokoelma tekniikoita, jotka mahdollistavat muun muassa interaktiivisen

ja graafisen sisällön näyttämisen selaimessa uudella ja standardisoidulla tavalla. 

Koska  myös  modernit  mobiiliselaimet  tukevat  HTML5-tekniikoita,  on  niiden  käyttö

varteenotettava vaihtoehto monialustakehitykseen. Tätä seikkaa edesauttaa se fakta, että suurin

osa mobiililaitteiden selaimista  perustuu Applen avoimesti  kehittämään WebKit-moottoriin,

näin tukien HTML5-tekniikan standardisaatiota. Vaikka suurin osa selaimista perustuu samaan

moottoriin, on kaikkien selainvalmistajien selaimissa käytössä kuitenkin uniikkeja ratkaisuja,

jotka  voivat  aiheuttaa  ongelmia  monialustayhteensopivuuden  kanssa.  Lisäksi  yhtenä

suurimpana haasteena HTML5-tekniikoiden käytössä pelialustana voidaan nähdä, vaikkakin

alati kehittyvien, laitteiden suorituskykyrajoitteet. [38, s. 76-79] [3, s. 50] 

Vaikka mobiilialustoiden ekosysteemien sovelluskauppapaikkojen tarjonta viihdekäyttöön on

erittäin kattavaa – voidaan silti väittää, että tarve interaktiivisen sisällön näyttämiseen suoraan

selaimessa on olemassa.  Todisteena tästä voidaan nähdä lukuisien peli- ja mediasivustojen,

kuten Miniclipin [41] ja Newgroundsin [42] valtaisa suosio. Kyseiset mediaportaalit kuitenkin

perustuvat pitkälti jo ikääntyneeseen Flash-tekniikkaan, jolle tuki mobiililaitteilla on heikkoa.

Kehitys  kohti  avoimen  HTML5-teknologian  käyttämistä  Flash-teknologian  korvaajana

mobiililla on ollut tietoinen valinta. Tähän suuntaukseen on suuresti vaikuttanut esimerkiksi

edesmenneen Steve Jobsin julkaisu Thoughts on Flash vuonna 2010, jossa hän kritisoi Flash-

teknologian soveltuvuutta mobiililaitteille [43].

Eräs  syy  miksi  HTML5-teknologioiden  käyttö  pelikehityksessä  voi  olla

tavoittelemisenarvoista,  on  web-pohjaisesti  julkaistun  pelin  monetisointiin  liittyvä

arvoketjuero; web-pohjaisesti julkaistu peli ei ole riippuvainen alustojen julkaisuportaaleista,

jotka vievät osan sovelluksen generoimista tuloista. Kehittäjän palvelimelta tarjoiltavaan peliin

voidaan rakentaa monetisointiratkaisut,  joissa tehdyt  ostokset tilitetään suoraan kehittäjälle.

Toisaalta  tällaisissa  ratkaisuissa  ongelmana  on  se,  ettei  julkaisuportaaleiden  vakiintuneita
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maksutapoja voida käyttää hyödyksi.  Lisäksi, immersiivisen pelikokemuksen rakentaminen,

johon käyttäjät ovat valmiita panostamaan rahaa, on haastavaa teknologian kehittyvä nykytila

ja haasteet huomioonottaen.

4.4 Monialustatyökaluratkaisujen tehtävät

Yhä useammat  monialustatyökaluratkaisut,  etenkin  pelinkehitykseen  kohdistuneet  työkalut,

eivät  pelkästään  rajoitu  tarjoamaan  pelkkää  moottoria  tai  toiminnallisuutta  sovelluksen

kääntämiseen  useammalle  alustalle.  Sen sijaan  työkalut  ovat  laajoja  kokonaisuuksia,  jotka

tarjoavat  myös  muita  toimintoja  mitkä  auttavat  kehittäjää  peliprojektin  hallinnassa  ja

tarvittavien  ominaisuuksien  toteuttamisessa  jokaiselle  alustalle.  Laajemmat

monialustatyökaluratkaisut,  kuten  esimerkiksi  GameMaker:  Studio  [44] tai  Unity  [45],

sisältävätkin pelkän monialustatuellisen pelimoottorin lisäksi kokonaisen kehitysympäristön,

joka sisältää useita kehittäjää helpottavia toimintoja.

Monialustakehitystyökaluissa  ideana  on,  että  sovellus  ohjelmoidaan  yhdellä  työkalun

tukemalla kielellä kerran, jonka monialustatyökalu pystyy kääntämään erikseen useamman eri

alustan tukemaan muotoon. Tämä työkalun käyttämä ohjelmointi- tai skriptauskieli voi olla

jokin yleisesti käytössä oleva kieli tai muunnelma siitä. Vaihtoehtoisesti työkalun tarpeisiin on

voitu  kehittää  myös  täysin  oma  kielensä.  Lisäksi  on  myös  olemassa  yksinkertaisempia

graafiseen ohjelmointiin perustuvia monialustatuellisia työkaluja ja kehitysympäristöjä, missä

minkäänlaisen  varsinaisen  ohjelmointikielen  osaaminen  ei  ole  tarpeellista.  Muun  muassa

monialustapelimoottori  Stencyl  [46] perustuu  tällaiseen  graafiseen  ohjelmointiin,  josta

esimerkki voidaan nähdä kuvassa 5.
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Kehittyneiden  kehitysympäristöjen  hyötyihin  voidaan  katsoa  kuuluvan  muun  muassa

seuraavat piirteet:

• Pelin  sisällön  ja  kooditiedostojen  hallinta,  perinteistä  tiedostojärjestelmäselainta

mukaileva  järjestelmä,  joka  kuitenkin  esimerkiksi  erottelee  erityyppiset  kohteet  sen

mukaan ovatko ne tyypiltään esimerkiksi grafiikkatiedostoja, äänitiedostoja vai muita

pelin sisältöön liittyviä elementtejä.

• Käyttöliittymä  pelin  komponenttien  hallintaan,  missä  esimerkiksi  pelin

toiminnallisuuden  toteuttavien  olioiden,  graafisten  elementtien,  ja  skriptitiedostojen

välisiä suhteita voidaan asettaa ja muokata graafisesti

• Pelin tasojen hallinta / kenttäeditointi; kehitysympäristöt usein tarjoavat työkalun

jolla  pelin  elementtejä  voidaan  asettaa  graafisesti  yhteen  muodostaen  yhden  tai

useamman ”kentän”, mistä pelin rakenne koostuu kokonaisuutena

• Pelin  graafisten  elementtien  pakkaus  ja  piirtoprosessin  optimointi;

pelinkehityksessä  tunnettu  ongelma  on  grafiikan  piirtoon  liittyvä  pullonkaula

suorittimen ja näytönohjaimen välillä. Pullonkaulan välttämiseksi kannattaa erillisten

piirtokutsujen määrää minimoida,  joka taas vaatii  että piirrossa käytettävät  graafiset

elementit  ovat  pakattu  yhteen  isoon  tekstuurikarttaan  (englanniksi  texture  atlas  tai
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sprite  sheet)  [47].  Kehitysympäristö  voi  tehdä  projektin  käännösvaiheessa  tällaisen

optimoinnin  kulissien  takana  niin,  että  kehittäjä  voi  silti  käsitellä  pelin

grafiikkaelementtejä  omina  irrallisina  yksikköinään  kehittäessään  peliä.  Lisäksi

kehittyneissä pelimoottoreissa voi olla muita ajonaikaisia piirtoprosessin optimointiin

liittyviä toimintoja, joista kehittäjän ei itse tarvitse pitää huolta. 

• Pelin äänielementtien pakkaus,  etenkin mobiililla pelissä käytettäviä äänitiedostoja

voidaan haluta muokata niin, että niiden näytteenottotaajuus, tallennukseen käytettävä

tiedonsiirtonopeus  (bit  rate)  ja  kanavien  määrä  on  optimoitu.  Mobiililaitteiden

äänentoisto-ominaisuudet  eivät  usein  ole  kovin  korkealaatuisia,  ja  tällöin

heikompilaatuisen,  pakatun,  yksikanavaisen  äänidatan  käyttö  voi  olla  pelin

jakelutiedoston  koon  kannalta  suotuisaa.  Lisäksi  mobiilialustoilla  on  vaatimuksia

käytettävien  ääniformaattien  suhteen  [48][49][50].  Kehitysympäristö  voikin  tarjota

ominaisuuksia äänitiedostojen pakkauslaadun valintaan ja kääntää kaikki alkuperäiset

lähdetiedostot alustan tukemaan formaattiin.
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• Julkaisuteknisten  graafisten  elementtien  asetus, etenkin  mobiilialustat  vaativat

paljon  erilaisia  ja  erikokoisia  graafisia  elementtejä,  kuten  ikoneita  ja

aloitusruutugrafiikkaa.  Työkalut  voivat  osata  generoida  kaikki  tarvittavankokoiset

elementit  yhdestä  syötetystä  perusgrafiikkatiedostota,  tai  vähintäänkin  tarjota

kehittäjälle  tiedon  siitä  millaisia  erikokoisia  elementtejä  täytyy  kehittäjän  alustaa

varten valmistella ja liittää projektiin.

Osiin näistä toiminnoista on saatavilla myös erillisiä työkaluja, kuten esimerkiksi tekstuurien

pakkaustyökaluja  ja  äänieditoreita,  joita  voidaan  käyttää  edellämainittujen  tehtävien

täyttämiseen  manuaalisesti.  Laajempien  kehitysympäristöjen  tarkoituksena  kuitenkin  on

poistaa, tai ainakin lievittää, tarvetta näiden erillisten työkalujen käytölle.

Monialustakehitystyökalut  tarjoavat  hyvän  perusalustan  pelien  kehittämiselle,  ja  voivat

sisältää  myös  abstraktiotasoja  monimutkaisemmille  pelinkehityksessä  tarvittaville

toiminnoille,  kuten esimerkiksi  erittäin suositulle  avoimelle  Box2D-fysiikkakirjastolle  [51].

Suurin  kompastuskivi  useimmissa  monialustatyökaluissa  on  kuitenkin  se,  että  useimmat

monialustatyökalut eivät sisällä sisäänrakennettuna alustakohtaisia liitännäisiä, joita tarvitaan

esimerkiksi  pelin  monetisaatiotoimintoihin.  Tähän  on  nähtävissä  monia  syitä,  kuten

esimerkiksi:

• Erilaisia mobiilikehityksessä tarvittavia kolmannen osapuolen palveluita on monia ja

esimerkiksi  erilaisissa  mainostentarjoajissa  on  paljon  valinnan  varaa  –  kaikkien

ratkaisuiden  integrointi  tarkoittaisi  paljon  toteutettavaa  kehitystyökaluratkaisun

kehittäjälle.

• Erilaiset liitännäiset päivittyvät nopeaa tahtia – jos kolmansien osapuolien palveluita

tuettaisiin kattavasti, lisäisi se kehitystyökalun päivitystarvetta.

• Kehitystyökalujen  ylläpitäjät  voivat  kohdata  lisenssi-  ja  lakiteknisiä  ongelmia

intergroidessaan  kolmansien  osapuolien  lähdekoodia  kaupalliseen

monialustakehitystyökalutuotteeseensa,  jolloin  niiden  pitäminen  erillisenä  ratkaisuna

on järkevää.
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Ideaalisesti  monialustatyökalut  pyrkisivät  tarjoamaan  geneerisen  abstraktiotason  myös

esimerkiksi  monetisaatiotoiminnoille,  jossa  kehittäjä  välttyisi  näiden  alustakohtaisten

liitännäisten kanssa toimimisesta [40]. Useimmat monialustakehitystyökalut ratkaisevat tämän

ongelman  kuitenkin  tarjoamalla  liitännällisyystoiminnallisuuden  (plugin),  jonka  avulla  voi

työkalulla  kehitetyn  pelin  toiminnallisuutta  laajentaa  alustojen  natiivilla  koodilla.

Monialustatyökalujen  ekosysteemeihin  usein  liittyy  erilaisia  kauppapaikkoja,  kuten

esimerkiksi  Unityn  Asset  Store  [52].  Näistä  kauppapaikoista  voi  ostaa  suoraan  helposti

integroitavissa  olevia,  kolmansien  osapuolien  kehittämiä,  valmiita  liitännäisratkaisuja

sovelluksen  monetisaation  toteuttamiseksi,  sekä  myös  muihin  kehitystyöhön  liittyviin

ongelmiin.
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5 ALUSTOJEN ASETTAMAT VAATIMUKSET KEHITTÄJÄLLE

Kehitystyössä tulee ottaa huomioon se fakta, että eri alustoilla on käyttössä paljon erilaisia ja

toisistaan  poikkeavia  laitteita,  mikä  vaikeuttaa  kaikkien  alustojen  laitteiden  tukemista.

Erilaisille  alustoille  kehittäminen  asettaa  myös  omanlaiset  ohjelmisto-  ja  rautatason

vaatimukset  niille  työpöytälaitteille,  joilla  varsinaista  ohjelmistokehitystä  tehdään.  Lisäksi

kaikilla  alustoilla  on  kehittäjille  asetettuja  yleisohjeita,  joita  varsinaisen  sovelluksen  tulisi

noudattaa.  Seuraavissa  kappaleissa  on  esitetty  näihin  seikkoihin  liittyviä  ongelmia,  jotka

kehittäjänä kannattaa ottaa huomioon.

5.1 Laitteiston pirstaloituneisuus

Sovellusta  kehittäessä  tulee  ottaa  huomioon,  että  kaikilla  alustoilla  laitekanta  on

monimuotoinen.  Vaikka  kaikille  alustoille  julkaistaan  vuosittain  uusia  ja  toisiaan

tehokkaampia laitteita, on silti kehittäjän kannatavaa ottaa huomioon myös vanhemmat laitteet

ja  niiden  suorituskykyrajoitteet  sovelluksen  suurimman  mahdollisen  käyttäjäkunnan

mahdollistamiseksi.  Kaikista  suositeltavinta  olisikin  käyttää  testauksessa  fyysistä  laitetta,

jonka  suorituskykytasoa  haluaa  sovelluksen  minimissään  tukevan.  Erilaiset

emulaattoriratkaisut  eivät  heijasta  fyysisten  laitteiden  suorituskykyä  luotettavasti

työpöytätietokoneiden  huomattavasti  korkeamman  suorituskyvyn  ja  emulointiratkaisujen,

kuten erilaisten prosessoriarkkitehtuurien, simuloinnissa tapahtuvien hävikkien takia.

Ehdottomasti suurin kehittäjälle päänvaivaa aiheuttava tekijä on kuitenkin laitteiden erilaiset

näyttökoot ja näyttöjen toisistaan poikkeavat erottelutarkkuudet. Vaikka eri laitteet käyttäisivät

näytöissään kuvapistemäärältään samaa resoluutiota, voi tämä silti olla ongelma sovelluksen

käytön kannalta; jos näyttöjen fyysiset koot poikkeavat suuresti toisestaan, tulisi sovelluksen

elementtien skaalautua niin, että  ne ovat oikean kokoisia kosketuskäyttöä ajatellen.  Lisäksi

näyttöjen  resoluutioiden  kuvasuhteet  leveys-  ja  korkeussuunnassa  voivat  poiketa  suuresti

toisistaan,  luoden  ongelmia  sovelluksen  graafisten  elementtien  asettelun  suhteen.  Näitä

ongelmia voi ratkoa esimerkiksi ankkuroimalla käyttöliittymän tärkeitä elementtejä tiettyihin

kohtaan ruutua ja skaalaamalla graafisia elementtejä ottamalla huomioon näytön varsinaisen

fyysisen pistetiheyden (dpi, dots per inch). [53] 
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Android

Alustoista  Android  on  pahamaineisin  sen  pirstaloituneisuuden  suhteen;  Android-laitteita

tuottavia valmistajia on useita alustan avoimuudesta johtuen, ja lisäksi osa valmistajista tekee

omia  modifikaatioitaan  avoimeen  käyttöjärjestelmään  käyttökokemuksen  räätälöimiseksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että Android-pohjaisilla laitteilla ajettavan sovelluksen täytyy sopeutua

useisiin erilaisiin rauta- ja ohjelmistotason poikkeavuuksiin. Suurimpia ongelmia aiheuttavat

toisistaan  poikkeavat  prosessoriarkkitehtuurit  kuten  esimerkiksi  ARM  ja  x86,  laitekannan

ääripäiden merkittävästi erilaisten suorittimien ja grafiikkasuorittimien suorituskykyerot sekä

laitteiden näyttöjen koko- ja pistetarkkuuserot.  [54] 

iOS

Kaikki iOS-laitteet  ovat Applen valmistamia, jonka takia ei ekosysteemin laitekanta ole yhtä

pirstaloitunut  kuten  esimerkiksi  Androidin  vastaava.  Apple  on  kuitenkin  toiminut

mobiilimarkkinoilla  jo  vuodesta  2007  lähtien,  julkaisten  vuosittain  uusia  puhelin-  ja

tablettimalleja. Kaikki Applen valmistamat laitteet perustuvat ARM-prosessoriarkkitehtuuriin,

mutta  silti  erilaisten  laitteiden  suorituskyvyissä  on  suuriakin  eroja.  Suurin  alustalla

päänvaivaa  aiheuttava  tekijä  kuitenkin  on  erilaisten  laitteiden  toisistaan  poikkeavat

näyttökoko-  ja  pistetarkkuuserot  –  tämä  tulee  etenkin  esille  Applen  brändäämissä  Retina

Display -laitteissa, joissa näyttöjen pistetiheys on huomattavan suuri niiden fyysiseen kokoon

nähden. [55] 

Windows Phone

Windows Phone alustalla laitevalmistajille on asetettu rautatason vaatimuksia, jotka kaikkien

Windows  Phone   -laitteiden  tulee  täyttää.  Tästä  syystä  alustan  diversiteetti  ei  aiheuta

merkittävän suuria ongelmia kehittäjille. Erilaisia tuettavia näyttötarkkuuksia on esimerkiksi

koko  Windows  Phone  8.1  alustalla  7  erilaista,  jotka  jakautuvat  vain  3:een  eri

kuvasuhdekategoriaan  [56].  Toisaalta   uusi  Windows  10:n  rinnalla  julkaistava  Windows

Phone  -versio  tulee  tekemään  alustan  laitevalikoimasta  nykyistä  kattavamman,  esitellen
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spesifikaatioon  esimerkiksi  uusia  suuremmalla  näytön  tarkkuudella  olevia  laitteita,  mutta

myös näin tehden alustasta samalla vaikeammin lähestyttävän kehittäjän näkökulmasta [57].

5.2 Kehitysympäristövaatimukset

Vaikka kehitystyössä käytettä monialustatyökalu saattaa toimia monella eri alustalla, asettavat

alustakohtaiset  erot  vaatimuksia  kehittäjällä  käytössä  olevaan  laitteistoon.  Tässä  työssä

käsiteltävistä  alustoista  etenkin  iOS  ja  Windows  Phone  ovat  kehittäjäperiaatteissaan

sulkeutuneita  ja  asettavat  erityisvaatimuksia  käytetävään  kehityslaitteistoon.  Seuraavissa

kappaleissa  tullaan  perehtymään  siihen  millaisia  erityispiirteitä  eri  alustoilla  on,  ja  miten

alustojen rajoitukset esimerkiksi vaikeuttavat testausprosessia varsinaisilla laitteilla.

Android

Android on alustana tässä työssä tarkastelun alla olevista systeemeistä kaikista avoin. Koko

Android-projekti  perustuu  avoimen  lähdekoodin  periaatteisiin,  ja  Android-kehitystyökalut

toimivat  kaikilla  tärkeimmillä  työpöytäkäyttöjärjestelmillä,  kuten Windowsilla,  Linuxilla  ja

Mac OS X:llä  [29]. Koska kehitystyökalut toimivat alustariippumattomasti  ja ovat vapaasti

saatavilla,  voivat  monialustatyökaluratkaisut  teoriassa  integroida  ne  osaksi  omaa

käännöstyökaluketjuansa  niin,  että  kehittäjän  ei  tarvitse  huolehtia  ylimääräisistä  askeleista

toimivan  sovelluksen  käännösprosessissa  monialustatyökalun  tarjoaman  kehitysympäristön

ulkopuolella.

Testauksen kannalta Android on myös helppo alusta kehittäjälle. Androidilla käytettäviä APK-

sovelluspaketteja  voi  asentaa  laitteisiin  helposti,  ja  myös  vapaasti  kolmansien  osapuolien

lähteistä.  Käytännössä  tämä  tarkoittaa,  että  testattavaa  sovellusta  voi  jaella  esimerkiksi

sähköpostin tai palvelimella sijaitsevan tiedoston avulla.  Lisäksi Google Play -portaalia voi

käyttää  sovelluksen  testausjakeluun. Toisaalta  kääntöpuolena  siihen,  että  Androidilla

käytettäviä  sovelluspaketteja  voi  asentaa  laitteisiin  näinkin  vapaasti  on  se,  että  piratismi

alustalla on muihin alustoihin nähden astetta helpompaa, vaikkakin sitä vastaan voi taistella

itse sovellustasolla.
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iOS

Kehitys  iOS-alustalle  vaatii  Applen  kehittäjäohjelmaan  liittymisen,  sekä  Xcode-

kehitysympäristön  sovelluspakettien  kääntämiseen,  joka  on  saatavilla  vain  Mac-pohjaisille

tietokoneille.  Kehittäjäohjelman  maksullisuus,  Mac-tietokoneiden  ja  mahdollisten  iOS-

testilaitteiden  hinnat  huomioiden  voivat  nämä  kulut  olla  merkittäviä,  ellei  kehittäjällä  jo

ennestään ole käytössä Applen laitekantaa. [31] 

Käytännössä  nämä rajoitukset  tarkoittavat  sitä,  että  vaikka  Windows-ympäristössä  toimiva

monialustatyökalu  tukee  periaatteessa  esimerkiksi  iOS-kehitystä,  tarvitaan  Windows-

kehityskoneen lisäksi Mac OS X:ää tukeva tietokone. Monialustakehitystyökalu voi kuitenkin

avustaa  kehittäjää  tuottamalla  käännösprosessissaan  Xcode-projektitiedoston,  joka  vähentää

tarvittavat kehitysvaiheet Xcode-kehitysympäristössä minimiin. 

Applen  ekosysteemissä  on  sovellusten  asentamista  laitteille  rajoitettu  sovelluksiin

integroidulla  digitaalisella  sertifikaattijärjestelmällä.  Apple  tarjoaa  testausmahdollisuuksia

alustan  virallisia  jakelukanavia  pitkin  TestFlight  Beta  Testing  -ohjelman  avulla.  Kyseisen

palvelun avulla sovellusta voi jaella sisäisesti maksimissaan 25:lle ohjelmaan liitetylle tiimin

jäsenelle.  TestFlight-palvelun  avulla  on  myös  mahdollista  suorittaa  ulkoista  testausta

maksimissaan 1000:n testaajan avulla,  mutta tämä vaatii  sen, että sovellus läpäisee Applen

laatuvaatimukset testattaville sovelluksille ja niiden tarkistusprosessin aina sovelluksen uusien

versioiden  yhteydessä.  Toinen  mahdollinen  tapa  testata  sovellusta  sisäisesti  on  käyttää

sovelluksen  allekirjoituksessa  testausta  varten  käytettävää  sertifikaattia.  Pelkän

testaussertifikaatin käytössä on kuitenkin omat haasteensa, sillä testaussertifikaatissa kaikkien

laitteiden  uniikit  identifikointitunnisteet  (Unique  Device  Identifier,  UDID)  täytyy  lisätä

sovelluksen  allekirjoittavaan  provisiointiprofiiliin  etukäteen,  jotta  sovelluksen  voi

onnistuneesti  asentaa  laitteille.  Lisäksi  tällaisiin  testausta  varten  suunniteltuihin  ad  hoc

-profiileihin  perustuvassa  testauksessa  käytettävien  laitteiden  määrä  on  rajattu

kehittäjätunnuskohtaisesti 100:n kappaleeseen yksityishenkilöillä. [58] [59] 
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Windows Phone

Uusimmat  Windows Phone 8 -kehitystyökalut  vaativat,  että  kehittäjällä  on käytössään 64-

bittinen, vähintään Windows 8 Pro -tasoinen, käyttöjärjestelmä [60]. Lisäksi Windows Phone

8 emulaattoriratkaisut  vaativat  toimiakseen tiettyjä  rautatason ominaisuuksia  virtualisoinnin

tukemiseksi, ja vähintään 4 gigatavua keskusmuistia [61]. Jos kehittäjällä ei siis ennestään ole

käytössä  Windows  8  -käyttöjärjestelmää  kehitysympäristössään  –  voi  Windows  Phone

-kehittäminen vaatia uusia laite- tai ohjelmistotason hankintoja.

Kun sovellusta  halutaan  testata  varsinaisilla  Windows Phone -laitteilla,  täytyy  testauksessa

käytettävät  laitteet  ensin  rekisteröidä  testauskäyttöä  varten  kehitystyökaluja  käyttäen.

Testauskäytössä  olevia  laitteita  voi  olla  maksimissaan  3  kappaletta  kerrallaan  käytettävää

kehittäjätunnusta  kohti,  mutta  laitteiden testauskäyttöstatuksen voi  deaktivoida  ja  aktivoida

vapaasti,  mahdollistaen useamman kuin kolmen erilaisen laitteen  käytön testauksessa  [62].

Windows  Phone  Store  tarjoaa  myös  toimintoja  sovellusten  testaamisen  suuremmassa

mittakaavassa;  kehitettävälle  sovellukselle  voi  tehdä  erillisen  suljetun  julkaisun  Windows

Phone  Storessa,  joka  ei  näy  kauppapaikan  julkisissa  listauksissa.  Tällaisen  suljetun

betatestaussovelluksen  voi  jaella  korkeintaan  10  000:lle  testaajalle,  joiden  ei  tarvitse  olla

rekisteröityneitä kehittäjiä tai aktivoida heidän laitteitaan testauskäyttöä varten [63].

5.3 Laskutus ja monetisaatiotoiminnot

Kauppapaikkojen  tarjoaminen  laskutustoimintojen  hyödyntäminen  vaatii  käyttäjältä

lisätoimenpiteitä  pelkästään  ilmaisen  tai  mainospohjaisen  sovelluksen  julkaisemiseen

verrattuna;  myyntivoittojen  kotiutusta  varten  tulee  palveluihin  linkittää  niiden  tukema

maksumenetelmä,  hyväksyä  kauppapaikoilla  tapahtuvaa  myyntiä  ja  voitonjakoa  koskevat

sopimukset,  sekä  tarjota  mahdollisesti  tarvittavat  verotustekniset  tiedot  kauppapaikan

ylläpitäjälle. Kaikkien työssä käsiteltävien mobiilialustojen kauppapaikat ottavat myynneistä

tämän  työn  kirjoitushetkellä  (kevät  2015)  pääasiassa  30%  osuuden,  jättäen  loput  70%

sovelluksen  julkaisijalle  [64][65][66].  Tietyissä  erityistilanteissa,  missä  laskutus  tapahtuu

mobiilioperaattorin kautta perinteisien laskutustapojen sijasta, voi Windows Phone -alustalla

tämä kauppapaikan ottama osuus olla kuitenkin korotettu 43,9% [66].
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Työssä käsiteltävistä alustoissa sekä iOS:llä ja Windows Phonella on käytössä portaittainen

laskutusmalli alustalla käytössä olevissa laskutustoiminnoissa  [67][68]. Tämä tarkoittaa sitä,

että  kehittäjä  voi  asettaa  sovelluksen  hinnan,  tai  siinä  käytettävien  sovelluksen  sisäisten

ostosten hinnan, vain näihin tiettyihin saatavilla oleviin hintaportaisiin (price tiers). Lisäksi

nämä hintaportaat myös määrittelevät sovelluksen ja siihen integroitujen ostosten minimi- ja

maksimihinnan.  Nämä  seikat  tulee  ottaa  huomioon  sovellusta  ja  sen  sisältöä  kehittäessä;

hintaportaiden vuoksi esimerkiksi erilaistet tarjousalennukset sovelluksen sisäisistä tuotteista

on  hankala  toteuttaa  säätämällä  pelkästään  myytävän  tuotteen  hintaa,  sillä  karkea

hintaportaikko  ei  välttämättä  mahdollista  jo  valmiiksi  halvan  tuotteen  hinnan  säätämistä

haluttuun  kohdehintaan.  Tämän  ongelman  voi  kuitenkin  tietyissä  tilanteissa  kiertää

esimerkiksi  tarjoamalla  käyttäjälle  enemmän  vastinetta,  kuten  pelin  sisäistä  valuuttaa,

käytettyä rahaa vastaan.

5.4 Alustakohtaiset suunnitteluperiaatteet

Alustojen  kehittäjäportaalit  sisältävät  dokumentaatiota,  jossa  sovelluskehittäjille  listataan

yleisohjeita, joita alustoille kehitettävien sovellusten tulisi noudattaa. Nämä ohjesäännöt ovat

erittäin  kattavia,  ja  koskevat  esimerkiksi  erilaisia  sovellusta  tukevien  grafiikkaelementtien

kokoja, alustan navigointisääntöjä laitteiden fyysiset  painikkeet huomioonottaen sekä muita

alustalla yleisesti voimassaolevia käytäntöjä. Nämä dokumentaatiot ovat erittäin kattavia, ja

niiden täysi läpikäynti tässä olisi hankalaa. Muutamia näiden ohjesääntöjen linjauksia tullaan

kuitenkin referoimaan myöhemmin tässä työssä esiteltävän demosovelluksen yhteydessä.
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6 KÄYTÄNNÖN PELIPROJEKTIN ESITTELY

Yhtenä  osana  työtä  kehitettiin  myös  yksinkertainen  peli,  joka  julkaistiin  kaikissa  työssä

käsittelyn  alla  olevien  alustojen  kauppapaikoissa.  Peliprojektin  ideana  oli  saada

käsinkosketeltavaa  kokemusta  siitä,  mitä  sovelluksen  kehittäminen  ja  julkaisuvalmiiksi

saattaminen monialustatyökalua hyödyntäen oikeasti vaatii kaikilla tarkasteltavilla alustoilla. 

6.1 GameMaker: Studio

Usealle  alustalle  julkaistava  peli  toteutettiin  GameMaker:  Studio  -monialustatyökalua

käyttäen.  Vaikka  työkalua  markkinoidaan  helposti  lähestyttävänä  ja  aloittelijaystävällisenä

työkaluna, jossa on mahdollisuus graafiselle ohjelmoinnille raahaa ja pudota (drag and drop)

-tyyppisesti,  on  työkalussa  silti  myös  erittäin  paljon  kehittyneitä  ominaisuuksia.  Graafisen

ohjelmoinnin  sijaan  voi  kehitykseen  käyttää  pelkästään  myös  työkaluun  sisäänrakennettua

skriptauskieltä, Game Maker Languagea (GML), kuten myös tämän työn yhteydessä tehtiin.

GameMaker:  Studio tukee  kaikkia  suurimpia  mobiilialustoja,  ja sillä  kehitetyt  pelit  pystyy

kääntämään myös HTML5-muotoon. Suurimmat syyt  työkalun valintaan muiden vastaavien

työkalujen yli olivat aikaisempi kokemus työkalun käytöstä, sekä tarvittavien kehityslisenssien

omaaminen jo ennakkoon.

6.2 Peli-idea ja toteutus

Ideana oli toteuttaa yksinkertainen ongelmanratkaisupeli. Pelin idea on lainattu ratsun kierto –

nimiseltä  pulmapähkinältä,  missä  tavoitteena  on  kiertää  shakkilaudan  kaikki  ruudut  läpi

käyttämällä ratsun askelkuviota.

Pelissä  tavoitteena  on  siis  käydä  läpi  kaikki  tasolla  olevat  ruudut  yksi  kerrallaan

vapaavalintaisessa järjestyksessä. Peliä hankaloittaa se, ettei jo kerran käydyssä ruudussa voi

käydä  enää  uudelleen.  Lisäksi  ruuduista  toiseen  liikkuessa  on  noudatettava  shakista  tuttua

ratsun liikekuviota: kaksi ruutua eteenpäin ja yksi sivulle. Pelaaja voi vapaavalintaisesti valita

mistä kohtaa tasoa liikkumisen aloittaa. Väärät valinnat voivat johtaa umpikujaan jolloin taso

täytyy  aloittaa  alusta.  Tason  läpäisee,  kun  kaikki  kuvion  ruudut  on  käyty  onnistuneesti

kertaalleen läpi.
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Pelin  rakenne  oli  tarkoitus  pitää  mahdollisimman  yksinkertaisena,  mutta  tällaista

yksinkertaistakin peliä varten tarvittiin peliin muutama erilainen näkymä:

• Aloitusnäkymä (painikkeet pelin aloittamiselle ja ohjeille)

• Ohjenäkymä

• Tason valintanäkymä

• Pelinäkymä
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Kuva 7. Havainnollistava kuva peli-ideasta
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Kuva 8. Pelin aloitusnäkymä ja ohjenäkymä

Kuva 9. Pelin tasonvalintanäkymä ja pelinäkymä



Vaikka tämä kandidaatintyö on muuten koostettu suomen kielellä, katsottiin parhaaksi kehittää

sovellus  englannin  kieltä  käyttäen;  englanninkielinen  sovellus  tavoittaa  paremmin  yleisöä,

eikä kielimuuri koidu ongelmaksi useimmissa tilanteissa. Koska työn laajuus haluttiin pitää

järkevänä,   ei  myöskään  sovelluksen  lokalisointiin  eri  kielille  haluttu  käyttää  ylimääräisiä

resursseja.

Peli  itsessään  koostuu  useammasta  eri  tasosta.  Tasot  poikkeavat  toisistaan  niiden

vaikeusasteen  mukaan.  Jotta  pelin  idea  olisi  helppo  käsittää,  ovat  alkupään  tasot

yksinkertaisempia, mutta ne muuttuvat haastavimmiksi pelaajan edetessä tasoissa eteenpäin.

Tasot koostuvat asetelmasta aktiivisia ruutuja ruudukossa/pelilaudalla, jotka pelaajan täytyy

kiertää  läpi  vapaavalintaisessa  järjestyksessä.  Tasot  voivat  olla  vapaavalintaisia  ja

yksinkertaisiakin ”kuvioita”, eivätkä siis rajoitu perinteiseen 8x8 shakkilautaan – näin tehden

pelin  lähestymistavan  perinteistä  ratsun  kierto  -ongelmaa  helpommaksi.  Teknisesti  näiden

erilaisten  tasojen  lataaminen  toteutettiin  lukemalla  yksinkertaisia  tekstitiedostoja,  joissa

jokaista  laudalla  olevan  ruudun  tilaa  (olemassa,  ei  olemassa)  merkittiin  rivikohtaisesti  eri

merkillä.

Valikoissa  navigointi  ja  pelin  ohjaus  tapahtuu  yksinkertaisilla  painallusliikkeillä.  Näitä

toimintoja  varten  suunniteltiin  kookkaat  painikkeet,  jotta  ne  olisivat  riittävän  isoja

pienemmilläkin  näytöillä  varustetuilla  mobiililaitteilla,  näin  pyrkien  väistämään  laitteiston

diversiteettiongelmaa.  Muilta  osin  erilaisiin  näyttökokoihin  sovittautuminen  toteutettiin

venyttämällä  1200x1920  resoluutiolle  suunniteltu  pelinäkymä  kattamaan  mahdollisimman

paljon  laitteen  ruudusta  pystysuunnassa,  keskittämällä  sisältö,  ja  levittämällä  toistuvaa

taustagrafiikkaa mahdollisesti ylijäävälle ruudun vaakaosuudelle. Lisäksi osa teksteistä, kuten

esimerkiksi  pelinäkymän  pisteytystekstit  ankkuroitiin  ruudun  eri  kulmiin.  Yksinkertainen

skaalausmekanismi kattaa suurimman osan tilanteista, mutta tilanteissa joissa näytön koko on

erittäin  kapea  sen  korkeuteen  nähden,  voi  nykyinen  menetelmä  pettää  ja  rajoittaa  sisältöä

vaakasuunnassa.  Lisäksi  sovelluksen  grafiikkaa  ei  kehitetty  erittäin  tarkkoja  näyttöjä

silmälläpitäen, joten peli voi näyttää ylösskaalauksen johdosta suttuiselta esimerkiksi Retina-

laitteilla,  joissa  näytön  pystyresoluutio  laitteen  pystyasennossa  voi  olla  yli  pelinäkymän

suunniteltu 1920 pikseliä.
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Kehitetystä  sovelluksesta  testattiin  myös  GameMaker:  Studion  luomaa  HTML5-käännöstä.

Kyseinen  HTML5-versio  toimi  testatuista  laitteista  Nokia  Lumia  625:n  ja  iPhone  4:n

vakioselaimilla.  Huomattavasti  vanhemman  HTC  Desire  -laitteen  vakioselaimella  peli  ei

kuitenkaan  lataudu  ollenkaan.  Latautumisen  estävästä  JavaScript-virheilmoituksesta  voi

päätellä hyvin vähän työkalun kääntämän koodin ollessa pitkälti obfuskoitua, mutta ilmeisesti

GameMaker: Studion HTML5-moottori käyttää ominaisuuksia, jotka eivät ole enää tuettuina

vanhan Android 2.3.7 version selaimessa.  Toisella Android-testilaitteella,  jossa käytössä on

Android-käyttöjärjestelmän uudempi versio 4.2.2, peli latautui onnistuneesti. Muita huomiota

HTML5-pohjaisesta  versiosta  ovat  esimerkiksi  se,  että  tasojen  latautuminen  kestää  web-

pohjaisuuden  johdosta  HTML5-versiossa  pitempään  sovelluksen  natiiviversioon  nähden.

Koska peli muuten ei sisällä nopeatempoisia elementtejä, ei HTML5-version suorituskyvyssä

ollut  muita  havaittavissa  olevia  ongelmia  kehitetyn  pelin  kannalta.  Selainversiossa  yksi

huomattava ongelma kuitenkin on selaimien osoite- ja selauspalkkien viemä tila testilaitteiden

jo  valmiiksi  pieniltä  ruuduilta.  Lisäksi  sovellusta  ei  ole  suunniteltu  reagoimaan

orientaatiomuutoksiin selaimissa.
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Kuva 10. Pelin natiiviversio käynnissä HTC Desire, Nokia Lumia 625 ja 

iPhone 4 -laitteilla



6.3 Käytännön vaatimukset monialustajulkaisua ajatellen

Eri alustojen sovelluspaketit vaativat erilaisia graafisia elementtejä, kuten sovellusikoneita ja

sovelluksen  käynnistyessä  näytettäviä  latausruutuja.  Jokaisella  alustalla  näille

grafiikkaelementeille  on  olemassa  omia  kokovaatimuksia  niin,  että  ne  kattavat  kaikkien

erilaisten laitteiden erilaiset  käyttöliittymässä tarvittavat  koot.  Demosovellusta  kehitettäessä

GameMaker: Studio osasi luetella kaikki jokaisen alustan tarvitsemat elementit kokoineen ja

tarjosi  mahdollisuuden  liittää  ne  osaksi  projektia.  Käytettävä  työkalu  ei  kuitenkaan

mahdollistanut  esimerkiksi  ikonitiedostojen  luomista  yhdestä  lähdetiedostosta,  vaan  kaikki

erilliset ikonit täytyi skaalata oikeisiin kokoihin manuaalisesti.
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Kuva 11. Pelin HTML5-version ajaminen HTC Desire, Nokia Lumia 625 ja 

iPhone 4 -laitteilla niiden käyttöjärjestelmien omissa selaimissa



Julkaisukohteena  olevista  järjestelmistä  Windows  Phone  aiheutti  myös  lisätoimenpiteitä

alustalla käytössä olevien elävien tiilikuvien johdosta. Nämä elävät tiilikuvat ovat Windows

Phone -käyttöjärjestelmälle uniikki ominaisuus, jollaista ei ole esimerkiksi Android tai iOS

-käyttöjärjestelmissä.  Tiilikuvien  tarkoitus  on  välittää  käyttäjälle  päivittyvää  informaatiota

sovelluksen  statukseen  liittyen  isossa  kuvakkeessa,  jonka  käyttäjä  voi  halutessaan  liimata

käyttöjärjestelmän  aloitusruutuun.  Demosovelluksessa  päädyttiin  käyttämään  tiilikuvassa

simppeliä yksiväristä ikonikuvaa (joka kuitenkin poikkeaa pelin varsinaisesta ikonista, mikä

näkyy alustan pelit  -valikossa). Tiilikuvaan olisi  mahdollista liittää  peliin  liittyviä  graafisia

elementtejä, sekä päivittyviä statusviestejä kuten esimerkiksi pelissä läpäistyjen tasojen määrä.
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Kuva 12. Ikonitiedostojen lisäys iOS-alustalle GameMaker: Studiossa



Erilaisten  grafiikkaelementtien  lisäksi  sovellusta  kehittäessä  tuli  myös  ottaa  huomioon  eri

alustojen asettamia  ohjesääntöjä  siitä,  miten  sovelluksen tulisi  toimia.  Esimerkiksi  Applen

iOS-käyttöliittymän ohjesäännöt määrittelevät, ettei iOS-sovelluksissa tulisi olla eksplisiittistä

lopeta-painiketta,  mikä  demosovellukseenkin  oli  alun  perin  suunniteltu,  sillä  kyseisessä

käyttöjärjestelmässä  sovelluksen  elinkaari  loppuu  käyttäjän  poistuessa  siitä  takaisin

kotinäkymään  laitteen  fyysistä  kotinäppäintä  käyttäen  [69].  Lisäksi  Android-  ja  Windows

Phone -käyttöjärjestelmää  käyttävissä  laitteissa  on  joko  fyysisiä  tai  ohjelmallisia,  ruudulla

näkyviä, takaisin-painikkeita, joihin ohjelman tulisi reagoida siirtymällä edelliseen näkymään.

Esimerkiksi  Android-käyttöjärjestelmän  ohjesäännöt  sanovatkin,  että  sovelluksien  ei  tulisi

lisätä erillisiä takaisin-painikkeita sovelluksen käyttöliittymään, koska tällaiset painikkeet ovat

saatavilla  kaikissa  laitteissa  [70].  Demosovelluksessa  takaisin-painikkeen  funktionaalisuus

peilattiin  laitteiden  fyysisiin  takaisin-painikkeisiin,  mutta  painike  jätettiin  näkyville  myös

käyttöliittymään, sillä sitä tarvitaan iOS-käyttöjärjestelmässä. Lisäksi kyseiset painikkeet eivät

vie  nykyisessä  asettelussa  turhaa  tilaa  pois  muilta  käyttöliittymäelementeiltä,  joten

painikkeiden poisto käyttöliittymästä ei ole täysin perusteltua.
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Kuva 13. Pelin keskikokoinen Windows Phone -tiilikuva



7 JULKAISUPROSESSIN KULKU KÄYTÄNNÖSSÄ

Kehitetyn  demopelin  julkaisu  kunkin  alustan  ekosysteemin  kauppapaikassa  vaati

julkaisukelpoisen  alustan  paketin  lisäksi  muita  kauppapaikan  vaatimia  materiaaleja,  kuten

esimerkiksi  kauppapaikalla  käytettäviä  promootiokuvia  ja  ikoneita.  Tässä  kappaleessa

käydään läpi, mitä kaikkea eri portaalit vaativat kehittäjältä, jotta sovelluksen saa julkaistua

niissä.

7.1 Google Play -julkaisu

Android-julkaisun ensimmäinen vaihe on tuottaa viimeistelty Android-sovelluspaketti (APK).

Jotta  tämä  oli  mahdollista  monialustatyökalua  hyväksikäyttäen,  piti  työkaluun  linkittää

Android-kehitystyökalut  (Android  SDK).  Android-kehitystyökalupaketin  asennus  on  melko

yksinkertainen  tehtävä,  mutta  täytyy  huomioida  että  se  vaatii  toimiakseen  myös  Javan

kehityskirjaston (Java Development Kit, JDK). 

Lisäksi  julkaistavat  Android-sovelluspaketit  on  allekirjoitettava  kehittäjän  tunnistavalla

sertifikaatilla.  Tällaisen  sertifikaatin  luonti  on  helppoa,  eikä  sen  luontiin  tarvita  ulkoisia

osapuolia.  Sertifikaatin  luontiin  käytetystä  avainparista  on  kuitenkin  tärkeää  huomata  se

seikka,  että  sovelluksen  päivittäminen  vaatii  sen,  että  sovellus  on  allekirjoitettu  samalla

kehittäjäsertifikaatilla  kuin sen alkuperäinen versio. Jos pääsy jo kauppapaikassa julkaistun

sovelluksen allekirjoittaneeseen avaintiedostoon hukataan, ei olemassaolevaa sovellusta pysty

enää päivittämään onnistuneesti. [71] 

Sovelluksen  julkaisu  Google  Playssä  vaatii  kehittäjäohjelmaan  liittymisen  käyttämällä

olemassaolevaa  Google-tiliä.  Työn  kirjoitushetkellä  kehittäjäohjelmaan  rekisteröityminen

maksaa  kertaluonteisen  25  Yhdysvaltain  dollaria  [72].  Kehittäjäohjelmissa  ei  ole

eroavaisuuksia, vaan kuka tahansa voi rekisteröityä kehittäjäksi maksamalla tämän maksun.
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Sovelluksen lisäämiseksi kauppaan täytyy sille valita uniikki nimi, lyhyt, alle 80 merkkiä pitkä

kuvausteksti, sekä pitempi vapaamittainen kuvausteksti. Lisäksi sovellukselle pitää määrittää

sen  tyyppi  (hyötysovellus  vai  peli),  sekä  sen  luokka,  kuten  esimerkiksi  älypeli,  sekä

sovelluksen hinnoittelupolitiikka. Sovellukselle pitää myös määrittää ikärajoitus vastaamalla

kaupan asettamiin kysymyksiin sovelluksen sisällöstä. Sovelluspaketin sekä sen perustietojen

lisäksi  kauppapaikkalistaus  vaatii  useita  erilaisia  pakollisia  graafisia  elementtejä,  jotka  on

listattu taulukossa 2:

Taulukko  2. Google  Play  -kauppapaikan  vaatimat  pakolliset  grafiikkaelementit  julkaisua
varten

Kohde Koko Selite / Muuta

Sovelluskuvake 512 x 512 kuvapistettä 

(läpinäkyvyys sallittu)

Sovelluksen kauppapaikan 

kuvake

Ominaisuuskuva 1024 x 500

(läpinäkyvyys ei sallittu)

Sovelluslistauksen taustalla 

näkyvä ominaisuuskuva

Kuvakaappaus Sivun vähimmäispituus 320 

kuvapistettä, enimmäispituus 

3840 kuvapistettä 

(vapaamuotoinen)

Listaukseen vaaditaan 

vähintään kaksi 

kuvakaappausta

Näiden  grafiikkaelementtien  lisäksi  listaukseen  voi  lisätä  myös  esimerkiksi  sovellusta

esittelevän YouTube-videon, sekä pienen mainoskuvan, jota voidaan käyttää sovellusportaalin

sisäisissä  markkinointikampanjoissa.  Kyseiset  grafiikkaelementit  eivät  kuitenkaan  ole

pakollisia sovelluksen julkaisemiseksi.

Google  Play  tarjoaa  kehittäjälle  statistiikkaa  sovelluksen  asennuskerroista,  laitteista  ja

käyttöjärjestelmäversioista  joille sovellus on asennettu,  käyttäjien geograafisesta sijainnista,

käyttäjien  käyttämästä  operaattorista  sekä  laitteiden  käyttämästä  kielestä.  Näiden  tietojen

lisäksi  portaali  näyttää  pelille  annetut  arvosanat  ja  mahdolliset  kirjalliset  arvostelut

53



kehittäjälle. Julkaisuportaalista voi myös konfiguroida missä maissa sovellusta jaellaan, sekä

rajoittaa tuettuja laitteita, joille sovellus voidaan ylipäätään asentaa.

7.2 App Store -julkaisu

App Store -julkaisun ensimmäinen vaihe on tuottaa viimeistelty iOS-sovellus. Jotta tämä oli

mahdollista monialustatyökalua hyväksikäyttäen, piti työkaluun linkittää iOS-kehitystyökalut.

Käytännössä  tämä  tarkoitti  Xcode-kehitysympäristön  asentamista  Mac-tietokoneelle,  iOS-

kehittäjäohjelmaan  liittymistä  tarvittavien  kehitystyökalujen  lataamiseksi,  sekä  Mac-

tietokoneen kytkemistä GameMaker: Studio monialustakehitystyökaluun etäyhteyden avulla.

Sovelluksen  julkaisu  App  Storessa,  sekä  iOS-kehitystyökalujen  aktivointi  vaatii  iOS-

kehittäjäohjelmaan  liittymisen  käyttämällä  olemassaolevaa  Apple  ID  -tiliä.  Työn

kirjoitushetkellä kehittäjäohjelmaan rekisteröityminen ja ylläpito maksaa yksityishenkilölle ja

yritykselle  99  Yhdysvaltain  dollaria  (Suomessa  99€  [sic])  vuosittain.  Lisäksi  tarjolla  on

kalliimpi  kehittäjäohjelma yrityksille,  jossa  sovellusten  sisäinen jakelu  käyttämättä  julkista

App  Storea  on  mahdollistettu.  Apple  tarjoaa  myös  ilmaisen  kehittäjäohjelman  yhteistyötä

tekeville oppilaitoksille, joka ei kuitenkaan mahdollista sovellusten jakelua App Storessa. [73]

Sovelluspaketin  luomista  varten  täytyy  sovellukselle  luoda  Applen  kehittäjäpalveluista

erillinen  provisiointiprofiili  sekä  testausta,  että  sovelluksen  julkaisua  varten.  Tämä

provisiointiprofiili linkittää käytettävän kehittäjätunnuksen, testauksessa käytettävät laitteet ja

sovellukselle varattavan pakettitunnuksen Applen ekosysteemissä. [31] 

Sovelluksen  lisäämiseksi  kauppaan  täytyy  sille  määrittää  uniikki  nimi,  versionumero,

sovelluksen pääkieli,  kauppapaikan sisällä käytettävä myyntitunniste,  sekä valita  käytettävä

pakettitunniste, mikä sovellukselle on määritetty julkaisuprofiilin luonnin yhteydessä. Lisäksi

sovellukselle  pitää  antaa  korkeintaan  4000  merkkiä  pitkä  kuvaus,  määrittää  sovelluksen

kategoria ja antaa vähintään yksi avainsana hakutuloksia varten. Sovellukselle täytyy lisäksi

määritellä  verkko-osoite  sovelluksen  tukitoimintoja,  kuten  esimerkiksi  asiakkaiden
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yhteydenottoja varten. Lisäksi sovelluksen toimitusprosessia varten täytyy antaa yhteystiedot,

mihin Apple ottaa yhteyttä, jos sovelluksen tarkistusprosessissa ennen kaupassa julkaisemista

ilmenee epäselvyyksiä. 

Alustan  sovelluspaketin  liittämisprosessi  poikkeaa  muista  työssä  tarkasteltavissa  alustoista

siten, että Xcode kehitysympäristön ja Applen kehittäjäportaalin välillä on vahva intergraatio.

Sovelluspaketin  julkaistavaksi  lähettämisen  voi  tehdä  joko  suoraan  Xcode-

kehitysympäristöstä,  tai  erillistä  Application  Loader  -ohjelmaa  käyttäen.  Sovelluspaketin

liittämisen,  sekä  sen  perustietojen  lisäksi  kauppapaikkalistaus  vaatii  erilaisia  pakollisia

graafisia elementtejä, jotka on listattu taulukossa 3:

Taulukko 3. App Store -kauppapaikan vaatimat pakolliset grafiikkaelementit julkaisua varten

Kohde Koko Selite / Muuta

Sovelluskuvake 1024 x 1024 kuvapistettä 

(läpinäkyvyys ei sallittu)

Sovelluksen kauppapaikan 

kuvake, reunat pyöristetään.

Kuvakaappaus Tuetun laittekategorian näytön 

natiiviresoluutio

Listaukseen vaaditaan 

vähintään yksi kuvakaappaus.

Useita laitekategorioita, 4 eri 

puhelinkategoriaa, sekä oma 

kategoria iPad-laitteille.

App  Store  tarjoaa  kehittäjälle  statistiikkaa  sovelluksen  asennuskerroista,  sekä  pystyy

erottelemaan  ne  maakohtaisesti  ja  laitekategoriakohtaisesti  esimerkiksi  iPhone  ja  iPad

-laitteisiin.  Applen  App  Storesta  on  myös  mainittava  julkaistavien  sovellusten

tarkastusprosessiin  kuluva  huomattavan  pitkä  aika;  demosovelluksella  Applen

tarkastusprosessin läpäisy kesti 9 päivää.
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7.3 Windows Phone Store -julkaisu

Windows Phone Store -julkaisun ensimmäinen vaihe on tuottaa viimeistelty Windows Phone

-sovelluspaketti  (XAP). Jotta tämä oli  mahdollista monialustatyökalua hyväksikäyttäen,  piti

työkaluun linkittää Windows Phone -kehitystyökalut (Windows Phone SDK). Windows Phone

-kehitystyökalujen  asentaminen  vaatii  sen,  että  kehitystyössä  käytettävä  tietokone  käyttää

Windows  8  -pohjaista  käyttöjärjestelmää  ja  täyttää  muut  luvussa  5.2  mainitut  kriteerit.

Windows 8 -tietokoneen etäkäyttö tässä ei ole mahdollista samalla tavalla GameMaker: Studio

-työkalun kanssa, kuten iOS:n tapauksessa.

Sovelluksen  julkaisu  Windows  Phone  Storessa  vaatii  kehittäjäohjelmaan  liittymisen

käyttämällä  olemassaolevaa  Microsoft-tiliä.  Työn  kirjoitushetkellä  kehittäjäohjelmaan

rekisteröityminen  maksaa   yksityishenkilönä  kertaluonteisen  19:ää  Yhdysvaltain  dollaria

vastaavan summan kehittäjän omassa valuuttayksiköissä (14€) ja yrityksenä rekisteröityessä

99:ää  Yhdysvaltain  dollaria  vastaavan  summan verran  (75€)  [74].  Microsoft  tarjoaa  myös

kehittäjäohjelmatunnuksia  ilmaiseksi  opiskelijoille  Dreamspark-ohjelman  kautta,  mitä

mahdollisuutta  tämänkin työn yhteydessä käytettiin.  Windows Phone -alustalla  sovelluksen

digitaalinen allekirjoitusmekanismi on automatisoitu osaksi julkaisualustan prosessia, eikä se

vaadi kehittäjältä ylimääräisiä toimenpiteitä.

Sovelluksen  lisäämiseksi  kauppaan  täytyy  sille  valita  uniikki  nimi,  määritellä  sovelluksen

tyyppi, sekä sen hinnoittelupolitiikka ja antaa korkeintaan 5000 merkkiä pitkä kuvausteksti.

Lisäksi  sovellukselle  voi  antaa  korkeintaan  viisi  avainsanaa  sovelluksen  hakutuloksissa

löytymisen  helpottamiseksi.  Sovelluspaketin  sekä  sen  perustietojen  lisäksi

kauppapaikkalistaus vaatii pakollisia graafisia elementtejä, jotka on listattu taulukossa 4:
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Taulukko  4. Windows  Phone  Store  -kauppapaikan  vaatimat  pakolliset  grafiikkaelementit
julkaisua varten

Kohde Koko Selite / Muuta

Sovelluskuvake 300 x 300 kuvapistettä (läpinäkyvyys ei 

sallittu).

Sovelluksen kauppapaikan 

kuvake

Kuvakaappaus Sovelluksen tukemien laitteiden näytön 

resoluutio, esimerkiksi (480x800). Kaikki 

kuvakaappauskoot voidaan myös 

generoida automaattisesti  korkeimmasta 

saatavilla olevasta tarkkuudesta 

(1280x768).

Listaukseen vaaditaan 

vähintään yksi kuvakaappaus.

Näiden  pakollisten  grafiikkaelementtien  lisäksi  listaukseen  voi  lisätä  erilaisia  ikoni-  ja

taustakuvagrafiikoita,  joita  voidaan  käyttää  sovelluksen  markkinoinnissa  Windows  Phone

Store  -kauppapaikassa.  Statistiikan  osalta  portaali  näyttää  kehittäjälle  vain  sovelluksen

asennuskerrat maakohtaisesti sekä sovelluksen saamat palautteet.

7.4 Julkaisuprosessien yhteenveto ja vertailu

Kaikkien  julkaisualustojen  julkaisuprosesseissa  on  paljon  yhtenäisiä  piirteitä.  Kuitenkin

vaikka kaikki alustat käyttävät samankaltaisia elementtejä, on jokaisella alustalla näissä pieniä

nyanssieroja.  Esimerkiksi  jokaisella  alustalla  on  omat  vaatimukset  kauppapaikan

sovellusikonille,  esimerkiksi  sen  koon  suhteen,  ikonissa  käytettävän  läpinäkyvyyden

sallimisessa,  sekä  siinä  miten  ikonia  käytetään  sovelluspaikan  listauksessa.  Lisäksi  on

huomioitavaa,  että  erilaiset  vaatimukset  sovelluksesta  esitettäville  kuvakaappausko'oille

vaihtelevat  suuresti  eri  alustojen  välillä.  Kehittäjän  tulee  ottaa  huomioon  nämä  erot

kauppapaikkalistauksissa tarvittavien grafiikkaelementtien välillä, ja huomioitava erikokoisten

elementtien kasaamiseen vaadittavan vaivan määrä.

Testatuista  sovelluskaupoista  Google  Playn  portaali  tarjosi  verraten  kaikista  eniten

statistiikkaa julkaistusta sovelluksesta ja sen asennuskerroista. Toisaalta on huomioitava, että
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sovellusten  käyttäjien  seurantaan  on  olemassa  sovellukseen  integroitavia  kolmansien

osapuolien työkaluja, kuten esimerkiksi Flurry  [75], jotka tarjoavat huomattavasti enemmän

sovelluksen käyttökokemuksen kehittämisen kannalta merkittävää dataa kuin minkään testatun

sovelluskaupan statistiikkatyökalut tarjoavat.

Etenkin harrastelijakehittäjille ovat Google Playn ja Windows Phone Storen kertaluontoiset

kehittäjäohjelmamaksut  paljon  houkuttevampi  vaihtoehto  Applen  vuosimaksulliseen  ja

korkeampaan  hintaan  verrattuna.  Lisäksi  sovelluksen  julkaisuprosessi  Google  Playssä  ja

Windows Phone Storessa onnistui demosovellukselle App Storeen verrattuna huomattavasti

nopeammin;  demosovellus  oli  saatavilla  kaupassa jo muutaman tunnin jälkeen sovelluksen

lisäystapahtumasta.  Tämä  viittaisi  siihen,  että  Google  Playn  ja  Windows  Phone  Storen

tarkastusprosessit  julkaistaville  sovelluksille  ovat pidemmälle  automatisoituja ja vähemmän

tarkkoja julkaistavan sisällön suhteen Applen sovelluskauppaan verrattuna.
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8 YHTEENVETO

Mobiilisovellusmarkkinat ovat laaja bisnesalue, jota hankaloittaa markkinoiden hajautuneisuus

useisiin  eri  ekosysteemeihin.  Kehittäjänä  tulee  tarkastella  mahdollisuuksia

monialustakehitykseen, ja myös siihen onko kaikkien alustojen tukeminen tarpeellista kehitys-

ja julkaisutyöhön tarvittavan työmäärän vähentämiseksi.  Monialustakehitystyökalut pyrkivät

vähentämään  kehitystyöhön  tarvittavaa  työmäärää,  mutta  on  huomioitava,  että  esimerkiksi

erilaisia  monetisaatioon  liittyviä  ominaisuuksia  ja  tukea  muita  sovelluksissa  tarvittaville

kolmansien osapuolien palveluille ei välttämättä tueta suoraan monialustatyökaluissa – näin

aiheuttaen lisävaatimuksia kehittäjälle jokaista tuettua alustaa kohden.

Mobiilisovellusten ja -pelien monetisointiin on kehitetty paljon tässä työssä esitettyjä erilaisia

malleja,  joiden  toteuttamista  olisi  ollut  käytännössä  mielenkiintoista  kokeilla.  Tämä  olisi

vaatinut  kuitenkin  liian  paljon  työtä  kandidaatintyön  laajuuden puitteissa,  sekä  aiheuttanut

lakiteknisiä  ongelmia  sovelluksen  julkaisuprosessissa  yksityishenkilönä  sen  kaupallisuuden

vuoksi.

Työ  pyrkii  antamaan  kuvan  erilaisista  käytännön  vaatimuksista,  joihin  kehittäjä  törmää

kehittäessään  ja  julkaistessaan  sovelluksia  Android,  iOS  sekä  Windows  Phone  -alustoille.

Aihealue  on  kuitenkin  laaja,  eikä  työn  laajuuden  puitteissa  kaikkiin  alustojen  aspekteihin

pystytty paneutumaan syvällisesti. Työssä toteutetun käytännön peliprojektin valossa nähtiin

asioita, joihin kehittäjänä tulee ottaa huomiota, kuten esimerkiksi sovelluksen skaalaukseen,

sekä  alustojen  erilaisiin  vaatimuksiin  laitteiden  fyysisten  painikkeiden  hallinnassa.  Lisäksi

mielenkiinnosta  HTML5-tekniikkaa  kohtaan  pelistä  käännettiin  myös  HTML5-versio.

Yksinkertaisissakin  testeissä  havaittiin  ettei  HTML5-tekniikan käyttö  ole  täysin  huoletonta

monialustakäytössä mobiililaitteilla. 
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