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Työn tavoitteena on dokumentoida Facebook Instant Game -pelille ominaiset kehityksen 

tehtävät ja sosiaalisen pelisuunnittelun soveltaminen käytännössä Instant Game -pelissä. 

Tutkimusmenetelminä käytetään pelin toteuttamista Facebookin dokumentaation 

ohjaamana sekä design science -tyylistä kirjallisuudessa kuvattujen sosiaalisten 

vaikuttajien toteuttamista ja arviointia. 

 

Työn tuloksena ovat Instant Game -pelin toteutuksen korkean tason kuvaus, Facebookin 

mahdollistamien sosiaalisten pelimekaniikkojen selvitys, perustelut toteutetuille 

sosiaalisille mekaniikoille, sekä analyysi toteuttamattomista sosiaalisista vaikuttajista ja 

mekaniikoista. Johtopäätökset ovat se, että sosiaalinen pelisuunnittelu on hyvin 

pelikohtaista ja sidoksissa muuhun pelisuunnitteluun ja se, että Instant Game -pelit 

mahdollistavat suoraviivaisen sosiaalisten mekaniikkojen toteuttamisen. 
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The goal of this thesis is to document the characteristic tasks of developing a Facebook 

Instant Game and how to apply social game design in practice in an Instant Game. The 

research methods used are developing the game guided by Facebook's documentation and 

implementing and assessing the social agents described in literature in a design science -

style. 

 

The results of this thesis are a high-level description of the implementation of the Instant 

Game, a debriefing of the social mechanics made possible by Facebook, justifications for 

the implemented social mechanics, and an analysis of the social agents and mechanics not 

implemented. The conclusions are that social game design is very game dependent and tied 

to other types of game design and that Instant Games allow straightforward 

implementation of social mechanics. 
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ALKUSANAT 

 

Työ on tehty Seepia Games Oy:n pelistä Stars Ascend. Työn tekeminen oli hyvin itsenäistä 

ja mielenkiintoista, välillä tuntuen kuin ei olisi tehnyt työtä ollenkaan. Kiitän Seepia 

Gamesia, erityisesti Jani Tietäväistä, mahdollisuudesta tehdä tämä kandidaatintyö. Kiitän 

myös perhettäni, ystäviäni, sekä ohjaajaani professori Jari Porrasta tuesta työn aikana. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

API  Application Programming Interface (ohjelmointirajapinta) 

CTA  Call to action (toimintakehote) 

FPS  Frames per second (kuvataajuus) 

HTML  Hypertext Markup Language 

JS  JavaScript 

JSON  JavaScript Object Notation 

MP3  MPEG-1 Audio Layer 3 

SDK  Software development kit (ohjelmakehityspaketti) 

TS  TypeScript 

UGC  User Generated Content (käyttäjien luoma sisältö) 

U&G  Uses and gratifications (käyttötarkoitukset) 

WebGL Web Graphics Library 
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1 JOHDANTO 

 

Instant Game -pelit ovat Facebookin kehittämä pelityyppi. Pelien suljettu beta-testaaminen 

aloitettiin vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä ja maailmanlaajuinen, kuluttajille 

avoin julkaisu tapahtui vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Pelejä pelataan 

Facebookin selainliittymän tai Messenger-sovelluksen kautta. Näin ollen peleillä ei ole 

omaa kauppaa, eivätkä ne vaadi erillistä asentamista. Asentamisen puuttumisen 

seurauksena kaikki eri Instant Game -pelit ovat lähes välittömästi pelattavissa, josta 

pelityypin nimi tulee. 

 

Seepia Games Oy on Lappeenrannassa mobiilipelejä kehittävä yritys. Yritys tunnisti 

Instant Game -pelit uudeksi, voimakkaasti nousevaksi markkinaksi, kuten kuvan 1 

diagrammista voi havaita. Messenger-sovellusta käytti huhtikuussa 2017 noin 1,2 miljardia 

käyttäjää maailmanlaajuisesti (Marcus, 2017).  

 

 

Kuva 1. Messengerin käyttäjämäärät huhtikuusta 2014 huhtikuuhun 2017, miljoonissa 

(Statista, 2018) 
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Seepia Gamesilla on useamman julkaistun pelin verran kokemusta mobiilipelien 

kehityksestä, joten yritys päätti muuttaa strategiaansa keskittymään tuotteen saamiseen 

Instant Game -markkinoille. Instant Game -pelien ollessa vielä tuore alusta, Facebook on 

pitänyt kehittämis- ja julkaisuoikeudet rajattuina. Seepia Games kuitenkin onnistui 

saamaan Instant Game -kehitysoikeudet tammikuussa 2018. 

 

Instant Game -pelit painottavat sosiaalisuutta. Facebookin hyödyntäminen alustana 

edellyttää, että pelaajien yhteistyö ja kilpailu otetaan huomioon pelisuunnittelussa. 

Sosiaalinen ympäristö luodaan peleille käyttämällä Messengerin olemassaolevia 

keskusteluryhmiä. Käyttäjät voivat itsenäisesti luoda, kutsua muita ja liittyä ryhmiin. 

Ryhmien jäseniä voi kutsua tai haastaa peleihin. Usein esimerkiksi pelin pistelista 

populoidaan käyttäjän ryhmien jäsenistä. 

 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Tämän työn tavoitteena on dokumentoida Instant Game- peleille ominaiset kehityksen 

tehtävät ja toimenpiteet, sekä sosiaalisen pelisuunnittelun soveltaminen käytännössä 

Instant Game -pelien kautta. Lopputuloksena on peli, siihen toteutetut sosiaaliset 

mekaniikat ja perustelut mekaniikoille. Tavoitteeseen päästään soveltamalla design science 

-tyylisesti pelisuunnittelussa kirjallisuudessa kuvattuja sosiaalisia vaikuttajia ja 

pelimekaniikkoja, sekä kehittäen peliä Facebookin tarjoamien ohjeiden ja säännösten 

pohjalta. 

 

Instant Game -pelit ovat HTML5-pohjaisia (Hypertext Markup Language). HTML5 

mahdollistaa laiteriippumattoman toiminnan, niin kauan kuin laitteella on HTML5:ä 

tukeva selain. Vaikka pelejä voi pelata pöytätietokoneilla, suurin osa sessioista tapahtuu 

mobiililaitteilla, Facebook (2018) ilmoittaa dokumentaatiossaan. Suunnittelu ja optimointi 

tulee kohdistaa siis puhelimille ja tableteille, ja työ keskittyy pelin kehittämisen 

mobiilikontekstissa. 
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Pelit käyttävät interaktiivisia Canvas- ja WebGL (Web Graphics Library) -elementtejä ja 

toiminnallisuus elementeissä on toteutettu JS:llä (JavaScript). Facebookin tarjoama Instant 

Games API (Application Programming Interface) on myös JS:ää. Pelimoottoriksi valittiin 

Pixi JS, koska minulla ja Seepia Gamesin muilla kehittäjillä on jo aikaisempaa kokemusta 

sen käytöstä. HTML5-pelien toteuttamiseen on monia muitakin pelimoottoreita ja runkoja, 

joita Facebook suosittelee dokumentaatiossaan käyttämään, kuten esimerkiksi Phaser, 

Layabox ja Egret. Halsas diplomityössään (2017) esittelee ja vertaa HTML5-peleihin 

tarkoitettuja eri pelimoottoreita. Tämä työ rajataan Pixi JS:n käyttöön. 

 

Pelisuunnittelu on olennainen osa pelikehitystä. Suunnitteluun liittyy monia osa-alueita, 

kuten pelimekaniikkojen, hahmojen ja käyttöliittymien suunnittelu. Useimmiten pelejä 

kehitetään tiimeissä, jolloin tiimissä koko pelisuunnittelun vastuu jakautuu eri osa-alueiden 

suunnittelijoille. Tässä työssä pelisuunnittelun käsittelyn osuus rajataan Instant Game -

peleihin välittömästi liittyviin sosiaalisiin pelimekaanisiin elementteihin. Muut 

pelisuunnittelun osa-alueet säilyvät muuttumattomina Instant Game -pelityypistä 

riippumatta, joten ne eivät ole työn aiheen kannalta olennaisia käsiteltäviä. 

 

1.2 Työn rakenne 

 

Luvussa 2 tarkastellaan työtä koskevaa kirjallisuutta. Luku on jaettu kahteen yläotsikkoon, 

joista ensimmäisessä käydään läpi sosiaalisia pelejä käsittelevää tutkimusta. 

Jälkimmäisessä alaotsikossa käsitellään Facebookin ja Pixi JS:n tarjoama virallinen 

dokumentaatio koskien Instant Game -pelien kehittämistä, integrointia ja suunnittelua. 

 

Luvussa 3 kuvataan pelin toteutus. Luku alkaa pelin HTML5:ä edeltävän version ja sen 

tilan esittelyllä. Tämän jälkeen eritellään toteutetun HTML5-version rakenne ja uuteen 

versioon tehty Instant Game -integraatio. 

 

Luvussa 4 selvitetään sosiaalisten toimintojen ja ominaisuuksien tarkoitus, sekä määritellyt 

peliin toteutettavat ominaisuudet. Lopuksi käydään läpi sosiaalisia vaikuttajia ja 

ominaisuuksia, jotka jäivät työn määrittelyn ulkopuolelle. 
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Luvussa viisi on työn yhteenveto ja johtopäätökset. 
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2 KIRJALLISUUS 

 

Työssä käytettävä kirjallisuus ja lähteet jakautuvat karkeasti kahtia. Otsikon 2.1 alla 

käsitellään työn pelisuunnittelussa hyödynnettäviä lähteitä: sosiaalista pelaamista ja 

tarkemmin sosiaalisia mobiilipelejä käsittelevää kirjallisuutta, sekä kirjallisuuden 

tutkimusmenetelmiä. Otsikon 2.2 alla esitellään pelin käytännön kehitystyössä 

hyödynnettyjä lähteitä, kuten ohjelmakirjastojen dokumentaatiota. 

 

2.1 Sosiaalisia elementtejä käsittelevä kirjallisuus 

 

Vaikka Instant Game -pelit ovat uusi tekniikka eikä niihin ole kohdistettu paljoa tutkimusta 

vielä, sosiaaliset mobiilipelit ovat olleet jo vuosien ajan tutkimuksen kohteena. Sosiaaliset 

pelit yhdistävät taloustieteen, tietotekniikan, viestinnän ja sosiologian tieteenaloja. 

Ihmisten välisellä vuorovaikutuksella on valtava potentiaali markkinoinnin ja tuottavuuden 

kannalta, ja tämä vuorovaikutus ja verkostoituminen täytyy tunnistaa ja hyödyntää 

algoritmeissa ja pelien toteutuksessa. 

 

Työssä käytettyjen tutkimuksien tulokset sosiaalisten elementtien vaikutuksesta voidaan 

jakaa pääpiirteittäin kahteen tavoitteelliseen tunnuslukuun: käyttäjien hankintaan ja 

käyttäjien säilyttämiseen. Näiden tunnuslukujen parantamiselle on pelikehityksessä eri 

keinot, joita mitataan  yleensä kvantitatiivisilla kyselytutkimuksilla. Tällaisessa 

tutkimuksessa lähdetään liikkeelle muodostamalla U&G-malli (uses and gratifications), 

josta on esimerkki kuvassa 2. Malliin määritetään yksittäisiä ominaisuuksia ja muuttujia, 

joilla oletetaan olevan vaikutusta käyttäjiin. Tämän jälkeen muuttujien välille annetaan 

hypoteettisia vaikutussuhteita, joiden pohjalta laaditaan kyselyn kysymykset. 
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Kuva 2. Sosiaalisen pelin kiinnostavuutta kuvaava U&G -malli (Wei & Lu, 2014) 

 

Kyselyn tuloksien pohjalta voidaan vaikutussuhteille antaa painoarvoja ja näin muodostaa 

johtopäätöksiä. U&G-mallit ovat 1940-luvulta peräisin oleva tekniikka, ja niitä on käytetty 

perinteisesti massakommunikoinnin ja median vuorovaikutuksen käyttäjälähtöiseen 

käsittelyyn (Severin & Tankard, 2001), mutta mobiilipelien kokemuslähtöinen tavoite 

täyttää käyttäjien tiettyjä tarpeita mahdollistaa U&G:n käyttämisen myös 

mobiiliviihteeseen (Wei & Lu, 2014). 

 

2.2 Facebook Instant Games dokumentaatio 

 

Instant Game -pelien rajattujen kehitysoikeuksien takia Facebook on pitänyt niiden 

dokumentaation piilotettuna. Dokumentaatioon tarkasteluun vaaditaan Facebook for 

business -tili, joka on liitetty yritykseen, jolla on Instant Games -kehitysoikeudet. 

Dokumentaatio on jaettu neljään osaan: aloittaminen (Getting Started), oppaat (Guides), 

usein kysytyt kysymykset (FAQ) ja ohjelmakehityspaketti (SDK, source development kit). 
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Aloittaminen sisältää esimerkkiprojektin, vaiheet esimerkkiprojektin saattamiseen 

julkaisukelpoiseksi, Messenger alusta-botin valmistelun, testaamisen, julkaisun 

valmistelun, sekä Facebookille julkaisuarviointiin lähettämisen ohjeet. Tämän otsikon 

sisällön päätarkoitus on auttaa kehittäjiä aloittamaan kehitys ja esittelemään Instant Game -

pelin julkaisuprosessia. 

 

Oppaat sisältää ohjeet alustan tarjoamien ominaisuuksien hyödyntämiseen sekä kehityksen 

ja pelisuunnittelun hyviä käytäntöjä. Käytännöistä enemmistö käsittelee sosiaalisia pelejä 

yleensä, mutta osa ohjeista on Instant Game -peleille alustakohtaisia, kuten 

latausaikarajoitteet ja ylimääräisten latausruutujen välttäminen. 

 

SDK sisältää SDK:n versiohistorian ja linkit kunkin version API-referenssiin. Referenssit 

sisältävät listan ja kuvaukset kaikista käytettävissä olevista SDK:n tarjoamista metodeista 

ja muuttujista. API:n kautta kehittäjät voivat suorittaa Facebookiin sidonnaisia 

toimenpiteitä, kuten ladata sisältöä asynkronisesti pelaajan edetessä pelissä ja hakea 

pelaajan (tai muun ryhmän jäsenen) Facebook-profiilikuvan ja lokalisoidun nimen. 

 

2.3 Pixi JS dokumentaatio 

 

Pixi JS on renderöintikirjasto, joka mahdollistaa rikkaiden, interaktiivisten grafiikoiden, 

monialustaisten sovellusten ja pelien luonnin ilman, että täytyy perehtyä WebGL API:iin 

tai käsitellä selain- ja laiteyhteensopivuutta (Goodboy Digital Ltd., 2018). Se tarjoaa 

mahdollisuuden käyttää WebGL:ää ja canvas-elementtejä monimutkaisten sovellusten 

luomiseen abstrahoimalla ja laajentamalla JS:n perustoiminnallisuutta. 

 

Pixi JS:llä on hyvin perusteellinen dokumentaatio. Dokumentaatio sisältää kirjaston API:n 

kaikki luokat, metodit ja muuttujat. Dokumentaatiossa on myös asennus- ja käyttöönotto-

ohjeet, sekä linkkejä muihin resursseihin. Varsinkin kolmannen osapuolen askel askeleelta 

-tyylinen johdanto Pixi JS:n käyttöön (Kittykatattack, 2018) on hyödyllinen aloittelijalle, 

koska se antaa vapaamuotoiset selitykset, käyttökuvaukset ja esimerkit Pixi JS:n API:lle. 
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3 PELIN TOTEUTUS 

 

Peli on ajoituksiin perustuva tasohyppelypeli, jossa pelaaja pyrkii etenemään jatkuvasti 

ylöspäin hyppimällä sivuttaissuunnassa liikkuvia tasoja pitkin, kuten kuvasta 3 voi havaita. 

Peli ideoitiin syyskuussa 2017 ja sen kehitys aloitettiin syyskuun 15. päivä. Prototyypin 

kehitys oli syksyllä hidasta, koska se oli toissijainen projekti Seepia Gamesille. Minä 

aloitin prototyypin kehityksen ja Petteri Pekonen (Seepia Gamesin toinen kehittäjä) tuli 

kehitystyöhön mukaan joulukuussa. 

 

Prototyypin kehitysympäristöksi Seepia Games valitsi Defoldin. Defold tarjoaa 

pelimoottorin, visuaalisen muokkausohjelman, sekä useita eri julkaisumahdollisuuksia, ml. 

Instant Game -pelien käyttämän HTML5:n. Defold on täysin ilmainen käyttää. Defoldissa 

ohjelmakoodin kielenä käytetään Luaa, jonka kanssa JS ei ole luonnostaan yhteensopivaa. 

Defold aikoo julkaista oman integraatioratkaisunsa Instant Game -peleille, mutta 

toistaseksi ratkaisu ei ole julkinen. Defold myönsi kuitenkin tätä projektia varten Seepia 

Gamesille erityisoikeuden käyttää kehitysvaiheessa olevaa laajennusta 

muokkausohjelmaan, jolla Instant Game API:a voidaan hyödyntää Luan avulla. 
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Kuva 3. Kuvakaappaus Defoldilla kehitetyn prototyypin aikaisesta versiosta 

 

Alustavissa testeissä Instant Games -laajennuksella varustetun HTML5-version 

tuottaminen ja ajaminen testiympäristössä tuotti kelvotonta suorituskykyä, josta on arvoja 

taulukossa 1. Defoldin kehittäjät ilmoittivat olevansa tietoisia suorituskykyongelmista, ja 

että he valmistelevat parannuksia sprite-grafiikan käsittelyyn. Seepia Games halusi 

kuitenkin pelin julkaistavan niin pian kuin on mahdollista, joten pelin uudelleenrakennus 

JS-natiivikeinoin Pixi JS:n avulla aloitettiin. 
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Taulukko 1. Prototyypin versioiden suorituskyvyt testilaitteilla 

 Android-natiiviversio HTML5-versio 

Sony Xperia XA 60 FPS 13 FPS 

Samsung Galaxy J1 30FPS N/A (Selain ei avaa peliä) 

 

 

3.1 Kehitystyö 

 

Peli kehitettiin JS:n laajennuskieli TS:llä (TypeScript). TS:n tärkein lisäarvo on staattisen 

tyypityksen tukeminen. Tämä vähentää tyypitysvirheitä, selventää ohjelman rakennetta, ja 

monille kirjastoille ja moduuleille on määritetty tyypitykset, joita kehitysympäristöt voivat 

lukea ja näin antaa tarkempaa koodin älykästä täydentämistä. Tyypityksen takia TS:n 

syntaksi poikkeaa normaalista JS:tä, eivätkä ne ole suoraan yhteensopivia, joten TS täytyy 

suorittamista varten aina kääntää normaaliksi JS:ksi. Osasyynä TS:n valintaan oli myös 

pelin kehityksessä käytettävä Quicksave Interactive Oy:n tarjoama käyttöliittymien 

rakentamiseen tarkoitettu työkalu, josta on esimerkki kuvassa 4, joka pohjautuu TS:ään.  

 

Pelin pohjana käytettiin käyttöliittymätyökalun ja aikaisemmasta, toisen pelin 

prototyypistä jäänyttä runkoa, joka sisältää Gulp.js- ja Webpack-paketointityökalujen 

integraatiot. Gulp.js on automaatiokirjasto, jolla voidaan määrittää erilaisia tehtäviä, jotka 

Gulp.js ajaa. Tehtäviin usein kuuluu esimerkiksi TS:n kääntäminen JS:ksi, 

resurssitiedostojen kuten kuvien linkittäminen pakettiin, ja testipalvelimen 

käynnistäminen. Webpack puolestaan on JS-moduulien paketointiin tarkoitettu työkalu. 

Webpack selvittää projektin riippuvuudet ja yhdistää eri lähdekoodi- ja moduulitiedostot 

yhteen tiedostoon, jota on helpompi levittää ja jakaa. Webpack usein myös tekee koodin 

optimointia, minimoiden lähetettävän paketin kokoa. 
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Kuva 4. Kuvakaappaus Quicksave Interactiven käyttöliittymätyökalusta 

 

Pelin kehityksessä käytettiin Pixi JS:n lisäksi muita kolmannen osapuolen kirjastoja ja 

moduuleja. Näistä tärkeimmät ovat pixi-spine, pixi-particles, TweenJS ja Howler.js. Pixi-

spine ja pixi-particles ovat laajennuksia Pixi JS:ään ja siten riippuvasia siitä. 

 

Pixi-spine mahdollistaa Spine-animaatioiden käytön Pixi JS:ssä. Spine on Esoteric 

Softwaren kehittämä pelikehitykseen tarkoitettu luuanimaatioihin perustuva 2D-animaatio-

ohjelma. Luuanimaatiota varten on määritettävä luuranko joka koostuu luista. Luu vastaa 

yhtä itsenäisesti liikkuvaa kappaletta, ja nille määritetään liikeradat ja niihin liittyvät sprite-

grafiikat. Animaation tiedot tallennetaan JSON-tiedostoon (JavaScript Object Notation), 

jota pixi-spine osaa lukea. Tässä työssä Spine-animaatioita käytettiin mm. pelihahmon ja 

katkenneiden tasojen animointiin.  

 

Pixi-particles tuo Pixi JS:ään hiukkasjärjestelmät. Hiukkasjärjestelmillä ovat 

pelinkehityksessä tyypillinen tekniikka, jolla voidaan luoda suuria määriä pientä sprite-

grafiikkaa jota olisi vaikea luoda ja hallita manuaalisesti. Hiukkasjärjestelmälle annetaan 

hiukkasen käyttämä sprite-grafiikka, sekä parametreja, kuten hiukkasen suunta, väri, koko, 
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läpinäkyvyys ja elinikä. Pixi-particles vastaanottaa parametrit JSON:na. 

Hiukkasjärjestelmiä käytetään usein esimerkiksi savun, räjähdysten, kipinöiden ja 

lumisateen simulointiin. Tässä työssä hiukkasjärjestelmiä käytettiin mm. superhyppyjen 

erikoistehosteisiin. 

 

TweenJS tuo tween-animaatiot JS-peleihin. Tween-animaatiot perustuvat avainkehyksien 

välillä interpolointiin. Avainkehykset ovat kaksi tai useampi määritettyä tilaa, joiden 

väliset siirtymät lasketaan ohjelmallisesti. Pelikehityksessä tween-animaatoiden 

ensimmäinen avainkehys on peliobjektin senhetkinen tila animaation alkaessa, ja 

jälkimmäinen avainkehys määritetään yhden tilamuuttujan muutoksella, eli esimerkiksi  

animaatio voitaisiin määrittää antamalla peliobjekti, paikan siirtymä vektorina ja 

animaation kesto. Yksi erityisen hyödyllinen parametri on easing-funktio. Easing-funktio 

on matemaattinen funktio, joka kertoo suorittamisnopeuden ajan suhteen. Näin animaation 

suoritus saadaan noudattamaan esimerkiksi sini-käyrää, jolloin animaatio on alussa ja 

lopussa hitaampi, antaen sulavamman tuntuman lineaariseen animaatioon verrattuna. Tässä 

työssä tween-animaatioita käytettiin mm. keräilykohteiden siirtymäanimaatioihin. 

 

Howler.js on web-kehitykseen tarkoitettu äänikirjasto. Äänikirjaston käyttäminen on 

välttämätöntä että HTML5-peliin saadaan ääniä. Howler.js valittiin siksi, koska se on 

helppokäyttöinen, pienikokoinen, sillä ei ole lainkaan riippuvuuksia muihin kirjastoihin, ja 

se toimii kaikilla laitteilla, joilla peliä odotetaan pelattavan. Kirjasto tarjoaa myös 

muutaman hyödyllisen lisäominaisuuden, joita pelissä hyödynnettiin, kuten äänentoiston 

tilaan riippuvat vastakutsut ja Applen laitteiden mute-kytkimen tukeminen. Äänentoistosta 

mainitsemisen arvoista on, että vaikka Howler.js tukee hyvin montaa eri äänikoodekkia, eri 

selaimet ja laitteet tukevat ristiin vain harvoja äänikoodekkeja. Tämän takia kaikki pelissä 

käytetyt äänet, kuten musiikit ja äänitehosteet, ovat muutettu MP3 (MPEG-1 Audio Layer 

3) -muotoon. 

 

 

 



15 

 

 

 

3.1.1 Suorituskykyongelmat 

 

Kehitystyön alkuvaiheessa, kun ydinpelimekaniikat kuten pelihahmon liikkuminen ja 

tasojen luonti oli tuotu peliin, huomattiin suorituskykyongelmia heikommalla testilaitteella 

(Samsung Galaxy J1). Pelattaessa jatkuva FPS oli noin 15, ja hetkittäinen FPS putoili vielä 

alemmas, noin 5:een, mikä aiheutti pelin tuntuvan nykivältä. 

 

Suorituskykyongelmia ryhdyttiin selvittämään profiloimalla. Profilointi on menetelmä, 

jossa erillisten työkalujen avulla analysoidaan ohjelman suoritusta, kuten virheilmoituksia, 

muistin ja suorittimen käyttöä, ja etenkin pelikehityksessä grafiikkaprosessorin käyttöä. 

Koska peliä kehitettiin HTML5-alustalle, sen suorittaminen tapahtuu selaimessa, ja useat 

modernit selaimet tukevat selainikkunan profilointia. Tässä tapauksessa profilointi 

suoritettiin Google Chrome -selaimen profiloijassa, josta on esimerkki kuvassa 5. 

Profiloinnin tuloksena saatiin suorituskyvyn pullonkaulaksi rajattua grafiikkaprosessori. 

Tämä viittasi siihen, että ongelma ei ollut esimerkiksi pelilogiikan algoritmeissa tai 

muistivuodoissa. 

 

 

Kuva 5. Kuvakaappaus Google Chromen profilointityökalusta profiloinnin aikana 
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Ongelman osa-alueen rajaamisen jälkeen aloitettiin kokeellinen vianmääritys. Eri 

peliobjektien piirtämistä ja animointia rajoitettiin, ja erilaisia piirtämisasetuksia muutettiin. 

Lopulta ongelman syyksi löytyi WebGL:le annettu asetus devicePixelRatio. Tämä asetus 

kuvaa laitteen näytön fyysisten resoluution suhdetta pelin piirtämisessä käytettyyn 

loogiseen resoluutioon. Asetuksen päätarkoitus on selainkäytössä skaalata sisältöä 

suuremmaksi, että esimerkiksi teksti pysyy luettavan kokoisena korkearesoluutioisilla 

mobiilinäytöillä. Tässä tapauksessa devicePixelRatio oli määritetty manuaalisesti väärin, 

jolloin grafiikkaprosessori suoritti piirtämisen laskennan suuremmalle resoluutiolle kuin 

mitä laitteen näyttö tuki, aiheuttaen turhan ja raskaan kuorman prosessorille. Ongelma 

ratkaistiin poistamalla devicePixelRation manuaalinen määritys pelin käynnistyksen 

yhteydessä, jolloin WebGL automaattisesti tunnistaa laitteen resoluution ja määrittää 

sopivan devicePixelRation. 

 

3.2 Pelin rakenne 

 

Peliä siirrettäessä Defoldista HTML5-ympäristöön pelin rakenteet pyrittiin pitämään 

samanlaisina, koska ne todettiin toimiviksi ja samojen pelitoimintojen toteuttamiseen 

uudella suunnitelmalla kuluisi turhaan aikaa. Seuraavissa aliotsikoissa esitellään peli 

rakennetta ja eri osien tehtäviä. Tärkeimmistä rakenteista on luokkakaavio liitteessä 1. 

 

3.2.1 Ohjaimet ja hallitsijat 

 

Ohjaimet (controllers) ovat ylätason moduuleita, jotka ohjaavat pelin toimintaa ja antavat 

komentoja muille luokille. Hallitsijat (managers) ovat välitason moduuleita, jotka 

vastaanottavat komentoja esimerkiksi ohjaimilta ja toteuttavat komennot hallitsemiensa, 

alempien tasojen olioiden ja luokkien avulla. Peliin on määritetty kuusi eri ohjainta ja 

hallitsijaa. 

 

gameController.ts on pelin pääohjain. Se hallitsee ohjausvuota ylimällä tasolla, 

esimerkiksi pelin alkaessa antamalla valmistelevat komennot kaikille muille ohjaimille ja 

hallitsijoille, ja pelin loppuessa tallentamalla pelitiedot hallitusti ja palauttamalla pelaajan 
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valikkoon. Se kutsuu jokaisella kuvanpäivityksellä pelifysiikan tarkistukset osuiko pelaaja 

tasoihin. 

 

levelController.ts on tasoista vastaava ohjain. Se hallitsee pelikentän lataamisen, 

johon kuuluu tasojen ja taustojen tiedot sisältävien JSON:ien lukeminen ja parsiminen, ja 

saatujen tietojen pohjalta peliobjektien instantiointi. Ohjain pitää sisällään listat kaikista 

tasoista ja taustan objekteista, ja kutsuu niiden oliokohtaisia päivitysmetodeja jokaisella 

kuvanpäivityksellä. Yksi ohjaimen tärkeä tehtävä on vierittää ruutua ja kaikkia ruudulla 

olevia objekteja hallitusti, kun pelaaja etenee pelialueella eteenpäin. 

 

uiController.ts on pelin päättyessä näkyvän käyttöliittymän ohjain. Se sisältää 

liittymäkohdan käyttöliittymäeditorilla tehtyihin siirtymiin ja elementteihin, kuten 

pisteiden laskurin numeroiden päivittämisen. Ohjaimessa on myös eri elemenettien, kuten 

nappien, interaktiivisuuden mahdollistavat painallusten käsittelijät. Näihin käsittelijöihin 

on sidottu toiminnallisuutta ääniin, mainoksiin, ja pelin ohjausvuohon. 

 

particleManager.ts on HTML5:tä varten luotu hiukkasjärjestelmiä käsittelevä 

hallitsija. Defold tarjosi oman sisäänrakennetun, komponenttipohjaisen, korkean tason  

järjestelmän hiukkasjärjestelmille, mutta pixi-particles on verrattaen matalamman tason ja 

ohjelmoijalle raskaampikäyttöinen ratkaisu. Tämän takia luotiin välitason hallitsija, joka 

abstrahoi pixi-particlesin ohjelmointirajapinnan tähän käyttötarkoitukseen sopivaksi. 

Hallitsija sisältää esimäärittelyt pelissä käytetyille eri hiukkasjärjestelmille, ja 

yksinkertaistetut metodit näiden järjestelmien hallintaan, kuten luontiin, käyttöön ja 

poistoon.  

 

collisionManager.ts on toinen HTML5:tä varten luotu hallitsija, jonka päätehtävä on 

tunnistaa ja mahdollistaa regointi peliobjektien törmäyksiin. Hallitsija lukee annettujen 

peliobjektien määritettyjä aluemäärityksiä, tarkistaa alueitten päällekkäisyyksiä, ja 

tarkistuksen perusteella kutsuu annetun vastakutsun (callback). Hallitsijaan lisättiin myös 

säteensuuntauksen (raycasting) toteutus. Säteensuuntauksessa halutusta pisteestä lähetetään 

säde annettuun suuntaan, ja säteen leikkauspisteistä objektien kanssa voidaan hakea tietoa 
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ja tehdä päätöksiä. Pelissä säteensuuntausta käytetään alaspäin suuntautuvien nopeiden 

liikkeiden törmäyslaskentaan, kun halutaan nopeasti ja varmasti selvittää, putoaako pelaaja 

alla olevan tason ohi. 

 

soundManager.ts on äänien hallintaan tarkoitettu hallitsija. Kuten hiukkasjärjestelmien 

tapauksessa, äänien hallinta on hienojakoista ja usein tarpeettoman raskasta ohjelmoijalle. 

Eri äänitehosteille ja musiikeille on useita eri äänilähteitä, ja äänille halutaan 

erikoistehosteita kuten volyymin häivytystä ja äänenkorkeuden vaihtelua. Hallitsija 

abstrahoi nämä toiminnot helposti muualla käytettäviksi. 

 

3.2.2 Apu- ja yläluokat 

 

Pelin rakenteessa apu- ja yläluokat ovat muuta ohjelmointia helpottavia luokkia. Ne eivät 

näy itsenäisinä pelissä, tai ne eivät ole tarpeeksi laajoja ollakseen ohjaimia tai hallitsijoita, 

mutta ne helpottavat ja vähentävät ohjelmointia merkittävästi muualla. 

 

gameObject.ts on kaikkien varsinaisten peliobjektien (pelaaja, tasot, taustaobjektit) 

yläluokka. Se sisältää määritykset törmäyksiin käytetyt aluemääritykset, piirtämiseen 

käytetyn Pixi JS:n sprite-komponentin tai spine-komponentin, sekä yleiset tween-

animaatioihin kätetyt metodit. 

 

levelObject.ts on gameObjectista periytetty, pelinkentän taustalla liikkuvien  

epäinteraktiivisten peliobjektien yläluokka. gameObjectiin nähden se sisältää 

esimääritykset taustaobjektin tyypille, sekä muutaman taustaobjekteille tyypillisten tween-

animaatioiden määritykset. 

 

timer.ts on HTML5:tä varten luotu apuluokka. Se on ajastimien toteutus, jota 

hyödynnetään viiveellä tai tietyn aikaa jaksottain suoritettaviin toimintoihin. Luokan 

toteutus pystyttiin suurimmalta osin uudelleenhyödyntämään aikaisemman Seepia 

Gamesin HTML5-peliprototyypin vastaavasta luokasta. Luokan toiminta perustuu JS:n 

setInterval -funktioon 
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loader.ts on erityisesti Instant Game -integraatiota varten luotu apuluokka. Sen avulla 

ladataan asynkronisesti peli eri resurssit, kuten äänet, grafiikat, sekä animaatioiden ja 

tasojen JSON:t. Lataamisen aikana luokka lähettää latauksen etenemistietoa Instant Games 

API:n kautta, jolloin käyttäjän latausruutu päivittyy oikein. 

 

3.2.3 Objektipohjat ja aliluokat 

 

Objektipohja (prefab) on pelikehityksessä käytetty termi, joka vastaa merkitykseltään olio-

ohjelmoinnin luokkaa hyvin läheisesti. Erona luokkaan on se, että objektipohja voi sisältää 

muutakin tietoa kuin pelkkää ohjelmakoodia, kuten peliobjektiin liittyvien muiden 

komponenttien, esimerkiksi animaatioiden, hiukkasjärjestelmien ja grafiikoiden 

määrityksiä. 

 

player.ts on pelihahmon logiikan sisältävä objektipohja, joka periytetään 

gameObjectista. Se sisältää toimintalogiikan lisäksi hahmon paikkatiedot, animaatioiden 

tilan ja fysiikkalaskennan vakiot kuten painovoiman ja hypyn voiman. Pelihahmoa 

ohjaavaan logiikkaan kuuluu paikkatiedon päivittämiseen suoritettava fysiikkalaskenta, 

hypyn toiminta, tasoon osumisen käsittelijät, animaatioiden hallinta, pelin päättymiseen 

liittyvät alkutilaan palaamisen käsittelijät. 

 

Tasojen pohjia on määritetty yhdeksän; jokaiselle eri tasotyypille on oma objektipohja. 

Kaikki tasopohjat ovat periytetty gameObjectista. Eri tyypit ovat seuraavat: booster, 

broken, checkpoint, crusher, dragon, missing, normal, quarter ja start. Booster sisältää 

seuraavaa hyppyä voimistavan alueen, broken on katkennut ja puolikkaan normaalin tason 

levyinen, checkpoint sisältää tallennuspisteen, josta  voidaan aloittaa uudelleen pelin 

päätyttyä, crusher on kahtia haljennut taso, jonka eri puolikkaat liikkuvat vastakkaisiin 

suuntiin, dragon on suuri lohikäärmeeltä näyttävä taso, joka liikkuu nopeasti pelialueen 

halki, missing on kokonaan puuttuvat taso, normal on tavallinen, edestakaisin liikkuva 

täysimittainen taso, quarter on normaalitasoon nähden neljänneksen kokoinen taso ja start 

on aloitustaso, jolta peli alkaa aloitettaessa alusta. Osalle tasopohjista on määritetty 
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erityisiä liikeratoja, kuten dragon ja crusher, ja esimerkiksi checkpoint sisältää useita 

erikoistehosteita ja pelaajan etenemistietojen tallentamisen logiikkaa. 

 

Taustaobjektien pohjia on myös useita. Ne ovat kaikki periytetty levelObjectista. Niiden 

väliset erot ovat lähinnä eri tyypin ja siten eri sprite-grafiikan valinta, mutta esimerkiksi 

tuulimyllyjä sisältävävien lentävien saarten pohjissa on tuulimyllyjen pyörittämisen 

komennot. Eri taustaobjektien pohjia ovat veneet, lentävät saaret, lentävät tuulimyllylliset 

saaret, lentävä majakka, vuoret, tähtikentät, sekä alun kierteet.  

 

3.3 Käytetyt Instant Games ominaisuudet  

 

Peleistä voidaan lähettää ryhmän keskusteluun viestejä. Viestin lähettäminen tapahtuu 

voidaan suorittaa usealla eri metodilla, joilla on eri tarkoitukset. Viesteille kuitenkin aina 

annetaan parametreinä kuva (base64-enkoodattuna), näytettävä teksti ja jaettuun viestiin 

liittyvää pelikohtaista dataa, jota peli voi hyödyntää viestin kautta avautuessaan. Erityisesti 

jakamista varten tarkoitettu shareAsync() -metodi ottaa myös parametrina jakamisen 

tarkoituksen, kuten kutsu tai haaste. Yleisluontoisemmalla updateAsync() -metodilla 

voidaan viesti antaa myös push-notifikaattina, ja viestille voidaan määrittää esittämistapa. 

Eri esittämistapoja ovat välitön, välitön puhdistus ja viimeisin. Välitön lähettää viestin 

ryhmään välittömästi, kun metodin kutsu vastaanotetaan, viimeisin lähettää vain 

viimeisimmän vastaanotetun kutsun sisällön kun peli suljetaan, ja välitön puhdistus toimii 

kuin välitön, samalla poistaen kaikki lähettämistä odottavan viimeisin-tyypin viestit. 

Pelissä viestejen lähettämistä käytetään ennätyksien jakamiseen ja muiden pelaajien 

haastamiseen. 

 

Facebookin SDK tarjoaa Instant Game -peleille ominaisten toimintojen lisäksi muutamia 

yleisesti pelikehityksessä käytettyjä toimintoja, kuten analytiikan ja mainokset. Facebook 

Instant Game -sääntölinjauksessaan kieltää käyttämästä kolmannen osapuolen 

mainosintegraatiota, mutta mainoksen tarjoaja voi olla Facebookin hyväksymä kolmas 

osapuoli (2018). Käytännössä mainoksien näyttäminen on kaksiosainen prosessi. Ensiksi 

mainos esiladataan valmiiksi tarjoajalta, jotta mainoksen näyttämishetkellä mainos avautuu 
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välittömästi. Mainoksia voi esiladata enimmillään kolme instanssia, jonka jälkeen SDK 

antaa virheilmoituksen liian monesta mainosinstanssista. Näyttämishetkellä 

mainosinstanssille annetaan näyttämiskutsu. Pelissä mainoksia voi katsoa kierrosten 

välissä. Mainosten katsomista palkitaan antamalla pelaajalle ylimääräisiä pisteitä 

seuraavan tallennuspisteen avaamista varten. 

  

Analytiikan käytöstä Facebookilla ei ole tiukkoja sääntöjä. Säätölinjauksessa ei kielletä 

kolmannen osapuolen analytiikkaintegraatiota. Facebookin SDK:n analytiikkaratkaisu on 

kuitenkin niin hyvin räätälöity Instant Game -peleille, että Seepia Games ei nähnyt syytä 

tuoda kolmannen osapuolen analytiikkoja peliin. Analytiikka kerää automaattisesti paljon 

tietoa esimerkiksi siitä, mitä kautta peli avattiin ja kuinka suuri oli pelisession aktiivinen 

ryhmä. Näitä ominaisuuksia varten ei kehittäjien tarvitse itse suorittaa mitään 

integraatiotyötä, mutta pelikohtaista analytiikkaa varten suoritettiin mukautetun analytiikan 

integraatio. Omien analytiikkatapahtumien määrittäminen on erittäin helppoa. 

Tapahtumalle määritetään nimike (esimerkiksi ”game_start”, joka lähetetään 

pelikierroksen alkaessa), kerrytettävä arvo (esimerkiksi pistemäärä) ja JSON:ssa olevat 

lisämääreet (esimerkiksi ”game_lose” tapahtumassa korkein saavutettu taso ja 

onnistuneiden hyppyjen määrä). Peliin lisättiin analytiikkaa pelissä etenemisestä, kuten 

kierroksen alkaminen, loppuminen ja tasolle laskeutuminen, sekä käyttöliittymässä 

painetuista napeista, kuten äänien pois kytkeminen ja mainosnapin painaminen. 

 



22 

 

 

 

4 SOSIAALISET ELEMENTIT 

 

Sosiaaliselle pelisuunnittelulle annettiin kaksi päätavoitetta: retentio ja orgaaninen 

pelaajien hankinta. Retentio tarkoittaa pelaajien säilyttämistä: kuinka hyvin peliä kokeillut 

pelaaja saadaan pysymään pelin parissa. Orgaanisella pelaajien hankinnalla tarkoitetaan 

käyttäjien hankintaa ilman julkaisijan tai kehittäjän suorittamaa markkinointia. Tällöin 

pelaajien hankinta tapahtuu pääasiallisesti muiden pelaajien kautta, yleensä heidän itse 

jakaman pelisisällön ja sosiaalisen vuorovaikuttamisen kautta. 

 

Ryhmissä pelaavat pelaajat saavuttavat merkittävästi parempaa retentiota kuin yksin 

pelaavat pelaajat, vaikka he pelaisivat esimerkiksi muita pelaajia vastaan, Facebook (2018) 

kertoo dokumentaatiossaan. Täten on olennaista luoda mekaniikkoja, jotka hyödyttävät 

isommissa ryhmissä pelaamista. Tällaisista mekaniikoista Facebook antaa esimerkeiksi 

ryhmienväliset kilpailut ja ryhmän sisäiset yhteiset tavoitteet, kuten yhdessä voitettavat 

päävastustajat. 

 

Toinen Facebookin painottama sosiaalisuutta hyödyntävä ominaisuus on pelin jakaminen 

muille pelaajille. Jakaminen voidaan suorittaa automaattisesti tai pelaajan aloitteesta. 

Automaattinen jakaminen tapahtuu Instant Game -pelien tapauksessa chat-bottien kautta. 

Botit lähettävät kehotteita palaamaan peliin, viitaten joko pelaajan omaan pelitilanteeseen 

ja –suorituksiin (”Apulaisesi ovat keränneet 32 kultakolikkoa viimekerrasta, tule 

hyödyntämään ne!”), tai muihin ryhmän pelaajiin (”Marko tarvitsee apua! Auta häntä 

kukistamaan vihollisheimon tiedustelijat!”). Kehotteiden tulisi aina olla sisällöltään 

pelaajalle kohdennettuja, ja kehoitteita saa lähettää enintään viisi kappaletta 

viimeisimmästä pelisessiosta seuraavina kymmenenä päivänä (Facebook, 2018). 

 

Jeon et al. (2016) havaitsivat tutkimuksessaan, että käyttäjille osoitetuissa viesteissä on 

erityisen tärkeää näyttää tekstin lisäksi kuvia ja antaa käyttäjälle selkeä, suora CTA (Call to 

action). He osoittivat, että vaikka pelkällä tekstillä saa informatiivisemman viestin, se ei 

lisää käyttäjien todennäköisyyttä vuorovaikuttaa viestin kanssa, vaan päinvastoin vähentää 
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vuorovaikutusta kuvallisiin, mutta informatiivisuudessa köyhempien viesteihin verrattuna. 

Havainnot tukevat Facebookin dokumentaation ohjeistusta ja pelin chat-bottien viestien 

toteutusta. 

 

4.1 Toteutetut sosiaaliset mekaniikat 

 

Jos käyttäjä on pelisession aikan tehnyt uuden ennätyksen, peli automaattisesti jakaa tämän 

ennätyksen pelisession loppuessa siihen ryhmään, jossa pelisessio aloitettiin. Tämä viesti 

sisältää kehoitteen muille pelaajille pelata peliä, joka ohjaa pelaajan kyseisen ryhmän 

kontekstiin pelissä.  

 

Pelin sisällä uuden ennätyksen saavuttaessaan käyttäjä voi tarkastella ryhmässä peliä 

pelanneita henkilöitä ja haastaa erään heistä voittamaan hänen tuloksensa. Tällöin 

haastajan session loppuessa ryhmän keskusteluun tulee haastetulle henkilölle kohdistettu 

viesti, josta hän voi aloittaa pelin nähden hänet haastaneen pelaajan ennätyksen pelin 

sisällä. Haasteviesti lähetettäessään korvaa automaattisen, kohdistamattoman ilmoituksen 

uudesta ennätyksestä. 

 

Pelatessa ryhmästä aloitetussa sessiossa pelaaja näkee muiden ryhmäläisten ennätykset 

pelin aikana. Muiden pelaajien hahmot istuvat heidän korkeimmallaan saavuttamaallaan 

tasolla. Lähimmän ylempänä ja alempana olevien muiden pelaajien sijainnista näytetään 

pienet ilmaisimet, jolloin pelaaja näkee selkeästi, kenet hän on viimeksi ohittanut ja kuka 

on seuraavaksi edessä. 

 

4.2 Hylätty sosiaalinen mekaniikka 

 

Peliin suunniteltiin asynkronista yhdessäpelaamista tukeva mekaniikka, joka perustui 

yhden pelikierroksen tallentamiseen ja tämän tallennetun kierroksen toistamiseen pelaajan 

aloittaessa uutta kierrosta. Tällöin pelattaessa oman pelihahmon lisäksi pelimaailmassa 
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liikkui kuvan 6 mukainen toinen pelihahmo. Mekaniikan tavoite oli tuoda konkreettista 

yhdessäpelaamista ja mahdollisuus kannustaa tai kilpailla muiden pelaajien kanssa.  

 

Mekaniikan toteutuksen alussa havaittiin teknisiä haasteita, kuten tallenteiden synkronointi 

käynnissä olevan kierroksen kanssa, ja eri pelin vaiheessa olevien tallenteiden 

yhteensopivuus. Ratkaisuksi ongelmiin saatiin koko pitkän pelikentän simulointi pelin 

taustalla synkronisuuden saavuttamiseksi, sekä useiden, erillisten tallenteiden 

tallentaminen yhteensopivuuksien selvittämiseksi. 

 

 

Kuva 6. Kuvakaappaus aikaisen kehitysvaiheen pelikierrosten tallentamiseen perustuvasta 

pelimekaniikasta 
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Mekaniikan toteutuksen jälkeen kehitystiimin ulkopuolisen testauksen tuloksena havaittiin, 

että mekaniikka häiritsee pelaajia. Pelaajat usein sekoittivat oman hahmonsa tallenteen 

hahmoon ja yrittivät ohjata tallenteen hahmoa, johtaen nopeasti heidän oman hahmonsa 

häviämiseen. Myös näytöllä ylimääräinen liike ja mahdollisesti nopeammin etenevä 

tallenteen pelihahmo aiheuttivat stressiä, joka koettiin haitalliseksi pelikokemukselle. 

Nämä seikat yhdistettynä kentän simuloinnin aiheuttamiin suorituskykykustannuksiin 

todettiin mekaniikan olevan soveltumaton peliin, ja mekaniikka poistettiin. 

 

4.3 Muut sosiaaliset mekaniikat ja vaikuttajat 

 

Käyttäjille lähetettäviä kehoitteita voidaan kehittää ja parantaa koneoppimisella. Milosevic 

et al. (2017) osoittivat julkaisussaan, että Gradient Boosting –algoritmilla ensimmäisen 

päivän aikana kerätyn analytiikan perusteella voidaan tuntuvasti parantaa retentiota, kuten 

kuvan 7 diagrammista näkyy. Käyttäjiltä kerättiin eri pelitoiminnoissa vietetyn ajan 

osuutta, pelisession kokonaispituutta, pelin sisällä tienattavan valuutan käyttöä, sekä 

pelinsisäisten ostosten valuutan käyttöä. 

 

Ongelmana koneoppimisen käyttämisessä on se, että Seepia Gamesilla ei ole käytettävissä 

riittävän suurta käyttäjäaineistoa algoritmin kouluttamiseen, eikä koneoppimisen 

asiantuntijuutta. Milosevic et al. tutkimuksessaan huomasivat myös, että huonosti 

kohdennetut tai kohdentamattomat viestit saattavat jopa heikentää retentiota, joten Seepia 

Games kohdisti viestit suoraan pelisessioon liittyviin tapahtumiin, kuten uusiin piste-

ennätyksiin, eikä yrittänyt muodostaa ennustavia viestejä koneoppimisen avulla. 
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Kuva 7. Ensimmäisen päivän jälkeiset suhteelliset käyttäjäretentiot erilaisten 

kehoteviestien välillä. Control –ryhmälle ei näytetty viestejä, Baseline –ryhmälle näytettiin 

kohdistamaton viesti ja Test –ryhmälle näytettiin koneoppimisalgoritmilla kohdistettu 

viesti (Milosevic et al., 2017) 

 

Sosiaalisille peleille käyttäjien määrä on tärkeää. Käyttäjät ovat välttämättömiä sosiaalisten 

mekaniikkojen hyödyntämiseen ja pelin orgaanisen käyttäjähankinnan kannalta. 

”Verkostovaikutukset itsessään vaikuttavat suoraan pelaamisen aikomukseen sosiaalisissa 

mobiilipeleissä. Pelaajien ja tuttujen kokonaismäärät ovat avainasemassa pelin 

onnistumisen kannalta, koska sosiaalisten mobiilipelien keskeinen konsepti on oikeitten 

ihmisten kanssa vuorovaikuttaminen”, Wei & Lu (2014) toteavat tutkimuksessaan 

verkostovaikutuksien vaikutuksesta sosiaalisten mobiilipeleissä. He myös nostavat esille 

kriittisen massan, eli sosiaalisen dynamiikan käsitteen pisteestä, jolloin käyttäjämäärä on 

kasvanut niin suureksi, että orgaaninen kasvu ylittää markkinoinnin tuottaman kasvun, ja 

peli muuttuu käyttäjähankinnaltaan omavaraiseksi. Kriittiseen massaan täten liittyy siis 

olennaisesti käyttäjien mielikuva pelistä ja sen verkoston koosta, joka houkuttelee uusia 

pelaajia peliin. Kriittisen massan saavuttaminen on haastavaa ja se on tavoite mihin Seepia 

Games myös tähtää, mutta se vaatii hyvän sosiaalisen pelisuunnittelun lisäksi onnistunutta 

markkinointia.  
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Pelin liikkuvien tasojen tiedot, kuten paikka ja tyyppi, ovat tallennettuina JSON:iin. 

HTML5:een siirryttäessä teknisistä syistä myös pelikentän taustan vuorovaikutteettomat 

peliobjektit kuten lentävät saaret ja laivat piti tallentaa JSON:iin. Tämän päätöksen 

yhteydessä suunniteltiin tulevaisuuteen mahdollisuus antaa pelaajien luoda omia tasoja, 

koska kaikki tasot määrittävä tieto on nyt tallennettuna helposti muokattaviin ja 

siirreltäviin JSON:ihin. Pelaajat voisivat luoda pelin sisäisessä kenttäeditorissa omia 

pelikenttiä, joita he voisivat jakaa keskenään ja näin luoda omaa sisältöä. UGC (User 

Generated Content) on etenkin sosiaalisessa mediassa yleistynyt keino pidentää palvelun 

elinikää ja saavuttaa parempaa käyttäjien sitoutumista. UGC:n mahdollistamiseen vaadittu 

kenttäeditori kuitenkin on laajahko osaprojekti, johon Seepia Games ei halunnut ryhtyä, 

ainakaan ennen kuin itse peli on julkaistu ja saavuttanut riittävän suuren pelaajakunnan. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn aikan pelisuunnittelu oli jatkuva prosessi. Mekaniikkojen valmistuessa niitä testattiin 

ja arvioitiin, jolloin pelisuunnittelua pystyttiin iteroimaan haluttuun suuntaan. Itse kehitys 

eteni työn alussa muodostetun suunnitelman mukaisesti, eli ensiksi peli tuotiin samalle 

tasolle Defoldilla kehitetyn natiiviversion kanssa, jonka jälkeen siirryttiin Instant Game -

integraatioon ja sosiaalisten mekaniikkojen toteutukseen. Loppuvaiheessa Quicksave 

Interactiven asiantuntemus ja avunanto integraatiossa nopeutti pelin toteuttamista. 

 

Facebook tarjoaa sosiaalisille peleille erinomaisen alustan. Facebook on mahdollistanut 

kevyiden, sosiaalisten pelikokemuksien tarjoamisen tehokkaasti. Tämän työn tapauksessa 

myös olemassaolevan pelin mukauttaminen sosiaaliseksi peliksi on toteutettavissa 

kohtuullisella vaivalla. Sosiaalisuus tuo peliin lisäarvoa, sillä käyttäjät pääsääntöisesti 

haluavat pelata muiden käyttäjien kanssa tai heitä vastaan.  

 

Pelisuunnittelu on hyvin monimutkainen aihe, ja onnistunut sosiaalinen pelisuunnittelu ei 

ole tyhjiössä peliä tehtäessä, vaan se otetaan huomioon  myös muiden pelisuunnittelun osa-

alueiden kanssa. Sosiaalisessa pelisuunnittelussa, niin kuin muussakin pelisuunnittelussa, 

on helppoa unohtaa kenelle peliä tehdään. On tärkeää tunnistaa pelin kohdeyleisö ja 

suunnitella peli heille, eikä suunnitella peliä pelisuunnittelijoille tai kehittäjille itselleen 

mieluisaksi, vaikka nämä näkökulmat usein leikkaavaktin. Kirjallisuus ja tutkimus auttavat 

pelisuunnittelua ja kertovat miten käyttäjiin kannattaa vaikuttaa, mutta tämän vaikutuksen 

saavuttaminen, eli itse mekaniikan suunnittelu, on aina pelikohtaista. 
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