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Tässä työssä esitämme konseptin liikunnan ja videopelien liittämisestä yhteen ekosysteemiin,

jotta  käyttäjät  motivoituisivat  liikkumaan.  Käytämme  kevennettyä  systemaattista

kirjallisuuskatsausta  selvittääksemme  viimeisimmät  tutkimukset  aiheesta  ja  teemme

kyselytutkimuksen  ymmärtääksemme,  mitä  pelaajat  ovat  mieltä  fyysisestä  kuntoilusta

saatavista  digitaalisista  palkinnoista.  Lisäksi  toteutamme  prototyypin  osoittaaksemme

konseptimme toteutuskelpoisuuden. Tuloksemme osoittavat, että on olemassa ihmisiä, jotka

olisivat  halukkaita liikkumaan saadakseen palkintoja peleistä sekä videopelien ja liikunnan

seuranta -sovellusten liittäminen yhteen on teknisesti toteuttamiskelpoista.
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We present our concept  of linking physical  activity and video games together to build an

ecosystem in order to get users motivated to exercise. We use reduced systematic literature

review to establish current state of art and conduct a user questionnaire to understand how

players  feel  about  digital  rewards  from  physical  exercises.  In  addition  we  implement  a

prototype to demonstrate the applicability of our concept. The results suggest that there is an

audience  who  would  be  willing  to  exercise  in  order  to  receive  rewards  in  games  and

combining games and physical activity tracker together is technically feasible.
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1 JOHDANTO
Ihmiset seuraavat nykyisin entistä enemmän liikkumistaan.  Tätä varten on tarjolla erilaisia

laitteita  sekä  mobiilisovelluksia,  jotka  voivat  palkita  käyttäjän  esimerkiksi  pelillistämisen

keinoin. Videopelit ovat nykyisin laajalle levinnyt viihteen muoto. Videopelit eivät perinteisesti

kuitenkaan kannusta ihmisiä liikkumaan joten haluamme tutkia, miten ihmiset voisivat hyötyä

liikunnasta peleissä sekä vastaavasti miten pelit voivat hyödyntää ihmisten liikkumista. 

Valitsemme näkökulmaksemme lähestymistavan, jossa eri sovellukset voivat hyötyä toisista

yhteen liitetyistä sovelluksista.  Täten päädymme suunnittelemaan ja toteuttamaan pelin  ja

liikunnan  seuranta  -sovelluksen,  jotka  yhdistämme  toisiinsa.  Sovelluksia  voisi  olla

enemmänkin,  mutta  emme näe sille  tarvetta  tutkimuksemme kannalta.  Koska valitsemme

näkökulmaksemme  tutkia  videopelien  ja  liikunnan  seurannan  liittämistä  yhteen,  jaamme

tämän seuraaviksi tutkimuskysymyksiksi

● Kuinka videopelit ja fyysinen kuntoilu voitaisiin yhdistää?

● Mitä tutkimusta on tehty erillisten pelien ja liikunta sovellusten liittämiseksi yhteen?

● Mitä  aktiiviset  videopelien  pelaajat  ovat  mieltä  fyysisen  liikunnan  liittämisestä

videopeleihin?

Näihin vastataksemme seuraamme tässä työssä suunnittelutieteen (engl. Design Science) [9]

periaatteita.  Lisäksi  käytämme  SLR  (Systematic  Literature  Review)  [11]  menetelmää

selvittääksemme  aiheestamme  tehdyn  tutkimuksen.  Varmistaaksemme  konseptimme

toimivuuden, suunnittelemme ja toteutamme pelin sekä liikunnan seuranta -sovelluksen. Peli

toteutetaan prototyyppimäisesti eli se on täysin toimiva, mutta kaikkia kosmeettisia seikkoja ei

toteuteta.  Tällaisia  seikkoja  ovat  animaatiot,  äänet  ja  hienot  grafiikat.  Liikunnan  seuranta

-sovelluksen on pelin  tapaan toimiva toteutus,  mutta se on paljon  yksinkertaisempi  koska

tämä riittää hyvin tarpeisiimme. Teemme myös suppean tutkimuskyselyn selvittääksemme,

miten  ihmiset  suhtautuvat  konseptiimme  ja  millaisia  mahdollisia  tarpeita  heillä  voi  olla.

Mahdollistaaksemme riittävän kyselyn laajuuden se tullaan kohdistamaan tiettyyn ryhmään

pelaajia.
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Tämä  työ  seuraa  rakennetta,  jossa  toisessa  luvussa  esittelemme  käyttämämme

tutkimusmetodologian.  Esittelemme  myös  tekemämme  kyselyn  ja  kirjallisuuskatsauksen,

jotka tämä tutkimusmetodologia vaatii. Kolmannessa luvussa suunnittelemme sovelluksemme

ja valitsemme menetelmän, jolla ne voidaan liittää yhteen haluamallamme tavalla. Luvussa

neljä esittelemme sovellusten toteutuksessa vastaan tulleita haasteita ja valintoja sekä kuinka

sovelluksiamme  on  testattu  käytännössä.  Viidennessä  luvussa  arvioimme  saamiamme

tuloksia ja vedämme niistä johtopäätöksiä. Lisäksi pohdimme työn tulevaisuutta ja tarvittavaa

jatkotutkimusta. Kuudes luku sisältää tiiviin yhteenvedon tästä työstä.
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2  TUTKIMUSMETODOLOGIA  JA  TAUSTATIETOJEN
SELVITYS

Saadaksemme  tähän  työhön  riittävän  tieteellisen  pohjan  seurasimme  valitsemaamme

tutkimusmetodologiaa.  Esittelimme  tämän  tutkimusmetodologian  lyhyesti  ja  kerroimme,

kuinka  sitä  sovellettiin  tässä työssä.  Tämän jälkeen  esittelimme tutkimusmetodologiamme

aluksi vaatimia asioita. Nämä olivat tekemämme tutkimuskysely ja kirjallisuuskatsaus, jonka

olimme jakaneet kirjallisuuskatsausprosessiimme ja tässä löytyneiden tutkimusartikkeleiden

analysointiin.

2.1 Suunnittelutiede tässä työssä
Koska tietotekniikka on suhteellisen nuori tiede, meillä ei ole aina mittavaa teoreettista pohjaa

tai pitkälle vakiintuneita käytäntöjä tutkimustamme varten. Täten meillä on tarve luoda uutta

vaikka  tälle  ei  välttämättä  olisikaan  vahvaa  teoreettista  pohjaa.  Tähän  Hevner  et.  al.  [9]

esittävät  artikkelissaan  suunnittelutiede  tutkimusmetodologian  joka  on  pohjimmiltaan

ongelmanratkaisuprosessi.  Tämä  mahdollistaa  uuden  tekemisen  ilman,  että  tätä  ennen

tarvitsisi olla vankka tieteellinen pohja josta ratkaisu johdetaan vaan tämä voidaan arvioida

sen jälkeen, kun artefakti on luotu. Artefaktilla tarkoitamme jotakin ongelmaan vastaamaan

tehtyä esinettä kuten dokumenttia tai toteutettua ohjelmaa.

Seurasimme tässä työssä suunnittelutieteen seitsemää ohjesääntöä, [9] joiden soveltaminen

on tekijästä  kiinni  mutta kaikkia  näitä ohjesääntöjä  pitää kuitenkin  käsitellä  jollakin  tapaa.

Kuva  1 havainnollistaa suurinta osaa näiden ohjesääntöjen välisistä suhteista. Tiivistämme

nämä ohjesäännöt seuraavasti:

1) Suunnittelutieteellisen tutkimuksen pitää tuottaa kelvollinen artefakti ja 

2) tämä lähtee ympäristön tarpeesta tai ongelmasta. 

3) Tätä  artefaktia  täytyy  arvostella  tai  perustella  jollakin  jolloin  sen  hyöty,  laatu  ja

tehokkuus  pystytään  arvioimaan.  Tämä  sisältää  artefaktin  integroinnin  tulevaan

ympäristöönsä. 

4) Artefaktin täytyy ratkaista uusi ongelma tai ratkaista vanha ongelma paremmin kuin

edellinen ratkaisu. Täten se tuo oman osansa taustatietoon. 
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5) Valmiin taustatiedon avulla tapahtuu artefaktin kehittäminen ja arviointi perusteellisia

metodeja hyödyntäen. 

6) Valmis ongelmaan liittyvä taustatieto pitää selvittää ympäristön tarpeet huomioiden. 

7) Tulokset täytyy kommunikoida tehokkaasti ja ymmärrettävästi. 

Kuva 1: Suunnittelutieteen syklit

Kuvasta  1 nähdään kolme suunnittelutieteen sykliä.  Asiaankuuluvuussykli  (engl.  relevance

cycle) vastaa suunnittelutieteen haluun parantaa vanhaa tai luoda uutta ympäristöön. Täten

suunnittelutiede lähtee tästä usein liikkeelle, sillä tämän aikana selvitetään ympäristön tarve

tälle  tutkimukselle.  Tämän  kautta  saadaan  myös  hyväksymiskriteerit  tutkimukselle,  jonka

avulla tiedetään, tarvitseeko uusia iteraatioita tehdä. Perusteellisuussykli  (engl.  rigor cycle)
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varmistaa sen,  että työmme osallistuu  jo  olemassa olevaan tutkimukseen tuomalla  siihen

jotakin  uutta,  emmekä  vain  sovella  vanhaa  jo  ennestään  tunnettua  prosessia.  Työmme

lisättiin siis lopuksi tähän jo olemassa olevaan tutkimukseen. Suunnittelusykli (engl.  design

cycle) tapahtuu kuvan 1 keskimmäisen laatikon sisällä. Siinä luodaan ja arvioidaan artefakteja

kunnes  tyydyttävä  tulos  on  saavutettu.  Kummatkin  näistä  aktiviteeteista  perustuvat

asiaankuuluvuus- ja perusteellisuussyklien tuomaan syötteeseen.

Tässä työssä pyrimme seuraamme näitä aiemmin mainittuja suunnittelutieteen ohjesääntöjä

seuraavasti:

1) Suunnittelimme  ja  toteutimme  pelin  sekä  liikunnan  seuranta  -sovelluksen,  jotka

liitimme yhteen. Tämä toimi tuottamanamme prototyyppinä.

2) Arvioimme konseptimme hyötyä ja ympäristön tarpeita tekemällä kyselytutkimuksen

videopelien pelaajilla. 

3) Arvioimme työn laatua testaamalla sitä sen oikeassa ympäristössä.

4) Konseptimme  toi  uuden  lähestymistavan  vanhaan  ongelmaan,  täten  tuoden  uutta

olemassa olevaan taustatietoon.

5) Käytimme artefaktimme kehittämisen perusteena systemaattista tieteellistä metodia ja

arvioimme prototyyppiämme tästä saadun tiedon perusteella.

6) Teimme  kirjallisuuskatsauksen  selvittääksemme  muun  aiheestamme  tehdyn

tutkimuksen.

7) Tämä  dokumentti  sisältää  sekä  teknistä  tietoa  artefakteistamme  että  ei  asiaan

perehtyneen ymmärrettäviä osia.

2.2 Tutkimuskysely liikunnan palkitsemisesta peleissä
Saadaksemme  paremman  käsityksen  kuinka  pelaajat  mieltävät  mahdollisuuden  yhdistää

heidän  suosikki  videopelinsä  fyysisen  aktiviteetin  seurantaan,  suoritimme  lyhyen

tutkimuskyselyn.  Tämä  tutkimuskysely  kartoitti  suunnittelutieteen  mukaisen  tutkimuksen

ympäristön tarvetta, jossa ongelmamme ratkaisu lähti  tästä liikkeelle.  Tunnistamalla nämä

tarpeet,  pystyimme  ottamaan  ne  huomioon  työtä  suunnitellessamme  ja  myöhemmin

arvioimaan, kuinka työmme toteutus vastasi niihin.
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Kysely  oli  suunnattu  Counter  Strike  -pelin  pelaajille  koska  huomasimme,  että  kyselyn

kohdistaminen tiettyyn ryhmään helpottaisi pelaajien vastaamaan saamista. Tästä samasta

syystä  kysely  tehtiin  englannin  kielellä,  jolloin  pystyimme  saamaan  myös  ulkomaalaisia

vastaajia mukaan. Kyselyä mainostettiin pelaaja tapahtumassa (ns. LAN party), sosiaalisessa

mediassa Twitterin ja Facebookin avulla sekä Steam pelipalvelun kautta henkilökohtaisten

kontaktien avulla.  Kysely  sisälsi  17 kysymystä,  joista kahdeksan koskivat  henkilökohtaisia

tietoja ja vastaajien tottumuksia, yksi kysymys koski suklaalevyn arvontaamme ja kahdeksan

kysymystä  keskittyivät  aiheeseemme  sisältäen  avoimen  vastauskentän.  Kaikki  näistä

kysymyksistä ovat nähtävissä liitteessä 2.

Kyselyyn  saatiin  47 vastaajaa,  joista  44 olivat  miehiä  ja  kolme naisia.  Suurin  osa (60%)

vastaajista  olivat  19-30  vuotiaita.  Vastaajia  pyydettiin  arvioimaan  kuinka  monta  tuntia  he

pelasivat viikossa ja heitä muistutettiin, että he voivat käyttää tilastollista tietoa esimerkiksi

Steam  palvelusta  tarkan  tiedon  saamiseksi.  Useimmat  käyttäjät  (42%)  kertoivat,  että  he

pelaavat  enemmän  kuin  kolme  tuntia  päivässä,  30%  havaitsivat  pelaavansa  2-3  tuntia

päivässä  ja  27%  sanoivat  pelaavansa  alle  kaksi  tuntia  päivässä.  Ostamiskäyttäytymistä

kysyttäessä 87% vastaajista tunnusti tehneensä pelin sisäisiä ostoksia jossakin pelissä. 

Vastaajilta  kysyttiin  muutama  kysymys  viisiportaisella  Likert-asteikolla  siitä,  olisivatko  he

todennäköisemmin tekemässä jotakin vai eivät. Kysyttäessä, tekisivätkö he jonkin tehtävän

saadakseen erikoisaseen ja esineen ulkoasun (engl. skin) peliin, 53% vastaajista sanoi, että

he  tekisivät  tehtävän  saadakseen  palkinnon  ja  28%  eivät.  Seuraavaan  kysymykseen

tarkensimme, että palkinnon saaminen edellyttäisi fyysistä kuntoilua: ”Would you do physical

exercise (e.g. run for an hour) to unlock exclusive skin or special weapon in the game?”. 47%

vastaajista sanoi, että he tekisivät tehtävän ja 35% eivät, joten kiinnostus tehtävää kohtaan

laski hieman jos se vaatisi fyysistä vaivannäköä. Kolmanteen muunnokseemme halusimme

tietää,  jos palkinnon saanti  vain tietyksi  aikaa muuttaisi  käyttäjien  mielipiteitä:  ”If  the skin

acquired by doing physical exercise is only available for two days, would this make item more

or  less  appealing  in  the  game?”.  Suurin  osa  vastaajista  valitsi  keskimmäisen  kohdan  ja

vaikuttivat epävarmoilta mielipiteissään.
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Kysyimme myös, voitaisiinko fyysistä liikkumista käyttää pelin sisäisenä valuuttana: ”Do you

think that physical exercise (like running) could be used as currency in some other games

which you play?”. 60% vastaajista uskoi näin. Seuraavaksi kysyimme, kuinka todennäköisesti

he  käyttäisivät  ominaisuutta  saada  pelin  sisäistä  valuuttaa  liikkumalla?  Tähän  26%

vastaajista  sanoi,  että  he  ehdottomasti  käyttäisivät  tätä  ominaisuutta  ja  30%,  että  he

todennäköisesti  käyttäisivät  sitä.  Tämä tarkoittaa yhteensä 56% potentiaalisista käyttäjistä

olisivat  vastaanottavaisia tälle ajatukselle.  Osa vastaajista olisivat  myös valmiita ostamaan

seurantalaitteen liikunta datan keräämistä varten saadakseen pelin sisäisiä palkintoja.

Kyselylle  suoritettiin  myös  korrelaatio  analyysi,  joka  tehtiin  kyselyn  muuttujille  käyttäen

Pearsonin  tulomomentti  korrelaatiokerrointa  sekä  Danceyn  ja  Reidyn  [4]  skaalaa

saadaksemme  korrelaation  vahvuuden  (p-arvo).  Heikko  käänteinen  korrelaation  löydettiin

fyysisen  tehtävän  tekemisestä  aseen  saamiseksi  kiinnostuneiden  vastaajien  ja  heidän

ilmoittamiensa liikuntasuoritusten välillä (R=-0.31; p=0.04). Tämä tarkoitti sitä, että enemmän

liikkuvat vastaajat olivat vähemmän halukkaita tekemään ylimääräisen tehtävän pelin sisäisen

palkinnon saamiseksi. Käänteisesti tämä taas tarkoitti sitä, että vähemmän urheilevat voisivat

motivoitua  liikkumaan  enemmän  pelin  sisäisillä  palkinnoilla.  1-7  tuntia  viikossa  liikkuvat

vastaajat olivat helpommin ja 8-14 tuntia viikossa liikkuvat vaikeammin motivoitavissa pelin

sisäisillä palkinnoilla.

Tekemämme kysely näytti meille, että tarve konseptillemme on olemassa. Täten pystyimme

siirtymään artefaktien tekoon ilman pelkoa, että tekisimme työn josta kohdeyleisömme ei olisi

kiinnostunut.  Kyselyn  pohjalta  havaitsimme, että vastaajilla  on halukkuutta liikkua nykyistä

enemmän ja  tähän motivointi  voisi  tapahtua videopelien  palkintoja  vastaan.  Huomioimme

tämän  sovelluksiamme  suunnitellessa  ja  se  näkyi  tämän  seurauksena  niiden

suunnitteluperiaatteissa.

2.3 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Halusimme  käyttää  muodollista  metodia  kartoittaaksemme  nykyisen  akateemisen

huippuluokan tutkimuksen itsenäisten videopelien ja kuntoilusovellusten liittämisestä yhteen.

Suorittaaksemme  tieteellisesti  pätevän  taustatutkimuksen,  päätimme  käyttää  kevennettyä
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Systematic  Literature  Review [11]  menetelmää.  Kevennetty  menetelmä  tarkoittaa  yhdelle

tutkijalle suunnattua versiota, jossa jätimme joitakin osia pois kuten laadun arvioinnin ja meta-

analyysin. Tämä menetelmä auttaa meitä eliminoimaan vääristymiä tutkimuksessa ja takaa

toistettavuuden  koska  se  pakottaa  meidät  toimimaan  systemaattisella  tavalla.  Tämän

katsauksen  suorittaminen  vastasi  suunnittelutieteen  vaatimukseen  käyttää  valmista

sovellettavaa tietoa hyväksemme ja selvittää aiheesta ennestään tehty tutkimus. Se kertoi

meille myös sen, olimmeko keksimässä kokonaan uutta vai kehittämässä jotakin olemassa

olevaa ideaa.

SLR:tä  varten  käytimme  ACM  Digital  Library ja  SpringerLink  julkaisutietokantoja

hankkiaksemme tutkimustietoa. Suoritimme alustavia hakuja kummassakin tietokannassa ja

saimme taulukossa  1 näkyvät  tulokset.  Hakutermit  johdettiin  tutkimuskysymyksistämme ja

niitä muokattiin tarkemmiksi saatujen tulosten perusteella.

Ensimmäisen hakumme jälkeen tulokset  olivat  melko vaihtelevia joten halusimme rajoittaa

hakuamme  lisäämällä  loogisia  hakuoperaattoreita  hakutermien  väliin  ja  laittamalla

lainausmerkkejä sanaparien ympärille. Tämä aiheutti ACM:n osumien määrän romahtamisen

joten päätimme poistaa osan lainausmerkeistä seuraavaan hakuun. Toisaalta SpringerLinkin

osumat olivat helposti käsiteltävässä koossa seuraava vaihetta ajatellen joten päätimme, että

enempää  hakuja  ei  enää  tarvittu.  Kolmannen  haun  jälkeen  ACM:n  osumat  olivat  myös

tarkoituksenmukaisessa  koossa  joten  päätimme  lopettaa  hakumme  tähän,  jättäen  meille

taulukon 1 lopussa näkyvät artikkeleiden määrät.

Taulukko 1: SLR:n hakutermit

Search round ACM digital library SpringerLink

Round 1 Search 

terms

mobile games sports physical

activity tracking monitoring

mobile games sports physical 

activity tracking monitoring

Found 

articles

130 376

Round 2 Search ”mobile games” sports OR ”mobile games” sports OR 
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terms "physical activity" tracking OR

monitoring

"physical activity" tracking OR 

monitoring

Found 

articles

8 121

Round 3 Search 

terms

mobile games sports OR 

"physical activity" tracking OR

monitoring

Found 

articles

64

End Result Found 

Articles

64 121

Hakujemme osumista löysimme yhteensä 185 tutkimusartikkelia ACM:stä ja SpringerLinkistä.

Nämä jaettiin  sisällytettäviin  tai  ei  sisällytettäviin  tutkimuksiin  valintakriteeriemme mukaan.

Sisällyttämiskriteerimme olivat

● tutkimusongelmaamme liittyvät tutkimukset

● pelien yhteen liittämiseen liittyvät tutkimukset

● urheilun seurantaan liittyvät tutkimukset

● mobiilipelin toteutuksen sisältävät tutkimukset

ja poislukukriteerimme olivat

● mobiilioppimiseen liittyvät tutkimukset

● muuhun kuin pelkästään ihmisiin keskittyvät tutkimukset (esim. koiriin)

● katsaukset

● terveyteen tai hyvinvointiin keskittyvät tutkimukset.

Tätä valintaa varten luimme tutkimusten aiheet ja tiivistelmät. Tämän valintavaiheen jälkeen

meillä oli 45 artikkelia. 

Jäljelle jääneille artikkeleille suoritimme datan purkamisen, joka sisälsi näiden artikkeleiden

lukemisen kokonaisuudessaan. Näistä tutkimuksista purettiin seuraavat tiedot:

● Tarjoaako tutkimus valmiin toteutuksen tutkimusongelmaan?

● Onko käytetty pelien yhteen liittämiseen liittyvää menetelmää?
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● Onko toteutettu peli?

● Onko toteutettu liikunnan seuranta -sovellus?

Lisäksi seuraaville perustiedoille kirjattiin ylös:

● arvion nimi

● datan purkamisen päiväys

● otsikko, tekijät, lehti, julkaisun yksityiskohdat

● muita muistiinpanoja artikkelista.

Poistimme myös mukaan kuulumattomia artikkeleita, jotka huomattiin vielä tässä vaiheessa,

jolloin jäljelle jäi yhteensä 43 artikkelia. 

Lopuksi  suoritimme  puretun  datan  synteesin,  jonka  tulokset  on  koottu  taulukkoon  2.

Katsauksemme näytti  meille,  että 14 tutkimusartikkelia sisälsi ihmisiä liikuntaan motivoivan

pelin toteutuksen ja 15 tutkimusartikkelia urheilun seuranta -sovelluksen toteutuksen. Näistä

artikkeleista  neljä  tutki  liikuntaan  motivoivia  videopelejä  ja  liikunnan  seurantaa  yhdessä.

Pidämme näitä ydin artikkeleina tutkimuksemme kannalta. Päätimme keskittyä toteutuksen

sisältäneisiin artikkeleihin koska nämä vastasivat paremmin työtämme. 

Taulukko 2: Datan synteesin tulos

Kysymyksen 

numero

Kysymys Positiivisten 

vastausten 

lukumäärä

1 Tarjoaako tutkimus tietoa pelien ja liikunnan seurannan 

yhdistämisestä? Millaista tietoa sisältää?

4

2 Onko käytetty pelien yhteen liittämiseen liittyvää 

menetelmää? Millä tavalla?

0

3 Onko toteutettu peli? 14

4 Onko toteutettu liikunnan seuranta -sovellus? 15
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2.4 Kirjallisuuskatsauksen löytämät tutkimusartikkelit
Tutkimuksia liikuntaan motivoivista peleistä ja liikunnan seuranta -sovelluksista löytyi paljon.

Mainitsemme  tässä  niistä  muutaman  sekä  niissä  käytettyjä  menetelmiä.  Löytämistämme

tutkimuksista luovimmasta päästä olivat MyTerritory [12] ja SwingScape [7]. MyTerritoryssa

käyttäjät asettavat musiikkia alueelle ja mobiilisti kilpailevat muiden käyttäjien kanssa näistä

alueista.  SwingScapessa  on rakennettu noin  180 neliömetrin  kokoinen ulkoilmapeli,  jossa

leikittään  valolla  ja  äänillä.  UbiFit  Garden  [3]  visualisoi  käyttäjän  askelten  määrää

kasvattamalla  kasveja  askelten  kertymän  mukaan.  Myös  erityyppisiä  aktiviteetteja

rohkaistaan  tuomalla  käyttäjän  kukkapenkkiin  perhosia  näiden  mukaan.  Fish’n’Steps  [13]

visualisoi käyttäjän askeleet akvaarion muodossa. Kalojen hyvinvointi  riippuu siis käyttäjän

liikkumisesta. 

Yhdessä  ydin  artikkeleistamme Berkovsky  et  al.  [1]  tutkivat  liikunnan  liittämistä  valmiisiin

peleihin PLAY, MATE! [1] suunnittelun avulla. Tämä tuo peliin sisäisen seurannan käyttäjän

liikunnallisesta aktiivisuudesta ja lisäsää näihin peleihin pelin sisäiset palkinnot. He näyttävät,

että pelit  voivat innostaa käyttäjiä liikkumaan mutta liikunnan lisääminen peliin ei vähennä

pelin  viehätystä.  Chenin  &  Pun  [2]  tutkimus  näyttää,  että  käyttäjien  liikkuminen  lisääntyy

enemmän jos he tekevät  sen yhdessä.  Keskenään kilpaillessa liikunta  taas ei  lisääntynyt

läheskään yhtä paljon. Tätä varten he kehittivät HealthyTogether [2] mobiilisovelluksen, jossa

kaksi  käyttäjää  kuntoilee  keskenään  ansaitakseen  arvomerkkejä.  Käyttäjän  askeleita  ja

portaiden kiipeämistä seurattaan Fitbit -laitteella. Aina kun käyttäjälle kertyy riittävästi askelia

tai portaiden kiipeämistä, hän saa arvomerkin. Tällä tavalla tätä liikunnan seuranta -sovellusta

on pelillistetty.

Gemini  [15]  on  moninpelattava  roolipeli,  jossa  pelaajat  voivat  saada  palkintoja  jotka

saavutetaan fyysisillä aktiviteeteilla. Nämä on kategorisoitu sisä- ja ulkoaktiviteetteihin sekä

muiden  pelaajien  lähellä  tehtäviin  aktiviteetteihin.  Käyttäjä  voi  seurata  liikuntahistoriansa

muutamien pelin sisäisten taitoparametrien avulla. Treasure hunting [8] mobiilipelissä käyttäjä

tekee fyysistä aktiviteettia sisältäviä tehtäviä. Peli  tarjoaa käyttäjälle  myös mahdollisuuden

seurata hänen liikunnallista edistymistä tämän profiilinsa kautta.
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Katsauksemme viitteistä löysimme artikkelin NEAT-o-Games [10] projektista. Se on joukko

mobiilipelejä jossa käyttäjä voi ansaita pisteitä kilpailupeli NEAT-o-Racessa ja käyttää nämä

pisteet NEAT-o-Sudoku logiikkapelissä. Nämä pelit eivät ole varsinaisesti itsenäisiä vaan ne

ovat  rakennettu  yhden  pääsovelluksen  alle,  joka  samalla  tarjoaa  pääsyn  käyttäjän

liikuntatietoihin.  Tämä  ei  soveltunut  konseptiimme  itsenäisistä  sovelluksista  mutta  tarjosi

erilaisen mallin, jossa tarjottiin liikunnan seuranta -sovellus sekä kokoelma tätä hyödyntäviä

tähän liitettyjä pelejä.

Varsinaista  itsenäisten sovellusten yhdistävää tutkimusta joka toteuttaisi  pelin  ja  liikunnan

seuranta -sovelluksen ei löytynyt. Näimme hieman samankaltaista ajattelua Geminin yhdessä

suunnitteluperiaatteista,  jonka  mukaan  käyttäjän  pitäisi  voida  valita,  minkälaista

liikuntasuoritusta  hän  haluaa  tehdä.  NEAT-o-Games  esitti  joitakin  pelin  itsenäisiä

kokonaisuuksia,  jotka  olivat  kohtalaisen  toisistaan  riippumattomia  ja  jotka  myös  hyötyivät

toisistaan.  Siihen  olisi  ollut  täysin  mahdollista  toteuttaa  lisää  tällaisia  pelejä  kyseiseen

kokoelmaan, mutta ne olisivat olleet silti sidoksissa samaan liikunnan seuranta -sovellukseen.

Tässä tapauksessa käyttäjillä ei olisi vapautta valita haluamaansa liikuntamuotoa.
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3 SUUNNITTELU
Teimme ensimmäisen artefaktimme eli suunnitelman ohjelmamme toteuttamista varten yhden

suunnittelutieteen suunnittelusyklin  aikana.  Suunnittelimme pelin  ja  liikuntatietoja  keräävän

sovelluksen,  jotka  oli  tarkoitettu  liitettäväksi  yhteen.  Tätä  liittämistä  ja  liikuntatietojen

keräämistä varten halusimme hyödyntää jotakin mahdollisesti valmista palvelua. Sovellusten

suunnittelussa teimme vaatimusmäärittelyn ja käyttöliittymäkuvauksen sekä muita tarvittavia

kaavioita  verkkoprotokollaamme varten.  Nämä auttoivat  toteuttamisvaihetta  ja  varmistivat,

että pääsemme haluamaamme lopputulokseen.

3.1 Hyödyntämämme palvelut
Tarvitsimme tavan saada käyttäjien liikuntatietoja pelimme hyödynnettäväksi. Lisäksi meidän

oli  löydettävä  ratkaisu  pelin  ja  käyttäjän  liikuntatietojen  liittämiseksi  yhteen.  Tämän avulla

pystyimme  suunnittelemaan  konseptimme  mukaisen  toteutuksen  yksittäisten  pelien  ja

liikunnan seuranta -sovellusten liittämisestä yhteen.

Kirjallisuuskatsauksemme  ei  tuonut  näihin  ratkaisua,  joten  pyrimme  löytämään  tämän

ratkaisun  yritysmaailmasta  ja  muista  lähteistä.  Tätä  varten  teimme  lyhyen  vertailun

käytettävissämme olevista vaihtoehdoista.  Tällaisia vaihtoehtoja olivat  yritysten toteuttamat

käyttäjien tietoja keräävät palvelut, joihin oli tarjolla valmiit rajapinnat.

3.1.1 Olemassa olevat käyttäjien liikuntatietoja keräävät ratkaisut
Luotuamme katsauksen yritysten tarjoamiin palveluihin löysimme joitakin lupaavia ratkaisuja.

Tällaisia  löytämiämme ratkaisuja  olivat  Google  Fit  ja  Applen  HealthKit,  jotka  ovat  suoria

kilpailijoita  keskenään.  Ajatuksenamme  oli  toteuttaa  sovellus  tällaista  API:a  (Application

Programming  Interface)  hyödyntäen.  Tällöin  pystyisimme saamaan käyttäjän  liikuntatiedot

tästä palvelusta ja siirtämään ne suoraan pelimme tai muun pelejä yhteen liittävän palvelun

hyödynnettäväksi.

Olemme  keränneet  taulukkoon  3 tietoja  joistakin  löytämistämme  palveluista  ja  siitä,

voimmeko käyttää jotakin näistä haluamaamme tarkoitukseen. Taulukossa on listattu kunkin

API:n (Application Programming Interface) tukemat alustat, jotta pystyimme valitsemaan mille
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alustalle tulemme sovelluksemme tekemään. Tästä oli  mahdollista seurata myös rajoitteita

käytössämme  olevan  testauslaitteiston  suhteen.  Datan  sisältö  -kenttä  on  nähtävillä

varmistuaksemme siitä, että API tarjoaa käyttöömme oikeanlaista dataa. Tämän seurauksena

Microsoft HealthVault ja Dossia ovat tässä taulukossa vain vertailun vuoksi, sillä ne sisältävät

pelkästään  käyttäjän  lääketieteellisiä  tietoja  (PHR  eli  Personal  Health  Record).  Täten

keskityimme Google Fit ja HealthKit rajapintoihin. Näistä molemmat sisälsivät haluamaamme

liikunnallista dataa, vaikka HealthKit sisälsikin osittain myös terveydellistä dataa. 

Taulukko 3: Yritysmaailman liikuntatietojen keräys -palveluja

API:n nimi Alusta Datan sisältö Käytön rajoitukset

Google Fit -Android

-Web (REST)

Liikunta -Ei lääketieteellinen 

käyttö

-Jos lukee dataa, pitää 

myös kirjoittaa

HealthKit iOS -Terveys 

-Liikunta

-Applen App Store 

-Vain fitness 

sovellukset

Microsoft 

HealthVault

Web (XML) PHR -Monivaiheinen ”Go-

live” prosessi

Dossia Web PHR

Vaikka  nämä  molemmat  kelpasivat  hyvin  alustansa  ja  datan  sisältönsä  kannalta

tarkoitukseemme, ongelmaksi kuitenkin tulivat näiden API:en käytölle asettamat ehdot, jotka

olemme  listanneet  taulukon  3 käytön  rajoitukset  -kentässä.  Google  esittää

palveluehdoissaan,  että  sovelluksen  joka  kerää  tietoja  pitää  myös  kirjoittaa  keräämänsä

tiedot Googlen palveluun noin samassa suuruusluokassa lukemansa tiedon kanssa. Siis jos

haluamme vain hakea käyttäjän urheilutiedot emme pysty täyttämään tätä vaatimusta. Apple

puolestaan sallii  vain urheilusovellusten liittämisen osaksi palveluaan. Lisäksi sovellus olisi

lisättävä  osaksi  Applen  App  Storea,  jotta  sovelluksen  pystyisi  asentamaan  normaaleihin

Applen puhelimiin. Täten emme pystyneet hyödyntämään näitä palveluita tässä työssämme
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ja  päätimme  itse  toteuttaa  yksinkertaisen  liikunnan  seuranta  -sovelluksen  käyttäjän

urheilutietojen keräämistä varten.

3.1.2 Pelipilvi liikuntatiedon välittäjänä
Pelipilvi projekti [6] tutkii erillisten pelien liittämistä toisiinsa. Tämä mahdollistaa pelien välisten

ekosysteemien muodostamisen ja  täten molemmat pelit  hyötyvät  tästä.  Tämä hyöty tulee

pelien  toisilleen  tarjoamasta  näkyvyydestä.  Käytännössä  tämä tapahtuu  silloin,  kun  toista

näistä peleistä pelaava käyttäjä huomaa saavansa nykyiseen peliinsä jonkin palkinnon, jos

hän pelaa jotakin tämän pelin suosittelemaa peliä. Käyttäjän palkinto voi olla esine, saavutus

tai tapahtuma, jonka käyttäjä saa pelaamaansa peliin.

Vaikka  tämä  edellä  mainittu  tutkimus  keskittyikin  pelien  liittämiseen  toisiinsa,  pystyimme

käyttämään tätä alustaa lisäämällä sinne liikunnan seuranta -sovelluksen pelin sijaan. Tämä

mahdollisti  käyttäjän  syöttämien  liikuntatietojen  siirtämisen  pelipilveen  halutun  tyyppisinä

palkintoina.  Tällöin  pystyimme  palvelussa  olevan  pelin  kautta  hyödyntämään  tällaista

palkintoa. Käyttäjä pystyi siis periaatteessa valitsemaan minkä tahansa haluamansa liikunnan

seuranta -sovelluksen ja hyödyntää tästä saamiaan liikuntasuorituksia missä tahansa tähän

palveluun  liitetyssä  pelissä.  Tämä sopi  hyvin  konseptiimme,  joten  päätimme käyttää  tätä

palvelua liittäessämme pelimme ja liikunnan seuranta -sovelluksemme yhteen.

3.2 Bugbear Warsin suunnittelu
Suunnittelimme  sovelluksen,  joka  on  yksin-  sekä  verkossa  pelattava  peli  jota  kutsumme

Bugbear  Warsiksi.  Kuten kuvasta  2 nähdään,  tämä sovellus  sisältää sekä itse pelin,  että

pelipalvelimen. Pelipalvelimen tehtävä on tarjota käyttäjille mahdollisuus pelata muita pelaajia

vastaan sekä tarjota tietoa siitä, kuinka monta muuta käyttäjää käyttäjän läheisyydessä on.

Tämän tiedon avulla itse peli tarjoaa käyttäjälle bonuksia peliin.

18



Kuva 2: Yleiskatsaus sovellustemme suhteista verkossa

Suunnittelimme pelin ja pelipalvelimen välille oman verkkoprotokollamme. Tämän protokollan

suunnittelu  perustui  täysin  pelin  suunnitteluun,  jota  varten  teimme vaatimusmäärittelyn  ja

käyttöliittymäkuvaukset.  Myös  tekemämme  päätökset  pelin  toiminnallisuuksista  vaikuttivat

tähän  protokollaan.  Verkkoprotokolla  suunniteltiin  tarkasti  piirtämällä  sen  toiminnasta

kaavioita itse viesteistä ja näiden viestien verkossa liikkumisen suhteista.

3.2.1 Pelimekaniikan kuvaus
Aloittaessaan pelin, käyttäjä saa mörön (engl. bugbear) kasvattaakseen sekä pystyen tämän

avulla  taistellakseen  tekoälyä  tai  muita  pelaajia  vastaan.  Käyttäjän  pelaamista  rajoittavat

elämäpisteet, jotka palautuvat päivittäin kun käyttäjä avaa pelin ensimmäisen kerran. Samalla

kertaa mörkö myös  kasvaa hieman.  Mörön kasvamista voi  nopeuttaa pelaamalla  muiden

pelaajien  lähietäisyydessä.  Jättämällä  mörön yksin  riittävän pitkäksi  aikaa  huonontaa  sen

taitoja.  Vaikka  mörkö  paraneekin  saamastaan  vahingosta  ajan  kanssa,  tämä  tapahtuu

nopeammin  jos  pelaaja  käyttää  hänen  pelipilveen  kirjattuja  liikuntasuorituksiaan.  Uuden

liikuntasuorituksen  kirjaaminen  myös  tuplaa  mörön  päivittäisen  kasvun.  Kasvua  mitataan

mittarilla 1-100%.
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Pelaajat voivat taistella toisiaan vastaan. Tällöin pelaaja valitsee haluamansa hyökkäyksen.

Jotta  tämä hyökkäys  toteutuisi,  hänen  täytyy  onnistuneesti  suorittaa  sarja  eleitä.  Pelaaja

häviää,  kun hänen mörkönsä terveyspisteet  laskevat  riittävän alas.  Tämän häviämistason

määrittää  mörön  henkinen  vahvuus  sekä  hänen  elinpisteidensä  maksimiarvo.  Taistelusta

kertyy kokemuspisteitä, jolloin mörkö voi saavuttaa uuden kokemustason. Tällöin käyttäjä voi

valita mörölleen uusia taitoja.

3.2.2 Pelin ja palvelimen toiminnallisuuden hajauttaminen
Päätimme  pelin  protokollaa  suunnitellessamme,  että  toiminnallisuutta  pitäisi  jättää

mahdollisimman paljon  itse  pelin  puolelle.  Tämä säilyttää  protokollamme mahdollisimman

yksinkertaisena. Tästä syystä pelipalvelin ei myöskään ole suoraan yhteydessä pelipilveen

vaan  peli  suorittaa  pelipilven  kanssa  kommunikoinnin.  Tämä  mahdollisti  tietyt  pelin

luvattoman  muokkauksen  kautta  saatavat  epäreilut  edut,  mutta  säästi  suunnitteluun  ja

toteutukseen tarvittavia työtunteja.

Itse  mörön tietoja  täten säilytetään  kokonaan  pelin  puolella.  Peli  yksinkertaisesti  lähettää

taistelun  alkaessa  palvelimelle  mörkönsä  oleelliset  tiedot  ja  saa vastaukseksi  vastustajan

mörön  tiedot.  Peli  ei  suoraan  kerro  palvelimelle  paljonko  vahinkoa  vastustajan  mörölle

tehdään,  vaan  valitsee  käytettävän  mörön  hyökkäyksen.  Tämä  vähentää  hieman  pelin

luvattomasta muokkauksesta saatavaa hyötyä.

3.2.3 Vaatimusmäärittely
Aiempien periaatteiden perusteella johdimme taulukon  4 sisältämät vaatimukset.  Taulukon

ID-kenttä sisältää yksilökohtaisen koodin jokaiselle vaatimukselle.  Vaatimus-kenttä sisältää

vaatimuksen  nimen  ja  kuvaus-kenttä  lyhyen  kuvauksen  tästä  vaatimuksesta.  Vastaavaa

rakennetta  käytetään  muissakin  vaatimusmäärittelyn  taulukoissa.  Näiden  vaatimusten

pohjalta  itse  pelin,  pelipalvelimen  ja  verkkoprotokollan  tarvittavat  suunnittelukaaviot

toteutettiin.  Nämä vaatimukset  sisältävät  pelilogiikan määrityksiä,  suunnitteluperiaatteellisia

määrityksiä sekä suoranaisia toiminnallisuuksia.  Näiden avulla  varmistimme, että peliimme

tulivat kaikki haluamamme ominaisuudet. 
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Taulukko 4: Pelin vaatimukset

ID Vaatimus Kuvaus

R001 Mörön tietojen 

tarkastelu

Käyttäjän voi tarkastella mörkönsä sen hetkisiä tietoja.

R002 Taistelu Käyttäjän voi taistella muita käyttäjiä vastaan mörköjen avulla. 

Tällöin käyttäjä valitsee haluamansa hyökkäyksen ja toteuttaa 

tämän suorittamalla sarjan eleitä. 

R003 Tiedotus muista 

lähellä olevista 

käyttäjistä

Sovellus näyttää käyttäjälle aina mittarin, joka kuvaa muiden 

käyttäjien määrää 500m säteellä. Sovellus kysyy tätä tietoa 2min

välein palvelimelta, lähettäen samalla oman sijaintinsa.

R004 Datan määrän 

minimointi

Datan määrä pelin ja pelipalvelimen välillä minimoidaan 

suunnittelemalla taisteluita varten oma protokolla.

R005 Urheilusovellusten

hyödyntäminen

Sovellus hakee automaattisesti pelipilvestä käyttäjän mahdolliset

uudet urheilusuoritukset.

R006 Käyttäjän 

statistiikka

Käyttäjä voi tarkastella omia tilastojaan, kuten voitot, tappiot, 

voittoprosentti.

R007 Tekoäly vastustaja Käyttäjän on voitava taistella yksinkertaista tekoälyä vastaan. 

Ehdotetaan tätä, jos vastustajaa ei löydy riittävän nopeasti.

R008 Kokemuspisteet ja

kokemustasot

Käyttäjä saa kokemuspisteitä voitettuaan taistelun. Oikean 

pelaajan voittamisesta saa enemmän kokemusta kuin tekoälyn. 

Saatuaan riittävästi kokemuspisteitä mörkö saa kokemustason. 

Tällöin pelaaja voi lunastaa mörölle uusi taitoja. Tasoja on viisi 

(5).

R009 Mörön kasvu Mörkö kasvaa päivittäin pelin avaamalla, urheilusuoritukset ja 

pelaaminen muiden pelaajien lähellä nopeuttavat tätä. Myös 

taisteluiden voitot ja häviöt vaikuttavat hieman kasvuun. 

Kasvuprosentti skaalaa mörön taitoja asteikolla 1-100.

R010 Mörön 

negatiivinen kasvu

Jos pelaaja jättää mörön riittävän pitkäksi aikaa yksin (ei koske 

peliin) mörön kasvuprosentti laskee.
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R011 Harjoittelu Käyttäjä voi harjoitella mörkönsä hyökkäyksiä.

R012 Pisteiden lunastus Käyttäjä voi uuden kokemustason saatuaan lunastaa pisteensä 

mörön taitojen muodossa. Uudet urheilusuoritukset voi lunastaa 

terveys pisteiden muodossa.

R013 Taistelun 

luovuttaminen

Käyttäjä voi aina luovuttaa taistelun. Tällöin kokemus pisteet 

määräytyvät taistelun tapahtumien mukaan. Tätä ei voi 

kuitenkaan tehdä ensimmäisen kymmenen (10) sekunnin 

aikana.

R014 Viiveen 

kompensointi

Pelipalvelin odottaa aina viestin saatuaan 500ms ajan muita 

viestejä ja vertaa aikaleimoja, jolloin se pystyy reagoimaan 

viestien viiveen aiheuttamiin virheisiin pelissä.

R015 Mörön tietojen 

säilytys

Mörön tietoja säilytetään pelin puolesta, eikä palvelimella. 

Tiedostamme ja hyväksymme uhan, että käyttäjä voi tällöin 

muokata peliään ja lähettää täten väärää tietoa.

R016 Palvelimen portti Palvelin kuuntelee oletuksena porttia 16200.

R017 TCP pakettien 

hallinta

Koska TCP (Transaction Control Protocol) protokolla ei suojele 

paketteja vaan osittaisia paketteja voidaan vastaanottaa, tämä 

pitää huomioida toteutuksessa.

Taulukkoon  5 on kerätty rajoitteet,  jotka piti  huomioida peliä  toteuttaessa. Nämä rajoitteet

kertovat, mitä ympäristöllisiä tekijöitä meidän tarvitsi huomioida toteutusvaiheessa sekä mitä

asioita ei tarvinnut huomioida. Tämä määritteli esimerkiksi palvelimemme alustaksi Linuxin ja

pelimme alustaksi Androidin.

Taulukko 5: Pelin rajoitteet

ID Rajoite Kuvaus

C001 Internet-yhteys Käyttäjällä on oltava puhelimessaan toimiva internet-yhteys.

C002 GPS-yhteys Käyttäjällä on oltava puhelimessaan toimiva GPS-yhteys.
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C003 Android puhelin Käyttäjällä on oltava Android-pohjainen älypuhelin.

C004 Linux palvelin Palvelin tarvitsee Linux-pohjaisen käyttöjärjestelmän

C005 Kuljetuskerroksen

protokolla

Pelipalvelin ja peli käyttävät TCP -protokollaa 

kommunikoidessaan keskenään.

C006 Tuetut kielet Ohjelma tukee vain englantia, joten merkkien koodausta ei 

tarvitse huomioida.

3.2.4 Käyttöliittymäkuvaukset
Saadaksemme  paremman  kuvan  siitä,  miltä  pelimme  tulee  näyttämään  ja  mitä  mihinkin

valikkoon  tulee,  teimme  pelistämme  käyttöliittymäkuvaukset.  Nämä  toimivat  mallina

toteutukselle  eikä  lopullinen  versio  tullut  näyttämään  aivan  samalta.  Näistä

käyttöliittymäkuvauksista saimme kuitenkin yleiskuvan rakenteesta, jota halusimme pelimme

noudattavan ja hyvän käsityksen siitä, miltä pelimme voisi näyttää.

Kuvassa 3 näkyvästä päävalikossa on nähtävissä, kuinka käyttäjä voi valita 

● taistella muita käyttäjiä vastaan

● siirtyä harjoitteluvalikkoon

● tarkastella mörkönsä tietoja

● tarkastella taistelujensa statistiikkaa

● käyttää  mahdollisesta  liikuntasuorituksestaan  saatavan  hyödyn  tai  valita  mörölleen

uusia kykyjä

● sulkea pelin.

Oikean  yläkulman  indikaattori  kertoo,  kuinka  paljon  muita  käyttäjiä  on  käyttäjän  lähellä.

Indikaattori voi olla punainen, keltainen tai vihreä riippuen lähellä olevien käyttäjien määrästä.

Tämä indikaattori  on  näkyvillä  jokaisessa  käyttöliittymäkuvauksessa,  joten  sitä  ei  mainita

enää erikseen myöhemmin. Koska käyttäjä näkee tämän valikon kun hän käynnistää pelin

tästä valikosta pääsee suurimpaan osaan muita valikkoja, mutta täältä ei kuitenkaan pysty

siirtymään  suoraan  pelaamaan.  Tätä  varten  on  olemassa  omat  alivalikot,  jotka  ohjaavat

käyttäjää tarjoamansa pelimuodon tarpeiden mukaan.
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Kuva 3: Päävalikon kuvaus

Kuvan  4 mukaisessa  valikossa  käyttäjä  odottaa  vastustajan  löytymistä.  Vastustajaa

hakiessaan käyttäjä voi valita lopettaa odottamisen ja siirtyä taistelemaan tekoälyvastustajaa

vastaan, jos hän ei halua enää odottaa pidempään. Vastustajan löytymisen ja pelin alkamisen

odotusaika on esitetty minuuteissa ylöspäin juoksevassa laskurissa. Käyttäjä voi myös palata

takaisin päävalikkoon. 
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Kuva 4: Kuvaus vastustajan hakemisesta moninpeliin

Tässä  valikossa  vastustajan  hakeminen  noudatti  yksinkertaista  FIFO  (First  In  First  Out)

periaatetta. Täten käyttäjien tasojen erot eivät vaikuttaneet mitenkään vastustajaa hakiessa,

vaan  uudet  käyttäjät  saattoivat  joutua  pelaamaan  kokeneempia  käyttäjiä  vastaan.

Älykkäämmän  vastustajan  etsivän  järjestelmän  toteuttaminen  ei  olisi  ollut  kuitenkaan

oleellista työmme kannalta, joten sitä ei päätetty toteuttaa.

Kuvassa  5 on kuvattu harjoitteluvalikko, jossa käyttäjä voi valita taistella tekoälyvastustajaa

vastaan  tai  siirtyä  harjoittelemaan  mörkönsä  eri  hyökkäyksiä  kuolematonta

harjoitusvastustajaa vastaan, joka ei hyökkää takaisin. Käyttäjä voi myös halutessaan palata

päävalikkoon.  Tämä  valikko  toimii  yksinkertaisen  alivalikkona  verkkoyhteyttä

tarvitsemattomille pelimuodoille, joita tästä valikosta pääsee suoraan pelaamaan.
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Kuva 5: Harjoitteluvalikon kuvaus harjoittelumuodon valintaa varten

Kuvassa 6 esiintyy pelimuoto, jossa käyttäjä taistelee turvallista harjoitusvastustajaa vastaan.

Tätä pelimuotoa pelatessaan käyttäjä voi valita hyökätä tämän harjoitusvastustajan kimppuun

valitsemalla hyökkäyksen annetuista vaihtoehdoista. Tämä hyökkäys toteutuu, kun käyttäjä

tekee esiin ilmestyvät eleet. Käyttäjä voi lopettaa taistelun halutessaan.
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Kuva 6: Pelimuodon kuvaus hyökkäysten harjoittelua varten

Toisin kuin muissa pelimuodoissa, käyttäjän ei tarvitse odottaa tietyn aikaa ennen kuin hän

voi poistua tästä taistelusta. Tämä pelimuoto tarjoaa siis käyttäjälle turvallisen ympäristön,

jossa  hän  voi  harjoitella  hyökkäyksiä  ilman  tarvetta  huolehtia  tärkeiden  elinpisteiden

kulumisesta.  Koska  tämän  pelimuodon  tarkoituksena  on  tutustuttaa  käyttäjä  peliin,

päädyimme  lisäämään  siihen  vielä  erillisen  ohjeistuksen  siitä,  mitä  kukin  ruudulla  oleva

objekti merkitsee pelin kannalta.

Samoin  kuin  edellisessä  pelimuodossa,  taistelunäkymässä  käyttäjä  valitsee  haluamansa

hyökkäyksen ja toteuttaa sarjan eleitä vahingoittaakseen vastustajaansa.  Kuten kuvasta  7

näemme,  tämä  ei  juuri  eroa  taistelusta  turvallista  harjoitusvastustajaa  vastaan,  mutta

vastustaja hyökkää takaisin. Tämä sama käyttöliittymäkuvaus pätee sekä tekoälyä että muita

käyttäjiä  vastaan  pelattaessa.  Tekoälyvastustajan  vaikeustaso  riippuu  täysin  käyttäjän

omasta  tasosta  ja  se  valitsee  taitonsa  sattumanvaraisesti,  mutta  noudattaen  kuitenkin

samoilla valintaehtoja kuin käyttäjäkin. Tekoälyvastustaja hyökkää tietyn aikaskaalan sisällä
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arvotuin  aikavälein.  Koska  se  ei  skaalaudu  tason  mukaan  tämä  aiheuttaa  sen,  että

tekoälyvastus hyökkää suhteessa harvemmin matalalla tasolla ja useammin korkealla tasolla

verrattuna oikeaan pelaajaan. Täten kokemuspisteiden kerääminen tekoälyä vastaan toimii

matalilla tasoilla hyvin, mutta kun käyttäjälle kertyy enemmän tasoja hän saa kokemuspisteitä

helpommin pelaamalla oikeita pelaajia vastaan.

Kuva 7: Tekoäly ja moninpeli pelimuotojen kuvaus

Käyttäjä  voi  lopettaa  taistelun  halutessaan,  mutta  moninpelissä  tähän  on  määritetty

minimiaika,  jonka  taistelun  on  vähintään  kestettävä.  Tämän  tarkoituksena  on  estää  liian

lyhyet pelisessiot, jossa käyttäjä vain hyökkää kerran ja poistuu saman tien pelistä. Käyttäjä

ei voi myöskään täten tehdä kiusaa muille käyttäjille liittyäkseen peliin vain lähteäkseen heti

kun peli alkaa. Täten käyttäjillä on reilu mahdollisuus päihittää toisensa ennen kuin toinen

käyttäjistä voi halutessaan käyttää tällaista vetäytymistaktiikkaa. 
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Statistiikkasivulla käyttäjä näkee omat tietonsa pelaajana. Kuten kuvasta 8 nähdään, tällaisia

tietoja ovat käyttäjän voitot, häviöt, näiden suhde sekä käyttäjän harjoitukset ja pelatut tunnit.

Käyttäjä voi myös palata halutessaan päävalikkoon. 

Kuva 8: Käyttäjän statististen tietojen kuvaus

Tämän valikon tarkoitus on tarjota käyttäjälle joitakin tietoja joita hän ei välttämättä tarvitse

pelatakseen  tätä  peliä.  Nämä tiedot  saattavat  kuitenkin  kiinnostaa  käyttäjää  myöhemmin,

etenkin kun hän on ehtinyt pelata peliä hieman pidempään. Nämä tiedot tarjoavat käyttäjälle

myös mahdollisuuden vertailla menestymistään pelissä muihin käyttäjiin verrattuna.

Mörkönsä tietosivulta käyttäjä näkee kuvan 9 mukaiset tiedot. Tämä on nopein tapa käyttäjän

nähdä, mitä hänen mörkönsä osaa yhdestä valikosta. Tämä sisältää myös hyödyllistä tietoa

möröstä, jonka avulla käyttäjä voi tietää esimerkiksi, paljonko hän tarvitsee kokemuspisteitä

kehittyäkseen  seuraavalle  tasolle.  Nämä  tiedot  ovat  kaikki  mörkökeskeisiä  ja  tarjoavat
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käyttäjälle nopean tavan nähdä kaikki hänen mörkönsä tiedot. Käyttäjä voi myös palata täältä

päävalikkoon. 

Kuva 9: Mörön tietosivun kuvaus

Mörön  kehittymissivulla  käyttäjä  voi  kuvan  10 mukaisesti  lunastaa  hänen  uudet

urheilusuorituksensa, jolloin hän saa mörön terveyspisteet täyteen. Käyttäjä voi myös kuluttaa

mörön  ansaitsemia  taitopisteitä,  joilla  hän  voi  valita  mörölleen  lisää  terveys-  ja

kestävyyspisteitä sekä uuden hyökkäyksen. Mörön nykyiset ja uusien pisteiden tuomat tasot

ovat  nähtävillä,  mutta uusi hyökkäys annetaan sattuman varaisesti  valmiiden hyökkäysten

joukosta  joten  sen  kohdalla  ei  näy  mitään.  Täten  käyttäjä  ei  etukäteen  tiedä  minkä

hyökkäyksen  hänen  mörkönsä  tulee  saamaan  hänen  käyttäessään  taitopisteitä  uuteen

hyökkäykseen. Käyttäjä voi myös palata päävalikkoon.
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Kuva 10: Mörön kehittymissivun kuvaus

Tämä valikko on ainut  paikka,  jossa mörkö voi  saada elinpisteitä  käyttäjän toimesta,  sillä

seuraavaan päivään odottaminen elinpisteiden täyttämiseksi tapahtuu automaattisesti. Uuden

hyökkäyksen  opettelu  maksaa  mörölle  enemmän  taitopisteitä  kuin  uusien  terveys-  ja

kestävyyspisteiden  saanti  joten  käyttäjän  on  harkittava,  mihin  hän  haluaa  mörkönsä

kehityksessä panostaa. Myöskään kestävyyspisteitä ei pidä aliarvioida sillä mörön kehittyessä

on mahdollista,  että tämä ei  voi  enää hyökätä  ensimmäisen hyökkäyksen  jälkeen.  Tässä

tapauksessa mörön hyökkäys siis maksaa enemmän kestävyyspisteitä kuin mihin möröllä on

varaa.  Ratkaisimme  tämän  ongelman  antamalla  mörön  kestävyyspisteiden  nousta  yli

maksimirajan, mutta tämä tapahtui huomattavasti hitaammin kuin normaalisti.

3.2.5 Pelin verkkoprotokolla
Pelin ja palvelimen toiminnallisuuksien sekä vaatimusmäärittelyn perusteella suunnittelimme

oman  verkkoprotokollamme,  jossa  viestit  sisältävät  binäärimuotoista  dataa  niiden  koon
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minimoimiseksi. Liite 1 sisältää kaikki tämän verkkoprotokollan suunnittelun tuottamat kaaviot

ja  viestien  määrittelyt.  Tämä  toimi  tarkkana  ohjeena  verkkoprotokollan  toteutusvaihetta

varten, mutta siihen tehtiin tarvittaessa muutoksia.

Kaavioiden mallintamiseen käytettiin UML (Unified Modeling language) standardia ja niiden

tekeminen  tapahtui  Visual  Paradigm ohjelmalla.  Näistä  kaavioista  voimme  nähdä  minkä

tyyppisiä  viestejä  milläkin  TCP/IP  kerrosmallin  mukaisella  portaalla  kulkee  ja

määrittelemämme käyttöliittymät viestimiseksi näiden kerrosten välillä. Viestien kulun järjestys

eri  viestintätapahtumissa kuvattiin  sekvenssikaavioiden avulla.  Itse viesteistä on nähtävillä

niiden  abstraktit  ja  konkreettiset  määritelmät.  Abstrakteista  viesteistä  nähdään,  mikä

käyttöliittymä käyttää tätä viestiä  ja  minkä tyyppisiä tietorakenteita viesti  sisältää.  Viestien

konkreettisista  määritelmistä  nähdään  itse  viestien  koostumus  8-bittisinä  paloina.  Lisäksi

näiden  viestien  sisältämät  perustietorakenteet  ovat  erikseen  määritelty  ja  joillekin

tietuetyypeille  on  tarvittaessa  valmiiksi  määritellyt  numeroinnit.  Tämän  avulla  viestit  on

toteutettavissa ohjelmointikielestä riippumatta. Toteuttajan on vain ymmärrettävä, miten mikin

tietorakenne  toimii  hänen  omassa ohjelmointiympäristössään  ja  kuinka  hän  saa  tämän

protokollan määrittämät viestit luotua.

Käydäksemme  suunnittelemamme  verkkoprotokollan  läpi  hieman  yksityiskohtaisesti

tarkastelemme sitä tekemiemme sekvenssikaavioiden kautta. Tämä näkökulma ei ota kantaa

viestien sisältöön vaan viestien kulkemisen järjestykseen. Kuvassa 11 näemme kuinka kaksi

käyttäjää  lähettää  pelipalvelimelle  viestin,  että  he  etsivät  vastustajaa.  Kun  pelipalvelin  on

saanut  kaksi  pelipyyntöä  se  luo  uuden  pelisession,  johon  kummankin  käyttäjän  tiedot

tallennetaan. Tämän jälkeen tämä pelisessio lähettää pelipalvelimelle yhdistetyn viestin, joka

sisältää  kummallekin  käyttäjälle  viestin  alkaneesta  pelisessiosta  sekä  tarvittavat  tiedot

vastustajasta.
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Kuva 11: Sekvenssikaavio pelin alkamisesta

Kuten  aiemmin  mainitsimme,  käyttäjät  paritetaan  FIFO  periaatteella.  Tämä  minimoi

jonotusaikoja jolloin käyttäjät löytävät peliseuraa nopeammin ja on yksinkertainen toteuttaa.

Koska pelisessio luodaan vasta kun molemmat käyttäjät  ovat lähettäneet  viestinsä,  täytyy

pelipalvelimen hallinnoida käyttäjien lähettämiä viestejä sen aikaa kunnes pelisessio on luotu.

Tästä  eteenpäin  pelipalvelin  ainoastaan  välittää  käyttäjien  lähettämät  viestit  oikealle

pelisessiolle ja tämän välittämän mahdollisen vastauksen sessioon liittyneille käyttäjille.

Kuva  12 esittää  käyttäjien  lähettämien  hyökkäysviestien  käsittelyn  ja  mahdollisen  pelin

voittoehdon  toteutumisen.  Käyttäjä  lähettää  pelisessiolle  hyökkäysviestin.  Tämän  jälkeen

pelisessio  lähettää  kummallekin  käyttäjälle  vastausviestin,  jossa  kerrotaan  menettääkö

vastaanottaja vai tämän vastustaja elinpisteitä ja kuinka paljon. Jos palvelin havaitsee, että

pelin voittoehto on toteutunut se lähettää kummallekin käyttäjälle viestin pelin loppumisesta,

sisältäen tiedon pelin voittajasta. Lopuksi päättynyt pelisessio poistetaan.
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Kuva 12: Sekvenssikaavio pelin etenemisestä

Hyökkäysviesti  kertoo,  minkä  hyökkäyksen  käyttäjä  on  valinnut  ja  pelisessio  laskee

aiheutetun vahingon määrän mörön tason perusteella. Käyttäjä ei siis suoraan kerro, paljonko

vahinkoa hän aiheuttaa vastustajalleen. Tämä on hyödyllistä huijaustapausten estämiseksi.

Pelisessio  odottaa  tietyn  aikaikkunan  verran  muita  hyökkäysviestejä  ja  asettaa  nämä

aikajärjestykseen  viestin  sisältämän  aikaleiman  perusteella.  Koska  pelimme  toimii

reaaliajassa tämä aikaikkuna vähentää käyttäjien viiveen vaikutusta peliin. Täten se pelaaja

jolla on pienempi viive, ei pysty kriittisellä hetkellä voittamaan peliä vain sen takia, että hänen

vastustajallaan on isompi viive ja hänen viestinsä saapuu ensimmäisenä palvelimelle.

Sallimme pelaajan poistumisen pelistä jonotuksen tai itse pelisession aikana. Kuva 13 esittää,

miten tämä prosessi käytännössä tapahtuu. Käyttäjä lähettää lopetusviestin pelipalvelimelle

jolloin  pelipalvelin  tarkastaa,  onko  käyttäjä  jonossa.  Jos  näin  on,  käyttäjä  yksinkertaisesti

poistetaan tästä jonosta.  Jos näin  ei  ole,  pelipalvelin  käy pelisessiot  läpi  etsien käyttäjän

tietoja. Kun käyttäjä löytyy,  pelisessio lähettää kummallekin sessioon liittyneistä käyttäjistä

viestin  pelin  loppumisesta  sisältäen  pelin  voittajan.  Tämän  jälkeen  päättynyt  pelisessio

poistetaan.
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Kuva 13: Sekvenssikaavio pelaajan lähtiessä pelistä

Sallimalla käyttäjän poistumisen pelistä milloin tahansa annamme käyttäjälle vapauden valita

hänen suosimansa peliajan pituuden emmekä sido häntä pelisessioon liian pitkäksi aikaa, jos

hänelle  esimerkiksi  sattuu tulemaan muuta  tekemistä.  Kuten aiemmin mainitsimme,  tämä

mahdollistaa myös taktiikan jossa käyttäjä voi suorittaa muutaman hyökkäyksen ja poistua

pelistä  ottaen  samalla  tästä  ansaitsemansa  kokemuspisteet.  Määritetty  minimiaika  ennen

poistumista on tietenkin yhä voimassa, koska kyse on käyttäjien välisestä pelimuodosta.

Kuvassa 14 esitetään yksinkertainen kysely muiden lähellä olevien käyttäjien selvittämiseksi.

Käyttäjä  lähettää  omat  paikkatietonsa  koordinaatteina  palvelimelle.  Palvelin  vertaa  näitä

koordinaatteja muiden pelaajien koordinaatteihin ja lähettää käyttäjälle vastauksena, kuinka

monta muuta käyttäjää on tietyn raja-arvon etäisyydellä käyttäjästä. Protokolla ei ota kantaa

siihen,  miten  usein  tai  milloin  tämä  kysely  tapahtuu  vaan  tämä  jätettiin  toteutusvaiheen

ratkaistavaksi.
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Kuva 14: Sekvenssikaavio lähellä olevien pelaajien selvittämisestä

3.3 Liikunnan seuranta -sovelluksen suunnittelu
Kyseessä  on  yksinkertainen  ja  yleispätevä  liikunnan  seuranta  -sovellus,  jota  kutsumme

Exercise Monitoring nimellä. Taulukossa 6 on listattu tämän sovelluksen vaatimukset. Tästä

nähdään,  että  se  tarjoaa  käyttäjälle  mahdollisuuden  tallentaa  hänen  uusia

liikuntasuorituksiaan, tarkastella hänen vanhoja suorituksiaan ja nähdä yhteenvedon näistä

suorituksista.  Koska  sovelluksella  ei  ole  tarkoituskaan  olla  erityisen  monipuolinen  emme

käytä paljon aikaa sen suunnitteluun, vaan tyydymme näihin yksinkertaisiin vaatimuksiin.

Taulukko 6: Liikunnan seuranta -sovelluksen vaatimukset

ID Vaatimus Kuvaus

R101 Rekisteröi 

liikuntasuoritus

Käyttäjä voi rekisteröidä uuden liikuntasuorituksen ohjelmaan, 

joka siirtyy pelipilveen haluamallaan liikuntamuodolla.

R102 Tarkastele 

vanhoja 

suorituksia

Käyttäjä voi halutessaan tarkastella vanhoja 

liikuntasuorituksiaan. 
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R103 Yhteenveto 

suorituksista

Käyttäjä saa halutessaan yhteenvedon antamistaan 

liikuntasuorituksista. 

R104 Liitetty 

pelipilveen

Sovellus liitetään osaksi pelipilveä jolloin se tallentaa sinne 

käyttäjän lisäämät liikuntasuoritukset.

Taulukossa 7 on puolestaan esitelty tämän sovelluksen rajoitteet, joissa sovelluksen alustaksi

määritellään  Android.  Nämä rajoitteet  ovat  lähes  samoja  kuin  Bugbear  Warsin  rajoitteet,

koska pelimme on tältä kannalta hyvin samankaltainen liikunnan seuranta -sovelluksemme

kanssa.  Tässä  sovelluksessa  emme kuitenkaan  tarvitse  yhtä  paljon  ominaisuuksia,  mikä

vähentää rajoitteiden tarvetta.

Taulukko 7: Liikunnan seuranta -sovelluksen rajoitteet

ID Rajoite Kuvaus

C101 Internet-yhteys Käyttäjällä on oltava toimiva internet-yhteys.

C102 Android puhelin Käyttäjällä on oltava Android-pohjainen älypuhelin.

C103 Tuetut kielet Ohjelma tukee vain englantia, joten merkkien koodausta ei 

tarvitse huomioida.

Tämän  liikunnan  seuranta  -sovelluksen  tärkein  tehtävä  on  vain  tarjota  käyttäjälle

mahdollisuus  lisätä  hänen  liikuntatietojaan  pelipilveen.  Kuten  aiemmin  mainitsimme,  tämä

sovellus kuvastaa vain yhtä pelipilveen liitettyä liikunnan seuranta -sovellusta. Käyttäjällä on

oltava  vapaasti  mahdollisuus  valita  hänen  haluamansa  liikuntamuoto,  joten  tällainen

yleispätevä sovellus kuvastaa joukkoa valmiita liikunnan seuranta -sovelluksia.
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4 TOTEUTUS JA TESTAUS
Sovellustemme  toteutus  kuului  samaan  suunnittelutieteen  suunnittelusykliin,  jossa  näiden

sovellusten suunnittelu tehtiin. Suunnittelun pohjalta toteutetut artefaktit ovat itse sovellukset.

Palvelin  päätettiin  toteuttaa  C++  ohjelmointikielellä  Linux  ympäristössä,  kun  taas  peli

päätettiin  toteuttaa  C#  ohjelmointikielellä  käyttäen  Unity-pelimoottoria.  Näitä  sovelluksia

toteuttaessamme kohtasimme erilaisia  haasteita  ja  jouduimme tekemään tiettyjä  valintoja.

Tässä perehdymme näistä haasteita merkittävimpiin.

4.1 Kehitystyökalujen rajoitukset verkkorajapinnoissa
Unity tarjoaa ilmaisen lisenssin pelimoottoriinsa ohjelmankehittäjille, joiden vuositulot jäävät

tietyn  rajan alapuolelle.  Ilmaisessa versiossa on hieman vähemmän ominaisuuksia,  mutta

nämä  eivät  ole  suoranaisesti  välttämättömiä  pienimuotoisessa  pelinkehityksessä.  Tämä

johtuu siitä, että nämä ominaisuudet liittyvät enimmäkseen pelin optimointiin ja muihin Unityn

palveluihin. Meille kuitenkin selvisi ohjelmamme toteutusvaiheessa, että poikkeuksena tähän

on  Androidin  verkkorajapintojen  käyttö.  Unity  tarjoaa  tähän  oman  sovelluskerroksen

rajapintansa  käytettäväksi,  mutta  tarpeemme ollessa  kuljetuskerroksen  TCP/IP-protokollan

hyödyntämisessä jouduimme etsimään tähän jonkinlaista vaihtoehtoista ratkaisua. 

Tutkimme PRO lisenssin ostamisen mahdollisuutta yliopistolle, mutta tämä ei ollut mahdollista

työskentelysijainnin takia. Parempi ratkaisu löytyi Unityn omasta sovelluskaupasta  Good ol'

Sockets liitännäisen  muodossa.  Tämä  tarjosi  Androidille  erikseen  toteutetut  C#

ohjelmointikielen normaalisti  tarjoamat  verkko-ohjelmointirajapinnat  samoilla  syntakseilla  ja

funktiokutsuilla, joten alkuperäiseen rajapintaan tarjolla olevia ohjeita voitiin helposti käyttää

hyödyksi.  Myöhemmin  pelipilveä  liitettäessä  ohjelmiimme tämä sama rajapinta  osoittautui

jälleen  hyödylliseksi,  sillä  pelipilven  tarjoama  liitännäinen  käytti  sovelluksemme  tavoin

TCP/IP-protokollaa.

4.2 Palvelimen testaus
Palvelinta toteutettaessa eteemme tuli tarve testata palvelimen ja protokollan toimintaa, mutta

pelin  asiakaspuolta  ei  ollut  vielä  toteutettu.  Tätä varten käytimme Ubuntu Linuxille  tehtyä
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Netcat-ohjelmaa.  Netcatilla  oli  kuitenkin  taipumus  sulkeutua  heti  ensimmäisen  viestin

lähetyksen jälkeen. Ratkaistaksemme tämän teimme kuvan 15 mukaisen skriptin, jossa ensin

luodaan  FIFO-tiedosto  out,  joka  tarvitsee sekä sisään-  että  ulostulon.  Laitamme Netcatin

ottamaan vastaan dataa tästä tiedostosta, jolloin se ei sulkeudu ennen kuin out on lopettanut

toimintansa. Lopuksi laitamme cat-ohjelman lähettämään dataa out-tiedostolle. Skriptiä ei voi

ajaa sellaisenaan, vaan jokainen rivi on kopioitava ja ajettava Linuxin terminaalissa erikseen.

Tämän  jälkeen  viimeiseksi  kutsuttu  cat-ohjelma  on  jäädytettävä  taustalle  (käyttäen  ctrl-z

näppäinyhdistelmää),  jolloin  out-tiedoston  sisään-  sekä  ulostulo  ovat  toiminnassa,  mutta

Netcat ei sulkeudu ennen kuin cat-ohjelma on lopettanut toimintansa. Ohjelman voi päättää

käyttämällä  fg-komentoa  ja  lähettämällä  tämän  jälkeen  kill-signaalin  (ctrl-c

näppäinyhdistelmällä).

#!/bin/bash

mkfifo out

netcat -v localhost 16200 < out &

cat > out &

Kuva 15: init.sh skripti testitiedoston käynnistämiseksi

Netcat ei myöskään suoraan soveltunut tarkoitukseemme, koska lähettämämme viestit olivat

binäärimuodossa eivätkä tekstimuodossa, mitä Netcat oletuksena käyttää. Täten meidän oli

kuvan  16 mukaisesti  kanavoitava  käsin  tekemämme  viesti  xxd-ohjelmalle,  joka  kääntää

tämän heksadatan binääridataksi. Tämän jälkeen tämä binääridata kanavoitiin cat-ohjelmalle,

joka antoi tämän out-tiedostolle, joka taas antoi tämän viimein Netcatille. Netcat lähetti tällöin

datan  palvelimellemme.  Kun  teimme  viestin  käsin,  meidän  oli  huomioitava

käyttöjärjestelmäriippuvainen merkkien järjestys.  Verkossa liikkuvissa viesteissä heksaluvut

luetaan vasemmalta oikealle (engl.  little-endian) eli  isoin heksaluku on vasemmalla. Koska

tämän järjestys on sama kuin normaalisti paperille lukuja kirjoittaessa ei se näkynyt viestejä

tehtäessä.
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#!/bin/bash

# sessionID=00000000, attackID=0002, timestamp= 000000000000000c(12)

echo '0210000000010002000000000000000c' |xxd -r -p |cat > out

Kuva 16: attack.sh skripti esimerkkinä viestin lähettämisestä

Palvelimen  testauksen  saamiseksi  toimimaan  Netcatillä  vei  huomattavasti  aikaa.  Tässä

samassa ajassa olisi  ollut  mahdollista toteuttaa yksinkertainen testiohjelma, joka olisi  vain

lähettänyt  viestejä  palvelimelle  joko  käyttäjän  syötteestä  tai  automaattisesti.  Myös

palvelimelle toteutettujen viestien koodausta varten toteutettua koodia olisi voinut hyödyntää

tällaisessa  testiohjelmassa.  Täten  on  kyseenalaista,  oliko  Netcatin  käyttö  siihen  käytetyn

vaivan arvoinen.

4.3 Koodin perinnän hyödyntäminen
Pelissämme on kolme eri pelimuotoa: pelaajat voivat pelata keskenään, pelaaja voi pelata

tekoälyä vastaan ja pelaaja voi harjoitella yksinään. Kaikissa näissä pelimuodoissa on paljon

yhteisiä  elementtejä.  Aluksi  harkitsimme  moniperintää,  jolloin  kaikki  pelimuodot  olisivat

perineet  pääluokan sekä Unityn toiminnallisuudet.  C# ei  kuitenkaan tue moniperintää eikä

sen  käyttö  ole  suositeltavaa,  joten  päädyimme  kuvan  17 mukaisesti  antamaan  tämän

pääluokan  periä  Unityn  toiminnallisuudet.  Täten  oman pelimuotonsa  toteuttavat  ja  tämän

pääluokan perivät luokat voivat ylikirjoittaa Unityn tarjoamia tarvitsemiamme funktioita.
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Kuva 17: Luokkakaavio perinnän hyödyntämisestä

Päädyimme ratkaisuun, jossa pelimuodon luokka ylikirjoittaa Unityltä perityn funktion ja lisää

pääluokan  vastaavan  funktion  ajettavaksi  tähän  ylikirjoitettuun  funktioon.  Myöhemmin

havaitsimme,  että  vaihtoehtoinen  tapa olisi  ollut  ylikirjoittaa  Unityn  funktio  pääluokassa  ja

tehdä  erillinen  tyhjä  funktio,  joka  ajetaan  tässä  ylikirjoitetussa  funktiossa.  Tämän jälkeen

perityt  luokat  olisivat  voineet  ylikirjoittaa  tämän  tyhjän  funktion.  Tämä  olisi  hieman

yksinkertaistanut perittyjen funktioiden käyttöä, mutta ero on kuitenkin pieni emmekä nähneet

enää syytä siirtyä tähän ratkaisuun. 

4.4 Verkkoprotokollaan tarvittavat muutokset
Aluksi  verkkoprotokollaamme  oli  merkitty,  että  pelisessio  luodaan  heti  kun  ensimmäinen

asiakas  ilmoittaa  etsivänsä  peliä.  Toteutusvaiheessa  kuitenkin  huomasimme,  että  koska

asiakas voi tämän jälkeen perua pyyntönsä, pelisession luonti tässä vaiheessa lisäisi sekä

pelisession että sen hallinnoinnin kompleksisuutta.  Tämä johtaisi  siihen,  että joko turhaan

luotu pelisessio pitäisi poistaa tai tälle sessiolle pitäisi antaa enemmän vastuuta käyttäjien

hallinnointia varten.
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Täten päätimme tehdä  muutoksen  verkkoprotokollaamme,  jonka  jälkeen  pelisessio  luotiin

vasta kun kaksi asiakasta oli  liittynyt  yhtä aikaa jonoon ja odottavien asiakkaiden hallinta

siirrettiin  pelipalvelimelle.  Tämän ansiosta  pelisessioita  ei  tarvinnut  aina  turhaan  luoda  ja

poistaa  kun  uusi  asiakas  saapui  ja  lähti.  Toinen  mahdollisuus  olisi  kuitenkin  ollut  pitää

asiakkaiden hallinta pelisessiolla ja luoda aina uusi pelisessio kun vanhan peli alkaa. Tämä

olisi  kuitenkin  vaatinut  ylimääräistä  keskustelua  pelipalvelimen  ja  pelisession  välillä  siitä,

milloin uusi pelisessio pitää luoda. Ratkaisussa johon päädyimme, tämä oli yksiselitteistä.

4.5 Sovellusten liittäminen pelipilveen
Pelipilvi tarjoaa valmiin Unity liitännäisen [5] jonka avulla pelipilven saattaminen osaksi Unity

sovellusta  hoituu  huomattavasti  vähemmällä  vaivalla  kuin  siinä  tapauksessa,  että  tämä

tehtäisiin  kokonaan  itse.  Lisättyämme  liitännäisen  Unity  projektiimme  huomasimme

huomattavan  määrän  varoituksia.  Tämä selvisi  johtuneen  Unityyn  juuri  hiljattain  tehdystä

päivityksestä. Päätimme piilottaa nämä varoitukset, koska ne estivät meitä näkemästä oman

projektimme  huomautuksia  ja  varoituksia.  Havaitsimme  kuitenkin  liitännäisen  toimivan

varoituksista  huolimatta  niin  kuin  pitikin.  Se  ei  tarjonnut  kuitenkaan  aivan  kaikkea  mitä

tarvitsimme, joten jouduimme tiettyihin tehtäviin luomaan oman skriptimme mukana tulleen

valmiin esimerkin pohjalta. Tämä oli osittain odotettavissa, sillä käytimme pelipilveä hieman

eri tarkoitukseen kuin mihin se oli alun perin suunniteltu.

Projektia  julkaistessa  eteemme tuli  sama ongelma kuin  aiemminkin,  eli  Unityn  ilmaisessa

Android  versiossa  ei  pystynyt  julkaisemaan  sovelluksia,  jotka  sisälsivät  tiettyjä  C#

ohjelmointikielen tarjoamia verkkokirjastoja. Tämän saman ongelman olimme jo ratkaisseet

aiemmin  verkkoprotokollaamme  toteuttaessa,  joten  pystyimme  käyttämään  silloin

hankkimaamme liitännäistä korvaamaan nämä kirjastot. Tämä onnistui kätevästi liitännäisen

mukana tulleella skriptillä, jonka pystyimme ajamaan pelipilviliitännäisen skriptitiedostoille.

4.6 Käyttäjien koordinaattien vertailu pelipalvelimella
Esitellessämme verkkoprotokollaamme mainitsimme,  että  käyttäjien  etäisyyksiä  vertaillaan

palvelimella. Päätimme käyttää tämän etäisyyden laskemiseksi haversine kaavaa [14]
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a = sin²(Δφ/2) + cos φ1  cos φ⋅ 2  sin²(Δλ/2)⋅

c = 2  atan2( √⋅ a, √(1−a) )

d = R  c,⋅ (1)

missä φ on koordinaattien leveysaste radiaaneina, λ on koordinaattien pituusaste radiaaneina

ja R on maan säde kilometreissä. Tämä on trigonometrinen kaava, jolla lasketaan kahden

pisteen etäisyys pallon pinnalla, kun näiden pisteiden sijainti asteina pallon keskustasta on

tiedossa.

Tätä kaavaa  käyttäessä  esiintyy  pientä  vääristymää laskun tuloksen tarkkuudessa.  Tämä

johtuu siitä, että maapallo on ellipsin muotoinen pallon sijaan ja kaava ei myöskään huomioi

mahdollisia pinnan epätasaisuuksia kuten vuoria sillä maan säde R on vakio. Vaikka muitakin

vaihtoehtoja  olisi  ollut,  haversine  kaava  oli  riittävän  tarkka  käyttötarkoitukseemme  ja

muutenkin  sopiva  käyttötarkoitukseemme.  Emme  tarvinneet  senttimetrin  tarkkuutta

laskemillemme etäisyyksille vaan metrien tarkkuus riitti meille.

Kuvasta  18 näemme koodin  pätkän,  joka toteuttaa  tämän kaavan  1  mukaisen  haversine

kaavan  palvelimellamme.  Koska  tämä funktio  ottaa  syötteenä  koordinaatit  asteina,  nämä

muunnetaan  aluksi  radiaaneiksi.  Tämän  jälkeen  lasketaan  leveysasteiden  erotus  sekä

vastaavasti  pituusasteiden  erotus.  Lopuksi  kaavaa  on  sovellettu  suoraviivaisesti  käyttäen

valmiiden matemaattisten C++ kirjastojen funktioita.  On myös huomioitava,  että lopullinen

tulos on esitetty kilometreissä, joten ennen tuloksen palautusta tämä on vielä muunnettava

metreiksi.
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la1= la1*M_PI/180;

lo1= lo1*M_PI/180;

la2= la2*M_PI/180;

lo2= lo2*M_PI/180;

theta= la2 - la1;

lambda= lo2 - lo1;

a= sin(theta/2)*sin(theta/2) + cos(la1) * cos(la2) * sin(lambda/2)*sin(lambda/2);

c= 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1-a));

d= R * c;

Kuva 18: Haversine kaavan toteutus palvelimella

4.7 Sovellusten testaus niiden oikeassa ympäristössä
Yksi suunnittelutieteen ohjesäännöistä edellyttää, että artefaktia täytyy arvioida sen tulevassa

ympäristössä, jolloin sen hyöty, laatu ja tehokkuus tulevat esille. Emme kuitenkaan pystyneet

suorittamaan  tällaista  haluamaamme  testausta  käyttäjillä.  Tästä  syystä  emme  pysty

tietämään  varmasti,  miten  sovellukset  käyttäytyisivät  niiden  oikeassa  ympäristössä.

Tekemämme tutkimuskysely antaa tähän jonkinlaisia viitteitä siitä, miten käyttäjät reagoisivat

sovelluksiemme  kaltaiseen  toteutukseen,  mutta  tämä  ei  vastaa  kunnollista  testauksen

suorittamista sovellusten oikeassa ympäristössä.

Harkitsimme myös pienimuotoisen testauksen tekemistä toteuttamalla  pelistämme version,

joka hakisi käyttäjän liikuntatiedot Google Fit -palvelusta toteuttamamme liikunnan seuranta

-sovelluksen sijaan. Tätä ei voitu kuitenkaan toteuttaa lyhyellä aikavälillä, koska Googlen API

kirjastot oli toteutettu Java ohjelmointikielellä kun taas peli oli toteutettu C# ohjelmointikielellä.

Unity  olisi  pystynyt  ajamaan  Java  koodia  virtuaalikoneen  avulla,  mutta  se  ei  pystynyt

emuloimaan sitä suoraan editorissaan. Täten Java liitännäisen testausta varten projekti olisi

pitänyt  kääntää  ja  ajaa  suoraan  Android  laitteessa  joka  kerta  kun  muutoksia  olisi  tehty.

Myöskään tämän Java liitännäisen luominen Java kirjastona ei suoraan toiminut, joten tästä

ideasta luovuttiin aikataulullisten rajoitteiden takia.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Suunnittelutieteen  ollessa  ongelmanratkaisulähtöinen  tutkimusmetodologia  arvioimme

työtämme  ongelmamme  kannalta.  Siispä  arvioidaksemme  työtämme  suunnittelutieteen

näkökulmasta  tarkastelimme  sitä,  miten  olemme  onnistuneet  milläkin  aiemmin  esitellyillä

suunnittelutieteen osa-alueilla.  Kutakin osa-aluetta oli  sovellettu  sen mukaan,  miten se on

työhömme parhaiten soveltunut,  sillä  niiden  pääasiallinen  tarkoitus  on avustaa tutkimusta

eikä  vaikeuttaa  sitä.  Jokainen  osa-alue  on  kuitenkin  katettu  jollakin  tapaa,  kuten

suunnittelutiede vaatii.

Selvittääksemme  videopelien  pelaajien  kiinnostusta  liikunnan  liittämisestä  videopeleihin

teimme tutkimuskyselyn, jonka avulla näytimme työmme tarpeellisuuden. Kyselymme tulokset

osoittivat, että on olemassa ihmisiä jotka olisivat halukkaita saamaan pelin sisäisiä palkintoja

tekemällä fyysisiä aktiviteetteja ja että on ihmisiä jotka selvästi eivät halua liikkua saadakseen

pelin sisäisiä palkintoja. Lisäksi huomasimme, että vähemmän liikkuvat olivat halukkaampia

tekemään fyysisiä suorituksia pelin sisäisten palkintojen eteen kuin enemmän liikkuvat. Täten

pystyimme toteamaan, että työmme on hyödyllinen haastattelemallemme kohdeyleisölle  ja

täten täyttää suunnittelutieteen vaatiman asiaankuuluvuuden.

Kyselyn tulokset voisivat olla erilaisia,  jos se olisi tehty vähemmän pelaaville (engl.  casual

gamers) tai  erilaiselle  ikäryhmälle.  Tiedostamme ongelman, että suurin osa vastaajista oli

nuoria aikuisia. Tämä tarkoittaa, että heillä on suurempi taloudellinen potentiaali verrattuna

nuorempiin pelaajiin. Esimerkiksi nuoremmat pelaajat olisivat saattaneet olla halukkaampia

yrittää uusia asioita ja saada jotakin käyttämättä rahaa maksuvälineenä.  Lisäksi  kysely ei

kohdistunut vähemmän pelaaville, jotka ovat tottuneempia F2P (free to play) peleihin, jossa

rahan käyttö on yleisempää kuin esimerkiksi vastaajiemme pelaamassa Counter Strikessa.

Vähemmän pelaavat saattaisivat olla myös kiinnostuneet saamaan palkintoja ja edistymistä

muullakin tavalla kuin pelkällä rahalla.

Teimme  kirjallisuuskatsauksen  kartoittaaksemme  aiemmin  tehtyä  tieteellistä  tutkimusta

aiheestamme ja  näytimme tämän  avulla  työmme perusteellisuuden.  Liikuntaan  motivoivia

sovelluksia oli toteutettu paljon sekä löysimme muutaman artikkelin, joissa oli jollakin tapaa
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liitetty peli ja liikunnan seuranta -sovellus yhteen. Koska katsauksessa ei kuitenkaan löytynyt

konseptiamme vastaavia toteutuksia tämä tarkoittaa, että tällaista tutkimusta ei oltu aiemmin

ainakaan  hakumme  täyttävässä  mittakaavassa  tehty.  Siispä  näimme  tilaa  konseptimme

kaltaiselle tutkimukselle. Käytimme kuitenkin työmme pohjana muista tutkimuksista löytyneitä

liikuntaan motivoinnin keinoja sovellustemme suunnittelussa.

Suoritimme  tämän  työn  aikana  ainoastaan  yhden  suunnittelutieteen  iteraation,  siispä

tuloksenamme  syntyi  vain  yksi  prototyyppi.  Vaikka  tämä  johtuikin  työllemme  asetetusta

laajuudellisista-  ja  aikataulullisista  rajoitteista  tiedostamme,  että  useamman  prototyypin

tekeminen  olisi  antanut  meille  mahdollisuuden  ottaa  erilaisen  lähestymistavan

toteutukseemme ja vertailla näitä prototyyppejä keskenään. Näistä prototyypeistä olisi ollut

mahdollista valita sopivin ja tehdä tälle jatkokehittelyä.

Suunnittelimme  ja  toteutimme  pelin  sekä  liikunnan  seuranta  -sovelluksen  onnistuneesti.

Täten tuotimme suunnittelutieteen vaatimia artefakteja. Nämä kaksi sovellusta liitettiin yhteen

pelipilven avulla. Tämän avulla näytimme yhden tavan, kuinka videopelit ja fyysinen kuntoilu

voitaisiin yhdistää. Konseptimme mukaisesti sillä ei ollut meille merkitystä mikä tämä peli ja

liikunnan seuranta -sovellu olivat, vaan käyttäjän piti  voida valita sovellukset itse. Tärkeää

kuitenkin oli, että sovellukset olivat liitetty yhteen tämän mahdollistavalla tavalla. Tämä toimi

todisteena konseptimme toteutuskelpoisuudesta.

Emme  voineet  verrata  työmme  tuloksia  jo  olemassa  oleviin  ratkaisuihin,  koska  näitä  ei

kirjallisuuskatsauksemme  aikana  löytynyt.  Siispä  työmme  kaavamainen  arviointi  ei  ollut

mahdollista.  Emme  myöskään  ikinä  testanneet  sovelluksiamme  niiden  oikeassa

ympäristössä.  Tiedostamme,  että  näiden  sovellusten  vienti  niiden  ympäristöön  testausta

varten  olisi  ollut  hyödyllistä,  koska  tämän  avulla  niiden  laatua  olisi  voitu  arvioida.  Siispä

tulevaisuudessa  tämän  suorittaminen  jatkotutkimuksena  olisi  luontainen  valinta,  jolloin

Google Fit -palvelun hyödyntäminen olisi myös mahdollista.

Työmme osallistuu  tutkimukseen  tuomalla  uuden  ratkaisutavan  ongelmaamme eli  se  tuo

uutta jo olemassa olevaan taustatietoon. Tämä sisältää toteuttamamme prototyypin yhteen

liitetyistä  sovelluksista.  Voisimme  nähdä,  että  tulevaisuudessa  konseptiamme  voitaisiin
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laajentaa muuhunkin kuin vain urheiluun. Tällöin esimerkiksi sivistävien kirjojen lukemisesta

voitaisiin palkita peleissä. Toisaalta elämme aikaa, jolloin uusia kryptovaluuttoja syntyy paljon.

Siispä voisimme nähdä myös tilaa tutkimukselle, jossa urheilua muutettaisiin valuutaksi.

Suunnittelutieteen mukaan tutkimus pitää myös kommunikoida erilaisille ryhmille. Tämän työ

toimi osana tätä kommunikointia. Se sisältää paljon ymmärrettävää tekstiä vähemmän alaan

perehtyneen  luettavaksi  mutta  myös  erilaisia  kaavioita  ja  taulukoita  alan  ammattilaiselle.

Tämän lisäksi  työn  pohjalta  tehtiin  suppeampi  englanninkielinen  konferenssiartikkeli,  joka

toimi tiivistetympänä kansainvälisenä versiona tästä työstä.
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6 YHTEENVETO
Tässä  työssä  esitimme  konseptimme  videopelien  ja  liikunnan  liittämisestä  yhteen  jolloin

käyttäjä voisi hyötyä liikunnastaan peleissä. Tällä tavalla erilliset sovellukset voisivat hyötyä

tästä  liitoksesta  ja  käyttäjällä  olisi  vapaus  valita  haluamansa  sovellukset.  Valitsimme

tutkimusmetodologiaksemme  suunnittelutieteen  ja  noudatimme  sen  periaatteita  tätä  työtä

tehdessämme.  Kirjallisuuskatsauksemme  päätimme  tehdä  käyttäen  kevennettyä  SLR

metodia ja tekemämme tutkimuskysely kohdistettiin Counter Strike pelaajille.

Teimme  tutkimuskyselyn  pelaajien  suhtautumisen  selvittämiseksi  liikunnan  liittämisestä

videopeleihin.  Tämän  tulokset  osoittivat,  että  konseptimme  mukaiselle  toteutukselle  olisi

kysyntää Counter Strike pelaajien  keskuudessa.  Havaittiin  myös,  että vähemmän liikkuvat

ovat  halukkaampia  liikkumaan  pelien  palkintojen  eteen.  Tekemämme  kirjallisuuskatsaus

puolestaan  näytti,  että  tällaista  tutkimusta  ei  oltu  aiemmin  tehty.  Suunnittelimme  ja

toteutimme pelin  sekä liikunnan seuranta  -sovelluksen,  jotka liitettiin  yhteen  ajatuksemme

mukaisella tavalla. Täten näytimme konseptimme teknisen toteutuskelpoisuuden käytännön

tilanteessa.

Esitimme,  miten  työmme  vastaa  suunnittelutieteen  eri  osa-alueihin.  Näytimme  työmme

tarpeellisuuden  löytämällä  sille  mahdollisen  kohdeyleisön.  Osoitimme  työmme  osanoton

tutkimukseen  sen  tuodessa  siihen  uutta.  Työmme  tuotti  tekemämme  prototyypin,  johon

sisältyivät yhteen liitetyt sovellukset ja näiden suunnitteludokumentaatio. Olisimme halunneet

suorittaa  tämän prototyypin  testauksen  sen  oikeassa  ympäristössä  mahdollisesti  käyttäen

Google Fit -palvelua. Emme kuitenkaan pystyneet tekemään tätä aikataulumme takia, siispä

se  oli  jätettävä  myöhemmälle  tutkimukselle.  Esitimme myös  ideamme jatkotutkimuksesta,

jossa sivistävien kirjojen lukemisesta palkittaisiin peleissä.
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LIITE 1. Pelin verkkoprotokollan kaaviot

Kerrosmalli

(jatkuu)



LIITE 1. (jatkoa)

Tilakoneet

GameServer

(jatkuu)



LIITE 1. (jatkoa)

input/event \ state

 

new_game

(START)

waiting_for_players

create_new_game error GOTO: new_game

player_joins GOTO: 

waiting_for_players

IF players == 2

GOTO: new_game

ELSE

GOTO: waiting_for_players

shutdown (END) (END)

(jatkuu)



LIITE 1. (jatkoa)

Abstraktit viestien määritelmät

Viestintäkerroksen pelin viestit

(jatkuu)



LIITE 1. (jatkoa)

Viestintäkerroksen palvelimen viestit

(jatkuu)



LIITE 1. (jatkoa)

Kuljetuskerroksen viestit

(jatkuu)



LIITE 1. (jatkoa)

Konkreettiset viestien määritelmät PDU:ille

Viesti look_game_pdu

0 8 16 24

1 MsgType MsgLen health health

2 growth growth moral moral

3 StrLen name ... NULL

Viesti attack_pdu

0 8 16 24

1 MsgType MsgLen sessionID sessionID

2 sessionID sessionID attackID attackID

3 timestamp timestamp timestamp timestamp

4 timestamp timestamp timestamp timestamp

Viesti quit_pdu

0 8 16 24

1 MsgType MsgLen sessionID sessionID

2 sessionID sessionID

(jatkuu)



LIITE 1. (jatkoa)

Viesti location_info_pdu

0 8 16 24

1 MsgType MsgLen latitudeNS longitudeWE

2 latitude latitude latitude latitude

3 latitude latitude latitude latitude

4 longitude longitude longitude longitude

5 longitude longitude longitude longitude

Viesti new_game_pdu

0 8 16 24

1 MsgType MsgLen sessionID sessionID

2 sessionID sessionID health health

3 growth growth moral moral

4 StrLen name ... NULL

Viesti attack_reply_pdu

0 8 16 24

1 MsgType MsgLen damage_taker damage_amou

nt

2 damage_amount

Viesti game_over_pdu

0 8 16 24

1 MsgType MsgLen winner

(jatkuu)



LIITE 1. (jatkoa)

Viesti error_pdu

0 8 16 24

1 MsgType MsgLen ErrorType StrLen

2 ErrorMsg ... NULL

Viesti location_info_reply_pdu

0 8 16 24

1 MsgType MsgLen near_client_amo

unt

Luettelo

Int: 32 bittinen kokonaisluku.

Double: 64 bittinen liukuluku.

String: Sarja 8 bittisiä ASCII merkkejä. Päättyy NULL merkkiin.

MsgLen: 8 bittinen kokonaisluku. Ilmoittaa viestin pituuden.

StrLen: 8 bittinen kokonaisluku. Ennen String datatyyppiä ilmoittaa tämän sarjan pituuden.

BugbearInfo: Tietorakenne, joka sisältää kaksi (2) 16 bittistä positiivista kokonaislukua, kaksi

(2) 8 bittistä positiivista kokonaislukua ja yhden (1) String:n antamassamme järjestyksessä.

ErrorType on lista uint8 tyyppisiä numeroita, jossa

Nimi Arvo

already_joined 1

unknown_user 2

opponent_left 3

unknown_error 4

(jatkuu)



LIITE 1. (jatkoa)

MsgType on lista uint8 tyyppisiä numeroita, jossa

Nimi Arvo

look_game_pdu 1

attack_pdu 2

quit_pdu 3

location_info_pdu 4

new_game_pdu 5

attack_reply_pdu 6

game_over_pdu 7

error_pdu 8

location_info_reply_pdu 9

Sekvenssikaaviot

(jatkuu)



LIITE 1. (jatkoa)

(jatkuu)



LIITE 1. (jatkoa)



LIITE 2. Tutkimuskyselyn kysymykset

Physical_exercise_and_games

1. Do you play Counter Strike (CS)? (Or have you played CS?)

2. Would you do tasks to unlock special weapons or skins in the game?

3. Would you do physical exercises (e.g. run for an hour) to unlock exclusive skin or special

weapon in the game?

4. If the skin acquired by doing physical exercise is only available for two days, would this

make item more or less appealing in the game?

5. Do you think that physical exercise (like running) could be used as currency in some other

games which you play?

6. If doing physical exercise would give you in-game currency for one of your favorite games,

how likely would you be to use this feature? Example of this could be that you go outside

running for an hour to earn some game currency.

7.  Would you buy an application or a device to follow your  physical  activity if  you would

receive in-game rewards from physical exercise?

8. Age

(jatkuu)



LIITE 2. (jatkoa)

9. Sex

10. Country (where are you from)?

11. Have you ever purchased anything (e.g. in-app purchase) in a computer/mobile/console

game?

12. How many hours of computer games (computer / console / mobile / tablet) have you

played during last week

13. Is the result for previous question (weekly play time) your estimation or result e.g. from

Steam statistics?

14. Please, name 3 of your most played games during the last 30 days (if any)

15. How many hours of physical activity you estimate that you do per week (please include

also walking or bicycling to work/school/hobbies)?

16.  Other  comments (e.g.  was there things,  that  you did not  understand or  did we miss

something important in the questionnaire)?

17. Your email address if you want to participate to raffle for a chocolate bar and receive link

to results as they are published.
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