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Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka pelistä voidaan kaapata video-

kuvaa. Verkosta löydettyjä työkaluja ja tapoja vertaillaan toisiinsa ja selvitetään 

mikä niistä on paras vaihtoehto. Etsin kuvakaappausohjelmaa suorituskyvyltään 

vaatimattomille tietokoneille. Tavoitteena on löytää laadukkaan lopputuloksen 

tuottava yhdistelmä videokuvan kuvakaappaukseen.  

Työssä tutkin useamman kuvakaappausohjelmien ominaisuuksia, asetuksia ja 

toimintoja läpi. Selvitän laitteiston vaikutusta kuvakaappausohjelmien toimintaan. 

Vertailen myös eri kuvakaappausohjelmien toimintaa kuvankaappauksen aikana.  

Lopuksi käsittelen vertailun tuloksia ja havaintoja testeistäni. Selvitän, kuinka vi-

deon- ja kuvakaappaustapoja voidaan hyödyntää erilaisissa ohjeissa, opetuksessa 

ja markkinoinnissa.  
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The objective of the thesis was to find out how to screen capture video games. 

Programs found in the web were compared and the best option was discovered. 

Screen capture program that is usable with computers that do not have powerful 

hardware was searched for and goal was to find the best combination for screen 

capturing video games.  

In this thesis the features, settings and functions of multiple screen capture pro-

grams were studied. Also, how recording impacts the hardware was examined.  

Various screen capture programs were compared during screen capturing process. 

 

Finally, observations of the tests were compared. The thesis ends with a discus-

sion how these programs could be used in different instructions, teaching and 

marketing. 
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1  JOHDANTO 

Tietokonepeleistä ja multimedian kulutuksesta on tullut suosittua viimeisen 10 

vuoden aikana. Sivut, kuten Twitch ja YouTube, ovat olleet hyvin suosittuja. Näi-

den sivujen takia myös videopeleistä tehdyt videot ovat YouTuben katsotuimpia 

videoita. Aluksi työkaluja näiden videoiden tekemiseen ei ollut kovin montaa. 

Olen pelannut tietokonepelejä 5-vuotiaasta asti ja lukiossa olin jo kiinnostunut 

kuvakaappaustekniikasta. Silloin kuvakaappausohjelmat olivat vielä harvinaisia 

eikä tietokoneiden suorituskyky vielä riittänyt hyvälaatuisen videon kuvaamiseen. 

Tästä kehittyi idea tämän opinnäytetyön tekemiseen.  

Opinnäytetyössä etsin ja käyn läpi erilaisten kuvankaappausohjelmien ominai-

suuksia ja vertailen niiden toimintaa kuvankaappauksen aikana. Tarkoituksena 

olisi löytää tarpeeksi hyvä yhdistelmä tarkan videon kuvaamiseen suorituskyvyl-

tään vaatimattomille tietokoneille. Opinnäytetyö on laadullinen toiminnallinen 

tutkimus, jossa havainnoidaan pelien kuvakaappausohjelmien toimintaa. 

Tämä opinnäytetyö alkaa erilaisten ohjelmien toimintojen ja kuvankaappaustapo-

jen tutkimisella. Seuraavana suoritan kuvauksia kolmella eri pelillä ja vertailen 

tuloksia. Myös tietokoneen suorituskykyä seuraan kuvauksen aikana. Lopuksi 

käyn läpi tuloksia ja mietin, missä näitä keinoja voisi hyödyntää ohjeissa, koulu-

tuksessa ja markkinoinnissa. 
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2 KUVANKAAPPAUSOHJELMIA 

Tässä kappaleessa esittellään ohjelmia, joilla kuvankaappaus onnistuu. Selvitetään 

niiden ominaisuuksia ja toimintoja. Ohjelmat voivat vaatia maksua tai sopivan 

näytönohjaimen, jotta voi käyttää ohjelman kaikkia ominaisuuksia. 

2.1 GeForce Experience – Share Overlay / Shadowplay 

Useat näyttökorttien valmistajat ovat alkaneet tekemään ohjelmia, joilla voi myös 

pelaamisen aikana kuvata peliään. Nvidian GeForce Experience-ohjelmaa käyte-

tään näytönohjainten ajurien päivittämiseen, mutta ohjelman mukana tulee myös 

Share Overlay (ent. Shadowplay) ominaisuus.  

Share Overlayn avulla voi kuvakaapata tai suoratoistaa peliä, jota on pelaamassa. 

Kuvankaappaamiseen on kaksi erilaista tapaa Instant Replay (ent. Shadowmode) 

ja Record. Instant Replay kaappaa automaattisesti viimeiset 20 minuuttia, mutta se 

ei tallenna videota. Videon saa tallennettua vain, jos painaa tiettyä pikanäp-

päinyhdistelmää. Videon pituutta voi myös säätää asetuksissa haluamaansa pi-

tuiseksi.  

Record-ominaisuus toimii kuten videon kuvaaminen puhelimen kameralla eli 

käynnistetään kamera ja kuvankaappaus alkaa. Kuvankaappauksen voi lopettaa 

painamalla samaa pikanäppäinyhdistelmää, jolla sen laittoi päälle.  

Share Overlayn avulla pystyy myös suoratoistamaan peliään eri sivustoille. 

Broadcast-ominaisuuden avulla voi suoratoistaa/streamata Facebookkiin, Twit-

chiin tai YouTubeen. Tämäkin on keino, jolla voi kuvakaapata peliään, mutta tällä 

tavalla video ei mene suoraan kovalevylle.  

Asetuksista voi säätää kuvankaappaukseen ja suoratoistoon liittyviä ominaisuuk-

sia. Pikanäppäimiä voi vaihtaa itselle sopiville näppäimille, jos oletusasetukset 

eivät ole mieleiset. Kuvankaappauksille voi asettaa oman kansionsa, johon ohjel-

ma laittaa ne, kun kuvankaappaus lopetetaan.  
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Suoratoistoon liittyvät asetukset riippuvat palvelusta, jolle suoratoistetaan peliä. 

Facebook, Twitch ja YouTube ovat palveluja, joille voi suoratoistaa peliään Share 

Overlayn avulla. Suoratoisto vaatii nopean internetyhteyden, koska mitä suurempi 

resoluutio ja kuvantaajuus halutaan, sitä enemmän tiedonsiirtonopeutta vaaditaan.  

Taulukko 1. Suoratoiston asetuksia Share Overlayssä. 

Sivu Resoluutio 
Kuvataajuus 

(FPS) 
Tiedonsiirtonopeus 

Facebook 360p-720p 30 1-4 Mbps 

Twitch 360p-1080p 30/60 1-18 Mbps 

YouTube 360p-1440p 30/60 1-18 Mbps 

 

Taulukosta 1 nähdään, minkälaisia asetuksia voi lähetykselleen asettaa. Faceboo-

killa on numeroihin katsottuna heikoimmat asetukset, mutta Twitch ja YouTube 

ovatkin enemmän kehittäneet palveluaan tähän tarkoitukseen.  

Videon kuvakaappausasetuksista voidaan asettaa Instant Replay ja Record toi-

minnoille omaan tarkoitukseen sopivat asetukset. Molemmat kuvakaappaustavat 

käyttävät samoja asetuksia ja niitä ei voi muuttaa erilaisiksi. Instant Replay-

videon kestoa voi säätää 15 sekuntista jopa kahdenkymmenen minuutin pituiseksi. 

Videon keston kanssa kannattaa ottaa huomioon tallennustilan määrä, koska esi-

merkiksi omilla asetuksillani 20 minuutin video vie tilaa kovalevyltä 7,5 gigabit-

tiä.  
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Kuva 1. Nvidia Share Overlay –kuvankaappausasetukset. 

Nvidia on laittanut myös omia oletusasetuksia (Kuva 1), joista voi valita omalle 

tietokoneelle sopivan. Voi valita matalan, keskitason tai korkean kuvalaadun vi-

deolle. Tietysti voi itse valita omat asetukset resoluutiolle, kuvantaajuudelle ja 

bittinopeudelle/tiedonsiirtonopeudelle.  

Videon kaappaamiseen kuuluu myös kuvan lisäksi ääni, joten siihen on myös 

omat asetukset. Asetuksista voi säätää, kuinka kovalla tietokoneen/pelin äänet 

kuuluvat videolla. Mikäli tietokoneessa on käytössä mikrofoni, asetuksista voi 

säätää mikrofonin äänen kovuutta. Äänet voidaan sijoittaa videon tallennuksessa 

eri raidoille eli kun avaa kuvatun videon videonmuokkausohjelmaan niin pelin ja 
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mikrofonin äänet näkyvät erikseen ja niitä voi muokata haluamallaan tavalla. Tä-

mä toiminto on erittäin kätevä, jos käyttää videonmuokkausohjelmaa ja haluat 

säätää ääniraitoja tarkemmin.  

Nvidia Share Overlayn avulla kaapatut videot tallennetaan mp4-tiedostoina. Tämä 

tiedostotyyppi on yleinen tapa tallentaa videota ja sen pitäisi toimia kaikissa vide-

on editointiohjelmissa.  

2.2 Open Broadcast Software – OBS 

Open Broadcast Software (OBS) on ilmainen ja avoimen lähdekoodin ohjelmisto, 

jota käytetään suoratoistoon ja kuvankaappaamiseen. Ohjelma julkaistiin elokuus-

sa vuonna 2012 ja sitä on kehitetty eteenpäin siitä lähtien.  

Sanoisin OBS:n olevan yksi suosituin ohjelma suoratoistamiseen, koska siinä on 

monia ominaisuuksia, joita ei esimerkiksi ole Nvidian Share Overlayssa. Live-

lähetykseen ja kuvankaappaukseen voi lisätä webkameran, tekstiä, kuvia ja muita 

efektejä.  

OBS:n yleisistä asetuksista voi valita millä kielellä ohjelmaa käyttää sekä voi vali-

ta väriteeman miltä ohjelma näyttää. Myöskin erilaisia asetuksia ulostuloon ja lä-

hetyksiin liittyen voi valita. Esimerkiksi voi valita tuleeko varmistusikkuna, kun 

aloittaa ja lopettaa livelähetyksen. Asetuksista voi valita, tallentaako OBS-

livelähetyksen automaattisesti, kun lähetys aloitetaan.  

Lähetysasetuksista voi valita mille sivulle on aloittamassa suoratoistamisen. OBS 

tukee kaikkia suosituimpia suoratoistamiseen käytettäviä palveluja ja myös monia 

muita (voi valita yhteensä 41 palvelusta). Myös palvelimen voi valita riippuen 

mille sivulle on suoratoistamassa. OBS suosittelee valitsemaan automaattisen ase-

tuksen, joka valitsee parhaimman palvelimen lähettämiseen. Lähetyksen aloitta-

miseen tarvitsee striimiavaimen, jonka voi saada sivun omista tilitiedoista. Tätä 

avainta ei kannata levittää internettiin, koska muuten kuka tahansa voi aloittaa 

suoratoiston omalla sivulla.  
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Ulostuloasetuksista voi säätää lähetyksien ja tallennuksien ominaisuuksia. Esi-

merkiksi voi valita kuvan ja äänen bittinopeuden ja minkälaista enkooderia käytät. 

Tallennukseen liittyvistä asetuksista pystyt valitsemaan, mihin kaapatut videot 

tallennetaan ja minkälaisella laadulla kuvankaappaus suoritetaan. Kaapatut videot 

voi tallentaa FLV-, MP4-, MOV-, MKV-, TS- tai M3U8-tiedostomuotoon.  

OBS:n ääniasetuksista voi säätää lähetyksessä/tallenteessa kuuluvia ääniasetuksia. 

Näytteenottotaajuudesta voi valita 44.1 kilohertsin tai 48 kilohertsin taajuuden. 

Kanava-asetuksesta voi valita tuleeko ääni monona vai stereona, jos omistaa 7.1 

surround soundin. 

Mikäli tietokoneessa on useampi äänentoistolaite tai mikrofoni, voidaan valita 

mistä kuuluu ääntä ja mitkä ovat poissa käytöstä. Mikäli Push-to-talk pikanäppäin 

on käytössä, mikrofoni ottaa vastaan ääntä.  

Kuvan asetuksista voi määrittää, millä resoluutiolla kuva näkyy. Piirtoalueen reso-

luutio kannattaa laittaa samaksi kuin näytön maksimi resoluutio. Ulostuloa eli lä-

hetystä/kaappausta voi myös skaalata suuremmaksi, jos vain haluaa tarkemman 

kuvan. Resoluution skaalaamista suuremmaksi voi tulla ongelmia, koska silloin 

tarvittavia pikseleitä ei ole niin kuvasta voi tulla huonolaatuisempaa. Myös ulostu-

lon FPS:n määrää voi muokata näissä asetuksissa.  

Pikanäppäimiä voi myös muokata itselleen sopiville napeille. Esimerkkinä pi-

kanäppäimiä voi asettaa lähetyksen aloittamiseen ja lopettamiseen. Myös kuvan-

kaappaukselle voi asettaa omat pikanäppäimensä. Mikrofonille voi asettaa myös 

push-to-talk-asetuksen, jolloin mikrofonista kuuluu ääntä vain silloin kun painat 

määrittämääsi nappia.  

Lisäasetuksista pystyy muokkaamaan yleisiä, kuvaan, ääneen, tallentamiseen, lä-

hetyksiin liittyviä viive- ja uudelleenkäynnistysasetuksia. Näillä asetuksilla voi 

hienosäätää esimerkiksi tallennuksen tiedostonimen muotoa, jos oletus ei ole mie-

lestäsi hyvä. 
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OBS:n käyttöliittymästä (kuva 2) näet esikatseluikkunan, valitsemaasi pe-

liin/lähteeseen. Esikatseluikkunassa voi myös muuttaa lähteen kokoa vetämällä 

lähteen reunoissa olevista punaisista ympyröistä. 

 

Kuva 2. Open Broadcast Softwaren käyttöliittymä. 

Skenejen (englanniksi Scene) avulla voi määritellä, mitkä lähteet haluat näyttää 

suoratoistossa/tallennuksessa. Streamaajat käyttävät skenejä usein, kun he vaihta-

vat peliä/ovat tauolla, jotta katsojille ei näytetä vain mustaa ruutua. Skenet voi 

nimetä itse, jotta erilaisten skenejen käyttö olisi helpompaa. Lisäksi voi valita 

skeneille siirtymät, kun vaihdat skeneä. Siirtymiä on vain kaksi vaihtoehtoa, jotka 

ovat häivytys ja suora leikkaus. Häivytyksen kestoa pystyy säätämään haluamak-

seen.  

Lähteistä voi valita minkälaista kuvaa lähetykseen haluaa tai tallennuksessa nä-

kyy. Valittaessa lähdettä saat listan, jossa on erilaisia lähdetyyppejä esimerkkeinä 

voi valita pelin, monitorin, kaappauslaitteen, kuvan tai monen muun lähteen.  

Valittuasi lähteen saat asetusikkunan, jossa voi valita mistä/miten kuva näkyy. 

Mikäli peli on jo käynnissä, voi tila-asetuksesta laittaa ”kaappaa tietty ikkuna”-

asetuksen ja valita käynnissä olevan pelin niin tämän jälkeen kuva tulee näkyviin 
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esikatseluikkunaan. Myös muita asetuksia on saatavilla esimerkiksi voi pakottaa 

kuvan skaalautumaan sopivaksi.  

Käyttöliittymässä on mikseri, jossa voi säätää mikrofonin ja tietokoneen äänen-

voimakkuuksia liukusäätimien avulla. Lisäksi voi laittaa erilaisia suodattimia näil-

le äänilähteille. Suodattimien avulla voi laittaa mikrofoniin ”Noise Gate”-

suodattimen, mikä aktivoi mikrofonin vasta silloin, kun mikrofoniin puhuu tar-

peeksi kovalla äänellä.   

Oikealla reunalla on ohjaimet, joista voi aloittaa lähetyksen tai tallennuksen. Li-

säksi OBS:llä on mahdollista laittaa päälle ns. Studio-tila, jota painamalla esikat-

seluun tulee toinen ruutu, jossa voi säätää seuraavaa näkymää ennen kuin siihen 

siirtyy. Näin saat lähetyksestä/tallennuksesta siistimmän, jos täytyy muokata jo-

tain asiaa lähetyksessä. Ohjaimissa on myös nappi, josta pääset asetuksiin nopeas-

ti sekä poistumisnappi, kun haluat sammuttaa ohjelman. 

2.3 XSplit Broadcaster 

XSplit Broadcaster on OBS:n tavoin tarkoitettu suoratoistamiseen ja kuvankaap-

paamiseen. Julkinen beta versio julkaistiin vuonna 2010. Xplitillä on myös toinen 

ohjelma XSplit Gamecaster, joka on ns. kevyt versio. Gamecasterillä voi yhden 

napin painalluksella aloittaa suoratoistamisen ja kuvankaappauksen, kun taas 

Broadcasterillä voi tarkemmin säätää asetuksia haluamakseen. 

XPlittiin täytyy tehdä tunnukset, jotta ohjelmaa pääsee käyttämään. Joitakin omi-

naisuuksia ei voi käyttää tai niissä on jonkinlaiset rajat. Nämä ominaisuudet saa 

käyttöönsä, jos maksaa lisenssimaksun. Lisenssin voi maksaa 3-, 12- ja 36-

kuukauden välein. Kolmen kuukauden lisenssimaksu maksaa 8,32 dollaria kuu-

kaudessa. Elinikäisen lisenssin ostaminen on myös mahdollista 200 dollarin hin-

nalla. Taulukossa 2 on vertailu, josta nähdään mitä ominaisuuksia on rajattuna il-

maisessa versiossa. (Splitmedia 2018) 
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Taulukko 2. XSplitin lisenssin rajaukset. 

Ominaisuus Ilmainen Premium 

Skenejen määrä 4 Rajaton 

Virtuaalinen kamera Vesileimalla Ei vesileimaa 

Skype videokamera Ei ole On 

Äänilähde, paikallinen 

suoratoisto, suoratoiston 

viive 

Ei ole On mahdollista säätää 

Suoratoisto useammalle 

sivulle yhtä aikaa 
Ei mahdollista On mahdollista 

Lähteen siirtymät ja pro-

jektori  
Ei ole On 

Audion koodekki 
vain AAC 96 kbps. 

mono 

AAC ja muut säädöt 

saatavilla 

Kuvausformaatti ja 

maksimi FPS 

MP4/FLV – 240 FPS 

Vesileima, jos enem-

män kuin 30 FPS 

MP4/FLV  

Ei vesileimaa 

 

XSplitin asetuksista pääsee säätämään yleis-, ääni-, jakamis-, ja pikanäppäinase-

tuksia. Yleisasetuksista voi sallia pelin olevan lähteenä. Pystyt laittamaan asetuk-

sen, jossa suoratoistolähetyksen alkaessa XSplit kopioi linkin, jonka voi liittää, 

vaikka sosiaaliseen mediaan. Voi myös piilottaa katsojamäärät suoratoiston status 

ikkunassa. Esikatseluun voi myös laittaa omat säädöt. Kuvankaappauksen (Ei vi-

deo) tiedostotyypiksi voidaan valita JPEG tai BMP. 

XSplit myös tekee omaa lokiaan, johon se laittaa talteen tietokoneen laitteistotie-

dot, jotta he voivat kehittää XSplittiä paremmaksi. Voi myös kieltää tämän lokin 

tekemisen, jos ei halua tätä tehtävän. 
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Ääniasetuksista voi valita äänen esikatseluominaisuuden, mutta ominaisuuden 

käyttämiseen tarvitset lisenssin. Äänen esikatseluominaisuuden avulla voi seurata 

lopullista äänen ulostuloa valitulta ulostulon laitteelta. 

Tietokoneen äänen ulostulon voi valita seuraavaksi. Pystyt myös asettamaan tälle 

ulostulolle viiveen, jos sellaisen haluaa. Äänenvoimakkuutta voi myös säätää ha-

luamalleen tasolle.  

Mikrofonin asetukset ovat melkein samanlaiset kuin tietokoneen ulostulon. Voi 

asettaa mikrofonille asetuksen, jolla saat mikrofonin sulkemaan, kun et puhu mik-

rofoniin. Näin suoratoistoon tai tallennukseen ei tule turhia ääniä. 

Pikanäppäinasetuksista voi määritellä pikanäppäimet itselle sopivaksi. Voi laittaa 

skenen vaihtamiseen pikanäppäimet, myös mikrofonille voi laittaa push-to-talk 

napin mikä oli mahdollista OBS-ohjelmalla. Lähetykselle/tallennuksen aloittami-

sellekin pystyy laittamaan omat nappinsa. 

XSplit-ohjelmalla myös voi jakaa lähetyksen linkin automaattisesti sosiaaliseen 

mediaan ja myös ladata videot suoraan YouTubeen. Jakamisen asetuksissa voi 

antaa luvan XSplitille julkaista Facebookkiin, Twitteriin ja Player.me-sivuille.  

Viimeisenä asetuksissa on kehittyneimmät asetukset, joissa voi säätää videon pro-

sessointimuotoa. Asetuksissa voidaan valita millä keinoin tietokone ja XSplit 

käyttää tietokonelaitteistoa hyödykseen.  

Videon prosessointimuotoja on kolme vaihtoehtoa, joista yksi on keskittynyt 

enemmän prosessorin käyttöön ja toinen keskittyy enemmän näytönohjaimen 

hyödyntämiseen. Kolmas vaihtoehto on Legacy-muoto, joka käyttää enemmän 

prosessoria. 

Muut asetukset liittyvät tietokoneverkkoihin ja lähetyksien tekemiseen. Esimerk-

kinä mikäli haluat käyttää HTML-lähteitä, niin on mahdollista valita selaimen läh-

teen optimointiasetusta, mikä antaa paremman kuvan/animaatiot ja paremman ku-

varuutu päivityksen. Lisäksi voi myös säätää turvallisuusominaisuuksia scripteille 

ja lisäosille.  
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Lisäosat ovat livelähetyksiä helpottavia ohjelmia/scriptejä, joita voi ladata netistä. 

XSplitissä on myös ns. ”kauppa”, jossa on erilaisia lisäosia. Esimerkiksi ”Twitch 

Cheers alert”-lisäosan avulla saat lähetykseen näkyviin viimeisimmän katsojan 

nimen, joka on antanut ”bittejä”, jotka ovat Twitchissä käytettävä ”valuutta” jonka 

avulla voi tukea lähetyksen tekijää.  

XSplitin käyttöliittymässä (Kuva 3) on ensimmäisenä esikatseluikkuna, joka nä-

kyy mustana, kun ei ole valittu lähdettä. Oikeassa alareunassa on skenen valinta-

napit. Ilmaisversiossa voi käyttää neljää erilaista skeneä, mutta ostamalla pre-

mium-lisenssin saa käyttöön enemmän skenejä ja muita ominaisuuksia.  

 

Kuva 3. XSplit-ohjelman käyttöliittymä. 

 

Alareunassa on skenejen lähteiden valinta ja säätämiseen käytettävät työkalut. 

Lähteen lisäämisessä voi valita tietyn käynnissä olevan ohjelman, joka tulee nä-

kyviin esikatseluun. Tietyn tietokoneen näytön kaappaaminenkin on mahdollista, 

mikäli on useampi näyttö käytössä. Tämä kuvaa kaiken, mitä valitulla näytöllä 

tapahtuu.  
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Lähteenä voi myös olla webkamera, kuvankaappauskortti, nettisivu, kuvatiedosto 

ja monet muut. Mikäli käytössä on erilaisia widgettejä (usein jonkinlainen lisäosa) 

voi myös valita näitäkin lähteeksi, mikäli niiden toiminta on sellaista, jota voi 

käyttää lähteenä. 

Lähteitä pystyy kopioimaan ja liittämään toisiin skeneihin helposti käyttämällä 

pikanäppäinyhdistelmiä tai nappeja, jotka ovat lähteiden alapuolella. Lähteitä voi 

myös poistaa ja sekä hienosäätää lähteen asetuksia tarkemmin, mikäli lähteen ku-

vassa on jotain vikana. 

Lisäämällä lähteen esikatseluikkunaan tulee valittu lähde näkyviin. Kuvaa voi 

skaalata oikean kokoiseksi ja liikuttaa kuvaa oikealle paikalle. 

XSplitin alareunassa näkee tärkeitä laitteistoon liittyviä tilastoja. Kuvataajuus eli 

FPS on ensimmäisenä, joka näyttää mikä FPS valitulla lähteellä on. 

Seuraavaksi näkvät prosessoriin liittyvät asiat. Tästä näkee prosessorin ydinten 

määrän ja mikä on tämänhetkinen prosessorin käyttöaste ja kuinka paljon XSplit 

käyttää prosessoria. Lisäksi tästä näkee mikä on prosessorin kellotaajuus. 

Tämän jälkeen ovat näytönohjaimeen liittyvät asiat, mikä näytönohjain on käytös-

sä ja kuinka suuri tämänhetkinen näytönohjaimen kuormitus on ja kuinka suuri 

osuus XSplit käyttää näytönohjainta. Tästä näkee myös näytönohjaimen kellotaa-

juuden. Lopuksi näkee kuinka paljon virtuaalista muistia Xsplit käyttää.  

 

2.4 Kuvankaappauskortit 

Mikäli tietokoneen tehot eivät ole riittävät pelivideon kuvakaappaami-

seen/suoratoistamiseen, on myös mahdollista käyttää kuvankaappauskorttia. Ku-

vankaappauskortteja käytetään myös konsolien (PlayStation/Xbox) kuvankaap-

pauksessa helpottamassa pelikuvan kuvaamisessa ja siirrossa tietokoneelle.  

Konsoleilla pystyy lataamaan videoita suoraan YouTubeen, mutta tällöin joutuu 

lataamaan videot tietokoneelle YouTuben kautta. YouTubesta ei ole mahdollista 
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ladata videoita suoraan, joten joutuu kuvaamaan joko videon uudestaan tai käyt-

tämään toista sivua, joka lataa YouTube videon ja konvertoi sen ladattavaksi. Täl-

lä keinolla voi olla omat riskinsä ja kuvanlaatu voi olla huonompi, koska konver-

tointi voi huonontaa kuvantarkkuutta. 

Kuvankaappauskortteja on kahdenlaista mallia. Toinen malli toimii USB-portin 

kautta, jonka kautta tätä laitetta käytetään joko konsolilla tai tietokoneella. Toinen 

malli laitetaan suoraan kiinni tietokoneen emolevyyn, jonka kautta kuvankaap-

pausta suoritettaan. Kuvankaappauskortit, jotka laitetaan suoraan kiinni emole-

vyyn, voivat olla viiveen kannalta nopeampia kuin USB-liitäntään laitettavat kor-

tit.  

Kuvankaappauskorttien mukana tulee ohjelma, jonka avulla voi säätää kortin toi-

mintaa. Näiden ohjelmien avulla voi säätää esimerkiksi kuvankaappauk-

sen/suoratoiston resoluutiota, kuvataajuutta (FPS), tiedostomuotoa. Joidenkin oh-

jelmien avulla voi lisätä webkameran, mutta ominaisuudet vaihtelevat korttien 

ohjelmistojen välillä.  

Kuvankaappauskorttien hinnat vaihtelevat 80-500 euron välillä. Emolevyyn kiin-

nitettävät kortit maksavat enemmän, mutta niissä on omat hyötynsä esimerkkinä 

kuvanlaatu ja viive voivat olla hieman parempia verrattuna USB-porttiin kiinnitet-

täviin korttimalleihin. Tietenkin ostajan kannattaa tutkia mikä olisi omaan tieto-

koneen/konsoliin paras vaihtoehto. Itselläni ei ole tällaista korttia tällä hetkellä, 

joten tämä jää jatkotutkimusaiheiksi.  
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3 LAITTEISTON VAIKUTUS KUVANKAAPPAUKSEEN 

Tässä kappaleessa käsitellään tietokoneen laitteiston vaikutuksia kuvankaappaa-

miseen. Kuvankaappausta suoritetaan enimmäkseen ohjelmien avulla, mutta eni-

ten kuitenkin kuvankaappauksen laatuun vaikuttaa, minkälaisella laitteistolla sitä 

suoritetaan.  

3.1 Prosessori 

Prosessorit ovat tietokoneen ”aivot”, jotka suorittavat suurimman osan tietoko-

neella tehtävistä asioista. Prosessoreilla on monia teknillisiä eroavaisuuksia, jotka 

vaikuttavat tietokoneen toimivuuteen ja tehokkuuteen.  

Prosessorin tehokkuutta ja nopeutta mitataan yleensä sen kellotaajuudella. Kellon-

taajuus kerrotaan prosessoreissa megahertseinä (MHz) tai gigahertseinä (GHz). 

Tässä tutkimuksessa on käytetty ”AMD FX™-8350 Eight-Core Processor” -

prosessoria eli siinä on kahdeksan ydintä ja kellontaajuudeksi on ilmoitettu 4.00 

GHz.  

Prosessoreilla voi olla useita ytimiä, jotka helpottavat ja nopeuttavat tietokoneen 

toimintaa. Mitä enemmän ytimiä prosessorilla on sitä enemmän, se pystyy suorit-

tamaan erilaisia toimintoja yhtä aikaa ilman, että muiden tehtävien toiminta häi-

riintyy.  

Mitä tehokkaampi prosessori on, sitä enemmän se käyttää sähköä, joka muuttuu 

lämmöksi. Tämän takia prosessorin päälle laitetaan jonkinlainen jäähdytysjärjes-

telmä. Usein tällainen on tehty alumiinista tai kuparista, jotka johtavat hyvin läm-

pöä. Näissä metalliosissa on kiinni tuulettimia, jotka viilentävät näitä osia. Myös-

kin nestemäisiä jäähdytysmenetelmiä on olemassa.  

Monissa kuvankaappausohjelmissa on mahdollista valita käyttääkö kuvankaap-

pausprosessissa enemmän prosessoria tai näytönohjainta. Tämän takia tehokas 

prosessori on hyvä olla käytössä, mikäli on tarkoitus käyttää prosessoria kuormit-

tavia asetuksia.  
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3.2 Näytönohjain 

Näytönohjaimet suorittavat grafiikkaan liittyviä toimintoja. Näytönohjaimen avul-

la saadaan kuvaa tietokoneen näytölle. Kuten prosessoreissa näytönohjaimissakin 

on kellotaajuus. Kellotaajuudet vaihtelevat 1000-1600 megahertsin välillä. 

 Pelaamisessa näytönohjain on tärkeä osa tietokonetta, koska peleissä on paljon 

grafiikkaa, jota täytyy piirtää. Näytönohjainta kuitenkin tarvitaan tietokoneen toi-

mintaan, vaikka tietokoneella ei pelattaisi.  

Näytönohjaimilla on myös oma muisti, minkä suuruus vaihtelee 1 gigatavun ja 12 

gigatavun välillä. Mitä enemmän näytönohjaimella on muistia sitä enemmän, se 

pystyy käsittelemään suurempia resoluutioita, tekstuureja ja muita tekniikoita ku-

ten reunojen pehmennys (anti-aliasing). Muisti ei kuitenkaan paranna näytönoh-

jaimen suoritusta vaan se vaikuttaa siihen, kuinka paljon yksityiskohtia se voi 

renderöidä.  

Näytönohjaimet käyttävät paljon sähköä ja tämä muuttuu lämmöksi. Tämän takia 

näissä korteissa on usein monta tuuletinta, jotka pyrkivät viilentämään näytönoh-

jaimen osia, jotta tietokone ylikuumene. Näytönohjaimissakin voidaan käyttää 

nestemäistä jäähdytystä hyödyksi.  

Näytönohjainten toimintaa ja suorituskykyä auttavat myös ajurit, jotka tulevat 

usein näytönohjaimen mukana. Näitä ajureita näytönohjainten valmistajat päivit-

tävät ja kehittävät eteenpäin uusien pelien ja teknologioiden ilmestyessä.  

Tässä opinnäytetyössäni käytän Nvidian GeForce GTX 750 Ti näytönohjainta, 

jossa on 2 gigatavua muistia ja ilmoitettu kellotaajuus on 1085 MHz. Muistin kel-

lotaajuus on 5.4 GHz. 
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3.3 Muisti, tallennustila ja muut osat 

RAM (Random Access Memory) eli muisti on tärkeä osa tietokoneen toimintaa. 

Muistin avulla tietokone säilöö ja käsittelee tietokoneen dataa ja koodia, jota tie-

tokone käyttää. Prosessori käyttää muistia hyvin paljon omassa toiminnassaan ja 

tätä tietoa siirretään erilaisten väylien avulla. Multimediaa käytettäessä muistin 

määrää voidaan tarvita hyvin paljon.  

Muistikampoja on erikokoisia ja mallisia. Muistin koko voi olla 1 gigatavua tai 

jopa 32 gigatavua. Muistikampojen kellotaajuus ilmoitetaan MHz-muodossa.  

Videossa on liikkuvaa kuvaa ja ääntä, jossa on paljon dataa, joka pitää tallentaa. 

Tämän takia videoiden säilyttämiseen tarvitaan paljon tallennustilaa. Halusin tie-

tää kuinka paljon tilaa videot vievät, joten tein testejä Nvidian Share Overlayn 

avulla ja kuvasin minuutin kestäviä videoita eri resoluutioilla ja bittinopeuksilla. 

Kaikki videot kuvattiin 60 kuvaruutu päivitys (FPS) asetuksella. 
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Taulukko 3. Videoiden tiedostokokoja eri asetuksilla. 

Resoluutio / Laatu Bittinopeus Tiedoston koko 

360p / Matala 14 Mbps 101 MB 

360p / Keskitaso 20 Mbps 147 MB 

360p / Korkea 41 Mbps 296 MB 

480p / Matala 21 Mbps 156 MB 

480p / Keskitaso 41 Mbps 294 MB 

480p / Korkea 49 Mbps 358 MB 

720p / Matala 14 Mbps 108 MB 

720p / Keskitaso 22 Mbps 158 MB 

720p / Korkea 50 Mbps 359 MB 

 

Kuten taulukosta 3 ilmenee, mitä korkealaatuisempaa videota kuvaa niin sitä 

enemmän se vie tilaa. Mikäli haluaa tallentaa viisi minuuttia 720p/60FPS, se tulee 

viemään kovalevyltä tilaa noin 1,8 Gigabitin verran.  

Tietokoneen toimivuuteen tarvitaan myös emolevy ja virtalähde, mutta nämä eivät 

vaikuta kuvankaappaukseen. Emolevyn ja virtalähteen on oltava kuitenkin yh-

teensopivia kaikkien osien kanssa, jotta tietokoneen käyttö onnistuu. 

3.4 Internet-yhteys 

Internet-yhteyttä ei varsinaisesti tarvita, kun kuvankaappausta suoritetaan. Mikäli 

käyttää suoratoistoa pelikuvan kuvaamiseen, siihen tarvitsee tarpeeksi hyvän in-

ternet-yhteyden. Suoratoistamiseen kuitenkin tarvitaan enemmän lähetysnopeutta 

kuin latausnopeutta, koska suoratoistamisessa lähetetään kuvaa suoratoistamiseen 

valitsemalleen sivun palvelimelle.  



23 

 

Taulukosta 4 näkee, kuinka suuren bittinopeuden hyvänlaatuisen kuvan suoratois-

tamiseen. 720p/60 FPS kuvan suoratoistamiseen tarvitsee 3500-5000 kbps bitti-

nopeuden, jotta kuvasta saa tarpeeksi hyvän. (Twitch 2018) 

Taulukko 4. Twitch-sivun suosittelemat bittinopeudet  

Resoluutio ja FPS Bittinopeus 

1080p/60 FPS 4500-6000 kbps 

1080p/30 FPS 3500-5000 kbps 

720p/60 FPS 3500-5000 kbps 

720p/30 FPS 2500-4000 kbps 

480p/60 FPS 1500-3000 kbps 

 

Mikäli haluaa suoratoiston kuvan olevan hyvälaatuinen, täytyy internet-yhteyden 

lähetysnopeuden olla tarpeeksi nopea. Verkkoyhteys voi kuormittua liikaa, jos 

yrittää liian korkealla bittinopeudella tehdä lähetystä ja kuva näkyy pätkivänä. Li-

säksi se voi vaikuttaa tietokoneen suorituskykyyn ja varsinkin monipelien pelaa-

minen voi olla mahdotonta, koska viive peliserveriin kasvaa.  
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3.5 Peli 

Itse pelilläkin on paljon vaikutusta kuvankaappaamiseen ja tietokoneen suoritus-

kykyyn. Peleillä on erilaisia muuttujia, jotka vaikuttavat tietokoneen laitteiston 

suorituskykyyn.  

Pelin genrelläkin on vaikutusta, koska esimerkiksi simulaatio- ja strategiapelit 

voivat vaatia enemmän prosessorin tehokkuutta erilaisten laskukaavojen ratkai-

semiseen, kun taas toiminta- ja roolipelit voivat vaatia enemmän näytönohjaimen 

resursseja grafiikan piirtämiseen.   

Pelit rakennetaan usein erilaisten pelimoottorien ympärille ja näillä on omat omi-

naisuudet. Laitteiston kehittyessä, myös pelimoottoreita kehitetään tehokkaim-

miksi.  

Suuremmat peliyhtiöt rakentavat omat pelimoottorinsa esimerkkinä Valve käyttää 

omaa Source 2-pelimoottoriaan Dota 2 ja Counter Strike: Global Offensive peleis-

sään. Valmistajat myyvät lisenssejä näihin pelimoottoreihin, jotka antavat luvan 

käyttää pelimoottoria pelin tekemiseen. 

Pelit käyttävät erilaisia grafiikkatyylejä ja tapoja piirtää grafiikkaa. Pelit voivat 

käyttää kolmiulotteista grafiikkaa, jotka vaativat huomattavasti enemmän resurs-

seja kuin kaksiulotteiset pelit. Grafiikan tekstuureille on myös yleensä saatavilla 

eri valintoja, mitkä vaikuttavat pelin ja tietokoneen suorituskykyyn. 

Laitteiston laajuuden vuoksi pelinkehittäjien pitää yrittää optimoida pelin toimi-

vuus mahdollisimman hyväksi. Pelinkehittäjät ja näytönohjainten valmistajat 

usein tekevät yhteistyötä, jotta peli sekä näytönohjain toimisivat keskenään tar-

peeksi hyvin.  

Näytönohjainten valmistajat julkaisevat ”Game Ready Driver”-ajurit, jotka usein 

julkaistaan yhtä aikaa pelin julkaisun yhteydessä. Esimerkkinä Nvidia julkaisi 

13.11.2018 ”Game Ready Driver”-ajurit, jotka on optimoitu 15.11.2018 julkais-

tuun Battlefield V-peliin. 
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4 KUVANKAAPPAUS  

Tässä kappaleessa käyn läpi kuvankaappauksen tavoitteista ja kerron kuinka eri 

ohjelmat toimivat käytössäni. Lopuksi arvioin, mikä ohjelmista on paras käyttöö-

ni. 

Tavoitteenani on saada mahdollisimman hyvää videokuvaa kuvaamalla tietoko-

neellani ja ohjelmilla. Yleisin resoluutio mitä käytetään, on 1080p. Tällä resoluu-

tiolla en pysty kuvaamaan, koska näyttö on vain 1366*720 eli tämän takia joudun 

kuvaamaan 720p resoluutiolla. Kuvaruutupäivityksessä tavoittelen 60 FPS:ää, 

mutta tämäkin voi olla haastavaa. Lisäksi otan huomioon, kuinka hyvin peli toimii 

kuvankaappauksen aikana. 

Tutkin kuvankaappausta seuraavilla peleillä: The Witcher 3: Wild Hunt, Over-

watch ja Rocket League. The Witcher 3: Wild Hunt on puolalaisen CD Projektin 

tekemä roolipeli, jossa seikkaillaan Geralt-hahmolla. Tämä peli vaatii näistä pe-

leistä eniten suorituskykyä tietokoneelta. Tämän takia pelin grafiikka-asetukset on 

asetettu keskitasolle, jotta peli FPS olisi yli 60 joillakin alueilla. 

 Overwatch on amerikkalaisen Blizzard Entertainmentin tekemä tiimipohjainen 

räiskintäpeli, joka vaatii vähemmän suorituskykyä tietokoneelta verrattuna The 

Witcher 3-peliin. Pelin julkaisun aikana tietokoneen laitteisto pystyi vain käyttä-

mään myöskin keskitason grafiikkaa, mutta nykyhetkellä pelinkehittäjät ja näy-

tönohjain valmistajat ovat kehittäneet peliään ja ajureitaan, niin maksimigrafiikoi-

den käyttö onnistuu ilman että FPS ja pelattavuus kärsii. 

 Rocket League on amerikkalaisen Psyonixin tekemä moninpeli, jossa pelataan 

jalkapalloa autoilla. Rocket League on kevyt peli, joten grafiikka-asetukset on lai-

tettu maksimiasetuksille, mutta se on myös nopeatempoinen peli, joten bittinopeus 

voi vaikuttaa kuvanlaatuun.  

Moninpeleissä on vaikeaa saada samanlaista vertailua aikaiseksi, koska muuttujia 

on monenlaisia. Tämän takia tallennan Overwatch ja Rocket League pelejä yhden 

ottelun verran, mikä voi vaihdella 10-20 minuutin välillä. The Witcher 3-pelissä 
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pystyn valitsemaan, mitä teen pelissä ja pystyn lataamaan aikaisemman tallennuk-

sen samasta paikasta, joten voin tehdä tämän saman uudestaan jokaisella ohjel-

malla ja kuvaustavalla.  

4.1 GeForce Experience - Share Overlay 

Share Overlayn kuvankaappausominaisuuksia on tullut käytettyä muidenkin pe-

lien kanssa, joten ohjelman käyttö on jo ennestään tuttua. Kuvankaappauksia olen 

tehnyt World of Warcraft, Sea of Thieves, Monster Hunter: World ja Destiny 2- 

peleistä. 

Share Overlayn käyttö on todella helppoa, koska se on koko ajan taustalla päällä. 

Record-ominaisuuden saa päälle vain painamalla näppäinyhdistelmää. Instant 

Replay-ominaisuus täytyy laittaa päälle, jotta sen toimintoja voidaan käyttää. 

Kuvankaappauksessa käytettävään asetuksiin (Kuva 1.) en tehnyt suuria muutok-

sia. Instant Replay-ominaisuuden videon pituudeksi asetin 15 minuuttia ja bitti-

nopeudeksi määritin 10 Mbps mikä oli matalin saatavilla oleva bittinopeuden ase-

tus. Kokeilin myös kuvankaappausta 30 Mbps bittinopeudella. Muihin asetuksiin 

ei tullut muutoksia.  

The Witcher 3 peliä kuvattaessa en huomannut vaikutusta pelattavuuteen kum-

mallakaan kuvaustavalla. Pelin FPS vaihteli 55-70 välillä, mikä on ihan hyväksyt-

tävä pelaamisen kannalta.  

Kuvatut videot olivat tarkkoja, mutta koska pelin FPS laski välillä alle 60, tavoi-

teltuun 60 FPS:n videoon ei aivan päästy. Laskemalla tekstuurien laatua mata-

lammaksi pelin FPS olisi voinut saada pelin suorituskykyä paremmaksi, mutta täl-

löin peli näyttäisi huonolta.  

Bittinopeudella ei ollut vaikutusta pelin toimivuuteen. Tarkkuus oli 30 Mbps bit-

tinopeudella kuvattuna hieman tarkempi. Lisäksi suuremmalla bittinopeudella ku-

vattu video vei tallennustilaa 1,29 gigabitin verran, kun taas 10 Mbps bittinopeu-

della video vei vain 292 megabittiä tallennustilaa. 
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Rocket League-peliä kuvattaessa ei myöskään ollut vaikutusta pelattavuuteen. 

Kuvattujen videoiden tarkkuus oli hyvää, vaikka peli on nopeatempoinen. Pelin 

FPS pysyi 95-115 välillä.  

Instant Replayllä kuvattaessa sattui kentäksi sellainen, jossa on paljon sumua ja 

sadetta, joka vaikutti pelin suorituskykyyn. FPS pyöri 75-90 välillä, joka on silti 

hyväksyttävää. Tämän takia tein myös toisen testin kentällä, jossa ei ollut sadetta 

ja sumua. Tässä testissä pelin FPS oli samalla tasolla kuin Record-ominaisuutta 

käyttäessä.  

Instant Replay-videoilla oli myös havaittavissa pientä pätkimistä. Enemmän pät-

kimistä oli sumussa ja sateella kuvatussa videossa. Toisessa testissä pätkimistä 

kesti vain 1-2 sekunnin ajan.  

Overwatch-pelissä ei ollut ongelmia kuvauksen kanssa. Pelattavuus oli myös sa-

manlaista kuin kuvankaappausta ei olisi ollenkaan käytössä. Overwatch on myös 

nopeatempoinen peli ja lisäksi pelaajia on yhteensä 12, joten renderöitävää on pal-

jon.  

Pelin FPS pysyi 90-130 välillä, mikä on hyväksyttävä tulos. Kuvatut videot olivat 

tarkkoja ja pätkimistä ei ollut havaittavissa kummallakaan kuvaustavalla.  

4.2 Open Broadcast Software 

OBS:llä on paljon erilaisia ominaisuuksia, joilla voi säätää kuvanlaatua. Lisäksi 

OBS käyttää kahta enkooderia (x264 ja NVENC H.264) kuvankaappaukseen. En-

kooderien avulla muutetaan dataa yhdestä formaatista toiseen. Enkoodereita on 

ohjelmistoon tai laitteistoon pohjautuvia. H.264-enkoodereita suositellaan HD-

tasoisen videon pakkaamiseen. (Muvi 2018) 

Kuvankaappauksen lisäksi olen myös kokeillut suoratoistaa pelaamistani Twitch-

sivulle, mutta internetyhteyden ja laitteiston suorituskyky eivät riitä siihen. Tämä 

kuvankaappaustapa jää jatkotutkimuksiin. 
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The Witcher 3 peliä kuvattaessa ei ollut vaikutusta pelin suorituskykyyn tai pelat-

tavuuteen. Ensimmäinen kuvankaappauksen tein 2000 bittinopeudella ja x264-

enkooderia käyttäen. 

 

Kuva 4. The Witcher 3 kuvattuna 2000 ja 8000 bittinopeudella. 

 

Bittinopeudella on suuri vaikutus kuvan tarkkuuteen. Kuvasta 4 näkee 2000- ja 

8000-Mbps bittinopeuden eron. Vasemmalla puolella olevat ruohikot ja puut ovat 

vähän epäselviä, kun taas oikealla olevat ovat paljon selkeämpiä. Molemmat ku-

vat on otettu pelihahmon ratsastaessa kovalla vauhdilla. 

Enkooderin vaikutus tuli huomattua heti kun videoita katsoi. Käytettäessä x264-

enkooderia niin taistelun alkaessa video alkoi pätkimään. Videon pätkimistä ei 

ollut havaittavissa NVENC H.264- enkooderiin vaihtaessa.  

The Witcher 3 pelin FPS oli kuvattaessa 50-63 välillä, mikä tarkoittaa sitä, että 

myös tälläkään ohjelmalla ei päästy tavoiteltuun 60 FPS:n videoon. Ratkaisu olisi 

varmasti tekstuurien laadun alentaminen ja laitteiston päivittäminen.  

Rocket League peliä kuvattaessa ei ollut pelaamiseen vaikutusta. Tällä kertaa vi-

deoilla ei ollut havaittavissa pätkimistä kummallakaan enkooderilla. Videot hie-



29 

 

man epäselviä, mutta nostamalla bittinopeutta tarkkuutta saa lisää videoon. Kuvat-

taessa pelin FPS vaihteli 80-100 välillä.  

Overwatch pelin kuvauksessa ei pelaamiseen tullut häiritseviä tekijöitä. Kuvatessa 

NVENC H.264- enkooderilla pelin FPS pysyi 80-110 välillä, kun taas x264-

enkooderilla se pysyi 65-100 välillä.  Videoissa ei ollut havaittavissa pätkimistä ja 

videot olivat tarkkoja. Tarkkuutta saisi varmasti lisää tämänkin pelin videoihin 

lisäämällä bittinopeutta.  

4.3 XSplit Broadcaster 

XSplitillä on myös paljon erilaisia asetuksia, joilla voi säätää kuvankaappausta. 

XSplit käyttää samoja enkoodereita kuin OBS:llä on käytössä. XSplitin asetuksien 

mukaan x264-enkooderi käyttää enemmän prosessorin tehoja, kun taas NVENC 

H.264-enkooderi käyttää näytönohjainta. Videoihin tulee myös vesileima, jos ku-

vaa yli 30 FPS:n videota. 

 

Kuva 5. XSplitin kuvankaappaus asetukset. 

XSplitillä ei voi valita mitä bittinopeutta käyttää kuvankaappausta suorittaessa. 

Laadun tason voi valita matalasta korkeaan tasoon. Kuvassa 5 näkee eri asetus 
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valikot kuvankaappaukseen liittyen. Videoiden tiedoista näkyi, että korkeimmalla 

laadulla kuvattuna videoiden bittinopeus oli noin 9300 Mbps. 

Kuten muissakin kuvankaappausohjelmissa pelien kuvaamisisessa en huomannut 

vaikutuksia pelien pelattavuuteen. XSplit on kuitenkin mielestäni hieman enem-

män tietokoneen suorituskykyyn vaikuttava. 

The Witcher 3 peliä kuvatessa peli FPS pysyi 50-60 välillä.  Eri enkooderien välil-

lä ei ollut vaikutusta videon laatuun. Kuvan tarkkuus voisi olla parempi, mutta 

bittinopeutta ei voi säätää OBS:n tai Nvidian tavoin. Varmasti paremmalla tieto-

koneen laitteistolla voisi saada parempaa tulosta.  

Rocket League pelin kuvauksessa FPS pysyi 80-100 välillä. Videoiden tarkkuu-

dessa ei ole valittamista, vaikka kuva saattaa olla vähän epätarkka, kun pelissä on 

paljon liikettä. Enkoodereilla ei vaikutusta kuvan laatuun.  

Overwatch pelissä kuvankaappausta tehdessä FPS oli 80-100 välissä. Videoiden 

tarkkuus on vähän heikompi verrattuna OBS tai Nvidian Share Overlaylla kuvat-

tuihin videoihin. Enkoodereilla ei ollut vaikutusta videon pätkimiseen tai tarkkuu-

teen. 

4.4 Vertailu 

Vertailussa otan huomioon käyttökokemuksiani ja videoiden laatua. Lopuksi pää-

tän mikä ohjelma/ohjelmat voivat olla parhaita omaan käyttöön.  

XSplit on mielestäni heikoin vaihtoehto. Ensinnäkin kaikkia ominaisuuksia ei saa 

käyttöön ilman lisenssin ostamista. Ohjelmaa käynnistäessä täytyy tehdä tunnuk-

set, joilla täytyy kirjautua, mikäli haluaa käyttää ohjelmaa. Kirjautumisen jälkeen 

täytyy katsoa 10 sekunnin verran mainoksia lisenssistä, jotta pääsee käyttämään 

ohjelmaa.  

Ohjelman käyttö kuitenkin on helppoa. Lähteiden löytäminen tapahtuu melkein 

automaattisesti, kun painaa kuvalähteen lisäämiseen tarkoitettua nappia. Tämän 

jälkeen vain skaalaa pelikuvan oikean kokoiseksi esikatseluruudulle.  



31 

 

Kuvankaappaamiseen ei ollut hirveästi asetuksia, joiden avulla voisi säätää tar-

kemmaksi. Bittinopeutta ei pystynyt säätämään tarkkaan. Yli 30 FPS:n videon ku-

vakaappaukseen tulee myös vesileima, jonka saa pois vain ostamalla lisenssin. 

Kuvatut videot olivat kuitenkin tarpeeksi tarkkoja, jos vesileima ei häiritse liikaa.  

OBS oli mielestäni erittäin hyvä kuvankaappaukseen. Ensinnäkin se on ilmainen 

ohjelma ja on paljon eri asetuksia, joilla voi säätää kuvankaappauk-

sen/suoratoistamisen omalle laitteistolle ja pelille sopivaksi.  

Ohjelman käyttö on myös helppoa, vaikka ohjelmassa on paljon säädettävää. Läh-

teen valinta on helppoa käytettäessä ”ikkuna”-valintaa, josta näkee mitkä ohjelmat 

ovat käynnissä tietokoneella. Tämän jälkeen vain muuttaa pelikuvan esikatseluik-

kunassa oikean kokoiseksi.  

Kuvankaappauksessa pystyi säätämään helposti bittinopeudeksi itselle sopivaksi. 

OBS ei vaikuttanut tietokoneen suorituskykyyn ainakaan huomattavasti. Myös 

videoiden laatu oli mielestäni tarpeeksi tarkka. 

Vaikka en onnistunut kuvaamaan The Witcher 3: Wild Hunt-peliä 60 FPS:n ta 

voitteella, silti laadultaan parhaimmat tulokset kuitenkin sain Nvidian Share Over-

layn kanssa. Muiden pelien kuvaamisessa kuitenkin kaikki ohjelmat onnistuivat. 

Share Overlayn käyttökin on helppoa, kun asetukset eivät ole kovin monimutkai-

set. Lisäksi Instant Replay on kätevä käyttää, mutta videoon voi tulla kuvaa työ-

pöydästä tai nettiselaimesta, jos vaihdat pelistä työpöytään/selaimeen kuvaamisen 

aikana.  

Tulevaisuudessa käyttäisin Nvidian Share Overlayta sen käyttö on helppoa. Riip-

puen tietysti käyttötarkoituksesta ja koneen laitteistosta. Myös pelillä on vaikutus-

ta valintaan. Mahdollisesti käyttäisin myös Open Broadcast Softwarea, jos tarvit-

see esimerkiksi mikrofonille erilaisia suodattimia. Webkameran käyttö ja siirtely 

on myöskin helpompaa OBS:llä. 
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää sopiva yhdistelmä pelin kuvankaappaami-

seen ja mielestäni onnistuin löytämään yhdistelmän, joka toimi peleille, jotka ei-

vät vaadi tietokoneelta paljoa suorituskykyä. Peleille mitkä vaativat enemmän tie-

tokoneen laitteistolta en pystynyt löytämään sopivaa yhdistelmää, joten mielestäni 

sen voi korjata vain päivittämällä laitteistoa tehokkaammaksi.  

Ongelmia opinnäytetyön tekemisessä ilmentyi laitteiston ja internetyhteyden 

kanssa. Suoratoistamisesta kirjoitin paljon ja sitä en pystynyt testaamaan kunnol-

la. Internetyhteyteni ei ollut tarpeeksi tehokas lähettämään tarpeeksi hyvälaatuista 

kuvaa. Suoratoistamista kuitenkin käytetään joissain tilanteissa pelin kuvankaap-

paamiseen. Pelinkehittäjät voivat näyttää peliin suunniteltuja ominaisuuksia tällä 

tavoin, jos he eivät halua peliä vielä pelaajien käsiin. 

Jatkotutkimuksia voisi tehdä suoratoistamisesta ja kuvankaappauskorteista. Ku-

vankaappauskortit ovat kuitenkin hyvin suosittu tapa kuvakaapata pelikuvaa. Ku-

vankaappauskortit ovat kuitenkin sen verran kalliita en opiskelijana pystynyt sel-

laiseen sijoittamaan. Mahdollisesti jatkotutkimusta voisi tehdä myös XSplit-

ohjelmasta, johon on ostanut käyttölisenssin. 

Opinnäytetyöstä voi olla hyödyllinen, jos etsii tapoja, joilla voi kuvata pelikuvaa. 

Tässä työssä kuitenkin käydään läpi kolme ohjelmaa, joilla tätä voi suorittaa. 

Myös kävin läpi minkälaiset asiat vaikuttavat laitteiston osalta kuvankaappauk-

seen. 

Opinnäytetyötä oli mukava tehdä, koska aihe oli mielenkiintoinen. Lisäksi siinä 

pääsi tekemään itselle mieleistä toimintaa. Mielestäni olisi voinut vielä tarkemmin 

tutkia kuinka paljon kuvankaappaus vaikutti tietokoneen toimintaan. Jonkinlaisia 

tarkempia lukuja, kun olisi saanut prosessorin/muistin/näytönohjaimen toiminnas-

ta niin olisi voinut saada tarkemman kuvan toiminnasta.  

Itse olin kuitenkin yllättynyt kuinka paljon helpompaa kuvankaappaus on nykyai-

kana verrattuna siihen mitä se oli, kun lukiossa sitä viimeksi olin kokeillut. Lisäk-



33 

 

si rajasin opinnäytetyön ulkopuolelle monta erilaista ohjelmaa, jotta opinnäytetyö 

ei olisi liian laaja. Esimerkkejä ohjelmista, joita rajasin opinnäytetyöni ulkopuo-

lelle: Fraps, Dxtory ja Streamlabs OBS. Jatkotutkimuksia voisi näistäkin ohjel-

mista tehdä. 

Kuvankaappausohjelmia voisi käyttää myös ohjeistuksessa, koulutuksessa ja 

markkinoinnissa. Ohjelmilla voidaan kuvata pelien lisäksi melkein mitä tahansa 

tietokoneella tehtävää toimintaa.  Ohjelmien avulla voidaan tehdä videoita, joilla 

voidaan kouluttaa ja ohjeistaa toimintaa. Mikäli mainokseen tai videoon tarvitaan 

kuvaa nettisivusta tai ohjelmasta se onnistuu hyvin kuvankaappausohjelmilla. Edi-

tointiohjelmilla näitä videoita voi muokata tarpeen mukaan. 
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