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esiteltiin erilaisia yhdistelmiä, joita valmistetuista komponenteista pystyttiin luomaan.
Työn päätelmässä tultiin siihen tulokseen, että modulaarisuus on erittäin käytännöllinen ja aikaa säästävä
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This thesis focuses on modularity in game level design. Modularity means the combination of different
compatible components for creating larger structures. This thesis looks at modularity from the game
graphics point of view.
The theoretical part of the thesis focuses on the history and use cases of modularity in older games and
how these use cases have changed in time. There are also examples from games to illustrate how modularity can be used in level design.
The thesis aims to clarify what aspects of modularity require attention and what kind of practices are useful.
An example of these aspects are standards, which need to be precise throughout the whole model to ensure seamless combinations.
In the practical part of the thesis, a 65-part modular component set was modelled and textured with the
goal of creating an old factory building. A rough sketch of the factory was first made, that could be used as
a basis for the needed parts. At the end of the practical part, the finished factory is showcased along with
other possible combinations using the same components.
The conclusion of the thesis was that modularity can be a useful and time-efficient way to create buildings
and other game objects for games. This, however, requires a deep knowledge of modularity and extensive
planning from the beginning.
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Symboliluettelo

LOD = 3D-objektin eri yksityskohtatasot
Modulaarisuus = Yhteensopivien osien yhdisteleminen
Normaali = 3D-mallin pinnasta poispäin oleva vektori
Origo = 3D-mallin määritetty keskipiste
Peliobjekti = Pelikehityksessä käytettävä 3D-mallinnus tai muu objekti
Proseduraalinen = Algoritmilla luotu asia
Tekstuuri = 3D-mallin pintaan levitettävä kuvio
Tekstuuriatlas = 3D-mallin tekstuurit sisältävä kartta
Verteksi = 3D-avaruudessa sijaitseva piste
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Johdanto

Modulaarisuus

tarkoittaa

erilaisten

yhteensopivien

osien

yhdistelemistä

suurempien

kokonaisuuksien luomiseksi. Nämä osat ovat moduuleja, joiden mittasuhteet ja kiinnitystavat
ovat standardisoidut mahdollisimman laajan yhteensopivuuden takaamiseksi. Joissain
yhteyksissä moduuleista voidaan käyttää myös komponentti-nimitystä.
Modulaarisuudesta usein käytetty esimerkki ovat Lego-palikat niiden lähes loputtomien
yhdistelmämahdollisuuksien

sekä

yleisesti tunnetun

toimintaperiaatteen

takia.

Lego-

rakennelmat koostuvat sadoista tai tuhansista yksittäisistä palasista, ja ainoastaan kahdella
palasella saattaa olla kymmeniä eri yhdistelmämahdollisuuksia. Useimmissa tapauksissa
modulaarista järjestelmää kehittäessä näin laaja yhteensopivuus voi olla kuitenkin mahdotonta
toteuttaa, joten pyritään käyttämään rajatumpia määriä suurempia komponentteja.
Pelikehitykseen, ja etenkin tässä opinnäytetyössä toteutettavaan työhön, sopivampi vertaus
onkin pakettitalot. Valmiit ja standardisoidut palaset auttavat ja nopeuttavat talon rakennusta.
Haittapuolena suurempien komponenttien käytössä on lopputulosten samannäköisyys. Tätä
pystytään kuitenkin välttämään monipuolisia komponentteja käyttämällä sekä rikkomalla
kokonaisuuksia yksityiskohdilla.
Modulaarisissa järjestelmissä on usein rajatumpia sisäisiä komponenttisarjoja, joista
muodostuvat kokonaisuudet ovat yhteensopivia laajemman moduulisarjan kanssa.
Tässä opinnäytetyössä käyn aluksi läpi, missä ja miksi modulaarisia komponentteja käytetään
pelikehityksessä, ja kuinka niiden luonti teoriassa tapahtuu. Tämän jälkeen on käytännön osuus,
jossa tavoitteenani on luoda monipuolinen ja viimeistelty komponenttisarja tehdasrakennusta
varten.
Valitsin modulaarisuuden opinnäytetyöni aiheeksi, koska olen aina ollut kiinnostunut peleistä,
jotka antavat pelaajalle mahdollisuuden muokata ympäristöään. Haluan perehtyä siihen, kuinka
tällainen muokattavuus pystytään toteuttamaan rakennuksia mallintaessa.
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2

Modulaarisuus peleissä

Modulaarisuutta voi käyttää lähes missä tahansa staattisessa mallinnuksessa, kuten
rakennuksissa, kulkuneuvoissa, maastossa ja jopa kasvillisuudessa. Orgaanisissa tai liikkuvissa
malleissa modulaarisuutta vältetään sen monimutkaisuuden takia, mutta sitä pystytään
käyttämään esimerkiksi vaatteissa ja asusteissa tarpeeksi laajan valmistelun jälkeen.
Moduuleita käytetään myös tapana tuoda vaihtelua pelimaailmaan. Esimerkiksi rekka voidaan
toteuttaa komponenteilla, jolloin rekan lavaa voidaan muokata mallintamalla erilaisia kontteja,
tankkeja tai mitä tahansa asiaan kuuluvaa. Samaa periaatetta pystytään käyttämään lähes
kaikissa yksittäisissä objekteissa, jotka toistuvat pelimaailmassa, mutta hyödyllisintä se on juuri
ajoneuvoissa ja muissa suuremmissa objekteissa. Pienempiä peliobjekteja varten ei välttämättä
kannata rakentaa erillistä komponenttijärjestelmää. Esimerkiksi katuvalot, joita varten on tehty
erilaisia mainoksia, on tehokkaampaa käyttää kokonaisina objekteina kuin pieninä osina.
Mallinnusvaiheessa komponenttien käyttö on kuitenkin hyödyllistä.
Näitä vaihdettavia komponentteja satunnaisesti käyttämällä saadaan pelimaailmaan luotua
realismia ja elävyyttä. Tätä käytäntöä on käytetty tehokkaasti Grand Theft Auto V pelissä, jossa
rekkojen lavoille on mallinnettu useita käyttötarkoituksen perusteella vaihtuvia kuormia. Jopa
autojen sisätiloissa on vaihtelevia yksityiskohtia, kuten tuhkakuppeja ja ilmanraikastimia. Kuvassa
1 on esimerkkejä siitä, kuinka koko ajoneuvon käyttötarkoitus saadaan muutettua vaihtamalla
sen osia.
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Kuva 1. Ajoneuvoyhdistemiä GTA-pelistä. (GTA Wiki 2015.)
Komponenttien käyttö antaa mahdollisuuden implementoida kenttäeditori peliin. Nadeon
Trackmania-pelisarja on hyvä esimerkki tästä. Kuvassa 2 on Trackmania Turbo pelissä luotu kartta,
joka koostuu täysin erilaisista moduuleista.

Kuva 2. Trackamania Turbo pelin kenttäeditori. (Ubisoft 2017.)
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2.1

Modulaarisuuden alkuperä peleissä

1980-luvun aikana pelien grafiikka oli kehittynyt mielikuvitusta vaativista neliöistä jo
tunnistettaviin hahmoihin ja ympäristöihin. Pelien kentissä pystyi kuitenkin huomaamaan useita
toistuvia elementtejä. Sivultapäin kuvatuissa tasoloikissa voi silmään pistää, kuinka sama
ruohotupsu tai kivi tuntuu olevan joka paikassa, tai kuinka ilmassa leijuvat tasot näyttävät hyvin
samanlaisilta. Ylhäältäpäin pelattavien roolipelien kylät koostuivat vain muutamasta erilaisesta
talosta ja metsien puut olivat biologisessa variaatiossaan hyvin rajallisia.
Tuonaikaiset pelikoneet, varsinkin kotona käytettävät konsolit, olivat tehoiltaan hyvin rajallisia.
Pelinkehittäjien oli optimoitava pelejään tehokkaasti saadakseen kaikki hyöty irti pelikasettien
vähäisestä muistista.
Toistuvien elementtien kekseliään käytön voi huomata 1985-vuoden Super Mario Bros. -pelissä.
Selkein esimerkki on maassa näkyvä kuvio, mutta myös pilviä on pystytty hyödyntämään
värinvaihdoksen jälkeen pensaina (kuva 3).

Kuva 3. Super Mario Bros. kenttä. (Super Mario Wiki 2010.)
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3D-pelimoottorien yleistyessä modulaarisen kenttäsuunnittelun käytänteitä alettiin muuttaa
uudenlaiseen pelikehitykseen sopivammiksi. Vanhemmissa Tomb Raider -peleissä modulaarisia
komponentteja on käytetty vähemmän, esimerkiksi ovissa, mutta suurin osa kentästä on tehty
manipuloimalla ruudukko- ja laatikkopohjaista kenttäpohjaa (kuva 4). Lopullinen kenttä
muistuttaa visuaalisesti hyvin paljon modulaarisesti rakennettua kenttää toistuvine muotoineen
ja pintoineen. (NAVGTR 2007.)

Kuva 4. Tomb Raider-pelin kenttäeditori. (IGN 2000)

2.2

Modulaarisuus moderneissa peleissä

Modulaarisuus moderneissa peleissä näkyy useimmiten rakennuksissa ja niiden sisustoissa. Koska
laitteistot eivät enää rajoita kenttäsuunnittelua, käytetään modulaarisuutta pelinkehitystä
nopeuttavana käytäntönä. Modulaarisia komponentteja käytetään myös paikoissa, joissa ne eivät
edes realistista lopputulosta haettaessa pistä silmään. Nämä ovat kohteita, jotka
todellisuudessakin rakennetaan toistuvista elementeistä, kuten rakennukset, tiet ja muu
infrastruktuuri.
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Modernit pelimoottorit tarjoavat useimmiten helpon tavan muovailla maastoa, joten
modulaaristen komponenttien käyttö ympäristön luonnissa on vähentynyt. Jotkin pelikehittäjät
ovat kuitenkin pysyneet ruudukko- ja komponenttipohjaisessa maaston luonnissa visuaalisista
syistä.
Joissain moderneissakin käsikonsoleissa on samoja laitteiston aiheuttamia rajoituksia kuin
vanhemmissa konsoleissa. Näille kehitetyissä peleissä on saatettu käyttää kenttäsuunnittelussa
edelleen samoja modulaarisia käytänteitä kuin vanhemmissa peleissä. Nintendo DS -konsoleille
julkaistuissa Pokémon-peleissä voi nähdä, kuinka maaston suorat seinämät koostuvat itseään
toistavista elementeistä ja kulmat ovat omia palasiaan liitettynä suorien päihin (kuva 5).

Kuva 5. Pokémon Alpha Sapphire. (Nintendo 2014)
Uusimmat DS-linjan konsolit ovat jo tarpeeksi tehokkaita muunkinlaiseen maaston
mallinnukseen, joten voidaan olettaa, että kyseistä tyyliä on käytetty lähinnä visuaalisista syistä.
Viimeisimmissä Pokémon-peleissä maasto onkin tehty jo huomattavasti luonnollisemmista
muodoista.
Pelien tasoja suunniteltaessa on usein useita tavoitteita. Pelin tyypistä riippuen pelaajaa halutaan
ohjata suoraan päämääräänsä kohti tai tämän halutaan löytävän itse tiensä. Tasoille asetetaan
yleensä myös aikatavoite pelin kulun määrittämiseksi. Näitä tavoitteita haettaessa on kenttiä
suunniteltaessa usein tehtävä paljon muutoksia. (Novak 2011.)
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Pelikehityksen alkuvaiheissa yksinkertaiset modulaariset komponentit ovat hyvä tapa varmistaa
kentän toimivuus ja tehdä nopeasti muutoksia tarvittaessa. Useimmiten tämä saavutetaan
aloittamalla kenttäsuunnittelu whitebox-menetelmää käyttäen. Tämä tarkoittaa kentän
alustavaa luomista yksinkertaisilla muodoilla, useimmiten valkoisilla laatikoilla, koska ne ovat
yleisimmissä pelimoottoreissa ja 3D-mallinnusohjelmissa helpoin luotava muoto. Modulaaristen
komponenttien käyttö tässä tapauksessa on hyödyllistä, koska kun kenttään on saatu halutut
elementit, on alustavat modulaariset komponentit helppo korvata viimeistellyillä, lopullisilla
komponenteilla.

2.3

Tekninen hyöty ja optimointi

Modulaarinen kenttäsuunnittelu antaa artisteille enemmän vapautta toteuttaa näkemystään,
mutta vaatii ohjelmoijilta, kenttä- ja pelisuunnittelijoilta enemmän töitä. Varsinkin tilanteissa,
joissa moduuleista rakennetaan maastoa tai rakennuksia automaattisesti, pitää ohjelmoijien ja
artistien tehdä yhteistyötä erilaisten moduulien yhteensopivuuden varmistamiseksi.
Modulaarisuutta voidaan hyödyntää proseduraalisten kenttien luonnissa. Tällaiset kentät
luodaan valmiita palasia satunnaisesti yhdistelemällä, joten erilaisia yhdistelmämahdollisuuksia
on lähes loputtomasti. Tämä kuitenkin vaatii hyvin laajaa valmistelua koodin ja grafiikan osalta,
kuten

erilaisten

maastopalasten

yhteensopivuuden

määrittelyn.

Proseduraalista

kenttägenerointia käyttäessä on myös varmistettava, ettei maasto voi muodostaa ansoja
pelaajalle, kuten kuoppia, joista ei voi päästä pois.
Modulaarisuus tuo mukanaan suuren määrän erilaisia optimointimahdollisuuksia, jotka auttavat
pelinkehitystä varsinkin konsolien kannalta. Koska moduuleita on erityisen helppo muokata
erillisinä osina, voidaan niistä tehdä yksityiskohdiltaan eritasoisia versioita. Tämä mahdollistaa
usealle alustalle samanaikaisen kehittämisen, koska näitä versioita voidaan käyttää tarpeen
mukaan laitteiston tehosta riippuen. Tällaisia eri yksityiskohtatasoja voidaan hyödyntää myös
samalle alustalle kehittäessä LOD-malleina. LOD- eli Level Of Detail -mallit ovat samasta objektista
eri yksityiskohtatasoja, joita vaihdellaan pelaajan etäisyyden perusteella. Tällä tavalla saadaan
säästettyä resursseja vähentämällä niiden mallien yksityiskohtia, joita pelaaja ei pysty tarkasti
näkemään. (Epic Games 2018.)
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Pelimoottorista riippuen erilaiset moduulit tarvitsee ladata kenttää varten vain kerran
riippumatta siitä, kuinka monesti niitä on käytetty. Erilaisten uniikkien mallien käyttöön
verrattuna tämä säästää muistia ja vähentää yksittäisten tasojen lataisaikoja. (Burgess 2013.)
Koska erilaiset moduulit täytyy ladata vain kerran, suurien, paljon samanlaisia moduuleja
käyttävien objektien lataus helpottuu. Tämän lisäksi pelimoottoreilla saattaa olla vaikeuksia
erittäin yksityiskohtaisten ja suurien mallien lataamisessa ja käsittelyssä. Pelaajan laitteistosta
riippuen tämä voi jopa kaataa pelin. Tätä voidaan helpottaa jakamalla malli pienempiin,
vähemmän resursseja vaativiin osiin. (Jones 2011.)
Joissain tilanteissa liian moni moduuli voi olla haitaksi, jos pelimaailmassa on tuhansia yksittäisiä
ladattavia objekteja, vaikka objektit olisivat toistensa kopioita. Tämä voidaan ratkaista
pelimoottorista riippuen koodin avulla instansoimalla samanlaiset komponentit. Mallinnuksessa
tämä voidaan ratkaista yhdistämällä suuret itseään toistavat alueet, kuten laajat lattiat tai isot
seinät, yhdeksi suuremmaksi malliksi. Modulaarisuus nopeuttaa kenttäsuunnittelua, mutta
joissain tilanteissa, kuten tässä, se saattaa aiheuttaa enemmän työtä.
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Modulaaristen komponenttien luonti

Modulaarista komponenttisarjaa suunniteltaessa on aluksi määriteltävä sen käyttötarkoitus. Jos
komponentit on tarkoitettu vain pelinkehittäjien käytettäväksi, voidaan suunnitelmia muuttaa
helposti ajan kuluessa. Jos komponentit kuitenkin tulevat pelaajan manipuloitaviksi, on ne
suunniteltava alusta pitäen sitä käyttötarkoitusta varten.
Komponentteja suunniteltaessa on hyödyllistä kerätä mahdollisimman paljon ja monipuolisesti
referenssikuvia halutusta ympäristöstä. Näistä kuvista voidaan alkaa rajaamaan tarvittavia osia
(kuva 6). (Zhdanov 2017.)

Kuva 6. Komponenttien rajaus referenssikuvasta. (Zhdanov 2017.)
Pelaajan käytettäväksi tarkoitetulle moduulisarjalle on annettava tarkoin määritelty teema, jota
kaikki osat seuraavat. Jos pelaajalle annetaan esimerkiksi mahdollisuus luoda omanlaisensa
rakennus pelimaailmaan, saadaan tarkasti rajatulla teemalla varmistettua kokemattomankin
suunnittelijan tuotoksien saumaton yhteensopivuus pelimaailman kanssa. Peleissä, jotka antavat
pelaajille enemmän vapautta tuotoksiensa kanssa, voidaan käyttää useampia teemoja. Usean
teeman hyöty tulee hyvin esille Planet Coaster -pelissä, jossa pelaajat ovat pystyneet muutamaa
pääteemaa yhdistelemällä luomaan kymmeniä uusia. Kuvassa 7 voidaan nähdä, kuinka pelaaja on
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pystynyt yksinkertaisia linna ja villi länsi teemaisia paloja yhdistelemällä luomaan oman
yksityiskohtaisen tyylinsä.

Kuva 7. Pelaajan luomus Planet Coaster pelistä. (Silvarret 2018.)
Vaikka modulaariset elementit ovat hyödyllisiä, kannattaa kenttäsuunnittelussa kuitenkin harkita,
missä tilanteissa niitä tulisi käyttää. Useissa tilanteissa perinteinen, ei-modulaarinen mallinnus ja
kentän luonti voi olla nopeampi ja tilanteeseen sopivampi tapa. Tällaisia tilanteita ovat
esimerkiksi erilaisten maamerkkien luonti pelikenttiin. Maamerkeillä voidaan tarkoittaa kohteita,
joihin pelaajan halutaan kiinnittävän huomio tai perinteisemmässä mielessä patsaita tai muita
todellisia maamerkkejä. Molemmissa tapauksissa maamerkeistä halutaan useimmiten erilaisia,
uniikkeja ja silmään pistäviä. Tällaisissa tilanteissa toistuvia elementtejä kannattaa välttää, joten
modulaaristen komponenttien käyttö ei välttämättä ole suositeltua.
Modulaaristen komponenttien luonnissa on kiinitettävä huomiota neljään tärkeään asiaan:
standardit, mallinnus, saumat ja toistuvuus. Nämä asiat huomioon ottamalla voidaan varmistaa
komponenttien saumaton yhteensopivuus ja uudelleenkäytettävyys.
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3.1

3D-grafiikan perusteet

3D-mallinnukset koostuvat vertekseistä, särmistä ja polygoneista. Verteksit ovat pisteitä 3Davaruudessa, särmät näiden väliin piirrettäviä janoja ja polygonit ovat kolmen tai useamman
verteksin väliin muodostuva pinta (kuva 8).

Kuva 8. Yksinkertaisen 3D-mallin osat.
Origo on 3D-mallin niin sanottu ankkuripiste. Mallin kulma ja koko muuttuvat tämän pisteen
suhteen.
Yleisimmät mallinnusmenetelmät ovat polygonimallinnus ja skulptaus eli veistomallinnus.
Polygonimallinnuksessa jokainen verteksi asetellaan paikalleen erikseen. Skulptauksessa 3D-malli
veistetään ja muotoillaan hyvin samalla tavalla kuin oikeiden patsaiden veistämisessä.
Näiden mallinustapojen lisäksi on photogrammetria, jossa oikeista esineistä otetaan kuvia, joista
voidaan tarkoitukseen tehtyjen ohjelmien avulla laskea 3D-malli. Nelikopterien yleistyessä tätä
tekniikkaa voidaan hyödyntää kokonaisten rakennusten mallintamiseen. Kuvista laskettu malli on
yleensä liian raskas peleissä käytettäväksi. Tämän lisäksi malleissa on usein virheitä, joten ne
joudutaan mallintamaan yksinkertaisempina uudestaan. Vaikka tämä tarkoittaa, että halutusta
esineestä joudutaan luomaan mallinnus useaan kertaan, ovat lopputulokset useimmissa
tapauksissa paljon todenmukaisempia kuin tavallisella mallinnuksella olisi mahdollista.
(Photogrammetry Content in Modular Level Design 2018.)
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3.2

Teksturoinnin perusteet

Tekstuurit ovat 3D-mallien pinnalle heijastettavia kuvioita, joilla voidaan lisätä yksityiskohtia ja
korostaa mallille haluttua ulkonäköä. Tässä työssä käytettävät erilaiset tekstuurit ovat diffuusi-,
normaali- ja karkeuskartat.
Diffuusikartta on käytännössä tekstuurin pohja ja pitää sisällään väri informaatiota. Joissain
tapauksissa tämä voi olla ainoa tarvittava tekstuurikartta, koska se määrittää pinnan kuvion ja on
käytännössä ainoa tekstuuri, jonka vaikutus voidaan nähdä jo kaukaa.
Normaalikartta määrittää valon heijastuskulman eri kohdissa tekstuuria, ja sillä voidaan lisätä
tarkkoja yksityiskohtia tasaisillekin pinnoille. Normaalikarttojen käyttö on suositeltua, koska sillä
voidaan luoda pinnanmuotoja, jotka tavallisesti mallinnettuna veisivät liikaa laskentatehoja.
(Pettit 2015.)
Karkeuskartta määrittää nimensä mukaisesti, kuinka karkeita tekstuurin eri kohdat ovat.
Käyttämällä tätä tekstuurikarttaa voidaan samalle tekstuurille tehdä esimerkiksi erittäin tasainen
ja kiiltävä lasi sekä karkea ja mattapintainen betoni.

3.3

Standardit

Modulaarisessa

kehityksessä

on

erityisen

tärkeää

erilaisten

komponenttien

helppo

yhdisteltävyys. Tästä syystä on on heti suunnittelun alkuvaiheessa hyvä määrittää komponenteille
yhteiset standardit. Näihin standardeihin kuuluuvat osien ulkoiset mitat, kiinnityspisteet,
reunojen muoto sekä kaarevissa osissa kääntymiskulmat.

3.3.1

Mittasuhteet

Osien mitoissa voidaan käyttää tekstuureissa yleisesti käytettyjä kahden potensseja tai itse
määriteltyjä yksikköjä, kuten metrejä. Esimerkiksi yksi seinää muodostava osa voi olla kolme
metriä leveä ja neljä metriä korkea. Nykyaikaiset pelimoottorit tukevat lähes mitä yksikköjä
tahansa, mutta mallinnuksen alkuvaiheessa on hyvä varmstaa tuetut mittasuhteet. Tärkeintä
yksikköjä valittaessa on kuitenkin niiden käyttö kaikissa samaan komponenttisarjaan
mallinnettavissa osissa. (Mader 2005.) Kolmiulotteisten modulaaristen komponenttien luonnissa
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on useimmissa tapauksissa paras käyttää metrijärjestelmän yksikköjä, koska niitä on helppo jakaa
ja verrata todellisuuteen.

3.3.2

Ruudukot

Ruudukkojen käyttö moduuleja mallintaessa ja yhdisteltäessä on suositeltavaa. Useimmissa
pelimoottoreissa pystytään määrittämään ruudukko, johon aseteltavat peliobjektit tarraavat. Jos
tässä ruudukossa käytetään samoja mittasuhteita kuin moduuleja mallintaessa, helpottuu näiden
asettelu ja yhdistely valtavasti. Tämä on erityisen hyödyllistä maastoa tai rakennuksia luodessa,
missä huolimattomasti asetellut komponentit ovat selkeästi huomattavia. Ruudukoita voidaan
hyödyntää yksittäistenkin rakenusten luonnissa, vaikka niitä ei koko pelimaailmassa
käytettäisikään. (Lin ym. 2018.)
Pelimoottoreissa pystytään myös siirtämään objekteja tarkasti määrittämällä haluttu
siirtoetäisyys. Tällä tavalla saadaan komponenttien sijainti määritettyä hyvin tarkasti, mutta
tätäkin tilannetta helpottaa, jos komponentit on luotu selkeiden, yhteisten mittasuhteiden
ympärille.

3.3.3

Kiinnityspiste

Kiinnityspiste on modulaarisissa komponenteissa mallista se kohta, jonka perusteella se
yhdistetään muihin komponentteihin. Kiinnityspisteeksi valitaan useimmissa tapauksissa mallin
origo, jotta mallin kääntäminen ja koon muuttaminen helpottuu. (Perry 2002.) Kuvassa 9 on
esimerkki tilanteesta, jossa kääntyvän aidan kiinnityspiste on asetettu origoon, ja tilanteesta,
jossa origo on keskellä mallia.
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Kuva 9. Aidat, joissa eri origot.
Vaikka komponenttien, joissa kiinityspiste poikkeaa origosta, asettelu voidaan korjata siirtämällä
niitä, on tilanne paljon helpompi, jos kiinnityspiste on alun perin asetettu origoon.
Joissain tapauksissa mallin origosta poikkeava kiinnityspiste on kuitenkin hyödyllinen. Esimerkiksi
yksinkertaista autoa luodessa kaikkien osien origot asetetaan keskelle autoa, jotta osat asettuvat
täydellisesti paikalleen, kun niille annetaan samat koordinaatit. Jos autoon halutaan aukeavia ovia
tai hajoavia osia, asetetaan näiden mallien origot yleensä osan reunaan tai keskelle. Molemmissa
tapauksissa kiinnityspiste on eri paikassa kuin mallin origo.

3.3.4

Kääntymiskulmat

Kompontenteissa, joissa on kaari, kuten kaarevat seinät, tiet tai junaradan palaset, on
kannattavaa käyttää säännöllisiä kulmia, kuten 15, 30 tai 45 astetta. Tärkeintä on määrittää
kulmat siten, että samaa osaa toistamalla saadaan muodostettua täydellinen suljettu ympyrä.
Tällä tavalla pystytään välttymään epämääräisiltä aukoilta lopullista kokonaisuutta luodessa.
Säännöllisten kulmien käyttö myös helpottaa komponenttien asettelua pelimoottorissa ja
mallinnusohjelmissa, koska nämä usein tukevat objektien kääntämistä askeleittain.
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Toinen tapa tehdä kaarevia komponentteja on käyttää bézier-käyriä pelimoottorissa. Bezierkäyrät ovat vapaasti muovailtavia käyriä, joita voidaan käyttää mallien manipuloimiseen. Näitä
käyttämällä voidaan komponenteista luoda paljon vapaamuotoisemmin kaaria kuin valmiita
palasia käyttämällä, mutta niiden käyttö ei ole yhtä tarkkaa kuin valmiiksi mitoitettujen palasien.
Tästä syystä bézier-käyrien käyttö on hyödyllisintä aidoissa, junaradoissa ja muissa tilanteissa,
joissa moduuleja on toistettu vain yhdellä akselilla. (Eulaers 2009.)
Jos rakennuksissa halutaan olevan ylhäältäpäin katsottuna vinoja seiniä, on näihin järkevää tehdä
omat palasensa. Vinot seinät voitaisiin toteuttaa käyttämällä jo tehtyjä moduuleja, mutta näitä
jouduttaisiin venyttämään, jotta ne sopisivat, ja tämä on yleensä lopullisessa rakennuksessa
silmään pistävää. Jos palasia ei venytetä, ne jättävät aiemmin määritellystä mittakaavasta
poikkeavia, epämääräisiä välejä moduuleihin eivätkä sovellu ruudukon kanssa käytettäväksi. (CG
Masters 2014.)

3.4

Mallinnus

Yksinkertaisimpia modulaarisia rakennuksia varten vaadittavat osat ovat seuraavanlaiset: seinä,
katto ja lattia. Näistä osista pystytään jo muodostamaan yksinkertainen rakennus.
Monipuolisuuden vuoksi on kuitenkin suositeltavaa tehdä useita erilaisia moduuleja, vaikka
niiden käyttötarkoitus olisikin sama. Realistisia rakennuksia tutkittaessa voidaan huomata paljon
pieniä ja suuria yksityiskohtia, jotka sitovat rakennuksen yhteen. Näitä yksityiskohtia voidaan
hyödyntää modulaarisessa mallinnuksessa, ja niillä voidaan rikkoa komponenttien toistuvuutta.
Tällaisia yksityiskohtia ovat esimerkiksi erilaiset koristellut elementit ja rakennuksen huoltoon
liittyvät asiat, kuten sähkökaapit ja kaapelit. Realismia haettaessa usein joudutaan yhtä
rakennusta varten käyttämään useampaa komponenttisarjaa. Tämä saattaa johtaa siihen, että eri
sarjoilla on poikkeavat standardit. Eri sarjojen välejä voidaan naamioida aiemmin mainituilla
yksityiskohdilla, tai niitä varten voidaan mallintaa uniikkeja sovitepaloja, joilla erikokoiset palaset
saadaan toimimaan saumattomasti toistensa kanssa.

3.4.1

Komponenttien rajat

Aiemmassa luvussa mainittiin ajoneuvojen osien vaihtelemisen tuomasta realismista ja
elävyydestä. Jos yhdessä ajoneuvossa on useampia vaihtuvia komponentteja, tulee mallintaessa
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ottaa huomioon kaikki mahdolliset erilaiset yhdistelmät. Tämä koskee myös osia, joita pelaaja voi
mahdollisesti vaihdella, kuten puskurit ja pakoputket. Koska puskureissa on yleensä aukko
pakoputkea varten, tulee puskureita mallintaessa ottaa huomioon kaikki erilaiset pakoputket,
jotta ne eivät lävistä toisiaan. Rakennuksia mallintaessa tämä ei ole yhtä suuri ongelma, koska
rakennusten komponentit ovat yleensä yksinkertaisempia kuin ajoneuvojen, mutta siihen
kannattaa silti kiinnittää huomiota. Voi olla tilanteita, joissa esimerkiksi useita moduuleista
rakennettuja käytäviä tai luolia kulkee vierekkäin tai niissä on risteyksiä. Jo mallinnusvaiheessa on
kokeiltava kaikki lopulliseen kenttään mahdollisesti tulevat yhdistelmät ja varmistettava, etteivät
komponentit lävistä toisiaan. (GDC 2016.)
Mallinnusvaiheessa kannattaa objekteista yrittää löytää luonnollisia rajoja. Hyviä esimerkkejä
tästä ovat rakennuksissa erilaiset koristelaudat ja ajoneuvoissa peltien välit. Näiden avulla
pystytään eri komponenttien saumat piilottamaan tehokkaasti. Jos sauma kuitenkin halutaan
näkyvämmälle paikalle, on varmistettava, että eri komponenttien reunojen normaalit ovat saman
suuntaiset. Kuvassa 10 voidaan nähdä saman- ja erisuuntaisten normaalien vaikutus
komponenttien reunoihin.

Kuva 10. Reunojen normaalien yhdensuuntaisuus.
Tämänlaisia tilanteita ovat esimerkiksi, jos rakennuksessa halutaan pystyä vaihtamaan seinän
keskiosa tai ajoneuvoissa pellin eri osat. Näissä tilanteissa usein selvitään mallintamalla ensin
haluttu objekti kokonaan ja sen jälkeen erottamalla siitä eri osat. Erotettava osa on kuitenkin
rajattava olemassa olevien polygonien keskeltä, jotta normaalien samansuuntaisuus voidaan
taata.
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3.4.2

Photogrammetria

Mallinnusvaiheessa

voidaan

hyödyntää

photogrammetriaa

tiettyyn

pisteeseen

asti.

Photogrammetriasta saadut mallit eivät suoraan sovellu modulaarisiksi komponenteiksi, mutta
niitä muokkaamalla ja siistimällä voidaan saada erittäin realistisia lopputuloksia. Tällaisista
malleista voi olla vaikea saada suurempia kokonaisuuksia, kuten rakennuksia, varten erillisiä
rakennuspalikoita. Kokonaisia huoneita voidaan kuitenkin käyttää yksittäisinä moduuleina
rakennuksen sisustan luomiseen. (UnrealEngine 2018.)
Komponenttien mallinnukseen vaikuttaa se, halutaanko pelaajalle antaa mahdollisuus
manipuloida komponentteja. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi pelissä, jossa pelaaja saa
parannella rakennuksiaan erilaisilla päivityksillä. Jos pelaajalle annetaan mahdollisuus nähdä
komponentit irrallisina osina, tulee ne mallintaa joka puolelta huolellisesti. Jos vain pelinkehittäjät
käyttäisivät komponentteja, voitaisiin esimerkiksi seinät jättää taustapuoleltaan kokonaan
mallintamatta.

3.4.3

Origo

Komponenttien origo on sijoitettava siihen pisteeseen, jonka mukaan moduulia halutaan
kääntää, suurentaa ja mistä sen halutaan yhdistyvän muihin komponentteihin. Useimmissa
tapauksissa origo on järkevää sijoittaa johonkin mallin reunaverteksiin. Esimerkiksi rakennusten
palasia mallintaessa seinän origo on järkevää sijoittaa seinää edestä katsoessa vasempaan
alareunaan. (Lin ym. 2018.)
Useimmat 3D-mallinnusohjelmat olettavat, että origo halutaan keskelle objektia. Modulaaristen
komponenttien kohdalla tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa. Koska objektit kääntyvät ja
skaalautuvat origon suhteen, sen jättäminen objektin keskelle vaikeuttaisi tarkkaa yhdistelyä
huomattavasti. (Modular Level and Component Design.)

3.5

Saumat

Saumat ovat tärkein asia yhtenäisen kokonaisuuden luomisessa pienemmistä osista. Samaan
sarjaan kuuluvien komponenttien reunojen muodon on oltava täsmälleen sama. Erimuotoiset
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reunat jättävät lopullisiin malleihin ja objekteihin kaikille pelaajille tutuksi tulleita “reikiä
maailmassa”.
Mallin reunat on helppo kohdistaa, jos aivan mallinnuksen alussa on päätetty reunojen muoto ja
loppu malli täydennetään niiden väliin. Usein voi kuitenkin käydä niin, että mallintaessa reunat
siirtyvät vahingossa. Tässä tilanteessa voi olla vaikeaa löytää saada reunoja kohdilleen muihinkin
komponentteihin verrattaessa, koska ei voida olla varmoja, ovatko niidenkään mitat oikeat. Tästä
syystä on järkevää pitää aivan ensimmäisestä mallinnetusta sarjaan kuuluvasta komponentista
varmuuskopio, johon myöhempiä moduuleja voidaan verrata.
Rakennuksissa komponenttien reunat ovat yleensä suoria, mutta maastossa ja muissa
orgaanisemmissa ympäristöissä kannattaa käyttää epäsuoria saumoja. Tämä helpottaa saumojen
piilottamista ja mahdollistaa luonnollisemman näköisten komponenttien luonnin, mutta
vaikeuttaa saumojen kohdistamista mallinnusvaiheessa. Ajoneuvoissa komponenttien rajoina on
järkevää käyttää eri peltien välejä.

3.6

Tekstuuri

Suorituskyvyn kannalta on järkevää käyttää samoja tekstuureita useampaa peliobjektia varten.
Tässä tulee kuitenkin osata tasapainottaa variaatio ja tekstuurien määrä. Kaupunkikentissä
samojen tekstuurien valikoitu käyttö ei kiinnitä pelaajan huomiota, koska oikeatkin rakennukset,
varsinkin vanhemmat, on usein tehty samanlaisista rakennuspalikoista (kuva 11). (Froyok 2013.)
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Kuva 11. Tekstuurien toistaminen pelimaailmassa. (Froyok 2013.)
LOD-malleissa on suorituskyvyn kannalta järkevää yhdistää useampia samoja tekstuureja jakavia
komponentteja suuremmiksi kokonaisuuksiksi. (Froyok 2013.)
Moduuleissa käytettävien tekstuurien tulee olla saumattomia, jotta samaa moduulia toistaessa
ei voida suoraan sanoa, mihin kohtaan yksi loppuu ja toinen alkaa. Saumattoman tekstuurin luonti
on kuvattavasta materiaalista riippuen helppoa tai vaikeaa. Saumaton tekstuuri luodaan yleensä
siirtämällä alkuperäistä kuvaa puolet kanvaasin yli. Tällä tavalla kuvan reunat ovat kuvan keskellä
ja keskikohta reunoilla. Tämän jälkeen pitää kuvan uutta keskustaa muokata, jotta se näyttää
luonnolliselta. Esimerkiksi kivitekstuuria tehdessä on läydettävä luonnollisia linjoja, joita voidaan
jatkaa tekstuurin yhdistämiseksi (kuva 12). (Klevestav 2010a.)
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Kuva 12. Saumattoman tekstuurin luonti. (Klevestav 2010)
Tämän prosessin takia jotkin tekstuurit, kuten tiilet tai maasto, ovat helppoja tehdä, koska niissä
pystytään alkuperäiset saumat piilottamaan helposti. Jos tekstuurissa on monimutkaisempia
kuvioita, kuten erilaiset mosaiikit, on niiden muokkaaminen huomattavasti vaikeampaa.
Tekstuurikartat kannattaa suunnitella huolellisesti, jotta lopullisesta mallista tulee suorituskyvyn
kannalta edullinen. Hyvin suunnitellussa komponenttisarjassa voidaan tarvita vain yhtä
tekstuuria, mutta tämän toteutuksen viemä aika ei välttämättä ole suorituskykyyn saatujen
etujen arvoinen. (Snefer 2011.)
Rakennuksia luodessa kannattaa yhtä komponenttisarjaa varten olla yksi saumaton päätekstuuri,
jota voidaan käyttää monipuolisesti ja joustavasti. Tällä tavoin yhtä tekstuuria voidaan käyttää
kaikkiin sarjan suurempiin osiin ja pystytään varmistamaan näiden yhteensopivuus.
Saumattoman tekstuurin käyttö myös helpottaa UV-kartoitusta. Tämän lisäksi tehdään toinen
tekstuuri, jossa on kaikki komponenttisarjan vaatimat muut yksityiskohdat. Tekstuureja tehdessä
kannattaa kiinnittää huomiota muihinkin sarjoihin ja miettiä, pystytäänkö samoja tekstuureja
hyödyntään muidenkin sarjojen komponenteissa. (Jacob07777 2014.)
Ihannetapauksissa luoduista tekstuureista tehtäisiin erilaisia variaatioita, joita voitaisiin käyttää
eri komponenteissa näiden toistumisen peittämiseksi. Tällaisia variaatioita voisivat olla
esimerkiksi seinä, jonka pinnoite on kulunut pois tai hajonnut lankkulattia. Näidenkin tekstuurien
reunojen tulee kuitenkin olla täsmälleen samanlaiset alkuperäisten tekstuurien kanssa saumojen
yhteensopivuuden takaamiseksi. Tämän lisäksi komponentteja varten voidaan tehdä eri
materiaaleja, jotka käyttävät eri tekstuureita mutta jakavat samat UV-kartat. Tällä tavalla samoja
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komponentteja käyttämällä pystytään luomaan täysin toisenlaisia kokonaisuuksia. (Jacob07777
2014.)
Normaalikarttojen käyttö komponenteissa on järkevää. Normaalikarttoja kannattaa käyttää,
koska niiden avulla yksinkertaiset komponentit, kuten suorat seinät, saadaan näyttämään
yksityiskohtaisilta. Tällä tavalla komponentit voidaan pitää yksinkertaisina ja niiden valmistus ja
yhdisteleminen helpottuu.
Tekstuurien toistuvuutta voidaan hajottaa käyttämällä dekaaleja pelimoottoreissa, jotka niitä
tukevat. Dekaalit, tai tarrat, ovat nimensä mukaisesti erillisiä tekstuureja, jotka voidaan heijastaa
3D-mallien pinnalle.

3.7

Toistuvuus

Suurin ja pelaajalle ilmeisin ongelma modulaarisuutta käytettäessä on komponenttien ilmeisyys
ja toistuvuus. Etenkin rakennuksissa usein käytetään samoja moduuleja useita kertoja vierekkäin,
esimerkiksi seiniä ja ikkunoita luodessa. Tällaisen toistumisen muodostama kuvio voi kiinnittää
pelaajan huomion. Toistuvuutta voi välttää mallintamalla useita versioita eri komponenteista
pienillä eroilla.
Komponentteja tai niiden osia on hyvä käännellä ja peilata toistumisen rikkomiseksi. Tämä
edellyttää, että komponentit on tehty symmetrisiksi vaaka tai pystysuunnassa, eikä siksi ole aina
mahdollista. Tällä tavalla pystytään kuitenkin lisäämään vaihtelua esimerkiksi laattoihin ja
paneeleihin. (Klevestav 2010b.)
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4

Modulaarisen rakennuksen luonti

Aloitin modulaarisen rakennuksen suunnittelun piirtämällä alustavan luonnoksen haluamastani
lopputuloksesta keräämieni referenssikuvien perusteella. Rajasin komponenttien teeman 1900luvun alun tehdasrakennuksiin.
Alustavan luonnoksen päälle pystyin jo

suunnittelemaan rakennukseen tarvittavien

komponenttien rajausta. Alustavan suunnitelman mukaan lopullinen komponenttisarja pystytään
jakamaan seuraaviin alakategorioihin: seinät, ikkunat, katto ja lisävarusteet (kuva 13).

Kuva 13. Alustava tehdasrakennuksen luonnos.

4.1

Seinät ja lattiat

Seinäkomponentteja mallinsin yhdeksän erikorkeuksista ja levyistä palasta. Erikokoiset seinät
vaikeuttavat teksturointia, koska aion käyttää vain yhden kokoista päätekstuuria tiiliseiniä varten.
Ne kuitenkin antavat joustavuutta erilaisten rakennuskokonaisuuksien luonnissa. Käytin samaa
periaatetta lattioiden mallinnuksessa.
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Pieniä ovikomponentteja mallinsin kaksi erilaista: yhden tavallisen oven ja toisen, leveämmän,
kaksoisoven. Mallinsin myös seinäpalan, jossa on tunnelimainen upotus. Tämä pala noudattaa
samoja standardeja kuin muutkin seinäpalat, joten upotuksen päähän voidaan asettaa joko ovi
tai toinen upotuspala rakennuksen läpi vievän tunnelin luomiseksi (kuva 14).

Kuva 14. Ovi-komponentit
Seiniä varten ei tarvita erillisiä kulmapaloja, koska seinät ovat täsmälleen metrin ruudukkoon
sopivia, joten ne muodostavat tiiviit kulmat vain vierekkäin asetettuna.

4.2

Ikkunat

Ikkunoissa päädyin kahteen erilliseen komponenttisarjaan. Toisessa sarjassa ikkunat ovat
suurempia yksittäisiä ikkunoita ja toisessa ikkunat ovat pienempiä, mutta niistä voidaan
muodostaa suurempia kokonaisuuksia eri palasia yhdistelemällä. Molemmissa ikkunasarjoissa
noudatin kolmeosaista rakennusperiaatetta. Ikkunoilla on alaosa, keskiosa ja yläosa. Keskiosaa
toistamalla voidaan luoda erikokoisia ikkunoita. Mallinsin molempia ikkunoita varten erilaisia
yläosia vaihtelevuuden lisäämiseksi. Molemmista ikkunasarjoista mallinsin myös yksittäisen
pienen version. Kuvassa 15 ovat kaikki molempien ikkunasarjojen osat esillä.
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Kuva 15. Erilliset ikkunapalat.
Alun perin suunnittelin mallintavani yhden todella suuren ikkunakokonaisuuden hallien päädyissä
käytettäväksi. Tämä olisi kuitenkin ollut hyvin rajoittavaa, joten päädyin jakamaan suuremman
kokonaisuuden pienempiin, monipuolisemmin käytettäviin osiin. Kuvassa 16 on ikkunasarjat
aseteltu erilaisiin yhdistelmiin.

Kuva 16. Yhdistetyt ikkunat.
Joissain peleissä ikkunat on mallinnettu erillisinä osina, jotka asetellaan tavallisten seinäpalojen
päälle.

Itse halusin kuitenkin upottaa ikkunat seiniin, koska se näyttää mielestäni

realistisemmalta. Upotettujen ikkunoiden teko vie kuitenkin huomattavasti enemmän aikaa kuin
erillisten ikkunapalojen käyttö, koska ikkunaa ympäröivä seinä joudutaan mallintamaan jokaista
ikkunaa varten erikseen.

4.3

Katto

Katon halusin pitää mahdollisimman yksinkertaisena, koska vähänkään monimutkaisempi katto
voisi jo yksinään vaatia kymmeniä osia. Tämä johtuu siitä, että jos katon halutaan tulevan
rakennuksen reunojen yli, pitää näiden reunapalasten olla omia kokonaisuuksiaan, jotta loppu
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katto voidaan muodostaa toistuvista paloista. Tämän lisäksi kaikille erikoistilanteille, kuten sisäja ulkokulmille, joudutaan tekemään omat reunapalaset. Tästä syystä päätin pitää tehtaan katon
joko tasaisena tai harjakattona, joka loppuu tasaiseen kattoon. Tätä varten mallinsin yhden
peruskattokomponentin, josta suurin osa katosta muodostuu. Päättelin, että tälle palaselle
sopivat mitat olisivat kaksi metriä korkea ja kolme metriä leveä. Tällä tavalla kattoa voidaan
käyttää monenlaisessa rakennuksessa ja sen kulma on sopiva. Peruspalan lisäksi mallinsin yhden
katonharjakomponentin niitä tilanteita varten, jolloin katon leveys on pariton määrä metrejä.
Mallinsin näistä molemmista paloista kaksi eri leveyttä; yksi ja kaksi metriä. Tein myös samoja
mittoja käyttävät sisä- ja ulkokulmapalat katolle.
Tavallisten kattopalasten lisäksi halusin vaakatasoisen ikkunan rikkomaan suurempien kattojen
tasaisuutta. Tätä varten minun tarvitsi mallintaa yksi kaksi metriä leveä ikkunapala, ja reunapala
kattoon, koska katto tulee olemaan ikkunan yllä. Ikkunapalat on suunniteltu käytettäväksi myös
yksinään tasaisella katolla kattoikkunoina. Kuvassa 17 on kaikki kattopalaset järjestetty oman
tarkoituksensa mukaiseen paikkaan.

Kuva 17. Katto-komponentit.
Kattoa varten oli myös tehtävä katon päädyt peittävät seinäpalaset. Käytin näissä paloissa samaa
kulmaa

kuin

katossa

ja

tein

palasten

päälle pienen lipan lisämään kokonaisuuksien
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yksityiskohtaisuutta. Tein myös tasaiselle katolle samanlaiset reunapalat. Tein näistä paloista
erimittaisia versioita sekä kulmapaloja, jotka voidaan nähdä kuvassa 18.

Kuva 18. Katon reuna-komponentit.
Tavallisesti kattoja mallintaessa on niihin hyvä lisätä erilaisia yksityiskohtia rikkomaan katon
tasaisuutta. Jos pelaaja pystyy näkemään talon katon, se tapahtuu yleensä hyvin alhaisesta
kulmasta, joten tasainen katto voi näyttää yksinkertaiselta ja pelimoottorista riippuen käyttää
sumeampaa tekstuuria laskentatehojen säästämiseksi. (gutekfiutek 2009.) Päädyin kuitenkin
tässä työssä pitämään kattopalaset yksinkertaisempina, koska niitä ei tavallisesti nähdä tarpeeksi
läheltä yksityiskohtien erottamiseen.

4.4

Lisävarusteet

Lisävarusteiksi tehtaaseen halusin korkeat savupiiput sekä rakennuksen ulkoiset putket. Nämä
ovat hyvin yleinen piirre tehdasrakennuksissa ja välittömästi kertovat rakennusten
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tarkoituksesta. Ne myös auttavat luomaan rakennukselle tunnistettavan siluetin. Näiden lisäksi
halusin komponenttisarjaan tiilirakennuksille tyypillisiä seinäkoristeita.

4.4.1

Putket

Rakennuksen ulkoisia putkia varten tein oman modulaarisen järjestelmän, jotta niitä pystytään
käyttämään mahdollisimman monipuolisesti eri puolilla rakennusta. Kuvassa 19 ovat
putkijärjestelmän eri osat; kaksi erimittaista suoraa, 90 asteen mutka ja kaksi risteyspalaa.

Kuva 19. Putkijärjestelmän osat.
Kaikki putken osat on mallinnettu olemaan metrin pitkiä mutta vähän metriä kapeampia. Tällä
tavalla kahden vierekkäisen samaan suuntaan kulkevan putken väliin jää pieni rako, vaikka ne
olisivat samassa metrin ruudukossa.
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Koska putket ovat pyöreitä, pystytään kulma- ja risteyspaloja käyttämään missä suunnassa
tahansa. Tein putkien päihin suuremmat välipalat, jotta saataisiin piilotettua välit, joita saattaa
ilmaantua polygonien väliin, jos putkia käytetään tietyissä kulmissa. Tein putkista myös kaksi
kertaa suuremman version vaihtelun lisäämiseksi. Tämän lisäksi mallinsin putkille telineet.

4.4.2

Savupiippu

Tehdasta varten mallinsin kaksi savupiippua: yhden kahdeksankulmaisen ja yhden korkeamman
pyöreän. Molempien savupiippujen materiaaliksi kuvittelin saman tiilen, jota käytän muussakin
rakennuksessa. Mallinsin molemmat savupiiput vähän metriruudukkoa pienemmäksi, jotta
useamman vierekkäin asettaessa ne eivät koskisi toisiinsa. Asettelin kuitenkin mallien origot sillä
tavalla, että metriruudukolle aseteltaessa ne osuvat täsmälleen ruutujen keskelle. Pienemmän
savupiipun tueksi mallinsin teräskehikon, joka on neljä metriä korkea, leveä ja syvä (kuva 20).
Kehikko mahtuu haluttaessa täydellisesti savupiipun ympärille, mutta sitä pystytään
mittasuhteidensa takia käyttämään muihinkin tarkoituksiin tehdasrakennuksessa.
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Kuva 20. Savupiiput ja teräskehikko
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4.4.3

Seinäkoristeet

Mallinsin rakennusta varten kaksi erilaista seinäkoristesarjaa (kuva 21). Ensimmäinen sarja on
rakennuksen katon reunalle sopiva, monimutkaisempi reunus. Toinen sarja on yksinkertaisempi
ja sopii mittasuhteiltaan yhteen pyöreän ikkunan kehyksen kanssa.

Kuva 21. Seinäkoristeet.

4.5

Teksturointi

Suunnittelin alustavasti käyttäväni komponenteissa kolme eri tekstuuria: yhden saumattoman
tekstuurin tiiliseiniä varten, yhden ikkunoille ja yhden tekstuurin lopuille metallisille ja puisille
osille.
Päätin, että tiiliseinille tuleva tekstuuri olisi kolme metriä korkea ja kolme metriä leveä. Tällä
tavalla pystyin jakamaan tekstuurin korkeussuunnassa metrin osiin, jotka toistavat itseään. Kun
tekstuuri on jaettu, kaksi vierekkäistä seinää voivat olla eri korkeudella metrin askelissa ja silti
sopia saumattomasti yhteen. Leveyssuunnassa tiiliseinätekstuurille ei tarvitse tehdä juuri mitään,
koska tekstuurin ylä- ja alareuna ovat tiilien saumojen kohdalla. Koska saumat ovat niin tasavärisiä
ja sekavia, ei kahden komponentin välistä rajaa pysty helposti erottamaan (kuva 22).
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Kuva 22. Seinäpalat asetettuna eri korkeuksille.
Koska halusin useita erilevyisiä seinäpaloja, alustava suunnitelmani käyttää vain yhtä toistuvaa
päätekstuuria tiiliseinää varten ei toiminutkaan. Lopulta päädyin luomaan tekstuurikartan, jossa
on kolme erilevyistä tiiliseinää; kolme, kaksi ja yksi metriä. Kaikkien kolmen tekstuurin korkeus on
kolme metriä.
Tasaisia ja säännöllisiä neliskulmaisia seinäpaloja varten tämä tekstuuri toimi hyvin, mutta
korkeampiin komponentteihin, kuten joihinkin ikkunoista, jouduin tekemään muutoksia. Koska
samalla tekstuurikartalla oli nyt useampi eri tekstuuri, en pystynyt vain toistamaan samaa kuvioita
korkeampia paloja varten. Näihin paloihin jouduin tekemään enintään kolmen metrin korkuisia
osuuksia, joihin pystyin asettelemaan oikeat tekstuurit.
Koska seinätekstuurit veivät odotettua leveämmän tilan tekstuuriatlaksesta, pystyin käyttämään
samaa tekstuuriatlasta lattiatekstuureja varten.

4.6

Lopputulos

Valmiit komponentit vastaavat suurimmaksi osaksi alkuperäisiä tavoitteita. Ne ovat monipuolisia
sekä tarpeeksi yksinkertaisia jopa mobiilipeleissä käytettäviksi. Joitain yksityiskohtia
alkuperäisistä luonnoksista jouduttiin muuttamaan, kuten joidenkin osien mittasuhteita ja
muotoa. Kuvassa 23 on alkuperäistä luonnosta mukailevat komponenteista kootut rakennukset.
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Kuva 23. Alkuperäisen luonnoksen mukaiset rakennukset.
Tärkein asia modulaarisessa suunnittelussa, yhdisteltävyys, on saatu toteutettua hyvin. Kuvassa
24 on esimerkkejä erilaisista mahdollisista yhdistelmistä.

Kuva 24. Erilaisia moduuliyhdistelmiä.
Luodut komponentit sopivat hieman tyylitellyssä pelissä käytettäväksi. Todenmukaisempien
rakennusten luomiseksi tarvittaisiin enemmän erilaisia uniikkeja komponentteja.
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5

Pohdinta

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa modulaarinen tehdasrakennus pelissä
käyttöä ajatellen. Työssä keskityttiin suurimmaksi osaksi modulaarisuuden mahdollistamaan
muokattavuuteen ja uudelleen käytettävyyteen. Käytännön työnä mallinnettiin ja teksturoitiin
osat tehdasrakennusta varten.
Teoriaosuudessa käsiteltiin, kuinka modulaarisuus on kehittynyt peleissä ja mitkä ovat sen
yleisimmät käyttökohteet. Tämän lisäksi modulaarisuuden perusteita ja huomioon otettavia
yksityiskohtia avattiin. Projektiosuudessa tavoite oli mallintaa ja teksturoida kokonaisen
tehdasrakennuksen valmistamiseen tarvittavat modulaariset osat. Tässä onnistuttiin suhteellisen
hyvin. Luotuja osia pystytään käyttämään monipuolisesti erilaisten rakennusten valmistamiseen.
Tämän lisäksi ne ovat peleissä käyttöä ajatellen tarpeeksi yksinkertaisia mutta kestävät
lähempääkin tarkastelua. Osien alkuperäisiä suunnitelmia jouduttiin kuitenkin muuttamaan
mallinnuksen edetessä. Joidenkin osien yhteensopivuuden takaamiseksi niitä jouduttiin
yksinkertaistamaan ja jotkin osat jouduttiin jättämään pois. Erilaisia tekstuureita jouduttiin
käyttämään odotettua enemmän.
Työn lopputuloksesta voidaan sanoa, että modulaarisuus on erittäin hyödyllinen käytäntö
pelikehityksessä ja -suunnittelussa. Sillä pystytään nopeuttamaan tuotantoa, ja se antaa
mahdollisuuden laajemmalle muokattavuudelle. Näiden etujen saavuttamiseksi on kehittäjillä
kuitenkin oltava kokemusta ja tietämystä asiasta.
Työstä voi olla hyötyä kenttäsuunnittelusta ja 3D-mallinnuksesta kiinnostuneille. Modulaaristen
mallien käyttö pelissä tuo mukanaan suuren määrän uusia mahdollisuuksia ja sen perusteiden
tietäminen on hyödyllistä, vaikka tätä toteutustapaa ei suoraan käyttäisikään.
Työtä voitaisiin jatkaa tulevaisuudessa luomalla lisää eri teemaan kuuluvia osia rakennusta varten
ja selvittämällä, kuinka näitä voidaan yhdistää jo olemassa oleviin osiin. Eri teemojen käyttö
saattaisi tuoda mukanaan odottamattomia yhdistelmiä. Tämän lisäksi työssä voitaisiin käydä
lyhyesti läpi, kuinka modulaarisista osista pystytään pelimoottorissa tuottamaan satunnaisia
mutta yhtenäisiä rakennuksia.
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