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Unity-mobiilisovellukseen. Tilauspalvelun toimivuus testattiin sekä Android- että iOS-

alustoilla, ja tilauspalvelusta tehtiin turvallinen seuraten Unity Technologiesin tarjoamia 

ohjeita.  

 

Unity IAP oli helppo implementoida, eikä sen käyttäminenkään ollut lopulta vaikeaa. 
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The objectives of this thesis were to research how to implement a subscription service 

inside a Unity mobile application with the Unity IAP plugin of Unity Technologies, how 

to test this implemented subscription service, and how to make it safe against possible 

attacks. The purpose of this thesis was to use Unity IAP to implement a subscription 

service inside the commissioner’s Unity mobile application, test that the service works, 

and to make it safe. The thesis was commissioned by BeiZ Oy, a Tampere-based game 

company. 

 

The result of this thesis work was a working subscription service, which was tested to 

work on both Android and iOS. The subscription service was made to be as safe as pos-

sible by following the guidelines presented by Unity Technologies.  

 

In conclusion, Unity IAP was both easy to implement and to use. The same can be said 

for the testing, which succeeded without any major issues. Some challenge was presented 

by the relevant guides and documentaries, as they could be quite difficult to find at times. 

For example, some Unity IAP related problems had their solutions hidden inside Unity’s 

forums, instead of in the documentation regarding the subject. Some of Apple’s docu-

ments were archived, so it was not always possible to be sure if they were up-to-date. 

 

Key words: subscription service, in-app purchases, unity, unity IAP 



4 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ...................................................................................................... 7 

2 TILAUSPALVELU ........................................................................................... 8 

2.1 Mikä on tilauspalvelu? ............................................................................... 8 

2.2 Miksi tilauspalvelu? ................................................................................... 8 

3 TYÖKALUT ..................................................................................................... 9 

3.1 Unity .......................................................................................................... 9 

3.2 Liitännäiset ................................................................................................. 9 

3.2.1 Unity IAP ...................................................................................... 10 

3.2.2 Log Viewer.................................................................................... 10 

4 SOVELLUKSEN KAUPPASIVUN VALMISTELUT .................................. 11 

4.1 Sovelluksen Google Play Developer Console-sivujen valmistelut .......... 11 

4.1.1 Kauppiastili ................................................................................... 11 

4.1.2 Muut valmistelut ........................................................................... 11 

4.2 Sovelluksen App Store Connect-sivujen valmistelut ............................... 12 

4.2.1 Applen sopimusten hyväksyminen ............................................... 12 

4.2.2 Uuden sovelluksen luominen ........................................................ 12 

4.2.3 Tilauksen luominen sovellukselle App Store Connectissa ........... 13 

4.2.4 Tilauspalvelun valmisteleminen tarkastusta varten ...................... 16 

4.2.5 Tilauspalvelun liittäminen sovelluksen kuvaukseen ..................... 17 

5 TILAUSPALVELUN LUOMINEN SOVELLUKSEEN ............................... 18 

5.1 Tilauspalvelun alustakohtaiset erot .......................................................... 18 

5.1.1 Kuittien eroavaisuudet .................................................................. 18 

5.1.2 Ostosten palautuminen .................................................................. 18 

5.2 Unity IAP:n käyttöönotto ......................................................................... 19 

5.2.1 Unity IAP:n aktivointi ................................................................... 19 

5.2.2 Unity IAP:n alustaminen ............................................................... 20 

5.3 Unity IAP:n metodit ................................................................................. 22 

5.3.1 InitiatePurchase ............................................................................. 22 

5.3.2 ProcessPurchase ja OnPurchaseFailed .......................................... 23 

5.3.3 RestoreTransactions ...................................................................... 25 

5.4 Tilauksen tilan monitorointi Subscription Managerilla ........................... 25 

5.4.1 Mikä on Subscription Manager? ................................................... 25 

5.5 Applen vaatimus tilauspalvelulle ............................................................. 26 

6 TILAUSPALVELUN TURVALLISUUS ...................................................... 28 

6.1 Kuittien tarkistaminen .............................................................................. 28 

6.2 Paikallinen tarkistaminen ......................................................................... 28 



5 

 

6.2.1 Salausavaimien sekoittaminen ...................................................... 28 

6.2.2 Tarkistusprosessi ........................................................................... 29 

6.3 Kaukotarkistaminen ................................................................................. 31 

6.4 Palvelimen käyttämisen hyödyt ............................................................... 31 

7 SOVELLUKSEN VALMISTELU TESTAUSTA VARTEN ......................... 32 

7.1 Log Viewerin käyttäminen ...................................................................... 32 

7.2 Unity Development Build ........................................................................ 32 

7.2.1 Luominen ...................................................................................... 32 

7.2.2 Development Buildin hyödyt ........................................................ 33 

7.3 iOS-version lisävalmistelut ...................................................................... 33 

8 TILAUSPALVELUN TOIMIVUUDEN TESTAAMINEN ........................... 34 

8.1 Testattavat asiat ........................................................................................ 34 

8.2 Testaaminen Unityn editorissa ................................................................. 34 

8.3 Testitilauksien uusiutuminen ................................................................... 34 

8.4 Testaaminen Androidilla .......................................................................... 35 

8.4.1 Google Playn tarjoamat testityypit ................................................ 35 

8.4.2 Testin luominen ............................................................................. 35 

8.4.3 Tilauksen luominen Developer Consoleen ................................... 36 

8.4.4 Käyttöoikeustestaajien määrittäminen .......................................... 37 

8.4.5 Testauksen aloittaminen ................................................................ 38 

8.4.6 Tilauspalvelun testaaminen sovelluksen sisällä ............................ 39 

8.4.7 Uuden testin luominen .................................................................. 40 

8.4.8 Suljettujen testikanavien hallinnointi ............................................ 40 

8.5 Testaaminen iOS-alustalla ....................................................................... 41 

8.5.1 Testiversion valitseminen.............................................................. 41 

8.5.2 Testaajien lisääminen .................................................................... 41 

8.5.3 Hyvä tietää TestFlightillä testaamisesta ........................................ 41 

8.5.4 Unityn lokiviestien lukeminen ...................................................... 42 

8.5.5 Testaaminen TestFlight-sovelluksella ........................................... 42 

9 POHDINTA ..................................................................................................... 43 

LÄHTEET ............................................................................................................. 44 

 



6 

 

LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

API  Application programming interface, ohjelmointirajapinta 

APK Android Package, Android-sovellusten käyttämä tiedosto-

muoto 

Enumerable Lista numeroiduista arvoista, jotka jakavat saman teeman 

Gameobject Unity-pelimoottorin objekti, jotka toimivat toiminnallisuuk-

sien säiliöinä 

IAP In-App Purchase, sovelluksen sisäinen ostos 

Keyvaluepair Tietotyyppi. Sisältää arvon (value) ja avaimen (key), joka toi-

mii arvon tunnisteena 

SEI Subscription Economy Index, perustuu ohjelmistoyritys 

Zuoran toimintaan, heijastaen satojen yritysten kasvumitta-

reita 

Scene Unity-pelimoottorin tiedostotyyppi, joka pitää sisällään sovel-

luksen näkymät ja valikot. Gameobjectit asetellaan scenen si-

sälle toiminnallisuuksien toteuttamiseksi. 

S&P 500 Lista, joka sisältää Yhdysvaltojen 500 markkina-arvoltaan 

suurinta yritystä 

SVOD Subscription Video On Demand, eräänlainen tilauspalvelu 

Upsell Myyntitekniikka, jolla asiakas saadaan ostamaan enemmän 

kuin heidän oli alun perin tarkoitus ostaa 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tilauspalvelut ovat nykypäivänä varsin suosittuja, eikä suosion kasvulle näytä olevan 

loppua. Tutkimusyritys Gartnerin Christy Pettey (Pettey 2018) ennustaa, että 80% sovel-

lustarjoajista siirtyy tarjoamaan tilauspalveluita vuoteen 2020 mennessä. Analytiikkasi-

vusto Sensor Towerin (Nelson 2019) mukaan amerikkalaiset kuluttajat käyttivät vuonna 

2018 arviolta yhteensä 1.27 miljardia dollaria kymmenen suosituimman SVOD-sovelluk-

sen tilauspalveluihin, joka oli noin 62% kasvu vuoden 2017 lukuihin verrattuna. On 

helppo nähdä, miksi tilauspalvelut ovat kasvaneet niin suosituiksi. Tietyin väliajoin saa-

puvat tulot voivat turvata sovelluskehittäjien elannon paremmin kuin kertaostokset, joka 

on varmasti yksi syy siihen, miksi yhä useampi yritys on siirtynyt tarjoamaan tilauspal-

veluita vuosien saatossa. Tilauspalvelu voi olla hyödyllinen myös asiakkaalle antaen 

usein mahdollisuuden muokata tilauksen hintaa tai sisältöä jollain tavalla. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Unity-pelimoottorilla luotuun mo-

biilisovellukseen saadaan luotua tilauspalvelu, miten tämän tilauspalvelun toimivuutta 

pystyy testaamaan, sekä miten tästä tilauspalvelusta saadaan tehtyä turvallisempi hakke-

reita vastaan. Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda toimiva tilauspalvelu toimeksiantajan 

Unity-pelimoottorilla tehdyn sovelluksen Android ja iOS -versioihin, testata tilauspalve-

lun toimivuus Google Play ja App Store -kaupoissa, sekä selvittää Googlen ja Applen 

suosittelemat käytännöt tilauspalvelun turvallisuuden maksimoimiseksi.  

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi tamperelainen peliyhtiö BeiZ Oy. BeiZ Oy on 

vuonna 2010 perustettu tamperelainen yritys, joka on erikoistunut 3-6 vuotiaille lapsille 

tarkoitettujen opetussovellusten tekemiseen. 
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2 TILAUSPALVELU 

 

 

2.1 Mikä on tilauspalvelu? 

 

Tilauspalvelu on käsitteenä yksinkertainen: maksamalla säännöllisin väliajoin toistuvan 

summan käyttäjä pääsee käsiksi johonkin tarjottuun palveluun. Hyvänä esimerkkinä tästä 

toimivat niin sanotut SVOD-sovellukset, kuten Netflix ja Hulu. Käyttäjä tilaa sovelluk-

sen, ja saa katsoa palvelun tarjoamia videoita niin kauan kuin tilaus on voimassa. 

 

 

2.2 Miksi tilauspalvelu? 

 

Ohjelmistoyritys Servicebotin perustaja Ben Sears (Sears 2018) listaa artikkelissaan 

”You need to be selling subscription services” kolme hyvää syytä siirtyä tarjoamaan ti-

lauspalveluita: ennustettava tulovirta, upsellingin helppous ja saadun tiedon paljous. 

Tilauspalveluilla on myös erittäin hyvä kasvupotentiaali. Kirjassaan ”Subscribed: Why 

the Subscription Model Will Be Your Company’s Future — and What to Do About It” 

ohjelmistoyritys Zuoran toimitusjohtaja Tien Tzuo (Tzuo 2018, 210) kertoo, miten yhtiön 

SEI paljastaa, että tilauspalveluyritysten tulot kasvoivat noin kahdeksan kertaa nopeam-

min kuin S&P 500 yritysten tulot vuoden 2012 tammikuun alun ja vuoden 2017 syyskuun 

lopun välillä. 
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3 TYÖKALUT 

 

 

3.1 Unity 

 

Unity on Unity Technologiesin kehittämä pelimoottori, joka mahdollistaa pelien ja sovel-

lusten kehittämisen yli kahdellekymmenelleviidelle eri alustalle. Unity tarjoaa käyttäjälle 

muun muassa monipuolisen editorin, työkaluja versionhallintaan sekä työkalut analytiik-

kaan ja sovelluksen kaupallistamiseen. Unityn kanssa on myös mahdollista käyttää Unity 

Asset Store-kauppaa, josta voi hankkia itselleen muiden käyttäjien tekemiä laajennuksia. 

(Unity Technologies 2019a)   

 

Unity on myös esimerkki tilauspalvelusta, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat Plus- ja 

Pro-versiot. Kummatkin versiot antavat kuukausimaksua vastaan monenlaisia etuja, ku-

ten kahdenkymmenen prosentin alennuksen Unity Asset Store -kaupan tuotteista.  

(Unity Technologies 2019b) 

 

Käytetty Unityn versio oli 5.6.6f2. 

 

 

3.2 Liitännäiset 

 

Unity Asset Store -kauppa sisältää monia liitännäisiä sovelluksen sisäisten ostosten to-

teuttamiseen, joista usea sisältää myös muita ominaisuuksia, jotka eivät liity sovelluksen 

sisäisten ostosten toteuttamiseen. Nämä liitännäiset ovat usein maksullisia. Tässä opin-

näytetyössä käytettiin kahta liitännäistä: Unity Technologiesin kehittämää Unity IAP:ta, 

sekä dreammakersgroupin Log Vieweriä. 
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3.2.1 Unity IAP 

 

Unity IAP on Unity Technologiesin kehittämä IAP-liitännäinen, jonka avulla on mahdol-

lista myydä sovelluksen sisäisiä ostoksia kymmenellä eri alustalla. Unity IAP mahdollis-

taa myös sovelluksen tulojen seuraamisen Unity Analytics-ominaisuuden kautta (Unity 

Technologies 2018e). Käytetty versio Unity IAP-liitännäisestä oli 1.20.1. 

 

 

3.2.2 Log Viewer 

 

Log Viewer on dreammakersgroupin kehittämä liitännäinen, joka mahdollistaa Unityn 

lokiviestien lukemisen sovelluksen sisällä (dreammakersgroup n.d.). Tätä liitännäistä 

käytettiin tilauspalvelun testaamisen helpottamisessa iOS-alustalla. Log Viewerin avulla 

on mahdollista nähdä Unityn lokiviestien lisäksi myös muun muassa sovelluksen kuva-

taajuus, nykyisen laitteen tiedot sekä sovelluksessa käytetyn ajan. 
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4 SOVELLUKSEN KAUPPASIVUN VALMISTELUT 

 

 

4.1 Sovelluksen Google Play Developer Console-sivujen valmistelut 

 

 

4.1.1 Kauppiastili 

 

Sovelluksen sisäisten tuotteiden myyminen Google Playssa vaatii kauppiastilin. Jos si-

nulla ei ole vielä kauppiastiliä, sen voi luoda valitsemalla Developer Consolen sivupal-

kista ”Lataa raportteja”, sitten ”Talous”, ja lopulta ”Luo kauppiastili”. (Google 2019b) 

 

 

4.1.2 Muut valmistelut 

 

Siirry Google Play Developer Consolen päänäkymään, ja luo uusi sovellus. Tämä tapah-

tuu painamalla sinistä ”Luo sovellus”-nappulaa näkymän oikeasta yläosasta. 

 

Google Play Developer Consolessa tehtävät asiat ovat tässä vaiheessa hieman rajoitetut. 

Google vaatii lähettämään sovelluksesta APK:n, jonka manifestissa on BILLING-lupa, 

ennen kuin on mahdollista lisätä sovellukselle sovelluksen sisäisiä tuotteita (kuva 1). 

 

 

KUVA 1. Developer Consolen In-App Products-sivun tila ennen APK:n lähettämistä 

(Google Play Developer Console, kuvakaappaus) 

 

On hyvä kopioida sovelluksen Base64-koodattu lisenssiavain talteen, sillä Unity IAP tar-

vitsee sen toimiakseen kunnolla. Lisenssiavain löytyy Developer Consolen sivupalkin 

kohdan ”Palvelut ja sovellusliittymät” alta. 
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4.2 Sovelluksen App Store Connect-sivujen valmistelut 

 

 

4.2.1 Applen sopimusten hyväksyminen 

 

Ensimmäiseksi täytyy varmistaa, että ”Apple Developer Program License Agreement”-

sopimuksen uusin versio on hyväksytty Applen developer-sivuilla. Tämän jälkeen tulee 

hyväksyä App Store Connectin ”Paid Applications”-sopimuksen uusin versio. Näiden so-

pimusten hyväksyminen mahdollistaa uusien maksullisten sovelluksien ja sovelluksien 

sisäisten ostosten luomisen, sekä olemassa olevien maksullisten sovellusten päivittämi-

sen. ”Paid Applications”-sopimus löytyy App Store Connectin ”Agreements, Tax, and 

Banking”-osiosta. Jos et näe kyseistä osiota App Store Connectin päänäkymässä, var-

mista että sinulle on annettu ”Team Agent”-rooli. (kuva 2) 

 

KUVA 2. App Store Connectin huomautus hyväksyttävistä sopimuksista (App Store 

Connect, kuvakaappaus) 

 

 

4.2.2 Uuden sovelluksen luominen 

 

Siirry hallinnoimaan sovelluksia painamalla App Store Connectin ”My Apps”-nappulaa. 

Paina tämän jälkeen plusmerkkiä tuodaksesi uuden sovelluksen luomisikkunan näkyviin. 
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Applen ohjeen (Apple Inc. 2017b) mukaan on suositeltavaa käyttää sovellukselle ID:tä, 

joka ei sisällä merkkiä ”*”. Rekisteröi tarvittaessa uusi ID, joka täyttää tämän ehdon. 

 

 

4.2.3 Tilauksen luominen sovellukselle App Store Connectissa 

 

Siirry sovelluksen sivun ”Features”-välilehteen, ja paina plusmerkkiä sovelluksen sisäis-

ten ostosten listan yläpuolelta. Tämä avaa uuden näkymän, joka sisältää kaikki mahdol-

liset ostostyypit. Valitse ”Auto-Renewable Subscription”, ja paina ”Create” näkymän oi-

keasta alakulmasta jatkaaksesi. 

 

Kirjoita seuraavaan näkymään tilauksen ”Reference Name”, sekä ”Product ID”. Tilauk-

sen ”Reference Name” näkyy vain App Store Connectissa ja ”Sales and Trends”-rapor-

teissa, eikä sitä näytetä käyttäjille App Storessa. ”Product ID”-arvoa käytetään sovelluk-

sen sisällä tilauksen ostamiseen. Kun olet kirjoittanut nämä kaksi nimeä, paina ”Next” 

jatkaaksesi. 

 

Seuraavaksi on vuorossa tilauksen tilausryhmän määrittäminen. Käyttäjät voivat tilata 

kerrallaan vain yhden tilauksen yhdestä tilausryhmästä, mutta voivat vaihtaa tilaustaan 

tilausryhmän sisällä milloin vain. Samaan tilausryhmään voi esimerkiksi sijoittaa sovel-

luksen kuukausitilauksen ja vuositilauksen; käyttäjä voi vaihtaa tilaustaan kuukausit-

taiseksi tai vuosittaiseksi halutessaan, mutta ei voi kuitenkaan vahingossa tilata kumpaa-

kin tilausta samaan aikaan. Valitse tilauksen tilausryhmä, ja paina ”Create” näkymän oi-

keasta alakulmasta. (kuva 3) 
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KUVA 3. Tilauksen tilausryhmän valitseminen (App Store Connect, kuvakaappaus) 

 

Kun tilaus on luotu, valitse sen kesto ”Subscription Duration”-pudotusvalikosta. Tilauk-

sen hinta asetetaan painamalla plus-merkkiä otsikon ”Subscription Prices” vierestä. Va-

litse avautuvan näkymän pudotusvalikoista valuutta ja hinta, ja paina ”Next” näkymän 

oikeasta alakulmasta. App Store Connect laskee kaikille muille valuutoille sopivan hin-

nan uusimpien valuuttakurssien mukaan. Voit joko valita käyttää näitä automaattisesti 

laskettuja hintoja, tai muokata niitä oman mielesi mukaan. Paina ”Create” näkymän oi-

keasta alakulmasta, kun olet tyytyväinen hintoihin. Paina ”Save” sivun oikeasta yläkul-

masta tallentaaksesi hinnat, ja paina tilauksen nimeä sivun vasemmasta yläkulmasta pa-

lataksesi säätämään tilauksen muita tietoja. (kuva 4) 
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KUVA 4. Sovelluksen sisäisen ostoksen hintojen muokkaaminen (App Store Connect, 

kuvakaappaus) 

 

Paina seuraavaksi plusmerkkiä otsikon ”Localizations” vierestä, ja valitse haluamasi 

kieli. Aseta tilauksen ”Subscription Display Name”, joka näytetään käyttäjille App Sto-

ressa, sekä tilauksen kuvaus kohtaan ”Description”. Jos haluat lisätä lokalisaatiotietoja 

useammalle kuin yhdelle kielelle, paina ”Localizations”-otsikon viereistä plusmerkkiä 

uudestaan, ja tee yllä mainitut asiat uudelleen. Muista myös varmistaa että ”Cleared for 

Sale” on valittu. Kun olet asettanut kaikki tarvittavat tiedot, paina ”Save” sivun oikeasta 

yläkulmasta tallentaaksesi. (Kuva 5) 
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KUVA 5. Tilauksen tietosivu (App Store Connect, kuvakaappaus) 

 

Tilauksen sivun alimmaisena olevaan ”Review Information” kohtaan tulee asettaa kuva, 

josta Applen tarkastajat näkevät, miltä tuote näyttää laitteella. Tähän kohtaan on myös 

mahdollista kirjoittaa ohjeita helpottamaan tarkastajien työtä. 

 

 

4.2.4 Tilauspalvelun valmisteleminen tarkastusta varten 

 

Toisin kuin Google, Apple vaatii että myös sovelluksen sisäiset ostokset tarkastetaan. 

Sovelluksen ensimmäinen sisäinen ostos tulee lähettää Applelle tarkastukseen sovelluk-

sen uuden version mukana. Tämä tehdään liittämällä sisäinen ostos uuteen versioon so-

velluksen App Store Connect-sivun ”iOS APP”-kohdasta (kuva 6). 

 

KUVA 6. Applen esimerkkikuva sovelluksen ensimmäisen sisäisen ostoksen lähettämi-

sestä tarkistukseen (Apple Inc. 2019b) 



17 

 

4.2.5 Tilauspalvelun liittäminen sovelluksen kuvaukseen 

 

Applen ”Paid Applications Agreement”-sopimuksen osion “Schedule 2” kohta 3.8(b) 

vaatii, että sovelluskehittäjät sisällyttävät tarpeellisiksi koetut tiedot sovelluksen kuvauk-

seen App Store-kaupassa. Näihin tietoihin kuuluu muun muassa tieto tilauksen automaat-

tisesta uusiutumisesta, ohje tilauksen hallinnointiin, sekä linkit yrityksen tietosuojakäy-

täntöön ja palveluehtoihin. (Eiting 2018) 

 

Näiden tietojen lisääminen sovelluksen kuvaukseen tapahtuu muokkaamalla edellä mai-

nitun ”iOS APP”-kohdan kentän ”Description” sisältöä, johon kirjoitetaan sovelluksen 

kuvaus. Tietojen sijainnilla kuvauksessa ei ole merkitystä. 
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5 TILAUSPALVELUN LUOMINEN SOVELLUKSEEN 

 

 

5.1 Tilauspalvelun alustakohtaiset erot 

 

Tilauspalvelut sisältävät pieniä eroavaisuuksia alustoittain, jotka on hyvä huomioida ti-

lauspalvelua tehtäessä. Näihin eroavaisuuksiin kuuluvat kuittien koostumus, sekä ostos-

ten palautuminen käyttäjälle. 

 

 

5.1.1 Kuittien eroavaisuudet 

 

Google Playssa jokaisella sovelluksen sisällä tehdyllä ostoksella on oma kuittinsa, ja jos 

sovellus saa kuitin ostokselle, käyttäjä on oikeutettu ostoksen sisältöön. Apple sen sijaan 

palauttaa sovellukselle yhden ison kuitin (”App Receipt”), jonka sisällä on kuitit kaikille 

käyttäjän tekemille ostoksille (”In-App Purchase Receipt”). App Receipt sisältää myös 

kaikki vanhentuneet ostokset, jos kyseinen tuote ei ole kulutustavara (Apple Inc. 2017a). 

 

 

5.1.2 Ostosten palautuminen 

 

Kuittien lisäksi myös ostosten palautuminen eroaa alustoittain. Kun sovellus käynniste-

tään ensimmäistä kertaa asennuksen jälkeen Android-laitteella, Google Play palauttaa au-

tomaattisesti tiedot käyttäjän aiemmista ostoksista, vaatimatta sovellukselta tai käyttäjältä 

toimenpiteitä. Apple sen sijaan ei palauta ostoksia automaattisesti ensimmäisellä käyn-

nistyskerralla. Sovelluksen iOS-versioon tulee lisätä nappi, jota painamalla käyttäjä saa 

halutessaan palauttaa ostoksensa. 
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5.2 Unity IAP:n käyttöönotto 

 

 

5.2.1 Unity IAP:n aktivointi 

 

Unity IAP:n käyttöönotto tapahtuu Unityn editorin sisältä Services-välilehdestä. Jos tämä 

välilehti ei ole näkyvillä, sen saa aktivoitua kahdella eri tavalla. Ensimmäinen on painaa 

kohtaa ”Services” Unityn työkalupalkin kohdan ”Window” sisältä. Toinen vaihtoehto on 

käyttää näppäinyhdistelmää CTRL + 0, joka aktivoi Services-välilehden. Sisäänkirjautu-

misen jälkeen ohjelma pyytää luomaan projektille oman Unity Project ID:n. Jos projek-

tilla on jo Unity Project ID, sen voi valita painamalla ”I already have a Unity Project ID”, 

ja valitsemalla ID:n listasta. Jos ID:tä ei ole, Services luo ID:n painamalla nappia 

”Create”, kun projektin organisaatio on valittu. Valitse listasta ”IN-APP PURCHA-

SING”, paina nappia ”Enable”, ja vastaa kysymykseen sovelluksen kohdeyleisöstä.  

 

Jos sovelluksen käyttämä kauppa on Google Play, niin Options-kohtaan voi asettaa so-

velluksen Google Play Keyn. Tämän avulla varmistetaan, että Unity Analyticsin ilmoit-

tamat tiedot sovelluksen tuotoista ovat oikeat. Tähän kohtaan ei ole pakko laittaa mitään, 

jos käytössä on joku muu analytiikkapalvelu kuin Unity Analytics. On hyvä muistaa, että 

Unity IAP vaatii Unity Analyticsin toimiakseen, vaikka Unity Analyticsia itseään ei käy-

tettäisi. Unity Analytics menee automaattisesti päälle Services-välilehdessä, kun In-App 

Purchasing aktivoidaan. Jos Unity Analytics laitetaan pois päältä Services-välilehdessä, 

myös In-App Purchasing poistuu käytöstä. 

 

Unity IAP:n käyttöönotto viimeistellään painamalla Import. Kun kaikki Unity IAP:n tie-

dostot on onnistuneesti siirretty projektiin, Unity luo projektille automaattisesti ”Plugins” 

nimisen kansion, jonka alle luodaan automaattisesti kansiot ”UnityChannel” ja ”Unity-

Purchasing”. 
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5.2.2 Unity IAP:n alustaminen 

 

Ensimmäinen vaihe on lisätä kooditiedostoon nimiavaruus ”UnityEngine.Purchasing”, 

joka sisältää Unity IAP:n tarvitsemat asiat. Sovelluksen sisäisiä ostoksia hoitavan luokan 

täytyy myös toteuttaa rajapinta IStoreListener, joka sijaitsee edellä mainitun nimiavaruu-

den sisällä. IStoreListenerin toteuttaminen vaatii neljä metodia: OnInitialized, OnInitial-

izeFailed, OnPurchaseFailed, sekä ProcessPurchase. (Unity Technologies 2018a) 

 

Unity IAP:n alustamista varten on hyvä luoda oma metodi. Metodin alussa tarkistetaan, 

että alustusta ei ole vielä suoritettu. Tämä tapahtuu tarkistamalla, että viittaus IStoreCont-

rolleriin ja IExtensionProvideriin ei ole null. 

 

Tarkistuksen jälkeen asetetaan ConfigurationBuilderin ja StandardPurchasingModulen 

viittaukset. Seuraavaksi kerrotaan ConfigurationBuilderille tiedot tuotteista, joita halu-

amme tarjota ostettavaksi. ConfigurationBuilderin metodi AddProduct ottaa vastaan tuot-

teen ID:n ja tyypin. Tuotteen ID:n tulee olla sama kuin sovelluskaupassa. Tyyppi on joko 

”Consumable”, ”NonConsumable”, tai ”Subscription”. Joskus käy niin, että samalla tuot-

teella on eri ID Google Playssa ja App Storessa. Tällöin AddProductille täytyy antaa 

myös instanssi IDs-luokkasta. IDs ottaa vastaan keyvaluepaireja, jossa avain on tuotteen 

ID, ja tätä ID:tä käyttävä sovelluskauppa on parin arvo. Alustusmetodi viimeistellään kut-

sumalla metodia UnityPurchasing.Initialize, joka ottaa vastaan viittauksen IStoreLis-

teneriin, jolle tieto alustuksesta lähetetään, sekä viittauksen käytössä olevaan Configura-

tionBuilderiin. (kuva 7) 
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KUVA 7. Unity IAP:n alustaminen (Visual Studio, kuvakaappaus) 

 

Alustuksen onnistuessa Unity IAP kutsuu metodia OnInitialized. Metodi ottaa paramet-

reiksi käytössä olevan IStoreControllerin ja IStoreExtensionProviderin, jotka on hyvä ot-

taa talteen myöhempää käyttöä varten (kuva 8).  
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KUVA 8. Metodi, jota kutsutaan Unity IAP:n alustuksen onnistuessa (Visual Studio, ku-

vakaappaus) 

 

Jos alustus epäonnistuu, Unity IAP kutsuu metodia OnInitializationFailed, jonka para-

metri on enumerable InitializationFailureReason. Alustus epäonnistuu, jos sovelluksen 

sisäisten ostosten tekeminen on kielletty käyttäjän laitteen asetuksista, yhtään tuotetta ei 

ole saatavilla ostettavaksi tai sovelluskauppa ei tunnista sovellusta (Unity Technologies 

2018h). 

 

Internet-yhteyden puuttuminen ei aiheuta alustuksen epäonnistumista, ja Unity IAP jat-

kaa alustuksen yrittämistä taustalla, kunnes kyseinen prosessi joko onnistuu tai vastaan 

tulee joku edellä mainituista virheistä (Unity Technologies 2018a). 

 

 

5.3 Unity IAP:n metodit 

 

 

5.3.1 InitiatePurchase 

 

Varsinainen ostaminen tapahtuu kutsumalla IStoreControllerin metodia InitiatePurchase. 

InitiatePurchase ottaa parametriksi instanssin Unity IAP:n luokasta Product, joka sisältää 
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kaikki tarvittavat tiedot kyseisestä tuotteesta. Näihin tietoihin kuuluu muun muassa tuot-

teen saatavuus, ja tieto mahdollisesta kuitista (Unity Technologies 2018i).  

 

Ostometodin toteuttaminen on hyvä aloittaa tarkistamalla, että Unity IAP on alustettu. 

Tämän jälkeen voidaan hakea tuotteen tiedot kutsumalla IStoreControllerin metodia pro-

ducts.WithID, jonka parametriksi annetaan ostettavan tuotteen ID. Jos saatu Product ei 

ole null ja on ostettavissa, voidaan ostoprosessi aloittaa kutsumalla InitiatePurchase-me-

todia, antaen parametriksi haettu Product. (kuva 9) 

 

 

KUVA 9. Unity IAP:n ostometodin toteuttaminen (Visual Studio, kuvakaappaus) 

 

 

5.3.2 ProcessPurchase ja OnPurchaseFailed 

 

Jos ostaminen onnistuu, Unity IAP kutsuu metodia ProcessPurchase. ProcessPurchase 

ottaa parametriksi instanssin luokkaa PurchaseEventArgs, joka pitää sisällään ostetun 

tuotteen (Unity Technologies 2018j). Jos PurchaseEventArgsin sisältämän tuotteen ID 

(purchasedProduct.definition.ID) vastaa jotain sovelluksen tarjoamista tuotteista, voidaan 

jatkaa eteenpäin tuotteen avaamisprosessissa. Metodin palautusarvo riippuu ostoksen 

prosessoinnista. Jos prosessointi on valmis, palauta ”PurchaseProcessingResult.Comp-

lete”, muussa tapauksessa palauta ”PurchaseProcessingResult.Pending”. Unity Techno-

logies (2018b) huomauttaa, että ”Pending” tulee palauttaa, jos ostos esimerkiksi tallenne-

taan omalle serverille, jonka jälkeen tulee kutsua metodia ”UnityPurchasing.ConfirmPen-

dingPurchase”. (kuva 10) 
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KUVA 10. Esimerkkitoteutus ProcessPurchase-metodille (Visual Studio, kuvakaappaus) 

 

Jos ostaminen epäonnistuu, Unity IAP kutsuu metodia OnPurchaseFailed, jonka paramet-

rit ovat Product, ja enumerable PurchaseFailureReason. Product on tuote, jota yritettiin 

ostaa. PurchaseFailureReason sisältää kaikki mahdolliset syyt ostamisen epäonnistumi-

seen (Unity Technologies 2018k). OnPurchaseFailediin voi halutessaan sisällyttää tarkis-

tuksen ostamisen epäonnistumisen syylle. Jos esimerkiksi syynä on ”DuplicateTransac-

tion”, käyttäjälle voi avata pääsyn ostoksen sisältöön, sillä hän on jo ostanut tuotteen jos-

kus aikaisemmin. 
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5.3.3 RestoreTransactions 

 

Applen laitteilla käyttäjän tulee itse palauttaa ostokset. Ostosten palauttamisen tarjoami-

nen tapahtuu kutsumalla IStoreExtensionProviderin metodia GetExtension<IAppleEx-

tension>(), joka palauttaa instanssin luokasta IAppleExtensions. Tämän jälkeen kutsutaan 

IAppleExtensionsin metodia RestoreTransactions, joka ottaa parametriksi metodit ostos-

ten palauttamisen onnistumiselle ja epäonnistumiselle. (kuva 11) 

 

On hyvä huomioida, että ostosten palauttamisprosessin onnistuminen itsessään ei vielä 

tarkoita, että mitään tuotteita olisi palautettu. Palautumisprosessin onnistuessa Unity IAP 

kutsuu ProcessPurchase-metodia kaikille palautettaville ostoksille. (Unity Technologies 

2018d) 

 

 

KUVA 11. Ostosten palauttaminen 

 

 

5.4 Tilauksen tilan monitorointi Subscription Managerilla 

 

 

5.4.1 Mikä on Subscription Manager? 

 

Subscription Manager on Unity IAP:n versiossa 1.19 lisätty työkalu, jonka avulla sovel-

luskehittäjä voi nopeasti saada tietoa käyttäjän mahdollisista tilauksista. Tämän avulla voi 

muun muassa tarkistaa, onko käyttäjällä käynnissä ilmainen kokeilujakso tai milloin käyt-

täjän tilaus loppuu tai uusiutuu. Subscription Manager tukee tällä hetkellä Applen App 

Storea, sekä Google Play -kauppaa. (Unity Technologies 2018f) 
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Jos Subscription Manageria päättää käyttää, niin on hyvä huomioida, että Subscription 

Managerin antama päättymispäivä Android-sovelluksella tehdylle tilaukselle ei ole täysin 

virallinen. Toisin kuin iOS-alustalla, jossa päättymispäivä ilmenee tilauksen kuitista, 

Androidilla päättymispäivä on saatavissa ainoastaan ottamalla yhteyden Google Develo-

per APIin serverillä. Tästä syystä Subscription Manager laskee päättymispäivän Android-

versiossa itse, jonka seurauksena loppumispäivä on voinut olla virheellinen. 

(JeffDUnity3D 2018a) 

 

Subscription Managerin käytön ohjeistamista varten on olemassa ohjeet Unity Technolo-

giesin dokumentaatiossa. Unity IAP:n mukana tuleva ”IAPDemo.cs”-tiedosto sisältää 

myös esimerkin Subscription Managerin käytöstä. (Unity Technologies 2018f) 

 

 

5.5 Applen vaatimus tilauspalvelulle 

 

Kuten kappaleessa 4.2.5 mainittiin, Applen ”Paid Applications Agreement”-sopimus vaa-

tii sovelluskehittäjiä sisällyttämään tilauspalvelun tiedot sovelluksen App Store-kuvauk-

seen. Nämä samat tiedot tulee myös löytyä sovelluksen sisältä. Tiedot eivät saa olla mo-

dulaarisessa tiedotteessa, vaan käyttäjän täytyy pystyä näkemään ne ilman ylimääräisiä 

painalluksia. (Eiting 2018) 

 

Hyvä paikka näille tiedoille on samassa ikkunassa, josta käyttäjä tekee tilauksen. Esi-

merkkinä tästä toimii Intuaryn FarFaria iOS-sovellus (kuva 12). 
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KUVA 12. FarFaria-sovelluksen tilauspalvelun tiedot (FarFaria, kuvakaappaus) 
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6 TILAUSPALVELUN TURVALLISUUS 

 

 

6.1 Kuittien tarkistaminen 

 

Kun sovellus sisältää sovelluksen sisäisiä ostoksia, on hyvä varmistaa, että käyttäjä ei 

pääse käsiksi tuotteisiin, joihin hänellä ei ole oikeutta. Tämä tapahtuu tarkistamalla os-

toksista saadut kuitit ja niiden sisällöt. Näin voidaan yrittää estää esimerkiksi Man-in-the-

Middle -hyökkäykset, jossa kolmas osapuoli korvaa sovelluskaupan kuitin huijatakseen 

sovellusta.  

 

On olemassa kaksi tapaa tarkistaa kuitin sisältö: paikallinen tarkistus ja kaukotarkistus. 

Paikallinen tarkistus tapahtuu sovelluksen sisällä, kun taas kaukotarkistus tapahtuu pal-

velimella. Unity Technologies suosittelee kuitin tarkistamista tuotteen avaamisen yhtey-

dessä. Jos tuote on sovelluksen sisällä lokaalisti, paikallinen tarkistus on suositeltavaa 

kaukotarkistuksen sijaan. (Unity Technologies 2018c) 

 

 

6.2 Paikallinen tarkistaminen 

 

 

6.2.1 Salausavaimien sekoittaminen 

 

Unity IAP:n tarjoama paikallinen tarkistaminen käyttää tarkistukseen salausavaimia. 

Käytetty salausavain on sovelluksen alustasta riippuen joko Google Play public key, tai 

Applen root certificate. Nämä salausavaimet tulee pitää turvassa, sillä hyökkääjä voi 

muuten korvata ne tehden tarkistuksesta hyödyttömän. (Unity Technologies 2018c) 

 

Salausavaimien sekoittaminen tapahtuu käyttämällä Unity IAP:n IAP Receipt Validation 

Obfuscator -ikkunaa. Tämä ikkuna aukeaa painamalla työkalupalkista ensin ”Window”, 

sitten ”Unity IAP”, ja lopulta ”IAP Receipt Validation Obfuscator”. Liitä sovelluksesi 

Google Play public key merkittyyn kohtaan, ja paina ”Obfuscate Google Play License 

Key”. Tämä luo kolme uutta tiedostoa, ”GooglePlayTangle”, ”AppleTangle”, ja ”Uni-

tyChannelTangle”, jotka pitävät sisällään sovelluksesi salausavaimet. Jos sovelluksesi 
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julkaistaan vain App Storessa, voit painaa pelkästään ”Obfuscate Google Play License 

Key”-nappia ilman, että liität merkittyyn kohtaan mitään. (Unity Technologies 2018c) 

Ikkunan ”Unity Channel Public Key”-osio sekä ”UnityChannelTangle” ovat tarkoitettu 

niille, jotka aikovat julkaista sovelluksensa Xiaomi-puhelinten omassa sovelluskaupassa 

(ap-unity 2017). 

 

 

6.2.2 Tarkistusprosessi 

 

Varsinainen kuittien tarkistaminen tapahtuu käyttämällä Unity IAP:n ”CrossPlatformVa-

lidator”-luokkaa. CrossPlatformValidator ottaa vastaan edellä luodut ”Tangle”-tiedostot, 

sekä sovelluksen tunnisteen. Tämä tunniste on iOS-alustalla sovelluksen info.plist -tie-

dostoon tallennettu ”bundleIdentifier”, ja Androidilla sovelluksen AndroidManifestin 

”package” (Unity Technologies 2018g). 

 

Kun CrossPlatformValidator on luotu, voidaan sille syöttää tarkistukseen kuitti kutsu-

malla ”Validate”-metodia. Unity Technologiesin nicholasr (2016) muistuttaa, että 

CrossPlatformValidator hyväksyy vain kuitit, jotka ovat pakattu oikealla tavalla. 

CrossPlatformValidatorille käy Unity IAP:n omat kuitit, mutta esimerkiksi Applen iso 

sovelluskohtainen kuitti (”App Receipt”) pitää pakata erikseen nicholasrin foorumiviestin 

ohjeiden mukaan. (kuva 13) 
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KUVA 13. CrossPlatformValidatorin käyttö ja kuitin pakkaaminen (Visual Studio, kuva-

kaappaus) 

 

Jos kuitin tarkistaminen onnistuu, voidaan tarkistusprosessia jatkaa vertaamalla kuitin os-

toksen tunnistetta sovelluksen sisäisten tuotteiden tunnisteisiin, ja avata tarvittaessa pääsy 

sisältöön. Jos kuitin tarkistaminen epäonnistuu, CrossPlatformValidator palauttaa IAPSe-

curityException-poikkeuksen. On hyvä huomioida, että CrossPlatformValidator palaut-

taa IAPSecurityException-poikkeuksen aina, jos sovellusta testataan Unityn editorissa. 

Tästä syystä on hyvä tarkistaa sovelluksen alusta poikkeuksen nappaamisen sisällä, ja 

ohittaa virhe, jos alustana toimii Unityn editori. (Unity Technologies 2018c) 
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6.3 Kaukotarkistaminen 

 

Jos sovelluksen sisäisen ostoksen tarjoama tuote sijaitsee palvelimella, on hyvä käyttää 

kuitin tarkistamiseen kaukotarkistusta. Unity IAP ei tue tällä hetkellä kaukotarkistusta, 

joten on turvauduttava kolmannen osapuolen tarjoamiin ratkaisuihin. Unity Technolo-

giesin tarjoama esimerkki on Nobuyori Takahashin in-app-purchase -moduuli. (Unity 

Technologies 2018c) 

 

in-app-purchase -moduulin GitHub-sivu sisältää ohjeet moduulin käyttämiseen. Moduuli 

tukee tällä hetkellä Apple App Storea, Google Playta, Amazon Storea, Rokua, ja Win-

dows Storea. (Takahashi 2019) 

 

Sovelluksen Android-version kuittien kaukotarkistamiseen voi myös käyttää Googlen 

tarjoamia Google API Client Library -kirjastoja. Google API Client Library -kirjastosta 

on saatavilla versio muun muassa Javalle (googleapis 2019a), Node.js:lle (googleapis 

2019b), Pythonille (googleapis 2019c), ja Rubylle (googleapis 2019d). Stackoverflow si-

sältää hyvät ohjeet Google API Client Library -kirjaston käyttämiseen, jotka on kirjoitta-

nut Marc Greenstock (Greenstock 2016). 

 

 

6.4 Palvelimen käyttämisen hyödyt 

 

Vaikka Unity Technologies suositteleekin paikallista tarkistamista lokaalisti pidetyille 

tuotteille (Unity Technologies 2018c), kaukotarkistaminen voi olla parempi vaihtoehto 

tilauspalvelulle.  On olemassa mahdollisuus, että käyttäjän laitteen päivämäärä ja kellon-

aika ovat virheelliset, jolloin käyttäjä voi saada virheellisesti pääsyn tilauksen sisältöön. 

Jos sovellus käyttää kuittien tarkistamiseen palvelinta, palvelin voidaan asettaa myös ver-

taamaan sovelluskaupan palauttamaa tilauksen loppumisaikaa ja palvelimen omaa aikaa, 

jolloin virheellinen pääsy sisältöön pystytään välttämään. 

 

Palvelimen käyttäminen on hyvä myös siitä, että se mahdollistaa myös niiden tietojen 

saamisen, joita sovelluskauppa ei lisää sovellukselle annettavaan kuittiin, esimerkiksi ti-

lauksen päättymispäivä sovelluksen Android-versiossa. 
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7 SOVELLUKSEN VALMISTELU TESTAUSTA VARTEN 

 

 

7.1 Log Viewerin käyttäminen 

 

Log Viewer on hyödyllinen, mutta vapaaehtoinen liitännäinen, jota voi käyttää niin 

Androidilla kuin iOS-alustalla. Unityn lokiviestit ovat aina nähtävissä Androidilla käyt-

tämällä adb logcat -työkalua, mutta tämä ei ole aivan yhtä helppoa iOS-alustalla, sillä 

XCoden console näyttää vain systeemin lokiviestit, jos sovellus ei ole testiversio. Tästä 

syystä Log Viewer ei ole aivan yhtä hyödyllinen sovelluksen Android-versiota testatta-

essa, mutta liitännäisen muista tiedoista voi silti olla hyötyä testaajille.  

 

Log Viewerin käyttöönotto on helppoa. Kun liitännäisen kaikki tiedostot on ladattu pro-

jektiin, Unityn työkalupalkkiin ilmestyy vaihtoehto ”Reporter”. Valitse ”Report” vaihto-

ehdon alta toiminto ”Create”, ja nykyisen scenen hierarkiaan ilmestyy uusi gameobject 

nimeltä ”Reporter”. (aliessmael 2018) 

 

Log Viewerin saa näkyville piirtämällä ympyrän muotoisen kuvion näytölle (aliessmael 

2018). On myös mahdollista muokata tätä toimintoa, ja asettaa, että ympyröitä pitää piir-

tää enemmän kuin yksi, jotta Log Viewer ilmestyy näkyville. Tämä tapahtuu muokkaa-

malla yllä luodun Reporter gameobjectin kenttää ”Num Of Circle To Show”. 

 

 

7.2 Unity Development Build 

 

 

7.2.1 Luominen 

 

Development Buildin tekeminen on yksinkertaista, valitse vain ”Development Build”-

vaihtoehto projektin ”Build Settings”-ikkunasta. Myös ”Script Debugging” on hyvä lait-

taa päälle. 
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7.2.2 Development Buildin hyödyt 

 

Unity Development Buildin käyttäminen mahdollistaa Unityn lokiviestien näkemisen 

Xcoden konsolissa auttaen huomattavasti sovelluksen iOS-version testaamisessa. Unityn 

lokiviestit ovat aina nähtävissä Android SDKn Logcat-työkalulla, joten Development 

Build ei ole aivan niin tarpeellinen Android-sovelluksen testauksessa. Development Build 

kuitenkin mahdollistaa lokiviestien rivinumeroiden näkemisen Logcatilla. Tämä voi hel-

pottaa virheiden paikallistamista (kuva 14 ja kuva 15).  

 

KUVA 14.  Null Reference Exception ilman Development Buildia. (ADB Logcat, 

kuvakaappaus) 

 

 

KUVA 15. Null Reference Exception, kun Development Build on käytössä. (ADB Log-

cat, kuvakaappaus) 

 

 

7.3 iOS-version lisävalmistelut 

 

Koska sovellus sisältää sovelluksen sisäisiä ostoksia, täytyy Xcodessa sovellukselle lisätä 

”In-App Purchase”-valmius. Tämä tapahtuu Xcoden ”Capabilities”-välilehdestä (kuva 

16) 

 

 

KUVA 16. Applen dokumenttien esimerkkikuva sovelluksen ”In-App Purchase”-valmiu-

desta (Apple Inc. 2017b) 
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8 TILAUSPALVELUN TOIMIVUUDEN TESTAAMINEN 

 

 

8.1 Testattavat asiat 

 

Ensimmäiseksi on testattava, että Unity IAP on integroitu oikein, ja että sen alustaminen 

onnistuu. Tämän jälkeen voidaan testata, että tilauksen ostaminen onnistuu, ja oikea si-

sältö aukeaa käyttäjälle. Muista myös testata, että sovellus saa käyttäjän tilauksen tilan 

oikein, kun Unity IAP:n alustus onnistuu, ja että käyttäjä ei pysty pääsemään käsiksi ti-

lauksen sisältöön, kun tilaus loppuu. Jos sovellus on iOS-alustalle, myös ostosten palaut-

tamisen toimivuus on testattava. 

 

 

8.2 Testaaminen Unityn editorissa 

 

Unity IAP:n alustaminen ja sovelluksen sisäiset ostokset onnistuvat aina editorissa, an-

taen mahdollisuuden testata, että kaikki toimii niin kuin pitäisi. Muuttamalla Stan-

dardPurchasingModulen FakeStoreUIModea on myös mahdollista testata sovelluksen 

toimivuutta, jos IAP:n alustaminen tai ostosten tekeminen epäonnistuu. FakeStoreU-

IMode omaa kolme eri toimintatilaa; Default, StandardUser, ja DeveloperUser. Default-

tilassa kaikki IAP:n toiminnot onnistuvat aina. StandardUser-tilassa UnityIAP näyttää 

ostamisen yhteydessä ikkunan, josta voi valita onnistuuko ostaminen vai ei. Develope-

rUser on näistä tiloista monipuolisin, näyttäen ikkunan jokaista Unity IAP:n toimintoa 

kohden. Nämä ikkunat tarjoavat mahdollisuuden hallita toiminnon onnistumista. Voit esi-

merkiksi valita, että Unity IAP:n alustaminen epäonnistuu. (jmakar 2018) 

 

 

8.3 Testitilauksien uusiutuminen 

 

Testauksen helpottamiseksi testitilaukset uusiutuvat oikeita tilauksia nopeampaan tahtiin. 

Esimerkiksi Androidilla viikon tilaus kestää testattaessa vain viisi minuuttia (Google 

n.d.), kun taas iOS-alustalla viikon tilaus kestää kolme minuuttia (Apple Inc. 2019c). Tes-

titilaukset uusiutuvat kummallakin alustalla kuusi kertaa, jonka jälkeen ne loppuvat auto-

maattisesti. iOS-sovelluksen testitilaukset uusiutuvat tällä tavalla kuitenkin vain kerran 

päivässä (Apple Inc. 2018).  
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8.4 Testaaminen Androidilla 

 

 

8.4.1 Google Playn tarjoamat testityypit 

 

Google Play tarjoaa sovelluskehittäjille kolme erilaista testityyppiä; sisäisen testin, sulje-

tun testin sekä avoimen testin. 

 

Sisäinen testi on tarkoitettu yrityksen sisäiseen testaamiseen, jonka takia se on nopeampi 

kuin muut tarjotut testityypit. Sisäiseen testiin voi kuitenkin osallistua maksimissaan vain 

sata testaajaa. Sisäinen testi on hyvä maksullisten sovellusten testaamiseen, sillä sisäiseen 

testiin osallistuvat testaajat voivat ladata sovelluksen ilmaiseksi. Jos maksullista sovel-

lusta testataan suljetussa tai avoimessa testissä, testaajat joutuvat ostamaan testatun so-

velluksen. (Google 2019a) 

 

Suljettu testi on tarkoitettu sovelluksen testaamiseen suurella, mutta hallitulla joukolla. 

Toisin kuin sisäisessä ja avoimessa testissä, suljettuja testejä voi olla käynnissä kerralla 

enemmän kuin yksi. Tämän avulla sovelluksen kehittäjätiimi voi helposti testata montaa 

eri versiota samanaikaisesti. (Google 2019a) 

 

Avoimessa testissä kuka vain voi ladata sovelluksen testiversion Google Play-kaupan 

”Betaversiot”-osion alta. Samanaikaisten testaajien määrää on mahdollista rajoittaa myös 

tässä testityypissä, mutta testaajien vähimmäismäärä on tuhat testaajaa. (Google 2019a) 

  

 

8.4.2 Testin luominen 

 

Kun olet valinnut sovellukselle parhaiten sopivan testityypin, siirry sovelluksen Develo-

per Console -sivun ”Sovellusjulkaisut”-osaan, joka löytyy kohdan ”Julkaisujen hallinta” 

alta.  

 

Valitse haluamasi testikanava, ja paina ”Hallinnoi”. Jos valitsit sisäisen tai suljetun testin, 

ja olet jo lähettänyt Developer Consoleen APK:n, aktivoi haluamasi testaajaluettelot koh-

dasta ”Testaajien hallinnointi”, tai luo uusi lista painamalla ”Luo luettelo”, ja syötä tar-

vittavat tiedot. On hyvä muistaa, että testaajien tulee omata joko Google- tai G Suite-tili, 
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jotta he voivat osallistua testiin (Google 2019a). Paina lopuksi ”Tallenna” tallentaaksesi 

valintasi.  

 

Jos et ole vielä lähettänyt APK:ta, niin testaajaluetteloiden valitseminen hoidetaan myö-

hemmin. Paina ”Luo Julkaisu” jatkaaksesi. 

 

Aseta sovelluksesi testiversion APK kohtaan ”Lisättävät Android-sovelluspaketit ja 

APK:t”, ja kirjoita version muutokset kohtaan ”Mitä uutta tässä julkaisussa on?”. Kun 

nämä tiedot on asetettu, paina ”Tallenna”, ja sitten ”Tarkista”. Palaa takaisin testin luo-

misen alkunäkymään painamalla vasemmalle osoittavaa nuolta sivun yläosasta, jos et voi-

nut aiemmin valita testaajalistaa APK:n puuttumisen takia. Seuraa kappaleen alun ohjeita 

testaajien aktivoimiseksi, ja palaa takaisin testin luomiseen painamalla ”Muokkaa julkai-

sua”, kun olet aktivoinut vähintään yhden testaajalistan. Kun olet tarkistanut testin tiedot 

oikeiksi, paina alaoikean kulman sinistä nappia aloittaaksesi testauksen.  

 

Avoimen testin luominen on hyvin samanlaista kuin muiden testien luominen, mutta tes-

taajien hallinnointi eroaa hieman muista testityypeistä. Testaajalistojen valitsemisen si-

jaan valitaan testaajien enimmäismäärä. 

 

 

8.4.3 Tilauksen luominen Developer Consoleen 

 

Kun sovelluksen APK on lähetetty Developer Consoleen, on vihdoin mahdollista luoda 

sovellukselle sovelluksen sisäisiä tuotteita. Siirry sivupalkista kohtaan ”Sovelluksen si-

säiset tuotteet”, joka voi olla piilossa osion ”Kaupassa näkyminen” alla. Valitse ”Tilauk-

set”, ja sitten ”Luo tilaus”, joka avaa näkymän uuden tilauksen luomiselle. Aseta kohtaan 

”Tuotteen tunnus” sama nimi, jota käytetään sovelluksessa tilauksen ostamiseen. Täytä 

pakolliset kohdat tilauksesi tiedoilla, ja aseta tilaus aktiiviseksi valitsemalla ”Käytössä” 

kohdasta ”Tila” (Kuva 17). 
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KUVA 17. Tilauksen luominen Developer Consolessa (Google Play Developer Console, 

kuvakaappaus) 

 

Kun kaikki tiedot on asetettu, tallenna tilaus painamalla ”Tallenna”-näppäintä. Tilauksen 

pitäisi olla nyt valmis testattavaksi. 

 

 

8.4.4 Käyttöoikeustestaajien määrittäminen 

 

Google (2019a) muistuttaa, että testaajat joutuvat maksamaan sovelluksen sisäisistä os-

toksista, jos heitä ei ole lisätty käyttöoikeustestaajien luetteloon. Tämä tapahtuu siirty-

mällä Developer Console-tilisi asetuksiin, ja valitsemalla ”Kehittäjätili”, sitten ”Tilin tie-

dot”. Lisää testaajien Gmail-osoitteet osion ”Käyttölupatestaus” kohtaan ”Gmail-tilit, 

joilla on testausoikeus”, ja paina sitten ”Tallenna” (Kuva 18). (Google 2019c) 
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KUVA 18. Google Play Developer Consolen käyttölupatestaus-osio (Google Play Devel-

oper Console, kuvakaappaus) 

 

 

8.4.5 Testauksen aloittaminen 

 

Kun kaikki edellä mainitut vaiheet ovat valmiita, palaa takaisin testin hallinnoimisnäky-

mään, ja laajenna ”Testaajien hallinnointi”-osio painamalla sen oikeassa kulmassa olevaa 

nuolta, joka osoittaa alaspäin. Kopioi kohdan ”Osallistumis-URL-osoite” linkki, ja lähetä 

se aktivoimiesi testaajaluetteloiden jäsenille. Tämä linkki sisältää nettisivun, jonka kautta 

testaajat voivat liittyä testiisi ja ladata sovelluksesi testiversion APK:n. (Kuva 19) 
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KUVA 19. Sivu, jonka testaajat näkevät liittyessään testiin. (Google Play, kuvakaappaus) 

 

Jos luot ensimmäistä testiä, on hyvä huomioida, että testiversio ei välttämättä tule heti 

saatavaksi testaajille. Ensimmäisellä sisäisellä testiversiolla voi esimerkiksi kestää enin-

tään 48 tuntia, ennen kuin testaajat voivat ladata sen. (Google 2019a) 

Sisäiseen testiin osallistujat voivat onneksi testata sovellusta asentamalla sen APK:n, joka 

nopeuttaa prosessia huomattavasti. 

 

 

8.4.6 Tilauspalvelun testaaminen sovelluksen sisällä 

 

Jos testaajat on asetettu käyttöoikeustestaajiksi, niin he voivat valita maksutavaksi jom-

mankumman Googlen tarjoamista testikorteista. Toinen hyväksyy ostoksen aina, kun taas 

toinen hylkää ostoksen aina. Näiden testikorttien avulla voi testata helposti, että sovelluk-

sen sisäinen tilauspalvelu toimii ja että sovellus toimii oikein, jos tilauksen tekeminen 

epäonnistuu jostain syystä. (Google 2019c)  

 

On hyvä muistaa, että vaikka Google tarjoaakin käyttöoikeustestaajille käyttöön testikor-

tit, täytyy testaajilla silti olla asetettuna Google Playssa jokin oikea maksuvaihtoehto. Jos 

testaaja ei ole asettanut itselleen oikeaa maksuvaihtoehtoa, Google palauttaa heille oston 



40 

 

yhteydessä virheilmoituksen, jonka mukaan haluttua tuotetta ei ole saatavilla. Muista 

myös tarkistaa, että testitilauksen ostosikkunassa lukee ”Tämä on testitilaus. Se toistuu 

tämän aikataulun mukaan. Sinua ei veloiteta”, sillä muuten testaajilta veloitetaan tilauk-

sen oikea hinta. (Kuva 20) 

 

KUVA 20. Google Play testitilauksen ostosikkuna. (Google Play, kuvakaappaus) 

 

 

8.4.7 Uuden testin luominen 

 

Kun vanha testi loppuu, on usein aika aloittaa toinen testi perään. Jotta voit aloittaa uuden 

testin, valitse testikanavasi, paina ”Hallinnoi”, ja sitten sinistä ”Luo julkaisu”-näppäintä 

näkymän oikeasta yläkulmasta. Uuden testin luominen on muuten vaiheiltaan täysin sama 

kuin kappaleessa 8.3.2, mutta Developer Consoleen lähettävän APK:n version täytyy olla 

aina isompi kuin minkään Developer Consoleen aiemmin lähetetyn APK:n.  

 

 

8.4.8 Suljettujen testikanavien hallinnointi 

 

Sovelluksella voi olla kerrallaan käynnissä vain yksi avoin ja sisäinen testi, mutta sovel-

luskehittäjä voi halutessaan hallinnoida useampia samanaikaisia suljettuja testejä. Uuden 

suljetun testikanavan voi luoda painamalla ”Luo suljettu kanava”-näppäintä, ja antamalla 
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kanavalle nimen. Tämän jälkeen kanavalle voi luoda testin kappaleen 8.3.2. ohjeiden mu-

kaisesti. (Kuva 21) 

 

 

KUVA 21. Google Play Developer Consolen “Luo suljettu kanava”-näppäimen sijainti 

(Google Play Developer Console, kuvakaappaus) 

 

 

8.5 Testaaminen iOS-alustalla 

 

 

8.5.1 Testiversion valitseminen 

 

Valitse sovelluksesi App Storessa, ja siirry osioon ”TestFlight”. Kun Apple on tarkistanut 

lähettämäsi sovellusversion, se ilmestyy kohdan ”iOS Builds” listaan. Sovellus on saata-

villa testattavaksi, kun olet vastannut kyselyyn sovelluksen salauksen käytöstä. Unity IAP 

käyttää HTTPS-salausta (ap-unity 2016).  

 

 

8.5.2 Testaajien lisääminen 

 

Valitse testaajat kohdasta ”App Store Connect Users”. He saavat kutsun testiin sähköpos-

titse, jonka jälkeen he voivat asentaa sovelluksen testiversion TestFlight-sovelluksesta. 

 

 

8.5.3 Hyvä tietää TestFlightillä testaamisesta 

 

Jos testiversion ostotapahtumat eivät toimi, sulje sovellus, ja kirjaudu ulos App Storesta. 

Käynnistä testattava sovellus, ja kirjaudu sisään vasta, kun sovellus kysyy sitä. (PBK 

2018) 
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Toisin kuin Androidilla, iOS-sovellukset eivät voi testata tilauksen peruuttamista, vaan 

testaajien täytyy yksinkertaisesti odottaa automaattisen uusiutumisen loppumista (Kubota 

2016). 

 

 

8.5.4 Unityn lokiviestien lukeminen 

 

Jos päätit käyttää Log Vieweriä, seuraa kappaleen 7.1 ohjeita. Jos et käytä Log Vieweriä, 

niin Unityn lokiviestit on luettavissa Xcoden consolesta, kunhan muistit tehdä sovelluk-

sesta Development Buildin. Yhdistä iOS-laitteesi Mac-tietokoneeseesi, avaa Xcode, ja 

avaa Console. Tämä tapahtuu valitsemalla ensin ”View”, sitten ”Debug Area”, ja ”Acti-

vate Console” (JeffDUnity3D 2018).  

 

 

8.5.5 Testaaminen TestFlight-sovelluksella 

 

Avaa TestFlight, kun olet hyväksynyt kutsun testata sovellusta. Valitse sovellus Test-

Flightin listalta ja paina ”Install” asentaaksesi sovelluksen testausta varten. Tämän jäl-

keen voit testata sovellusta avaamalla sen painamalla ”Open”-näppäintä. 
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9 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tilauspalvelun luominen ja testaaminen, ja tässä mieles-

täni onnistuttiin hyvin. Myös turvallisuus on jossain määrin taattu paikallisen tarkistuksen 

keinoin. 

 

Kuittien kaukotarkastaminen palvelimen avulla on usein suositeltavaa paikallisen tarkas-

tamisen sijaan. Kaukotarkastamista ei kuitenkaan lopulta käyty ihan niin suuresti läpi 

kuin olisin ehkä halunnut. Tämä johtui pääasiassa siitä, että palvelimen käyttö itsessään 

ei kuulunut opinnäytetyön aiheeseen. 

 

Suositeltu aihe mahdolliselle jatkotutkimukselle on ehdottomasti kuittien kaukotarkasta-

minen. Kaukotarkastamisen toteuttamiseen on olemassa monia keinoja, joista pari listat-

tiin tämän opinnäytetyön aikana. Vaihtoehtoja näille keinoille on helposti löydettävissä, 

jos mikään listatuista ei ole mieleinen tai sovi omaan projektiin jostain syystä. Muut jat-

kotutkimuksen aiheet liittyvät pääasiassa Applen tarjoamiin ominaisuuksiin. Esimerkkejä 

näistä aiheista ovat iOS-alustan uusiutumattomat tilaukset ja App Store Connectin ulko-

puolisten testaajien hyödyntäminen TestFlight-testeissä. 
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