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Tämä opinnäytetyö keskittyy ohjelmistokehitykseen, jossa asetetaan tavoitteeksi tuottaa
elinkelpoinen vähimmäistuote MMORPG (massiivinen monen pelaajan verkkopeli) akronyymin takaa löytyvän pelituotteen määrittelystä.
Taustana työlle toimii kirjoittajan pelialan ohjelmistokehityskokemus sekä
tietokonepelaamisen harrastaminen. Edellä mainituista jälkimmäisessä MMORPG tyyppiset pelit ovat olleet keskiössä kirjottajan elämässä, joten niihin opinnäytetyö myös
keskittyy. Työstä on rajattu pois autoilu-, lentosimulaattori- sekä muita genrejä kuin nk.
Fantasia genren MMORPG -tuotteet.
Modernit webteknologiat ovat työn esivalituissa teknologioissa keskiössä, joista tärkeimpiä
ovat HTML5 sekä WebGL. Näihin liittyy myös avoimen lähdekoodin vertailut sekä
johtopäätökset, ottaako tiettyjä avoimen lähdekoodin kirjastoja käyttöön vai ei. Tavoitteena
avoimen lähdekoodien teknologioilla on mahdollistaa ennalta määritellyn perusmuotoisen
MMORPG pelituotteen toteutus tämän työn sallimassa aikataulussa.
Tavoitteeseen pääsy ja sen haasteet dokumentoidaan työn edetessä, joita myös pohditaan
työn lopussa. Toteutus osiossa kuvataan peliä tarkemmin sen suunniteltujen
ominaisuuksien valmistumisen osalta, sekä käyttöliittymän ja muiden järjestelmien
oppimiskokemusten kautta.
Lopuksi esitetään johtopäätökset, joissa pohditaan tutkimuskysymyksiä,
jatkokehitysehdotuksia sekä käydään lävitse omaa pohdintaa tehdyn työn analyysin kautta.
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Johdanto

Tämä opinnäytetyö koskettaa kirjoittajan intohimoa peleihin sekä ohjelmistokehitykseen,
joka voidaan kiteyttää akronyymiin MMORPG (Massively Multiplayer Role-Playing Game)
eli massiivinen monen pelaajan roolipeli. Tutkimustyö keskittyy ohjelmistoihin, joista useat
käyttäjät voivat yhtäaikaisesti nauttia toisensa kanssa vuorovaikutuksessa. Tällaisista
ohjelmistoista esimerkkeinä toimivat World of Warcraft™, Neverwinter Nights™ sekä
Ultima Online™. Toteutustyössä pyritään valmistamaan pienimuotoinen – joskin
skaalautuva – MMORPG peli käyttäen moderneja webteknologioita kuten HTML5 &
WebGL. Tavoite on, että kaksi tai useampi pelaajaa kykenevät näkemään toistensa
liikkeen kolmiulotteisessa WebGL peliympäristössä työn valmistuttua.
Tutkimustyössä on rajattu pois muiden genrejen pelit kuten esim. ralli-, lentosimulaattoritai scifi pelit. Lisäksi rajauksena on kolmiulotteisen sekä kaksiulotteisen esitysgrafiikan
laadusta on karsittu, jotta tavoitteeseen saada pelattava pieni MMORPG peli päästään
yhden ohjelmoijan voimin kuuden kuukauden aikamääreessä. Ohjelmistoteknologioiden
valinnoissa on tehty esivalintaa kirjoittajan subjektiivisen ammatillisen kokemuksen
perusteella, kohti moderneja webteknologioita kuten HTML5 sekä WebGL. Työn
sivutavoitteena on luoda käyttäjärekisteri -järjestelmä minimaalisella tasolla NodeJS
palvelinteknologialla sekä MySQL tietokannalla. Päätavoitteena on tarkoitus toteuttaa nk.
’maailmapalvelin’ käyttäen TCP/IP -protokollaa tietoliikenteessä pelaajien sijaintien
kuljettamiseen sovellusten välillä. Sovellusten yhdistäminen tehdään HTML5 WebSockets
-teknologialla käyttäjän selaimen puolelta. Tämä mahdollistaa pelaajien toistensa sijainnin
näkeminen reaaliajassa, joka on kriittinen tekijä tämän opinnäytetyön ’MMORPG
perusmuodossaan’ määritelmän saavuttamiselle. Toteutuksessa rajataan pois äänien
toteuttaminen sekä grafiikoiden viimeistely ajan säästämiseksi.
Työssä pyritään vastaamaan kolmeen kysymykseen:
•
•
•

Onko yhden ihmisen mahdollista toteuttaa MMORPG peli perusmuodossaan
kuudessa kuukaudessa?
Minkälaisia avoimen lähdekoodin ratkaisuja on saatavilla MMORPG peliä
tehdessä?
Pystyykö yksin rakentamaan skaalautuvan toteutuksen vai jääkö skaalautuvuus
pois?

On tärkeää määritellä mitä MMORPG eli massiivinen monen pelaajan roolipeli
perusmuodossaan tarkoittaa tämän opinnäytetyön yhteydessä, sillä sen määritelmän

2

toteuttaminen on opinnäytetyön primääritavoite saavuttaa. Richard Bartle kirjoittaa
kirjassaan Designing Virtual Worlds seuraavasta määritelmästä pysyville virtuaalisille
maailmoille:
•
•
•
•
•

Maailmalla on sisäänrakennetut, automatisoidut taustalla toimivat säännöt, jotka
mahdollistavat pelaajien vaikutuksen maailmaan. (Vaikkakin sääntöihin ei tule
voida vaikuttaa). Tätä kutsutaan maailman fysiikaksi.
Pelaajat edustava yksilöitä maailman ’sisällä’. Tämä on heidän hahmonsa. Kaikki
kanssakäyminen maailman ja muiden pelaajien kautta, kanavoidaan hahmojen
kautta.
Kanssakäyminen maailman kanssa tapahtuu reaaliajassa. Kun teet jotain
maailmassa, voit odottaa palautetta lähes välittömästi.
Maailma on jaettu.
Maailma on (edes jollain asteella) pysyvä.

Näiden viiden säännön ympärille rakentuu Bartlen mukaan suurin osa virtuaalisista
maailmoista. Näillä säännöillä sellaisen voi erotella muista epätodellisista avaruuksista.
(Bartle 2004, 3-4)
Bartle kertoo myös, että MMORPG:t voitaisiin luokitella graafisiksi MUD -peleiksi, josta
saadaan viimeinen määritelmä MMORPG pelille, joka on 2 tai 3-ulotteinen graafinen
visualisointi tekstipohjaisen visualisoinnin sijaan (Bartle 2004, 49).
Näistä koostan määritelmän perusmuotoiselle MMORPG -pelille, joka tässä
opinnäytetyössä suunnitellaan, rakennetaan sekä analysoidaan tulokset.
Määritelmä MMORPG perusmuodossaan sisältää seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•

Sisäänrakennettu taustasäännöstö, joka ohjaa maailmaa sekä pelaajia.
Räätälöitävissä oleva, yksilöä edustava nk. pelaaja hahmo.
Kanssakäymisiä, jotka tapahtuvat pelaaja hahmon kautta. (Hyppy, lyönti, tms.)
Kanssakäymiset maailmassa ovat reaaliaikaisia ja niiden palaute on lähes välitön.
Maailma on jaettu.
Maailma on (edes jollain asteella) pysyvä.
Visualisointi tapahtuu 2- ja/tai 3-ulotteisella grafiikalla.

Tällä seitsemän kohdan kirjallisuudesta sovelletulla määritelmällä pyritään vastaamaan
tämän työn tutkimuskysymyksiin.
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2

Työn tausta

Peliohjelmointi on hyvin kilpailtua liiketoimintaa. Tämä on johtanut siihen, ettei Internet
pelien ohjelmoiminen sisältää paljon kaupallisia ei-avoimia, sekä epästandardeja
ratkaisuja, joka estää innovointia – eli uuden kehittämistä (Morgan 2009, 19.). Massiivisen
monen pelaajan pelattavan roolipelin ohjelmointi ja suunnittelu - jolla on useita
yhtäaikaisia käyttäjiä – ei ole helppo tekninen haaste. Tausta työn tekemiselle juontaa
juurensa riittävän korkean teknisen sekä pelisuunnitelmallisen haasteen löytämisestä,
jotta se on vielä kiehtovaa sekä mieluisaa tehdä, ottaen huomioon kirjoittajan yli 10
vuoden ohjelmistokehittäjän työkokemuksen.
“To design a virtual world is perhaps the greatest act of creative imagination there
can be. The possibilities are absolutely limitless—you can make and do anything in
them. Anything! Today's virtual worlds are mere children's scribbles compared to the
masterpieces to come.” (Bartle 2004, 18)

Kirjoittaja on työelämänsä peliohjelmoinnin lisäksi käyttänyt tietokonepeli -muotoiseen
viihteeseen vuosia elämästään aikaa, josta kumpuaa eräänlainen kiintymys pelaamiseen
sekä peleihin. World of Warcraft™ ja sen kaltaisiin MMORPG peleihin käytettyjen vuosien
pelaamisen jälkeen, on kirjoittaja alkanut kaipaamaan muutoksia pelien toteutuksiin sekä
näkyvyyttä syvemmälle niiden sielunelämään. Tämä tutkimustyö pyrkii selvittämään
mahdollisuudet saavuttaa näkyvyyttä, sekä toteuttaa muutoksia ehkä jopa oman
MMORPG pelin muodossa, alalla vallitseviin käytäntöihin.
2.1

MUD MMORPG pelien edeltäjänä

Massiiviset monen pelaajan roolipelit, eli MMORPG -pelit kehittyivät MUD (Multi User
Dungeon) peleistä, jotka ovat usean käyttäjän roolipelejä verkossa, joissa pelien
tapahtumat kuvaillaan teksteillä. MMORPG pelien edeltäjistä poiketen, grafiikoiden
visualisointi muuttui tekstimerkkeihin pohjautuvista – kuten kuvassa 1 havainnollistetaan edeltäjistään verrattain monimutkaisempaan kuvapohjaiseen, ja jopa kolmiulotteiseen
grafiikkaan. Joidenkin määritelmien mukaan nykyiset MMORPG pelit voitaisiin määritellä
termillä Graphical MUD (Bartle 2004, 49).
MUD -käsitteelle löytyy alkuperä Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Essexin yliopistosta.
Vuonna 1978 opiskelija nimeltä Roy Trubshaw – Britannialainen Dungeons & Dragons -
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fantasiapelin ihailija - päätti aloittaa usean käyttäjän seikkailupelin ohjelmoinnin, jolle hän
antoi nimeksi MUD (Multi-User Dungeon). Nimi oli kunnianosoitus Dungeon pelin
variantille Zork:lle, josta Trubshaw piti valtavasti. Alkuperäinen MUD kirjoitettiin BCPL ohjelmointikielellä, joka oli C kielen edeltäjä. (Kelly & Rheingold 1993.)
Vuonna 1980 Trubshaw antoi pelin kehityksen Richard Bartle -nimiselle
opiskelijatoverilleen samaisessa yliopistossa. Pelissä piti saavuttaa omalla hahmolla
Wizard -taso, jolloin sai kuolemattomuuden sekä lisävoimia yli kuolevaisten hahmojen.
Bartle ohjelmoi peliin laajemman yhtäaikaisen käyttäjämäärän tuen, sekä lisää toimintoja
pelaajille, viimeistellen ohjelmakoodin valmiiksi niin, että siitä saatiin luotua ensimmäinen
ARPAnet -pohjainen peli. Samana vuonna MUD1:stä tuli ensimmäinen Internet moninpeli,
kun Essexin yliopisto yhdisti sisäisen verkkonsa ARPANET:iin. (Mulligan & Patrovsky
2003, 444.)

Kuva 1. Ruudunkaappaus MUD 1 -pelistä vuodelta 2019
MUD -tyyppisiä pelejä on tehty useita. Richard Bartlen mukaan MUD1 on peli, jostain
useimmat massiiviset monen pelaajan verkkopelit ovat polveutuneet. Lisäksi suurin osa
nykypäivän MMO peleistä on saanut Bartlen mukaan vahvasti vaikutteita World of
Warcraft ™ -pelistä. Niiden suunnittelijat ovat pelanneet World of Warcraft ™ -peliä ja
ajatelleet voivansa tehdä sen mitä World of Warcraft ™ teki, mutta paremmin. Näiden
pelien suunnittelijat pelasivat sitten EverQuest ™ -peliä ja ajattelivat samaa DikuMUD pelistä. DikuMUD -pelin suunnittelijat ajattelivat samaa AberMUD -pelistä ja AberMUD pelin suunnittelijat ajattelivat samaa MUD 1 -pelistä. MMORPG -pelityypin esi-isyys
vaikuttaisi kuitenkin pysähtyvän MUD1 -peliin. (Pearce 2013.)
“There wasn't anything before MUD1, so that's where it ends." (Pearce 2013.).
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Kuitenkin Richard Bartlen sanoissa on ristiriitaa havaittavissa The Guardianin toimittajan
Stuartin (2007) mukaan PLATO -järjestelmää kuvaavassa artikkelissa. Tässä artikkelissa
Bartle myöntää PLATO -järjestelmän olleen proto virtuaali maailma. PLATO -järjestelmä
saattoi hänen mielestään olla ehkä jopa MUDien edelläkävijä. Bartle joskin
kommenttiosastolla korjaa myönnytystään ja puolustaa MUD1 -asemaa todellisena
MMORPG edelläkävijänä. Hänen mielestään PLATO -pelien laskeminen
protovirtuaalimaailmoihin riippuu siitä, kuinka pitkälle henkilö on valmis venyttämään
määritelmää virtuaalisesta maailmasta. Pro-PLATO -ihmiset näkevät pelien omanneen
tarpeellisen tiedon pysyvyyden, mutta toiset ihmiset taas eivät.

Kuva 2. PLATO järjestelmän MUD1 -edeltäjiä, mukana mm. Moria, Oubliette, Spasim
PLATO järjestelmästä löytyy useita pelejä, joista Moria -niminen peli sisälsi tuen usean
pelaajan killoille, sekä satunnaisesti luodut seikkailtavat luolastot (Barton 2007).
Järjestelmänä PLATO oli tosin suljettu ulkoverkosta, jolloin se ei varsinaisesti täytä
avoimen Internet -pohjaisen nykyaikaisen MMORPG -pelin perustavanlaatuista
määritelmää. Johtopäätöksenä Richard Bartlen ja Roy Turbshawn MUD1 -peliä voidaan
pitää useimpien MMORPG -pelien esi-isänä. Kuvassa 2 nähtävillä PLATO -järjestelmästä
Spasim, Moria, sekä Oubliette -pelien visualisointityylejä.
Tärkeä johtopäätös MUD pelien historiasta suhteessa opinnäytetyön tavoitteeseen
toteuttaa MMORPG on, että Roy Trubshaw kykeni kehittämään jo vuonna 1978 yksin
MUD pelin tekstipohjaisella visualisoinnilla. Edellä mainittu johtopäätös kannustaa
olettamaan siitä, että MMORPG -pelin luominen on mahdollisuutta yhden tekijän toimesta.
Toisaalta se, että Richard Bartle jatkoi Trubshawn pelin kehittämistä, voi kertoa siitä, että
tehtävä on liian raskas pelkästään yhden henkilön toteutettavaksi. Tämän opinnäytetyön
lopputulema paljastaa olettaman paikkansapitävyyden, että voiko Trudshawn tapaisen
ohjelmoinnin suorituksen toistaa MMORPG -pelin luomisessa nykypäivänä visualisointi
vaatimusten (2- tai 3-ulotteinen grafiikka) ja teknologian ollessa monimutkaisempi.
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2.2

MMORPG pelien historiaa vuodesta 1996

Käsite MMORPG on vuonna 1997 Richard Garriotin (Ultima Online™) keksimä
luokitteleva termi massiiviselle monen pelaajan roolipelille. Luokittelu sisältää myös termin
MMO eli massiivinen moninpeli, jotka yhdessä sisältävät omia sosiaalisia käytäntöjä,
etikettejä, ekonomisia malleja, ja yhteisöllisiä arvoja. (Safko & Brake 2009, 325; Asbjørn
2010, 97-100.)
MMORPG -genren peleillä on suurempi potentiaali pitkäikäisyydelle kuin muun tyyppisille
peleille. Ultima Online™ joka aloitti markkinoilla elämänsä vuonna 1997, on edelleen
markkinoilla aktiivisena (Lin & Sun 2015, 1). Kun katsotaan MMORPG pelien historiaan,
on havaittavissa ensimmäinen MMORPG peli, joka saapui markkinoille vuonna 1996
kantaen nimeä Meridian 59™. Pelin oli tarkoitus olla ensimmäinen kolmiulotteinen MUD,
eli 3D MUD. Peli ei ollut valtava menestys, eikä MMORPG tyyppiset pelit saavuttaneet
suurempaa julkisuutta kuin vasta vuonna 1997 kun Ultima Online™ julkaistiin.
Tuttavalliselta nimeltään Ultima Online™ tunnettiin nimellä UO. Kuvasta 3 käy ilmi pelin
isometrinen 2-ulotteinen pelinäkymä, joka poikkeaa nykypäivän MMORPG näkymistä
hurjasti (Kuva 4).

Kuva 3. Ultima Online ™ -pelin isometrinen projektio (Internet Game Database 2019)
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UO:n julkaisun jälkeen, ihmiset alkoivat uskoa, että MMORPG peleissä on kaupallista
potentiaalia. UO sai 50 tuhatta tilaajaa ensimmäisen kolmen kuukauden aikana ja vuoden
päästä 100 tuhannen raja oli ylitetty. Nämä 100 tuhatta pelaajaa maksoivat kaikki $9.95
kuukausimaksua, josta ei mennyt yhtään rahaa jälleenmyyjille. Ultima Online ™ asetti
standardin: 100 000 tilaajaa vuoden sisällä tai peli ei voi kutsua itseään menestykseksi.
(Bartle 2004, 21)
UO:n valtakaudesta huolimatta, vuonna 1999 julkaistut EverQuest™ sekä Asheron’s
Call™ päihittivät kolmiulotteisen grafiikkansa avulla vanhentuneen 2-ulotteisella grafiikalla
varustetun UO:n ja EverQuestin suosio yltyi niin, että se sai EverCrack -nimikkeen. Nimike
liittyi myöhemmin surullisesti Shawn Woolley nimisen henkilön itsemurhaan pelin äärellä.
(Spain & Vega 2005.)
Ensimmäinen vuosikymmen 2000 luvulla toi useita korkean profiilin pelejä markkinoille
(Bio Break 2019), kuten Dark Ages of Camelot (2001), Final Fantasy XI (2002), Everquest
II (2004), World of Warcraft (2004), Guild Wars (2005), Dungeons & Dragons Online
(2006) sekä Vanguard (2007), joista viimeisin (Vanguard) oli kaupallinen katastrofi
omistajalleen, Sonylle. Vanguard siirtyi katastrofin jälkeen ilmaisjaeltavaksi. (Indvik, 2012).
Merkittävä tapahtuma MMORPG -pelien markkinalla oli vuoden 2004 World of Warcraft™
pelin julkaisu. Peli on edelleen markkinoilla kuten kuvasta 5, vuodelta 2019 näkyy.

Kuva 4. World of Warcraft ™ vuonna 2019, lähes 15 vuotta pelin julkistuksesta
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Peliä pidetään nykyaikana maailman kaupallisesti menestyneimpänä MMORPG -pelinä.
Vaikka EverQuest hallitsi MMORPG -markkinoita viiden vuoden ajan, myöhään vuonna
2004 WoW (World of Warcraft™) saapui markkinoille myyden yli 240 000 kopiota,
ensimmäisen 24 tunnin aikana. Tämä oli enemmän kuin mikään muu peli kautta historian.
Maaliskuusta lähtien, peli oli jo myynyt 1 500 000 kopiota maailmanlaajuisesti ja jokaisella
ajan hetkellä pelissä oli keskiarvolta 500 000 käyttäjää pelaamassa. (Business Wire
2004.)
Vuonna 2012 mitattiin että WoW -pelaajia oli 10 miljoonaa, jotka maksoivat $12,99 $14.99 kuukausittain pääsystä peliin, kun taas EverQuestilla oli parhaina hetkinään vain
500 000 tilaajaa huippuvuosinaan 2000 – 2004. Toisin kuin muut 2000 luvun alkupuolen
MMORPG pelit, World of Warcraft ilmestyi Mac OS X -käyttöjärjestelmälle Windows käyttöjärjestelmän lisäksi.
Tämä opinnäytetyö ottaa suurimmat vaikutteensa ja motivaationsa World of Warcraft pelistä, sillä sitä kirjoittajakin on pelannut ison osan opiskeluajastaan. Tämä
nimenomainen peli herätti kiinnostuksen massiivisiin monen pelaajan verkkopeleihin.
Opinnäytetyön suunnitteluvaiheen kirjallisuusanalyysissä tehtiin löydös, jossa paljastui
hieman samankaltainen opinnäytetyö MMORPG -toteutuksen alueelta. Kyseessä oli
kolmiulotteisen pienessä skaalassa toteutettavan MMORPG pelin toteuttaminen, jossa
kuvailtiin kuinka pienimuotoinen MMORPG valmistetaan (Nevalainen 2009, 1-6). Tätä
työtä pyritään hyödyntämään niiltä osin, kuin tutkimuskysymyksiin vastaaminen edellyttää,
viittaukset hyödynnettyihin kohtiin löytyvät lähdeviitattuina niissä kappaleissa, joissa työn
tietoja on käytetty.
Tutkimustyön tuloksia voi kirjoittaja käyttää kaupallisessa toiminnassa jatkossa, mikäli
lopputuloksesta saadaan toimiva MMORPG tuote, jota voidaan jatkokehittää sekä
skaalata, eikä suuria teknisiä ongelmia ole itse valmistuneessa tuotteessa.
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3

Valitut menetelmät

Tutkimustyömenetelminä toimivat kirjallisuuskatsaus, teknologiavaihtoehtojen
vertaileminen sekä empiirinen pohdinta omaa työkokemusta reflektoiden pelialla
työskennelleenä peliohjelmoijana. Teknologioiden valintoja on tehty vertailemalla avoimen
lähdekoodin ohjelmistoja sekä kirjastoja, joista on tehty päätös induktiivisella päättelyllä.
Näistä valinnoista rajattiin ulos kehitysympäristöön ja tukitoimintoihin liittyvät yleiset
tietotekniset asiat kuten kehitysympäristön käyttöjärjestelmä (Windows 10™) jotta
tutkimustyössä voidaan keskittyä enemmän itse MMORPG -kokonaisuuteen pelkkien
työmenetelmien sijaan.
Lisäksi vaihtoehtojen vertailussa rajataan vertailukohteiden läpikäyntiin noin kolmen
suosituimman avoimen lähdekoodin teknologian vaihtoehtojen kirjo, vähintään kahdella
ulkopuolisella lähteellä ristiin verraten, jotta vältytään liialliselta ajan käytöltä ohjelmistojen
sekä menetelmien vertailussa.
3.1

Työmenetelmät

Laajoina esivalikoituina teknologioina ovat HTML5 sekä WebGL muuhun valintaprosessiin
sovellettavien menetelmien ohitse. Tämä esivalikoituminen perustuu Steve Jobsin
kirjoitukseen ’Thoughts On Flash’, jossa Applen edesmennyt johtaja ilmoittaa, että HTML5
tulee voittamaan kisan mobiilissa sekä PC -laitteilla (Jobs 2010). Kirjoituksen jälkeen on
käynyt toteen se, että WebGL sekä HTML5 ovat saavuttaneet Applen kehittämän
<canvas> HTML5 -ominaisuutensa ansiosta reaaliaikaisen grafiikan näyttämisen
selaimessa, ilman ladattavia lisäosia kuten Flash -teknologiaa (Hickson 2004). Tätä
selaimessa ilman lisäosien latausta tarvittavaa grafiikkakiihdytettyä toimintoa olen
halunnut tutkia syvemmin nähdäkseni, voinko onnistua MMORPG -pelituotteen
rakentamisessa tämän toiminnon päälle. Esivalitut teknologiat tuovat omat rajoitteensa,
sekä mahdollisuutensa, joiden parissa työskennellessä yritetään soveltaa avoimen
lähdekoodin tuotteiden tuomien mahdollistavia tekijöitä päästäkseni lopputuotteeseen, jota
voidaan kutsua MMORPG -peliksi.
Yhdistelmälle teknologioita, jotka käyttävät HTML5 ja WebGL <canvas> -ominaisuutta
löytyy paljon avoimen lähdekoodin ratkaisuja kuten Three.js, BabylonJS, PixieJS, jne.,
jotka ratkaisevat paljon yleisiä ohjelmistokehityksen ongelmia puolestani, nopeuttaen
kehitystyötä kohti MMORPG -pelin perusmuotoisen määrittelyn asettamaa tavoitetta,
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jossa pelaajat voivat nähdä toisensa 3-ulotteisessa maailmassa Internet -selaimensa
ruudulla.
3.2

Avoimen lähdekoodin avainasema

MMORPG -peliprojekti itsessään asettaa kovat vaatimukset tekijälleen. Kyseessä on
yksinkertaista yksinpeli -projektia huomattavasti haastavampi ohjelmistokehitys
työrupeama. Taustajärjestelmään, tietokantaan sekä käyttöliittymään tarvitaan paljon
toiminnallisuutta, jotta on mahdollista saada reaaliaikainen tiedonsiirto tapahtumaan
samanaikaisesti useiden pelaajien näyttöruuduilla Internetin ylitse. Käyttöliittymän
visualisointi 3-ulotteisesti, sekä tiedonsiirto -ohjelmakoodi että skaalautuvuuden
varmistaminen näiden järjestelmien teknologisissa toteutuksissa on MMORPG -pelien
vaikeimpia haasteita. (Nevalainen 2009, 47.)
Lisäksi kirjoittajalla käytettävissä olevat resurssit rajoittavat työn laajuutta sekä sen laatua
tietyiltä osin, jolloin ei voida päättää palkata työntekijöitä avustamaan työn varsinaisen
ohjelmointi -vaiheen kanssa. Tästä syystä on tehty päätös toteuttaa projekti yksin käyttäen
avointa lähdekoodia tukena toteutustyössä, soveltaen myös niitä vahvuusalueita, joita
kirjoittaja on työelämästä hankkinut yli kymmenvuotiselta uraltaan ohjelmoijana niin pelikuin varus- ja hyötyohjelmistoakin kehittäessä.
Avoin lähdekoodi tarjoaa mahdollisuuden ’seistä jättiläisten olkapäillä’, siispä on järkevää
hyödyntää nyt avoimen lähdekoodin keskittymäksi noussutta GitHub -palvelua, josta saa
ylivertaista tietoa sekä parempia tapoja ohjelmoida, opiskellen muiden avointa
lähdekoodia. (Dabbish, Stuart, Jason & Herbsleb 2012.)
Lisäksi ei ole ajallisesti järkevää lähteä nk. ’keksimään pyörää uudelleen’ kun voi käyttää
suunnittelutyöhön aikaa tutkien avoimen lähdekoodin ratkaisua, jolla voi nk. ’ajaa pyörää’.
Esimerkkinä kolmiulotteisia mallitiedostoja visualisoivan valmiin kirjaston haku, kuten
Three.JS, joka kykenee näyttämään selaimessa kolmiulotteisia mallitiedostoja – säästää
aikaa tutkimustyön toteutusosuudessa. Tapa jolla visualisoidaan kolmiulotteinen malli mikäli sen tekisi ohjelmoija itse – vaatisi tiettyjen kolmiulotteisten tiedostoformaattien
sisäisen toiminnan opiskelua, kuten esimerkiksi niiden tapaa varastoida kolmiulotteista
sijaintidataa tai tekstuuridataa. Näin vältytään siis huomattavalta määrältä lisätyöltä.
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3.3

Taistelutestatut ohjelmistokehitysmenetelmät

Työn edetessä sekä sitä valmistellessa on tarkoitus käyttää työelämässä
ohjelmistokehittäjän uralta opittuja hyväksi havaittuja ohjelmointi- sekä
ohjelmistokehitystekniikoita kuten Agile, Scrumm, UML, prosessikaaviot, KISS, MVP, jne.
Ohjelmistokehitysmenetelmistä KISS, eli Keep It Simple Stupid, on Amerikan Yhdysvaltain
laivaston vuonna 1960 kehittämä termi sille, että yksinkertaisuus tulisi olla suunnittelun
ylin tavoite ja monimutkaisuutta tulisi välttää (Pitcher 2017). Tällä menetelmällä pyritään
varmistamaan se, että tehdään ratkaisuja, jotka palvelevat tarkoitustaan, eikä lähdetä
tekemään liian kompleksista ratkaisua yksinkertaisille asioille etupainotteisesti.

Kuva 5. Yli-insinöörimäiset ratkaisut. Over-engineering. (mukaillen Brack 2016)
Tavoitteena projektissa on siis välttää nk. yli-insinöörimäisiä -ratkaisuja (kuva 5) eli käsite
over-engineering – tarkoittaa sitä, että tehdään yksinkertaisesta asiasta tarpeettoman
monimutkainen ennakoiden mahdollisia tulevaisuuden tarpeita, joita ei välttämättä edes
tule olemaan. Syy miksi kehittäjät päätyvät tähän ajatusansaan on usein se, ettei haluta
lähteä tekemään vääriä ratkaisuja ja jouduta sitten umpikujaan ohjelmiston kehityksen
kanssa. (Kerievsky 2002, 1.)
MVP (Minimum Viable Product) ajattelu on lähtökohta millä kaikkia ohjelmiston osa-alueita
lähdetään tekemään, jossa rakennetaan ensin toimiva pala ohjelmistoa, joka toteuttaa
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perustarkoituksensa elinkelpoisella vähimmäistuotteella, eli MVP:llä. MVP toteuttaa
pienimmän osan ominaisuuksia, joilla saadaan tuote toimimaan, eli nk. ’bare bones’
ominaisuudet. (Rancic 2012.)
Taistelutestattuihin ohjelmistokehitysmenetelmiin kuuluu Scrumm. Tätä pyritään
soveltamaan ketterän kehityksen periaatteiden mukaan tämän projektin etenemisen
aikana.
Soveltaminen sisältää joka aamuisen nk. ’daily’ -kokouksen, vaikkakin kehittäjiä on vain
yksi. Aamuisesta kokouksesta voi silti olla höytyä, jotta kehittäjä voi kirjata edistymisen
päivittäin sekä mahdolliset eteen tulleet esteet. Näin voidaan muodostaa päiväkirja työ
tekemisestä ja sen aikana esille tulleista esteistä, joita voidaan analysoida työn
toteutumisen jälkeen.
3.4

Avoimen lähdekoodin teknologiavalinnat

Vertailukohteina avoimen lähdekoodin teknologioille toimivat erilaisten tarvittavien osien
suosio sekä ominaisuudet, jotka sisältyvät 3-kerrosarkkitehtuurisen ohjelmistotuotteen
rakenteeseen, kuten asiakaskerros (käyttöliittymä), palvelinkerros (taustajärjestelmä),
sekä datakerros (tietokantajärjestelmä). MMORPG -pelin teknologiavalintoja ohjaa HTML5
sekä WebGL teknologiat laaja-alaisesti.
Jotta ohjelmistokehitystä voidaan tehdä valituilla teknologioilla, tarvitaan sille peruspilarit
kuten käyttöjärjestelmä ja se, minne ohjelmakoodi tallennetaan. Tämän projektin
ohjelmakoodi itsessä tallennetaan myös avoimen lähdekoodin teknologian avulla,
nimeltään versionhallintajärjestelmä. Tämä siksi, jotta ohjelmoija voi jäljittää muutoksia
hallitakseen ohjelmiston osakokonaisuuksia tehokkaammin kuin ilman
versionhallintajärjestelmän käyttämistä. Muussa tapauksessa tiedostojärjestelmä helposti
täyttyisi ohjelmiston toteutuksen yhteydessä erinäisillä huonoilla manuaalisesti
versioiduilla tiedostonimillä, eikä näihin muutoksiin tulisi kirjattua yhtä hyvin muistiinpanoja
mitkä muutosten syyt olivat. (Blischak, Davenport & Wilson 2016.)
Versionhallintajärjestelmä päätettiin suosituimman mukaan, joka vertailtiin vuonna 2018
StackOverflow Internet -sivuston vuosittaisen kyselyn perusteella. Kyselyyn vastasi yli
100 000 kehittäjää, ja tuloksissa oli mielenkiintoisesti jopa Zip -tiedostojen käyttämistä tai
copy & paste -toiminnon käyttämistä. Kuvassa 6 käy ilmi, että Subversion ja Microsoftin
kehittämä Team Foundation Version Control olivat suosittuus -kisassa vielä kovasti
mukana, mutta murskavoitto näyttäisi menneen Git järjestelmälle. Siispä perustuen Git -
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järjestelmän suosittuuteen sekä sen avoimeen lähdekoodipohjaan, valikoitui Git projektin
versionhallintajärjestelmäksi.

Kuva 6. Developer Survey 2018 – Version Control (StackOverflow 2018)
On vähintäänkin mielenkiintoista havaita, että vielä vuonna 2018 ohjelmistokehittäjät
katsovat järkeväksi tallentaa työnsä hedelmät ilman versionhallintajärjestelmää erinäisiin
verkkolevyihin tai paketoida ne Zip -tiedostoihin. Tästä usein seuraa paljon vaikeasti
jäljitettävissä olevia muutoksia, joihin ohjelmoijat haluaisivat palata myöhemmin uudelleen
virheen sattuessa. (Blischak ym. 2016.)
Itse MMORPG -pelin tärkeimmät ominaisuudet sisälsivät valintoina seuraavia:
Kokonaisarkkitehtuuri:
•
•
•

Versionhallintaan: Git
Kehitystyön käyttöjärjestelmä: Windows (Virtualisoitu Linux -ympäristö)
Julkaisukäyttöjärjestelmä: Linux (Käyttöliitttymä-, palvelu- & tietokantakerros)

Palvelukerros:
•
•

Käyttäjärekisterin toteutus: NodeJS RESTful rajapintoja MySQL tuella.
Maailma/sijainti -palvelin: NodeJS toteutus WebSockets TCP/IP protokollan päällä.

Käyttöliittymäkerros:
•
•

Kolmiulotteisten mallien visualisointi: WebGL (Käyttöliittymä & 3D -pelimaailma)
Kolmiulotteisten mallien tuotantotyökalu: Blender ja avoimen lähdekoodin tuotteet.

Tietokantakerros:
•

Käyttäjärekisterin ja pelin tilan tallentamiseen MySQL -tuote

Jokainen edellä mainitun ominaisuuslistan valinta tehtiin vertailemalla teknologioita
erilaisista kirjallisuuden tai Internetin lähteistä, kunnes päädyttiin ratkaisuihin, jotka
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suurimmaksi osaksi perustuivat suosittuustekijään vertailuissa, sekä induktiiviseen
päättelyyn.
3.5

WebGL visualisointi ratkaisun valinta käyttöliittymäkerroksessa

WebGL hyödyntää OpenGL -teknologiaa näyttääkseen 3D grafiikkaa Internetin sivustoilla.
Laitteistokiihdytetyn grafiikan näyttäminen Internet -selaimessa on uusi alue, joka oli
aiemmin työpöytä -järjestelmien kuten PC -tietokoneiden valtakuntaa. Nämä Internet selaimeen kytketyt uudistukset ovat tuoneet mukanaan uusia ominaisuuksia, joita
aiemmin yksittäiset 3D -ohjelmistot eivät sisältäneet. (Leung & Salga 2010, 1.)
OpenGL on teknologiana suunniteltu toimimaan tehokkaasti huolimatta siitä, onko
grafiikkaohjelman luonut tietokone sama, kuin tietokone, jolla grafiikkaa esitetään.
OpenGL on suunniteltu virtaviivaiseksi, laitteisto -riippumattomaksi käyttöliittymäksi useille
erilaisille laitteisto -alustoille. OpenGL ei tarjoa korkean tason funktioita, joilla luoda 3ulotteisia objekteja. Sen sijaan OpenGL tarjoaa geometrisiä primitiivejä kuten pisteitä,
viivoja sekä polygoneja, joista 3-ulotteistet objektit tulee ohjelmoijan itse koostaa. (Neider,
Davis & Woo 1997, 1-2.)
Teknologiavertailussa vaihtoehtoja tuottaa WebGL grafiikkaa avoimen lähdekoodin avulla
oli useita. Kokonaisratkaisun etsiminen helpotti tätä, jossa etsittiin ensin tukea 3 ulotteiselle malliformaatille, jota MMORPG -peli tulisi tarvitsemaan täyttääkseen
reaaliaikaisten kanssakäymisten vaatimuksen. Tässä toimi suodattavana tekijänä erilaiset
näkökulmat siitä, kuinka 3-ulotteinen malliformaatti tukee erilaisia ominaisuuksia, joita
WebGL käyttöliittymäkirjasto kykenee visualisoimaan.
3.6

Suodattavana tekijänä kolmiulotteisten malliformaatin valinta

Vaatimuksena tämän MMORPG -projektin toteuttamisessa on tuottaa reaaliaikaisia
kanssakäymisiä, jotka visualisoidaan pelaajan hahmon kautta. Tämä asettaa projektille
sellaisen vaatimuksen, jossa on tehtävä etukäteen päätös siitä, millä 3-ulotteisella
malliformaatilla tulemme visualisoimaan kanssakäymiset, sillä kaikki malliformaatit eivät
ole samanarvoisia.
3-ulotteisten mallien tiedostoformaatteja, joita käyttöliittymän WebGL sovelluksen tulisi
tukea, on mm. vertailtu 8 yleisimmän 3-ulotteisten mallitiedostoformaatin kautta, jotka ovat
arkikäytössä vuonna 2019 (Chakravorty 2019):
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STL, OBJ, FBX, COLLADA, 3DS, IGES; STEP, ja VRML/X3D.
Lisäksi vertailua tehtiin avoimen lähdekoodin glTF 2.0 version malliformaatista, josta on
kerrottu jäljempänä lisää. Aluksi avataan 3-ulotteisen mallin käsitettä, jotta lukija sisäistää
miksi malliformaatin valinta on tärkeä MMORPG pelin toteutuksen valintakriteeri ennen
WebGL käyttöliittymäkirjaston valintaa.
3-ulotteinen malli käsitteenä sisältää tietoa joko tekstimuotoisena tai binaarina. Tämä tieto
koodittaa mallista sen geometrian, ulkoasun, näkymän ja animaatiot.
3-ulotteisen mallin geometria kertoo sen muodosta. Ulkoasu väreistä, materiaalityypeistä,
jne. Näkymä kertoo mistä valo tulee, mistä kamera katsoo mallia, jne. Animaatio kertoo
sen, kuinka 3-ulotteisen mallin tulee liikehtiä.
Kaikki 3-ulotteiset mallit eivät koodita kaikkia näistä tiedoista. Esimerkiksi STL tallentaa
vain geometria tiedon ja jättää huomiotta muut koodittamiset. COLLADA -formaatti taasen
koodittaa kaiken edellä mainituista 3-ulotteisen mallin tiedoista (Chakravorty 2019).
Kaupallisessa maailmassa on satoja 3-ulotteisia malliformaatteja, mutta avoimen
lähdekoodin ohjelmistoa tuottaessa, on järkevää arvioida myös 3-ulotteisen malliformaatin
kaupalliset rajoitteet, etsinnässä MMORPG -pelikäyttöön parhaiten soveltuvaa
malliformaattia käyttöliittymän WebGL sovellukselle. (Chakravorty 2019.)
FBX formaatti vaikutti Chakravortyn 8 suosituimman 3-ulotteisen malliformaatin vertailun
mukaan kaikista formaateista parhaiten soveltuva pelikäyttöön, mutta FBX ei ole nk.
neutraali malliformaatti, eli avoimeen standardiin perustuva. FBX on Autodesk -yrityksen
omistama kaupallinen formaatti, jotka Autodesk hallitsee täysin itse. Tämä on avoimen
lähdekoodin periaatteita vastaan, joten päätin vertailla myös muita avoimen lähdekoodin
pelimalliformaatteja, joista ensimmäiseksi valikoitu glTF 2.0. (Chakravorty 2019.)
WebGL ja OpenGL ovat Khornos Group -nimisen yritysten yhteenliittymän kehittämiä
teknologiastandardeja, jotka ovat nimenomaisesti tarkoitettu multimediasovellusten
käyttöön. Yksi näistä standardeista on 3-ulotteinen malliformaatti nimeltään glTF. Siitä on
tehty kaksi versiota, joista versiossa 1 oli approksimoitu tahkoverkkotuki eli yksinkertainen
ei-animaatiota sisältä 3-ulotteisen mallin tuki. Versiossa 2 on saatu mukaan mm.
animaatiotuki, joka on tärkein elementti MMORPG -pelin reaaliaikaisten kanssakäymisten
visualisointiin sen hahmojen 3-ulotteisilla malleilla.
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Khronos Group -yritys yhteenliittymä esittelee sivuillaan seuraavan kaltaista
ekosysteemiä, joissa on useita erilaisia ohjelmistoalan isoja yrityksiä mukana tukemassa
avoimen lähdekoodin glTF 2.0 malliformaattia. Huomionarvoista kuvassa 7 on se, että
siellä on Blender kuvattuna avoimen lähdekoodin 3-ulotteisena mallinnustyökaluna, joka
on myös tämän työn 3-ulotteisten mallien vertailutyökalulistalla.

Kuva 7. Tuki avoimen lähdekoodin glTF -malliformaatille 2019 (Khronos Group 2019a)
Khronos glTF 2.0 on 3-ulotteistena malliformaattina saanut valtavan kannatuksen
teollisuudesta, ja siitä löytyy korkealla tasolla kaikki tarvittavat ominaisuudet, joita FBX malliformaatistakin löytyy (Kraakman 2018). Tästä syystä valikoitui vertailussa FBX formaatin ylitse gfTF -formaatti, jotta projektissa ei olla tarpeettomasti kiinnitettynä
kaupallisen standardiin, kun vaihtoehtona on avoimen lähdekoodin standardi. Jäljempänä
taulukossa 1 ja 2 esitellään 8 suosituimman malliformaatin ominaisuusmatriisi, suhteessa
avoimen lähdekoodin glTF 2.0 version ominaisuuksiin.
Seuraava matriisi taulukossa 1 esitetään kolme malliformaattia, jotka tukevat laajinta
mahdollista käyttötarkoitusta. Nämä kolme ovat FBX, X3D, COLLADA. glTF 2.0 on
taulukossa 2 lisätty avoimen lähdekoodin formaattina mukaan arviointiin. Huomionarvoista
on, että vain kolme Chakravortyn vertailusta tukevat 3-ulotteisina malliformaatteina
animaatiota vuonna 2019, kun muut suosituista malliformaateista eivät hänen
vertailuissaan sitä tee. Tämä on selkeä karsiva tekijä malliformaateissa, sillä reaaliaikaiset
kanssakäymiset pelaajan hahmon avulla tarvitsevat animaatio -ominaisuutta 3-ulotteiselta
malliformaatilta.
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Vertailussa FBX jouduttiin karsimaan, sillä sen kaupallinen lisenssi on este tämän työn
toteuttamiselle. Collada taasen oli varteenotettava vaihtoehto, mutta valitettavasti se on
vanhentunut formaatti, joka ei saavuttanut samaa suosiota koskaan, jota glTF 2.0 on
saavuttanut. Se oli ensimmäinen yritys luoda universaali malliformaatti, jota kaikki voisivat
käyttää, mutta se oli liian epämääräinen määrityksessään, sekä pohjautui
vanhentuneeseen XML -formaattiin, kun taas glTF 2.0 on JSON pohjainen, joka on de
facto standardi web kehitys maailmassa. Myöskään Blender tukea ei ikinä saavutettu
hyvälle tasolle Colladan kanssa, jolloin tukea ei ikinä formaatille saatu avoimen
lähdekoodin yhteisöihin. Samoin kävi X3D formaatille, jolta puuttuu alan suurimpien
yritysten tuki. (Linietsky 2017; Chakravorty 2019.)
On myös huomionarvoista, että OBJ -formaatilla sekä muilla ei-animaatiota tukevilla
formaateilla voitaisiin esittää approksimoituja vähäkolmioverkkoja. Näistä voitaisiin
muodostaa pelimaailmaan esimerkiksi staattisia esineitä tai vaihtoehtoisesti
maastogeometriaa, joka ei muutu animaation kautta. Reaaliaikaiseen kanssakäymiseen
on hyvä olla animaatioille tuki tarvittaessa, joten on järkevää tukea sekä staattista kuin
animoituakin mallia.
Taulukko 1. Suosituimmat 8 tiedostoformaattia 3-ulotteisille malleille (Chakravorty 2019)
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Taulukko 2. glTF 2.0 formaatti avoimen lähdekoodin vaihtoehtona (Khronos Group 2019b)
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Malliformaatin valinta tapahtui suosittuuden lisäksi, animaatio -ominaisuuden
tarpeellisuuteen sekä malliformaatin avoimen lähdekoodin lisenssiin. Näiden tekijöiden
yhdistelmänä valinnaksi päätyö glTF 2.0 siksi, koska FBX -formaatti on kaupallisen
lisenssin takana eikä se ole avoimesti tutkittavissa oleva formaatti, vaan siihen pitää
Autodesk -yrityksen SDK -työkaluilla pureutua, mikäli kehitystyössä nousee tällaiselle
tutkimukselle tarve.
3.7

WebGL kirjaston valinta

Erilaisten WebGL -käyttöliittymäkerroksen JavaScript kirjastojen vertailu tapahtui GitHub –
palvelun avoimen lähdekoodin aktiivisuusmittareita käyttäen, jota verrattiin WebGL kehittäjän Khronos Groupin tarjoamaan listaan WebGL kirjastoista. Vertailuun valikoitiin
vain kirjastot, jotka olivat Github -alustalla jotta saataisiin luotettavampia vertailulukuja
arviointiin. Taulukossa 3 on kerrottu kaikki vertailun otannan osina olleiden kirjastojen
nimet.
Babylon.js on erikoistunut kolmiulotteisten pelien luomiseen HTML5 ja WebGL teknologioilla. Kirjastolla on iso commit- ja kehittäjämäärä, muttta Three.js menee siitä
ohitse molemmissa mittareissa. Three.js on kevyt alhaisen abstraktiotason kirjasto.
Three.js -kirjasto osaa renderöidä Canvas-, SVG- ja WebGL -tekniikoita soveltaen.
Blend4Web karsiutui pois sillä siltä ei löytynyt Github -palvelua.
C3DL on avoimen lähdekoodin WebGL -kirjasto. Se tukee useita ominaisuuksia
WebGL:stä, mutta C3DL on vain kahden kehittäjän määrällä hyvin pieni, joten
suosittuudessa se häviää Three.js ja Babylon.js -kaltaisille kirjastoille. Cesium.js on
erikoistunut maapallojen sekä karttojen visualisointiin, joita tässä projektissa ei tarvita.
Muilta osin Cesium.js on hyvä vaihtoehto alustariippumattomalle kehitystyölle avoimen
lähdekoodin parissa.
CopperLicht on pieni maailmaeditorin sisältävä WebGL -kirjasto. Sen suosio ei
valitettavasti myöskään yllä taulukon 3 suosittuus -listalla kovin korkealle, joten
CopperLicht karsiutuu valinnasta ulos. CubicVR projekti vaikutti commit -määrältäään
olevan ihan hyvä, mutta valitettavasti projekti vaikuttaisi olevan kuollut perustuen
viimeisen aikaleimaan vuodelta 2018. Famous WebGL -kirjasto yhdistää WebGL ominaisuudet sekä fysiikka -kirjaston, mutta valitettavasti tässä työssä fysiikka -kirjasto ei
ole oleellinen osa toteutusta, joten Famous -karsiutuu pois listalta. FRAK engine -kirjasto
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pohjautuu arkkitehtuurivisualisointiin käytettyyn 3D Wayfinder -ohjelmistoon, jonka
jalanjälkiä kirjasto myös seuraa WebGL -puolella.
GLGE -kirjasto on tehty helpottamaan WebGL -käyttöä kuten moni muu edellä listatuista
vaihtoehdoista. Valitettavasti tämä projekti on saanut viimeksi päivityksen avoimen
lähdekoodin kirjastoonsa vuonna 2014 ja on siten todennäköisesti kuollut kirjasto.
GlowScript on tehty helpottamaan JavaScript, RapydScript tai VPython -kielillä kirjoitettuja
ohjelmistoja yksinkertaisilla komennoilla. Goo Create on ammattimaisille
ohjelmistokehittäjille suunnattu online WebGL -kehitysväline. Inka3d on demojen
tekemiseen tarkoitettu yksityinen vapaa-ajan projekti, jolla valitettavasti ei löytynyt
github.com -osoitetta, jota soveltaa tämän työn tekemiseen. Tämä karsi sen mahdollisista
käytettävistä kirjastoista, hieman samaan tapaan kuin Iquix.js karsiutui, sillä Iquix.js ei ole
avointa lähdekoodia.
J3D WebGL -kirjasto toimii pääasiallisesti Unity3D -ohjelmiston ja Three.js -ohjelmiston
välisenä liitännäisenä, eikä siten sovellu tämän työn toteutustarpeisiin. Jax on WebGL kirjasto, jolla voi kehittää Ruby -ohjelmointikielellä sekä JavaScript -kielellä. JebGL projekti
on Java applet -ohjelma, joka emuloi WebGL Canvas -ominaisuutta. KickJS on
pelinkehitykseen suuntautunut WebGL -kirjasto. Se tähtää WebGL abstraktointiin ja
helpottamaan ohjelmointityötä selaimessa. KriWeb on Dart -ohjelmointikielellä kirjoitettu
WebGL -kirjasto, jolla ei valitettavasti löydy Github -sivustolta omaa sivuaan vuonna 2019
karsien sen pois mahdollisesta käytettävien kirjastojen listasta taulukossa 3.
Lightgl.js on tarkoitettu nopeaan prototypoimiseen matalalla abstraktiotasolla. MathBox on
laadukkaiden matemaattisen renderöintejen esittämiseen tarkoitettu WebGL -kirjasto.
O3D on alkuperältään Googlen rakentama avoimen lähdekoodin JavaScript rajapinta,
jossa on collada -malliformaatin tuki. Oak3D sisältää WebGL -kirjaston lisäksi
matematiikka, animaatio sekä muita ominaisuuksia. OpenWebGlobe SDK on
korkeusdataan ja muuhun visualisointiin kuin peleihin tarkoitettu visualisointi kirjasto.
OSG.JS on WebGL – näkymäkirjasto, jolla on oma malliformaattinsa. Parallax pohjautuu
Three.js kirjastoon, joten se suljetaan pois vertailussa sillä Three.js -kirjastoa voidaan
käyttää suoraankin.
PhiloGL on tiedon visualisointiin sekä luovaan ohjelmointiin ja pelinkehitykseen tarkoitettu
WebGL -kirjasto. PlayCanvas on pilvipohjaisen pelinkehityksen alusta kolmiulotteisille
peleille. PlayCanvas voisi soveltua tämän opinnäytetyön kehittämiseen. SceneJS on
laajennettava korkean tarkkuuden WebGL -visualisointi kirjasto. SceneJS on siiretty
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Github -palvelussa arkistointi ja vain luku -tilaan, joten se ei ole käytännössä enää avointa
lähdekoodia. SpiderGL pyrkii olemaan rajoittamatta kehittäjää toteutustavoilla, mutta
tarjoaa silti tyyppillisä tietorakenteita ja algoritmeja reaaliaikaiseen renderöintiin.
StormEngineC tuo helpon tavan ladata malleja OBJ -formaatissa ja lisätä näille fyysisten
ominaisuuksien simulaatioita. Stack.gl erikoistuu tekemään yhden asian hyvin ja käyttää
Unix -lähestymistapaa tähän. TaccGL ei löytynyt github -palvelusta sivua, mutta se
perustuu HTML -elementtien kolmiulottuvuudellisuuteen ja näiden animointiin. TDL on
matalan abstraktiotason WebGL -kirjasto, joka tähtää nopeuteen, käyttäjäystävällisuuden
sijaan.
Unity kykenee tuottamaan WebGL -muotoista lopputuotetta pelimoottoristaan, mutta se ei
ole avoimen lähdekoodin kirjasto, joka karsii sen pois valintalistalta. Unityn kohtalon jakaa
myös Unreal -pelimoottori, joka ei myöskään perustu avoimeen lähdekoodiin. Taulukossa
on merkitty keltaisella kaikista suosituimmat pelinkehitykseen soveltuvat WebGL -kirjastot.
Taulukko 3. WebGL -teknologian kehittäjien listaamia kirjastoja (Khronos Group 2017)
WebGL kirjasto

Commit -määrä

Kehittäjämäärä

Babylon.js

17, 976

225

C3DL

177

2

Cesium.js

30,370

180

CopperLicht

13

1

CubicVR

861

12

Famous

2,441

24

FRAK engine

392

5

GLGE

635

20

GlowScript

933

7

Goo Create

6,381

23

J3D

177

3

Jax

1,346

3

JebGL

36

0

KickJS

1,212

2

Lightgl.js

84

5

MathBox

159

6

O3D

1

1

Oak3D

26

1

OpenWebGlobe SDK

23

1

OSG.JS

2,749

22

Blend4Web

Inka3D
Iquix.js

KriWeb

Parallax

21

PhiloGL

327

7

PlayCanvas

8,015

50

SceneJS

1,857

18

SpiderGL

22

1

StormEngineC

136

1

Stack.gl

86

6

TDL

76

3

Three.js

27, 492

1,080

443

20

taccGL

Unity 5
Unreal 4
Voxel.js

Vertailutyötä on tehty käymällä läpi taulukossa 3 mainittuja JavaScript -kirjastoja niiden
aktiivisuus ja suosittuus -tekijöiltään. Käytännön esimerkit tällaisesta vertailutyöstä GitHub
-palvelussa ovat esillä Three.js sekä Babylon.js -kirjastoista otetuissa kuvissa 8 ja 9.

Kuva 8. Three.js Avoimen lähdekoodin statistiikkaa (Github 2019a)

Kuva 9. Babylon.js Avoimen lähdekoodin statistiikkaa (Github 2019b)
Commit (koodimuutos) määrät:
•
•

Three.js: 27 492
Babylon.js: 17 976

Contributor (kehittäjä) määrät:
•
•

Three.js: 1 080
Babylon.js: 225

Babylon.js on Noeticforce -sivuston mukaan mukaan paras WebGL 3D pelimoottori, joskin
tätä vertailua ei tue GitHub -palvelun tilastot ainakaan suosittuus -mittarilla mitattuna.
Three.js tosin tulee kyseisessä vertailussa toiseksi, mutta kun tarkemmin tarkastellaan
GitHub -sivuston commit -eli muutosmäärää sekä ’contributors’ -kenttää voittaa Three.js
suosittuus -tekijällä kilpailun avoimen lähdekoodin aktiivisuus tilastoissa määrällisesti
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Babylon.js -kirjaston. (Sunil 2017.)
PlayCanvas (8 015 koodimuutosta, 50 kehittäjää), Copperlicht (13 koodimuutosta, 1
kehittäjä) ja muut pelinkehitykseen tarkoitetut WebGL -kirjastot jäivät suosittuus tilastoissa
vahvasti Three.js jälkeen. Vertailun päätteeksi valinta kohdistui Three.js kirjastoon.
Markkinalla on olemassa eräänä vaihtoehtona myös Unity, mutta se vaihtoehto sulkee
itsensä pois siksi, koska se ei ole avoimen lähdekoodin WebGL kirjasto. Lisäksi Unity ei
ole JavaScript pohjainen - vaan samaan tapaan kuin Unreal - suljetun lähdekoodin
kaupallinen tuote, joka kykenee toki tuottamaan WebGL sovelluksen lopputuotteenaan.
Markkinoilla on myös useita nk. työkalupakkeja sekä mikro framework -tyyppisiä
ratkaisuja, jotka ovat JavaScript -pohjaisia, mutta useimmat näistä ovat joko 2 -ulotteisia
tai hyvin puutteellisia ominaisuuksiltaan. (Seguin 2019.)
3.8

3D mallinnus työkalun valinta

Mallinnustyökalun valintana on tärkeää, että työkalu tukee projektin reaaliaikaisuuden
tavoitteita, niin että hahmot voidaan mallintaa animaatioiden kera suorittamaan toimintoja
kuten hyppyjä, hyökkäyksiä, yms., joista saadaan välitön palaute visualisoinnin kautta. On
tärkeää, että työkalu tukee glTF 2.0 version malliformaattia animaatioineen, sillä staattiset
3-ulotteiset mallit eivät riitä projektin vaatimuksien täyttymiseen. Lisäksi on tärkeää, että
tuote on varustettu avoimella lähdekoodilla, jotta pysytään tutkimuksessa selkeällä linjalla
kohti kysymyksen vastausta, että onko saatavilla avoimen lähdekoodin ohjelmistoa, jolla
tavoitteet voidaan tälle projektille saavuttaa. Taulukossa 4 on listattuna avoimen
lähdekoodin ilmaiset mallinnustyökalut. Listasta on poistettu kaupalliset työkalut
kokonaan.
Vertailun kohteena ollut LibreCAD -tuote sisältää perustyökalut, joita tarvitaan 3ulotteiseen mallinnukseen, mutta on suunnattu arkkitehtuuriin sekä mekaaniseen
suunnitteluun enemmän kuin pelikäyttöön.
SculptGL on vaihtoehtoinen lähestymistapa 3-ulotteiseen mallinnukseen, joka muistuttaa
kuvanveistämistä, tapahtuen suoraan selaimen pinnalla. Työkalu soveltuu aloittelijoille,
jotka haluavat kokeilla 3-ulotteista kuvanveistämistä, mutta ei sovellu animaatioiden
tuottamiseen tai ammattimaiseen tekemiseen. Ammattimaiseen tekemiseen voi ostaa
lisenssin ZBrush tai Mudbox -ohjelmistoihin, joilla voi sitten tehdä ammattimaisempaa
jälkeä. (All3DP 2019.)
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TinkerCAD on tarkoitettu aloitteleville 3D -mallintamisesta kiinnostuneille ihmisille, jolla
voidaan yhdistää muotoja toisiinsa. FreeCAD on taas hieman kehittyneemmille tekijöille
tarkoitettu ohjelmisto, joka on enemmän tarkoitettu konesuunnitteluun sekä arkkitehtuuriin.
Makehuman on tuotteena äärimmäisen hyvin soveltuva projektin tarkoitukseen erilaisten
hahmojen luomiseen, sillä se on alun perin ollut Blenderin lisäosa, jolla voi luoda 3ulotteisia humanoidi -hahmoja jopa pelikäyttöön. MeshMixer on Autodeskin tuotesarjan
ilmaistuote voi tehdä keskitason nopeita 3-ulotteisia arkkitehtuuri ja mekaanisen
suunnittelu mallinnuksia, mutta pelikäyttöön se ei sovellu.
OpenSCAD on ilmainen nk. ’Die Hard Coders’ – eli ohjelmoijille tarkoitettu
mallinnusohjelmisto, joka on tarkoitettu heille, jotka haluavat nähdä 3-ulotteisen mallinsa
rakentuvan ruudulla reaaliajassa sarjalla komentoja ja käskyjä. Rakentuva geometrinen
muotoverkko on tapa, jolla tämä ohjelmisto tuottaa mallinnusta, eli se suorittaa
geometristen muotojen yhdistelemistä kokonaisuuksiksi, toisin kuin yleisemmin peleissä
käytetyt tavat. (All3DP 2019.)
Blender ei sovellu aloittelijoille, eikä niille, jotka pelkäävät isoa oppimiskäyrää. Mikäli
oppimiskäyrä ei pelota, tämä on yksi parhaista 3-ulotteisten mallien mallinnustyökaluista,
nk. jokapaikan höylä. Blender sisältää itsessään kuvanveistämis -ominaisuuden, jolla
päästään samantasoisiin tuloksiin kuin ZBrush ja Mudbox -tuotteilla. Blender on hyvin
soveltuva ammattimaiseen animaatioelokuva -tuotantoon, visuaalisiin efekteihin,
interaktiivisiin sovelluksiin sekä videopeleihin. Blenderissä on animointituki sekä
animointityökalut, joten se soveltuu mainiosti pelituotteeseen. Käyttäjäryhmäksi
suositellaan ammattimaisia 3-ulotteisia mallintajia, 3-ulotteisten mallien suunnittelijoita
sekä pelinkehittäjiä.
Sculptris on yksi parhaista 3-ulotteisen kuvanveistämisen ohjelmistoista, mutta on
suositeltavaa, että ZBrush tai Mudbox hankitaan vakavampaa työskentelyä varten.
Sculptris ei tue animaatioita varten tarvittavia luita tai rigging -tekniikkaa, joten se on hyvä
yhdistää toiseen mallinnustyökaluun kuten Blender mikäli animaatiotukea kaivataan. Sopii
keskitason harrastelijoille, mutta vakavampaan käyttöön on ZBrush tai Mudbox
suositeltavaa. (All3DP 2019.)
Taulukko 4. Avoimen lähdekoodin ilmaiset mallinnustyökalut (All3DP 2019)
Tuote:

Taso:

Käyttöjärjestelmä

Hinta

Malliformaatit

LibreCAD

Aloittelija

Windows, MacOS, Linux

Ilmainen

dxf, dwg
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SculptGL

Aloittelija

Internet selain

Ilmainen

obj, ply, sgl, stl

TinkerCAD

Aloittelija

Internet selain

Ilmainen

123dx, 3ds, c4d, mb, obj,
svg, stl

FreeCAD

Keskitaso

Windows, Mac, Linux

Ilmainen

step, iges, obj, stl, dxf,
svg, dae, ifc, off, Nastran,
Fcstd

MakeHuman

Keskitaso

Windows, Mac, Linux

Ilmainen

dae, fbx, obj, STL

Meshmixer

Keskitaso

Windows, Mac, Linux

Ilmainen

amf, mix, obj, off, stl

OpenSCAD

Keskitaso

Windows, Mac, Linux

Ilmainen

dxf, off, stl

Blender

Vaikea

Windows, Mac, Linux

Ilmainen

3ds, dae, fbx, dxf, obj, x,
lwo, svg, ply, stl, vrml,
vrm197, x3d

Sculptris

Keskitaso

Windows, Mac

Ilmainen

obj, goz

Kolmiulotteisten mallien tuotantotyökaluksi valikoitui mallinnus työkalujen listasta Blender,
sillä se on arvosteluiden mukaan paras 3D mallinnusohjelmisto pelin kehittäjille (All3DP
2019.) sekä Blender kykenee myös tuottamaan suurimman määrän 3 -ulotteisia
malliformaatteja, joita voidaan tarvittaessa käyttää projektissa esimerkiksi staattisten 3ulotteisten mallien esittämiseen, kuten esimerkiksi OBJ -mallien. Tavoite on tehdä kaikki
mallit glTF 2.0 muotoisena, animaatiovaatimuksen mukaisesti, jossa Blender on myös
kyvykäs, sillä tuki löytyy glTF 2.0 -malliformaatille Add In -ominaisuuden avulla. (Khronos
Group 2019.)
Lisäksi Blender valikoitui siksi, koska se on täysin avoimen lähdekoodin tuote, eikä sen
kaikkien ominaisuuksien käyttämisestä tarvitse ostaa kaupallista Blenderin versiota, sekä
tuotetta ylläpidetään jatkuvasti avoimen lähdekoodin yhteisön avulla. Mikäli projekti
tarvitsee jonkin Blender -ohjelmiston ominaisuuden muokkausta, voidaan tätä myös
ehdottaa projektin aikana otettavaksi osaksi Blender -lähdekoodia, sen avoimen
kehitysväylän kautta. Sama vahvuus on tietysti myös muissa taulukon 4 työkaluissa. Vielä
yksi lisäetu Blender -ohjelmistolla muihin listan ohjelmistoihin nähden on Haaga-Helian
Ammattikorkeakoulussa vastaanotettu koulutus Blender -työkaluun, joka tukee
vauhdikkaampaan tuottavuuteen pääsyä projektin toteutusvaiheessa.
3.9

Taustajärjestelmän valinta reaaliaika -painotteisesti

Skaalautuvuus on yksi projektin tavoitteista. Skaalautuvuus voidaan saavuttaa paremmin,
kun valitun taustajärjestelmän palvelukerroksen sovelluslogiikkaa ajetaan tehokkaasti.
Jottei käyttöönoton aikana käyttäjistä aiheutuvan kuorman noustessa sovellus murene
rasituksen alla, on tärkeää valita hyvä palvelinkerroksen taustajärjestelmä . Tähän
vaikuttaa Input/Ouput -mallin ymmärtäminen sovelluksen palvelinkerroksessa
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taustajärjestelmissä. Kun sovelluksesta tehdään pieni versio, ei nämä asiat vielä merkitse
paljoa, mutta todellisen käyttöönoton aikaan on järkevää valmistautua.
Vertailukohteeksi otettiin neljä teknologiaa, sekä näiden teknologioiden I/O -suorituskykyä
lähdettiin peilaamaan vertailun kautta listaten hyödyt ja haitat taulukkoon 5.
I/O -suorituskyky perustuu järjestelmän kutsuihin, joissa ajonaikaisessa ympäristössä
käyttöjärjestelmältä pyydetään lupaa suorittaa levylle kirjoitus tai luku -operaatio.
Järjestelmän ydintä (Kernel) pyydetään tehdä operaatio alusta loppuun, jonka
valmistumista ohjelma jää yleisesti odottamaan. Tätä kutsutaan blokkaavaksi I/O kutsuksi.
Kernel – eli järjestelmän ydin – saattaa pyynnön hetkellä olla kiireinen, joka voi johtaa
isoihinkin viivästyksiin, kunnes I/O -operaatio valmistuu ja kontrolli palaa sovelluslogiikan
suorittamiseen.
Tästä syystä nk. blokkaavat ja ei-blokkaavat I/O -operaatiot ovat tärkeitä ymmärtää, sillä
kallisarvoista suoritusaikaa valuu hukkaan, mikäli ajastusta ei ymmärretä
skaalautuvuuden näkökulmasta. Ei-blokkaavat I/O -operaatiot antavat ohjelmoijalle kyvyn
tehdä kutsuja jopa nanosekunneissa, kun blokkaavat operaatiot voivat viedä jopa 200
millisekuntia. (Peabody 2017.)
PHP luo jokaiselle kutsulle aina uuden säikeen, joka blokkaa järjestelmää. Tästä ei koidu
ongelmaa niin kauan kuin järjestelmän rinnakkaiset kutsut pysyvät suhteellisen pienissä
määrissä, mutta uuden prosessin luominen per operaatio syö järjestelmän resursseja etenkin muistia – jotka ovat kriittisen tärkeitä hallita oikein, jottei palvelinkerroksen
käyttöjärjestelmä kaadu. Tässä PHP on tehnyt virheen, joka kostautuu isoilla
käyttäjämäärillä, jättäen järjestelmän ytimen työkaluja useille säikeille ei käytetä, vaan ne
sivuutetaan. (Peabody 2017.)
Java tuo mukanaan mahdollisuuden tehdä ei-blokkaavaa I/O:ta, joskin suurin osa Java sovelluksista edelleen luo uuden säikeen jokaiselle toiminnolle, joka toistaa samaa
virhettä kuin PHP, rasittaen raskaalla kuormalla palvelinta, kun liikenne palvelimelle
kasvaa suureksi. Java kyllä kokoaa säikeet altaaseen minimoidakseen kustannusta niiden
luonnissa ja tuhoamisessa, mutta silti se ei hyödynnä järjestelmän ydintä tarpeeksi
ollakseen varteenotettava vaihtoehto. (Peabody 2017.)
Node.js tuo jo mukanaan ei-blokkaavat I/O -operaatiot nk. ensimmäisen luokan
kansalaisina. Node ohjelmakoodissa tehdään I/O -operaatio ajamalla esimerkiksi jokin
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lukuoperaatio levyn tiedostoon tai tietokantaoperaatio, jonka jälkeen määritellään callback
-funktio, johon järjestelmän ydin palaa sen jälkeen, kun järjestelmä on valmis pyynnön
käsittelyn kanssa. Tämän ohjelmointitavan kanssa on helppo tehdä virheitä, jollei
ohjelmoija muistaa käyttää callback -toimintoa, sillä muuten skaalautuvuuden kanssa on
mahdollista tuoda ohjelmisto polvilleen virheellisellä blokkaavalla käskyllä. (Peabody,
2017.)
Go sisältää uuden käsitteen nimeltään goroutine, jota Go:n oma http palvelin käsittelee.
Kaikki http kutsut, jota Go:n palvelin vastaanottaa, käsitellään goroutine -käsitteen alla.
Goroutine on käytännössä samankaltainen kuin ohjelmiston käyttöjärjestelmän ytimen
ajastinpalvelu, joka antaa säikeille suoritusaikaa. Go:ssa on sisäinen ajastinpalvelu, joka
antaa omille goroutine -säikeilleen suoritusaikaa silloin kun Go:n kutsua ajetaan, tai
lopettaa sen suoritusajan sisäisesti, kun kutsua ei tarvitse enää ajaa. Nämä toimivat
synkroonissa käyttöjärjestelmän säikeiden mukana, eli Go:n ajastinpalvelu ja
käyttöjärjestelmän ajastinpalvelu kommunikoivat keskenään pellin alla, johtaen
tehokkaaseen resurssin käyttöön nk. ’out-of-the-box’. (Peabody 2017.)
Taulukossa 5 listaa vielä erikseen vertailun havainnot, joita käsiteltiin tässä. Listasta on
tehty johtopäätös tämän MMORPG -projektin kannalta järkevän valinnan suorittamiseksi.
Taulukko 5. Taustajärjestelmien vertailu reaaliaikaisessa sovelluksessa (Peabody 2017)
Kieli

Säikeet vs. Prosessit

Ei-blokkaava I/O

Helppokäyttöisyys

PHP

Prosessit

Ei

Java

Säikeet

Saatavilla

Vaatii callback -toiminnon

Node.js

Säikeet

Kyllä

Vaatii callback -toiminnon

Go

Säikeet (Goroutines)

Kyllä

Ei vaadi callback -toimintoa

Go -teknologia vaikuttaa vertailujen perusteella järkevimmältä vaihtoehdolta, mutta sen
haittapuoli on käyttöliittymälle valikoituneen JavaScript -kielen epäyhteensopivuus. Go teknologia käyttää omaa ohjelmointikieltään, jolloin ei voida saavuttaa synergiaetua jota
Node.js tarjoaa yhteisen kielen puolesta. Callback -toiminnon käyttö ei ole suuri haitta
suhteessa synergiaetuun mikä voidaan saavuttaa samalla ohjelmointikielellä
käyttöliittymäkerroksessa sekä palvelinkerroksessa.
Taustajärjestelmäksi vertailun päätteeksi valikoitui Node.js. Node.js on reaaliaikaiseen
tiedonsiirtoon hyvin soveltuva non-blocking I/O -operaatioidensa ansiosta kuten taulukko 5
kertoo. Lisäksi Node.js jakaa saman JavaScript -ohjelmointikielisyntaksin itse MMORPG -
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pelituotteen käyttöliittymäkerroksen kanssa, josta saa hyvän etuja toteutukseen
tietotyyppien ja tietorakenteiden yhtenäisyyden kautta.
3.10 Tietokantatuotteen valinta suhteessa taustajärjestelmään
On tärkeää, että taustajärjestelmäksi valikoitunut teknologia soveltuu hyvin yhteen
valikoidun tietokantatuotteen kanssa, jotta vältetään mahdolliset ongelma
ohjelmistokehityksen alkaessa. Tästä syystä tietokantatuotteen teknologiavertailu tehtiin
suosittuuden kannalta, jotta voitaisiin varmistaa todennäköinen yhteensopivuus
taustajärjestelmässä sovelletulle vastaavalle valintamenetelmälle, sillä mitä suositumpi
teknologia on, sen isommalla todennäköisyydellä sille löytyy jo valmis toteutus valittuun
taustajärjestelmäteknologiaan.
Tietokantatuotteilla tallennetaan MMORPG -pelin hahmojen pelitilanne pelisessioiden
jälkeen. Näiden tuotteiden edellä mainittua suosittuus -vertailukriteeriä tutkittiin avoimesti
päivitettävällä tietokanta vertailu -sivustolla. MySQL on suosionsa johdosta kärjessä
toiseksi suosituimpana ja siitä on avoimen lähdekoodin versio saatavilla, jota projektissa
käytetään. Oracle olisi voinut valikoitua myös, mutta sen suosio on laskussa vuonna 2019
kuvan 10 perusteella, joten tästä päätellen valikoitui MySQL teknologiaksi edetä
tietokantasovelluksen kanssa.

Kuva 10. Tietokantatuotteiden suosiotilanne ja muutokset (DB-Engines 2019)
Ensimmäisellä vertailukierroksella PostgreSQL valikoitui useasta eri tietokanta sovelluksesta pitkän historiansa vuoksi parhaaksi ehdokkaaksi, mutta MySQL -tietokanta
voitti paremman suosionsa vuoksi. MariaDB on kanssa vaihtoehtona, mutta ei ole vielä
saavuttanut isoa tukea ainakaan suosiossaan kuten kuvan 12 suosittuuslistasta käy ilmi.
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3.11 Ohjelmistoarkkitehtuurin havainnollistaminen
Ohjelmistoja voi tutkia yksittäisten osiensa kautta, tai sitten ylätasolta katsoen osien
summaa, eli korkean tason arkkitehtuurikuvausta. Ennen kuin toteutustyötä on
kannattavaa aloittaa, on hyvä määritellä korkealla tasolla mitä ollaan tekemässä ja miten
eri osat, joilla on aie saavuttaa lopputulos, tulisi järjestellä suhteessa toisiinsa. Tämä osio
kuvaa sitä, kuinka tämän ohjelmiston tulisi toimia korkealla tasolla.
Kuvaukseen sisältyy käyttäjäpalvelimen kuvaus, sekä maailmapalvelimen kuvaus
karkealla tasolla, käsittäen asiakaspäätelaitteiden yksinkertaistetut viestintäsuuntaviivat
aina tietokantatasolle asti.

Kuva 11. Ylätason kuvaus massiivisen monen pelaajan pelin järjestelmäarkkitehtuurista
Palvelin- ja käyttöliittymäkerrosten viestinnässä on aikomus noudattaa Richard Bartlen
kuvausta siitä, kuinka palvelinjärjestelmien tulisi kommunikoida erillaisten MMORPG -pelin
järjestelmien kanssa. Tämän työn tapauksessa käytämme vain yhtä ainoaa
käyttöliittymäkerroksen sovellusta koko pelille, emmekä tee puhelimille omaa versiotaan,
joten kaavio on huomattavasti yksinkertaisempi arkkitehtuurin tasolla tämän työn
toteutuksessa kuin Bartlen mallissa massiivisen monen pelaajan pelin
järjestelmäarkkitehtuurista. Kuvassa 11 on mukaelma Bartlen kuvauksesta kuinka
massiivisen monen pelaajan pelin järjestelmäarkkitehtuurin tulisi toimia. (Bartle 2004, 99.)
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Kuva 12. Maailma- ja hahmopalvelimen linkitykset (mukaillen Bartle 2004)
Kirjautumispalvelin pitää huolta siitä, että kirjautuminen on voimassa ja sallii
kommunikaation TCP/IP -protokollalla maailmapalvelimille, jotka välittävät peliohjelmiston
käyttöliittymälle kaikkien pelaajaa pelimaailmassa lähellä olevat palvelimella sijaitsevien
pelaajien sijainnit. Lisäksi maailmapalvelimelle päivitetään pelaajan oma sijainti
jatkuvassa viestiyhteydessä, joka tallennetaan tietorakenteeseen, joka viestitään muille
pelaajille.

4

Toteutus

Toteutus tehtiin GIT versionhallintajärjestelmään, jossa työt aloitettiin 9.8.2018 ThreeJS
kirjaston parissa 3-ulotteisten mallien näyttämisellä selaimessa. Tällä tavoin saatiin
edellytykset onnistuneesti sille, että pelaajan hahmo voitiin näyttää ruudulla liikehtimässä,
niin että toinen pelaaja kykeni muusta fyysisestä sijainnista yhdistämään peliin Internetin
välityksellä ja näkemään myös toisen pelaajan liikkeet samassa pelimaailmassa.
Toteutus tehtiin avoimen lähdekoodin kirjastojen avulla ja 3-ulotteisia malleja saatiin
selaimen pinnalle pienellä työmäärällä. Hahmoja saatiin selaimen ruudulle jopa 3
kappaletta yhtäaikaisesti ensimmäisissä testeissä ThreeJS -kirjaston avulla. Lisäksi
onnistuttiin saamaan myös maasto näkyviin kolmiulotteisesti, sekä hahmoille ja
ympäristöille (mukaan lukien maaston) yksinkertainen valaistus varjoilla sekä väreillä.
Toteutuksessa oli haasteena seurata siihen käytettyä aikaa, sillä Scrumm -menetelmän
soveltaminen jäi toteutuksen yhteydessä pois johtuen siitä yksinkertaisesta asiasta, että
kehittäjiä oli vain yksi. Uskon että olisi jälkiviisaan parempi varata aamuisin aina jokin aika,
jolloin ohjelmoida ja kirjoittaa edistyminen ylös, mutta henkilönä en kyennyt asettamaan
itselleni näin järjestelmällisiä kehyksiä toimia. Koin tällaisen kehityskehikon asettamisen
enemmän ohjelmistokehitystyön motivaatiota ja hauskuutta syöväksi, sekä ahdistavaksi
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ajatukseksi muutaman kokeilun jälkeen. Hauskasta tekemisestä tuli liian järjestelmällistä,
kun kyseessä oli kuitenkin hauska peli, eikä mikään nk. ’vakava’ ohjelmisto.
Toteutuksessa päästiin silti hyvin maliin, vaikkakin kuuden kuukauden aikataulussa ei
pysytty, vaan työhön meni noin vuosi aikaa kalenterillisesti. Työ aloitettiin kesäkuussa
2018 git -versionhallinnan mukaan. Työssä saatiin valmiiksi kolmikerrosjärjestelmän kaikki
osat. Järjestelmän käyttöliittymä-, palvelin- sekä tietokantakerros toimivat kaikki yhdessä
yhden peli-istunnon aikana, tukien useaa yhtäaikaista käyttäjää.
4.1

Pelisuunnittelu suhteutettuna teknologiavalintoihin

Teknologiavalinnat värittivät alkuperäisen pelisuunnitelman tekoa hieman, koska
selainpohjaisuus luo tiettyjä rajoitteita esimerkiksi kokonäytön toimintoihin sekä
näppäinyhdistelmiin, joita normaalisti voitaisiin käyttää esimerkiksi Windows käyttöjärjestelmässä ajettavassa erillisessä ohjelman suorituskoodissa. Lisäksi
suunnitelman reaaliaikaisuus oli vaikeasti toteutettavissa, sillä se vaati kolmiulotteisten
mallien tuottamista animaatioilla.
Itse selainpohjaisuus ei kuitenkaan tuntunut estävän toteutuksen aikana itse WASD liikkuvuutta, vaan selaimen ohjelmakoodi vangitsi hienosti käyttäjän näppäimistön
syötteen eikä epäilemiäni rajoitteita tullut vastaan. Ainoat ongelmat, joita kohdattiin
selainpohjaisuudesta johtuen, olivat kun käyttäjä kirjautui ulos pelistä ja Three.js renderöintikonteksti suljettiin palauttaen käyttäjä sisäänkirjautumisnäytölle. Tällöin
käyttäjän syöte saattoi jäädä vangituksi pelin tarvitsemissa näppäimistönhallintaa varten
tehdyissä ohjelmallisissa kiinnityksissä ikään kuin peli olisi ollut vielä päällä, joka esti
uudelleen kirjautumisen peliin tai toimintojen suorittamisen käyttöliittymällä, kuten
käyttäjätunnuksen salasanan kirjoittamisen.
Muilta osin ei ollut havaittavissa selainpohjaisuudesta koituneita ongelmia, enemmänkin
selainpohjaisuus tuntui olevan hyödyllistä kuin haitallista sen iterointinopeuden tuoman
hyödyn kautta. Ohjelmakoodimuutokset olivat välittömästi nähtävillä sekä käyttöliittymä
että taustajärjestelmä -kerroksissa, niin ohjelmistokehityksen arkisuorittaminen oli
kerrassaan mukavaa. Tässä oli apuna JavaScript -ohjelmointityökaluna käytetyn Visual
Studio Code -ohjelmiston Live Server -lisäosa. Visual Studio Code on Microsoftin
kehittämä Internet -sovelluskehitykseen tarkoitettu ilmainen ohjelmisto, johon voi ladata
kehitystyötä helpottavia lisäosia usealle eri ohjelmointikielelle. Esimerkkeinä näistä:
MySQL, PHP, JavaScript, Python, jne. Live Server -lisäosa, jonka latasin - Visual Studo

31

Code -ohjelmistoan sisältä tarjoamasta lisäosa -latausalueesta - latasi välittömästi
JavaScript ja HTML muutokset käyttöliittymään päivittäen selaimen sivun, kun muutoksia
tapahtui Visual Studio Code -ohjelmistossa.
Näppäinyhdistelmistä koituvia selainpohjaisuus ongelmia tietysti tässä pelissä ei vielä
esiinny juurikaan, mutta epäilen että näitä voi ilmetä jatkossa. Kaikesta huolimatta
käyttöliittymä vastaanotti suurelta osin syötteitä ilman ongelmia. Pelin suunnittelun ollessa
hyvin pienimuotoista tässä perusmuotoisessa MMORPG -tuotteessa, on
teknologiavalintojen suhteutus osunut toteutuksen myötä hyvin kohdalleen. Mikäli
suunnitelma pelistä laajenee myöhemmin, uskon että avoin lähdekoodi tarjoaa ratkaisuja
mahdollisille suunnittelun rajoitteille selainpohjaisuuden takia.
Palvelin- ja tietokantakerros olivat molemmat tarpeeksi joustavia pelin perustarpeiden
tyydyttämiseksi, eikä niissä jouduttu tekemään isompia muutoksia pelisuunnittelusta
johtuen. Palvelinkerrokseen valikoitui NodeJS -teknologialle tehty avoimen lähdekoodin
kirjasto Colyseus (www.colyseus.io), joka tuki WebSocket -rajapintaa sekä sivustoillaan
väitti erikoistuneen monen pelaajan palvelinohjelmistoksi. Toteutustyössä valikoitui
tietokannaksi MySQL, jonka asennettiin paikalliseen ympäristöön hakemalla se
Internetistä.
4.2

Käyttöliittymä

Pelille toteutettiin hyvin yksinkertainen käyttöliittymäkokonaisuus johtuen pelin
prototyypinomaisesta luonteesta. Käyttöliittymän näytöiksi koostuivat seuraavat näkymät:
•
•
•
•

Etusivu ja sisäänkirjautumisnäyttö
Rekisteröitymisnäyttö
Pelin päänäyttö, jossa esillä WebGL -renderöitynä pelimaailma
Pelin päänäytön valikko, jonka avulla voi poistua pelistä.

Kuva 13. Pelin sisäänkirjautumisnäyttö.
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Sovelluksen etusivun latautumisen jälkeen, käyttäjälle näytetään kuvassa 13 näkyvä
etusivun sisäänkirjautumisnäyttö. Sisäänkirjautumisnäytöllä on kaksi tekstikenttää
käyttäjätunnukselle sekä salasanalle. Lisäksi sisäänkirjautumisnäyttö sisältää painikkeen
kirjautumiselle rekisteröitymiselle.
Sisäänkirjautumisjärjestelmä on kytketty NodeJS -sisäänkirjautumispalvelimeen, joka
puolestaan on kytketty MySQL tietokantaan. Onnistuneen sisäänkirjautumisen
yhteydessä, tallennetaan tietokannan session -tauluun istunnosta muodostunut
istuntoavain, jota maailmapalvelin hyödyntää pelin istunnon ollessa voimassa
erotellakseen käyttäjän ja hänen hallitsemansa hahmon johon käyttäjä on oikeutettu.
Tässä yhteydessä sovellus luo pelaamisen ajaksi istunnon ja yhteyden pelin
maailmapalvelimeen WebSocket -teknologiaa hyödyntäen, soveltaen Colyseus.js
avoimen lähdekoodin pelipalvelimen kirjastoa.
Onnistunut sisäänkirjautuminen vie pelaajan WebGL -pelinäkymään päänäytölle, jossa on
esillä itse WebGL -renderöity pelimaailma. Tätä edeltävästi on kuitenkin tullut rekisteröityä
onnistuneesti peliin, käyttäen Register -painiketta ja sen sisältämää lomaketta.

Kuva 14. Rekisteröintinäyttö
Onnistuneen yhteyden muodostamisen esiehtona on käyttäjätunnuksen rekisteröinti
kirjautumispalvelimen kautta MySQL -tietokantaan. Kantaan tallennetaan käyttäjän tiedot
account -tauluun, joka sisältää käyttäjän NodeJS bCrypt -kirjastolla suolatun salasanan,
sähköpostiosoitteen, sekä aikaleiman milloin käyttäjän tietoja viimeksi muokattiin.
Rekisteröinnin voi myös perua, jolloin palataan takaisin etusivunäytölle. Virhetilanteiden
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raportoimiseen on sovellettu JavaScriptin alert() -dialogia säästääkseen aikaa
toteutustyöltä.

Kuva 15. Pelinäkymää onnistuneen yhteyden jälkeen
Onnistuneen sisäänkirjautumisen tapahtuessa, muodostetaan WebSocket -yhteys ja
käyttöliittymä suorittaa siirtymän pelin päänäytölle. Pelin päänäyttö sisältää WebGL
HTML5 Canvas -elementin, jonka avulla käyttäjä pystyy vuorovaikuttamaan
pelimaailmassa. Tällä näytöllä pelaaja kykenee näkemään oman hahmonsa, sekä muut
mahdollisesti samanaikaisesti peliä pelaavien käyttäjien hahmot, sekä liikkumaan WASD näppäimistä. Näytöllä näkyy myös nk. minimap, eli pienoiskartta kaikkien pelaajien
sijainneista. Tässä näkyy kolmen pelaajan sijainnit sekä kehityksen aikaiset
käyttäjätunnukset ja istunto -tunnukset.
Pelin aikana tapahtuneiden virhetilanteiden muodostuessa näytetään virheet selaimen
vakiotoiminnallisuuksien kautta, eikä käyttöliittymä räätälöi virheviestejä
käyttäjäystävällisiksi. Käyttäjäystävällisyys ei ole työn tavoitteissa, joten aikaa
säästääkseen toteutustyössä virheviestejä ei käyttäjäystävällisestetä esimerkiksi
selkokielisillä ei-teknisillä selityksillä virheiden alkuperästä. Pelissä on uloskirjautumiseen
tarkoitettu painike, joka on WebGL -ruudulle tuotavissa ESC -painikkeella. Tämän
painikkeen avulla voi katkaista yhteyden pelin maailmapalvelimeen ja lopettaa peliistunnon. Keskeyttämällä peli-istunto muulla tavoin kuin kirjautumalla ulos, ei peli tallenna
pelaajan viimeisintä sijaintitietoa pelin tietokantaan. Molemmissa poistumistavoissa
pelistä, käyttöliittymä siirtää käyttäjän takaisin sovelluksen etusivu -näytölle, josta käyttäjä
voi kirjautua halutessaan uudestaan pelaamaan peliä.
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Mikäli uloskirjautuminen tehdään, voi pelaaja jatkaa maailman tutkimista siitä sijainnista,
missä hän kirjautui ulos. Myös muut pelaajat näkevät pelaajan liittyvän peliin siinä
sijainnissa, missä pelaaja kirjautui ulos, mikäli pelissä on pelaajia sinä aikana, kun uusi
pelaaja kirjautuu peliin sisään.
4.3

Pelin hahmojen ja maaston kolmiulotteisten mallien paikanpidikkeet

Paikanpidikkeenä toimineet kolmiulotteiset mallit toteutti kehittäjä itse Blenderillä.
Kehitystyön aikaina paikanpidikkeinä käytettiin ilmaisia kolmiulotteisia malleja erinäisistä
lähteistä, jotka poistettiin käytöstä paikanpidike -mallien valmistuttua kirjoittajan toimesta.
Tässä olisi voinut säästää huomattavasti aikaa esimerkiksi ostamalla kolmiulotteiset mallit
ulkopuolisena työnä, mutta Blender osoittautui erittäin ketteräksi työkaluksi tehdä
mallinnusta.
Pelin maasto mallinnettiin Blender -ohjelmistossa, yhtenä maastotiedostona, sekä yksi
ihmistä muistuttava hahmo mallinnettiin pelin päähahmoa kuvaavaksi paikanpidikkeeksi.

Kuva 16. Blender maaston toteutuskuvaa
Toteutustyössä ei valitettavasti ollut ammattitaitoa tarpeeksi tehdä animaatioita Blender ohjelmistossa kolmiulotteisille paikanpidike malleille, joten toteutuksessa päädyttiin
karsimaan reaaliaikaisen vuorovaikutuksen kohdasta animaatioiden osalta. Reaaliaikaista
pelissä on kuitenkin hahmojen liikehdintä sekä niiden poistuminen ja liittyminen
maailmaan.
4.4

Käyttäjärekisterin ja maailmapalvelimen toteutunut arkkitehtuuri

Käyttäjärekisteri toteutettiin perustaen toinen NodeJS palvelin Colyseus WebSocket maailmapalvelimen vierelle. Näin maailmapalvelin sai keskittyä resursseiltaan enemmän
sijainninvälitystöihin palvellakseen sovelluksen kokonaisuutta paremmin, kun vähemmän
reaaliaikaiset asiat tehtiin hieman hitaammin mutta tietoturvallisesti kirjautumispalvelimen
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avulla heti sovelluksen kirjautumisruudulla. Palvelimet toimivat eri porteissa välttääkseen
konfliktit resursseissaan.
Käyttäjärekisteri toteutettiin siksi, koska se koettiin välttämättömäksi osaksi päästäkseen
MMORPG -pelituotteen perusmuotoisen määrittelyn tavoitteeseen. Toteutus tehtiin niin,
että tietokanta sisältää taulun käyttäjätiedoista, sekä käyttäjien hahmotiedoista, joissa on
kokemuspisteet, raha, jne. Näillä pelaajat voidaan yksilöidä muiden joukosta omille
hahmoilleen pysyvään tietokantaan. Ilman tätä, ei pysyvyyttä olisi saavutettu
perusmuotoisen MMORPG -pelituotteen määritelmästä. Nyt MySQL tietokannassa
säilytetään pelaajan uloskirjautumisen aikana tallennettu sijainti, joka on pienin määrä
tietoa, joka ehdittiin tehdä pysyväksi toteutuksen aikana. Loput jätettiin jatkokehitystä
varten. Kuvassa 17 käy ilmi se, kuinka HTTPS kirjautumispalvelimen sessioavain
välitetään maailmapalvelimelle, jota maailmapalvelin käyttää kommunikointiin kaikkien
pelin pelaajien kanssa, jotka ovat samalla alueella.

Kuva 17. Käyttäjä- ja maailmapalvelinten toteutunut arkkitehtuuri

4.5

Maailmapalvelimen sijainninvälityksen toteutus

Pelin maailmapalvelimen sijainninvälitys pelaajien välillä tehtiin käyttämällä NodeJS sekä
WebSocket -teknologioita. Näiden soveltamiseen saatiin huomattavasti tukea avoimesta
lähdekoodista Colyseus.js -nimisen avoimen lähdekoodin WebSocket -kirjastosta.
Colyseus on WebSocket -teknologiaa soveltava kaksisuuntaiseen reaaliaikaiseen
kommunikaatioon tarkoitettu viestintäkirjasto sekä rajapinta.
Sijainninvälitys toimii huone -pohjaisesti, niin että yksi alue on yksi huone. Huoneen
maksimimääriä ei valitettavasti ehditty skaalautuvuuden puolesta testata kuin noin viidellä
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pelaajalla. Maailmapalvelimella on vain yksinkertaiset peli-istuntoon pohjautuvat tiedot
muistissa ilman pysyvyyttä – kunnes jokin pelaajista kirjautuu ulos tai suorittaa jatkossa
pysyvän toimenpiteen.
Tällainen lähestymistapa välttää isoja pysyviä tietokanta operaatioita maailmapalvelimella,
tuo tehokkuutta sen toimintaan. Nyt maailmapalvelin hoitaa vain pienintä mahdollista osaa
tehtävistä, joihin kuuluvat:
•
•
•

Alueelle liittyneestä pelaajasta ilmoitus muille pelaajille
Kaikkien pelaajien muuttuneiden sijaintien välitys muille saman alueen pelaajille
Alueelta poistuneesta pelaajasta ilmoitus muille pelaajille

Näiden toimintojen avulla pelaajien kolmiulotteisten hahmojen malleja joko ilmestyy
pelikentälle tai pelikentältä pois. Lisäksi näillä toiminnoilla saavutetaan liike pelaajien
välillä niin, että pelaajat näkevät toisensa liikkeet reaaliajassa, jolla päästiin täyttämään
yksi MMORPG -pelin perusmuotoisesta määritelmästä.
Yksi vaikeita toteutuksen osa-alueita oli kolmiulotteisen Three.js -ympäristön kameran,
valaistuksen sekä maailman kolmiulotteisten kappaleiden liikuttaminen niin, etteivät muut
hahmot liikkuneet, ennen kuin maailmapalvelimelta tuli syötettä jokaisen pelaajan omaan
instanssiin pelistä. Tämä ratkaistiin tekemällä taulukko, jossa alkioina oli maailman nk.
Mobile Objects, sekä toinen taulukko, jossa oli nk. Static Objects, eli liikkuvat ja staattiset
objektit. Näin toimien jokainen liittynyt pelaaja muodosti itselleen kolmiulotteisen mallin
alkion mobile objects -taulukkoon automaattisesti. Lisäksi liittymisen yhteydessä sijainti
asetettiin siihen sijaintiin, joka viimeksi haettiin pelaajalle tietokannasta. Näiden
tietorakenteiden optimointi on avain tehokkaaseen resurssinkäyttöön, kun peliä lähdetään
skaalaamaan ylöspäin.
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5

Johtopäätökset

Työssä saatiin toimiva perusmuotoinen MMORPG toteutettua JavaScript ohjelmointikielellä pelin palvelin-, tietokanta- sekä käyttöliittymäkerroksesta.
Perusmuotoisen MMORPG -pelin määritelmästä saavutettiin nämä kohdat toteutustyössä:
•
•
•
•
•
•
•

Sisäänrakennettu taustasäännöstö, joka ohjaa maailmaa sekä pelaajia.
Räätälöitävissä oleva, yksilöä edustava nk. pelaaja hahmo.
Kanssakäymisiä, jotka tapahtuvat pelaaja hahmon kautta. (Hyppy, lyönti, tms.)
Kanssakäymiset maailmassa ovat reaaliaikaisia ja niiden palaute on lähes välitön.
Maailma on jaettu.
Maailma on (edes jollain asteella) pysyvä.
Visualisointi tapahtuu 2- ja/tai 3-ulotteisella grafiikalla.

Ensimmäiseen kohtaan ei ehditty rakentaa vielä muita säännöstöjä kuin liikkumisnopeus,
joten katson että tämä osa saavutettiin vain osittain. Nyt luodulla pohjalla on tosin hyvä
edetä kohti jatkokehitystä, sillä työ on riittävän hyvä laatuista, että sitä voi jatkokehittää
kohti kaupallista tuotetta. Kanssakäymisiä pelaajien välillä on tällä hetkellä ainoastaan
liikehdintä, joten tässäkin on myös jatkokehitettävää.
Pysyvyys saatiin siitä, että pelaajat voivat yhdessä jatkaa seikkailuaan maailmassa siitä
kohdasta, missä he kirjautuivat ulos. Tämä tarkoittaa, että ryhmä pelaajia pelissä voisi
tutkia maailmaa peli-istunnon aikana ja jatkaa myöhemmin yhdessä samasta kohtaa, kun
ilman pysyvyyttä he joutuisivat aloittamaan pelin uudestaan pelin alkupisteestä.
Maailman jaettavuus tulee siitä, että pelaajat näkevät toisensa sekä erottuvat
pienoiskartan -ikoneilla toisistaan. Pelaaja voi kirjautua useamman kerran peliin
valitakseen itselleen värin joka häntä miellyttää, räätälöiden yksilöään hieman.
Kolmiulotteiseen maailmaan tämä ei vielä kohdistu, mutta on triviaalia toteuttaa
jatkokehityksessä.
5.1

Tutkimuskysymyksien pohdintaa

Tutkimuksen ensimmäisenä kysymyksenä oli selvittää, onko yhden ihmisen mahdollista
toteuttaa MMORPG peli perusmuodossaan kuudessa kuukaudessa. Lopputuloksena on
päätelmä, että työ on mahdollista toteuttaa ainakin vuoden aikamääreessä. Kuuden
kuukauden aikamääre on tämän työn toteutuneeseen tulokseen perustuen liian tiukka
aikataulu. Toisaalta työn aikana on voinut todeta, että MMORPG pelin kykenee
valmistamaan yksi ohjelmoija. On huomionarvoista mainita myös, että kehittäjän tulisi olla
tietoinen avoimeen lähdekoodiin pohjautuvien ratkaisujen soveltamisesta, jottei kehittäjä
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juutu yksittäisen pelin järjestelmän osa-alueen kiillottamiseen liian pitkäksi aikaa. Muuten
pelin perusmuotojen toteutus MMORPG:n määritelmän mukaan voi kärsiä tästä
yksittäisen järjestelmän osuuden ylikiillottamisesta. Lisäksi on hyvä tietää, että
kolmiulotteisten tai kaksiulotteisten visualisointien paikanpidikkeidenkin tekemiseen
menee todella paljon aikaa. Visuaaliset paikanpidikkeet ja niiden tarpeet tulisi miettiä
etukäteen mahdollisesti ohjelmistokehitystä tehneen taitelijan kanssa, saadakseen
järkeviä aikatauluarvioita.
Toisena tutkimuskysymyksenä esitettiin, minkälaisia avoimen lähdekoodin ratkaisuja on
saatavilla MMORPG peliä tehdessä. Työtä tehdessä havaitsin, että ratkaisuja on
saatavilla todella suuri kirjo, kuten WebGL -kirjastojenkin vertailutaulukosta 3 käy ilmi.
Todella suuri osa tämän työn ohjelmakoodista pohjautuu avoimen lähdekoodin
kirjastoihin. Näitä kirjastoja esiintyy jopa palvelinkerroksessa esimerkiksi bCrypt -kirjaston
muodossa, jolla saadaan tietoturvallisia salasanoja säilyttyä NodeJS -teknologian kanssa.
Avoimen lähdekoodin ratkaisut tosissaan ulottuvat aina Three.JS -käyttöliittymän
kolmiulotteisten mallien näyttämiseen, sekä niiden tuottamiseenkin esimerkiksi Blenderillä.
Lähes kaikkiin ongelmiin kehitystyön aikana löytyi useita avoimen lähdekoodin ratkaisuja
laidasta laitaan. Parhain esimerkki näistä oli Colyseus.js, joka on lopputuloksen
valmistumisen perusteella testamentti avoimen lähdekoodin voimasta ja nopeudesta.
Selkeästi tarjonta avoimen lähdekoodin eri järjestelmän osista, joita MMORPG -peli
perusmuodossaan kaipaa, löytyy useita. Internet tarjoaa paljon muitakin työkaluja tämän
kaltaisen pelituotteen valmistamiseksi avoimella lähdekoodilla, kuin juuri tämän työn
esittämät valinnat. On suositeltavaa käydä avoimen lähdekoodin uusin tarjonta lävitse
samankaltaisista lähteistä, mikäli vastaavaa tuotetta avoimella lähdekoodilla tehdään
myöhempänä ajanhetkenä esimerkiksi lukijan toimesta. On järkevää valita pelin
suunnittelua parhaiten palvelevat teknologiat toteutustyöhön lähdekriittisen vertailun
kautta, eikä vain sattumanvaraisesti ottaa kuulopuheisiin tms. perustuvia teknologioita
käyttöön.
Ehdottomasti on korostettava, että useisiin hankaliinkin ongelmiin kuten kolmiulotteisen
mallin visualisointi selaimen ikkunassa, vastaus löytyy avoimen lähdekoodien ratkaisuista
kuten ThreeJS -kirjastosta, jne. Three.JS on ollut korvaamattoman suuri apu tätä työtä
tehdessä, sillä sitä käyttäessä ei ole tarvinnut keksiä pyörää uudestaan sille, miten
kolmiulotteisen mallin näyttää Internet -selaimessa. On vain voitu ajaa pyörää, jota joku
voisi väittää jopa hyväksikin.
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Kolmas tutkimuskysymys kysyi, pystyykö yksin rakentamaan skaalautuvan toteutuksen,
vai jääkö skaalautuvuus pois. Kolmannen kysymyksen kohdalla jäätiin tulokseen, jossa ei
vielä voitu resurssien uupumisen kannalta testata pelin skaalautuvuutta kunnolla, mutta
uskon avoimen lähdekoodin tarjoavan tässä hyvän ponnistuslaudan kohti
skaalautuvuuttakin. Valmiudet skaalata teknologiavalintojen puolesta tehdyn vertailun
perusteella ovat olemassa. Yksi isoista syistä siihen, miksi skaalautuvuutta ei voitu testata
paljoa, oli yksinkertaisesti resurssien puute. Esimerkkinä resurssipuutteesta oli
testikäyttäjien puute. Testikäyttäjiä ei ollut tarpeeksi tarjolla työn teon yhteydessä, joka
osittain varmasti johtui myös siitä, että työn kirjoittajalla oli valtava kiire tuottaa
ohjelmakoodia, eikä aikaa markkinoida testikäyttäjille pelin valmistumista.
5.2

Jatkokehitysehdotukset

Jatkokehitystä voidaan tehdä tuotteelle usealla eri rintamalla. Ehdotuksia jatkokehitykselle
ovat maailmapalvelimen testaaminen isolla käyttäjämäärällä, sekä sen kyvykkyyksien
laajentaminen, mikäli puutteita havaitaan. Lisäksi käyttöliittymän visualisoinnit tai
kolmiulotteisten mallien animaatiot, toisivat lisää eloa ja mielekkyyttä pelin pelaamiseen.
Tärkein jatkokehitysehdotus olisi luoda vuorovaikutuksellisia elementtejä peliin niin, että
pysyviä toimenpiteitä olisi muitakin, kuin sijainnin tallentaminen edelliseltä pelikerralta.
Helppo tapa jatkokehittää ja laajentaa peliä, on mallintaa lisää kolmiulotteista maailmaa
Blender -ohjelmistolla. Tällä hetkellä maailma sisältää hyvin minimaalisen maaston,
vaikka maasto voisi olla mielenkiintoisempikin. Maailman alueiden lataamisen
jatkokehittäminen, kun pelaajat siirtyvät alueensa mallinnetun maaston reunalle, olisi
mielenkiintoista. Tällä saavutettaisiin se, että maailmaan kokoluokka tuntuisi isommalta,
kun matkustusetäisyydet alkaisivat muodostua merkityksellisiksi pelaajille.
Jatkokehitettävää on tietysti myös äänimaailman ja käyttöliittymägrafiikoidenkin osalta,
mutta jatkokehityksen priorisointi tulisi olla pelin luominen olemassa olevan
infrastruktuurin ympärille, jotta kehitystyötä voitaisiin jatkaa taloudellisesti kannattavasti.
Kolmiulotteisten mallien teksturointi olisi myös selkeä kohta jatkokehitykselle, sillä nyt
käytetään pelkkiä materiaalivärejä kolmiulotteisten mallien pinnalla. Lisäksi muut
visuaaliset somistukset maailman ympärille kuten maaston kasvuston animointi, voisi
tuoda paljon ns. lihaa luiden ympärille tähän kolmiulotteiseen virtuaalimaailmaan.
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Jatkokehitystä voi myös tehdä erilaisten hahmovalintojen sekä räätälöintien osalta, jotta
pelaajien hahmot poikkeisivat toisistaan erilaisilla pelaajien omiin valintoihin perustuvilla
ulkonäöllisillä, sekä toiminnallisilla ominaisuuksilla. Tämä edellyttäisi ensinnäkin
sovelluksen palvelin- sekä tietokantakerroksiin tietomallimuutoksia sekä uusien
rajapintojen käyttöönottoa hahmonluonnin ja räätälöinnin osalta. Käyttöliittymään tulisi
tehdä myös vähintään hahmonvalintasivu, hahmon räätälöintisivu, sekä mahdollisia
valintaelementtejä, joilla valita erilaisia toiminnallisia ominaisuuksia itse pelin sisällä
käyttöön pelihahmolle eri tilanteitten mukaan.
5.3

Oma pohdinta sekä analyysi valmistuneesta MMORPG -tuotteesta

Mielestäni ohjelmiston rakentaminen ja suunnittelu meni pääpiirteiltään kuten
tavoiteltuakin, joskin haasteita ilmeni aikataulutuksen kanssa. Kaikesta huolimatta,
lopputulos on silti MMORPG peli, joka täyttää työssä johdetun määritelmän MMORPG:sta
perusmuodossaan, ainakin suurilta osin. Tämän tavoitteen saavuttaminen kertoo sen, että
yksittäinen kehittäjä kykenee tuottamaan MMORPG -pelin avoimen lähdekoodin avulla.
Lisäksi tällaisen tuotteen teko vaatii vähemmän työtä, kuin alkaa kirjoittamaan kaikkia
tarvittavista järjestelmän osista itse alusta, sillä useat ohjelmistokehityksen ongelmat on
ratkaistu jo ohjelmointityöhön ryhtyvän ohjelmoijan puolesta.
Esimerkkinä avoimen lähdekoodin hyödyistä toimi kolmiulotteisten mallien visualisointi
WebGL -kontekstissa selaimen ruudulla käyttäen valmista avoimen lähdekoodin kirjastoa.
On huomattavasti helpompaa toteuttaa kolmiulotteista visualisointia valmiilla avoimen
lähdekoodin tuotteella, kuin luoda avaruuden koordinaatisto, kamerajärjestelmät, valot,
animaatiotuki, sekä muut tarvittavat osat kolmiulotteista maailmaa esittääkseen itse.
Toinen hyvä esimerkki oli avoimen lähdekoodin Colyseus -kirjasto, jolla saatiin
maailmapalvelin nopeasti pystyyn. Kirjautumispalvelimen teko oli myös helppoa, joskin
tämä tuli kehittäjän selkärangasta. Perusmuotoisena kaikki ohjelmiston tarvittavat
järjestelmät ovat paikallaan. Ulkonäöllisesti pelituote on yksinkertaisen näköinen ja
vähäsisältöinen, mutta vaikeimmat taistelut teknologian kanssa on taisteltu, loppu on
sisällöntuotantoa.
5.4

Oma oppiminen ja projektinhallinnan kokemukset

Kuuden kuukauden aikamääre rakentaa MMORPG -peli perusmuodossaan on haastava
tekninen rupeama, mutta näen että se on mahdollista saavuttaa, mikäli tähän ryhtyvän
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ohjelmistokehittäjän elämässä on tilaa työskennellä noin 8 tuntia päivässä keskittyneenä
projektin toteutukseen. Opinnäytetyössäni minua onnekseni auttoi aiheesta ennen minua
kirjoitetut opinnäytteet, sekä avoimen lähdekoodin yhteisöt Internetissä.
Opin itse sen, että meidän yhteiskuntamme merkittävän laajaa tietovarastomme Internet
ja sen tarjoama avoimen lähdekoodin paljous, on erittäin kriittinen osa vaikeiden
tietoteknisten haasteiden voittamisessa. Googlen hakupalvelut, Github -palvelu, sekä
Khronos Groupin avoimen lähdekoodin resurssit, olivat työtä tehdessä äärimmäisen
tärkeitä osia siinä, että edes vuoden aikamääreeseen ehdittiin. Onnekseni pystyin
ammentamaan oppeja näistä tietolähteistä siitä, mitä kannattaa välttää ja minkä joku muu
on ratkaissut jo paremmin kuin mitä osasin itse ajatella. Internet on nykypäivänä valtava
voimavara ohjelmistokehitystyössä, kun noin 15 vuotta sitten muistan vielä tarvinneeni
fyysisiä kirjoja voidakseni kehittää monimutkaisia ohjelmistoja OpenGL -renderöintiin
perustuen C-kielellä, kun nykyään samankaltainen ennen niin vaikeasti tavoitettavissa
oleva tieto löytyy Internetistä hetkessä. Opin sen, että me olemme menossa kohti
enemmän toisiaan tukevaa ja yhteydessä olevaa kollektiivista ihmiskuntaa, jonka
pienetkin ihmiset ovat kykeneväisiä ratkaisemaan suuriakin ongelmia.
Opin itsestäni lisäksi sen, että kannattaa haastaa itseään mahdottomaltakin tuntuvilla
projekteilla. Niin kauan kuin matka sinne minne tuntuisi mahdottomaltakin päästä, on
hauska, on se ollut sen arvoista.
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