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5

KÄYTETYT LYHENTEET

API

Application Programming Interface (ohjelmointirajapinta), sovellusliittymä, joka mahdollistaa kolmannen
osapuolten sivustojen sekä sovellusten tietojen siirtämisen ja hyödyntämisen (Visma 2020)

PUN

Photon Unity Networking, Exit Gamesin tarjoama Unityllä käytettäväksi tarkoitettu moninpelikehityspaketti
(Exit Games 2020a)

SDK

Software Development Kit (ohjelmistokehityspaketti),
käyttöjärjestelmäkohtainen kokoelma työkaluja, kirjastoja ja dokumentaatioita, joiden avulla voidaan kehittää
ohjelmistosovelluksia tietylle alustalle (Sandoval 2018)
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1 JOHDANTO
Verkkomoninpelit kattavat suuren osan markkinoiden videopeleistä ja ovat edelleen kasvava osa-alue digitaalisessa mediassa. Hittipelit kuten Fortnite ja League
of Legends ovat näyttäneet, että videopeleille on massiivinen kysyntä niin pelaamisen kuin katselun näkökulmasta. Ihmiset haluavat olla vuorovaikutuksessa toisiinsa, olivatpa he ystäviä, sisällöntuottajia tai toisillensa tuntemattomia entuudestaan. Verkkomoninpelit antavat tähän erinomaisen alustan, olipa se sitten kilpailun tai yhteisen tavoitteen saavuttamisen keinoin. Voidaankin todeta, että
verkkomoninpeliominaisuus on yksi tärkeimpiä pelin ominaisuuksia, kun halutaan
menestyä suurella mittakaavalla ja nopeasti.
Tämä opinnäytetyö käsittelee Valve Corporationin Steamworks-kehitysalustaa,
sekä Exit Gamesin Photon PUN-työkalua ja niiden integrointia Unity-verkkomoninpeliin. Integrointiin kuuluu ominaisuuksien, kuten Steam Friendsin ja PUN:in
aulajärjestelmän implementointi. Näiden lisäksi annetaan pelille valmiudet
Steam-jakelualustalle julkaisua varten.
Opinnäytetyö toteutetaan kehitteillä olevaan peliprojektiin, mikä vaikuttaa käytettyihin työkaluihin ja menetelmiin. Opinnäytetyötä edeltävä toteutus luotiin Unityä
ja PUN:ia käyttäen, minkä vuoksi niiden käyttöä päätettiin jatkaa. Steamworkskehitysalusta valittiin projektipäällikön toivomuksesta ja pelin julkaisu keskittyy
Steam-jakelualustalle. Steam-jakelualustan katsottiin olevan paras vaihtoehto
projektille suuren käyttäjämäärän ja ennalta tuttujen ominaisuuksien vuoksi.
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2 MONINPELIT
2.1 Moninpelaaminen verkossa
Moninpelaaminen kattaa suuren osan niin isojen kuin pientenkin budjettien yritysten pelituotannosta ja on siten kaikkialla. Moninpelit vastaavat ihmisten perustarpeisiin ja -haluihin, kuten sosialisoitumiseen ja saavutusten ansaitsemiseen.
Olipa pelissä kyseessä zombimaailmanlopussa selviytyminen tai taitojen esittely
lempipelimuodossasi, mikään tekoäly maailmassa ei vedä vertoja tunteelle, että
pelaa elävän, hengittävän ja ajattelevan ihmisen kanssa. (Stagner 2013, 24.)

Useimpien pelaajien näkökulmasta, moninpelejä pelatessaan he jakavat samaa
pelikokemusta toistensa kanssa. Pelaajat tuntevat olevansa vain pieni osa yhtä
isoa peliä ja sen pelimaailmaa. Näin ei kuitenkaan yleensä ole, vaan todellisuudessa jokaisen laitteella suoritetaan omassa tilassa olevaa ilmentymää pelistä.
Täysin saman pelimaailman jakaminen jokaiselle pelaajalle on kohtuuttoman raskasta, ja sen sijaan pelit tehdään jakamaan vain sen verran tietoa keskenään,
että saadaan aikaan illuusio yhteisestä pelikokemuksesta. (Stagner 2013, 25.)

Videopelien jakelualustat ovat nykyään suuri osa moninpelaamista, ja ne ovat
yleensä paljon muutakin kuin vain pelien osto- ja lataussovelluksia. Suosituimmilla konsoleilla on jokaisella omat yksilölliset kauppapaikkansa, esimerkiksi Sonyn Playstation Store. Tietokoneilla taas on useita kilpailevia jakelualustoja, joiden määrä kasvaa jatkuvasti. Näistä suurimpia ovat Valven Steam, Epic Gamesin Epic Games Store, EA:n Origin, Blizzardin Battle.net sekä CD Projektin
GOG.com (Annand 2019). Nämä ja monet muut jakelualustat sisältävät yhä
enemmän sosiaalisen median tapaisia ominaisuuksia, joissa käyttäjät voivat
kommunikoida ja sosialisoitua toistensa kanssa, jakaa pelikokemuksia ja keskustella kaikesta peleihin liittyvästä.
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2.2 Verkkomoninpelien arkkitehtuuri
Verkkomoninpeliä suunnitellessa täytyy kehittäjien ottaa huomioon monia asioita.
Implementointi ja pelimekaniikat muovautuvat pelin verkkoarkkitehtuuriin liittyvistä valinnoista, joista tärkeimpiä ovat verkkotopologia ja kuljetuskerroksen protokolla. (Macdonald 2018, 282.)

Yksinkertaistettuna verkkotopologia tarkoittaa sitä, miten asiakkaat asettuvat verkossa suhteessa toisiinsa ja miten niiden välinen kommunikointi tapahtuu. Jokaisella verkkotopologialla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Yleisimmät verkkotopologiat verkkomoninpeleissä ovat vertaisverkot ja asiakas-palvelin-malli.
(Macdonald 2018, 282; Quandt 2013, 175; Moreira, Haller & Hansson 2013, 277–
279.)

2.2.1

Asiakas-palvelin-malli

Asiakas-palvelin-mallia pidetään standardina verkkomoninpeleissä (Moreira
2013, 278). Asiakas-palvelin-mallin ominaispiirteitä ovat sen asymmetrinen yhteys palvelimen ja asiakkaiden välillä. Asiakkaat eivät ole suoraan yhteydessä
toisiinsa, vaan ne kommunikoivat palvelimen välityksellä. Asiakas-palvelin-malli
yleensä implementoi auktoritatiivisen mallin. Tässä mallissa kaikki pelaajien toiminnat lähetetään päivityksinä palvelimelle. Tämän jälkeen palvelin käsittelee
päivityksen, ja päättää onko kyseessä sallittava päivitys. Mikäli palvelin hyväksyy
päivityksen, lähetetään siitä tieto muille asiakkaille, ja pelitila muuttuu tämän mukaisesti. Auktoritatiivisessa mallissa palvelin on siis aina oikeassa ja se voi hylätä
ja hyväksyä asiakkaiden päivityksiä mielivaltaisesti. Tätä toimintamallia pidetäänkin parhaimpana huijaamista vastaan. (Macdonald 2018, 284–285.)

Asiakas-palvelin-mallissa on kuitenkin myös huonoja puolia. Kun asiakkaiden
hallintaa ja niiden välistä kommunikointia hoidetaan vain yhdellä palvelimella, voi
tämä aiheuttaa palvelinjärjestelmälle raskaita kuormia niin paikallisen prosessoinnin, kuin verkon näkökulmasta. On haastavaa kehittää ja ylläpitää nopeita
palvelimia, jotka pystyvät ylläpitämään yhteyttä moniin asiakkaisiin yhtäaikaisesti.
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Tämän lisäksi kun pelaajat kommunikoivat yhden pisteen kautta, aiheuttaa tämän
vikatila sen, että peli päättyy jokaisen asiakkaan kohdalla. Riippuen pelistä on
myös todennäköistä, että mahdollisten varapalvelimien synkronointi pelipalvelimen kanssa reaaliajassa voi olla mahdotonta yleisrasitteen vuoksi. (Macdonald
2018, 284; Moreira 2013, 278–279; Quandt 2013, 175–176.)

Asiakas-palvelin-mallin toimintaperiaatteen perusteella voidaan myös päätellä,
että sen ylläpitäminen voi käydä kalliiksi, etenkin käyttäjämäärien lisääntyessä.
Tähän on kuitenkin monia ratkaisuja riippuen pelikehittäjien resursseista ja tavoitteista. Yksi esimerkki on julkinen pilvi, kuten Photon Cloud.

2.2.2

Vertaisverkot

Vertaisverkot ovat vähemmän käytettyjä verkkomoninpeleissä, verrattuna asiakas-palvelin-malliin. Ne kuitenkin sopivat hyvin tiettyihin käyttötarpeisiin. Vertaisverkot ovat ainutlaatuisia siten, että jokainen asiakas verkossa on suoraan yhteydessä toisiinsa. Asiakkaat toimivat palvelimina ja asiakkaina samanaikaisesti,
poiketen täten tyypillisestä asiakas-palvelin suhteesta. (Moreira 2013, 277–278;
Quandt 2013, 176.) Asiakkaat (client) jakavat toistensa kanssa pelidatan ja päätöksenteko pelitapahtumista suoritetaan jokaisella asiakkaalla erikseen. Tällä on
useita etuja, joista ehkä merkittävin on verkon kyky käsitellä asiakkaan yhteyden
katkeaminen ilman että se vaikuttaa muihin asiakkaisiin. (Quandt 2013, 176.)

Vertaisverkon avulla pystytään nopeasti luomaan pelisessio kavereiden kanssa,
ilman tarvetta luoda tätä varten omistettua pelipalvelinta. Vertaisverkkoja hyödyntäessä käytetään matchmaking-palvelua. Matchmakingin avulla pelaajat sovitetaan samaan aulaan master serverin avulla, jonka jälkeen vertaisverkkoarkkitehtuuri jatkaa pelin käsittelyä. (Quandt 2013, 176.) Vertaisverkkoja voidaan pitää
tämän vuoksi myös edullisempana vaihtoehtona asiakas-palvelin-malliin verrattuna. Pelitapahtumat käsitellään pelaajien kesken, minkä vuoksi kehittäjien ei tarvitse huolehtia palvelimien tehosta, luotettavuudesta tai laajennusmahdollisuuksista.
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Vertaisverkot ovat kuitenkin toiminnaltaan sellaisia, että ne luovat väistämättömiä
haasteita peleihin. Suurin ongelma vertaisverkoissa on se, että asiakas pystyy
huijaamaan pelissä helposti. Tämä johtuu siitä, että vertaisverkot implementoidaan yleensä ei-auktoritatiivisellä (non-authoritative) periaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että verkossa ei ole yhtä entiteettiä, joka ohjaa pelitilaa. Asiakas voi ilmoittaa tekevänsä mitä hyvänsä, ja muut asiakkaat simuloivat tapahtumat sen
mukaisesti seurauksista riippumatta. (Macdonald 2018, 283–284; Moreira 2013,
277–278; Quandt 2013, 176.)
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3 UNITY
3.1 Unity kehitysalustana
Unity on Unity Technologiesin kehittämä reaaliaikainen 3D-kehitysalusta. Se on
saatavilla Windowsille, Macille ja Linuxille ja se tukee julkaisua usealle eri alustalle. Unity tarjoaa laajan valikoiman työkaluja ja se soveltuukin pelikehityksen
lisäksi esimerkiksi elokuvatuotantoon. (Unity Technologies 2020a.) Unity käyttää
C#-ohjelmointikieltä ja ohjelmointialustana toimii Mono. Mono sisältää kääntäjän,
ajoympäristön ja erilaisia kirjastoja ohjelmointiin (Mono-project 2020).

Unityn ilmainen Personal-versio on saatavilla jokaiselle entiteetille, jonka liikevaihto tai rahoitus ovat alle 100 000 dollaria viimeisen 12 kuukauden aikana.
Unity tarjoaa myös maksullisia Plus-, Pro- ja Enterprise-versioita Unitystä, jotka
tuovat lisää ominaisuuksia ilmaiseen versioon verrattuna. Plus-versiota voidaan
käyttää, jos yksityishenkilön tai yrityksen liikevaihto tai rahoitus ovat alle 200 000
dollaria 12 kuukauden aikana. Pro- tai Enterprise-versiot vaaditaan, jos ne ylittävät 200 000 dollarin rajan. Unity tarjoaa lisäksi opiskelijoille ilmaisen Student-version, joka sisältää enemmän ominaisuuksia Personal-versioon verrattuna. (Unity
Technologies 2020c.)

3.2 Verkkomoninpelin kehittäminen Unityllä
Unityn oma moninpeliarkkitehtuuri UNet on vanhentumassa, ja sen tuki tulee loppumaan seuraavan parin vuoden sisällä. UNet ei enää täytä monien moninpelikehittäjien tarpeita ja Unity onkin aloittanut uusien moninpeliratkaisujen kehittämisen. Yksi näistä kehitteillä olevista ratkaisuista on Unityn ja Google Cloudin
yhteistyöprojekti Connected Games. Tällä hetkellä Unity suosittelee siirtymistä
omistettujen pelipalvelimien (dedicated servers) käyttöön, joita tarjoaa esimerkiksi Unity Technologiesin omistama Multiplay. (Unity Technologies 2020b.)

Tällä hetkellä ehkä helpoin tapa verkkomoninpelin kehitykselle Unityllä on käyttää
kolmannen osapuolen ratkaisuja, kuten Mirror Networkingia tai Photon PUN:ia.
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Tämä on hyvä ratkaisu varsinkin indie-kehittäjille, joilla ei ole aikaa tai resursseja
oman verkkopalvelimen kehitykselle. Kun käytetään valmiita kolmannen osapuolen ratkaisuja, voidaan keskittyä enemmän itse pelin kehitykseen.
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4 PHOTON ENGINE
4.1 Photon
Photon tai Photon Engine on Exit Gamesin kehittämä moninpelialusta. Photonin
tarkoitus on auttaa kehittäjiä verkkomoninpelien luonnissa, tarjoten yksinkertaisen ohjelmointirajapinnan ja mahdollisuuden hyödyntää Exit Gamesin julkista pilveä Photon Cloudia. (Exit Games 2020b.)

Photon tarjoaa mahdollisuuden valita erilaisista väliohjelmistoista ja palveluista.
Saatavilla olevia tuotteita ovat Realtime, PUN, Bolt, Quantum ja Server. (Exit Games 2020c.) Tässä opinnäytetyössä keskitytään PUN:iin.

PUN:in ilmainen versio sisältää 20 yhtäaikaisesti Photonin palvelimille yhdistänyttä käyttäjää ja 60 gigatavua siirrettyä dataa kuukaudessa, joka riittää helposti
kehityksen ja testauksen aikaisiin tarpeisiin. Photon tarjoaa myös PUN Plus -version, joka kattaa 100 yhtäaikaista käyttäjää ja 300 gigatavua dataa kuukaudessa.
Plus-versio maksaa 95 dollaria ja on voimassa 5 vuotta ostopäivästä. Jos pelin
käyttäjämäärä tai siirretyn datan tarve on tätä suurempi, voidaan käyttää Photon
Public Cloudin skaalautuvia kuukausisuunnitelmia (Kuvio 1). Lisäksi on olemassa
Premium Cloud ja Enterprise Cloud -suunnitelmat todella suurten käyttäjämäärien peleille. (Exit Games 2020h.)
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Kuvio 1. Photon Public Cloudin hinnasto (Exit Games 2020h)
4.2 Photon Unity Networking
PUN tarjoaa monenlaisia ratkaisuja tiedonsiirtämiseen eri tilanteissa. Joskus tietoa halutaan lähettää ja vastaanottaa jatkuvasti, esimerkiksi kun tarkastellaan pelaajien liikkumista pelialueella. Kun taas esimerkiksi lähetetään pelinsisäisiä viestejä muille pelaajille, tarvitsee tietoa siirtää vain hetkellisesti.

PhotonView-komponentti mahdollistaa tiedon jatkuvan, synkronoidun välittämisen käyttäjien välillä. Komponentti lisätään peliobjektiin tai prefabiin, ja sille annetaan uniikki ViewId-tunniste väliltä 1 – 999. Uniikkia tunnistetta käytetään PhotonViewien erottelemiseen ja tunnistamiseen. PhotonView-komponentilla on
myös kohta Observed Components, johon voidaan lisätä komponentteja tai
skriptejä, joita halutaan seurata ja synkronoida päivitysnopeuden mukaan. Oletusarvona Photonin sisäisten verkkofunktioiden päivitysten lähetysnopeus on 20
kertaa sekunnissa, ja PhotonViewin seuraamien komponenttien 10 kertaa sekunnissa. Päivitysnopeuksia voi halutessaan muuttaa vaihtamalla PhotonNetwork.SendRaten ja PhotonNetwork.SerializationRaten arvoja. (Exit Games
2020e.)
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Pelaajien sijainnin, rotaation, mittakaavan sekä animaatioiden synkronoiminen
on tehty helpoksi PhotonTransformView- ja PhotonAnimatorView-komponenttien
avulla. Näiden arvoja voidaan säätää Unityn editorista käsin ja ne liitetään PhotonViewin Observed Components -listaan (Kuvio 2). Muita tämänkaltaisia komponentteja ovat esimerkiksi PhotonRigidbodyView. Kun halutaan synkronoida
objektien tietoja, joille ei ole valmiita Photonin komponentteja, tulee niitä varten
luoda mukautettuja skriptejä, jotka lisätään Observed Components -listaan. (Exit
Games 2020e.)

Kuvio 2. PhotonView-, PhotonTransformView- ja PhotonAnimatorView-komponentit Unityn editorissa

Mukautetussa skriptissä implementoidaan IPunObservable-rajapinta. Rajapinnan OnPhotonSerializeView-metodilla on PhotonStream- ja PhotonMessageInfoparametrit. Metodin sisällä voidaan tarkistaa PhotonStream.IsWriting-booleanilla
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onko kyseessä tietoa lähettävä vai vastaanottava pelaaja. Tietoa lähetetään PhotonStream.SendNext-metodilla ja vastaanotetaan PhotonStream.ReceiveNextmetodilla (Kuvio 3). (Exit Games 2020e.)

Kuvio 3. Mukautettu OnPhotonSerializeView-skripti

Toisinaan tapahtuvaan tiedonsiirtoon PUN tarjoaa kaksi ratkaisua: Ensimmäinen
näistä on RPC (Remote Procedure Calls), jolla voidaan kutsua samassa huoneessa olevien pelaajien metodeja. Sekä vastaanottaja että lähettäjä tarvitsevat
PhotonView-komponentin, jotta RPC:tä voidaan käyttää. Toinen tapa on käyttää
RaiseEventtejä, jotka mahdollistavat mukautettujen tapahtumien tekemisen ja lähettämisen, ja jotka vastaanotetaan callbackeina tai rekisteröimällä metodi
EventReceived-listaan. (Exit Games 2020d.)

RPC vaatii toimiakseen PhotonView-komponentin sekä RPC-metodin sisältävän
skriptin samassa peliobjektissa. RPC-metodi tulee merkitä attribuutilla [PunRPC]
(Kuvio 4). Metodiin voidaan halutessaan lisätä useiden mukautettujen parametrien lisäksi PhotonMessageInfo-parametri, joka tarjoaa tietoa metodikutsun lähettäjästä, vastaanottajan PhotonViewistä sekä lähetysajasta. PhotonMessageInfoa
ei tule laittaa metodikutsuun. (Exit Games 2020d.)
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Kuvio 4. RPC-metodi ja metodikutsu

RPC-metodikutsussa voidaan valita vastaanottajat muokkaamalla RpcTarget-parametria (Kuvio 4). Yleensä käytetään arvoa All, jolloin kaikille huoneessa oleville
lähetetään kyseinen metodikutsu. Käyttötapauksen mukaan vastaanottajat voidaan valita useasta eri vaihtoehdosta (Taulukko 1).

Taulukko 1. RpcTarget-metodin arvot
RpcTarget

Funktionaalisuus

All

Lähettäjä suorittaa metodin välittömästi, metodikutsu lähetetään muille palvelimen kautta

AllBuffered

Lähettää metodikutsun myös myöhemmin huoneeseen
liittyville

AllBufferedViaSer-

Lähettää metodikutsu palvelimen kautta kaikille, myös

ver

myöhemmin huoneeseen liittyville
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AllViaServer

Lähettäjä suorittaa kutsun vasta saatuaan sen palvelimelta

MasterClient

Lähettää metodikutsun vain huoneen MasterClientille

Others

Lähettää metodikutsun vain muille

OthersBuffered

Lähettää metodikutsun vain muille, myös myöhemmin liittyneille

RaiseEventtien käyttö ei ole niin suoraviivaista ja helppoa kuin RPC:n mutta ne
ovat joustavampia, koska ne eivät vaadi PhotonView-komponenttia toimiakseen
ja tapahtumien (events) vastaanottajia voidaan muokata yksityiskohtaisemmin.
Tapahtumat erotellaan toisistaan yksilöllisillä tunnisteilla, jotka mahdollistavat
256 erilaista tapahtumaa. Koska Photon hoitaa kaiken sisäisen verkkotoimintansa RaiseEventeillä, jää ohjelmoijalle tunnisteet 0 – 199 käyttöönsä. Tunniste
0 kannattaa jättää käyttämättä, sillä sitä voidaan myöhemmin käyttää välimuistissa olevien tapahtumien poistamiseen. (Exit Games 2020d.)

Tapahtumien lähettämiseen käytetään metodia PhotonNetwork.RaiseEvent, joka
vaatii neljä parametria: byte-tyyppisen tunnisteen väliltä 0 – 199, jotain sisältöä
(esimerkiksi lista objekteja), RaiseEventsOptions-parametrin, jolla voidaan määrittää muun muassa vastaanottajat sekä SendOptions, jolla määritellään esimerkiksi tapahtuman salaus ja lähetysvarmuus (Kuvio 5). (Exit Games 2020d.)

Kuvio 5. RaiseEvent-metodikutsun luominen
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Tapahtumia voidaan vastaanottaa implementoimalla IOnEventCallback-rajapinta, johon kuuluu callbackin käsittelijämetodi (callback handler) OnEvent.
OnEventillä on EventData-parametri, joka löytyy ExitGames.Client.Photon-nimiavaruudesta. Käsittelijämetodin rekisteröinnissä hyödynnetään Unityn OnEnable ja OnDisable -metodeja. OnEnable-metodia kutsutaan peliobjektia luodessa
sekä aktivoidessa, jolloin käsittelijämetodi rekisteröidään metodilla PhotonNetwork.AddCallbackTarget. OnDisable-metodia taas kutsutaan, kun peliobjekti tuhotaan tai otetaan pois käytöstä, jolloin käsittelijämetodin rekisteröinti poistetaan
metodilla PhotonNetwork.RemoveCallbackTarget. Kummassakin tapauksessa
metodille annetaan parametriksi avainsana this. (Kuvio 6.) (Exit Games 2020d.)

Kuvio 6. RaiseEventin vastaanottaminen callbackina
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Toinen tapa vastaanottaa tapahtumia on rekisteröidä jokin metodi LoadBalancingClient.EventReceived-tapahtumankuuntelijaan. Tämä tapahtuu IOnEventCallBack-rajapintaa käyttävän ratkaisun mukaisesti OnEnable ja OnDisable -metodeja hyväksikäyttäen. Metodi rekisteröidään ja poistetaan operaattoreita += ja
-= käyttäen (Kuvio 7). Tapahtumankuuntelijaan lisätty metodi on samanlainen aikaisemman OnEvent-metodin kanssa. (Exit Games 2020d.)

Kuvio 7. RaiseEventin vastaanottaminen LoadBalancing.EventReceived-tapahtumankuuntelijaa käyttäen
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5 STEAM
5.1 Steam jakelualustana
Steam on Valve Corporationin vuonna 2003 julkaisema pelien jakelualusta, josta
löytyy lähes 30 000 peliä, joita kehittävät niin maailman suurimmat peliyritykset
kuin myös yksittäiset kehittäjät (Valve Corporation 2020e). Tämä tekee Steamista
suosituimman PC-pelien digitaalisen jakelualustan. Opinnäytetyön kirjoitushetkellä Steamissa oli keskimäärin noin 20 miljoonaa yhtäaikaista sisään kirjautunutta käyttäjää (Kuvio 8).

Kuvio 8. Steamin yhtäaikaiset käyttäjät (Valve Corporation 2020d)

Steamin kustannuksiin kuuluu Steam App Fee, joka on 100 dollaria ja joka tulee
maksaa aina kun Steamin jakelualustalle lisätään peli tai sovellus. Tämä maksu
on palautettavissa, kun tuote on tehnyt yli 1000 dollarin edestä tuottoa sovellusmyynnistä ja sovelluksen sisäisistä ostoista. (Valve Corporation 2020j.) Valve perii myös 30 prosentin osuuden jokaisen Steamin jakelualustalla olevan pelin tuotoista. Erittäin suosittujen pelien myytyä yli 10 miljoonan dollarin edestä laskee
osuus 25 prosenttiin tulevista myynneistä, ja 20 prosentttiin kun peli on myynyt
50 miljoonan dollarin edestä (Marks 2020).

22

5.2 Steamworks
Steamworks on kokoelma työkaluja ja palveluita, jotka auttavat pelikehittäjiä sekä
-julkaisijoita rakentamaan ja jakamaan pelinsä Steamin jakelualustalla. Näihin
palveluihin kuuluvat muun muassa pelien automatisoidut koonti- ja päivitysprosessit sekä Steamworksin SDK, jota voidaan hyödyntää pelinkehityksessä.
(Valve Corporation 2020a.)

Ennen pelin lisäämistä Steam-jakelualustalle, tulee Steamworksiin perustaa kehittäjätili, jonka voi perustaa joko yrityksenä tai yksityishenkilönä. Tilin perustajan
tulee hyväksyä Steamin digitaaliset sopimukset, maksaa Steam App Fee sekä
tarjottava Valvelle todistukset oman pankkinsa lainvoimaisuudesta, verotiedoista
sekä omasta henkilöllisyydestään. (Valve Corporation 2020c.)

Projektin omistajalla on kyky kutsua projektiin muita kehittäjiä sähköpostin välityksellä. Muille kehittäjille voidaan antaa erilaisia kehitysoikeuksia, mutta vain
projektin omistajalla on kyky lisätä ja muokata pankki- ja verotietoja, sekä hyväksyä laillisia sopimuksia organisaatioon liittyen. (Valve Corporation 2020b.)

5.2.1

Steam Friends

Steam Friends on Steamin ominaisuus, joka mahdollistaa saumattoman kommunikoinnin ja kanssakäymisen ystävien kesken, sekä helppokäyttöisen tavan lähettää pelikutsuja ja liittyä ystävien pelisessioihin. Näitä toimintoja käytetään
Steam-asiakasohjelman tai pelinsisäisen Steam Overlayn kautta.

Steam Overlay on osa Steamin käyttöliittymää, jota voidaan käyttää lähes jokaisen Steam-pelin sisältä. Oletusnäppäimet Steam Overlayn aukaisemiselle ovat
SHIFT+TAB, joita painamalla aukeaa pelin päälle käyttöliittymä, joka sisältää
muun muassa ystäväluettelon, chatin, nettiselaimen ja pelikohtaiset uutiset (Kuvio 9). (Valve Corporation 2020h.)
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Kuvio 9. Steam Overlay avattuna pelin sisällä

5.2.2

Steam Cloud

Steam Cloud on Valve Corporationin ylläpitämä pilvipalvelu. Se tarjoaa pilvitallennustilaa käyttäjäkohtaisten tietojen tallentamiseen. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi Steam-asiakasohjelman asetukset. (Valve Corporation 2020g.) Steam
Cloudia käytetään myös pelidatan tallentamiseen ja palauttamiseen. Käyttäjä voi
halutessaan vaihtaa tietokoneensa, käyttöjärjestelmänsä tai vaikkapa poistaa
vanhan peliasennuksensa, ilman että se vaikuttaa hänen pelinsä tilaan. Kun käyttäjä asentaa pelin, tuodaan pelitallennukset automaattisesti pilvestä. (Valve Corporation 2020f.)

Steamworks tarjoaa kaksi mahdollista tapaa kehittäjille hyödyntää Steam
Cloudia. Ensimmäinen tapa on Steamworks API, joka tarjoaa rajapinnan ISteamRemoteStorage. Toinen tapa on käyttää Steam Auto-Cloud -ominaisuutta. (Valve
Corporation 2020f.)

Steamworks API:n tarjoama rajapinta antaa kehittäjälle mahdollisuuden tarkemmin hallita, milloin ja miten pilvitallennus tapahtuu. Tämä mahdollistaa esimerkiksi ajonaikaiset tallennukset. Tämä kuitenkin siirtää vastuuta kehittäjille luoda
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oma implementaatio pilvitallennukselle pelikohtaisesti. (Valve Corporation
2020f.)

Steam Auto-Cloud, toisin kuin Steamworks API mahdollistaa Steam Cloudin käytön pelissä ilman peliin tehtyjä muutoksia. Se ainoastaan vaatii sen, että pelille
on edellä määritetyt tiedostot, joita halutaan tallentaa. Tämän jälkeen Steam
Auto-Cloud hoitaa tiedostojen synkronoinnin peliprosessin alkaessa ja loppuessa. (Valve Corporation 2020f.)

Kummatkin vaihtoehdot ovat toimivia, ja kehittäjien täytyy punnita, mikä ratkaisu
sopii heidän pelilleen parhaiten. Yksinkertaisimmillaan voidaan kuitenkin ajatella,
että Auto-Cloud sopii paremmin yksinkertaisille peleille, kun taas Steam Cloudin
API sopii paremmin suuremmille peleille.

5.2.3

Steam Achievements

Steam Stats ja Steam Achievements mahdollistaa saavutusten ja pelinsisäisten
statistiikkojen seurannan käyttäjäkohtaisesti. Käyttäjädata yhdistetään suoraan
Steam-käyttäjätunnuksiin, jonka kautta käyttäjä voi esitellä ja vertailla saavutuksiaan muiden käyttäjien kanssa. Saavutusten tarkoituksena on tuoda peleihin
monipuolisuutta ja rohkaista pelaajaa tiettyihin pelitoimintoihin ja tavoitteisiin.
(Valve Corporation 2020k.)

Steam Stats seuraa pieniä yksityiskohtia, kuten peliaikaa, pelin sisäisiä tapahtumia ja niin edelleen. Steam Statsia hyödyntämällä voidaan käyttäjille avata saavutuksia, joiden avaamiseen saattaa kulua useita pelikertoja, kerryttäen statistiikkoja niiden aikana. (Valve Corporation 2020k.)
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6 TOTEUTUS
6.1 PUN toteutus
PUN sisältää useita callback-rajapintoja, joita voidaan käyttää Photonin toiminnan ohella. Näiden rajapintojen käyttäminen onkin suositeltavaa, koska se tekee
koodista selkeämpää ja helpommin ylläpidettävää. Helpoin tapa tälle on periä
MonoBehaviourPunCallbacks-luokka, jolloin voidaan ylikirjoittaa (override) haluttuja callback-metodeja ja siten suorittaa logiikkaa PUN:in verkkotoimintojen
kanssa samanaikaisesti. MonoBehaviourPunCallbacks-luokka sisältää muun
muassa yhdistämiseen, aulaan sekä huoneisiin liittyviä callback-metodeja, joita
voidaan hyödyntää esimerkiksi peliauloihin yhdistämisessä (Kuvio 10). (Exit Games 2020g.)
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Kuvio 10. Peliaulaan yhdistäminen PUN:ia käyttäen
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6.1.1

Aluevalikko

Photon Cloudilla on palvelimia 13 eri alueella maailmassa, jotka ovat täysin erillään toisistaan ja koostuvat pääpalvelimesta (Master Server) sekä pelipalvelimista (Game Servers). Pääpalvelin sisältää oman alueensa pelipalvelimet ja huolehtii käyttäjien yhdistämisestä niihin. Lisäksi on olemassa nimipalvelin (Name
Server), joka sisältää listan kaikista pääpalvelimista (Kuvio 11). Pelin käynnistyksen yhteydessä saadaan nimipalvelimelta kaikkien pääpalvelimien tila ja tallennetaan saatavilla olevat palvelimet aluelistaan. Oletusyhdistystapana Photon
käyttää Best Region -valintaa, joka lähettää ping-kutsun jokaiselle pääpalvelimelle ja yhdistää automaattisesti siihen, johon käyttäjällä on alhaisin viive. Photon pitää muistissa tämän alueen, jotta ylimääräisiä ping-kutsuja ei tarvitse tehdä
tulevilla yhdistyskerroilla. Poikkeuksena tähän ovat tilanteet, jolloin aluelista on
muuttunut tai pingaus on yli 1,5 kertaa hitaampi edelliseen verrattuna. Tällöin
Photon pingaa kaikkia alueita uudelleen määrittääkseen parhaan palvelimen.
(Exit Games 2020f.)

Kuvio 11. Photon Cloud -palvelinrakenne (Exit Games 2020f)

Eri palvelimille yhdistyneet eivät voi liittyä samoihin huoneisiin, ja joskus jopa samalla paikkakunnalla asuvien Best Region -pingaukset yhdistävät heidät eri palvelimille. Tämän takia kehitettiin aluevalikko, josta käyttäjät voivat valita mihin
alueeseen yhdistävät. Photon käyttää Best Region -valintaa oletusarvona, kun
PhotonNetwork.PhotonServerSettings.AppSettings.FixedRegionin

arvona

on
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tyhjä merkkijono. Jokaisella alueella on yksilöllinen region token, joka voidaan
ottaa muistiin aluetta valitessa ja laittaa FixedRegionin arvoksi ennen kuin yhdistetään Photonin palvelimille PhotonNetwork.ConnectUsingSettings-metodilla
(Kuvio 12).

Kuvio 12. Aluevalikon ilmentymien luominen ja region tokenin määrittäminen

6.1.2

Aulajärjestelmä

Pelialueelle yhdistämisen jälkeen voidaan liittyä huoneisiin muiden pelaajien
kanssa. Helpoin tapa tälle on käyttää PhotonNetwork.JoinRandomRoom-metodia, joka yhdistää automaattisesti käyttäjän huoneeseen, jossa on tilaa. Yhdistämisen epäonnistuessa saadaan callback-kutsu OnJoinRandomFailed, jossa voidaan luoda ja liittyä uuteen huoneeseen metodilla PhotonNetwork.CreateRoom.

Toinen tapa on antaa käyttäjille mahdollisuus luoda mukautettuja huoneita. Huoneen luominen tapahtuu PhotonNetwork.CreateRoom-metodilla, jolle voidaan
antaa parametreiksi muun muassa huoneen nimi sekä asetukset. Huoneen asetuksia (RoomOptions) muuttamalla voidaan huoneelle asettaa esimerkiksi pelaajien enimmäislukumäärä sekä Hashtable-tyyppisiä mukautettuja huoneominaisuuksia (Kuvio 13). RoomOptions.IsVisible-arvoa muuttamalla voidaan huoneesta tehdä salainen, jolloin sitä ei näy huonelistauksissa eikä siihen voida liittyä
PhotonNetwork.JoinRandomRoom-metodilla. Siihen voidaan silti liittyä huoneen
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nimen perusteella, joka toimii ikään kuin huoneen salasanana tässä tapauksessa.

Kuvio 13. CreateRoom-metodin mukautettujen parametrien käyttö

Käyttäjät voivat liittyä jo olemassa oleviin huoneisiin PhotonNetwork.JoinRoommetodin avulla, jolle annetaan parametriksi liityttävän huoneen nimi. Jo olemassa
olevista huoneista voidaan myös luoda ilmentymät huonevalikkoon, josta käyttäjät voivat valita haluamansa julkisen huoneen. Onnistunut yhdistäminen johtaa
OnJoinedRoom callback-metodin kutsumiseen, muussa tapauksessa kutsutaan
OnPhotonJoinRoomFailed callback-metodia.

Huoneeseen liittymisen jälkeen saavutaan peliaulaan, jossa pelaajat voivat kommunikoida keskenään ja valita pelihahmonsa (Kuvio 14). Hahmojen valinta ja
viestien välittäminen tapahtuu RPC-metodeilla. Pelin voi aloittaa vain huoneen
MasterClient kun kaikki pelaajat ovat valinneet pelihahmonsa. MasterClient on
yleensä huoneen luoja, mutta jos hän poistuu huoneesta tai hänen yhteytensä
katkeaa, valitaan uusi jäljellä olevista pelaajista. Photon huolehtii MasterClientin
valinnasta automaattisesti.
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Kuvio 14. Peliaula, hahmojen valinta sekä chat-ikkuna

Pelaajien kommunikointi tapahtuu chat-ikkunaan luotujen viestien välityksellä.
Viestien välittäminen tehdään photonView.RPC-metodikutsulla, joka lähetetään
kaikille huoneessa oleville. RPC-metodien käytöstä kerrotaan tarkemmin opinnäytetyön kappaleessa 4.2 Photon Unity Networking (Kuvio 4). Lähettäjän nimi
ja viesti otetaan talteen, ja näistä luodaan uusi ilmentymä chat-ikkunaan (Kuvio
15). Ilmentymät lisätään chatBoxTexts-listaan, jotta ne voidaan helposti tuhota
peliaulasta poistuttaessa OnDisable-metodin sisällä. Chat-ikkuna sisältää ScrollView-komponentin, joka mahdollistaa viestien selaamisen myös siinä tilanteessa,
kun viestit eivät yhtä aikaa mahdu ikkunaan. ScrollViewin automaattinen vieritys
uuden viestin luomisen yhteydessä toteutettiin LayoutRebuilder.ForceRebuildLayoutImmediate-metodin sekä Coroutinen avulla, jossa muutetaan ScrollViewin scrollbar-komponentin arvoa vasta meneillään olevan pelipäivityksen eli
framen lopussa.
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Kuvio 15. Chat-viestien ilmentymien käsitteleminen
6.2 Steamworks toteutus
Steamworksin API ei ole suoraan yhteensopiva Unityn kanssa, ja sen hyödyntäminen vaatii jonkin kolmannen osapuolen ratkaisun käyttämisen. Yksi näistä ratkaisuista on avoimen lähdekoodin C# wrapperi Steamworks.NET, joka mahdollistaa Steamworksin C++ API:n käytön Unityllä (Labrecque 2020a).

Steamworksin API tulee alustaa koodissa ennen sen rajapintojen (interfaces)
käyttöä. Steamworks.NET-wrapperin latauksen yhteydessä tuleva SteamManager-skripti on hyvä pohja tämän toteutukselle. Se on toteutettu itsensä luovalla,
pysyvällä Singleton-mallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että se luo itsestään pelin käynnistyksen aikana ilmentymän, joka pysyy elossa koko pelin eliniän ajan ja antaa
ohjelman laajuisen pääsyn sen tietoihin. Singleton-malli takaa sen, ettei SteamManager-skriptistä ole koskaan olemassa useampaa kuin yhtä ilmentymää kerrallaan. (Labrecque 2020b.)
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Luotuaan itsestään Singleton-ilmentymän, SteamManager kutsuu metodia
SteamAPI.RestartAppIfNecessary, joka tarkistaa käynnistettiinkö peli Steamin
kautta vai ei ja käynnistää sen uudestaan tarvittaessa. Tämä on vapaaehtoinen
mutta erittäin suositeltava tapa, sillä Steam API ei toimi, jos peli käynnistetään
muualta kuin Steamin kautta. Seuraavaksi kutsutaan SteamAPI.Init-metodia,
joka onnistuessaan palauttaa true-arvon ja päästään käsiksi Steamworksin ominaisuuksiin. Yksi tärkeimmistä Steamworksin ominaisuuksista ovat callback- ja
callresult-metodit, joita suoritetaan SteamAPI.RunCallbacks-metodilla. Tätä tulee
kutsua usein, jotta tapahtumien ja tulosten kuuntelijoiden metodikutsujen välille
ei synny suurta viivettä. SteamManager-skriptissä tämä tapahtuu Update-metodin sisällä, joka suoritetaan jokaisen pelipäivityksen eli framen aikana (Kuvio 16).
Pelin sammuessa kutsutaan SteamAPI.Shutdown-metodia pelin käyttämien resurssien vapauttamiseksi Steamissä. Tämä tapahtuu SteamManager-skriptin
OnDestroy-metodin sisällä. (Labrecque 2020b.)
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Kuvio 16. Vuokaavio Steamin prosesseista opinnäytetyössä

6.2.1

Projektin lisääminen Steamworksiin

Kun peliprojektista on luotu koontiversio ja implementoituja Steam-ominaisuuksia
halutaan testata, ladataan se Steam-jakelualustalle. Lataus tapahtuu käyttämällä
Steamworks-kehittäjäsivua ja Steam SDK:ta, joka sisältää työkaluja pelin lataamiseen. Ensimmäisenä on kuitenkin varmistettava, että tarvittavat esivalmistelut
on tehty Steamworksin sivulla. (Valve Corporation 2020l.)
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Ensimmäisenä kehittäjällä täytyy olla Steam-käyttäjätunnukset, ja niitä vastaavat
Steamworks-oikeudet asetettuna oikein (Kuvio 17). Käyttäjällä täytyy olla oikeudet sovelluksen muutosten julkaisuun, sekä sen metadatan muokkaamiseen.
(Valve Corporation 2020l.)

Kuvio 17. Käyttäjän lisääminen Steamworksiin (Valve Corporation 2020l)

Seuraavaksi pitää asettaa sovelluksen asentamisen oletusasetukset. Asetukset
löytyvät general installationista, installation-napin alavalikosta. Asennettavaa sovellusta varten täytyy määritellä vähintään yksi asetus, joka on polku sen ajotiedostoon (Kuvio 18). Tässä valikossa voidaan tämän lisäksi määritellä sovellukselle erilaisia käynnistysparametreja, esimerkiksi käyttöjärjestelmän perusteella
(Valve Corporation 2020l).
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Kuvio 18. Valikko käynnistysparametrien asettamiseen

Kun parametrit on asetettu, siirrytään luomaan sovellukselle Depot. Depotit ovat
loogisia tiedostoryhmiä, jotka toimitetaan asiakkaalle yhtenä pakettina eli koontiversiona. Koontiversio voi koostua yhdestä tai useammasta depotista ja se mitä
depoteja siihen kuuluu, voidaan määritellä koontiversion lataamisen yhteydessä.
Näin voidaan luoda pelistä erilaisia koontiversioita eri sisällöillä. Depotit on nimetty uniikilla Depot ID:llä. (Valve Corporation 2020m; Valve Corporation 2020n.)

Depot määritellään Steamworksin SteamPipe-välilehdellä (Kuvio 19). Kun olet
määrittelemässä ensimmäistä depotia, saattaa yksi depot oletuksena olla jo olemassa. Voit ottaa sen käyttöön ja muokata sitä haluamallasi tavalla, tai voit määrittää uusia depoteja. Voit muokata depotia asettamalla sille nimen, kielen, käyt-
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töjärjestelmän sekä arkkitehtuurin. Kun olet valmis, voit julkaista tekemäsi muutokset Steamworksissa sen julkaisusivulta. Tämä julkaisee muutokset muille kehittäjille nähtäväksi. (Valve Corporation 2020l.)

Kuvio 19. Depot-valikko

Näiden vaiheiden jälkeen voidaan Steam SDK valmistella SteamPipe-latausta
varten. Tähän tarvitaan viimeisin versio Steam SDK:sta. SDK:n latauksen ja purkamisen jälkeen päästään käsiksi sen työkaluihin. SteamPipe-työkalut löytyvät
tools-hakemistosta, mikä sisältää alahakemistoja, joista oleellisimmat sovelluksen lataamiseen ovat content ja scripts (Kuvio 20). Builder-hakemistot sisältävät
käyttöjärjestelmäkohtaisen komentokehote-version Steamista. Output sisältää
lokitiedostoja, sekä aiempien koontiversioiden rakentamisessa käytettyjä väliaikaisia tiedostoja. Content-hakemistoon sijoitetaan pelitiedostot, jotka kootaan ja
ladataan kohde-depoteihin. Scripts-hakemisto sisältää skriptit, joissa määrätään
ohjeet depotien kokoamiseen. Ennen ensimmäisen depotin kokoamista suositel-
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laan ajamaan käytetylle alustalle tarkoitettu steamcmd-ajotiedosto vähintään kerran, koska sen täytyy generoida kokoamiseen välttämättömiä tiedostoja. (Valve
Corporation 2020l.)

Kuvio 20. ContentBuilder-hakemisto, jossa SteamPipe-työkalut sijaitsevat

Lopuksi voidaan muokata oman sovelluksen kokoamista varten depot build scriptit ja app build script. Windows-käyttöjärjestelmällä voidaan käyttää SteamPipe
GUI -työkalua, joka tarjoaa käyttöliittymän koontiversioiden luomiseen ja lataamiseen. Muuten sama onnistuu Steamcmd:n avulla. Aluksi luodaan depot build
script (Kuvio 21).
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Kuvio 21. Depot build scriptin sisältö.

Depot build script on depotikohtainen skripti ja jokaiselle depotille täytyy luoda
sellainen erikseen. Se sisältää jo valmiiksi kaiken tarvittavan, ja käyttäjän täytyykin vain täyttää tiedot vastaamaan omiaan. Oleellisimmat parametrit ovat contentroot ja localpath. Contentroot määrittää polun hakemistoon, jossa depoteille
tarkoitettu pelidata sijaitsee ja localpath osoittaa hakemistoon suhteessa contentroottiin. Tässä skriptissä hakemisto, joka sisältää pelidatan on windows_content. Tähän tyyliin voidaan luoda uusia depoteja, kuten vaikkapa linux_content,
mac_content ja niin edelleen. Tässä käytämme vain yhtä depot build scriptiä,
koska meillä on vain yksi depot. Depot build scriptin jälkeen täytyy myös muokata
app build script omilla tiedoilla (Kuvio 22).
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Kuvio 22. App build script

Mikäli asetit contentroot parametrin depot build scriptissä, yliajaa se saman parametrin tässä skriptissä, eikä sitä tarvitse asettaa. Ensimmäisellä kokoamiskerralla suositellaan asettamaan preview-parametri arvoon yksi. Tällä voidaan varmistaa, että depot manifest sisältää kaikki oikeat tiedostot. Kun olet asettanut
tarvittavat tiedot app build scriptiin, voi depotien kokoamisen ja lataamisen suorittaa joko steamcmd:llä tai Steam GUI:lla. Steam SDK:n mukana tulleeseen
batch-scriptiin voidaan asettaa steam-käyttäjätiedot, jolloin se ajaa steamcmd:n
sekä kokoaa ja lataa depotit steamworksiin (Kuvio 23).

Kuvio 23. Batch scriptin malli

Kun kokoaminen ja lataus on suoritettu onnistuneesti, ilmestyy koontiversio
steamworksin builds-sivulle (Kuvio 24). Tältä sivulta nähdään koontiversion tietoja, kuten esimerkiksi, mitä depoteja siihen kuuluu. Täältä voidaan asettaa koontiversio julkiseksi julkaisu-branchille, jonka jälkeen se näkyy kaikilla Steamworks
käyttäjillä Steam-asiakasohjelmistossa, ja se on valmis asennettavaksi ja testattavaksi.
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Kuvio 24. Steamworksin builds-sivu

6.2.2

Peliin kutsuminen ja liittyminen

Steamworks sisältää ISteamFriends-rajapinnan (interface), jossa on useita hyödyllisiä metodeja yksittäisten käyttäjien tietojen ja Steam Overlayn käsittelyyn.
Esimerkiksi pelikutsujen lähettämiseen voidaan käyttää metodia ActivateGameOverlayInviteDialog, joka aukaisee ystävien kutsumisvalikon. Tämä kuitenkin
vaatii Steamworksin oman aulajärjestelmän toteutuksen toimiakseen, joten projektissa päädyttiin tekemään mukautettu kutsumisjärjestelmä. Tämä toteutettiin
ScrollViewin avulla, johon luodaan ilmentymiä ennalta tehdystä prefabista (Kuvio
25).
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Kuvio 25. Mukautettu ystävien kutsumislista

Ilmentymiin haetaan tiedot iteroimalla käyttäjän Steam-ystävälistan läpi käyttäen
useita ISteamFriends-rajapinnan GetFriend-metodeja, jolloin joka iteraatiolla otetaan talteen ystävän id, nimi, tila ja käyttäjäkuva (Kuvio 26). Kuviossa näkyvä
GetFriendAvatar on mukautettu metodi, joka palauttaa halutun ystävän Steamkäyttäjäkuvan Texture2D-tyyppisenä. Muutos tapahtuu ISteamFriends- ja ISteamUtils-rajapintojen GetSmallFriendAvatar-, GetImageSize- ja GetImageRGBAmetodeja käyttäen. Steam-ystävien käsittelemismetodeissa käytettävä parametri
EfriendFlags.k_EfriendFlagImmediate on ISteamFriends-rajapinnan luettelointityyppi (enum type), joka tarkoittaa kaikkia käyttäjän ystävälistassa olevia henkilöitä.
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Kuvio 26. SteamFriends.GetFriend-metodien käyttö

Ystävän tilan (PersonaState) mukaan voidaan esimerkiksi luoda ilmentymät vain
paikalla olevista ystävistä. Ilmentymille asetetaan tallennetut tiedot sekä invitepainikkeelle onClick-kuuntelija, joka lähettää ystävälle kutsun peliin InviteUserToGame-metodilla. (Kuvio 27). Kuviossa näkyvä GetFriendState on yksinkertainen mukautettu metodi, joka palauttaa switch-valintarakenteen mukaan ystävän tilan merkkijonona.
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Kuvio 27. Prefabien ilmentymien luominen ja niiden arvojen asettelu

InviteUserToGame-metodi ottaa parametreikseen kutsuttavan ystävän Steam ID
-tunnisteen sekä mukautetun merkkijonon, jonka avulla ystävä voi liittyä peliin.
Jos kutsu hyväksytään pelin ollessa kiinni, mukautettu merkkijono lisätään käynnistettävän pelin komentoriviparametriksi. Jos peli oli kutsun hyväksyntähetkellä
päällä, kutsutaan GameRichPresenceJoinRequested_t callback-metodia. (Valve
Corporation 2020i.)

Pelikutsujen hyväksymisen menetelmät toteutettiin SteamCallbackManager-luokassa. Luokan OnEnable-metodissa luodaan Steamin käyttämät callback-metodit

sekä

tarkistetaan,

käynnistettiinkö

peli

komentoriviparametreilla

SteamApps.GetLaunchCommandLine-metodin avulla (Kuvio 28). Jotta tätä me-
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todia voidaan käyttää, tulee se aktivoida pelin Steamworks-sivulta kohdasta Installation > General Installation > Advanced Settings. Tämä asetus poistaa myös
käytöstä ponnahdusikkunan, joka varoittaa pelin käynnistämisestä komentoriviparametreilla.

Kuvio 28. SteamApps.GetLaunchCommandLine-metodin käyttö ja Steamin callback-metodien luominen

Jos peli aukaistiin kutsun kautta, otetaan komentoriviparametrista talteen huoneen nimi sekä alue, joita käytetään huoneeseen liittymisessä. Samaa periaatetta käytetään myös, kun pelikutsu hyväksytään pelin ollessa jo käynnissä. Silloin kutsun hyväksyminen johtaa OnGameRichJoinRequested_t callback-metodin kutsumiseen (Kuvio 29). Photonin override callback-metodeissa voidaan
käyttää esimerkiksi boolean-arvoa, jotta tiedetään erota Photonin normaalista
prosessin kulusta.
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Kuvio 29. OnGameRichJoinRequested_t callback-metodi

6.2.3

Steam Auto-Cloudin asettaminen

Steam Auto-Cloudia asettaessa on pelissä oltava valmis ratkaisu tietojen tallentamiseen tallennusmedialle. Auto-Cloud on täysin pelistä riippumaton ratkaisu,
joka seuraa haluttuja tiedostoja, ladaten ne Steam Cloudiin aina pelin käynnistyksen ja lopetuksen yhteydessä (Valve Corporation 2020f.)

Tiedostojen kirjoittaminen ja lukeminen Unityn kautta tapahtuu luomalla sarjallistettavissa (serializable) oleva luokka. Luokkaan tallennetaan kaikki se data, mitä
halutaan kirjoittaa ja lukea (Kuvio 30). (Prime Games Bulgaria 2018.)
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Kuvio 30. Sarjallistettavissa oleva luokka

Dataa varten täytyy luoda kirjoitus- ja lataustoiminnot. Kirjoituksessa ja latauksessa käytetään hyväksi BinaryFormatter-luokkaa. Binaryformatter hoitaa tiedon
sarjallistamisen kirjoitus- ja latausoperaatioissa. Tieto sarjallistetaan, jotta se ei
tallentuisi luettavassa muodossa levylle, jolloin käyttäjät pystyisivät lukemaan potentiaalisesti arkaluonteista dataa. Save- ja Load-metodeissa luodaan oliot BinaryFormatter-luokasta, jonka jälkeen niille syötetään datavirta (FileStream). Datavirta sarjallistetaan, jonka jälkeen se suljetaan metodilla FileStream.Close.
Load-metodissa palautetaan data lukemista varten, kun taas Save-metodissa
suoritetaan vain kirjoitusoperaatio. Polku datan luo löytyy Unity Scripting API:n
Application.persistentDataPath-muuttujasta, joka on polku Unitypelien oletusdatahakemistoon (Kuvio 31). (Prime Games Bulgaria 2018.)
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Kuvio 31. ReadWriteFile-luokka, joka sisältää datan kirjoitus- ja lataustoiminnot

Lopuksi luodaan luokka, jossa tarkistetaan tallennustiedoston olemassaolo pelin
käynnistyessä. Start-metodissa ajetaan tarkistus ReadWriteFile.Load-metodia
hyödyntämällä, jonka seurauksena tieto ladataan pelin muistioon (Kuvio 32).
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Kuvio 32. NoteManager-luokka, jossa sijaitsee tallennustiedoston tarkistus

Muistio-sivulla voidaan kirjoittaa InputFieldiin tekstiä, ja tallentaa se painamalla
save-nappia (Kuvio 33). Save-nappia painettaessa kutsutaan ReadWriteFile.Save-metodia, jolle syötetään InputFieldin teksti tallentamista varten (Kuvio
32).
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Kuvio 33. Muistio

Tiedon tallentamisen onnistuttua paikallisesti, voidaan Steam Cloud alkuasentaa
Steamworks-sivulla. Steamworks-sivulla Steam Cloud -asetuksiin päästään käsiksi Application-napin alavalikosta. Jotta Steam Auto-Cloud saadaan käyttöön,
täytyy ensiksi suorittaa alkuasennus, jossa asetetaan arvot Byte quota per user
ja Number of files allowed per user (Kuvio 34). Steam Cloud tukee maksimissaan
100 megatavun kokoisia tallennuksia, ja 10 000 yhtäaikaista seurattavaa tiedostoa (Kuvio 34). Näiden asetusten jälkeen alkuasennus on valmis, ja tiedot voidaan tallentaa ja julkaista Steamworksissa, jonka jälkeen muokkaukset näkyvät
muille käyttäjille. (Valve Corporation 2020f.)
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Kuvio 34. Steam Cloud Settings

Alkuasennuksen jälkeen voidaan Steam Auto-Cloud määrittää. Steam AutoCloudille täytyy määrittää Root Path, eli polku tallennustiedostojen juurihakemistoon (Kuvio 35). Asetuksiin kuuluu juurihakemisto-, alahakemisto-, tiedostotyyppien suodatus- ja käyttöjärjestelmäosiot. Juurihakemisto-osiosta voidaan valita
useista eri hakemistoista, joita yleensä käytetään pelihakemistojen sijaintina. Alahakemistolla määrätään pelihakemiston tarkempi sijainti suhteessa juurihakemistoon. Tiedostotyyppien suodatuksella pystytään hakemaan tiedostoja nimen perusteella tallentamista varten. Käyttöjärjestelmä kohdassa voidaan lopuksi valita,
mille käyttöjärjestelmälle kyseinen mukautus on tarkoitettu. Asetukset astuvat
voimaan välittömästi tallennuksen ja julkaisun jälkeen. (Valve Corporation 2020f.)

Kuvio 35. Root Paths, jossa määritetään oletussijainti tallennustiedostoille Steam
Auto-Cloudia varten

Tuloksena on toimiva Steam Auto-Cloud -ratkaisu, jota voidaan hyödyntää savtyyppisten tallennustiedostojen seuraamiseen. Käyttäjät voivat halutessaan ottaa
Steam Cloudin pois käytöstä pelin Steam Cloud -asetuksista (Kuvio 36).
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Kuvio 36. Steam Cloud -asetus pelin properties-sivulla

6.2.4

Steam Achievementsien lisääminen peliin

Ennen kuin pystytään vaikuttamaan saavutuksiin pelin sisältä, täytyy ne määritellä Steamworksin Achievements-sivulla (Kuvio 37). Luodessa uutta saavutusta,
voidaan määritellä perustietoja kuten API tunnisteen (API Name), nimen (Display
Name), saavutuksen-myöntäjän, piilotus-valinnan sekä Achievementin kuvakkeet.

Kuvio 37. Achievements-sivu
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Kun saavutukset on asetettu Steamworks-sivulla, voidaan niitä käyttää hyödyksi
pelissä

ohjelmakoodin

kautta.

Pelisession

alussa

täytyy

kutsua

SteamUserStats.RequestCurrentStats-metodia (Kuvio 38). Metodi pyytää käyttäjän statistiikat ja saavutukset Steamin backendistä. (Valve Corporation 2020k.)

Kuvio 38. SteamUserStats.RequestCurrentStats-metodi ja tiedonkäsittelyyn liittyviä callback-metodeja

Ohjelmakoodissa saavutuksen aukaiseminen on yhdistetty aina johonkin toimintoon. Tässä se on yhdistetty pelin muistiinpano-ominaisuuteen. Achievementit
aukaistaan, kun muistiinpanoja on säästetty ensimmäisen ja 10:nnen kerran. Painalluskertojen laskemiseen käytetään kokonaislukumuuttujaa, joka annetaan parametrinä TestAchievement-metodiin (kuvio 39).
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Kuvio 39. TestAchievement-metodi, jossa käsitellään muistiinpano-ominaisuuteen liittyvät saavutukset

Saavutukset avataan suorittamalla SteamUserStats-luokan metodit GetAchievement, SetAchievement ja StoreStats. GetAchievement-metodi tarkistaa, että
SteamUserStats.RequestCurrentStats-metodi on suoritettu ja että parametrinä
syötetty saavutuksen API-nimi vastaa Steamworks-sivulla määritettyä saavutusta. Mikäli nämä ehdot ovat tosia, palauttaa metodi boolean-tyyppisen paluuarvon true, ja saavutus voidaan avata metodilla SetAchievement. antamalla tälle
parametrina saavutusta vastaavan API-nimen. Saavutuksen avaus täytyy tämän
metodin jälkeen viimeistellä StoreStats-metodilla, joka hoitaa tiedottamisen
Steamin palvelimelle saavutuksen avaamisesta. Tämän jälkeen Steam muistaa,
että saavutus on avattu ja se käynnistää Steam Overlayn saavutusilmoituksen
(Kuvio 40).
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Kuvio 40. Steam-asiakasohjelmiston saavutusnäkymä
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7 POHDINTA
Moninpelaaminen on keskeinen osa tämän päivän hittipelien suosiota ja se näkyy
niin pelaaja- kuin katsojamäärissäkin. Tämän takia erilaisten verkkomoninpeliteknologioiden osaaminen on tärkeä taito kenelle tahansa pelikehityksestä kiinnostuneelle. Lisäksi digitaalisten jakelualustojen hyödyntäminen suuremman kohdeyleisön saavuttamisessa on tärkeää.

Opinnäytetyössä keskityttiin Photon PUN -työkalun ja Steam-palveluiden hyödyntämiseen verkkomoninpeliprojektin kehityksessä. PUN:in osalta peliin saatiin
kehitettyä aulajärjestelmä, joka vie pelaajan aluevalinnasta pelikentälle asti. Lisäksi peliaulaan kehitettiin tekstipohjainen kommunikaatiojärjestelmä, joka voidaan helposti implementoida myös itse pelitilanteen kommunikaatiojärjestelmäksi. Opinnäytetyössä myös tutustuttiin eri tiedonsiirtotapoihin pelitilanteessa,
vaikka niiden toteutus ei kuulunutkaan projektin tavoitteisiin.

Steam-integraation osalta dokumentoitiin Steamworksin SDK:n käyttöönottaminen sekä pelin koontiversioiden lisääminen Steam-jakelualustalle ominaisuuksien testausta varten. Toteutettuja ominaisuuksia olivat Steam-ystävien peliaulaan kutsuminen ja liittyminen, datan tallentaminen Steam Auto-Cloudin avulla
sekä muutaman pelisaavutuksen luominen.

Tavoitteissa onnistuttiin hyvin ja aikaiseksi saatiin ne ominaisuudet mitä lähdettiin
peliprojektin alussa hakemaan. Keskeneräiseen peliprojektiin liittyminen tuotti
kuitenkin enemmän haasteita kuin puhtaan projektin aloittaminen. Toisaalta se
myös opetti työskentelemään muiden kehittämän koodikannan parissa. Kehitettyä peliä ei vielä saatu julkaistua vähäisen pelisisällön takia.

Opinnäytetyö oli mielenkiintoinen ja opettavainen. Verkkomoninpelien kehityksessä käytettyjen teknologioiden opetteleminen oli hyödyllistä, ja opittuja taitoja
voidaan hyödyntää tulevissa peliprojekteissa.
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