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ABSTRACT 

The aim of the thesis was to find out how to create a project that utilizes 
virtual reality for the Unity game engine and how to implement a general-
purpose dialogue tree for a home care learning game. The purpose of the 
dialogue tree is to provide the home care game player with textual infor-
mation about what happens in the game world and to visually present the 
choices that the player can make. The client of the work was the HAMK 
Smart research unit and one of its goals is to study the utilization of gaming 
and virtual reality in the study of home care. 
 
The Unity game development system and Visual Studio was used to create 
the project. For the thesis, it was found out how Unity creates a project 
that uses virtual reality and the possibilities Unity offers for the interaction 
between the player and the game world. The dialogue tree was pro-
grammed as a game object that responds to the direction of the player's 
gaze and receives messages from the controllers of the virtual reality de-
vices. The dialog tree was also made into a Unity package that can be used 
in other projects. The functionality of the package was tested in a separate 
project. Concepts related to gaming, game engines, virtual reality and 
Unity were also explored. 
 
The project utilizing virtual reality, was successfully created by using the 
Unity game development system. The dialogue tree was built into a unity 
package that contains mandatory features and files to be used in other 
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enhancements. 
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SANASTO 
 
C# Microsoftin kehittämä korkean tason olio-    

ohjelmointikieli jolla Unityä ohjelmoidaan 
 
Asset Projektiin liitettävää sisältöä joka voi olla 

audiovisuaalista tai ohjelmakoodia 
 
Camera Unityn virtuaalinen kamera jonka kautta 

pelimaailma nähdään ja piirretään 
kuvaruudulle 

 
Collider Törmääjäkomponentti, käytetään törmäysten 

havainnoimisessa 
 
Component Komponentti määrittää jonkun ominaisuuden 

peliobjektille 
 
Dialogue Tree Dialogipuu sisältää kuvauksen jostain 

tapahtumasta ja valinnoista joita pelaaja voi 
tehdä 

 
First person shooter Pelaajan silmien kautta kuvattu peli, yleensä 

toiminta tai ammuskelupainotteinen peli 
 
FPS, Frame Rate Lyhenne sanoista frames per second, millä 

tarkoitetaan kuinka monta kuvaa sekunnissa 
peliä piirretään 

 
Game Engine Pelimoottori, järjestelmä jonka avulla pelejä 

ajetaan 
 
GameObject Peliobjekti, Unityn pelimaailman perusyksikkö 

johon liitetään komponentteja 
toiminnallisuuksien laajentamiseksi 

 
Gamification Pelillistäminen 
 
Hierarchy Unity Editorin hierarkiaikkuna jossa on 

nähtävillä kaikki pelimaailmassa olevat 
peliobjektit 

 
Inspector Unity Editorin peliobjektien muokkausikkuna 
 
Layer Virtuaalinen taso jolle peliobjekti voidaan liittää 

ja törmäyksien tunnistusta voidaan tarkentaa 
 



Material Virtuaalinen materiaali, jolla määritellään 
minkä näköisenä jokin asia näkyy 
pelimaailmassa 

 
Method C#-ohjelmointikielen yksittäinen toiminto, joka 

tekee jotain 
 
OpenVR Virtuaalitodellisuuslaitteiden ja tietokoneen 

välinen rajapinta 
 
Package Paketti johon voidaan sisällyttää jokin 

kokonainen toiminnallisuus, ja joka voidaan 
siirtää toiseen projektiin 

 
Physics Engine Fysiikkamoottori simuloi reaalimaailman 

fysiikkaa pelimaailmassa 
 
Point of interest,POI Kiinnostuksen kohde pelimaailmassa 
 
Prefab Asset Esikoostettu peliobjekti, jota voidaan monistaa 

pelimaailmaan 
 
Ray Virtuaalinen säde jolla tutkitaan törmäyksiä 

pelimaailmassa 
 
Renderer Piirtäjä huolehtii pelimaailman piirtämisestä 

näyttölaitteelle 
 
Scene Näyttämö, Unity Editorin näkymä jonka avulla 

pelimaailmassa voidaan liikkua vapaasti ja sitä 
voidaan muokata 

 
Script Skripti on C#-ohjelmointikielen yksi kokonainen 

ohjelmakoodi joka liitetään peliobjektiin 
 
SteamVR Ohjelmointirajapinta 

virtuaalitodellisuuslaitteille 
 
Tag Merkki, peliobjekti voidaan merkitä tietyn 

merkkiseksi mikä helpottaa törmäyksien ja 
interaktioiden toteuttamista 

 
Texture Tekstuuri on grafiikkaa joka liitetään 

materiaaliin 
 
Unity Editor Unity-pelimoottorin kehitysympäristö 
 
Virtual Reality,VR Virtuaalitodellisuus 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena on suunnitella ja toteuttaa yksinkertainen 
virtuaalitodellisuutta hyödyntävä kotihoito-oppimispelin dialogipuu, joka 
toimii alustana oppimispelin jatkokehitykselle. Päätavoitteena on tuottaa 
toimiva dialogipuu, jonka avulla pelaaja tekee valintoja pelimaailmassa. 
Opinnäytetyön tilaaja on HAMK Smart -tutkimusyksikkö. 

 
HAMK Smart -tutkimusyksikkö tarvitsee kotihoitoon liittyvän oppimispelin 
osittaista toteutusta. Oppimispelin kohdeyleisö tulee olemaan 
terveydenhuoltoalan opiskelijat tai valmistuneet, jotka oppimispelin 
kautta pääsevät tilanteeseen jota ei voida välttämättä harjoitella 
käytännössä. Tilanne voi olla myös niin harvinainen että saattaa kulua 
vuosia ennen kuin sellainen tulisi kohdalle työelämässä. 
 
Tilaajan tavoitteena on toteuttaa virtuaalitodellisuutta (VR) hyödyntävä  
oppimispeli, jossa pelaaja menee asuntoon, jonka lattialla makaa henkilö. 
Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa skenaario (scene), jossa pelaaja voi 
katsella ympärilleen ja katseellaan tutkia paikkoja. Niistä kohteista joista 
jotain voi tapahtua, pelaajalle näytetään tekstimuotoinen valikko josta hän 
voi valita mitä haluaa tehdä. Näistä valinnoista päästään seuraavaan 
valintaan jolloin oppimispeli etenee pelaajan päätösten mukaisesti. 
Valintavalikosta käytetään nimeä dialogipuu (dialogue tree).  
 
Teoriaosuudessa tutustutaan HTC Vive -virtuaalijärjestelmään. Osuudessa 
käydään läpi tilaaja ja tilaajan tavoitteet, joihin tämä opinnäytetyö vastaa. 
Teoriaosuudessa käsitellään myös keskeisiä pelimoottoreihin ja Unity-
pelimoottoriin liittyviä käsitteitä ja pyritään näin luomaan tietopohja 
käytännön osuudelle. 
 
Käytännön osuudessa toteutaan toimiva dialogipuu. Osiossa luodaan 
yksinkertainen oppimispeliprojekti, joka hyödyntää HTC Vive -
virtuaalilaseja sekä sen ohjaimia. Oppimispeli tulee sisältämään yhden 
skenaarion, jossa pelaaja voi katsella ympärilleen ja tehdä tekstillä 
esitettäviä valintoja pelimaailmassa. Valinnat toteutaan peliä varten 
ohjelmoitavalla dialogipuulla, joka on yksinkertainen syy-seuraus -
taulukko. Valintojen perusteella pelaajalle annetaan tietoa siitä, mitä 
pelimaailmassa tapahtuu sekä miten tilanne etenee. 

 
Opinnäytetyön tarkoitus on vastata seuraaviin kahteen 
tutkimuskysymykseen 
 Miten virtuaalitodellisuus otetaan käyttöön Unity-projektissa? 
 Miten Unityllä toteutetaan yleiskäyttöinen VR-oppimispelin 

dialogipuu? 
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2 TYÖN TILAAJA JA TAVOITTEET 

Seuraavaksi esitellään työn tilaaja ja pohditaan kotihoitopelin tarkoitusta 
opiskelijan kannalta. Luvussa tarkastellaan myös virtuaalitodellisuuden 
levinneisyyttä sekä sen tuomia hyötyjä ja haittoja, sekä niiden luomia 
haasteita niin pelaajille kuin oppilaitoksillekin.  

2.1 HAMK Smart -yksikkö 

Opinnäytetyön tilaaja on HAMK Smart -tutkimusyksikkö, joka toimii osana 
Hämeen ammattikorkeakoulun koulutusorganisaatiota. Tutkimusyksikön 
tavoitteita ovat teknologisten ratkaisujen kehittäminen ja tulevaisuuden 
visiointi, mistä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita virtuaalitodellisuuden 
käytön testaus kotihoidon opiskelussa. Tällä tavalla tuetaan muiden 
muassa it-alan opiskelijoiden sekä hoiva-alan opiskelijoiden oppimista. 
HAMK Smart -tutkimusyksikkö tekee yhteistyötä myös yksityisen sekä 
julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Yhteistyötä toteutetaan 
soveltavan tutkimuksen ja kehityksen avulla, päämääränä tukea 
yhteistyökumppaneiden mukautumista muuttuviin olosuhteisiin ja 
kilpailukyvyn kehittämiseen eri toimialueilla. Hoiva-alalla kehitystä 
tarvitaan, sillä väestö sekä asiakkaat ikääntyvät ja kotihoitoon tarvitaan 
tulevaisuudessa lisää henkilöitä, jolloin myös uusien teknologioiden käyttö 
saattaisi tehostaa oppimista (Skypepalaveri 12.4.2019).(HAMK, HAMK 
Smart -Älykkäitä Palveluita, 2019) 

2.2 Kotihoitopelin merkitys opiskelijalle 

Skypepalaverissa 12.4.2019 käytiin tilaajan edustaja Päivi Sanerman 
kanssa läpi kotihoitopelin merkitystä ja tarpeellisuutta terveydenhuollon 
opiskelijalle. Kotihoitoharjoittelujakso on ajallisesti lyhyt ja tiettyjen 
hoitotilanteiden harjoittelu on joko lähes mahdotonta tai haasteellista. 
Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi tässä opinnäytetyössä simuloitu 
tilanne, missä henkilö makaa maassa eikä liiku. Vastaavaa tilannetta ei 
välttämättä tule koskaan vastaan harjoitteluaikana, eikä opiskelija pääse 
välttämättä kokemaan miten tilanteessa pitäisi toimia. Sanerma toteaakin, 
että kotihoitopelin avulla voidaan simuloida tapahtumia, jotka tulevat 
eteen yllättäen, jolloin opiskelijan tai ammattilaisen pitää pystyä tekemään 
havaintoja ja tilanneanalyysejä nopeasti. 
 
Pelaajalle oppiminen tapahtuu havainnoimalla ympäristöä. 
Kotihoitopelissä havaintoja voidaan välittää audiovisuaalisesti sekä 
tekstinä dialogipuun muodossa. Sanerman mukaan tärkeää on, että 
havainnoinnin oppiminen nousee merkitseväksi teemaksi pelissä. Tällä 
tavalla opiskelija tai pelaaja rutinoituu tietämään asioita joita pitäisi etsiä 
ja löytää. Pelillisten elementtien käyttö, kuten asioiden selvittäminen 
tietyssä ajassa, saattaa usein toimia koukuttavana elementtinä (user 
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engagement), jolloin pelimaailman tapahtumaan syvennytään myös 
paremmin ja oppimistapahtuma  toimii paremmin. Johtopäätöksenä 
voidaan todeta,  että kotihoitopelin tärkeimmät päämäärät ovat 
opiskelijan havainnoinnin kehittäminen ja sitä kautta tilanteen 
analysoinnin oppiminen. 

2.3 VR:n käytön hyödyt ja haitat 

Ensimmäiset nykyaikaiset virtuaalitodellisuuslaitteet (Oculus Rift ja HTC 
Vive) tulivat kuluttajien saataville vuonna 2016. Laitteiden hinnat olivat 
suomessa noin tuhat euroa. Valven ylläpitämä sisältöpalvelu Steam, 
tarjoaa kuukausittain jokaiselle käyttäjälleen mahdollisuuden osallistua 
laitteisto- ja ohjelmistotietojen keräämiseen käyttäjiltään. Heinäkuun 
2019 tilastot osoittavat että kaikista Linux, Mac sekä Windows käyttäjistä 
vain 0.44:llä prosentilla on käytössään virtuaalilasit (Valve Corporation, 
Steam Hardware & Software Survey: June 2019). PC Gamer sivuston 
mukaan Steamia on  käyttänyt vuonna 2018 noin 90 miljoonaa käyttäjää 
joten virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä järjestelmiä on vain noin 400000 
(PCGAMER, Steam has 90 million monthly users). Steam on pääasiallisesti 
viihdesisältöä tarjoava palvelu joten lukemasta voidaan tehdä johtopäätös 
että virtuaalitodellisuus  ei vielä tässä vaiheessa ole lyönyt itseään läpi 
suurelle yleisölle. Tämä ei ole kuitenkaan hidastanut uusien 
virtuaalilasilaitteiden kehittämistä, sillä mukaan on tullut myös Valve, 
Index-nimisellä VR-laitteellaan. Myös Oculus ja HTC kehittävät uusia ja 
parempia versioita olemassa olevista malleistaan, joten voidaankin todeta, 
että virtuaalitodellisuudelle on kysyntää sekä tarvetta, ja uusia sovelluksia 
kehitetään jatkuvasti lisää. 
 
Sulavan ja miellyttävän virtuaalitodellisuuskokemuksen tuottaminen vaatii 
laitteistolta paljon tehoa. Sulavuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä 
riittävän korkeaa kuvaruudunpäivitystä (kuvaa sekunnissa, frames per 
second, fps). VR:lle on vakiintunut 90 kuvan päivitystaajuus, tosin 
uudemmat mallit mahdollistavat 120 tai 144 kuvan päivitystaajuuden 
(Virtuaalimaailma.fi, 2017). Kuluttajille on tehty erilaisia ohjelmia joiden 
avulla laitteiston suorituskykyä voidaan mitata ja todeta riittääkö sen 
tehokkuus miellyttävän VR-kokemuksen tuottamiseen. Yksi tällainen 
ohjelma on Steam-palvelussa ilmaiseksi saatavilla oleva OpenVR 
Benchmark. Nvidia jakaa tarpeelliset laitteiston komponentit 
näytönohjaimeen, pc-tietokoneeseen jossa on 3 usb3.0 liitäntää sekä VR-
laitteistoon (NVIDIA Corporation, Virtual Reality Technology – System 
Requirements). 
 
Virtuaalitodellisuutta hyödyntävät pelit ja sovellukset saattavat aiheuttaa 
pahoinvointia joillekin käyttäjille. Pahoinvointiin voivat olla syynä 
sovellukset, jotka ovat tehty toimimaan samalla periaatteella kuin 
perinteiset kaksi- tai kolmiulotteiset ohjelmat ja pelit. Virtuaalilasien 
erottelukyky ei ollut erityisen hyvä varsinkaan laitteiden ensimmäisissä 
kehitysversioissa, joten ne ovat saattaneet aiheuttaa rasitusta silmille. 
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Laitteiden paino on myös saattanut olla joillekin käyttäjille liian 
epäergonomista. Aikaisemmin todettiin, että liian alhainen ruudunpäivitys 
saattaa aiheuttaa pahoinvointia. Tähän liittyy myös liian suuri vasteaika, 
joka pitäisi olla alle 20ms. Jos pelaaja reagoi todellisessa maailmassa omilla 
liikkeillään pelimaailmaan, joka nykii tai ei reagoi riittävän nopeasti 
pelaajan tekemisiin, on todennäköistä, että VR-kokemus ei ole erityisen 
miellyttävä. (Virtuaalimaailma.fi, 2017) 
 
Mikäli käytettävissä on riittävän tehokas tietokone ja hyvät virtuaalilasit, 
antaa virtuaalitodellisuus hyvät mahdollisuudet immersiivisiin 
kokemuksiin. Tulevaisuudessa pelaajan ja pelimaailman välinen interaktio 
tulee kasvamaan entisestään. Fyysinen alue jossa pelaaja voi liikkua, tulee 
todennäköisesti kasvamaan. HTC Vive mahdollistaa 4x4 metrin kokoisen 
reaalimaailman alueen missä pelaaja voi kävellä. Virtuaalilaitteiden 
ohjaimet ovat myös kehittyneet siihen suuntaan, että pelimaailmassa 
voidaan jo simuloida pelaajan yksittäisiä sormia. 
 
Virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen opiskelussa vaatii tehokkaan 
tietokoneen ja hyvät virtuaalilasit. Nämä saattavat olla monelle 
opiskelijalle kustannuskysymys, joten oppilaitosten rooli laitteiden ja 
sopivien ohjelmien tarjoamiselle on tärkeää. 
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3 PELIMOOTTORI, UNITY JA SIIHEN LIITTYVÄT KÄSITTEET 

Tässä luvussa käydään läpi yleisellä tasolla pelikehityksen eri käsitteitä 
Unity-järjestelmällä. Tarkoituksena on esitellä pelimoottorien ideaa ja sitä 
, miten Unity sopii määritelmään. Luvussa tarkastellaan myös projekteihin 
liittyviä sisältöjä (asset) sekä Unityn Asset Storea, ja selvitetään mitä ne 
ovat  ja miten niitä hyödynnetään Unityssä. Viimeiseksi katselmoidaan 
Unitylle keskeisiä käsitteitä ja selvitetään mikä niiden rooli ja merkitys on 
tämän opinnäytetyön kotihoito-oppimispelissä. 

3.1 Pelimoottorien historiaa 

Pelimoottori-termin (game engine) historia alkaa 1990-luvun puolivälistä 
jolloin ensimmäisessä persoonassa (first person shooter) kuvatut pelit 
alkoivat yleistyä id Sofwaren julkaiseman Doom-pelin myötä. Gregory 
toteaa myös, että Doom-pelissä alettiin eriyttämään ohjelmiston 
peruskomponentteja kuten grafiikan piirtoa tai äänimaailman hallintaa. 
Tällaisen eriyttämisen merkitys tuli tärkeäksi, koska pelinkehittäjät 
alkoivat tekemään uusia pelejä luomalla uusia grafiikoita ja sääntöjä 
pelimaailmoihin, tekemällä mahdollisimman vähän muutoksia olemassa 
olevaan koodiin. Tämän seurauksena syntyi myös ”mod-yhteisö” jossa 
yksittäiset pelaajat ja ryhmät muokkasivat ja muokkaavat edelleen 
olemassa olevia pelejä käyttämällä alkuperäisten pelintekijöiden 
pelintekemiseen käyttämiä ilmaisia ohjelmia ja työkaluja. (Gregory, 2018, 
s.11) 
 
Pelejä varten kehitettiin ohjelmistoja, joilla voitiin tuottaa lisää 
samankaltaisia pelejä. Gregory mainitsee, että 1990-luvun lopussa pelit 
Quake III ja Unreal suunniteltiin alunperin niin, että niitä oli mahdollista 
muokata jälkikäteen. Jos on olemassa kehitysympäristö (Integrated 
development environment tai IDE), millä voidaan tuottaa jotain, niin se 
voidaan myös lisensoida muiden käyttöön ja saada taloudellista hyötyä 
pelimoottorista. Nykyisin pelinkehittäjät voivat hankkia lisenssin johonkin 
pelimoottoriin, joka tulee todennäköisesti halvemmaksi kuin investoida 
resursseja kokonaan uuden järjestelmän tai pelimoottorin kehittämiseen. 
(Gregory, 2018, s.11) 
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3.2 Unity-kehitysjärjestelmä 

Unity on pelien kehittämiseen luotu ohjelmisto. Kehittäjälle se näkyy 
yhtenä järjestelmänä, jolla voidaan hallinnoida eri kokoisia kehitettäviä 
projekteja. Pääpaino sisällössä, jota Unityllä tuotetaan, on peleissä. 
Kehittäminen on nopeaa sekä visuaalista. Järjestelmään on integroitu 
Microsoftin Visual Studio -ohjelmointiympäristö, millä luotavien 
pelimaailmojen toiminnallisuutta voidaan lisätä tarpeiden mukaan. 
 
Unity pitää sisällään editorin, joka tarjoaa kattavat työkalut pelikehityksen 
eri osa-alueiden toteuttamiseen ja testaamiseen. Loppukäyttäjälle Unityn 
käyttö ei näy vaan varsinainen pelimoottori huolehtii lopullisen tuotoksen 
suorittamisesta ajettavana pelinä tai ohjelmana. 
 
Gregoryn mukaan pelillä, ja pelimoottorilla ei ole selkeää jakolinjaa. Hän 
esittääkin, että pelimoottori on ohjelmisto, jota voidaan laajentaa ja jota 
voidaan käyttää perustana erilaisten pelien tuottamiselle , ilman että itse 
pelimoottorin koodiin tehdään muutoksia. (Gregory, 2018, s.12)  
 

 

Kuva 1. Gregoryn kaavio, jossa esitetään pelimoottorien kehitys 
kolmeen pääjaksoon jaoteltuna. 

Kuvasta 1 voidaan todeta, että Unity on melko tasaväkisessä tilanteessa 
muihin vastaaviin järjestelmiin verrattuna. Unity tarjoaa kattavat 
mahdollisuudet luoda 2D- tai 3D-pelejä. Pelimoottorissa on täysi tuki C#-
ohjelmointikielelle sekä javascriptille, joiden avulla saadaan toteutettua 
lähes mitä tahansa toiminnallisuutta pelimaailmaan. 
 
Vaikka Unity onkin erittäin pitkälle kehitetty järjestelmä, ei sillä pystytä 
tuottamaan täysin kaikkea kuviteltavissa olevaa. Tähän viittaa Gregory 
mainitessaan, että se olisi pelimoottoreiden ideaalinen tilanne, mitä ei 
välttämättä koskaan voida saavuttaa (Gregory, 2018, s. 12). 
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Pelimoottorilla ei välttämättä itsessään voida luoda uusia pelejä, vaan 
siihen tarvitaan usein apuohjelmia tai Unityn tapauksessa editori. Editorin 
(kuva 2) avulla pelimoottori ohjelmoidaan tekemään haluttuja asioita. 
Unityssä varsinainen pelimoottori ja editori ovat integroitu samaan 
järjestelmään, jolloin ne yhdessä muodostavat kehitysympäristön (IDE). 
(Selin, 2019, s. 6) 
 

 

Kuva 2. Unityn käyttöliittymä johon on ladattu opinnäytetyössä tehty  
peliprojekti. 

3.3 Sisällön tuonti Unityyn 

Pelit ja ohjelmistot tarvitsevät aina jonkinlaista sisältöä. Unityssä sisällöstä 
käytetään termiä asset. Tällä tarkoitetaan mitä tahansa tiedostoa (kuva, 
ääni, scripti), tai tietoa, jota voidaan käyttää Unityn projektissa. Asset 
voidaan luoda joko Unityn omalla editorilla, tai se voidaan tehdä jollain 
ulkoisella ohjelmalla ja tuoda mukaan projektiin. (Unity Technologies, 
Glossary, 2019) 
 
Esimerkkeinä asseteista voidaan mainita kuvat tai 3D-mallit jotka voidaan, 
ja kannattaakin tehdä jollain ulkoisella ohjelmalla. Unity ei ole 3D-
mallinnusohjelma, eikä siinä ole monipuolisia mahdollisuuksia muokata 
ääni- tai kuvatiedostoja siinä mittakaavassa jota pelien tekemiseen 
vaaditaan. 
 
Kuten edellä tuli ilmi, assetteja voidaan tuoda vapaasti mistä tahansa 
Unityn ulkopuolisesta ohjelmasta. Unity tarjoaa kuitenkin erinomaisen 
paikan, josta assetteja voidaan hakea ja sisällyttää (import) suoraan 
mukaan projektiin. 
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Unityn Asset Store on Unity Technologiesin ylläpitämä kirjasto, jossa on 
saatavilla erittäin kattava määrä assetteja tekstuureista kokonaisiin 
esimerkkiprojekteihin joita käyttäjä tai käyttäjät voivat hyödyntää omissa 
projekteissaan sen mukaan, onko asset ilmainen vai onko sen käyttö 
sallittu kaupallisessa tarkoituksessa. Assetteja on helppo sisällyttää omaan 
projektiin käyttämällä Unity Editorin omaa käyttöliittymää. Haluttu asset 
ladataan ensin paikalliselle koneelle tai verkkolevylle, mistä se voidaan 
sisällyttää suoraan projektiin.  (Unity Technologies, Using the Asset Store, 
2019) 
 
Asset Storen (kuva 3) saa näkyviin Unity Editoriin valitsemalla yläpalkista 
WindowsAsset Store (Unity Technologies, Using the Asset Store, 2019). 
 

 

Kuva 3. Kuvassa haettiin ilmaisia tekstuureja Asset Storesta. 

3.4 Unityn keskeisiä käsitteitä 

Seuraavaksi käydään läpi käsitteitä joita opinnäytetyössä tarvitaan. 
Unityllä luodut pelimaailmat muodostuvat peruskomponenteista, joiden 
avulla maailmoihin saadaan luotua uskottavuutta ja interaktiivisuutta. 
Ilman näitä komponentteja pelimaailman luominen Unityllä olisi lähes 
mahdotonta. 

3.4.1 Peliobjekti ja komponentti 

Peliobjekti (gameobject) on Unityn tarjoaman pelimaailman perusolio. 
Peliobjekti toimii pääasiallisesti säiliönä (container) komponenteille 
(components), jotka määrittelevät peliobjektien ominaisuuksia. Kaikki 
mitä Unityn scenessä näkyy tai kuuluu, on liitetty peliobjekteihin. 
Peliobjekti sisältää aina yhden peruskomponentin, Transformin, jolla 
määritetään positio, asento ja koko pelimaailmassa. (Unity Technologies, 
2019) 
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Komponentti määrittää ominaisuuden, tai toiminnallisuuden 
peliobjektille. Komponentit ovat peliobjektin rakennuspalikoita, ilman 
niitä peliobjekti ei käytännössä tee mitään. Peliobjekti voi sisältää 
määrittelemättömän määrän komponentteja, laitteiston ja järjestelmän 
rajat huomioon ottaen. Jokainen peliobjekti sisältää automaattisesti 
Transform-komponentin (kuva 4), jolla mahdollisestaan peliobjektin 
paikka pelimaailmassa, sen orientaatio sekä koko. Transfrom-
komponenttia ei voi myöskään poistaa peliobjektista. Peliobjektiin 
liitettyjä komponentteja voidaan tarkastella ja muokata Inspector-
näkymässä. (Unity Technologies, Using Components, 2019) 
 

 

Kuva 4. Peliobjekti johon on liitetty Transformin lisäksi muita 
komponentteja. 

Esimerkkinä peliobjektin ja komponenttien toiminnasta voitaisiin mainita 
opinnäytetyön pelimaailmassa pöydälle laitettava monitori. Peliobjekti 
voisi sisältää komponentit jotka huolehtisivat monitorin piirtämisestä 
(MeshRenderer), äänistä (AudioSource) sekä fysiikasta (RigidBody). Kaikki 
nämä komponentit muodostaisivat kokonaisuuden toteuttamalla oman 
osa-alueensa, jotta pelissä oleva monitori toimisi niinkuin on suunniteltu. 

3.4.2 Kamera 

Kamera-komponentti (camera) on pelaajan ikkuna pelimaailmaan. 
Kameroita voi olla yksi tai useampia, ja niitä voidaan liikutella ja käännellä 
aivan kuten muitakin peliobjekteja. Unityn scenessä on aina vähintään yksi 
kamera. (Unity Technologies, Cameras, 2019) 
 
Peleissä on lähes aina jokin pelihahmo, tapahtuma tai paikka, jota 
seurataan kameralla tai kameroilla. Kamera voidaan asettaa esimerkiksi 
kiinteästi johonkin positioon pelimaailmassa, ja ohjelmallisesti siirtää 
kameran paikkaa suhteessa seurattavaan kohteeseen. Tämän 
opinnäytetyön VR-toteutuksessa kameran orientaatiota ohjataan HTC Vive 
-virtuaalilasien avulla. Kun pelaaja katselee ympärilleen 
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virtuaalimaailmassa, virtuaalilasit lähettävät tietoa Unitylle, joka siirtää ja 
muuttaa scenessä olevan kameran orientaatiota ja positiota. Kameran 
taltioima kuva lähetetään takaisin virtuaalilaseille jolloin pelaaja voi 
katsella vapaasti ympärilleen. 

3.4.3 Näyttämö 

Pelimaailmassa pitää olla näyttämö (scene) missä asioita tapahtuu. 
Unity:ssä Scene (kuva 5) toteuttaa tämän. Sceneä voidaan pitää 
eräänlaisena säiliönä, joka sisältää kaiken pelimaailmassa olevat näkyvät ja 
näkymättömät asiat. Scene sisältää automaattisesti kameran (Main 
Camera) sekä valonlähteen (Directional Light). Scenejä voi olla lähes 
rajattomasti, ja niillä toteutetaan usein erilaisia pelikenttiä tai 
aloitusnäkymiä peleihin. Scene on osa Unity Editoria ja siinä pelimaailmaa 
voidaan muokata eri tavoin.  (Unity Technologies, Scenes, 2019) 
 

 

Kuva 5. Opinnäytetyön scene-näkymä Unity Editorissa.  
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3.4.4 Esikoostettu peliobjekti 

Aikaisemmin selvitettiin, että peliobjekteja voidaan sisällyttää sceneen ja 
näin luoda lähes minkälaisia pelimaailmoja hyvänsä. Eteen saattaa 
kuitenkin tulla tilanne, että jotain tiettyä tavaraa tai toiminnallisuutta 
tarvitaan useassa eri paikassa. Peliobjektien monistaminen suoraan 
näyttämölle on yksi vaihtoehto, mutta siitä seuraa nopeasti tilanne, jossa 
näyttämö on täynnä yksittäisiä kopioita peliobjekteista, joita pitäisi 
muokata ja hallita erikseen.  Scenen ylläpito siis hankaloituu. 
 
Unity tarjoaa joustavan ratkaisun edellisen kaltaisiin ongelmiin. Prefab-
systeemillä voidaan scenessä olevasta peliobjektista tehdä uudelleen 
käytettävissä oleva elementti, jota kutsutaan Prefab Assetiksi 
(esikoostettu peliobjekti). Prefab ei ole suoraan sisällytetty pelimaailmaan, 
vaan siitä voidaan luoda instanssi, eli monistaa tai kopioida se sceneen. 
Prefab-systeemin etuihin kuuluu esimerkiksi se, että prefabbia voidaan 
muokata omassa editorissaan, jolloin muutokset siirtyvät automaattisesti 
jo scenessä oleviin instansseihin. Mikäli johonkin tiettyyn instassiin 
halutaan saada yksilöllisiä ominaisuuksia, prefab-systeemillä voidaan 
määrittää variantteja olemassa olevista prefabeista. Prefabbeja voidaan 
instansoida Unityn käyttöliittymällä manuaalisesti, tai ohjelmallisesti. 
(Unity Technologies, Unity Documentation, Prefabs, 2019) 
 
Esimerkkeinä prefabbien käytöstä voitaisiin mainita dekoratiiviset 
elementit,  kuten huonekalut, avattavat ovet tai lamput, joiden valot 
voidaan laittaa päälle ja pois. Kun tämän tyyppinen peliobjekti on saatu 
toimivaksi, sen monistaminen on helppoa ja hallittua. 

3.4.5 Skripti 

Unity sisältää laajan ja kattavan kokoelman valmiita komponentteja joilla 
voidaan muodostaa mitä moninaisimpia peliobjekteja. Jossain vaiheessa 
eteen tulee tilanne, joka vaatii käyttäjää laatimaan omia komponenttejaan 
tai laajentamaan jo olemassa olevia. Näitä luodaan skripteillä (script), jotka 
ovat ohjelmakoodia. Unityn natiivi ohjelmointikieli on C#. (Unity 
Technologies, Creating and Using Scripts, 2019) 
 
Skripti on komponentti, joka liitetään peliobjektiin (kuva 6). Skriptin kautta 
voidaan ohjelmoimalla muutella toisten komponenttien arvoja ja 
ominaisuuksia, tai lähettää viestejä kokonaan toiselle peliobjektille. 
Ohjelmoimalla pelimaailma herätetään eloon. Valmiiden komponenttien 
kirjo on laaja ja kattava mutta ne eivät kuitenkaan kykene itsenäisesti 
kommunikoimaan toistensa kanssa. 
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Kuva 6. Opinnäytetyön dialogipuun peliobjekti johon on lisätty 
DTPanelDetector-skripti. 

Tässä opinnäytetyössä skriptiä tarvitaan esimerkiksi toteuttamaan 
toiminto, jolla tarkistetaan onko pelaaja osoittanut ohjaimella johonkin 
paikkaan pelimaailmassa josta pitäisi tapahtua jotain. Ohjainten liikkeiden 
ja orientaation seuranta tapahtuu automaattisesti, mutta se ei vielä riitä, 
koska mitään toiminnallisuutta ei ole olemassa valmiina. 

3.4.6 Unityn paketit 

Pakettiin (Unity packages) on kerätty joukko ominaisuuksia, jotka yleensä 
muodostavat laajemman kokonaisuuden joltain osa-alueelta. Osa 
paketeista on valmiina Unityssä, ja ovat osa editoria, osa voidaan asentaa 
manuaalisesti mikäli tarvetta ilmenee. 
 
Paketit ovat luokiteltu kahteen pääkategoriaan, jotka ovat julkaistut 
paketit (released packages) ja testissä olevat paketit (preview packages). 
Released packages -kategoria sisältää toimivaksi testattuja paketteja, kun 
taas preview packages -kategorian alla olevat paketit eivät välttämättä ole 
lopullisessa muodossaan tai täysin toimivia. (Unity Technologies, Packages 
Documentation, 2019) 
 
Käyttäjä voi myös luoda omia paketteja, joita voidaan siirtää eri projektien 
välillä. Paketin luonti tapahtuu Unityn editorissa helposti valitsemalla 
valikosta Assets  Export Package. Pakettia voidaan muokata juuri 
sellaiseksi kuin halutaan valitsemalla elementit (assets), jotka halutaan 
tallentaa myöhempää käyttöä varten. (Unity Technologies, Exporting 
Packages, 2019) 
 
Kustomoitu paketti voi siis sisältää esimerkiksi vain 3D-malleja, joita 
mahdollisesti tarvittaisiin jossain toisessa projektissa. Pakettiin voidaan 
sisällyttää sarja prefab-olioita, tai pelkästään skriptejä. Kustomoitu paketti 
voidaan myöhemmin sisällyttää toiseen projektiin (Import Package) ja 
käyttää sitä, tai osia siitä kuin mitä tahansa projektin aikana luotua 
pelillistä elementtiä. Tässä opinnäytetyössä oppimispelin dialogipuusta 
tehdään uudelleen käytettävä paketti, mitä voidaan jatkossa käyttää 
muissa vastaavissa projekteissa. 
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4 VR -SOVELLUKSEN TOTEUTUS 

Luvussa käydään läpi mitä laitteistoja ja ohjelmistoja käytetään 
opinnäytetyön toiminnallisen osuuden toteuttamiseen. Lisäksi luvussa 
selvitetään kuinka VR-projekti luodaan, miten dialogipuu toteutetaan ja 
miten pelimaailmassa tapahtuva vuorovaikutus tapahtuu. Lopputuloksena 
on testikäyttöön soveltuva pelikenttä jossa dialogipuu on toiminnassa sekä 
erillinen paketti johon on sisällytetty kaikki dialogipuussa tarvittavat 
tiedostot ja komponentit. 

4.1 Ohjelmistot ja laitteet 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus toteutaan käyttämällä seuraavia 
ohjelmistoja ja laitteita 
 Windows10 pro 
 Unity (versio 2018.3) 
 Steam ja SteamVR, SteamVR plugin (versio 2.2) 
 Microsoft Visual Studio 2017 Community 
 HTC Vive -virtuaalilasit 
 HTC Viven ohjaimet 
 GeForce GTX 1080 näytönohjain 
 Intel Core i7 7700K 
 32GB RAM 
 
Yllä luetellut laitteet ja ohjelmistot ovat riittävän tehokkaita hyvän 
virtuaalitodellisuuskokemuksen aikaansaamiseksi koska ne ylittävät 
esimerkiksi laitevalmistaja NVIDIAn minimisuositukset VR-kokoonpanolle 
(NVIDIA Corporation, Virtual Reality Technology – System Requirements, 
2019). 

4.2 VR -projektin ja yksinkertaisen scenen luonti 

Tarkoituksena on luoda uusi peliprojekti ja tehdä siihen hyvin pelkistetty 
näyttämö (scene), joka on huone, jonka lattialla makaa henkilö. Projektiin 
tuodaan mukaan virtuaalitodellisuus jolloin scenessä voidaan myös 
katsella ympärilleen. Visuaalinen puoli on toisarvoista, koska tarkoituksena 
on saada toiminnallisuus toimimaan eikä luoda AAA-tason (keskisuuren tai 
suuren budjetin) peliä. 
 
Ensimmäiseksi luodaan uusi projekti, annetaan sille nimeksi KotiHoitoPeli 
ja valitaan projektin malliksi (template) 3D. Näin Unity luo uuden tyhjän 
projektin jota voidaan lähteä muokkaamaan (kuva 7). Unityn versiossa 
2018.3 on myös mahdollista valita suoraan malliksi VR, mutta koska se ei 
ole tässä Unityn versiossa vielä lopullisessa muodossaan, ei sitä oteta 
käyttöön. 
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Kuva 7. Uuden 3D-projektin aloitusnäkymä. 

Ennenkuin VR-ominaisuudet otetaan käyttöön, tehdään projektin Assets 
kansion alle alikansioita jotta kaikki mukaan tuotava sisältö saadaan 
pidettyä järjestyksessä. Näihin kansioihin sijoitetaan prefabit, skriptit, 
scene(t), tekstuurit sekä materiaalit ja mahdollisesti myös äänet. 
Automaattisesti luotu tyhjä scene nimetään TestSceneksi. Asset Storesta 
ladataan myös Small Furniture Pack, joka sisältää kokoelman huonekaluja 
joita käytetään pelimaailman elävöittämiseen. 
 
Oppimispelin skenaariona toimii on yksinkertainen huone (kuva 8) jonka 
lattialla makaa henkilö. Muutaman kuution ja materiaalin luomalla, sekä 
aikaisemmin ladatuilla huonekaluilla testiscene on valmis VR:n 
käyttöönottoa varten. Kuutioista tehdään lattia sekä seinät, ja niihin 
liitetään materiaalit jotta ne eivät olisi pelkästään valkoisia. Huonekaluilla 
sekä muutamalla valonlähteellä tuodaan hieman elävyyttä testisceneen. 
Asset Storesta haetaan vielä sopiva ihmishahmo joka asetetaan 
makaamaan lattialle. 

 

 

Kuva 8. Scene johon huone on rakennettu. 
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Opinnäytetyössä käytetään virtuaalitodellisuuden toteuttamiseen Valven 
kehittämää SteamVR:ää. Kehitysympäristön käyttöönotto vaatii, että 
tietokoneelle on asennettu Valven ilmainen Steam-palvelu jonka kautta 
varsinainen SteamVR-ohjelma voidaan asentaa ja ottaa käyttöön. 
SteamVR-sovellus toimii linkkinä HTC Viven ja oppimispelin välillä. 
 
SteamVR Plugin on Unityn Asset Storessa oleva ilmainen lisäosa, mikä 
tuodaan mukaan projektiin lataamalla se niinkuin mikä tahansa muukin 
Asset Storessa oleva sisältö. Kun SteamVR-lisäosa on latautunut, se 
ehdottaa oletusasetuksia projektille. Hyväksytään asetukset valitsemalla 
ikkunan vasemmasta alalaidasta Accept All. Tämän jälkeen SDK ilmoittaa 
”You made the right choice!”. Oppimispeliprojektin Assets-kansiossa on 
nyt myös SteamVR-kansio. (Kerckhove, HTC Vive Tutorial for Unity, 2019) 
 
Projektin asetuksiin pitää vielä tehdä muutos, jotta Unity pystyy 
hyödyntämään VR:ää. Asetuksiin päästään valitsemalla menupalkista 
EditProject SettingsPlayer. Tämän jälkeen valitaan XR Settings, jossa 
laitetaan Virtual Reality Supported päälle ja valitaan kehitysympäristöksi 
OpenVR (kuva 9). (Unity Technologies, OpenVR, 2019) 
 
OpenVR on Valven kehittämä rajapinta sovelluksien ja laitteiden välille. 
Tätä käytettäessä sovelluksen ei tarvitse tietää mitä 
virtuaalitodellisuuslaitteistoa käytetään (esimerkiksi Oculus tai HTC Vive). 
 

 

Kuva 9. Projektin asetukset joilla virtuaalitodellisuus saadaan käyttöön. 
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SteamVR-kansiossa on alikansio nimeltä Prefabs. Kyseistä kansiosta löytyy 
esikoostetut peliobjektit nimeltä [CameraRig] ja [SteamVr]. Nämä kaksi 
prefabbia siirretään raahaamalla (drag and drop) sceneen jolloin 
pelimaailmassa pystyy katselemaan ympärilleen virtuaalilasien avulla. 
[SteamVR]-peliobjekti huolehtii virtuaalikameran näkymän piirtämisestä 
(render) kun taas [CameraRig] on eräänlainen säiliö joka pitää sisällään 
varsinaisen kameran sekä laitteiston ohjaimet. (Kerckhove, HTC Vive 
Tutorial for Unity, 2019) Kun nämä kaksi prefabbia siirretään sceneen, 
Unity ilmoittaa ettei SteamVR:lle ole luotu toimintoja ja kysyy halutaanko 
nämä tehdä. Dialogiin vastataan kyllä ja hyväksytään avautuvassa SteamVR 
Input -näkymässä oletusastukset valitsemalla Save and generate, ja vielä 
tämän jälkeen Unity kysyy halutaanko asetukset tallentaa. 
 
[CameraRig]:in käytöstä on syytä huomioida, että varsinaisen kameran 
paikka pelimaailmassa on relatiivinen [CameraRig]:in positioon 
(Transform-komponentin Position). Kun pelaaja nousee esimerkiksi 
seisomaan, [CameraRig] pysyy paikallaan, mutta pelimaailmassa kamera 
liikkuu pelaajan liikkeiden mukaan. [CameraRig] on siis hyvä asettaa 
sellaiseen kohtaan ettei pelaaja esimerkiksi seistessään mene 
pelimaailman esineiden tai seinien läpi. Tämän opinnäytetyön 
pelimaailmassa ei voi liikkua muutakuin [CameraRig]:in määritelemällä 
alueella, joten sopivin paikka [CameraRig]:lle löytyy kokeilemalla. 

4.3 Katselu ympärilleen ja katsomispisteen määritys 

Pelaajan täytyy pystyä katselemaan ympärilleen pelimaailmassa ja 
kotihoitopelin pitää pystyä reagoimaan siihen, mihin pelaaja katsoo. 
Katsomalla tiettyihin kohteisiin (point of interest) pelajaa löytää uutta 
tietoa pelimaailmassa. Opinnäytetyön tapauksessa tällainen 
mielenkiinnon kohde on maassa makaava hahmo, jonka katsominen avaa 
dialogipuun. 
 
Luvussa 4.2 todettiin, että [CameraRig] peliobjekti sisältää kameran, joka 
liikkuu pelaajan liikkeiden mukaisesti. Kamerassa ei ole kuitenkaan vielä 
mitään toiminnallisuutta joten mitään interaktiota pelimaailman kanssa ei 
ole. Kamera-komponentti, kuten kaikki muutkin Unityn peliobjektit, 
sisältää Transform-komponentin. Tätä kautta tiedetään missä paikassa 
pelimaailmaa kamera on ja mihin suuntaan se osoittaa. Unityn 
fysiikkamoottorissa (physics engine) on olemassa metodi nimeltä Raycast, 
jolla voidaan luoda virtuaalinen säde (Ray) pelimaailmaan. Säteellä on 
lähtöpiste, suunta ja pituus. Säde pysähtyy, mikäli se törmää jonkun 
peliobjektin törmääjä-komponenttiin (Collider), minkä jälkeen 
törmäyksestä saatavalla tiedolla voidaan selvittää mihin peliobjektiin se on 
törmännyt ja mikä on törmäyskohdan positio pelimaailmassa.  
 
Törmäyksen mahdollistamiseksi peliobjektissa pitää siis olla vähintään 
törmääjä-komponentti sekä RigidBody-komponentti. RigidBody-
komponentti lisää peliobjektin Unityn fysiikkamoottoorin ja mahdollistaa 
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fysiikan simuloinnin pelimaailmassa. Törmäyksiä pitää kuitenkin pystyä 
suodattamaan jotta voidaan tarkemmin saada selville mitkä peliobjektit 
törmäävät. Unityssä peliobjektit voidaan merkitä tekstimerkillä (tag) 
jolloin ne ovat jotain tiettyä tyyppiä taikka merkkiä.  Merkki on sisällytetty 
jokaiseen peliobjektiin ja sen arvo on oletuksena merkitsemätön 
(unTagged). Merkkejä voidaan lisätä tarpeen mukaan jo olemassaolevien 
joukkoon. Oppimispeliä varten lisätään merkit PointOfInterest ja 
DialogChoice. Näitä tullaan myöhemmin käyttämään dialogipuun 
näyttämiseen ja valintojen löytämiseen pelimaailman käyttöliittymässä. 
 
Katsomispisteen määritystä varten luodaan skripti, jossa kameran 
positiosta lähetetään säde kameran katsomis-suuntaan, ja mikäli säde 
osuu peliobjektin törmääjään, joka on merkitty PointOfInterestiksi, 
dialogipuu muutetaan aktiiviseksi ja näkyväksi pelimaailmassa. 
Dialogipuussa olevat valinnat merkitään DialogChoiceksi. Tällä 
menetelmällä dialogipuu saadaan näkyväksi katsomalla oikeaan paikkaan, 
mutta ohjaimilla osoittaminen ei avaa dialogipuuta. 

4.4 Ohjaimen käyttö ja osoittimen kohdan määrätys maailmassa 

Pelaajan täytyy myös pystyä tekemään valintoja HTC Viven ohjaimilla. 
Luvussa 4.3 esitettiin periaate jolla pelaaja pystyy katsomalla löytämään 
interaktiivisia kohteita, tässä tapauksessa tarkoitetaan 
törmääjäkomponenttia jolla dialogipuu muuttuu näkyväksi. Ohjaimen 
kanssa periaate on sama. Toiminnallisuutta kuitenkin laajennetaan niin, 
että pelaajan täytyy painaa HTC Viven liipaisinta (trigger) ja samalla 
osoittaa  kohdetta joka on merkitty DialogChoiceksi. 
 
Kun HTC Viven ohjain tai ohjaimet laitetaan päälle, ne ilmestyvät 
automaattisesti pelimaailmaan. Ohjain-peliobjektit (vasen ja oikea) ovat 
sisällytetty [CameraRig] peliobjektiin. Kun SteamVR-lisäosa lisättiin 
projektiin, se ehdotti perusasetuksia jotka sisälsivät ohjaimiin liittyviä 
määrityksiä. Nämä asetukset hyväksyttiin oletusarvoilla ja kun 
[CameraRig]-komponentin aliobjekteja selataan, löydetään peliobjekti 
nimeltä Controller (right), joka pitää sisällään kuvan 10 mukaisen valmiin 
skriptin, jonka asetuksista varmistetaan, että kohta Input Source on 
asetettu Right Hand tilaan. Ohjaimelle lisätään myös uusi skripti (liite 4) 
jonka asetuksista pitää varmistaa, että Hand Type on Right Hand ja Trigger 
on asetettu InteractUI:ksi (kuva 11). Näiden asetusten avulla ohjaimeen 
liitettävä skriptillä voidaan seurata painoiko pelaaja liipasinta ja osoittiko 
ohjain dialogipuun valintaobjektiin. 

 

 

Kuva 10. Ohjaimessa valmiina oleva skripti. 
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Kuva 11. Input Source on asetettu osoittamaan oikeaa kättä. 

4.5 Interaktio virtuaalimaailmassa 

Opinnäytetyössä pelaajan täytyy pystyä ympärilleen katsomalla löytämään 
kohde, joka avaa dialogipuun. Kun dialogipuu on näkyvillä, siinä on 
nähtävillä kuvaus tilanteesta ja valittavia vaihtoehtoja. Dialogipuuta varten 
tehdään peliobjekti nimeltä DialogTree ja se merkitään aikasemmin 
määritellyksi PointOfInterest merkkiseksi. Lisäksi peliobjektiin lisätään 
laatikkomuotoinen törmääjä (box collider), jonka Is Trigger -ominaisuus 
laitetetaan päälle. Tällä varmistetaan että törmääjän läpi voidaan liikkua, 
mutta törmäys siihen voidaan kuitenkin havaita. Kameraan liitettävä 
skripti (liite 5) tarkistaa osuuko katse, eli kamerasta lähetettävä 
virtuaalinen säde näkymättömän DialogTree-peliobjektin törmääjään. Jos 
niin käy, skriptin kautta lähetetään viesti dialogipuulle jolla se saadaan 
näkyviin pelimaailmaan. Samalla kun dialogipuu muutetaan aktiiviseksi, 
sen laatikkotörmääjä otetaan pois käytöstä. Tällöin ohjaimesta lähetettävä 
säde ei osu dialogipuun törmääjään. 
 
Oikean käden ohjaimeen ohjelmoidaan skripti (liite 4), jolla tutkitaan mihin 
peliobjektiin ohjaimesta lähetettävä virtuaalinen säde osuu. Mikäli 
osumakohdassa on dialogipuussa valittavissa oleva vaihtoehto ja pelaaja 
painaa ohjaimen liipasinta, lähetetään valitulle peliobjektille viesti jolla 
dialogi jatkuu. Ohjaimeen liitetään aliobjekteina pallo ja kuutio joiden 
oletuksena muodostetut törmääjäkomponentit tuhotaan koska ne 
häiritsevät ohjaimesta lähetettävän säteen toimintaa. Kuution ja pallon 
avulla toteutaan yksinkertainen ”laser-osoitin” (kuva 12). Kuutiota 
venytetään osoittimesta lähetetyn säteen pituiseksi ja pallo asetetaan 
säteen törmäyskohtaan pelimaailmassa riittävän pienessä koossa 
(Kerckhove, HTC Vive Tutorial for Unity, 2019). 
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Kuva 12. Ohjain ja siitä lähetettävän säteen (laser-osoitin) visualisointi. 

Dialogin valintaolion havaitseminen tapahtuu niin, että ohjaimesta 
lähetetään Raycast-metodilla virtuaalinen säde. Mikäli säde osuu 
peliobjektiin joka on merkitty DialogChoiceksi, voidaan valinta tehdä 
painamalla ohjaimen liipaisinta. Säteelle määritetään ominaisuuksiksi 
suunta ja pituus. Aiemmin todettiin, että dialogipuun törmääjä otetaan 
pois käytöstä kun dialogi muuttuu näkyväksi. Ohjaimen säde ei näin ollen 
voi osua laatikkotörmääjään joka aiheuttaisi sen, että mikäli 
laatikkotörmääjä olisi dialogin valintojen edessä, ei valintoja pystyttäisi 
tekemään. Kun dialogipuu mahdollisesti loppuu jossain vaiheessa, sen 
laatikkotörmääjä otetaan jälleen käyttöön jotta dialogi voidaan havaita 
uudestaan. 
 
Tässä opinnäytetyössä toteutettava pelimaailman interaktio perustuu 
kolmen peliobjektin vuorovaikutukseen. Kameralla pelaaja voi katsella 
ympärilleen ja havaita asioita. Ohjaimella pelaaja tekee valintoja 
dialogipuun valintojen kanssa. Kamera ja dialogipuu viestivät keskenään, 
samoin ohjain ja dialogipuu. 

4.6 Tekstikentän luonti VR-maailmaan 

Yksi Unityn peruskomponenteista on Text Mesh. Komponentti sisältää 
perusominaisuudet  tekstin tuottamiseen 3D-pelimaailmaan. Text Mesh 
luo kolmiulotteisen geometrian, käytännössä tason, johon varsinainen 
teksti piirretään. (Unity Technologies, Text Mesh, 2019) 
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Opinnäytetyössä tekstiä tarvitaan useassa yhteydessä. Dialogipuulla on 
otsikko, joka kuvaa jotain tapahtumaa tai tilannetta. Näkyviin tulevat 
valinnat esitetään tekstinä. Koska Text Mesh on komponentti, se liitetään 
johonkin peliobjektiin ja voidaan sijoittaa mihin tahansa pelimaailmassa. 
Oletusarvoilla teksti on sumeaa, tämä saadaan muutettua asettamalla 
komponentin merkin koon (character size) arvo pieneksi ja fontin koko 
(font size) muutetaan suureksi. Sopivat arvot löytyvät kokeilemalla. Lisäksi 
teksti saattaa näkyä pelikuvana, riippuen siitä miten tekstin peliobjektin 
transform-komponentin y-akselin rotaatio (rotation) on. Tekstin 
kääntäminen y-akselin ympäri 180 astetta ratkaisee tämän ongelman. 

4.7 Dialogipuun suunnittelu 

Dialogipuun tarkoitus on tuoda pelaajalle tekstinä informaatiota 
pelimaailman tapahtumista. Tämän tiedon perusteella pelaajalle annetaan 
vaihtoehtoja joista hänen täytyy valita. Vaihtoehdot voivat aiheuttaa 
tapahtumia pelimaailmassa ja johtaa uuteen tilanteeseen, jossa on 
valittavina uusia vaihtoehtoja. 
 
Dialogipuun tietorakenne koostuu seuraavista elementeistä 
 Tilanteen tai tapahtuman kuvaus 
 Vaihtoehdot joita pelaajalle annetaan (yksi tai useampia) 
 Dialogin lopetus 
 
Dialogi esitetään pelaajalle tekstinä, joka on liitetty eräänlaiseen paneeliin 
joka ilmestyy pelaajalle kun hän katsoo johonkin tiettyyn kohtaan 
pelimaailmassa. Valinnat tehdään käyttämällä HTC Viven ohjainta. 
 
Dialogipuu on käytännössä syy-seuraus taulukko jossa yksi valinta johtaa 
toiseen (kuva 13). Ohjelmointiosuudessa dialogipuun tietorakenteeseen 
sisällytetään mahdollisuus aiheuttaa myös tapahtumia pelimaailmassa, 
jotka ovat muunlaisia kuin uuden tilanteen selvittäminen tekstinä. 
Tällainen tapahtuma voi olla esimerkiksi maassa makaavan henkilön 
hengitysäänen lakkaaminen. Ei-tekstitapahtumat pitää kuitenkin 
ohjelmoida erikseen, eikä niihin paneuduta tämän opinnäytetyön 
puitteissa tarkemmin. 
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Kuva 13. Havainnekuva dialogipuun etenemisestä. 

Dialogipuussa täytyy näillä tiedoilla olla vähintään seuraavia yksittäisiä 
elementtejä jotka esitellään taulukossa 1. 

Taulukko 1. Elementtejä joita dialogipuun toteuttamiseen tarvitaan. 

Tilannekuvaus Tekstiä 
Lista valinnoista C# List<> 
Yksittäinen valinta Tekstiä 
Tilanne joka seuraa valinnasta Viittus seuraavaan 

tilannekuvaukseen 
Viite peliobjektiin jolle viesti 
lähetetään kun valinta tehdään 

Scenessä oleva peliobjekti 

Viesti peliobjektille joka tekee 
jotain kun valinta tehdään 

Tekstiä 

 
Taulukosta 1 selviää tietorakenne mitä tarvitaan ja jota hyödyntämällä 
voidaan suunnitella luokkia (class), joita tarvitaan varsinaisessa 
ohjelmoinnissa. 
 
Tilannekuvaus sisältää valinnat ja tilannekuvaus voi myös päättää dialogin. 
Tilannekuvausta varten määritellään luokka nimeltä DTNode (liite 6) ja se 
sisältää taulukossa 2 määritellyt elementit. 

Taulukko 2. DTNode luokan (liite 6) elementit. 

NodeText:string Tilanteen kuvaus 
ChoiceList:DTChoice[] Lista valinnoista (DTChoice-

luokan ilmentymiä) 
IsEndNode:bool Onko node dialogin loppu? 
IsEntryNode:bool Onko node dialogin alku? 

 

DTChoice (liite 7) luokka määrittää yksittäisen valinnan, minkä pelaaja voi 
valita (taulukko 3). Luokka toimii tietosäiliönä, jonka perusteella 
käyttöliittymä luodaan ohjelmallisesti. Luokka on monistettavissa listaan 
käyttäen Unityn [System.Serializable] toimintoa. 
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Taulukko 3. DTChoice (liite 7) luokan elementit. 

ChoiceText:string Valinan teksti 
NextNode:DTNode Viittaus seuraavaan 

tilannekuvaukseen 
SelectionTrigger:GameObject Viittaus peliobjektiin 
SelectionMessage:string Viesti joka lähetetään 

SelectionTrigger-peliobjektille 
 

4.8 Dialogipuun ohjelmointi 

Dialoginpuun perustietorakenne on valmiina, mutta pelimaailmaan 
tarvitaan kuitenkin vielä peliobjekteja, joihin tieto ja toiminnallisuus 
sisällytetään. Osa peliobjekteista saadaan valmiina SteamVR:n kautta, osa 
joudutaan luomaan. Peliobjekteihin pitää myös liittää skriptejä, jotta ne 
pystyvät kommunikoimaan keskenään. DialogTree- ja 
VisualChoiceContainer-peliobjekteista tehdään esikoostetut peliobjektit 
käyttämällä Unityn Prefab Builder -ominaisuutta,  jolloin niitä voidaan 
monistaa pelimaailmaan tai toisiin projekteihin. Edellämainittuja voidaan 
myös nimetä uudelleen kuvaamaan paremmin eri tilanteita 
pelimaailmassa. 
 
Unityn Hierarchy-näkymään (kuva 14) luodaan  tarvittavat peliobjektit 
joihin lisätään aliobjekteja sekä skriptejä. Kuvassa 14 peliobjektit on 
monistettu esikoostetuista peliobjekteista ja nimetty uudelleen projektiin 
sopivammiksi. 
 
DialogTree-peliobjekti pitää sisällään DTPanelDetector-skriptin (liite 1), 
jolla tutkitaan katsooko pelaaja kohti dialogipuuta. Dialogipuussa täytyy 
olla myös laatikkotörmääjä-komponentti jonka Is Trigger -valinta on päällä. 
Toisena aliobjektina on TextChoiceVisual, jokas sisältää visuaalisen 
esityksen valintateksteistä. Peliobjektiin lisätään skripti DTUIPanelHandler 
(liite 2). Kolmas aliobjekti DialogTreeNodes sisältää nodet, mitkä sisältävät 
varsinaiset valinnat joita pelaaja voi tehdä. Nodeja monistetaan 
esikoostetusta peliobjektista tarpeellinen määrä ja niiden asetuksia 
muutetaan sekä nodeja linkitetään toisiinsa, jotta valinnat toimivat 
halutulla tavalla. 
 
[CameraRig] on SteamVR:ssä valmiina oleva peliobjekti joka pitää sisällään 
peliobjektit ohjainten ja kameran käyttöön. Oikean käden ohjaimeen  
(Controller right) lisätään skripti RightControllerHandler (liite 4). 
Peliobjektiin lisätään myös kuutio sekä pallo (PointerSphere) joista 
muodostetaan visuaalinen osoitin pelimaailmaan. Camera-peliobjektiin 
liitetään skripti CameraRayCaster (liite 5), jonka avulla tutkitaan mihin 
suuntaan pelaaja katselee ja osuuko katse dialogipuuhun. 
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VisualChoiceContainer määrittää dialogipuun yhden valinnan. 
Peliobjektiin lisätään ChoicePlane joka toimii taustavärinä valinnan 
tekstille. ChoicePlaneen lisätään myös skripti VisualChoiceHandler (liite 3), 
jolla toteutetaan valinnan toiminnallisuus. VisualChoiceText määrittää 
valinnan näkyvän tekstin. Kuvassa 14 nähdään HengitysAanet-nimiseksi 
nimetty peliobjekti, mikä sisältää kaikki tilannekuvaukset sekä valinnat. 
 

 

Kuva 14. Projektiin lisätyt peliobjektit Unityn Hierarchy-näkymässä. 

Dialogipuun asetukset ovat valmiita lukuunottamatta varsinaisia 
tilannekuvauksia ja valintoja. Näitä varten on aikaisemmin määritelty 
DTNode-luokka joka pitää sisällään listan valinnoista, jotka saavat tietonsa 
DTChoice-luokan (liite 7) olioista. 
 
Kun DialogTree siirretään sceneen, TextChoiceVisual-aliobjekti (näkyvä 
käyttöliittymä) asettaa itsensä pois päältä SetActive(false)-metodilla. 
Dialogipuun ylin peliobjekti on toiminnassa ja kun pelaaja katsoo kyseisen 
dialogipuun laatikkotörmääjään, kamerassa oleva CameraRaycaster-
skripti hakee törmäyksestä saadun RaycastHit-olion avulla viittauksen 
peliobjektiin. Dialogipuun ylimpään peliobjektiin on liitetty skripti 
DTPanelDetector ja kameran skripti kutsuu kyseisen skriptin OpenPanel-
metodia joka asettaa dialogipuun TextChoiceVisual-aliobjektin aktiiviseksi 
käyttäen SetActive(true)-metodia ja näin käyttöliittymä tulee näkyväksi 
pelimaailmaan. Vaikka TextChoiceVisual-aliobjekti ei ole ollut näkyvissä, 
siihen sisällytetty skripti on suoritettu scenen käynnistyksen yhteydessä. 
 
TextChoiceVisual-aliobjektin tehtävänä on luoda käyttöliittymä ja siihen 
vaadittavat valinnat ja tekstit. Peliobjekti saa tarvittavat alkutietonsa 
InitialNode-oliomuuttujasta. Dialoginpuun suunnittelijan pitää asettaa 
tämä Unityn editorissa raahamalla aloitus-node Unityn Inspector ikkunasta 
löytyvään kohtaan jossa on DTUIPanelHandler-skriptin asetuksia (kuva 15). 
Valinnat luodaan ohjelmallisesti ja jokainen valinta on instanssi 
VisualChoiceContainer-esikoostetusta peliobjektista. Jokaiselle instanssille 
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annetaan viite DTUIPanelHandler-skriptiin, jotta ohjaimen skripti pystyy 
kutsumaan käyttöliittymän ActivateNode-metodia, jolla tuhotaan vanhat 
valinnat ja luodaan uudet. Valinnan instanssille annetaan ohjelmallisesti 
viite valinnan DTChoice-tietoon (liite 7) josta saadaan viite seuraavaan 
nodeen.  
 

 

Kuva 15. DTUIPanelHandler skriptin asetukset. 

Tilanteiden ja valintojen lisääminen tapahtuu DialogTreeNodes-aliobjektin 
avulla.  Tämän peliobjektin aliobjekteiksi on lisätty kaksi peliobjektia joihin 
on kumpaankin liitetty skripti DTNode. Nämä peliobjektit on nimetty 
node1 ja end node nimillä. Node1-peliobjektia voidaan monistaa haluttu 
määrä ja kopiot voidaan nimetä uudelleen kuvaamaan paremmin 
tilannetta (kuva 14). Node pitää sisällään myös listan valinnoista joita 
pelaajalle tulee näkyviin. Valinnat ovat DTChoice-luokan (liite 7) 
ilmentymiä. 
 
Teksteihin saadaan rivinvaihto lisäämällä tekstiin \n (newline) 
merkkiyhdistelmä. Valintateksti saa olla enintään kolme riviä pitkä. 
Käyttöliittymä ei ole erityisen älykäs, joten se ei kykene muokkaamaan 
kokoaan sen mukaan kuinka paljon tekstiä on. Dialogipuun suunnittelijan 
täytyy huolehtia siitä, että tekstit eivät esimerkiksi mene yli taustoistaan. 
 
Dialogipuu ja siihen liittyvät sisällöt muutetaan paketiksi (Export Package 
toiminto), mikä voidaan myöhemmin lisätä mihin tahansa muuhun 
projektiin, joka käyttää SteamVR:ää. Dialogipuun ominaisuuksia voidaan 
ohjelmoida ja muokata uudestaan uudessa projektissa, mikäli jokin 
ominaisuus ei toimi halutulla tavalla. 

4.9 Tilaajan dialogipuun luominen 

Liitteessä 8 on opinnäytetyön tilaajan toimittama ehdotelma dialogipuusta 
jossa pelaaja havainnoi maassa makaavan henkilön hengitystä. Luodaan 
esimerkki muutamasta nodesta, joiden avulla selvitetään järjestelmän 
toimivuutta. 
 
Ensimmäisenä sceneen raahataan esikoostettu peliobjekti DialogTree, 
asetellaan se haluttuun paikkaan ja määritellään laatikkotörmääjän muoto 
ja paikka. Kuvassa 16 nähdään, että laatikkotörmääjä on lähellä maassa 
makaavaa henkilöä ja katsomalla hahmoon päin, dialogipuu muuttuu 
aktiiviseksi. 
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Kuva 16. Dialogipuu on asetettu sceneen ja sen laatikkotörmääjän 
muotoa ja paikkaa on muokattu. 

Dialogipuun nodejen nimet nimetään niin, että ne kuvaavat jollain tavalla 
tilannetta. Tämä selkeyttää dialogin rakentamista. Tässä tapauksessa 
toteutetaan tilanne, jossa pelaajan pitää selvittää asiakkaan hengitykseen 
liittyviä asioita. 
 
Alkutilanteessa pelaaja voi tehdä havainnon  jossa maassa makaa henkilö. 
Henkilöä katsomalla dialogipuu avautuu (kuva 19) ja tuo esille kuvassa 17 
esitetyt vaihtoehdot. Valinta jossa henkilö hengittää haukkoen johtaa 
uuteen dialogiin jossa pelaaja voi valita oikean tai väärän vastauksen. Tässä 
tapauksessa oikea vastaus on astmakohtaus. Kuvassa 18 on esitetty eri 
vaihtoehdot ja niiden seuraukset. Valitsemalla Astmakohtauksen, 
dialogipuu siirtyy seuraavaan nodeen, joka on ilmoittaa pelaajalle tiedon 
oikeasta vastauksesta ja antaa mahdollisuuden aloittaa koko dialogipuu 
alusta. Esimerkki on yksinkertainen, mutta demonstroi dialogipuun 
toimivuutta.  
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Kuva 17. Dialogipuun alkutilanne. 

 

Kuva 18. Alkutilanteesta seuraava tilanne ja oikea vastaus. 
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Kuva 19. Dialogipuu on avautunut ja pelaaja on valitsemassa ensimmäistä 
vaihtoehtoa. 
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyötä varten kehitettiin yksinkertainen virtuaalitodellisuutta 
hyödyntävä kotihoidon opiskelua tukeva peliprojekti. Projektin tavoitteita 
olivat yleiskäyttöisen dialogipuun kehittäminen virtuaalitodellisuutta 
hyödyntävään pelimaailmaan sekä HTC Vive -virtuaalilasien ohjaimen 
perusohjelmoinnin ja käytön selvittäminen dialogipuun käyttöliittymään. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa selvitettiin virtuaalitodellisuuden 
määritelmiä, vaatimuksia sekä hyötyjä ja haittoja, joita nykyteknologia 
toistaiseksi aiheuttaa.  Merkittävänä haasteena havaittiin, että 
virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä laitteistoja on melko vähän jopa peleihin 
orientoituneessa yhteisössä kuten Steam-sisältöpalvelussa. Tästä johtuen 
oppilaitosten rooli VR-laitteiden tarjoamisessa opiskelijoille pitäisi olla 
merkittävä. 
 
Virtuaalitodellisuuden käyttöönotto Unity-pelimoottorilla onnistui Valve 
Corporationin kehittämän SteamVR-rajapinnan avulla. Suurimmat 
haasteet VR:n osalta olivat ohjainten käyttöönotossa ja oikean käden 
ohjaimeen liitetetyn liipasimen käytön ohjelmoinnissa. 
Virtuaalitodellisuuden ohjelmointiin ja käyttöönottoon käytettiin pitkälti 
Van de Kerckhoven  HTC Vive Tutorial for Unity sivustoa. Aikaisempi 
osaamiseni C#-ohjelmoinnista ja Unityn tarjoamista mahdollisuuksista 
loivat hyvän pohjan dialogipuun tietorakenteen ja sen toteuttamiseen 
pelimaailmaan. Varsinaista testaus-suunnitelmaa ei tehty opinnäytetyön 
puitteissa, vaan testaaminen tapahtui ad hoc -tyylillä käytännön 
toteutuksen aikana. 
 
Kun dialogipuu todettiin toimivaksi eristettiin kaikki tarpeelliset skriptit ja 
esikoostetut peliobjektit omaksi paketikseen käyttämällä Unityn Export 
Package -toimintoa. Luotu paketti voidaan ottaa käyttöön toisessa VR-
projektissa käyttämällä Unityn Import Custom Package -toimintoa, 
vaatimuksenaan, että käytännön osiossa mainitut rajapinnat ja 
määritykset olisivat oikein. 
 
Mahdollista jatkokehitystä varten dialogipuuhun sisällytettiin 
yksinkertaistettu toiminto, jonka avulla pelimaailman muille peliobjekteille 
voitaisiin lähettää viestejä ja näin saada enemmän pelillisiä elementtejä 
käyttöön. Dialogipuuhun lisättiin myös laskuri, jonka avulla voidaan 
tarkkailla montako kertaa dialogipuu on näytetty vai näytetäänkö se vain 
kerran. Opinnäytetyön päämäärä oli kuitenkin dialogipuun kehittäminen 
toimivaksi eikä pelattavan kotihoitopelin tuottaminen, joten aikaisemmin 
mainittuja ominaisuuksia ei lopullisessa projektissa hyödynnetty. 
Jatkokehityksen kannalta tärkein kohde olisi dialogipuun käyttöliittymän 
parantaminen. Käyttöliittymä ei mukaudu tekstien pituuksien mukaan ja 
on käytännössä aina saman kokoinen. Yhtenä ratkaisuna tähän olisi Unityn 
Text Mesh -komponentin vaihtaminen Text Mesh Pro -komponenttiin, 
mikä on huomattavasti kehittyneempi versio tekstin näyttämiseen 
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pelimaailmassa. Dialogipuun visuaalisuudessa piti ottaa huomioon 
virtuaalilasien resoluutio sekä kuvan tarkkuus, jotta teksti ei olisi joko liian 
suurta tai liian pientä. Näitä ongelmia pitäisi jatkossa testata projektin 
ulkopuolisilla pelaajilla sekä eri laitteistoilla jotta voitaisiin kerätä riittävästi 
tietoa paremman lopputuloksen saamiseksi. 
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Liite 1 
DTPanelDetector SKRIPTIN LÄHDEKOODI 
using UnityEngine; 
 
/// <summary> 
/// Opens the panel when player looks at its collider 
/// </summary> 
public class DTPanelDetector : MonoBehaviour 
{ 
 
    public bool DetectOnce; 
    public int DetectCounter = 0; 
 
    public GameObject VisualPanel; // reference to visual panel go in DialogTree 
                                   // set this manually in Inspector 
     
    /// <summary> 
    /// Set the actual textpanel active in scene. 
    /// </summary> 
   public void OpenPanel() 
        { 
        if (DetectOnce && DetectCounter == 0) VisualPanel.SetActive(true); 
        if (!DetectOnce) VisualPanel.SetActive(true); 
        DetectCounter++; 
        } 
} 
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Liite 2/1 
DTUIPanelHandler SKRIPTIN LÄHDEKOODI 
 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
/// <summary> 
/// Class works as a UI panel for dialogtree. It takes it's data from SourceNode 
/// and all text is then generated from that source. It handles generating new set of choices. 
/// </summary> 
 
    // TAG = TextChoiceVisual 
[RequireComponent(typeof(DTNode))] 
public class DTUIPanelHandler : MonoBehaviour 
{ 
    public DTNode InitialNode;  // the initial node when dialogtree is started, or restarted 
    public DTNode SourceNode;   // dialogtreenode where to fetch data, this includes user choices 
 
    public TextMesh HeaderText;     // main text of the node, this comes from SourceNode 
    private List<GameObject> Choices;    // list of user choices (DTChoices inside gameobjects) 
 
    public GameObject ChoicePrefab; // prefab for a choice, this is the visual for a choice 
 
    void Start() 
    { 
        gameObject.SetActive(false); // panel is not active at start, but the its container is so it can be detected by 
camera 
        Choices = new List<GameObject>(); 
        StartDialogTree(); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Starts the dialog from initial node (restart) 
    public void StartDialogTree() 
        { 
        ActivateNode(InitialNode); 
        } 
 
    /// <summary> 
    /// Activates new node. This is called from controllers handler 
    /// </summary> 
    /// <param name="newNode"></param> 
    public void ActivateNode(DTNode newNode) 
        { 
        SourceNode = newNode; 
        CreateVisualHandler(); 
        if (SourceNode.IsEndNode) 
            { 
            gameObject.SetActive(false); 
            StartDialogTree(); 
            } 
        } 
 
    /// <summary> 
    /// Init panel for texts 
    /// </summary> 
    private void CreateVisualHandler() 
        { 
        string txt = SourceNode.NodeText; 
        txt = txt.Replace("\\n", "\n"); 
        HeaderText.text = txt; 
        foreach (GameObject go in Choices) 
            { 
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Liite 2/2 
           
Destroy(go); 
            } 
        Choices.Clear(); 
        GenerateChoices(); 
        } 
 
    // generate choices and add them to list 
    // show them in visual panel 
    private void GenerateChoices() 
        { 
        int cCOunt = SourceNode.ChoiceList.Length; 
        for (int i=0; i<cCOunt; i++) 
            { 
            // create list of visual choices 
            GameObject go = Instantiate(ChoicePrefab, this.gameObject.transform); 
            go.GetComponentInChildren<VisualChoiceHandler>().ChoiceReference = SourceNode.ChoiceList[i];    // get 
ref to DTChoice inside visual UI 
            go.GetComponentInChildren<VisualChoiceHandler>().DTPanelHandler = this; // store reference to this 
handler into DTChoice 
            Choices.Add(go); 
            } 
 
        int index = 0; 
        Vector3 PanelPos = new Vector3(); // get initial position for choices, this is the middle of dialogtree 
        PanelPos.y += 0.15f;    // move it up a bit, this is the local position for choices 
 
        foreach (GameObject go in Choices) 
            { 
            float nextY; 
            TextMesh tm; 
            string t = SourceNode.ChoiceList[index].ChoiceText; // get the choicetext in var 
            t = t.Replace("\\n", "\n"); // insert newlines 
            tm = go.gameObject.GetComponentInChildren<TextMesh>(); // get reference to TextMesh of choice 
            tm.text = t; 
 
            // this returns the y-scale of the backplane of a choice 
            nextY = 
go.gameObject.GetComponentInChildren<VisualChoiceHandler>().CalcSize(SourceNode.ChoiceList[index].ChoiceTex
t); 
            Vector3 newPos = new Vector3(); 
            newPos.y += (nextY / 2f); // this is bad hardcoding 
            newPos.x += 0.91f / 2f - 0.01f; 
            tm.transform.localPosition = newPos; // try to center TextMesh using local position so it is relative to 
background 
 
            // position the panel (go is the parent container), use localPosition 
            go.transform.localPosition = PanelPos; 
            PanelPos.y -= nextY / 2f; 
            PanelPos.y -= 0.08f; 
            index++; 
            } 
        } 
} 
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Liite 3 
VisualChoiceHandler SKRIPTIN LÄHDEKOODI 
 
using UnityEngine; 
 
/// <summary> 
/// Handles behaviour of a single ui-choice. 
/// </summary> 
public class VisualChoiceHandler : MonoBehaviour 
{ 
    public DTChoice ChoiceReference;        // reference to choicedata 
    public DTUIPanelHandler DTPanelHandler; // reference to panelhandler 
    public Color HighLightColor; 
    public Color NormalColor; 
 
    private Renderer rend; 
 
    private void Start() 
        { 
        rend = gameObject.GetComponent<Renderer>(); 
        ColorUtility.TryParseHtmlString("#20661F", out NormalColor); 
        ColorUtility.TryParseHtmlString("#20751F", out HighLightColor); 
        LowColor(); 
        } 
 
    public float CalcSize(string txt) 
        { 
        txt = txt.Replace("\\n", "\n"); // create new string with newlines 
        string[] str = txt.Split('\n'); // split it to find out how many lines 
 
        int rows = str.Length;  // how many rows... 
        if (rows > 1) rows--; 
 
        Vector3 scale = transform.localScale;   // rescale y according to rows 
        scale.y = rows * 0.07f; 
        transform.localScale = scale; 
        Vector3 pos = transform.localPosition; 
        transform.localPosition= pos; 
        return scale.y; 
        }  
    public void OnTriggerEnter(Collider other) 
        { 
        if (other.gameObject.tag == "LaserPointer") HiColor(); 
        } 
 
    public void OnTriggerExit(Collider other) 
        { 
        if (other.gameObject.tag == "LaserPointer") LowColor(); 
        } 
 
    private void HiColor() 
        { 
        rend.material.color = HighLightColor; 
        } 
 
    private void LowColor() 
        { 
        rend.material.color = NormalColor; 
        } 
} 
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RightControllerHandler SKRIPTIN LÄHDEKOODI 
 
using UnityEngine; 
using Valve.VR; 
 
// TAG = LaserPointer 
    /// <summary> 
    /// Handler for controller and pointer-beam or laserbeam 
    /// </summary> 
public class RightControllerHandler : MonoBehaviour 
{ 
    private GameObject target;      // reference to gameobject that is pointed    
 
    public GameObject laserCube;    // laser ray 
    public GameObject pointerBall;  // hitpoint marker 
    public LayerMask Mask; 
 
    public float rayLength = 3.0f; 
    private Transform tr; 
 
    public SteamVR_Input_Sources handType;  // these are set in unity editor-camerarig 
    public SteamVR_Action_Boolean trigger;  // button type 
     
    void Start() 
        { 
        tr = GetComponent<Transform>(); 
        } 
 
    void Update() 
        { 
        ControllerRayTest(); 
        TestTriggerPress(); 
        } 
 
    // Check is player presses trigger AND if a choice is target 
    private void TestTriggerPress() 
        { 
        if (trigger.GetStateDown(handType)) 
            { 
            if (target != null && target.gameObject.tag == "DialogChoice") 
                { 
                VisualChoiceHandler vch = target.GetComponent<VisualChoiceHandler>(); // get reference to handler of 
choice-ui 
                 
                if (vch.ChoiceReference.SelectionTrigger != null)   // if choice has reference to go for doing something 
                    { 
                    vch.ChoiceReference.SelectionTrigger.SendMessage(vch.ChoiceReference.SelectionMessage); // call a 
function in it 
                    } 
 
                // change to new node! 
                vch.DTPanelHandler.ActivateNode(vch.ChoiceReference.NextNode);  // get references to panelhandler and 
call it to change node 
                } 
            } 
        } 
 
    // cast ray and store colliding gameobject if hit 
    private void ControllerRayTest() 
        { 
        RaycastHit rayhit;  // store hit info here 

Liite 4/2 
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        Ray camRay = new Ray(tr.position, tr.forward);  // create a ray from controllers pos and forward vector 
        if (Physics.Raycast(camRay, out rayhit, rayLength, Mask)) 
            { 
            target = rayhit.collider.gameObject;    // store collided gameobject 
             
            // handle "laserbeam" 
            Vector3 newPos = new Vector3(); 
            newPos = Vector3.Lerp(tr.position, rayhit.point, 0.5f); 
            laserCube.transform.position = newPos; 
            Vector3 newScale = new Vector3(0.001f, 0.001f, rayhit.distance+0.01f); 
            laserCube.transform.localScale = newScale; 
 
            // handle pointer sphere 
            Vector3 pos = rayhit.point; 
            pointerBall.transform.position = pos; 
            } 
        else 
            { 
            target = null;  // ray did not hit anything, so no target 
            } 
        } 
    } 
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Liite 5 
CameraRayCaster SKRIPTIN LÄHDEKOODI 
 
using UnityEngine; 
 
/// <summary> 
///  Casts a ray from camera and detects if it hits gameobject 
///  tagged as PointOfInterest 
/// </summary> 
public class CameraRaycaster : MonoBehaviour 
{ 
    public GameObject sphere; 
 
    public float rayLength = 3.0f; 
    private Transform tr; // trasform of the camera 
 
    void Start() 
    { 
        tr = GetComponent<Transform>(); 
    } 
 
    void Update() 
    { 
        RaycastHit rayhit; 
        Ray camRay = new Ray(tr.position, tr.forward); 
        if (Physics.Raycast(camRay, out rayhit, rayLength)) 
            { 
            Vector3 pos = rayhit.point; 
            sphere.transform.position = pos; 
 
        if (rayhit.collider.gameObject.tag == "PointOfInterest") 
                { 
                GameObject target = rayhit.collider.gameObject;     // get the parent go of collider 
                target.GetComponent<DTPanelDetector>().OpenPanel(); // and open the dialogtree 
                } 
            } 
    } 
} 
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Liite 6 
DTNode SKRIPTIN LÄHDEKOODI 
 
using UnityEngine; 
 
public class DTNode : MonoBehaviour 
{ 
    public string NodeText; 
    public DTChoice[] ChoiceList; 
    public bool IsEndNode = false; 
    public bool IsEntryNode = false; 
} 
  



40 
 

 
 

Liite 7 
DTChoices SKRIPTIN LÄHDEKOODI 
 
using UnityEngine; 
 
[System.Serializable] 
public class DTChoice 
{ 
    public string ChoiceText = "Empty Choice";   // actual text for player 
    public DTNode NextNode = null;              // choosing this choicetext leads to this DTNode 
    public GameObject SelectionTrigger = null;  // gameobject containing script for doing something 
    public string SelectionMessage = "SendMessage";   // message for SelectionTrigger    
} 
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Liite 8/1 
TILAAJAN DIALOGI 
Hengity
s 
(Kliinin
en 
hoitoty
ö, 
s.432-
433) 

1. 
hengitysäänet 

Havaittavissa 
(Jatkokysymy
s: Mitä 
huomioita 
teit asiakkaasi 
hengityksestä
?) 

Hengittää 
haukkoen 
 

Jatkokysymyksen
ä: Mistä voi olla 
kyse? (Ja tähän 
valintavaihtoehd
ot) 

x  
x 
x 

Hengittää 
kuorsaten 

Jatkokysymyksen
ä: Mikä on 
johtopäätöksesi? 
(Ja tähän 
valintavaihtoehd
ot?) 

x 
x 
x 

Hengittää 
katkonaisesti 
(hengityskatkok
set) 

Jatkokysymyksen
ä: Mikä voi 
aiheuttaa 
hengityskatkokse
t? (Ja tähän 
valintavaihtoehd
ot) 

x 
x 
x 

Symmetria 
hengityslihaksiss
a 

Jatkokysymyksen
ä: Mitä tarkoittaa 
symmetria 
hengityslihaksiss
a? (Ja tähän 
valintavaihtoehd
ot) 

x 
x 
x 

Hengityksen 
apulihakset 
käytössä 

Jatkokysymyksen
ä: Mikä voi 
aiheuttaa 
hengityksen 
apulihasten 
käytön tms.? (Ja 
tähän 
valintavaihtoehd
ot) 

x 
x 
x 

Ei 
havaittavissa 
(Jatkokysymy
s: Miten 
toimit?) 

Avun 
hälyttäminen 
(vaihtoehtoina: 
112 
Hälytyskeskus  
vai 116117 
Päivystysapu?) 

  

Ensiapu Jatkokysymys: 
opiskelijalla 
näkyy 
valintavaihtoehd

x 
x 
x 
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ot 
elvytyskaavasta 

2. 
hengityksen 
esteettömyys
/ 
vierasesine/m
uu syy esim. 
ödeema, 
aspiraatio 
 

Hengitys 
esteetöntä 

Jatko-ohje: siirry 
seuraavaan 
vaiheeseen 

   

Hengitys 
estynyt 
(Jatkokysymy
s: Miten 
toimit?) 

Turvaa esteetön 
hengitys 
(Jatkokysymys: 
Miten turvaat 
esteettömän 
hengityksen?) 

Tähän 
valintavaihtoehd
ot: 
x 
x 
x 
x 

 

3. 
hengitystaaju
us,  
säännöllinen/ 
epäsäännöllin
en 
 

Säännöllinen 
hengitystaaju
us 

Jatko-ohje: siirry 
seuraavaan 
vaiheeseen 

   

Epäsäännöllin
en 
hengitystaaju
us 
(Jatkokysymy
s: miten 
toimit? Tai 
Mikä voi olla 
kyseessä?) 

Jatko-kysymys: 
miten toimit ja 
tähän 
vaihtoehdot? 

  

 


