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The thesis examines software development of Internet bots for Discord. There 
exists a JavaScript library called discord.js, which is built for bot development. 
The documentation of the library is extensive and somewhat confusing. The goal 
of the thesis was to make a report of the features of the library and the process 
of Internet bot development. A small project was also programmed to demon-
strate how the development happens in practice. 
 
The official documentation of the library and the official guide for creating Discord 
bots were the most used sources. The report consists of three parts. The first part 
presents how to create a bot, what kind of structure the project should have and 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

API Ohjelmointirajapinta (Application Programming Interface), 

rajapinta, jonka avulla kaksi tai useampi ohjelmaa voivat 

välittää tietoa toisilleen 

Botti Ohjelma, joka suorittaa automaattisia tehtäviä 

Discord Videopeliyhteisölle suunnattu viestitys- ja puheluohjelma 

Fyysinen palvelin Ohjelmia suorittava tietokone (eri asia kuin Discord-palve-

lin) 

Git Hajautettu versionhallintajärjestelmä, joka toimii suurim-

malla osalla käyttöjärjestelmistä 

GitHub Suosittu Git-projektien isännöintipalvelu 

Käyttäjä Discord-ohjelmaan rekisteröitynyt ihminen (tai botti) 

Node.js JavaScript-ajoympäristö, joka mahdollistaa koodin ajami-

sen palvelinympäristössä 

Palvelin Discord-palvelin, yhteisö, joka koostuu käyttäjistä ja kana-

vista 

Promise JavaScript-ohjelmoinnissa käytettävä objekti, joka kuvas-

taa asynkronisesti suoritetun operaation onnistumista tai 

epäonnistumista, palauttaa usein jonkinlaisen arvon (esi-

merkiksi API-kutsu, joka onnistuttuaan palauttaa dataa), 

mahdollistaa then ja catch-funktioiden käytön 

Rooli Käyttäjän asema, joka määrää käyttäjän oikeudet palveli-

mella sekä sijainnin käyttäjälistalla 

Tapahtuma Käyttäjän tai järjestelmän toimenpide, johon botti voi rea-

goida, esimerkiksi viestin vastaanottaminen 

Tekstikanava Palvelimen kanava, jonne käyttäjä voi lähettää viestejä 

Toiminto Toimenpide, jonka botti voi tehdä, esimerkiksi viestin lähet-

täminen 

Unicode Merkistöstandardi, joka sisältää kirjaimia, numeroita, eri-

koismerkkejä sekä emojeja 

Äänikanava  Palvelimen kanava, jossa käyttäjä voi puhua reaaliaikai-

sesti muiden kanavan käyttäjien kanssa 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyö käsittelee bottien kehittämistä Discord-alustalle. Botit ovat ohjel-

mia, jotka suorittavat joko automaattisesti tai erillisestä komennosta prosesseja. 

Niitä käytetään useasti toistuvien tai työläiden prosessien suorittamiseen. Dis-

cord on videopeliyhteisölle suunnattu pikaviestintä- ja puheluohjelma. 

 

Discord-ohjelmalla on olemassa API, jonka päälle on rakennettu discord.js-kir-

jasto JavaScript-kielelle ja discord.py-kirjasto Python-kielelle. Kirjastot yksinker-

taistavat ja helpottavat rajapinnan kanssa kommunikoimista. JavaScriptin dis-

cord.js-kirjasto on laaja ja sen virallinen dokumentaatio kattava. Opinnäytetyön 

tekijä kuitenkin kokee dokumentaation hyvin vaikeaselkoiseksi johtuen erilaisten 

luokkien suuresta lukumäärästä sekä luokkien välisistä monimutkaisista suh-

teista. Virallinen ohjekirja on sisällöltään suppea eikä anna lukijalle kuin yksinker-

taisimman pohjan bottien kehittämiselle. Discord-bottien kehittäminen vaatii ke-

hittäjän etsimään epävirallisia tutoriaaleja ymmärtääkseen botin toimintaa. 

 

Tavoite on luoda johdonmukainen esitys bottien kehittämisestä ja niiden toimin-

nasta. Kirjastojen monimutkaiset dokumentaatiot ja tutoriaalien itsenäinen etsi-

minen tekevät bottien kehittämisestä vaikeasti lähestyttävän. Tarkoitus on luoda 

mahdollisimman selkeä ja johdonmukainen selvitys bottien kehittämisestä sekö 

discord.js-kirjaston tärkeimmistä luokista ja toiminnoista. Selvityksen tueksi luo-

daan myös esimerkkiprojekti, joka esittää käytännönläheisesti kehitysprosessia. 

 

Teoksen lähteinä on käytetty pääasiassa virallista dokumentaatiota sekä ohjekir-

jaa. Erilaiset aiheeseen liittyvät tutoriaalit ovat olleet tukena selvitystä tehdessä. 
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2 TAUSTA 

 

 

2.1 Botit 

 

Botit ovat ohjelmia, jotka suorittavat automatisoituja tehtäviä. Kuten robotit, joiden 

nimestä ”botti”-sana juontuu, botit on usein tarkoitettu tekemään töitä, jotka olisi-

vat ihmiskäyttäjälle työläitä tai hyvin yksitoikkoisia. Boteilla ei tavallisesti ole min-

käänlaista erillistä graafista käyttöliittymää, vaan niiden toimintoja ohjataan ko-

mentoriviltä. Bottien koodi voi kuitenkin olla hyvinkin monimutkaista varsinkin, jos 

se käyttää hyödykseen oppimisalgoritmeja. 

 

Boteilla on useita eri käyttötarkoituksia. Jotkin hakukoneet käyttävät botteja inter-

netsivustojen selaamiseen ja indeksoimiseen hakuja varten (Google LLC, How 

Google Search Works). Tällainen on esimerkiksi Googlen Googlebot. Botteja 

käytetään laajasti asiakaspalvelun tukena. Ne tehostavat asiakaspalvelua erityi-

sesti yksinkertaisten ongelmien kanssa ja säästävät yhtiöiltä rahaa, kun niin mon-

taa ihmisasiakaspalvelijaa ei tarvitse palkata (CommBox, How Can Chatbots…). 

Ne voivat myös hoitaa yksinkertaisia tehtäviä, kuten ajanvarauksia. Botteja voi 

rakentaa käytännössä mille tahansa palvelulle, jolla on API. Useille eri pikavies-

tintäsovelluksille ja -palveluille (kuten Internet Relay Chat ”IRC” ja Discord) on 

olemassa botteja, jotka hallitsevat eri käyttäjien oikeuksia ja viestejä tai noutavat 

käyttäjien pyynnöstä tietoa internetistä.  Botteja voidaan käyttää myös haitallisiin 

tarkoituksiin, kuten roskasähköpostien lähettämiseen ja palvelunestohyökkäyk-

siin, joilla pyritään häiritsemään tai estämään verkkosivujen normaali käyttö. 

 

 

2.2 Discord 

 

Discord on 13.5.2015 julkaistu Discord Inc (tuolloin Hammer & Chisel) julkaisema 

pikaviestintä- ja puheluohjelma. Sovellus on suunnattu ensisijaisesti videopeliyh-

teisölle. Sen kehityksessä pyrittiin luomaan ohjelma, joka kykenisi mahdollisim-

man pieniviiveiseen puheluun mahdollisimman pienellä taakalla laitteen suoritus-
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kyvylle. Ohjelma on sitten laajentunut puheluiden ja käyttäjien välisten yksityis-

viestien lisäksi sisältämään reaaliaikaisia videopuheluita, näytönjakoa, ohjelmien 

ja pelien lähetyksiä (kuva ja ääni) sekä palvelimia. 

 

Ohjelma toimii Windows, MacOS, Android, iOS, iPadOS ja Linux-käyttöjärjestel-

miä sekä selainsovelluksena. Käyttöliittymä on koodattu JavaScriptillä React-kir-

jastoa käyttäen. Mobiilissa on käytetty React Nativea. Muita koodaamiseen käy-

tettyjä kieliä ovat Elixir, Python, Rust, Go ja C++. 

 

Discord-palvelimet ovat yhteisöjä, jotka sisältävät käyttäjiä ja erilaisia kanavia 

kommunikointia varten. Palvelimilla käyttäjillä voi olla rooleja, jotka määräävät 

käyttäjän nimimerkin värin ja paikan käyttäjälistalla. Roolien kautta käyttäjät voi-

vat myös saada erikoisoikeuksia, esimerkiksi oikeuden luoda kanavia, poistaa 

viestejä tai hiljentää käyttäjiä puheluissa. 

 

 

2.3 Discord-botit 

 

Discord-ohjelmalla on oma API, johon ohjelmat voi tehdä kutsuja ja saada takai-

sin dataa. Tämän API:n käyttämisen suoraviivaistamiseksi on tehty Discord-kir-

jasto. Sekä discord.js että discord.py -kirjastojen virallisten dokumentaatioiden 

mukaan kirjastot mahdollistavat oliopohjaisen ohjelmoinnin, jolloin koodi on hel-

pommin tuotettavaa ja luettavaa. Tämä kirjasto on saatavilla JavaScriptillä ja Pyt-

honilla. Kummankin kirjaston lähdekoodi on avoimesti luettavissa GitHub-sivus-

tolla. Kirjastoja kehitetään jatkuvasti ja se pyritään pitämään ajan tasalla API:n 

päivityksien kanssa. 

 

Botit ovat käytännössä käyttäjiä palvelimilla. Ne kykenevät lähettämään viestejä, 

liittymään äänikanaville ja muokkaamaan palvelimen asetuksia niin kuin muutkin 

käyttäjät. Botti ei kykene tekemään mitään, mihin sillä ei ole oikeuksia. Bottikäyt-

täjän erottaa muista käyttäjistä nimimerkin jälkeen olevasta ”BOT”-nimikkeestä. 

Bottiohjelman täytyy olla ajossa omalla fyysisellä palvelimella toimiakseen. Fyy-

sinen palvelin voi olla kehittäjän tietokone, palvelinkäyttöön tarkoitettu erillinen 

tietokone tai verkossa tarjottu palvelintila. Kun bottiohjelma on onnistuneesti 
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käynnistetty, bottikäyttäjän tila palvelimilla muuttuu läsnä olevaksi. Tällöin käyttä-

jät palvelimella voivat lähettää botille komentoja. 
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3 KEHITYSYMPÄRISTÖ 

 

 

3.1 Tarvittavat teknologiat 

 

Discord-bottien kehittämisen voi tehdä joko Python tai JavaScript -ohjelmointikie-

lellä. Tässä opinnäytetyössä käsitellään kehitystä JavaScript-ympäristössä joh-

tuen opinnäytetyön tekijän aiemmasta kokemuksesta kyseisen ohjelmointikielen 

kanssa. JavaScript-koodia voi sellaisenaan suorittaa vain selaimessa. Ja-

vaScript-koodin ajaminen palvelinympäristössä onnistuu Node.js-ajoympäristön 

avulla. Kehitystä varten täytyy olla asennettuna Node.js. 

 

Kehittäjällä täytyy olla Discord-käyttäjä. Kehitystä helpottaa Discord-palvelin, jolle 

botin voi laittaa kehitysvaiheessa toiminnan testaamista varten. 

 

 

3.2 Botin luominen 

 

Botin luominen tapahtuu Discord Developer Portalissa. Portaalissa ei ole vaihto-

ehtoa suomenkieliselle käyttöliittymälle, joten tässä osiossa sivuston välilehtiä ja 

painikkeita kuvataan niiden englanninkielisillä otsikoilla. 

 

Portaaliin kirjautuminen tapahtuu Discord-käyttäjällä. Botin luomista varten täytyy 

ensin luoda sovellus. Sovelluksen luominen tapahtuu painikkeesta ”New Appli-

cation” portaalinäkymän oikeassa yläreunassa (Kuva 1). 
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KUVA 1. Discord Developer Portal etusivunäkymä 

 

Kun sovellus on luotu, sen voi avata. Sovelluksen näkymässä sille voi lisätä ni-

men, ikonin ja kuvauksen. Nämä tiedot eivät vaikuta luotavan botin nimeen tai 

ikoniin. Itse botti luodaan ”Bot”-välilehdellä. Se tapahtuu painamalla ”Add Bot”-

painiketta. Yhdelle sovellukselle voi luoda vain yhden botin. Kun botti on kerran 

luotu, sitä ei voi poistaa. 

 

Botin hallintasivulla botille voi lisätä ikonin ja käyttäjänimen. Nämä tulevat näky-

viin palvelimilla, joille botti lisätään. Tietojen alta löytyy token, joka täytyy erikseen 

avata. Tokenia käytetään botin kirjautumiseen palvelimille, joten se on erityisen 

tärkeä pitää salassa. Jos token vuotaa kolmansille osapuolille, uuden tokenin voi 

generoida ”Regenerate”-painikkeesta (Kuva 2). 
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KUVA 2. Botin hallintasivu 

 

Perustietojen alla botin hallintasivulla on botin toimintaan liittyviä valintoja. En-

simmäisenä on kaksi valintaa liittyen botin auktorisoimiseen. ”Public bot”-valinta 

kertoo, voiko kuka tahansa lisätä botin haluamalleen palvelimelle, vai voiko li-

säyksen tehdä vain botin luonut henkilö. ”Requires OAuth2 code grant”-valinta 

pitää huolta, ettei bottia lisätä palvelimelle ennen kuin sovellus saa tarvittavat oi-

keudet. Jos sovellus on tehty vain botin luomista varten, tätä valintaa ei välttä-

mättä tarvitse tehdä. 

 

Tieto palvelimien käyttäjälistauksesta ja käyttäjien läsnäolosta on herkkäluon-

teista tietoa. Tästä syystä ”Privileged Gateway Intents”-väliotsikon alla tulee ker-

toa, aikooko botti käyttää tätä tietoa mihinkään. Jos näitä kohtia ei valita, botti ei 

oletusarvoisesti saa tietoa palvelimelta. 
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Viimeisenä hallintasivulla on botin käyttöoikeuden palvelimilla, joille se lisätään. 

”Bot Permissions”-väliotsikon alta voi valita, mitä botti kykenee tekemään palve-

limella. Tämä ei lisää botille automaattisesti oikeuksia, vaan generoi numerosar-

jan, joka vastaa näitä oikeuksia. Tätä numerosarjaa käytetään myöhemmin botin 

palvelimelle lisäämisen yhteydessä. 

 

 

3.3 Botin lisääminen Discord-palvelimelle 

 

Botti lisätään palvelimelle seuraavan OAuth2-linkin kautta: 

 

https://discord.com/oauth2/authorize?client_id=xxx&scope=bot&permissions=yy 

 

Linkki on neliosainen. Ensimmäinen osa on Discordin standardi OAuth2-osoite. 

Toinen osa (client_id) kertoo, mistä sovelluksesta on kyse. Seuraava on laajuus 

(scope), joka kertoo, että tämän linkin kautta halutaan antaa oikeudet botille. Vii-

meisenä on oikeudet (permissions), joka kertoo, mitä oikeuksia botti haluaa pal-

velimella käyttää. 

 

Botin lisäämistä varten tulee edellä mainittuun linkkiin lisätä client_id-kohtaan so-

velluksen id. Tämä tieto löytyy sovelluksen etusivulta ”Application id”-kohdasta 

(Kuva 3). Linkin permissions-kohtaan tulee lisätä botin hallintasivulla luotu oi-

keuksia vastaava numerosarja. Tämän jälkeen linkistä pääsee auktorisointisi-

vulle. Tätä varten kehittäjän täytyy olla kirjautuneena Discordiin. Sivulla valitaan 

pudotusvalikosta Discord-palvelin, jolle botti halutaan lisätä. Pudotusvalikossa 

näkyvät vain palvelimet, joilla kirjautuneella käyttäjällä on tarpeeksi oikeuksia bo-

tin lisäämiseen. Kun haluttu palvelin on valittu ja ”Authorize”-painiketta painettu, 

botin pitäisi ilmestyä kyseisen palvelimen käyttäjälistaan. 
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Vaihtoehtoisesti kehittäjä voi generoida kutsumislinkin seuraavassa osoitteessa: 

 

https://discordapi.com/permissions.html 

 

Sivulla täytyy lisätä vain sovelluksen id ja rastittaa listasta oikeudet, jotka halu-

taan botilla olevan. 

 

KUVA 3. Sovelluksen hallintasivu 
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4 BOTTIPROJEKTIN VALMISTELU 

 

 

4.1 Projektin luonti 

 

Projektin luominen tapahtuu komentokehotteesta. Kehittäjä luo projektikansion 

(Kuvio 1, rivi 1), siirtyy projektikansioon (Kuvio 1, rivi 2) ja alustaa node.js-projek-

tin (Kuvio 1, rivi 3). Komentokehote ohjaa kehittäjää package.json-tiedoston luo-

misessa. Tämä tiedosto sisältää tietoa projektista ja sen riippuvuuksista. Tiedos-

toa voi muokata alustamisen jälkeen tarpeen vaatiessa. 

 

 

KUVIO 1. Projektin luomisen komennot komentokehotteessa 

 

Projektille täytyy asentaa discord.js-riippuvuus, jotta se kykenee käyttämään Dis-

cord API-rajapintoja (Kuvio 2). Tämä riippuvuus tulee näkyviin package.json-tie-

dostoon. Asennuskomennon yhteydessä generoituu package-lock.json-tiedosto, 

joka seuraa projektin kaikkia riippuvuuksia ja riippuvuuksien riippuvuuksia.  

 

 

KUVIO 2. discord.js-riippuvuuden asennus komentokehotteessa 

 

 

4.2 Projektin rakenne 

 

Yksinkertaisimmillaan toimiva bottiprojekti sisältää package.json, package-

lock.json ja index.js-tiedostot, sekä node_modules-kansion (Kuva 4). Projektin 
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koodi kirjoitetaan index.js-tiedostoon, joka on määritetty package.json-tiedos-

tossa (Kuvio 3, rivi 5). 

 

 

KUVA 4. Yksinkertaisen projektin kansiorakenne 

 

 

KUVIO 3. package.json-tiedoston sisältö 

 

Projektin index.js-tiedostossa haetaan ensin Discord-riippuvuus ja sen avulla luo-

daan client eli botti (Kuvio 4, rivit 1–2). Bottia käytetään palvelimien tapahtumien 

kuuntelemiseen ja niihin reagoimiseen. Kun botti on valmis toimintaan, se tulos-

taa vahvistusviestin konsoliin (Kuvio 4, rivit 4–6). Tämä toiminnallisuus ei ole pa-

kollinen. Botti asetetaan kuuntelemaan ”message”-tapahtumaa, eli viestin saapu-

mista palvelimelle (Kuvio 4, rivi 8). Botti lukee saapuneen viestin ja lähettää vas-

tauksen, jos viestin sisältö on sen tunnistama komento (Kuvio 4, rivit 9–10). Botti 

kirjautuu sisään tokenilla (Kuvio 4, rivi 14), joka on luotu aiemmassa osiossa 3.2 

Botin luominen. 
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KUVIO 4. index.js-tiedoston sisältö 

 

 

4.2.1 Koodin jakaminen tiedostoihin 

 

Bottiprojektin kasvaessa index.js-tiedosto muuttuu helposti vaikeasti luettavaksi 

ja hallittavaksi. Projektin hierarkiaa selkeyttää koodin jakaminen komentoihin 

(commands) ja tapahtumien käsittelijöihin (handlers). Seuraavaksi esitetty koodin 

jakaminen pohjautuu Lyonin tutoriaaliin (Code Your Own…, 2020). 

 

 

KUVA 5. Projektin kansiorakenne 

 

Komentokansiossa on JavaScript-tiedostoja, jotka sisältävät komennon nimen 

(Kuvio 5, rivi 2) sekä ajettavan komennon (Kuvio 5, rivit 3–5). 



18 

 

KUVIO 5. testi.js-tiedoston sisältö 

 

Komennot otetaan käyttöön messagehandler.js-tiedostossa (Kuvio 6). Ohjelma 

etsii kaikki tiedostot commands-kansiosta, hakee ne ja tallentaa ne yksi kerral-

laan kokoelmaan. Käsittelijälle välitetty botti asetetaan kuuntelemaan ”message”-

tapahtumaa. Kun palvelimelle saapuu viesti, tarkistetaan, onko viestillä komen-

nosta viestivä etuliike eli prefix. Saapunut viesti pilkotaan merkkijonoiksi välilyön-

tien kohdalta ja ensimmäisestä merkkijonosta poistetaan etuliite. Ensimmäinen 

olio on komento ja kaikki seuraavat oliot ovat komennon argumentteja. Argumen-

tit tallennetaan omaan taulukkoonsa mahdollista käyttöä varten (esimerkiksi ku-

vio 7, rivit 7–8, joissa argumenteissa välitetään maksimi- ja minimiarvot). Tarkis-

tetaan, löytyykö komentokokoelmasta viestissä kutsuttua komentoa ja jos löytyy, 

komento ajetaan. 

 

 

KUVIO 6. messagehandler.js-tiedoston sisältö 
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KUVIO 7. random.js-tiedoston sisältö 

 

 

KUVIO 8. clienthandler.js-tiedoston sisältö 

 

Projektin index.js-tiedostossa otetaan käyttöön handlers-kansion käsittelijät (Ku-

vio 9, rivit 5–6). Projektiin voi lisätä uusia komentoja vain tekemällä uuden tiedos-

ton commands-kansion alle. Uusien käsittelijöiden lisääminen tapahtuu luomalla 

uuden tiedoston handlers-kansioon ja ottamalla käsittelijän käyttöön index.js-tie-

dostossa. 

 

 

KUVIO 9. index.js-tiedoston sisältö 

 

 

 



20 

4.3 Botin ajaminen 

 

Bottiprojektin ajaminen tapahtuu komentokehotteessa kuvion 10 tavalla. Esimer-

kin mukaan tehdyssä projektissa komentoriville tulostuu ilmoitus, että botti on 

päällä (Kuvio 8, kuvio 10). Palvelimella bottikäyttäjän tila muuttuu online-tilaksi, 

kun botti on onnistuneesti käynnistynyt. Kun botti on päällä, sille voi lähettää ko-

mentoja kirjoittamalla viestejä (Kuva 6). 

 

 

KUVIO 10. Projektin ajaminen komentokehotteessa 

 

 

KUVA 6. Komentojen lähettäminen botille palvelimella. 
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5 LUOKAT JA TOIMINNOT 

 

 

Discord.js-kirjasto sisältää satoja luokkia, joten niitä kaikkia ei tässä teoksessa 

käydä läpi. Keskitytään suurimpiin ja keskeisimpiin luokkiin, niiden välisiin suhtei-

siin ja toimintoihin, joita botti voi suorittaa. 

 

Palvelin (Guild) pitää kirjaa sen alla olevista kanavista (GuildChannel), jäsenistä 

(GuildMember) ja rooleista (Role). Palvelimella ei ole vain taulukkoa tai kokoel-

maa mainittujen luokkien olioista, vaan niitä hallitaan managerien (GuildChannel-

Manager, GuildMemeberManager, RoleManager) kautta. Roolien manageri (Ro-

leManager) hallitsee palvelimen kaikkia rooleja, ja jäsenroolien manageri 

(GuildMemberRoleManager) kertoo, mitä rooleja yksittäisellä jäsenellä on. Pal-

velinkanavien manageri (GuildChannelManager) hallitsee kaikkia kanavia, jotka 

luetaan palvelinkanaviksi (GuildChannel). Palvelinkanaviksi lasketaan tekstika-

navat (TextChannel), äänikanavat (VoiceChannel) ja muut tekstipohjaiset kana-

vat (CategoryChannel, StoreChannel, NewsChannel). Palvelinkanavien lisäksi 

on olemassa yksityisviestikanava (DMChannel), joka luodaan kahden käyttäjän 

välille ilman erillistä palvelinta. Tekstipohjaisille kanaville voi lähettää viestejä 

(Message), joilla on aina käyttäjä (User). Myös botilla (ClientUser) on oma käyt-

täjä, joka viittaa suoraan projektin koodin bottiin (Client).  Tekstipohjaisilla kana-

villa on viestimanageri (MessageManager), joka pitää kirjaa kanavalle lähete-

tyistä viesteistä (Kuvio 11). 
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KUVIO 11. Keskeisimmät luokat ja niiden väliset suhteet 

 

Luokilla, jotka ovat varmasti yhteydessä palvelimeen (kuten kanavat ja roolit), on 

erikseen attribuutti palvelimeensa. Näiden olioiden ei siis tarvitse kulkea mana-

geriolion kautta saadakseen tietoa palvelimesta. 

 

 

5.1 Botti 

 

Client-olio on olemassa kaikille käyttäjille. Tässä teoksessa client-olioihin viita-

taan botti-sanalla, kun kyseessä on bottikäyttäjän olio, ja asiakas-sanalla, jos ky-

seessä on tavallisen käyttäjän olio. 

 

Bottia edustaa kaksi luokkaa. Botti (Client) viittaa koodin bottiluokkaan, joka osaa 

kuunnella ja reagoida tapahtumiin palvelimilla ja niiden ulkopuolella. Bottikäyttäjä 

(ClientUser) on bottia edustava Discord-käyttäjä, jonka kautta kaikki botin toimin-

not palvelimilla tapahtuvat. Bottikäyttäjään liittyvät attribuutit ja toiminnot käydään 

läpi luvussa 5.4. 

 

 

 

 



23 

 

TAULUKKO 1. Botti-luokan tärkeimmät attribuutit 

Nimi Tyyppi Selite 

user ClientUser Bottia edustava bottikäyttäjä 

guilds GuildManager Kaikki palvelimet, joita botti kuuntelee 

channels ChannelManager Kaikkien botin palvelinten kaikki kanavat, 

joita botti kuuntelee. Ei sisällä yksityisviesti-

kanavia, ellei niitä erikseen noudeta. 

readyAt Date Viimeisin hetki, kun botin tila on vaihtunut 

”ready”-tilaan 

uptime Numero Kulunut aika viimeisimmästä ”ready”-tilaan 

vaihtamisesta, millisekunteina 

 

Botilla itsellään on hyvin vähän keskeisiä funktioita. Tärkeimpiä ovat login ja dest-

roy-funktiot (Kuvio 12). Ensimmäinen funktio ottaa vastaan tokenin ja kirjautuu 

sen avulla sisään bottikäyttäjänä. Toinen funktio kirjaa botin ulos, katkaisee yh-

teyden Discordiin ja tuhoaa olion. 

 

 

KUVIO 12. Botin login ja destroy-funktiot 

 

Botin kautta voi luoda ajastettuja funktioiden ajoja. On olemassa kolmenlaisia 

ajastuksia. Immediate ajaa annetun funktion kerran välittömästi. Timeout odottaa 

tietyn ajan ennen kuin ajaa funktion kerran. Interval ajaa funktion tietyin väliajoin, 

kunnes ajastus poistetaan. Ajastetut ajot voi luoda setImmediate, setTimeout ja 

setInterval-funktioilla (Kuvio 13). Funktioille välitetään ajastettu funktio, aika milli-

sekunteina ja argumentit, jotka funktiolle välitetään. Nämä funktiot palauttavat it-

sensä muuttujana, jota voidaan käyttää ajastettujen ajojen pysäyttämiseen. 
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KUVIO 13. Ajastettujen ajojen luominen ja pysäyttäminen 

 

 

5.2 Palvelin 

 

Palvelin (Guild) pitää kirjaa ja hallitsee kaikkia palvelimen tapahtumia. Kun botti 

liittyy palvelimelle, se luo palvelimesta oman Guild-olion. Tästä syystä jotkin pal-

velinolion attribuuteista viittaavat bottiin (Taulukko 2). 

 

TAULUKKO 2. Palvelin-luokan tärkeimmät attribuutit 

Nimi Tyyppi Selite 

name Merkkijono Palvelimen nimi 

id Snowflake (merkkijono) Palvelimen id 

icon Merkkijono Tiiviste palvelimen ikonista 

description Merkkijono Palvelimen kuvaus, jos sellainen on 

olemassa 

owner, 

ownerID 

GuildMember, Snow-

flake (merkkijono) 

Palvelimen omistajajäsen ja id 

region Merkkijono Palvelimen fyysisen palvelimen sijainti 

available Totuusarvo Onko palvelin saavutettavissa 

members GuildMemberManager Palvelimen jäsenet 

channels GuildChannelManager Palvelimen kanavat 

roles RoleManager Palvelimen roolit 

emojis GuildEmojiManager Palvelimen emojit 

me GuildMember Bottikäyttäjää edustava jäsen 

voice VoiceState Bottikäyttäjän äänitila 

deleted Totuusarvo Onko botti poistunut palvelimelta 
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Palvelimen funktioista suurin osa on attribuuttien noutamis- tai asettamisfunkti-

oita. Palvelimen muokkaaminen tapahtuu edit-metodilla, joka ottaa vastaan ob-

jektina muokattavat attribuutit ja niiden uudet arvot sekä vapaavalintaisesti selitys 

muokkauksen syystä merkkijonona (Kuvio 14). Funktio palauttaa promisena pal-

velinolion muokkauksen jälkeen. Palvelimen poistaminen onnistuu delete-funkti-

olla, joka palauttaa promisena poistetun palvelinolion (Kuvio 14). 

 

 

KUVIO 14. Palvelimen edit ja delete-funktiot 

 

Palvelimelle lisätään uusi jäsen addMember-funktiolla. Funktio ottaa vastaan tie-

don käyttäjästä (käyttäjäolio, käyttäjän id tai käyttäjän lähettämä viesti) ja ase-

tusobjektin, jonka kautta voi määritellä käyttäjänimen, roolit ja onko jäsen vaimen-

nettu tai kuuroutettu. Tässä objektissa ainoa pakollinen tieto on accessToken, 

joka sisältää käyttäjän henkilökohtaisen tokenin. Funktio palauttaa promisena 

luodun jäsenolion (Kuvio 15). 

 

 

KUVIO 15. Palvelimen addMember-funktio 

 

Palvelimelta voi noutaa porttikiellon saaneet käyttäjät fetchBans-funktiolla. Se pa-

lauttaa promisena kokoelman BanInfo-olioita, joka sisältävät käyttäjäolion ja port-

tikiellon syyn merkkijonona. Tietyn käyttäjän porttikieltotiedot voi hakea fetchBan-

funktiolla, joka ottaa vastaan käyttäjän, käyttäjän id:n, käyttäjän kirjoittaman vies-

tin tai käyttäjän jäsenolion. Se palauttaa promisena yksittäisen BanInfo-olion (Ku-

vio 16). 
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KUVIO 16. Palvelimen fetchBan ja fetchBans-funktiot 

 

Yksittäisen jäsenen tiedon voi hakea palvelimelta member-funktiolla. Se ottaa 

vastaan jäsenen käyttäjäolion, käyttäjän id:n tai käyttäjän kirjoittaman viestin. Jos 

käyttäjän jäsenolio löytyy, funktio palauttaa sen. Jos ei, se palauttaa tyhjän arvon 

(Kuvio 17). 

 

Jos botti halutaan ohjelmallisesti poistaa palvelimelta, se tapahtuu leave-funkti-

olla. Funktio ei ota vastaan attribuutteja ja se palauttaa promisena kyseisen pal-

velimen. (Kuvio 17). 

 

 

KUVIO 17. Palvelimen member ja leave-funktiot 

 

 

5.3 Managerit 

 

Kaikilla palvelimen managereilla on hyvin samanlaiset attribuutit ja funktiot (Tau-

lukko 3). Roolimanagerilla (RoleManager) on samojen attribuuttien lisäksi muu-

tama oma attribuutti (Taulukko 4). 
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TAULUKKO 3. GuildChannelManager, GuildMemberManager, RoleManager ja 

MessageManager -luokkien attribuutit 

Nimi Tyyppi Selite 

cache Kokoelma Välimuisti; sisältää kanavat, jäsenet, emojit tai 

roolit kartoitettuna kokoelmaan id:n mukaan 

client Client Botti, joka loi managerin 

guild Guild Palvelin, joka omistaa managerin 

 

TAULUKKO 4. RoleManager-luokan uniikit attribuutit 

Nimi Tyyppi Selite 

everyone Role Rooli, joka kuvaa kaikkia palvelimen käyttäjiä 

highest Role Rooli, joka on korkeimmalla paikalla välimuistissa 

 

Managerit jakavat myös osan funktioista. Kaikilla managereilla on resolve ja re-

solveID-funktiot. Resolve-funktio ottaa vastaan tiedon, jonka perusteella etsittä-

vän olion voi päätellä (esimerkiksi olion id:n) ja palauttaa olion, jos se löytyy. Re-

solveID toimii samalla tavalla, mutta olion sijaan se palauttaa olion id:n (Kuvio 

18). Lisäksi kanavamanagerilla ja roolimanagerilla on create-funktio, joka ottaa 

vastaan pakolliset tiedot, mitä kyseisen olion luomista varten tarvitaan, sekä ob-

jektina vapaavalintaiset asetukset. Funktio palauttaa promisena luodun olion (Ku-

vio 19). Jäsenmanagerilla ei ole create-funktiota, koska uudet jäsenet lisätään 

palvelimen kautta (5.2 Palvelin). Viestimanagerin create-funktio puuttuu, koska 

uudet viestit lisätään automaattisesti, kun ne lähetetään tekstikanavalle (5.5 Ka-

navat). 

 

 

KUVIO 18. Managerien resolve ja resolveId-funktiot 
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KUVIO 19. Managerien create-funktiot 

 

Roolimanagerilla, jäsenmanagerilla ja viestimanagerilla on fetch-funktio, jonka 

avulla voidaan noutaa yksi tai useampia managerin olioista. Roolimanagerin 

fetch-funktio ilman attribuutteja palauttaa promisena kaikki palvelimen roolit Ro-

leManager-oliona. Roolimanagerin funktiolle voi myös välittää tietyn roolin id:n, 

jolloin se palauttaa promisena id:tä edustaneen roolin (Kuvio 20). Jäsenmanage-

rin fetch-funktio ilman attribuutteja palauttaa promisena kaikki palvelimen jäsenet. 

Funktiolla voi hakea jäseniä myös käyttäjän tai käyttäjän id:n mukaan (Kuvio 21). 

Viestimanagerin fetch-funktiota voi käyttää ilman parametreja, jolloin se palauttaa 

kaikki kanavan viestit. Parametreina voi myös käyttää asetusobjektia, jolla rajoit-

taa esimerkiksi haettavien viestien määrää, sekä kahta totuusarvoa. Ensimmäi-

nen totuusarvo määrää, tallennetaanko noudettavat viestit välimuistiin, ja toinen 

määrää, hypätäänkö kokonaan välimuistin tarkastaminen ja haetaan viestit suo-

raan API:n kautta (Kuvio 22). 

 

 

KUVIO 20. Roolimanagerin fetch-funktio 
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KUVIO 21. Jäsenmanagerit fetch-funktio 

 

 

KUVIO 22. Viestimanagerin fetch-funktio 

 

Jäsenmanagerilla on myös ban ja unban-funktiot, joilla antaa ja poistaa portti-

kielto. Kumpikin funktio ottaa vastaan käyttäjäolion, käyttäjän id:n, käyttäjää 

edustavan jäsenobjektin tai käyttäjän lähettämän viestin. Lisäksi porttikieltoa an-

taessa attribuuttina voi antaa vapaaehtoisen objektin, jolla antaa lisätietoa portti-

kiellosta. Porttikieltoa poistaessa voi lisäksi antaa merkkijonona syyn porttikiellon 

poistamiselle. Porttikieltoa antaessa funktio palauttaa promisena joko jäsenolion, 

käyttäjän ja id:n joka kuvastaa käyttäjää. Porttikieltoa poistaessa promisessa pa-

lautuu aina käyttäjäolio (Kuvio 23). 

 

 

KUVIO 23. Jäsenmanagerin ban ja unban-funktiot 
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Jäsenmanagerin prune-funktio poistaa palvelimelta kaikki käyttäjät, jotka eivät 

ole olleet aktiivisia tietyn ajan sisällä. Funktiota voi käyttää ilman attribuutteja, 

jolloin se poistaa kaikki käyttäjät, jotka eivät ole olleet aktiivisia viikkoon, ja pa-

lauttaa promisena poistettujen käyttäjien lukumäärän. Sille voi välittää tarkemmat 

asetukset objektilla, kuten kuinka monta päivää epäaktiivisuuden on pitänyt jat-

kua tai minkä roolin jäsenet poistetaan. Jos objektissa asettaa dry-arvon todeksi, 

funktio ei poista jäseniä (Kuvio 24). 

 

 

KUVIO 24. Jäsenmanagerin prune-funktio 

 

Viestimanagerilla on uniikki funktio fetchPinned, joka noutaa kaikki kanavan kiin-

nitetyt viestit. Kutsua voi käyttää ilman parametreja tai yhdellä totuusarvolla, joka 

määrää, tallennetaanko noudetut viestit välimuistiin. Funktio palauttaa promisena 

kokoelman viestejä kartoitettuna id:n mukaan (Kuvio 25). 

 

 

KUVIO 25. Viestimanagerin fetchPinned-funktio 

 

Jäsenroolimanageri (GuildMemberRoleManager) eroaa muista managereista 

sekä attribuuteiltaan (Taulukko 5) että funktioiltaan. Jäsenroolimanageri hallitsee 

yhtä jäsentä yhdellä palvelimella. Jäsenroolimanageri voi lisätä jäsenelle roolin 

add-funktiolla, poistaa roolin remove-funktiolla tai asettaa tietyt roolit set-funkti-

olla. Jokainen funktio ottaa vastaan yhden tai useamman rooliolion tai roolin id:n 
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ja vapaavalintaisen selityksen merkkijonona. Funktiot palauttavat promisena jä-

senolion (Kuvio 26). 

 

TAULUKKO 5. GuildMemberRoleManager-luokan attribuutit 

Nimi Tyyppi Selite 

member GuildMember Jäsen, joka omistaa managerin 

guild Guild Palvelin, joka omistaa managerin 

cache Kokoelma Kaikki jäsenen Role-oliot kartoitettuna id:n mukaan 

highest Role Jäsenen korkein rooli 

hoist Role Jäsenen rooli, jonka mukaan jäsen on kategorisoitu 

jäsenlistassa (voi olla tyhjä) 

color Role Jäsenen rooli, joka määrää jäsenen värin jäsenlis-

tassa (voi olla tyhjä) 

 

 

KUVIO 26. Jäsenroolimanagerin add, remove ja set-funktiot 

 

 

5.4 Käyttäjä ja jäsen 

 

Botti ei voi voi tehdä muutoksia käyttäjäolioille (User). Vain käyttäjä itse tai käyt-

täjän asiakas voi näitä muutoksia tehdä. Botti voi kuitenkin käyttää käyttäjän att-

ribuuteista löytyvää dataa (Taulukko 6). 
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TAULUKKO 6. User-luokan tärkeimmät attribuutit 

Nimi Tyyppi Selite 

id Snowflake 

(merkkijono) 

Käyttäjän id 

username Merkkijono Käyttäjänimi 

discriminator Merkkijono Nelinumeroinen merkkijono, jolla voi 

erottaa samaa käyttäjänimeä käyttä-

vät käyttäjät toisistaan 

avatar Merkkijono Käyttäjän ikonin id 

bot Totuusarvo Onko käyttäjä botti 

client Client Käyttäjän luonut asiakas tai botti 

createdAt Date Käyttäjän luomisaika 

dmChannel DMChannel Käyttäjän ja botin välille luotu yksityis-

viestikanava, jos sellainen on ole-

massa 

presence Presence Tieto käyttäjän paikallaolosta, sisältää 

esimerkiksi tiedon, onko käyttäjä on-

line 

lastMessage, 

lastMessageID, 

lastMessageChannelID 

Message, 

Snowflake 

(merkki-

jono), 

Snowflake 

(merkkijono) 

Viimeisin käyttäjän lähettämä viesti, 

sen id ja kanavan id, jolle viesti on lä-

hetetty 

 

Käyttäjän funktioista keskeisimmät ovat createDM ja deleteDM, jotka luovat tai 

poistavat käyttäjän ja botin välillä olevan yksityisviestikanavan. Funktiot eivät ota 

vastaan mitään attribuutteja ja palauttavat promisena luodun tai poistetun yksi-

tyisviestikanavaolion (Kuvio 27). 
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KUVIO 27. Käyttäjän createDM ja deleteDM-funktiot 

 

Jäsen (GuildMember) edustaa käyttäjää tietyllä palvelimella. Botti pystyy hallitse-

maan käyttäjää niiden oikeuksien rajoissa, mitä botilla on kyseisellä palvelimella. 

Jäsenellä on muutamia samoja attribuutteja ja funktioita kuin käyttäjällä. Näitä 

ovat viimeisimmästä viestistä kertovat attribuutit, asiakasattribuutti sekä paikalla-

oloattribuutti. Nämä attribuutit on jätetty pois jäsenen attribuuttitaulukosta (Tau-

lukko 7), mutta niiden sisältö on identtinen käyttäjän taulukossa (Taulukko 6) esit-

tettyihin attribuutteihin client, presence ja lastMessage. Jäsellä on createDM ja 

deleteDM-funktiot, joiden toiminta on samanlainen kuin käyttäjän vastaavilla 

funktioilla (Kuvio 27). 

 

TAULUKKO 7. GuildMember-luokan keskeisimmät attribuutit 

Nimi Tyyppi Selite 

id Snowflake (merkkijono) Jäsenen id 

user User Jäsenen käyttäjä 

nickname Merkkijono Jäsenen lempinimi, jos se on 

asetettu 

displayName Merkkijono Jäsenen nimi palvelimella, lem-

pinimi tai käyttäjänimi 

guild Guild Jäsenen palvelin 

joinedAt Date Jäsenen palvelimelle liittymis-

aika 

roles GuildMemberRoleManager Jäsenen roolit palvelimella 

permissions Permissions Jäsenen oikeudet palvelimella 

voice VoiceState Jäsenen puhetila 
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bannable Totuusarvo Voiko botti antaa jäsenelle portti-

kiellon 

kickable Totuusarvo Voiko botti poistaa jäsenen pal-

velimelta 

manageable Totuusarvo Voiko botti muokata jäsenen tie-

toja 

deleted Totuusarvo Onko käyttäjä poistunut palveli-

melta 

 

Jäsenelle voidaan antaa porttikielto ban-funktiolla tai poistaa palvelimelta kick-

funktiolla. Funktiot voi ajaa ilman parametreja, mutta vapaavalintaisesti niiden 

kautta voi antaa selityksen porttikiellolle tai poistamiselle merkkijonona. Kumpikin 

funktio palauttaa promisena jäsenolion (Kuvio 28). 

 

 

KUVIO 28: Jäsenen ban ja kick-funktiot 

 

Jäsenen tietoja voi muokata edit-funktiolla, joka ottaa parametrina objektin muo-

kattavasta datasta ja vapaaehtoisen syyn muutokseen merkkijonona. Funktio pa-

lauttaa promisena jäsenen. Muokattavia tietoja ovat jäsenen lempinimi, roolit ja 

puhetila. Jos halutaan muokata vain jäsenen lempinimeä, se onnistuu setNick-

name-funktiolla. Funktio ottaa parametrina uuden lempinimen merkkijonona ja 

vapaavalintaisen syyn muokkaukselle ja palauttaa promisena jäsenen (Kuvio 29). 
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KUVIO 29: Jäsenen edit ja setNickname-funktiot 

 

Jäsenen oikeudet tietyllä kanavalla tarkistetaan permissionsIn-funktiolla. Funktio 

ottaa parametrina kanavan ja palauttaa jäsenen oikeudet. Jäseneltä voidaan tar-

kistaa tiettyä oikeutta hasPermission-funktiolla. Funktio ottaa parametrina oikeu-

den ja palauttaa totuusarvon (Kuvio 30). 

 

 

KUVIO 30: Jäsenen permissionsIn ja hasPermission-funktiot 

 

 

5.5 Kanavat 

 

Palvelimilla on olemassa monia erilaisia kanavatyyppejä. Kaikki palvelimen ka-

navat periytyvät palvelinkanavista (GuildChannel), joten niillä on paljon yhteisiä 

attribuutteja (Taulukko 8) ja funktioita. 
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Taulukko 8. GuildChannel-luokan keskeisimmät attribuutit 

Nimi Tyyppi Selite 

id Snowflake (merkkijono) Kanavan id 

name Merkkijono Kanavan nimi 

guild Guild Kanavan palvelin 

type Merkkijono Kanavan tyyppi, joko dm, text, voice, 

category, news, store tai unknown 

createdAt Date Kanavan luomisaika 

members Kokoelma Jäsenet, jotka näkevät kanavan, kar-

toitettuna kokoelmaan id:n mukaan 

position Luku Kanavan sijainti kanavalistauksessa 

parent CategoryChannel Kategoria, jonka alla kanava on ka-

navalistauksessa 

viewable Totuusarvo Onko kanava näkyvissä botille 

manageable Totuusarvo Voiko botti muokata kanavaa 

deletable Totuusarvo Voiko botti poistaa kanavan 

 

Jokaiselta palvelinkanavalta voi tarkistaa, onko kyseessä tekstipohjainen kanava 

isText-funktiolla, joka ei tarvitse parametreja ja palauttaa totuusarvon. Palvelin-

kanavan voi poistaa delete-funktiolla, jolle vapaaehtoisena parametrina voi antaa 

syyn poistamiselle. Se palauttaa promisena poistetun kanavaolion. 

Palvelinkanavia voi muokata edit-funktiolla. Se ottaa parametrina objektin, joka 

sisältää muokattavat tiedot, ja vapaaehtoisena parametrina voi antaa syyn muok-

kaukseen merkkijonona. Yksittäisten attribuuttien muokkaaminen tapahtuu set-

Name, setParent, setPosition ja setTopic-funktioilla. Ne palauttavat promisena 

kanavaolion (Kuvio 31). 

 

 

KUVIO 31. Palvelinkanavan edit-funktio 
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Yksittäisen jäsenen tai roolin oikeudet tietyllä kanavalla voi tarkistaa permissi-

onsFor-funktiolla. Funktion parametrina on joko jäsenen tai roolin olio tai id. Funk-

tio on toiminnaltaan samanlainen kuin jäsenolion permissionsIn-funktio (Kuvio 

29). 

Kategoriakanavan (CategoryChannel) tarkoitus on tuoda järjestystä kanavalis-

talle. Sen ainoa palvelinkanavasta eroava attribuutti on children, joka sisältää ko-

koelman kategoriakanavan alla olevista kanavista, kartoitettuna id:n mukaan. 

Sillä ei ole palvelinkanavasta eroavia funktioita. 

 

Tekstikanava (TextChannel) sisältää tavallisen palvelinkanavan lisäksi viesteihin 

ja viestien kirjoittamiseen liittyviä attribuutteja (taulukko 9) ja funktioita. 

 

TAULUKKO 9. TextChannel-luokan uniikit attribuutit 

Nimi Tyyppi Selite 

lastMessage Message Viimeisin kanavalle lähetetty viesti 

lastPinAt Date Viimeisin hetki, kun kanavalle on kiinnitetty 

viesti 

messages Message-

Manager 

Kanavan viestit 

typing Totuusarvo Näytetäänkö kanavalla ilmoitus, kun jäsen 

kirjoittaa viestiä 

typingCount Luku Kuinka monta jäsentä kirjoittaa 

 

Kaikkien tekstipohjaisten kanavien keskeisin funktio on send-funktio. Funktiolla 

voi lähettää yksinkertaisia tekstipohjaisia viestejä, liitteitä ja sulautettuja viestejä. 

Tekstipohjaisen viestin lähettäminen tapahtuu antamalla send-funktiolle para-

metrina merkkijonon tai taulukon merkkijonoja. Taulukon merkkijonojen välille tu-

lee viestissä rivinvaihto. Tekstin lisäksi viestiin voi kiinnittää asetusobjektin, joka 

voi sisältää mm. viestiin kiinnitettäviä tiedostoja ja käyttäjän, jolle viestillä vasta-

taan (Kuvio 32). 
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KUVIO 32. Tekstipohjaisten kanavien send-funktion käyttötapauksia 

 

Tekstikanavalta voi poistaa suuren määrän viestejä bulkDelete-funktiolla. Funktio 

ottaa vastaan listan tai kokoelman viestiolioita, tai vaihtoehtoisesti lukumäärän, 

kuinka monta viestiä poistetaan. Lisäksi funktiolle voi antaa vapaavalintaisen fil-

terOld-totuusarvon, joka automaattisesti poistaa kaikki kaksi viikkoa vanhat ja 

vanhemmat viestit. Funktio palauttaa poistetut viestit kokoelmana, jossa viestit 

on kartoitettu id:n mukaan (Kuvio 33). 

 

 

KUVIO 33. Tekstikanavan bulkDelete-funktio 

 

Tekstikanavan typingCount-attribuuttiin botti vaikuttaa startTyping ja stopTyping-

funktioilla. Attribuutin lukumäärää asetetaan startTyping-funktiolla. Funktio ottaa 

parametrina luvun, joksi attribuutti asetetaan. Jos parametreja ei anneta, asete-

taan attribuutiksi oletuksena luku yksi. Attribuutin lukumäärää lasketaan stopTy-
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ping-funktiolla, joka jokaisella kutsulla vähentää attribuutin lukua yhdellä. Jos kut-

sussa välittää parametrina totuusarvon ”true”, attribuutiksi asetetaan luku nolla 

(Kuvio 34). 

 

 

KUVIO 34. Tekstikanavan startTyping ja stopTyping-funktiot 

 

Tekstikanavalle voidaan asettaa viestinkerääjä, joka kerää tietyltä ajalta kana-

valle lähetettyjä viestejä ja suodattaa niistä halutut viestit. Viestinkerääjän luomi-

nen tapahtuu createMessageCollector-funktiolla. Viestinkerääjä luo Message-

Collector-olion, jota erikseen käsitellään. Toinen tapa kerätä viestejä on await-

Messages-funktio, joka toimii samalla tavalla kuin viestinkerääjä, mutta palauttaa 

kerätyt viestit promisena. Funktioiden toiminta esitetään esimerkissä (Kuvio 35). 

 

 

KUVIO 35. Tekstikanavan createMessageCollector ja awaitMessages-funktiot 

 

Yksityisviestikanava (DMChannel) luodaan botin ja käyttäjän välille eikä sijaitse 

millään palvelimella. Tästä syystä yksityisviestikanavalta puuttuvat kaikki palveli-

meen viittaavat attribuutit ja funktiot. Yksityisviestikanavan attribuutit vastaavat 

siis palvelinkanavan (Taulukko 8) ja tekstikanavan (Taulukko 9) attribuutteja lu-

kuun ottamatta guild, members, position, parent, viewable, manageable ja dele-

table-attribuutteja. Lisäksi yksityisviestikanavalla on attribuutti recipient, joka on 

käyttäjä, jolle yksityisviestikanava on luotu. Yksityisviestikanava jakaa samat 

funktiot kuin tekstikanava lukuun ottamatta bulkDelete-funktiota (Kuviot 32, 34 ja 

35). 
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5.5.1 Äänikanava 

 

Äänikanavat (VoiceChannel) toimivat eri lailla kuin muut kanavat. Käyttäjän täy-

tyy erikseen liittyä äänikanavalle, jotta hän voi kuulla puheen ja osallistua kes-

kusteluun. Äänikanavalla on kaikki palvelinkanavan attribuutit (Taulukko 8) ja 

uniikkeja attribuutteja (Taulukko 10). 

 

TAULUKKO 10. Äänikanavan uniikit attribuutit 

Nimi Tyyppi Selite 

userLimit Luku Kanavan käyttäjäraja, arvo 0 merkitsee rajatonta 

full Totuusarvo Onko kanava täynnä 

joinable Totuusarvo Voiko botti liittyä kanavalle 

speakable Totuusarvo Voiko botti lähettää ääntä kanavalle 

 

Botti liittyy kanavalle join-funktiolla. Funktio palauttaa promisena ääniyhteyden 

(VoiceConnection), jonka kautta botti voi lähettää kanavalle ääntä. Kun ääniyh-

teys on luotu, se voi lähettää ääntä play-funktiolla. Funktiolle annetaan paramet-

rina äänitiedostoon viittaava URL tai lokaali polku. Funktio palauttaa lähettäjän 

(StreamDispatcher), joka hallitsee lähetettävää ääntä ja kykenee reagoimaan eri-

laisiin tapahtumiin. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi start ja error. Ääniyhtey-

den voi katkaista disconnect-funktiolla. Botti poistuu kanavalta leave-funktiolla 

(Kuvio 36).  

 

 

KUVIO 36. Ääniviestin lähettäminen äänikanavalle 
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Äänitiedoston soittaminen vaatii FFmpeg-ohjelman, jota käytetään video- ja ää-

nitiedostojen konvertoimiseen ja lähettämiseen. Tämä ohjelma tulee ladata, pur-

kaa ja polku puretun kansion bin-kansioon lisätä järjestelmän PATH-ympäristö-

muuttujaan 

 

 

5.6 Viestit 

 

Viestejä (Message) voi lähettää kaikille tekstipohjaisille kanaville. Viesteissä voi 

olla liitteitä ja sulautettuja osioita, ja niitä voi muokata monella tavalla. Tämän 

takia viesteillä on useita attribuutteja (Taulukko 11). 

 

TAULUKKO 11. Message-luokan keskeisimmät attribuutit 

Nimi Tyyppi Selite 

id Snowflake (merkki-

jono) 

Viestin id 

author User Viestin kirjoittanut käyttäjä 

member GuildMember Viestin kirjoittanut jäsen, jos viesti on pal-

velinkanavalla 

channel TextChannel, 

DMChannel 

tai NewsChannel 

Viestin kanava 

guild Guild Viestin palvelin, jos viesti on palvelinkana-

valla 

content Merkkijono Viestin sisältö 

attachments Kokoelma Kokoelma viestin liitteistä kartoitettuna 

id:n mukaan 

embeds Taulukko Taulukko viestin sulautetuista osista 

mentions MessageMentions Viestissä olevat maininnat, kuten @eve-

ryone, @rooli tai @käyttäjä 

reactions ReactionManager Viestin reaktiot 

pinned Totuusarvo Onko viesti kiinnitetty kanavalle 

edits Taulukko Taulukko viestiolioita, ensimmäinen olio 

uusin muokkaus ja viimeinen vanhin 
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editedAt Date Viimeisimmän muokkauksen aika 

deleted Totuusarvo Onko viesti poistettu 

pinnable Totuusarvo Voiko botti kiinnittää viestin 

editable Totuusarvo Voiko botti muokata viestiä 

deletable Totuusarvo Voiko botti poistaa viestin 

 

Viestien muokkaaminen tapahtuu edit-funktiolla. Funktio ottaa ensimmäisenä pa-

rametrina uuden sisällön merkkijonona ja toisena vapaaehtoisena parametrina 

asetusobjektin. Asetusobjektin kautta voi muokata sisältöä, sulautettua osaa ja 

mainintojen sallimista. Viestin liitteitä ei voi muokata tai lisätä. Funktio palauttaa 

promisena viestiolion (Kuvio 37). 

 

Viestin voi poistaa delete-funktiolla. Funktio ottaa vapaaehtoisena parametrina 

objektin, joka voi sisältää poiston ajastuksen millisekunteina ja syyn viestin pois-

toon merkkijonona. Funktio palauttaa promisena viestiolion (Kuvio 37). 

 

 

KUVIO 37. Viestin edit ja delete-funktiot 

 

Viestin voi kiinnittää kanavalle pin-funktiolla ja irrottaa unpin-funktiolla. Kummal-

lakin funktiolla on vapaaehtoinen parametri asetusobjekti, jonka välityksellä voi 

kertoa syyn viestin kiinnittämiseen tai irrottamiseen. Asetusobjektissa on vain 

yksi attribuutti, reason. 

 

Viestiin voi vastata reply-funktiolla. Funktio toimii kuten tekstipohjaisten kanavien 

send-funktio (Kuvio 32). Funktiolla tehdyt viestit sisältävät automaattisesti mai-

ninnan käyttäjästä, jonka viestiin vastataan. 
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Viestiin voi lisätä reaktion react-funktiolla. Funktio ottaa parametrina emojin, emo-

jin id:n tai emojia edustavan merkkijonon. Se palauttaa promisena lisätyn reaktio-

olion. 

 

 

5.6.1 Viestien sulautettu sisältö 

 

Sulautettu (embed) sisältö tarkoittaa viestin tavallisen sisällön lisäksi olevaa, tyy-

liteltyä viestilaatikkoa. Monilla sivustoilla, kuten YouTube ja Twitter, on automaat-

tinen sulautetun viestin luominen, kun sivustolta tullut linkki on viestin tavallisessa 

sisällössä (Kuva 7). 

 

 

KUVA 7. Kuvakaappaus viestistä, jossa sulautettua sisältöä 

 

Jos viestissä on sulautettuja osia, ne voidaan piilottaa tai näyttää kanavalla vies-

tin suppressEmbeds-funktiolla, joka ottaa parametrina totuusarvon. Käyttäjä voi 

myös piilottaa viestin sulautetun osion Discord-käyttöliittymästä, jos käyttäjällä on 

oikeudet kyseisen viestin muokkaamiseen. 
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6 TAPAHTUMAT 

 

 

Botit voivat reagoida useisiin eri tapahtumiin palvelimella. Botit täytyy erikseen 

asettaa kuuntelemaan tapahtumia kuvion 38 osoittamalla tavalla. Botti kuuntelee 

on-metodi ottaa vastaan kaksi attribuuttia. Ensimmäinen attribuutti on palvelimen 

tapahtuma merkkijonona. Toinen attribuutti on funktio, joka suoritetaan, kun botti 

havaitsee tapahtuman. Funktion vastaanottamat attribuutit vaihtelevat tapahtu-

man mukaan. 

 

 

KUVIO 38. client asetetaan kuuntelemaan ”message”-tapahtumaa 

 

 

6.1 Viestit 

 

Viesteihin liittyvät tapahtumat ovat palvelimilla yleisimpiä. Näitä ovat mm. viestien 

saapuminen, muokkaaminen ja poistaminen. Taulukossa 1 esitetään viesteihin 

liittyvät tapahtumat, tapahtumissa välittyvät attribuutit sekä selitteet. 

 

TAULUKKO 1. Viesteihin liittyvät tapahtumat palvelimella. 

Tapahtuma Attribuutit Selite 

message message Viestin saapuminen palveli-

melle, välittää Message-

olion. 

messageDeleted message Viestin poisto palvelimelta, 

välittää Message-olion. 

messageDeletedBulk messages Kerralla useamman eri 

viestin poistaminen palveli-

melta. Palauttaa kokoel-

man Message-olioita, jotka 
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6.2 Käyttäjät, jäsenet ja roolit 

 

Käyttäjä on käyttäjätilin universaali olio. Jäsen esittää käyttäjän tietyllä palveli-

mella. Jäsenolioon tehdyt muutokset eivät vaikuta vastaavaan käyttäjäolioon. 

Roolit kuvaavat jäsenolioiden oikeuksia palvelimella. Taulukossa 2 esitetään 

käyttäjiin, jäseniin ja rooleihin liittyvät tapahtumat, tapahtumissa välittyvät attri-

buutit sekä selitteet. 

on kartoitettu kokoelmaan 

olion id:n mukaan. 

messageUpdate oldMessage, 

newMessage 

Viestin päivittäminen. Pa-

lauttaa kaksi Message-

oliota, joista toinen esittää 

viestiä ennen muokkausta 

ja toinen muokkauksen jäl-

keen 

messageReactionAdd reaction, 

user 

Viestiin lisätään reaktio. 

Välittää reaktiota kuvaavan 

MessageReaction-olion ja 

reaktion jättäneen käyttä-

jän User-olion. 

messageReactionRemove reaction, user Viestistä poistetaan reak-

tio.   Välittää reaktiota ku-

vaavan MessageReaction-

olion ja reaktion poistaneen 

käyttäjän User-olion. 

messageReactionRemoveAll message Kaikkien reaktioiden pois-

taminen viestistä. Välittää 

Message-olion, josta reak-

tiot on poistettu. 

messageReactionRemoveEmoji reaction Bottikäyttäjä poistaa reak-

tion viestistä. Välittää Mes-

sageReaction-olion. 
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TAULUKKO 2. Käyttäjiin, jäseniin ja rooleihin liittyvät tapahtumat palvelimella. 

Tapahtuma Attribuutit Selite 

userUpdate oldUser, 

newUser 

Palvelimella olevan käyttäjä on päivi-

tetty. Välittää kaksi User-oliota, jotka 

esittävät käyttäjää ennen ja jälkeen 

päivityksen. 

guildBanAdd guild, user Käyttäjä on saanut porttikiellon pal-

velimella. Välittää palvelimen Guild-

olion ja käyttäjän User-olion. 

guildBanRemove guild, user Käyttäjä porttikielto palvelimelle on 

poistettu. Välittää palvelimen Guild-

olion ja käyttäjän User-olion. 

guildMemberAdd member Palvelimelle on liittynyt uusi jäsen. 

Välittää GuildMember-olion, joka ku-

vaa uutta jäsentä. 

guildMemberRemove member Jäsen on joko lähtenyt tai poistettu 

palvelimelta. Välittää GuildMember-

olion, joka kuvaa poistunutta jäsentä. 

guildMemberUpate oldMember, 

newMember 

Jäsen on päivitetty. Välittää kaksi 

GuildMember-oliota, jotka esittävät 

käyttäjää ennen ja jälkeen päivityk-

sen. 

guildMemberAvailable member Jäsen on saavutettavissa palveli-

mella. Välittää GuildMember-olion. 

voiceStateUpdate oldState, 

newState 

Jäsenen puhetila muuttuu, esimer-

kiksi puhekanavalle liittyminen tai mi-

kin mykistäminen. Välittää kaksi Voi-

ceState-oliota, jotka esittävät käyttä-

jän puhetilaa ennen ja jälkeen päivi-

tyksen. 
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guildMemberSpeaking member, 

speaking 

Jäsen aloittaa tai lopettaa puhumi-

sen äänikanavalla. Välittää jäsentä 

kuvaavan GuildMember-olion ja pu-

humisstatusta kuvaavan Speaking-

olion. 

presenceUpdate oldPresence, 

newPresence 

Jäsenen paikallaolon tila päivittyy. 

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi käyt-

täjän statuksen päivittymistä. Välittää 

kaksi Presence-oliota, jotka esittävät 

paikallaoloa ennen ja jälkeen päivi-

tyksen. 

roleCreate role Uusi rooli on luotu. Välittää uuden 

roolin Role-olion. 

roleDelete role Rooli on poistettu. Välittää poistetun 

roolin Role-olion. 

roleUpdate oldRole, 

newRole 

Rooli on päivitetty. Välittää kaksi 

Role-oliota, jotka esittävät roolia en-

nen ja jälkeen päivityksen. 

 

 

6.3 Kanavat 

 

Teksti- ja puhekanaviin liittyvät tapahtumat liittyvät pääasiassa kanavien luomi-

seen, päivittämiseen ja poistamiseen. Taulukossa 3 esitetään kanaviin liittyvät 

tapahtumat, tapahtumissa välittyvät attribuutit sekä selitteet. 

 

TAULUKKO 3. Kanaviin liittyvät tapahtumat palvelimella. 

Tapahtuma Attribuutit Selite 

channelCreate channel Uusi kanava luotu. Palauttaa 

DMChannel tai GuildChannel-olion, 

joka esittää uutta kanavaa. 

channelDelete channel Kanava poistettu. Palauttaa 

DMChannel tai GuildChannel-olion, 

joka esittää poistettua kanavaa. 
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channelUpdate oldChannel, 

newChannel 

Kanava on päivitetty. Välittää kaksi 

DMChannel tai GuildChannel-oliota, 

jotka esittävät kanavaa ennen ja jäl-

keen päivityksen. 

channelPinsUpdate channel, time Tekstikanavan kiinnitetyt viestit on 

päivitetty. Välittää kanavan 

DMChannel tai TextChannel-olion ja 

päivityshetkeä kuvaavan Date-olion. 

typingStart channel, user Käyttäjä on aloittanut viestin kirjoitta-

misen. Välittää kanavan Channel-

olion ja käyttäjän User-olion. 

webhookUpdate channel Kanavan webhookkeja on muutettu. 

Välittää kanavan TextChannel-olion. 

 
 

 

6.4 Palvelin 

 

Palvelimiin liittyvät tapahtumat juontuvat botin ja palvelimen välisistä tapahtu-

mista, kuten botin lisäämisestä palvelimelle. Taulukossa 4 esitetään palvelimiin 

liittyvät tapahtumat, tapahtumissa välittyvät attribuutit sekä selitteet. 

 

TAULUKKO 4. Palvelimiin liittyvät tapahtumat. 

Tapahtuma Attribuutit Selite 

guildCreate guild Botti on liittynyt uudelle palvelimelle. 

Välittää palvelimen Guild-olion. 

guildDelete guild Botti on poistettu tai poistunut palveli-

melta. Välittää poistetun palvelimen 

Guild-olion. 

guildUpdate oldGuild, 

newGuild 

Palvelin on päivitetty. Välittää kaksi 

Guild-oliota, jotka esittävät palvelinta 

ennen ja jälkeen päivityksen. 

guildUnavailable guild Palvelin ei ole saavutettavissa. Välit-

tää palvelimen Guild-olion. 
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guildIntegrationsUpdate guild Palvelimen integraatiot ovat päivitty-

neet. Välittää palvelimen Guild-olion. 

inviteCreate invite Käyttäjille tarkoitettu kutsu palveli-

melle on luotu. Välittää kutsun Invite-

olion. 

inviteDelete invite Käyttäjille tarkoitettu kutsu palveli-

melle on poistettu. Välittää kutsun In-

vite-olion. 

 

 

 

6.5 Muut 

 

Esitettyjen tapahtumien lisäksi on muita tapahtumia, joita ei ole helppo luokitella. 

Tällaisia ovat esimerkiksi virheenjäljitykseen ja botin tilaan liittyvät tapahtumat 

(Taulukko 5) sekä emojien hallinnan tapahtumat (Taulukko 6). 

 

TAULUKKO 5. Virheenjäljitykseen ja botin tilaan liittyvät tapahtumat. 

Tapahtuma Attribuutit Selite 

ready - Botti on valmis työhön. 

debug info Yleinen virheenjäljitys, välittää tietoa virheenjäljityk-

sestä merkkijonona. 

warn info Yleinen varoitus, välittää tietoa varoituksesta merk-

kijonona. 

error info Botti on kohdannut virheen, välittää tietoa virheestä 

merkkijonona. 

invalitated - Botin sessio on syystä tai toisesta mitätöity. 

rateLimit rateLimi-

tInfo 

Botti on saavuttanut pyyntörajan, eikä pysty teke-

mään enempää kutsuja. Palauttaa objektin, joka si-

sältää tietoa pyyntörajan saavuttamisesta. Objekti 

sisältää tiedon aikakatkaisun ajasta millisekunteina 

(timeout), tehtyjen kutsujen määrän (limit), pyynnön 

käyttämän HTTP-metodin (method), pyynnön polun 

(path) sekä pyynnön reitin (route). 
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TAULUKKO 6. Emojeihin liittyvät tapahtumat palvelimella. 

Tapahtuma Attribuutit Selite 

emojiCreate emoji Uusi emoji luotu. Palauttaa uuden emojin Emoji-

olion. 

emojiDelete emoji Emoji poistettu. Palauttaa poistetun emojin Emoji-

olion. 

emojiUpdate oldEmoji, 

newEmoji 

Emoji on päivitetty. Välittää kaksi Emoji-oliota, jotka 

esittävät emojia ennen ja jälkeen päivityksen 

 

Suuri tapahtumakokonaisuus on botin jakamiseen (sharding) liittyvät tapahtumat. 

Kun botti on huomattavalla määrällä palvelimia, botin tehokkuuden varmista-

miseksi se tulisi jakaa useaan itsenäiseen instanssiin (shard). Lachancen (An 

Idiot’s Guide, Sharding) mukaan jokaisella instanssilla on omat palvelimet, joista 

ne ovat vastuussa. Instanssit kommunikoivat keskenään shard-tapahtumilla 

(Taulukko 7). 

 

TAULUKKO 7. Botin instansseihin liittyvät tapahtumat. 

Tapahtuma Attribuutit Selite 

shardReady id, unavailableGuilds Instanssi on valmis, välittää in-

stanssin id:n sekä listan saavut-

tamattomien palvelimien id:istä. 

shardResume id, replayedEvents Instanssi jatkaa toimintaansa 

tauon jälkeen, välittää instanssin 

id:n sekä uudelleen ajettujen ta-

pahtumien lukumäärän. 

shardReconnecting id Instanssi yrittää luoda uuden yh-

teyden, välittää instanssin id:n. 

shardDisconnect event, id Instanssi on menettänyt yhtey-

den WebSockettiin, välittää 

WebSocketin sulkemistapahtu-

man sekä intanssin id:n. 

shardError error, shardId Instanssi on törmännyt 

WebSocket-virheeseen, palaut-

taa virheen sekä instanssin id:n. 
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7 ESIMERKKIPROJEKTI 

 

 

7.1 Tausta 

 

Pienenä projektina toteutetaan botti, joka antaa jäsenille rooleja. Botilla on lista 

rooleja, joita kuvataan emojilla. Botti alustaa viestin, johon käyttäjät voivat rea-

goida emojeilla. Jos reaktion emoji vastaa mitään botin rooleista, se lisää roolin 

käyttäjälle. Poistettu reaktio poistaa roolin käyttäjältä. Palvelimen ylläpitäjä pystyy 

lisäämään, poistamaan ja muokkaaman rooleja. Jokaisen botin palvelimella on 

oma roolilista, jonka muokkaaminen ei vaikuta muiden palvelimien rooleihin. 

 

Botin teema on pronominit. Tarkoituksena on antaa käyttäjille roolit, jotka vastaa-

vat heidän käyttämiänsä englanninkielisiä pronomineja. Botti tekee oletuksena 

roolit yleisimmille pronomineille ”he/him”, ”she/her” ja ”they/them”. Botin ja koko 

projektin nimi on GenderBot. Valmiin projektin teema on helppo vaihtaa ni-

meämällä botin uudestaan sekä muokkaamalla käskyjen tagin ja oletusroolit koo-

dista. Näin botista voi myös tehdä geneerisen roolibotin. 

 

 

7.2 Alustus ja suunnittelu 

 

Ensin luotiin botti kohdan 3.2 Botin luominen osoittamalla tavalla. Botti lisättiin 

testipalvelimelle ja lisäämisen yhteydessä sille annettiin oikeudet hallita rooleja 

sekä lukea, kirjoittaa ja hallita viestejä. Nämä oikeudet ovat riittävät botille halut-

tujen toimintojen mahdollistamiseksi. 

 

Projektille luotiin projektikansio ja alustettiin node.js-projekti (4.1 Projektin luonti). 

Projektia alustaessa päätettiin, että koodi kirjoitetaan main.js-nimiseen tiedos-

toon index.js-tiedoston sijaan. Syy tähän oli koodin selkeyden parantaminen, sillä 

index.js viittaa usein verkkosivun etusivuun, josta tässä projektissa ei ole kyse. 

Nimi main.js sen sijaan tavallisesti merkitsee ajettavaa sovellusta tai ohjelmaa. 

Ennen kehitystyön aloittamista päätettiin, mitä toimintoja botilla haluttiin olevan ja 

mihin palvelimen tapahtumiin sen tulisi reagoida. Päätösten mukaan luotiin val-

miiksi tiedostot keskeisimmille komennoille sekä tapahtumien käsittelijöille (4.2.1 
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Koodin jakaminen tiedostoihin). Käsittelijöiksi valittiin viesti-, reaktio- ja palvelin-

käsittelijät. Viestikäsittelijä reagoi kirjoitettuihin komentoihin, reaktiokäsittelijä 

seuraa viesteihin lisättyjä ja niistä poistettuja reaktioita ja palvelinkäsittelijän teh-

tävä on seurata, milloin botti lisätään uudelle palvelimelle tai poistetaan vanhalta 

(Kuva 8). 

 

 

KUVA 8. Tapahtumien käsittelijöille luodut tiedostot 

 

Komennot jaettiin alustusviestiin ja rooleihin liittyviin komentoihin. Alustusviesti 

sisältää tiedot olemassa olevista pronominirooleista ja se on viesti, johon reagoi-

malla palvelimen jäsenet voivat lisätä itselleen roolin. Tämä alustusviesti vaatii 

luomiskomennon (init) sekä virhetilanteiden välttämiseksi ja korjaamiseksi tarkoi-

tetut poisto- ja päivityskomennot (deleteinit ja updateinit). Jälkimmäisiä komen-

toja voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa alustusviesti ei ole tuntemat-

tomasta syystä päivitä listattuja rooleja. Rooleihin liittyviksi komennoiksi valittiin 

yksinkertaisesti roolin lisäämis- ja poistamiskomennot (add ja delete). Keskeisim-

mät toiminnot kyetään suorittamaan näillä komennoilla (Kuva 9). 

 

 

KUVA 9. Komennoille luodut tiedostot 

 

Projektin versionhallinta toteutettiin Gitillä ja isännöintiin GitHub-palveluun. Ver-

sionhallintaan ei ikinä haluta arkaluontoista tietoa, joten botin kirjautumistoken 

asetetaan paikalliseen ympäristömuuttujatiedostoon (.env) TOKEN-muuttujaksi. 

Versionhallintaan lisättiin tiedostoa esittävä esimerkkitiedosto (.env.example), 

jonka pohjalta kehittäjät voivat tehdä omat paikalliset tiedostonsa (Kuva 10). Ym-



53 

päristömuuttujatiedosto sekä node_modules-kansio lisättiin .gitignore-tiedos-

toon, joka estää tiettyjen tiedostojen ja kansioiden muutosten siirtymisen version-

hallintaan (Kuvio 39). 

 

 

KUVA 10. Versionhallintaan liittyvät tiedostot projektin juuressa 

 

 

KUVIO 39. .gitignore-tiedoston sisältö 

 

Koodissa ympäristömuuttujien käyttöönottamista varten täytyy asentaa dotenv-

kirjasto. Kirjaston käyttäminen esitetään kuviossa 40. 

 

 

KUVIO 40. Ympäristömuuttujien käyttäminen koodissa (main.js) 

 

 

7.3 Toteutus 

 

Kehitys tapahtui pienissä paloissa ja muutoksia testattiin jatkuvasti testipalveli-

mella. Ensin luotiin kokoelma tietovarastoksi rooleille. Jotta botti toimisi yhtä ai-

kaa usealla eri palvelimella, kokoelman avaimeksi asetettiin palvelimen id ja ar-

voksi taulukko rooliobjekteja. Rooliobjekti sisältää roolia edustavan emojin, roolin 

pronominit sekä roolin id:n palvelimella. Roolien lisäksi haluttiin seurata alustus-

viestejä, joten luotiin toinen kokoelma, jossa avaimena oli jälleen palvelimen id ja 

arvona alustusviestin id. 
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Botti kehitettiin tiedostaen, että se voidaan lisätä palvelimelle, jossa on myös 

muita botteja. Botille ei haluttu antaa komentoja muodossa alkuliite + komento 

(esim. ”!init”), koska kyseiset komennot voivat olla jo jonkin toisen botin käytössä. 

Tästä syystä pelkän alkuliitteen sijaan käytettiin bottitagia ”!genderbot”. Komen-

not ovat muodossa ”bottitagi [komento] [argumentit]”, esimerkiksi ”!genderbot 

init”. Näin komentojen ei pitäisi olla päällekkäin muiden mahdollisten bottien käs-

kyjen kanssa. 

 

Ensimmäisenä toteutettiin alustusviestin luomiskomento. Komento tarkistaa, 

onko kyseisellä palvelimella olemassa alustusviesti. Jos on, botti kehottaa pois-

tamaan edellisen alustusviestin ennen uuden luomista. Muussa tapauksessa ko-

mento luo viestin, joka listaa botin roolit kyseisellä palvelimella ja kertoo jäsenelle 

käyttöohjeet (Kuva 11). Viestin lähettämisen jälkeen botti lisää viestin alustus-

viestikokoelmaan avaimena kyseisen palvelimen id. 

 

 

KUVA 11. Botin alustusviesti palvelimella 

 

Alustusviestin päivittämiskomento tekee samanlaisen viestin kuin luomisko-

mento, mutta sen lähettämisen sijaan hakee kokoelmasta alustusviestin id:n ja 

päivittää aiemmin lähetetyn viesti. Poistamiskomento poistaa alustusviestin sen 

id:n perusteella. 

 

Botin reaktiokäsittelijä kuuntelee ”messageReactionAdd” ja ”messageReaction-

Remove”-tapahtumia. Kummassakin tapauksessa se tarkistaa ensin, onko reak-

tio lisätty tai poistettu alustusviestistä. Jos kyseessä ei ole alustusviesti, botti ei 
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tee mitään. Muussa tapauksessa se käy palvelimen roolit läpi ja tarkistaa, vas-

taako reaktion emoji minkään roolin emojia. Jos vastaa, botti lisää jäsenelle tai 

poistaa jäseneltä kyseisen roolin. 

 

Roolien lisäämiskomento ottaa vastaan kaksi argumenttia, emojin ja roolin ni-

men. Ongelma ilmeni, kun huomattiin, että viestin sisällöstä luettua emojia ei 

kyetty tunnistamaan emojiolioksi. Oletusemojien kanssa tämä ei ollut ongelma, 

koska niiden tapauksessa voitiin verrata viestin sisällön Unicode-emojia reaktion 

emojiolion nimeen ja näin pystyä tunnistamaan, milloin roolin emojia käytetään 

reaktiossa. Palvelinten omien emojien kanssa ratkaisu ei ollut niin yksinkertainen. 

Emojiolion nimi ei ollut sama kuin viestin emoji, eikä viestin emojin avulla pystynyt 

päättelemään, mistä palvelimen emojista oli kyse. Käytännössä tämä tarkoitti 

sitä, ettei roolien tunnistamiseen voitu käyttää palvelimen omia mukautettuja 

emojeja. 

 

Kun botille lisätään tai siltä poistetaan rooli komentojen kautta, se automaattisesti 

päivittää palvelimen alustusviestin, jos sellainen on olemassa. Näin palvelimen 

ylläpitäjän ei tarvitse erikseen päivittää alustusviestiä komennon avulla. 

 

Viimeisenä keskeisenä kokonaisuutena toteutettiin palvelinkäsittelijä. Se reagoi, 

kun botti lisätään palvelimelle tai poistetaan palvelimelta. Kun botti lisätään pal-

velimelle, se luo palvelimelle oletusroolit (kuvio 41) ja onnistuttuaan lisää roolilis-

tan botin roolikokoelmaan avaimena palvelimen id. Kun botti poistetaan palveli-

melta, se poistaa rooli- ja alustusviestikokoelmista kaiken palvelimeen liittyvän 

datan. 

 

 

KUVIO 41. Lista palvelimen oletusrooleista 

 

Botin halutaan reagoivan komentoihin vain, kun palvelimen ylläpitäjä kutsuu niitä. 

Tavallisesti jokaisessa komennossa tarkistettaisiin erikseen, onko jäsenellä tar-
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peelliset oikeudet, mutta tämän botin tapauksessa kaikki komennot ovat vain yl-

läpitäjän käytössä. Oikeuksien tarkistus voidaan tehdä suoraan viestikäsitteli-

jässä ennen mitään muita toimintoja (Kuvio 42). 

 

 

KUVIO 42. Jäsenen oikeuksien tarkistaminen 

 

Kun botin keskeiset toiminnallisuudet saatiin valmiiksi ja testattiin toimivaksi, pää-

tettiin lisätä muutama lisäkomento. Näitä komentoja olivat roolien muokkaami-

seen tarkoitetut komennot emojinmuokkaus, pronominienmuokkaus ja värin-

muokkaus. Nämä komennot mahdollistavat roolin muokkauksen sen sijaan, että 

ylläpitäjän tehdessä virheen (esimerkiksi kirjoitusvirheen) hänen täytyisi poistaa 

rooli kokonaan ja tehdä uusi tilalle. Lisäksi lisättiin apukomento, joka lähettää ka-

navalle selvityksen botin toiminnasta sekä ohjeet eri komentojen käyttämiseen. 

 

 

7.4 Jatkokehitys 

 

Luotu botti on toimiva, mutta sitä pystyy parantamaan runsaasti muutamilla muu-

toksilla. Vaikka kehityksen aikana ei palvelimien omia emojeja saatu toimimaan, 

ongelmaan on varmasti olemassa joko ratkaisu tai kiertotie, jolla botti saataisiin 

toimimaan halutulla tavalla myös palvelimen emojien kanssa. 

 

Roolien lisäämis- ja muokkaamiskomentoja voisi parantaa lisäämällä enemmän 

argumentteja. Rooleja lisätessä voisi suoraan pystyä antamaan roolin värin, ettei 

sitä tarvitse erikseen lisätä muokkauskomennolla. Muokkauskomennot voisi yh-

distää yhdeksi komennoksi, joka kykenee muokkaamaan nimeä, emojia ja väriä 

samaan aikaan. Lisäksi botti voisi automaattisesti muokata roolien tietoja, jos 

muokkaus tapahtuu komennon sijaan ylläpitäjän asetuspaneelissa. Tämä toi-

minto jäi tästä projektista pois, koska botti ei osaa erottaa, milloin muokkauksen 

on tehnyt botti itse ja milloin käyttäjä. Tämä johti ylimääräiseen botin datan päivi-

tykseen. 
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Botti käyttää tietovarastona pelkästään muuttujaa, mikä aiheuttaa monia ongel-

mia. Muuttuja toimii hyvin, kun botti ei ole käytössä kuin muutamalla hidasliiken-

teisellä palvelimella. Ongelmia saattaa kuitenkin nousta, jos botti leviää suurelle 

määrälle palvelimia tai vilkasliikenteisille palvelimille. Tämä voi aiheuttaa ongel-

mia, kun useampi kuin yksi tapahtuma yrittää muokata samaa muuttujaa yhtä 

aikaa. Toinen ongelma on se, että botti menettää kaiken tiedon palvelimista ja 

rooleista, jos se mistään syystä sammuu. Tässä tilanteessa botti täytyy poistaa 

palvelimelta kokonaan ja lisätä takaisin, jotta se toimii oikein, ja silloinkin se on 

menettänyt kaiken datan palvelimen rooleista. Ratkaisu näihin ongelmiin on käyt-

tää jotain botin ulkopuolista tietovarastoa, kuten tietokantaa tai tiedostoa. Tällöin 

kutsut saattavat hidastua hieman, mutta ongelmia ei tule päällekkäisien kutsujen 

tai tiedonmenetyksen kanssa. 

 

Botille voi lisätä uusia toimintoja. Tällaisia olisivat esimerkiksi jo olemassa olevan 

roolin lisääminen botille, oikeuksien lisääminen rooleille botin kautta ja botin hal-

lintakomentojen käytön salliminen muillekin rooleille kuin vain palvelimen ylläpi-

täjälle. Uusia toimintoja ei kuitenkaan kannata tehdä ennen kuin aikaisemmat on-

gelmat erityisesti tietovaraston suhteen on korjattu. 
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8 POHDINTA 

 

 

Discord.js-kirjasto on osoittautunut vielä laajemmaksi kuin odotettu. Sen toimin-

nan ja luokkien välisten suhteiden ja kommunikaation ymmärtäminen vei paljon 

aikaa. Keskeisimpiin luokkiin keskittymisen ja selvityksen selkeyden vuoksi mo-

nia luokkia ja yksityiskohtia piti jättää pois. Jos kaikkiin luokkiin liittyvän tiedon 

olisi yrittänyt sisällyttää selvitykseen, se ei varmasti olisi ollut yhtään virallista do-

kumentaatiota selkeämpi. Sen sijaan kaikki tapahtumat halusin säilyttää, jotta 

uusi kehittäjä varmasti tietää, mihin kaikkeen botti on kykenevä reagoimaan. 

 

Selvitys sisältää tärkeimmät tiedot keskeisimmistä luokista ja pelkästään selvityk-

sen pohjalta on mahdollista tehdä monenlaisia botteja. Se ei kuitenkaan ole kai-

kenkattava, joten ongelmatilanteissa uusi kehittäjä joutuisi joka tapauksessa itse 

etsimään vastauksia joko dokumentaatiosta tai tutoriaaleista. 

 

Esimerkkiprojektin tein ennen selvityksen kirjoittamista, mikä johti ikävä kyllä ir-

tonaiseen projektiin. Projektissa on tärkeä ymmärtää reaktio- ja emojiluokkia, 

jotka kummatkin karsin selvityksestä pois vähäpätöisinä. Projektin tarkoitus oli 

esitellä lukijalle botin rakentamista prosessina, missä koen onnistuneeni. Lukija 

ei kuitenkaan pystyisi rakentamaan samanlaista bottia pelkästään opinnäytetyön 

selvityksen perusteella. 

 

Opinnäytetyön laatiminen oli hyvin haastavaa sekä selvitystä tehdessä että ra-

porttia kirjoittaessa. Selkeämpi aikataulutus ja siitä kiinni pitäminen olisivat var-

masti tehneet prosessista helpompaa. Selvityksen ja raportin kirjoittaminen ovat 

kuitenkin vahvistaneet taitojani työskennellä tiukalla aikataululla ja stressaavissa 

tilanteissa. 
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