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Tässä kandidaatintyössä tutkittiin suunnittelumallien käyttöä Godot-pelimoottorissa. Tar-

kasteltavia ohjelmiston suunnittelumalleja olivat ainokainen, prototyyppirajapinta, ko-

mento, hiutale, tila sekä tarkkailija. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella mitä suunnit-

telumalleja pelimoottorin osajärjestelmistä löytyy. Tarkasteltavia pelimoottorin osajärjes-

telmiä olivat ydin, renderoija, fysiikka ja törmäyksentunnistus, videon- ja äänentoisto 

sekä skriptikieli. Tutkimusta suoritettiin kolmesta eri lähtökohdasta: lukemalla pelimoot-

torin dokumentaatiota, haastattelemalla pelimoottorin kehittäjiä sekä lukemalla pelimoot-

torin avointa lähdekoodia. 

 

Suunnittelumallien käyttöä löytyi pelimoottorista pääasiallisesti pelimoottorin avointa 

lähdekoodia lukemalla. Pelimoottorin arkkitehtuuria oltiin dokumentoitu hyvin korkealla 

ja karkealla tavalla, eikä suunnittelumallien käytöstä ollut mainintoja. Haastatteluista sel-

visi käyttökohtia suunnittelumalleille koodissa. Selvisi myös, ettei suunnittelumalleja 

käytetä suoraan eikä kirjaimellisesti, vaan ne ovat keino kommunikoida ja varmentaa pää-

töksiä kehittäjien kesken. Lähdekoodia lukemalla kaikille osajärjestelmille löytyi käyttö-

kohtia joistain suunnittelumalleista. Suunnittelumalleja käytetään pelimoottorin suunnit-

telussa ja toteutuksessa, mutta käyttö on epäsuoraa, eikä suunnittelumalleja käytetä kir-

jaimellisesti, vaan niiden ideaa soveltamalla. 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

AR  Lisätty todellisuus (engl. Augmented Reality). 

Avoin lähdekoodi Ohjelmiston tuotantomenetelmä, jossa käyttäjät voivat vapaasti lu-

kea ja muokata lähdekoodia (engl. Open source). 

Direct3D DirectX rajapintakokoelmaan kuuluva grafiikkaohjelmointiraja-

pinta. 

FPS Kuvan päivitystaajuus (engl. Frames Per Second). 

frame Yksi renderoitu kuva. 

GoF Gang of Four, nimi suunnittelumallien luojille. 

GUI Graafinen käyttöliittymä (engl. Grahical User Interface). 

HUD Pelinäkymän päällä graafista tietoa pelin tilasta, esimerkiksi pisteet 

tai kartta (engl. Head-Up Display). 

IRC Internetin pikaviestintäpalvelu (engl. Internet Relay Chat). 

näkyvyysalue Jollain hetkellä muistiin ladattu data ja grafiikka, joita tarvitaan pelin 

pyörittämiseen (engl. game scope, game scene). Esimerkiksi taso 1 

Super Mario Bros. pelissä. 

OpenGL Grafiikkaohjelmointirajapinta. 

osajärjestelmä pelimoottorin komponentti tai osakokonaisuus (engl. component, en-

gine, system, server). 

peliobjekti  Pelissä esiintyvä asia (engl. game object). Peliobjektilla voi olla graa-

fisia ja fyysisiä ominaisuuksia, kuten 3D malli, painovoima ja si-

jainti, mutta ne voivat olla myös tyhjiä, vain helpottamaan pelisuun-

nittelua. 

suunnittelumalli Hyväksi koettu tapa järjestellä ohjelmiston osia. 

VR Virtuaalitodellisuus (engl. Virtual Reality). 
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1. JOHDANTO 

Videopelit ovat vakiinnuttaneet paikkansa ihmisten arjen viihteenmuotona elokuvien, 

sarjojen sekä kirjojen rinnalla. Pelit ovat kuin kuluttajatuotteet: kun yksi peli on pelattu 

läpi, ei pelaaminen lopu siihen, vaan sen jälkeen hankitaan uusi ja hienompi peli. Tarve 

uusille kokemuksille ei ole vähentymässä. Uuden kokemisen mahdollistavat innovatiivi-

set teknologiat, ja pelien interaktiivisuus on mukaansatempaava tapa tutustua niihin. 

Usein pelit ovatkin luonteva tapa testata, prototypoida ja opetella käyttämään uusia tek-

nologioita. Tarpeen pohjalta on muodostunut paljon startup-yrityksiä ja yrityksiä, ja pe-

liala onkin saavuttanut suuren osuuden viihdeteollisuudesta. Kilpailu pelialalla on erittäin 

kovaa: päivittäin julkaistaan satoja, ellei jopa tuhansia pelejä [1]. Nämä yritykset tarvit-

sevatkin kehittyneempiä ja helppokäyttöisempiä työkaluja pelien tekoon ja pyöritykseen. 

Pelinkehitystyökaluja onkin laajalti tarjolla, kuten Unity3D ja Unreal Engine, mutta 

useimmat isot yritykset luovat tai päivittävät muutaman vuoden välein tietyille peleille 

tarkoitetut ja räätälöidyt pelieditorit ja pelimoottorit [2, 3]. Esimerkiksi Unreal Engineä 

on vain päivitetty 18 vuoden ajan [4].  

Pelimoottori on ohjelmisto. Se on pelin osa, jota voidaan käyttää uudelleen seuraavien 

pelien luomisessa. Uusien moottorien tarve syntyy, kun käytettävät kirjastot ja kehykset 

päivittyvät, laskentateho nousee ja pelit muuttuvat monimutkaisemmiksi ja monipuoli-

semmiksi.  

Tarve uusille pelimoottoreille muutaman vuoden välein tekee selkeiden suuntaviivojen ja 

hyväksi koettujen toimintatapojen uudelleen käyttämisen tärkeäksi. Ohjelmistoalalla pal-

jon käytetyt suunnittelumallit ovat yksi tapa tukea peliohjelmistojen suunnittelua [5]. 

Suunnittelumallit ovat toimiviksi testattuja paradigmoja, joten niiden toimintavarmuutta 

ei tarvitse suunnitteluvaiheessa todentaa. Lisäksi suunnittelumallit ovat hyvin yleisluon-

taisia, joten niitä voi soveltaa moniin eri kohteisiin.  

Tässä työssä tarkastellaan, millaisia suunnittelumalleja pelimoottoreiden suunnittelussa 

käytetään. Sopivia suunnittelumalleja etsitään kullekin pelimoottorin osajärjestelmälle 

erikseen. Pelimoottorit ovat usein melko suuria ohjelmistoja, joiden osajärjestelmät eroa-

vat toisistaan paljon kokonsa ja käyttötarkoituksensa puolesta. Lisäksi pelimoottorit eroa-

vat keskenään toisistaan, koska ne ovat lähes aina räätälöity tietylle pelityypille. Näin ei 

kuitenkaan ole tarkasteluun otettavassa, laajalti käytetyssä avoimen lähdekoodin peli-

moottorissa. Siinä ollaan fokusoitu toteutus tukemaan kaikkia mahdollisia pelejä. Täl-

laista pelimoottoria tarkastellessa tutkitaan mitä suunnittelumalleja osajärjestelmien to-

teutuksessa on käytetty. 
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Työn kahdessa seuraavassa luvussa tutustutaan teoriaan. Luvussa 2 perehdytään peli-

moottoreihin, minkälaisia osajärjestelmiä ne sisältävät, mitä niiden luomisessa on hyvä 

ottaa huomioon sekä suosituimpiin nykyään käytettyihin moottoreihin. Luvussa 3 käy-

dään läpi suunnittelumalleja. Suunnittelumalleista tarkastellaan niiden määritelmät sekä 

esimerkin avulla, miten malleja voitaisiin käyttää. Luvussa tutustutaan varsinkin mallei-

hin, joita pelimoottorien arkkitehtuurien dokumentaatioissa on kuvattu. Neljännessä lu-

vussa syvennytään valittuun avoimen lähdekoodin pelimoottoriin Godot. Tarkoituksena 

on tutustua sen osajärjestelmiin, sekä etsiä niistä minkälaisia suunnittelumalleja järjestel-

missä on käytetty. Viidennessä luvussa tarkastellaan tuloksia ja tehdään yhteenveto suun-

nittelumallien esiintymisestä pelimoottorissa. 
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2. PELIMOOTTORI 

Pelit pyörivät pelimoottoreilla. Peli tarvitsee pelimoottorin, mutta pelimoottorin voi ke-

hittää ilman, että tarvitsee kehittää peliä. Pelimoottori on vain osa peliä. Ennen kuin peliä 

aletaan tekemään, pitää pelimoottori olla valmiina käytettäväksi. Pelikehityksen keski-

össä on pelimoottori, jonka avulla esimerkiksi graafikot, kenttäsuunnittelijat ja kirjoittajat 

voivat tehdä yhteistyötä. Täten moottori on pelien ja niiden kehittämisen ydin (engl. core, 

kernel). Pelimoottorin kehittäminen onkin ensimmäisiä askelia pelikehityksessä. Peli-

moottorille (engl. Game Engine) ei ole pelialalla standardisoitua määritelmää. [6, s. 2]  

Käsitys pelimoottorin tarkoituksesta on kuitenkin yhtenäinen: pelimoottori on ne ohjel-

man osat, jotka voidaan uusiokäyttää monien pelien luomiseen, eikä niitä tarvitse joka 

kerta tehdä uudestaan. Sisältö, kuten grafiikka ja äänet, pitää jokaisessa pelissä olla uutta, 

mutta alla piilevä kehys tai infrastruktuuri pysyy samana. Tätä kehystä tai järjestelmää 

kutsutaan pelimoottoriksi. Pelimoottori ei kuitenkaan ole työkalu pelien tekemiseen. Pe-

lien suunnittelu ja työstäminen ovat iteratiivisia prosesseja, joissa sisällön nopea muok-

kaaminen ja luominen tulee oleelliseen osaan. Työkalut ja sisältöeditorit ovat oleellinen 

osa pelien tuotannossa ja suunnittelussa, mutta niitä ei yleensä julkaista pelin mukana [6, 

s. 2; 7]. Kuvaan 1 on kerätty tässä työssä tarkasteltavat osajärjestelmät ja niiden sisältö. 

Sisältöeditorit ja työkalut jäävät tämän tekstin aihealueen ulkopuolelle. 

 
Kuva 1. Pelimoottorin osajärjestelmät. 
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Pelimoottorien ympäripyöreän määritelmän vuoksi ei ole tarkkaa listaa siitä, mitkä omi-

naisuudet ja osat kuuluvat pelimoottorin rakenteeseen. Kehittäjillä ei ole yhtenäistä näke-

mystä siitä, mitkä osat ovat välttämättömiä pelimoottoreissa. Vääriä vastauksia ei ole, 

vaan pelimoottoreita muokataan ja muovataan peliyhtiöiden tarpeita täyttäen. Pelimoot-

torit ovatkin usein genrespesifejä. Esimerkiksi EA:n pelimoottori, Ignite, on suunniteltu 

vain urheilupelejä varten [7]. Moottoriin on rakennettu lisäominaisuuksia animaatioiden 

toimivuutta parantamaan, kun taas Creation Enginessä ominaisuudet on rakennettu mah-

dollistamaan kymmenientuhansien esineiden paikan ja tilan tallennusta pelissä Skyrim 

[8]. Lisäksi pelimoottoriin sisällytettävät ominaisuudet riippuvat sen kehittäjien ammat-

titaidosta, kokemuksesta, suunnittelumieltymyksistä sekä liiketoiminta-aikomuksista. Pe-

liyritysten välillä on kova kilpailu, minkä takia pelimoottorit usein luodaan vain oman 

studion käyttöön. Pelimoottoreita on siis lukuisia, ja ne eroavat toisistaan hyvinkin paljon. 

[6, s. 2; 9] 

Vaikka pelimoottorin arkkitehtuurista ei ole formaaleja standardeja, voidaan rakenteesta 

koota tyypillisiä piirteitä. Näitä ovat osajärjestelmät (tai osakokonaisuus tai kompo-

nentti), jotka ovat vastuussa omista eriävistä toiminnollisuuksistaan [9]. Esimerkiksi fy-

siikkajärjestelmä laskee objektille kiihtyvyyttä avaruudessa ja törmäyksen sattuessa rea-

goi sopivalla tavalla ja äänijärjestelmä ylläpitää taustamusiikkia ja soittaa törmäysäänen. 

Jako on tyypillinen olio-ohjelmoinnin paradigmassa, ja samat suunnitteluperiaatteet ovat 

voimassa myös pelimoottoreissa. Järjestelmät toteutetaan usein ainokainen-luokkana, 

jota tarkastellaan luvussa 3. Järjestelmiä ovat renderioija, fysiikka ja törmäyksentunnis-

tus, videon- ja äänentoisto, verkkoliikennöinti sekä skriptauksen mahdollistaminen. Näi-

den käynnistämistä, ylläpitoa ja yhteen toimivuutta tarkastelee pelimoottorin ydin. [6, s. 

2]. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan tarkemmin osajärjestelmien toimintaa ja toteutta-

mista alkaen pelimoottorin ytimestä.  

2.1 Pelimoottorin ydin 

Moottorin käynnistyessä on hyvä sisällyttää tarvittavat kirjastot samaan rakentajaluok-

kaan. Muiden kirjastojen sisällytystä pitää miettiä tarkemmin optimointisyistä, koska 

moottori laskee asioita reaaliajassa. Reaaliaikaisuudella tarkoitetaan, että näyttökuvaa 

päivitetään tarpeeksi usein ja syötteisiin vastataan niin nopeasti, että käyttäjä ei häiriinny 

[6, s. 10]. Vakiintuneita päivitysnopeuksia ovat 30, 60 ja jopa 144 Hz. Tämän takia vali-

taan tarkasti, minkälaisia säiliöitä esimerkiksi vertiisien säilömiseen käytetään. Pelkkä 

muutto STL:n setistä smallsetiksi voi säästää 50 % muistista ja tehdä ohjelmasta nope-

amman. Moottorin toteutuksessa tarvittavia säiliöitä ovat ainakin taulukko, pino, lista, 

joukko ja merkkijono. Nämä säiliöt kannattaa sisällyttää niitä käyttäviin luokkiin. Muita 

tarvittavia tietoja ovat kohdekäyttöjärjestelmän alustan kellonaika ja tavujärjestys. Tie-

tyille alustoille tarvittavat tiedot kannattaa kapseloida omaan luokkaansa ja tarjota uni-
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versaali rajapinta alustoille ominaisten toimintojen käyttämiseen. Tämän voi toteuttaa esi-

merkiksi Mac-tietokonetta käyttämällä sisällyttämällä sille ominaiset luokat If Defined -

tyylillä. [6, s. 46–47] 

Pelit siirtelevät, muokkaavat ja hallinnoivat peliobjekteja 2D- ja 3D-avaruudessa. Peliob-

jektit koostuvat avaruudessa olevista pisteistä (engl. node), jotka yhdistämällä muodostuu 

reunoja (engl. edge), ja näiden sisälle muodostuu pintoja (engl. face) [9]. Tiedot pisteiden 

sijainnista tallennetaan perinteisesti vektoriin x-, y- ja z-arvojen avulla. Usein moder-

neissa moottoreissa tiedot säilötään matriisiin, jolloin tulee mahdolliseksi objektien 

muokkaaminen ja kääntely avaruudessa. Vertiisien kääntelyä ja muokkaamista 3D-ava-

ruudessa on matematiikassa tutkittu laajalti. Pelimoottorissa vertiisejä käsittelevät enim-

mäkseen grafiikkaohjelmointirajapinnat. [6, s. 61–104] Aiheeseen tutustutaan tarkemmin 

alaluvussa 2.2.  

Resurssijärjestelmä on järjestelmä, joka hallinnoi eri peleissä käytettäviä resursseja. Re-

sursseilla (engl. assets) tarkoitetaan digitaalisia materiaaleja, joista peli kootaan. Resurs-

seja on Thornin mukaan kahdenlaisia: mediadataa ja käyttäytymisdataa. Mediadatalla tar-

koitetaan grafiikkaa, ääniä, animaatioita ja muita digitaalisia medioita. Käyttäytymisda-

talla tarkoitetaan resursseja, joilla saadaan peli käyttäytymään halutulla tavalla ajon ai-

kana. Näitä resursseja ovat esimerkiksi konfiguraatiotiedot siitä, millaisella resoluutiolla 

peliä renderoidaan ja onko peli koko näytön tilassa vai ikkunana. Molemman tyyppiset 

tiedostot encodataan moottorilla ajon aikana. Järjestelmän pitää hallinnoida grafiikka-, 

ääni- sekä videodataa. Pelimoottorin suunnittelussa on otettava huomioon datan vaihtele-

vat formaatit. Pelimoottorin tulee tukea myös konfiguraatio- sekä käyttäytymisdatatie-

dostoja sekä mahdollisesti skriptikielellä kirjoitettuja ohjelmia (esimerkiksi Defold käyt-

tää skriptauksessa ohjelmointikieltä Lua käyttäytymisen toteuttamiseen [9]). Resurssijär-

jestelmän vastuulla on erityisesti kolme osaa. Ensimmäisenä on resurssien identifiointi ja 

toisistaan erottaminen. Toisena on resurssien lataus ja purkaminen muistiin, ja kolman-

tena on sen varmistaminen, etteivät resurssit ole kahdesti muistissa. [6, s. 105; 9]  

Resurssijärjestelmä lataa tarvittavat resurssit hallitsevan näkyvyysalueen mukaan [9, s. 

126–147]. Näkyvyysalueella tarkoitetaan kaikkea dataa, jota peli pitää muistissaan pelin 

ollessa tietyssä tilassa. Näkyvyysalueita on monella eri tasolla. Osaa resursseista tarvitaan 

koko ajan, jotain resursseja tietyissä kentissä, ja jotain vain hetkellisesti, esimerkiksi kun 

tarinavideo keskeyttää pelin. Näkyvyysalueen lisäksi resurssijärjestelmän tehtävä on tie-

tää resurssien osoite kiintolevyllä. Haluttujen resurssien osoitteet voidaan joko hakea dy-

naamisesti ajon aikana, tai moottorin käynnistyessä kerätä keskitetystä resurssitiedos-

tosta. Jälkimmäinen tapa on mahdollisesti käyttökelpoisempi, koska pelit ovat suuria ja 

sisältävät usein paljon resursseja, ja latausta ja purkamista pitää optimoida. Yhteen tieto-

rakenteeseen kerättäessä resursseille voidaan antaa lisäattribuutteja, jotka helpottavat oi-

keiden resurssien lataamista sen hetkisellä näkyvyysalueella. Mahdollisia lisäattribuutteja 

resursseille ovat esimerkiksi uniikki id, resurssin polku kovalevyllä, resurssin tyyppi sekä 

näkyvyysalueet. [6] 
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Pelimoottorin käynnistyessä ladataan vain informaatio resursseista, eikä itse binäärejä. 

Binäärit ladataan muistiin vasta, kun niitä tarvitaan kyseisellä näkyvyysalueella, sekä pu-

retaan muistista vasta, kun ne katoavat näkyvyysalueelta. Tietääkseen millä näkyvyys-

alueella ollaan, peli ilmoittaa resurssijärjestelmälle aina, kun näkyvyysalue vaihtuu, esi-

merkiksi siirryttäessä tasolta 1 tasolle 2. Näkyvyysalueilla voidaan edelleen optimoida 

muistinhallintaa algoritmeilla, muistibudjeteilla ja muilla tekniikoilla. Lisäksi huomioita-

vaa on, että näkyvyysalueiden koko ja muoto voivat olla epälineaarisia riippuen pelistä, 

minkä takia pitää mahdollistaa myös muunlaista resurssien latausta. Näkyvyysalueessa 

olevien peliobjektien taltiointi ja muokkaus ovat pelieditoriin liittyviä asioita, eikä niihin 

perehdytä tässä työssä. [6] 

Pelimoottorissa usein tarvitaan tietoa kutsuttavan objektin laadusta, joten pelissä olevilla 

objekteilla on oltava järkevä periytymishierarkia [9, s. 105–106]. Tapa, jolla objektien 

suhteet toisiinsa on muodostettu, vaihtelee pelimoottorien välillä, mutta yleinen toteutus 

on Single Inheritance -puu. Puuhierarkia on järkevä toteutus peliobjekteille, koska kai-

killa peliobjekteilla on ainakin joitain ominaisuuksia yhteistä, ja jokaista voidaan käsitellä 

juurelle toteutettavilla metodeilla. Esimerkiksi objektit sylinteri ja pallo ovat periytynyt 

Polygon-luokasta, joka taas on periytynyt Object-luokasta. Näin molempia voidaan siir-

rellä kuvitellussa 3D-avaruudessa Object:in metodien avulla. [6] 

 

2.2 Renderoija 

Renderointi on se osa tietokoneiden grafiikoissa, joka laskee virtuaalisista objekteista ku-

van [12]. Peleissä käytetään reaaliaikaista renderointia, eli uusi kuva lasketaan ja näyte-

tään pelaajalle useita kertoja sekunnissa. Pelin grafiikkojen päivitysnopeuden ylittäessä 

72 fps, pelaajan silmät eivät erota muutosta suurempiin päivitysnopeuksiin [6, s. 10; 10]. 

Interaktiivisuus, eli syötteen lähettäminen ja pelin reagoiminen syötteeseen ja vasteen 

näyttäminen, on tärkeä osa reaaliaikaista renderointia. Vaikka 72 fps olisikin riittävä ku-

van päivitysnopeus, syötteisiin reagoiminen on hyvä tapahtua vielä nopeammin realisti-

sen tuntuman takaamiseksi. [13, luku 1] 
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Renderointi tapahtuu ennalta määrättyä renderointiputkea (engl. Rendering pipeline) pit-

kin. Sen pääfunktio on luoda 2D-kuva virtuaalisen kameran näkymästä, kuten kuvassa 2 

on nähtävissä. Näkymässä on esimerkiksi valoja, 3D-objekteja, objekteista tiedossa nii-

den tekstuuribittikarttoja ja varjostinalgortimeja [6, s. 152–153]. [13, luku 2]  

 

Kuva 3. Renderointiputken kolme osaa [13, luku 2.1, kuva 2.2]. 

 

Renderointiputki voidaan jakaa kolmeen konseptuaaliseen osaan, jotka voidaan jakaa 

vielä omiin putkiinsa. Nämä osat ovat sovellusosa, geometriaosa sekä rasterointiosa [13, 

luku 2]. Kuten kuvassa 3 on hahmoteltuna, putki alkaa sovellusosasta, jonka tulos siirtyy 

geometriaosaan ja lopulta se piirretään rasterointiosassa. Sovellusosa on nimensä mukaan 

sovelluskohtainen ja sitä ajetaan CPU:lla. Sovellusosan tehtäviä on esimerkiksi törmäyk-

sentunnistus, fysiikan simulointi sekä animaatiot. Renderoinnissa oleellista sovellusosalle 

on geometriatietojen, kuten kärkien, viivojen ja kolmioiden lähetys geometriaosalle. Geo-

metriaosan tehtävä on käsitellä esimerkiksi virtuaalisten 3D objektien muuttumislasku-

toimituksia sekä projektioita. Geometriaosan laskutoimitukset suoritetaan GPU:lla. Vii-

meisessä osassa, rasterointiosassa, piirretään kuva käyttäen aikaisempien osien tuottamaa 

dataa. Rasterointiosassa voidaan tehdä operaatioita jokaiselle pikselille erikseen. Geomet-

riaosan tavoin rasterointiosan laskutoimitukset suoritetaan GPU:lla. [13, luku 2; 6, s. 154]  

Kuva 2. Vasemmalla virtuaalikamera katsoo 3D-objekteja, oikealla renderoitu 

kuva virtuaalikameran näkymästä. Kuva luotu Unity3D pelinkehitystyökalulla [2]. 
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Kuva 4. Geometriaosan vaiheet [13, luku 2.3, kuva 2.3]. 

 

Geometriaosa on vastuussa suurimmasta osasta polygoni ja kärki laskutoimituksista. 

Geometriaosa voidaan jakaa edelleen viiteen osaan, jotka suoritetaan peräkkäin putkessa: 

malli ja näkymämuunnos, kärkivarjostus, projektiot, leikkely sekä näytölle kuvaaminen. 

Geometriaosan vaiheet ovat näkyvissä kuvassa 4. Malli ja näkymämuunnos osassa virtu-

aaliset näkymät ja mallit yhdistetään yhteiselle koordinaatistolle virtuaalisen kameran 

mukaan. Kärkivarjostimet laskevat malleille esimerkiksi materiaaleja, värejä sekä valo-

lähteitä. Kärkivarjostuksessa on myös mahdollista luoda omia kärkivarjostinalgoritmeja 

muokkaamaan näkymää [6, s. 160]. Grafiikkarajapinnat kuten OpenGL sekä Direct3D 

tarjoavat useita erilaisia varjostinalgoritmeja. Kärkivarjostimien jälkeen geometriaosassa 

suoritetaan projektio, jolla on mahdollista saada kuva esittämään virtuaalimallia perspek-

tiivissä. Projektion jälkeen suoritetaan leikkelyoperaatiot, joilla poistetaan renderointiput-

kesta objektit jotka eivät ole virtuaalisen kameran projektion sisällä. Mahdollisesti myös 

mallit jotka ovat kameran rajoilla puolitetaan siten, että jäljelle jää vain se osa mallista 

joka on näkyvissä. Lopulta suoritetaan näytölle kuvaaminen. 3D koordinaateista muodos-

tetaan vain x- ja y-koordinaatit, jotka vastaavat kohtaa kuvan näkymässä. Operaation jäl-

keen data siirretään geometriaosasta rasterointiosaan. [13, luku 2] 

 

 

Kuva 5. Rasterointiosan vaiheet [13, luku 2.4, kuva 2.8]. 

 

Rasterointiosa on putki, joka voidaan jakaa edelleen neljään osaan: kolmioiden järjestä-

minen, kolmioiden läpikäyminen, pikselivarjostus ja yhdistäminen [6, s. 157-158]. Ku-

vassa 5 nähdään rasterointiputken muodostuminen. Kolmioiden järjestämisessä ja läpi-

käymisessä geometriaosan dataa valmistellaan pikselivarjostinta varten. Valmistelussa 

esimerkiksi lasketaan differentiaali laskuja kolmioiden pinnoista ja muodostetaan frag-

mentteja ja niille generoidaan geometriaosan datasta ominaisuuksia. Tämän jälkeen data 

siirtyy pikselivarjostimeen, jossa lasketaan mitä kunkin pikselin väriarvoksi tulee. Kuten 

kärkivarjostimia, pikselivarjostimia voi luoda itse käyttämällä grafiikkaohjelmointiraja-

pintaa. Pikselivarjostimessa esimerkiksi liitetään malleille tekstuureita sekä värejä. Lo-
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pulta data siirtyy yhdistämisosaan, jossa viimeistellään näytettävä kuva. Tässä osassa esi-

merkiksi käytetään Z-buffer –algoritmia, jolla päätetään kuinka läpinäkyviä kuvassa ole-

vat mallit ovat, eli kuinka paljon dataa kustakin mallista tulee jokaiseen pikseliin erikseen. 

Muita tehosteita ovat esimerkiksi reunojen pehmennys, varjojen pehmennys sekä syväte-

rävyys (Engl. depth of field). Yhdistämisosan jälkeen kuva on valmis ja se voidaan näyt-

tää käyttäjälle. [13, luku 2] 

 

2.3 Fysiikka ja törmäyksentunnistus 

Peleissä oleellisessa osassa on fysiikan simulointi aina pelihahmon hyppäämisestä urhei-

luautojen renkaiden kulumiseen. Fysiikka peleissä käsittelee usein klassisen fysiikan me-

kaniikkoja, kuten gravitaation ja muiden kuten työntämisestä, tuulesta tai räjähdyksestä 

aiheutuvia voimia. Immersion luomiseksi peliobjekteille halutaan aidon tuntuiset materi-

aalit, massat, kitkat sekä kimmoisuudet, ja nämä ominaisuudet halutaan pitää helposti 

muokattavissa pelillisistä syistä. Simulointia pelimoottoreissa suorittaa usein muista jär-

jestelmistä erotettu fysiikkajärjestelmä. Kolmannen osapuolen fysiikkajärjestelmät ovat 

vakiinnuttaneet paikkansa pelimoottorien kehityksessä, ja useissa peleissä onkin käytössä 

kolmannen osapuolen tarjoamat valmiit fysiikkajärjestelmät kuten Havok [14] tai PhysX 

[15]. Suurimmat kokonaisuudet fysiikkajärjestelmissä ovat gravitaation lisäksi räsynukke 

(engl. ragdoll), partikkelit, kuten savu ja räjähdykset, sekä törmäyksentunnistus [6, s. 576, 

592]. Seuraavaksi tarkastellaan miten fysiikkajärjestelmien toteutukset eroavat toisistaan. 

Suurimmat erot ovat siinä, miten ne käsittelevät peliobjekteja, peliobjektien välisten kon-

taktien resoluutiossa sekä impulssien ja voimien toteutuksessa. [16, luku 1.1] 

Klassisen fysiikan tavoin peleissä peliobjekteille lasketaan voimavektorien summa ja voi-

man perusteella peliobjektia siirretään näkymässä [3, s. 580]. Koska peliobjektit usein 

halutaan reagoida voimiin myös pyörimällä, ei realistisia tuloksia saada enää triviaaleilla 

laskutoimituksilla. Fysiikkajärjestelmät jakaantuvat kahteen joukkoon peliobjektien to-

teutuksessa: toisessa peliobjektit, esimerkiksi laatikko, kuvataan yhtenä massana, ja toi-

sessa se koostuu useammasta pisteestä, jotka yhdistetään kiinni toisiinsa tangoilla. Jäl-

kimmäisellä toteutuksella vältytään monimutkaisilta pyörimislaskutoimituksilta, mutta 

tuloksena on "jousimainen" fysiikan simulointi. [16, luku 1.3.1] 

Peliobjektien välisten kontaktien resoluutio jakaantuu kolmeen mahdolliseen toteutuk-

seen [16, luku 1.3.2]. Ensimmäistä lähestymistapaa kutsutaan iteratiiviseksi. Siinä var-

mistetaan, että jokainen toimii sellaisenaan. Sen etu on nopeus, mutta ongelmia voi muo-

dostua, kun kontaktit vaikuttavat toisiinsa, jolloin tämän toteutuksen hyöty kärsii. Toinen 

iteratiivista realistisempi lähestymistapa on niin sanottu Jacobian-based –järjestelmä, 

jossa kerätään kaikki törmäykset yhteen ja lasketaan kerralla, miten törmäyksiin pitäisi 

reagoida. Tämän lähestymistavan haittana on sen hitaus. Viimeinen lähestymistapa kon-

taktien toteutukselle on laskea joukko laskutoimituksia peliobjektien ja rajoitteiden 
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avulla. Lähestymistavassa ei käytetä Newtonin liikkeen lakeja, vaan luodaan uudet lait, 

sen perusteella minkälaisten peliobjektien kanssa ollaan tekemisissä [6, s. 503]. Tämä 

lähestymistapa on realistisin, mutta sen ongelma on hitaus. Tätä lähestymistapaa harvoin 

käytetään pelimoottoreissa, koska laskunopeus sekä uskottavuus ovat tärkeämmässä ase-

massa kuin tarkkuus. [16, luku 1.3.2] 

Viimeinen fysiikkajärjestelmiä jakava tekijä on voimien toteutus [6, s. 565–575]. Kon-

takteihin reagointiin pelimoottoreissa on kaksi erilaista toteutustapaa, toisessa simuloi-

daan voimia ja impulsseja erikseen, toisessa käytetään vain impulsseja. Kun esimerkiksi 

kirja on pöydällä, ensimmäisen toteutustavan mukaan sillä olisi kaksi voimaa: gravitaatio 

vetää kirjaa alaspäin ja pöytä työntää kirjaa ylöspäin. Tässä toteutuksessa paikallaan ole-

vien peliobjektien simulointiin käytetään voimia, ja törmäysten, kuten pallon pompahta-

misen lattiasta, impulsseja. Toteutustapa toimii kuten oikeassakin elämässä, mutta lasku-

toimitukset voimille on paljon hankalampia kuin impulsseille, jolloin laskennan hitau-

desta voi muodostua ongelma. Toinen toteutustapa on vain impulssien käyttäminen kon-

takteihin reagoimiseen. Siinä esimerkiksi pöydällä oleva kirja pysyy paikallaan pienten 

törmäysten, impulssien vaikutuksesta. Useissa tapauksissa tämä on nopea laskea eikä sitä 

helposti erota ensimmäisestä toteutustavasta. Jälkimmäisen toteutustavan etu on imple-

mentoinnin helppous ja sen joustavuus ja muokkaantuvuus eri tilanteisiin. [16, luku 1.3.3] 

 

Kuva 6.  Törmäyksentunnistuksen vaiheet. Vasemmalla peliobjektit joille suorite-

taan törmäyksentunnistus, keskellä karkea ja oikealla kapea törmäyksentunnistus 

[16, luku 12.1, kuva 12.1]. 

 

Kontaktien löytämistä varten on fysiikkajärjestelmän myös löydettävä ne kohdat, missä 

törmäystä peliobjektien välillä tapahtuu [6, s. 492–503, 536–540]. Tätä toteuttaa törmäyk-

sentunnistus, jonka simppeliä toteutusta on kuvailtu vaiheittain kuvassa 6 [16]. Törmäyk-

sentunnistus realistisesti on melko mahdotonta, joten on keksitty erilaisia tapoja opti-

moida sitä. Törmäyksentunnistus jaetaan kahteen vaiheeseen. Ensin jaetaan karkeasti pe-

liobjektit ryhmiin niiden etäisyyksien mukaan, joko mahdollisesti törmääviin ja niihin, 

joilla ei varmasti ole törmäyksiä. Tämän jälkeen käydään läpi mahdollisesti törmäävien 

joukkoa ja tehdään tarkistuksia niiden törmäyksille. Kaikkien peliobjektien kolmiulottei-

set mallit yksinkertaistetaan palloina ja kuutioina, jolloin laskentateho kasvaa. Törmäyk-

sentunnistus usein sulautetaan renderointijärjestelmän kanssa muistin ja laskentanopeu-

den optimoimiseksi. [16, luku 12.5] 
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2.4 Skriptaus 

Oxfordin sanakirjassa skriptikieli määritellään ohjelmointikielenä, jota voidaan käyttää 

applikaatioita tai luokkia kontrolloivien ohjelmien kirjoittamiseen [17]. Pelien kehityk-

sessä skriptauksella tarkoitetaan pelitapahtumien määrittelyllä, vastaavasti kuin eloku-

vissa käsikirjoitus määrittää mitä elokuvassa tapahtuu. Pelimoottoreissa skriptauksessa 

puhuttaessa pelimoottoriin liitetään mahdollisuus muuttaa ohjelman logiikkaa ilman että 

pelimoottoria tarvitsee kääntää uudelleen [18]. Pelimoottoreissa yleisiä skriptikieliä ovat 

esimerkiksi Lua, Python sekä JavaScript, ja monia kieliä on kehitetty juuri tiettyjä tarpeita 

varten kuten SCUMM [11, 19-21]. Pelien kehityksessä nopea prototypointi sekä lyhyet 

iterointikierrokset ovat pelimoottorin tärkeimpiä ominaisuuksia, joten pelikehittäjille on 

hyvä tarjota mahdollisuus skriptaamiseen liittämällä pelimoottoriin skriptikieli [22]. Pe-

limoottorin rakentamiseen käytettävän kielen, esimerkiksi C++, pitää sisällyttää skripti-

kielen kirjastot koodiinsa, ja käynnistää skriptikielen ympäristöt. Monet kielet tarjoavat 

rajapintoja sekä kirjastoja toisiin kieliin sitomista varten [11, 20]. 

Skriptit voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan niiden käyttötavan perusteella: alustus, ta-

pahtuma sekä perinteiset skriptit. Alustus skriptit kutsutaan yleensä kertaalleen ja niiden 

tehtävä on valmistella tarvittavat vakiot ja arvot oikeiksi. Tapahtumaskripti järjestelmä 

voidaan jakaa kahteen osaan: tapahtumienkäsittelijäskripteihin (Engl. Event Handler 

Scripts) sekä tapahtumaorientoituihin skripteihin (Engl. Event Oriented Scripts). Käsitte-

lijäskriptit käyttävät tapahtumia jotka ovat jo määritelty pelimoottorissa. Käsittelijäskrip-

tauksessa voi skripteihin lisätä ylimääräisiä edellytyksiä, jotka vaikuttavat pelimoottorin 

tapahtumien kutsumiseen. Tapahtumat kuitenkin suorittaa pelimoottori. Tapahtumaorien-

toidussa skriptijärjestelmässä skriptit ensin määrittelevät tapahtuman laukaisijat (Engl. 

Event Trigger) ja tilanteet, joissa tapahtumaan pitäisi reagoida. Sen jälkeen jokaisella tar-

kastelukierroksella, esimerkiksi jokaisella näyttöpäivityksellä, tarkistetaan, onko laukai-

sevat olosuhteet saavutettu ja käynnistetään niitä vastaavat tapahtumat. Viimeinen skrip-

tiluokka on perinteiset skriptit, joita ovat silmukkaskripti sekä tavalliset skriptit. Silmuk-

kaskriptit suoritetaan useasti esimerkiksi tarkkailemaan vallitseva pelin tila ja tavallisilla 

skripteillä tarkoitetaan skriptejä, jotka suoritetaan kertaalleen. [18] 

2.5 Videon- ja äänentoisto 

Videoleikkeiden, kuten esimerkiksi valmiiksi renderoitujen videoiden, toistaminen ei ole 

oleellista suuressa osassa pelejä. Suurimalle osalle pelistä riittää reaaliaikainen rende-

rointi ja nykyään pelien grafiikat ovat jo niin laadukkaita, ettei pelitapahtumia tarvitse 

renderoida valmiiksi. Kuitenkin joissain peleissä, kuten FMV (Full Motion Video) peli-

genressä videoiden toisto on koko pelin ytimessä, joten videoiden toiston mahdollisuus 

on hyvä luoda pelimoottoriin [23, 24]. Videoleikkeet talletetaan tiedostoihin, joissa ääni 

ja video pakataan. Suosituimpia tiedostomuotoja videoleikkeille ovat .flv, .wmv sekä .avi. 

Videoiden toisto perustuu tiedoston purkamiseen ja kuvien näyttämiseen ruudulla useita 
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kertoja sekunnissa. Suosittu kehys videoiden toistamiseen C++:lla on ffmpeg, joka tukee 

useita videoformaatteja [25]. 

Äänentoisto on oleellinen osa videopelejä. Äänentoisto voi esiintyä peleissä puheena, mu-

siikkina sekä ääniefekteinä esimerkiksi räjähdyksestä. Äänentoistojärjestelmän perus-

funktioita ovat äänileikkeiden lataaminen, soittaminen, tauottaminen sekä lopettaminen. 

Valmiita pelejä on luotu käyttämällä vain näitä perusfunktioita, mutta nykyisissä peli-

moottoreissa on tuki myös erilaisiin efekteihin, joilla voidaan muokata tarkemmin äänen-

toistoa. Tällaisia ovat esimerkiksi äänen häivyttäminen, asynkroninen äänien lataaminen 

sekä virtuaaliset kanavat. Äänen häivyttämisellä tarkoitetaan äänileikkeen soimisen ja lo-

pettamisen välissä olevaa tilaa, jossa äänenvoimakkuus vähenee halutulla tavalla. Asynk-

ronisella lataamisella tarkoitetaan äänileikkeen toistamista rinnakkain pääsäikeen kanssa 

sitä häiritsemättä. Virtuaalisella kanavalla tarkoitetaan äänilähdettä, joka ei ole tarpeeksi 

tärkeä soitettavaksi sillä hetkellä. Esimerkiksi äänilähteen etäisyys on niin suuri, ettei sitä 

ole tarpeellista soittaa. Suurin osa äänentoistotarpeista peleissä saadaan toteutettua näillä 

funktioilla [27]. Useissa pelimoottoreissa käytetään kolmannen osapuolen väliohjelmis-

toja, joista suosituin on FMOD, jota on käytetty Sourcessa, CryEnginessä, Unreal En-

ginessä sekä Unityssä [26]. 

 

2.6 Verkkoliikennöinti 

Moninpelaaminen verkossa on suosiossa pelaajien keskuudessa [28]. Verkkoliikennöin-

nillä pelimoottorissa tarkoitetaan vähintään kahden eri peli-instanssin välillä olevaa vuo-

rovaikutusta. Vuorovaikutus pelaajien välillä voi olla aina viestin lähettämisestä toiselle 

tuhansien pelaajien kesken pelattava massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeliin 

(Engl. MMORPG). Usein peli-instanssien välillä vaihtuva tieto on minimaalista, esimer-

kiksi vain paikka tietoa toisesta pelaajasta, jolloin toinen pelimoottori osaa renderoida 

molemmat pelaajat kuvaruudulle. Verkkoliikennöintijärjestelmän toteutuksen pelimoot-

toriin kannattaa aloittaa miettimällä valmiiksi minkälaiseen genreen pelimoottori tulee 

käyttöön [32, s. 12]. Verkkoliikennöinnin toteutuksessa tärkeimpiä ominaisuuksia ovat 

yhteyden ylläpito, viiveen pitäminen minimissä sekä huijausten estäminen [29]. Huijauk-

set voivat esiintyä joko pelitilan häiritsemisenä, pelin sääntöjä rikkovien toimien toteu-

tuksena tai arkaluontoisten tietojen keräämisenä [30]. Joissain peleissä, kuten 

MMORPG:eissa, tärkeää on myös pelin eheyden pysyminen kunnossa, jolloin pelin ti-

lasta pitää muodostaa tietokanta ja siihen tehtävät muunnokset pitää suorittaa transakti-

oina [31]. 

Erilaisia tapoja verkkoliikennöinnin toteutukseen pelimoottoreissa on yhtä monta kuin on 

verkkojen toteutukseen muissakin ohjelmistoissa. Kolme yleisintä tapaa ylläpitää vuoro-

vaikutusta pelaajien välillä: vertaisverkolla (engl. Peer-to-peer) tai kahdella erilaisella 

asiakas-palvelin -mallilla, joita ovat dedikoitu palvelin (engl. dedicated server) sekä 
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kuuntelupalvelin (engl. client-host) [33, 34]. Vertaisverkossa jokainen pelaaja toimii it-

senäisenä asiakkaana ja palvelimena, ja on suoraan yhteydessä toisiin pelaajiin. Hyvänä 

puolena on se, ettei muita palvelimia tarvita, mutta huono puoli tulee turvallisuusongel-

mista: toinen pelaaja voi lähettää toiselle virheellistä tietoa ja näin huijata pelissä. Lisäksi 

vertaisverkossa pelaajien synkronointi on haasteellista. Omistetut palvelimet ovat palve-

lin instansseja, joilla ei ole renderoijia tai ota vastaan käyttäjän syötteitä. Omistetut pal-

velimet ovat usein palvelinkeskuksissa, jolloin voidaan tarjota suuret kaistat ja pienet vii-

veet. Lisäksi omistetuilla palvelimilla voidaan pitää huijaukset minimissään, koska jokai-

nen pyyntö kahden pelaajan välillä käy palvelimen kautta, jossa voidaan tehdä tarkistuk-

sia sen oikeellisuudesta. Kuuntelupalvelin on kuin omistettu palvelin, mutta omistetuksi 

palvelimeksi valitaan yksi järjestäjä (engl. host) pelaajien keskuudesta. Nyt pyynnöt kul-

kevat tämän pelaajan peli-instanssin kautta ja se vastaa jokaiselle muulle pelaajalle. 

Kuuntelijapalvelin on hyvä, koska silloin ei tarvita kalliita palvelimia. Huonona puolena 

on se, ettei yhden pelaajan tietokoneen laskentateho voi tukea montaa pelaajaa. Lisäksi 

palvelimen järjestäjällä on pieni etu muihin katsottuna, jos viive muille on suuri ja järjes-

täjällä minimi. [32, s. 4; 28–29]  
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3. SUUNNITTELUMALLIT 

Ohjelmistojen suunnittelussa tulee vastaan usein samankaltaisia ongelmia, ja koska nämä 

ovat jo kertaalleen ratkaistu, on muodostettu suunnittelumalleja ratkaisemaan näitä on-

gelmia [5]. Malleista on tehty yleisluontaisia ja abstrakteja, jotta niitä voidaan uusiokäyt-

tää mahdollisimman monipuolisesti. Vain niiden idea on kerrottu, toteutus jätetään käyt-

täjän mietittäväksi. Suunnittelumallien käyttö on vakiintunut varsinkin olio-ohjelmoinnin 

yhteydessä. Gang of Four:n kirjaamat 23 suunnittelumallia koetaan toimivan monissa ti-

lanteissa ja ne ovatkin saanut ohjelmistotuotannossa standardimaisen aseman. Suuresta 

osasta suunnittelumalleja on tutkimuksia niiden pätevyydestä, mutta monista hyvin vähän 

[36, 37]. Gang of four:in mallit voidaan jakaa kolmeen luokkaan niiden käyttötarkoituk-

sen mukaan: luomismallit (engl. creational patterns), rakenteelliset mallit (engl. structural 

patterns) ja käyttäytymismallit (engl. behavioral patterns). Luomismalleilla tarkoitetaan 

malleja, joilla ratkaistaan objektien luomiseen liittyviä ongelmia. Rakenteelliset mallit 

ratkovat ongelmia luokkien keskinäisistä linkeistä sekä kokonaisrakenteesta. Käyttäyty-

mismallit taas keskittyvät olioiden käyttämiin algoritmeihin ja vastuualueisin. Gang of 

Four:in mallien lisäksi on samoihin luokkiin tipahtavia malleja, jotka ovat muodostettu 

jälkeenpäin. Näistä lokeroista poikkeaa myös ohjelmien rinnakkaisuuteen liittyvät mallit 

sekä ohjelmistojen arkkitehtuuriin liittyviä laajempien rakenteiden toteutuksen ongelmia 

ratkaisevia malleja. Lopulta on myös olemassa tekniikoita, jotka eivät kuulu minkään näi-

den luokkien alle, kuten alustustoimenpiteitä helpottavat Lazy/eager loading sekä testaa-

misen tueksi mock object ja null object [5, luku 1].  

 

Kandidaatintyön pituusrajoituksen puitteissa malleista perehdytään kuuteen mielenkiin-

toiseen suunnittelumalliin. Tarkasteluun otettavat luomismallit ovat prototyyppirajapinta 

ja ainokainen [35; 38]. Työssä tarkasteltava rakennusmalli on hiutale ja käyttäytymismal-

leja ovat komento, tila sekä tarkkailija [40-43]. Valitsin nämä mallit, koska työn laajuu-

den puitteissa halusin jokaisesta alakategoriasta ainakin yhden, mallit ovat suosittuja yli-

opiston ohjelmisto tekniikan opetuksessa ja olen näitä itsekin käyttänyt. Seuraavissa kap-

paleissa käydään suunnittelumalleja läpi kertomalla mallin idea, käyttötarkoitus sekä esi-

merkki [5, luku 1].  

 

3.1 Luomismallit 

Prototyyppirajapinta (engl. Prototype pattern) määrittelee, minkälaisia oliota voidaan 

luoda ja luo uusia olioita kopioimalla tämä prototyyppi [36]. Vaihtoehtoinen tapa luoda 

uusia olioita kopioimalla tai kloonaamalla olemassa oleva olio. Olioiden luominen on 

melko raskas prosessi, joten kopioimisella voidaan pienentää kuormaa. Haittapuolena on, 
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että jokaiselle oliolle jota halutaan käyttää mallilla, pitää olla kloonaus mekanismi. Kloo-

nausta saattaa myös estää ristikkäiset viittaukset. Esimerkki: Pelintekijä luo pelin jonka 

ideana on yhdistää kolme samanlaista laattaa keskenään [39]. Laatoilla voi olla suurelta 

osin samanlaisia ominaisuuksia, ja käyttämällä prototyyppirajapintaa, voi tekijä luoda 

useampia erilaisia laattoja ilman että tarvitsee käyttää kalliita rakennusoperaatioita. [5, 

luku 19; 36] 

 

Toinen tarkasteltava luomismalli on ainokainen (engl. Singleton Pattern). Mallin ideana 

on varmistaa, että luokasta on olemassa vain yksi instanssi, ja tarjota se käyttöön globaa-

listi [35]. Aina kun halutaan käyttää tämän luokan toimintoja, käytetään vain tätä instans-

sia. Haittana on mallin käyttäminen tilanteissa, joissa sitä ei tarvitsisi. Myös globaalisuu-

den turha käyttäminen ei ole hyvä, ellei globaali luokka ole jatkuvasti käytössä, tuhlaa se 

muistia turhaan. Esimerkki: Pelintekijä luo peliä ja uutta kenttää luodessaan vahingossa 

tulee luoduksi toisen äänentoistojärjestelmän peliin. Nyt pelissä soi kahden kentän musii-

kit ja ääniefektit päällekkäin. Kun äänentoistojärjestelmä luodaan ainokainen-mallin mu-

kaan, varmistutaan ettei instansseja ole olemassa kuin yksi. [5, luku 3] 

 

3.2 Rakennusmallit 

 

Ainoa tarkasteltava rakennusmalli on hiutale (engl. Flyweight Pattern). Mallin ideana on 

luoda olio, joka jakaa mahdollisimman paljon dataa samanlaisten olioiden kanssa [40]. 

Oliolla on kaksi erilaista tilaa: sisäinen ja ulkoinen. Sisäinen tila voidaan tallentaa objek-

tiin ja sen data on jaettua. Ulkoinen tila riippuu kontekstista ja se ei ole jaettavissa. Käyt-

täjän pitää asettaa oliolle sen ulkoinen tila. Malli mahdollistaa suuren määrän olioita luo-

tavan helposti ja niiden käsittelyn tehokkaasti. [5, luku 16] 

 

Hiutaletta voidaan käyttää pelimoottorissa. Esimerkki: Pelihahmo-oliolle ollaan määri-

telty 3D-malli, luuranko animaatiot sekä käytettävät metodit (sisäinen tila). Nyt voidaan 

luoda olio ja antaa sille paikkakoordinaatit, elämäpisteet sekä ase käteen (ulkoinen tila). 

Muistia säästetään, kun suuri osa hahmon datasta on jaettuna muiden hahmojen kesken. 

[5, luku 16] 

 

3.3 Käyttäytymismallit 
 

Ensimmäinen kolmesta tarkasteltavasta käyttäytymismallista on komento (engl. Com-

mand Pattern). Suunnittelumallin ideana on kapseloida pyyntö tai komento oliona, jolloin 

käyttäjä voi järjestellä komentoja prioriteetin mukaan, tukea komentoja, joita ei voida 

suorittaa sekä lisätä tarvittaessa tietoa pyyntöihin [41]. Hyvänä puolena on komentojen 
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tallennus, vertailu ja muokkaus ohjelman ajon aikana. Esimerkiksi Undo/Redo ollaan 

luotu tällä mallilla. [5, luku 9] 

Toinen käyttäytymismalli on tila (engl. State Pattern). Suunnittelumallin ideana on mah-

dollistaa olion oman käyttäytymisen muuttamista, jos sen sisäinen tila muuttuu [42]. Ak-

tiivisessa käytössä olevien luokkien, joiden pitää pysyä käytettävissä suurimman osan 

ajasta, on käytännöllistä sisältää useita eri tiloja eri tilanteisiin. Jos tilojen määrä kasvaa 

ohjelmistossa suureksi, mallin hyöty vähenee ja ohjelmistosta tulee hankalampi hallin-

noida. Esimerkiksi verkkoyhteyttä hallinnoivalla luokalla voi olla useampi tila: yhteys jo 

muodostettu, yhteys suljettu tai aktiivisesti etsii yhteyttä. Jokaisella tilalla luokka käyt-

täytyy eritavoilla. [5, luku 14] 

 

Viimeinen tarkasteltava käyttäytymismalli on tarkkailija (engl. Observer Pattern). Sen 

ideana on liittää tarkkailijoita oliolle yhden suhde moneen menetelmällä, jossa kun yhden 

tila muuttuu, notifioi se tarkkailijoitaan muuttaen niiden tila automaattisesti [43]. Yhteys 

olioiden välillä on suositeltavaa muodostaa löyhillä liitoksilla, koska kohde ei tarvitse 

tietoa sen tarkkailijoista. Tarkkailija on hyödyllinen GUI:n toteutuksessa ja on oleellinen 

osa Model-View-Controllerin toiminnassa. Esimerkiksi HUD:in osien päivittäminen 

vain, kun peliobjektien tilat muuttuvat. Pelihahmon elämien lukumäärä vähenee vain, kun 

pelihahmoluokka ilmoittaa HUD luokalle muutoksen tapahtuneen, muulloin luokka py-

syy passiivisena. [5, luku 2] 
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4. GODOT PELIMOOTTORISSA KÄYTETYT 

SUUNNITTELUMALLIT 

Godot-pelimoottorin arkkitehtuurista aloitetaan sunnittelumallien etsiminen ja tarkastelu 

kolmella eri tavalla. Ensimmäisenä tutustutaan saatavilla olevaan Godotin dokumentaa-

tioon [44]. Seuraavaksi otetaan yhteyttä Godotin kehittäjiin ja kysytään muutamalla ky-

symyksellä, miten ja missä he ovat kohdanneet suunnittelumalleja pelimoottoria kehittä-

essään. Lopulta perehdytään avoimeen lähdekoodiin ja tarkastellaan osajärjestelmittäin 

mitä kuudesta valitusta suunnittelumallista mahdollisesti on käytetty kyseisessä osajär-

jestelmässä. 

Godot on avoimen lähdekoodiin perustuva pelimoottoriprojekti, jonka kehitys on alkanut 

vuonna 2007. Pelimoottorilla on mahdollista tehdä 2D- ja 3D-pelejä monilla eri alustoilla, 

kuten Linux, Windows ja MacOS [44]. Kehityksen aloittivat Juan ’reduz’ Linietsky ja 

Ariel ’Punto’ Manzur [45, 46]. Vuonna 2014 lähdekoodi julkaistiin MIT-lisenssin alla 

GitHubissa [47, 48]. Kehittämisessä on ollut mukana kymmeniä ulkoisia avustajia, jotka 

ovat edistäneet moottoria oman osaamisensa mukaan [49].  

4.1 Dokumentaation lukeminen 

Godot-pelimoottorin arkkitehtuurista ei ole paljon dokumentaatiota. Kuvassa 7 on nähtä-

vissä pelimoottorin arkkitehtuurin rakenne ja miten se linkittyy korkeammalla tasolla pe-

leihin ja alhaisemmalla tasolla käyttöjärjestelmiin. Ylimpänä ovat pelispesifit objektit ja 

muuttujat. Tasoa on kuvattu sanalla ydin, joka ei vastaa tämän työn määritelmää peli-

moottorin ytimestä. Ytimellä on kuvaajassa tarkoitettu jonkin pelin kokonaisrakennetta. 

Seuraavana pelieditoriin liittyvät elementit sekä tuki näkymien muodostamiselle ja muok-

kaamiselle. Kolmantena pelimoottorin osajärjestelmät, joita kutsutaan Godotissa palveli-

miksi (engl. server). Viimeisellä tasolla käyttöjärjestelmän ajurit.  
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Kuva 7.  Godot-pelimoottorin arkkitehtuuri [44]. 

 

Pelimoottorin arkkitehtuurin tarkastelun kannalta kiinnostavia kohteita ovat palvelimet. 

Godot moottorissa on kuvan 7 mukaan kuusi erilaista palvelinta: 

• tila- ja äänipalvelin (engl. SpatialSoundServer) 

• 2D-tila- ja äänipalvelin (engl. Spatial2DSoundServer) 

• fysiikkapalvelin (engl. PhysicServer) 

• 2D-fysiikkapalvelin (engl. Physics2DServer) 

• audiopalvelin (engl. AudioServer) 

• visuaalinen palvelin (engl. VisualServer) 
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Tila ja ääni palvelin sekä fysiikkapalvelin ovat kuvaajassa kahdesti erikseen 2D- ja 3D-

avaruuksille. Jokainen osajärjestelmä käsittelee dataa ylemmiltä tasoilta, mutta vain au-

diopalvelin ja visuaalinen palvelin keskustelevat alempien ajurien kanssa.  

Arkkitehtuurillisia ratkaisuja ei olla sen enempää avattu, vaan kuvaajan tarkoitus on tu-

tustuttaa käyttäjät pelimoottorin rakenteeseen [44]. Sivustolla on kuitenkin paljon kurs-

seja oppimateriaalina pelimoottorin käyttämiseen pelien luomisessa. Esimerkiksi verkko-

liikennöinnistä on oma kurssinsa, josta selviää, että se on toteutettu osana arkkitehtuuri 

kuvaajassa olevaa SceneTree-luokkaa [50]. Oppimateriaalien lisäksi sivustolla on doku-

mentoitu pelimoottorissa olevien luokkien rajapintakuvauksia [51]. Rajapintakuvauksissa 

kuvattiin vain kyseisen luokan toiminnallisuutta, kuten mitä metodeja kyseinen luokka 

tarjoaa. Kuvauksissa ei tullut ilmi, miten luokat ovat linkitetty toisiinsa ja mitä suunnitte-

lumalleja ne toteuttavat. Rajapintakuvaukset ovat automaattisesti generoitu lähdekoodista 

[51].  

4.2 Kysymykset kehittäjille 

Suurin tietämys pelimoottorin arkkitehtuurista on sen kehittäjillä. Kysymyksillä on tar-

koitus saada käsitys, miten pelimoottorin kehittäjät käyttävät apuna suunnittelumalleja 

suunnittelu- ja kehitystyössä. Liitteessä A on kehittäjiltä kysyttävät kysymykset sekä suo-

meksi että englanniksi. 

Kysymykset esitetään parille kehittäjälle. Henkilöiden tavoittaminen onnistui ensin liit-

tymällä Godotin kehityksessä hyödynnettävälle Discord-kanavalle [52]. Discord on ver-

konyli äänikeskusteluun keskittyvä sovellus [53]. Sovelluksella on myös mahdollisuus 

viestitellä ryhmissä ja yksittäisten henkilöiden kanssa. Godotin kanavalla on merkitty 

erikseen pelimoottorin kehittäjät. Otin yhteyttä kehittäjään Marinov ’bojidar-bg’ Bojidar 

ja esitin kysymykset. Bojidarin vastattua hän osoitti miten pääsen pääarkkitehti Juan Li-

nietsky:n puheille IRC:issä. Kysyin kysymykset myös Linietskyltä. Liitteessä B on kerät-

tynä kehittäjien vastaukset sekä englanniksi että suomennettuna. 

4.3 Avoimen lähdekoodin lukeminen 

Suunnittelumallien etsimistä lähdekoodista tarkastellaan osajärjestelmittäin ja tulokset 

taulukoidaan taulukoihin 1 ja 2 jokaisen suunnittelumallin kohdalta erikseen. Tarkastel-

tava versio Godot-moottorista on Git Hash -muodossa [55]:  

ea473594086ebc4d0f5ec8d3cb5fac1607909571  
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Koodia on todella paljon, joten etsimistä suoritetaan hakusanojen avulla. Hakusanoina 

käytetään suunnittelumallien nimiä englanniksi sekä mahdollisia toteutukseen liittyviä 

sanoja: 

1. ainokainen: singleton 

2. hiutale: flyweight 

3. komento: command, cmd 

4. prototyyppirajapinta: prototype 

5. tarkkailija: observer, event, event handling 

6. tila: state 

 

 

Renderöijä Fysiikka ja  
törmäyksentunnistus 

Ydin 

Ainokai-
nen 

Itse renderöinti osajärjes-
telmä. 

godot/servers/regis-
ter_server_types.cpp, rivi 

176. 

2D- ja 3D-fysiikka ja tör-
mäyksentunnistus osajär-

jestelmät. 
godot/servers/regis-

ter_server_types.cpp, rivi 
178. 

Itse ydin on toteutettu ainokai-
sena. 

godot/core/engine.cpp, rivi 
189. 

Hiutale 

  
Resurssien ID:t. 

godot/core/rid.h, rivi 1. 

Komento 

Rasterointicanvakselle ku-
vioiden  

piirtämisessä käytetty. 
godot/servers/visual/vi-
sual_server_canvas.cpp, 

rivi 492 

  

Proto-
tyyppira-
japinta 

   

Tarkkailija 

  
Syötteisiin reagoimisen 

toteutus. 
core/os/input_event.h, line 1 

Tila 

 
3D Bodyn toteutus. 

servers/phys-
ics/body_sw.cpp, line 282 

Matematiikkakirjastossa ran-
dom lukujen generoinnissa. 

go-
dot/core/math/math_funcs.cp

p, line 43 

 

Taulukko 1. Renderöijän, fysiikka ja törmäyksentunnistuksen sekä ytimen suunnittelu-

mallien esiintyminen 
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Taulukko 2. Verkkoliikennöinti, skriptaus sekä audion ja videon toisto osajärjestelmien 

suunnittelumallien esiintymiskohdat. 

Taulukoihin on kirjoitettu lyhyt kuvaus mihin toiminnallisuuteen tai ominaisuuteen ky-

seiseistä suunnittelumallia ollaan käytetty, sekä tiedostopolku ja rivinumero, josta se on 

löydettävissä. Taulukoiden solu jätetään tyhjäksi, jos kyseistä suunnittelumallia ei ole 

käytetty siinä osajärjestelmässä. 

 
Verkkoliikennöinti Skriptaus Audion ja videon toisto 

Ainokainen 

Hostin IP osoitteen tallennus. 
go-

dot/core/io/http_client.cpp, 
rivi 90. 

Skriptikielen imple-
mentoinnissa. 
godot/mod-

ules/gdscript/gdscript.cpp, 
rivi 1310. 

Itse audiojärjestelmä. 
godot/servers/regis-

ter_server_types.cpp, 
rivi 178. 

Hiutale 
   

Komento 

Verkkoliikennöinti 
protokollassa. 

go-
dot/thirdparty/enet/enet/pro-

tocol.h, rivi 23. 

 
Äänien ohjaamisessa. 

godot/servers/au-
dio/voice_rb_sw.h, rivi 

42. 

Prototyyp-
pirajapinta 

 
Javascript-moottorissa käy-

tetty. 
godot/platform/ja-

vascript/engine.js, rivi 126. 

 

Tarkkailija 
   

Tila 

Verkkoliikenteeseen yhdistä-
neiden 

verkkotiloissa. 
thirdparty/enet/enet/enet.h, 

rivi 190. 

Skriptausinstanssissa käy-
tössä. 

godot/core/script_lan-
guage.cpp, rivi 142. 

Kaikuluokan toteutus. 
godot/servers/audio/re-

verb_sw.h, rivi 54. 



22 

5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä tutkittiin suunnittelumallien käyttöä pelimoottoreissa kolmesta näkökul-

masta: dokumentaatiosta, pelimoottorin kehittäjiltä sekä tarkastelemalla Godot-pelimoot-

torin lähdekoodia. Tutkimuksessa saatiin hyvin erilaista tietoa jokaisesta näkökulmasta. 

Kootaan ensin yhteenveto eri lähestymistavoista sekä tarkastetaan mitä valittuja suunnit-

telumalleja löytyi Godot-pelimoottorista. Sen jälkeen tehdään johtopäätökset suunnitte-

lumallien käytöstä pelimoottorin kehityksessä. 

5.1 Yhteenveto dokumentaatiosta 

Dokumentaatiosta selvisi vain korkean tason arkkitehtuurillinen rakenne, sekä käyttäjälle 

saatavissa olevat metodit ja rajapinnat. Suunnittelumallit putoaisivat määrittelytarkkuu-

deltaan näiden kahden väliin, eikä sillä tasolla tehtyjä suunnittelu päätöksiä oltu doku-

mentoitu. 

Godot-pelimoottorin dokumentaation päätavoite on tutustuttaa käyttäjä pelimoottoriin 

siitä näkökulmasta, että käyttäjä käyttäisi pelimoottoria pelien luomiseen, ei kehittäisi sitä 

eteenpäin [44]. Kehittäjille dokumentaatiota ei oikeastaan ollut, vaan kehittäjien tukena 

oli ainoastaan yhdistelmä lähdekoodia ja luokkakuvauksia.  

Dokumentaation tarkastelu sujui hyvin, vaikkei dokumentaatiota ollut paljon. Työssä tar-

kasteltuja suunnittelumalleja ei tullut esiin. Dokumentaation tarkastelu auttoi kuitenkin 

kysymysten laatimisessa, sekä viimeisenä tehdyn avoimen lähdekoodin lukemisessa, 

koska pelimoottorin rakenne tuli tutummaksi.  

5.2 Yhteenveto kysymyksistä 

Liitteessä B olevista kehittäjien vastauksista avautui hyvin kehittäjien lähtökohdat suun-

nittelumalleihin, sekä mallien käyttö pelimoottorin kehittämisessä. Godot-pelimoottorin 

kehittäjä Marinov Bojidari vastasi kysymyksiin kattavasti. Varsinkin kysymyksiin 3 ja 4 

hän osasi kertoa suunnittelumallien käytöstä pelimoottorissa muiden kuin tila-suunnitte-

lumallin osalta. Ainokainen oli useimmiten käytetty osajärjestelmien yksilöinnissä ja 

tarkkailijaa oltiin käytetty objektien välisessä signaloinnissa. Prototyyppirajapintaa käy-

tettiin ainakin PackedScene-luokassa ja hiutaletta objektien identifioinnissa. Kysymyk-

siin 1 ja 2 hänellä ei ollut tietoa, koska hän ei ole ollut projektissa alusta asti, ja kehotti 

kysyä pääarkkitehdiltä Juan Linietskyltä. 

Juan Linietskyn näkökulma pelimoottorin kehittämiseen oli toisenlainen. Hän kertoi, ettei 

suunnittelemisessa oltu käytetty yksittäisiä kirjoja tai lähteitä. Myöskään GoF:n suunnit-
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telumalleja ei oltu käytetty tietoisesti ongelmien ratkaisussa. Linietsky kertoi kokemuk-

sestaan teknisenä konsulttina vastaavien ohjelmistojen tuotannossa, jossa oli ilmennyt on-

gelmia siinä, että suunnittelumalleja oltiin käytetty liian kirjaimellisesti. Ohjelmistoista 

oli tullut kompleksisia, ja niiden hallinnoinnista vaikeaa. Hän kuitenkin kertoi suunnitte-

lumallien olevan hyviä ohjenuoria, sekä tärkeää kehittäjien välisessä kommunikoinnissa.  

Pelimoottorissa on siis kehittäjien mukaan käytetty suunnittelumalleja. Bojidari osasi hel-

posti vastata näiden esiintymisiä lähdekoodissa. Kehittäjillä on siis tiedossa mitä kyseiset 

suunnittelumallit ovat ja miten niitä käytetään. Lisäksi suunnittelumallien idea oli selvä, 

vaikkei ehkä toteutus ollutkaan täysin suunnittelumallin ohjeen mukaista, kuten esimer-

kiksi prototyyppirajapinnan kohdalla. Linietsky korosti suunnittelumallien tärkeyttä pe-

riaatteena ja yhtenä työkaluna työkalupakissa, mutta ne eivät kuitenkaan ole kehitystä ja 

suunnittelua ajava voima, vaan niitä käytetään soveltavasti suunnittelun tukena. 

Kysymykset tuottivat paljon tietoa sekä suunnittelumalleista että niiden käytöstä. Kysy-

mykset 1 ja 2 saivat vastaukseksi vain pääarkkitehdilta sen, ettei niitä oltu käytetty. 

Vaikka vastaukset olivatkin negatiivisia, toivat ne esiin kysymyksien kysymisen lähtö-

kohdan, eli miten suunnittelumalleja käytetään pelimoottorien kehittämisessä, johon Juan 

Linietsky osasi vastata hyvin. Ja vastaukset kysymyksiin 3 ja 4 olivat todella tarkkoja 

Marinov Bojidarilta. Kaiken kaikkiaan kysymykset olivat mielestäni onnistuneita. 

 

5.3 Yhteenveto avoimen lähdekoodin lukemisesta 

Avointa lähdekoodia lukemalla ja tarkastelemalla löytyi esiintymisiä jokaisesta valitusta 

suunnittelumallista. Suunnittelumallit ainokainen ja tila esiintyi lähes jokaisessa osajär-

jestelmässä. Ainokainen oli suosituin, ja sitä oltiin käytetty isojen osajärjestelmien raja-

pintojen tarjoamiseen hyvin globaalisti ohjelmistossa. Vähiten käytettyjä suunnittelumal-

leja olivat prototyyppirajapinta, hiutale sekä tarkkailija, joita oltiin käytetty vain yksittäi-

sissä osajärjestelmissä. Muista suunnittelumalleista eroten hiutaleen hakusanalla ei löy-

tynyt ainuttakaan osumaa, vaan ainoa käyttökohde löytyi Marinov Bojidarin ohjeistuk-

sesta tarkastella RID:n toteutusta. Komentoa oltiin käytetty puolissa osajärjestelmissä. 

Suunnittelumalleja siis selvästi käytetään lähdekoodissa, ja usein vielä samoilla sanoilla, 

kuin GoF on ne määritellyt. 

Koodissa tuli vastaan usein valittuja hakusanoja, muttei niiden käyttö liittynyt mitenkään 

suunnittelumalleihin. Tämä vaikeutti omalta osaltaan lähdekoodin tarkastelua. Kuitenkin 

löytyi paljon osumia, joissa hakusanoja oltiin käytetty juurikin suunnittelumallien toteut-

tamiseen. Koodia on todella paljon, ja yksittäisten osumien tarkastelu vei aikaa, koska 

alla olevat järjestelmät ja käyttökohdat eivät olleet ennestään tuttuja. Avoimen lähdekoo-

din tarkastelu toteutui mielestäni kuitenkin hyvin, koska jokaisesta suunnittelumallista 
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löytyi käyttökohtia joissain osajärjestelmissä, sekä koska jokaisesta osajärjestelmästä löy-

tyi toteutuksia joistain suunnittelumalleista.  

5.4 Johtopäätökset 

Ennen tutkimusta minua kiinnosti tietää, miten ja mitä suunnittelumalleja käytetään peli-

moottorien suunnittelemisessa ja kehityksessä. Epäilin, että projektin, joka on avointa 

lähdekoodia, sen dokumentaatiosta ja lähdekoodista löytyisi suunnittelumalleja helpoi-

ten. Yllätykseksi dokumentaatiosta ei ollut minkäänlaista mainintaa suunnittelumalleista, 

vaan sen tarkoitus oli olla apuna pelinkehittäjille pelimoottorin käyttämisessä, eikä kehi-

tysratkaisuja oltu sen tarkemmin dokumentoitu lainkaan. Avoimen lähdekoodin lukemi-

nen osoitti kohtia, joissa niitä oltiin käytetty, muttei tutkimuksen perusteella voida sanoa, 

että kaikki tilanteet olisivat tulleet julki. Suunnittelumalleja ei oltu aina käytetty täsmäl-

lisesti GoF:n ehdottamalla tavalla, vaan niitä oltiin sovellettu ja nimikin saattoi olla eri-

lainen.  

Parhaiten tietoa tuli kuitenkin kysymyksien esittämisestä kehittäjille. Kehittäjät tunnisti-

vat heti suunnittelumallit ja tiesivät niiden arvon kehittämisessä. Suunnittelumalleja esiin-

tyy paljon ja niitä käytetään monin erilaisin tavoin toteutuksessa. Kehittäjien mukaan 

suunnittelumalleja ei kuitenkaan kuulu käyttää sokeasti, vaan lähtökohtana pitää olla jo-

kin muu, kuten pääarkkitehdilla oli käytettävyys pelintekijöille. 

Tulokset osoittavat, että suunnittelumallit ovat siis oleellinen osa pelimoottorien kehittä-

mistä myös avoimen lähdekoodin maailmassa, vaikkakin epäsuorasti. Suunnittelumallien 

idea ei ole ratkaista kehittämisessä ilmeneviä ongelmia, vaan toimia työkaluna, jota voi 

tarvittaessa käyttää kehittäjien välisessä kommunikaatiossa sekä soveltaa tilanteeseen so-

pivalla tavalla.  
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LIITE A: KYSYMYKSET KEHITTÄJILLE 

 

1. Kun Te suunnittelitte arkkitehtuuria, oliko teillä käytössä yksittäistä lähdettä tai 

kirjaa, jota käytitte eniten? 

(engl. When you designed the architecture, did you have any single book or ref-

erence you used the most?) 

 

2. Muotoillessanne pelimoottorin osajärjestelmiä, oletteko tietoisesti käyttänyt 

GoF:in suunnittelumalleja? 

(engl. In the design of Game Engine Architecture Servers, have you consciously 

used GoF:s design patterns?) 

 

3. Työssäni tarkastelen GoF:in suunnittelumalleista ainokaista, hiutaletta, komen-

toa, prototyyppirajapintaa, tarkkailijaa sekä tilaa. Onko näitä malleja käytetty 

Godotin arkkitehtuuridokumenteissa? 

(engl. My work focuses on Singleton, Flyweight, Command, Prototype, Ob-

server and State patterns. In your architecture documents, have you suggested 

the use of such patterns?) 

 

4. Jos olette käyttänyt suunnittelumalleja, voitteko ohjata miten löytää ne toteutuk-

sesta? 

(engl. If you have used Design Patterns, can you suggest a way to find them in 

the implementation?) 
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LIITE B: KEHITTÄJIEN VASTAUKSET 

Marinov Bojidarin vastaukset: 

”So, about 1 and 2, I think the main developer has to be asked, since me (as 
well as most contributors) joined after an enormous work was done on his part.  
-- About 3, there are uses of those patterns, but not sure about the design 
documents, because, again, I didn’t know of Godot when it was designed. About 
4 I think I can give example uses of each of those patterns, or at least most 
of them. 
Singleton: There are few singletons, called Servers, around the engine, such 
as VisualServer, PhysicsServer, etc. There are some other singletons as well, 
including the OS singleton, which manages platform-related abstractions, the 
Engine singleton, which exposes a few misc. functions (such as set_target_fps), 
the ProjectSettings singleton, which stores settings for the project, and a 
bunch of utility singletons, used for marshalling, encoding, input, math, and 
listing available classes (full list is here: http://docs.godoten-
gine.org/en/latest/classes/class_@globalscope.html (under Member Variables 
section)) 
Flyweight: Not very used throughout the code, but a few classes (MeshInstance, 
PhysicsBody, Material) just expose a Server's methods for a given "RID". RID-
s are used to encapsulate server-side objects from user-side code. 
As a more concrete example, ShaderMaterial::set_param(..) calls Visu-
alServer::material_set_param(rid, ..), and thus the ShaderMaterial is a fly-
weight. 
Command: Funcref is exactly this, it stores a reference to an object and the 
name of the function to call. Additionally, many parts of the code store similar 
object-method pairs. 
Prototype: Not sure if it qualifies, but PackedScene is a prototype for a tree 
of Node-s, which you can instance in other scenes and override properties of. 
Additionally, you can construct the PackedScene back from a tree of nodes. 
Observer: Objects can connect to other objects' signals, and when a signal is 
emitted, all "listening" objects are notified. Signals are bound to via object-
method pairs. 
About the state pattern, I'm not sure if there are implementations of it.” 

 

Marinov Bojidarin vastaukset vapaasti suomennettuna: 

Kysymykset 1 ja 2 kannattaa kysyä pääarkkitehtuurilta, koska suuri osa kehittäjistä ovat 

liittyneet avustamaan vaiheessa, kun suuri työ oli jo tehtynä. Kysymyksestä 3: malleja on 

käytetty, mutta en tiedä dokumentaatiosta, koska en ollut projektissa suunnitteluvai-

heessa. Kysymykseen 4 voin antaa joitain esimerkkejä suunnittelumallien käytöstä peli-

moottorissa: 

Ainokainen: Serverit, kuten VisualServer ja PhysicsServer ovat ainokaisia. Lisäksi on 

muutama muu ainokainen kuten OS ainokainen, joka huolehtii alustakohtaisista abstrak-

tioista. Moottoriainokainen tarjoaa muutamaa funktiota kuten FPS:sän asettamisesta, Pro-

jectSettings ainokainen huolehtii projektikohtaisista asetuksista ja lisäksi on useita palve-

luainokaisia, joita käytetään esimerkiksi jäsentelyyn, koodaamiseen, käyttäjän syötteisiin 
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reagoimiseen, matematiikkaoperaatioihin sekä käytettävissä olevien luokkien listaami-

seen (koko lista saatavilla osiossa ’Member Variables’: http://docs.godo-

tengine.org/en/latest/classes/class_@globalscope.html) 

Hiutale: Ei paljon käytetty, mutta muutama luokka kuten MeshInstance, PhysicsBody, 

Material tarjoavat RID:tä (Resource unique ID), jonka avulla voidaan kapseloida meto-

deita luokkien käyttäjiltä. Konkreettisempi esimerkki on ShaderMaterial::SetParam(..) 

metodi, joka kutsuu VisualServer::material_set_parm(RID, ..), joka tekee ShaderMaterial 

luokasta hiutaleen. 

Komento: Funcref on toteutettu komento suunnittelumallilla. Se tallentaa referenssin ob-

jektiin ja nimen funktiolle jota kutsutaan. Lisäksi monet muut osat koodissa tallentavat 

samankaltaisia objekti-metodi pareja. 

Prototyyppirajapinta: En ole varma toteuttaako tismalleen prototyyppirajapinnan suun-

nittelumallia, mutta PackedScene on puu muodostettu pisteistä, jota voidaan toteuttaa 

muissa näkymissä ja syrjäyttää sen parametreja. Lisäksi voidaan uudelleen rakentaa 

PackedScene puusta pisteitä. 

Tarkkailija: Objektit voivat yhdistyä toisiin objekteihin signaaliyhteyksillä, ja kun sig-

naali lähetetään, kaikki kuuntelevat objektit saavat ilmoituksen.  

Tila: En ole varma onko toteutuksia tila suunnittelumallista pelimoottorin toteutuksessa. 

 

Juan Linietskyn vastaukset: 

”1. No 2. No 3. No and 4. No 
I think design patterns are an excellent way to communicate common practices 
with other developers, so understanding them is very important. 
But I don't advocate thinking in patterns. It has been my experience that most 
of those who do often produce more complex code than necessary. 
An example of this may be my experience as technical consultant for many 
companies over the years. 
You have no idea how many companies try to apply the MVC pattern to videogames, 
and it always results in codebases with terrible organization. 
My way of thinking about architecture is more a traditional software engineer-
ing, heavily use case based.” 

 

Juan Linietskyn vastaukset vapaasti suomennettuna: 

Vastaus kysymyksiin 1-4: Ei. Olen sitä mieltä, että suunnittelumallit ovat erinomainen 

tapa kommunikoida yleisiä periaatteita toisten kehittäjien kanssa, joten niiden ymmärtä-

minen on todella tärkeää. En voi kuitenkaan puhua suunnittelumallien kautta kehittämi-

sen puolesta. Kokemukseni mukaan tällainen toiminta tuottaa kompleksisempaa koodia 

kuin on tarpeellista. Esimerkki tästä voi olla kokemukseni teknisenä konsulttina monissa 

http://docs.godotengine.org/en/latest/classes/class_@globalscope.html
http://docs.godotengine.org/en/latest/classes/class_@globalscope.html
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yrityksissä vuosin varrella. Et arvaakaan, kuinka monet yritykset yrittävät soveltaa MVC 

suunnittelumallia videopeleihin, joka johtaa aina koodipohjaan hirveällä rakenteella. Mi-

nun ajattelumalli arkkitehtuurista on perinteellisempää ohjelmistotekniikkaa. Se on vah-

vasti käyttötapauslähtöistä. 

 


