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Ennen tapahtumaa
● Päätettiin ryhmän kesken käytettävästä pelimoottorista 

(Phaser)
● Päätettiin toteuttaa verrattaen yksinkertainen 2d-peli, 

vahva panostus grafiikkaan, muuhun sisältöön sekä 
pelattavuuteen.



Ideointi
● Brainstorming, teemana Transmission
● Päädyimme peliin, jossa on tavoitteena laskeutua 

taivaankappaleille, sekä varoa avaruudessa leijailevia 
otuksia

● Suunniteltiin tuki mobiililaitteille sekä useille pelaajille
● Annettu teema pystyttäisiin toteuttamaan sekä pelissä, 

että soundtrackissa
● Idea mahdollisti myös peliin yksinkertaiset kontrollit, 

jotta se on helpompi siirtää mobiiliin jatkokehityksessä



Perjantai
• Ideointi
• Pelin fysiikkamoottorin kehitys, toimivan fysiikkademon 

luominen
• Grafiikkapuolella ensimmäiset assetit
• Audiopuolella ideointia



Lauantai
• Pelin ydintoiminnallisuuksien implementointi 

(törmäykset, laskeutumisalustat etc.) 
• Grafiikkapuolella: Lisää assetteja, työkaluksi käsin 

piirtämisen mahdollistava MS Surface Pro 4
• Audiopuolella: Soundtrackin ensimmäisen version 

viimeistely, audion diversifiointi eri tasoille.



Sunnuntai
• Pelin eri moduulien (itse peli, title/menu html-sivut, sekä 

serveri + mobiilikäyttöliittymä, grafiikat sekä audiot) 
yhteen liittäminen sekä testaus

• Grafiikkapuolella assettien viimeistely, sekä 
implementointi peliin

• Audiopuolella Soundtrackin implementoiminen peliin



Mitä lopulta syntyi?



Ufoshotti v1
• Selainpohjainen Phaserilla toteutettu 2d peli
• Yhdellä controllilla (space) on tarkoitus ohjata avaruusaluksen 

moottoria ja laskeutua taivaankappaleille, jota kohti gravitaatio 
vetää pelaajaa

• Taivaankappaleilla on kaksi laskeutumisalustaa, sekä niitä kiertää 
erinäinen määrä väisteltäviä objekteja

• Pelissä useita eri tasoja, joissa edetään aikajärjestyksessä, aina 
historiasta nykypäivään asti

• Pelissä on käsin tehdyt grafiikat sekä viiden kappaleen soundtrack



Mitä jäi puuttumaan?
• Mobiiliversio
• Moninpeli
• Donald Trump -taso (mahdollinen ensimmäinen DLC?)
• SFX
• Audion tarkat ajoitukset (level start screenit, timerit, 

inactivity checker etc.)



Jatkokehitys
• Tapahtuman jälkeen yritetty paketoida peliä ystävällisempään 

ympäristöön (dockeriin)
• SFX-äänet olemassa, ei ole vielä implementoitu peliin
• Donald Trump -tason soundtrack sekä assetit valmiit



Ufoshotti v2 demo time
• Käytetyt työkalut:

– Phaser
– FL-studio
– Sketchbook
– Gitkraken
– Gimp
– Bitbucket

• Käytetyt tekniikat:
– HTML5
– Javascript
– Node.js



Jatkokehityssuunnitelma
• Peli voidaan kaupallistaa, kts. BMC
• Puuttuvien elementtien lisääminen peliin
• DLC-pakettien lisääminen
• Moninpelimahdollisuuden lisääminen
• Mobiilipuolen korjaaminen ja implementointi
• Koko pelin muokkaaminen mobiiliversioksi?



Business Model Canvas



Kiitos mielenkiinnosta!

Kimmo Flykt, Julia Tasa, Elmer Häyrynen, Roman Hyvönen & Otso Lehtinen 

Tässä vielä ryhmän fiiliksiä lauantailta ;)

https://youtu.be/hsrj9VBDdzE

