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1 Johdanto

Äänet ovat kuuluneet oleellisesti peleihin jo peliteollisuuden alkuajoista lähtien. Pe-

lien äänten merkitys korostuu virtuaalitodellisuuspelien sekä pelaajan pelikokemuk-

seen uppoutumiseen eli immersioon perustuvien pelien lisääntyessä [Col08, s. 133].

Peliäänillä onkin pohjimmiltaan kaksi perustarkoitusta. Ensimmäinen on tuoda pe-

laajalle sellaista informaatiota pelin tilasta, jota ei välttämättä voi saada pelkästään

pelin visuaalisista elementeistä. Toinen on edistää pelaajan viihtymistä peliä pela-

tessa ja auttaa pelaajaa syventymään pelin maailmaan.

Äänisuunnittelua on tehty pitkään eritoten lineaariselle medialle, esimerkiksi radio-

ja televisio-ohjelmille. Tällaisissa tapauksissa voidaan yksinkertaisesti hahmotella

aikajana, johon kaikki tapahtumat ja äänten ajoitus voidaan merkitä tarkasti. Pe-

leihin kuitenkin kuuluu olennaisena osana vuorovaikutus pelaajan kanssa, satunnai-

suus ja spontaanius. Peliäänet ovat vuorovaikutteisia sekä mukautuvia eli dynaa-

misia [HL14, s. 76]. Peliteollisuudessa peliäänien toistamiseen on pitkään kehitetty

uusia tekniikoita ja menetelmiä. Nykyään pelikonsolien ja tietokoneiden laitteistora-

joitukset äänen toistamiseen ovat pieniä, ja peliäänten kehityksen pääpaino on siirty-

nyt ohjelmistopuolelle. Peliohjelmistoissa on monesti käytössä dynaamisten äänten

toistamiseen tarkoitettu äänimoottori.

Tutkielmassa perehdytään digitaalisen äänen perusteisiin sekä peleissä käytettävien

äänien yksityiskohtiin ja tekniseen toteutukseen. Osana tutkielmatyötä on suunni-

teltu ja toteutettu projektina äänimoottori. Projektiin kuuluu äänimoottorin suun-

nittelu luokkatasolla, API:n ja ohjelmakutsujen kulun kuvaaminen ja tarkastelu sekä

itse moottorin ohjelmakooditason toteutus oleellisilta osin. Äänimoottorin toteutus

on tehty C++ -ohjelmointikielellä. Toteutuksen apuna on hyödynnetty apukirjasto

Gorilla Audiota.

Luvussa 2 perehdytään tarkemmin äänen fysiikkaan ja digitaalisen äänen perus-
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teisiin. Luvussa 3 tarkastellaan peleissä käytettävien äänien perusteita ja tutkiel-

massa käytettävään peliäänten jaotteluun. Luvussa 4 tutustutaan tarkemmin pelien

perusteisiin ja peleihin ohjelmistonäkökannalta, eli peleissä käytettävään ohjelmis-

toarkkitehtuuriin ja peliäänimoottoreihin. Luvussa 5 käsitellään peliäänten käyttöä

ja toteutusta itse peliohjelmistossa. Luvussa 6 lähestytään tarkemmin dynaamisten

äänien toteuttamista. Ensinnäkin tarkastellaan ääniratkaisuja Unreal Engine 4 sekä

Unity -pelimoottoreissa. Tämän jälkeen esitellään itse toteutettu äänimoottorirat-

kaisu. Luvussa 7 arvioidaan itse tehdyn ratkaisun kelpoisuutta eri peliohjelmoin-

tikäyttötapauksiin ja verrataan oman toteutuksen kelvollisuutta muihin olemassa

oleviin ratkaisutapoihin.
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2 Fysikaalinen ja digitaalinen ääni

2.1 Äänen perusteet

Ääni koostuu mekaanisesta värähtelystä eli aaltoliikkeestä, joka etenee jossain vä-

liaineessa, useimmiten ilmassa [AAN]. Kuuloaistimuksen tuottavat aaltoliikkeen ai-

kaansaamat paikalliset paine-erot ilmanpaineessa, jotka korvan tärykalvo rekisteröi

ja korvan mekanismit muuttavat signaaliksi. Signaali kulkee aivoihin, jossa se tulki-

taan äänihavaintona. Ääni voidaan tulkita siis aaltona, jossa paikallinen ilmanpaine

on muuttuva elementti, jonka suuruus vaihtelee ajan kuluessa.

Koska ääni on aaltoliikettä, pätevät sille yleisesti aaltoliikkeen ominaisuudet [AAN].

Ääniaallon taajuus eli frekvenssi vaikuttaa siihen, kuinka korkealta tai matalalta ää-

ni kuulostaa. Pienempitaajuuksiset äänet kuulostavat siis matalammalta kuin kor-

keataajuuksiset. Äänen amplitudi taas kuvaa äänenpaineen muutoksen suuruutta.

Havaittuun äänenvoimakkuuteen vaikuttavat sekä amplitudi että taajuus yhdessä.

Samantaajuisista ääniaalloista se kuulostaa kovemmalta, jolla on suurempi amplitu-

di, ja vastaavasti saman amplitudin ääniaalloista korkeampitaajuuksinen kuulostaa

kovemmalta. Äänenvoimakkuutta kuvataan desibeleillä (dB). Desibeli on logarit-

minen yksikkö, joka kuvaa kahden luvun suhdetta. Ihmisen kuuloalue on noin 120

desibeliä eli lineaarisesti ilmaistuna ihminen kuulee noin miljoona kertaa kovempia

ääniä kuin hiljaisin ääni, jonka ihmiskorva voi kuulla. Ihmisen dynaaminen kuuloa-

lue on siis 120 desibeliä.

Ääniaistimus

Ihmisen korva kykenee kuulemaan ääniä, joiden taajuus on suurin piirtein väliltä

20Hz - 20 000Hz [WPK]. Ihminen kykenee ääniaistimuksesta päättelemään äänen

tulosuunnan. Tämä kyky perustuu kahteen ihmisen kuuloaistin ominaisuuteen. En-

simmäinen ominaisuus on vasemman ja oikean korvan kuuloaistimuksen välinen ai-
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kaero. Mikäli ääniaistimus rekisteröityy vasemmassa korvassa ennen oikeaa, aivot

tulkitsevat äänen tulevan vasemmalta, ja vastaavasti päinvastaisessa tilanteessa oi-

kealta. Suoraan edestäpäin tuleva ääni osuu kumpaankin tärykalvoon yhtä aikaa,

jolloin aivot tulkitsevat äänen tulevan edestä. Toisaalta äänen tulosuunnan kulma

vaikuttaa siihen, miten äänen taajuudet muuttuvat kulkiessaan korvanlehden läpi

korvaan. Näin esimerkiksi suoraan takaapäin tulevan äänen voi erottaa edestäpäin

tulevasta, vaikka myös takaapäin tuleva ääni saapuu molempiin korviin yhtä ai-

kaa. Näiden kahden tekijän perusteella aivot tulkitsevat äänen tulosuunnan tietyllä

tarkkuudella [Som16 s. 6].

Kuuluva ääni sisältää myös informaatiota ympäristöstä. Suoraan äänilähteestä tu-

levien ääniaaltojen lisäksi ihmiskorva aistii myös ympäristössä olevien pintojen ja

esineiden kautta heijastuneet ääniaallot. Heijastuneet ääniaallot saapuvat ihmiskor-

vaan hieman alkuperäisen ääniaallon jälkeen, ja heijastuneiden ääniaaltojen ominai-

suudet riippuvat heijastavasta pinnasta. Tätä ilmiötä kutsutaan jälkikaiuksi (reverb,

reverberation), ja se on olennainen osa ihmisen kykyä havainnoida ympäristöään pel-

kästään kuuloaistin perusteella [Som16 s. 6].

Ääni signaalina

Luonnossa esiintyvä ääni on siis ilmanpaineen paikallista vaihtelua. Koska jokaisel-

la tietyllä hetkellä äänenpaine tietyssä kohdassa on yksiulotteinen ominaisuus, voi-

daan ääniaaltoa kuvata funktiona, jossa aikaa kuvaa t ja äänenpainetta f(t). Täl-

laista funktiota kutsutaan myös signaaliksi. Signaalia, joka on suoraan äänilähteestä

ja johon ei ole vaikutettu mitenkään, kutsutaan kuivaksi signaaliksi (dry signal).

Sen sijaan signaalia, johon on vaikutettu jollain tapaa, esimerkiksi ympäristön jäl-

kikaiuilla tai manuaalisella käsittelyllä, kutsutaan märäksi signaaliksi (wet signal)

[VPS+12].

Eräs tapa jaotella signaaleja on jakaa ne jatkuviin signaaleihin sekä diskreetteihin

signaaleihin [Gre14, s. 756]. Kuva 2.1 hahmottaa eroavaisuuksia jatkuvan ja diskree-
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Kuva 2.1: Ero digitaalisen ja analogisen signaalin välillä1

tin signaalin välillä. Jatkuvassa signaalissa aikaa t kuvaa reaaliluku eli signaalista

voidaan ottaa mittaus missä tahansa mielivaltaisessa pisteessä signaalin päätepis-

teiden sisällä. Toisin sanoen päätepisteiden välillä on jatkuva reaalilukujono, jolloin

mahdollisia yksittäisiä pisteitä on ääretön määrä. Toisaalta, diskreetissä signaalis-

sa aika t voidaan esittää kokonaislukuina. Täten se koostuu rajallisesta määrästä

arvoja olettaen, että kumpikaan signaalin päätepiste ei ole äärettömyydessä [ANA].

2.2 Digitaalinen ääni

Koska tietokoneet eivät kykene käsittelemään ääretöntä määrää lukuja, on jatkuvan

signaalin muuntaminen diskreetiksi olennainen osa analogisen äänen muuttamista

digitaalisilla laitteilla käsiteltävään muotoon. Muunnokseen käytetään näytteenot-

toa (sampling), joka tarkoittaa sitä, että analogisen signaalin amplitudi mitataan

1Kuva otettu emuten artikkelista (http://emute.edu.fi/muut_oppaat/artikkelit/

digitaalinen-aeaeni-digitaalisen-aeaenisignaalin-syntyminen, tarkastettu 23.03.2017)
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jollain tietyllä ajanhetkellä ja tallennetaan pyöristämällä tilanteeseen sopivalle tark-

kuudelle. Tällöin saadaan aikaiseksi arvo, joka approksimoi signaalia näytteenoton

ajanhetkellä.

Standardi tapa muuntaa analoginen elektroninen äänisignaali digitaaliseksi on puls-

sikoodimodulaatio (pulse code modulation, PCM) [HL14, s. 37]. Pulssikoodimodu-

laatiossa elektroniselle signaalille suoritetaan näytteenottoja tasaisin väliajoin niin,

että päädytään joukkoon tallennettuja arvoja. Tallennetut arvot muodostavat dis-

kreetin signaalin, joka on approksimaatio alkuperäisestä analogisesta signaalista.

Lopullinen tulos on siis yksinkertaisimmillaan taulukko mittaustuloksia, jotka on

saatu tietyin väliajoin. Taulukko ja siten äänidata voidaan tallentaa ja siihen voi-

daan tehdä muutoksia, jotka muuntavat äänisignaalia halutuilla tavoilla.

Ääniaaltojen muuntaminen luettavaan muotoon tapahtuu käyttämällä mikrofonia

[MIC]. Mikrofoni rekisteröi ilman värähtelyt ja muuntaa ne helpommin luettavaksi,

usein elektroniseksi signaaliksi. Elektronisesta signaalista luetaan lopulta arvot, jot-

ka tallennetaan digitaalisesti. Vastaavasti digitaalisen äänen toistaminen tapahtuu

luomalla tallennettujen arvojen pohjalta elektroninen signaali, joka ohjataan kaiut-

timeen. Kaiutin osaa muuntaa elektronisen signaalin takaisin ilman värähtelyksi.

2.3 Digitaalisen äänen laatu ja pakkaus

Pulssikoodimodulaatioon liittyy olennaisesti kaksi ominaisuutta, jotka vaikuttavat

tallennetun signaalin laatuun [HL14, s. 37]. Näytteenottotaajuus (sampling rate) on

se taajuus, jolla signaalin mittauksia suoritaan. Mitä suurempi taajuus, sitä useampi

mittaus suoritetaan sekunnissa. Shannon-Nyquistin näytteenoton teoreeman [Sha49]

mukaan äänisignaalin muunnos analogisesta digitaaliseen on mahdollista suorittaa

ilman menetystä äänenlaadussa sillä ehdolla, että näytteenottotaajuus on kaksi ker-

taa suurempi kuin alkuperäisen signaalin suurin taajuus. Toisin sanoen, mikäli ää-
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ninäytteen korkein muunnettava taajuus on f Hz, on näytteenottotaajuuden oltava

vähintään 2f Hz, jotta muodostettu digitaalinen signaali on mahdollista muuntaa

takaisin alkuperäiseksi signaaliksi. Koska ihmiskorva kuulee taajuuksia noin välil-

tä 20Hz - 20KHz, on yksinkertaista valita näytteenottotaajuus, joka on yli 40KHz,

jolloin ihmiskorvan kuulemassa taajuusalueessa ei esiinny hävikkiä.

Toinen laatuun vaikuttava ominaisuus on mittausten bittisyvyys (bit depth), joka

merkitsee yksittäisen näytteenoton tuloksen tallentamiseen käytettyjen bittien mää-

rää. Mitä suurempi bittisyvyys, sitä tarkempi yksittäinen mittaus on, jolloin mit-

tauksessa tapahtuvat pyöristysvirheet jäävät pienemmiksi ja vastaavasti muunne-

tun signaalin laatu paranee. Kumpikin ominaisuuksista kasvattaa vaaditun muistin

määrää, joten lopulta liian suuresta tarkkuudesta ei enää saada suuria konkreettisia

hyötyjä verrattuna merkittävästi lisääntyvään muistin tarpeeseen.

Äänen pakkaus ja koodekit

Eri koodekit eli äänitiedostomuodot ovat tapoja hallita äänen pakkausta. Koode-

kit voidaan jakaa karkeasti neljään eri tyyppiin [Gou13, s. 11]. Ensimmäinen tyyppi

on pakkaamaton raaka PCM-äänidata, joka säilyttää muunnetun digitaalisignaalin

sellaisenaan. Tällaista tiedostomuoto on yksinkertaista käsitellä, ja siinä ei esiinny si-

nällään laadullista hävikkiä. Tiedostomuodon ongelmana on kuitenkin suuri muistin

tarve.

Seuraava tyyppi on pakattu häviötön (lossless) tiedostomuoto. Tällä pakkaustavalla

alkuperäinen signaali on pakattu käyttäen sellaisia menetelmiä, jotka ovat peruutet-

tavissa. Toisin sanoen signaali on pakattu niin, että alkuperäinen signaali voidaan

purkaa täysin samanlaisena kuin se on alun perin pakattu. Tällaisia tiedostomuoto-

ja ovat esimerkiksi �ac sekä ape. Tällaiset tiedostot vievät hieman vähemmän tilaa

kuin raaka PCM-äänidata, mutta tilansäästö ei ole välttämättä merkittävän suuri

ja tiedostojen purkaminen ja käsitteleminen vaatii enemmän prosessointiresursse-

ja. Tämän johdosta häviöttömästi pakattua ääntä käytetään melko harvoin pelien
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kehittämisessä.

Kolmas tyyppi on häviöllinen (lossy) pakkaus. Tällaisissa tiedostoissa alkuperäinen

signaali pakataan käyttäen sellaisia menetelmiä, joita ei voida enää kääntää takaisin.

Alkuperäisen signaalin laatu siis kärsii. Tällaisia tiedostotyyppejä ovat muun muassa

MP3 ja Ogg Vorbis. Tällaiset tiedostotyypit voivat kuitenkin säästää merkittäväs-

ti tilaa, joten niitä käytetään yleisesti muun muassa taustamusiikin säilyttämiseen.

Monien häviöllisten tiedostotyyppien, kuten MP3:n, pakkausmenetelmät on opti-

moitu niin, että signaalista poistuvat lähinnä sellaiset taajuudet, joita ihmiskorva ei

kykene muutenkaan tunnistamaan. Tällöin merkittävää hävikkiä muunnoksesta ei

yleensä koidu, vaikka tiedostokoossa voi olla hyvinkin merkittäviä parannuksia.

Viimeinen muoto on sekvenssitiedostot. Tällaiset tiedostot eivät sisällä varsinaista

äänisignaalia, vaan ne koostuvat nuottidatasta sekä mahdollisesti instrumentteja

simuloivista näytteistä, joilla ääniraita rakennetaan. Tällaisessa muodossa voidaan

tallentaa pitkäkestoisiakin äänitiedostoja erittäin pienessä tilassa. Sekvenssitiedostot

ovat kuitenkin ominaisuuksiltaan rajallisia ja sopivat lähinnä yksinkertaisemman

musiikin tallentamiseen ja toistamiseen, eivätkä esimerkiksi dialogin säilyttämiseen.

2.4 Digitaalinen signaalinkäsittely

Digitaalinen signaalinkäsittely (digital signal processing, DSP) on digitaalisen sig-

naalin muokkaamista matemaattisin keinoin [DSP]. Kuten edellä todettiin, puls-

sikoodimodulaatiolla saadaan aikaan esitys äänisignaalista, joka koostuu taulukol-

lisesta lukuja. Luvuille voidaan suorittaa yksinkertaisia aritmeettisia operaatioita,

jotka muuttavat tuloksena saatavan äänisignaalin ominaisuuksia, kuten äänenvoi-

makkuutta tai korkeutta.

Koska digitaalinen signaalinkäsittely perustuu usein hyvin yksinkertaisiin matemaat-

tisiin operaatioihin, on äänen muokkaaminen monesti itse suorituksen kannalta mel-
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ko nopeaa. Tämä tarkoittaa sitä, että signaalinkäsittelyllä voidaan muuttaa olemas-

sa olevaa ääniraitaa käytännössä reaaliaikaisesti. Näin ollen signaalinkäsittelyä voi-

daan hyödyntää ääniraitojen esikäsittelyn lisäksi myös toiston aikana reaaliaikaisesti

tapahtuvaan käsittelyyn. Signaalinkäsittelyn avulla voidaankin reaaliaikaisesti saa-

daan aikaa erilaisia efektejä toistettavalle äänelle.

Yleisiä DSP-efektejä

Eräs yleisimmin käytetyistä DSP-efekteistä on edellä mainittujen jälkikaikujen tuot-

taminen [Jot12]. DSP-efektien avulla olemassa olevaan kuivaan signaaliin voidaan

signaalinkäsittelyä käyttäen kehittää eri ympäristöjä simuloivia jälkikaikuja. Tämä

on hyödyllistä ensinnäkin siksi, että ääntä ei tarvitse äänittää ja tallentaa useita

kertoja Sen sijaan riittää säilyttää yksi versio kuivasta signaalista, jota voi muokata

tarpeen mukaan.

Toinen yleisesti käytetty efekti on äänen korkeuden muuttaminen. Yksi yleisimpiä

käyttökohteita tälle on Doppler-ilmiö, jossa nopeista kappaleista lähtevän äänen kor-

keus muuttuu kappaleen kulkiessa kuuntelijan ohitse. Doppler-ilmiötä on eritoten

käytetty peleissä, joissa on runsaasti nopeita kappaleita, kuten rallipeleissä.

Myös äänen kompressointi eli dynamiikan pienentäminen on mahdollista hoitaa

DSP-efektien avulla. Ääniefektien äänenvoimakkuus voi vaihdella suurestikin. Täl-

löin kompressointi on tärkeää, jotta saadaan hiljaisemmatkin äänet kuulumaan sel-

keästi ja vastaavasti liian kovat äänet kuulumaan hieman hiljempaa.

Kovia ääniä seuraavaa korvan väliaikaista kuuroutumista simuloidaan usein käyttäen

alipäästösuodatinta (low-pass �lter), joka vaimentaa kaikkia määriteltyä pistettä

korkeampia taajuuksia. Tällöin ääni kuulostaa matalalta ja epäselvältä.

DSP:n avulla voidaan siis tehdä lukuisia asioita olemassa oleville ääninäytteille,

joten videopeleistä löytyy tekniikalle useita eri käyttökohteita. Signaalinkäsittelyn

tarkemmat matemaattiset piirteet eivät kuitenkaan sisälly tutkielman aihepiiriin.
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3 Peliäänet ja niiden dynaamisuus

Peliäänien eräs perimmäisistä tarkoituksista on tuoda pelin maailmaan sisältöä ja

auttaa pelaajaa uppoutumaan peliin ja viihtymään pelin parissa [WSF15]. Pelin

maailman aitoutta simuloidaan sellaisilla äänillä, joita pelaaja odottaisi kuulevansa

mikäli olisi pelin maailmassa. Peliäänten ei siis tarvitse vastata varsinaisesti realis-

tisuutta vaan odotusta siitä, millaisia ääniä pelin kyseisessä maailmassa olisi. Peliin

uppoutumista kuvataan käsitteellä immersio, joka tarkoittaa sitä, kuinka hyvin pe-

laaja pystyy keskittymään peliin ja asettaa itsensä pelissä esitettyyn maailmaan. Mi-

käli pelin maailma, tunnelma ja äänielementit toimivat hyvin yhdessä, on pelaajan

helpompi keskittyä ja uppoutua pelin pariin. Toisaalta taas keskenään ristiriidassa

olevat elementit voivat häiritä pelaajaa, mikä haittaa pelikokemusta. Peliäänet siis

ehostavat pelin tunnelmaa, mutta niillä on myös suuri merkitys informaation välittä-

misessä pelaajalle. Äänen avulla pelaaja saa tietoa sellaisista pelimaailman tapahtu-

mista, jotka eivät ole välttämättä suoraan näkyvissä pelaajan ruudulla. Esimerkiksi

ensimmäisen persoonan peleissä äänellä on suuri merkitys, sillä niiden avulla pelaaja

voi kuulla pelihahmon takaa tapahtumia, jotka eivät ole näkyvissä.

3.1 Peliäänten tyypit

Peleissä käytettävät äänet voidaan jaotella neljään äänityyppiin. Jaottelu perus-

tuu löyhästi J.R. Parkerin ja J. Heereman jaotteluun [PH07]. Nämä neljä ääni-

tyyppiä ovat ääniefektit, musiikki, ääninäyttely (dialogi) sekä ympäristöllinen ää-

ni (ambience). Äänityypit eivät ole täysin toisiaan poissulkevia, vaan tietyt äänet

saattavat sisältää useammankin äänityypin piirteitä. Tässä osiossa tarkastellaan ja

kuvaillaan kutakin tyyppiä.

Ääniefektit

Ääniefektit ovat yleisimmin ja vanhin käytetty peliäänien muoto [Col08, s. 8]. Ääni-
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efektit ovat useimmiten lyhyitä ääninäytteitä tai -merkkejä, jotka kuvaavat jonkin

tapahtuman ääntä. Toisin sanoen ääniefektit reagoivat dynaamisesti videopelin ta-

pahtumiin [PAR14]. Vanhoissa peleissä ääniefektit koostuivat usein piippauksista

tai kohinasta, joita monimutkaisempia ääniä ei alkeellisilla syntetisaattoreilla kyet-

ty luomaan. Nykyään kuitenkin peleissä käytetään pääasiassa nauhoitettuja ääniä,

joita saatetaan tarpeen tullen muokata digitaalisin keinoin. Jo ensimmäisissä Pong-

pelin versioissa peli antaa äänimerkin aina pallon koskettaessa jotain pintaa. Ääni-

efekti eroaa hieman riippuen siitä, osuuko pallo mailan lapaan, seinään vai maaliin.

Periaate on hyvin yksinkertainen, mutta tarjoaa kuitenkin useamman hyödyn. En-

sinnäkin pelaajan immersio peliin paranee pelin aktivoidessa useampaa pelaajan

aistia, ja pelin tapahtumien vaikutelma syventyy mukana tulevien äänien johdos-

ta. Toisaalta pelaaja saa visuaalisen informaation lisänä äänen kautta tiedon siitä,

mihin kohtaan pallo varsinaisesti törmäsi, helpottaen esimerkiksi visuaalisesti epä-

selviä tilanteita. Nykyään ääniefektit ja äänet yleisesti ovat huomattavasti laajempi

osa-alue peleissä ja monissa suurissa projekteissa onkin kokonaisia tiimejä, jotka

vastaavat pelin äänistä.

Taustamusiikki

Toinen peliäänen tyyppi, joka on ollut yleisesti käytössä peleistä jo kauan, on tausta-

musiikki [Col08, s. 12]. Taustamusiikki on nimensä mukaisesti pelin taustalla soivaa

musiikkia. Taustamusiikin käyttö ja tarkoitus on paljolti samankaltainen kuin line-

aarisessakin mediassa. Musiikki ehostaa tunnelmaa, jota peli pyrkii tuomaan esille,

ja pyrkii kasvattamaan pelaajan immersiota [Gas14].

Monissa peleissä taustamusiikki on toteutettu reaktiivisesti. Tämä tarkoittaa sitä,

että taustamusiikki reagoi pelin tapahtumiin. Esimerkiksi pelaajahahmon joudut-

tua tappeluun, musiikin tempo voi nousta tai musiikkikappale voi vaihtua koko-

naisuudessaan. Toisaalta pelaajan päästessä turvaan musiikki voi jälleen muuttua

rauhallisemmaksi. Monimutkaisemmissa järjestelmissä on myös mahdollista käyttää
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samaa musiikkikappaletta, jonka tunnelmaa muokataan muuttamalla tempoa sekä

lisäämällä ja poistamalla soittimia.

Musiikkia pelissä voidaan kuitenkin käyttää myös pelillisenä elementtinä. Erilaiset

rytmi- ja musiikkipelit toimivat niin, että pelaajan tulee suorittaa tiettyjä toimin-

toja, kuten napin painalluksia, soittimen soittamista tai laulamista musiikin mää-

räämään tahtiin. On myös olemassa puhtaasti ääneen perustuvia pelejä, joita voi

pelata ilman minkäänlaisia visuaalisia elementtejä [Fri04].

Ääninäyttely

Kolmas tärkeä tyyppi on ääninäyttely [Col08, s. 96]. Etenkin viime vuosina ääni-

näyttely peleissä on yleistynyt merkittävästi ja pelaajan tarvitsee vain harvoin tur-

vautua pelkkään tekstin lukemiseen pelin aikana. Eritoten pelin tarinaa voidaan

avata ääninäytellyn dialogin kanssa, mutta monet pelit antavat myös äänen avulla

suoraan pelaajalle ohjeita pelin sääntöjen ja näppäinkomentojen selityksen muodos-

sa. Koska pelit monesti yrittävät imitoida todellisuutta, keskustelevat pelihahmot

usein keskenään. Pelaajahahmo voi usein valinnaisesti jutella monille pelimaailman

muille hahmoille, ja joissain peleissä nämä hahmot voivat myös jutella keskenään

niin, että pelaaja voi kuulla keskustelun ohimennen. Dialogi on myös suuri osa esi-

merkiksi monia visuaalisia romaaneja (visual novel, VN) tai roolipelejä (RPG, Role

Playing Game), jotka voivat sisältää merkittävän suuren määrän ääninäyteltyä pu-

hetta.

Ympäristöllinen ääni

Neljäs ja viimeinen tärkeimmistä äänityypeistä nykyajan peleissä on ympäristöllinen

ääni (ambience) [SR15, s. 24]. Ympäristöllisten äänien tarkoituksena on simuloida

pelin maailman ja etenkin pelaajahahmon ympäristön äänimaailmaa niin, että peli-

maailma kuulostaa uskottavalta. Pelimaailman sijoittuessa luontoon ympäristöllisiin

ääniin kuuluvat monesti lintujen laulu, lehtien kahina sekä veden äänet. Toisaalta

kaupunkiin sijoittuvassa maailmassa kuuluu paljon puheensorinaa ja autojen ään-
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tä. Ympäristölliset äänet voidaan jakaa kahteen kategoriaan. Toistuviin (looping)

sekä yksittäisiin (one shot). Toistuviin ääniin kuuluvat kaikki äänet, jotka jatkuvat

suurin piirtein samanlaisina. Tällaisiin ääniin kuuluvat muun muassa tuulettimien

humina, virtaavan veden äänet sekä muut ympäristön jatkuvat äänet. Toisaalta yk-

sittäisiin ääniin kuuluvat usein jonkin satunnaisen lähteen aiheuttamat äänet. Täl-

laisia ovat esimerkiksi yksittäiset ohikulkevat autot, näppäimistöllä kirjoittaminen

sekä ukkonen.

Nämä neljä tyyppiä ovat tärkeimmät ja kattavat valtaosan pelien äänimaailmas-

ta. Jokaisen peliäänityypin toteuttamiseen kuuluu lukuisia yhteisiä piirteitä, mutta

jokaisessa tyypissä on myös omat ongelmat sekä ratkaisumallit.

3.2 Äänten dynaamisuus

Pelit ovat äänisuunnittelun kannalta eräs haastavimmista median muodoista. Toisin

kuin lineaarinen media, kuten elokuvat tai näytelmät, pelit ovat vuorovaikutteisia ja

sisältävät paljon sattumanvaraisuutta sekä spontaaniutta [WSF15]. Koska on mah-

doton täysin ennustaa, mitä pelaaja pelin aikana tekee ja kuinka kauan hän pelaa

mitäkin kohtaa, ei voida tehdä lineaariseen aikaan perustuvaa suunnittelua. Peli-

äänet voidaan kuitenkin lineaarisen median äänien tavoin jaotella äänen lähteen

tyypin eli diegeesin (diegesis) mukaan [WSF15].

Diegeesin mukainen jaottelu perustuu siihen, onko äänien lähde peräisin pelimaailman

sisältä vai sen ulkopuolelta. Diegeettiset äänet ovat lähtöisin itse pelimaailmasta.

Tällaisia ääniä ovat muun muassa pelihahmon askelten äänet, pelissä olevan liekin

rätinä tai vaikka sateen aiheuttama rapina. Vastaavasti epädiegeettiset äänet ovat

peräisin jostain muualta kuin pelimaailmasta, esimerkiksi pelivalikon ääniefektit ja

pelimaailman ulkopuolinen taustamusiikki [HL14, s. 76].

Sekä diegeettiset että epädiegeettiset äänet voivat olla dynaamisia [HL14, s. 76].
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Dynaamiset äänet ovat jaettavissa kahteen alaluokkaan. Ensimmäinen alaluokka on

adaptiiviset äänet. Adaptiiviset äänet mukautuvat pelimaailman tapahtumiin sekä

tilamuutoksiin. Esimerkiksi pelihahmon askeleet, jotka kuulostavat erilaisilta eri ym-

päristöissä, kuuluvat diegeettisiin ja adaptiivisiin ääniin. Toisaalta taustamusiikki,

joka muuttuu pelin tilanteen mukaisesti, on adaptiivinen sekä epädiegeettinen ääni.

Interaktiiviset äänet puolestaan ovat ääniä, joihin pelaaja voi jollain tapaa vaikut-

taa suoraan. Esimerkiksi pelaajan siirtyessä pelialueelta toiselle voivat ympäröivät

äänet ja taustamusiikki vaihtua kokonaan. Toisaalta pelihahmon yksinkertaisetkin

toimet, kuten hyökkäys tai hyppääminen aiheuttavat pääsääntöisesti jonkin ääni-

efektin. Kumpikin näistä esimerkeistä lasketaan interaktiiviseksi ääneksi. Tällöin

taustamusiikki on epädiegeettinen ja pelihahmon toimintojen ääniefektit ovat die-

geettisiä.

3.3 Peliäänitiedostot ja niiden alustus

Peleissä saatetaan käyttää hyvinkin suurta määrää erilaista äänidataa. Koska ta-

voitteena on säästää mahdollisimman paljon muistia tinkimättä liikaa äänen laadus-

ta sekä prosessointiajasta, on tärkeää valita kullekin äänityypille sopivin pakkaus-

formaatti. Varsinaisia pakkausformaatteja on lukuisia, aina yleisesti käytössä ole-

vista MP3- sekä Ogg Vorbis -formaateista ääniväliohjelmistojen omaan käyttöön

tarkoitettuihin formaatteihin. Seuraavaksi tarkastellaan kunkin äänityypin kannalta

oleellisia piirteitä, jotka on huomioitava äänen pakkausta ja laatua määriteltäessä.

Ääniefektit

Yksittäiset ääniefektit ovat useasti hyvin lyhyitä pätkiä. Koska yksittäisiä ääni-

efektejä voidaan toistaa hyvinkin usein ja pelistä riippuen niiden toistoviiveen tulee

olla minimaalinen, monesti priorisoidaan käsittelyajan minimoimista. Koska ääni-

efekteissä käytettävät ääniraidat ovat usein hyvin lyhyitä, käytetään monissa ta-
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pauksissa pakkaamatonta PCM-äänidataa sinällään, sillä sen toistaminen on suo-

rituskyvyn kannalta kaikkein kevyintä. PCM-äänidata lähtökohtaisesti vie paljon

muistia, mutta sen muistitarvetta voidaan kuitenkin myös karsia. Yksinkertaisimmat

ääniefektit, kuten piippaukset, eivät yleensä käytä koko ihmiskorvan taajuusaluetta.

Tämä tarkoittaa sitä, että äänidatan näytteenottotaajuutta voidaan pienentää, jo-

ka vastaavasti johtaa tiedostokoon pienenemiseen, sillä tallennettavien näytteiden

määrä pienenee. Vastaavasti korkealaatuisissa nauhoituksissa bittisyvyys on usein

hyvin korkea, esimerkiksi 32 bittiä. Normaaliin toistamiseen tällainen tarkkuus on

kuitenkin tarpeetonta, joten bittisyvyyttä voi hyvin pienentää 16 bittiin tai tietyissä

tapauksissa jopa pienemmäksi.

PCM-datan käytölle on myös perusteluna käsittelyn helppous. Ääniefekteihin usein

käytetään ympäristön äänimaailmaa simuloivia DSP-efektejä. Koska PCM-äänidata

on suoraan käsiteltävässä muodossa, ei DSP-efektien lisääminen äänidataan vaadi

peruskäsittelyn lisäksi ylimääräistä työtä. DSP-efektien avulla voidaan myös vähen-

tää tarvittavaa levytilaa, sillä ääniefekteistä tarvitsee tallentaa vain perusversio,

jonka perusteella kaikki tarvittavat erikoisversiot luodaan reaaliaikaisesti.

Taustamusiikki

Taustamusiikki, päinvastoin kuin ääniefektit, koostuu usein pitkistä pätkistä musiik-

kia, joka soi usein jatkuvasti pelitilanteen taustalla. Koska musiikkipätkät ovat pi-

tuudeltaan usein huomattavasti suurempia kuin ääniefektit, ei yleensä ole järkevää

käyttää puhdasta PCM-äänidataa sen suuren tilantarpeen vuoksi. Taustamusiikkiin

ei myöskään tarvitse useimmissa tapauksissa hyödyntää DSP-efektejä eikä toistami-

sen viiveellä ole vastaavan suurta merkitystä. Näiden tekijöiden perusteella on usein

järkevintä valita jokin pakkausformaatti musiikkidatan säilyttämiseen. Yleensä jär-

kevin ratkaisu on valita jokin häviöllisistä pakkausformaateista, sillä häviöttömät

usein säästävät vähemmän tilaa, mutta eivät kuulosta merkittävästi paremmalta

kuin parempilaatuinen häviöllinen pakkaus. Vastaavasti tarvittava prosessointitarve
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on kummallakin formaatilla usein yhtä suuri, joten järkevintä on valita sellainen

pakattu häviöllinen formaatti, joka sopii tarvittavaan taustamusiikkiin.

Koska taustamusiikkia tarvitsee yleensä toistaa jatkuvasti, on myös hyvä valita sel-

lainen formaatti, johon on yksinkertaista määritellä tarvittavat toistopisteet. Tietyt

häviölliset pakkausmenetelmät lisäävät äänitiedoston päihin lyhyen määrän hiljai-

suutta. Tämä pätee esimerkiksi MP3-formaattiin, joka ei määrittele erikseen tie-

toa siitä, kuinka paljon hiljaisuutta tiedostoon lisätään. Tämän vuoksi hiljaisuutta

ei välttämättä kyetä poistamaan tiedostosta oikein, jolloin jatkuvaan toistoon syn-

tyy selkeitä lyhyitä hiljaisuustaukoja. Tämän vuoksi MP3-tiedostomuotoa ei yleensä

käytetä toistettavissa musiikkitiedostoissa. Sen sijaan järkevintä on yleensä käyttää

esimerkiksi suosittua Ogg Vorbis -formaattia, jossa muunnoksen aiheuttama hiljai-

suus on selkeästi merkitty ja täten helposti poistettavissa, tai vastaavasti tausta-

musiikin toistoon tarkoitettua väliohjelmiston omaa pakkausformaattia.

Ympäristöllinen ääni

Ympäristöllisten äänien tallentamiseen ei ole yksiselitteistä sääntöä, vaan lähestymis-

tapa on parasta valita kyseessä olevan äänen perusteella. Osa äänistä on toistu-

via, jolloin yksittäisen ääninäytteen pituudesta riippuen on usein järkevintä vali-

ta taustamusiikin tapaan jokin helposti jatkuvasti toistettava ja vähän tilaa vievä

pakkausformaatti. Toisaalta osa ympäristöllisistä äänistä on kerran tai satunnaises-

ti soivia, jolloin voi olla järkevintä käyttää pakkaamatonta PCM-äänidataa paljolti

samoin perustein kuin normaaleissa ääniefekteissäkin.

Dialogi

Dialogi tallennetaan paljolti samankaltaisesti kuin musiikkikin. Dialogi usein säily-

tetään niin, että yksittäinen lause tai dialogin osa tallennetaan yhteen ääninäyt-

teeseen. Tätä näytettä voidaan käsitellä tarvittavalla tavalla riippuen ääninäytteen

tyylistä. Avaruudellisesti soitettavat äänet tallennetaan usein yksikanavaisena, mut-

ta esimerkiksi elokuvamaisissa välikohtauksissa dialogi saatetaan tallentaa stereona
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tai monikanavaisena. Dialogi ei myöskään välttämättä käytä paljoa hyvin korkeita

ääniä, joten dialogin tallentamisessa on usein mahdollista käyttää alhaisempaa näyt-

teenottotaajuutta kuin esimerkiksi musiikkitiedostoissa. Näin tallennettuna dialogi

vie vähemmän muistia.
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4 Peliäänten toteutuksen perusteet

4.1 Videopelien perusteet ja peliohjelmistoarkkitehtuuri

Videopelejä on lukuisia eri tyyppejä, mutta moni peli kuitenkin rakentuu samankal-

taisten perusteiden, kuten ajan etenemisen pohjalle [MAD14, s.9]. Tutkielman ai-

heen vuoksi keskitytään peleihin, jonka tapahtumat sijoittuvat pelimaailmaan. Peli-

maailma on useimmiten kaksi- tai kolmiulotteinen. Pelimaailmaa on yksinkertaisinta

ajatella koordinaatistona, jossa koordinaattiakselit vastaavat ulottuvuuksia. Peli-

maailmaan sisältyy olioita, jotka ovat joko staattisia tai dynaamisia. Valtaosalla

olioista on olemassa jokin sijaintipiste pelimaailmassa, jolloin olioiden keskinäinen

etäisyys ja sijainnin suhde on yksinkertaisesti ilmaistavissa. Staattiset oliot pysyvät

usein paikallaan eivätkä reagoi pelin tapahtumiin, kun taas dynaamiset oliot ovat

usein vuorovaikutuksissa toisten olioiden kanssa ja ne voivat liikkua pelimaailman

sisällä ja esimerkiksi kadota kokonaan. Eräs tärkeä peliolioiden alityyppi on peli-

hahmot. Tärkein pelihahmo on pelaajahahmo (player character), jota pelin pelaaja

kontrolloi. Pelaajahahmon lisäksi peliin kuuluu NPC-hahmoja (non-playable cha-

racters), joita pelaaja ei suoranaisesti ohjaa, mutta joiden kanssa pelaajahahmo on

yleensä vuorovaikutuksessa.

Pelejä pyörittää usein pelimoottori (game engine) [War]. Pelimoottori on mones-

ti hyvin laaja, modulaarinen ohjelmisto ja sisältää lukuisia erilaisia osia. Osat ovat

vastuussa jostain tietystä pelin piirteestä, kuten fysiikkalaskuista tai pelitilan piirtä-

misestä. Pelimoottorit, kuten monet laajat ohjelmistoratkaisut, rakentuvat yleensä

kerroksittain. Kaavio 4.1. kuvaa hyvin yksinkertaistetusti pelimoottoriarkkitehtuu-

rin kerroksisuutta sekä modulaarisuutta. Alimmat kerrokset koostuvat laitteistosta

ja sen ohjelmistosta, jotka vastaavat pelin varsinaisesta pyörittämisestä. Laitteiston

yläpuolella on laitteistoriippumattomuusrajapinta, jonka tarkoitus on vastata siitä,

että peli kykenee pyörimään kaikilla halutuilla laitteistokokoonpanoilla. Rajapinnan
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Kuva 4.1: Pelimoottorin rakenne. Yksinkertaistettu versio kaaviosta 1.15 lähteestä

[Gre14 s.33]

yläpuolelle rakentuu pelimoottori kokonaisuudessaan, josta alimmat kerrokset ovat

pääsääntöisesti käytössä kaikissa moottoria käyttävissä peleissä ja ylimmät kerrokset

taas usein on erikoistettu nimenomaan tiettyjä pelikokonaisuuksia varten.

Pelimoottori

Reaaliaikaisissa peleissä pelit pyörivät pelisilmukassa (game loop). Pelisilmukan yk-

sittäinen kierros vastaa yleensä yksittäistä pelin ruutua (frame). Pelisilmukan ylei-

simpiin nopeuksiin kuuluvat 30 ja 60 ruutua sekunnissa (FPS, frames per second),

jolloin yksittäiselle kierrokselle jää vastaavasti aikaa joko noin 32 tai noin 16 mil-

lisekuntia. Yksittäinen kierros koostuu karkeasti kolmesta vaiheesta. Ensimmäinen
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vaihe on käyttäjän syötteiden lukeminen. Useimmissa peleissä tämä tarkoittaa sitä,

että peli tarkistaa ohjaimen tai näppäimistön painetut napit ja hiirten tai analogis-

ten ohjaimien liikkeet. Seuraava vaihe on pelin päivittäminen, jossa pelin aktiivisten

olioiden tila päivitetään. Viimeinen vaihe on pelitilanteen piirtäminen ruudulle.

Peliohjelmistojen ydin rakentuu siis pelimoottorista. Peliohjelmoinnissa hyödynne-

tään useasti olio-ohjelmointiparadigmaa, sillä pelit monesti koostuvat useista itse-

näisesti toimivista kokonaisuuksista. Tällaisten kokonaisuuksien ilmaiseminen olio-

rakenteina toimii useimmissa tapauksissa hyvin. Esimerkiksi peleihin kuuluvia peli-

hahmoja, esineitä, maailmoja ja kenttiä on yksinkertaista mallintaa olioina. Toisaal-

ta oliolähtöisyys sopii myös alemman tason peliohjelmointiin, sillä peliarkkitehtuurin

modulaarisuus antaa hyvin tilaa oliolähtöisille rakenteille.

Monissa peleissä on yhtäaikaisesti aktiivisena lukuisia eri olentoja aina pelihahmois-

ta esineisiin. Eri olioiden välisen vuorovaikutuksen kuvaamiseen käytetään usein

erityistä tapahtumia (event) kuvaavaa rakennetta. Tapahtumat toimivat eräänlaisi-

na viesteinä peliohjelmiston yhdestä osasta toiseen. Esimerkiksi kahden kappaleen

tärmääminen keskenään lähettää tärmäysviestin, joka voi saada aikaan esimerkiksi

törmäystä kuvaavan ääniefektin äänimoottorissa ja törmäyksestä seuraavan kim-

poamisen fysiikkamoottorissa. Näin tapahtumaviestit toimivat koko pelimoottorin

yhdistävänä tekijänä.

Ääniliukuhihna

Ääniliukuhihna (audio pipeline) kuvaa joukkoa prosesseja, joiden läpi äänidata kul-

kee matkalla kaiuttimiin toistettavaksi. Kuva 4.2 kuvastaa ääniliukuhihnan osioita

ja niiden välisiä yhteyksiä. Ääni lähtee alkuperäisen kuivan digitaalisen signaalin

muodostamisesta. Muodostaminen voi tapahtua syntetisoimalla jokin ääni käyttäen

aaltoäänimuotoja, mutta peleissä muodostus tapahtuu nykyään käytännössä aina

toistamalla jokin olemassa oleva äänitiedosto. Ääniliukuhihnan komponentit pää-

sääntöisesti toimivat käyttäen raakaa PCM-äänidataa. Tämä tarkoittaa, että en-
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simmäisessä vaiheessa ääni puretaan pakatusta muodostaan koodekin avulla takai-

sin PCM-dataksi. Tämä vaihe voi yksinkertaistua, mikäli data on valmiiksi PCM-

muodossa esimerkiksi WAV-tyyppisessä tiedostomuodossa, mutta monesti etenkin

pitkäkestoisempien äänitiedostojen tapauksessa äänidata on ensin purettava, ennen

kuin se pystytään lähettämään eteenpäin ääniliukuhihnalla.

Toinen vaihe on äänenvoimakkuuden säätö käsittelyä varten. Tämä ei vastaa vie-

lä täysin varsinaista toistoäänenvoimakkuutta, vaan käytännössä normalisoi ääni-

datan äänenvoimakkuuden käsittelyä varten. Toistettavan äänen etäisyys kuunte-

lijasta otetaan monesti tässä vaiheessa huomioon. Lopullinen äänenvoimakkuuden

miksaus tapahtuu ääniliukuhihnan lopussa.

Tämän jälkeen signaali jaetaan useampaan osaan. Useimmissa tapauksissa yksittäi-

nen osa muodostaa kuivan signaalin ja yksi tai useammat muodostavat jälkikaiulliset

signaalit. Suodatin lisää signaaliin haluttua ympäristöä vastaavan jälkikaiun. Ääntä

voidaan myös muokata käyttämällä ennen jakamista käytettävää suodatinta (pre-

send �lter), jonka avulla voidaan simuloida asioita, jotka vaikuttavat ääneen itse

äänilähteessä. Esimerkiksi ääni, joka kuuluu maskin läpi tai kuuluu radiosta, voi-

daan pystyä simuloimaan näin. Kun signaalit on jaettu ja tarvittavat muokkaukset

on tehty, ne suunnataan. Yksittäiset signaalit ovat siis yksikanavaista ääntä, ja ne

pyritään jakamaan äänikanaviin niin, että ne kuulostavat tulevan oikeasta suunnas-

ta. Kuiva signaali usein suunnataan tulemaan äänilähteestä, mutta märkä signaali

saattaa ympäristöstä riippuen kuulua huomattavasti leveämmältä alueelta.

Lopuksi kaikki äänet päätyvät vielä lopulliseen mikseriin, jossa äänet nimen mu-

kaisesti miksataan keskenään. Koska peleissä voi tilanteesta riippuen soida lukuisia

erilaisia ääniä yhtäaikaisesti, kuulijan voi olla erityisen vaikea erottaa ääniä toisis-

taan. Miksaus pyrkii välttämään tätä käsittelemällä eri äänien äänenvoimakkuuksia

niin, että ne soivat toistensa suhteen selkeästi. Miksaus voi myös olla älykästä, jolloin

se nostaa tärkeiden äänien äänenvoimakkuutta ja vastaavasti pienentää vähemmän
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Kuva 4.2: Ääniliukuhihna. Mukautettu kaavioista 13.39 sekä 13.40 lähteestä [Gre14

s.808-810]

tärkeiden äänien kuuluvuutta. Tällöin vältetään kakofonia eli tilanne, jossa ääniä ei

voi erottaa vaan ne kuuluvat yhtenäisenä metelinä.

4.2 Peliäänimoottori

Peliäänimoottoriksi sanotaan pelimoottorin sitä osiota, joka käsittelee äänen hallin-

noimisen ja sen toiston. Kuten moni muukin pelimoottorin osa myös äänimoottorin

rakenne on kerroksittainen. Kuva 4.3 kuvaa perinteistä äänimoottorin kerroksittais-

ta rakennetta. Moottorin alin kerros koostuu kaikista niistä fyysisistä laitteista ja

osista, jotka ottavat osaa äänen varsinaiseen toistamiseen. Tähän sisältyy usein jo-

ko erillinen tai emolevyyn integroitu äänikortti (sound card), jonka tehtävänä on

muuntaa digitaalinen äänisignaali toistettavaksi analogiseksi signaaliksi. Äänikortti

voi myös tarjota valmista laitteistopohjaista kiihdytystä, kuten valmista koodek-

kien tukemista tai DSP-efektejä. Äänikortti tarjoaa myös usein portit, joihin äänen-

toistolaitteisto liitetään. Äänilaitteista riippuen laitteet käyttävät joko analogista

tai digitaalista kytkentää. Yleisin kuluttajakäytössä oleva äänikytkentä on 3.5 milli-

metrin kuulokeliitäntä, joka löytyy useimmista laitteista, kuten matkapuhelimista

sekä tietokoneista.

Toinen kerros koostuu ajuritasosta. Etenkin PC-ympäristössä ajuritason tärkein toi-
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Kuva 4.3: Peliäänimoottorin rakenne. Mukautettu kaaviosta 13.37 lähteestä [Gre14

s. 806]

minto on toimia rajapintana, jonka avulla kehittäjien ja käyttöjärjestelmän ei tar-

vitse ottaa huomioon jokaista mahdollista laitekokoonpanoa. Konsoleiden tapauk-

sessa yhden konsolimallin laitteisto koostuu ennalta määritellystä laitteistokokoon-

panosta. Tällöin hyvin kehitetyt ajurit auttavat pelinkehittäjiä hyödyntämään lait-

teiston tarjoamia resursseja mahdollisimman tehokkaasti.

Ajureita seuraava kerros on matalan tason API. API tarjoaa kehittäjille kätevämmän

ja tehokkaamman tavan hallita laitteistoa, ilman tarvetta hallita laitteistoa erikseen.

API toimii käytännössä rajapintana ajurikerrokseen, kun taas ajurikerros piilottaa

kehittäjältä laitteistojen väliset erot.

Matalan tason APIa seuraa ohjelmistotaso. Ohjelmistotaso saattaa koostua vie-

lä erikseen väliohjelmistotasosta ja korkeammasta ohjelmistotasosta, tai sen sijaan

APIa saatetaan käyttää suoraan peliohjelmistosta. Väliohjelmistotaso koostuu ni-

mensä mukaisesti jostain väliohjelmistosta. Seuraavassa osiossa perehdytään tar-

kemmin erilaisiin väliohjelmistoihin.

Korkeampana tasona on itse peliohjelmiston 3D-äänimoottori. Tällä tasolla kehit-

täjät ja suunnittelijat toteuttavat kaikki itse pelille ominaiset rakenteet ja äänen-

toistoon liittyvät toiminnot. Tähän tasoon ja korkean tason peliäänitoteutuksiin
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perehdytään tarkemmin seuraavassa pääluvussa.

4.3 Ääniväliohjelmistot

Peliääniin liittyvät väliohjelmistot ovat aputyökaluja niin ohjelmoijille kuin ääni-

suunnittelijoillekin [Som16, s. 51-148]. Väliohjelmistot helpottavat äänien tuomis-

ta ja käsittelemistä pelissä kapseloimalla äänen käsittelyn ja tallennuksen yksityis-

kohdat. Väliohjelmistot tarjoavat myös ohjelmoijille monipuolisen ohjelmointiraja-

pinnan eli API:n, jonka avulla ohjelmoijien ei tarvitse perehtyä äänikorttitason to-

teutukseen. Sen sijaan ohjelmoijat voivat käsitellä ääntä suoraan väliohjelmiston

rajapinnan kautta. Toisaalta väliohjelmistot tarjoavat myös äänisuunnittelijoille kei-

not tarkastella ja muokata peleissä käytettävän äänidatan muotoa ja ominaisuuksia

ilman, että suunnittelijoiden tulisi perehtyä ohjelmakoodiin. Näin ollen myös ohjel-

mointitaidottomat äänisuunnittelijat pystyvät työskentelemään sulavasti peliäänien

parissa.

Tässä luvussa tutustutaan kolmeen vaihtoehtoiseen väliohjelmistoratkaisuun, joista

jokainen on laajalti käytössä oleva peliäänien toteuttamiseen tarkoitettu ohjelmisto.

Jokainen väliohjelmisto on rakennettu karkealla tasolla samalla tavalla. Ratkaisui-

hin kuuluu äänisuunnittelijoille tarkoitettu graa�sella käyttöliittymällä varustettu

ohjelma. Ohjelman avulla äänisuunnittelijat voivat työskennellä pelin äänien paris-

sa ilman, että he joutuvat perehtymään pelin koodipohjaan. Vastaavasti palveluihin

kuuluu myös ohjelmoijille tarkoitettu API, jonka avulla äänisuunnittelijoiden teke-

mä työ on integroitavissa itse peliin.

FMOD

Firelight Technologiesin FMOD [FMO] kehitettiin aikoinaan toistamaan erityyppi-

siä tracker-musiikkitiedostoja, kuten MOD-tiedostoja, joista ohjelmiston nimi on

alkuperäisin. FMODista on kuitenkin ajan saatossa kehkeytynyt erittäin laajassa
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käytössä oleva dynaamisen äänen toteuttamiseen tarkoitettu väliohjelmisto, joka on

tarkoitettu erityisesti pelikehitystä varten. Vuonna 2014 Firelight Technologies jul-

kaisi suuren ohjelmistopäivityksen, jonka myötä ohjelmaan tuotiin graa�nen liittymä

FMOD Studio ja ohjelmointirajapinta FMOD Ex, jotka ovat myös pienten itsenäis-

ten kehittäjien käytössä.

FMOD jakaantuu kahteen rajapintaan: matalatasoinen perusrajapinta sekä kor-

keamman tason Studio-rajapinta. Studio-rajapinta on pinnallisesti suppeampi omi-

naisuuksiltaan, mutta sen tärkeämpi käyttötarkoitus on sisällyttää peliin FMOD

Studion graa�sessa käyttöliittymässä luodut Bank-tiedostot, jotka sisältävät tois-

tettavan äänen lisäksi äänen toistoon liittyvän metadatan. Toisin sanoen suuri osa

äänen ominaisuuksista toteutetaan ohjelmakoodin sijaan suoraan graa�sessa käyt-

töliittymässä, jonka jälkeen ääni sidotaan pelissä johonkin laukaisimeen (trigger),

joka saa äänen toistumaan määritellyllä tavalla.

FMOD perustuu vahvasti tapahtumapohjaisuuteen. Toisin sanoen jokainen toistet-

tava ääni liittyy johonkin tapahtumaan (event). Tapahtumien yksityiskohtia voidaan

hallinnoida FMOD Studion tapahtumahallintaikkunasta, ja itse pelistä ei tällöin tar-

vitse tehdä muuta kuin määritellä laukaisimet kullekin tapahtumalle.

Wwise

Audiokineticin Wwise [WWI] on eräs käytetyimpiä ääniväliohjelmistoratkaisuja vi-

deopeleissä. Wwise koostuu äänimoottorista sekä graa�sesta käyttöliittymästä. Poi-

keten muista esiteltävistä ratkaisuista, Wwise keskittyy myös helpottamaan moni-

mutkaisten ratkaisujen tekemistä itse ohjelmakoodissa.

Eräs Wwisen erikoispiirteistä on se, että se pyrkii yhdistämään liike- ja äänidatan

toisiinsa, sillä monen peliäänen lähde juontuu nimenomaan pelissä tapahtuvasta

liikkeestä. Wwisen tiedostot jakautuvat karkeasti kahteen. Alustusäänipankki (ini-

tialization bank) sisältää kaiken yleisen informaation ja tiedot, joita pelin äänimoot-
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tori tarvitsee pelin aikana. Alustuspakkaus ladataan nimensä mukaisesti kerran pelin

käynnistyessä, ja sitä pidetään muistissa pelin loppuun saakka. Vastaavasti normaa-

lit äänipankit (sound bank) sisältävät esimerkiksi tiettyjä ääniä, tapahtumadataa

tai tietoa siitä, miten ääniä toistetaan perustuen pelihahmon liikkeeseen tai kappa-

leiden materiaaliin, jotka ladataan tietyssä vaiheessa peliä ja poistetaan muistista,

kun niitä ei enää tarvita.

ADX2

Criwaren ADX2 [ADX] on etenkin Japanissa hyvin laajalti käytetty väliohjelmis-

to. Myös ADX2 koostuu graa�sesta hallinnointityökalusta sekä ohjelmallisesta ra-

japinnasta. ADX2:n graa�nen ympäristö, nimeltään AtomCraft, on suunniteltu pe-

rustoiminnallisuudeltaan vastaamaan monia digitaalisen äänen työympäristöjä, jol-

loin sen käyttöönotto on etenkin äänisuunnittelijoille yksinkertaista. AtomCraft kui-

tenkin tarjoaa oman ympäristönsä myös peliääniin erikoistuville toiminnallisuuksil-

le. ADX2:n versio äänitiedostoista ovat cue-tiedostot, jotka järjestetään CueSheet-

pakkauksiin. CueSheet-pakkaukset sisältävät äänidatan paketoituna johonkin ADX:n

tiedostomuotoon sekä kaiken pelimoottorissa tarvittavan metadatan.

Yksi ADX2:n eduista on patentoidut äänitiedostomuodot. Nämä tarjoavat etuja

reaaliaikaisissa peleissä verrattuna perinteisiin pakkauksenhallintamalleihin. ADX-

tiedosto on korkealaatuinen ja tiiviisti pakattu tiedostomuoto, jonka toistaminen

ei vaadi paljoa laskentatehoa. ADX-pakkaus toimii lähes kaikilla alustoilla, ja sen

avulla tiedostot voidaan pakata jopa yhteen kuudennestoistaosaan alkuperäisestä.

HCA-pakkaus tarjoaa hyvin alhaisen laskentatehovaatimuksen, joka pysyy vakiona

koko tiedoston toistamisen ajan. HCA tukee myös äänitiedoston kelausta eli toista-

misen aloittamista ääniraidan mielivaltaisesta kohdasta. Vastaavasti HCA-MX on

pakkausmuoto, joka erikoistuu vaaditun laskentatehon pitämiseen alhaisena myös

toistettaessa satoja yksittäisiä ääniä samanaikaisesti, joten se on hyvä ratkaisu ta-

pauksissa, joissa toistetaan lukuisia ääniefektejä yhtä aikaa [Som16, s. 60].
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5 Dynaamiset äänet osana peliä

Tässä osiossa tutustaan tarkemmin korkean tason äänimoottorin perusteisiin ja sii-

hen, millaisilla keinoilla ja rakenteilla äänimaailmaa luodaan.

5.1 3D-äänimaailma ja avaruudellistaminen

Suuri osa peleistä on 3D-pelejä eli toisin sanoen pelimaailma koostuu kolmesta

ulottuvuudesta. Tämä tarkoittaa dynaamisten peliäänien kannalta sitä, että äänen

tulosuuntaa täytyy simuloida. Yksinkertaisimmillaan simulointiin voidaan käyttää

stereoääntä, jolloin vasemmalta kuuluvat äänet toistetaan vasemmanpuolimmaisista

kaiuttimista ja päinvastoin. Kuten kuitenkin todettiin, ihmiskorva pystyy aistimaan

äänen tulosuunnan kulman tietyllä tarkkuudella. Näin ollen pelkästään stereosimu-

lointi ei välttämättä tuota toivottavaa tulosta äänen tulosuunnan simuloimisessa

3D-maailmassa.

Äänten avaruudellistaminen pelimaailmassa

Kuten aiemmissa osioissa todettiin, pelimaailmasta tulevat äänet tulevat yleensä

jostain äänilähteestä. Äänilähde useimmissa tapauksissa on olio, jonka tärkein omi-

naisuus on sen sijainti pelimaailmassa. Monissa tapauksissa olio sisältää myös kaikki

muut toistoon vaadittavat tiedot tai viittaukset kyseisiin tietoihin. Tällaisia olioi-

ta voidaan kutsua myös termeillä äänimerkki (sound cue) tai ääniliipaisin (sound

trigger). Äänilähteen sijainti ilmaistaan pelimaailman koordinaateilla. Tämän lisäksi

äänilähteeseen kuuluu tieto alueesta, jolla ääni kuuluu. Äänen avaruudellistamiseen

käytetään äänilähteen ja kuuntelijan välistä orientaatiota sekä etäisyyttä. Kuunte-

lija on sijoitettu usein pelaajahahmoon tai sen läheisyyteen, ja sen asento määri-

tellään usein pelin kameran mukaisesti. Näiden tietojen avulla kyetään määritte-

lemään suuntaukseen vaadittavat tiedot syötettäväksi äänimoottorille, joka toistaa

äänen halutusta suunnasta pelaajalle.
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Realistisen 3D-äänimaailman toistaminen toteutetaan usein äänimoottorin avulla.

[Gre14, s. 786-806] Tämä tarkoittaa sitä, että äänimoottorille syötetään kaikki peli-

maailmasta löytyvä äänidata, minkä tuloksena äänimoottori saa aikaan tarvittavan

määrän varsinaisia äänikanavia, jotka toistettaessa kuulostavat mahdollisimman us-

kottavalta äänimaailmalta. Tuotettavien kanavien määrä riippuu siitä, minkälaista

toistolaitteistoa käytetään. Kuulokkeille tai yksinkertaisille stereokaiuttimille riittää

kaksi äänikanavaa, mutta useamman kaiuttimen surround-järjestelmille tuotetaan

useampia kanavia.

Koska peleissä muistia on käytössä rajallisesti, turvaudutaan peliäänien saralla useas-

ti generatiiviseen suunnitteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisimman pie-

nestä määrästä varsinaisia ääninäytteitä luodaan signaalinkäsittelyn avulla lukuisia

versioita eri tilanteisiin [SR15, s.59-127]. Esimerkiksi muuttamalla äänen korkeutta,

äänenvoimakkuutta ja tempoa saadaan vain parista ääninäytteestä aikaan lukuisia

uniikkeja vaihtoehtoja tietylle äänelle. Näin pelin sisäistä vaihtelevuutta voidaan

lisätä merkittävästi signaalinkäsittelyn avulla ilman, että pelin muistivaatimukset

lisääntyvät.

5.2 Ääniefektien toteutus

Ääniefektit useimmissa tapauksissa toistuvat reaktiivisesti eli toistaminen alkaa jos-

tain pelimaailman tapahtumasta. Tällaista toiston aloittavaa tapahtumaa voidaan

kutsua myös laukaisimeksi. Yleisimmin tilanteen kulkee siis seuraavasti. Aluksi peli-

maailmassa on jokin tapahtuma, kuten yhteentörmäys. Tapahtumisesta lähtee vies-

ti pelimoottorin tapahtumanhallinnoijaan, josta taas lähtee viesti äänimoottoriin.

Äänimoottoriin saapuneesta viestistä käy yleensä ilmi äänilähteen sijainti, tyyppi

ja toistettava ääniefekti. Äänimoottori toistaa ääniefektin halutulla tavalla ottaen

huomioon sijainnin ja ympäristön vaikutukset äänen laatuun. Monissa tapauksissa
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ääniefektin äänidata on valmiina muistissa, joten sen toisto voidaan aloittaa välit-

tömästi lataamatta äänitiedostoa erikseen muistiin.

Kuten aiemmin esitettiin, ääniefektit tallennetaan usein korkealaatuisissa mutta

lyhytkestoisissa pätkissä. Ääniefektit ovat useimmissa tapauksissa niin lyhytkestoisia,

että niiden toistonaikainen lataaminen muistiin ei ole kannattavaa. Useat ääniefektit

voivat myös toistua mielivaltaisen paljon lyhyenkin aikajakson sisällä, jolloin ääni-

datan jatkuva muistiin lataaminen ja sieltä poistaminen on turhaa. Näin ollen yleisin

lähestymistapa on ladata esimerkiksi kaikki kyseisellä pelitasolla tarvittavat ääni-

efektit muistiin tason alussa, ja toistaa ne suoraan muistista aina tarpeen tullen.

Koska ääniefektit tapahtuvat reaaliajassa pelimaailmassa, on tärkeää että niiden

toistossa esiintyy mahdollisimman vähän viivettä.

5.3 Ympäristöllinen ääni

Kuten aiemmin todettiin, ympäristöllinen ääni voidaan kertaluonteisiin sekä jat-

kuviin. Koska ympäristöllistä ääntä on monissa ympäristöissä hyvin paljon, käy-

tetään apuna paljon ääninäytteiden generoimista käyttäen olemassa olevia perus-

ääniä. Tämä tarkoittaa sitä, että rajatusta määrästä lähdeääninäytteitä voidaan

generoida lukuisia variaatioita eri käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi vesitipan putoa-

minen veteen kuulostaa hyvin erilaiselta viemäristössä ja kylpyhuoneessa, mutta

DSP-efektien avulla ympäristön jälkikaikujen simuloiminen on mahdollista niin, et-

tä käyttäjälle muodostuu illuusio oikeasta tilasta.

Satunnaisuuden simulointi

Ympäristölliset äänet eivät kaikki ole selkeästi toistuvia, vaan monet äänistä voivat

olla kertaluontoisia ja satunnaisia. Esimerkiksi läheiseltä tieltä kuuluvat ohikulke-

vat autot tai näppäimistöllä kirjoittamisen äänet ovat enemmän satunnaisia kuin

jatkuvaluontoisia. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden realistiseen simulointiin joudu-
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taan käyttämään jotain satunnaisuuden piirteitä. Ympäristöllisiin ääniin lisätään siis

satunnaisesti tiettyjä ääniefektejä, joita voidaan mahdollisesti korostaa vielä DSP-

efekteillä. Koska saman äänen jatkuva toistaminen ei kuitenkaan kuulosta realisti-

selta, käytetään satunnaisuutta myös varsinaisessa toistossa. Tämä tarkoittaa sitä,

että esimerkiksi jonkin alueen ympäristöllinen ääni koostuu joukosta ääninäytteitä,

joita toistetaan satunnaisessa järjestyksessä satunnaisin väliajoin, jolloin huomatta-

vaa toistoa ei tapahdu pienessä ajassa.

5.4 Taustamusiikki

Taustamusiikki on pelin taustalla soivaa musiikkia. Yksinkertaisimmillaan tausta-

musiikin toistaminen hoidetaan suoratoistolla. Koko musiikkikappaletta ei siis ladata

kerrallaan muistiin, vaan toistaminen tapahtuu lataamalla reaaliaikaisesti musiikki-

data levyltä muistiin toistettavaksi. Koska useimmissa tapauksissa taustamusiikki ei

ole diegeettistä, eikä sitä yleensä tarvitse täten siis avaruudellistaa, voidaan musiik-

kikappaleet toistaa normaalina stereoäänenä. Toistamisen ja toiston lopettamisen

ajoitus riippuu hieman pelistä, mutta suuressa osassa pelejä taustamusiikki reagoi

ainakin jonkin verran pelin tapahtumiin. Taustamusiikki voi muuttua esimerkiksi

pelaajan siirtyessä yhdeltä alueelta toiselle tai esimerkiksi pelitilanteen vaihtuessa.

Monimutkaisemmissa toteutuksissa taustamusiikki voi olla läheisemmässä yhteydes-

sä peliin. Esimerkiksi tempo tai kappaleen eteneminen voi olla sidottuna joihinkin

pelin tapahtumiin.

5.5 Dialogi

Dialogi voi pelissä toistua monella tavalla. Dialogi voi kohdistua suoraan pelaaja-

hahmoon, tai se voi olla esimerkiksi pelin sivuhahmojen keskinäistä dialogia, jolloin

pelaajahahmo vain kuulee puheen ohimennen. Pelaajahahmon ulkopuolisen dialo-
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gin toistaminen muistuttaa hyvin paljolti ääniefektien toistamista siinä, että dialogi

usein avaruudellistetaan ja toistetaan tietyssä pelimaailman pisteessä. Toisaalta mi-

käli dialogi on kohdistettu suoraan pelaajalle, voi olla hyödyllistä käyttää perinteistä

stereoäänen toistoa. Dialogi eroaa myös muista äänistä siinä, että on erityisen tär-

keää, että dialogi on kuultavissa selkeästi. Mikäli muut äänet kuuluvat liian kovina

dialogin pyöriessä, on haastavaa saada selvää ääninäytellystä puheesta. Tämän takia

dialogia toistaessa on usein huolehdittava siitä, että dialogin ohessa toistuvat muut

äänet toistetaan hieman hiljaisempina, kuin mitä ne varsinaisesti ovat. Etenkin nyky-

aikaisissa peleissä dialogi monesti synkronoidaan pelihahmojen huulten liikkeeseen

(lip sync). Tämä vaatii siis myös sitä, että dialogin toistaminen kyetään aloittamaan

mahdollisimman pienellä viiveellä, jolloin äänen ja animaation välinen synkronointi

ei häiriydy.



32

6 Dynaamisten äänten toteutus

Tässä osiossa tarkastellaan peliäänien ja niihin liittyvien moottorien konkreettista

toteuttamista peliohjelmistossa. Ensimmäiseksi tutustutaan kahden olemassa olevan

pelimoottoriohjelmiston, Unreal Engine 4:n sekä Unityn, tarjoamiin pelimoottori-

ratkaisuihin. Jälkimmäisessä osiossa esitellään tutkielmaa varten itse suunniteltu ja

toteutettu yksinkertainen pelikäyttöön tarkoitettu äänimoottori.

6.1 Äänet Unreal Engine 4 -pelimoottorissa

Unreal Engine 4:n perusteet

Unreal Engine 4 on Epic Gamesin kehittämä pelimoottori. Pelimoottorin ensisijainen

käyttökohde oli alunperin ensimmäisen persoonan pelit, mutta moottoria on julkai-

sunsa jälkeen käytetty onnistuneesti lukuisissa erityyppisissä peleissä. UE4 on ni-

mensä mukaisesti neljäs pääversio moottorista. Moottorin ensimmäinen versio jul-

kaistiin vuonna 1998, jolloin Epic Games julkaisi moottoria käyttävän pelin Un-

real. Eräs suurimmista tekijöistä Unrealin ja vastaavasti Unreal Enginen suosioon

oli mahdollisuus pelin ominaisuuksien ja resurssien muokkaamiseen pelaajien toi-

mesta. Tämä tunnetaan nykyään käsitteellä modaaminen, joka on monissa peleissä

edelleen vahvasti läsnä. Unreal Enginen aiemmat versiot sisälsivät oman sisäisen

skriptikielensä, UnrealScriptin, joka teki pelin ominaisuuksien muokkaamisesta yk-

sinkertaista. Moottori on rakennettu pääosin käyttäen C++ -ohjelmointikieltä, ja

moottorin koko lähdekoodi on julkisesti saatavilla.

Moottorin uusimmassa versiossa UnrealScript on korvattu visuaalisella skriptikieli-

järjestelmällä nimeltään BluePrints. BluePrints on suunniteltu helpottamaan kehi-

tystyötä ilman varsinaista ohjelmakoodin kirjoittamisen tarvetta. BluePrints-skriptien

kautta voidaan kutsua C++ -koodia ja myös monet moottorin ääniominaisuuksista

ovat käytettävissä Blueprints -järjestelmän kautta.
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Kuva 6.1: Yksinkertaistus mahdollisesta Audio Cue -äänen rakenteesta

Unreal Engine 4:n äänimoottori

Unreal Engine 4 oletuksena tukee 16-bittistä PCM-äänidataa pakattuna esimerkiksi

WAV-tiedostoon. Kun äänitiedosto tuodaan editoriin, siitä generoidaan Sound Wa-

ve -olio, jolle voidaan määritellä äänen korkeus, äänenvoimakkuus sekä säännöt sille,

miten äänenvoimakkuus laskee etäisyyden kasvaessa. Sound Wave -olio voidaan li-

sätä pelimaailmaan sellaisenaan, tai sen voi liittää osaksi Sound Cue -oliota. Sound

Cue -oliot vastaavat hieman liukuhihnaa, jonka läpi ääni kulkee. Sound Cuessa ää-

ni usein alkaa Sound Wave -oliosta, jonka jälkeen se ohjataan yhden tai useamman

Audio Node -olion läpi aina ulostuloon saakka. Audio Node -olioita on lukuisia eri-

laisia, ja ne muokkaavat toistettavaa ääntä eri tavoin. Niihin kuuluu muun muassa

laaja joukko erilaisia efektejä sekä miksereitä, joiden avulla olemassa olevia Sound

Waveja voi yhdistellä keskenään, muokata sekä lisätä äänen toistoon satunnaisuutta.

Äänten muokkaaminen tapahtuu käyttämällä Audio Node Graph -nimistä editoin-

tiruutua. Ruudussa Audio Nodeja voidaan lisätä, poistaa sekä muokata graa�sesti

käyttäen siihen tarkoitettua ympäristöä. Äänen kulku esitetään käyttäen graa�a,

jossa yksittäinen graa�n solmu kuvaa yhtä Audio Nodea, ja graa�n päätöspiste on

äänen ulostulo. Kaavio 6.1 kuvaa mahdollista Audio Cue -ääniolion rakennetta.

Kun joko Sound Wave tai Sound Cue lisätään pelimaailmaan, siitä automaattises-
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ti generoidaan Ambient Sound Actor -olio. Ambient Sound Actor on varsinaises-

ti pelimaailmassa sijaitseva äänentoisto-olio, jonka tarkoituksena on tarjota keinot

avaruudellistamiselle ja äänen toistamiselle äänentoistolaitteistoon.

Esimerkkejä Audio Node -olioista

Attenuation -olio muokkaa läpi kulkevan äänen vaimennusta. Koska vaimennus ole-

tuksena määritellään alkuperäisen Audio Waven ominaisuuksissa, täytyy solmu mää-

ritellä erikseen korvaamaan tämä määrittely. Solmussa pystyy muokkaamaan äänen

avaruudellistamista, vaimennuksen tyyliä ja äänen kuuluvuuden laajuutta.

Branch ja Concatenator -oliot muokkaavat sitä, millä ehdoilla ja missä järjestyksessä

eri SoundWaveja toistetaan. Branch toimii käytännössä If -lausekkeena, joka päättää

tietyillä ehdoilla soitettavan äänen. Concatenator taas toistaa kaksi tai useampaa

ääntä peräjälkeen halutussa järjestyksessä.

Crossfade (ristihäivytys) -oliot ristihäivyttävät kahta eri ääntä. Solmua on kahta

tyyppiä. Ristihäivytys voi tapahtua etäisyyden mukaan, jolloin on mahdollista käyt-

tää esimerkiksi kahta eri ääninäytettä samalla, kun pelaajahahmon etäisyys ääni-

lähteestä kasvaa. Toisaalta ristihäivytys voi myös tapahtua jonkin muun parametrin

perusteella.

Random -solmulla on mahdollista lisätä satunnaisuutta äänentoistoon. Tämän avul-

la on yksinkertaista muun muassa lisätä satunnaisuutta ympäristöllisiin ääniin. Sol-

mu toimii niin, että siihen syötetään kaksi tai useampia ääninäytteitä, joista sa-

tunnaisesti valitaan jokin. Switch -solmu toimii samalla periaatteella, mutta täyden

satunnaisuuden sijasta valintaperusteen voi määritellä itse.

Solmuja on lukuisia erilaisia ja niiden luominen ja muokkaaminen on myös mah-

dollista. Äänimoottori kuitenkin jo sinällään tarjoaa hyvin laajan määrän erilaisia

toimintoja, joiden avulla lähes minkälainen äänimaailma tahansa on toteutettavissa.
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Dialogi Unreal Engine 4:ssä

Unreal Engine 4 tarjoaa valmiiksi yksinkertaisen järjestelmän dialogin toistamiseen

ja sen sitomiseen muuhun peliin. Dialogiin liittyy kaksi oliotyyppiä. Dialogue Voice

kuvaa yksittäistä osaa dialogista. Jokaiselle Dialogue Voicelle voidaan määritellä

puhuja erikseen, joka kertoo sen, mikä pelihahmo tai ääninäyttelijä kyseessä on.

Moottori myös kykenee sitomaan dialogin omaan animaatiojärjestelmäänsä, jolloin

puheen animoiminen ja huulien liikkeen synkronoiminen (lip sync) on yksinkertais-

ta. Dialogue Wave kuvaa yksittäistä vuorosanaa vastaavaa ääninäytettä. Dialogiää-

net tallennetaan usein niin, että yksittäiset vuorosanat ovat eroteltavissa toisistaan.

Näin ollen animaation ja puheäänen synkronointi on yksinkertaisempaa ja dialo-

gista saadaan dynaamista, sillä vuorosanat voidaan toistaa halutussa järjestyksessä

halutulla viiveellä.

6.2 Äänet Unity-pelimoottorissa

Perusasioita Unitysta

Unity on Unity Technologiesin kehittämä yleiskäyttöinen pelimoottori, jonka uusin

versio on 5.6, joka julkaistiin 31.03.2017. Unityssä, kuten Unreal Engine 4:ssäkin,

on oma editorinsa, joka on tarkoitettu pelien kanssa työskentelemiseen graa�sessa

ympäristössä. Unity tarjoaa myös mahdollisuuden muokata ja lisätä pelin ohjel-

makoodia, joka onnistuu käyttäen C#-kieltä. Unityn peleissä pelimaailmana toimii

usein yksittäinen Scene-ympäristö. Yhdessä pelissä Scenejä voi olla lukuisia ja niiden

välillä voi vaihtaa vapaasti peliä tehdessä.

Unityn ääniratkaisut

Unity:n äänimoottori tukee lähtökohtaisesti useita yleisimpiä pakkausformaatteja,

kuten MP3, OGG ja useita tracker-musiikkitiedostomuotoja. Kun äänitiedostot tuo-

daan projektiin, Unity laatii jokaisesta tiedostosta Audio Clip -olion, jonka tehtä-
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vänä on toimia rajapintana äänitiedoston ja muun moottorin välillä. Audio Clip

-olio ei itsessään tallenna äänidataa, vaan sisältää viittauksen alkuperäiseen tiedos-

toon. Audio Clip sisältää äänitiedoston sijainnin lisäksi myös metatietoja, kuten

äänitiedoston bittisyvyyden, näytteenottotaajuuden ja keston, jotka analysoidaan

tiedostosta tuonnin yhteydessä.

Audio Source -olio on tarkoitettu Audio Clip -olioiden toistamiseen. Audio Source

on siis olio, jolla on sijainti pelimaailmassa (Unityssa Scene). Audio Source voidaan

toistaa avaruudellistetusti, jolloin äänilähteen keskipiste on Audio Sourcen sijainti,

ja sille voidaan määrittää äänenvoimakkuuden vaimeneminen etäisyyden mukaan

erilaisilla funktioilla (Distance Functions).

Audio Sourcen ääni voidaan toistaa joko normaaliin kuuntelijaan (Audio Listener),

tai se voidaan ohjata kulkemaan mikserin kautta (Audio Mixer). Audio Mixerit si-

sältävät AudioGroup -ryhmiä, joihin voi ohjata useita eri lähtösignaaleita eri Audio

Sourceista. Tämä tarkoittaa sitä, että mikserissä voidaan käsitellä ja tasapainottaa

useita eri audiosignaaleja ryhmittäin, jolloin lopputuloksena on yksi valmis audiosig-

naali. Tämä valmis signaali voidaan sitten ohjata joko kuuntelijaan tai tarvittaessa

toiseen mikseriin. Mikserit toimivat erillään avaruudellistamisesta, joten avaruudel-

listamiseen liittyvät operaatiot suoritetaan usein ennen audiosignaalin saapumista

mikseriin.

Mikäli kuuntelija sijaitsee jälkikaikualueella (Reverb Zone), kaikkiin siihen toistet-

taviin ääniin lisätään ennalta määritelty jälkikaikuefekti. Tätä käytetään, kun ha-

lutaan käyttää tietyllä alueella vaikuttaviin ääniin jotain yhtenäistä efektiä, kuten

esimerkiksi tietyssä huoneessa tai muussa suljetussa tilassa.

Unityn äänimoottori käyttää pohjanaan FMOD-väliohjelmistoa, mutta moottorin

sisäinen toteutus on kapseloitu käyttäjiltä jättäen jäljelle vain Unityn tarjoaman

äänimoottorin käytön. Unityn äänimoottori on rakenteeltaan melko yksinkertainen
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mutta hyvin monikäyttöinen ja soveltuu lähestulkoon mihin tahansa peliprojektiin,

joka ei vaadi erikoistuneita ääniominaisuuksia, kuten esimerkiksi ääniaaltojen mal-

lintamista.

6.3 Äänten toteutus omassa projektissa

Äänimoottorin määrittely ja vaatimukset

Tutkielmaa varten toteutettiin suunnitelma äänimoottorista, joka on tarkoitettu

yleiskäyttöiseksi erilliseksi moduuliksi haluttuun peliohjelmistoon. Äänimoottorin

on tarkoitus helpottaa eri äänityyppien sisällyttämisen ja niiden käyttämisen pe-

liohjelmistossa. Äänimoottori ei siis itsessään ota kantaa peliohjelmiston varsinai-

seen toteuttamiseen, vaan tarkoitus on toimia omana kokonaisuutenaan, jota käyte-

tään API:n kautta. Äänimoottorin tarkoituksena on toimia hyvin yksinkertaisena ja

kevyenä tapana lisätä peliin ääniä. Moottori tarjoaa joitain variaatiopisteitä, joiden

avulla tiettyjä äänentoiston yksityiskohtia on mahdollista muokata. Näitä tarkastel-

laan tarkemmin erikseen.

Äänimoottori toimii siis erillisenä osana pelimoottorissa, ja sille on määritelty seu-

raavat vaatimukset. Ensinnäkin äänimoottori tarjoaa puitteet äänidatan hallinnoi-

miseen. Äänimoottori tukee pakkaamatonta äänidataa .wav -tiedostomuodossa sekä

pakattua äänidataa Ogg Vorbis -tiedostomuodossa. Äänimoottori tukee ääninäyttei-

den lataamista kokonaan muistiin sekä niiden suoratoistoa levyltä.

Tiedostot tulee pystyä myös toistamaan. Yksinkertaisimmillaan äänimoottorin tu-

lee kyetä toistamaan, pysäyttämään sekä keskeyttämään ääni halutulla ajanhetkellä.

Tämän lisäksi äänimoottorin tulee tarjota valmiiksi yksinkertaisia peleissä käytettä-

viä ominaisuuksia. Äänille tulee kyetä määrittelemään yksinkertainen avaruudellis-

taminen. Käytännössä tämä tarkoittaa äänen suuntausta stereoäänen rajoitteiden

puitteissa. Tällöin toistettava ääni suunnataan tulemaan oikeasta suunnasta ja vai-
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mennetaan etäisyyden perusteella halutulla tavalla. Vastaavasti äänen etäisyys vai-

kuttaa äänen kuuluvuuteen niin, että etäällä olevat äänet kuuluvat hiljaisemmin.

Ääntä tulee myös pystyä toistamaan jatkuvasti. Tällöin siis samaa äänitiedostoa

toistetaan alusta loppuun, kunnes ääni erikseen keskeytetään.

Useampaa ääntä voi myös toistaa samanaikaisesti ja niiden äänenvoimakkuutta,

korkeutta sekä suuntausta voi muokata myös ohjelman suorituksen aikana.

Suunnitelma

Äänimoottorin toteutuksen avulla käytetään ilmaista avoimen lähdekoodin Gorilla

Audio -äänikirjastoa. Gorilla Audio peittää alleen monimutkaisemmat piirteet muis-

tinhallinnasta ja äänentoistosta, jolloin ohjelmointisäikeiden, muistipuskureiden ja

tiedostonlukemisen yksityiskohtia ei tarvitse kirjoittaa erikseen. Tämän sijaan ääni-

moottoria kehittäessä voidaan keskittyä korkeamman tason toteutuksiin.

Äänimoottorin on toteutettu käyttäen C++ -kieltä ja rakenteen perusteena on olio-

ohjelmointiparadigma. Moottorin on tarkoitus olla oma kokonaisuutensa, jota voi

käyttää suoraan halutussa ohjelmassa sinällään. 3D-ääniin kuitenkin kuuluu avaruu-

dellistamisen piirteitä, jotka voivat erota vahvasti eri pelitoteutusten välillä. Näihin

tapauksiin moottori tarjoaa mahdollisuuden erikoistaa avaruudellistetun äänentois-

ton piirteitä muutaman eri variaatiopisteen avulla. Kaavio 6.2 kuvaa tarkemmin

moottorin luokkarakennetta.

Moottorin luokat ja julkiset ominaisuudet

Äänimoottorin perusideana on tarjota käytön kannalta mahdollisimman yksinker-

tainen ratkaisu perustason peliäänien toteutukseen. Perustasolla äänimoottoria käy-

tetään äänilähdeolioilla sekä kuuntelijaoliolla. Tämän lisäksi moottori tarjoaa hallin-

nointiluokan, jolta uusia äänilähdeolioita voi pyytää käytettäväksi. Äänilähde-oliot

jakaantuvat kahteen tyyppiin. 2D-äänilähteet toistavat yksinkertaisia 2D-ääniä, joi-

hin ei kuulu avaruudellistamiseen liittyviä ominaisuuksia, kuten etäisyyttä tai suun-
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Kuva 6.2: Äänimoottorin luokkakaavio
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tausta. Vastaavasti 3D-äänilähde on lähde, jolla on omat koordinaattinsa pelimaail-

massa ja jolle pätee avaruudellistamisen eri piirteet. Näiden lisäksi ohjelmoijan käy-

tössä on kuuntelija, jolla on omat koordinaattinsa ja joka vastaa kaikista globaaleista

äänentoistoon vaikuttavista parametreista. Kuva 6.2 on luokkakaavio, joka kuvastaa

moottorin rakennetta.

Seuraavaksi käymme moottorin rakenteen läpi luokka kerrallaan.

PlayableAudio

PlayableAudio on äänilähteiden rajapinta, joka on tarkoitettu kaikille toistettaville

äänille. Moottori tarjoaa oletuksena toteutetut luokat 2D- ja 3D-äänille. Rajapinta

määrittelee julkiset metodit, jotka ovat kaikille toistettaville äänille yhteisiä.

PlayableAudio-luokan julkisia metodeita ovat update(), play() sekä stop(). Päivi-

tysmetodi update() on tarkoitettu ominaisuuksille, joita joudutaan päivittämään

pelisilmukan aikana. Metodi play() aloittaa kyseisen äänilähteen toistamisen ja vas-

taavasti stop()-metodi lopettaa toistamisen.

Audio2D

2DAudio on nimensä mukaisesti 2D-äänten toistoon tarkoitettu luokka. 2D-äänille

ei ole valmiita avaruudellistamisominaisuuksia, vaan se on tarkoitettu nimenomaan

yksinkertaisten äänien, kuten pelin valikkoäänien ja taustamusiikin toistamiseen.

Koska Audio2D perii luokan PlayableAudio, se saa käyttöönsä yliluokan metodit.

Näiden lisäksi Audio2D tarjoaa joukon omia metodeja. Metodi setP itch() muokkaa

toistettavan äänen äänenkorkeutta. Vastaavasti metodia setV olume() käytetään ää-

nenvoimakkuuden muokkaamiseen. Metodi setPanning() taas määrittelee, kuuluu-

ko ääni vasemmalta, oikealta vai keskeltä.

3DAudioSource

3DAudioSource on 3D-ääniin tarkoitettu luokka. Luokka on käytännössä edisty-

neempi versio 2D-ääniluokasta ja sisältää automaattisen avaruudellistamisen käyt-
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täen sijaintia sekä nopeutta.

Luokka tarjoaa julkiset asetusmetodit (setter) setSpeed() ja setPosition(), sekä ha-

kumetodit (getter) getSpeed() ja getPosition(). Nämä metodit nimiensä mukaisesti

joko asettavat uudet arvot sijainnille ja nopeudelle tai palauttavat nykyiset arvot

palautusarvonaan.

Listener

Listener eli kuuntelijaluokka on luokka, jonka tarkoitus on pitää kirjaa pelimaailman

kuuntelijan sijainnista ja sen asennosta. Kuuntelijaluokka pitää sisällään myös tar-

kemmat funktiot avaruudellistamiseen liittyvistä laskutoimituksista. Koska näiden

laskutoimitusten yksityiskohdat eroavat usein eri pelitoteutuksista, esimerkiksi pi-

tuusyksiköiden eroavaisuuksien vuoksi, on kuuntelijaluokasta mahdollista tehdä ali-

luokka, jossa kyseiset metodit ovat korvattu. Seuraavaksi käydään korvattavt meto-

dit läpi yksi kerrallaan.

GetAttenuationByDistance() on metodi, jonka avulla lasketaan etäisyyden aiheut-

tama vaikutus äänenvoimakkuuteen. Metodi ottaa parametrinaan kuuntelijan sekä

halutun äänilähteen välisen etäisyyden, ja tuottaa siitä liukuluvun väliltä 0.0 - 1.0,

jossa 0.0 tarkoittaa ettei ääntä kuulu laisinkaan ja 1.0 tarkoittaa, että ääntä ei vai-

menneta. Yleinen periaate äänen vaimennuksen käsittelemiseen on määritellä mi-

nimi ja maksimietäisyydet. Kun äänilähde on lähempänä kuin minimietäisyys, pa-

lauttaa metodi täyden äänenvoimakkuuden. Kun taas äänilähde on kauempana kuin

maksimietäisyys, palauttaa metodi arvon 0.0. Mikäli etäisyys sijoittuu näiden välil-

le, määritellään jokin funktio, joka palauttaa halutun äänenvoimakkuuden. Funktio

voi olla tilanteesta riippuen esimerkiksi lineaarinen tai logaritminen. Moottorin ole-
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tustoteutuksessa kuuntelijalle on määritelty lineaarinen funktio

f(xd) =


1 jos xd < 10

1− (xd/100) jos 10 <= xd <= 100

0 jos xd > 100

jossa xd on annettu pituus.

GetPanningByPosition()-metodi vastaanottaa parametreina äänilähteen sijainnin.

Kuuntelija tietää itse oman sijaintinsa sekä asennon eli tiedon siitä, mihin suuntaan

kuuntelija on kohdistettu. Näiden tietojen avulla voidaan lineaarialgebran keinoja

käyttäen määritellä suurin piirtein sen, mistä suunnasta ääni kuuluu. Metodin pa-

lauttaa arvonaan liukuluvun välillä -1.0 - 1.0, jossa pienempi numero on kuuluu

vasemmalta ja suurempi oikealta. Mikäli metodi palauttaa 0.0 on ääni keskitettynä.

Oletustoteutuksessa metodi laskee kuuntelijan suuntauksen ja äänilähteen välisen

kulman radiaaneina ja määrittelee tuloksen kaavalla

xp =


−( θ

π
) jos 0 < θ < π

θ
π

jos π < θ < 2π

jossa θ on suuntauksen ja äänilähteen välinen kulma radiaaneissa.

GetP itchByMovement() on metodi, joka on tarkoitettu yksinomaan doppler-ilmiön

simuloimiseen. Metodi vastaanottaa parametrinaan nopeuden, jolla äänilähde liik-

kuu suhteessa kuuntelijaan. Metodi palauttaa liukuluvun väliltä 1.0 - 16.0, jossa 16

on maksimiarvo äänenkorkeudelle. Doppler-ilmiön vaikutus äänenkorkeuteen laske-

taan kaavalla f = ( c+vr
c+vs

)f0, jossa c on aaltojen pituus väliaineessa, vr on kuuntelijan

nopeus suhteessa äänilähteeseen, vs on äänilähteen nopeus suhteessa kuuntelijaan ja

f0 on äänen alkuperäinen korkeus [DOP]. Oletustoteutuksessa käytetään yksinker-

taistettua laskutoimitusta, jossa c saa vakioarvon 100.

SoundManager

SoundManager on peliohjelmoijan käyttöön tarkoitettu hallinnointiluokka. Luokan
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ominaisuuksiin kuuluu äänimoottorin alustus sekä kuuntelijan ja äänilähdeolioiden

välitys ohjelmoijalle.

Luokan julkisiin ominaisuuksiin kuuluu init(), jonka tehtävänä on ohjelman suo-

rituksen alussa alustaa tarvittavat sisäiset luokat sekä käynnistää Gorilla Audio -

kirjaston alijärjestelmät. Tämän lisäksi SoundManager tarjoaa kaksi apumetodia,

getNewAudio2D() sekä getNewAudio3D(), jotka nimensä mukaisesti palauttavat

uuden halutulla parametreilla luodun äänilähdeolion. Lisäksi SoundManager tarjo-

aa myös update()-metodin, jota kutsutaan jokaisella pelisilmukan kierroksella. Tämä

päivittää tarvittavat alijärjestelmät.

SoundController

SoundController on moottorin sisäinen luokka, jonka tarkoituksena on hoitaa tar-

kempi kommunikaatio Gorilla Audio -kirjaston kanssa sekä tarjota äänilähdeolioiden

kahvat (handle), joita käytetään äänentoiston ominaisuuksien, kuten korkeuden ja

äänenvoimakkuuden määrittelyssä.

SoundControllerin julkisiin ominaisuuksiin kuuluu init() sekä update(), jotka toi-

mivat alustus- ja päivitysmetodeina kuten SoundManagerissakin. Tämän lisäksi

moottoria suljettaessa kutsutaan destroy()-metodia, joka sammuttaa vaaditut ali-

järjestelmät ja vapauttaa varatun muistin. Tämän lisäksi luokka tarjoaa metodit

getRegularHandleFromSoundFile() sekä getStreamingHandleFromSoundfile(),

jotka välittävät edellä mainitut kahvat äänilähdeolioille. Nimensä mukaisesti toinen

metodeista palauttaa kahvan äänille, jotka ladataan kokonaisuudessaan muistiin,

kun taas toinen palauttaa kahvan äänille, jotka suoratoistetaan levyltä.

Vector3

Vector3 on apuluokka, joka on tarkoitettu kolmiulotteisten vektoreiden ja pisteiden

esittämiseen. Luokka tarjoaa apumetodit distance() kahden kolmiulotteisen pisteen

välisen etäisyyden laskemiseen, sekä dotProduct() kahden vektorin pistetulon las-
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kemiseen. Tämän lisäksi metodi angle() kertoo kahden vektorin välisen kulman ja

metodi magnitude() yksittäisen vektorin pituuden.
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7 Toteutuksen arviointi ja vertailu

7.1 Skenaariot ja haasteellisuusarviot

Tässä osiossa tarkastellaan useaa esimerkkiskenaariota erilaisista pelityypeistä, jois-

sa äänimoottoria voitaisiin käyttää. Skenaarioihin liittyy sanallinen haasteellisuusar-

vio, jossa annetaan suuripiirteinen arvio suhteellisesta työmäärästä, joka skenaarion

toteutukseen vaadittaisiin verrattuna vaihtoehtoisiin ratkaisutapoihin. Skenaarion

haasteellisuusarvio jaetaan kolmeen haasteellisuusluokkaan. Vähäinen haaste tar-

koittaa sitä, että moottorin käyttö on yksinkertaista ja sen tarjoamat perusominai-

suudet riittäviä skenaarion toteuttamiseen. Keskimääräinen haaste tarkoittaa sitä,

että tarkoituksenmukaisia osioita moottorista joudutaan erikoistamaan peliä var-

ten ja että kaikki ominaisuudet eivät ole täysin riittäviä tai tarjoavat vain välttäviä

tuloksia. Lopulta korkea haasteellisuus tarkoittaa sitä, että moottori ei yksinker-

taisuudessaan riitä täyttämään skenaarion asettamia vaatimuksia, vaan skenaarion

toteuttamiseksi joudutaan turvautumaan suurissa määrin moottorin ulkopuolisiin

kirjastoihin tai menetelmiin äänentoistoa varten.

Mobiilialustalla pyörivä pulmapeli

Viime vuosina älypuhelimien sekä tablettien yleistyttyä mobiilialustoilla pyörivät

peliohjelmistot, eli mobiilipelit ovat tulleet erityisen suosituksi. Mobiilipeleihin liit-

tyy useita ominaisia rajoituksia. Koska mobiilialustat ovat usein fyysiseltä kooltaan

hyvin pieniä laitteita, on niiden tarjoamassa suorituskyvyssä monesti puutteita. Tä-

mä oli oleellinen piirre etenkin älypuhelinten yleistymisen alussa, mutta lähiaikoi-

na myös mobiililaitteet ovat alkaneet tarjota verrattain korkeaa suorituskykyä myös

pelikäyttöön. Laitteistorajoitukset eivät kuitenkaan koske pelkästään suorituskykyä,

vaan esimerkiksi mobiilialustoihin liittyvä äänentoistolaitteisto on useasti hyvin ra-

jallinen. Laitteisto sisältää usein vain yhden kaiuttimen, joka sijoittuu mobiililaitteen

sisään. Vastaavasti mobiilipelejä voidaan pelata usein myös sellaisissa tiloissa, joissa
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Kuva 7.1: Sekvenssikaavio moottorin alustuksesta

on paljon taustameteliä. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisuudet yksityiskohtai-

selle äänentoistolle ovat hyvin rajatut. Vastaavasti pulmapelien luonteen vuoksi ne

harvoin vaativat monimutkaisia äänentoistomekaniikoita. Pääsääntöisesti normaali

ääniefektien toistaminen riittää.

Mainitut seikat huomioon ottaen voidaan todeta, että mobiilialustalla pyörivä mobii-

lipeli ei vaadi äänentoistolle monimutkaista järjestelmää, vaan ääniefektien ja musii-

kin toistaminen halutulla ajankohdalla on toiminnoltaan riittävä. Tutkielmassa esi-

teltyä moottoria käytettäessä toimenpide etenee siis seuraavalla tavalla. Äänimoot-

tori tulee alustaa normaalisti. Kuva 6.2 kuvaa moottorin alustamista sekvenssikaa-

viona. Tämä tarkoittaa siis sitä, että pelin luokassa luodaan SoundManager-luokasta

ilmentymä. Ilmentymän luonnin jälkeen kutsutaan SoundManager-luokan metodia

init(), jonka tarkoituksena on käynnistää äänimoottorin käyttämän Gorilla Audio

-kirjaston alijärjestelmät ja alustaa moottorin käyttämä sisäinen SoundController-

luokka. Metodi myös luo ilmentymän Listener-luokasta, jonka se palauttaa palau-

tusarvona pelille. Kuuntelijaa käytetään kuitenkin vain 3D-äänien kanssa, joten

kuuntelijalle ei ole tarpeellista suorittaa erillisiä toimenpiteitä. Kun SoundManagerin
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Kuva 7.2: Sekvenssikaavio 2D-äänilähteen luonnista

init()-metodin kutsu on päättynyt, voi peli haluamallaan ajanhetkellä luoda uuden

2D-äänilähdeolion käyttämällä SoundManager-olion metodia getNew2DAudio(). Tä-

mä palauttaa palautusarvonaan uuden ilmentymän 2DAudio-luokasta, joka toistaa

halutun äänitiedoston. Kun tarvittavat äänilähdeoliot on luotu ja varastoitu sopi-

vaan tietorakenteeseen, niiden toiston voi aloittaa halutulla ajanhetkellä kutsumalla

kunkin halutun olion play()-metodia. Äänentoiston voi myös lopettaa vastaavasti

halutulla ajan hetkellä käyttämällä stop()-metodia. Kuva 7.2 kuvaa Audio2D-olion

luontia sekvenssikaaviona.

Moottorin käyttö tässä käyttötapauksessa on siis hyvin yksinkertaista ja moottorin

tarjoamat perusominaisuudet ovat riittäviä käyttötapauksen tyydyttävään suorituk-

seen. Voidaan siis todeta, että moottorin haasteellisuus tässä käyttötapauksessa on

vähäinen.

2D-tasoloikkapeli

2D-tasoloikkapelejä pelataan useasti hieman edistyneemmillä alustoilla kuin mobiili-

pelejä. Useimmiten kyseessä on joko konsoli- tai PC-ympäristö, joihin yleensä kuuluu

tyydyttävä suorituskyky sekä äänentoistolaitteisto. Tämä tarkoittaa sitä, että äänen-
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toistoon liittyvät rajoitukset löytyvät lähinnä pelin luonteesta. 2D-tasohyppelypelit

ovat nimensä mukaisesti lähtökohtaisesti kahdessa ulottuvuudessa toimivia pelejä.

Tämä tarkoittaa sitä, että monimutkaista avaruudellistamista ja siihen liittyviä piir-

teitä ei yleisesti ottaen tarvitse ottaa huomioon. Koska peli on kuitenkin kaksiulot-

teinen, on täysin mahdollista että halutaan äänet stereoääninä niin, että ne kuulu-

vat toisesta suunnasta kovempaa kuin toisesta. Toisaalta pulmapeleihin verrattuna

ääniefektejä voi soida samanaikaisesti huomattavankin paljon, joten pienimuotoinen

miksaus voi olla tarvittavaa.

Pelimoottori tarjoaa nämä ominaisuudet oletustoiminnallisuuksissaan. Moottorin

käyttö aloitetaan jälleen samalla periaatteella kuin edellisessä skenaariossa. Sound-

Managerista luodaan ilmentymä ja suoritetaan halutut toimenpiteet. Monimutkai-

semman pelin kanssa on järkevää tehdä niin, että ladataan vain tarvittavat ääni-

efektit muistiin. Esimerkiksi tasoloikkapelit usein jakaantuvat useisiin eri pelimaail-

moihin tai kenttiin, jolloin tietyssä kentässä tarvittavat ääniefektit on yksinkertaista

eritellä ja ladata muistiin kentän aluksi. Kun kaikki tarvittavat äänet on valmiina,

voi ne toistaa jälleen aina halutulla ajanhetkellä. Moniin tasoloikkapeleihin kuuluu

myös taustamusiikki, joka on yksinkertaista toteuttaa jatkuvasti toistuvalla äänellä,

jonka toisto aloitetaan kentän aluksi ja päätetään lopussa. Ääniefektien äänenvoi-

makkuutta ja 2D-suuntausta on myös yksinkertaista muuttaa käyttäen 2DAudio-

olioiden tarjoamia setV olume()- ja setPanning()-metodeja.

Kuten edellisessäkin skenaariossa, pelimoottori kykenee oletuksena tarjoamaan ha-

lutut ominaisuudet ja sen käyttö skenaarion toteutukseen on yksinkertaista. Haas-

teellisuusarvioksi todetaan siis vähäinen haasteellisuus.

Yksinkertainen 3D-peli

Yksinkertainen 3D-peli tarkoittaa tässä tapauksessa joko ensimmäisestä tai kolman-

nesta persoonasta kuvattua peliä, jossa liikutaan 3D-maailmassa. Yksinkertaisuus

tarkoittaa tässä tapauksessa, että peli pyrkii lähinnä pinnalliseen realismiin eikä
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vaadi monimutkaisia järjestelmiä todellisuudenmukaisuuden tavoitteluun. Esimer-

kiksi vuonna 1996 Id Softwaren julkaisema Quake, jota usein pidetään modernien

3D-pelien pioneerina, vastaa hyvin tällaista peliä.

Äänimoottorin kannalta yksinkertaisen 3D-pelin toteuttaminen riippuu hieman sii-

tä, kuinka hyvin pelissä käytettävät yksiköt vastaavat pelimoottorin tarjoamia ole-

tuslaskutoimituksia. Useimmissa tapauksissa on turvallista olettaa, että yksiköt ei-

vät ole suoraan yhteensopivia, jolloin moottorin erikoistaminen on tarpeellista. Tässä

tapauksessa pelin kehittäjä joutuu siis aluksi luomaan oman aliluokkansa mootto-

rin kuuntelijaluokalle. Kuuntelijaluokka tarjoaa korvattavaksi metodit, jotka mää-

räävät etäisyyspohjaisen vaimennuksen, sijaintipohjaisen suuntauksen sekä doppler

-efektin simuloimisen. Nämä kaikki perustuvat parametreina syötettyihin etäisyyk-

siin ja sijainteihin, jolloin metodien sisältämät laskutoimitukset on hyvä määritellä

sen perusteella, miten pelimoottori niitä käsittelee. Esimerkiksi yksi etäisyysyksikkö

voi yhdessä pelimoottorissa vastata esimerkiksi yhtä metriä ja toisessa taas kym-

mentä senttiä. Metodien varsinainen toimintaperiaate on kuitenkin yksinkertainen,

ja niiden palautusarvo onkin vain parametrien perusteella laskettu rajoitettu liu-

kuluku. Kun kuuntelijaluokka on erikoistettu, voidaan siirtyä tarkastelemaan pelin

varsinaista suoritusta. Jälleen moottorin ilmentymä luodaan, ja se käynnistetään

samalla tavalla kuin aikaisemmissakin skenaarioissa. Tämän jälkeen luodaan ilmen-

tymä luodusta kuuntelijaluokan aliluokasta. Kun moottori ja uusi kuuntelija on luo-

tu, käytetään AudioManager-luokan setListener()-metodia vaihtamaan uusi luotu

kuuntelija vanhan tilalle. Tämän toimenpiteen jälkeen moottori käyttää automaat-

tisesti uuden kuuntelijan metodeja toistettaessa 3D-ääniä. Tämän jälkeen halutut

2D- ja 3D-äänet luodaan. 2D-äänet luodaan kuten edellisissäkin skenaarioissa. Kuva

7.3 kuvaa 3D-äänien luontia sekvenssikaaviona. 3D-äänien luonnissa parametreiksi

annetaan lisäksi myös äänilähteen sijainnin koordinaatit sekä mahdollinen nopeus.

Sijaintia käytetään etäisyyden- ja suuntauksen laskemiseen, ja sitä on tarpeellista
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Kuva 7.3: Sekvenssikaavio 3D-äänilähteen luonnista

päivittää aina, kun äänilähteen sijainti muuttuu. Vastaavasti Doppler-ilmiön simu-

lointi tapahtuu nopeuden perusteella, jota joudutaan päivittämään aina tarvittaes-

sa. Äänilähteitä käsitellään siis samalla tavalla kuin pelimaailman muitakin olioita.

Myös kuuntelijalla on sijainti sekä nopeus, jotka toimivat samoilla periaatteilla. Pe-

lin puolelta joudutaan siis tekemään hieman enemmän operaatioita äänien säilyt-

tämiseksi ja päivittämiseksi. 3D-äänten toteuttamisessa. Tämä on kuitenkin välttä-

mätöntä kaikilla äänillä, jotka eivät ole staattisia. Kun 3D-äänet on luotu, niiden

toistaminen onnistuu halutulla ajan hetkellä kuten 2D-äänienkin kanssa.

3D-ääniä vastaavassa skenaariossa joudutaan useimmiten erikoistamaan moottoria.

Näiden lisäksi 3D-äänien ylläpitäminen vaatii hieman enemmän lisälogiikkaa pelin

puolelta. Näillä perusteilla skenaarion haasteellisuusarvioksi saadaan keskimääräi-

nen haasteellisuus. Moottori siis ominaisuuksiltaan soveltuu skenaarion tarpeisiin,

mutta se vaatii hieman erikoistamista sekä lisätukea pelin toteutuksen puolelta.
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Realistinen 3D-peli

Realistisessa 3D-pelissä pyritään siis erityiseen todellisuudenmukaisuuteen pelin kai-

kissa piirteissä. Nämä pelit pyörivät pääsääntöisesti PC- ja kotikonsoliympäristöis-

sä ja voivat hyödyntää edistynyttä äänilaitteistoa. Koska tavoitteena on erityisen

realistinen äänimaailma, on käytettävällä äänimoottorilla lukuisia vaatimuksia. Esi-

merkiksi äänen muokkaaminen pelimaailman tilanteen perusteella. Tällaisiin omi-

naisuuksiin käytetään useimmissa tapauksissa DSP-efektejä, joiden tarkoitus on si-

muloida tilassa kuuluvia jälkikaikuja. Vastaavasti pelin avaruudellistaminen on edis-

tynytttä ja ottaa huomioon muun muassa äänilähteen ja kuuntelijan välillä olevat

esteet ja ääniaaltoihin vaikuttavat heijastukset ja di�raktiot.

Tällaisten ominaisuuksien toteuttaminen tutkielman äänimoottorilla sinällään on

mahdotonta, sillä esimerkiksi DSP-efekteille suoraa tukea ei ole. DSP-efektit jou-

duttaisiin toteuttamaan jossain äänimoottorin ulkoisessa moduulissa, jolloin äänten

toteutuksen kompleksisuus kasvaa merkittävästi. Vastaavasti kuuntelijalle jouduttai-

siin tekemään merkittäviä muutoksia, jotka pitäisivät kirjaa tilasta, jossa kuuntelija

milläkin hetkellä on. Voidaan siis todeta, että realistisen äänimaailman toteuttami-

nen tutkielman moottorilla on hyvin haastavaa ilman merkittävää ulkoista työtä.

Tämän johdosta skenaarion haasteellisuusarvioksi annetaan korkea haasteellisuus.

Johtopäätös

Kuten äänimoottorin vaatimusmäärittelyssä todettiin, on moottori tarkoitettu pää-

sääntöisesti käytettäväksi yksinkertaisissa peliratkaisuissa. Tämän johdosta moni-

mutkaisemmat pelit, kuten 3D-pelit ja etenkin realistisuutta tavoittelevan ääni-

maailman sisältävät pelit eivät ole moottorille täysin sopivia käyttökohteita. Eten-

kin DSP-efektien tuen ja edistyneempien avaruudellistamisominaisuuksien puutteen

vuoksi monimutkaiset kolmiulotteiset äänimaailmat ovat erityisen haastavia toteut-

taa. Yksinkertaisille vaatimuksille moottori kuitenkin tarjoaa helppokäyttöisen ja

kevyen vaihtoehdon.
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7.2 Peliäänien toteutustapojen vertailu

Tässä osiossa tarkastelemme erinäisiä käyttötapauksia ja vertailemme, miten nämä

kolme eri toteutustapaa suhtautuvat kuhunkin tyyliin. Aloitamme yksinkertaises-

ta ja siirrymme aina monimutkaisempiin peliprojekteihin. Tutkielmassa ollaan siis

käsitelty kolmea erillistä tapaa käsitellä peleissä käytettäviä dynaamisia ääniä. En-

simmäinen tapa on peliääniin suunnitellut erilliset väliohjelmistot, kuten FMOD ja

Wwise. Toinen tapa on käyttää olemassa olevia pelimoottoriratkaisuja, kuten Unity

sekä Unreal Engine 4. Viimeinen tapa on tuottaa yksinkertainen peliäänimoottori

itse, käyttäen apuna kevyitä ja yksinkertaisia äänikirjastoja kuten Gorilla Audio ja

AU3D. Tässä osiossa vertailemme näiden kolmen ratkaisulähtökohdan eroja keske-

nään pelinkehittäjän näkökulmasta.

Helppokäyttöisyys ja käyttöönotto

Projektiin lisäämisen ja siinä käytön helppous on merkittävä tekijä ääniratkaisu-

ja kehittäessä, etenkin kun kyseessä on pieni määrä kehittäjiä. Tämän vuoksi on

tärkeää tarkastella sitä, miten eri toteutusratkaisut ovat lisättävissä mahdollisiin

projekteihin ja kuinka niiden käyttö onnistuu.

Tutkielmassa esitelty oma moottori on suunniteltu integraation kannalta yksinker-

taiseksi, eikä sen käyttöönottoon vaadita paljoa. Moottori on oma kiinteä kokonai-

suutensa, ja sen käyttö sellaisenaan ei vaadi kuin pieniä alkutoimenpiteitä ja äänio-

lioiden hallintaa. Vastaavasti tiettyä peliprojektia varten luotu oma ääniratkaisu on

yleensä rakennettu alusta asti yhteensopivaksi peliprojektia varten, joten itse käyt-

töönotto ja käyttö ei yleisesti ottaen tuota suuria vaikeuksia. Toisaalta monimutkais-

ten ominaisuuksien lisääminen omaan ratkaisuun vaatii ylimääräistä kehitysaikaa,

jota lisääntynyt käytön helppous ei välttämättä kompensoi.

Pelikäyttöön tarkoitettujen väliohjelmistojen käyttöönotto on myös monesti suun-

niteltu yksinkertaiseksi ja peliprojektin laadusta riippumattomaksi. Monet välioh-
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jelmistot, kuten FMOD ja Wwise, tarjoavat myös oman graa�sen ympäristönsä pe-

liäänien hallintaan. Väliohjelmistot tarjoavat kuitenkin lukuisia eri toimintoja ja

lisämoduuleja, joiden hallinnoiminen voi peliprojektista riippuen käydä haastavaksi.

Toisaalta väliohjelmistot tarjoavat yksinkertaisen mahdollisuuden myös monimut-

kaisiin ääniominaisuuksiin, joten peliohjelmiston vaatimuksista riippuen väliohjel-

mistot voivat tarjota hyvän tasapainon vaatimusten ja kehitystyön välillä.

Valmiiden pelimoottorien tapauksessa monimutkaisuus riippuu puhtaasti siitä, käyt-

tääkö peli kyseisiä pelimoottoreita. Mikäli peliprojektin pelimoottori on itse raken-

nettu ratkaisu, tai jokin toinen pelimoottori, on olemassa olevan pelimoottoriratkai-

sun ääniominaisuuksien hyödyntäminen yleisesti ottaen melko hankalaa. Vastaavasti

jos peliprojekti kuitenkin käyttää valmista pelimoottoria, on useimmissa tapauksis-

sa yksinkertaisinta hyödyntää kyseisen pelimoottorin tarjoamaa äänimoottoriratkai-

sua.

Hinnasto ja lisenssit

Varsinkin kaupalliseen myyntiin tarkoitetuissa peleissä olemassa olevien ratkaisujen

lisensointi ja lisenssien hinnat voivat olla merkittävä tekijä äänimoottoriratkaisuja

kehitettäessä.

Omaa ratkaisua rakentaessa lisenssit riippuvat lähinnä käytetyistä kirjastoista. Tut-

kielman esimerkkimoottorissa käytetyllä Gorilla Audiolla on käytössä MIT-lisenssi,

joka antaa käyttäjälle vapaat oikeudet käyttää, muokata ja julkaista Gorilla Audion

avulla kehitettyjä ohjelmistoja. Tämä pätee myös kaupallisiin töihin, joten Gorilla

Audion avulla kehitettyjä pelejä on mahdollista myydä ilman erityisiä lisensointi-

maksuja. Eri kirjastoilla voi olla eri lisenssit, mutta äänimoottoria kehittäessä on

täysin mahdollista valita käytettävät kirjastot niin, että niiden lisenssit ovat yhteen-

sopivia työn alla olevan projektin kanssa.
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Käyttötyyppi Opiskelukäyttö Julkaisu

(ei kaupallinen)

Julkaisu

(ei kaupallinen)

Gorilla Audio Ilmainen Ilmainen Ilmainen

FMOD Ilmainen 1 ilmainen

julkaisu / vuosi

Budjettiriippuvainen

WWise Ilmainen

(rekisteröinti)

Ilmainen

(rekisteröinti)

Budjettiriippuvainen

Unity Ilmainen Ilmainen Tuloriippuvainen

Unreal Engine 4 Ilmainen Ilmainen Provisio

Taulukko 1: Ääniratkaisuijen lisenssimaksut

Väliohjelmistojen lisensointi vaatii usein enemmän huomiota. FMOD tarjoaa ilmai-

sen lisenssin henkilökohtaiseen ja opiskelukäyttöön. Lisenssin alle kelpaa myös kaikki

FMODin avulla kehitetyt ohjelmistot, jotka julkaistaan ilmaisjakeluun. Kaupalliseen

käyttöön FMOD tarjoaa kehitettävän ohjelmiston budjettiin perustuvan lisenssin.

Mikäli budjetti on alle 500 000 yhdysvaltain dollaria, ei FMODin lisensointi kustan-

na ylimääräistä. Mikäli budjetti on välillä 500 000 ja 1 500 000, FMODin lisensointi

maksaa 5000 dollaria. Mikäli budjetti on enemmän kuin 1,5 miljoonaa dollaria, on

FMODin lisenssi 15 000 dollarin arvoinen.

Wwise tarjoaa myös ilmaisen lisenssin henkilökohtaiseen käyttöön sekä ilmaiseksi

julkaistaviin projekteihin. Wwise vaatii kuitenkin erillisen rekisteröitymisen, jotta

ohjelmiston saa käyttöönsä. Kuten FMODin lisenssit myös Wwisen lisenssien hin-

noittelu perustuu käytössä olevaan budjettiin. Mikäli budjetti on alle 1,5 miljoonaa

dollaria, tarjoaa Wwise Pro-lisenssiä, jonka hinnoittelu alkaa 750 dollarista. Mikäli

budjetti on suurempi kuin 1,5 miljoonaa dollaria, alkaa hinnoittelu 18,000 dollaris-

ta. Tämän lisäksi Wwise tarjoaa muokattavan Enterprise-lisenssin yrityksille, jotka

käyttävät Wwiseä useammassa projektissa kerrallaan.



55

Unity tarjoaa ilmaisen Unity Personal lisenssin opiskelukäyttöön sekä henkilökoh-

taisten ilmaisprojektien luontiin. Mikäli käyttävä tai edustava yritys tekee voittoa

yli 100 000 dollaria vuodessa, on käytettävä Unity Plus -lisenssiä, joka maksaa 35

dollaria kuukaudessa. Vastaavasti, mikäli voitot nousevat yli 200 000 dollaria vuo-

dessa, on käytettävä Unity Pro -lisenssiä, joka maksaa 125 dollaria kuukaudessa.

Myös Unity tarjoaa suuremmille yrityksille muokattavan Enterprise-lisenssin.

Unreal Engine 4 tarjoaa myös ilmaisen henkilökohtaisen lisenssin yksityiseen käyt-

töön sekä ilmaiseksi julkaistaviin ohjelmistoihin. Kaupallista voittoa tekevistä tuot-

teista Unreal Engine 4 perii 5% kaikista 3000 dollaria ylittävistä tuotoista jokaiselta

kalenterineljännekseltä.

Erilaisia lisensointimahdollisuuksia on siis monia, ja etenkin harrastelijoille sekä

pienellä budjetilla toimiville itsenäisille kehittäjille löytyy käyttökelpoisia lisenssejä

myös ammattilaistason ohjelmistoista.

Suorituskyky ja raskaus

Etenkin rajoitetuilla alustoilla toimivien pelien kehityksessä suorituskyvyn ja vaa-

dittavan muistin minimoiminen voi olla tärkeää. Tämän vuoksi on hyvä pyrkiä vält-

tämään ylimääräisten kirjastojen ja toimintojen lisäämistä projekteihin, mikäli niitä

ei käytä.

Oman toteutuksen kohdalla on yleensä yksinkertaista lisätä projektiin vain sellaisia

toimintoja, joita siinä varsinaisesti käyttää. Mikäli pelimoottorin pohjalla käyttää

kirjastoja, on hyvä pyrkiä valitsemaan mahdollisimman yksinkertainen mutta mo-

nikäyttöinen ohjelmisto. Yksinkertaisen kirjaston päälle on helpointa rakentaa pe-

litoteutuksen kannalta tarvittavat ominaisuudet. Tiukkoihin laitteistovaatimuksiin

oma toteutus sopii siis yleisesti ottaen hyvin.

Valmiiden väliohjelmistojen tuonti projektiin voi olla hieman haastavampaa, sillä

niihin liittyy usein mittava määrä erilaisia toimintoja ja ominaisuuksia, jotka saat-
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tavat käyttää turhaa muistia. Väliohjelmistojen kanssa on siis hyvä harkita tarkasti

tarjottujen ominaisuuksien ja niihin käytettävän muistin suhde ja pyrkiä arvioimaan

tapauskohtaisesti, onko väliohjelmistojen käyttö kannattavaa vai onko järkevämpää

pyrkiä toteuttamaan oma tarkkaan rajoitettu ratkaisu.

Väliohjelmistoihin pätevät periaatteet pätevät monesti myös valmiisiin pelimoottori-

ratkaisuihin. Toisaalta mikäli pelimoottori on todettu toimivaksi ratkaisuksi kohdea-

lustoilla käytettäväksi, on oletettavissa että myös pelimoottorin tarjoamat äänimoot-

toriratkaisut ovat kelvollisia.

Monipuolisuus

Monipuolisuus on tärkeä äänimoottoriratkaisun osa-alue peleissä, joissa pyritään

mahdollisimman realistiseen äänimaailmaan.

Oman ratkaisun monipuolisuus on äänimoottorin kehittäjien käsissä. On kuitenkin

huomioitava, että monimutkaiset ominaisuudet voivat viedä aikaa ja resursseja, joita

on mahdollista säästää käyttämällä olemassa olevaa ratkaisua. Toisaalta oma ratkai-

su voi olla järkevä myös tapauksissa, joissa suunnitellun äänimaailman vaatimuksiin

kuuluu epätyypillisiä ominaisuuksia, joita olemassa olevat ratkaisut eivät tarjoa. On

kuitenkin tärkeää harkita tarkkaan oman ratkaisun luomiseen kuluva työmäärä ja

verrata sitä oman ratkaisun tarpeellisuuteen.

Olemassa olevat väliohjelmistot ovat yleisesti ottaen ominaisuuksiltaan hyvin varus-

teltuja. Valtaosa suurten pelitalojen kehittämistä peleistä käyttää jotain väliohjel-

mistoratkaisua peleissä, joissa realistinen äänimaailma on tärkeässä asemassa. Vä-

liohjelmistot tarjoavatkin monesti valmiit puitteet työskentelylle niin ohjelmoijille

sekä äänisuunnittelijoille, jolloin äänisuunnittelijoilla on suora pääsy äänimoottorin

ominaisuuksiin ja niiden soveltamiseen.

Täysien pelimoottoriratkaisujen ominaisuudet riippuvat siitä, mikä pelimoottori on

kyseessä. Esimerkiksi Unreal Engine 4 tarjoaa varsin laajan ja monipuolisen ääni-
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moottorin, jonka avulla monimutkaisenkin äänimaailman tuottaminen on mahdol-

lista. Vastaavasti Unityn pelimoottori tarjoaa oletuksena lähinnä 3D- ja 2D-äänien

perusominaisuudet sekä yksinkertaiset puitteet efektien ja ominaisuuksien lisäämi-

selle. Monimutkaiseen äänentoistoon vaadittavat järjestelmät on siis kehitettävä ole-

massa olevan äänimoottorin päälle. Näin pelimoottoriratkaisua valittaessa on tär-

keää ottaa huomioon se, mitä ominaisuuksia pelimoottori tarjoaa ja kuinka paljon

ominaisuuksia kehitteillä olevaan peliin vaaditaan.

7.3 Johtopäätökset

Oman toteutuksen kelpoisuus projektiin riippuu vahvasti projektin laadusta. Mikäli

kyseessä on pieni itsenäinen projekti, tai mikäli projektin kohdealusta on hyvin ra-

joitettu, on itse tehdyllä ratkaisulla kiistattomia hyötyjä kuten keveys ja yksinkertai-

suus, ilmaisuus sekä räätälöintimahdollisuudet. Monimutkaisemmissa ja realistisuut-

ta havittelevissa projekteissa on kuitenkin mietittävä oman ratkaisun kustannukset

ja verrattava niitä tarkkaan olemassa oleviin ratkaisukeinoihin.
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8 Yhteenveto

Videopeleissä äänet ovat tärkeässä asemassa ja niiden toteutus on merkittävä piirre

videopelien kehityksessä. Peliäänet voidaan jakaa neljään luokkaan, joista jokaisella

on hyvin ominaiset piirteet. Peliääniä toteutettaessa on otettava huomioon monia

tekijöitä, kuten äänen pakkaus ja säilytysmuoto, muistin tarve sekä äänimaailman

pelillinen toteutus.

Oman äänimoottorin suunnitteleminen ja toteuttaminen Gorilla Audio -kirjaston

pohjalta osoittautui yksinkertaiseksi tehtäväksi. Kirjasto tarjoaa rajatun määrän

ominaisuuksia, mutta on vastaavasti hyvin yksinkertainen käyttää. Koska mootto-

rin vaatimukset asetettiin alkeelliselle tasolle, olivat Gorilla Audion tarjoamat omi-

naisuudet tarpeeksi laajoja moottorin varsinaiselle toteutukselle. Huomioitavaa on

kuitenkin siinä, että äänimoottorin vaatimusten noustessa nousee myös mahdollisten

kirjastojen tarjoamien ominaisuuksien vaatimukset. Tästä syystä esimerkiksi melko

laajassa käytössä olevia DSP-efektejä ei toteutettu äänimoottori kykene oletuksena

tukemaan.

Olemassa olevia toteutuskeinoja on lukuisia. Väliohjelmistot ja valmiit pelimoottorit

tuovat helpotusta kehittäjille ja antavat myös ihmisille ilman ohjelmointitaustaa

mahdollisuuden olla tekemisissä peliäänien kehityksen kanssa. Näin ollen esimerkiksi

tiimityönä toteutettavissa projekteissa voi olla yksi tai useampi puhtaasti peliäänien

kanssa työskentelyyn erikoistuva henkilö. Toisaalta pieniin ja keveisiin projekteihin

on mahdollista toteuttaa oma yksinkertainen ääniratkaisu käyttäen olemassa olevia

kirjastoja, jolloin äänimoottorin ominaisuudet ja rajoitteet ovat täysin kehittäjien

hallinnassa.

Ratkaisumallien soveltuminen on hyvin projektikohtaista ja täsmällisiä sääntöjä eri

mallien valintaan on mahdoton antaa. On kuitenkin tärkeää arvioida kaikissa pro-

jekteissa eri ratkaisumallien hyödyt ja haitat ja pyrkiä valitsemaan sellainen kehi-
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tysmenetelmä, joka kyseiseen projektiin sopii parhaiten.
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A Ohjelmakoodi

SoundManager.h

1 #pragma once

2 #inc lude <vector>

3 #inc lude " SoundContro l ler . h"

4

5 c l a s s Listener ;

6 c l a s s Audio3D ;

7 c l a s s Audio2D ;

8

9 c l a s s SoundManager {

10 pub l i c :

11 SoundManager ( ) ;

12 ~SoundManager ( ) ;

13 Listener* init ( double px , double py , double pz , double sx , double ←↩

sy , double sz ) ;

14 Audio3D getNewAudio3D ( const char * filePath , bool stream , bool ←↩

looping , double px , double py , double pz , double sx , double sy←↩

, double sz ) ;

15 Audio2D getNewAudio2D ( const char * filePath , bool stream , bool ←↩

looping ) ;

16 void update ( ) ;

17

18 pr i va t e :

19 SoundManager ( const SoundManager&) = de l e t e ;

20 SoundManager & operator=(const SoundManager&) = de l e t e ;

21

22 bool initialized = f a l s e ;

23 Listener* listener ;

24 SoundController soundController ;
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25

26

27

28 } ;

SoundManager.cpp

1 #inc lude "SoundManager . h"

2 #inc lude " SoundContro l ler . h"

3 #inc lude "audio2D . h"

4 #inc lude "audio3D . h"

5 #inc lude " L i s t en e r . h"

6 #inc lude <iostream>

7

8 SoundManager : : SoundManager ( )

9 {

10 }

11

12 SoundManager : : ~ SoundManager ( )

13 {

14 th i s−>soundController . destroy ( ) ;

15 }

16

17 Listener * SoundManager : : init ( double px , double py , double pz , double←↩

sx , double sy , double sz )

18 {

19 i f ( ! initialized ) {

20 th i s−>soundController = SoundController ( ) ;

21 std : : cout << " I n i t i n g " << std : : endl ;

22 th i s−>soundController . init ( ) ;

23 Listener tmpListener = Listener (px , py , pz , sx , sy , sz ) ;

24 th i s−>listener = &tmpListener ;
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25 initialized = true ;

26 }

27

28 re turn th i s−>listener ;

29 }

30

31

32 Audio3D SoundManager : : getNewAudio3D ( const char * filePath , bool ←↩

stream , bool looping , double px , double py , double pz , double sx ,←↩

double sy , double sz )

33 {

34 Audio3D tmp = Audio3D ( filePath , &th i s−>soundController , stream , ←↩

looping ) ;

35 tmp . setPosition (px , py , pz ) ;

36 tmp . setSpeed (sx , sy , sz ) ;

37 re turn tmp ;

38

39 }

40

41 Audio2D SoundManager : : getNewAudio2D ( const char * filePath , bool ←↩

stream , bool looping )

42 {

43 re turn Audio2D ( filePath , &th i s−>soundController , stream , looping ) ;

44 }

45

46 void SoundManager : : update ( ) {

47 th i s−>soundController . update ( ) ;

48 }

SoundController.h

1 #pragma once
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2 s t r u c t gau_Manager ;

3 s t r u c t ga_Mixer ;

4 s t r u c t ga_StreamManager ;

5 s t r u c t ga_Handle ;

6

7 c l a s s SoundController {

8

9 pub l i c :

10 SoundController ( ) ;

11 ~SoundController ( ) ;

12 void destroy ( ) ;

13 void update ( ) ;

14 ga_Handle* getRegularHandleFromSoundFile ( const char * filePath , ←↩

bool looping ) ;

15 ga_Handle* getStreamingHandleFromSoundFile ( const char * filePath , ←↩

bool looping ) ;

16 void init ( ) ;

17 pr i va t e :

18 SoundController ( const SoundController&) = de l e t e ;

19 SoundController & operator=(const SoundController&) = de l e t e ;

20

21 gau_Manager* mgr ;

22 ga_Mixer* mixer ;

23 ga_StreamManager* streamMgr ;

24

25 } ;

SoundController.cpp

1 #inc lude " SoundContro l ler . h"

2

3 #inc lude <g o r i l l a \ga . h>



66

4 #inc lude <g o r i l l a \gau . h>

5

6

7 ga_Handle * SoundController : : getStreamingHandleFromSoundFile ( const ←↩

char * filePath , bool looping )

8 {

9 ga_Handle* handle ;

10 i f ( looping ) {

11 gau_SampleSourceLoop* loopSrc ;

12 handle = gau_create_handle_buffered_file ( mixer , streamMgr , ←↩

filePath , "wav" , 0 , 0 , &loopSrc ) ;

13 gau_sample_source_loop_set ( loopSrc , −1, 0) ;

14 }

15 e l s e {

16 handle = gau_create_handle_buffered_file ( mixer , streamMgr , ←↩

filePath , "wav" , 0 , 0 , 0) ;

17 }

18 re turn handle ;

19 }

20

21 void SoundController : : init ( ) {

22 gc_initialize (0 ) ;

23 th i s−>mgr = gau_manager_create ( ) ;

24 th i s−>mixer = gau_manager_mixer ( mgr ) ;

25 th i s−>streamMgr = gau_manager_streamManager ( mgr ) ;

26 }

27

28 SoundController : : SoundController ( ) {

29 }

30

31 SoundController : : ~ SoundController ( ) {

32

33 }
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34

35 void SoundController : : destroy ( ) {

36 ga_stream_manager_destroy ( th i s−>streamMgr ) ;

37 ga_mixer_destroy ( th i s−>mixer ) ;

38 gau_manager_destroy ( th i s−>mgr ) ;

39 gc_shutdown ( ) ;

40 }

41

42 void SoundController : : update ( ) {

43 gau_manager_update ( mgr ) ;

44 }

45

46 ga_Handle* SoundController : : getRegularHandleFromSoundFile ( const ←↩

char * filePath , bool looping ) {

47 ga_Sound* sound ;

48 sound = gau_load_sound_file ( filePath , "wav" ) ;

49 ga_Handle* handle ;

50 i f ( looping ) {

51 gau_SampleSourceLoop* loopSrc ;

52 handle = gau_create_handle_sound ( mixer , sound , 0 , 0 , &←↩

loopSrc ) ;

53 gau_sample_source_loop_set ( loopSrc , −1, 0) ;

54 }

55 e l s e {

56 handle = gau_create_handle_sound ( mixer , sound , 0 , 0 , 0) ;

57 }

58 re turn handle ;

59 }

PlayableAudio.h

1 #pragma once
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2 #inc lude <s t r i ng>

3

4 c l a s s ga_Handle ;

5 c l a s s SoundController ;

6 c l a s s Listener ;

7

8 c l a s s PlayableAudio {

9

10 pub l i c :

11 v i r t u a l void update ( Listener* listener ) = 0 ;

12 v i r t u a l void play ( ) = 0 ;

13 v i r t u a l void stop ( ) = 0 ;

14 pr i va t e :

15 std : : string filePath ;

16 ga_Handle* handle ;

17 SoundController* soundController ;

18 protec ted :

19 PlayableAudio ( ) ;

20

21 } ;

Audio2D.h

1 #pragma once

2 #inc lude <s t r i ng>

3 #inc lude "PlayableAudio . h"

4

5 s t r u c t ga_Handle ;

6 c l a s s SoundController ;

7

8 c l a s s Audio2D : pub l i c PlayableAudio{

9 pub l i c :
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10 Audio2D ( const char * filePath , SoundController* soundManager , bool ←↩

stream , bool looping ) ;

11 ~Audio2D ( ) ;

12 void play ( ) ;

13 void stop ( ) ;

14 void update ( Listener * listener ) ;

15 void setVolume ( double volume ) ;

16 void setPanning ( double panning ) ;

17 void setPitch ( double pitch ) ;

18 pr i va t e :

19 std : : string filePath ;

20 ga_Handle* handle ;

21 SoundController* soundController ;

22 } ;

Audio2D.cpp

1 #inc lude "audio2D . h"

2 #inc lude " SoundContro l ler . h"

3 #inc lude <g o r i l l a \ga . h>

4 #inc lude <g o r i l l a \gau . h>

5 #inc lude " L i s t en e r . h"

6

7 Audio2D : : Audio2D ( const char * filePath , SoundController* ←↩

soundController , bool stream , bool looping ) :

8 filePath ( filePath )

9 {

10 th i s−>soundController = soundController ;

11 i f ( stream ) {

12 th i s−>handle = soundController−>getStreamingHandleFromSoundFile←↩

( filePath , looping ) ;

13 }
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14 e l s e {

15 th i s−>handle = soundController−>getRegularHandleFromSoundFile (←↩

filePath , looping ) ;

16 }

17 }

18

19 Audio2D : : ~ Audio2D ( ) {

20 ga_handle_destroy ( handle ) ;

21 }

22

23 void Audio2D : : play ( )

24 {

25 ga_handle_play ( handle ) ;

26 }

27

28 void Audio2D : : stop ( )

29 {

30 ga_handle_stop ( handle ) ;

31 }

32

33 void Audio2D : : update ( Listener* listener )

34 {

35

36 }

37

38 void Audio2D : : setVolume ( double volume )

39 {

40 i f (0 <= volume <= 1) {

41 ga_handle_setParamf ( handle , GA_HANDLE_PARAM_GAIN , volume ) ;

42 }

43 }

44

45 void Audio2D : : setPanning ( double panning )
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46 {

47 i f (−1 <= panning <= 1) {

48 ga_handle_setParamf ( handle , GA_HANDLE_PARAM_PAN , panning ) ;

49 }

50 }

51

52 void Audio2D : : setPitch ( double pitch )

53 {

54 i f (0 <= pitch <= 16) {

55 ga_handle_setParamf ( handle , GA_HANDLE_PARAM_PITCH , pitch ) ;

56 }

57 }

58 }

Audio3D.h

1 #pragma once

2 #inc lude "Vector3 . h"

3 #inc lude "PlayableAudio . h"

4

5 s t r u c t ga_Handle ;

6 c l a s s SoundController ;

7 c l a s s Listener ;

8

9 c l a s s Audio3D : pub l i c PlayableAudio {

10 pub l i c :

11 Audio3D ( const char * filePath , SoundController* soundManager , bool ←↩

stream , bool looping ) ;

12 ~Audio3D ( ) ;

13 void play ( ) ;

14 void stop ( ) ;

15 Vector3 getPosition ( ) ;
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16 Vector3 getSpeed ( ) ;

17 void setPosition ( double px , double py , double pz ) ;

18 void setSpeed ( double px , double py , double pz ) ;

19 void update ( Listener* listener ) ;

20 pr i va t e :

21 void updateAttenuation ( Listener* listener ) ;

22 void updatePanning ( Listener* listener ) ;

23 void updateDoppler ( Listener* listener ) ;

24

25

26 const char * filePath ;

27 ga_Handle* handle ;

28 SoundController* soundManager ;

29 Vector3 position ;

30 Vector3 speed ;

31 } ;

Audio3D.cpp

1 #inc lude "audio3D . h"

2 #inc lude " SoundContro l ler . h"

3 #inc lude " L i s t en e r . h"

4 #inc lude <g o r i l l a \ga . h>

5 #inc lude <g o r i l l a \gau . h>

6

7

8 Audio3D : : Audio3D ( const char * filePath , SoundController * ←↩

soundManager , bool stream , bool looping ) :

9 filePath ( filePath )

10 {

11 th i s−>soundManager = soundManager ;

12 i f ( stream ) {
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13 th i s−>handle = soundManager−>getStreamingHandleFromSoundFile (←↩

filePath , looping ) ;

14 }

15 e l s e {

16 th i s−>handle = soundManager−>getRegularHandleFromSoundFile (←↩

filePath , looping ) ;

17 }

18 }

19

20 Audio3D : : ~ Audio3D ( ) {

21 ga_handle_destroy ( th i s−>handle ) ;

22 }

23

24 void Audio3D : : play ( ) {

25 ga_handle_play ( th i s−>handle ) ;

26 }

27

28 void Audio3D : : stop ( ) {

29 ga_handle_stop ( th i s−>handle ) ;

30 }

31

32 Vector3 Audio3D : : getPosition ( )

33 {

34 re turn th i s−>position ;

35 }

36

37 Vector3 Audio3D : : getSpeed ( )

38 {

39 re turn th i s−>speed ;

40 }

41

42 void Audio3D : : setPosition ( double px , double py , double pz )

43 {
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44 th i s−>position = Vector3 (px , py , pz ) ;

45 }

46

47 void Audio3D : : setSpeed ( double sx , double sy , double sz )

48 {

49 th i s−>speed = Vector3 (sx , sy , sz ) ;

50 }

51

52 void Audio3D : : update ( Listener* listener )

53 {

54 //Update func t i on should be c a l l e d every frame

55 //Update at tenuat ion by d i s t anc e

56 updateAttenuation ( listener ) ;

57 //Update panning by l o c a t i o n

58 updatePanning ( listener ) ;

59 //Update p i t ch by speed ( doppler )

60 updateDoppler ( listener ) ;

61 }

62

63 void Audio3D : : updateAttenuation ( Listener * listener )

64 {

65 double distance = th i s−>position . distance ( listener−>getPosition ( ) )←↩

;

66 ga_handle_setParamf ( handle , GA_HANDLE_PARAM_GAIN , listener−>←↩

getAttenuationByDistance ( distance ) ) ;

67 }

68

69 void Audio3D : : updatePanning ( Listener * listener )

70 {

71 ga_handle_setParamf ( handle , GA_HANDLE_PARAM_PAN , listener−>←↩

getPanningByLocation ( th i s−>position ) ) ;

72 }

73
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74 void Audio3D : : updateDoppler ( Listener * listener ) {

75 ga_handle_setParamf ( handle , GA_HANDLE_PARAM_PITCH , listener−>←↩

getDopplerShift ( th i s−>position , th i s−>speed ) ) ;

76 }

Listener.h

1 #pragma once

2 #inc lude "Vector3 . h"

3

4 c l a s s Listener {

5 pub l i c :

6 Listener ( double px , double py , double pz , double fx , double fy , ←↩

double fz ) ;

7 Vector3 getPosition ( ) ;

8 Vector3 getFacing ( ) ;

9 void setPosition ( double px , double py , double pz ) ;

10 void setFacing ( double px , double py , double pz ) ;

11 v i r t u a l double getAttenuationByDistance ( double distance ) ;

12 v i r t u a l double getPanningByLocation ( Vector3 location ) ;

13 v i r t u a l double getDopplerShift ( Vector3 location , Vector3 speed ) ;

14 pr i va t e :

15 Vector3 position ;

16 Vector3 facing ;

17

18 } ;

Listener.cpp

1 #de f i n e _USE_MATH_DEFINES

2 #inc lude " L i s t en e r . h"
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3

4

5 Listener : : Listener ( double px , double py , double pz , double sx , double←↩

sy , double sz )

6 {

7 th i s−>position = Vector3 (px , py , pz ) ;

8 th i s−>facing = Vector3 (sx , sy , sz ) ;

9 }

10

11 Vector3 Listener : : getPosition ( )

12 {

13 re turn th i s−>position ;

14 }

15

16 Vector3 Listener : : getFacing ( )

17 {

18 re turn th i s−>facing ;

19 }

20

21 void Listener : : setPosition ( double px , double py , double pz )

22 {

23 th i s−>position = Vector3 (px , py , pz ) ;

24 }

25

26 void Listener : : setFacing ( double sx , double sy , double sz )

27 {

28 th i s−>facing = Vector3 (sx , sy , sz ) ;

29 }

30

31 double Listener : : getAttenuationByDistance ( double distance )

32 {

33 i f ( distance < 10) {

34 re turn 1 ;
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35 }

36 e l s e i f ( distance > 100) {

37 re turn 0 ;

38 }

39 e l s e {

40 re turn 1 − ( distance / 100) ;

41 }

42 }

43

44 double Listener : : getPanningByLocation ( Vector3 location )

45 {

46 double angle = th i s−>facing . angle ( location ) ;

47 i f (0 < angle < M_PI ) {

48 re turn −(angle / M_PI ) ;

49 }

50 e l s e {

51 re turn angle / M_PI ;

52 }

53 re turn 0 ;

54 }

55

56 double Listener : : getDopplerShift ( Vector3 location , Vector3 speed ) {

57 re turn (100 + th i s−>getFacing ( ) . magnitude ( ) ) / (100 + speed .←↩

magnitude ( ) ) ;

58

59 }

Vector3.h

1 #pragma once

2 #inc lude <math . h>

3 s t r u c t Vector3 {
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4 double x ;

5 double y ;

6 double z ;

7

8 Vector3 ( double x , double y , double z ) :

9 x (x ) , y (y ) , z (z )

10 {

11

12 }

13

14 Vector3 ( ) {

15 x = y = z = 0 ;

16 }

17

18 double Vector3 : : distance ( Vector3 o ) {

19 //Returns the abso lu t e o f the d i s t ance between two po in t s

20 double xDist = ( th i s−>x − o . x ) * ( th i s−>x − o . x ) ;

21 double yDist = ( th i s−>y − o . y ) * ( th i s−>y − o . y ) ;

22 double zDist = ( th i s−>z − o . z ) * ( th i s−>z − o . z ) ;

23 double fullDist = xDist + yDist + zDist ;

24 re turn sqrt ( fullDist ) ;

25 }

26

27 double Vector3 : : dotProduct ( Vector3 o ) {

28 //Returns the dot product o f two vec to r s

29 double result ;

30 result = ( th i s−>x * o . x ) + ( th i s−>y * o . y ) + ( th i s−>z * o . z ) ;

31 re turn result ;

32 }

33

34 double Vector3 : : magnitude ( ) {

35 re turn sqrt ( th i s−>x * th i s−>x + th i s−>y * th i s−>y + th i s−>z *←↩

th i s−>z ) ;
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36 }

37

38 double Vector3 : : angle ( Vector3 o ) {

39 //Returns the ang le between two vec to r s in rad ians

40 re turn acos ( ( th i s−>dotProduct (o ) ) / ( th i s−>magnitude ( ) * o .←↩

magnitude ( ) ) ) ;

41 }

42 } ;


