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Tiivistelmä

MMORPG-pelien kilpailun tiukentuessa käyttöliittymäsuunnittelulla on todettu olevan merkittävä 
vaikutus pelien mahdolliseen menestykseen. Tästä huolimatta MMORPG-pelien käyttöliittymiä ei 
ole  juuri  tutkittu,  koska  tutkimuskohteena  jatkuvasti  kehittyvät  MMORPG-pelit  ovat  haastavia. 
Ensimmäisen  1996  MMORPG-pelin  käyttöliittymäelementtejä  käytetään  yhä  edelleen  hiottuina 
nykypäiväisissä  MMORPG-peleissä,  mutta  uusia  innovaatioita  ei  ole  juuri  löytynyt.  Tässä 
tutkimuksessa pyritäänkin selvittämään pelaajien kautta Wildstarin nykyisen käyttöliittymän tilanne 
mahdollisine  muutostarpeineen  ja  kohdistuvatko  nämä  muutostarpeet  mahdollisesti  tietynlaisia 
pelaajia kohtaan.

Tutkimuksessa  käytetään  laadulliseen  tutkimukseen  kuuluvaa  teemahaastattelua  pelaajien 
haastatteluun ja tämän lisäksi heidän pelaamismotivaatiot  selvitetään Nick Yeen motivaatiotestin 
avulla, jotta teemahaastatteluosuuden tuloksista voidaan etsiä mahdollisia korrelaatioita pelaajien 
pelaamismotivaatioluokkiin.

Tuloksista  saatiin  selville  että  pelaajilla  oli  yleisesti  positiivinen  mielikuva  Wildstarin 
käyttöliittymästä ja esille nostettiin seuraavat neljä varteenotettavaa kehitysmahdollisuutta viidestä 
yleisimmästä käyttöliittymän kehitystarpeesta:

1. Buffien ja debuffien tehokkaampi esitys
2. Vahinkomittari tarjolle peruskäyttöliittymään
3. Kestävyys- ja suojapisteiden tehokkaampi esitys
4. Huutokauppa ja hyödykkeiden vaihtaminen tehokkaammaksi 

Löydöksiä  ei  kuitenkaan pystytty  yhdistämään tiettyyn  pelaamismotivaation ylä-  tai  alaluokkiin, 
joten  Wildstarin  käyttöliittymässä  ei  voida  sanoa  olevan  huomattavia  puutteita  tietyille 
pelaamismotivaatioluokille.  Koska  tutkimuksen  tulokset  perustuvat  kuitenkin  vain  kymmenen 
henkilön  otantaan,  tuloksia  ei  voida  suoraan  yleistää,  mutta  ne  toimivat  hyvänä  lähtökohtana 
jatkotutkimuksille  Wildstarin  käyttöliittymästä,  jota  ei  ole  aiemmin  tieteellisesti  tutkittu.

Asiasanat
Verkkoroolipelit, käyttöliittymä, pelaamismotivaatio
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Alkusanat

Haluan  kiittää  ohjaajaani  Mikko  Rajasta  kaikesta  opastuksesta  tämän  tutkielman  kirjoittamisen 
aikana ja varsinkin vapaudesta aikataulujen suhteen,  joka mahdollisti  stressittömän työskentelyn 
omalla tahdillani.

Topi Leinonen

Oulu, Toukokuu 8, 2015
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1. Johdanto

Vaikka  nykyinen  MMORPG-pelien  kuukausimaksullinen  liikeidea  on  menestyksekäs  varsinkin 
Blizzard  Entertainmentin  kehittämän  World  of  Warcraftin kohdalla,  jolla  on  vielä  10  vuoden 
jälkeen  julkaisusta  edelleen  yli  10  miljoonaa  rekisteröitynyttä  maksavaa  pelaajaa  (Blizzard 
Entertainment,  2014),  niin  tutkimusten  mukaan  yleisimmin  pelaajat  rekisteröityvät  vain  yhteen 
peliin  kerrallaan.  Kun  otetaan  huomioon  että  uusien  pelaajien  määrä  tähän  peligenreen  kasvaa 
hitaammin  suhteessa  markkinoille  tuleviin  uusin  nimikkeisiin,  on  syytä  huomioida  että  pelin 
menestyksen  kannalta  on  erityisen  tärkeää  että  peli  onnistuu  houkuttelemaan  uusia  käyttäjiä  jo 
tunnetun  kohderyhmän  ulkopuolelta  ja  että  minkäänlaiset  pelaajat  eivät  jää 
käyttöliittymäsuunnittelun ulkopuolelle. Nykyaikaisetkin MMORPG-pelit käyttävät pääsääntöisesti 
yhä  edelleen  vuoden  1996  julkaistun  ensimmäisen  MMORPG-pelin,  Meridian  59:n 
käyttöliittymäelementtejä, mutta hiotummassa muodossa. Tässä kohtaa käyttöliittymäsuunnittelu on 
avainasemassa, sillä MMORPG-pelien käytettävyyttä ei ole juurikaan tutkittu, koska analysoinnin 
katsotaan olevan hankalaa ja vähäistä MMORPG-pelien jatkuvien kehityssyklien takia.  (Cornett, 
2004.) Tästä syystä tutkimuksessa käytetään aiempaa aiheeseen liittyvää tutkimusta tarkastellessa 
hyväksi  myös  ei-tieteellisiä  lähteitä,  mutta  niiden  sisällön  pätevyyttä  on  varovaisuuden  lisäksi 
tarkasteltu myös itse tutkijan yli 15 vuoden kokemuksen perusteella MMORPG-peleistä.

Tämä  tutkimus  pyrkii  kuitenkin  tuomaan  näkemyksen  siitä  kuinka  pelaajat  kokevat  Wildstarin 
nykyisen käyttöliittymätoteutuksen ja samalla nostaa esille siitä löydettäviä yleisiä muutostarpeita 
jatkotutkimuksia  varten.  Tuloksia  haetaan  tässä  laadullisessa  tutkimuksessa  teemahaastattelun 
kautta  niin  pelaajien  mielipiteiden  kuin  erityisesti  heidän  käyttöliittymälisäosien  käytön  kautta. 
Teemahaastattelun  ohella  käytetään  myös  Nick  Yeen  motivaatiokyselyä,  jolla  selvitetään 
haastateltavien pelaajien pelaamismotivaatiot,  jotta mahdollisille muutostarpeille voitaisiin löytää 
korreloivia  pelaamismotivaatioluokkia.  Tulosten  pohjalta  vastataan  seuraaviin 
tutkimuskysymyksiin:

1. Mitkä ovat yleisimmin esiintyvät käyttöliittymän kehitystarpeet Wildstarissa?
2. Ovatko nämä käyttöliittymän kehitystarpeet mahdollisesti kohdennettavissa tiettyyn 

pelaamismotivaation ylä- tai aliluokkaan?

Tutkimuksena  luvussa  2  perehdytään  aiemman  tutkimuksen  kautta  aluksi  siihen  mitenkä 
hyötyohjelmistot ja pelit lähtökohtaisesti eroavat toisistaan. Luvussa perehdytään myös MMORPG-
pelien  historiaan,  nykyiseen  tilanteeseen  ja  millaisia  haasteita  niiden  kehitys  sisältää.  Luvussa 
selvitetään  myös  mitä  MMORPG-peleissä  yleisesti  tehdään  ja  millaiset  ihmiset  niitä  pelaavat. 
MMORPG-peleihin  liittyen  katsotaan  myös  mitenkä  tyypillinen  pelikäyttöliittymä  rakentuu  ja 
esimerkkinä tarkastellaan Wildstarin käyttöliittymätoteutusta.  Luvun 2 lopussa tarkastellaan mitä 
ovat  käyttöliittymälisäosat  eli  niin  sanotut  addonit  ja  mitenkä  ne  liittyvät  nykyisin  MMORPG-
peleihin.  Luvussa 3 esitellään tarkemmin tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät ja kuinka ne 
toteutettiin  Wildstarissa.  Luvussa  4  käydään  läpi  löydettyjä  tuloksia  niin  Nick  Yeen 
motivaatiotestistä kuin teemahaastattelusta. Luvussa 5 puolestaan käsitellään ja pohditaan löydettyjä 
tuloksia  tutkimuskysymysten  kannalta  ja  nostetaan  niistä  esille  varteenotettavimmat 
kehitysmahdollisuudet Wildstarin käyttöliittymässä. Luvussa 6 kerrataan vielä tutkimuksen tulokset 
ja tarkastellaan niiden merkitystä rajoituksineen ennestään tutkimattoman aihealueen ja Wildstarin 
kannalta. Luvussa myös tarkastellaan aihealueen mahdollista jatkotutkimusta tulevaisuudessa.
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2. Aiempi tutkimus

Tässä luvussa perehdytään kuinka hyötyohjelmistot ja pelit lähtökohtaisesti eroavat toisistaan.

2.1  Hyötyohjelmistojen  käytettävyystavoitteiden  ja  pelien 
pelattavuustavoitteiden erot

Jakob Nielsenin kuuluisia vuonna 1993 julkaistuja käytettävyyden heuristiikkoja käytetään vieläkin 
sovellusohjelmistojen käyttöliittymien arviointiin. Heuristinen arviointi on edullista, nopeaa ja sitä 
voidaan  käyttää  jo  sovelluskehityksen  ensimmäisissä  prototyypeissä.  Löydetyt  tulokset  voidaan 
puolestaan heti ottaa huomioon ohjelmiston kehityksessä. Heuristisessa arvioinnissa tarkastellaan 
käyttöliittymän osia tavallisimpien virheiden kannalta keskittymättä itse ohjelman hyödyllisyyteen. 
(Nielsen, 1993). Nielsenin heuristiikkojen suosiosta huolimatta ne eivät sovellu pelien arviointiin 
yhtä lailla, koska heuristiset arviointimallit eivät yleensä ota huomioon pelien monimuotoisuutta ja 
eri genrejä (Livingston ja muut, 2010). 

Vaikka  hyötyohjelmiston  käytettävyyden  tutkiminen  on  kasvanut  viimeisen  kymmenen  vuoden 
aikana, niin siitä huolimatta interaktiivisina ohjelmistoina pelien tutkiminen on valtavasta suosiosta 
jäänyt jälkeen. Perinteisesti hyötyohjelmistotutkimus tarkastelee käytettävyyttä  kaksoistavoitteena 
opittavuus  ja  helppokäyttöisyys,  joten  jo  tässä  yhteydessä  pelit  eroavat  tavallisista 
hyötyohjelmistoista,  koska  pelejä  pelataan  enimmäkseen  vapaa-ajalla,  jotta  pelaaja  viihtyisi. 
(Seungkeun,  Joohyeon  &  Insun,  2007.)  Toisin  kuin  perinteisessä  sovelluskehityksessä,  jossa 
pyritään  ohjelman  yhtenäisyyteen  helppokäyttöisyyden  takia,  pelien  kannalta  asia  on  toisinpäin 
(Desurvire,  Caplan  &  Toth,  2004).  Pelien  tulisi  joka  kerta  tarjota  hieman  erilainen  kokemus 
esimerkiksi vaatimalla käyttäjältä uusien sääntöjen opettelua, sopeutumista uuteen peliympäristöön 
tai uuden strategian opettelua,  koska ne ovat osa pelien hauskuutta (Pagulayan, Keeker, Wixon, 
Romero & Fuller, 2003). Ilman käytettävyyttä peliä ei kuitenkaan voida pelata, eikä siitä näin ollen 
voi  nauttiakaan.  Toisaalta  jos  käytettävyys  on  liian  tehokasta  ja  samanlaista  joka  kerralla, 
pelaaminen ei ole enää pelaajalle hauskaa (Lazzaro, 2008). Päätavoitteena pelien käytettävyyden 
suunnittelussa  voidaankin  pitää  esteiden  poistamista  pelaajan  luovuuden tieltä,  jotka  vähentävät 
pelaamisen  nautittavuutta  (Seungkeun  ja  muut,  2007).   Pelit  ovatkin  lähes  aina  sivuuttaneet 
tavanomaiset työkalut, joilla perinteiset ikkunalliset hyötyohjelmistot ovat toteutettu. Tästä johtuen 
peleissä  on  usein  nähty  innovatiivisia  käyttöliittymäratkaisuja  ja  ne  ovat  näin  ollen  samalla 
toimineet aikaisin uusien vuorovaikutustapojen omaksujina ja innovaattoreina, ennen kuin vastaavia 
toteutuksia  on  otettu  hyötyohjelmistojen  puolella  käyttöön.  (Dyck,  Pinelle,  Brown  &  Gutwin, 
2003.)
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Taulukko 1. Käyttäjäkokemussuunnittelun ja pelaajakokemussuunnittelun tavoitteiden erot (Lazzaro, 2008.)

Käyttäjäkokemuksen käytettävyystavoitteet: 
Tuottavuus

Pelaajakokemuksen pelattavuustavoitteet: Viihtyvyys

1. Työtehtävän suorittaminen 1. Viihtyminen

2. Virheiden eliminointi 2. Esteiden voittamisen hupi

3. Ulkoinen palkitseminen 3. Sisäinen palkitseminen

4. Lopputuloksesta riippuvat palkinnot 4. Prosessi itsessään on palkinto

5. Intuitiivista 5. Uusia opittavia asioita

6. Työmäärän vähentäminen 6. Työmäärän lisääminen

7. Olettaa että teknologia pitää humanisoida 7. Olettaa että ihmiset pitää haastaa

Lazzaro 2008 havainnollisti taulukon 1 mukaisesti perinteisen hyötyohjelmistojen ja pelien eroja 
siitä miten pelaajakokemuksen pelattavuustavoitteet eivät ole sama asia kuin käyttäjäkokemuksen 
käytettävyystavoitteet. Ensimmäisellä rivillä hyötyohjelmiston itse työtehtävän suorittamista (task 
completion) verrataan pelien viihtyvyyteen (entertainment). Pelaajalle ei ole niin oleellista saada 
peliä  läpäistyä  vaan  itse  matka  kohtia  loppua  on  tärkein  viihtymisen  lähde.  Hyötyohjelmiston 
kannalta  työtehtävän  suorittaminen  on  tärkein  tavoite,  koska  siitä  saadaan  oleellisia  tuloksia. 
Toisella rivillä verrataan virheiden eliminointia (eliminate errors) esteiden voittamiseen hupiin (fun 
to  beat  obstacles).  Hyötyohjelmiston  käytön  ja  toiminnallisuuden  tulisi  olla  mahdollisimman 
virheetöntä, jotta itse käyttäjä tai ohjelmisto ei pääse syystä tai toisesta hidastamaan itse työtehtävän 
suorittamista. Peleissä taas haasteet koetaan huviksi, koska niissä voidaan soveltaa omaa pelitaitoa 
pelin tuomiin haasteisiin. Haasteet tulee toki olla huolellisesti suunniteltuja, jotteivät ne ole liian 
helppoja tai  puolestaan  liian  haastavia,  jolloin käyttäjä  turhautuu.  Kolmannella  rivillä  verrataan 
ulkoista palkintoa (external  reward)  sisäiseen palkintoon (intrinsic).  Pelaamisessa palkinto tulee 
pelaamisesta itsestään, kun pelaaja viihtyy sen parissa. Hyötyohjelmistojen kannalta käyttäjällä on 
monesti  joku  ulkoinen  tavoite,  jonka  saavuttamiseen  hänen  tulee  käyttää  tiettyä  ohjelmistoa. 
Neljännellä  rivillä  tämä  hieman  täsmentyy  kun  hyötyohjelmiston  lopputuloksesta  riippuvia 
palkintoja  (outcome-based rewards)  verrataan  peleihin,  joissa  prosessi  itsessään  on  palkinto 
(process is its own reward). Pelaaja tuottaa oman viihtyvyyden interaktiossa pelin kanssa, josta hän 
saa  nautintoa,  kun  taas  hyötyohjelmistojen  kanssa  palkitsevaa  on  monesti  itse  lopputulos. 
Esimerkiksi kahdesta eri pelistä ei saa täysin samaa pelikokemusta niin sanotusti palkintona, mutta 
kahdella  eri  hyötyohjelmistolla  voi  saada  täysin  samanlaisen  halutun  lopputuloksen  palkintona. 
Viidennellä  rivillä  verrataan  hyötyohjelmistojen  intuitiivista  (intuitive)  käytettävyyttä  peleihin, 
joissa on koko ajan uusia opittavia asioita (new things to learn). Hyötyohjelmistoissa on suotavaa 
että  itse  työprosessi  toteutuu  käyttöliittymän  avulla  mahdollisimman  helposti  ja  omaksuttavalla 
tavalla,  jotta haluttuun  lopputulokseen  päästään  mahdollisimman  vaivattomasti  jokaisella 
käyttökerralla.   Niin kuin Pagulayan ja muut vuonna 2003 sanoivat, pelien tulisi puolestaan joka 
kerta pyrkiä  tuomaan käyttäjälle  hieman eri pelikokemus, jotta pelaamisesta ei tule puuduttavaa 
itsensä toistamista.  Kuudes rivi  vertaa kuinka hyötyohjelmistoihin  kuuluu oleellisesti  työmäärän 
vähentäminen  (reduce  workload),  jotta  saadaan  haluttu  lopputulos  mahdollisimman  nopeasti  ja 
vaivatta, kun taas peleissä pyritään työmäärän lisäämiseen (increase workload). Pelit ovat kuitenkin 
tehty viihteeksi, niin kuin elokuvat ja kirjat (Seungkeun ja muut, 2007). Peleihin käytettävä tuntien 
määrä riippuu toki pelaamistyylistä ja pelin tarjoamasta sisällöstä, mutta esimerkiksi MMORPG-
pelit ovat hyvä esimerkki lähes loppumattomasta viihteen lähteestä. Pelaajalle on tarjolla niin paljon 
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erilaisia  aktiviteetteja  ja  haasteita  erilaisilla  lähestymistavoilla  että  kaiken  suorittamiseen  voi 
kuluttaa  satoja  tunteja.  Kaiken tämän  ohella  MMORPG-pelit  kuitenkin  kehittyvät  koko ajan  ja 
luovat  lisää  sisältöä  pelimaailmaan.  Seitsemäs  rivi  vertaa  kuinka  hyötyohjelmistot  olettaa  että 
teknologia pitäisi inhimillistää (assumes technology needs to be humanized), kun taas pelit olettaa 
että ihmiset pitää haastaa (assumes humans need to be challenged). Tässä tulee taas ilmi kuinka 
pelaamisessa  on  kyse  haasteiden  voittamisesta  luovuuden  avulla,  kun  taas  hyötyohjelmistojen 
puolella pyritään helppokäyttöisyyteen ja ihmisläheisyyteen. Peleissä on sallittavaa että pulmissa on 
esimerkiksi  tuntematonta  riimukirjoitusta  vinkkinä,  kun  taas  hyötyohjelmistojen  puolella 
esimerkiksi  tekstinkäsittely on yleisesti  kaikille  helpompaa tunnetuilla  kirjaimilla  kuin vaikkapa 
binääriesityksenä.  Lazzaro  2008 kuvaakin osuvasti  käyttäjäkokemusta  ja  pelaajakokemusta  kuin 
kahtena  polkupyörän  renkaana.  Käyttäjäkokemus  on  kuin  takapyörä  –  se  mahdollistaa  pyörän 
liikkumisen kohti päämäärää. Etupyörää kuvastaa puolestaan pelaajakokemus - se valitsee reitin ja 
luo huvin matkalla päämäärään.

2.2 MMORPG-pelit

Tässä  luvussa  perehdytään  tarkemmin  siihen  mistä  MMORPG-pelit  lähtivät  liikkeelle  ja  mihin 
suuntaan ne ovat vuosien aikana kehittyneet. Luvussa tarkastellaan myös mitä haasteita MMORPG-
pelien kehitys tarjoaa, mitä MMORPG-peleissä ylipäätään tehdään ja millaisia pelaajia genrestä voi 
löytää.

2.2.1 MMORPG-pelien historia

MMORPG-pelien eli massiivisten monen pelaajan verkkoroolipelien juuret sijoittuvat 1970-luvulle, 
jolloin ensimmäiset tekstipohjaiset seikkailupelit  syntyivät.  Näiden pohjalta Essexin Yliopistossa 
1979 kehitettiin ensimmäinen MUD eli Multi-User Dungeon, tietokoneroolipeli,  joka mahdollisti 
ensimmäistä kertaa roolipelaamisen Internet-verkossa. (Cuciz, 2001.)

MUD-pelien  säännöt  saivat  alkunsa  J.R.R.  Tolkienin  Hobitti- ja  Taru  sormusten  herrasta 
-novelleista, joiden pohjalta 1974 Tactical Studies Rules -yritys kehitti ensimmäisen kynä ja paperi 
-roolipelin  D&D (Dungeons & Dragons) (Achterbosch, Pierce & Simmons, 2008). MUD-pelien 
säännöt  syntyivät  D&D-pelin  sääntöjen  pohjalta,  joita  pelaajien  tuli  noudattaa,  mutta  muuten 
peliympäristössä pelaajat  saivat toimia vapaasti.  MUD-pelit eivät sisältäneet lainkaan grafiikkaa, 
vaan  pelaajaan  hahmoa  ohjattiin  kirjoittamalla  näppäimistöllä  komentoja  ja  kaikki  informaatio 
pelimaailmasta luettiin näytöltä. Yleinen pelin toimintamalli tuolloin oli seikkailla luolissa, kerätä 
aarteita,  poimia  matkaan  seikkailussa  auttavia  tavaroita  ja  voittaa  uhkaavat  viholliset  tai 
mahdollisesti toiset pelaajat. Internet-yhteys mahdollisti myös ensimmäistä kertaa tiimipelaamisen, 
jolloin ihmiset pystyivät suorittamaan tehtäviä helpommin yhdessä. Nykypäiväiset MMORPG-pelit 
sisältävät  osittain  samoja  pelielementtejä,  mutta  keskittyvät  syvemmin  tehtäviin,  hahmon 
kehitykseen  ja  graafiseen  virtuaalimaailmaan,  jonka  kanssa  pelaajat  ovat  vuorovaikutuksessa. 
(Cuciz, 2001.)

Ensimmäinen virallinen MMORPG-peli oli  Meridian 59  (kuva 1), joka julkaistiin vuonna 1996, 
mutta genren suosio yleistyi vasta seuraavana vuonna ilmestyneen Ultima Onlinen myötä. Nämä 
pelit toivat verkkoroolipelaamiseen uutuutena graafisen käyttöliittymän ja peliympäristön,  jolloin 
interaktio  oli  huomattavasti  tekstikomentoja  ja  tulosten  lukemista  käyttäjäystävällisempää 
(Achterbosch ja muut 2008). 
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Kuva 1. Meridian 59 -käyttöliittymä vuodelta 1995.

Meridian  59  ja  Ultima  Online olivat  molemmat  kuukausimaksullisia  pelejä,  mutta  vain  Ultima 
Online oli  kaupallisesti  menestyksekäs  (Achterbosch  ja  muut  2008).  Ultima  Online onnistui 
tuomaan  MMORPG-genren  kehittäjien  suosioon,  mutta  vasta  EverQuest vuonna  1999  toi  sen 
tarjolle koko valtavirralle ja saavutti huipussaan yli 500 000 rekisteröityneen kuukausimaksullisen 
pelaajan määrän.  EverQuestilla oli Sony tukenaan auttamassa saavuttamaan kaiken mitä  Meridian 
59 aiemmin yritti. EverQuest toi käyttäjille täysin 3D-pohjaisen pelimaailman uusine grafiikkoineen 
ja se tuki 10 000-15 000 pelaajan määrä palvelinta kohden. (Kent, 2003.) 

Yksi  viimeaikaisista  trendeistä  MMORPG-peleissä on siirtyä  perinteisesti  kuukausimaksullisesta 
mallista niin sanotusti ilmaiseksi (F2P, free-to-play).  Käyttäjät  voivat näin ollen ladata ja pelata 
peliä  täysin  ilmaiseksi,  mutta  heille  tarjotaan  pelissä  mikromaksuja  vastaan  lisäsisältöä  kuten 
esimerkiksi  ratsuja,  kokemuspisteitä  tehostavia  esineitä  tai  mahdollisuutta  tehdä peliin  useampia 
hahmoja. (Schramm, 2010.)

Hyvänä  esimerkkinä  ilmaisen  pelaamisen  toimivuudesta  on  Lord  of  the  Rings  Online, joka 
kolminkertaisti  liikevaihtonsa  siirtymällä  2010  kuukausimaksullisesta  mallista  maksulliseen 
lisäsisältöön  (Crossley,  2011).  Samalla  peli  myös  nelinkertaisti  aktiivisten  pelaajiensa  määrän. 
Vaikka Lord of the Rings Online tarjosi free-to-play -mallilla vain halukkaille lisäsisältöä edelleen 
kuukausimaksullisessa  muodossa,  myös  kuukausimaksuun  rekisteröityneiden  käyttäjien  määrä 
nousi.  (Schramm,  2010.)  Muista  huomattavasti  F2P-malliin  siirtyneistä  MMORPG-peleistä 
mainittakoon Dungeons and Dragons Online vuonna 2009 (Fahey,  2009),  EverQuest  II  vuonna 
2011 (Parrish, 2011), Lineage II vuonna 2011 (Olivetti, 2011) ja Rift vuonna 2013 (Trion Worlds, 
2013). Myös MMORPG-pelien huipulla oleva  World of Warcraft  siirtyi 2011 tarjoamaan peliään 
ilmaiseksi 20 ensimmäisen hahmotason ajan (Sacco, 2011) ja myöhemmin vuonna 2013 mukaan 
tuli erilaiset vapaaehtoiset mikromaksut kuukausimaksuvaatimuksen rinnalle (Bashiok, 2013).

Viimeisimmät suuren budjetin MMORPG-pelit, kuten Final Fantasy XIV: A Realm Reborn (Final 
Fantasy  XIV:  A  Realm  Reborn,  2015)  ja  Wildstar (Wildstar,  2015)  ovat  kuitenkin  trendistä 
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huolimatta julkaistu kuukausimaksullisina tasaisempien tulojen ja kenties F2P-mallin negatiivisen 
ilmapiirin takia, varsinkin pelaajien kannalta. F2P-mallissa usein pelin sisältöä ja näin ollen siitä 
saatavaa nautintoa rajataan mikromaksujen taakse, joten itse pelaaminen ei ole enää avainasemassa 
pelissä etenemiseen ja menestymiseen.

2003 julkaistun  ja  edelleen  hengissä  olevan  kuukausimaksullisen  EVE Onlinen  mukana  tuotiin 
esille  myös  uutena  mahdollisuutena  myydä  oikealla  rahalla  ostettua  peliaikaa  itse  pelin  sisällä 
muille pelaajille myyjän määrittämän hinnan mukaisesti (EVE Online, 2015). Tämä mahdollisti sen 
että pelin sisäistä valuuttaa tarpeeksi keräämällä pystyi teoriassa maksamaan oman pelaamisensa, 
eikä näin ollen ollut pakko maksaa pelin kuukausimaksua. Tämä teki myös laittomasti toimivien 
kultaviljelijöiden  (gold  farmer) toiminnasta  hankalaa,  jotka  ovat  myrkkyä  pelien  suunnitelluille 
ekonomioille. He  keräävät MMORPG-peleissä elannokseen pelin sisäistä valuuttaa ja myyvät sitä 
sääntöjen vastaisesti  pelaajille  oikeaa  rahaa vastaan  (Heeks,  2009.)  2014 julkaistu  Wildstar otti 
julkaisunsa  yhteydessä  tämän  kyseisen  EVE  Onlinessa  toimivaksi  todetun  mallin  käyttöönsä 
kuukausimaksun ohella ja uusimpana tulokkaana myös World of Warcraft on vastikään ilmoittanut 
tekevänsä ostettavasta peliajasta pelin sisällä vaihdettavaa (World of Warcraft, 2015a).

MMORPG-genre ei kuitenkaan ole nykypäivänä hallitseva genre pelien keskuudessa, vaikka usein 
yhdellä tällaisella pelillä voi olla miljoonia pelaajia. Jokainen firma ei pysty tuottamaan tarpeeksi 
laadukasta MMORPG-peliä vaikka nimikkeenä olisikin niinkin suuri nimi kuin esimerkiksi Star 
Wars. Biowaren 200 miljoonan dollarin budjetilla kehitetty (Makuch, 2012)  Star Wars: The Old 
Republic  niminen  MMORPG julkaistiin  vuonna  2011  kunnianhimoisesti  kuukausimaksullisena, 
mutta jo vuosi myöhemmin se siirtyi  F2P-malliin (Onyett,  2012), kun se ei saavuttanut haluttua 
suosiota  (Matthew,  2012).  MMORPG-pelit  ovat  sisällön  määrän  takia  kalliimpia  kehittää,  kuin 
mikään  muu  peligenre  ja  sen  lisäksi  niissä  on  huomattavat  ylläpitokustannukset  palvelimien  ja 
jatkuvan  kehityksen  takia.  Tavallinen  yksinpelattava  roolipeli  (RPG,  Role-playing  game)  on 
kestoltaan  usein kymmenien  tuntien  luokkaa,  kun taas  MMORPG-pelin tulisi  puolestaan tarjota 
satojen  tuntien  edestä  sisältöä.  MMORPG-peleissä  ei  ole  määriteltyä  loppua,  joten  maksaville 
pelaajille  tulisi  tarjota  jatkuvilla  kehityssykleillä  käytännössä  enemmän  sisältöä  kuin  he  ehtivät 
kuluttaa loppuun. (Wilson, 2011). On siis olemassa helpompiakin keinoja tehdä rahaa kuin online-
pelit, kun otetaan huomioon taloudelliset riskit ja ettei monikaan ihminen ole halukas sijoittamaan 
rahojansa  kokeelliseen  projektiin.  Lukuisista  epäonnistuneista  projekteista  huolimatta  silti 
onnistuvien  MMORPG-pelien  määrä  ja  niiden  potentiaalinen  tuottavuus  ovat  rohkaisseet  useita 
firmoja keskittymään tähän genreen. (Kosak, 2006.)

2.2.2 MMORPG-pelien sisältö

Mitä sitten valtava ihmismassa voi tehdä yhdessä pelissä? MMORPG-pelien yksi valteista onkin 
että  pelaajalle  ei  aseteta  yhtä  selkeää  päämäärä  ja  toimintaohjeita,  vaan  hän  saa  halutessaan 
puuhastella  vapaasti  missä  vain  pelimaailmassa  sellaisella  hahmolla  kuin  haluaa.  Jokaisella 
MMORPG-pelillä on toki oma pelimaailma, tarina, tehtävät ja hieman erilaiset hahmoluokat, mutta 
Eladhari (2006) on onnistuneesti artikkelissaan listannut yleisimpiä MMORPG-pelin määritteleviä 
piirteitä, muilla tutkimuksilla täydentävästi referoiden, seuraavasti:

Tuhansia  pelaajia  samanaikaisesti.  Pelaajat  yhdistävät  asiakasohjelmistoillansa  (client)  pelin 
palvelimeen  (server),  joita  voi  olla  myös  useampia  ja  eri  mantereilla,  jotta  he  voivat  olla 
vuorovaikutuksessa pelimaailman ja muiden pelaajien kanssa (Papargyris, & Poulymenakou, 2005) 
MMORPG-pelejä ei siis voi pelata ilman Internet-yhteyttä. 

Laaja  3D-virtuaaliympäristö.  Pelimaailma  on  toteutettu  usein  3D-virtuaaliympäristönä,  jossa 
pelaaja pääsee vapaasti liikkumaan eri alueiden ja kaupunkien välillä.
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Erilaiset hahmoluokat. Pelaaja voi tyypillisesti valita rodun lisäksi myös haluamansa hahmoluokan 
pelihahmolleen, jotka eri variaatioineen määrittelevät esimerkiksi hänen optimaalisimman roolinsa 
taisteluissa.  Yksi tyypillisistä toteutusmalleista hahmoluokille on niin sanottu pyhä kolminaisuus 
(holy trinity),  johon kuuluu tankki  (tank),  parantaja (healer)  ja vahingontekijä (damage dealer). 
Tankit voivat tehokkaasti ottaa vastustajien iskuja vastaan, usein raskaiden panssariensa ansiosta ja 
pitämään  vihollisten  huomiot  itsessään.  Parantajat  puolestaan  pystyvät  tehokkaasti  parantamaan 
pelaajiin kohdistuvaa vahinkoa ja tankkeja kestävyydeltään heikommat vahingon tekijät puolestaan 
huolehtivat mahdollisimman tehokkaan vahingon tekemisestä viholliseen. (Green, 2009.)

Laaja  taitovalikoima.  MMORPG-peleistä  löytyy  usein  laaja  valikoima  erilaisia  taitoja,  joita 
pelaajien hahmot voivat oppia kokemuspisteiden kertyessä esimerkiksi tehtävien suorittamisesta ja 
taisteluista (Wilson, 2011).

Taistelujärjestelmä.  Taistelujärjestelmä on oleellinen  osa MMORPG-pelejä.  Taistelussa  pelaajan 
tulee käskyttää hahmoansa vahingoittamaan vihollisia käyttäen hyväksi  hahmon osaamia taitoja. 
Myös vihollisten toimintoihin tulee reagoida, jotta ne saataisiin kukistettua ennen oman hahmon 
menehtymistä.  Taistelut  vaativatkin  yleensä  hahmon taitojen käyttämistä  oikeassa järjestyksessä 
oikeaan aikaan.

Taikuus.  Taikominen  ja  muut  vastaavat  yliluonnolliset  kyvyt  ovat  usein  osana  perus 
taitovalikoimaa,  riippuen  pelattavasta  hahmoluokasta.  Taikuutta  osaavat  hahmoluokat  voivat 
esimerkiksi  oppia  uusia  taikoja  kokemuspisteiden  kertyessä  fyysisten  taitojen  sijaan.  Taikoja 
pystytään käyttämään normaaleja taitoja vastaavalla tavalla esimerkiksi taisteluissa.

Pelimaailmassa  hyödynnettävät  tavarat.  Tyypillisesti  MMORPG-peleissä  viholliset  tiputtavat 
menehtyessään  pelaajalle  kaikenlaista  tavaraa,  niin  sanottua  loottia  (loot),  joko  pelaajan 
käytettäväksi  tai  myytäväksi.  Pelaajat  voivat  myös  ostaa  uusia  tavaroita  esimerkiksi  kaupoista, 
muilta pelaajilta, saada palkintoina tehtävistä tai tehdä itse. (Wilson, 2011.)

Tavaroiden  vaihtaminen  pelaajien  kesken.  Yleensä  MMORPG-peleissä  pelaajat  voivat  vaihtaa 
tavaroita keskenään, asettaa oman kaupan pystyyn tai myydä tavaroita esimerkiksi huutokaupassa. 
Vaihtamisella  on  myös  usein  tapana  karata  sääntöjenvastaisesti  pelin  ulkopuolelle  pimeille 
markkinoille oikean rahan pariin (Keegan, Ahmed, Williams, Srivastava & Contractor, 2010).

Kodit.  Pelaajat  voivat  usein  hankkia  itsellensä  tai  killallensa  sisustettavan  talon,  jossa  voi 
esimerkiksi säilöä tavaraa (The Lord of the Rings Online, 2007).

Tehtävät.  Monesti  pelaajat  joko  tavaroiden  tai  pelin  tietokonehahmojen  (NPC,  Non-player 
character) motivoivina suorittavat tiettyjä toimintasarjoja. Näistä muodostuvista joko yksittäisistä 
tai tiettyä tarinaa edistävistä tehtävistä  pelaaja saa esimerkiksi kokemuspisteitä, rahaa tai tavaroita 
palkinnoksi. (Wilson, 2011.)

Kehittyvä tarinan kulku. Vaikka MMORPG-peleissä ei edetä niin sanotusti putkessa, vaan pelaajalla 
on vapaus tehdä mitä  haluaa,  yksi  vaihtoehdoista  on seurata  pelin  tarinaa ja historiaa avartavia 
tehtäviä.  Monesti  myös  itse  pelin  päätarinaa  jatketaan  eteenpäin  kehityssyklien  ohella,  eli  sen 
ympärille kehitellään uusia tehtäviä.

Sosiaaliset järjestelmät.  Tyypillisesti pelaajat voivat muodostaa väliaikaisen ryhmän voittaakseen 
esimerkiksi  vaikean  vihollisen  tai  läpäistäkseen  luolan,  joko  yhdessäpelaamisen  tai  liiallisen 
haastavuuden  takia.  Ryhmän  muodostajasta  tulee  aina  ryhmänjohtaja,  joka  voi  kutsua  ryhmään 
uusia pelaajia, poistaa niitä ja päättää miten ryhmän keräämä lootti jaetaan sen jäsenille. Pysyviä 
ryhmiä, usein satoine jäsenineen, kutsutaan killoiksi tai klaaneiksi. Jos pelaaja liittyy kiltaan hän on 
sen  jäsen  niin  kauan  kunnes  hän  eroaa  tai  hänet  erotetaan  -  myös  seuraavillakin  pelikerroilla 
uloskirjautumisen jälkeen. (Wilson, 2011).
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Erilaisia  tietokonehahmoja.  Pelimaailmat  sisältävät  runsaasti  erilaisia  tietokonehahmoja,  kuten 
hirviöitä  ja  ihmisolentoja.  Hirviöt  on  usein  skaalattu  vaikeutumaan  pelimaailmassa  edetessä. 
Ystävällisiä  tietokonehahmoja  löytyy  puolestaan  enimmäkseen  kylistä,  mutta  myös  ympäri 
pelimaailmaa, joissa ne myyvät pelaajille tavaroita, antavat tehtäviä, kouluttavat taitoja tai avartavat 
pelin tarinoita. (Wilson, 2011.)

2.2.3 MMORPG-pelien käyttäjäryhmät

Päivittäin sadat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat interaktiossa toistensa kanssa massiivisten 
verkkopelien  kautta  (Petitte,  2012).  Yee  pyrki  vuonna  2005  käyttäjäkyselyllä  (Yee,  2005a) 
selvittämään  ihmisten  eri  motiiveja  MMORPG-pelien  pelaamiseen  ja  tuloksista  saatiin  selville 
motivaatioiden  jakautuvat  yllättävän  monella  eri  tavalla.  Laaja  jakautuminen  selittääkin  miksi 
MMORPG-pelit  ovat  niin  puoleensavetäviä  -  koska  ne  pystyvät  houkuttelemaan  täysin  eri 
motivaatioita omaavia ihmisiä pelaamaan ja toimimaan yhdessä samassa pelimaailmassa.

Richard  Bartle  1996  loi  oman  MUD-kehityksen  ja  ylläpidon  kokemuksen  pohjalta  tunnetun 
pelaajajaottelun, jossa hän jakaa pelaajat neljään eri ryhmään: saavuttajat (achievers), sosiaaliset 
(socializers), tutkijat (explorers) ja tappajat (killers), joilla jokaisella on oma pelinsisäinen näkemys 
ja motivaatio MUD-ympäristössä toimimiseen. Bartle jakoi ryhmän vielä myöhemmin kahdeksaan 
eri pelaajaluokkaan, mutta Yee 2005 artikkelissaan kyseenalaistaa sen pätevyyden enää nykypäivän 
MMORPG-peleissä.  Bartlen  malli  antaa  toki  motivaatioiden  ymmärrykselle  perustan,  mutta  se 
kärsii  kolmesta  heikkoudesta.  Ensinnäkin  ehdotetuista  ryhmistä  koostuvia  osia  ei  voida  tarkasti 
korreloida  keskenään.  Esimerkiksi  halu  chattailuun  ei  välttämättä  korreloidu  haluun roolipelata. 
Toisena,  ehdotetut  luokat  voivat  olla  osittain  päällekkäisiä  ja  hankalasti  erotettavia  toisistaan. 
Esimerkiksi  tiimipelaamiseen  panostavan  killan  jäsen  voi  olla  yhtä  lailla  niin  saavuttaja  kuin 
sosiaalinen. Bartlen malli pakottaisi hänet jompaankumpaan luokkaan. Kolmantena ongelmana Yee 
näkee  että  Bartlen  malli  on  täysin  teoreettinen,  eikä  tarjoa  käytännöllistä  tapaa  arvioida  mihin 
luokaan tietty käyttäjä kuuluisi. (Yee, 2005a.)
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Taulukko 1. Jakauma pelaamismotivaatioista perustuen Yeen näkemykseen (Yee, 2005a.)            

Saavuttaminen Sosiaalisuus Immersio

Edistyminen
Eteneminen, voima, varallisuuden 

muodostaminen, asema

Sosialisaatio
Chattaaminen, muiden auttaminen, 

kavereiden hankkiminen

Löytäminen
Tutkiminen, taustatarina, piilotettujen 

asioiden löytäminen

Mekaniikka
Numerot, optimointi, mallintaminen, 

analysointi

Ihmissuhteet
Henkilökohtaisuus, itsensä 

ilmaiseminen, tuen etsiminen ja 
antaminen

Roolipelaaminen
Juoni, hahmohistoria, roolit, fantasia

Kilpaileminen
Muiden haastaminen, provosointi, 

alistaminen

Tiimityö
Yhteistyö, ryhmät, ryhmäsaavutukset

Kustomointi
Ulkonäkö, lisävarusteet, tyyli, 

väriskeemat

Eskapismi
Rentoutuminen, todellisuudesta 

pakeneminen, oikean elämän ongelmien 
välttely

Täydentääkseen pelaajien motivaatioiden ymmärrystä Yee toteutti vuonna 2005 kyselyn 3200:lla eri 
MMORPG-pelaajalla.  Kysely  sisälsi  40  Likert-asteikolla  toteutettua  eri  kysymystä  pohjautuen 
Bartlen  pelaajaluokkiin  ja  aiemmin  tutkittuun  informaatioon  MMORPG-pelaajista.  Yee  pystyi 
kartoittamaan kyselyyn vastanneiden pelaajien motivaatioiden painottumisen vastauksista saatujen 
pisteiden avulla seuraavanlaisiin taulukon 1 mukaisiin kolmeen ylä- ja kymmneneen aliluokkaan:

Saavuttaminen (achievement)

Edistyminen (advancement) käsittää  pelaajat,  jotka  nauttivat  jatkuvasta  kehittymisestä  ja 
etenemisestä.  He  pitävät  tavoitteiden  saavuttamisesta,  nopeasti  hahmotason  nostamisesta,  pelin 
sisäisen valuutan keräämisestä ja saavat myös nautintoa pelin sisäisten erilaisten keinojen tuomasta 
voiman  tunteesta,  esimerkiksi  taistelutaidoistaan,  sosiaalisesta  huomiosta  tai  taloudellisesta 
mahdista. (Yee, 2005a.)

Mekaniikka (mechanics).  Käsittää  pelaajat,  jotka  nauttivat  numeerisen  pelimekaniikan 
ymmärtämisestä ja analysoimisesta.  He pyrkivät optimoimaan esimerkiksi hahmokehityksensä ja 
taitojen käyttämisen mahdollisimman tehokkaaksi kaikin pelin tarjoamin keinoin, jotta he olisivat 
muita pelaajia parempia. (Yee, 2005a.)

Kilpaileminen (competition).  Pelaajat,  jotka nauttivat kilpailemisesta muita pelaajia vastaan joko 
taistelemisessa tai ekonomiassa ja nauttivat erityisesti muiden pelaajien voittamisen tunteesta (Yee, 
2005a).

Sosiaalisuus (Social)

Sosialisaatio (socializing). Pelaajat, jotka nauttivat sosiaalisesta kanssakäymisestä muiden pelaajien 
kanssa. He pitävät esimerkiksi rupattelusta ja juoruilusta muiden pelaajien auttamisen ohella. (Yee, 
2005a.)

Ihmissuhteet (relationship). Tämän alaluokan pelaajat etsivät merkittäviä ja pysyviä ihmissuhteita 
peleissä.  He  turvautuvat  läheisiin  ystäviin  avun  tarpeessa  ja  auttavat  muita  oikean  elämän 
ongelmien kanssa. (Yee, 2005a.)
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Tiimityö (teamwork).  Pelaajat,  jotka  nauttivat  liittoutumisesta  ja  tiimityöskentelystä  muiden 
pelaajien  kanssa.  He  pelaavat  mieluummin  ryhmässä  kuin  yksin  ja  saavat  enemmän  nautintoa 
yhdessä saavuttamisesta. (Yee, 2005a.)

Immersio (immersion)

Immersiolla tarkoitetaan karkeasti ottaen uppoutunutta zenmäistä tilaa videopeleissä, jolloin pelaaja 
tuntee olevansa osa pelimaailmaa (Brown & Cairns, 2004).

Löytäminen (discovery).  Pelaajat  jotka  nauttivat  pelimaailman  tutkimisesta,  kuten  sijaintien, 
tehtävien, informaation tai tavaroiden löytämisestä, joista muut ei välttämättä tiedä (Yee, 2005a).

Roolipelaaminen (role-playing).  Roolipelaaamista  harrastavat  henkilöt  nauttivat  tarinaan  ja 
pelimaailmaan  uppoutumisesta  luomansa  hahmon  kautta.  He  voivat  myös  roolipelata 
pelihahmoansa osana pelissä etenevää tarinaa ja sen pelimaailmaa pelaajineen. (Yee, 2005a.)

Kustomointi (customization).  Pelaajat,  jotka  nauttivat  pelihahmonsa  ulkoasun  muuntelemisesta. 
Heille on tärkeää, että heidän pelihahmollansa on uniikki tyyli. (Yee, 2005a.)

Eskapismi (escapism). Tähän luokkaan kuuluvat pelaajat pitävät MMORPG-pelejä paikkoina, joissa 
he voivat rentoutua ja unohtaa oikean elämän ongelmat ja stressin (Yee, 2005a.)

Yksittäistä  pelaajaa  ei  siis  voida  enää  nykypäivän  MMORPG-peleissä  jakaa  tiettyyn  luokkaan 
Bartlen mallin tavoin. Yeen mallin mukaisesti heidät voidaan silti erottaa toisistaan määrittelemällä 
heille pisteet kuhunkin motivaation luokkaan. Pelaajalla  voi siis olla korkeat pisteet esimerkiksi 
saavuttamisessa  ja  sosiaalisuudessa,  mutta  kumpikin  ovat  yhtä  tärkeässä  asemassa.  Vielä 
tärkeämpänä tekijänä Yeen malli  pystyy erottamaan tämän lisäksi pelaajan,  jolla on esimerkiksi 
korkeat  pisteet  kilpailemisessa,  mutta  puolestaan  matalat  tiimityössä,  joka  kertoisi  siitä  että 
tällainen  pelaaja  pyrkii  olemaan  muita  pelaajia  parempi  joko pelitaidoillaan  tai  varallisuudessa, 
mutta ei hae tähän tiimipelaamisesta etua, joka yleensä kuuluu MMORPG-pelien teemaan. Matalat 
pisteet  ovat  näin ollen  yhtä  mielenkiintoisia  henkilöiden vertailussa,  kuin korkeat  pisteet.  (Yee, 
2005a.)

2.3 MMORPG-käyttöliittymä

Tässä luvussa tarkastellaan lähemmin mitenkä pelikäyttöliittymä rakentuu ja lopulta tarkastellaan 
Wildstarin käyttöliittymätoteutusta.

2.3.1 Käyttöliittymän määrittely

Onnistunut  käyttöliittymäsuunnittelu  tekee  pelistä  helpommin  lähestyttävän  uusille  pelaajille, 
vähentää  oppimiskynnystä  ja  helpottaa  pelaajia  uppoutumaan  pelimaailmaan.  Käyttöliittymien 
kehitystarpeiden  kartoittamisella  pelaajien  näkökulmasta  pystytään  mahdollisesti  löytämään 
puutteita niin pelikäyttöliittymien laadusta, kuin käytettävyydestä, joilla on Rajasen ja Marghescun 
tutkimuksen mukaan huomattava vaikutus pelaajan päätökseen siitä hankiiko hän pelin. (Rajanen & 
Marghescu,  2006). Kaikki  nämä  ovat  tärkeitä  osia  pelin  menestyksen  kannalta,  mutta  siitä 
huolimatta  nykypäiväiset  pelikäyttöliittymän  suunnittelukriteerit  ovat  erittäin  abstrakteja  ja 
yleistäviä. Pelien käyttöliittymää ovat määritelleet muun muassa Saltzman vuonna 2000, Boyd 2004 
ja  Novak 2005,  joskaan  ei  kaikkia  peligenrejä  käsittäen.  Novakin  näkemys  on kahta  edeltävää 
laajempi ja sisältää molempien näkökulmat. (Hsu & Chen, 2009.) Siihen kuuluu grafiikaton (non-
video interface)  ja  graafinen  käyttöliittymä (video interface),  joista  grafiikaton  käyttöliittymällä 
sisältää kaikki pelaamiseen käytetyt  laitteistot,  kuten näppäimistön,  hiiren ja mahdollisesti  muut 
erilliset  laitteet.  Graafinen  käyttöliittymä  sisältää  puolestaan  kaiken  tietokonenäytöllä  näkyvän 
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tiedon pelattavasta pelistä, kuten esimerkiksi itse pelimaailman, pelaajan hahmon tilatietoineen ja 
käytettävissä olevat taidot. (Novak, 2005.)

Taulukko 2. Pelikäyttöliittymän elementti tyypit pohjautuen Novakin näkemykseen Hsun ja Chenin kuvasta 
2009.

Pelikäyttöliittymätyyppi Käyttöliittymäelementtien rakennusosat

Graafinen 
käyttöliittymä

Aktiivinen Pelikäyttöliittymä
Konfiguroitava 
käyttöliittymä Pelihahmon liikuttaminen ja sen toiminnot

Passiivinen Pelikäyttöliittymä

Konfiguroitava 
käyttöliittymä

Pelihahmon taso, kestävyys/taikapisteet, 
elämien määrä ja hahmon avatari

Kuvallinen 
käyttöliittymä

Pelimaailma

Taulukossa 2 ilmenee myös Novakin toinen näkemys 2009 Hsun ja Chenin selkeyttämänä, jossa 
Novak 2005 jakaa graafisen käyttöliittymän vielä kahteen osaan, aktiiviseen ja passiiviseen,  sen 
mukaan  onko se  pelaajan  kontrolloitavissa. Aktiivinen  osa  sisältää  pelissä  kaiken sen,  johonka 
pelaaja voi vaikuttaa jollain tapaa käyttöliittymän kautta, esimerkiksi oman pelihahmon liikkuminen 
ja kaikki muut sen osaamat interaktiotavat itse pelimaailmaan. Aktiiviseen osaan kuuluu myös pelin 
ulkoinen käyttöliittymä, joka sisältää esimerkiksi alkuvalikot ja asetukset. Passiivinen osa graafista 
käyttöliittymää  käsittää  puolestaan  kaikki  muut  elementit,  jotka  näyttävät  toki  oleellista  tietoa, 
mutta  eivät  ole  suoraan  käyttäjän  muunneltavissa.  Nämä  elementit  voidaan  jakaa  vielä 
konfiguroitavaan  ja  kuvalliseen  käyttöliittymään.  Esimerkiksi  pelaajan  hahmotaso  kuuluu 
konfiguroitavaan passiiviseen luokkaan. Pelaaja voi esimerkiksi nostaa hahmonsa tasoa, mutta se ei 
tapahdu  suoraan  käyttöliittymästä,  vaan  pelaaja  joutuu  suorittamaan  pelin  sisällä  erilaisia 
aktiviteetteja,  jotta  hänen  hahmonsa  saa  tarpeeksi  kokemusta  seuraavaa  tasoa  varten.  Samalla 
tavalla peleissä joutuu usein myös tekemään jotain ansaitakseen pelin sisäistä valuttaa, kuten kultaa. 
(Novak, 2005.) Novakin näkemyksestä poiketen tässä tutkimuksessa hahmon avatari on luokiteltu 
osaksi passiivista konfiguroitavaa käyttöliittymää. Nykyisin usein MMORPG-peleissä, kuten myös 
World of Warcraftissa (World of Warcraft, 2015b) ja Wildstarissa (Wildstar, 2015) hahmon avatari 
ei ole enää vanhaan tapaan hahmon päätä esittävä paikallaan oleva kuva.  Ennen avatarit edustivat 
vain valittua hahmoluokkaa ja sukupuolta,  eivätkä päivittyneet  vastaamaan sen hetkistä  hahmon 
kantamaa varustusta. Nykyisin nämä avatarit ovat korvattu samaa kokoa vastaavalla liikkuvalla 3D-
esityksellä  hahmon  tilatietojen  yhteydessä,  joka  päivittyy  vastaamaan  hahmon  reaaliaikaista 
ulkoasua, jos hahmo esimerkiksi  vaihtaa hiustyyliänsä tai  laittaa hatun päähän. Näin ollen tässä 
tutkimuksessa  avatari  on  epäsuoranaisesti  konfiguroitava  passiivinen  elementti.  Passiiviseksi 
kuvalliseksi  käyttöliittymän  elementiksi  voidaan puolestaan  monesti  laskea pelimaailman kartta, 
joka  ei  yleensä  ole  pelaajan  muokattavissa.  (Novak,  2005).  Varsinkaan  MMORPG-pelit  eivät 
yleensä  anna  pelaajien  muuttaa  pelimaailmaa  huomattavasti,  koska  sillä  olisi  vaikutusta  tällöin 
myös  muiden  pelaajien  pelikokemukseen  ja  se  olisi  peliä  pyörittäville  palvelimille  raskasta 
fysiikkalaskujen takia. Vielä nykyisilläkin nettiyhteyksillä ja viiveillä lähes jokainen MMORPG-
peli käyttää edelleen interpolaatiota ja extrapolaatiota pelihahmojen liikuttelemiseen, jotta saataisiin 
muodostettua illuusio täysin reaaliaikaisesta interaktiosta (Gil, 2005.)

Hsu ja Chen valitsivat MMORPG-käyttöliittymätutkimuksessaan 2009 tarkastelun kohteiksi World 
of  Warcraftin,  Maple  Storyn  ja  Perfect  Worldin ja he  keräsivät  näistä  yleisimmät 
käyttöliittymäelementit ja kategorisoivat ne graafisen käyttöliittymän osiin taulukon 2 mukaisesti. 
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Kaikista  edellä  mainituista  peleistä  löytyy  seuraavat  kymmenen  elementtiä.  Aktiivisena 
käyttöliittymänä  chatti,  hahmon  tiedot,  pikanäppäimet,  tavaraluettelo,  sosiaaliset  aktiviteetit, 
päävalikko ja avun etsintä/väärinkäytön raportointi -elementit. Passiivisina elementteinä jokaisesta 
näistä pelistä löytyi  hahmon tila,  minikartta ja pelimaailma. (Hsu & Chen, 2009). Vaikka nämä 
elementit  löytyvät  lähes  jokaisesta  MMORPG-peleistä  eri  tyyliasuineen  niin  siitä  huolimatta 
syvällisemmän  MMORPG-pelien  käyttöliittymäanalysoinnin  katsotaan  olevan  hankalaa  ja  näin 
ollen  vähäistä,  koska  kyseisessä  genressä  tapahtuvan  jatkuvan  kehityksen  vuoksi  myös 
käyttöliittymää  ja  sen  mahdollistamia  toimintoja  voidaan  milloin  vain  päivittää  tai  rajata  pois. 
(Cornett, 2004).

2.3.2 Tyypillinen käyttöliittymä

Vertaamalla  nykypäiväisen  MMORPG-pelin  käyttöliittymäelementtejä,  tässä  tapauksessa 
Wildstarin (kuva 4), esimerkiksi Meridian 59:n käyttöliittymään (kuva 1), voidaan huomata että jo 
tuolloin  MMORPG-pelistä  löytyi  lähes  kaikki  samat  elementit,  joskaan  ei  niin  hiottuina  kuin 
nykypäivänä. 

Kuva 4. Wildstarin käyttöliittymä.
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Kuvassa 4 on ruudunkaappaus MMORPG-pelistä  Wildstar  alkuperäisellä käyttöliittymällä, joskin 
tavallisesta 16:9 -kuvasuhteesta kapeammassa muodossa. Kuvaan on myös merkitty Hsun ja Chenin 
valitsemat yleisimmät käyttöliittymäelementit, joskin niistä hahmon tiedot, sosiaaliset aktiviteetit, 
avun  etsintä  ja  väärinkäytön  raportointi  ovat  piilotettu  päävalikon  taakse  monien  muiden 
toimintojen lisäksi.

Wildstarissa chatti luonnollisesti mahdollistaa kommunikaation muiden pelaajien kanssa. Sen kautta 
pelaaja  voi  kanavoida  viestinsä  halutessaan  esimerkiksi  tietylle  pelialueelle,  keskustelualueelle, 
henkilölle tai killalle. Chatti näyttää lisäksi myös omassa välilehdessään taisteluraportit. Hahmon 
tila  puolestaan  näyttää  hahmon  sen  hetkisten  kestävyys-  ja  suojapisteiden  tilanteet  kahdella 
erivärisellä mittarilla avatarin vieressä. Pelihahmo menehtyy jos se ottaa tarpeeksi vahinkoa niin 
että  kestävyyspisteet  pääsevät  loppumaan  suojan  huvennettua.  Näiden  mittareiden  yläpuolella 
näkyy myös pelihahmon nimi,  hahmotaso ja sen hetkiset  väliaikaiset  yleensä sekunteja kestävät 
hahmoa parantavat bonukset, niin sanotut buffit (buff). Ruudun alareunasta löytyy pikanäppäimet, 
joihin  pelaaja  voi  järjestää  hahmonsa  osaamia  kykyjä  haluttuun  järjestykseen  ja  valitsemiinsa 
pikanäppäimiin näppäimistössä ja käyttää niitä esimerkiksi taisteluissa liikkumisen ohella. Oikeasta 
alareunasta löytyy tavaraluettelon ikoni, josta avautuu ikkuna sisältäen hahmon mukana kantamat 
tavarat,  sekä pelinsisäiset  valuutat.  Oikean yläreunan  minikartta  puolestaan  näyttää  ylhäältäpäin 
kuvatun näkemyksen hahmon sijainnista pelimaailmassa ja lähellä olevien NPC-hahmojen palvelut. 
Vasemmasta alareunasta taas löytyy päävalikko, josta löytyy pitkä lista pelin erinäisiä tarjoamia 
palveluja ja aktiviteetteja, joista suurin osa on toki saatavilla pikanäppäimien kautta. Nämä kaikki 
elementit näkyvät itse 3D-pelimaailman päällä, jossa pelihahmolla liikutaan.

On  myös  hyvä  tietää  että  MMORPG-peleissä  käyttöliittymän  monimutkaisuus  ja  mahdollisten 
lähestymistapojen määrä pelin tilanteisiin nousee kun pelihahmo kehittyy ja oppii uusia kykyjä. 
Tätä  monimutkaisuutta  voidaan  kuitenkin  tarvittaessa  hallita  pelaajan  mieltymysten  mukaisesti 
esimerkiksi käyttöliittymälisäosilla, toisin sanoen addoneilla (addon). (Daeker ja muut, 2012.)

2.4 Käyttöliittymälisäosat

Tässä  luvussa  tarkastellaan  mistä  käyttöliittymälisäosat,  mitkä  ovat  niiden  rajoitukset  ja  mihin 
tarkoituksiin niitä yleensä käytetään.

2.4.1 Käyttöliittymälisäosien määrittely

Käyttöliittymälisäosat eli addonit koostuvat yleensä tyyliohjeista, skripteistä ja tekstuureista, joiden 
avulla olemassa olevaa käyttöliittymää voidaan muokata, täydentää tai luoda kokonaan uudestaan 
(Gilbert & Whitehead, 2007). World of Warcraft (WoWWiki, 2014) ja monet muutkin MMORPG-
pelit, Wildstar mukaan lukien, käyttävät addonien ohjelmointikielenä avoimen lähdekoodin LUA-
kieltä  (Packetdancer,  2014).  LUA-kielellä  toteutetut  addonit  eivät  ole  itsessään  suoritettavia 
tiedostoja vaan ne ovat pelaajan tietokoneella sijaitsevaa lähdekoodia (Gilbert & Whitehead, 2007). 
Pelit  voivat  tarvittaessa  dynaamisesti  kääntää  tätä  lähdekoodia  käyttöönsä  ja  korvata  sillä 
esimerkiksi peruskäyttöliittymän toiminnallisuutta (Whitehead & Roe, 2011). Yksittäisen addonin 
tarkoitus  voi  näin  ollen  vaihdella  yhden  visuaalisen  elementin  ulkoasun,  kuten  chatin 
uudelleenvärityksestä koko käyttöliittymän teeman ja toiminnallisuuden muuttamiseen. (Gilbert & 
Whitehead, 2007). 

Addonit  mahdollistaa  pelin  tarjoama  ohjelmointirajapinta,  jonka  avulla  kehittäjät  ovat  antaneet 
pelaajille vapauden kehittää ja räätälöidä pelin käyttöliittymää. Kehittäjillä on kuitenkin sääntöjen 
mukaan  oikeus  käyttää  pelaajien  keksimiä  innovaatioita  ja  näin  ollen  esimerkiksi  World  of 
Warcraftissa  on  ottanut  useita  ominaisuuksia  perus  käyttöliittymäänsä  pelaajien  kehittämistä 
addoneista (Gilbert & Whitehead, 2007). Addonit ovat ilmaisia, koska niiden kaupallistaminen on 
kiellettyä,  joten niitä  on runsaasti  saatavilla,  esimerkiksi  pelien  omilla  foorumeilla  tai  addonien 



18

lataukseen,  hallintaan  ja  jakamiseen  keskittyneistä  ohjelmistoista,  joista  yhtenä  tunnetuimpana 
mainittakoon Curse. Curse mahdollistaa helpon asennuksen ja päivitysten ylläpidon addoneille. Sen 
avulla pelaaja voi helposti  etsiä esimerkiksi  suosituimpia addoneja ja se myös muistaa pelaajan 
käyttämät addonit toista tietokonetta käyttäessä.

2.4.2 Käyttöliittymälisäosien rajoitukset

Räätälöinnin mahdollisuuksilla  on kuitenkin rajansa,  sillä addonien toteutus  riippuu täysin pelin 
tarjoamasta ohjelmointirajapinnasta. Täysin muita pelaajia kohtaan epäreilujen addonien tekeminen 
ei  yleensä  ole  mahdollista,  koska  liian  tehokkaat  toiminnallisuudet  rajataan  jo  pelin 
kehitysvaiheessa pois. Esimerkiksi World of Warcraftissa automaattinen hahmon liikuttaminen ja 
kohteen tai  taidon valinta  ei  ole mahdollista  addoneilla,  jotta  pelaamisesta  ei  pystyisi  tekemään 
täysin automatisoitua (Whitehead & Roe, 2011). Blizzard on esimerkiksi aina tarvittaessa kiristänyt 
World of Warcraftin ohjelmointirajapinnan rajoituksia, kun se on jotain kautta mahdollistanut lähes 
bottaamista (botting) eli automatisoitua pelaamista vastaavan toiminnallisuuden (Emmerich, 2009.) 
Parantajat pystyivät ennen esimerkiksi addonien avulla manuaalisen etsimisen sijasta skannaamaan 
oman  ryhmänsä  jäsenet  läpi  ja  parantamaan  heidän  väliaikaiset  heikkoutensa  (debuff)  yhdellä 
klikkauksella,  taikka  yhdellä  napilla  automaattisesti  etsimään  optimaalisimman  kohteen  ja 
parannustaian  käytettäväksi.  Tämä  mahdollisti  lähes  täydellisen  pelaamisen  yhtä  näppäintä 
painelemalla,  joka  ei  läheskään  vastaa  normaalia  tarkoitettua  pelikokemusta  (Emmerich,  2009.) 
Ylipäätään  minkäänlaisten  kolmansien  osapuolien  suunniteltua  pelikokemusta  muokkaavien 
ohjelmistojen ja  bottien käyttö  (Whitehead & Roe, 2011),  on hyvin  usein kielletty  MMORPG-
pelien  kohdalla,  kuten  myös  World of  Warcraftin  (Blizzard  Entertainment,  2012)  ja  Wildstarin 
(NCSOFT, 2014) käyttöehdoissa.

2.4.3 Käyttöliittymälisäosien käyttötarkoitukset

Yhä  useammat  MMORPG-pelit  nykypäivänä  mahdollistavat  erilaisten  addonien  käytön,  mutta 
niiden  vaikutusta  esimerkiksi  käyttöliittymäsuunnitteluun  ei  ole  tieteellisesti  tutkittu.  Vaikka 
addonit  koetaankin rajoituksista  huolimatta  enimmäkseen etua antavina  muihin  pelaajiin  nähden 
niin  tutkimus  World  of  Warcraftin  käyttöliittymälisäosista  (Targett  ja  muut,  2012)  osoittaa  että 
pelaajat eivät kuitenkaan pidä tällaista etua epäreiluna,  koska käyttöliittymälisäosat ovat kaikille 
vapaasti saatavilla ilman maksuja, eikä niiden asennus vaadi erityisiä taitoja. Targettin ja muiden 
tutkimukseen  osallistuneiden  pelaajien  addonit  enemmänkin  tekivät  erilaisten  toimintojen 
suorittamisesta hieman helpompaa ja automatisoivat taisteluiden ulkopuolisia pitkäveteisiä askareita 
normaaliin toimintatapaan nähden. Yksikään osallistujista ei kuitenkaan halunnut addoneja, jotka 
olisivat automatisoineet koko pelaamisen ilman heidän erillistä ohjaustaan. (Targett ja muut, 2012.)

Pelaajat  voivat  siis  räätälöidä  vakiona  tarjottavaa  käyttöliittymää  omien  mieltymyksiensä 
mukaiseksi,  esimerkiksi  sovittamaan  pelin  asettamat  kognitiiviset  vaatimukset  vastaamaan 
paremmin  yksilön  omia  kognitiivisia  resursseja  (Adinolf  ja  muut,  2011).  Tuntematon  ja 
monimutkainen käyttöliittymä voi esimerkiksi olla uudelle pelaajalle kognitiivisesti liian rasittava ja 
turhauttava  (Ang  ja  muut,  2006).  Toisille  peruskäyttöliittymä  voi  taas  tarjota  liian  vähän 
informaatiota heidän kognitiivisiin resursseihin nähden. Targettin ja muiden tutkimuksessa 2007 
vuonna 283 vastanneesta 78.42% oli sitä mieltä että World of Warcraftin peruskäyttöliittymä tarjosi 
liian vähän informaatiota. Vastaavasti vuoden 2011 tuloksissa, 58 vastanneesta 68.42% oli samaa 
mieltä.  Suurin  osa  vastanneista  koki  tosin  olevansa  keskivertoa  taitavampi  kyseisessä  pelissä. 
(Targett ja muut, 2012.) 
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3. Tutkimusmenetelmä

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa käytettyä  Nick Yeen 2005 kehittämää kyselyä  pelaajien 
motivaatioista  ja  sitä  täydentävää  teemahaastattelua.  Luvussa  selitetään  motivaatiot  kyseisten 
menetelmien valintaan ja kuinka ne ovat toteutettu. Lopuksi analysoidaan menetelmistä saadusta 
tiedosta vastaukset tutkimuksessa haettaviin kysymyksiin.

3.1 Nick Yeen motivaatiokysely

Nick  Yee  tutki  kuuden  vuoden  ajan  Daedalus-nimisellä  projektillansa  MMORPG-pelaajia 
psykologiselta  kannalta  ja  keräsi  tietoa  3200  vastaajan  perusteella  hallittavaksi  dataksi.  Yksi 
tutkimuksen haaroista oli muun muassa selvittää pelaajien eri motivaatioita itse pelaamiseen, joten 
hän loi  kerätyn  datan avulla  faktorianalyysillä  alaluokat  Bartlen  mallin  pohjalle  kehittämällensä 
jakaumalle  (taulukko  1)  pelaajien  motivaatioista,  joiden  pisteelliset  arvot  pystyttiin  luomaan 
regressioanalyysillä.  Tämän  pohjalta  hän  pystyi  kehittämään  kyselyn  pelaajien 
pelaamismotivaatioista  (Motivations  Assessment),  joka  koostuu  39  monivalintakysymyksestä. 
Kysely on vapaasti käytettävissä Yeen kotisivuilla (Yee, 2005b) ja se tarjoaa visuaaliset tulokset 
selityksineen  vastanneen  pelaajan  pelaamismotivaatioista.  Lopussa  on  myös  nähtävillä 
kokonaismääräinen arvio siitä  mitenkä pelaajan motivaatiot  sijoittuvat  prosentuaalisesti  kolmeen 
pääluokkaan ja niiden aliluokkiin suhteessa aiempiin kerättyihin 3200 pelaajaan.

3.2 Teemahaastattelu

Teemahaastattelu  eli  strukturoimaton  haastattelu  pohjautuu  Mertonin,  Fisken ja  Kendallin  1956 
julkaistuun  kirjaan  The  Focused  Interview,  jossa  tämä  menetelmä  on  esitetty.  Tätä  laadullisen 
tutkimuksen  menetelmää  käytettäessä  tiedetään  että  haastateltavilla  on  tietämystä  tutkittavasta 
aiheesta ja yhteiskuntatieteilijä eli tässä tapauksessa itse tutkija on perillä tutkittavasta ilmiöstä joko 
sisältö-  tai  tilanneanalyysillä,  jonka perusteella  hän voi  tehdä haastattelurungon.  Itse haastattelu 
suunnataan lopuksi tutkittavien henkilöiden subjektiivisiin kokemuksiin tilanteista, joita tutkija on 
ennalta  analysoinut.  (Merton,  Fiske  &  Kendall,  1956.)  Teemahaastattelu  on  tyyliltään  lopulta 
joustava, eikä siinä käytettävien kysymysten tarkka muoto ja järjestys ole oleellista, vaan haastattelu 
etenee keskeisten teemojen varassa vapaan keskustelun myötä. Tämän vuoksi voidaan hyvin tuoda 
esille ihmisten omat näkemykset ja heidän antamat merkitykset tutkittavan aiheen asioille sen sijaan 
että itse tutkija olisi pääpainona etsittävän tiedon lähteenä. Näin ollen teemahaastattelu sopii myös 
tutkimukseen aihealueesta, jota ei ole aiemmin kartoitettu (Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, 2008). 

3.3 Tutkimuksen toteutus

Tässä  tutkimuksessa  hyödynnettiin  Yeen  motivaatiokyselyä  teemahaastateltavien  pelaajien 
pelaamismotivaatioiden  selvittämiseen,  jotta  lopullisia  tuloksia  voitaisiin  analysoida  myös 
vastanneiden pelaajatyyppien  kannalta.  Tämä katsottiin  tutkimuksen kannalta  oleelliseksi,  koska 
MMORPG-pelien  monimutkaisuus  vaatii  parhaillaan  huomion  jakamista  useiden 
käyttöliittymäelementtien  kesken,  joten  mahdollisten  tiettyyn  pelaamismotivaatio  ylä-  tai 
aliluokkaan  liitettävien  pelaajien  yleisen  toiminnallisuuden  tarpeiden  kartoittaminen  Wildstarin 
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peruskäyttöliittymän ulkopuolelta, esimerkiksi addoneista, olisi sekä käyttöliittymäkehityksen, että 
taloudellisen  menestymisen  kannalta  erityisen  mielenkiintoista.  MMORPG-pelit,  kuten  myös 
Wildstar  noudattaa  vankasti  perinteistä  käyttöliittymälinjaa,  mutta  kuten  luvussa  2.3.3  mainiten 
Targettin  ja  muiden  tutkimuksessa  2012  huomattiin,  että  myös  vuosina  2007  ja  2011  genren 
huipulla  oleva  World  of  Warcraftin  vuosia  hiottu  käyttöliittymä  tarjosi  vastanneista  pelaajista 
enemmistön  mielestä  liian  vähän  informaatiota  heidän  tarpeillensa.  Näin  ollen  on  myös 
todennäköistä  että  Wildstarin nykyisestä  käyttöliittymästä  löytyy  kehitettävää,  jotta  se soveltuisi 
mahdollisimman hyvin kaikenlaisille pelaajille.

Teemahaastatteluosuudella pyrittiin selvittämään seuraavat kolme asiaa:

1. Mitä mieltä pelaajat ovat nykyisestä Wildstarin käyttöliittymätoteutuksesta.
2. Käyttävätkö he addoneja.
3. Tuntevatko he kaipaavansa jotain käyttöliittymäelementtiä tai toiminnallisuutta muista 

MMORPG-peleistä. 

Näillä kolmella teemalle pyrittiin eri tavoin hakemaan tietoa nykyisen käyttöliittymän tilanteesta ja 
pelaajien  omista  tarpeistaan,  koska  käyttöliittymään  tottunut  pelaaja  ei  välttämättä  osaa  heti 
tunnistaa  sen  puutteita  ja  omia  addoneilla  täydennettävissä  olevia  tarpeitaan.  Tutkimuksen 
toteutusta  lähdettiin  rakentamaan  teemahaastattelun  ympärille,  koska  sen  nähtiin  soveltuvan 
parhaiten  aineistonhankintamenetelmänä  pelaajille  heidän  ollessa  omassa  elementissään, 
pelaamassa.  Ennen varsinaisia haastatteluja  järjestettiin  kuitenkin muutama esihaastattelu,  joiden 
perusteella pystyttiin näkemään kuinka suunniteltu toteutus tulisi lopulta toimimaan käytännössä. 
Esihaastatteluissa  ei  kuitenkaan  tullut  esille  tuloksiin  vaikuttavia  muutostarpeita,  joten  niihin 
osallistuneet pelaajat otettiin lopulta mukaan varsinaisiin osallistujiin.

Toteutuspuoli  hoidettiin  niin  sanotusti  kentällä,  eli  tutkija  meni  itse  Wildstarin  pelimaailmaan 
tavallisena  pelaajana.  Halukkaita  haastateltavia  haettiin  satunnaisesti  ympäri  pelimaailmaa,  jotta 
otannasta saataisiin mahdollisimman kattava erilaisten ja eri pelivaiheissa olevien pelaajien kesken. 
Itse  hakeminen  tapahtui  pelin  chatin  kautta,  jossa  tutkija  ilmoitti  samalla  pelialueella  oleville 
pelaajille  hakevansa  vapaaehtoisia  haastatteluun  koskien  pelin  käyttöliittymää  ja  samalla 
selvitettäisiin millaisia pelaajia he ovat Yeen motivaatiokyselyllä. Yeen kyselystä ja varsinaisesta 
haastattelusta muodostuvan kokonaisuuden kerrottiin kestävän esihaastatteluiden pohjalta noin 20 
minuuttia.  Ajan säästämisen vuoksi halukkaiden haastateltavien määrää haluttiin kuitenkin nostaa 
ilmoittamalla haastateltavien hakemuksen yhteydessä, että kaikkien osallistujien kesken arvottaisiin 
pelinsisäinen esine, jota käyttämällä pelaaja saa 30 päivää ilmaista peliaikaa. Samalla toki pyrittiin 
haastattelun  houkuttelevan myös  ei  niin  auttavaisia  pelaajia,  jotta  haastattelutuloksista  saataisiin 
mahdollisimman  monipuolisia. Itse  haastattelussa  ensimmäisenä  haastattelijat  ohjattiin  chatissa 
kerrotun  linkin  kautta  Yeen  kyselyyn,  jonka  tulokset  heidät  ohjeistettiin  kopioimaan  Pastebin-
nimisen sivuston kautta tutkijalle. Kyseinen sivusto generoi linkin haastateltavan sinne liittämiin 
tuloksiin,  josta  tutkija  kopioi  ne talteen.  Tämän jälkeen siirryttiin  itse  teemahaastatteluun,  jossa 
keskusteltiin läpi tutkijan päättämät aiheet. Haastattelut kestivät lopulta 20 minuutista noin tuntiin ja 
osa  pelaajista  jatkoi  keskustelua  käyttöliittymästä  vielä  senkin  jälkeen kun teemat  oli  käsitelty. 
Yksikään pelaaja ei myöskään keskustelujen pohjalta vaikuttanut olevan vaivaantunut haastattelun 
takia.

Pelaajat  saivat  siis  haastattelussa olla  tutussa ympäristössä anonyymeinä  nimimerkkiensä takana 
täysin  omina  itsenään  ja  tutkijan  ollessa  vain  yksi  tavallinen  pelaaja  muiden  keskuudessa, 
esimerkiksi haastattelutilaisuuteen tarvittu mitään normaalista keskustelusta poikkeavaa järjestelyä. 
Myös tarkentavien kysymysten esittäminen oli helppoa niin tutkijalle kuin haastateltavalle, koska 
Wildstarin  pelikäyttöliittymä  oli  koko  ajan  kummankin  nähtävillä  ja  tarkasteltavissa.  Tämä 
mahdollisti  myös  sen  että  kaikki  haluttu  tieto  voitiin  kerätä  yhdellä  kerralla,  eikä  myöhemmin 
tarvinnut turvautua esimerkiksi sähköpostiin selvennysten toivossa. Haastattelujen tapahtuessa itse 
pelissä  myös  haastateltavien  löytäminen  oli  helppoa  ja  tehokasta,  koska  jokainen  samalla 
pelialueella  chattia  lukeva  oli  potentiaalinen  haastateltava.  Tämä  puolestaan  sopi  hyvin  myös 
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teemahaastatteluun,  koska  vastauksia  tuli  lopulta  oletetusti  erilaisilta  pelaajilta  ja  moneen  eri 
suuntaan, jotka ovat kaikki kuitenkin tutkimuksen kannalta relevantteja. Haastattelun tallentaminen 
hoitui puolestaan tehokkaasti pelin chatin avulla, josta kaikki käyty keskustelu pystyttiin helposti 
ottamaan  haastattelujen  lopuksi  talteen.  Haastattelut  taltioitiin  sellaisenaan  englanninkielisenä, 
koska se on Wildstarin virallinen puhekieli pelaajien kesken. Haastatteluja ei myöskään lähdetty 
suomentamaan tulosten esitystä varten, jotta pelaajista saatu informaatio pysyisi mahdollisimman 
alkuperäisenä, eikä sen merkitys pääsisi mahdollisesti vääristymään.
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4.  Tulokset

Tässä luvussa esitetään ensin haastatellut pelaajat ja heidän pelaamismotivaatiotulokset. Sen jälkeen 
analysoidaan teemahaastattelusta syntyneet merkittävimmät löydökset huomioiden niihin liittyvien 
pelaajien pelaamismotivaatiot mahdollisten korrelaatioiden tunnistamiseksi.

4.1 Haastatellut pelaajat ja heidän pelaamismotivaatiot

Tutkimuksessa  haastateltiin  lopulta  kymmentä  eri  pelaajaa  (taulukko  3)  ja  heistä  puolet  oli 
haastatteluhetkellä  alle  50  hahmotason,  joka  oli  tutkimusta  tehdessä  Wildstarin  sen  hetkinen 
maksimitaso.

Taulukko 3. Haastateltujen pelaajien hahmotasot ja käytössä olevien addonien määrä.

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hahmotaso 50 50 27 50 31 19 20 50 20 50

Addoneja käytössä 4 7 1 6 5 9 0 8 1 0

Kaikille  pelaajille  addonit  olivat  entuudestaan tuttuja,  sillä niitä  oli  käytössä nollasta  yhdeksään 
kappaletta keskiarvon ollessa noin neljä. Haastatteluhetkellä käytössä olevien addonin määrä ei toki 
vastaa lopullista käytettyjen addonien määrä, sillä pelaamisvaiheella oli huomattava vaikutus niiden 
käytön määrään,  kuten myös  pelaajan  tietokoneen  tehokkuudella.  Esimerkiksi  ennen varsinaista 
haastavampaa  loppupelin  sisältöä,  joka  avautuu  hahmontason  50  jälkeen,  pelaajilla  ei 
ymmärrettävästi  ole  niin  merkittävää  tarvetta  tiimityötä  tehostavien  addonien  käyttöön  vaan  he 
pystyvät  nauttimaan  pelin  tarjoamasta  sisällöstä,  kuten  tarinasta  ja  siihen  liittyvistä  tehtävistä 
sellaisenaan. 7. pelaaja oli ainoa, joka ei ollut vielä käyttänyt addoneja, mutta oli kuitenkin yrittänyt 
manuaalisesti asentaa yhtä ja epäonnistunut siinä. Hän kuitenkin vielä arvio hankkivansa addoneja 
myöhemmin.

Maybe when I've spent some more time in the game. I have yet to level a character to 
50. (Pelaaja 7)

Puolestaan myös loppupelin puolella osan addonien tarpeista putoaa, kun suurin osa tehtävistä on 
tehty.  Esimerkiksi  pelaaja  10  muisteli  käyttäneensä  ainakin  neljää  eri  addonia,  mutta  nykyisen 
pelinsä  keskittyessä  lähinnä  yksin  toimimiseen,  hän  koki  pelin  käyttöliittymän  olevan itsessään 
riittävä ilman addoneja. 

No need yea, almost installed a DPS meter to see my own dps but that wasnt important 
enough...I feel the game is good enough without addons. (Pelaaja 10)

Hän kuitenkin mainitsi ottavansa addoneja uudestaan käyttöön, jos hän sattuu palaamaan tiimityötä 
vaativaan sisältöön. Pelaaja 8 sanoi puolestaan että asentaisi vielä useampia addoneja, jos hänen 
ruudunpäivityksensä pelissä pysyisi korkealla heikon tietokoneen takia. Näin ollen ainakin teoriassa 
kaikilla haastatelluilla pelaajilla tulee olemaan jossain pelaamisensa vaiheessa addoneja käytössä.
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Taulukko 4. Haastateltujen pelaajien pelaamismotivaatiotulokset 

Pelaaja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sijoitus pääluokassa: Saavuttaminen 95% 84% 32% 71% 91% 30% 62% 60% 11% 78%

Sijoitus aliluokassa: Edistyminen 94% 86% 46% 79% 61% 64% 65% 33% 7% 88%

Sijoitus aliluokassa: Mekaniikka 90% 60% 30% 40% 90% 19% 62% 82% 29% 64%

Sijoitus aliluokassa: Kilpaileminen 81% 85% 26% 75% 99% 10% 47% 64% 26% 50%

Sijoitus pääluokassa: Sosiaalisuus 58% 86% 91% 45% 78% 42% 68% 95% 7% 87%

Sijoitus aliluokassa: Sosialisaatio 34% 94% 77% 34% 79% 28% 79% 94% 3% 93%

Sijoitus aliluokassa: Ihmissuhteet 88% 88% 69% 83% 79% 83% 52% 79% 9% 93%

Sijoitus aliluokassa: Tiimityö 43% 27% 96% 23% 51% 23% 51% 88% 59% 26%

Sijoitus pääluokassa: Immersio 11% 98% 60% 88% 69% 67% 56% 19% 65% 7%

Sijoitus aliluokassa: Löytäminen 19% 69% 22% 94% 39% 90% 33% 16% 34% 4%

Sijoitus aliluokassa: Roolipelaaminen 16% 94% 68% 71% 51% 54% 53% 11% 60% 7%

Sijoitus aliluokassa: Kustomointi 43% 95% 79% 80% 97% 9% 67% 41% 80% 5%

Sijoitus aliluokassa: Eskapismi 7% 96% 58% 55% 39% 92% 71% 74% 71% 97%

Taulukossa  4  esitetään  tutkimuksen  tulokset  haastateltujen  pelaajien  pelaamismotivaatioista 
prosentuaalisina sijoituksina kussakin pelaamismotivaatioluokassa perustuen Nick Yeen testiin ja 
sen  3600  pelaajan  otantaan.  Arviointi  mahdollisista  korrelaatioista  addonien  käyttöön  tehtiin 
perustuen Yeen mainitsemaan  40-60%:n raja-alueeseen.  Pelaajan  sijoittuessa  motivaatioluokassa 
esimerkiksi  50%:n  kohdalle  hän  on  3600  henkilön  otannasta  sijoittunut  keskelle,  jolloin  häntä 
enemmän ja vähemmän luokkaan kuuluvia on keskimäärin yhtä paljon. Näin ollen tälle keskivälin 
ympärille  sijoittuvien  pelaajien tulokset  eivät  ole  yhtä  mielenkiintoisia  kuin ääripäitä  edustavat. 
(Yee, 2005b). Siispä taulukossa 4 on värjätty tummemmalla taustavärillä kaikki alle 40%:n ja yli 
60%:n sijoittuvat tulokset, jotka katsotaan merkittäviksi ja ne otetaan mukaan korrelaatioarviontiin. 
Mahdolliset  korrelaatiot  pelaamismotivaatioluokkien  ja  löydösten  välillä  katsottiin  merkittäviksi, 
jos jokaisella asiaan kuuluvalla pelaajalla oli merkittävät tulokset tarkasteltavassa luokissa.

4.2 Mielipide nykyisestä käyttöliittymästä

Teemahaastattelun  ensimmäisessä  osiossa  Wildstarin  nykyinen  käyttöliittymä  sai  sellaisenaan 
enimmäkseen  positiivista  palautetta  kaikilta  haastatelluilta  lähinnä  selkeydestä  ja 
omanperäisyydestä.



24

I do like it a lot actually. It has gotten something new and refreshing in my eyes :) Sure 
there are bugs and i'd like to change some things without addons. But overall it is a solid 
and nice looking interface for a game like this :) (Pelaaja 3)

I think that I quite like the design of it because it feels unique and doesn't make me feel 
"Oh, this is just like..." (Pelaaja 4)

it's simple and powerful. (Pelaaja 6)

Simple is what comes to mind. Coming from World of Warcraft it's certainly different. 
… UI as it is, it's nice and clean. (Pelaaja 7)

UI gets job done, not too messy but not too simplistic either (Pelaaja 10)

Ainoastaan kaksi pelaajaa, 2 ja 6, olivat hankkineet peruskäyttöliittymän korvaavan addonin. Syyksi 
osoittautui  pelaajan  2 osalta  peruskäyttöliittymän  raskaus pelatessa heikolla  tietokoneella,  mutta 
myös 9. pelaaja oli huomannut saman asian.

I like the regular one, it's well designed (apart from the fps drop). (Pelaaja 2)

i generally like the style i guess – but it does seem a bit laggy at times. (Pelaaja 9)

Kaksi muuta pelaajaa, 1 ja 3, puolestaan mainitsi törmänneensä pariin satunnaiseen bugiin, jossa 
jokin elementeistä heitti näytöllä virheilmoituksen. Koska Wildstarin käyttöliittymä on kuitenkin 
rakennettu saman rajapinnan pohjalta mitä addonit käyttävät, yhden elementin kaatuminen ei kaada 
mukanaan koko peliä. Näin ollen bugit eivät olleet kriittisiä. 

Ainoa  huomattava  esille  noussut  osa-alue,  josta  löytyi  parantamisen  varaa  tähän  mennessä  oli 
buffien ja debuffien esitys hahmon tilan yläpuolelta. Yhtä aikaa näkyviä buffeja ja debuffeja on 
rajoitettu määrä, jonka jälkeen uudet eivät enää näy käyttöliittymässä, ennen kuin aiemmat ovat 
kuluneet  pois.  Tämä estää jokaisen  buffin ja  debuffin tarkan seuraamisen varsinkin isoimmissa 
taisteluissa (raid), joissa on interaktiossa parhaillaan useita kymmenien pelaajia ja hirviöitä, jolloin 
buffeja ja debuffeja esiintyy tavallista yksinpelaamista huomattavasti enemmän. 

I think that how they show buffs are in need of a workover. It's very bad design that they 
just dissappear out of frame. It would be nice to be able to toggle and tweak how they 
were displayed. Like having a line for >1min buffs and ect with other criteria. Would 
making it a lot easier to keep track of what you need to know (Pelaaja 4)

The only thing that I've noticed are the buffs, I find they behave.. Weird. (Pelaaja 7)

certainly debuffs and buffs are hard to keep track of in this game in raids (Pelaaja 8)

a bit cleaner indication of debuffs would be welcome? (Pelaaja 10)

Yhteensä  viisi  henkilöä,  pelaajat  4,  7,  8,  9  ja  10  mainitsivat  tämän  ongelman  nykyisessä 
käyttöliittymässä ja yllättäen ainoastaan pelaaja 4 oli hakenut asiaa korjaavan addonin käyttöönsä.

Buffien  ja  debuffien  seurantaan  liittyvien  addonien  voidaan  päätellä  teoriassa  tarkoitukseltaan 
kuuluvan  lähinnä  mekaniikan,  kilpailemisen  ja  tiimityön  pelaamismotivaatioaliluokkiin.  Näiden 
viiden  pelaajan  väliltä  ei  kuitenkaan  löytynyt  korrelaatiota  näiden  kyseisten 
pelaamismotivaatioluokkien  välillä,  joten  ongelmaa  ei  voida  yhdistää  tiettyyn 
pelaamismotivaatioluokkaan. 
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4.3 Addonien käyttö

Jokaiselle  haastatteluun  osallistuvalle  addonit  olivat  siis  jo  entuudestaan  tuttuja,  vaikka 
haastateltavia haettaessa ei edes mainittu sanaa addon. Teemahaastattelun toisella osuudella keltään 
pelaajalta ei kuitenkaan löytynyt negatiivista asennetta addoneja kohtaan, vaikka henkilö ei olisi 
sillä hetkellä niitä käyttänytkään, kuten pelaajien 7 ja 10 kohdalla. Tutkimuksen kannalta olisi ollut 
erittäin  mielenkiintoista  löytää  myös  poikkeuksia,  koska  pelin  suunnitellun 
käyttöliittymäkokemuksen muuttamisen voisi luulla joidenkin kokevan eräänlaisena huijaamiseen 
rinnastettavana  helpotuksena  tai  tarkoitetun  immersion  rikkojana.  Varsinaisia  esille  nousseita 
muutostarpeita  käyttöliittymässä  löytyi  kaikkien  haastateltujen  kesken  kolme.  Vahinkomittari, 
tehtäväjäljitin, sekä tehokkaampi kestävyys- ja suojapisteiden seuranta.

Vahinkomittari (DPS meter) kertoo paljonko pelaaja ja hänen tiiminsä pystyy tekemään vahinkoa 
per sekunti (DPS, damage per second), joka on sekä oman että tiimin tehokkuuden kartoittamisen 
kannalta  lähes  välttämätön,  myös  hyvin  useasta  muustakin  MMORPG-pelistä  tuttu  addoni. 
Kuluneen ajan ja viholliseen aiheutetun vahingon suhteen laskemisen avulla pelaajat voivat kokeilla 
erilaisia  sekä  varuste-  että  taitoyhdistelmiä  ja  taitojen  aktivointijärjestyksiä  löytääkseen 
optimaalisimman tavan pelata mahdollisimman tehokkaasti.

Potentiaalisia vahinkomittarin käyttäjiä oli yhteensä seitsemän. Varsinaisia käyttäjiä haastattelujen 
aikana oli kuitenkin vain kolme - pelaajat 1, 4 ja 5. Pelaaja 7 oli yrittänyt manuaalisesti asentaa 
kyseistä  addonia  automatisoivien  ohjelmien  sijaan,  kuten  luvussa  1.3.1  mainittu  Curse,  mutta 
epäonnistunut siinä.

I've tried downloading a DPS meter addon ... I didn't figure out how to make it work 
though. (Pelaaja 7)

Pelaaja  8  puolestaan  mainitsi  että  asentaisi  vahinkomittarin,  jos  hänen  tietokoneensa  kestäisi 
enemmän rasitusta.  Pelaaja 10 oli  taas aiemmin käyttänyt  vahinkomittaria,  muttei  tarvinnut  sitä 
nykyisessä pelaamisessa. Hän sanoi kuitenkin hankkivansa sen takaisin, jos vielä päättäisi palata 
raiditoimintaan. Viimeisenä taas pelaaja 3 oli kiinnostunut näkemään oman vahinkoa per sekunti 
-lukemansa  verrattuna  muihin,  mutta  samalla  pohti  että  sisäänrakennettuna  ominaisuutena 
vahinkomittari voisi aiheuttaa syrjintää raiditoiminnassa, jossa ihmisiä valikoitaisiin mukaan heidän 
numerollisen  tehokkuutensa  perusteella,  eikä  varsinaisin  pelaamisen,  tiimityöskentelyn  ja 
kommunikaatiotaitojen  perusteella,  jotka  ovat  vähintäänkin  yhtä  merkittävässä  roolissa 
Wildstarissa. 

it's just to see my dmg compared to others... but if it was a built in feature i bet that a lot 
of people wouldn't take you in a raid if you are not doing x amount dmg. (Pelaaja 3)

Esimerkiksi  haastavissa  loppupelin  taisteluissa  kerrankin  väärässä  paikassa  väärään  aikaan 
seisominen johtaa välittömään kuolemaan, jolloin pelaajan tuoma apu taisteluun loppuu kokonaan. 
Pelistä löytyy kuitenkin myös sen verran vakavasti pelaavaa porukkaa, että syrjimisen esiintyminen 
on mahdollista jos vahinkomittari olisi sisäänrakennettu ominaisuus.

Pelaamismotivaatioluokiltaan  vahinkomittari  kuuluu  teoriassa  enimmäkseen  edistymiseen, 
mekaniikkaan ja kilpailemiseen, mutta näitäkään luokkia vertailemalla pelaajien motivaatiotulosten 
kesken  ei  löytynyt  selvää  korrelaatiota,  vaikkakin  viidellä  näistä  seitsemästä  oli  merkittävä 
sijoittuminen saavuttamisen yläluokassa.
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Toisena esille nousseena tarpeena oli erilaiset tehtäväjäljittimet (quest tracker), jotka esimerkiksi 
opastavat käyttöliittymässä visuaalisesti mihinkä pelaajan täytyy mennä edetäkseen sen hetkisessä 
tehtävässä, eikä pelaajan tarvitse näin ollen lukea niin tarkasti tehtävänantoa tai päätellä seuraavaa 
vaadittavaa vaihetta. Tehtäväjäljittimet näyttävät myös pelimaailmassa liikkuessa jos lähistöllä on 
suoritettavia  tehtäviä,  joten  pelaajan  ei  tarvitse  itse  olla  tarkkana  siitä  missä  liikkuu  ja  olisiko 
kyseisellä  alueella  joitakin  hänen  tehtäviinsä  liittyviä  kohteita.  Tehtäväjäljittäjän  tarpeelliseksi 
näkeviä  pelaajia  olivat  2,  4,  6  ja  8,  joista  viimeisin  oli  poistanut  sen  siirryttyään  loppupelin 
sisältöön.  Näiden  lisäksi  pelaaja  5  käytti  addonia,  joka  selkeyttää  nykyistä  pelin  tehtävälistaa 
helpommin seurattavaksi.

Tehtävien  tekemiseen  liittyvät  addonit  kuuluvat  teoriassa  pelaamismotivaatioluokiltaan 
edistymiseen,  kilpailemiseen,  löytämiseen  ja  roolipelaamiseen,  mutta  haastatelluiden 
pelaamismotivaatiotuloksia  vertailemalla  näissäkään  luokissa  ei  ollut  havaittavissa  selvää 
korrelaatiota.

Kolmantena  ja  viimeisenä  teemahaastattelun  toisessa  osuudessa  esille  nousseena  tarpeena  oli 
kestävyys-  ja  suojapisteiden seuranta.  Pelaajien mukaan Wildstarin  peruskäyttöliittymä  ei  tarjoa 
numerosta  kiinnostuneille  tarkkaa  ja  selkeää  esitystä  sekä  oman  että  muiden  hahmojen 
kestävyydestä. Ilman pelin asetuksissa käyntiä, pelaaja näkee sekä kestävyys- että suojapisteet vain 
suunnikkaan muotoisina palkkeina, jotka lyhenevät varsinaisten pisteiden vähentyessä. Varsinaisten 
numeroiden tietäminen vaatii  hiiren viemistä kyseisten palkkien päälle.  Asetuksista saa toisaalta 
laitettua päälle joko numerollisen tai prosentuaalisen esityksen jäljellä olevista pisteistä palkkien 
päällä, muttei kumpaakin yhtä aikaa. 

Pelaajista  1,  5,  8  käyttivät  haastatteluhetkellä  hahmon  sekä  muiden  kohteiden  kestävyyden 
seuraamisesta selkeyttäviä addoneja.

it allows you to customize how the player plates look in game so it's more easy to see 
health / shield (Pelaaja 8)

Pelaaja  10  oli  puolestaan  ennen  käyttänyt  vielä  ollessaan  raiditoiminnassa.  Aiemmassa 
kysymyksessä koskien nykyistä  Wildstarin  käyttöliittymää,  myös  pelaaja  4 oli  maininnut  tämän 
alueen olevan yksi vakiopekäyttöliittymän heikkouksista

I'd like to be able to turn on the function of seeing numbers and/or procentages on the 
health bars of self and target (Pelaaja 4)

Viimeinen  kyseiseen  puutteeseen  liittyvä  huomio  tuli  pelaajalta  9  viimeisestä 
teemahaastattelun osuudesta, joka käsitellään seuraavassa luvussa.

i have nit-picky issues like, i can't see my exact health / percentage / difference on my 
character ... health-bar thing came from an old addon i'd used in wow … it showed 
current health, total health, missing health (total - current), and, i think, a percentage 
(Pelaaja 9)

Yhteensä  siis  kuusi  henkilöä  tunnistivat  tämän  puutteen.  Jos  selkeämpään  kestävyyden 
seurantaan teoreettisesti  liittyviä  motivaatioluokkia,  mekaniikkaa  ja  kilpailemista,  tutkitaan 
ainoastaan kolmen aiheeseen liittyvän addonin käyttävien pelaajien, 1, 5 ja 8 kesken, voidaan 
huomata  että  heillä  kullakin  on  merkittävät  tulokset  kummassakin  aliluokassa.  Kaikilla 
kolmella on myös merkittävä sijoittuminen saavuttamisen yläluokassa, mutta jos vertailuun 
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otetaan mukaan muut puutteen huomioineet, pelaajat 4, 9 ja 10, selkeää korrelaatiota ei ole 
enää havaittavissa.

4.4 Tarpeet muista MMORPG-peleistä

Teemahaastattelun  viimeisellä  osiolla  pyrittiin  kaivamaan  esille  käyttöliittymän  puutteita,  jos 
pelaajat  miettivät  aiempia  kokemuksiaan  muiden  MMORPG-pelin  käyttöliittymien  kanssa. 
Oletettavasti jokainen pelaaja oli aiemmin pelannut MMORPG-pelejä, koska kuukausimaksullinen 
peli  ei  todennäköisesti  ole  genreen  tutustuvan  ensimmäinen  valinta  enää  nykypäiväisellä 
tarjonnalla.

Viimeisenä merkittäväksi puutteeksi tutkimuksessa nostettiin tässä osiossa huutokauppaan (auction 
house)  ja  hyödykkeiden  vaihtamiseen  (commodity  exchange)  liittyvät  toiminnallisuudet.  Pelaaja 
pääsee kumpaankin käsiksi erillisten NPC-hahmojen kautta ja niiden avulla hoidetaan pääasiassa 
suurin  osan  tavaran  vaihdosta  pelaajien  välillä.  Parannettavan  varaa  ilmeni  esimerkiksi 
turhauttavassa valikoiden navigoinnissa.

I'd like to see a better designed auction house and CHX. As it stand now it can be really 
frustrating buying stuff on say page 15 because the window is resetting back to page 1 
forcing you to scroll thru and click thru the list again. (Pelaaja 1)

Myös  pelaaja  5  mainitsi  teemahaastattelun  ensimmäisessä  osiossa  törmänneensä  vastaavaan 
turhautumiseen.

when I place sell order, button to chose item for sell is disabled, need to change page tab 
to be able use it (Pelaaja 5)

Näiden  kahden  lisäksi  pelaajat  2  ja  9  ilmoittivat  haastattelun  toisessa  vaiheessa  käyttävänsä 
alueeseen  liittyviä  addoneja  esimerkiksi  tarkemman  hintaseurannan  vuoksi,  mitä 
peruskäyttöliittymä ei tarjoa. Yhteensä siis neljä henkilöä näki tämän teoriassa lähinnä mekaniikka- 
ja kilpailu pelaamismotivaatioluokkiin kuuluvan puutteen, mutta heidän väliltä ei kuitenkaan ole 
löydettävissä korrelaatiota kummassakaan luokassa.
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5. Pohdinta

Tässä  luvussa  vastataan  kahteen  tutkimuksen  tutkimuskysymykseen  haastatteluista  saatujen 
löydösten perusteella ja pohditaan jatkotoimenpiteiden mahdollisuuksia.

5.1 Wildstarin nykyinen käyttöliittymä

Haastatellut  pelaajat  olivat  siis  kaikki  pääosin  positiivisella  kannalla  Wildstarin  nykyisestä 
käyttöliittymätoteutuksesta.  Varsinaiseen ulkoasumuutokseen ei  ole tutkimusten tulosten mukaan 
tarvetta,  mutta toiminnallisuudessa ja varsinaisen pelidatan esityksessä löytyi  kehitettävää,  koska 
esille nousi viisi kohdetta, joissa haastateltavat näkivät puutetta ja osa oli hakenut niihin korjausta 
addoneista.

Tutkimuksen ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli:

1. Mitkä ovat yleisimmin esiintyvät käyttöliittymän kehitystarpeet Wildstarissa?

Tähän vastauksena tulosten pohjalta on seuraava lista:

1. Buffien ja debuffien tehokkaampi esitys
2. Vahinkomittari
3. Tehtäväjäljitin
4. Kestävyys- ja suojapisteiden tehokkaampi esitys
5. Huutokauppa ja hyödykkeiden vaihtaminen tehokkaammaksi 

Tutkimuksen  otannan  ollessa  vain  10  pelaajaa,  varsinkaan  kaikkia  löydettyjä  käyttöliittymän 
kehitystarpeita ei voida toki suoraan pitää itsestään selvinä muutostarpeina, mutta tuloksista on silti 
nähtävissä  harkinnan  arvoisia  ideoita  mahdollista  jatkotutkimusta  varten,  sillä  Wildstarin 
käyttöliittymästä ei ole aiempaa tieteellistä tutkimusta.

Pohtiessa ensimmäistä muutostarvetta listassa, buffien ja debuffien tehokkaampi esitys, on kyseessä 
varteenotettava muutostarve. Se että tavallista mittavimmissa taisteluissa käyttöliittymä ei kykene 
näyttämään kaikkia sen hetkisiä buffeja tai debuffeja ei liity suunniteltuun pelimekaniikkaan, vaan 
kyseessä  on  selkeä  vika  käyttöliittymässä.  Pelillä  on  kuitenkin  olemassa  kaikki  tarvittava  data 
näiden  esitykseen,  sillä  esitystapa  voidaan  korjata  erillisillä  addoneilla.  Varsinkin  kuin  tulosten 
pohjalta  viisi  henkilöä  näki  tämän  ongelman  ja  vain  yksi  heistä  oli  korjannut  asian  erillisellä 
addonilla,  olisi  muutos  peruskäyttöliittymään  hyödyksi  suurimmalle  osalle  pelaajista,  sillä 
positiivisia vaikutuksia pelaamiseen näkymättömistä buffeista tai debuffeista ei ole.

Vahinkomittarille  näki  tarvetta  potentiaalisesti  yhteensä  seitsemän pelaajaa.  Pelaajan 3 maininta 
mahdollisesta syrjinnästä on huomion arvoinen asia, mutta niin tutkijana kuin kokeneena genren 
pelaajana  nostaisin  vahinkomittarin  kuitenkin  harkittavaksi  muutostarpeeksi,  sillä  se  on  tarjolla 
myös hyvin monessa muussa MMORPG-pelissä yleensä addonien kautta. Se että jos itse pelaajalla 
ei ole vahinkomittaria ei tarkoita sitä etteikö esimerkiksi muut tiimissä olevat henkilöt voisi laskea 
hänen vahinkoa per sekunti -arvoansa jollain tapaa, joko taistelujen automaattisesta kirjanpidosta tai 
taisteluun  kulutetusta  ajasta.  Myös  mahdollisuus  nähdä  muiden  päällä  olevat  varusteet 
laatutietoineen  on  todennäköisempi  ja  ylipäätään  helpompi  syrjinnän  mahdollistaja  ja  se  on  jo 
ominaisuutena Wildstarissa. Vahinkomittari voisi olla siis esimerkiksi asetuksista aktivoitavissa tai 
loppupelin raideissa mahdolliseksi tuleva ominaisuus halukkaille pelaajille, mutta tämän lisäksi peli 
voisi  muistuttaa  että  se ei  vastaa täysin  realistista  pelaamistehokkuutta  varsinaisessa taistelussa, 
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koska varsinkin Wildstarissa liikkuminen ja muiden huomioiminen on suunnitellusti merkittävä osa 
taisteluja.  Toteutuksen  kannalta  kaikki  tarvittava  data  on  jo  siis  tarjolla,  koska  erilaisia 
vahinkomittareita  on  jo  addonien  kautta  tarjolla,  joten  peruskäyttöliittymään  rakennettavalle 
vahinkomittarille ei ole esteitä.

Tehtävänjäljitintä  oli  käyttänyt  puolestaan  neljä  henkilöä  ja  heidän  lisäksi  yksi  pelin  sisäistä 
tehtävälistaa  selkeyttävää  addonia.  Kokemuspisteiden  hankkiminen  tehtäviä  suorittamalla  on 
varsinkin  viime  vuosien  aikana  noussut  yhä  merkittävämmäksi  osaksi  hahmon  kehitystä 
MMORPG-peleissä,  koska niillä on pyritty korvaamaan useille  pelaajille  puuduttavaa paikallaan 
olevaa grindaaminen, eli esimerkiksi optimaalisessa paikassa sen ympärillä syntyvien vihollisten 
kukistaminen jatkuvassa syklissä. Monipuolisiin ja isoihin pelimaailmoihin, sekä mielenkiintoisiin 
tehtäviin  panostetaan  nykyisin  huomattavasti  aikaisempaa  enemmän  ja  se  että  suunniteltua 
kokemusta  vältellään  ajatteluntarpeen  poistavilla  tehtävänjäljittimillä  poistaa  tämän  löydöksen 
mahdollisten muutostarpeiden listalta.

Tehtävänjäljittimien  käyttöön on luultavasti  ainakin  kaksi eri  syytä,  ensimmäisenä ihmisen oma 
laiskuus.  Jos  kehittymistä  ja  kilpailua  sisältävä  peli  tarjoaa  nopeampaa  tietä  esimerkiksi 
peruskäyttöliittymästä  löytyvän  tehtäväjäljittimen  myötä,  houkutus  laittaa  se  päälle  voisi  olla 
suurempi, kuin nauttia itse tehtävien ratkaisemisesta. Toisaalta tutkimuksessa ei selvitetty näiden 
addonien käyttäjiltä olivatko he käyttäneet niitä pelatessaan ensimmäistä kertaa, vai kenties uusilla 
pelihahmoilla. Jos pelin aloittaa niin sanotusti alusta ja vieläpä samalla toista vastaan taistelevan 
osapuolen välillä, tehtävänjäljittimen käyttö voitaisiin laskea sallittavaksi. Pelaaja joutuu näin ollen 
ratkaisemaan mahdollisesti samoja tehtäviä kuin ensimmäisellä pelikerrallansa, eikä se välttämättä 
ole enää tarpeeksi jännittävää. Toisena mahdollisena syynä käyttää tehtävänjäljittimiä ovat pelaajan 
omat pelaamismotivaatiot. Kuten eri pelaamismotivaatioista on huomattu kaikki eivät välttämättä 
pelaa immersion vuoksi, vaan he tahtovat päästä esimerkiksi pelin maksimitasolle mahdollisimman 
nopeasti kilpailemaan muita pelaajia vastaan tai päästäkseen raiditoimintaan, joka on monesti paras 
MMORPG-pelien varallisuuden lähde. Monet varsinkin F2P-mallin MMORPG-pelit myyvät tähän 
liittyen  esimerkiksi  kokemuspisteiden saamista  nopeuttavia  esineitä,  taikka World of Warcraftin 
tapaan hahmon koulutusta suoraan ensimmäiseltä tasolta viimeiselle useilla kymmenillä euroilla, 
jolloin pelaajan ei tarvitse tehdä ainuttakaan tehtävää päästäkseen mukaan loppupelin toimintaan. 
On  kuitenkin  yllättävää  että  Wildstarin  ohjelmointirajapinta  mahdollistaa  ylipäätään 
tehtäväjäljittimien  toiminnan,  jotka  mahdollistavat  suunnitellun  pelisisällön  osittaisen 
sivuuttamisen. Nykyinen malli on siis tavallaan hyvin toimiva, sillä se jättää niin edistymisen ja 
kilpailemisen  vuoksi  pelaajien,  kuin  uusia  hahmoja  kehittäville  helpomman  tien  mahdolliseksi 
pienen addonin asennuksen vaivan jälkeen, sen sijaan että he voisivat jättää pelaamisen kokonaan. 
Näin kaikille muille pelaajille ei tarvitse myöskään tarjota houkutusta suunniteltua pelikokemusta 
osittain rikkovaan helpotukseen.

Kestävyys- ja suojapisteiden tehokkaammalle esitykselle oli puolestaan 6 potentiaalista käyttäjää ja 
se  nousee  myös  mahdolliseksi  muutostarpeeksi.  On  kummallista  että  peli  ylipäätään  tarjoaa  jo 
asetuksista säätämällä joko numeerisen tai  prosentuaalisen esityksen visuaalisten palkkien päälle 
hahmon  tilan  esityksessä,  mutta  kumpaakin  näistä  ei  saa  päälle  yhtä  aikaa,  jolloin  varsinkin 
mekaniikasta  ja  kilpailemisesta  kiinnostuneet  pelaajat  joutuvat  mahdollisesti  turvautumaan 
addoneihin.  Nopea  ajan  tasalla  pysyminen  niin  oman  kuin  muidenkin  pelaajien  kestävyys-  ja 
suojapisteistä  on  kuitenkin  nopeatempoisessa  taistelussa  erittäin  oleellista.  Tämän  lisäksi  nämä 
palkit voisivat olla säädettävissä myös suorakulmaiseen esitykseen helpomman luettavuuden takia, 
niin kuin addonit sen tekevät. Yhdessä päivityksessä Wildstariin tutkimuksen kirjoittamisen aikana, 
hahmon  tilan  esitys  peilattiin  vaakasuunnassa,  jolloin  3D-avatari  siirtyi  kestävyys-  ja 
suojapistepalkkien oikealle puolelle, jolloin palkit kuluvat puolestaan vasemmalta oikealla. Entinen 
malli on toki asetuksista edelleen saatavilla, mutta nähtävästi hahmon tilan esitys hakee edelleenkin 
muotoaan, joten nykyistä tehokkaamman esityksen toteutus olisi teoriassa täysin mahdollista.
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Viimeisenä  listan  kohtana  oli  neljän  pelaajan  tarve  saada  huutokauppa  ja  hyödykkeiden  vaihto 
tehokkaammaksi niin toiminnallisuuden kuin ominaisuuksien osalta, joka nousee varteenotettavaksi 
muutostarpeeksi.  Nykyinen  valikkojen  toimintamalli  ei  ole  kovin  sulava,  koska  pelaaja  joutuu 
helposti  turhaan  selailemaan  sivuja  tarjolla  olevista  tavaroista,  jotta  esimerkiksi  muu  ikkunassa 
oleva myymiseen ja ostamiseen liittyvä käyttöliittymätoiminnallisuus toimisi tarkoitetulla tavalla. 
Käyttöliittymän parantamisen lisäksi myös varsinaista kaupankäynnin toimintaa ja seurantaa voisi 
harkita tehostettavaksi. Esimerkiksi EVE Online on näyttänyt kuinka pelaajien luoma ja hallitsema 
ekonomia on täysin mahdollinen toimintamalli,  vaikka käyttöliittymä tarjoaisi vain myymisen ja 
ostamisen  lisäksi  myös  automaattista  statistiikkaa  muun  muassa  tavaroiden  hintakehityksestä. 
Vastaavaa  statistiikkaa  voisi  olla  myös  Wildstarin  käyttöliittymässä  halukkaille  tarjolla,  koska 
nykyisinkin  kattavampi  kaupankäynnin  seuranta  on  mahdollistettu  addoneille.  Näiden  käyttäjät 
voivat esimerkiksi skannata koko huutokaupan tarjonnan muistiin ja tämän jälkeen käyttöliittymä 
kertoo  jokaiselle  tavaralle  normaalin  NPC-kauppiaan  ostohinnan  lisäksi  myös  paljonko 
huutokaupassa siitä maksetaan parhaillaan.  Tavallinen pelaaja joutuisi  tässä tilanteessa käymään 
huutokaupassa jokaisen myytävänä olevansa esineensä yksitellen läpi, jotta hän saa tietää paljonko 
niillä  on mahdollista  saada voittoa verrattuna NPC-kauppiaalle  myymiseen.  Näin ollen pelaajat, 
jotka eivät niin välitä  ylimääräisestä hintatarkkailusta laittaisivat  mahdollisesti  enemmän tavaraa 
kiertoon huutokauppaan, mutta he voisivat edelleen yhtä hyvin vain nopeasti myydä ylimääräiset 
tavaransa NPC-kauppiaille.

Yhteenvetona  varteenotettavista  käyttöliittymän  kehitystarpeista  muodostuu  siis  seuraavanlainen 
lista, josta on pohdinnan jälkeen jätetty löydöksistä ilmennyt tehtäväjäljitin pois:

1. Buffien ja debuffien tehokkaampi esitys
2. Vahinkomittari tarjolle peruskäyttöliittymään
3. Kestävyys- ja suojapisteiden tehokkaampi esitys
4. Huutokauppa ja hyödykkeiden vaihtaminen tehokkaammaksi 

Jos näitä tuloksia verrataan luvussa 2.7.3 Targettin ja muiden tutkimukseen vuonna 2007 ja 2011 
World of Warcraftin käyttöliittymästä, joka kumpanakin vuonna tulosten mukaan tarjosi pelaajille 
liian  vähän  informaatiota,  voidaan  huomata  että  myös  Wildstarin  tapauksessa  tulokset  ovat 
vastaavanlaisia kunkin neljän listassa esitetyn osan kohdalta. 

5.2 Pelaamismotivaatioluokkien tasa-arvo käyttöliittymäsuunnittelussa

Toisena  tutkimuskysymyksenä  oli  selvittää ovatko  ensimmäisen  kysymyksen  kautta  löydetyt 
käyttöliittymän kehitystarpeet mahdollisesti kohdennettavissa tiettyyn pelaamismotivaation ylä- tai 
aliluokkaan.  Tulosten  pohjalta  yhtäkään  näistä  käyttöliittymän  kehitystarpeista  ei  kuitenkaan 
pystytty  selkeästi  liittämään  tiettyyn  pelaamismotivaatioiden  ylä-  tai  alaluokkiin,  koska  selviä 
korrelaatioita  ei  löytynyt.  Buffien  ja  debuffien  tehokkaamman  esityksen,  sekä  huutokaupan  ja 
hyödykkeiden  vaihtamisen  tehostamisen  korrelaatioita  etsiessä  ei  löytynyt  ainuttakaan  selvää 
korrelaatiota lähentelevää pelaamismotivaatio luokkaa pelaajien kesken. Vahinkomittarin käyttöä 
tarkastellessa puolestaan viidellä potentiaalisesta käyttäjästä seitsemästä oli nähtävissä merkittäviä 
tuloksia saavuttamisen yläluokassa, mutta ei puolestaan sen aliluokissa. Lähimpänä oli kuitenkin 
kestävyys- ja suojapisteiden tehokkaampi esitys, jonka addoneilla korjanneiden kolmen pelaajien 
kesken  oli  kullakin  merkittävät  tulokset  saavuttamisen  yläluokassa,  sekä  sen  aliluokissa, 
mekaniikka  ja  kilpaileminen.  Nämä  pelaamismotivaatioluokat  kuuluvat  myös  teoriassa  lähinnä 
kyseisen  addonin  käyttöön,  mutta  kun korrelaatioiden  tarkasteluun  otettiin  vielä  mukaan  kolme 
muuta pelaajaa, jotka olivat vain huomanneet tarpeen tehokkaammalle kestävyys- ja suojapisteiden 
esitykselle, selvää korrelaatioita ei ollut enää nähtävissä.
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Vastauksena  tutkimuskysymykseen  Wildstarissa  ei  siis  ollut  tutkimuksen  tulosten  pohjalta 
löydettävissä  selvää  pelaamismotivaatioluokkaa,  joka  olisi  jäänyt  käyttöliittymän  suunnittelussa 
selvästi ulkopuolelle. Löydetyt tulokset neljästä käyttöliittymän kehitystarpeesta nojaavat kuitenkin 
eniten saavuttamisen yläluokkaan ja tarkemmin sen mekaniikan ja kilpailemisen aliluokkiin, koska 
löydetyt  puutteet  liittyvät  erityisesti  numeerisen  pelidatan  esittämiseen  sekä  muita  vastaan 
kilpailemiseen niin taistelussa kuin taloudellisesti.
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6. Yhteenveto

Tässä tutkimuksessa  selvitettiin  Wildstarin  käyttöliittymän  tilannetta  pelaajien  mielestä  käyttäen 
hyväksi  sekä  teemahaastattelua,  että  Nick  Yeen  motivaatiokyselyä.  Kymmentä  pelaajaa 
haastattelemalla yleisesti positiivisen mielipiteen lisäksi löydettiin ja nostettiin esille yhteensä neljä 
varteenotettavaa kehitysmahdollisuutta nykyisessä käyttöliittymätoteutuksessa:

1. Buffien ja debuffien tehokkaampi esitys
2. Vahinkomittari tarjolle peruskäyttöliittymään
3. Kestävyys- ja suojapisteiden tehokkaampi esitys
4. Huutokauppa ja hyödykkeiden vaihtaminen tehokkaammaksi 

Näiden  löydösten  ja  haastateltujen  pelaajien  väliltä  ei  kuitenkaan  pystytty  löytämään  selviä 
korrelaatioita  tiettyihin  pelaamismotivaatioluokkiin,  mutta  löydösten  yleinen  tarkoitus  viittaa 
lähinnä saavuttamisen yläluokkaa kohti ja tarkemmin sen mekaniikan ja kilpailemisen aliluokkiin. 
Targettin  ja  muiden  tutkimuksen  mukaan  2007  ja  2011 nähtiin  World  of  Warcraftin  tarjoavan 
pelaajille  liian  vähän  informaatiota  heidän  tarpeisiinsa  nähden  ja  tämän  tutkimuksen  tulokset 
viittaisivat  samaan  suuntaan.  Löydettyjen  tulosten  pohjalta  ei  siis  voida  sanoa  että  Wildstarin 
käyttöliittymässä olisi huomattavia puutteita tietyille pelaamismotivaatioluokille, mutta löydettyjä 
muutostarpeita ja niiden mahdollisia lopullisia vaikutuksia olisi syytä tarkastella vielä isommassa 
mittakaavassa,  koska  tutkimuksen  kymmenen  hengen  otanta  ei  ole  vielä  tarpeeksi  suuri,  jotta 
tuloksia voitaisiin yleistää näinkin suuressa pelissä. 

Mielenkiintoisena  lähtökohtana  uusille  tutkimuksille  voisi  pohtia  olisiko  MMORPG-pelin 
käyttöliittymän  syytä  esimerkiksi  automaattisesti  muuttaa  tarjottavaa  informaation  määrää 
pelitilanteesta riippuen, mutta pelaajan kognitiiviset resurssit huomioiden. Pelaajilla on kuitenkin 
tulosten  pohjalta  selvää  tarvetta  addonien  käyttöön  ja  niiden  määrän  tarve  vaihtelee  heidän 
pelaamisvaiheen  ja  pelitilanteen  mukaan.  Myös  addonien  olemassaolon  vaikutuksesta  itse 
käyttöliittymäsuunnitteluun olisi  tutkittavaa.  Onko addonien esimerkiksi  syytä  pysyä  halukkaille 
pelaajille portaalina lisäominaisuuksiin vai tulisiko ne innovaatioiden syntylähteinä sitoa lähemmin 
varsinaiseen käyttöliittymätoteutukseen ja osaksi peliä? Koska Wildstarin käyttöliittymääkään ei ole 
aiemmin  tieteellisesti  tutkittu,  tämän  tutkimuksen  tulokset  toimivatkin  lähinnä  suuntaa  antavina 
mahdollisia  jatkotutkimuksia  varten  ja  ne  toimitetaan  myös  eteenpäin  Wildstarista  vastaaville 
kehittäjille. 
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