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Tervetuloa tekemään pieni kurkistus ennen 1990-lukua

ilmestyneiden videopelien maailmaan. Tässä opiskelu-

paketissa tutustutaan ennen 1990-lukua julkaistuihin peleihin,

pohditaan niiden vaikutusta maailmaan ja pelien kehitykseen.

 

Jokaisen pelin sivulta löydät linkit esittelyvideoon ja

sivustolle, jossa pääset kokeilemaan peliä. Huom! Pelit eivät

toimi puhelimella. Tarvitset niiden pelaamiseen tietokoneen.

Jos et jostain syystä pääse kokeilemaan peliä, ei huolta!

Tehtäviä ratkoessasi joudut käyttämään tiedonhakutaitojasi

ja etsimään vastauksen verkosta. Englanninkieliset

esittelyvideot tarjoavat monipuolista ja hauskaa tietoa itse

peleistä. 

 

Kun olet tutustunut peleihin, kysy vanhemmiltasi tai joltain

muulta läheiseltä, ovatko he aikoinaan pelanneet näitä

pelejä. Jos ovat, mikä näistä oli heidän suosikkinsa? Oliko

sinun suosikkipelisi sama kuin heidän?

 

Hauskoja hetkiä pelimaailmoihin! 

Terveisin Vantaan kaupunginkirjaston Pelilukutaidon edistäjät
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Spacewar! on yksi varhaisimmista videopeleista. Sen on

suunnitellut Massachusettsin teknillisessä yliopistossa (MIT) tuolloin

opiskellut Steve Russell yhteistyössä Martin Graetzin ja

Wayne Wiitasen kanssa. Spacewar! loi shoot ’em up -lajityypin, 

jossa isoa vihollisjoukkoa ammutaan samalla, kun niitä väistellään.  

 

Pelin alustana toimi Digital Equipment Corporation -yhtiön MIT:lle

lahjoittama noin 730 kg painava PDP-1 minitietokone. 

Pelissä kaksi pelaajaa ottaa mittaa toisistaan

avaruustaistelussa tarkoituksenaan tuhota toisen pelaajan

avaruusalus. Pelissä on tämän lisäksi aidosti mallinnetut fysiikat,

sekä ruudun keskeltä löytyvä tähti, jonka painovoima vetää

pelaajia puoleensa.

 

1.a) Minkä arvosanan (4-10) antaisit Spacewar! -pelille?

 

1.b) Minkälainen näyttölaite PDP-1 minitietokoneessa oli?

 

SPACEWAR!
1962
AVARUUSSIMULAATIO
SHOOT 'EM UP

 
Linkki videoon
(VIDEO PELISTÄ 14 MIN ->)

Linkki peliin
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https://www.youtube.com/watch?v=1EWQYAfuMYw
https://www.masswerk.at/spacewar/


Pong, ensimmäinen kaupallisesti menestynyt peli, on tennistä tai

pöytätennistä muistuttava kaksinpeli, jossa ruudun vasemmassa ja

oikeassa laidassa on suorakaiteen muotoiset mailat, joita pelaajat

ohjaavat yrittäen estää niillä neliönmuotoisen "pallon" päätymisen

omalle puolelleen. Jos pallo päätyy pelaajan omalle puolelle, saa

vastustaja pisteen.

 

2.a) Kuten muitakin ensimmäisiä videopelejä,

missä Pongia pystyi sen ilmestyttyä aluksi vain pelaamaan?

 

2.b) Kuka oli Pongin suunnittelija? Entä mikä yhtiö sen kehitti

ja julkaisi?

 

2.c) Pongin lukuisissa eri konsoliversioissa tuli kaksi

ohjainta mukana. Millä nimellä ohjaimia kutsuttiin?

PONG
1972
URHEILUPELI
 
Linkki videoon
Linkki peliin
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https://www.youtube.com/watch?v=fiShX2pTz9A
https://www.retrogames.cz/play_530-DOS.php


Zork on Tim Andersonin, Mark Blankin, Dave Leblingin ja Bruce

Danielsin suunnittelema tekstiseikkailupeli. Pelissä pelaaja ohjaa

tekstikomennoin nimeämätöntä seikkailijaa läpi suuren

maanalaisen valtakunnan pyrkimyksenään löytää aarteet ja palata

elävänä takaisin.

 

Zork-pelin tekijät perustivat Incocom-yhtiön vuonna 1979. Tällöin

peli myös jaettiin kolmeen osaan, ja siitä tehtiin kuluttajille

suunnattu mikrotietokonesovitus.

 

3.a) Missä Tim, Mark, Dave ja Bruce loivat Zorkin?

 

3.b) Mikä Zorkissa oli edistyneempää aikaisemmin

ilmestyneisiin tekstiseikkailuihin verrattuna?

 

 

ZORK
1977
TEKSTISEIKKAILU
 
Linkki videoon
Linkki peliin
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https://www.youtube.com/watch?v=f4ZVzl_H_2w
https://www.pcjs.org/disks/pcx86/games/infocom/zork1/


Tomohiro Nishikadon suunnittelema ja Taito Corporationin

julkaisema Space Invaders oli yksi aikansa suosituimmista

kolikkopeleistä. Se oli Japanissa niin suosittu, että se aiheutti

kansallisen kolikkopulan ja Japani joutuikin nelinkertaistamaan

liikkeellä olevien jenien määrän.

 

Tässä yksinpelissä pelaajan on tarkoitus estää avaruudesta

lähestyvien avaruusolentojen pääsy maahan. Pelaaja ohjaa tykkiä

vasemmalle tai oikealle yrittäessään osua ammuksilla

avaruusolentoihin. Jos avaruusolennot pääsevät maahan, tai jos

pelaajan tykki tuhoutuu kolme kertaa, peli loppuu.

 

4.a) Vasta 2000-luvulla erilaisissa peleissä on otettu käyttöön

ikärajat. Mikä ikärajojen tarkoitus on? Millaiset aiheet

nostavat ikärajaa peleissä? Mitä mieltä sinä olet pelien

ikärajoista?

 

SPACE 
INVADERS
1978
SHOOT ’EM UP
 
Linkki videoon
Linkki peliin
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https://www.youtube.com/watch?v=opru6qPsPa4
http://www.tripletsandus.com/80s/80s_games/html5_SpaceInvaders.htm


Pac-Manissa pelaaja ohjaa keltaista palloa syömään

labyrinttimäisellä kentällä pisteitä sekä erilaisia palkintoja.

Samalla hän välttelee neljää kentällä liikkuvaa haamua. Haamuja

voi syödä ainoastaan hetkellisesti sen jälkeen, kun pelaaja on

ensin syönyt yhden neljästä kentällä löytyvästä

erikoispisteestä. Kenttä on läpäisty, kun kaikki pisteet on syöty.

Kentät vaikeutuvat pelin edetessä. 

 

5.a) Mikä oli Pac-Man -pelin alkuperäinen nimi?

 

5.b) Pohdi, mikä teki Pac-Man -pelistä niin suositun

verrattuna edeltäjiinsä?

 

5.c) Tōru Iwatani suunnitteli pelin päättymättömäksi. Miksi

kenttä 255 oli kuitenkin viimeinen, minkä voi läpäistä?

PAC-MAN
1980
SOKKELOPELI
 
Linkki videoon
(video pelistä 15 min ->)

Linkki peliin
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https://www.youtube.com/watch?v=a0I9uaJW3qE
https://pacman.live/play.html


Vuonna 1984 alun perin Elektronika 60 -tietokoneelle

tehdyssä Tetriksessä pelaaja ohjaa erilaisen muotoisia palkkeja,

jotka valuvat ylhäältä alas. Palkit yritetään järjestää niin, että

pelaaja saa aikaan kokonaisia täysiä rivejä. Kun pelaaja saa

aikaan täyden rivin, se katoaa, ja ylemmät rivit siirtyvät alaspäin.

Jos palkeilla ei ole enää tilaa, mihin mennä ja ne koskettavat

ruudun yläosaa, peli loppuu.

 

6.a) Mistä maasta Tetriksen alkuperäinen tekijä oli kotoisin?

 

6.b) Mikä musiikki soi Game Boy:lle julkaistussa Tetriksessä?

 

6.c )Pohdi, millaisia ominaisuuksia huippumenestyviltä

peleiltä tänä päivänä vaaditaan? Ovatko ne sellaisia

ominaisuuksia, joita sinä kaipaat pelaamiltasi peleiltä?

TETRIS
1984
PULMAPELI
 
Linkki videoon
Linkki peliin
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https://www.youtube.com/watch?v=L_UPHsGR6fM
https://www.playemulator.com/nes-online/classic-tetris/


Tasohyppely-lajityypin luoneen Super Marion on suunnitellut 

Nintendolle Shigeru Miamoto. Tässä pelissä pelaaja hyppää

Marion saappaisiin ja lähtee pelastamaan vallattua

Sienivaltakuntaa ilkeältä Bowserilta ja tämän koopa-kilpikonna

kätyreiltä.

 

Peli itsessään koostuu kahdeksasta, neljä kenttää käsittävästä

maailmasta, joissa Marion tulee edetä väistellen vihollisia sekä

muita esteitä. Viimeisen tason läpäisemisestä pelaaja palkitaan

mahdollisuudella pelata peli uudestaan läpi entistä vaikeampana.

 

Mariossa ei aikakautensa mukaisesti ollut erillistä

tutoriaalia eli ohjeistusta, vaan sen ensimmäisen kentän

kenttäsuunnittelu pakotti pelaajan tutustumaan itse pelin

mekaniikkoihin.

 

7.a) Millä tavoilla sinä tykkäät oppia pelaamaan pelejä?

Luetko yleensä säännöt ennen kuin ryhdyt pelaamaan?

SUPER 
MARIO BROS.
1985
TASOHYPPELYPELI
 
Linkki videoon
Linkki peliin
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https://www.youtube.com/watch?v=rLl9XBg7wSs
https://www.retrogames.cz/play_005-NES.php


SimCity on peli, jossa on tarkoitus luoda menestyvä kaupunki. Peli

näytetään ylhäältä päin kuvattuna karttana, jolle pelaaja saa

budjettinsa mukaan rakentaa kaupunkia tarkkaillessaan

varallisuustilannetta ja asukkaiden tyytyväisyyttä.

 

Amerikkalainen pelintekijä Will Wright kehitti SimCityn vuonna

1985, mutta se julkaistiin vasta vuosina 1989–1992 monelle eri

alustalla. Syynä tähän oli epäilys siitä, että kaupunkisimulaatiopeli

ei toimisi kolikkopelinä pelihalleissa sen toiminnallisuuden

puutteen vuoksi.

 

8.a) Mistä tämän tehtäväpaketin pelistä pidit eniten  ja mistä

vähiten? Miksi? 

8.b) Miten lähtisit kehittämään huonoa peliä niin, että siitä

tulisi parempi?

SIMCITY
1989
KAUPUNGINRAKENNUSPELI
 
Linkki videoon
Linkki peliin
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https://www.youtube.com/watch?v=hsk7JZeE0Hk
https://classicreload.com/simcity.html



