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1.	  Korttieditori	  

1.1	  Uusi	  kortti	  /	  Muokkaa	  

1.1.1	  Useammin	  kuin	  kerran?	  –valinta	  
Määrittää	  saako	  kortti	  toistua	  useammin	  kuin	  kerran	  simulaation	  aikana.	  

1.1.2	  Piilotettu	  normaaleista	  tilanteista?	  	  -‐valinta	  
Kertoo	  onko	  kortti	  piilotettu	  normaaleista	  arvontatilanteista,	  jolloin	  se	  voi	  tulla	  simulaation	  aikana	  
ainoastaan	  kun	  siihen	  viitataan	  suoraan	  kortin	  ID:llä.	  

1.1.3	  Tagit	  
Tagit	  määräävät	  mihin	  kategorioihin/pakkoihin	  kortti	  kuuluu.	  Niitä	  käytetään	  simulaatiossa	  arvottaessa	  
seuraavaa	  korttia.	  Tagit	  alkavat	  #-‐symbolilla	  ja	  erotellaan	  toisistaan	  välilyönnillä	  (esim.	  #	  töissä	  #työtön).	  

1.1.4	  Statsivaatimukset	  
Statsivaatimukset	  määräävät	  ehdot,	  jotka	  pelaajan	  on	  täytettävä,	  jotta	  kyseinen	  kortti	  voisi	  tulla	  arvonnasta	  
tulokseksi.	  	  Statsivaatimukset	  erotellaan	  toisistaan	  välilyönnillä	  ja	  ne	  alkavat	  @-‐symbolilla	  (esim.	  
@vuosi>2000	  @työttömyys=epätosi).	  

	  Mahdollisia	  statsivaatimuksia:	  

• @statsi-‐2	  @toinen_statsi+4	  
• @statsi>2	  @toinen_statsi<5	  
• @statsi>=2022	  @toinen_statsi<=4	  
• @statsi[1-‐3]	  @toinen_statsi[23-‐27]	  
• @statsi=6	  @toinen_statsi=kyllä	  
• 	  @statsi+5.5	  @toinen_statsi-‐3.24	  

1.1.5	  Kuvaus	  
Kuvaukseen	  voidaan	  liittää	  pelaajan	  sen	  hetkisten	  statsien	  arvoja	  käyttämällä	  tagia	  {@statsin_nimi}.	  
Tekstiä,	  joka	  näkyy	  vain	  silloin	  kun	  asetettu	  vaatimus	  toteutuu,	  voidaan	  lisätä	  muotoilulla	  
{TEXT_COND[@statsin_nimi>=1][Tekstiä	  joka	  näkyy	  vain	  mikäli	  edellä	  oleva	  ehto	  on	  tosi.]TEXT_COND}	  .	  
Pelaajan	  nimi	  voidaan	  lisätä	  tagilla	  {PLAYER_NAME}	  .	  

1.1.6	  Valinnat	  &	  Tulokset	  
Kortissa	  voi	  olla	  yksi	  tai	  useampia	  tai	  ei	  yhtään	  eri	  	  valintaa	  ja	  jokaisella	  niistä	  täytyy	  olla	  vähintään	  yksi	  
tulos.	  Jokainen	  valinta	  sekä	  tulos	  sisältää	  kuvauksen	  siitä	  mitä	  tapahtuu.	  Kuvauksiin	  voidaan	  liittää	  pelaajan	  
sen	  hetkisten	  statsien	  arvoja	  käyttämällä	  tagia	  {@statsin_nimi}	  .	  Tekstiä,	  joka	  näkyy	  vain	  silloin	  kun	  asetettu	  
vaatimus	  toteutuu,	  voidaan	  lisätä	  muotoilulla	  {TEXT_COND[@statsin_nimi>=1][Tekstiä	  joka	  näkyy	  vain	  
mikäli	  edellä	  oleva	  ehto	  on	  tosi.]TEXT_COND}.	  Pelaajan	  nimi	  voidaan	  lisätä	  tagilla	  {PLAYER_NAME}.	  
Tuloksilla	  on	  lisäksi	  prosenttiluku,	  statsimuutokset	  sekä	  seuraavan	  kortin	  kriteerit.	  
	  
Prosenttiluvulla	  säädellään	  eri	  tulosten	  välisiä	  painotuksia	  ja	  sitä	  käytetään	  simulaatiossa	  arvottaessa	  
valinnalle	  tulosta.	  Mikäli	  prosenttiluku-‐kenttä	  jätetään	  tyhjäksi,	  tasapainotetaan	  kyseisen	  	  tuloksen	  
prosentti	  automaattisesti	  käytettävissä	  olevien	  prosenttiyksiköiden	  perusteella	  siten,	  että	  kaikkien	  tiettyyn	  
valintaan	  liittyvien	  tulosten	  yhteenlasketut	  prosenttiluvut	  ovat	  100%.	  
	  
Statsimuutokset	  	  määräävät	  mitä	  vaikutuksia	  tuloksella	  on	  pelaajan	  statseihin.	  Statsimuutokset	  erotetaan	  
välilyönnillä	  ja	  niiden	  täytyy	  alkaa	  @-‐symbolilla	  (esim.	  @vuosi+1	  @työttömyys=tosi).	  
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Seuraavan	  kortin	  kriteerit	  määräävät	  mitä	  tageja	  seuraavalla	  arvotulla	  kortilla	  täytyy	  tai	  ei	  saa	  olla.	  Tämä	  
voi	  olla	  myös	  kortin	  id-‐numero.	  Tagit	  seuraavan	  kortin	  kriteereissä	  alkavat	  #-‐symbolilla	  ja	  erotellaan	  
välilyönnillä	  toisistaan	  (esim.	  #töissä	  #hyvä_fiilis	  tai	  ID165).	  
	  
Monimutkaisemmatkin	  ehdot	  ovat	  mahdollisia:	  

• #A	  #B	  #C	  -‐	  kortti,	  jolla	  on	  tagi	  #A	  ja/tai	  tagi	  #B	  ja/tai	  tagi	  #C	  
• (#A	  #B)	  -‐	  kortti,	  jolla	  täytyy	  olla	  tagit	  #A	  ja	  #B	  	  
• (#A)	  #B	  #C	  -‐	  kortti,	  jolla	  täytyy	  olla	  tagi	  #A	  sekä	  lisäksi	  tagi	  #B	  ja/tai	  tagi	  #C	  
• 	  (#A)	  -‐#B	  -‐	  kortti,	  jolla	  täytyy	  olla	  tagi	  #A,	  muttei	  saa	  olla	  tagia	  #B	  

	  

1.1.7	  Asiantuntijan	  neuvo	  
Mikäli	  asiantuntijan	  neuvo	  on	  annettu,	  voi	  pelaaja	  katsoa	  sen	  päättäessään	  minkä	  vaihtoehdoista	  valitsee.	  

1.1.8	  Kommentti	  
Kommentti	  korttiin	  kortin	  luojalta	  tai	  muokkaajalta.	  Ei	  näytetä	  pelaajille.	  

1.1.9	  Kuva	  
Kuva,	  joka	  liittyy	  kyseessä	  olevaan	  korttiin	  ja	  näkyy	  simulaation	  aikana	  kun	  kortti	  pelataan.	  Korttiin	  
liitettävän	  kuvan	  suositellaan	  olevan	  vaakatasossa,	  koska	  se	  skaalataan	  korttipaneelin	  levyiseksi.	  
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2.	  Pelaajien	  profiilit	  

2.1	  Näytä	  profiili	  

2.1.1	  Saadut	  kortit	  –taulukko	  
Ensimmäinen	  numero	  Valinta	  &	  tulos	  -‐sarakkeessa	  tarkoittaa	  saadun	  kortin	  id:tä.	  Toinen	  on	  pelaajan	  
valitseman	  valinnan	  järjestysluku.	  Kolmas	  luku	  tarkoittaa	  valintaan	  arvotun	  tuloksen	  järjestyslukua.	  Mikäli	  
Valinta	  &	  tulos	  -‐sarake	  on	  tyhjä,	  mutta	  Saatu	  kortti	  -‐sarakkeessa	  on	  kortin	  id,	  niin	  pelaaja	  ei	  ole	  tehnyt	  
valintaa	  kyseisestä	  kortista	  tai	  ko.	  kortissa	  ei	  ole	  valintoja.	  
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3.	  Asetukset	  

3.1	  Yleiset	  

3.1.1	  Taustan	  tekstuuri	  
	  Taustan	  tekstuuri	  mahdollistaa	  toistuvan	  taustatekstuurin	  asettamisen	  simuulaatiosivujen	  taustaksi.	  

3.1.2	  Taustaväri	  
	  Taustaväri	  vaikuttaa	  simulaatiosivujen	  taustaväriin	  (mikäli	  tekstuuria	  ei	  ole	  asetettu)	  ja	  lisäksi	  kaikkien	  
ponnahdusikkunoiden	  taustaväriin.	  Lisäksi	  se	  vaikuttaa	  yläpalkin,	  avaa	  simulaatio	  -‐nappien	  ja	  valinta-‐
nappien	  tekstin	  väriin.	  

3.1.3	  Tekstin	  väri	  
	  Tekstin	  väri	  vaikuttaa	  kaikkien	  simulaatiosivujen	  perustekstien	  väriin	  ja	  kursorilla	  osoitetun	  valinta-‐napin	  
tekstin	  väriin.	  Lisäksi	  se	  määrittää	  yläpalkin	  taustavärin.	  

3.1.4	  Linkin	  väri	  
Linkin	  väri	  vaikuttaa	  kaikkien	  simulaatiosivujen	  peruslinkkien	  väriin	  ja	  valinta-‐	  sekä	  avaa	  simulaatio-‐nappien	  
taustaväriin.	  

3.1.5	  Kursorilla	  kohdistetun	  linkin	  väri	  
Kursorilla	  kohdistetun	  linkin	  väri	  on	  kaikkien	  peruslinkkien	  väri	  silloin	  kun	  kursori	  viedään	  niiden	  päälle.	  
Lisäksi	  se	  vaikuttaa	  valinta-‐nappien	  taustaväriin	  kun	  kursori	  on	  viety	  napin	  päälle.	  

3.1.6	  Napin	  tekstin	  väri	  
	  Napin	  tekstin	  väri	  vaihtaa	  nappien	  tekstin	  värin.	  

3.1.7	  Kursorilla	  kohdistetun	  napin	  tekstin	  väri	  
	  Kursorilla	  kohdistetun	  napin	  tekstin	  väri	  määrittää	  napin	  tekstin	  värin	  silloin	  kun	  kursori	  on	  napin	  päällä.	  

3.1.8	  Kuvakansion	  sijainti	  
Lähetettyjen	  kuvien	  (korttien	  kuvat,	  logot	  ja	  taustatekstuurit)	  sijainti	  voidaan	  muuttaa	  	  Kuvakansion	  sijainti	  
-‐kentän	  kautta.	  Sijainti	  on	  suhteellinen	  siihen	  kansioon	  nähden	  johon	  sovellus	  on	  asennettu.	  

3.1.9	  Simulaation	  logo	  
Simulaation	  logo	  määrittää	  logon,	  jota	  käytetään	  yläpalkissa.	  Suositellut	  mitat	  logolle	  ovat	  200	  x	  78	  pikseliä.	  

3.1.10	  Simulaation	  polkutunnus	  
Simulaation	  polkutunnus	  on	  jokaisen	  simulaation	  uniikki	  tunniste	  ja	  ohjaa	  pelaajan	  oikeaan	  simulaatioon.	  
Se	  on	  perus-‐URL:in	  jälkeen	  oleva	  osa	  silloin	  kuin	  Apachen	  rewrite-‐moduuli	  on	  käytössä.	  

3.2	  Käyttäjälista	  
Käyttäjälista	  näyttää	  kaikki	  rekisteröityneet	  käyttäjät,	  jotka	  ovat	  pelanneet	  tätä	  simulaatiota.	  Ylläpitäjät	  
voivat	  antaa	  toisille	  käyttäjille	  ylläpitäjän	  oikeudet	  tähän	  simulaatioon	  tai	  voivat	  ottaa	  oikeudet	  pois.	  
Jokaisella	  simulaatiolla	  on	  oltava	  vähintään	  yksi	  ylläpitäjä	  ja	  simulaation	  pääylläpitäjää	  ei	  voi	  poistaa.	  

3.3	  Simulaation	  asetukset	  
Simulaation	  asetukset	  -‐näkymä	  mahdollistaa	  simulaation	  perusominaisuuksien	  muokkaamisen.	  Eri	  
ominaisuuksia	  voidaan	  ottaa	  käyttöön	  tai	  poistaa	  käytöstä.	  Esim.	  mikäli	  Käytä	  statseja	  -‐	  valinta	  on	  laitettu	  
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arvoon	  ei,	  niin	  simulaatio	  ei	  välitä	  korttien	  statsivaatimuksista	  seuraavaa	  korttia	  arvottaessa,	  vaikka	  kortille	  
olisikin	  asetettu	  vaatimuksia.	  

3.3.1	  Yhtäkkiset	  skenaariot	  
	  Yhtäkkiset	  skenaariot	  ovat	  satunnaisia	  tapahtumia,	  joita	  voi	  tulla	  simulaation	  aikana.	  Suositeltavaa	  on,	  että	  
yhtäkkisiksi	  skenaarioiksi	  tarkoitetuilla	  korteilla	  ei	  ole	  yhtään	  valintoja.	  Tässä	  on	  ajatuksena	  se,	  että	  kun	  
yhtäkkisen	  skenaarion	  ehdot	  toteutuvat	  ja	  skenaario	  toteutuu,	  pelaajan	  jatkaessa	  skenaariosta	  eteenpäin	  
seuraava	  kortti	  arvotaan	  edellisen	  kortin	  perusteella.	  
	  
Ensimmäinen	  kenttä	  yhtäkkisissä	  skenaarioissa	  on	  statsivaatimuksia	  varten.	  Toisen	  kentän	  avulla	  voidaan	  
luoda	  monimutkaisimpia	  ehtoja	  lisäämällä	  JA	  ja/tai	  TAI	  ehtojen	  väliin.	  Kolmas	  kenttä	  (mikäli	  on	  vain	  yksi	  
ehto)	  on	  prosenttiluku,	  joka	  määrää	  todennäköisyyden	  skenaarion	  tulemiselle	  silloin	  kun	  ehdot	  täyttyvät.	  
Viimeinen	  kenttä	  kuvaa	  sen	  kortin	  tageja	  tai	  id:tä,	  joka	  arvotaan	  kun	  skenaario	  toteutuu	  
(Esim.	  	  Jos	  @statsi1[10-‐20]	  JA	  @statsi2<3.4	  TAI	  @statsi3=5	  Niin	  15	  %	  mahdollisuus	  näyttää	  
#yhtäkkinen_skenaario	  )	  

3.3.2	  Päättymiskriteerit	  
	  Kun	  pelaajan	  statsit	  täyttävät	  vaaditut	  päättymiskriteerit,	  simulaatio	  päättyy	  ja	  määritettyjä	  tageja	  tai	  id:tä	  
vastaava	  kortti	  arvotaan.	  Vaikka	  lopuksi	  arvotulla	  kortilla	  olisikin	  valintoja,	  niitä	  ei	  näytetä	  lopetussivulla.	  
	  
Ensimmäinen	  kenttä	  päättymiskriteereissä	  on	  statsivaatimuksia	  varten.	  Toisen	  kentän	  avulla	  voidaan	  luoda	  
monimutkaisempia	  ehtoja	  lisäämällä	  JA	  ja/tai	  TAI	  ehtojen	  väliin.	  Viimeinen	  kenttä	  määrää	  arvotun	  
lopetuskortin	  tagit	  tai	  id:n.	  
(Esim.	  Jos	  @statsi1>=6	  TAI	  @statsi2>3	  JA	  @statsi3<15	  Niin	  mene	  ID213)	  

3.3.3	  Paniikkikortin	  ID	  
	  Paniikkikortti	  on	  sellaisia	  tilanteita	  varten,	  joissa	  kortteja	  ei	  ole	  enää	  jäljellä	  arvottavaksi	  tai	  yksikään	  
arvottavissa	  oleva	  kortti	  ei	  täytä	  seuraavalle	  kortille	  asetettuja	  kriteerejä.	  Paniikkikortti	  voi	  kertoa	  virheestä	  
ja	  neuvoa	  pelaaja	  palaamaan	  edelliseen	  tilanteeseen	  tai	  siinä	  voi	  olla	  vaihtoehtoja,	  jotka	  johtavat	  
lievemmät	  ehdot	  seuraavalle	  kortille	  asettaviin	  tuloksiin.	  Paniikkikortin	  suositellaan	  olevan	  toistuva,	  jotta	  se	  
voi	  tulla	  tarvittaessa	  useasti,	  mikäli	  virhetilanteisiin	  joudutaan	  useammin	  kuin	  kerran.	  

3.3.4	  Rajoita	  peruutuksien	  määrää	  
	  Rajoita	  peruutuksien	  määrää	  -‐kentässä	  voidaan	  määrittää	  kuinka	  monta	  kertaa	  pelaaja	  saa	  palata	  takaisin	  
edelliseeen	  tilanteeseen	  simulaation	  aikana.	  Kun	  raja	  tulee	  vastaan	  Takaisin-‐nappi	  piilotetaan.	  

3.4	  Simulaation	  tekstit	  
Simulaation	  tekstit-‐näkymässä	  simulaatiossa	  olevia	  tekstejä	  voidaan	  muokata	  sekä	  uusia	  käännöksiä	  
voidaan	  lisätä	  (vaativat	  lisäksi	  vastaavat	  maakohtaiset	  tekstitiedostot	  jokaista	  kieltä	  kohden	  /locales/-‐
kansioon).	  

3.5	  Näkyvät	  statsit	  
Simulaation	  aikana	  pelaajalle	  näytettäviä	  statseja	  kontrolloidaan	  näkyvät	  statsit	  -‐näkymässä.	  Valittavissa	  
olevat	  statsit	  -‐osio	  listaa	  kaikki	  simulaation	  statsit	  ja	  niitä	  voidaan	  raahata	  Valitut	  statsit	  -‐osioon.	  Näkyvien	  
statsien	  järjestystä	  pystyy	  vaihtamaan	  raahaamalla	  statsi	  haluttuun	  paikkaan	  Valitut	  statsit	  -‐osiossa.	  
Statseja	  voi	  palauttaa	  Valittavissa	  olevat	  statsit	  -‐osioon	  painamalla	  statsia	  vastaavaa	  X-‐kirjainta.	  
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4.	  Tuo/Vie	  

4.1	  Tuo	  kortteja	  csv-‐tiedostossa	  
Tuo	  kortteja	  mahdollistaa	  korttien	  tuomisen	  editoriin	  csv-‐tiedostossa.	  Tuonti	  hyppää	  tiedoston	  kaksi	  
ensimmäistä	  riviä	  yli,	  joten	  korttien	  tiedot	  alkavat	  vasta	  kolmannelta	  riviltä.	  Jokainen	  rivi	  kuvaa	  yhden	  
kortin	  tiedot	  ja	  sarakkeiden	  kokonaismäärä	  riippuu	  siitä	  missä	  tuotavissa	  kortissa	  on	  eniten	  valintoja	  ja	  
missä	  kortin	  valinnassa	  eniten	  tuloksia.	  Sarakkeet	  erotetaan	  toisistaan	  puolipisteellä.	  
	  
	  Pakolliset	  sarakkeet	  ovat	  järjestyksessä:	  

• 1	  -‐	  Kommentti,	  
• 2	  -‐	  Id	  (päivittää	  saman	  id:n	  omaavan	  kortin	  mikäli	  määritetty)	  
• 	  3	  -‐	  Toistuva	  (yes/no),	  
• 4	  -‐	  Nimi,	  
• 5	  -‐	  Kuvaus,	  
• 6	  -‐	  Tagit	  (alkavat	  #-‐symbolilla	  ja	  erotetaan	  toisistaan	  välilyönnillä)	  
• 	  7	  -‐	  Statsivaatimukset	  (alkavat	  @-‐symbolilla	  ja	  erotetaan	  toisistaan	  välilyönnillä)	  
• 	  8	  -‐	  Asiantuntijan	  neuvo	  
• 9	  -‐	  Kuva	  (täytyy	  olla	  jo	  kuvakansiossa	  tai	  laitettava	  sinne	  myöhemmin)	  
• 10	  -‐	  Layout	  (täytyy	  olla	  normal	  mikäli	  muita	  layouteja	  ei	  ole	  erikseen	  määritelty)	  
• 11	  -‐	  Valintojen	  määrä	  
	  

Sarakkeet,	  jotka	  riippuvat	  valintojen	  ja	  tulosten	  määrästä:	  
• Jokaiselle	  valinnalle:	  	  

o 1	  -‐	  Valintateksti	  
o 2	  -‐	  Valintaan	  liittyvien	  tulosten	  määrä	  

• Jokaiselle	  tulokselle:	  	  
o 1	  -‐	  Prosenttiluku	  (mikäli	  tyhjä,	  tulokset	  painotetaan	  automaattisesti)	  
o 2	  -‐	  Tulosteksti	  
o 3	  -‐	  Statsimuutokset	  (alkavat	  @-‐symbolilla	  ja	  erotetaan	  välilyönnillä	  toisistaan)	  
o 	  4	  -‐	  Seuraavan	  kortin	  kriteerit	  (tageja,	  jotka	  aloitetaan	  #-‐symbolilla	  ja	  erotetaan	  toisistaan	  

välilyönnillä	  tai	  vaihtoehtoisesti	  jonkin	  tietyn	  kortin	  id	  esim.	  ID123)	  

4.2	  Vie	  pelaajaprofiileita	  csv-‐tiedostoon	  
Vie	  pelaajaprofiileita	  mahdollistaa	  pelaajaprofiileiden	  tietojen	  viemisen	  csv-‐tiedostoon	  (esim.	  profiileihin	  
liittyvän	  datan	  analysointia	  varten	  toisilla	  ohjelmilla).	  Käytetty	  merkistökoodaus	  on	  UTF-‐8.	  Tiedoston	  
ensimmäinen	  rivi	  sisältää	  sarakkeiden	  otsikot	  ja	  rivit	  siitä	  alkaen	  kuvaavat	  jokainen	  yhden	  pelaajaprofiilin	  
tiedot.	  
	  
Csv-‐tiedoston	  sarakkeet	  ovat:	  

• 1	  -‐	  Profiilin	  id	  
• 2	  -‐	  Luontipäivämäärä	  
• 3	  -‐	  Pelaajan	  nimi	  
• 4	  -‐	  Pelattujen	  korttien	  lkm.	  

	  
Loput	  sarakkeet	  kuvaavat	  jokainen	  yhtä	  pelattua	  korttia.	  Ensimmäinen	  numero	  on	  kortin	  id,	  toinen	  on	  
valinnan	  järjestysluku	  ja	  kolmas	  on	  tuloksen	  järjestysluku.	  
  
 	  


