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Tätä opasta saa vapaasti kopioida ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa.
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1: Alkusanat

HTML5 on uusi multimediaohjelmointikieli, joka syrjäyttänee ainakin osittain 
Adoben Flashin ja Microsoftin Silverlightin. Sekä Adobe, että Microsoft ovat mukana 
HTML5 kielen kehittämisessä. HTML5 tekniikka perustuu HTML kielen, CSS3:n ja 
JavaScriptin yhdistämiseen ja tuo HTML standardiin paljon uutta. 

Vaikka tämä opas on alkeisopas, tässä oletetaan, että osaat jotain ohjelmoinnista, ja 
eritoten HTML kielestä, CSS:stä ja JavaScriptistä. Oppaassa tehdään pingispeli, joka 
on tietynlainen pelimaailman ”Hello World” ohjelma, ja löytyy useista 
peliohjelmointioppaista. Oppaassa käytetään apuna jQuery JavaScript kirjastoa, joka 
on ilmaiseksi imuroitavissa netistä. 

2: Alkuun

Tee kansio nimeltä ”Pingis” ja sinne alikansio ”js”. Lataa jQuery osoitteesta 
http://jquery.com/ ja tallenna se js kansioon. Käytän tässä oppaassa versiota 
jquery-1.9.1.min.js .

Tee html tiedosto nimeltä index.html ”js” kansioon ja kirjoita sinne koodi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="charset=iso-8859-1">
 <title>Pingis</title>
</head>
<body>
 <header>
   <h1>Pingis peli</h1>
 </header>
 <footer>
  Tässä pieni testiohjelma.
 </footer>
 <script src="jquery-1.9.1.min.js"></script>
 <script>
 $(function(){
  alert("Tervetuloa testaamiseen.");
  });
  </script>
</body>
</html>

http://jquery.com/


Tällä rivillä <script src="jquery-1.9.1.min.js"></script> sisällytetään jQuery 
kirjasto koodiin. 

Tämä koodi

<script>
 $(function(){
  alert("Tervetuloa testaamiseen.");
  });
  </script>

lisätään jQueryä käytettäessä poikkeuksellisesti <body> tagien sisään, jQuery 
määritteen jälkeen. Normaali käytäntöhän on sijoittaa JavaScript koodi <head> tagien 
sisään.

Lausekkeella
<meta charset="charset=iso-8859-1">
otetaan käyttöön skandinaavinen merkistö, eli ”ääkköset”.

Ohjelma ajetaan klikkaamalla index.html tiedostoa. Ohjelman pitäisi tulostaa 
JavaScript ”Alert” ikkuna, jossa lukee ”Tervetuloa testaamiseen.”

 $(function(){
 //koodia
});

tarkoittaa samaa kuin 

jQuery(function(){
 //koodia
});

mutta on lyhyemmin ilmaistu. Ilmaisu tarkoittaa, että scriptiä käytetään yhdessä 
jQuery kirjaston kanssa. $ merkillä lyhennetään ”jQuery”. 

Nämä tarkoittavat siis samaa:

$(document).ready(function)

ja 

jQuery(document).ready(function)



3: Pelinäkymä

Muokkaa index.html tiedosto seuraavanlaiseksi:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <meta charset="charset=iso-8859-1">
 <title>Pingis</title>
 
 <style>
 #pelialue{
  background: #00c700;
  width: 600px;
  height: 300px;
  position: relative;
  overflow: hidden;
 }
 #pallo{
  background: #f8ea0d;
  width: 20px;
  height: 20px;
  left: 300px;
  top: 150px;
  position: absolute;
  border-radius: 10px;
 }
 .maila{
  background: #4c45e0;
  width: 20px;
  height: 50px;
  left: 50px;
  top: 70px;
  position: absolute;
 }
 #maila2{
  left: 320px;
 }
</style>
 
</head>

<body>
 <header>



   <h1>Pingis peli</h1>
 </header>
 <footer>
  Tässä pieni testiohjelma.
 </footer>
 <script src="jquery-1.9.1.min.js"></script>
 <script src="pingisJs.js"></script>

  <div id="peli">
   <div id="pelialue">
    <div id="maila1" class="maila"></div>
    <div id="maila2" class="maila"></div>
    <div id="pallo"></div>
   </div>
  </div>
</body>
</html>

Tee JavaScript tiedosto nimeltä ”pingisJs” ja kirjoita sinne seuraava koodi:

$(function() {
 $("#maila2").css("top", "20px");
 $("#maila1").css("top", "60px");
});

HTML5 koodissa lauseessa
<script src="pingisJs.js"></script>
sisällytetään JavaScript koodi html5 koodiin.



Ajettaessa index.html tiedosto, näkymä on seuraava:



4: Koordinanteista

Kun css koordinanteissa antaa määritteen ”adsolute”, käyttää ohjelma ”top” ja ”left” 
määritteitä kuten koordinantteja X (left) ja Y (top). Huomioi, että Y (top) kasvaa 
alaspäin, eli päinvastoin kuin matemaattinen koordinantisto. 

Näissä annoimme määritteen ”absolute”:

#pallo{
  background: #f8ea0d;
  width: 20px;
  height: 20px;
  left: 300px;
  top: 150px;
  position: absolute;
  border-radius: 10px;
 }
 .maila{
  background: #4c45e0;
  width: 20px;
  height: 50px;
  left: 50px;
  top: 70px;
  position: absolute;
 }

Sensijaan määre ”relative” annettiin, kun määriteltiin pelialueen koko.

5: Parsetus

Kun halutaan muuttaa css koodin koordinantteja, ei voi antaa suoraan:

$("#maila2").css("top")+5;

Tmä johtuu siitä, että top (tai left) sisältää kirjaimia, eli esim. 100px, eli se on 
merkkijono (string). Jos siihen lisätään 5, tulee 100px5, jolla ei voi laskea. Sen tähden 
on parsetettava seuraavasti:

var top = parseInt($("#maila2").css("top"));

parseInt lauseke poimii merkkijonosta numeron seuraavasti:

parseInt(”100px”) on 100
parseInt(”8m”) on 8



Parsetuksen jälkeen ”top” on numeerinen ja sillä voi laskea. Siihen voi lisätä luvun, ja 
lisätä arvon css kooodiin seuraavasti:

$("#maila2").css("top",top+5);

Toinen tapa käyttää parseInt() funktiota on käyttää sitä numeroarvojen 
muuttamisessa. Eli heksajärjestelmän luku FF muutetaan desimaaliluvuksi antamalla 
luku ja järjestelmä, eli parseInt(”FF”, 16) palauttaa 255 desimaalilukuna.

Voit tutkia näitä Googlen Chromen consolissa valitsemalla ”työkalut/kehittäjän 
työkalut/konsoli”, josta näkymä:



6: Pelin koko JavaScript koodi kommentoituna

var pingis = {
 pisteet1 : 0,
 pisteet2 : 0
}

pingis.painetutNappaimet = [];

pingis.pallo = {
 nopeus: 5,
 x: 350,
 y: 100,
 suuntaX: 1,
 suuntaY: 1
}

var NAPPAIN = {
 YLOS: 38,
 ALAS: 40,
 W: 87,
 S: 83
}

$(function() {
  //Määritellään ajastin, jolla luodaan pelisilmukka
  pingis.ajastin = setInterval(peliSilmukka, 30);
  
  //Tutkitaan, onko näppäimiä painettu
  $(document).keydown(function(e){
   pingis.painetutNappaimet[e.which] = true;
  });
  $(document).keyup(function(e){
   pingis.painetutNappaimet[e.which] = false;
  });
});

//Pelisilmukka eli gameloop
function peliSilmukka()
{
 siirraMailoja();
 siirraPalloa();
}



function siirraMailoja()
{
 //Oikeanpuoleisen pelaajan mailanliikuttaminen ylös (pelaaja 2)
 if (pingis.painetutNappaimet[NAPPAIN.YLOS])
 {
    var top = parseInt($("#maila2").css("top"));
    $("#maila2").css("top",top-5);
 }
 //Oikeanpuoleisen pelaajan mailanliikuttaminen alas (pelaaja 2)
 if (pingis.painetutNappaimet[NAPPAIN.ALAS])
 {
    var top = parseInt($("#maila2").css("top"));
    $("#maila2").css("top",top+5);
 }
 
 //Vasemmanpuoleisen pelaajan mailanliikuttaminen ylös (pelaaja 1)
 if (pingis.painetutNappaimet[NAPPAIN.W])
 {
    var top = parseInt($("#maila1").css("top"));
    $("#maila1").css("top",top-5);
 }
 //Vasemmanpuoleisen pelaajan mailanliikuttaminen alas (pelaaja 1)
 if (pingis.painetutNappaimet[NAPPAIN.S])
 {
    var top = parseInt($("#maila1").css("top"));
    $("#maila1").css("top",top+5);
 }
}

function siirraPalloa()
{
 var pallo = pingis.pallo;
 var pelialueKorkeus = parseInt($("#pelialue").height());
 var pelialueLeveys  = parseInt($("#pelialue").width());
 var pallonLeveys = parseInt($("#pallo").css("width"));
 var mailaLeveys = parseInt($(".maila").css("width"));
 var mailaKorkeus = parseInt($(".maila").css("height"));

 //Liikutetaan palloa
 pallo.x += pallo.nopeus * pallo.suuntaX;
 pallo.y += pallo.nopeus * pallo.suuntaY;



 //Katsotaan, onko pallo törmännyt vasemman pelaajan, pelaaja 1 mailaan
 var maila1X = parseInt($("#maila1").css("left")) + mailaLeveys;
 var maila1Y = parseInt($("#maila1").css("top"));
 if (pallo.x <= maila1X) {
  if (pallo.y <= maila1Y+mailaKorkeus && pallo.y >=maila1Y) pallo.suuntaX = 1;
 }
 
 //Katsotaan, onko pallo törmännyt voikeanpuoleisen pelaajan, pelaaja 2 mailaan
 var maila2X = parseInt($("#maila2").css("left"));
 var maila2Y = parseInt($("#maila2").css("top"));
 if (pallo.x + pallonLeveys >= maila2X) {
  if (pallo.y <= maila2Y+mailaKorkeus && pallo.y >=maila2Y) pallo.suuntaX = -1;
 }

 //Tutkitaan, onko pallo osunut pelialueen ylä- tai alareinaan
 //ja jos on, muutetaan Y -suunta päinvastaiseksi
 if (pallo.y > pelialueKorkeus-pallonLeveys || pallo.y < 0) pallo.suuntaY *= -1;
 
 //Tutkitaan, onko pallo päässyt karkaamaan oikealla
 //Jos on, pelaja 1 pisteitä lisätään, palloa siirretään hieman
 //ja pallon X -suunta muutetaan
 if (pallo.x > pelialueLeveys-pallonLeveys-20)
 {
  pallo.suuntaX = -1;
  pallo.x = 330;
  pallo.y=200;
  pingis.pisteet1++;
  $("#pisteet1").html(pingis.pisteet1);
 }
 
 //Tutkitaan, onko pallo päässyt karkaamaan vasemmalle
 //Jos on, pelaja 2 pisteitä lisätään, palloa siirretään hieman
 //ja pallon X -suunta muutetaan
 if (pallo.x < 20)
 {
  pallo.suuntaX = 1;
  pallo.x = 250;
  pallo.y=200;
  pingis.pisteet2++;
  $("#pisteet2").html(pingis.pisteet2);
 }
 



 //Siirretään pallo sille kuuluvalle paikalle X ja Y koordinanttien mukaan
 $("#pallo").css ({
  "left": pallo.x,
  "top": pallo.y
  });
}

7: JavaScript koodin analysointia

$(function() {   osio on ohjelman osa, josta ajettaessa ohjelma ikäänkuin käynnistyy, 
eli joka on linkitettynä HTML5 koodissa index.html.

Peli tarvitsee pelisilmukan. Pelisilmukka voi olla sinulle tuttu esim. XNA tekniikasta 
tai Flashista. Tässä pelisilmukka tehdään tekemällä ajastin, joka kutsuu 30 
millisekunnin välein pelisilmukkaa (gameloop).

$(function() {
  //Määritellään ajastin, jolla luodaan pelisilmukka
  pingis.ajastin = setInterval(peliSilmukka, 30);

$(function() { osiossa myös tutkitaan, onko näppäimiä painettu. 
function siirraMailoja() metodi osaa lukea tätä ja toimia sen mukaan.
Pelisilmukka on tässä yksinkertainen. Siinä vain kutsutaan pallon ja mailan 
liikutteluun omia metodeja.

//Pelisilmukka eli gameloop
function peliSilmukka()
{
 siirraMailoja();
 siirraPalloa();
}



8: Ohjelman koko HTML5 koodi 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
 <meta charset="charset=iso-8859-1">
 <title>Pingis</title>
 
 <style>
 #pelialue{
  background: #00c700;
  width: 600px;
  height: 300px;
  position: relative;
  overflow: hidden;
 }
 #pallo{
  background: #f8ea0d;
  width: 20px;
  height: 20px;
  left: 300px;
  top: 150px;
  position: absolute;
  border-radius: 10px;
 }
 .maila{
  background: #4c45e0;
  width: 20px;
  height: 50px;
  left: 50px;
  top: 70px;
  position: absolute;
 }

 #maila2{
  left: 520px;
 }
</style>
 
</head>

<body>



 <header>
   <h1>Pingis peli</h1>
 </header>
 <footer>
  HTML5 pingis.
 </footer>
 <script src="jquery-1.9.1.min.js"></script>
 <script src="pingisJs.js"></script>

  <div id="peli">
   <div id="pelialue">
    <div id="maila1" class="maila"></div>
    <div id="maila2" class="maila"></div>
    <div id="pallo"></div>
   </div>
  </div>

  <div id="pelilauta">
   <div class="pisteet">Pelaaja 1 : <span id="pisteet1">0</span></div>
   <div class="pisteet">Pelaaja 2 : <span id="pisteet2">0</span></div>
  </div>
</body>
</html>



9: Valmiin ohjelman pelinäkymä

10: CSS koodista

maila on luokka jonka jäseniksi määritellään HTML5 koodissa sekä maila1, että 
maila2  koodissa

<div id="maila1" class="maila"></div>
<div id="maila2" class="maila"></div>

maila1 käyttää .maila luokan tietoja sellaisenaan, mutta maila2 korvaa ”left” 
ominaisuuden omalla arvollaan 

#maila2{
  left: 520px;
 }



11: Satunnaisluku

Peleissä usein tarpeellisen satunnaisluvun saa JavaScriptillä seuraavalla käskyllä:

satunnaisLuku = Math.floor(Math.random());

edellinen lauseke palattaa muuttujaan ”satunnaisLuku” arvon väliltä 0-1.

Arvo väliltä 0-12 saadaan lauseella:

satunnaisLuku = Math.floor(Math.random() * 12);

Huomaa, että tässä suurin tulos on 11 ja pienin 0, koska Math.floor pyöristää luvun 
jättämällä desimaalit pois. Jos haluat arvot 1-12 on käytettävä esim. lauseketta:

satunnaisLuku = Math.floor((Math.random() * 12)+1);

12: Kuvan lisääminen

Jos haluat esim. piirtää pelialueesta tai mailoista kuvan, ja lisätä sen tai valokuvan 
ohjelmaan, se tapahtuu antamalla ”url” komento seuraavasti:

#pelialue{
  background: #00c700 url(sinunKuvasi.jpg);
  width: 600px;
  height: 300px;
  position: relative;
  overflow: hidden;
 }

13: Musiikin lisääminen

Musiikin lisäämiseksi laita HTML5 koodiin osio:

 <audio id="musiikki">
   <source src="testiKappale.mp3" />
  </audio>

Voit nyt ohjata musiikin soittoa JavaScript koodista seuraavasti

musiikki.play(); //laittaa musiikin soimaan
musiikki.pause(); //musiikki pois päältä
musiikki.volume=0.2; //äänen voimakkuus, tässä 0.2


