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Altogame - Tervetuloa Altogame kokeilutyöpajaan 
Maanantai 26.8. klo 13:00 

Valmistautumisohjeet 
Tarvittaessa ota yhteyttä Olli-Pekka Mäkirintalaan: olli-pekka@altogame.com / 0405541031 
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1. Klikkaa seuraavaa web-linkkiä: http://altogame.dramagame.com/team/join/411 
2. Seuraa Altogamen antamia ohjeita (jatkossa voit kirjautua pelisovellukseen sisään käyttämällä tässä 

valitsemaasi käyttäjätunnusta (sähköpostiosoitteesi ja salasana)) 
3. Valitse pelinimi (”Actor name”) siten, että et ole tunnistettavissa sen perusteella 
4. Altogame (AG sovellus) asentuu automaattisesti Windowsin työpöydälle. Apple asennuksessa 

varmista, että olet tarvittaessa siirtänyt sovelluksen sovellushakemistoon ”Ohjelmat" (älä käynnistä 
”lataukset/ downloads” –hakemistosta). Asennus ei vaadi admin -oikeuksia. 

5. Käynnistä AG työpöydältä tai ohjelmat -hakemistosta 
6. Kirjaudu sisään, valitse tiimi (”TAMK Kampus”) 
7. Mikäli päädyt ”Team Chat” -tilaan, niin kaikki toimii normaalisti. Jos haluat, niin voit harjoitella 

pelimekaniikkaa etukäteen valitsemalla ”Tutorial”.

Lataa Altogame omalle koneellesi etukäteen -  
Ohjeet alla:
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• Pelissä ei ole kiire eikä siinä tarvitse olla tarkka. Tee asioita Sinulle 
sopivassa tahdissa.  

• Kokeile rohkeasti hahmon liikuttamista ja klikkaile eri elementtejä 
ruudulla ja katso, mitä tapahtuu. 

• Seuraa ohjeita (”Quest” ruudun reunassa alhaalla vasemmalla). 
• Ylempi ”Quest” on sessiossa ratkaistava kysymys, alempi kertoo 

seuraavan tehtävän (tosin tehtäviä ei ole pakko ”orjallisesti” noudattaa) 
• Voit liikuttaa hahmoa WASD-näppäimillä, nuolinäppäimillä tai 

klikkaamalla mitä tahansa kohtaa ruudulla (esim. taulua). 
• Liity keskusteluun klikkaamalla haluamaasi hahmoa. 
• Keskustelun aikana pelin kamera kääntyy tauluun klikkaamalla 

yläreunassa olevaa taulun kuvaa (ikonia). 
• Klikkaa ”Leave Chat”, kun haluat poistua keskustelusta. Hahmo ei liiku 

keskustelun aikana. 
• Muista pitää hauskaa ja keskustele vapaasti - kukaan ei tiedä, mitä 

hahmoa pelaat. 
• Taulujen tehtävänä on auttaa sinua ja koko tiimiä uusien ideoiden 

kehittelyssä ja ei niin ilmeisten ratkaisujen löytämisessä 
• Mikäli haluat, voit pyytää taulun kannatusta (endorse) klikkaamalla 

ylhäältä toisen hahmon kuvaa (ikonia) ja alhaalta taulun kuvaa (ikonia). 


