
 

NOOBITS
Õpetus neile, kes ei oska “teha teha nii, et saab tulistada”.
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1. Kuidas teha mänge
Mängu tegemine käib niimoodi, et sa tahad midagi teha. Siis sa ei oska seda teha. Siis sa üritad 
ise välja mõelda, kuidas seda teha. Kui sa ei oska välja mõelda, siis sa otsid internetist näiteid 
ja õpetusi. Kui sa oled vähemalt kolm õpetust läbi teinud ja ikka ei oska siis sa küsid foorumist, 
mida sa täpselt ei oska.
 

2. Mis asi on Help
Kui sul on game maker lahti ja sa vajutad F1, siis tuleb lahti help. Helbis on kirjas mida kõik 
asjad game makeris teevad. Näiteks siin pildi peal on näha üks tekst kõigi asjade kohta, mis 
on seotud ruumis ringi liikumisega. “Index” menüüs on otsing, kui sa juba tead selle asja nime, 
mida sul vaja läheb.
Kui sul on parempoolses aknas kiri, et mingi viga on, siis http://gamemaker.info/en/manual 
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3. Kuidas hakata ise mänge tegema
1. Võta game maker lahti.
2. Otsi ülevalt menüüst Help => Tutorials => Your first game. See on õpetus. See õpetus 

on päris halb. Sa võid ise internetist parema game makeri õpetuse otsida, aga idee on 
sama. Tee õpetuse järgi.

3. Kui sa ei oska inglise keelt siis õpi inglise keelt. Lisaks kasuta vajadusel interneti-
sõnaraamatuid, näiteks http://aare.pri.ee/dictionary.html

 
 

 

4. Mida teha, kui mäng on kole
Lepi sellega või õpi joonistama. Kui sa tahad mingit kindlat asja joonistada, näiteks koera, 
siis otsi internetist koera pilt ja joonista selle järgi. Otsi internetist joonistamise tutoriale ehk 
õpetusi. Lisaks võid vaadata seda eestikeelset õpetuste kogu: http://www.suvaline.org/MM/
showthread.php?tid=359
 
Ära küsi teistelt graafikat! Sa oled algaja. Enne, kui sa teistelt graafikat küsid, pead sa tõestama, 
et sa oskad mänge teha. Tee mõned head mängud, milles on väga lihtne ja algeline graafika. 
Või õpi joonistama.

5. Mida teha, kui tuleb error
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Kui error tuleb, siis loe läbi, mis seal öeldakse. Kui sa ei saa aru, siis kasuta sõnaraamatut. 
Errori tekstis öeldakse, kus sul täpselt viga on. Näiteks selle pildi peal on viga:
action number 2 - teine tegevus, mis asub
of Step Event - step evendis, ehk stepis
for object object0 - sellisel objektil, mille nimi on “object0”
 

 

 



6. Mis asi on action ja mis asi on event.
Sellel pildil on vasakpoolses punases kastis eventide nimekiri. Parempoolses punases kastis 
on selle evendi ajal toimuvad actionid.

7. Mida teha, kui ikka asi ei tööta
Kui asi ei tööta on mitu võimalust:
 

1. Kui sul tuleb error, siis loe error läbi ja paranda ära, nii et errorit enam ei tuleks. Kui error 
on “unexpected error” siis võid foorumist küsida.
 

2. Kui errorit ei tule, aga mäng ei tööta nii nagu peaks, siis on kõige tähtsam välja selgitada 
kus on viga. Näiteks kui sa kahtlustad, kas jõutakse üldse mingi kohani su koodis, siis 
pane sinna “game_end()”. Kui sinnani jõutakse, siis läheb mäng kinni. Kui mäng kinni ei 
lähe siis ei jõuta.
Sellel pildil, kui selle bloki sisse üldse ei jõuta siis mäng kinni ei lähe. Siis on viga 
nendes esimeses kahes IF-asjas. Kui sinna bloki sisse aga jõutakse, siis nendes kahes 
IF-asjas viga ei ole. Sama asi on rakendatav ka siis, kui teed mängu koodiga.



 
3. Kõige hullemal juhul ei olegi võimalik sellist asja teha, nagu sa tahad. Mõned asjad 

lihtsalt ei ole loogiliselt võimalikud. Püüa sama asi kuidagi teistmoodi teha.
 

8. Mida teha kui ikka asi ei tööta (2x)
Küsi abi. Selleks on hea, eestikeelne koht näiteks http://suvaline.org/MM. See on foorum. Seal 
on inimesed, kes tahavad sind aidata. Kui sa käitud nagu debiilik siis sind pekstakse minema. 
Selle pärast PEAD sa neid asju järgima:
 
1. Kirjuta õiges ja ilusas eesti keeles. Lause algab suure tähega ja selle lõpus on punkt.
 
2. Teemal peab olema väga täpne pealkiri. “Aidake” ei ole piisavalt täpne. “Vastane jääb jääb 
seintesse kinni pealtvaates mängus” on näiteks juba päris hea.
 
3. Kui sa küsid abi, siis kirjelda oma mängu. Keegi ei tea, milline su mäng on. Kas su mäng on 
pealtvaatest või kõrvaltvaatest? Kas sa teed mängu ikoonidega või kirjutad koodi?
 
4. Kirjelda probleemi nii täpselt kui sa vähegi suudad. Liiga täpseks ei ole peaaegu võimalik 
minna. Kahest lausest ei piisa mittekunagi. Kui sa ei esita väga täpset küsimust siis kõik 
arvavad, et sa oled maun. Nii lihtne ongi.
 
5. Tee foorumisse ilusa kasutajanimega konto. Kond00m ei ole hea kasutajanimi. 
Valdek_Kolmas on parem.
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9. Mida teha, kui ikka ei tööta
On mitu võimalust, miks sa foorumist abi ei saanud.
 

1. Sa ei kirjeldanud probleemi piisavalt hästi või kirjutasid vigases eestikeeles. Kirjuta 
edaspidi korrektselt ja püüa olla PALJU täpsem.
 

2. See, mida sa teha üritad, on sinu jaoks praegu veel liiga raske. Proovi midagi lihtsamat. 
Otsi õpetusi ja näiteid igasuguste erinevate asjade tegemiseks. Isegi kui sul ei ole 
näiteks vaja õpetust “Kuidas teha algelist automängu” siis selle õpetuse läbi tegemise 
käigus õpid sa uusi asju, mida teistes mängudes kasutada.
 

3. Sa üritad midagi, mida ei ole mõtet game makeriga teha. Game makeriga ei ole mõtet 
teha 3D-mängu. Game makeriga on küllaltki mõttetu teha multiplayer RTSi. Ilmselt sulle 
öeldakse seda ka foorumis.
 

4. Sa ei üritanud piisavalt. Kõige tähtsam on see mida SINA programmis GAME MAKER 
teed. See mida sa foorumis kirjutad või mis sul vastatakse ei oma tähtsust. Tee mängu. 
Ära pläma. Ära tee reklaami. Ära küsi pidevalt abi. Otsi näiteid, otsi õpetusi. Kui vaja õpi 
inglisekeelt ja matemaatikat. Kui ei suuda, tee alguses lihtsamaid asju. Tee pacman. 
Tee maze. Tee kõrvaltvaates tulistamismäng. Raskemaid asju õpid sa tegema siis, kui 
sa teed kergemaid asju.

 

10. Mida teha, kui ikka ei tööta
Puhka. Mine õue. Kas sul sõpru on? Aga naine? Raha? Oled sa viimasel ajal trenni teinud? 
Kuidas koolis või tööl läheb? Sa võid homme ka mänge teha, sellega ei ole nii kiire. Elu on 
lühike.

11. Mida teha, kui ikka ei tööta
Mängude tegemine ei ole kõigi jaoks. Vabalt võib olla, et sa ei pea mänge tegema. Kui sa tõesti 
nii-väga tahad, siis pöördu tagasi punkti number 1 juurde ja proovi veel. Ja siis veel. Kui sa 
tegelikult väga ei taha või tunned ennast mänge tehes halvasti siis ilmselt ei peaks sa mänge 
tegema. Võibolla keskendud ainult graafikale või muusikale? Või mängude reklaamimisele?


