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Koordinaatisto

x

yScratchissa x-koordinaatin arvo vaihtelee välillä
[-240, 240] ja y-koordinaatin arvo välillä [-160, 160].
Siten näytön keskellä on origo, jossa x=0 ja y=0.

Kun siirtelet hiirtä pelialueen sisällä, alueen oikean 
alakulman alla näkyy koko ajan hiiren paikkaa 
vastaavat koordinaatit.

Kun siirtelet hahmoa, Liike-osaston “mene kohtaan”- 
ja “liu’u kohtaan”-palikoiden koordinaatit muuttuvat 
vastaamaan hahmon sijaintia. Voit siis ensin siirtää 
hahmon kohteeseen ja sitten raahata palikan osaksi 
skriptiä.



Hahmo liikkumaan nuolinäppäimillä

● x-akseli: plus 
oikealle, miinus 
vasemmalle

● y-akseli: ylös-alas
● tarvitset siis neljä 

tällaista skriptiä



Ei pääse seinän läpi

● Siirrytään, jos 
osutaan seinään 
niin siirrytään 
takaisin

● “koskettaako väriä”: 
klikkaa väriä ja 
sitten peliä seinän 
kohdalta

● niksi: klikkaa skriptiä tai palikkaa oikealla 
napilla, valitse “kopioi” - säästät vaivaa



Vastustajahahmo

valmis 
hahmo 
kirjastosta

piirrä oma

oma tiedosto
webbi- 
kamerasta



Piirtäminen: bittikartta vai vektori

● bittikarttatila 
helpompi

● vektoritilassa ehkä 
sulavampi tulos

● Alueiden 
täyttäminen ei aina 
onnistu 
vektoritilassa!



Piirtäminen: asusteet

● Asusteilla voi tehdä 
animaatioita



Vastustajahahmo liikkumaan

● valitse hahmo 
alhaalta (tai 
esiintymislava = 
pelikenttä)

● sitten “skriptit” 
oikealta

● jatkuu...



Vastustajahahmo liikkumaan

● liukumilla saa 
melko kivat 
liikeradat

● niksi: siirrä hahmoa 
hiirellä, sitten 
raahaa uusi liu’u 
skriptin osaksi



Tunnista vastustaja

● Lisätään erillinen 
“kun klikataan    ” 
tätä varten

● “Ikuisesti” jotta 
toimii monta kertaa

● Esimerkissä kissa 
liukuu takaisin 
alkuasemaan



Tunnista aarre

● Sama periaate kuin 
vastustajan 
tunnistamisessa

● Tässä helppo 
animaatio: kissalla 
on kaksi asustetta 
joita vaihdellaan

● “Pysäytä kaikki” 
lopettaa pelin



Pelille alkuruutu

● Esiintymislavalle 
voi tehdä eri 
taustoja ja skriptejä

● Piirrä tausta joka 
esittelee pelin 
säännöt

jatkuu...



Pelille alkuruutu

● Taustalle skripti joka vaihtaa kuvaa

jatkuu… 



Pelille alkuruutu

● Onko tylsää jos 
hahmot näkyvät ja 
liikkuvat 
alkuruudussa? 
Piilotetaan ne



Äänitehosteet

● Sopivissa kohdissa 
äänitehoste lisää 
tuntua, että pelissä 
tapahtuu jotain



Kuvatehosteet

● haamu-tehoste:
0 = näkyvissä
100 = kadonnut

● ylin skripti piilottaa 
hahmon mutta ei 
hetkessä

● kokeile muitakin, 
peruuta palikalla 
“poista graafiset 
tehosteet”



Vastustaja seuraamaan pelihahmoa

Näyttääkö kääntely väärältä?



Pistelasku



Kummallisia painikkeita

monista hahmo 
(kaikkine 
skripteineen)

poista hahmo
 - peruutus:

suurenna ja pienennä
- jos piirsit hahmon 

joka ei mahdu 
käytävään, pienennä!

palikoiden 
ohjeita 
(englanniksi)



Kummallisia painikkeita, piirtäminen

peruuta, tee sittenkin
● rajaus (outo)
● peilaus vaakasuunnassa
● peilaus pystysuunnassa
● keskipisteen asetus

○ hahmo pyörii tämän ympäri



Pelin jakaminen

Remiksi-pajan studio

http://scratch.mit.edu/studios/1133974/
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