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Ohjeet salasanankyselijän ohjelmoimiseen Scratchilla 
1. Ohjelmoidaan oma salasanankyselijä Scratch-ohjelmalla. Kyselijä kysyy salasanaa niin kauan, 

kunnes käyttäjä syöttää oikean salasanan.  

 
2. Mene osoitteeseen https://scratch.mit.edu/  

3. Vaihda ohjelman kieleksi suomi sivun alalaidassa olevasta pudotusvalikosta. 

4. Mene takaisin sivun ylälaitaan. Pääset ohjelmoimaan valitsemalla kissan kuvan, eli ”Kokeile sitä”: 

 
5. Nyt eteesi avautuu ohjelmointiympäristö, joka näyttää tältä: 

 
6. Kirjoita ohjelmalle nimi vasempaan yläkulmaan, esimerkiksi ”Salasanankyselijä”. 

7. Aloitetaan ohjelmointi siitä, että haluaisimme kissa-hahmon kysyvän salasanaa. Valitaan 

työkalupakista Tuntoaisti-ryhmä ja sen alta komento:  

 
 

https://scratch.mit.edu/
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Ota komennosta kiinni ja raahaa se harmaalle komentoalueelle. Vaihda kysyttäväksi lauseeksi 

”Anna salasana:” klikkaamalla kerran ”What’s your name?”-tekstiä. 

 
8. Ohjelman saa käyntiin klikkaamalla vihreää lippua esiintymislavan yläpuolella. Vielä ei kuitenkaan 

tapahdu mitään, sillä emme ole kertoneet komentoalueella milloin ohjelma käynnistyy. Valitaan siis 

työkalupakista Tapahtumat-ryhmä ja sieltä komento:  

Raahataan komento komentoalueelle ja yhdistetään se siellä olevan ”kysy…”-komennon kanssa 

laittamalla oranssin palan uloke yhteen sinisen palan sisennyksen kanssa. 

 
9. Nyt kun klikataan esiintymislavan vihreää lippua, hahmomme kysyy ”Anna salasana:” ja odottaa 

vastausta, kunnes vastaus on annettu ja ohjelma sulkeutuu. 

 
10. Haluaisimme, että kissa sanoo ”Arvasit oikein!”, jos salasana arvataan oikein, ja muuten ”Yritäpä 

uudelleen”. Kun haluamme, että oikealla ja väärällä vastauksella tapahtuu eri asioita, valitsemme 

Ohjaus-ryhmästä komennon: 

 
Yhdistetään komento kahden edellisen komennon perään. 

 
11. Jos-lauseessa on tyhjä, kuusikulmion muotoinen aukko. Valitaan Toiminnot-ryhmästä kuusikulmion 

muotoinen pala, jossa on yhtäsuuruusmerkki ja kaksi tyhjää laatikkoa: 

 
Lisätään pala Jos-lauseeseen viemällä kuusikulmion vasen kulma aukon kohdalle. 
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12. Yhtäsuuruuden vasemmalle puolelle tulee nyt ohjelman käyttäjän vastaus ja oikealle puolelle itse 

keksimäsi salasana. Ota Tuntoaisti-ryhmästä komento: 

 
Kiinnitä se yhtäsuuruusmerkin vasemmalla puolella olevaan laatikkoon viemällä komentoruudun 

vasen reuna laatikon päälle. Kirjoita yhtäsuuruusmerkin oikealle puolelle valitsemasi salasana 

(esimerkissä ”hiiri”). 

 
13. No mitä sitten tapahtuu, jos salasana arvataan oikein? Tämä pitää koodata niin-lauseen perään. 

Valitse Ulkonäkö-ryhmästä komento: 

 
Vie komento niin-lauseen perässä olevaan koloon ja vaihda sanottavaksi lauseeksi ”Arvasit oikein!”. 

 
14. Entä mitäs sitten sanotaan, kun arvaus menee väärin? Valitse toinen sano-komento ja vie se 

muuten-lauseen perässä olevaan koloon. Vaihda sanottavaksi lauseeksi ”Yritäpäs uudelleen!”. Voit 

muuttaa myös aikaa, kuinka kauan hahmosi sanoo kyseistä lausetta, esimerkiksi 1 sekunnin ajan. 

 
15. Kokeillaan tässä välissä ohjelman toimintaa. Käynnistä ohjelma esiintymislavan vihreästä lipusta ja 

kokeile ensin syöttää salasanaksi jokin väärä salasana. Käynnistä ohjelma sitten uudelleen ja testaa, 

että hahmosi sanoo ”Arvasit oikein!”, kun syötteenä on oikea salasana. 

16. On hieman ärsyttävää, että ohjelma täytyy käynnistää joka kerta uudestaan, kun jokin salasana on 

syötetty. Olisi hienoa, jos ohjelma kysyisi salasanaa vastauksen jälkeen aina uudestaan. Tähän 

auttaa Ikuisesti-komento, joka löytyy Ohjaus-ryhmästä: 
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Ikuisesti-komento täytyy laittaa muiden komentojen ympärille, jolloin kaikki sen sisälle jäävät 

komennot tapahtuvat yhä uudestaan ja uudestaan. Komennon täytyy olla kuitenkin vasta ”Kun 

klikataan…”-komennon jälkeen. Ota Ikuisesti-komennosta kiinni ja vie se ”Kun klikataan…”-

komennon perään, jolloin Ikuisesti-komento suurenee ja ottaa muut komennot sisäänsä. 

 
17. Nyt ohjelma on melkein valmis, mutta haluaisimme vielä, että kun salasana arvataan oikein, 

ohjelma sulkeutuisi. Valitaan siis ohjausryhmästä komento: 

 
Mihin kohtaan tämä komento pitäisi nyt laittaan? Jos ohjelman käyttäjän kirjoittama vastaus on 

sama kuin kirjoittamamme salasana, hahmomme sanoo ”Arvasit oikein” 2 sekunnin ajan, minkä 

jälkeen on hyvä lopettaa ohjelma. Vie siis Pysäytä-komento ”Sano Arvasit oikein…”-komennon 

perään. 

 
18. Testaa vielä, että ohjelmasi toimii. Halutessasi voit muuttaa esiintymislavan taustaa tai hahmosi 

ulkonäköä. 

 

Esiintymislavan taustan muuttaminen (klikkaa tausta-kuvaketta): 
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Hahmon ulkoasun muuttaminen (valitse asusteet-välilehti ja klikkaa pientä hahmon-kuvaketta): 

 
19. Laita ohjelma vielä koko ruudun tilaan klikkaamalla vasemman yläreunan ruutu-kuvaketta ja anna 

se kaverisi ratkottavaksi. 

 
20. Halutessasi voit vielä tallentaa pelin. Poistu kokoruudun tilasta ja kirjaudu sisään oikean reunan 

painikkeesta ”Sisäänkirjaudu tallentaaksesi”. Mikäli sinulla ei ole vielä tunnuksia, liity Scratchiin. 

 

 


