
KOKO PERHEEN HAUSKA STRATEGIAPELI

OHJEET 

ROBOGEM_Ohjevihko_148x210mm.indd   1 23.3.2015   12.13



• Poista f-kortit (10 kpl) käskykorttipakasta.

• Sekoita kortit.

• Jaa pakasta jokaiselle 5 käskykorttia kuvapuoli ylöspäin.

• Laita korttipakka laudan viereen, kuvapuoli alaspäin.

PELIN TAVOITE
Robotit laskeutuvat kaukaiselle planeetalle etsimään timantteja, joista saavat lisää 
virtaa aluksiinsa. Ohjelmoi robottisi keräämään kolme timanttia ja kuljettamaan 
ne omaan tukikohtaasi. Nopein voittaa pelin!

PELIN ALOITUS
• Aseta estelaatat (12 kpl) ja timantit (10 kpl) kuvan mukaiseen alku- 
 asetelmaan pelilaudalle. Kaikki timantit ovat samanarvoisia.

• Kukin pelaaja valitsee robotin ja sijoittaa sen samanväriseen tukikoh-  
 taansa johonkin laudan nurkista, kuten kuvassa. Robotti asetetaan tuki-  
 kohtaan niin, että robotin musta nuoli osoittaa kohti vastapäistä tuki- 
 kohtaa.

Pelilauta 

robotit  estelaatta  
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class Player
  attr_accessor :name, :color, :cards
  def initialize(color, name)
    @color = color
    @name = name
    @cards = []
  end
end

def pick_cards(deck, count)
  picked = []
  while count > 0 && deck.length > 0
    picked.push(deck.pop)
    count = count - 1
  end
  picked
end
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ETEEN – Robotti liikkuu 
yhden ruudun verran 
eteenpäin. (50 kpl)

VASEN – Robotti 
kääntyy paikallaan 90 
astetta vastapäivään. 
(25 kpl)

OIKEA – Robotti 
kääntyy paikallaan 90 
astetta myötäpäivään. 
(25 kpl)

FUNKTIO – Funktion 
taakse voi tallentaa 
1—5 käskykortin 
sarjan. (10 kpl)

Viiden  
komennon  
ohjelma 

Robotti kääntyy 
paikallaan ROBO-
TIN oranssin nuo-
len osoittamaan 

suuntaan.

Robotti liikkuu yh-
den ruudun verran 
ROBOTIN mustan 
nuolen suuntaan.

Robotti kääntyy 
paikallaan ROBO-
TIN keltaisen nuo-
len osoittamaan 

suuntaan.

Robotti liikkuu yh-
den ruudun verran 
ROBOTIN mustan 
nuolen suuntaan.

Robotti kääntyy 
paikallaan RO-
BOTIN keltaisen 
nuolen osoitta-

maan suuntaan.

Lähtötilanne:
Muodostettu käskykorttisarja:

PELIN KULKU
Pelaajat ohjaavat robottinsa liikkeitä käskykorteilla. Robotti suorittaa ohjelman.  
Nuorin pelaaja aloittaa pelin.

Robotti tottelee käskykortteja, joita on neljä erilaista:
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PELIVUORON KULKU
1  Järjestele käskykortit eteesi riviin käskysarjaksi eli ohjelmaksi. Voit käyttää   

 haluamasi määrän kortteja. Laita oman pelivuorosi alussa poistopakkaan ne kortit,  
 joita et halua käyttää. Tämän jälkeen ohjelma on valmis, eikä sitä saa muuttaa!

2  Ohjelma suoritetaan vasemmalta oikealle yksi käskykortti kerrallaan liikuttamalla 
 robottia kortin mukaisella tavalla. Jos käskyä ei voi suorittaa (robotti esimerkiksi  
 yrittää mennä estelaatalle), loppuu ohjelman suoritus tähän ja siirrytään kohtaan 5.

3  Jos robotti tulee ruutuun, jossa on timantti, robotti poimii timantin kyytiinsä  ja  
 jatkaa matkaansa.

4  Jos robotti tulee ruutuun, jossa on jo toinen robotti, voit työntää toista robottia.  
 Mikäli työnnettävällä robotilla on kyydissään timantti, työntävä robotti kaappaa  
 timantin kyytiinsä.

5  Ohjelman suorituksen jälkeen laita kaikki kortit poistopakkaan ja ota eteesi 5  
 uutta korttia pakasta.

Mikäli et saa muodostettua haluamaasi ohjelmaa korteistasi, voit jäädä keräämään 
voimia. Laita kortit poistopakkaan ja saat tilalle 7 uutta korttia. Vuoro siirtyy seuraaval-
le pelaajalle.

Kun kortit loppuvat, poistopakka sekoitetaan pakan pohjaksi yhden kerran. Kun kortit 
loppuvat toisen kerran, peli loppuu.

Pienet ja aloittelevat pelaajat voivat kokonaisen ohjelman sijaan pelata korttinsa yksi-
tellen. Kokeneemmat pelaajat auttavat aloittelijoita antamaan robotille hyviä ohjeita!

ÄÄNITEHOSTEET 

SALLITT
UJA!

BZZZ...
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Neljän 
komennon 
ohjelma

Vihreä robotti liikkuu kaksi 
ruutua eteenpäin, kääntyy 

paikallaan oikealle ja 
jatkaa yhden ruudun 

eteenpäin.

Virhe  
ohjelmassa

Punaisen robotin kolmas 
käskykortti on mahdoton 

suorittaa, koska robotti jou-
tuisi pelilaudan ulkopuolelle. 

Robotti liikkuu vain kaksi 
ruutua eteenpäin.

Timantin 
kaappaaminen
Punainen robotti työntää 
vihreää edellään, ennen 
kuin kääntyy oikealle ja 

jatkaa matkaa.
Työnnettäessä yksi timantti 

siirtyy punaiselle.

• Jos työnnettävällä robotilla on kyydissään useampia timantteja, saat  
 kaapattua yhden timantin jokaista työntämääsi ruutua kohden. 
• Timanttien kaappaus onnistuu vain, jos vastustajan robotti on työnnettävissä   
 (esim. laudalta ulos tai estelaatalle ei voi työntää). 
• Jos robotilla on lastinaan 3 timanttia, niitä ei voi poimia lisää, vaan timantit   
 toimivat esteinä, joiden läpi robotti ei voi kulkea.
• Jos robotti menee tukikohtaansa timanttien kanssa, timantit jäävät tukikohtaan ja   
 robotti voi jatkaa matkaansa.
• Jos työnnät robotin ruutuun, jossa on timantti, timantti siirtyy työntämäsi robotin kyytiin.
• Robotti ei voi työntää kahta robottia kerrallaan.
• Työnnettävän robotin nuolen suunnalla ei ole merkitystä.
• Jos työntäjällä on 3 timanttia, ei työnnettävältä siirry timantteja. Työntäminen on   
 kuitenkin mahdollista.
• Robotti ei voi liikkua eikä sitä voi työntää pelilaudan ulkopuolelle tai estelaattojen läpi.
• Toisen robotin tukikohtaan ei voi mennä.
• Estelaattoja ei voi työntää.

PELIN LOPPU
Peli loppuu, kun ensimmäinen pelaaja on kerännyt tukikohtaansa kolme timanttia, mutta 
peli voi loppua myös käskykorttipakan tyhjenemiseen. Kun kortit loppuvat toisen kerran, 
pelataan kierros pöydässä olevilla korteilla, minkä jälkeen peli loppuu.

Jos peli loppuu, ennen kuin yhdelläkään pelaajalla on tukikohdassaan 3 timanttia, 
voittaa se pelaaja, jolla on tukikohdassaan eniten timantteja. Tasatilanteessa voittaa se, 
jolla on robottinsa kyydissä enemmän timantteja.
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LISÄSÄÄNTÖ: FUNKTIOKUTSU
Taitavat pelaajat voivat lisätä peliin vielä yhden haasteen, funktion! Nyt pelin  
alussa pakkaan sekoitetaan myös f-kortit (10 kpl).

Pelaaja voi siirtää haluamansa kortit poistopakan sijasta erilliseen funktioon,  
joka on erillinen käskykorttisarja pelaajan pääohjelman vieressä. Funktioon  
lisätyt kortit pysyvät pöydällä koko loppupelin ajan eikä niitä laiteta poistopakkaan.

Ohjelmaa suoritettaessa f-kortti suorittaa aina koko funktion. Koko ohjelman  
suoritus kuitenkin keskeytyy ensimmäiseen “mahdottomaan käskyyn”.

Funktion pituus on korkeintaan 5 korttia. Lisättävät kortit lisätään aina funktion 
loppuun, eikä siis esimerkiksi väliin tai alkuun. Funktiosta ei voi koskaan poistaa 
kortteja.

Huom! Myös funktio itse voi päättyä F-korttiin, jolloin funktio suoritetaan aina  
uudestaan kunnes tulee ensimmäinen “mahdoton käsky”. Itseään kutsuvaa  
funktiota kutsutaan rekursiiviseksi funktioksi. 

Funktio
Vihreä robotti suorittaa 

funktion, joka siirtää sen 
kaksi ruutua eteenpäin. 

Sen jälkeen se vielä 
kääntyy oikealle ja liikkuu 
yhden ruudun eteenpäin.

Tämä on funktio, jota 
ylärivin F-kortti kutsuu. 

Komentosarja, joka suorite-
taan on siis:

IDEOITA:
Voit itse suunnitella erilaisia pelilautoja asettelemalla estelaatat ja timantit peli-
laudalle eri tavoin.

Jos peli tuntuu haastavalta, voit aloittaa pelin ilman kaappausmahdollisuutta.

Voit halutessasi pelata myös suljetuin kortein.
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