
VASTAUKSET #Tokio2020 #Print&Play #Pakopeli

Ennen peliä
Tutki tehtävät, että osaat tarvittaessa jeesata lasta/lapsia

vaikeissa kohdissa. Jos on mitä tahansa epäselvää, niin kysy

asiasta pakopeliklubini päämajassa:

https://www.facebook.com/groups/pakopeliklubi

Minulta voi toki kysyä myös henkilökohtaisesti. WhatsAppilla

tavoittaa nopeiten:

WhatsApp: 040 531 1290

Email: help@hellofromfinland.com

Lukko 1: DUQUESNE
Tämä lukko on variaatio Polybiuksen neliöstä. Yleensä jokainen

kirjain esitetään kahden numeron yhdistelmänä, mutta tässä

tapauksessa käytin numeroiden tilalla urheilijasilhuetteja.

Ensin luetaan rivi, sitten sarake ja lopuksi katsotaan, mikä

kirjain kyseisestä koordinaatista löytyy. Kirjaimista muodostuu:

DUQUESNE (ranskalainen herra, joka auttoi Paavo Nurmen ylös

tämän kompuroitua vesiesteeseen).

Lukko 2: 2722152631
Tässä lukossa pitää ensinnäkin tajuta, että kaikissa mainituissa

kaupungeissa on pidetty kesäolympialaiset. Tämä asia selviää

vaikka tehtävien liitteitä tutkimalla.

https://www.facebook.com/groups/pakopeliklubi
https://en.wikipedia.org/wiki/Polybius_square
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucien_Duquesne


Mutta miten kaupunkien nimistä saa numeroita? Tässä

numerolukossa ei kysytä vuosilukua vaan kyseisten olympialaisten

järjestysnumeroa. Liitteessä on mainittu järjestysnumerotkin -

roomalaisin numeroin tosin. Ne pitää siis kääntää arabialaisiksi

numeroiksi, että saadaan numerolukkoon kymmenen numeroa:

2722152631

Sydney Moskova Helsinki Atlanta Rio de
Janeiro

Koodi 27 22 15 26 31

Lukko 3: KAHDEKSAN
Nonogram, Griddler, Picross, Paint by Numbers… Rakkaalla

lapsella on monta nimeä. Tässä pulmatehtävässä maalataan

ruudukon sivussa olevien lukujen osoittama määrä ruutuja. Jos

rivillä/sarakkeessa on vain yksi luku, maalattavia blokkeja on

vain yksi. Jos lukuja on vaikka kolme, niin sitten siinä

rivillä/sarakkeessa on kolme erillistä blokkia, joiden välissä

on vähintään yksi tyhjä ruutu.

Kannattaa aloittaa helpoista riveistä ja sarakkeista. Tässä

tapauksessa niistä sarakkeista, joissa voi maalata kaikki

kymmenen ruutua. Vähintään yhtä tärkeää on merkata ne ruudut,

joita ei maalata. Tässä tehtävässä näiden merkkaaminen on helppo

aloittaa 0-sarakkeista. Sitten vaan jatketaan numeroiden

perusteella päättelyä, että mitä maalataan ja mitä ei.

Lopputuloksena pitäisi muodostua pikselöitynyt numero 8.

Kirjainkoodin siitä saa kirjoittamalla numeron kirjaimin.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nonogram


Lukko 4: LINNOSVUO
Etsi ensin sukunimet ja sitten poimi sarakkeista 4 ja 9

kirjaimet: YVAABFIHB. Kun dekoodaat tekstin liitteestä

löytyvällä ROT13 -menetelmällä, tulee esiin vielä yksi

urheilijalegenda: Linnosvuo

https://en.wikipedia.org/wiki/ROT13
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pentti_Linnosvuo


Lukko 5: NURMP
Lautasilla olevista syömäpuikoista saa kirjaimia, kun hoksaa,

että tässä tehtävässä tärkeintä on se, missä asennoissa

syömäpuikot ovat. Kyseessä on variaatio Semaphoresta, jonka

avain löytyy tehtävien liitteestä. Sitä käytettiin aikoinaan

signaloidessa viestejä pitkiä matkoja (mutta kuitenkin

näkemäetäisyydellä). Lippujen avulla oli helpompi nähdä, missä

asennossa ne kepit ovat.

Tässä lukossa en käyttänyt samaisia lippuja heiluttelevia

ukkoja, koska sehän olisi ollut aivan liian ilmeistä.

Ai miksi koodisana: NURMP? Meinasin laittaa ensin NURMI

legendaarisen Paavo Nurmen mukaan, mutta muutin sitten viimeisen

kirjaimen ettei mene arvaamalla läpi.

Lukko 6: KRUAITHON
Tässä lukossa on käytössä klassinen Book Cipher (Ottendorf

Cipher). Siihen tarvitaan yhteinen koodikirja tai vaikka vain

yhden sivun runo, kuten tässä tapauksessa. Pääasia, että

molemmilla osapuolilla (lähettäjällä ja vastaanottajalla) on

täsmälleen sama versio tekstistä. Lisäksi pitää sopia, mitä

numeroyhdistelmät tarkoittavat. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat

esim.:

● Sivu - Rivi - Sana (S-R-S)
● Rivi - Sana - Kirjain (R-S-K)

Tässä lukossa on käytetty jälkimmäistä koodaustapaa, koska tässä
ei nyt tosiaan ole kokonaista koodikirjaa käytössä.

Lukon ratkaiseminen kannattaa aloittaa miettimällä, mitä
akronyymi RSK voisi tässä yhteydessä tarkoittaa. Sitten, kun se
on selvää, niin sittenhän koodin ratkaiseminen on mekaanista
laskemista.

https://en.wikipedia.org/wiki/Semaphore
https://youtu.be/xnAr4rEPxNo
https://youtu.be/xnAr4rEPxNo


Book Code -menetelmän etuna on se, että sama kirjain voidaan
koodata (lähes) lukemattomilla eri tavoilla, jos Siulla on paksu
koodikirja käytössä.

Ai mistä tuo koodi “Kruaithon” tulee? Thaimaalaainen Sinphet
Kruaithong (sorry, runossa ei ollut g-kirjainta) voitti pronssia
Rion olympialaisista. Hänen mummonsa sydän petti pojanpojan
noustessa olympialaisten palkintokorokkeelle. Koskettava tarina.
<3

Pelin jälkeen
Muista tulla antamaan palautetta pelistä pakopeliklubini

“piämajaan”:

https://www.facebook.com/groups/pakopeliklubi

Ruusuja tai risuja, anna tulla!

Suvi Räisänen (pakopelin tekijä)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sinphet_Kruaithong
https://www.facebook.com/groups/pakopeliklubi

