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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Το Minecraft Pi είναι μια απλουστευμένη εκδοχή του Minecraft, ανεπτυγμένη 
για το Raspberry Pi. Η έκδοση για το Pi σχεδιάστηκε ως εκπαιδευτικό 
εργαλείο για αρχάριους προγραμματιστές, επιτρέποντας στον χρήστη να 
μαθαίνει προγραμματισμό, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα το παιχνίδι.

Στο έγγραφο αυτό περιέχονται οι πιο σημαντικές και πρακτικές οδηγίες για το 
Minecraft Pi, όπως το πώς ελέγχουμε τον παίκτη, το πώς χτίζουμε και το 
πώς μπορούμε να αλλάζουμε τον κόσμο γύρω μας μέσω του interface της 
Python. Ο σκοπός του είναι εκπαιδευτικός και, αν και μικρό, το εγχειρίδιο 
αυτό περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστεί ο νέος παίκτης 
του Minecraft Pi.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi



• Οι οδηγίες αυτές θα βοηθήσουν τον μαθητή να συναρμολογήσει 
απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα με εξαρτήματα που συνδέονται 
κατευθείαν πάνω στις ακίδες GPIO του Raspberry Pi. Στη 
συνέχεια, χρησιμοποιώντας το Minecraft Pi και τη γλώσσα 
προγραμματισμού Python, ο μαθητής θα μπορέσει να συνδέσει 
τον εικονικό με τον πραγματικό κόσμο.

• Στο εγχειρίδιο αυτό περιγράφονται δύο ασκήσεις:
• Κατασκευή πυροκροτητή στο Minecraft
• Ανιχνευτής χρυσού στο Minecraft

Περιγραφή αυτοσχέδιων κυκλωμάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi



Στην άσκηση αυτή, θα φτιάξεις ένα μεγάλο, κόκκινο κουμπί πυροδότησης. 
Με το που πατάς το κουμπί, θα αρχίζει αντίστροφη μέτρηση σε οθόνη επτά 
τμημάτων, ώστε να προλάβει ο παίκτης να απομακρυνθεί από την έκρηξη. 
Στο σημείο που στεκόταν ο παίκτης, όταν πάτησες το κουμπί, θα εμφανιστεί 
ένας τεράστιος κρατήρας. 

Θα δούμε μια νέα λειτουργία του GPIO, την εισαγωγή, μέσω της οποίας 
αναγνωρίζεται το πάτημα ενός κουμπιού.

Η άσκηση θα διαρκέσει 80 με 100 λεπτά (δύο διδακτικές ώρες).

Για λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να στήσεις και να παίξεις το παιχνίδι με 
τον πυροκροτητή, επισκέψου τον παρακάτω ιστότοπο: https://www.wiley.com
/WileyCDA/Section/id-823690.html

Άσκηση 1 – Κατασκευή πυροκροτητή στο Minecraft (1/11) 
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Μαθησιακοί στόχοι:

• Χρήση οθόνης 7 τμημάτων για την αλληλεπίδραση με το Minecraft Pi.

• Εξοικείωση με κυκλώματα και προγράμματα για την αλληλεπίδραση με τις 
GPIO ακίδες του Raspberry Pi.

• Κατανόηση βασικών δομών της γλώσσας προγραμματισμού Python.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
Άσκηση 1 – Κατασκευή πυροκροτητή στο Minecraft (2/11) 



Απαραίτητα υλικά:

• 1 x 40P T-Cobbler Plus πλακέτα GPIO

• 1 x καλωδιοταινία GPIO 40P Rainbow

• 1 x οθόνη 7 τμημάτων

• 11 x καλώδια βραχυκυκλωτήρες αρσενικό - αρσενικό

• 1 x πλακέτα δοκιμών

• 1 x κουμπί

• 1 x αντίσταση10K Ohm

• 8 x αντιστάσεις 220 Ohm

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
Άσκηση 1 – Κατασκευή πυροκροτητή στο Minecraft (3/11) 



Συναρμολόγηση κυκλώματος:

• Βήμα 1: Κουμπώνουμε το κουμπί πάνω στην πλακέτα δοκιμών. Το κουμπί 
που χρησιμοποιήσαμε εμείς έχει τέσσερις ακίδες, οπότε χώρεσε μια χαρά 
κάπου στη μέση της πλακέτας. Όταν πατάμε το κουμπί, οι ακίδες στα δεξιά 
ενώνονται με αυτές στα αριστερά. Αρκεί να έχουμε τοποθετήσει το κουμπί 
με τις ακίδες να φαίνονται πάνω και κάτω.

• Βήμα 2: Χρειαζόμαστε μια αντίσταση για να δίνουμε τάση 3,3V όποτε 
πατάμε το κουμπί. Χωρίς αντίσταση, το κουμπί θα φαίνεται σαν να πατιέται 
από μόνο του και ο πυροκροτητής θα ενεργοποιείται συνεχώς! 
Τοποθετούμε την αντίσταση 10Κ (με τις χρωματιστές λωρίδες: καφέ, 
μαύρο, πορτοκαλί). Η μία άκρη πρέπει να συνδέεται με την αριστερή ακίδα 
του κουμπιού και η άλλη με την ηλεκτρολογική ράγα τάσης 3,3V που 
βρίσκεται στην κορυφή της πλακέτας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
Άσκηση 1 – Κατασκευή πυροκροτητή στο Minecraft (4/11) 



Συναρμολόγηση κυκλώματος:

• Βήμα 3: Περνάμε ένα καλώδιο από τον κόμβο που βρίσκεται ανάμεσα στη 
μία άκρη της αντίστασης και στο κουμπί και συνδέουμε την άλλη άκρη του 
καλωδίου με την ακίδα 4 του GPIO.

• Βήμα 4: Περνάμε ένα καλώδιο από την κάτω δεξιά ακίδα του κουμπιού και 
συνδέουμε την άλλη άκρη του στη μηδενικής τάσης ηλεκτρολογική ράγα 
που βρίσκεται στη βάση της πλακέτας. Έτσι συνδέονται όλα τα κουμπιά με 
τους υπολογιστές.

Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται το ολοκληρωμένο κύκλωμα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
Άσκηση 1 – Κατασκευή πυροκροτητή στο Minecraft (5/11) 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
Άσκηση 1 – Κατασκευή πυροκροτητή στο Minecraft (6/11) 

Εικόνα 1: Κύκλωμα πυροκροτητή

(Πηγή: Play2Learn Project)



Συγγραφή του προγράμματος στην Python:

Το πρόγραμμα αυτό θα παρακολουθεί την κατάσταση του κουμπιού καθ’ όλη 
τη διάρκεια της λούπας. Όταν πατιέται το κουμπί, θα μετράει αντίστροφα από 
το 5 έως το 0 στην οθόνη 7 τμημάτων, και μετά θα ανοίγει έναν τεράστιο 
κρατήρα στον κόσμο του Minecraft.

• Βήμα 1: Ανοίγουμε το Thonny Python και δημιουργούμε καινούργιο αρχείο 
πηγαίνοντας στο File  New File.

• Βήμα 2: Αποθηκεύουμε το νέο αρχείο με όνομα detonator.py

• Βήμα 3: Πλέον μπορούμε να γράψουμε το πρόγραμμα του πυροκροτητή, 
όπως αυτό φαίνεται στις εικόνες που ακολουθούν:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
Άσκηση 1 – Κατασκευή πυροκροτητή στο Minecraft (7/11) 



Πρόγραμμα Python:
# We start by importing necessary modules
import mcpi.minecraft as minecraft
import mcpi.block as block
import time
import anyio.seg7 as display

# GPIO setting
import RPi.GPIO as GPIO
BUTTON = 4
LED_PINS = [10, 22, 25, 8, 7, 9, 11, 15] #the order is important

# Setting GPIO for the button as input
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(BUTTON, GPIO.IN)
ON = False # False=common-anode, True=common-cathode
display.setup(GPIO, LED_PINS, ON)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
Άσκηση 1 – Κατασκευή πυροκροτητή στο Minecraft (8/11) 



Πρόγραμμα Python :
# We connect Minecraft
mc = minecraft.Minecraft.create()

# We write a function for creating the TNT blocks
def bomb(x, y, z):

mc.setBlock(x+1, y, z+1, block.TNT.id)
for t in range(6):

display.write(str(5-t))
time.sleep(1)

mc.postToChat("BANG!")
mc.setBlocks(x-10, y-5, z-10, x+10, y+10, z+10, block.AIR.id)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
Άσκηση 1 – Κατασκευή πυροκροτητή στο Minecraft (9/11) 



Πρόγραμμα Python :
# We write the main game loop
try:

while True:
time.sleep(0.1)
if GPIO.input(BUTTON) == False:

pos = mc.player.getTilePos()
bomb(pos.x, pos.y, pos.z)

finally:
GPIO.cleanup()

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
Άσκηση 1 – Κατασκευή πυροκροτητή στο Minecraft (10/11) 



Επόμενα βήματα:

• Βήμα 4: Αποθηκεύουμε το πρόγραμμά μας και πατάμε F5 για να το τρέξουμε.

• Βήμα 5: Πάμε οπουδήποτε στον κόσμο του Minecraft, πατάμε το κουμπί και 
φεύγουμε τρέχοντας. Στην οθόνη θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και μόλις 
φτάσει στο μηδέν θα γίνει μια τεράστια έκρηξη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
Άσκηση 1 – Κατασκευή πυροκροτητή στο Minecraft (11/11) 



Στην άσκηση αυτή θα κατασκευάσουμε 
έναν ηχητικό ανιχνευτή ο οποίος θα μας 
βοηθήσει να βρίσκουμε μπλοκ χρυσού 
στο Minecraft Pi. Όποτε είμαστε κοντά 
σε ένα μπλοκ χρυσού, ο ανιχνευτής θα 
κουδουνίζει. Πάμε να 
συναρμολογήσουμε το κύκλωμά μας!  

Για αναλυτικό οδηγό του παιχνιδιού με 
τον ανιχνευτή χρυσού, επισκεφτείτε τον 
παρακάτω ιστότοπο: https://
www.raspberrypi.org/magpi-issues/
Essentials_Minecraft_v1.pdf (σελίδα 60) 

Η άσκηση διαρκεί περίπου 40 λεπτά 
(μία διδακτική ώρα).

Άσκηση 2 – Ανιχνευτής χρυσού στο Minecraft (1/10) 
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Μαθησιακοί στόχοι:

• Αλληλεπίδραση με το Minecraft Pi μέσω ενός κουδουνιού.

• Εξοικείωση με κυκλώματα και προγράμματα για την αλληλεπίδραση με τις 
GPIO ακίδες του Raspberry Pi.

• Κατανόηση βασικών δομών της γλώσσας προγραμματισμού Python.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi

Άσκηση 2 – Ανιχνευτής χρυσού στο Minecraft (2/10) 



Απαραίτητα υλικά:

• 1 x πλακέτα

• 1 x κουδούνι

• 1 x LED

• 1 x αντίσταση 220 Ohm

• 3 x καλώδια βραχυκυκλωτήρες αρσενικό - θηλυκό

• 4 x καλώδια βραχυκυκλωτήρες αρσενικό - αρσενικό

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi

Άσκηση 2 – Ανιχνευτής χρυσού στο Minecraft (3/10) 



Άσκηση 2 – Ανιχνευτής χρυσού στο Minecraft (4/10) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi

Πρώτα απ’ όλα συναρμολογούμε 
ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, σαν αυτό 
που φαίνεται στην εικόνα.



Άσκηση 2 – Ανιχνευτής χρυσού στο Minecraft (5/10) 
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Αφού συναρμολογήσουμε το κύκλωμα, μπορούμε να γράψουμε τον κώδικα 
που χρειάζεται για να τρέξει το πρόγραμμά μας.

Ακολούθα πιστά τις οδηγίες στις εικόνες, και το πρόγραμμα ανίχνευσης 
χρυσού θα λειτουργεί κανονικά.

Βήμα 1:
Άνοιξε το Minecraft μέσω του Menu>Games>Minecraft και δημιούργησε 
έναν καινούργιο κόσμο.
Πάτα ESC για να επιστρέψεις στο μενού του Minecraft, αλλά άσε το 
παιχνίδι να τρέχει.
Άνοιξε το IDLE πηγαίνοντας στο Menu>Programming>Python 3.
Πήγαινε στο File > New Window για να δημιουργήσεις νέο πρόγραμμα 
και αποθήκευσέ το με όνομα findablock.py.
Στην κορυφή του προγράμματος, πληκτρολόγησε τα παρακάτω για να 
εισαγάγεις τα απαραίτητα modules του Minecraft:



Βήμα 2:

Κανονικά πρέπει να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη του Minecraft.

Άσκηση 2 – Ανιχνευτής χρυσού στο Minecraft (6/10) 
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Συνδέσου με το Minecraft με τον παρακάτω κώδικα:

Ανάρτησε μήνυμα στο παράθυρο συνομιλίας:

Τρέξε το πρόγραμμα πατώντας Run > Run Module.



Βήμα 3: Ας κρύψουμε το χρυσό μπλοκ 

Άσκηση 2 – Ανιχνευτής χρυσού στο Minecraft (7/10) 
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Στην κορυφή του προγράμματος εισαγάγεις τη συνάρτηση randint από το 
module random.

Πρόσθεσε τον ακόλουθο κώδικα στη βάση του προγράμματος για να 
εντοπίζεις τον παίκτη:

Παραγωγή 3 τυχαίων αριθμών για τις συντεταγμένες του χρυσού μπλοκ:

Δημιουργία του χρυσού μπλοκ σε αυτή τη θέση:

Τρέχεις το πρόγραμμα με κλικ στο Run > Run Module ή πατώντας το F5.



Βήμα 4: Ρύθμιση κουδουνιού

Άσκηση 2 – Ανιχνευτής χρυσού στο Minecraft (8/10)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi

Εισαγάγεις τις LED, Buzzer και sleep από τα modules της Python 
gpiozero και time:

Δημιουργείς το LED, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την GPIO24:

Δημιουργείς το κουδούνι, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την GPIO17:

Ανάβεις το LED και το κουδούνι, τα αφήνεις για 1 δευτερόλεπτο και 
μετά τα σβήνεις:

Τρέχεις το πρόγραμμα. Το Led και το κουδούνι θα ανάψουν για 1 
δευτερόλεπτο.



Βήμα 5: Κουδούνισμα (1/2)

Άσκηση 2 – Ανιχνευτής χρυσού στο Minecraft (9/10)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi

Για να υπολογίσεις την απόσταση, χρειάζεσαι τη συνάρτηση της τετραγωνικής 
ρίζας (sqrt). Ας την εισαγάγουμε:

Δημιούργησε τη μεταβλητή dist (απόσταση) και δώσε της τιμή 0:

Δημιούργησε τη μεταβλητή gameover και δώσε της τιμή False – θα γυρίσει σε 
True στο τέλος του παιχνιδιού, αφού θα έχει βρει το μπλοκ ο παίκτης:

Δημιούργησε μια λούπα η οποία θα τρέχει μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι:

Κάτω από την λούπα γράψε τον κώδικα που εντοπίζει την τοποθεσία του 
παίκτη:



Βήμα 5: Κουδούνισμα (2/2) 

Άσκηση 2 – Ανιχνευτής χρυσού στο Minecraft (10/10)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi

Υπολόγισε την απόσταση ανάμεσα στον παίκτη και στο χρυσό μπλοκ:

Αν η απόσταση αυξάνεται, χτύπα το κουδούνι. Αλλιώς, κλείσε το:

Άλλαξε τη μεταβλητή dist σε dist_now, ώστε να γίνει εφικτή η σύγκρισή της 
στον επόμενο κύκλο της επανάληψης:

Τρέξε το πρόγραμμα. Κανονικά, όποτε ο παίκτης απομακρύνεται από τον 
χρυσό, το κουδούνι θα χτυπά.
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