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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
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.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όποιος παρακολουθήσει αυτή την ενότητα, θα μπορεί:
• Να μπαίνει στο Minecraft Pi και να δημιουργεί έναν καινούργιο κόσμο
• Να περιηγείται στον κόσμο του Minecraft Pi
• Να γνωρίζει πώς τοποθετούμε και καταστρέφουμε μπλοκ, και να διαλέγει
ανάμεσα στα διάφορα είδη μπλοκ που διαθέτει στη συλλογή του
• Να συνδέει την Python με το Minecraft Pi
• Να χρησιμοποιεί το interface της Python
• Να τροποποιεί μπλοκ χρησιμοποιώντας scripts της Python
• Να κάνει το Minecraft να αλληλεπιδρά με τον υλικό κόσμο μέσω του GPIO του
Raspberry Pi
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
•
•
•
•

Εισαγωγή στις βασικές λειτουργίες του Minecraft Pi
Στοιχεία και χειρισμός του Minecraft Pi
Πώς μπορούμε να ελέγχουμε το Minecraft Pi με την Python
Αλληλεπίδραση του Minecraft Pi με τον υλικό κόσμο μέσω του GPIO του
Raspberry Pi:
 Σύνδεση LED, κουμπιών και διακοπτών
 Συναρμολόγηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με σκοπό την αλληλεπίδραση με το
Minecraft Pi
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Εισαγωγή στις βασικές λειτουργίες του Minecraft Pi

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αφού διαβάσεις αυτό το κεφάλαιο:
•
•
•
•

Θα έχεις αποκτήσει βασικές γνώσεις για το Minecraft Pi
Θα μπορείς να παίζεις το Minecraft Pi στον Play2Learn υπολογιστή σου
Θα μπορείς να εξερευνάς τον κόσμο του Minecraft Pi
Θα γνωρίζεις τι κάνουν τα πλήκτρα του πληκτρολογίου και τα κουμπιά του
ποντικιού
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Παίζοντας το Minecraft Pi για πρώτη φορά:
Ο υπολογιστής Play2Learn διαθέτει το απαραίτητο λογισμικό για να τρέξει το
Minecraft Pi. Τα μόνα περιφερειακά που χρειάζεσαι είναι ένα πληκτρολόγιο
κι ένα ποντίκι, τα οποία μπορείς να συνδέσεις στις θύρες USB του
υπολογιστή. Ο υπολογιστής Play2Learn πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το
διαδίκτυο.
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Τι μπορούμε να φτιάξουμε στο
Minecraft Pi:
Το Minecraft Pi είναι παιχνίδι
ανοικτού
κόσμου.
Οι
παίκτες
χρησιμοποιούν μπλοκ τα οποία
αντιστοιχούν σε διάφορα υλικά για
να χτίζουν εικονικούς κόσμους.
Μπορείς
να
δημιουργήσεις
οτιδήποτε, από ένα σπίτι μέχρι ένα
τεράστιο κάστρο κι από ένα μικρό
χωράφι μέχρι μια τεράστια πόλη.

Εικόνα 1 Μπαίνοντας στον κόσμο του
Minecraft Pi.
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Το Minecraft Pi και η γλώσσα προγραμματισμού Python:
Μπορούμε να τροποποιούμε το Minecraft Pi μέσω scripts της
Python, τα οποία επηρεάζουν τις διάφορες λειτουργίες του
παιχνιδιού.
Η έκδοση του Minecraft για το Raspberry Pi διαθέτει API
(Application Programming Interface – Διεπαφή Προγραμματισμού
Εφαρμογών), η οποία μας επιτρέπει να ελέγχουμε το παιχνίδι
προγραμματίζοντας σε Python.
Με την Python μπορούμε να μετατρέπουμε τα μπλοκ και τα
κτίσματα, να στέλνουμε μηνύματα στο παιχνίδι, να χτίζουμε
αυτόματα και να δημιουργούμε διασκεδαστικά μίνι παιχνίδια.
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Minecraft Pi για πολλούς παίκτες:
Το Minecraft Pi υποστηρίζει παιχνίδι πολλών παικτών. Αυτό
σημαίνει ότι πάνω από ένας παίκτες μπορούν να παίξουν και να
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στον ίδιο χάρτη.
Το παιχνίδι για πολλούς παίκτες ξεκινά, αφού συνδεθούν αρκετοί
υπολογιστές Play2Learn στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi ή Ethernet. Οι
χρήστες μπορούν να συνδεθούν στον ίδιο κόσμο του Minecraft.
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Πώς ξεκινάμε το Minecraft Pi:
• Με διπλό κλικ στο εικονίδιο
του Minecraft Pi στην
επιφάνεια εργασίας ή
• Πηγαίνοντας στο Main
menu (με το λογότυπο του
Raspberry Pi)  Games 
Minecraft Pi
• Αφού φορτώσει το παιχνίδι,
πατάμε Start Game 
Create New

Εικόνα 2 Ξεκινώντας το Minecraft Pi.
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Βασικές
λειτουργίες
του
Minecraft Pi:
Στις
βασικές
λειτουργίες
περιλαμβάνονται η πλοήγηση και
ο έλεγχος στον κόσμο του
Minecraft, όπως αυτά φαίνονται
στην Εικόνα 3.

επιλογή
μπλοκ

Αποδέσμευση
ποντικιού

Διάλυση
μπλοκ
μπροστά

αντικείμενα

Τοποθέτ
ηση
μπλοκ
ξίφος:

επίθεση
τόξο:

αριστερά

δεξιά

κάμερα

ρίψη

πίσω
σκύψιμο
πετώντας:

κάθοδος

άλμα
διπλό πάτημα:

πτήση / διακοπή πτήσης
πετώντας:

άνοδος

Εικόνα 3 Επισκόπηση των στοιχείων ελέγχου του Minecraft.
Πηγή:
https://arghbox.wordpress.com/2013/07/28/minecraft-pi-cont
rols/
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο:
• Θα ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία ελέγχου και πλοήγησης σε
έναν κόσμο του Minecraft
• Θα γνωρίζετε πώς να τοποθετείτε και να καταστρέφετε μπλοκ
• Θα γνωρίζετε πώς να διαλέγετε μπλοκ από τη συλλογή σας
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Minecraft Pi στοιχεία και gameplay

Μπαίνοντας σε ένα παιχνίδι Minecraft Pi:
Μπαίνοντας στο παιχνίδι, ο παίκτης διαθέτει ένα ξίφος με το οποίο μπορεί να αφαιρεί μπλοκ ή να σκάβει. Στη βάση
της οθόνης υπάρχει μια εργαλειοθήκη (τμήμα της οθόνης των αντικειμένων που διαθέτει) με διάφορα μπλοκ και
εργαλεία, ώστε να μπορεί να επιλέξει ένα στα γρήγορα κουνώντας τη ροδέλα του ποντικιού.

Πώς κινούμαστε στο παιχνίδι:
• Κοιτάμε τριγύρω κουνώντας το ποντίκι. Με δεξί κλικ τοποθετούμε μπλοκ ή το χτυπάμε με το σπαθί. Με αριστερό
κλικ, σπάμε ένα μπλοκ.
• Πατώντας τα πλήκτρα A, W, S, D κινούμαστε αριστερά, μπροστά, πίσω και δεξιά αντίστοιχα.
• Πατώντας το space, ο χαρακτήρας μας πηδά. Πατώντας το δύο φορές διαδοχικά, πετάμε. Πατώντας το ξανά δύο
φορές, πέφτουμε στο έδαφος.
• Για να σκύψουμε, πατάμε SHIFT. Αν το πατήσουμε ενώ πετάμε, ο χαρακτήρας μας θα πετάξει προς τα κάτω.
• Για να δούμε τα αντικείμενα που διαθέτουμε, πατάμε το Ε. Μπορούμε να διαλέγουμε μπλοκ με το ποντίκι.
• Πατώντας ΤΑΒ, το ποντίκι αποδεσμεύεται και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα προγράμματα του
Raspberry Pi. Αυτό θα το κάνουμε συχνά, όταν γράφουμε scripts.
• Με τα πλήκτρα 1 έως 8 μπορούμε να επιλέγουμε στα γρήγορα εργαλεία και υλικά από την εργαλειοθήκη μας που
βρίσκεται στη βάση της οθόνης.
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Στοιχεία του Minecraft Pi:
Μπλοκ:
• Οι βασικές δομικές μονάδες του Minecraft.
• Κάθε μπλοκ έχει όγκο 1m3, εκτός από αυτά της λάβας και του νερού που είναι μεγαλύτερα.
• Τα μπλοκ τοποθετούνται σε πλέγμα. Κάθε μπλοκ καταλαμβάνει μία και μόνο θέση, εκτός από
κάποιες εξαιρέσεις (π.χ. κρεβάτια).
• Κάποια μπλοκ είναι αδιαφανή, ενώ άλλα είναι διαφανή. Άλλα εκπέμπουν φως. Τα μπλοκ δεν
επηρεάζονται από τη βαρύτητα, με εξαίρεση την άμμο και το χιόνι.

Ταυτότητες των Μπλοκ:
• Κάθε μπλοκ έχει τη μοναδική του ταυτότητα. Οι ταυτότητες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου
να μπορούμε να τα τροποποιούμε και να τα επηρεάζουμε μέσω προγραμμάτων της Python.
• Εδώ θα βρείτε μια πλήρη λίστα των διαφόρων ειδών των μπλοκ και των ταυτοτήτων τους.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο:
• Θα μπορείτε να συνδέετε την Python στο Minecraft Pi
• Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το περιβάλλον προγραμματισμού της
Python και θα γνωρίζετε βασικές εντολές
• Θα μπορείτε να τροποποιείτε μπλοκ γράφοντας κώδικα στην Python
• Θα γνωρίζετε τις λειτουργίες του Minecraft Pi που μπορείτε να επηρεάσετε
μέσω της Python
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Το Minecraft Pi και η Python:
Όπως είπαμε νωρίτερα, το Minecraft Pi διαθέτει API η οποία υποστηρίζει τη
σύνδεση με περιβάλλον προγραμματισμού Python, καθιστώντας έτσι εφικτό
τον έλεγχο και την τροποποίηση ενός κόσμου του Minecraft. Μέσω της Python,
ο χρήστης μπορεί:
• Να δει πού βρίσκεται ο παίκτης
• Να αλλάξει ή να ορίσει τη θέση του παίκτη
• Να βρίσκει το μπλοκ που θέλει ο χρήστης
• Να αλλάζει ένα μπλοκ
• Να αλλάζει τη γωνία της κάμερας
• Να στέλνει μηνύματα στον παίκτη
• Να χτίζει τεράστια κτίσματα
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Πώς ανοίγουμε το περιβάλλον
προγραμματισμού
Python
(Εικόνα 4):
• Main Menu  Programming
• Κάνε κλικ στο Thonny Python
IDE

Εικόνα 4 Η τοποθεσία του Thonny
Python.
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Σύνδεση της
Minecraft:

Python

με

το

• Πρώτα πρέπει να εισαγάγουμε το
Minecraft στο πρόγραμμά μας.
• Αποθηκεύουμε το παιχνίδι μας σε μία
μεταβλητή που ονομάζουμε “mc”
χάριν ευκολίας.
• Όπως θα δούμε στη συνέχεια, θα
χρησιμοποιούμε τη μεταβλητή mc για
να παραπέμπουμε σε διάφορες
εντολές.

Εικόνα 5 Σύνδεση της Python με το Minecraft Pi.
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Το πρώτο μας πρόγραμμα:
• Για να δημιουργήσουμε ένα νέο
αρχείο
στην
εφαρμογή
προγραμματισμού της Python, πάμε
στο File  New File.
• Πατάμε File  Save As και το
αποθηκεύουμε
ονομάζοντάς
το
hello.py
• Γράφουμε τον κώδικα που φαίνεται
στην Εικόνα 6.
• Αποθηκεύουμε το αρχείο και πατάμε
F5 για να τρέξουμε το script.

Εικόνα 6 Αποστολή μηνύματος στον παίκτη.
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Εντοπισμός θέσης παίκτη:
• Πριν χτίσουμε οτιδήποτε, πρέπει πρώτα να
βρούμε τον παίκτη.
• Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εντολής
mc.player.getPos()
• Υπάρχουν δύο τρόποι για να βρίσκουμε πού
είναι ο παίκτης:
• Χρησιμοποιούμε τη μεταβλητή pos και
αποθηκεύουμε τις συντεταγμένες του
παίκτη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7.
• Αποθηκεύουμε τη θέση του παίκτη υπό τη
μορφή συντεταγμένων xyz, όπως φαίνεται
στην Εικόνα 8 (το x αντιστοιχεί στο μπρος/
πίσω, το z στο αριστερά/δεξιά, και το y στο
πάνω/κάτω).

Εικόνα 7 Αποθήκευση της θέσης του
παίκτη στη μεταβλητή pos.

Εικόνα 8 Αποθήκευση της θέσης του
παίκτη σε συντεταγμένες xyz.
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Τηλεμεταφορά παίκτη:
• Αφού διαθέτουμε τις συντεταγμένες του
παίκτη
μας,
μπορούμε
να
τις
αλλάξουμε κιόλας. Δηλαδή, μπορούμε
να τηλεμεταφέρουμε τον παίκτη μας σε
διάφορα σημεία του κόσμου του
Minecraft.
• Θα χρησιμοποιήσουμε την εντολή
mc.player.setPos()
• Στην Εικόνα 9 φαίνεται πώς μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εντολή
για να τηλεμεταφέρουμε τον παίκτη μας
200 θέσεις πάνω, ώστε να τον δούμε
μετά να πέφτει στο έδαφος.

Εικόνα 9 Τηλεμεταφέροντας
τον παίκτη μας 200 θέσεις
πάνω.
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Διαχείριση μπλοκ (1/4):
• Εκτός από το να βρίσκουμε και να
αλλάζουμε τη θέση του παίκτη μας,
μπορούμε επίσης να αλληλεπιδρούμε
με τα μπλοκ.
• Μπορούμε να μάθουμε σε ποιο
ακριβώς μπλοκ στέκεται ο παίκτης μας.
• Αρχικά βρίσκουμε τη θέση του στο
πλέγμα
με
την
εντολή
mc.getTilePos()
και
μετά
χρησιμοποιούμε
την
εντολή
mc.getBlock(x,y,z) όπως φαίνεται
στην Εικόνα 10.

Εικόνα 10 Εντοπισμός θέσης και
αποθήκευσή της σε συντεταγμένες.
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Διαχείριση μπλοκ (2/4):
• Μπορούμε να δημιουργήσουμε μπλοκ γύρω
από τον παίκτη μας με την εντολή
mc.setBlock(x,y,z,blockType,block
Data).
• Οι συντεταγμένες xyz αντιστοιχούν στην
τοποθεσία όπου θα εμφανιστεί το μπλοκ.
• Το blockType αντιστοιχεί στην ταυτότητα του
εκάστοτε μπλοκ
• Το blockData έχει να κάνει με τα διάφορα
χαρακτηριστικά που έχουν ορισμένα μπλοκ
(π.χ. διάφορα χρώματα)
• Στην Εικόνα 11 βλέπουμε πώς μπορούμε να
δημιουργήσουμε ένα πέτρινο μπλοκ (το
blockType είναι 1) πλάι στον παίκτη μας.

Εικόνα 11 Εμφάνιση ενός μπλοκ
πέτρας πλάι στον παίκτη.
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Διαχείριση μπλοκ (3/4):
Όπως είπαμε, κάποια μπλοκ έχουν επιπλέον χαρακτηριστικά. Για
παράδειγμα:
• Μαλλί (ID-35)  0: λευκό, 1: πορτοκαλί, 2: φούξια, 3: γαλάζιο, 4: κίτρινο,
κλπ.
• Ξύλο (ID-17)  0: βελανιδιά, 1: έλατο, 2: σημύδα, κλπ.
• Πόες (ID-31)  0: θάμνος, 1: γρασίδι, 2: φτέρη
• Πυρσός (ID-50)  0: δείχνει ανατολικά, 1: δυτικά, 2: βόρεια, 3: νότια
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε μια λίστα με όλα τα είδη των μπλοκ και
τα χαρακτηριστικά τους: https://minecraft.gamepedia.com/Block
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Διαχείριση μπλοκ (4/4):
• Τέλος,
έχουμε
τη
δυνατότητα
να
δημιουργήσουμε πολλά μπλοκ μαζί, ούτως
ώστε να δημιουργούμε διάφορα κτίσματα
με το πάτημα ενός κουμπιού.
• Χρησιμοποιούμε
την
εντολή
setBlocks(x1,y1,z1,x2,y2,z2,bloc
kType,blockData)
• Ορίζουμε τις συντεταγμένες, ούτως ώστε να
γεμίσει το κενό ανάμεσά τους με ένα
συγκεκριμένο είδος μπλοκ.
• Στην Εικόνα 12 φαίνεται πώς μπορούμε να
χτίσουμε ένα μπλοκ χρυσού διαστάσεων
10x10x10.

Εικόνα 12 Δημιουργία μπλοκ χρυσού
Διαστάσεων 10x10x10.
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Ειδικά μπλοκ:
• Στο Minecraft υπάρχουν κάποια ειδικά μπλοκ που μπορούν να
αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους.
• Πρόκειται από απλούς μηχανισμούς, μέχρι λάβα που ρέει.
• Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μια λίστα με όλα τα ειδικά μπλοκ:
https://minecraft.gamepedia.com/Block
• Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά τα πιο δημοφιλή ειδικά μπλοκ: το ΤΝΤ
(εκρηκτικά) και τη λάβα.
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Μπλοκ TNT:
• Με τα μπλοκ TNT, ο παίκτης μπορεί να
προκαλέσει ελεγχόμενες εκρήξεις για να
καταστρέφει κτίσματα, βουνά και πεδία.
• Τα μπλοκ ΤΝΤ τοποθετούνται όπως όλα. Αν,
όμως, τα χτυπήσουμε λίγες φορές,
πυροδοτούνται. Έχουμε 4 δευτερόλεπτα για
να απομακρυνθούμε πριν αυτά εκραγούν. Η
ταυτότητά τους είναι ο αριθμός 46.
• Στην Εικόνα 13 φαίνεται πώς μπορούμε να
φτιάχνουμε μπλοκ ΤΝΤ μέσω της Python
(προσοχή: προκειμένου να εκραγεί το
μπλοκ, το τελευταίο ψηφίο πρέπει να είναι
πάντα «1»).

Εικόνα 13 Δημιουργία μπλοκ ΤΝΤ μέσω
Python.
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Παιχνίδια με τη Lava:
• Η λάβα είναι ένα ρευστό μπλοκ που εκπέμπει
φως και προκαλεί ζημιά τύπου φωτιάς.
Καλύπτει περιοχή 3Χ3 από πάνω της και 5Χ5
από κάτω της. Η ταυτότητά της είναι 10.
• Η λάβα μπορεί να καίει εύφλεκτα μπλοκ,
όπως χόρτα και ξύλα. Μπορεί, όμως, να
κάψει και τον παίκτη, οπότε πρέπει να
προσέχουμε μην πατήσουμε πάνω της.
• Αφού κρυώσει, η λάβα μεταμορφώνεται σε
πέτρα.
• Στην Εικόνα 14 φαίνεται πώς μπορούμε να
δημιουργήσουμε λάβα γράφοντας κώδικα
στην Python.

Εικόνα 14 Δημιουργία μπλοκ
λάβας με κώδικα Python.
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Εισαγωγή ενοτήτων (modules) του
Minecraft:
• Προκειμένου να τρέχουν κανονικά τα
προγράμματά μας χωρίς να κρασάρει το
παιχνίδι, πρέπει να προσθέσουμε κάποια
modules του Minecraft στην αρχή του
script μας.
• Τα modules αυτά μάς δίνουν πρόσβαση σε
ιδιότητες και παραμέτρους που είναι
απαραίτητες προκειμένου να μπορούμε να
τροποποιούμε τον κόσμο του Minecraft.
• Στην Εικόνα 15 φαίνεται πού και πώς
πρέπει να εισάγουμε αυτά τα modules.

Εικόνα 15 Τα απαραίτητα modules
που πρέπει να εισάγονται σε κάθε
script της Python.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
3

Ελέγχοντας το Minecraft Pi με την Python
Ανακεφαλαίωση εντολών της Python:
• postToChat(“our message”) – επικοινωνία με τους παίκτες,
• player.getPos() – εντοπισμός ακριβούς θέσης παίκτη,
• player.setPos(x, y, z) – ορισμός (αλλαγή) θέσης παίκτη,
• player.getTilePos() – εμφάνιση θέσης του μπλοκ όπου κάθεται ο παίκτης,
• getBlock(x, y, z, blockType, blockData) – εμφάνιση είδους μπλοκ σε
συγκεκριμένη τοποθεσία,
• setBlock(x, y, z, blockType, blockData) – ορισμός (αλλαγή) του μπλοκ από
ένα είδος σε άλλο,
• setBlocks(x1, y1, z1, x2, y2, z2, blockType, blockData) – τοποθέτηση
πολλών μπλοκ μαζί, παρέχοντας δύο σύνολα συντεταγμένων xyz.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο θα μπορείτε:
• Να προγραμματίζετε κουμπιά ώστε να αλληλεπιδρούν με το Minecraft Pi
• Να αυτοματοποιείτε διαδικασίες, να τροποποιείτε μπλοκ και να φτιάχνετε
μίνι παιχνίδια
• Να προγραμματίζετε LED ώστε να αντιδρούν σε ό,τι συμβαίνει στο παιχνίδι
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Σύνδεση κουμπιού (1/3):
• Απαιτούμενα εξαρτήματα:
• 1 x πλακέτα δοκιμών
• 1 x κουμπί
• 1 x αντίσταση 220 Ohm
• 2 x καλώδια βραχυκυκλωτήρες
θηλυκό - αρσενικό
• Η συνδεσμολογία είναι πολύ απλή και
απεικονίζεται στην Εικόνα 16.
• Το κόκκινο καλώδιο συνδέεται σε ακίδα
3,3V
και
το
άλλο
σε
ακίδα
εισόδου/εξόδου GPIO (ακίδα 16).

Εικόνα 16 Σύνδεση κουμπιού στο
GPIO του Raspberry. Πηγή:
raspberrypihq.com
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Σύνδεση κουμπιού (2/3):
• Καλό είναι να είμαστε εξοικειωμένοι με τις ακίδες του GPIO,
ποιες πρέπει να χρησιμοποιούμε και την αρίθμησή τους.
• Στην εικόνα 17 απεικονίζονται οι ακίδες του προτύπου
Broadcom (BCM). Υπόψιν ότι δεν ακολουθείται αύξουσα σειρά.

Εικόνα 17 Αρίθμηση ακίδων GPIO.
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Σύνδεση κουμπιού (3/3):
• Αφού συναρμολογήσαμε το κύκλωμά μας,
ας ανοίξουμε ένα νέο αρχείο Python για
να δούμε αν δουλεύει το κουμπί.
• Στην Εικόνα 18 φαίνεται ο κώδικας που θα
μας επιτρέψει να δοκιμάσουμε το κουμπί.
• Αποθηκεύουμε και πατάμε F5 για να
τρέξουμε το script μας. Πλέον, κάθε φορά
που πατάμε το κουμπί, θα πρέπει να
εμφανίζεται το μήνυμα “Button works!” στο
τερματικό παράθυρο της Python.
• Για να σταματήσει να τρέχει το script,
πατάμε Ctrl+C.

Εικόνα 18 Κώδικας Python για τη δοκιμή
της λειτουργίας του κουμπιού

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
4

Το Minecraft Pi στον υλικό κόσμο

Υπέρ εξόρυξη στο Minecraft (1/2):
• Ας χρησιμοποιήσουμε το κύκλωμα για να αλληλεπιδράσουμε με το
Minecraft Pi.
• Θα γράψουμε ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου, κάθε φορά που θα
πατάμε το κουμπί, στον κόσμο του Minecraft θα καταστρέφεται ένα σύνολο
από μπλοκ.
• Δημιουργούμε ένα Νέο Αρχείο και το Αποθηκεύουμε με όνομα mining.py.
• Γράφουμε τον κώδικα που φαίνεται στην Εικόνα 19 (στο επόμενο slide).
Για να δούμε τι θα γίνει, αφού τρέξουμε το script (F5) και πατήσουμε το
κουμπί.
• Μπορούμε να παραμετροποιούμε τα είδη των μπλοκ και τις συντεταγμένες,
αλλά καλό είναι να μην το παρακάνουμε, γιατί μπορεί να ζοριστεί το
Raspberry Pi.
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Υπέρ εξόρυξη στο Minecraft (2/2):

Εικόνα 19 Κώδικας Python για την εξόρυξη με το πάτημα ενός κουμπιού.
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Ανιχνευτής διαμαντιών (1/3):
• Απαιτούμενα εξαρτήματα:
• 1 x πλακέτα δοκιμών
• 1 x LED (οποιουδήποτε χρώματος)
• 1 x αντίσταση 220 Ohm
• 2 x καλώδια βραχυκυκλωτήρες θηλυκό αρσενικό
• Η συνδεσμολογία είναι πολύ απλή και
φαίνεται στην Εικόνα 20.
• Το μαύρο καλώδιο συνδέεται στη γείωση και
το άλλο στην ακίδα εισόδου/εξόδου 23 του
GPIO.

Εικόνα 20 Σύνδεση LED στο GPIO.
Πηγή: raspberrypihq.com
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Ανιχνευτής διαμαντιών (2/3):
• Ας χρησιμοποιήσουμε το κύκλωμα που συναρμολογήσαμε για να κάνουμε
το Minecraft Pi να αλληλεπιδρά με τον υλικό κόσμο.
• Θα γράψουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα εντοπίζει μπλοκ διαμαντιών,
καθώς θα περιηγούμαστε στον κόσμο του Minecraft.
• Δημιουργούμε ένα νέο αρχείο και το αποθηκεύουμε με όνομα detector.py.
• Αντιγράφουμε των κώδικα που φαίνεται στην Εικόνα 21 (στο επόμενο
slide), εκτελούμε το script (F5) και περιηγούμαστε στον κόσμο του
Minecraft.
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Ανιχνευτής διαμαντιών (3/3):

Εικόνα 21 Κώδικας Python για τη δημιουργία ανιχνευτή διαμαντιών.
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Επιπλέον πηγές:
Επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα
σχετικά με το πώς να προγραμματίζετε κουμπιά και άλλα υλικά ώστε να
αλληλεπιδράτε με το Minecraft:
 Προσθήκη κίνησης
 Εμφάνιση μηνυμάτων
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Παράδειγμα 1 (1/2) – Παγιδέψτε τον παίκτη ανάμεσα σε μπλοκ
Ο παρακάτω κώδικας εντοπίζει την τοποθεσία του παίκτη. Μετά, μέσω της
εντολής getBlock() καταλαβαίνει σε τι είδους μπλοκ στέκεται ο παίκτης
(αφαιρώντας 1 από τη συντεταγμένη y) και τέλος, με την εντολή
setBlock() περιβάλει τον παίκτη με μπλοκ ίδιου τύπου με αυτό στο οποίο
στέκεται.
(
https://www.stuffaboutcode.com/2013/04/minecraft-pi-edition-api-tutorial.html
)
Για παράδειγμα, αν ο παίκτης σας στέκεται πάνω σε πέτρα, τότε θα
εμφανιστούν γύρω του μπλοκ πέτρας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Παράδειγμα 1 (2/2) – Παγιδέψτε τον παίκτη ανάμεσα σε μπλοκ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Παράδειγμα 2 (1/2) – Ας χτίσουμε ένα σπίτι
Θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι, αλλά δεν θέλετε να τοποθετείτε τα μπλοκ ένα –
ένα με τις ώρες; Με τον παρακάτω κώδικα θα μπορέσετε να χτίσετε ένα
απλό σπιτάκι στο άψε σβήσε. Είναι πολύ απλός και περιλαμβάνει
επεξηγηματικά σχόλια.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Παράδειγμα 2 (2/2) – Ας χτίσουμε ένα σπίτι
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Παράδειγμα 3 (1/3) – Ας χτίσουμε ένα σπίτι… και όχι μόνο
Μάθαμε ήδη να χτίζουμε ένα σπίτι εκτελώντας ένα script, αλλά δεν θα ήταν
ωραία αν μπορούσαμε να χτίζουμε όσα σπίτια θέλουμε, όπου θέλουμε, με το
πάτημα ενός κουμπιού;
Μπορούμε να ρυθμίσουμε ένα κουμπί έτσι ώστε κάθε φορά που θα το πατάμε,
να χτίζονται σπίτια. Πώς;
Πρώτα συνδέσουμε ένα κουμπί στην πλακέτα, όπως είδαμε νωρίτερα (φροντίστε
να συνδέσετε τις σωστές ακίδες στην πλακέτα. Στο παρακάτω παράδειγμα
χρησιμοποιείται η ακίδα GPIO24 ως ακίδα εισόδου, αλλά εσείς μπορείτε να
βάλετε όποια σας βολεύει και να τροποποιήσετε τον κώδικα ανάλογα).
Μετά, αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα (περιλαμβάνει επεξηγηματικά σχόλια):
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Παράδειγμα 3 (2/2) – Ας χτίσουμε ένα σπίτι… και όχι μόνο

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Minecraft Pi
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αν έχετε διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο, πλέον μπορείτε:
 Να ανοίγετε το Minecraft Pi και να δημιουργείτε έναν νέο κόσμο.
 Να περιηγείστε στο Minecraft Pi μέσω του πληκτρολογίου σας.
 Να τοποθετείτε και να καταστρέφετε ένα μπλοκ, και να βλέπετε τα διάφορα διαθέσιμα
μπλοκ στο απόθεμά σας.
 Να συνδέετε την Python με το Minecraft Pi.
 Να χρησιμοποιείτε το περιβάλλον προγραμματισμού της Python.
 Να τροποποιείτε μπλοκ με προγράμματα και κώδικα Python.
 Να κατανοείτε επακριβώς τις υπόλοιπες λειτουργίες του Minecraft Pi.
 Να κάνετε το Minecraft να αλληλεπιδρά με τον έξω κόσμο, μέσω κουμπιών και LED.
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ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ
Όρος

Περιγραφή

Raspberry Pi

Το Raspberry Pi είναι ένας κανονικός υπολογιστής σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, με δικό του
λειτουργικό σύστημα.

Minecraft

Το Minecraft είναι ένα εκπαιδευτικό βιντεοπαιχνίδι ανοικτού κόσμου, όπου οι παίκτες μπορούν
να χτίζουν τους δικούς τους εικονικούς κόσμους με μπλοκ τα οποία αντιστοιχούν σε διάφορα
υλικά.

Raspberry Pi OS
Python
Συνάρτηση
Κώδικας
Παράθυρο τερματικού

Το λειτουργικό σύστημα του Raspberry Pi.
Αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού που μπορεί να χρησιμοποιείται για το
αυτόματο χτίσιμο αντικειμένων στο Minecraft.
Αρχεία κειμένου που περιέχουν από μια εντολή για κάθε ενέργεια που λαμβάνει χώρα στο
παιχνίδι ή γενικά στον υπολογιστή.
Οδηγίες για την εκτέλεση ενεργειών στο παιχνίδι.
Ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στο λειτουργικό σύστημα για την εκτέλεση
προγραμματιστικού κώδικα.

Εντολή εισόδου

Μια εντολή που δίνουμε στο παιχνίδι για να την επεξεργαστεί (π.χ. κάθε φορά που
δημιουργείται ένα μπλοκ, να ανάβει ένα φως).

Εντολή εξόδου

Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας της εντολής που δώσαμε (π.χ. το άναμμα του φωτός, μετά
τη δημιουργία ενός μπλοκ).
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΟΙ
•
•
•
•

Minecraft API: https://www.stuffaboutcode.com/p/minecraft-api-reference.html
Raspberry Pi: https://www.stuffaboutcode.com/p/raspberry-pi.html
Minecraft Wiki: https://minecraft.gamepedia.com/Pi_Edition
Manhattan project in Minecraft:
https://www.stuffaboutcode.com/2013/04/minecraft-pi-edition-manhattan-stroll.ht
ml
• Massive Analogue Clock:
https://www.stuffaboutcode.com/2013/02/raspberry-pi-minecraft-analogue-clock.
html
• Planetary gravity simulation:
https://www.stuffaboutcode.com/2013/03/raspberry-pi-minecraft-planetary.html
• Coding Tips:
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