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Dit is een andere functie! Het 
verschil zit hem in de extra s aan het 
eind van de naam. Hiermee leg je in 
de x-richting vijf blokken: op positie 
x-2, x-1, x, x+1 en x+2. In de z-richting 
zijn dat er ook vijf, terwijl de hoogte 
vier stenen bedraagt. Als je dit script 
runt, sta je in het donker. Je hebt 
namelijk een massief blok rondom 
jezelf gemaakt. Maak hem daarom 
hol:

mc.setBlocks(x-1,y,z-1,x+1 
,y+2,z+1,block.AIR.id)

Hiermee leg je in de x-richting drie 
blokken van lucht op positie x-1, 
x en x+1. In de andere richtingen 
gebeurt hetzelfde. Effectief haal je 
hiermee de binnenste stenen weer 
weg, waardoor alleen de wanden en 
plafond overblijven. Run het script 
en je ziet nu in het schemerdonker 
de binnenkant. Maak wat meer licht 
met een toorts:

mc.setBlock(x-1,y+1,z+1,block.
TORCH.id)

Als laatste plaatsen we een deur. 
We houden het eenvoudig en halen 
alleen de onderste twee stenen 
weg in het midden van de muur op 
positie z+2:

    soorten = [soort1,soort2 
,soort3,soort4]

    for soort in soorten:
        if soort == 8 or  

soort == 9:
            mc.setBlocks 

(x-1,y-1,z-1,x+1,y-1,z+1,block.
STONE.id)

            break

    sleep(0.1)

De inspringing is belangrijk bij 
Python. Dit bepaalt onder andere 
welke regels code bij de while-loop 
horen. Dat zie je in het bijzonder 
in de laatste regel sleep(0.1). Deze 
zorgt voor een pauze van 0,1 secon-
de na het uitvoeren van een lus van 
de while-loop om de processor van 
de Raspberry Pi wat rust te gunnen. 
Deze functie importeer je uit de mo-
dule time. Die is niet van Minecraft, 
maar krijg je standaard van Python. 

De werking is verder als volgt.
while True zorgt voor een oneindig 

durende loop. Binnen die loop haal 
je de coördinaten van de speler op 
middels player.getPos. Vervolgens 
bepaal je met getBlock het materiaal 
van de blokken. Dat gebeurt voor 
zowel de blokken links en rechts 
als voor en achter de speler. Let op 
de hoogte y-1. Het gaat immers om 
de plek onder je voeten. Het soort 

mc.setBlocks(x,y,z+2,x,y+1
,z+2,block.AIR.id)

Door het script te runnen valt er 
licht door het gat van de deur en 
zie je duidelijk het inwendige van je 
onderkomen. Nu ben je weer vrij om 
te gaan en staan waar je wil. Rond 
de verbouwing af met ramen of richt 
het verder in met meubels.

EN BOUW BRUGGEN
Als laatste bouwen we een auto-
matische brug, zodra we bij water 
aankomen (afbeelding 4). Hiermee 
zie je meteen wat extra program-
meermogelijkheden van Python. Dit 
is het volledige script:

from mcpi.minecraft import
Minecraft

from mcpi import block
from time import sleep

mc = Minecraft.create()

while True:
    x,y,z = mc.player.getPos()
 
    soort1 = mc.getBlock(x-1,y-

1,z)
    soort2 = mc.getBlock(x+1,y-

1,z)
    soort3 = mc.getBlock(x,y-

1,z-1)
    soort4 = mc.getBlock(x,y-

1,z+1)

materiaal sla je op in de vier variabe-
len soort1 tot en met soort4. De ge-
vonden waarden stop je vervolgens 
in het array soorten. Dat maakt het 
testen makkelijk. De for-loop begint 
namelijk bij het eerste element en 
loopt vervolgens zelf alle overige 
elementen langs.

Voor water bestaan in Minecraft 
twee varianten: WATER (blok ID 8) 
en WATER_STATIONARY (blok ID 9). 
De eerste stroomt, terwijl het bij de 
tweede om stilstaand water gaat. 
Helaas kun je geen naam ophalen, 
maar krijg je het blok ID terug. 
Daarom zie je deze twee getallen 
voor de test in het if-statement. 
Zodra daaruit blijkt dat een blok uit 
al dan niet stromend water bestaat, 
verandert de functie setBlocks alle 
blokken onder en rondom de speler 
in steen. Verder testen is dan niet 
meer nodig en daarom wordt de for-
loop afgebroken met break.

Run het script en loop nu richting 
het water. Zodra je aan de oever 
komt, verschijnen vanzelf stenen 
zodat je ongestoord verder kunt 
lopen. Ga overigens niet te snel, 
want dan kan de Raspberry Pi het 
niet meer bijhouden en val je alsnog 
in het water.

Door de while-loop draait dit 
script nu zonder ophouden. Maak je 
met Tab-toets los van de Minecraft 
wereld en druk bij Thonny op de 
rode knop Stop om het script te 
beëindigen.

EN VERDER
Inmiddels heb je al heel wat kennis 
van programmeren in Python opge-
daan. Je hebt variabelen en arrays 
gezien, weet hoe je moet testen 
en hoe je een loop maakt. Hiermee 
kun je je fantasie flink loslaten voor 
je eigen game. Heb je de smaak 
echt te pakken, vergeet dan niet 
dat je op een Raspberry Pi werkt. 
Met Python is het programmeren 
van de GPIO-pinnen niet zo heel 
moeilijk. Combineer op die manier 
bijvoorbeeld ledjes, drukknoppen of 
zoemers met Minecraft! 

LINKS
Minecraft: minecraft.net
Raspbian: raspberrypi.org/
downloads/raspbian
Etcher: github.com/balena-io/
etcher/releases
Minecraft API: www.stuffaboutcode.
com/p/minecraft-api-reference.html

  Afbeelding  4: Geen zee te diep.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking
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