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Inleiding

D

e aantrekkingskracht van Minecraft ligt voor een groot deel in de
ongekend grote hoeveelheid mogelijkheden. Je kunt de meeste blokken
en entiteiten naar eigen inzicht bewegen en je kunt tot op een gigantische
schaal verschillende dingen bouwen. Maar met de kracht van redstone ga je
een stap verder. Met behulp van dit onderdeel van Minecraft kun je programmeren, automatiseren en op een creatieve manier je wereld reconstrueren.
Minecraft redstone voor Dummies leert je hoe je in dit veelzijdige computerspel speciale blokken en items kunt gebruiken om circuits, programma’s,
machines en andere ongelooflijke apparaten te bouwen. In dit boek kom je zo
goed als alles te weten over elektrotechniek en het programmeren van computers, in een leuke, interessante omgeving.

B EL

A

Redstone verwijst naar verschillende blokken die al dan niet kunnen worden
gevoed met een soort elektrische lading. Dit kan door bepaalde bronnen en
ze kunnen andere items op hun beurt ook weer voeden. Met dit systeem kun
je, volgens de principes van elektrische circuits en elektronica, apparaten en
mechanismen voor verschillende doelen aan eenvoudige of complexe samenstellingen koppelen. Ik bespreek ook andere facetten van het programmeren
in Minecraft, zoals zuigers en machines, aangepaste onderdelen en entiteiten,
en het veelzijdige commandoblok.
NG

RIJK

In versie 1.8 van Minecraft, de laatste update die ik bespreek in dit boek,
wordt een aantal fundamentele veranderingen in het spel doorgevoerd om
bepaalde delen van de redstone-techniek veelzijdiger en toegankelijker te
maken. Toekomstige versies van het spel zullen waarschijnlijk niet zodanig
veranderen dat de inhoud van het boek niet meer van toepassing is.

Over dit boek
In dit boek lees je alles over redstone, van het doel van redstone tot de afzonderlijke functies van redstone-componenten en de gereedschappen voor het
bouwen van uitgebreide computers.
Minecraft-spelers die nieuw zijn op het gebied van redstone kunnen dit boek
gebruiken om dit pittige, maar lonende onderwerp te leren begrijpen en te
gaan gebruiken in het spel. Ervaren spelers kunnen het boek gebruiken als een
nuttig handboek voor het opzoeken van technieken en concepten. Dit boek
behandelt niet alle Minecraft-mods (programma’s die extra inhoud toevoegen
aan het spel), maar als je een aantal hoofdstukken over commandoblokken
leest, zie je hoe je gereedschappen kunt gebruiken die je in wezen in staat stellen om mods vanuit het spel te programmeren.
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Omdat veel mechanismen die ik in dit boek beschrijf, bestaan uit kleine verzamelingen van blokken, zullen ze onvermijdelijk lijken op ontwerpen van
anderen. Een dergelijke overeenkomst is onbedoeld. Ik weet dat ik me heb
laten inspireren door tal van andere gebruikers, terwijl ik mezelf de principes
van redstone eigen probeerde te maken.

Dwaze veronderstellingen
In dit boek neem ik aan dat je enige basiskennis hebt van Minecraft, al hoef
je niets over redstone of programmeren te weten. Tevens neem ik aan dat de
volgende uitspraken over jou waar zijn:
✓✓ Je hebt een computer en je weet hoe je deze moet gebruiken.
✓✓ Je hebt een werkende versie van Minecraft en je weet hoe je:
••

door de wereld moet bewegen;

••

blokken plaatst, afbreekt en manipuleert;

••

items kunt vergaren in Creative-modus;

••

het Chat-menu moet gebruiken.

Gebruikte pictogrammen in dit boek
Bepaalde nuttig alinea’s in dit boek zijn gemarkeerd met speciale pictogrammen in de marge. Hierna lees je wat de pictogrammen betekenen:

NG

RIJK

PA

B EL

A

Dit pictogram wijst je op nuttige tips die je kunnen helpen je technieken te
verbeteren.

SO

T E C H NI

SC

P!

H E I NF O

Ik raad je aan de informatie bij deze pictogrammen te lezen als je het boek
slechts doorbladert. Ze vestigen de aandacht op informatie die je moet onthouden tijdens het werken met redstone.
De paragrafen met het pas op-pictogram moet je zeker lezen. Dit pictogram
waarschuwt je voor zaken die je moet vermijden bij het werken met redstone,
variërend van veelvoorkomende fouten tot totale gamecrashers.
Dit soort informatie kun je over het algemeen overslaan, als je dat wilt. Het is
namelijk nogal technisch. Maar misschien vind je het toch interessant om er
iets over te lezen en te leren.
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Hoe nu verder
Als je onervaren bent of volledig nieuw op het gebied van redstone, vind je
de eerste hoofdstukken heel nuttig, evenals hoofdstuk 7. Hier maak je kennis
met het opdrachtblok. Ervaren spelers kunnen gericht advies vinden door dit
boek door te bladeren. Geavanceerdere toepassingen worden behandeld in de
hoofdstukken 5, 8 en 9.
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Hoofdstuk 1

Redstone, een introductie
In dit hoofdstuk:
▶▶ Begrijpen wat redstone is en waar je het voor gebruikt
▶▶ De belangrijkste principes van redstone
▶▶ De waarde en toepasbaarheid van redstone leren begrijpen

H

et spel Minecraft is vanwege zijn grenzeloosheid een aantrekkelijke
wereld. In een spel waar elk onderdeel van de wereld kan worden vernietigd, gewijzigd en opnieuw gerangschikt zijn de mogelijkheden eindeloos.
Je kunt onbeperkt items maken, dingen ondernemen en werken in je eigen
wereld. Deze functie is vooral zichtbaar als je de samenwerking bestudeert
tussen een aantal soorten blokken en items, waarmee je machines van een
enorme omvang kunt bouwen. De gereedschappen en de wetenschap achter
deze machines worden aangeduid als redstone.

Dit hoofdstuk maakt je wegwijs in de basisstructuur en de mogelijkheden van
redstone-machines.

De basis van redstone ontdekken
Redstone is een stof die je onder de grond kunt vinden en als bedrading kunt
gebruiken. Redstone kan stroomleveranciers (zoals hendels en knoppen) aan
apparaten (zoals deuren en zuigers) verbinden, om deze van een afstand te
kunnen bedienen.
Je kunt redstone gebruiken om een automatische deur, een lichtschakelaar
of een val voor de monsters die je in de Minecraft-wereld achtervolgen te
bouwen. In figuur 1.1 zie je bijvoorbeeld hoe een Minecraft-speler een redstone-circuit in zijn huis heeft aangelegd, waarmee hij alle lampen aan de muur
met een schakelaar kan laten branden. Hoewel deze trucjes leuk zijn voor de
belevingservaring van Minecraft, zijn de mogelijkheden van redstone nog veel
uitgebreider.
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redstone-stof

Figuur 1.1: Een eenvoudige lichtschakelaar gemaakt van redstone

De redstone-techniek wordt vaak gebruikt om functies te bouwen – machines
die een invoer (zoals het omzetten van een hendel of het struikelen over een
struikeldraad) omzetten in een uitvoer (zoals het activeren van TNT of het
verplaatsen van blokken). Eenvoudigweg de invoer met voldoende redstone-stof aan de uitvoer koppelen, is voldoende om een functie te ontwerpen.
Maar met de gereedschappen die ik in hoofdstuk 2 introduceer, kun je nog
complexere functies maken. Zo zou je bijvoorbeeld een uitvoer kunnen creëren, die je alleen kunt activeren als er twee knoppen tegelijk worden ingedrukt.
Redstone geeft je het gereedschap om elke input om te zetten naar output.
Deze functionaliteit is zeer krachtig, de computer waar je Minecraft op speelt
is eigenlijk ook een verzameling van vele functies. En... er zijn mensen die computers hebben gebouwd in Minecraft, speciaal ontworpen voor bepaalde
doeleinden en functies. In hoofdstuk 5 lees je meer over hoe je verschillende
functies kunt combineren in interessante projecten.

Begrijpen hoe redstone werkt
Redstone is gebaseerd op dezelfde principes als de logica en de informatica.
Het verschil is dat je blokken rangschikt in een virtuele wereld, in plaats van
regels code typt of draden en weerstanden aan elkaar soldeert. Het idee achter
redstone-apparaten is dat ze óf aan óf uit kunnen zijn, wel of niet geladen,
afhankelijk van wat er met hen gebeurt.
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