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Gra Minecraft, stworzona przez szwedzk  firm  Mojang, sta a si  fenomenem
kulturowym. Gracz musi przetrwa  w wiecie wygl daj cym tak, jakby by  zbu-
dowany z klocków LEGO. Dysponuje narz dziami pozwalaj cymi na eksploracj
otwartego wiata, w którym mo e kopa  tunele i tworzy  rozmaite budowle. Gra
sprzeda a si  w milionach egzemplarzy na ca ym wiecie. Jest dost pna w wersji na
komputery, konsole, a nawet smartfony. Mo na w ni  zagra  równie  na platfor-
mie Raspberry Pi. Minecraft ma przy tym  walory edukacyjne.

Raspberry Pi i Minecraft
Aron Nieminen i Dalien Frisk, pracownicy firmy Mojang, stworzyli okrojon  wersj
gry Minecraft — Minecraft Pocket Edition, która jest przeznaczona dla u ytkowni-
ków smartfonów. W tej wersji brakowa o pewnych funkcji oryginalnej wersji —
np. trybu Survival, w którym gracz musi zmierzy  si  z wieloma gro nymi prze-
ciwnikami. Pozwala ona jednak na kreatywn  rozgrywk , która mo e spodoba  si
szczególnie m odszym graczom.

Pomimo tego, e Minecraft Pi Edition jest dopiero we wcze niej fazie testów (gra
jest dost pna w wersji alfa), ju  wida  jej potencja  edukacyjny. Gracz musi kon-
struowa  budynki z ró nych materia ów, co sprawia, e poznaje pewne aspekty
geografii i architektury. Minecraft Pi Edition, w przeciwno ci do innych wersji tej
gry, jest produktem darmowym. Ka dy posiadacz platformy Raspberry Pi mo e j
pobra  i u ywa  jej za darmo.

G ównym elementem edukacyjnym gry Minecraft Pi Edition jest jej interfejs pro-
gramistyczny, który pozwala na sterowanie gr  za pomoc  programów napisanych
przez u ytkownika. Interfejs ten jest obs ugiwany za pomoc  Pythona (nie bez po-
wodu Raspberry Pi Foundation wybra o ten j zyk do tworzenia programów eduka-
cyjnych) i pozwala u ytkownikom na wysy anie i odbieranie wiadomo ci, sterowa-
nie po o eniem bloków, a nawet na bezpo rednie sterowanie postaci , co jest
doskona ym sposobem na zainteresowanie programowaniem m odszych graczy.

Instalacja gry Minecraft
W przeciwie stwie do innych pakietów edukacyjnych, takich jak Wolfram czy Scratch,
Minecraft nie jest instalowany wraz z systemem Raspbian. Nale y go pobra  z oficjal-
nej witryny internetowej, co naj atwiej jest zrobi  za pomoc  graficznego interfejsu
u ytkownika. Je eli Twoje Pi nie zosta o skonfigurowane tak, aby ten interfejs
uruchamia  si  automatycznie, w terminalu wprowad  nast puj ce polecenie:

startx

Po za adowaniu graficznego interfejsu u ytkownika dwukrotnie kliknij ikon  Mi-
dori, która znajduje si  na pulpicie. Jest to przegl darka internetowa, w której na-
le y otworzy  oficjaln  stron  gry Minecraft Pi Edition — http://pi.minecraft.net/.
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Aby pobra  pakiet z gr , znajd  wyró niony na niebiesko odno nik Download (patrz
rysunek 13.1), a nast pnie wybierz opcj  otwarcia pliku.

Rysunek 13.1.
Pobieranie gry
Minecraft Pi
Edition

Po krótkiej chwili plik zostanie pobrany, a na ekranie otworzy si  nowe okno, w któ-
rym zobaczysz zawarto  archiwum z gr  Minecraft Pi Edition — b dzie si  tam
znajdowa  jeden folder o nazwie mcpi. Kliknij ikon  Rozpakuj pliki znajduj c  si
u góry okna. W kolejnym oknie wprowad  nast puj c  cie k , prowadz c  do miej-
sca, w którym chcesz rozpakowa  pliki:

/home/pi/

Kliknij przycisk Rozpakuj i poczekaj chwil , a  pliki zostan  rozpakowane. Aplika-
cje instalowane w ten sposób, w przeciwie stwie do aplikacji instalowanych za
pomoc  narz dzia Apt, nie b d  automatycznie aktualizowane, a wi c je li b dziesz
potrzebowa  nowszej wersji gry, b dziesz musia  j  pobra  w ten sam sposób i roz-
pakowa , nadpisuj c stare pliki.

Uruchamianie gry Minecraft
Gra nie jest instalowana przez mened er pakietów systemu operacyjnego, a wi c
na pulpicie nie znajdziesz skrótu do niej. Musisz odszuka  folder z gr  zlokalizo-
wany na karcie SD. Kliknij przycisk znajduj cy si  w prawym dolnym rogu ekranu
i w menu Akcesoria kliknij Mened er plików.
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W oknie, które zostanie wy wietlone, zobaczysz wszystkie pliki znajduj ce si
w g ównym katalogu Twojej karty pami ci. Znajd  katalog mcpi i kliknij dwukrotnie
jego ikon . W ten sposób otworzysz folder, który wcze niej rozpakowa e , z archi-
wum z gr  Minecraft Pi Edition. Kliknij dwukrotnie plik minecraft-pi. W wyniku
tego wy wietlone zostanie pytanie o to, co chcesz z nim zrobi . Aby uruchomi  gr ,
kliknij przycisk Wykonaj (patrz rysunek 13.2).

Rysunek 13.2.
Uruchamianie

pliku
minecraft-pi

Domy lnie gra Minecraft Pi Edition uruchamia si  w oknie na rodku ekranu (patrz
rysunek 13.3). Najlepiej jest gra  w oknie znajduj cym si  w a nie na rodku ekranu,
ale mo esz te  klikn  przycisk Maksymalizuj, co spowoduje zwi kszenie obszaru
ekranu zajmowanego przez gr .

Rysunek 13.3.
Gra Minecraft
uruchomiona

w systemie
Raspbian

Gra jest dopiero w wersji alfa, w zwi zku z czym mysz mo e momentami dzia a
nieprawid owo, co b dzie utrudnia o rozgrywk . Ponadto podczas gry nie mo na
wykonywa  zrzutów ekranu — Minecraft Pi Edition komunikuje si  z procesorem
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graficznym Raspberry Pi na bardzo niskim poziomie, co ma na celu popraw  wy-
dajno ci gry, ale je eli spróbujesz wykona  zrzut ekranu z gry, w miejscu jej okna
b dzie widoczny tylko czarny prostok t.

Aby rozpocz  zabaw  z gr  Minecraft, kliknij przycisk Start Game, co spowoduje
za adowanie ekranu World Selection. Podczas ka dego uruchomienia nowej gry
program generuje w sposób losowy wiat rozgrywki. W wiecie gry znajdziesz bloki
wykonane z ró nego materia u, a tak e morza, góry, pla e i drzewa. Gdy po raz pierw-
szy klikniesz przycisk Start Game, na ekranie World Selection nie b dzie jeszcze
wida  wygenerowanego wiata, a wi c kliknij przycisk Create New, co pozwoli Ci
wygenerowa  nowy wiat. Podczas kolejnego uruchomienia gry b dziesz móg  po-
wróci  do tego wiata (klikaj c rodek ekranu) lub stworzy  zupe nie nowy.

wiaty wygenerowane w grze Minecraft Pi Edition s  niezale ne od siebie. Je eli
zbudujesz dom w jednym wiecie, nie b dziesz mia  do niego dost pu w innym nawet
w przypadku gry uruchomionej na tym samym egzemplarzu Raspberry Pi. Warto
o tym pami ta , szczególnie kasuj c stworzone wiaty w oknie World Selection.
Upewnij si , e kasujesz w a ciwy wiat, poniewa  rzeczy znajduj ce si  w skaso-
wanym wiecie zostan  bezpowrotnie utracone.

Eksploracja
wiat gry Minecraft jest widoczny z perspektywy pierwszej osoby, tak jak w przy-

padku gier FPS, ale gra ta jest z pewno ci  o wiele mniej brutalna. Tak naprawd
w wersji Pi Edition w grze nie spotka si  adnych wrogów ani ogranicze  czasowych,
a wi c gra ta nadaje si  wietnie na pocz tek przygody z grami komputerowymi
dla osób m odszych.

Gr  rozpoczniesz w losowym miejscu wygenerowanego wiata (patrz rysunek 13.4).
W grze poruszasz si  do przodu, do ty u, w prawo i w lewo za pomoc  klawiszy W,
S, A i D. Klawisze te nie obracaj  postaci. eby to zrobi , musisz korzysta  z myszy.
Inaczej ni  w wi kszo ci gier, gracz Minecrafta mo e równie  lata  — w tym celu
nale y dwukrotnie wcisn  klawisz skoku (spacj ). Podczas lotu klawisz spacji s u-
y do zwi kszania wysoko ci, a klawisz Shift do jej zmniejszania. Ponowne, dwu-

krotne wci ni cie klawisza spacji wy cza tryb latania.

Inaczej ni  w przypadku g ównego trybu gry — Survival, gra na Raspberry Pi ofe-
ruje graczowi niesko czony zapas wszystkich surowców, a wi c mo e on od same-
go pocz tku pracowa  nad wszelkimi konstrukcjami. Bloki, z których mo na je
wykonywa , widoczne s  w dolnej cz ci okna gry, a aktualnie wybrany blok jest
pod wietlany. Za pomoc  pokr t a myszy lub klawiszy 1 – 8 mo na wybiera  ró ne
bloki. Ka dy z nich ma inn  charakterystyk . Dodatkowe bloki znajdziesz w ród
przedmiotów, które zostan  wy wietlone po wci ni ciu klawisza E. Efekt czenia
ró nych bloków najlepiej sprawdza  na drodze eksperymentów. Umie  law  obok
wody lub drewna i zobacz, co si  stanie.
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Rysunek 13.4.
Eksploracja

wiata gry
Minecraft Pi

Edition

Aby postawi  blok w wybranym miejscu, kliknij prawy przycisk myszy lub przy-
trzymaj go w celu ustawienia wielu bloków za jednym zamachem. Mo esz zniszczy
wszystkie bloki, które napotkasz — nawet te, których sam nie ustawia e . W tym
celu kliknij wybrany blok lewym klawiszem myszy. By usun  wiele bloków naraz,
przytrzymaj ten klawisz i poruszaj mysz .

Konstruowanie budynków polega po prostu na umieszczaniu i usuwaniu bloków
do momentu uzyskania zaplanowanej budowli — mo e to by  domek na drzewie,
rezydencja lub replika statku kosmicznego. Stan gry jest zapisywany w momencie
wyj cia z niej. Do zapisanego stanu gry mo na pó niej wróci  za pomoc  ekranu
World Selection. Przed przyst pieniem do zabawy z interfejsem programistycznym
gry warto chwil  w ni  pogra  i zorientowa  si , jak poszczególne bloki wp ywaj
na siebie.

Hakowanie gry Minecraft
Gr  Minecraft Pi Edition mo na wykorzysta  w celach edukacyjnych ze wzgl du na
programowalny interfejs tej aplikacji, który pozwala na modyfikacj  wielu elementów
gry za pomoc  programów napisanych przez u ytkownika. Interfejs programistyczny gry
Minecraft ma wiele opcji, ale zacznijmy od przyjrzenia si  jego najprostszym funkcjom.

Je eli grasz w gr  Minecraft Pi Edition, zamknij j , wciskaj c klawisz Escape i wy-
bieraj c opcj  Quit to Title, a nast pnie przycisk X znajduj cy si  w prawym górnym
rogu okna.

Przed rozpocz ciem modyfikacji gry Minecraft utwórz kopi  jej interfejsu progra-
mistycznego. Dzi ki temu nie b dziesz modyfikowa  g ównej instalacji gry Minecraft Pi
Edition, a wi c b dziesz móg  eksperymentowa  do woli bez ryzyka, e uszkodzisz

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/raspp3
http://helion.pl/rf/raspp3


ROZDZIA  13. GRA MINECRAFT PI EDITION 229

gr . Kliknij dwukrotnie ikon  LXTerminal, która znajduje si  na pulpicie, a nast p-
nie wprowad  poni sze polecenia:

mkdir ~/kodgryminecraft
cp -r ~/mcpi/api/python/mcpi ~/kodgryminecraft/minecraft

Przy u yciu tych polece  uzyskasz nowy katalog o nazwie kodgryminecraft, do którego
kopiowane s  pliki gry Minecraft. To w tym folderze b dziesz tworzy  i modyfiko-
wa  pliki odpowiedzialne za dzia anie gry Minecraft Pi Edition. Je eli z Twojego Pi
korzysta wiele osób loguj cych si  jako ten sam u ytkownik, warto w miejscu nazwy
kodgryminecraft w podanym wcze niej kodzie wpisa  nazw  tak  jak minecraft-tomek,
minecraft-adam, minecraft-agata itp.

Interfejs programistyczny Minecraft Pi Edition obs uguje wiele j zyków progra-
mowania, ale prac  z nim naj atwiej jest rozpocz , programuj c w j zyku Python.
Wi cej informacji na temat podstaw Pythona znajdziesz w rozdziale 12., „Wprowa-
dzenie do j zyka Python”. Je eli masz ju  za sob  lektur  wspomnianego rozdzia u,
mo esz przyst pi  do modyfikowania gry Minecraft.

Prac  zacznij od dwukrotnego klikni cia ikony IDLE znajduj cej si  na pulpicie.
Uruchom rodowisko IDLE, a nie IDLE 3, poniewa  to drugie obs uguje nowsz  wer-
sj  j zyka Python, która nie jest zgodna z interfejsem gry Minecraft. W wy wietlo-
nym oknie kliknij menu File, a nast pnie wybierz z niego opcj  New Window. Spo-
woduje to otwarcie okna nowego projektu. Na pocz tku zapisz ten projekt, klikaj c
Save As w menu File. W oknie zapisu kliknij dwukrotnie folder o nazwie kodgrymi-
necraft, a przed zapisaniem projektu nadaj mu nazw  testowanie.py (patrz rysu-
nek 13.5). Upewnij si , e zapisujesz ten plik bezpo rednio w katalogu kodgryminecraft,
a nie w podkatalogu Minecraft, który zawiera interfejs gry Minecraft i nie powinien
by  modyfikowany.

Rysunek 13.5.
Zapisywanie
Twojej
pierwszej
modyfikacji gry
Minecraft
napisanej
w Pythonie

Rozpocznij tworzenie kodu od umieszczenia na samym pocz tku standardowej linii
shebang:

#!/usr/bin/env python
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Pozwoli to na uruchamianie programu bez potrzeby adowania rodowiska IDLE.
Umieszczenie tego wiersza nie jest konieczno ci , ale jest dobrym nawykiem pozwala-
j cym na odró nienie napisanych przez Ciebie skryptów Pythona od innych plików,
nawet gdy ich nazwa zostanie zmieniona, a pliki nie b d  mia y ju  rozszerzenia .py.
Teraz czas na zapisanie kodu importuj cego bibliotek  interfejsu programistycznego
gry Minecraft, co pozwoli na stosowanie wielu polece  niezb dnych do modyfikacji
gry z poziomu Pythona. W oknie IDLE wpisz nast puj ce dwa wiersze kodu:

import minecraft.minecraft as minecraft
import minecraft.block as block

Nast pnie okre l prosty sposób na wysy anie polece  do gry Minecraft — wpisz
kolejn  lini  kodu:

mc = minecraft.Minecraft.create()

Dzi ki temu poleceniu nie b dziesz musia  wpisywa  polecenia odwo uj cego si
do interfejsu gry Minecraft za ka dym razem, gdy b dziesz chcia  uzyska  do niego
dost p. W takich sytuacjach wystarczy, e zastosujesz dwie litery: mc. W ten spo-
sób zaoszcz dzisz czas, a uko czony program b dzie o wiele bardziej czytelny. Po-
lecenie to czy pisany przez Ciebie program z gr  Minecraft tak, e interfejs tej gry
b dzie przyjmowa  napisane przez Ciebie instrukcje.

Interfejs programistyczny gry Minecraft Pi Edition oferuje wiele mo liwo ci — o wielu
opcjach nawet nie wspomnimy w tym rozdziale. Poni szy kod ilustruje podstawo-
we mo liwo ci modyfikacji gry Minecraft. Wpisz go w oknie rodowiska programi-
stycznego IDLE (patrz rysunek 13.6).

Rysunek 13.6.
Gotowy

program
modyfikuj cy

gr  Minecraft Pi
Edition
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playerPos = mc.player.getTilePos()
mc.setBlock(playerPos.x+1, playerPos.y+1, playerPos.z, block.STONE)
mc.postToChat("Utworzenie kamiennego bloku.")

Pierwsza linia kodu odwo uje si  do bie cej pozycji gracza wzgl dem najbli szej
struktury zwanej kafelkiem (ang. tile). Druga instrukcja tworzy nowy kamienny
blok umieszczony w miejscu o okre lonym przesuni ciu wzgl dem pozycji gracza
zdefiniowanej przez parametry X, Y i Z. Umiejscowienie wszystkich elementów w grze
Minecraft jest opisywane w takim trójwymiarowym formacie. Opanowanie dok adnego
adresowania miejsc w grze jest niezb dne do pracy z jej interfejsem programistycznym.

Ostatni wiersz kodu wy wietla komunikat potwierdzaj cy utworzenie kamiennego
bloku, który zostanie wy wietlony za pomoc  systemu czatu. System ten pocz tkowo
by  zaprojektowany z my l  o komunikacji pomi dzy graczami bawi cymi si  w trybie
rozgrywki wieloosobowej (gracze mog  korzysta  z po czenia internetowego i nie
musz  znajdowa  si  w tym samym pokoju). Wy wietlenie tego komunikatu po-
twierdza poprawno  dzia ania skryptu. Bez tego komunikatu gracz móg by nie
zauwa y  utworzenia nowego kamiennego bloku, poniewa  blok ten móg by zosta
utworzony np. za nim.

Zapisz plik, klikaj c w menu File opcj  Save. Ponownie uruchom gr  Minecraft Pi Edi-
tion i kliknij napis Start Game. Za aduj wygenerowany wcze niej wiat lub wybierz
opcj  tworzenia nowego wiata, a nast pnie wci nij klawisz tabulacji, co spowo-
duje uwolnienie wska nika myszy. Dzi ki temu b dziesz móg  sterowa  kursorem
myszy poza oknem gry Minecraft i wróci  do okna IDLE, w którym znajduje si
Twój program.

W oknie IDLE wejd  do menu Run i wybierz opcj  Run Module lub wci nij klawisz F5,
co spowoduje uruchomienie stworzonego przez Ciebie programu. Po chwili zobaczysz,
e w oknie gry Minecraft wy wietli  si  opisany wcze niej komunikat (patrz rysu-

nek 13.7). Kliknij pasek z nazw  okna gry Minecraft — b dziesz móg  ponownie
sterowa  gr  za pomoc  myszy. Powiniene  zobaczy  nowo utworzony kamienny
blok. Je eli poruszy e  postaci  w grze, to zajrzyj jeszcze raz do okna IDLE, a na-
st pnie wejd  do menu Run i wybierz opcj  Run Module, co spowoduje ponowne
uruchomienie napisanego przez Ciebie programu i utworzenie kolejnego bloku. Mo-
esz równie  zmieni  wspó rz dne X, Y i Z, co pozwoli umie ci  nowy blok w innym

miejscu bez potrzeby przemieszczania postaci w grze. Zmieniaj c wspó rz dn  Y, mo-
esz nawet zawiesi  blok w powietrzu.

Najszybciej opanujesz interfejs programistyczny gry Minecraft dzi ki praktyce. Na
stronie http://www.themagpi.com/ znajdziesz praktyczny poradnik obs ugi interfejsu
programistycznego gry Minecraft, który zosta  stworzony przez czasopismo „The
MagPi”. Wi cej informacji na ten temat uzyskasz, wpisuj c w wyszukiwark  has o
„Minecraft Pi Edition”. Analiza innych programów oraz ich modyfikacja pozwoli Ci
szybko zrozumie  zasady pracy interfejsu programistycznego gry Minecraft. Jest to
doskona y sposób na opanowanie technik programistycznych j zyka Python.
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Rysunek 13.7.
Komunikat

wy wietlony za
pomoc  konsoli

gry Minecraft
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Sterowanie

Rozdzia  14. „Sterowanie sprz tem”

Rozdzia  15. „Port GPIO”

Rozdzia  16. „Modu  kamery Raspberry Pi”

Rozdzia  17. „Dodatkowe p ytki”
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magistrala, Patrz: magistrala
pin, 252, 253, 254, 255, 259
zasilanie, 255

wej cia-wyj cia, 290, Patrz: port GPIO
potok, 99
pow oka, 59

Bash, 59, 277
GNOME, 59
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pow oka
graficzna, 59, 61, 68

systemu operacyjnego, 72
KDE, 59
LXDE, 63, 66, 68
skrypt, Patrz: skrypt pow oki

prezentacja, 157, 158, 160, 178
proces, 72
procesor

ARM, 19, 33, 34
ARM11, 34
ARMv6, 34
BCM2835, 28, 31, 33, 34, 119, 133,

146, 256
centralny, Patrz: CPU
cz stotliwo  taktowania, 86
graficzny, Patrz: GPU
multimedialny, Patrz: BCM2835
przetaktowywanie, 118, 133, 134,

135
SCM2835, 30
VideoCore IV, 148

program
dzia aj cy, Patrz: proces
GPicView, Patrz: GPicView
kliencki, 52
aduj cy, 59, 139
GRUB, Patrz: GRUB

programowanie mikrokontrolerów, 256
protokó

DHCP, 47
I²C, 236
SPI, 236
SSH, 121

przegl darka
internetowa, 64, 156

Chromium, Patrz: Chromium
Dillo, Patrz: Dillo
Midori, Patrz: Midori
NetSurf Web Browser,

Patrz: NetSurf Web Browser
obrazów, 63

przetwornik
analogowo-cyfrowy, 290, 293
cyfrowo-analogowy, 290, 293

przewód krosowy, 46
przezroczysto , 130
przycisk, 237
punkt

montowania, 69
testowania napi cia, 83, 84

Python, 61, 65, 196, 221, 229
dane wej ciowe, 203
funkcja, 208
interpreter, 201
komentarz, 202
modu

pygame.clock, 207
pygame.locals, 207
random, 207
socket, 215
sys, 207, 215
time, 207, 215

obs uga
b dów, 217
sieci, 215

operator, 204, 211
p tla, 204

elif, 210
if, 210
while, 209
zagnie d ona, 264

pobieranie a cucha, 203
shebang, 198, 201, 202
sta a, 215
tworzenie gier, 206
uruchamianie programu, 199
wykonywanie operacji w czasie

rzeczywistym, 257
znak

#, 202
#!, 198
*, 205
/, 205
+=, 211
<, 204
<=, 204
-=, 211
==, 204
>, 204
>=, 204
!=, 204

Q
QjackCtl, 65

R
Raspberry Pi

blog, 22
Camera Module, Patrz: modu

kamery
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konfiguracja, 112, 115, 116, 118,
119, 120, 121, 122, 126, 127, 132,
133, 139
kamera, 117
przetaktowywanie, Patrz:

procesor przetaktowywanie
tryb testowy, 138
zmiana napi cia, 133, 135, 136

mapa u ytkowników, 117
Model A, 28, 30

czenie z sieci , 45
piny GPIO, 252

Model B, 28, 31, 87
czenie z sieci , 45, 46

piny GPIO, 252
Model B Revision 1, 28, 32

GPIO piny, 253
Model B Revision 2, 28, 31, 33

GPIO piny, 252
Model B Revision 3, 33
Model B+, 28, 31, 32, 33

GPIO piny, 252, 253, 255
z cze RCA, 39

napi cie zasilania, 255
nazwa, 19
p ytka, Patrz: p ytka
spo eczno , 22
sterownik, 236
strefa czasowa, 116
uruchamianie, 86
ustawienia narodowe, 115, 116

j zyk, 115, 116
wersja, 28
wy czanie, 80
z cze, Patrz: z cze

Raspbian, 61, 62, 67
dokumentacja, 62
oprogramowanie, 62

Raspbmc, 148, 149
instalowanie, 149
konfiguracja, 153, 154

Rastrack, 117
repozytorium, 77
rezystor, 237

kod paskowy, 239, 240
ograniczaj cy, 258
podci gaj cy, 256
tolerancja, 239

RGB, 310
RISC OS, 67
rozdzielczo , 130

Full HD, 39

S
Scratch, 23, 64, 65, 114, 178, 186

animacja, 182, 183
dane wej ciowe, 185
duszek, 180, 186

dodawanie, 186
kolizja, 185
nazwa, 188

d wi k, 183
GPIO, 191
Lego, 192
obiekt, Patrz: Scratch duszek
operator, 188
opó nienie, 183
p tla, 183
PicoBoard, Patrz: PicoBoard
podstawy, 179
program, 180

zapisywanie, 182
przetwarzanie wielow tkowe, 191
scena, 180
sprajt, Patrz: Scratch duszek
system rozsy ania komunikatów, 190
urz dzenie zewn trzne, 191
w tek, 186
wyra enie, 188

warunkowe, 185, 189
SELinux, 72
serwer

adres, Patrz: adres serwera
Apache, 167, 168
DHCP, 94, 95
DNS, Patrz: DNS
lighttpd, 169
MySQL, 167
nazw, 96
sieciowy, 30
www, 166

plik, Patrz: plik serwera WWW
Shinners Pete, 206
sie

bezprzewodowa, 47, 48, 64, 97, 104
AES, 108
nawi zywanie po czenia, 101,

104, 109
nazwa, Patrz: identyfikator SSID
skanowanie, 102
szyfrowanie danych, 103, 108
TKIP, 108
typ, 97
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sie
WEP, 108
Wi-Fi, 64
WPA, 108, 109

BitTorrent, Patrz: BitTorrent
enkapsulacja, 87
konfiguracja, 87, 94
przewodowa, 46, 94
Python, 215
statystyki, 88

silnik, 290
skrypt pow oki, 277

komunikat, 279
s uchawki, 41
Sonic Pi, 64, 65
Squeak, 64, 65
sterownik, 236
sterownik silnika, 290
stos LAMP, Patrz: LAMP
stripboard, 237, 242, 243, 286

lutowanie, 244, 245, 247, 249
superu ytkownik, Patrz: u ytkownik

Root
Synaptic Package Manager, 76
system

awarii, 72
bazy wiedzy, 157
konserwacja, 72
obs ugi konferencji, 157
operacyjny, 34, 43

Apple OS X, Patrz: Apple OS X
instalacja, 49, 50, 55, Patrz:

flashowanie
instalacja r czna, 51
Linux, Patrz: Linux
Microsoft Windows, Patrz:

Microsoft Windows
NOOBS, Patrz: NOOBS
Raspbian, 50, 52, Patrz: Raspbian
RISC OS, Patrz: RISC OS

plików, 60, 71
g ówny, 141, 159
zwi kszanie rozmiaru, 113

uruchamianie, 86
uruchomienie awaryjne, 90
X Window, 60
zarz dzania finansami, 157
zarz dzania relacjami z klientami,

Patrz: CRM
zarz dzania tre ci , 166

szczypce, 238

T
ta ma do rozlutowania, 238, 245
telewizor, 120, 128
terminal, 52, 59, 60, 104

dost p za po rednictwem sieci, 121
pow oki LXDE, 63

ThinkFree Mobile, 158
ThinkFree Online, 158
ThinkFree Server, 158
touchpad, 41
trackball, 41, 83
tryb

testowy, 138
wy wietlania, 49

U
UID, 70
uk ad

pó przewodnikowy, 28
scalony, Patrz: uk ad

pó przewodnikowy
urz dzenie

mmcblk0p2, 141
peryferyjne, 38
tty1, Patrz: ekran
ttyAMA0, Patrz: konsola szeregowa
zewn trzne, 42, 69, 72

montowanie, 68, 72
pobór mocy, 83

us uga Xbmc, 149, 150
u ytkownik

atrybut, 70
has o, 72, 114
identyfikator, Patrz: UID
konto, 58

pi, 69, 114
Root, Patrz: u ytkownik Root
standardowe, Patrz: u ytkownik

konto pi
tworzenie, 69

nazwa, 114
Root, 59, 69
uprawnienia ograniczone, 58

V
van Loo Gert, 290
Veroboard, 243
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W
Walmsley Ryan, 117
wideo, 269, 309

nagrywanie, 271
wiersz

trybu j dra, 139
polece , Patrz: terminal

wiki, 157
Windows, 54
wirus, 58
Wolfram, 64, 65
Wolfram Stephen, 63
WordPress, 166

aktualizacja, 173
instalowanie, 170

wpa_gui, 64
wy wietlacz panelowy, 29

X
xpdf, 64

Y
YUV, 310

Z
zale no , 78
zasilacz, 29, 82, 83

wydajno , 48, 83
zamienniki, 85

zegar
systemowy, 279
taktowanie, 112, 118, 119

z cze, Patrz te : port
audio, 29, 39, 40, 122
CSI, 29, 269
DSI, 29, 38, 40
DVI, 40, 85
d wi k, 65

GPIO, 29, 31
HDMI, 21, 29, 38, 39, 40, 85, 122,

130, 131, 312, 313, 314, 315, 316
CEA, 131
DMT, 131
zmiana napi cia wyj ciowego,

131
kompozytowe, 21, 29, 38, 40, 85, 130
PS/2, 41
RCA, 38, 39
RJ45, 46
tryb wy wietlania, 312, 313, 314,

315, 316
uniwersalnej magistrali szeregowej,

Patrz: z cze USB
USB, 30, 31, 41, 44, 45
VGA, 40
wideo DSI, 284
zasilaj ce, 29, 48
zespolonego sygna u wizyjnego,

Patrz: z cze kompozytowe
zmienna, 72

$PATH, 198, 201
rodowiskowa, 198

znak
!=, 204
#, 202
#!, 198
$, 279
*, 205
/, 205
`, 278
|, 99
+=, 211
<, 204
<=, 204
-=, 211
==, 204
>, 204
>=, 204
zach ty, 120

Zoho, 157
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