


 (crafting table) کار میز کمک به اولیه ابزارهای ساخت  2جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 1 تیم رایانه ششم

 

 (crafting table) کار میز کمک به اولیه ابزارهای ساخت

 فهرست مطالب:

 پشتی کوله و جیب معرفی .1

 crafting معرفی .2

 پشتی کوله در .2.1

 (crafting table) کار میز در .2.2

 اولیه مواد ساخت .3

 اولیه ابزارهای ساخت .4

 کلنگ .4.1

 بیل .4.2

 شمشیر .4.3

 تبر .4.4

 باغبانی بیل .4.4

 

 آشنایی با بدست آوردن منابع 1
 .دارد وجود لوازمتان و ابزار داری نگه برای همراه فضای نوع دو ماینکرفت در

 داری نگه را لوازمتان و وسایل آنها از یک هر در توانید می که است خانه 11 از متشکل فضایی کنیم، می نامگذاری جیب را آن که فضا اولین

 .ایم داده نشان شما برای را فضا این 1 شکل در. باشید داشته همراه و کنید

 

 بازی ی صفحه روی "جیب" قرارگیری محل: 1 شکل



 (crafting table) کار میز کمک به اولیه ابزارهای ساخت  2جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 2 تیم رایانه ششم

 

 در ندارید نیاز که لوازمی توانید می و داشته خالی ی خانه 31 فضا این. گوییم می پشتی کوله آن به که است بزرگتری فضای بعدی فضای

 .شود باز پشتی کوله ی صفحه تا بزنید کلید یصفحه روی را E کلید پشتی، کوله به دسترسی برای. دهید قرار آن در را باشد شما سریع دسترس

 

 پشتی کوله از نمایی: 2 شکل

 .پردازیم می آنها از هریک به ادامه در که( 2)شکل  است شده تشکیل مختلفی اجزای از صفحه این

 ار ابزارهایتان یا لوازم نیاز، صورت در که هدف این به دارد؛ قرار نیز اینجا کنید، می مشاهده اصلی ی صفحه در که ابزاری نوار همان: جیب .1

 .کنید جابجا پشتی کوله و جیب بین

 .دارد قرار اینجا در بودیم، کرده معرفی شما به که ای خانه 31 فضای: پشتی کوله .2

 وردم در. است کفش و پا بدن، سر، برای زره شامل ها زره. کنید تن به را سازید می که هایی زره توانید می اینجا در: زره کردن تن به محل .3

 .کرد خواهیم صحبت آینده در زره انواع و دفاعی مسائل

 !شمایید این: شما .4

 .داد خواهیم توضیح کامل طور به را آن ادامه در که است crafting برای 2×2 فضای یک این: craftingفضای  .4

 .گیرد می جای آیتم 44 حداکثر تعداد پشتی، کوله یا جیب از خانه هر در :نکته

 crafting  معرفی 2
 ساخت منظور به آنها ترکیب و اولیه مواد از استفاده به crafting نیز، بازی در. است "دست با لوازم یا ابزار ساختن" معنای به crafting یکلمه

 .شود می گفته لوازم یا ابزارها بهبود یا

 .دارد قرار شما اختیار در فضا دو عمل، این برای

 پشتی کوله در 2.1
 آن از اولیه ابزارهای یا مواد ساخت در معموالً که دارد وجود crafting برای 2×2 فضای یک پشتی کوله محیط در گفتیم، باال در که همانطور

 .شود می استفاده



 (crafting table) کار میز کمک به اولیه ابزارهای ساخت  2جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 3 تیم رایانه ششم

 الوار به گاه هر ترتیب این به. شود می تبدیل الوار بلوک 4 به که گرفته قرار crafting فضای در درخت ی تنه بلوک یک 3 شکل در مثال برای

 .کنید تبدیل الوار به شکل این به را درخت ی تنه یک توانید می داشتید، نیاز

 

 ی درخت به الوارتبدیل تنه: 3 شکل

 (crafting tableدر میز کار ) 2.2
این میز اساسی ترین وسیله برای  کوله پشتی قابل ساخت نیستند. 2×2فضای  برای ساختن ابزار و وسایلی است که در 3×3میز کار فضایی 

 ساختن وسایل و ابزار مختلف است که حتماً در اوایل بازی باید آن را ساخته و از آن استفاده کنید.

 نشان داده شده است بچینید. 4بلوک الوار را به ترتیبی که در شکل  4برای میز کار، 

 

 (crafting table) کار میز ساختن: 4 شکل



 (crafting table) کار میز کمک به اولیه ابزارهای ساخت  2جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 4 تیم رایانه ششم

 

 (crafting table) کار میز: 5 شکل

 .کنید می مشاهده را آن 4 شکل در که شده باز آن صفحه کنید، می اشاره کار میز سمت به که حالی در راست کلید فشردن با

 

 crafting table در ساخت ی صفحه: 6 شکل

 به دتوانی می که هایی آیتم لیست. بسازید جدید ابزارهای و داده قرار خاصی ترتیب مطابق را وسایل و مواد انواع توانید می باال 3×3 فضای در

 .داد خواهیم قرار سایت در جداگانه ای جزوه در را بسازید وسیله این

 .پرداخت خواهیم کار میز توسط پایه ابزارهای ساخت به ادامه، در

 

 اولیه مواد ساخت 3
 (.plank) الوار و( stick) دستی چوب از عبارتند کنید، تهیه را آنها کار ابتدای در کار میز در باید که اولیه مواد ترین مهم



 (crafting table) کار میز کمک به اولیه ابزارهای ساخت  2جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 5 تیم رایانه ششم

 الوار ساخت 3.1
 یتنه بلوک یک هر ازای به تا دهید قرار( کار میز در یا پشتی کوله در) crafting محیط در را درخت ی تنه بلوک بایستی می الوار، ی تهیه برای

 (3 شکل مطابق) آید بدست الوار 4 درخت،

 دستی چوب 3.2
 الوار، بلوک یک هر ازای به تا دهید قرار( کار میز در یا پشتی کوله در) crafting محیط در را الوار بلوک بایستی می دستی، چوب یتهیه برای

 .آید بدست دستی چوب قطعه 4

  

 (پشتی کوله crafting محیط در) دستی چوب ساختن: 7 شکل

 رد ابزار ساختن برای اما. دارد اهمیت شما برای ساختمان ساختن در آن رنگ بنابراین و گیرد،می خود به را درخت یتنه چوب رنگ الوار: نکته

 .کرد نخواهد ایجاد سازید می که ابزاری کارایی یا رنگ در تفاوتی الوار رنگ ،crafting محیط

 .کرد نخواهد عوض را آن رنگ کنید، می استفاده آن ساختن برای که الواری رنگ و دارد، رنگ یک تنها دستی چوب :نکته

 .داشت نخواهد آن نهایی محصول در تأثیری هیچ( کار میز یا پشتی کوله در) crafting محیط از استفاده :نکته

 

 اولیه ابزارهای ساخت 4

 کلنگ 4.1
 .است ذغال و سنگ مانند سخت های بلوک برداشتن و کندن برای ای وسیله کلنگ

 کلنگ تا بچینید کار میز در را الوار بلوک 3 و دستی چوب 2 زیر ترتیب به. دارید دستی چوب و الوار چوب به نیاز شما چوبی، کلنگ ساختن برای

 .شود آماده شما



 (crafting table) کار میز کمک به اولیه ابزارهای ساخت  2جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 6 تیم رایانه ششم

  

 کار میز در چوبی کلنگ ساختن: 8 شکل

 ساختن برای نیاز مورد فضای که چرا کنید؛ استفاده پشتی کوله در crafting فضای از توانید نمی شما کلنگ، ساختن برای که است بدیهی: نکته

 .باشد 3×3 باید کلنگ

 خراب دیرتر سنگی کلنگ. داشت خواهید سنگی کلنگ یک کنید، استفاده Cobblestone سنگ از الوار بجای کلنگ ساختن برای اگر: نکته

 .دهد می نشان شما به را سنگی کلنگ ساختن 9 شکل! شودمی

  

 کار میز در سنگی کلنگ ساختن: 9 شکل

 خواهیم صحبت آینده جلسات در تر محکم های جنس با ابزارها مورد در. شوند ساخته توانند می مختلف های جنس از مختلف ابزارهای :نکته

 .کرد

 بیل 4.2
 .است تر نرم نسبتاً مواد سایر و شن خاک، برداشتن برای ای وسیله بیل



 (crafting table) کار میز کمک به اولیه ابزارهای ساخت  2جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 7 تیم رایانه ششم

 .شود آماده شما بیل تا بچینید کار میز در را Cobblestone سنگ بلوک 1 و دستی چوب 2 زیر ترتیب به سنگی، بیل ساختن برای

  

 کار میز در سنگی بیل ساختن: 11 شکل

 .داشت خواهید چوبی بیل کنید، استفاده چوب الوار از Cobblestone سنگ جای اگر که است بدیهی: نکته

 شمشیر 4.3
 اشتهد همراه و بسازید را آن خود، از دفاع برای ابتدا از بایستی که رود می شمار به بازی در دفاعی ی وسیله ترین مهم و ترین ابتدایی شمشیر

 .باشید

 .شود آماده شما شمشیر تا بچینید کار میز در را Cobblestone سنگ 2 و دستی چوب 1 زیر ترتیب به سنگی، شمشیر ساختن برای

  

 کار میز در سنگی شمشیر ساختن: 11 شکل

 تبر 4.4
 .است درخت ی تنه از چوب قطع برای ای وسیله تبر



 (crafting table) کار میز کمک به اولیه ابزارهای ساخت  2جزوه شماره 

 موسسه فرهنگی روزبه 8 تیم رایانه ششم

 .شود آماده شما تبر تا بچینید کار میز در را Cobblestone سنگ 3 و دستی چوب 2 زیر ترتیب به سنگی، تبر ساختن برای

  

 کار میز در سنگی تبر ساختن: 12 شکل

 باغبانی بیل 4.4
 .رود می کار به کشاورزی برای آن کردن آماده و زمین زدن شخم برای باغبانی بیل

 .شود آماده شما باغبانی بیل تا بچینید کار میز در را Cobblestone سنگ 3 و دستی چوب 2 زیر ترتیب به سنگی، باغبانی بیل ساختن برای

  

 کار میز در سنگی باغبانی بیل ساختن: 13 شکل

 !نگیرید اشتباه یکدیگر با را باغبانی بیل و کلنگ تبر، ساخت روش تا باشید مواظب :نکته

 

 موفق باشید! 


