Rozdział 01. Podstawy, czyli
zapoznajemy się ze środowiskiem i
poznajemy zmienne w Pythonie
ENIGMA - Poznaj zagadkę Enigmy, tworząc grę przygodową w Pythonie

Witam serdecznie, nazywam się Adam Jurkiewicz i zapraszam do rozpoczęcia wspólnej przygody
zwanej programowaniem. Nauczymy się tworzyć programy bez zbędnego zanudzania algebrą,
statystyką czy matematyką dyskretną. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście podrążyli te dziedziny
samodzielnie - to ważne elementy, jednak niekonieczne dla początkujących. W tej książce
przyjmuję zasadę, że uczymy się bawiąc, a właściwie - tworząc zabawę, czyli grę.
Oto moja propozycja: stwórzmy grę komputerową ze scenariuszem, celem do osiągnięcia i
wybranym przez nas bohaterem. Będziemy nim sterować za pomocą klawiatury, natomiast
myszką zbierzemy tajemnicze elementy pewnej maszyny (dobrze się domyślacie - Enigmy). Żeby
wypełnić zadanie, teleportujemy naszego bohatera pomiędzy różnymi miejscami w czasie II wojny
światowej. Nasza gra będzie całkowicie profesjonalnym programem.
Mam wrażenie, że słyszę, co tam mruczycie: "Dobra, dobra, ale na telefon, komputer?
Wykorzystamy system Windows, Linux, język C++, Java, może Kotlin?". Zgoda, to ważne pytanie trzeba określić docelowy system operacyjny, środowisko i wiele innych elementów.
Proponuję następujące rozwiązanie:
urządzenie docelowe: komputer lub laptop - niezbędna będzie klawiatura i myszka (możemy
uruchamiać pewne elementy na tablecie czy telefonie, jednak brak klawiatury utrudni ich
działanie)
system z przeglądarką internetową wspierającą HTML5 i JavaScript (a więc w praktyce każdy
nowy system i przeglądarka), na przykład:
Linux Mint/Ubuntu/Debian/CentOS/RedHat/Manjaro z
Firefox/Chromium/Vivaldi/Opera/Google Chrome
Windows 7/8/10 z Firefox/Chromium/Vivaldi/Opera/Google Chrome/MS-Edge
MacOS z Firefox/Vivaldi/Opera/Google Chrome/Safari
język programowania: Python z wykorzystaniem projektu Skulpt (implementacja Pythona
działająca całkowicie w przeglądarce) oraz Pygame4Skulpt (projekt biblioteki wspomagającej
tworzenie gier w Pythonie, stworzony właśnie dla środowiska Skulpt)
Dzięki takiemu doborowi elementów, nasza gra będzie działała na 99% współczesnych
komputerów i laptopów (ten 1% to starsze lub niepodłączone do Internetu maszyny, które nadal
gdzieś funkcjonują). Będziemy mogli tworzyć naszą grę „prawie” wszędzie - i w szkole, i w domu.

Zapamiętajmy bardzo ważną kwestię: prawa należy
przestrzegać, nie wolno kraść

Przyjrzyjmy się licencjom na programy i środowiskom, z których będziemy korzystać w naszej
pracy.
Słownik języka polskiego definiuje licencję jako „urzędowe zezwolenie na wykonywanie jakiegoś
zawodu lub na produkowanie opatentowanego przez kogoś wyrobu albo na korzystanie z
czyjegoś dzieła chronionego prawem autorskim”. Natomiast wolna encyklopedia Wikipedia mówi
już bardziej szczegółowo o licencji na oprogramowanie, jako o „umowie na korzystanie z utworu,
jakim jest aplikacja komputerowa, zawieranej pomiędzy podmiotem, któremu przysługują
majątkowe prawa autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać”.
Czy będziemy korzystać z czyjejś aplikacji lub dzieła? Przecież piszemy własną grę. A jednak… i
owszem. Python (język programowania), Skulpt czy też Pygame4Skulpt (środowiska
uruchomieniowe) nie wzięły się znikąd. To elementy przez kogoś stworzone i posiadające swoje
licencje. Przyjrzyjmy się im zatem bliżej.
Python – z licencją PYTHON SOFTWARE FOUNDATION LICENSE VERSION 2, która zawiera m.in.
następującą treść:
[...] Subject to the terms and conditions of this License Agreement, PSF
hereby grants Licensee a nonexclusive, royalty-free, world-wide
license to reproduce, analyze, test, perform and/or display publicly,
prepare derivative works, distribute, and otherwise use Python
alone or in any derivative version [...]

W tłumaczeniu na język polski możemy napisać:
[...] Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy licencyjnej, PSF niniejszym
przyznaje Licencjobiorcy niewyłączną, wolną od opłat licencyjnych na całym
świecie
licencję na powielanie, analizowanie, testowanie, wykonywanie i/lub publiczne
wyświetlanie, przygotowywanie prac pochodnych, rozpowszechnianie i w inny sposób
używanie języka Python samodzielnie lub w dowolnej wersji pochodnej [...]

Skulpt – z licencją The MIT license, która zawiera m.in. następującą treść:
[...] without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software [...]

W tłumaczeniu na język polski możemy napisać:
[...] bez ograniczeń prawa do używania, kopiowania, modyfikowania, łączenia,
publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i / lub sprzedaży kopii
Oprogramowania [...]

Pygame4Skulpt - licencja to GNU Lesser General Public License v2.1, która zawiera m.in.
następującą treść:
[...] For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for
a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must
make sure that they, too, receive or can get the source code. [...]

W tłumaczeniu na język polski możemy napisać:

[...] Na przykład, jeśli rozpowszechniasz kopie biblioteki, bezpłatnie lub za
opłatą, musisz przekazać odbiorcom wszystkie prawa, które Ci daliśmy. Musisz
upewnić się, że oni również otrzymają lub mogą uzyskać kod źródłowy. [...]

Jak widzicie są różne licencje, jednak wszystkie łączy wspólna cecha. Należą do rodziny licencji
wolnego i otwartego oprogramowania. Tworzą je ludzie tacy jak my, dla takich jak my ludzi.
Oznacza to, że każdy, jeśli tylko chce i potrafi, może dodać własną cegiełkę do rozwoju
oprogramowania. Ja robię to w miarę swoich możliwości – może i Wy spróbujecie?
Jedną z najbardziej znanych licencji jest GNU General Public License (GPL) – stworzona w 1989
roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU. Jej celem jest
przekazanie użytkownikom czterech podstawowych wolności:
wolność uruchamiania programu w dowolnym celu (wolność 0)
wolność analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność
1)
wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu (wolność 2)
wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń,
dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3)

Logo GPL
Zapamiętajmy, czego używamy w naszej codziennej pracy:
Mozilla Firefox – przeglądarka internetowa
Mozilla Thunderbird – klient poczty elektronicznej
Libre Office – pakiet biurowy
GIMP – aplikacja grafiki rastrowej
Inkscape – aplikacja grafiki wektorowej
Audacity – aplikacja do przetwarzania muzyki
Linux – system operacyjny
OBS Studio – pakiet do nagrywania audio/video
Blender – pakiet do modelowania 3D
Atom – edytor programistyczny
PyCharm – edytor programistyczny
Myślę, że większość tych nazw brzmi znajomo, prawda? W szkole, w domu, w pracy – bardzo często z
nich korzystamy, nie zdając sobie nawet sprawy, że nie byłoby ich bez pracy ludzi takich jak my.

Dla ciekawych:
Chcecie zobaczyć różne rodzaje licencji otwartego oprogramowania? Zajrzyjcie na stronę: https://o
pensource.org/licenses/alphabetical

Podstawowe informacje o języku Python
"Hello World" - to chyba najbardziej tradycyjny element każdego kursu programowania. Pierwszy
program tego typu został prawdopodobnie opublikowany przez Martina Richardsa w Cambridge
w roku 1967 i był napisany w języku BCPL (Basic Combined Programming Language).
My również rozpoczniemy od podobnego elementu. Nauczymy się „pisać” na ekranie z
wykorzystaniem języka Python. Przy tworzeniu naszej gry posłużymy się składnią języka Python w
wersji 3, ponieważ projekt Skulpt4Pygame wykorzystuje taką właśnie wersję. Tak się składa, że już
na samym wstępie, kiedy musimy nauczyć się wypisywać informacje na ekranie, pojawia się
różnica między wersjami. W wersji Python 2 stosujemy składnię:
print "Hello world"

natomiast w wersji Python 3 używamy składni:
print("Hello world")

Różnica jest niewielka, właściwie prawie niezauważalna – w wersji Python 3 dochodzą nam
nawiasy. Nie będę rozpisywał się nad tymi różnicami. To dosyć skomplikowany temat, a wiedza ta
nie jest nam w tej chwili potrzebna. Wystarczy, że zapamiętamy, że tak jest i tyle. Możemy tylko dla
porządku zobaczyć, jaki komunikat pojawia się, gdy spróbujemy w Pythonie 3 zastosować składnię
z Pythona 2.

Jeśli natomiast w Pythonie 2 zastosujemy składnię dla Pythona 3, zobaczymy to:

Działa! Dlatego w dalszych częściach naszej książki i naszego programu, będziemy stosować
składnię Python 3, z nawiasami, a od Rozdziału 03 zapomnimy o print.

Dla ciekawych:
„Hello world” w różnych językach programowania: https://www.scriptol.com/programming/helloworld.php

Skoro wiemy już jak wyświetlać informacje na ekranie, musimy jeszcze poznać kilka ważnych
zasad. W trakcie naszej przygody będzie ich coraz więcej, potrzeba trochę skupienia, żeby je
zapamiętać. Zasady są bardzo ważne. Pragnąc zdobyć prawo jazdy w Polsce, musimy poznać
zasady ruchu drogowego. Aby dostać się na studia, musimy zdać maturę. Każdy język
programowania również opiera się na zasadach. Są to między innymi:
składnia – rodzaje dostępnych symboli i zasady ich łączenia
semantyka – precyzyjne znaczenie i funkcja poszczególnych symboli
typy danych – w każdym języku występują tak zwane „zmienne”, które przechowują pewne
dane.
Przyjrzyjmy się teraz typom danych – w języku Python jest ich trochę.
W Pythonie nie deklarujemy typu zmiennej, to język „dynamicznie typowany”. W zmiennej
możemy przechowywać dowolny typ danych, Python jest bardzo elastyczny.

Zacznijmy od prostego podziału zmiennych liczbowych, który powienien być dla nas intuicyjnie
zrozumiały.

Typy liczbowe w języku Python. Źródło: A. Jurkiewicz, K. Zadrzyński, K. Wasilkowska, M.
Trojanowicz, Koduj w Pythonie- tworzymy grę przygodową, FREC 2020, s. 26
Poza różnymi typami zmiennych liczbowych istnieje również typ o nazwie string . Jest to nic
innego jak ciąg znaków, czyli napis. Przykładem takich zmiennych i ich przypisania są:
object_1 = "To jest tekst"
object_2 = "A to inny tekst"
name = "Adam"
surname = "Jurkiewicz"

To dosyć proste przykłady, idealne na początek. O innych, bardziej skomplikowanych strukturach
danych, jak listy, słowniki, tuple, będziemy mówić w kolejnych rozdziałach. Teraz skupimy się na
zupełnych podstawach.

Czas wytłumaczyć obecność języka angielskiego
Zauważmy, że zamiast nazwy zmiennej name pewnie byłoby bardziej zrozumiałe imię lub
imię_nazwisko ? Dla nas, Polaków - zapewne tak. Jednak programowaniem zajmuje się duża

część ludzkości: kobiety, mężczyźni, z wielu różnych krajów, reprezentujący różne kultury i
posługujacy się rozmaitymi językami. Potrzebują wspólnego, by móc się porozumieć. Takim
językiem w świecie programowania stał się język angielski. Być może dlatego, że to w Ameryce
powstała Dolina Krzemowa, tam powstał sławny MIT? Tego nie wiemy dokładnie. Jedno jest pewne
- jeśli chcemy na poważnie zajmować się programowaniem, znajomość języka angielskiego jest
nam niezbędna. To międzynarodowy język programistek i programistów. Dlatego w naszych
programach tak wiele elementów będzie zapisanych w języku angielskim.

Nauczmy się wykonywać prosty kod na platformie. Wejdź na stronę www.kodujwpythonie.pl, a
następnie wybierz Enigmę.

W kolejnych etapach będziemy mogli dodawać własne elementy lub modyfikować kod już
istniejący.
Na stronie głównej możesz zapoznać się z celem i fabułą gry Enigma. Aby przejść do edytora, w
którym będziemy programować kliknij na podstronę Edytor Online.

Tym razem nie musisz niczego instalować, edytor online zawiera wszelkie niezbędne zasoby i
umożliwia napisanie gry. Przede wszystkim wybieramy rozdział o nazwie: Empty (tak, tak, to po
prostu prawie pusty plik). Zawiera zdefiniowany kod pozwalający zamknąć okienko, które jest
wyświetlane automatycznie nawet wówczas, jeśli na platformie nie ma nic do uruchomienia.
Wklejamy do niego nasz kod, a następnie klikamy przycisk Wykonaj, i już powinniśmy widzieć
efekt naszego programu.
other_text = "Enigma to maszyna szyfrująca"
secret_text = "ABCD-AOER-EYTK-EU75-KQ9O"
year = 1932
text_value = "26-cio znakowej klawiatury,"
# Podstawowa 3-bębnowa Enigma posiada 26 · 26 · 26 = 17576 możliwych stanów
# bębnów dla każdej z 6 kombinacji ich kolejności co daje w sumie
# 6 · 17576 = 105456 stanów maszyny.

big_number = 6 * 26 * 26 * 26
boolean = True
#
print(other_text)
print("Some secret: " + secret_text)
print("Pierwsze, częściowe rozszyfrowanie kodów Enigmy udało się już w roku",
year)
print("Enigma składała się z " + text_value)
print("Ilość kombinacji w Enigmie wynosi:", big_number)
print(boolean)

Efekt będzie następujący:

Enigma to maszyna szyfrująca
Some secret: ABCD-AOER-EYTK-EU75-KQ9O
Pierwsze, częściowe rozszyfrowanie kodów Enigmy udało się już w roku 1932
Enigma składała się z 26-cio znakowej klawiatury,
Ilość kombinacji w Enigmie wynosi: 105456
True
KONIEC

Zauważmy, że zmienne tego samego typu (w tym przypadku tekstowego) możemy do siebie
dodawać. W przypadku zmiennych tekstowych oznacza to połączenie tekstu w całość. Jeśli
zmienne są różnego typu, używamy rozdzielenia przecinkiem.

Jeśli jednak chcecie wiedzieć więcej już teraz, zapraszam na stronę https://docs.python.org/3/reference/
datamodel.html#the-standard-type-hierarchy. Znajdziecie tam masę informacji na temat
wbudowanych typów danych w Pythonie – oczywiście w języku angielskim. W kolejnych rozdziałach
poznacie jeszcze inne rodzaje wartości zmiennych.

Dla zainteresowanych:
W Pythonie, począwszy od wersji 3.6 istnieje mechanizm nazywany f-string. Pozwala on w
przejrzysty sposób zapisywać zmienne wewnątrz funkcji print. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej,
odsyłamy Was do dokumentu PEP 498 -- Literal String Interpolation - to oficjalna dokumentacja do
języka Python, w języku angielskim.

Teraz nauczymy się jeszcze jednego, ważnego elementu – komentarza do
kodu programu.
Kiedy piszemy program, potrzebujemy czasem zostawić dodatkową informację – dla innych osób
lub nawet dla siebie, aby po pewnym czasie wiedzieć dlaczego coś zrobiliśmy w programie w taki,
a nie inny sposób. W języku Python komentarz jest ignorowany. Oznacza to, że możmy w nim
napisać co chcemy, bo nie będzie to miało żadnego wpływu na program.
Komentarz rozpoczynamy od znaku # (ang. hash). Wszystko, co po nim następuje, jest
ignorowane.
Żeby to sprawdzić, wykonajmy na platformie następujący kod:
import pygame
pygame.quit()
# powyższy kod musi zawsze pozostać, nie będziemy go na początku tłumaczyć
#
# to jest komentarz
# i to też, więc nie ważne
# co w nim napiszemy ----- Python to zignoruje
print("Dopiero to pojawi się na ekranie")
# oczywiście komentrze mogą być w dowolnym miejscu
#
print("Zaraz komentarz…") # tu jest poprawny komentarz
# print("A to jest też komentarz")
print("A to nie jest komentarz.")

W treści wyniku zobaczymy:
Dopiero to pojawi się na ekranie
Zaraz komentarz…
A to nie jest komentarz.

Jak widzimy, nie tylko komentarze po znaku # są ignorowane, puste linie również.
Zapamiętajmy to – dzięki pustym linijkom nasze programy zachowują przejrzystość.
Na koniec tego rozdziału przypomnijmy sobie wszystkie najważniejsze elementy:
licencje na oprogramowanie Open Source dają ludziom wiele możliwości
język programowania Python jest licencjonowany jako Open Source
wyróżniamy dwie główne gałęzie języka Python: 2 oraz 3
aktualnie (rok 2020) - najnowszą wersją Pythona jest 3.9
składnia, semantyka, typy danych – to podstawowa wiedza o językach programowania
w Pythonie mamy zmienne różnego typu
nie musimy deklarować typu zmiennej, Python domyśli się tego sam
komentarze rozpoczynają się od znaku #
puste linie służą przejrzystości kodu

Kod do tego rozdziału jest zawarty w pliku rozdzial_01.py – możecie go wczytać, uruchomić,
dowolnie modyfikować i wielokrotnie do niego wracać. Sprawdźmy, jak nam to wychodzi:
# to jest szablon dla naszych testów
import pygame
pygame.quit()
# powyższy kod musi zawsze pozostać, nie będziemy go na początku tłumaczyć
#
#
# poniżej możesz wkleić własny kod ....
#

other_text = "Enigma to maszyna szyfrująca"
secret_text = "ABCD-AOER-EYTK-EU75-KQ9O"
year = 1932
text_value = "26-cio znakowej klawiatury,"
# Podstawowa 3-bębnowa Enigma posiada 26 · 26 · 26 = 17576 możliwych stanów
# bębnów dla każdej z 6 kombinacji ich kolejności co daje w sumie
# 6 · 17576 = 105456 stanów maszyny.
big_number = 6 * 26 * 26 * 26
boolean = True
#
print(other_text)
print("Some secret: " + secret_text)
print("Pierwsze, częściowe rozszyfrowanie kodów Enigmy udało się już w roku",
year)
print("Enigma składała się z " + text_value)
print("Ilość kombinacji w Enigmie wynosi:", big_number)
print(boolean)
print("KONIEC")
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