
Rozdział 03. Funkcje importowane,
moduły, metody i właściwości obiektów

 

ENIGMA - Poznaj zagadkę Enigmy, tworząc grę przygodową w Pythonie  

Na zakończenie poprzedniego rozdziału pokazałem „import” modułu pygame , aby użyć funkcji 
quit() . Zamyka ona okienko, które jest automatycznie uruchamiane. To rozwiązanie specyficzne 
dla tego środowiska. 

W tym rozdziale nauczymy się między innymi:

używać różnych funkcji, których nie będziemy definiować
używać obiektowości w języku Python (nie będziemy mówić o polimorfiźmie czy 
dziedziczeniu klas – po prostu skupimy się na używaniu tych elementów) 

Importowanie funkcji  

Nauczyliśmy się definiować własne funkcje, lecz Python jest rozległym językiem programowania, w 
którym istnieje wiele funkcji do realizowania rozlicznych procesów. Dla przykładu – chcemy 
obliczyć wartość sinus lub cosinus. Oczywiście możemy zagłębiać się w tajniki matematyki i 
próbować napisać funkcję, która będzie liczyć nam wartość sinus. Lecz po co wyważać otwarte 
drzwi? 
Nauczymy się, że istnieją moduły, z których możemy zaimportować (wczytać) odpowiednią funkcję 
i po prostu jej użyć.

Świetnie, tylko czym to się je? Sprawdźmy na przykładzie funkcji sin  i cos  – są dostępne w 
module o nazwie math . Skąd o tym wiemy? To proste – czytamy dokumentację. :)  

Wynikiem działania tego programu będzie informacja: 

# ogólna postać importowania funkcji z modułu

form _moduł_ import _funkcja_1, [funkcja_2,...]

# to jest szablon dla naszych testów

import pygame

pygame.quit()

# powyższy kod musi zawsze pozostać, nie będziemy go na początku tłumaczyć

# przykład wykorzystania funkcji z modułu math

from math import sin, cos

wynik_s = sin(10)

wynik_c = cos(10)

print("Sinus z 10 wynosi", wynik_s)

print("Cosinus z 10 wynosi", wynik_c)
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Sprawdźmy na kalkulatorze, czy wyniki się zgadzają i zapamiętajmy najważniejsze elementy, czyli 
sposób zapisu wczytywania dodatkowych funkcji. Wczytując funkcje z różnych modułów, używamy 
wielu odwołań, na przykład:

Możemy napotkać sytuacje, kiedy w dwóch różnych modułach będą funkcje realizujące różne 
procesy, ale identycznie nazwane. Python musi w jakiś sposób je rozróżnić. Niestety, sam tego nie 
dokona. Musimy mu w tym pomóc. W momencie importu musimy nadać naszym funkcjom 
odrębne nazwy. Używamy wtedy następujący kod:

W tym wypadku mamy dostęp do obu funkcji, każdorazowo używamy naszej nazwy. Zobaczmy to 
na przykładzie wczytania dwa razy funkcji sin :

Wynikiem działania tego programu będzie informacja (zauważcie, że wyniki są identyczne): 

W ten sposób poznaliśmy podstawowe sposoby importowaniea funkcji. Istnieją jeszcze inne, ale 
nie będziemy się nimi zajmować, te nam wystarczą. Pamiętajcie, że nasze środowisko zawiera 
pewne moduły, a ich liczba jest stała – nie mamy możliwości instalowania nowych, dodatkowych 
modułów. Takie możliwości daje nam dopiero Python zainstalowany lokalnie na naszym 
komputerze. 

Sinus z 10 wynosi -0.544021110889

Cosinus z 10 wynosi -0.839071529076

# ogólna postać importowania funkcji z wielu modułów

form _moduł_1 import _funkcja_1, [funkcja_2,...]

form _moduł_2 import _funkcja_3, [funkcja_4,...]

# ogólna postać importowania funkcji z wielu modułów o tych samych nazwach

form _moduł_1 import _funkcja_1 as fn_a 

form _moduł_2 import _funkcja_1 as fn_b

# to jest szablon dla naszych testów

import pygame

pygame.quit()

# powyższy kod musi zawsze pozostać, nie będziemy go na początku tłumaczyć

# przykład wykorzystania funkcji z modułu math

from math import sin as sin_a

from math import sin as sin_b

wynik_a = sin_a(10)

wynik_b = sin_b(10)

print("Sinus z 10 wynosi (a)", wynik_a)

print("Sinus z 10 wynosi (b)", wynik_b)

Sinus z 10 wynosi (a) -0.544021110889

Sinus z 10 wynosi (b) -0.544021110889



Obiekty wbudowane  

W Pythonie wszystko jest obiektem. Zapewne przyzwyczailiście się już do tego zdania. Teraz jest 
dobry moment, aby zobaczyć to w praktyce. Widzieliśmy już zmienne, które staramy się nazywać 
obiektami. Zobaczmy w praktyce, co skrywa prosty obiekt tekstowy:

Efektem tego kodu będzie:

Co to jest i skąd się wzięło? Przecież nic nie zrobiliśmy…

Metody i właściwości  

Poświęćmy krótka chwilę nudnej i trudnej teorii. 

Obiekty bazujące na klasach mogą posiadać swoje metody i właściwości. Cofnijmy się do naszego 
przykładu o obiektach wbudowanych. Mieliśmy tam piękny przykład metod, których możemy 
używać – pomimo, że nic nie definiowaliśmy! Zobaczmy na przykładzie jak to zrobić:

Wynik działania w tym środowisku wygląda następująco:

# to jest szablon dla naszych testów

import pygame

pygame.quit()

# powyższy kod musi zawsze pozostać, nie będziemy go na początku tłumaczyć

obiekt_tekstowy = "Python to język programowania"

print(dir(obiekt_tekstowy))

['__add__', '__contains__', '__eq__', '__format__', '__ge__', 

'__getattribute__', '__getitem__', '__gt__', '__hash__', '__iter__', '__le__', 

'__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__repr__', '__rmul__', 

'__setattr__', '__str__', 'capitalize', 'center', 'count', 'endswith', 

'expandtabs', 'find', 'format', 'index', 'isalnum', 'isalpha', 'isdigit', 

'islower', 'isnumeric', 'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 

'lower', 'lstrip', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 

'rpartition', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 

'swapcase', 'title', 'upper', 'zfill']

# to jest szablon dla naszych testów

import pygame

pygame.quit()

# powyższy kod musi zawsze pozostać, nie będziemy go na początku tłumaczyć

test_object = "The quick brown fox jumps over the lazy dog."

method = test_object.upper

run_method = test_object.upper()

print(method)

print(run_method)

<bound method str.<native JS> of 'The quick brown fox jumps over the lazy 

dog.'>

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG.
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Wynik działania w środowisku Python IDLE wygląda tak:

Co pokazuje ten przykład? Kilka ważnych elementów:

zapis wygląda następująco: obiekt znak_kropki metoda znaki_nawiasów
kropka jest znakiem rozdzielającym
metoda bez nawiasów nie wykonuje się, tylko zwraca informację o sobie
musimy użyć nawiasów, aby metoda się wykonała
w środowisku naszym język Python jest tak naprawdę zapisany za pomocą języka JavaScript
w standardowym CPython (IDLE), widzimy adres w pamięci, pod którym przechowywana jest 
metoda
oba środowiska wykonują metodę w jednakowy sposób, zatem wynik jest identyczny

Dla zaawansowanych albo ciekawych – jeśli chcecie, sprawdźcie taki kod:

Wynik jest identyczny. Jak widać, w Pythonie możemy przypisywać obiektom nawet konkretne 
metody, to naprawdę elastyczny język programowania.

Teraz zdefiniujemy własną klasę, która nie będzie zawierać niczego. Robimy to tylko po to, aby 
pokazać możliwości tworzenia właściwości.

Słowo kluczowe class  oznacza definiowanie własnej klasy. Wymyślamy dla niej dowolną nazwę. 
Należy tylko pamiętać, że zgodnie z dokumentem PEP 8, nazwa klasy musi zaczynać się od dużej 
litery. A polecenie pass  w Pythonie oznacza „nic nie robimy”.

<built-in method upper of str object at 0x7fd3b3ee8c30>

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG.

# to jest szablon dla naszych testów

import pygame

pygame.quit()

# powyższy kod musi zawsze pozostać, nie będziemy go na początku tłumaczyć

test_object = "The quick brown fox jumps over the lazy dog."

method = test_object.upper

run_1 = test_object.upper()

run_2 = method()

print(run_1)

print(run_2)

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG.

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG.

# to jest szablon dla naszych testów

import pygame

pygame.quit()

# powyższy kod musi zawsze pozostać, nie będziemy go na początku tłumaczyć

# definiujemy klasę obiektową

class Klasa:

    pass

    



Efekt działania wygląda następująco:

Wiecie już, że musimy użyć nawiasów zwykłych, aby metoda się wykonała. Podobnie jest z 
definiowaniem nowych obiektów bazujących na zdefiniowanych klasach. Tu także musimy użyć 
nawiasów, żeby „wykonać” kod klasy. Może wydawać się to niezrozumiałe i trudne, lecz nie bójcie 
się. Nie będziemy teraz złębiać tego zagadnienia – zainteresowanych zachęcam do poszukania 
odpowiednich materiałów w sieci, na przykład do trzeciego rozdziału książki Koduj w Pythonie. Tam 
opisuję dokładnie sposób definiowania i działania własnych klas, metod i właściwości. 

Jak pamiętacie, w Pythonie wszystko jest obiektem, a więc typem tak naprawdę jest klasa. W 
przypadku typu str  jest to klasa str  - niezbyt odkrywcze, po prostu zapamiętajmy, że tak jest. A 
nasza klasa __main__.Klasa  oznacza Klasa  w module o nazwie __main__  – to nazwa naszego 
programu, taka wewnętrzna w języku Python. Dwa znaki podkreślenia po obu stronach nazwy 
mówią nam: to coś specjalnego, tylko dla Pythona. Wszelkie nazwy z podkreśleniami w 
Pythonie nazywamy Dunder, od angielskiego double under, czyli podwójnego podreślenia.

Teraz, kiedy już przebrnęliśmy przez nudną teorię, spróbujmy wykorzystać ją do zbudowania 
naszego programu. Przeanalizujmy nasz kod. Przede wszystkim wykonujemy import modułu o 
nazwie pygame , będzie to tak zwany „core” naszej gry. Pozwala on w łatwy sposób tworzyć gry lub 
programy symulacyjne. W naszym środowisku dysponujemy pewnym wycinkiem metod i 
obiektów modułu standardowego. 

ramka poniżej
Jeśli chcecie poznać pełnię możliwości Pygame, zajrzyjcie na stronę https://www.pygame.org/doc
s/ – tam znajdziecie szczegółową dokumentację. Oczywiście napisano ją w języku angielskim, 
znowu niezbędna jest znajomość tego języka. 

W naszej książce Koduj w Pythonie używamy pewnej modyfikacji modułu o nazwie pygame zero . 
Jeśli macie ochotę zapoznać się z jej dokumentacją, polecamy stronę https://pygame-zero.readthe
docs.io Tam również wszystko zapisane jest w języku angielskim. [ koniec ramki ]

Z modułu time  importujemy funkcję sleep . Pozwoli ona nam wstrzymać działanie programu na 
określony czas.

# tworzymy obiekt, który będzie typu tej klasy - pamiętamy o nawiasach !

test_object = Klasa()

# sprawdzamy typ tego obiektu

print(type(test_object))

# sprawdzamy typ dla napisu

text = "This is some text"

print(type(text))

# dodajemy „właściwość” obiektu

test_object.atribute = "Python"

# oglądamy ją

print(test_object.atribute)

<class '__main__.Klasa'>

<class 'str'>

Python

http://v9qxzoc0s4okyvhz9z40nw/
https://www.pygame.org/docs/
https://pygame-zero.readthedocs.io/


Następnie inicjujemy moduł pygame. Nie musimy wiedzieć, co się tam dokładnie dzieje, po prostu 
używamu metody init()  (pamiętając o nawiasach). Ta metoda przygotuje nam środowisko.

W kolejnym kroku tworzymy obiekt, który będzie ustalał wymiary okna:

Dlaczego WIDTH  oraz HEIGHT  są zapisane dużymi literami? Nie ma tu specjalnego celu, poza 
stroną wizualną i informacyjną. Programiści Pythona przyjmują zasadę, że obiekty nazywane 
dużymi literami oznaczają pewne stałe wartości, które mają ważne znaczenie. Rozmiar okna jest 
ważnym elementem w naszym programie.

Naszego obiektu window_size  użyjemy w kolejnym poleceniu:

Tutaj widzimy wywołanie metody set_mode()  dla obiektu display  z modułu pygame . Tak, tak, 
dobrze widzicie – czytamy od prawej do lewej strony. Skąd wiemy, że  set_mode()  to metoda, a 
nie właściwość? Ponieważ mamy nawiasy, właśnie one  nam o tym nam mówią. Pomiędzy nimi 
mamy obiekt typu tuple , czyli elementy oddzielone przecinkami. Czy zatem moglibyśmy zapisać 
to w następujący sposób:

?

Tak, w naszym środowisku moglibyśmy tak zrobić i zawsze możemy próbować. Ale w pygame  
lokalnym na komputerze już nie – uzyskalibyśmy komunikat o błędzie:

Czytając opis błędu dowiadujemy się, że musimy  dać jako argument 2-elementową sekwencję, a 
więc obiekt typu tuple  będzie jak najbardziej na miejscu. A ponieważ mam nadzieję, że kiedyś 
będziecie programować na poważnie, zalecam stosowanie konstrukcji, które nie kłócą się z naszą 
wiedzą.

Następnie tworzymy obiekt tekstowy window_title , który zawiera kilka linii tekstu złożonych z 
kolejnych obiektów titleX . Zwróćmy szczególną uwagę na znaki "\n" . Oznaczają one NEW 
LINE , czyli łamanie wiersza. Dodatkowo zainteresujmy się funkcją str() , która zmienia wszystko 
na typ str .

Do zmiany tytułu naszego okna używamy kolejnej metody:

# ustalamy wielkość okna

WIDTH = 870

HEIGHT = 435

# zmienna window_size jest typu `tuple`

window_size = (WIDTH, HEIGHT)

pygame.display.set_mode(window_size)

pygame.display.set_mode(WIDTH, HEIGHT)

pygame 1.9.6

Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html

Traceback (most recent call last):

  File "test_pygame.py", line 8, in <module>

    pygame.display.set_mode(WIDTH, HEIGHT)

TypeError: argument 1 must be 2-item sequence, not int

pygame.display.set_caption(window_title)



Skąd wiemy, jakich metod możemy używać? Tak, jasne – czytamy dokumentację. Skróćmy jednak 
sobie nieznacznie drogę podpatrując, jakie metody i właściwości są nam dostępne. W dowolnym 
miejscu naszego programu możemy użyć pewnego polecenia. Spróbujmy:

Uzyskamy następujący efekt:

Jeśli natomiast wykonamy to samo wykorzystując pygame  w komputerze lokalnie, zobaczymy 
następującą treść:

W tym momencie pojawiło się dużo więcej elementów. Nie ma się czym martwić, wystarczą nam 
nasze metody.

Na końcu naszego programu wywołujemy funkcję sleep()  oraz pygame.quit() :

sleep()  pozwala wstrzymać wykonywanie programu
pygame.quit()  – zamyka okno graficzne i kończy działanie naszego kodu

 

Na koniec tego rozdziału przypomnijmy sobie wszystkie najważniejsze elementy:

w Pythonie wszystko jest obiektem
możemy zaimportować funkcje z zewnętrznych modułów
każdy obiekt posiada własne metody
obiekty wbudowane dziedziczą standardowe metody
dla obiektów bazujących na niektórych klasach możemy dodawać własne właściwości
dunder – specjalne oznaczenia w języku Python (podwójne podkreślenia po obu stronach 
nazw)
kropka jest znakiem rozdzielającym obiekt od metody lub właściwości
metoda bez nawiasów nie wykonuje się tylko zwraca informację o sobie
aby metoda wykonała się, musimy użyć nawiasów 
przy inicjacji obiektów bazujących na definiowanych przez nas klasach, używamy nawiasów
zawsze czytajmy dokładnie dokumentację i sprawdzajmy przykłady

Kod do tego rozdziału jest zawarty w pliku rozdzial_03.py – możemy go wczytać, uruchomić, 
dowolnie modyfikować i wielokrotnie do niego wracać. Sprawdźmy, jak nam to wychodzi:

print(dir(pygame.display))

['__doc__', '__name__', '__path__', 'flip', 'get_active', 'get_caption', 

'get_init', 'get_surface', 'init', 'quit', 'set_caption', 'set_mode', 

'surface', 'update']

pygame 1.9.6

Hello from the pygame community. https://www.pygame.org/contribute.html

['Info', '_PYGAME_C_API', '__PYGAMEinit__', '__doc__', '__file__', 

'__loader__', '__name__', '__package__', '__spec__', 'flip', 'get_active', 

'get_caption', 'get_driver', 'get_init', 'get_num_displays', 'get_surface', 

'get_wm_info', 'gl_get_attribute', 'gl_set_attribute', 'iconify', 'init', 

'list_modes', 'mode_ok', 'quit', 'set_caption', 'set_gamma', 'set_gamma_ramp', 

'set_icon', 'set_mode', 'set_palette', 'toggle_fullscreen', 'update']



ENIGMA - Poznaj zagadkę Enigmy, tworząc grę przygodową w Pythonie  

# wczytujemy cały moduł

import pygame

# z modułu wczytujemy tylko jedną, określoną funkcję

from time import sleep

# inicjujemy moduł pygame

pygame.init()

# ustalamy wielkość okna

WIDTH = 870

HEIGHT = 435

# zmienna window_size jest typu `tuple`

window_size = (WIDTH, HEIGHT)

pygame.display.set_mode(window_size)

# ustalamy tytuł okna

title1 = "Polacy w Biurze Szyfrów - tajemnica Enigmy" + "\n"

title2 = "Rozmiar okna " + str(window_size) + "\n"

title3 = "Aktualna lokalizacja : "

window_title = title1 + title2 + title3

# wyświetlamy okno, które będzie zadeklarowanych rozmiarów i z naszym tytułem

pygame.display.set_caption(window_title)

# z modułu time używamy funkcji, która wstrzyma wykonywanie na 5 sekund

sleep(5)

# koniec aplikacji, zamykamy środowisko

pygame.quit()
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