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Wiecie już, w jaki sposób używać programowania obiektowego oraz jak korzystać z różnych 
dodatków Pythona. W tym rozdziale zaczniemy zabawę z obrazem, czyli w naszym oknie będziemy 
wyświetlać różne tła. W kolejnych rozdziałach na tle pojawi się bohater, a także dodatkowe 
elementy.

Na pewno wiecie, że istnieją różne formaty graficzne, jak np. JPG, PNG, GIF, TGA, WMF, BMP. 

W grze będziemy wykorzystywać dwa rodzaje plików:

jpg – dla wyświetlania tła naszej gry
png – dla wyświetlania różnych elementów, jak np. postaci czy teleportów (które będą 
pomagały bohaterowi przenosić się w przestrzeni)

W poprzednim rozdziale nauczyliśmy się sterować rozmiarem okna i jego tytułem. Teraz 
wykorzystamy tę wiedzę.

Zdefiniujemy funkcję, która będzie posiadała następujące właściwości:

jako parametry będzie przyjmować napis, który pojawi się w tytule oraz nazwę pliku 
graficznego, który będziemy chcieli wyświetlić
sprawdzi, czy podaliśmy jakiekolwiek dane, aby móc działać
nie będzie weryfikować, czy plik graficzny istnieje (to będzie zadanie dla chętnych)
wyświetli zawartość obrazka z pliku na ekranie

Rzućmy okiem na jej kod i zastanówmy się, jak on działa:

Zauważcie, że pierwszym elementem tej funkcji jest instrukcja warunkowa, która bada, czy 
podano jakąkolwiek wartość dla obiektu title  lub background . W języku Python, jeśli wartość 
obiektu wynosi 0  lub jest pustym łańcuchem znaków "" , wówczas wyrażenie not obiekt  ma 
wartość True . Zatem: jeśli nie będzie żadnej wartości dla title  lub background , wówczas 
funkcja kończy swoje działanie, czyli nic się nie wykona. 

# definiujemy funkcję, która wyświetli obrazek tła podany jako parametr

def game_window(title, background):

    if not title or not background:

        return none

    file = "./sandbox/images/background/" + background

    # ustalimy tytuł okna, aby móc sprawdzać, czy odpowiednie pliki są 

wyświetlane

    pygame.display.set_caption(title + " - " + str(window_size) + " | " + 

background)

    # wczytujemy plik tła

    background_picture = pygame.image.load(file)

    # wyświetlamy plik tła

    window.blit(background_picture, (0, 0))

    # aktualizujemy wyświetlane okno

    pygame.display.update()
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A co będzie, jeśli nie podamy w ogóle żadnych parametrów? Wtedy nasze środowisko zgłosi błąd, 
na przykład:
TypeError: game_window() takes exactly 2 arguments (0 given) on line 36

Właściwie nie ma potrzeby pisać wyjaśnienia – wystarczy przeczytać komunikat. Oczywiście 
musimy sobie radzić z angielskim, lecz jak powiedzieliśmy już sobie wcześniej – jeśli chcemy 
programować, musimy znać angielski.

Żeby nasz program działał bez błędów, wstawmy znak komentarza na początku lini 36.

Dla chętnych – możemy też zmienić definicję funkcji, aby nasze parametry przyjmowały jakieś 
domyślne wartości. W takim wypadku nawet wywołanie bez argumentów da poprawny efekt. Jeśli 
chcemy tak zdefiniować funkcję, używamy składni:

Ważna jest metoda pygame.image.load(file) . Tworzy ona specyficzny obiekt, który zawiera 
obraz z wczytanego pliku. Używamy go potem w poleceniu window.blit(background_picture, 
(0, 0)) .

Skąd jednak wiemy, że mamy window_size  oraz window  dla metody blit() ? Muszę 
opowiedzieć tu o koncepcji „przestrzeni nazw” w języku Python. Możemy ją (przynajmniej na 
potrzeby tej książki czy na wczesnym etapie nauki programowania w języku Python) połączyć z 
klasą, metodą lub funkcją. To nie są wszystkie możliwości, ale w sam raz na początek. W naszym 
przypadku musimy zapamiętać pewną bardzo ważną zasadę:

Jeśli utworzymy obiekt w przestrzeni nazw programu,
możemy odwołać się do niego z każdej funkcji tego
programu.

 

Dzięki takiej możliwości, wewnątrz naszej funkcji mamy dostęp do obiektu window  czy też do 
window_size . 

Muszę tu zapowiedzieć temat, któremu przyjrzymy się dokładniej w kolejnym rozdziale, a 
mianowicie: obiekty typu mutable  oraz obiekty typu unmutable . W tej chwili przyjmijcie tylko 
fakt, że obiekt window  (jako obiekt zdefiniowanej klasy) jest typem mutable , a obiekt 
window_size  (jako typ tuple ) jest typem unmutable . Później wyjaśnię to dokładniej.

Na końcu naszej funkcji wykonujemy bardzo ważne polecenie:

Powoduje ono „wyświetlenie fizyczne na ekranie” wszystkich elementów, które ustaliliśmy 
wcześniej (aktualizację obrazu). Musimy zwracać baczną uwagę na to, gdzie i ile razy wykonujemy 
tę funkcję w naszym programie, ponieważ bardzo absorbuje pracę przeglądarki. Jeśli będziemy 
wywoływać ją zbyt często, możemy sprawić, że komputer się zawiesi.

[może wprowadziliśmy, zastosowaliśmy, dodaliśmy? nie można ustalić elementów]
ustaliliśmy

def nazwa_funkcji(parametr_1 = "wartość domyślna", parametr_2 = 10):

    #

    # blok kodu funkcji

pygame.display.update()
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Wróćmy do głównego programu.  Wywołajmy naszą zdefiniowaną funkcję game_window()  z 
różnymi wartościami parametrów, a następnie każdorazowo funkcję sleep() , aby przez kilka 
sekund zatrzymać obraz na ekraie. W ten sposób będziemy mogli zaobserwować zmiany w 
obrazie.

Eksperymentujmy – sprawdźmy różne nazwy plików. Do dyspozycji mamy między innymi:

rooms-england-bletchley-park-01.jpg
rooms-england-bletchley-park-02.jpg
rooms-england-bletchley-park-03.jpg
rooms-france-paris-01.jpg
rooms-france-paris-02.jpg
rooms-france-paris-03.jpg
rooms-german-uboot-01.jpg
rooms-german-uboot-02.jpg
rooms-poland-lwow-sknilow-01.jpg
rooms-poland-lwow-sknilow-02.jpg
rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-01.jpg
rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-02.jpg
rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-03.jpg
rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-04.jpg

Na koniec tego rozdziału przypomnijmy sobie wszystkie najważniejsze elementy:

pliki graficzne mają różne formaty
w Pythonie występują przestrzenie nazw
jeśli utworzymy obiekt w głównej przestrzeni nazw, mamy do niego dostęp z każdej 
przestrzeni, np. z wnętrza funkcji
w Pythonie pewne obiekty są typem mutable , a pewne unmutable
parametry funkcji mogą w definicji przyjmować wartości domyślne
metoda pygame.display.update()  aktualizuje fizyczny obraz gry w przeglądarce

Kod do tego rozdziału jest zawarty w pliku rozdzial_04.py – możemy go wczytać, uruchomić, 
dowolnie modyfikować i wielokrotnie do niego wracać. Sprawdźmy, jak działa:

# tworzymy pierwsze window z tłem

#

import pygame

from time import sleep

# definiujemy funkcję, która wyświetli picture tła podany jako parametr

def game_window(title, background):

    if not title or not background:

        return none

    file = "./sandbox/images/background/" + background

    # ustalimy tytuł okna, aby móc sprawdzać, czy odpowiednie pliki są 

wyświetlane

    pygame.display.set_caption(title + " - " + str(window_size) + " | " + 

background)

    # wczytujemy plik tła

    background_picture = pygame.image.load(file)

    # wyświetlamy plik tła
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    window.blit(background_picture, (0, 0))

    # aktualizujemy wyświetlane window

    pygame.display.update()

pygame.init()

WIDTH = 870

HEIGHT = 435

# zmienna window_size jest typu `tuple`

window_size = (WIDTH, HEIGHT)

# tworzymy obiekt okna tylko 1 raz na początku

window = pygame.display.set_mode(window_size)

# ustalamy tytuł okna

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

title2 = "Aktualna lokalizacja : "

window_title = title1 + title2

# wywołujemy funkcję bez parametrów, zobaczymy błąd

game_window()

sleep(1)

# wywołujemy funkcję z naszymi wartościami parametrów

win_title = window_title + "Lwów"

game_window(win_title, "rooms-poland-lwow-sknilow-02.jpg")

sleep(3)

win_title = window_title + "Warszawa - biuro szyfrów"

game_window(win_title, "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-03.jpg")

sleep(3)

# koniec aplikacji, zamykamy środowisko

pygame.quit()
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