Rozdział 05. Zaawansowane struktury
danych – listy i słowniki
ENIGMA - Poznaj zagadkę Enigmy, tworząc grę przygodową w Pythonie
W poprzednim rozdziale nauczyliśmy się wyświetlać proste pliki graficzne wewnątrz okna. Zgodnie
z zapowiedzią, teraz przyjrzymy się obiektom typu mulable oraz unmutable . Ten rozdział będzie
wymagający, wprowadzimy kilka nowych elementów, a dzięki temu nasza gra zacznie nabierać
realnych kształtów.
Zacznimy od struktur danych, w których będziemy przechowywać ważne informacje o grze.
Zadaniem wybranego przez nas bohatera będzie zebranie trzech rotorów, aby z ich pomocą
złamać Enigmę. W tym celu będzie przemieszczał się między kilkoma miejscami, istotnymi dla
rozwiązania zagadki, tuż przed i w trakcie II wojny światowej. Będą to między innymi Biuro
Szyfrów w Pałacu Saskim w Warszawie, lotnisko Lwów Skniłów, posiadłość w Bletchley Park w
Anglii, czy niemiecki okręt podwodny U-boot.
Zatem nasza struktura opisująca miejsca gry będzie wyglądać w następujący sposób:
places = {
"Anglia_1": {
"background_file": "rooms-england-bletchley-park-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-england-bletchley-park-01.png",
},
"Anglia_2": {
"background_file": "rooms-england-bletchley-park-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-england-bletchley-park-02.png",
},
"Anglia_3": {
"background_file": "rooms-england-bletchley-park-03.jpg",
"attachment_file": "rooms-england-bletchley-park-03.png",
},
"Francja_1": {
"background_file": "rooms-france-paris-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-france-paris-01.png",
},
"Francja_2": {
"background_file": "rooms-france-paris-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-france-paris-02.png",
},
"Francja_3": {
"background_file": "rooms-france-paris-03.jpg",
"attachment_file": "rooms-france-paris-03.png",
},
"Niemcy_1": {
"background_file": "rooms-german-uboot-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-german-uboot-01.png",
},
"Niemcy_2": {
"background_file": "rooms-german-uboot-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-german-uboot-02.png",
},
"Lwow_1": {

"background_file": "rooms-poland-lwow-sknilow-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-lwow-sknilow-01.png",
},
"Lwow_2": {
"background_file": "rooms-poland-lwow-sknilow-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-lwow-sknilow-02.png",
},
"Polska_1": {
"background_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-01.png",
},
"Polska_2": {
"background_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-02.png",
},
"Polska_3": {
"background_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-03.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-03.png",
},
"Polska_4": {
"background_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-04.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-04.png",
},
}

Taka struktura danych to słownik, w Pythonie – dict (ang. dictionary). Dostęp do dowolnej
wartości przechowywanej w słowniku uzyskujemy poprzez podanie do niej klucza. Wyobraźmy
sobie słownik języka obcego. Wprowadzamy szukane słowo i otrzymujemy jedno lub więcej jego
znaczeń. W języku Python jest podobnie. Słownik posiada obiekty klucza, oraz przeporządkowane
im obiekty wartości. Jeden klucz to jedna wartość. Klucze nie mogą być jednakowe, muszą się
różnić. Najczęściej kluczami są liczby całkowite lub ciągi znaków. Kluczami mogą być też inne klasy,
lecz nie będziemy się tym teraz zajmować.
Słownik składa się zatem ze zbioru kluczy i zbioru wartości, gdzie każdemu kluczowi przypisana
jest pojedyncza wartość. Zależność między kluczem a jego wartością nazywana bywa
odwzorowaniem.
Zapisujemy słownik korzystając z nawiasów klamrowych, klucze i wartości rozdzielamy znakiem
dwukropka, a powstałe pary – znakiem przecinka. Oto przykład:
slownik = { "klucz_a": "wartość", "klucz_b": "wartość" }

Pamiętajmy: klucze muszą być różne, ale wartości mogą się powtarzać.
Sprawdźmy na przykładzie, w jaki sposób możemy działać z obiektami słownika. Do kodu Empty
dodajmy:
# tworzymy pusty słownik
slownik = {}
# sprawdzamy typ
print(type(slownik))
# dodajemy elementy
slownik["B"] = "Wartość A"
slownik[20] = "Wartość B"
slownik["A"] = 250
slownik["1"] = {"klucz": "wartość"}

# wypisujemy pełny słownik
print(slownik)
print("========================================================================
")
# zmieniamy wartość elementu
slownik["A"] = "Inna wartość"
slownik["B"] = 550
# sprawdzamy wykorzystując pętlę wszystkie elementy słownika
for element in slownik:
print("Klucz:", element, "Wartość:", slownik[element])
print("Typ klucza:", type(element), "Typ wartości:",
type(slownik[element]))

Efekt będzie następujący:
<class 'dict'>
{'1': {'klucz': 'wartość'}, 20: 'Wartość B', 'B': 'Wartość A', 'A': 250}
========================================================================
Klucz: 1 Wartość: {'klucz': 'wartość'}
Typ klucza: <class 'str'> Typ wartości: <class 'dict'>
Klucz: 20 Wartość: Wartość B
Typ klucza: <class 'int'> Typ wartości: <class 'str'>
Klucz: B Wartość: 550
Typ klucza: <class 'str'> Typ wartości: <class 'int'>
Klucz: A Wartość: Inna wartość
Typ klucza: <class 'str'> Typ wartości: <class 'str'>

Zauważcie kilka ważnych właściwości:
pary {klucz:wartość} nie muszą zachowywać kolejności wprowadzania
jeśli chcemy poznać wartość, musimy znać klucz
jeśli przypisujemy wartość dla istniejącego klucza, zmieniamy istniejącą wartość
jeśli przypisujemy wartość dla nowego klucza, w strukturze powstaje nowa para
{klucz:wartość}
pętla iteracyjna pozwala nam uzyskać wszystkie klucze, a dzięki nim możemy odwołać się do
wartości
Zwróćcie uwagę na wartość słownika dla klucza 1 w tym przykładzie. To kolejny słownik! Tak,
możemy zagłebiać się w ten sposób w nieskończoność.
Jak zatem odwołać się do takiego „zagnieżdżonego” klucza? Bardzo prosto – podajemy kilka
odwołań w nawiasach kwadratowych kolejno, jedno po drugim, np.:
# definiujemy słownik zagnieżdżony w słowniku
slownik = {}
slownik["1"] = {"klucz": "wartość"}
# zawartość takiego elementu
slownik["1"]["klucz"]

Zapamiętajcie ten sposób – podczas tworzenia gry będziemy go wielokrotnie używać.

Teraz czas na utworzenie kolejnego słownika. Będzie on przechowywał najważniejsze informacje
sterujące przebiegiem gry:
hero = {
"name": "Zygalski",
"filename": "zygalski",
"direction": "right",
"x": randint(10, 700),

# losujemy współrzędną X

"y": 155,
"frame": 0,
"action_place": choice(places.keys()),
}

Widzicie różne klucze, których wartości możemy się domyślać. Za chwilę, kiedy zdefiniujemy
funkcje umożliwiające granie, pozostałe klucze też staną się zrozumiałe. Pozwólcie, że wyjaśnię, co
zwraca funkcja choice(places.keys()) – bo to ciekawe elementy. Sama funkcja choice()
wybiera losowy element z sekwencji. Obiekt places to słownik. Posiada on metodę keys() ,
która zwraca listę kluczy, a więc sekwencję, mogącą być argumentem dla choice . W efekcie
uzyskamy losowe miejsce akcji w hero["action_place"] .
Skupmy się teraz nad głównym kodem naszego programu:
pygame.init()
WINDOW_SIZE = (870, 435)
HERO_Y = 235
# tworzymy obiekt okna tylko 1 raz na początku
window = pygame.display.set_mode(WINDOW_SIZE)

Widzimy tu inicjalizację modułu pygame (to już znamy) oraz utworzenie obiektu window .
Będziemy odwoływali się do niego w różnych pomocniczych funkcjach. Ponieważ istnieje on w
głównej przestrzeni nazw programu, będziemy mieć do niego zawsze dostęp.
Kolejnym elementem jest pętla iteracyjna for , dzięki której będziemy mogli obejrzeć wszystkie
miejsca gry:
# wyświetlamy wszystkie elementy - warstwy obrazu
for scene in places:
# aktualizujemy wartość w słowniku
hero["action_place"] = scene
# wyświetlamy korzystając ze zaktualizowanych danych
game_window(hero["action_place"])
pygame.display.update()
sleep(0.5)
# dla każdej "warstwy obrazu" wprowadzamy krótki czas przerwy
hero["x"] = randint(10, 700)

# losowo umieszczamy bohatera w każdej

planszy
display_hero()
pygame.display.update()
sleep(0.5)
# widać dobrze, jak budujemy pełny obrazu
display_attachments(hero["action_place"])
pygame.display.update()
sleep(0.5)

W tej pętli ustawiamy klucz hero["action_place"] , który następnie wykorzystamy jako
argument funkcji wyświetlających elementy na obrazie. Dodatkowo, na każdej planszy
wyświetlimy naszego bohatera w losowej pozycji. Między każdym elementem dajemy 0,5 sekundy
oczekiwania, aby kolejność, w jakiej pojawiają się elementy na ekranie była zauważalna. To jak z
tworzeniem obrazu z kolejnych warstw.
Omówimy teraz te funkcje pomocnicze:
def game_window(place):
if place not in places:
return None
pygame.display.set_caption(
"Polacy w Biurze Szyfrów - tajemnica Enigmy - " + hero["name"] + " | "
+ place
)
file = "/sandbox/images/background/" + places[place]["background_file"]
background_picture = pygame.image.load(file)
window.blit(background_picture, (0, 0))

Ta funkcja odpowiada za ustawienie tytułu okna – zobaczymy nazwę bohatera i aktualną nazwę
planszy. Na początku czytamy instrukcję warunkową dla sprawdzenia, czy wywołaliśmy funkcję z
argumentem o poprawnej wartości. Zwróćcie szczególną uwagę na zapis places[place]
["background_file"] . Jest to przykład odwołania się wielopoziomowego, czyli do elementu

słownika, który jest wartością innego słownika.
W tym momencie musimy od razu powiedzieć o muzyce. Możemy usłyszeć ją, ale jak ro się dzieje?
Otóż z pomocą przychodzi nam tu nasza platforma, a konkretnie programowanie w języku
JavaScript :
const sound_control = document.createElement("span");
div6.appendChild(sound_control);
sound_control.innerHTML = '<a href="javascript:toggle_sound();"
id="audioToggler">' + get_sound_on_text() + '</a> '

Otóż w kodzie HTML mamy „zaszyte” pliki, które zawierają muzykę dla odpowiednich państw:
<audio id="Anglia" src="/audio/Anglia.mp3" preload="auto" loop></audio>
<audio id="Lwow" src="/audio/Lwow.mp3" preload="auto" loop></audio>
<audio id="Polska" src="/audio/Polska.mp3" preload="auto" loop></audio>
<audio id="Niemcy" src="/audio/Niemcy.mp3" preload="auto" loop></audio>
<audio id="Francja" src="/audio/Francja.mp3" preload="auto" loop></audio>

W momencie, kiedy w tytule planszy pojawi się słowo zgodne z id , odgrywana jest odpowiednia
melodia. Dlatego ważną kwestią jest utrzymanie naszych tytułów, ustawianych za pomocą funkcji
pygame.display.set_caption() w taki sposób, aby zawierały aktualne państwo.

Teraz wróćmy z powrotem do gry i języka Python.
def hero_get_picture():
return (
"character-"
+ hero["filename"]

+ "-"
+ hero["direction"]
+ "-0"
+ str(hero["frame"])
+ ".png"
)

def display_hero():
file = "/sandbox/images/hero/" + hero_get_picture()
hero_picture = pygame.image.load(file)
# losujemy dla bohatera miejsce pojawienia się - tylko w R_05 to będzie
hero["x"] = randint(10, 700)
# bohater wyświetlany na zdefiniowanej wysokości HERO_Y
window.blit(hero_picture, (hero["x"], HERO_Y))

Tutaj wyświetlamy naszego bohatera. Na razie jest nieruchomy, za każdym razem w tym samym
ujęciu. Nazwę pliku, z którego wczytujemy obraz, budujemy w funkcji hero_get_picture() .
Zwróćcie uwagę z jakich elementów jest tworzony i jakie mogą one przyjmować wartości.
Porównajmy nasze spostrzeżenia z listą plików postaci.
Jak pamiętacie, do złamania kodu Enigmy potrzebujemy bohatera. Wybierzemy go spośród trzech
najlepszych polskich kryptologów II wojny światowej – Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i
Henryka Zygalskiego.
def display_attachments(place):
if not place in places:
return None
file = "/sandbox/images/foreground/" + places[place]["attachment_file"]
attachment_picture = pygame.image.load(file)
window.blit(attachment_picture, (0, 0))

Wyświetlamy dodatkowe elementy obrazu (kolejną warstwę graficzną). Na początku zapoznajemy
się z instrukcją warunkową aby sprawdzić, czy wywołaliśmy funkcję z argumentem o poprawnej
wartości.
Wróćmy do analizy głównego kodu gry.
# nieskończona pętla
while True:
# pobieramy zdarzenie, jeśli zaszło (funkcja biblioteki)
game_event = pygame.event.wait()
# w momencie kliknięcia na "X" w prawym górnym rogu okna
if game_event.type == pygame.QUIT:
# to zakończy działanie gry - przerwiemy wykonywanie pętli while
break

# koniec gry, koniec pętli while
pygame.quit()

Widzimy tu pętlę nieskończoną ( while True ), w której pojawia się coś zupełnie nowego:

pygame.event.wait() – metoda biblioteki pygame, oczekująca na jakiekolwiek wydarzenie

w programie (ruch myszki, naciśnięcie dowolnego klawisza, itp.)
game_event.type == pygame.QUIT – porównanie zdefiniowanej właściwości ze

zdefiniowaną wartością QUIT
Te dwa elementy związane są ściśle z biblioteką pygame – jeśli chcecie wiedzieć więcej, zerknijcie
pod adres: https://www.pygame.org/docs/
Na koniec, jeśli wystąpi QUIT (w naszym przypadku jest to kliknięcie myszką na znak "X"
zamykający okno), zamkniemy środowisko pygame. W następnym rozdziale wytłumaczymy
dokładniej, dlaczego tak się stanie.

Mutable – co to takiego?
Dotychczas tworzyliśmy funkcje i wykonywaliśmy kod. Posługiwaliśmy się też różnymi obiektami
(zmiennymi). Czasami nawet przekazywaliśmy do wnętrza funkcji jakieś obiekty (wartości) jako
parametry. Wiemy również, że z wnętrza funkcji możemy „sięgnąć” po obiekt, który został
zdefiniowany w programie w kodzie głównym. Możemy to przetestować wykorzystując
przykładowy kod:
# definicje
def test_funtion_print(sign):
print("===[ values:", sign, "]===")
print(test_int)
print(test_str)
print(test_dict)

def test_function_set_int():
test_int = 1940

def test_function_set_int_global():
global test_int
test_int = 1943

def test_function_set_str():
test_int = "Secret"

def test_function_set_dict():
test_dict["Enigma"] = 1941
test_dict["Enigma_new"] = 1942

# inicjalizcja obiektów
test_int = 1939
test_str = "Enigma"
test_dict = {"Enigma": 1939}
# wykonujemy
test_funtion_print("A")
# modyfikacje
test_function_set_int()

test_function_set_str()
test_function_set_dict()
# obserwujemy wynik
test_funtion_print("B")
test_function_set_int_global()
# obserwujemy wynik
test_funtion_print("C")

Wykonajmy ten kod i omówmy wynik:
===[ values: A ]===
1939
Enigma
{'Enigma': 1939}
===[ values: B ]===
1939
Enigma
{'Enigma': 1941, 'Enigma_new': 1942}
===[ values: C ]===
1943
Enigma
{'Enigma': 1941, 'Enigma_new': 1942}

Możemy zaobserwować bardzo ciekawy efekt. Zarówno obiekt typy str jak i int zachowują
swoje pierwotne wartości, a obiekt typu dict zmienia się! Czyli:
unmutable – niezmienialne, nie możemy zmieniać ich wartości ( a przynajmniej nie bez
trudu)
mutable – zmienialne, możemy łatwo zmieniać ich wartości z wnętrza funkcji
Ten podział jest oczywiście możliwy do obejścia (dzięki zastosowaniu słowa kluczowego global w
funkcji, w której chcemy zmieniać dany obiekt unmutable), jednak nie jest on zalecany przez
programistów Pythona. Dlatego też w tym programie, będziemy używać w większości struktur
słowników ( dict ), a obiekty unmutable będziemy traktować jak pewne stałe.
Na koniec tego rozdziału zapamiętajcie zdanie:
Przestrzenie nazw w Pythonie – oto cała filozofia, magia i tajemnica w jednym.
Wiem, to nie są proste kwestie. W tym rozdziale poruszyliśmy tylko kilka najistotniejszych dla
budowania naszej gry. Ćwiczcie to wielokrotnie, próbujcie. Gdy już zrozumiecie, niewiele w
Pythonie będzie w stanie Was zaskoczyć.

Na koniec tego rozdziału przypomnijmy sobie wszystkie najważniejsze elementy:
w Pythonie wszystko jest obiektem
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
słowniki potrafią być skomplikowane, zagnieżdżone
do elementu zagnieżdżonego odwołujemy się poprzez kolejne klucze, np.:
slownik["klucz"]["kolejny_klucz"]

nie jest zalecanie stosowanie słowa kluczowego global

Kod do tego rozdziału jest zawarty w pliku rozdzial_05.py – możemy go wczytać, uruchomić,
dowolnie modyfikować i wielokrotnie do niego wracać. Sprawdźmy, jak nam to wychodzi:
# wprowadzamy globalny słownik - strukturę danych dostępną z każdego miejsca
aplikacji
# słownik jest typem `mutable` - a więc możemy zmieniać jego elementy
import pygame
# wczytujemy dwie funkcje z modułu
from random import randint, choice
from time import sleep
# definiujemy funkcje
def game_window(place):
if place not in places:
return None
pygame.display.set_caption(
"Polacy w Biurze Szyfrów - tajemnica Enigmy - " + hero["name"] + " | "
+ place
)
file = "/sandbox/images/background/" + places[place]["background_file"]
background_picture = pygame.image.load(file)
window.blit(background_picture, (0, 0))

def hero_get_picture():
return (
"character-"
+ hero["filename"]
+ "-"
+ hero["direction"]
+ "-0"
+ str(hero["frame"])
+ ".png"
)

def display_hero():
file = "/sandbox/images/hero/" + hero_get_picture()
hero_picture = pygame.image.load(file)
# losujemy dla bohatera miejsce pojawienia się - tylko w R_05 to będzie
hero["x"] = randint(10, 700)
# bohater wyświetlany na zdefiniowanej wysokości HERO_Y
window.blit(hero_picture, (hero["x"], HERO_Y))

def display_attachments(place):
if not place in places:
return None
file = "/sandbox/images/foreground/" + places[place]["attachment_file"]
attachment_picture = pygame.image.load(file)

window.blit(attachment_picture, (0, 0))

# słowniki (ang. dict) z danymi gry, z których będziemy korzystać
places = {
"Anglia_1": {
"background_file": "rooms-england-bletchley-park-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-england-bletchley-park-01.png",
},
"Anglia_2": {
"background_file": "rooms-england-bletchley-park-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-england-bletchley-park-02.png",
},
"Anglia_3": {
"background_file": "rooms-england-bletchley-park-03.jpg",
"attachment_file": "rooms-england-bletchley-park-03.png",
},
"Francja_1": {
"background_file": "rooms-france-paris-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-france-paris-01.png",
},
"Francja_2": {
"background_file": "rooms-france-paris-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-france-paris-02.png",
},
"Francja_3": {
"background_file": "rooms-france-paris-03.jpg",
"attachment_file": "rooms-france-paris-03.png",
},
"Niemcy_1": {
"background_file": "rooms-german-uboot-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-german-uboot-01.png",
},
"Niemcy_2": {
"background_file": "rooms-german-uboot-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-german-uboot-02.png",
},
"Lwow_1": {
"background_file": "rooms-poland-lwow-sknilow-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-lwow-sknilow-01.png",
},
"Lwow_2": {
"background_file": "rooms-poland-lwow-sknilow-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-lwow-sknilow-02.png",
},
"Polska_1": {
"background_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-01.png",
},
"Polska_2": {
"background_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-02.png",
},
"Polska_3": {
"background_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-03.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-03.png",
},
"Polska_4": {

"background_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-04.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-04.png",
},
}

# Definicja słownika danych o bohaterze
hero = {
"name": "Zygalski",
"filename": "zygalski",
"direction": "right",
"x": randint(10, 700),

# losujemy współrzędną X

"frame": 0,
"action_place": choice(places.keys()),
}

pygame.init()
WINDOW_SIZE = (870, 435)
HERO_Y = 235
# tworzymy obiekt okna tylko 1 raz na początku
window = pygame.display.set_mode(WINDOW_SIZE)
# wyświetlamy wszystkie elementy - warstwy obrazu
for scene in places:
# aktualizujemy wartość w słowniku
hero["action_place"] = scene
# wyświetlamy korzystając ze zaktualizowanych danych
game_window(hero["action_place"])
pygame.display.update()
sleep(0.5)
# dla każdej "warstwy obrazu" wprowadzamy krótki czas przerwy
hero["x"] = randint(10, 700)

# losowo umieszczamy bohatera w każdej

planszy
display_hero()
pygame.display.update()
sleep(0.5)
# widać dobrze, jak budujemy pełny obrazu
display_attachments(hero["action_place"])
pygame.display.update()
sleep(0.5)
# nieskończona pętla
while True:
# pobieramy zdarzenie, jeśli zaszło (funkcja biblioteki)
game_event = pygame.event.wait()
# w momencie kliknięcia na "X" w prawym górnym rogu okna
if game_event.type == pygame.QUIT:
# to zakończy działanie gry - przerwiemy wykonywanie pętli while
break

# koniec gry, koniec pętli while
pygame.quit()

ENIGMA - Poznaj zagadkę Enigmy, tworząc grę przygodową w Pythonie

