Rozdział 07. Dodajemy obiekty
teleportów oraz dodatki – listy i słowniki
ENIGMA - Poznaj zagadkę Enigmy, tworząc grę przygodową w Pythonie
Wybrany przez nas bohater, major Zygalski, znajduje się na pokładzie niemieckiego okrętu
podwodnego. A może jest we Francji? W poprzednim rozdziale zaprogramowaliśmy, aby
rozpoczynał grę w losowej lokalizacji. Niestety, nie może jej opuścić, bo w naszej grze odbija się od
bocznych krawędzi ekranu.
Musimy sprawić, aby mógł się przemieścić, kiedy dotrze do krawędzi. Zmodyfikujemy funkcję
hero_move() , zmieniając trochę jej ostatnią część, w której używaliśmy zdefiniowanych tupli ze

współrzędnymi X. Nowa wersja wygląda tak:
# dodajemy możliwość przejścia do planszy po lewej i prawej stronie
# jeśli tylko istnieją odwołania w kluczach left lub right
if hero["x"] < HERO_MIN_X[0]:
new_place = places[hero["action_place"]]["left"]
if new_place is None:
hero["x"] = HERO_MIN_X[1]
else:
hero["action_place"] = new_place
hero["x"] = HERO_MAX_X[1]
if hero["x"] > HERO_MAX_X[0]:
new_place = places[hero["action_place"]]["right"]
if new_place is None:
hero["x"] = HERO_MAX_X[1]
else:
hero["action_place"] = new_place
hero["x"] = HERO_MIN_X[0]

Zwróćcie uwagę na następujące konstrukcje:
new_place = places[hero["action_place"]]["left"]
new_place = places[hero["action_place"]]["right"]

Sprawdzamy klucz "left" lub "right" w strukturze places , którą definiujemy w naszym
programie. Oto przykład:

"Anglia_1": {
"background_file": "rooms-england-bletchley-park-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-england-bletchley-park-01.png",
"left": None,
"right": "Anglia_2",
},
"Anglia_2": {
"background_file": "rooms-england-bletchley-park-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-england-bletchley-park-02.png",
"left": "Anglia_1",
"right": "Anglia_3",
},

Spróbujmy odpowiedzieć, jakie wartości mogą być zwracane w różnych momentach.
Tak, macie słuszność – udając się w prawo z "Anglia_1" będziemy przechodzić do "Anglia_2" ,
a stąd, kierując się w lewą stronę, wrócimy do "Anglia_1" . Zobaczcie jak ta struktura wygląda w
kodzie. Oczywiście kiedy ją wprowadzaliśmy w Rozdziale 05, nie miała kluczy "left" i "right"
– dodajemy je teraz.
Dzięki temu prostemu zabiegowi, jeśli wartość nie będzie None , zostanie przypisana w kodzie do
hero["action_place"] – a to, jak wiemy, spowoduje wyświetlenie nowych rysunków w

funkcjach game_window() i display_attachments() .
Przetestujmy nasz kod. Sprawdźmy, czy możemy zmieniać lokalizację.

Teraz trzeba jeszcze sprawić, aby bohater mógł się przenosić pomiędzy odległymi lokalizacjami, na
przykład między Anglią i Francją.
Zbudujemy maszyny do teleportacji – „teleporty”.

Będziemy chcieli wyświetlać je… no właśnie – gdzie? Dokąd będą prowadzić? To ważne pytania.
W tym momencie na chwilę uciekniemy w bok, ale w ważnej sprawie. Otóż zbudujemy funkcję,
która pozwoli nam zdefiniować różne elementy w zależności od wybranego bohatera.
Przypomnijcie sobie – mamy trzy postaci do wyboru: Zygalski, Rejewski i Rożycki. Stworzymy
funkcję, która graczowi ten wybór ułatwi. Wywołamy ją tylko raz, na początku głównego
algorytmu. Będzie ona wyglądała tak:
def intro_hero_choice():
choosen = None
picture = pygame.image.load("/sandbox/images/enigma-intro.png")
window.blit(picture, (0, 0))
pygame.display.update()
while True:
game_event = pygame.event.wait()
# czyścimy kolejkę naciśniętych klawiszy, aby zapobiec przepełnieniu
bufora klawiatury
pygame.event.get()

if game_event.type == pygame.QUIT:
pygame.quit()
print("Koniec programu z poziomu wyboru bohatera.")
if game_event.type == pygame.KEYDOWN:
if game_event.key == KEY_1:
choosen = True
hero["name"] = "Rejewski"
hero["filename"] = "rejewski"
picture = pygame.image.load("/sandbox/images/introrejewski.png")
window.blit(picture, (0, 0)
pygame.display.update()
teleports = {
"Francja_3": [700, "Lwow_1"],
"Lwow_1": [20, "Francja_3"],
"Lwow_2": [700, "Niemcy_1"],
"Niemcy_1": [20, "Lwow_2"],
"Niemcy_2": [700, "Anglia_1"],
"Anglia_1": [20, "Niemcy_2"],
"Anglia_3": [700, "Polska_1"],
"Polska_1": [20, "Anglia_3"],
}
elif game_event.key == KEY_2:
choosen = True
hero["name"] = "Różycki"
hero["filename"] = "rozycki"
picture = pygame.image.load("/sandbox/images/introrozycki.png")
window.blit(picture, (0, 0))
pygame.display.update()
teleports = {
"Anglia_3": [700, "Francja_1"],
"Francja_1": [20, "Anglia_3"],
"Francja_3": [700, "Niemcy_1"],
"Niemcy_1": [20, "Francja_3"],
"Niemcy_2": [700, "Lwow_1"],
"Lwow_1": [20, "Niemcy_2"],
"Lwow_2": [700, "Polska_1"],
"Polska_1": [20, "Lwow_2"],
}
elif game_event.key == KEY_3:
choosen = True
hero["action_place"] = "Niemcy_1"
hero["name"] = "Zygalski"
hero["filename"] = "zygalski"
picture = pygame.image.load("/sandbox/images/introzygalski.png")
window.blit(picture, (0, 0))
pygame.display.update()
teleports = {
"Francja_3": [700, "Niemcy_1"],
"Niemcy_1": [20, "Francja_3"],
"Niemcy_2": [700, "Anglia_1"],
"Anglia_1": [20, "Niemcy_2"],

"Anglia_3": [700, "Lwow_1"],
"Lwow_1": [20, "Anglia_3"],
"Lwow_2": [700, "Polska_1"],
"Polska_1": [20, "Lwow_2"],
}
if game_event.key == KEY_SPACE and choosen:
# dodajemy do places odpowiednie wskazania teleportów
for place in places:
if place in teleports:
places[place]["teleport"] = teleports[place]
else:
places[place]["teleport"] = None
return None

Wyjaśnijmy sobie, co się w tej funkcji dzieje.

Na początku ma miejsce wczytanie i wyświetlenie zdjęcia, tak zwanego „intro” – to będzie
początkowy ekran wyboru postaci. Wyświetlamy plik enigma-intro.png – mamy ustawioną
zmienną pomocniczą choosen = False , a więc nie wybraliśm żadnego bohatera. Następnie
mamy pętlę nieskończoną while True: , w której możemy zakończyć grę przyciskiem [X] , lub
przejść do kolejnej instrukcji warunkowej, gdzie blok kodu wykonywany jest po naciśnięciu
klawisza na klawiaturze. W nim reagujemy w instrukcji warunkowej if/elif/elif na klawisze:
1,2,3 (sprawdzamy stałe KEY_1, KEY_2, KEY_3 ) i wykonujemy akcję w zależności od

wybranego klawisza. Na przykładzie bloku kodu dla KEY_3 wyjaśnię, co robimy po kolei:
1. Ustawiamy klucze hero["name"] i hero["filename"] – w ten sposób wybierzemy
odpowiedni obraz bohatera.
2. Ustawiamy zmienną pomocniczą choosen = True – bohater został wybrany.
3. Tworzymy słownik, który zawiera lokalizacje teleportów oraz informację, do której planszy
dany teleport prowadzi.
4. Wczytujemy i wyświetlamy obraz dla danego bohatera.

Przeanalizujmy drogę, jaką wytyczają danemu bohaterowi teleporty. Możemy próbować
wprowadzić swoje własne drogi.
Na końcu mamy instrukcję warunkową: if game_event.key == KEY_SPACE and choosen: , czyli
gdy wybierzemy bohatera i nacisniemy klawisz Spacji wykonamy pętlę for...in... , w której
sprawdzimy, czy w słowniku places dla lokalizacji w grze, istnieje klucz w słowniku teleports .
Jeśli tak, to do places dodajemy kolejny klucz o nazwie "teleport" i jego wartością będzie
odpowiednia lista zawierająca 2 elementy: współrzędną X, gdzie umieszczony ma być teleport i
lokalizacja, do której ma prowadzić.
Po takiej operacji nasz słownik places może wyglądać tak (część struktury places ):
places = {
"Niemcy_1": {
"background_file": "rooms-german-uboot-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-german-uboot-01.png",
"left": None,
"right": "Niemcy_2",
"teleport": [20, "Francja_3"],
},
"Niemcy_2": {
"background_file": "rooms-german-uboot-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-german-uboot-02.png",
"left": "Niemcy_1",
"right": None,
"teleport": [700, "Anglia_1"],
},
}

Po tych operacjach wykonywany jest return None – funkcja kończy swoje działanie, nie zwraca
żadnych wartości.
Wiemy już (a tak naprawdę wie to algorytm gry), gdzie pojawią się teleporty i dokąd będą
prowadzić. Możemy zatem zacząć łączyć nasze elementy. Pierwszym krokiem będzie
zdefiniowanie funkcji, która wyświetli teleport w lokalizacji:

def display_teleport(place):
# sprawdzamy czy nie ma pustego słownika
if places[place]["teleport"] is None:
return None
picture_teleport = pygame.image.load("/sandbox/images/rooms-teleport.png")
teleport_x = places[place]["teleport"][0]
window.blit(picture_teleport, (teleport_x, TELEPORT_Y))

Kod tej funkcji jest dosyć prosty, ale wyjaśnienia wymaga odniesienie places[place]
["teleport"][0] – element listy o indeksie 0 (tak, to współrzędna X, na której wyświetlimy nasz

teleport), a stała TELEPORT_Y określa współrzędną Y.
Do tej funkcji od razu definiujemy też kolejne:
def teleportation(place):
if places[place]["teleport"] is None:
return None
teleport_x = places[place]["teleport"][0]
new_place = places[place]["teleport"][1]
# porównujemy wartość absolutną (wynik bez znaku)
if abs(hero["x"] - teleport_x) < 100:
teleport_to(new_place)

def teleport_to(new_place):
hero["action_place"] = new_place
if hero["x"] <= 70:
hero["x"] = 700

# jeśli skaczemy z lewej strony
# lądujemy po prawej

elif hero["x"] >= 670:
hero["x"] = 120

# i odwrotnie - skok z prawej

# lądowane po lewej

Pierwsza funkcja będzie wywoływana z części głównej programu. Jeśli w danej lokalizacji istnieje
teleport, a nasz bohater znajduje się w odległości nie większej niż 100 pikseli od środka teleportu
(używamy funkcji abs() – wartość bezwzględna), wówczas w funkcji teleport_to() ustawiamy
nową lokalizację bohatera i nową wartość dla współrzędnej X bohatera.
Wywołania naszych funkcji umieścimy odpowiednio:
pośród funkcji odpowiedzialnych za wyświetlanie elementów na ekranie:
# aktualizujemy wszystkie elementy na ekranie
game_window(hero["action_place"])
display_hero()
display_attachments(hero["action_place"])
display_teleport(hero["action_place"])
pygame.display.update()

w części programu wywołującej odpowiednie funkcje w zależności od naciśniętych klawiszy
# teraz sprawdzamy naciśnięcia klawiszy
if game_event.type == pygame.KEYDOWN:

if game_event.key == pygame.K_LEFT:
hero_move("left", 10)
elif game_event.key == pygame.K_RIGHT:
hero_move("right", 10)
elif game_event.key == pygame.K_UP:
# sprawdzamy możliwości teleportacji
teleportation(hero["action_place"])
elif game_event.key == KEY_Q:
# to zakończy działanie gry - przerwiemy wykonywanie pętli while
break

Na koniec tego rozdziału przypomnijmy sobie wszystkie najważniejsze elementy:
słowniki mogą być skomplikowane i zawierać kolejne słowniki jako elementy
instrukcje warunkowe if/elif/else mogą być dowolnie zagnieżdżone
słowniki mogą zawierać dowolne typy danych jako wartości kluczy
abs() to funkcja obliczająca wartość bezwzględną
ENIGMA - Poznaj zagadkę Enigmy, tworząc grę przygodową w Pythonie

Kod do tego rozdziału jest zawarty w pliku rozdzial_07.py – możemy go wczytać, uruchomić,
dowolnie modyfikować i wielokrotnie do niego wracać. Sprawdźmy, jak nam to wychodzi:
import pygame
from random import randint, choice
from time import sleep
# definiujemy funkcje
def intro_hero_choice():
choosen = None
picture = pygame.image.load("/sandbox/images/enigma-intro.png")
window.blit(picture, (0, 0))
pygame.display.update()
while True:
game_event = pygame.event.wait()
# czyścimy kolejkę naciśniętych klawiszy, aby zapobiec przepełnieniu
bufora klawiatury
pygame.event.get()
if game_event.type == pygame.QUIT:
pygame.quit()
print("Koniec programu z poziomu wyboru bohatera.")
if game_event.type == pygame.KEYDOWN:
if game_event.key == KEY_1:
choosen = True
hero["name"] = "Rejewski"
hero["filename"] = "rejewski"
picture = pygame.image.load("/sandbox/images/introrejewski.png")
window.blit(picture, (0, 0))
pygame.display.update()

teleports = {
"Francja_3": [700, "Lwow_1"],
"Lwow_1": [20, "Francja_3"],
"Lwow_2": [700, "Niemcy_1"],
"Niemcy_1": [20, "Lwow_2"],
"Niemcy_2": [700, "Anglia_1"],
"Anglia_1": [20, "Niemcy_2"],
"Anglia_3": [700, "Polska_1"],
"Polska_1": [20, "Anglia_3"],
}
elif game_event.key == KEY_2:
choosen = True
hero["name"] = "Różycki"
hero["filename"] = "rozycki"
picture = pygame.image.load("/sandbox/images/introrozycki.png")
window.blit(picture, (0, 0))
pygame.display.update()
teleports = {
"Anglia_3": [700, "Francja_1"],
"Francja_1": [20, "Anglia_3"],
"Francja_3": [700, "Niemcy_1"],
"Niemcy_1": [20, "Francja_3"],
"Niemcy_2": [700, "Lwow_1"],
"Lwow_1": [20, "Niemcy_2"],
"Lwow_2": [700, "Polska_1"],
"Polska_1": [20, "Lwow_2"],
}
elif game_event.key == KEY_3:
choosen = True
hero["name"] = "Zygalski"
hero["filename"] = "zygalski"
picture = pygame.image.load("/sandbox/images/introzygalski.png")
window.blit(picture, (0, 0))
pygame.display.update()
teleports = {
"Francja_3": [700, "Niemcy_1"],
"Niemcy_1": [20, "Francja_3"],
"Niemcy_2": [700, "Anglia_1"],
"Anglia_1": [20, "Niemcy_2"],
"Anglia_3": [700, "Lwow_1"],
"Lwow_1": [20, "Anglia_3"],
"Lwow_2": [700, "Polska_1"],
"Polska_1": [20, "Lwow_2"],
}
if game_event.key == KEY_SPACE and choosen:
# dodajemy do places odpowiednie wskazania teleportów
for place in places:
if place in teleports:
places[place]["teleport"] = teleports[place]
else:
places[place]["teleport"] = None
return None

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 display_hero():
file = "/sandbox/images/hero/" + hero_get_picture()
hero_picture = pygame.image.load(file)
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))

# funkcja budująca nazwę pliku do wyświetlenia bohatera
def hero_get_picture():
return (
"character-"
+ hero["filename"]
+ "-"
+ hero["direction"]
+ "-0"
+ str(hero["frame"])
+ ".png"
)

# definiujemy funkcję ruchu bohatera
def hero_move(direction, steps):
if direction is None or steps is None:
return None
# ustalamy kierunek
hero["direction"] = direction
# dodajemy kolejną ramkę
hero["frame"] += 1
# sprawdzamy, czy przez przypadek nie przekroczyliśmy dostępnej
# wielkości ramki, mamy 8 plików od 0 do 7 dla postaci na ruch
if hero["frame"] > 7:
hero["frame"] = 0
# ustalamy nową pozycję x w zależności od kierunku ruchu
# dbamy o to, aby bohater poruszał się zawsze w odpowiednim kierunku
if direction == "right":

hero["x"] += abs(steps)
else:
hero["x"] -= abs(steps)
# dodajemy możliwość przejścia do planszy po lewej i prawej stronie
# jeśli tylko istnieją odwołania w kluczach left lub right
if hero["x"] < HERO_MIN_X[0]:
new_place = places[hero["action_place"]]["left"]
if new_place is None:
hero["x"] = HERO_MIN_X[1]
else:
hero["action_place"] = new_place
hero["x"] = HERO_MAX_X[1]
if hero["x"] > HERO_MAX_X[0]:
new_place = places[hero["action_place"]]["right"]
if new_place is None:
hero["x"] = HERO_MAX_X[1]
else:
hero["action_place"] = new_place
hero["x"] = HERO_MIN_X[0]

def display_teleport(place):
# sprawdzamy czy nie ma pustego słownika
if places[place]["teleport"] is None:
return None
picture_teleport = pygame.image.load("/sandbox/images/rooms-teleport.png")
teleport_x = places[place]["teleport"][0]
window.blit(picture_teleport, (teleport_x, TELEPORT_Y))

def teleportation(place):
if places[place]["teleport"] is None:
return None
teleport_x = places[place]["teleport"][0]
new_place = places[place]["teleport"][1]
# porównujemy wartość absolutną (wynik bez znaku)
if abs(hero["x"] - teleport_x) < 100:
teleport_to(new_place)

def teleport_to(new_place):
hero["action_place"] = new_place
if hero["x"] <= 70:
hero["x"] = 700

# jeśli skaczemy z lewej strony
# lądujemy po prawej

elif hero["x"] >= 670:
hero["x"] = 120

# i odwrotnie - skok z prawej

# lądowane po lewej

# 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",

"left": None,
"right": "Anglia_2",
},
"Anglia_2": {
"background_file": "rooms-england-bletchley-park-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-england-bletchley-park-02.png",
"left": "Anglia_1",
"right": "Anglia_3",
},
"Anglia_3": {
"background_file": "rooms-england-bletchley-park-03.jpg",
"attachment_file": "rooms-england-bletchley-park-03.png",
"left": "Anglia_2",
"right": None,
},
"Francja_1": {
"background_file": "rooms-france-paris-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-france-paris-01.png",
"left": None,
"right": "Francja_2",
},
"Francja_2": {
"background_file": "rooms-france-paris-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-france-paris-02.png",
"left": "Francja_1",
"right": "Francja_3",
},
"Francja_3": {
"background_file": "rooms-france-paris-03.jpg",
"attachment_file": "rooms-france-paris-03.png",
"left": "Francja_2",
"right": None,
},
"Niemcy_1": {
"background_file": "rooms-german-uboot-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-german-uboot-01.png",
"left": None,
"right": "Niemcy_2",
},
"Niemcy_2": {
"background_file": "rooms-german-uboot-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-german-uboot-02.png",
"left": "Niemcy_1",
"right": None,
},
"Lwow_1": {
"background_file": "rooms-poland-lwow-sknilow-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-lwow-sknilow-01.png",
"left": None,
"right": "Lwow_2",
},
"Lwow_2": {
"background_file": "rooms-poland-lwow-sknilow-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-lwow-sknilow-02.png",
"left": "Lwow_1",
"right": None,
},
"Polska_1": {

"background_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-01.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-01.png",
"left": None,
"right": "Polska_2",
},
"Polska_2": {
"background_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-02.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-02.png",
"left": "Polska_1",
"right": "Polska_3",
},
"Polska_3": {
"background_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-03.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-03.png",
"left": "Polska_2",
"right": "Polska_4",
},
"Polska_4": {
"background_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-04.jpg",
"attachment_file": "rooms-poland-warsaw-cipher-bureau-04.png",
"left": "Polska_3",
"right": None,
},
}
hero = {
"name": "Zygalski",
"filename": "zygalski",
"x": randint(10, 700),

# losujemy współrzędną X

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

pygame.init()
WINDOW_SIZE = (870, 435)
HERO_Y = 235
HERO_MIN_X = (10, 100)
HERO_MAX_X = (770, 650)
KEY_Q = 81
KEY_1 = 49
KEY_2 = 50
KEY_3 = 51
KEY_SPACE = 32
TELEPORT_Y = 265
# tworzymy obiekt okna tylko 1 raz na początku
window = pygame.display.set_mode(WINDOW_SIZE)
# ustawiamy parametry klawiatury
pygame.key.set_repeat(3000)

# start gry - losowa plansza jako tło
game_window(hero["action_place"])
# wyświetlamy ekran startowy, a wybór bohatera spowoduje przypisanie
odpowiednich ustawień teleportów
intro_hero_choice()

# nieskończona pętla
while True:
# aktualizujemy wszystkie elementy na ekranie
game_window(hero["action_place"])
display_hero()
display_attachments(hero["action_place"])
display_teleport(hero["action_place"])
pygame.display.update()
# pobieramy zdarzenie, jesli zaszło (funkcja biblioteki)
game_event = pygame.event.wait()
# czyścimy kolejkę naciśniętych klawiszy, aby zapobiec przepełnieniu bufora
klawiatury
pygame.event.get()
# 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
# teraz sprawdzamy naciśnięcia klawiszy
if game_event.type == pygame.KEYDOWN:
if game_event.key == pygame.K_LEFT:
hero_move("left", 10)
elif game_event.key == pygame.K_RIGHT:
hero_move("right", 10)
elif game_event.key == pygame.K_UP:
# sprawdzamy możliwości teleportacji
teleportation(hero["action_place"])
elif game_event.key == KEY_Q:
# 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

