
Rodział 09. Odszyfrowanie wiadomości –
używamy Enigmy

 

ENIGMA - Poznaj zagadkę Enigmy, tworząc grę przygodową w Pythonie  

Nasz bohater jest prawie u celu! Zebrał trzy rotory, odwiedził różne miejsca w Europie. Nadszedł 
czas, aby odnaleźć Enigmę i rozszyfrować tajną wiadomość.

Zacznijmy od znalezienia Enigmy. Gdzie ona jest? Cóż – tam, gdzie my, twórcy gry, chcemy ją 
umieścić. Dokonamy tego prostym sposobem. Ustalimy pewną wartość dla słownika, którą 
później wykorzystamy. Przy okazji ustalimy też zawartość szyfrogramu dla danego bohatera. Oto 
nasz przykład dla majora Rejewskiego:

Zauważcie, że taki zapis jest łatwy do zrozumienia, co więcej, możemy zacząć domyślać się, gdzie 
jest zlokalizowana Enigma. Tak, tak – w Polsce, na trzeciej planszy, w miejscu o x  wynoszącym 
170 pikseli, a zatem w lewej części tej planszy.

Stworzymy funkcję, która będzie odpowiedzialna za wyświetlenie Enigmy:

Co powinno natychmiast rzucić się nam w oczy? Zapis rozpoczyna się od sprawdzania, czy 
wszystkie rotory zostały zebrane (patrz poprzedni rozdział). Następnie badamy, czy aktualna 
plansza to ta, w której umieściliśmy Enigmę.
Jeśli te warunki są spełnione, to znaczy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu, a rotory są zebrane. 
Wyświetlamy Enigmę – jak już pisałem, na odpowiedniej pozycji X  oraz na pozycji ENIGMA_Y  
(sprawdźcie samodzielnie, gdzie jest zdefiniowana ta stała, ile wynosi, albo co się wydarzy, jeśli ją 
zmienimy). 

# dodajemy elementy związane z rozszyfrowaniem Enigmy

["enigma_secret"] = "ABCD-AOER-EYTK-EU75-KQ9O"

["enigma_location"] = {"Polska_3": 170}

def display_enigma(place):

    if rotors["all_found"] is False:

        return None

    if place not in hero["enigma_location"]:

        return None

    # wyświetlanie enigmy, jeśli są wszystkie rotory i odpowiednia lokalizacja

    enigma_picture = pygame.image.load(

        "/sandbox/images/rooms-enigma-machine-object.png"

    )

    window.blit(enigma_picture, (hero["enigma_location"][place], ENIGMA_Y))
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Oczywiście umieszczamy wywołanie naszej funkcji w odpowiedniej części programu:

W ten sposób na ekranie znajdą się wszystkie niezbędne elementy!

A jak sprawić, że będziemy odszyfrowywać?  
Spójrzmy na kod w instrukcji warunkowej, w której sprawdzamy naciśnięte klawisze. Pojawi się 
tam nowy kod:

# 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"])

    display_rotor(hero["action_place"])

    display_enigma(hero["action_place"])

    pygame.display.update()

# 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_SPACE:

        # podskok + zbieramy rotor

        get_rotor(hero["action_place"])
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Z pewnością sami już to widzicie (bardzo doceniam Waszą bystrość i zaangażowania. Nic mnie 
bardziej nie przekonuje o Waszej chęci poznania Pythona niż fakt, że dotarliście ze mną aż tak 
daleko!)

Sprawdźmy zatem warunek: game_event.key == KEY_END or game_event.key == KEY_E
Klawisz END  (występuje w większości klawiatur) lub w ostateczności klawisz E  (ten jest na pewno 
😉) uruchomi funkcję decrypt() , a w niej…

    elif game_event.key == KEY_END or game_event.key == KEY_E:

        # dekodujemy szyfr

        decrypt(hero["action_place"])

    elif game_event.key == KEY_Q:

        # to zakończy działanie gry - przerwiemy wykonywanie pętli while

        break

def decrypt(place):

    if rotors["all_found"] is False:

        return None

    if place not in hero["enigma_location"]:

        return None

    # sprawdzamy, czy bohater jest blisko Enigmy ... max. 70 pixeli

    # metoda values() zwraca dict_values, zamieniamy na list

    # i pobieramy pierwszy (jedyny) element o indeksie 0

    enigma_x = list(hero["enigma_location"].values())[0]

    # porównujemy wartość absolutną (wynik bez znaku)

    if abs(enigma_x - hero["x"]) > 70:

        return None

    enigma_display = pygame.image.load("/sandbox/images/rooms-enigma-

machine.jpg")

    window.blit(enigma_display, (0, 0))

    pygame.font.init()

    font = pygame.font.Font("/sandbox/fonts/SpecialElite-Regular.ttf", 20)

    # ustawiamy nazwę okna dla obsługi input()

    pygame.display.set_caption(place + " -> ENIGMA 

[EXIT/HERO/text_for_encrypt]")

    pygame.display.update()

    # wczytujemy

    decrypted_input = input()

    if decrypted_input.upper() == "EXIT":

        print("EXIT - ENIGMA")

        pygame.quit()

    # teraz rozszyfrowanie dla HERO

    elif decrypted_input.upper() == "HERO":

        print("Enrypted message for " + hero["name"] + " was: " + 

hero["enigma_secret"])

        machine = Enigma(

            stecker="AQ BJ",

            rotors=rotors["settings"],

            reflector="Reflector B",

            operator=True,



Ups… długa ta funkcja, sporo kodu. Ale nie ma się czego bać, po prostu przeanalizujemy go krok 
po kroku.

Rzecz jasna, rozpoczynamy od sprawdzenia, czy nasza funkcja powinna w ogóle zadziałać – to 
oczywiste i proste. Ale już kolejny fragment kodu do prostych nie należy:

Właściwie to jedynie linijka kodu, resztę stanowi komentarz, ale dlaczego, co tu się dzieje? Niby 
komentarz coś wyjaśnia, ale czy dobrze rozumiemy? Ja spędziłem ponad kwadrans (no dobrze, 
może trochę mniej), żeby ten kod napisać. Teraz spróbujmy poświęcić przynajmniej tyle, aby 
zrozumieć ideę takiego zapisu w Pythonie. Komentarze zawierają wyniki działania poszczególnych 
poleceń – możecie sprawdzić to sami korzystając z Empty:

            word_length=5,

            stator="military",

        )

        machine.set_wheels("ABC")

        hero["enigma_decrypt"] = machine.parse(hero["enigma_secret"])

        decrypted_text = hero["enigma_decrypt"]

        print(

            "Decrypted message for " + hero["name"] + " is: " + 

hero["enigma_decrypt"]

        )

    else:

        machine = Enigma(

            stecker="AQ BJ",

            rotors=[("I", "C"), ("II", "B"), ("III", "A")],

            reflector="Reflector A",

            operator=False,

            stator="civilian",

        )

        machine.set_wheels("ABC")

        decrypted_text = decrypted_input.upper()

        hero["enigma_secret"] = machine.parse(decrypted_text)

        print("-------------------------------------------------------------")

        print("Encrypted message is: " + hero["enigma_secret"])

        print("Decrypted message is: " + decrypted_text)

    # przygotowujemy wyświetlenie

    window.blit(enigma_display, (0, 0))

    enigma_text = font.render(decrypted_text, True, pygame.Color("black"))

    window.blit(enigma_text, (130, 25))

    display_text = font.render(hero["enigma_secret"], True, 

pygame.Color("black"))

    window.blit(display_text, (130, 225))

    pygame.display.update()

    # przez chwilę wyświetlamy, ale niezbyt długo - 10 sek.

    sleep(10)

    return

    # sprawdzamy, czy bohater jest blisko Enigmy ... max. 70 pixeli

    # metoda values() zwraca dict_values, zamieniamy na list

    # i pobieramy pierwszy (jedyny) element o indeksie 0

    enigma_x = list(hero["enigma_location"].values())[0]



Sposób, w jaki Te wszystkie elementy są poskładane może się wydawać dziwny, ale spróbujmy 
zrozumieć:

1. metoda Dict.values()  zwraca dziwny typ danych dict_values
2. przy pomocy funkcji list()  zamieniamy go na zwykłą listę, zawierającą w tym przypadku 

tylko jeden element, a więc jego indeks wynosi 0
3. za pomocą odwołania się do pierwszego elementu listy [0]  otrzymujemy wartość tego 

elementu, w tym przypadku wartość int

I w taki sposób uzyskujemy wartość, którą możemy porównać z pozycją bohatera i sprawdzić 
odległość do Enigmy.

Potem wyświetlamy obrazek panelu Enigmy:

Tu zatrzymajmy się na chwilę i weźmy oddech, bo zaraz zaczniemy programistyczny roller coaster:

hero = {

    'enigma_location': {'Polska_3': 170}

}

print("hero =", hero)

# hero = {'enigma_location': {'Polska_3': 170}}

v = hero["enigma_location"].values()

print("values =", v)

# values = dict_values([170])

lv = list(v)

print("list =", lv)

# list = [170]

lvx = lv[0]

print("int = ",lvx)

# int =  170

# co z tego wynika? 

enigma_x = list(hero["enigma_location"].values())[0]



W tym momencie funkcja pygame.display.set_caption()  zmienia napis, który pojawia się w 
oknie jako TYTUŁ, informując gracza o możliwościach działania z Enigmą (użytkownik może  
wprowadzać wpisy w górnym polu tekstowym):

[o jakie dokładnie wpisy chodzi? - to, co user może wprowadzić do pola tekstowego input() ]
możliwe wpisy w górnym polu wejściowym

EXIT  – wyjście z gry, zakończenie działania
HERO  – odszyfrowanie komunikatu zaszytego w słowniku hero["enigma_secret"]
text_for_encrypt  (celowo zapisane małymi literami) – dowolnie wpisany tekst, który 
według aktualnych ustawień zostanie zaszyfrowany lub odszyfrowany (w zależności do tego, 
czy podamy tekst jawny czy zaszyfrowany w górnym polu wejściowym)

Teraz wywołujemy

To NIE JEST standardowy input()  z języka Python! Normalnie oczekuje on na wprowadzenie 
danych z klawiatury. W naszym środowisku odwzorowaliśmy jego działanie poprzez zapisanie 
specjalnej funkcji w JavaScript . Jest tak zbudowany w taki sposób, że spodziewa się 
wprowadzenia tekstu w górnym polu.

Tam możemy wpisać hasła i w zależności od tego, co wpiszemy, funkcja podejmie kolejne akcje (z 
wykorzystaniem instrukcji warunkowej).

Jedną z możliwości jest zakończenie gry:

Druga, to odkodowanie wiadomości zaszyfrowanej w grze:

pygame.font.init()

font = pygame.font.Font("/sandbox/fonts/SpecialElite-Regular.ttf", 20)

# ustawiamy nazwę okna dla obsługi input()

pygame.display.set_caption(place + " -> ENIGMA [EXIT/HERO/text_for_encrypt]")

pygame.display.update()

# wczytujemy

decrypted_input = input()

if decrypted_input.upper() == "EXIT":

    print("EXIT - ENIGMA")

    pygame.quit()

# teraz rozszyfrowanie dla HERO

elif decrypted_input.upper() == "HERO":

    print("Enrypted message for " + hero["name"] + " was: " + 

hero["enigma_secret"])

    machine = Enigma(

        stecker="AQ BJ",

        rotors=rotors["settings"],

        reflector="Reflector B",

        operator=True,

        word_length=5,

        stator="military",

    )

    machine.set_wheels("ABC")

    hero["enigma_decrypt"] = machine.parse(hero["enigma_secret"])

    decrypted_text = hero["enigma_decrypt"]



Wreszcie widzimy wykorzystanie Enigmy! W końcu… Tyle kodowania, a tu tylko kilka linijek i już? 
Tak, już… 
Tworzymy obiekt machine = Enigma()  z pewnymi ustawieniami, z rotorami ustawionymi na 
początku wraz z wyborem bohatera. Używamy metody set_wheels("ABC")  aby zainicjować 
Enigmę i metody parse()  aby odkodować szyfrogram.
Na końcu wypisujemy odpowiedni komunikat na ekranie i zapisujemy do decrypted_text  – 
dlaczego tak, wyjaśnimy sobie za chwilę.

Trzecia możliwość to zaszyfrowanie lub odszyfrowanie dowolnego tekstu:

 

Jak widzicie, tu ustawienia są „sztywne”, a więc wprowadzone w kod. Oczywiście, możemy je 
zmieniać i próbować własnych. Dalej kod powinien być zrozumiały, jest analogiczny do 
poprzedniego.

Wyjaśnijmy sobie ostatni blok naszej funkcji:

    print(

        "Decrypted message for " + hero["name"] + " is: " + 

hero["enigma_decrypt"]

    )

else:

    machine = Enigma(

        stecker="AQ BJ",

        rotors=[("I", "C"), ("II", "B"), ("III", "A")],

        reflector="Reflector A",

        operator=False,

        stator="civilian",

    )

    machine.set_wheels("ABC")

    decrypted_text = decrypted_input.upper()

    hero["enigma_secret"] = machine.parse(decrypted_text)

    print("-------------------------------------------------------------")

    print("Encrypted message is: " + hero["enigma_secret"])

    print("Decrypted message is: " + decrypted_text)



Ponownie wyświetlamy nasz obrazek, tym razem z zaszyfrowaną wiadomością:

Wyświetlamy go przez 10 sekund, po czym wracamy do miejsca, gdzie widzimy Enigmę.

Zatem, jak możemy wykorzystać naszą Enigmę? Kiedy używaliśmy funkcji print()  wspominałem, 
że do tego wrócimy. Kiedy zakończymy naszą grę, zobaczymy mniej więcej taki obrazek:

W polu tekstowym będzie nasz kod, gotowy do zaznaczenia, skopiowania i użycia, na przykład w 
mailu.

TAK JEST - to już koniec!  
Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, mam nadzieję, że była to interesująca podróż.

 

# przygotowujemy wyświetlenie

window.blit(enigma_display, (0, 0))

enigma_text = font.render(decrypted_text, True, pygame.Color("black"))

window.blit(enigma_text, (130, 25))

display_text = font.render(hero["enigma_secret"], True, pygame.Color("black"))

window.blit(display_text, (130, 225))

pygame.display.update()

# przez chwilę wyświetlamy, ale niezbyt długo - 10 sek.

sleep(10)

return

-------------------------------------------------------------

Encrypted message is: FVREF IVIU ZBWWOOKI YSQK QKDKRF

Decrypted message is: LINUX JEST SYSTEMEM OPEN SOURCE
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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
my, programistki i programiści, tworzymy oprogramowanie i mamy wpływ na jego 
zachowanie

Kod do tego rozdziału jest zawarty w pliku rozdzial_09.py – możecie 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"

                # dodajemy elementy związane z rozszyfrowaniem Enigmy

                hero["enigma_secret"] = "ABCD-AOER-EYTK-EU75-KQ9O"

                hero["enigma_location"] = {"Polska_3": 170}

                # dodajemy lokalizacje i ustawienia rotorów

                rotors["locations"] = {

                    "Lwow_2": randint(20, 770),

                    "Niemcy_1": randint(20, 770),

                    "Francja_3": randint(20, 770),

                }

                rotors["settings"] = [("I", "A"), ("II", "B"), ("III", "C")]

                picture = pygame.image.load("/sandbox/images/intro-

rejewski.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"

                # dodajemy elementy związane z rozszyfrowaniem Enigmy

                hero["enigma_secret"] = "TBLMW-PIMPW-BZBBR-YQWPD-AYUND"

                hero["enigma_location"] = {"Polska_3": 170}

                # dodajemy lokalizacje i ustawienia rotorów

                rotors["locations"] = {

                    "Lwow_1": randint(20, 770),

                    "Niemcy_2": randint(20, 770),

                    "Anglia_1": randint(20, 770),

                }

                rotors["settings"] = [("I", "C"), ("II", "A"), ("III", "B")]

                picture = pygame.image.load("/sandbox/images/intro-

rozycki.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"

                # dodajemy elementy związane z rozszyfrowaniem Enigmy

                hero["enigma_secret"] = "BPPQL-HFIVF-EBELL-AMZHO-FRE"

                hero["enigma_location"] = {"Polska_3": 170}

                # dodajemy lokalizacje i ustawienia rotorów

                rotors["locations"] = {

                    "Anglia_2": randint(20, 770),

                    "Niemcy_1": randint(20, 770),

                    "Francja_3": randint(20, 770),

                }

                rotors["settings"] = [("I", "C"), ("II", "B"), ("III", "A")]

                picture = pygame.image.load("/sandbox/images/intro-

zygalski.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

                # ustawiamy także wartości znalezionych rotorów

                for rotor in rotors["locations"]:

                    rotors["collected"][rotor] = False

                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

        + " \nZebrane rotory => "  # inf. dodatkowe

        + (

            "[Wszystkie - znajdź Enigmę i naciśnij klawisz 'E']"

            if rotors["all_found"]

            else str(rotors["collected"].values())

        )

    )

    file = "/sandbox/images/background/" + places[place]["background_file"]

    background_picture = pygame.image.load(file)

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

    # dodatkowo schowek na rotory

    picture_pocket = pygame.image.load("/sandbox/images/rooms-pocket.png")

    window.blit(picture_pocket, (553, 0))

    # i wyświetlamy tyle obrazków rotorów, ile zebraliśmy

    picture_rotor = pygame.image.load("/sandbox/images/rooms-pocket-rotor.png")

    for i, location in enumerate(rotors["collected"]):

        if rotors["collected"][location]:

            # określamy, który rotor jest zebrany i odpowiednio go wyświetlamy

            # współrzędna x od 700 pixeli co 45 pixeli

            window.blit(picture_rotor, (700 + (i * 45), 5))

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) < 50:

        teleport_to(new_place)

def teleport_to(new_place):

    hero["action_place"] = new_place

    if hero["x"] <= 70:  # jeśli skaczemy z lewej strony

        hero["x"] = 700  # lądujemy po prawej

    elif hero["x"] >= 670:  # i odwrotnie - skok z prawej

        hero["x"] = 120  # lądowane po lewej

def display_rotor(place):

    # Sprawdzamy czy w lokalizacji znajduje się rotor

    if place not in rotors["locations"]:

        return None

    # I czy został już zebrany z tej lokalizacji

    if rotors["collected"][place]:

        return None

    rotor_picture = pygame.image.load("/sandbox/images/rooms-rotor.png")

    rotor_x = rotors["locations"][place]

    window.blit(rotor_picture, (rotor_x, ROTOR_Y))

def hero_jump():

    file = "/sandbox/images/hero/" + hero_get_picture()

    hero_picture = pygame.image.load(file)

    # skok w górę

    for i in range(5):

        game_window(hero["action_place"])

        window.blit(hero_picture, (hero["x"], 155 - (i * 25)))

        display_attachments(hero["action_place"])

        display_teleport(hero["action_place"])

        display_rotor(hero["action_place"])

        pygame.display.update()



        sleep(0.05)

    # na chwilkę bohater "zawisa" w powietrzu

    sleep(0.04)

    # opadanie

    for i in range(5):

        game_window(hero["action_place"])

        window.blit(hero_picture, (hero["x"], 35 + (i * 25)))

        display_attachments(hero["action_place"])

        display_teleport(hero["action_place"])

        pygame.display.update()

        sleep(0.05)

def get_rotor(place):

    # wykonujemy podskok

    hero_jump()

    # teraz sprawdzamy lokalizację

    if place not in rotors["locations"]:

        return None

    # i czy w ogóle w tej lokalizacji już nie był zebrany

    if rotors["collected"][place]:

        return None

    # sprawdzamy, czy nasz bohater jest pod rotorem

    rotor_x = rotors["locations"][place]

    if abs(hero["x"] - rotor_x) < 50:

        # na koniec aktualizujemy dane o zebranym rotorze

        rotors["collected"][place] = True

        # sprawdzamy, czy wszystkie są zebrane

        rotors["all_found"] = all(rotors["collected"].values())

def display_enigma(place):

    if rotors["all_found"] is False:

        return None

    if place not in hero["enigma_location"]:

        return None

    # wyświetlanie enigmy, jeśli są wszystkie rotory i odpowiednia lokalizacja

    enigma_picture = pygame.image.load(

        "/sandbox/images/rooms-enigma-machine-object.png"

    )

    window.blit(enigma_picture, (hero["enigma_location"][place], ENIGMA_Y))

def decrypt(place):

    if rotors["all_found"] is False:

        return None

    if place not in hero["enigma_location"]:

        return None

    # sprawdzamy, czy bohater jest blisko Enigmy ... max. 70 pixeli

    # metoda values() zwraca dict_values, zamieniamy na list



    # i pobieramy pierwszy (jedyny) element o indeksie 0

    enigma_x = list(hero["enigma_location"].values())[0]

    # porównujemy wartość absolutną (wynik bez znaku)

    if abs(enigma_x - hero["x"]) > 70:

        return None

    enigma_display = pygame.image.load("/sandbox/images/rooms-enigma-

machine.jpg")

    window.blit(enigma_display, (0, 0))

    pygame.font.init()

    font = pygame.font.Font("/sandbox/fonts/SpecialElite-Regular.ttf", 20)

    # ustawiamy nazwę okna dla obsługi input()

    pygame.display.set_caption(place + " -> ENIGMA 

[EXIT/HERO/text_for_encrypt]")

    pygame.display.update()

    # wczytujemy

    decrypted_input = input()

    if decrypted_input.upper() == "EXIT":

        print("EXIT - ENIGMA")

        pygame.quit()

    # teraz rozszyfrowanie dla HERO

    elif decrypted_input.upper() == "HERO":

        print("Enrypted message for " + hero["name"] + " was: " + 

hero["enigma_secret"])

        machine = Enigma(

            stecker="AQ BJ",

            rotors=rotors["settings"],

            reflector="Reflector B",

            operator=True,

            word_length=5,

            stator="military",

        )

        machine.set_wheels("ABC")

        hero["enigma_decrypt"] = machine.parse(hero["enigma_secret"])

        decrypted_text = hero["enigma_decrypt"]

        print(

            "Decrypted message for " + hero["name"] + " is: " + 

hero["enigma_decrypt"]

        )

    else:

        machine = Enigma(

            stecker="AQ BJ",

            rotors=[("I", "C"), ("II", "B"), ("III", "A")],

            reflector="Reflector A",

            operator=False,

            stator="civilian",

        )

        machine.set_wheels("ABC")

        decrypted_text = decrypted_input.upper()

        hero["enigma_secret"] = machine.parse(decrypted_text)

        print("-------------------------------------------------------------")

        print("Encrypted message is: " + hero["enigma_secret"])

        print("Decrypted message is: " + decrypted_text)

    # przygotowujemy wyświetlenie



    window.blit(enigma_display, (0, 0))

    enigma_text = font.render(decrypted_text, True, pygame.Color("black"))

    window.blit(enigma_text, (130, 25))

    display_text = font.render(hero["enigma_secret"], True, 

pygame.Color("black"))

    window.blit(display_text, (130, 225))

    pygame.display.update()

    # przez chwilę wyświetlamy, ale niezbyt długo - 10 sek.

    sleep(10)

    return

# 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()),

    "enigma_location": None,

    "enigma_secret": None,

    "enigma_decrypt": None,

}

rotors = {

    "locations": {},

    "settings": None,



    "collected": {},

    "all_found": False,

}

pygame.init()

WINDOW_SIZE = (870, 435)

HERO_Y = 235

HERO_MIN_X = (10, 100)

HERO_MAX_X = (770, 650)

KEY_E = 69

KEY_P = 80

KEY_Q = 81

KEY_1 = 49

KEY_2 = 50

KEY_3 = 51

KEY_SPACE = 32

TELEPORT_Y = 265

ROTOR_Y = 80

KEY_END = 35

ENIGMA_Y = 240

# 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"])

    display_rotor(hero["action_place"])

    display_enigma(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
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    # 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_SPACE:

            # podskok + zbieramy rotor

            get_rotor(hero["action_place"])

        elif game_event.key == KEY_END or game_event.key == KEY_E:

            # dekodujemy szyfr

            decrypt(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()
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