Enigma - gra edukacyjna.
Programowanie w języku Python - wstęp
Kto z nas nie ma choćby jednego, najmniejszego sekretu? Zawsze znajdzie się jakaś informacja,
którą chcielibyśmy schować przed światem.

Obraz: By Robert Malmgren - [1], uploaded in english wikipedia on 11. Jan. 2005 by User:Matt
Crypto, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=258955
Stwórzmy prostą grą przygodową, jednocześnie ucząc się programowania w języku Python.
W naszej pracy wykorzystamy środowisko, które pozwala uruchomić grę w przeglądarce. W
ten sposób będziemy mogli udostępniać poszczególne rozdziały jako odrębne pliki. Na
końcu zaś zaprezentujemy jeden wspólny, zawierający pełną grę.
Nasz sekret wygląda tak:
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To tajemnicze zdanie zaszyfrowaliśmy wykorzystując Enigmę, niemiecką maszynę szyfrującą z
okresu II wojny światowej.
Enigma to po grecku „zagadka”. Holenderski inżynier Hugon Koch ani trochę nie przesadził,
tytułując tak swój pomysł – maszyna szyfrująca Enigma stała się jedną z największych zagadek
drugiej wojny światowej. Koch przekazał swój projekt Niemcowi, Arturowi Scherbiusowi i to on
zbudował niepozorne, przypominające maszynę do pisania urządzenie, które ukrywało w sobie
doskonały, nierozszyfrowywalny aparat elektromechaniczny.
Enigma składała się z 26-cio znakowej klawiatury, zestawu obracających się bębenków,
osadzonych na wspólnej osi, zwanych wirnikami oraz mechanizmu, który za każdym uderzeniem
w klawisz obracał jeden albo kilka wirników jednocześnie. Takie rozwiązanie czyniło powstające
szyfry niemożliwymi do odkodowania. Ilość kombinacji w Enigmie wynosiła 10 do potęgi 114. To,
uwaga: 5 172 165 503 971 832 752 302 775 832 450 732 675 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000. Liczba trudna do ogarnięcia możliwościami ludzkiego
umysłu, czyż nie?
No cóż, to był hit. Niemiecka firma Scherbius & Ritter nie nadążała z produkcją. Dostępu do
Enigmy pożądali politycy, wojskowi, a nawet panie z towarzystwa – każdy miał jakieś informacje,
które chciałby przekazać tylko adresatowi, bez udziału niepowołanych oczu.
Jednak moc tego wynalazku nabrała grozy wraz ze zbliżającą się wielkimi krokami drugą wojną

światową. Niełatwo było stawić opór niemieckiej machinie wojennej, która każdego dnia
pochłaniała tysiące ludzkich istnień, atakując zdezorientowaną i nieprzygotowaną do
bezwzględnej konfrontacji ludność. Tym większe znaczenie miał opór intelektualny, czyli po prostu
do walki zaprzęgnięto najtęższe umysły Europy.
Pierwsze, częściowe rozszyfrowanie kodów Enigmy udało się już w roku 1932. Dokonali tego
bardzo młodzi polscy kryptolodzy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Kryptologia
jest wyjątkowo trudną dziedziną matematyki. Łamanie skomplikowanych kodów wymaga
ogromnej wiedzy, przenikliwego umysłu i inteligencji, dlatego trudno o naprawdę wybitnych
specjalistów w tej dyscyplinie. To zupełnie niesamowite, że takich trzech spotkało się akurat na
tym samym kursie w Poznaniu. Na początku chłopcy pracowali w Biurze Szyfrów Oddziału II
Sztabu Głównego Wojska Polskiego, który mieścił się w Pałacu Saskim w Warszawie. Po wybuchu
wojny wszystko się skomplikowało i z konieczności przyspieszyło. Był to prawdziwy wyścig z
czasem, batalia o życie milionów ludzi. Enigmę nieprzerwanie doskonalono, ale nasi naukowcy
deptali Niemcom po piętach.
Pracę nad dekodowaniem hitlerowskich meldunków stały się priorytetem dla wszystkich państw
alianckich. Brytyjski wywiad wojskowy oznaczył Enigmę wojskowym kryptonimem ULTRA, jako
najtajniejszy z tajnych – złamanie kodu stało się najbardziej strzeżoną informacją. Rejewski,
Różycki i Zygalski, jako supereksperci zostali zaproszeni do brytyjskiego zespołu prowadzonego
przez Alana Turinga, dziś uważanego za ojca sztucznej inteligencji. Rozszyfrowywanie odbywało
się najpierw w Polsce, a po wybuchu wojny nasi geniusze musieli przedostać się do Francji.
Pracowali przemieszczając się skrycie między Francją a Algierem i Hiszpanią. W katastrofie
morskiej stracił wówczas życie jeden z nich, Jerzy Różycki. Rejewski i Zygalski po wielu perypetiach
i trudach, a nawet aresztowaniu, dotarli wreszcie do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczęli pracę w
jednostce radiowej Sztabu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych w Stanmore-Boxmoor pod
Londynem, gdzie pracowali do zakończenia wojny. Można by powiedzieć, że była to fantastyczna
przygoda, gdyby nie to, że odbywała się w tak dramatycznych i skrajnie niebezpiecznych
warunkach.
Złamanie szyfru Enigmy, zapewniło polskim naukowcom ważne miejsce na kartach historii świata.
Co to ma wspólnego z językiem programowania, grą, nauką? Okazuje się, że wiele.
Przede wszystkim, jeśli chcemy bawić się w szyfrowanie, nie potrzebujemy fizycznych urządzeń
(zresztą, dostępne są już tylko w muzeach). Wystarczy nam język programowania. Wykorzystamy
bardzo rozpowszechniony Python. Jak jednak zaprogramować w Pythonie Enigmę? Przecież nie
każdy jest jednocześnie matematykiem i kryptologiem, a na dodatek programistą!
Ciekawostka:
Dla języka Python istnieją moduły. W chwili pisania tego artykułu na stronie https://pypi.org/
możemy doliczyć się ponad 270 tysięcy modułów. To wielkie możliwości dla programistów.
Poniżej widzicie kod w języku Python, który realizuje szyfrowanie maszyną Enigma:
from enigma_module import *
use_these = [("I", "A"), ("II", "B"), ("III", "C")]
machine = Enigma(stecker="AQ BJ", rotors=use_these,
reflector="Reflector B", operator=True, word_length=5,
stator="military")
machine.set_wheels("ABC")
szyfrogram = machine.parse("Zaszyfrowany tekst")

Wynikiem działania takiego programu będzie zaszyfrowane zdanie:
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Świetnie, kilka linijek kodu i mamy zaszyfrowany tekst! Tylko jak wymyślić te kilka linijek? Skąd się
wzięła nasza Enigma? Dlaczego to wszystko wygląda na trudne, choć miało być takie proste?
Czas opowiedzieć o importowaniu - nie takim jak import towarów z zagranicy, lecz o Pythonowym
mechanizmie, który pozwala programistom z całego świata dzielić się z innymi swoją pracą. My
również możemy z niej korzystać.
Spójrzmy na pierwszą linijkę kodu:
from enigma_module import *

Widzimy tu magiczne słowo import - i to jest właśnie piękny mechanizm języka Python, który
będziemy wykorzystywać w budowaniu naszej gry, przy okazji ucząc się języka.
W Internecie, pod adresem https://pypi.org/ znajduje się serwis poświęcony różnym projektom,
które możemy włączyć do naszego programu właśnie za pomocą polecenia import.

Czy to widzicie? W chwili kiedy piszemy ten artykuł, istnieje ponad 250 000 projektów, w które
zaangażowanych jest prawie 450 000 osób! Wyobraźmy sobie - tylu mieszkańców ma miasto
wielkości Gdańska (około 468 000 mieszkańców w roku 2020)!
Zazwyczaj, aby móc importować projekty i z nich korzystać, musimy je instalować na komputerze.
Jednak dzięki nowemu podejściu wszystko, czego potrzebujemy do stworzenia gry, będzie
zainstalowane na serwerze. To na nim zbudujemy i uruchomimy grę.
Skupimy się wyłącznie na tym, co najważniejsze, czyli na nauce programowania. Będziemy używać
różnych klocków, z których zbudujemy grę, a przy okazji nauczymy się tworzyć programy w języku
Python.
Warto wiedzieć:
W grudniu 1989 roku, szukałem hobbistycznego projektu programistycznego, który wypełniłby mi
czas w przedświątecznym tygodniu. Moje biuro miało być zamknięte, ale dysponowałem
domowym komputerem. Zdecydowałem się więc napisać interpreter nowego języka skryptowego,
który zaprzątał mi wówczas myśli: wyobrażałem sobie pochodną języka ABC, przemawiającą do
hakerów Uniksa i C. Jako roboczą nazwę wybrałem "Python" ––– jestem bowiem wielkim fanem
"Latającego Cyrku Monty Pythona", tak o powstaniu tego języka programowania mówi sam
twórca.
Od tego czasu Python znalazł zastosowanie między innymi w:

serwisie YouTube --- do zarządzania platformą wykorzystuje się skrypty napisane w
Pythonie
serwisie Netflix --- umożliwia zastosowanie uczenia maszynowego w wielu kluczowych
aspektach związanych z jego unikalną, spersonalizowaną ofertą (na przykład w
algorytmach reklamujących lub polecających nowe produkty klientom w oparciu o ich
poprzednie preferencje, kiedy dane pobierane od użytkowników umożliwiają między
innymi przewidywanie, który odcinek jakiego serialu zostanie najprawdopodobniej
włączony o konkretnej godzinie w danym regionie)
serwisach Dropbox, Instagram, Spotify, Reddit --- powstały one przy użyciu języka
Python
ponad 60 projektach prowadzonych przez agencję NASA, należy do nich między innymi
APOD (Astronomy Picture of a Day) --- mikroserwis udostępniający różne zdjęcia

W naszej aplikacji wykonamy wszystko w taki sposób, aby rozwiązania techniczne pozostały
niewidoczne. Do nauki pozostanie nam wyłącznie kod w języku Python, który będzie realizował
grę.

Fabuła
Gra będzie posiadała prosty scenariusz - bohater (powiedzmy, Marian Zygalski), musi zebrać 3
rotory, które po złożeniu w całość pozwolą odszyfrować wiadomość.
Jednak w tej pozornie nieskomplikowanej fabule mieszczą się poważne wyzwania
programistyczne. Musimy sprawić, aby w oknie, w którym rozgrywa się akcja, zmieniały się tła. Nie
wystarczy też, żeby bohater lewitował – trzeba go zanimować, aby za naciśnięciem klawisza "w
lewo" lub "w prawo" odpowiednio się obracał. A i samo "przejście" pomiędzy kolejnymi miejscami
akcji jest kolejnym wyzwaniem dla programisty - w losowych miejscach umieścimy "teleporty",
które pozwolą naszemu bohaterowi poruszać się w przestrzeni.

A więc dla pewności, aby niczego nie przeoczyć, wypunktujmy wszystkie niezbędne elementy:
obsługa biblioteki zapewniającej wyświetlanie w oknie przeglądarki
sterowanie klawiaturą, co pozwoli animować postać
sterowanie klawiaturą, co pozwoli przemieszczać się pomiędzy lokalizacjami
sterowanie myszką (odczytywanie współrzędnych [x,y] klikniętego miejsca na ekranie), co
pozwoli na zbieranie rotorów
zmiany obrazków tła w zależności od miejsca, w którym znajduje się bohater

wyświetlanie różnych dodatkowych elementów (budowanie warstw na ekranie), dzięki czemu
bohater czasami będzie się skrywał za różnymi obiektami
algorytm całej gry oparty na pętli głównej oraz konkretnych zdarzeniach, które będziemy
obsługiwać za pomocą specjalnych funkcji
wszystkie dane będą przechowywane w specjalnych strukturach danych nazywanych
słownikami (ang. dict )
Dzięki takiemu podejściu nauczymy się najważniejszych konstrukcji programistycznych, różnych
typów danych, sposobów podejścia do rozwiązywania problemów algorytmicznych. Będzie to dla
nas solidna podstawa do przyszłej, samodzielnej nauki. Uczymy się przez całe życie, a informatyka
pod tym względem jest szczególnie wymagająca, bo zmiany w tej dziedzinie zachodzą w
zawrotnym tempie.

Licencje, czyli prawo: jak być legalnym
Oto trzy licencje, które wykorzystamy w naszym projekcie.
Enigma, projekt dostępny pod adresem https://github.com/ZAdamMac/python-enigma/ w
oparciu o licencję Apache Licencse 2.0
The MIT license
GNU Lesser General Public License v2.1
Jak widzicie, użyte są tu trzy różne licencje, jednak wszystkie one mają wspólne cechy:
pozwalają na komercyjne użycie oprogramowania
pozwalają na modyfikowanie oprogramowania
pozwalają na dystrybucję oprogramowania
Zatem możemy być spokojni - nie łamiemy prawa, nie kradniemy niczyjej własności intelektualnej.
Korzystamy z pracy innych osób, lecz na dopuszczonych warunkach.
W ten sposób praca innych może być wykorzystywana nawet w celach zarobkowych, na przykład,
kiedy mamy pomysł na technologiczny startup. To pozwala na spore oszczędności. Zwłaszcza,
kiedy nie jesteśmy zamożni.

Pragniemy stworzyć środowisko, które pozwoli uczyć się niezależnie, poprzez czytanie kolejnych
artykułów i próby na własną rękę. Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych czasach ważną
kompetencją młodych ludzi jest samodzielne doskonalenie się. Chcemy dać im narzędzia, które
umożliwią swobodną pracę we własnym zakresie.
Korzystając z Pythona w przeglądarce, skupimy się na samym kodzie. Wszystkie biblioteki,
moduły, dodatki niezbędne do technicznego działania naszej gry będą już tam dostępne. Do nauki
potrzeba jedynie przeglądarki WWW, takiej jak Firefox lub Google Chrome. W kolejnych artykułach
będziemy wspólnie budować kolejne etapy gry.
Mamy nadzieję, że zechcecie nam towarzyszyć. Serwis jest dostępny pod adresem https://kodujw
pythonie.pl/enigma, a jeśli chcecie podjąć samodzielne próby, możecie wszystkie te elementy
zainstalować na własnym komputerze - dokładne wskazówki znajdziecie w ramce Lokalna
instalacja
Zapraszamy do wspólnej podróży w krainę programowania.

Ramka Lokalna instalacja:

Aby zainstalować środowisko na własnym komputerze, potrzebujemy lokalnego serwera WWW
(Polecamy pakiet XAAMP https://www.apachefriends.org/pl/index.html lub bardziej
zaawansowane Linux i Apache).
Następnie pobieramy z repozytorium GitHub wszystkie pliki, rozpakowujemy je do katalogu
serwera, uruchamiamy przeglądarkę, a w pasku adresu wpisujemy http://localhost/enigma_web/ i
cieszymy się lokalnym środowiskiem.

Zapamiętajcie:
Python to język programowania, który umożliwia tworzenie dodatków, tzw. "modułów"
Dzięki pracy ludzi dobrej woli programiści na całym świecie mogą wykorzystywać efekty
pracy innych
Licencje Open Source pozwalają na nieskrępowany rozwój oprogramowania

O autorach:
Adam Jurkiewicz - haker edukacji, członek nieformalnej grupy SuperbelfrzyRP. Absolwent kursów
Massachusetts Institute of Technology oraz IBM Professional Data Science z języka
programowania Python.
Zdobywca wyróżnienia Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce, trener
języka programowania Python, robotyki. Programista, administrator systemów UNIX/Linux,
twórca remiksu edukacyjnego FREE_Desktop - remiksu systemu operacyjnego dla wolnych ludzi,
legalnego i darmowego dla wszystkich - dostępnego na stronie http://free-desktop.pl Współautor
treści z języka Python w projekcie E-Podręczniki do kształcenia ogólnego dla klas
ponadgimnazjalnych.
Katarzyna Wasilkowska - autorka licznych powieści i opowiadań dla dzieci i młodzieży,
odpowiedzialna za opiekę literacką projektów Fundacji Rozwoju Edukacji Cyfrowej, m. in. książki
Koduj w Pythonie - tworzymy grę przygodową.

