Rozdział 02. Tworzymy własne funkcje
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W poprzednim rozdziale nauczyliśmy się podstawowej funkcji print() , poznaliśmy podstawowe
typy danych, dowiedzieliśmy się czym są komentarze i jaką rolę spełniają puste linie w środku
programu. Tym razem zajmiemy się funkcjami w programowaniu, a także poznamy instrukcje
warunkowe.
Zapewne na lekcjach matematyki mieliście do czynienia z funkcjami, wykresami, osiami X oraz Y.
W językach programowania funkcje pełnią też inne role.
Słownik Języka Polskiego PWN opisuje funkcję jako „możliwość wykonania określonej operacji
przez urządzenie lub program komputerowy”. Potraktujmy ją tak i my. Możemy myśleć o funkcji
jak o pewnym narzędziu, które ma za zadanie wykonać określoną pracę. Na przykład młotek
najczęściej służy do wbijania gwoździ, a długopis do pisania. Nie zastanawiamy się specjalnie, co
sprawia, że kiedy przyłożymy długopis do kartki papieru, powstaje ślad, stanowiący pismo. Po
prostu wiemy, jak używać długopisu. Tak jest też z funkcjami – nie musimy wiedzieć dokładnie, jak
są zbudowane, istotne, że wiemy, co chcemy z ich pomocą osiągnąć i jak z nich korzystać.
Czasami jednak, żeby ułatwić sobie pisanie własnego programu tworzymy funkcje pozwalające
budować przejrzysty kod. Często dzięki nim możemy wyodrębnić konkretne problemy i wówczas
różne długie polecenia zastępujemy wywoływaniem odpowiednich funkcji. Taki sposób może
wydawać się nam na początku niezrozumiały lub nawet dziwny, ale w kolejnych rozdziałach
zobaczycie, że naprawdę pomaga w zrozumieniu sposobów tworzenia programów.

Podstawowa funkcja – wykonujemy pewne zadanie
W języku Python zapisujemy funkcję w następujący sposób:
def function_name():
# indented code block
print("To jest kod, który")
print("wykonuje nasza funkcja.")

Musimy pamiętać o regułach tego zapisu. Przede wszystkim musi wystąpić słowo def - to skrót
od angielskiego define . Potem potrzebna jest, zapisana za pomocą małych liter nazwa funkcji,
po której występują nawiasy okrągłe, a po nich znak dwukropka, jako początek bloku kodu. W
języku Python, początek bloku kodu jest oznaczany za pomocą wcięcia (domyślnie wynosi ono
cztery spacje). W następnej kolejności mamy już blok kodu, a więc dalsze instrukcje i funkcje.

Blok kodu - 4 spacje [ramka]
W różnych językach programowania znajdziemy odmienne sposoby definiowania bloku kodu
(czyli zgrupowanych instrukcji). Najczęście są to nawiasy. W języku Python blok kodu definiowany
jest za pomocą odstępu od lewej skrajnej kolumny w pliku źródłowym i wynosi cztery spacje.

Nasza przykładowa funkcja wypisuje na ekranie pewną informację. Wywołanie (uruchomienie) jej
spowoduje wykonanie wszystkich poleceń i komend zawartych w bloku kodu, czyli tak zwanego
„ciała” funkcji. W ten sposób możemy zmniejszyć ilość kodu. Jeśli chcielibyśmy w naszym
programie wykonać „coś” wielokrotnie, zapisujemy to w postaci funkcji.
Pamiętajmy o tym drobnym elemencie – okrągłe nawiasy, bez nich funkcja nie działa. Kiedy
przypadkiem o nich zapomnimy i spróbujemy wywołać funkcję, nie zobaczymy żadnego
komunikatu o błędzie lecz program będzie działał inaczej, niż byśmy tego oczekiwali. To jeden z
większych problemów, jakie możemy napotkać – trudno jest znaleźć miejsce, w którym
popełniliśmy błąd.
Spójrzcie poniżej. To definicja naszej funkcji w Pythonie, najpierw wywołana bez użycia nawiasów,
a następnie z nawiasami. Sami zaobserwujcie różnicę. Dopiero użycie nawiasów powoduje, że kod
zawarty w funkcji jest wykonywany. Bez nich możemy dowiedzieć się jedynie pod jakim adresem
pamięci operacyjnej w komputerze Python przechowuje naszą funkcję (to dosyć skomplikowany
temat i nie potrzebujemy się nim zajmować). Dopiero użycie nawiasów daje nam pożądany efekt.
Funcja przedstawi informacje na ekranie.

Skoro nauczyliśmy się, w jaki sposób definiować oraz wywoływać funkcje, musimy poznać bardziej
zaawansowane elementy.

Funkcja zwracająca wartość
W życiu często zadajemy pytania, na które oczekujemy odpowiedzi, na przykład:
„Czy pada deszcz? Jeśli tak, muszę założyć kurtkę.”
Możemy pytać siostrę, brata, ojca, matkę, kolegę, koleżankę, a oni nam odpowiedzą.
Potraktujmy zatem funkcję jako pytanie i jednocześnie jako osobę udzielajacą na nie odpowiedzi.
Odpowiedzią jest wartość, jaką funkcja „zwraca”. W przypadku naszego pytania o pogodę możemy
skonstruować funkcję o nazwie czy_pada(), która odpowie nam zawsze Prawdę. Odpowie, a to
zupełnie co innego niż wyświetlenie odpowiedzi. Oczywiście od razu nasuwa się pytanie – no
dobrze, ale co, jeśli nie pada? Wrócimy do tego później. Teraz poznamy sposób zapisu takich
funkcji oraz sposób odbioru danych.
Zobaczmy to na przykładzie.
def czy_pada():
# blok kodu - na razie nic tu nie ma
# teraz słowo kluczowe, które zwraca wartość
return True

# teraz sposób wykonania
pada = False
print("Zawartość obiektu ", pada)
# teraz przypisujemy do zmiennej wynik działania funkcji
pada = czy_pada()
# i sprawdzamy ponownie
print("Zawartość obiektu ", pada)
# wynik działania takiego kodu
Zawartość obiektu

False

Zawartość obiektu

True

Widzimy, że do obiektu o nazwie pada przypisaliśmy wartość False , a chwilę później funkcja
zwróciła do niego wartość True . W ten sposób działa przypisanie wartości zwracanych przez
funkcję do obiektów w języku Python.
Ważne! – stosujemy pojedynczy znak "=" , to bardzo ważne!

W Pythonie wszystko jest obiektem!
Takie stwierdzenie możemy przeczytać w niejednym dokumencie w sieci Internet, w książce, lub
usłyszeć na konferencji. Python jest w pełni obiektowym językiem programowania. Dlatego też nie
bójmy się, stosujmy nazewnictwo zmienna/obiekt wymiennie, a właściwie częściej piszmy lub
mówmy raczej o obiektach niż o zmiennych.

Funkcja z parametrami
Poza takim sposobem definiowania funkcji, będziemy mówić komputerowi, żeby zrobił coś z
danym obiektem lub obiektami, na przykład podczas wykonywania pewnych operacji, dajmy na to
– arytmetycznych. Wiemy już, że funkcje upraszczają kod oraz pozwalają wykonać wielokrotnie
powtarzalne działania. Zatem przeanalizujmy kod funkcji, która pozwoli na obliczenie wskaźnika
masy ciała (ang. BMI):
def bmi(waga, wzrost):
# blok kodu - obliczenie
wynik = waga / wzrost ** 2
return wynik
# teraz wywołujemy tą samą funkcję z różnymi parametrami
obliczone_bmi = bmi(60, 1.7)
print("Obliczone BMI wynosi", obliczone_bmi)
obliczone_bmi = bmi(77, 1.7)
print("Obliczone BMI wynosi", obliczone_bmi)
obliczone_bmi = bmi(40, 1.7)
print("Obliczone BMI wynosi", obliczone_bmi)
# wynik działania takiego programu to:
Obliczone BMI wynosi 20.761245674740486
Obliczone BMI wynosi 26.643598615916957
Obliczone BMI wynosi 13.84083044982699

Z łatwością zauważycie, że skomplikowane obliczenia arytmetyczne wykonano dla różnych danych
wejściowych, oczywiście otrzymując różne wyniki. Dzięki takiemu zapisowi możemy „przekazywać”
do funkcji różne dane (nazywamy je wartościami parametrów), a uzyskujemy pewien wynik, który
funkcja zwraca nam (nazywamy to zwracanym obiektem).
WAŻNE! Wywołując funkcję musimy podać tyle wartości, ile jest parametrów w jej definicji. Od tej
zasady co prawda istnieją wyjątki, ale nie będziemy się nimi zajmować. Jeśli ktoś jest ciekawy,
może poszukać w sieci artykułów ze słowami kluczowymi python *args **kwargs . Do
stworzenia naszej gry nie będziemy potrzebowali takich konstrukcji, skupimy się na prostych
elementach języka.

Sprawdzanie parametrów wewnątrz funkcji
Świetnie! Potrafimy już wiele, tylko… co jeśli pojawią się dane, które spowodują błąd w naszym
programie? Na przykład wywołamy funkcję z wartościami, które spowodują dzielenie przez zero?
Albo jeśli w ogóle nie podamy liczb, tylko String lub inny typ danych?
Rzućmy okiem na prawdopodobne błędy:

Na pewno bez problemu przeczytacie te angielskie komunikaty:
dzielenie przez zero (ZeroDivisionError)
niewspierane typy dla dzielenia (TypeError)

Trochę trudniej zrozumieć, dlaczego się pojawiają. A może nie? Przeanalizujmy kod i spróbujmy
dojść, co może być powodem takich błędów.
Intuicja na pewno podpowiada nam, że:
wszystkie wartości parametrów muszą być liczbami
wzrost nie może być zerem
Zatem musimy naszą funkcję „udopornić” na możliwe błędne dane. Wykonamy to w prosty, ale
skuteczny sposób. Na początku sprawdzimy, czy nie występuje jakaś kombinacja danych, która
jest niepożądana (wówczas od razu zakończymy działanie i zwrócimy jakąś wartość błędu, np.
None ). Jeśli nie wystąpi któraś z sytuacji problemowych, wykonamy nasze operacje. Przykładowy

kod może wyglądać tak:
def bmi(waga, wzrost):
# sprawdzamy warunki

if type(waga) is not int and type(waga) is not float:
return None
if type(wzrost) is not int and type(wzrost) is not float:
return None
if wzrost == 0:
return "Dzielenie przez zero"
# blok kodu - obliczenie
wynik = waga / wzrost ** 2
return wynik
# teraz wywołujemy tą samą funkcję z różnymi parametrami
obliczone_bmi = bmi(60, 1.7)
print("Obliczone BMI wynosi", obliczone_bmi)
obliczone_bmi = bmi("A", 1.7)
print("Obliczone BMI wynosi", obliczone_bmi)
obliczone_bmi = bmi(40, 0)
print("Obliczone BMI wynosi", obliczone_bmi)
# wynik działania takiego programu to:
Obliczone BMI wynosi 20.761245674740486
Obliczone BMI wynosi None
Obliczone BMI wynosi Dzielenie przez zero

Udało się! Działa! Jak widzicie, nawet podanie zupełnie złych danych nie powoduje pojawiania się
komunikatów o błędzie! Nasza funkcja sama radzi sobie z takimi sytuacjami.
Musimy teraz jednak mocno się skupić i zrozumieć, co się zachodzi w naszej funkcji.
Zauważcie, że słowo kluczowe return występuje kilka razy. To nie jest błąd. Funkcja zwraca różne
wartości w zależności od danych wejściowych. Widzimy to dokładnie w momencie, kiedy
uruchomimy nasz kod i zobaczymy na własne oczy wyniki działania. Jendak dla pełnego
zrozumienia musimy wyjaśnić sobie taki dziwny kod.

Instrukcja warunkowa.
if type(waga) is not int and type(waga) is not float:
return None

Pozwala ona na wykonywanie różnych poleceń w zależności od spełnienia warunku logicznego. W
naszym przypadku warunek ten jest dosyć skomplikowany, lecz możemy spróbować go
zinterpretować: Jeśli typ wagta nie jest type int i jednocześnie nie jest typem float - wykonaj return (a
więc zwróć) wartość None . W ten sposób badamy parametry, jeśli którykolwiek z nich nie będzie
ani liczbą całkowitą (int) ani zmiennoprzecinkową (float), wówczas obliczenia nie będą
wykonywane.
Na koniec sprawdzamy, czy wzrost nie jest zerem, w takim wypadku zwracamy napis
"Dzielenie przez zero" .

Dopiero, kiedy żaden z tych warunków nie będzie prawdziwy, przystępujemy do obliczeń i
zwracamy wartość liczbową.
O instrukcjach warunkowych opowiem więcej w kolejnych rozdziałach.

Importowanie funkcji z modułów
Poza tymi możliwościami w Pythonie dysponujemy jeszcze pewnymi funkcjonalnościami, które
pozwalają nam bardzo mocno rozbudowywać programy.
W poprzednim rozdziale mogliście zobaczyć taki kod:
# to jest szablon dla naszych testów
import pygame
pygame.quit()
# powyższy kod musi zawsze pozostać, nie będziemy go na początku tłumaczyć

Wtedy nie poświęciłem mu zbyt wiele czasu, zajmiemy się nim teraz. Na razie zapamiętajcie, że
słowo kluczowe import pozwala zwiększać możliwości naszych programów o różne zewnętrzne
funkcje. Wiecie, że istnieje serwis internetowy https://pypi.org, w którym znajdziemy wiele różnych
modułów. Możemy domyślać się, że powyższy kod wykonuje wczytanie funkcji modułu pygame i
od razu coś zamyka – pygame.quit() . Widzimy nawiasy, zatem wiemy, że uruchamiamy jakąś
funkcję quit . Nie definiowaliśmy jej, ona jest już zdefiniowana w tym module. W kolejnym
rozdziale o importowaniu opowiem szczegółowo.

Na koniec przypomnijmy sobie wszystkie najważniejsze elementy tego rozdziału:
funkcje pozwalają nam uporządkować kod programu i wydzielić pewne elementy
aby zdefiniować funkcję, używamy słowa kluczowego def
aby wykonać funkcję, używamy nawiasów okrągłych, np. nasza_funkcja()
wywołując funkcję z parametrami podajemy zawsze tyle wartości, ile zdefiniowaliśmy w
funkcji
słowo kluczowe return kończy działanie funkcji
brak słowa kluczowego return nie jest błędem, Python domyślnie wykona return None
bez naszego udziału

Kod do tego rozdziału znajdziecie w pliku rozdzial_02.py – możemy go wczytać, uruchomić,
dowolnie modyfikować i wielokrotnie do niego wracać. Sprawdźmy, jak nam to wychodzi:
# sposoby definiowania funkcji
# to jest szablon dla naszych testów
import pygame
pygame.quit()
# powyższy kod musi zawsze pozostać, nie będziemy go na początku tłumaczyć

def fun():
print("To jest tzw. 'ciało funkcji', inaczej: 'blok kodu'.")
print("Wykonywane jest kiedy wywołujemy funkcję.")
print("Koniec.")

def function_return_value():
print("Ta funkcja jeszcze dodatkowo 'zwraca' jakąś informację.")

informacja = "ENIGMA"
print(
"Do tego służy słowo kluczowe 'return' - gdy wystąpi, funkcja kończy
swoje działanie."
)
return informacja

def function_with_parameter(param1, param2):
print("Ta funkcja ma tzw. 'parametry':")
print(
"Parametr 1 o zawartości: ",
param1,
"Parametr 2 o zawartości: ",
param2,
)

def function_with_parameter_return_value(param1, param2):
print("Ta funkcja coś robi z parametrami...")
wynik = param1 + param2
print("I wynik 'zwraca' poprzez słowo kluczowe 'return'.")
return wynik

def function_with_parameter_test_return_value(param1, param2):
# testujemy parametry, czy zawierają odpowiednie wartości
if param1 is None:
return None
# dla pewnych wartości również nic nie robimy
if param2 == "stop":
return None
print("Jeśli parametry są odpowiednie to dopiero działamy...")
wynik = param1 + param2
print("I wynik 'zwracamy' poprzez słowo kluczowe 'return'.")
return wynik

print("---[ Start ]---------------------------------------")
# wywołujemy po prostu funkcję, która coś robi
# nazywamy ją fun(), a nie function(),
fun()
print("---------------------------------------------------")
# inicjujemy zmienną
returned_value = "Informacja..."
print(returned_value)
print("---------------------------------------------------")
returned_value = function_return_value()
print(returned_value)
print("---------------------------------------------------")
# teraz wywołanie funkcji z parametrami:
function_with_parameter("Pierwszy", "Drugi")
print("---------------------------------------------------")
# tutaj wystąpi błąd, jeśli nie podamy parametry wymaganego

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

# teraz funkcja, która zwraca różne wartości
returned_value = "Informacja..."
print(returned_value)
print("---------------------------------------------------")
returned_value = function_with_parameter_return_value(1, 3)
print(returned_value)
print("---------------------------------------------------")

returned_value = function_with_parameter_return_value(
"ENIGMA ", "to maszyna szyfrująca"
)
print(returned_value)
print("---------------------------------------------------")
# musimy uważać, aby nie podać złych typów danych
# gdyż wystąpi błąd - możemy odkomentować poniższą linię i sprawdzić błąd
# returned_value = function_with_parameter_return_value(1, "Zły typ danych")
returned_value = function_with_parameter_test_return_value(
"ENIGMA ", "to maszyna szyfrująca"
)
print(returned_value)
print("---------------------------------------------------")
returned_value = function_with_parameter_test_return_value("ENIGMA", "stop")
print(returned_value)
print("---------------------------------------------------")
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