
Rodział 06. Animowanie postaci –
manipulowanie wartościami i
właściwościami obiektów

 

ENIGMA - Poznaj zagadkę Enigmy, tworząc grę przygodową w Pythonie  

W tym rozdziale nasza gra zacznie przybierać oczekiwany kształt. Nie będziemy już zmieniać 
bloków kodu wewnątrz funkcji, jedynie je dopieścimy.

Rozpoczniemy od wyświetlenia bohatera. Dla przykładu wybierzmy majora Henryka Zygalskiego, 
matematyka i kryptologa, który przyczynił się do złamania Enigmy tworząc specjalne, perforowane 
arkusze papieru. Te arkusze przeszły do historii jako płachty Zygalskiego.

W poprzednim rozdziale dowiedzieliście się, że nazwa wyświetlanego pliku budowana jest za 
pomocą funkcji hero_get_picture() , która wygląda tak:

Widzimy, że bazuje ona na 3 elementach słownika:

hero["filename"]  – nazwisko bohatera zapisane małymi literami bez polskich znaków 
diakrytycznych, będzie częścią nazwy pliku
hero["direction"]  – kierunek (lewo lub prawo), w którym będzie się poruszał nasz 
bohater
hero["frame"]  – numer klatki obrazu

Teraz przeskoczymy na chwilę na początek naszego programu, do linii nr 145. Tak, to w tym 
miejscu zaczyna się właściwy algorytm działania.

def hero_get_picture():

    return (

        "character-"

        + hero["filename"]

        + "-"

        + hero["direction"]

        + "-0"

        + str(hero["frame"])

        + ".png"

    )

pygame.init()

WINDOW_SIZE = (870, 435)

HERO_Y = 235

HERO_MIN_X = (10, 100)

HERO_MAX_X = (770, 650)

KEY_Q = 81

# tworzymy obiekt okna tylko raz na początku

window = pygame.display.set_mode(WINDOW_SIZE)

# ustawiamy parametry klawiatury

pygame.key.set_repeat(3000)
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Widzimy inicjalizację modułu pygame , uworzenie pewnych stałych wartości dla programu, 
stworzenie okna window  oraz ustawienie opóźnienia czasowego dla klawiatury, aby gra działała 
płynnie. Ta wartość została dobrana za pomocą moich prób i błędów. Można dowolnie ją zmieniać 
i obserwować, czy ma to wpływ na działanie programu.

Stałe, czyli niezmienialne wartości będziemy oznaczać nazwami obiektów i zapisywać je dużymi 
literami. To kwestia jedynie wizualna, w praktyce niczego nie wnosi (moglibyśmy zapisać hero_y  
zamiast HERO_Y  i skutek byłby identyczny), jednak stanowi sygnał dla programistów. Wkrótce 
wyjaśnię z jakiego powodu umieściłem tam takie, a nie inne wartości.

Spójrzcie, co mamy dalej w naszym programie. To będzie „kręgosłup” – coś, na czym będziemy 
opierać naszą grę: główny scenariusz (inaczej – algorytm).

Nieskończona pętla. Cóż to takiego? Znamy już pętlę for , która potrafi zrobić pewne działania 
określoną liczbę razy (na przykład tyle razy, ile elementów w obiekcie). Tymczasem pętla while  
działa tak długo, jak długo warunek stojący za tym słowem kluczowym ma wartość True . Zatem 
taki zapis, jak mamy tutaj będzie prawdą zawsze (tym samym będzie działać w nieskonczoność). 

Blok kodu rozpoczyna się wywołaniem funkcji wyświetlającej okno, potem bohatera, a następnie 
dodatków. Na końcu wywołujemy zdefiniowaną metodę pygame.display.update()  

Zwróćmy szczególną uwagę na kolejne linijki:

# nieskończona pętla

while True:

    # aktualizujemy wszystkie elementy na ekranie

    game_window(hero["action_place"])

    display_hero()

    display_attachments(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 == KEY_Q:

            # to zakończy działanie gry - przerwiemy wykonywanie pętli while

            break



Wywołujemy standardowe metody modułu pygame  aby pobrać zdarzenie (na przykład naciśnięcie 
klawisza na klawiaturze lub kliknięcie myszką) i czyścimy tzw. „bufor klawiatury” na wypadek, gdyby 
gracz przytrzymał naciśnięty klawisz na klawiaturze.

Następnie mamy ciekawą instrukcję warunkową:

Zarówno game_event.type  jak i pygame.QUIT  to elementy zdefiniowane w module – 
rozpoznajemy ich znaczenie tłumacząc nazwy na język polski, a dodatkowo w komentarzu 
możemy przeczytać dokładnie, kiedy typ zdarzenia przyjmuje wartość pygame.QUIT  – po 
kliknięciu na zamykający okno gry znak "X". Sprawdźmy, czy zadziała! 

Teraz dowiecie się, że słowo kluczowe break  służy przerwaniu wykonywania bloku kodu 
wewnątrz pętli while  (lecz działa identycznie w przypadku pętli for ). W tym momencie 
przeskakujemy na sam koniec kodu naszego programu, gdzie czeka:

Wróćmy do kodu:

Mamy tu dwie instrukcje warunkowe, jedna zagnieżdżona jako blok kodu drugiej. Jeśli typ 
zdarzenia będzie miał wartość pygame.KEYDOWN  (stała modułu oznaczająca wciśnięcie klawisza na 
klawiaturze, dla akcji „puszczenia” klawisza mamy osobną stałą), wówczas sprawdzamy dopiero, 
jaki klawisz został naciśnięty. Służy temu konstrukcja:

# 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

# koniec gry, koniec pętli while

pygame.quit()

# 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 == KEY_Q:

        # to zakończy działanie gry - przerwiemy wykonywanie pętli while

        break



Można by oczekiwać kilku kolejnych konstrukcji if warunek: , lecz ja zastosowałem tutaj strukcję 
działającą trochę inaczej. Mianowicie, kiedy którykolwiek warunek zostaje spełniony, dalsze 
warunki przestają być sprawdzane. To bardzo ważne – programując, musimy dokładnie zdawać 
sobie sprawę ze sposobu, w jaki działa nasz kod. Taka konstrukcja będzie idealna dla sprawdzania 
naciśniętych klawiszy, ponieważ zawsze tylko jeden klawisz będzie przetwarzany w pętli.

Czas przeanalizować kod poszczególnych funkcji dodatkowych, wykonywanych wewnątrz naszej 
pętli while True: . Ich nazwy są tak dobrane, abyśmy od razu orientowali się, do czego służą. To 
dobra metoda pisania programów. Nazywamy funkcje zgodnie z ich działaniem.

Jako pierwsza wywoływana jest funkcja game_window(hero["action_place"]) . Jej parametrem 
jest element słownika hero . O słownikach pisałem w poprzednim rozdziale, teraz zastosujemy tę 
wiedzę w praktyce. W naszym kodzie umieściliśmy słownik bohatera, zawierający najważniejsze 
elementy sterujące:

Część kluczy zapewne nie wymaga wyjaśnienia, jak na przykład "filename", "x" . Ale omówmy 
je wszystkie dla porządku:

"name" : tu przechowujemy nazwisko bohatera, które będziemy wyświetlać w nagłówku okna 
gry
"filename" : część nazwy pliku dla danego bohatera
"x" : współrzędna na osi X , gdzie znajduje się bohater na starcie programu (wartość losowa 
między 10 a 700 pixeli)
"y" : współrzędna na osi Y , gdzie znajduje się bohater w trakcie gry
"frame" : kolejny numer kadru dla wyświetlania ruchu postaci; możemy już teraz 
powiedzieć, że będzie 8 plików graficznych z kolejnymi etapami ruchu postaci w prawo i 8 
plików dla ruchu w lewo (dzięki temu licznikowi będziemy animować naszą postać)
"direction" : to również jeden z elementów nazwy pliku bohatera
"action_place" : lokalizacja choice(places.keys())  (w poprzednim rozdziale była mowa 
o jej działaniu)

Zatem nasza niemal gotowa funkcja game_window()  (później jeszcze dodamy tu pewien element), 
wygląda ciągle tak samo jak w poprzednim rozdziale. Podobnie pozostałe funkcje związane z 
wyświetleniem elementów obrazu pozostają bez zmian.

Pojawia się nowa funkcja, związana z obsługą klawiszy strzałek:

if warunek1:

    # blok 1

elif warunek2:

    # blok 2

elif warunek3:

    # blok 3

hero = {

    "name": "Zygalski",

    "filename": "zygalski",

    "x": randint(10, 700),  # losujemy współrzędną X

    "y": 155,

    "frame": 0,

    "direction": "right",

    "action_place": choice(places.keys()),

}



Przypomnijmy sobie instrukcję warunkową:

Wywołujemy funkcję w zależności od naciśniętego klawisza. Możemy zobaczyć, że parametry 
mówią same za siebie – nasz bohater poruszy się w lewo bądż w prawo o 10 pikseli. Wewnątrz tej 
funkcji wykonujemy różne działania:

sprawdzamy, czy w ogóle podano parametry
ustalamy hero["direction]"  bazując na parametrze funkcji
zwiększamy o 1 wartość hero["frame"] , aby wyświetlić kolejną wersję postaci
sprawdzamy, czy nie przekroczyliśmy wartości 7 (czyli ósmego kadru, ponieważ liczymy od 
zera), i jeśli tak, przypisujemy wartość 0, co oznacza, że zaraz będziemy ponownie zwiększać 
wartość do 7
w zależności od wartości parametru direction , zwiększamy lub zmniejszamy wartość 
współrzędnej X  (korzystamy z funkcji abs() , która zawsze zwraca wartość bezwzgędną 
liczby)
na końcu realizujemy odbijanie się od ściany, czyli proste sprawdzenie – jeśli wartość 
współrzędnej X  przekroczy pewną graniczną wartość, przenosimy bohatera na inną

Do odbijania się uzywamy dwóch stałych zdefiniowanych jako tuple  :

# 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)

    # teraz blokujemy możliwość opuszczenia planszy

    # wartości liczone w pixelach, możemy je zmienić, wówczas bohater będzie 

odbijał się od ściany

    if hero["x"] < HERO_MIN_X[0]:

        hero["x"] = HERO_MIN_X[1]

    if hero["x"] > HERO_MAX_X[0]:

        hero["x"] = HERO_MAX_X[1]

if game_event.key == pygame.K_LEFT:

    hero_move("left", 10)

elif game_event.key == pygame.K_RIGHT:

    hero_move("right", 10)



Sprawdźmy, co się stanie, jeśli będziemy zmieniać ich wartości! Eksperymentujmy.

Na koniec tego rozdziału przypomnijmy sobie wszystkie najważniejsze elementy:

pętla while True  to przykład pętli nieskończnej, możemy przerwać jej działanie za pomocą 
polecenia break
biblioteka pygame daje nam pewne zdefiniowane elementy, jak obsługa zdarzeń
istnieje konstrukcja if...elif...elif , pomocna przy tworzeniu algorytmu programów

Kod do tego rozdziału jest zawarty w pliku rozdzial_06.py – możemy go wczytać, uruchomić, 
dowolnie modyfikować i wielokrotnie do niego wracać. Sprawdźmy, jak nam to wychodzi:

HERO_MIN_X = (10, 100)

HERO_MAX_X = (770, 650)

import pygame

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 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)

    # teraz blokujemy możliwość opuszczenia planszy

    # wartości liczone w pixelach, możemy zmienić je, wówczas bohater będzie 

"odbijał się" od ściany

    if hero["x"] < HERO_MIN_X[0]:

        hero["x"] = HERO_MIN_X[1]

    if hero["x"] > HERO_MAX_X[0]:

        hero["x"] = HERO_MAX_X[1]

# 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",

    },

}

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

# tworzymy obiekt okna tylko 1 raz na początku

window = pygame.display.set_mode(WINDOW_SIZE)

# ustawiamy parametry klawiatury

pygame.key.set_repeat(3000)



ENIGMA - Poznaj zagadkę Enigmy, tworząc grę przygodową w Pythonie  

# nieskończona pętla

while True:

    # aktualizujemy wszystkie elementy na ekranie

    game_window(hero["action_place"])

    display_hero()

    display_attachments(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 == KEY_Q:

            # to zakończy działanie gry - przerwiemy wykonywanie pętli while

            break

# koniec gry, koniec pętli while

pygame.quit()
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