Rozdział 08. Trzy rotory w losowych
pomieszczeniach
ENIGMA - Poznaj zagadkę Enigmy, tworząc grę przygodową w Pythonie

Hej! Poruszamy się już swobodnie po stworzonym przez nas świecie, teraz czas na rotory.
Przypomnijmy, na czym opiera się fabuła naszej gry. Niemcy już od lat dwudziestych XX wieku
szyfrowali depesze wojskowe za pomocą maszyn szyfrujących "Enigma". W tamtym czasie były to
najdoskonalsze urządzenia tego typu i kiedy wybuchła druga wojna światowa, dawały agresorom
olbrzymią przewagę. Materiały zdobywane przez wywiad wojskowy okazywały się
bezwartościowe, ponieważ nikt nie był w stanie ich odczytać. Władze polskiego wywiadu
postanowiły utworzyć specjalną komórkę, która będzie pracowała nad złamaniem szyfrów
stosowanych przez Niemców. Do prac deszyfracyjnych postanowiono włączyć młodych polskich
uczonych – genialnych matematyków: Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego
Różyckiego. To właśnie oni znaleźli klucz do Enigmy, tym samym umożliwiając zatrzymanie
potwornej wojennej machiny.
W podstawowej wersji Enigma była wyposażona w trzy rotory, odwzorujemy je w naszym
programie. Pamiętajcie, że korzystamy z zewnętrznego modułu (https://github.com/ZAdamMac/p
ython-enigma), co oznacza, że w każdej chwili możemy tam zajrzeć i przeanalizować kod. Teraz
jednak skupimy się na scenariuszu gry, a do kodu wrócimy w kolejnym rozdziale.

Tak będzie wyglądał jeden z naszych rotorów. Umieścimy je w różnych lokalizacjach gry, w
zależności od wybranego bohatera.
Na początek w programie przygotujemy strukturę, w której będziemy przechowywać dane o
rotorach:
rotors = {
"locations": {},
"settings": None,
"collected": {},
"all_found": False,
}

Przypominacie sobie funkcję intro_hero_choice() , w której podczas wyboru bohatera
ustawiamy pewne elementy? Oto przykład dla majora Rejewskiego, gdzie w instrukcji warunkowej
wpisujemy te elementy w strukturę rotors :
if game_event.type == pygame.KEYDOWN:
if game_event.key == KEY_1:
choosen = True
hero["name"] = "Rejewski"
hero["filename"] = "rejewski"
# 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))

Po takiej operacji nasza struktura będzie wyglądać w następujący sposób:
rotors = {
"locations": {
"Lwow_2": randint(20, 770),
"Niemcy_1": randint(20, 770),
"Francja_3": randint(20, 770),
},
"settings": [("I", "A"), ("II", "B"), ("III", "C")],
"collected": {},
"all_found": False,

Rotory, które ma odnaleźć major Rejewski, będą ukryte na lotnisku w Wasilkowie, na pokładzie
łodzi podwodnej oraz we Francji. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy spróbowali też innych
lokalizacji. Pamiętajcie – zawsze możecie modyfikowac kod, testować, sprawdzać!
Ustaliliśmy już lokalizacje naszych rotorów, pora zająć się wyświetlenem ich na ekranie. Kiedy
bohater znajdzie się w lokalizacji, która jest zawarta w słowniku będącym wartością klucza
rotors["localtions"] , wyświetli się obraz. Współrzędna X będzie losowana z wartości

pomiędzy 20 a 770, a współrzędna Y będzie stała: ROTOR_Y = 80 . Zatem przygotujemy funkcję:
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))

Tutaj nie powinno być dla nas niespodzianek. Najpierw upewniamy się, czy rotor ma prawo
znajdować się w wybranej lokalizacji. Jeśli nie, kończymy. Następnie sprawdzamy, czy nie został
zebrany w danej lokalizacji, a jeśli nie, to na końcu wyświetlamy go na ekranie.
Następnie sprawdzamy, czy nie został zebrany w danej lokalizacji, a jeśli nie, to na końcu
wyświetlamy go na ekranie.
Wywołanie tej funkcji dodajemy w pętli głównej:

# 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"])
pygame.display.update()

W tym momencie powinniśmy zobaczyć rotory na ekranie w lokalizacjach, które określiliśmy w
strukturze rotors["locations"] . Sprawdźmy.

Świetnie, czas na kolejną modyfikację. Musimy sprawić, że bohater weźmie rotor. Tym razem
rozpoczniemy od rozpisania potrzebnych działań:
1. Bohater podskakuje na ekranie po naciśnięciu klawisza Spacji niezależnie od tego, czy rotor
jest, czy go nie ma w danej lokalizacji
2. Jeśli podskok jest wykonany w okolicy rotora, bohater go zabiera
3. Zebrane rotory są wyświetlane w specjalnym miejscu na ekranie, zwanym kieszenią
Zacznijmy od pierwszego punktu. W kodzie głównym definiujemy stałą KEY_SPACE = 32 , a w
głównej pętli while True: dodamy kolejny warunek:
elif game_event.key == KEY_SPACE:
# podskok + zbieramy rotor
get_rotor(hero["action_place"])

Widzicie? Wywołaliśmy funkcję get_rotor() . Zobaczmy, jak należy ją zapisać, aby wszystko
działało zgodnie z założeniami:
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())

Omówmy krótko zachodzące w niej kolejno zdarzenia:
najpierw sam podskok (do tego wrócimy za chwilę)
sprawdzamy instrukcją warunkową, czy w danej tej lokalizacji powinien znajdować się rotor
sprawdzamy kolejną instrukcją warunkową, czy nasz bohater już wcześniej nie zabrał rotoru
z tej lokalizacji (patrz niżej * )
jeśli bohater jest w odległości mniejszej niż 50 pikseli od rotoru, to:
dla danej lokalizacji ustawiamy wartość True dla rotors["collected"][place] =
True (to spowoduje, że ten kod nie wykona się już dla tej lokalizacji * )

sprawdzamy, czy wszystkie rotory są zebrane: all(rotors["collected"].values())
Ważny element to rotors["collected"].values() . Metoda values() w postaci obiektu typu
list , zwróci nam wszystkie wartości tego słownika, a funkcja all() zwróci True tylko wówczas,

kiedy wszystkie elementy będą wartości True .
Zajmijmy się samym podskokiem. Należy zdefiniować funkcję, która to zrealizuje. Nie jest
wyszukana, to dwie pętle for , które wyświetlają bohatera na kolejnych wysokościach przez 5
setnych sekundy. Obie pętle są rozdzielone oczekiwaniem przez 4 setne sekundy. To powoduje
wrażenie „zawiśnięcia” bohatera w powietrzu.
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)

Możemy sobie zmienić wartości i obserwować efekty w liniach:
window.blit(hero_picture, (hero["x"], 155 - (i * 25)))
window.blit(hero_picture, (hero["x"], 35 + (i * 25)))

Aby dopełnić obrazu, musimy sprawić, by zebrane rotory wyświetlały się w schowku. Zrealizujemy
to w funkcji game_window() za pomocą następującego kodu:
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))

Wyjaśnienia wymagają wprowadzone nowości, jak się odnoszą do poprzedniej wersji?
Jako parametr dla pygame.display.set_caption() występuje między innymi zapis nazywamy
wyrażeniem trójargumentowym.
Wynikiem będzie napis Zebrane rotory => [Wszystkie - znajdź Enigmę i naciśnij
klawisz 'E'] lub Zebrane rotory => [0,0,0] – w zależności od wartości
rotors["all_found"] .

Moglibyśmy oczywiście zapisać to w innej postaci:
text = "Zebrane rotory => "
if rotors["all_found"]:
text += "[Wszystkie - znajdź Enigmę i naciśnij klawisz 'E']"
else:
text += str(rotors["collected"].values())

Metoda values() zwraca listę wartości słownika - to już przerabialiśmy kilka akapitów wcześniej.
Efekt całkowity byłby taki sam, ale dzięki zastosowaniu wyrażenia trójargumentowego możemy
zapisać to w sposób bardziej elegancki i przejrzysty.
Przyjrzyjmy się pętli bliżej:

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))

Funkcja enumerate() zwraca dwie wartości, które przypisujemy do dwóch zmiennych: i,
location . Jeśli zabraliśmy rotor z lokalizacji, wyświetlamy go na pozycji X obliczonej ze wzoru:
700 + (i * 45) . Zadajmy sobie zatem pytanie, jakie wartości będzie mieć zmienna i oraz –

dlaczego? To ważny element.
Zobaczmy to na przykładzie. Zdefiniujemy słownik o trzech elementach i zastosujemy taka pętlę
(kod możemy sprawdzić w części Empty):.
d_items = { "A": True, "B": False, "C": True }
for i, key in enumerate(d_items):
print(i, key)
if d_items[key]:
print("Item " + key + " is True.")
# Wynik działania takich instrukcji:
0 A
Item A is True.
1 B
2 C
Item C is True.

Co mówi nam ten przykład? Funkcja enumarate() zwraca kolejny indeks elementu ( i – liczony
od zera) oraz ten element ( key – klucz w naszym przypadku). Dzięki niemu możemy odwołać się
do wartości i sprawdzić, czy jest to True .
Mamy już prawie wszystkie elementy. Sprawdzajmy, modyfikujmy nasz kod, testujmy.

Na koniec tego rozdziału przypomnijmy sobie wszystkie najważniejsze elementy:
struktury słownika dict mogą być rozbudowane
definicje stałych w języku Python oznaczamy jako UPPERCASE (zapisane wielkimi literami)
abs() to funkcja obliczająca wartość bezwzględną
all() to funkcja zwracająca True , gdy wszystkie elementy parametru mają wartość True ;

parametr musi być typem iterowalnym
dict.values() to metoda, która zwraca wszystkie wartości kluczy słownika w postaci listy

wyrażenia trójargumentowe value1 if warunek else value2 pozwalają zapisać
elegancki kod

funkcja enumerate() pomaga przy odwoływaniu się do poszczególnych elementów sktuktur
iterowalnych

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 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/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"
# 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/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"
# 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/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

# 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) < 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

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())

# 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),
"frame": 0,
"direction": "right",

# losujemy współrzędną X

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

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_P = 80
KEY_Q = 81
KEY_1 = 49
KEY_2 = 50
KEY_3 = 51
KEY_SPACE = 32
TELEPORT_Y = 265
ROTOR_Y = 80
# 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"])
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_SPACE:
# podskok + zbieramy rotor
get_rotor(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

