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Wiosna z Juniorem!Wiosna z Juniorem!

Za oknami coraz bardziej zielono i słonecznie. Po ostatnich 
trudnych miesiącach zapewne każdy z nas marzy o tym, by się 
wyrwać z domu i spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. 
Gorąco do tego zachęcamy (z zachowaniem ostrożności oczy-
wiście! ) oraz zapewniamy Was, że lektura najnowszego PJr na 
łonie przyrody też będzie fantastyczną przygodą 😉.

Zapewne zwróciła Waszą uwagę „bojowa” i „magiczna” 
okładka. League of Legends to jedna z najpopularniejszych gier 
na świecie i prawdziwy fenomen. W tym wydaniu zrobicie grę, 
która oparta będzie na motywach LoL, a dodatkowo wykorzy-
stacie zasady popularnej, karcianej gry w wojnę, by przygoto-
wać starcie bohaterów. Dzięki temu poznacie niezwykłe możli-
wości języka C# i środowiska Visual Studio oraz wejdziecie na 
wyższy poziom tworzenia gier komputerowych!

To jednak niejedyny temat związany z programowaniem 
gier. W aktualnym numerze znajdziecie artykuły, dzięki któ-
rym nauczycie się tworzyć interfejs użytkownika w Unity oraz 
pisać w nim proste skrypty w C#. Niezwykle ważne w grach 
komputerowych jest udźwiękowienie i dobra muzyka. Zobacz-
cie, w jaki sposób implementować je w RPG Maker. Nie mogło 
zabraknąć również czegoś dla fanów Minecrafta! Z pomocą 
programu MCreator nauczycie się, jak tworzyć własne moby, 
w tym przypadku... żaby 🙂!

Ponadto wykonacie kolejne kroki przy tworzeniu gry Enig-
ma i zrobicie własną grę w Scratch, która bazując na analizie 
tekstu, będzie rozpoznawać… Wasze emocje!  Wreszcie, dowie-
my się, jak wykrywać kolizję i tworzyć przeszkody w grze Dino, 
tym samym kończąc proces tworzenia własnej gry w środowi-
sku Pygame Zero.

Wspomniany Scratch, a także  Python to obecnie jedne z popu-
larniejszych języków programowania. W numerze znajdziecie 
dwa bardzo ciekawe materiały, z których dowiecie się, czym są 
rozszerzenia w Scratch, a także poznacie wyrażenia z gwiazdką 
w Pythonie.

Dla wszystkich miłośników matematyki (i nie tylko!), poza 
ciekawymi zagadkami matematycznymi, przygotowaliśmy 
niezwykły artykuł, dzięki któremu polubicie matmę jeszcze 
bardziej, a mianowicie zobaczycie, w jaki sposób wykorzystać 
minikomputer micro:bit do nauki, kształtując jednocześnie 
kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne.

Artykuły o druku 3D z poprzedniego numeru spotkały się 
z Waszym zainteresowaniem, dlatego w tym wydaniu zamiesz-
czamy kolejny materiał. Tym razem pokażemy, jak zrobić wła-
sny model do druku 3D.

Według przeprowadzonego w 2020 roku badania prze-
ciętny użytkownik Internetu wykorzystuje około 100 haseł, by 
logować się do mediów społecznościowych, sklepów interne-
towych czy serwisów streamingowych. Co zrobić, żeby zadbać 
o bezpieczeństwo haseł i się w nich nie pogubić? Tego dowiecie 
się z artykułu Używamy managera haseł. Temat niezwykle aktu-
alny i przydatny, zachęcamy więc do jego lektury!

I na koniec prawdziwa BOMBA! Wielu z nas zapewne ba-
wiło się w budowanie baz. Czy to na podwórku czy też we wła-
snym pokoju lub domu. Zapraszamy więc do wzięcia udziału w 
przygodzie, która pozwoli z waszego pokoju czy nawet całego 
domu zrobić ultranowoczesną i interaktywną bazę. Zaplanuje-
my, zainstalujemy i zaprogramujemy komputer centralny na-
szej bazy, a także dowiemy się, w jaki sposób dodawać do niego 
kolejne inteligentne elementy.

Nie zapominamy, rzecz jasna, o nauczycielach. Specjalnie 
dla nich przygotowaliśmy dwie propozycje scenariuszy: Zagraj-
my na lekcji matematyki – czyli tworzymy grę w Scratch oraz 
Przekładnie zębate LEGO® Spike Prime.

Redakcja

PS. W kolejnym wydania PJr opublikujemy artykuł kończący serię „Programowanie z PICO 8”.
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WSTĘP
Rozszerzenia w Scratch (ang. extensions) dostępne są 

z panelu bocznego w Dodaj rozszerzenie. Po jego kliknię-
ciu otrzymujemy panel wyboru poszczególnych rozsze-
rzeń. Po jego wybraniu na pasku dostępnych skryptów 
pojawią się dodatkowe kafelki.

Ilustracja 1. Panel rozszerzeń w Scratch

Do najbardziej podstawowych i bezpośrednio do-
stępnych należą te przedstawione w Tabeli 1.

Zacznijmy od napisania prostego programu w Scratch 
polegającego na odgrywaniu oktawy diatonicznej przy 
użyciu różnych instrumentów dostępnych w rozszerze-
niu Muzyka. Dla uproszczenia wybierzemy gitarę, fagot 
i marimbę. A dodatkowo ułatwimy sobie pracę, używając 
bloku dostępnego w Scratch, w którym zdefiniujemy ak-
cję odegrania pełnej oktawy: do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

Nasz program (Ilustracja 2) składa się z dwóch czę-
ści: bloku odgrywającego pełną oktawę diatoniczną oraz 
skryptu głównego odpowiedzialnego za zmianę instru-
mentu oraz wywołanie procedury Oktawa. Po kliknięciu 
w zieloną chorągiewkę Go ( ) nasz program ustawia 
instrument na Gitarę, by odegrać osiem kolejnych nut. 

Adrian Bala

Lekcja 7: rozszerzenia w Scratch
Dobre rozwiązania poza wartością podstawową dostarczają bogate wsparcie. Może to 
być pomocna dokumentacja, całodobowy serwis, wielojęzyczna obsługa czy rozmaite 
inne dodatki. Podobnie jest z językami programowania, które mają użyteczną dokumen-
tację, wsparcie techniczne oraz zbiory przydatnych funkcji, dzięki którym język zyskuje 
na elastyczności. Bardzo ważna jest również społeczność oraz zaangażowanie firm, które 
wspierają rozwój oraz zapewniają odpowiednie rozszerzenia. Scratch, poza wielojęzyczną 
dokumentacją i bardzo aktywną społecznością, ma dodatki, dzięki którym można w nim 
tworzyć ciekawsze i bardziej złożone rozwiązania. Dlatego warto korzystać z rozszerzeń 
w Scratch, by tworzyć jeszcze lepsze programy, uczyć podstaw robotyki oraz zdobywać 
umiejętności na miarę XXI wieku.

10+

Dowiesz się
 օ Czym są rozszerzenia w Scratch.

 օ Jakie rozszerzenia są dostępne w Scratch.

 օ Dlaczego warto stosować rozszerzenia.

Potrzebna wiedza
 օ Czym jest Scratch on-line:  
https://scratch.mit.edu/.

 օ Jak korzystać ze zmiennych, instrukcji warunko-
wych, funkcji.

 օ Znajomość obsługi zdarzeń w Scratch.

https://scratch.mit.edu/
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Następnie zmienia instrument na Fagot i powtarza tę 
czynność. W ostatnim etapie wybiera Marimbę jako in-
strument podstawowy i odgrywa kolejne dźwięki. Dwa 
główne kafelki z rozszerzenia Muzyka, którymi się po-

sługujemy, to: ustaw instrument na . . . oraz zagraj 
nutę . . . przez . . ..

 » Instrumenty:  
https://scratch.mit.edu/projects/468115017/

ROZSZERZENIE MUZYKA PIÓRO CZUJNIKI WIDEO TEKST NA MOWĘ

Kafelek w Scratch

Funkcjonalność Gra na instrumentach 
i bębnach

Rysowanie 
z pomocą duszków

Wykrywanie ruchu 
dzięki kamerze

Zamiana tekstu na 
mowę

ROZSZERZENIE TŁUMACZ LEGO MINDSTORMS EV3 LEGO BOOST INNE

Kafelek w Scratch

Funkcjonalność Tłumaczenie tekstów 
na języki obce

Sterowanie LEGO MIND-
STORMS EV3

Sterowanie LEGO 
BOOST

Makey Makey, 
micro:bit, LEGO WeDo 
czy Go Direct

Tabela 1. Rodzaje rozszerzeń w Scratch

 
Ilustracja 2. Użycie rozszerzenia „Muzyka” w Scratch

https://scratch.mit.edu/projects/468115017/
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W następnym programie użyjemy kilku rozszerzeń: 
Tekst na mowę i Translator. Dzięki nim napiszemy pro-
gram, który będzie potrafił przeczytać i przetłumaczyć 
prosty dialog pomiędzy dwoma duszkami. W tym celu 
posłużymy się udostępnionym wcześniej projektem PL: 
https://scratch.mit.edu/projects/472012786/, na podsta-
wie któ rego zbudujemy mix wzbogacony dwoma językami 
obcymi, na przykład angielskim (EN) oraz hiszpańskim (ES).

Najważniejsze zmiany dotyczą wyboru języka, który 
chcemy wykorzystywać w translatorze. Dlatego zde-
finiowaliśmy dwie zmienne pomocnicze: wersja oraz 
lang. Zmienna suwakowa wersja ma trzy wartości: 1 dla 
języka angielskiego, 2 dla hiszpańskiego i 3 – polskiego. 
Wartość tej zmiennej pozwala ustawić odpowiedni napis 
w zmiennej tekstowej lang, która jest wykorzystywana 
w kafelku Powiedz z rozszerzenia Tekst na mowę. Dodat-

 

 

Ilustracja 3. Użycie rozszerzeń językowych w Scratch

https://scratch.mit.edu/projects/472012786/
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kowym parametrem jest kafelek tłumacz z rozszerzenia 
Tłumacz. Zamienia on tekst wejściowy na przetłumaczo-
ny komunikat w wybranym języku obcym. Ponadto do-
daliśmy blok, w którym ustawiamy wartości początkowe, 
dzięki czemu nasz skrypt jest jeszcze bardziej czytelny. 
Reszta programu została praktycznie bez zmian.

 » Kosmopolita:  
https://scratch.mit.edu/projects/496087914/

Nasz poglądowy program polegać będzie na uru-
chomieniu obu robotów w tym samym czasie. LEGO 
MINDSTORMS EV3 odegra oktawę diatoniczną z wyko-
rzystaniem głośniczka, w który go zaopatrzono, i będzie 
się poruszał krok po kroku. W tym samym czasie LEGO 
BOOST przebędzie osiem jednakowych długości, zmie-
niając kolor diody umieszczonej na sterowniku, zgodnie 
z wartością odgrywanego w tym czasie dźwięku. Ca-
łość jest prostą demonstracją możliwości, jakie oferuje 
Scratch.

 

 

Ilustracja 5. Obsługa robotów w Scratch

Warto wiedziećWarto wiedzieć
Rozszerzenia mogą być wykorzystywane do sterowania i na-
wigacji w Scratch. Na przykład Czujniki wideo umożliwiają 
reagowanie na ruch użytkownika. Proste akcje przypisane 
do ruchu dłonią mogą uaktywniać akcje takie jak wydanie 
dźwięku, zmiana stanu duszka lub doliczenie punktu w grze.

Na koniec zostawiliśmy zabawy z robotami LEGO 
MINDSTORMS EV3 i LEGO BOOST. Poza wspomnia-
nymi zestawami do ich obsługi będziemy potrzebowali 
odpowiednie rozszerzenia Scratch. Przyda się również 
dostępna w Internecie aplikacja Scratch Link odpo-
wiedzialna za komunikację bezprzewodową z użyciem 
protokołu Bluetooth pomiędzy komputerem a robotem. 
Dokładny opis nawiązywania połączenia można znaleźć 
w dokumentacji Scratch pod adresem: 

 » https://scratch.mit.edu/ev3

Ilustracja 4. Nawiązanie połączenia z „EV3” w Scratch

https://scratch.mit.edu/projects/496087914/
https://scratch.mit.edu/ev3
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Program główny, poza ustawieniami wartości począt-
kowych odpowiednich zmiennych, nadaje komunikat 
start. Oczekujące na to zdarzenie skrypty uruchamiają 
się współbieżnie. Wykonują osiem iteracji pętli, w któ-
rej wykorzystują odpowiednie kafelki dedykowane do 
obsługi właściwego robota. LEGO MINDSTORMS EV3 
uruchamia naprzemiennie dwa różne silniki krokowe, 
dlatego wykorzystuje parzystość liczby przechowywa-
nej w zmiennej n. Po wykonaniu odpowiedniego kroku 
odgrywa nutę o zadanej wartości i zwiększa n o 1. LEGO 
BOOST wykonuje w tym czasie jednoczesny obrót dwo-
ma motorami A i B. Następnie ustawia kolor emitowane-
go światła na wartość numeryczną nuty zdefiniowanej w 
Scratch i dodaje 1 do zmiennej k. Na koniec oba skrypty 
kończą całkowicie działanie programu.

 » LEGO: https://scratch.mit.edu/projects/496135111/

PODSUMOWANIE
Rozszerzenia są bardzo przydatne w programowaniu. 

Dostarczają przydatnych funkcji, dzięki którym język 
programistyczny zyskuje na elastyczności, a programi-
sta może zaoszczędzić sporo cennego czasu. Pomaga-
ją one obsługiwać wybrane akcje, rozgłaszać określone 
komunikaty i wspierają funkcje multimedialne, takie 
jak dźwięk czy grafika. Rozszerzenia mają bezpośredni 
wpływ na użyteczność oraz czytelność programu, a ich 
prawidłowe użycie może przyczynić się do skrócenia 
długości kodu i łatwości korzystania z wybranego języka 
programowania. Dodatkowo rozszerzenia można łączyć 
ze zdarzeniami, o których dużo pisaliśmy w poprzednim 
numerze PJR. W kolejnym wydaniu podsumujemy nasz 
cykl programistyczny „8 lekcji Scratch” i omówimy do-
bre praktyki programistyczne. Zapraszamy!

!

Zapamiętaj
 օ Bazując na projekcie „Instrumenty”, napisz skrypt 
„Instrumenty123”, w którym użyjesz zmiennej 
suwakowej z trzema wartościami: 1, 2 i 3. Wybór 
odpowiedniej wartości powinien być związany 
z określonym instrumentem, na przykład 1 dla Gi-
tary, 2 dla Fagotu oraz 3 dla Marimby.

 օ W oparciu o projekt „Kosmopolita” napisz pro-
gram w Scratch, który oprócz języka angielskiego 
i hiszpańskiego pozwoli wybrać tłumaczenie na 
język francuski.

 օ Napisz program, w którym zastosujesz rozszerze-
nie „Pióro” i przy pomocy duszka narysujesz na 
scenie kilka kształtów, na przykład: okrąg, kwa-
drat lub trójkąt.

Ćwicz w domu
 օ Język Scratch wspiera różne rozszerzenia, które 
zwiększają jego możliwości.

 օ Rozszerzenia wspierają funkcje audiowizualne, 
takie jak muzyka, grafika czy translacje.

 օ Programiści korzystają w swoich programach 
z wielu rozszerzeń określanych mianem dodatków 
lub bibliotek.
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CiekawostkaCiekawostka
LEGO Group z oddziałem LEGO Education wiedzie prym 
w zakresie wzbogacania i rozwoju Scratch. To właśnie ich 
produkty korzystają z rozszerzeń: LEGO MINDSTORMS EV3, 
LEGO BOOST i LEGO Education WeDo 2.0. A cała firma coraz 
częściej łączy zabawę z edukacją.

Adrian Bala Adrian Bala 
Jest trenerem i praktykiem z kilkunastoletnim 

doświadczeniem zawodowym w branży IT. Poma-
ga osobom, zespołom i organizacjom w szybszym 

dostarczaniu lepszego oprogramowania.

ABALA@EDU-SOFT.PRO

https://scratch.mit.edu/projects/496135111/
https://education.lego.com/en-us/about-us
mailto:abala%40edu-soft.pro?subject=


http://wnaszejbajce.pl


JĘZYKI PROGRAMOWANIAWIZUALNE JĘZYKI PROGRAMOWANIA

[  2  -  2 0 2 1  ]12

C zy nie uważasz, że to świetny pomysł? Miniaturowy 
komputer, jakim jest micro:bit, zyskał w ostatnich la-

tach sporą popularność. Świetnie nadaje się to tego, aby 
rozpocząć przygodę z elektroniką i programowaniem. 
Zobaczmy, w jaki sposób możesz wykorzystać ją również 
na lekcjach matematyki. Mam nadzieję, że możliwości 
wykorzystania takiego niestandardowego narzędzia za-
ciekawią cię i pomogą lepiej zrozumieć pewne zagadnie-
nia matematyczne.

Micro:bit wyposażony jest w niewielki 25-diodo-
wy wyświetlacz, na którym możemy wyświetlać proste 
symbole, ale posłużyć nam może również do wyświe-
tlania dłuższych napisów. Znajdują się na nim również 
dwa przyciski (A i B), którym możemy przypisać okre-
ślone aktywności. Niezwykle przydatny może być fakt, 
że mikrokomputer dzięki akcelerometrowi reaguje na 
zmianę położenia (na przykład potrząsanie nim), oraz 
to, że dzięki falom radiowym dwa micro:bity potrafią się 
komunikować. Daje nam to wiele możliwości.

MICRO:BIT W ROLI KOSTKI (I NIE TYLKO)
Na zajęciach matematyki często używa się kostek. 

Najpopularniejszą z nich jest standardowa kostka sze-
ścienna, ale wykorzystuje się również kostki 4, 8, 12, 16 czy 
20-ścienne. Zamiast odpowiedniej ilości oczek umieszcza 
się na ich ściankach liczby. Możemy je wykorzystywać w 
różnych zabawach i grach matematycznych, ale też wy-
znaczać z ich pomocą liczby będące na przykład przed-
miotem działań pamięciowych, zasymulować rzut kostką 
(kostkami) podczas analizowania prawdopodobieństwa 
określonych zdarzeń. Zastosowań jest wiele.

Odpowiednio zaprogramowany micro:bit może za-
stąpić taką kostkę, jeśli zaś dysponujemy dwoma lub 
trzema minikomputerami micro:bit, zyskujemy jeszcze 
więcej możliwości. Dodatkowo możemy stworzyć skrypt 
pozwalający symulować działanie dowolnej kostki. A może 
masz jeszcze inne pomysły?

Najprostszym narzędziem do zaprogramowania mi-
nikomputera micro:bit jest aplikacja Microsoft Make-

Justyna Klimczyk

Nietypowe narzędzie, czyli jak wykorzystać  
micro:bit na matematyce

Matematyka, podobnie jak inne przedmioty – dla lepszego zrozumienia określonego za-
gadnienia – wymaga wykorzystania różnych pomocy w postaci modeli, tablic, przyrządów. 
By zwiększyć atrakcyjność zajęć, warto wykorzystać w procesie dydaktycznym aplikacje, 
multimedia, ćwiczenia interaktywne, symulacje. Dlaczego więc nie pójść dalej i nie wy-
korzystać na przykład robotów czy mikrokomputerów, by kształtować kompetencje mate-
matyczne i jednocześnie naukowo-techniczne? 

12+

Dowiesz się
 օ Jak zaprogramować minikomputer „micro:bit”, 
aby wyświetlał losowe wartości (oczka, liczby, 
figury).

 օ Jak wykorzystać kompas znajdujący się na mini-
komputerze jako kątomierz.

Potrzebna wiedza
 օ Podstawowa znajomość środowiska „Microsoft 
MakeCode”.

 օ Umiejętność pobierania programu na minikompu-
ter „micro:bit”.
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Code (https://makecode.microbit.org/). Prócz edytora 
zawiera ona również symulator, który pozwala na prze-
testowanie skryptu przed wgraniem go na urządzenie.

Wykorzystajmy możliwość potrząsania urządzeniem, 
aby zasymulować rzut kostką. W tym celu z katego-
rii Wejście należy wybrać klocek „potrząśnij”. Przydatna 
może okazać się zmienna ile_oczek, która będzie prze-
chowywać wylosowaną wartość określającą liczbę oczek.

Ilustracja 1. Widok zakładki „Zmienne” (po utworzeniu 
zmiennej „ile_oczek”)

W zależności od wylosowanej liczby, na wyświetlaczu 
pojawi się odpowiednia liczba oczek (lub wyświetli się 
liczba). Aby uzyskać efekt konkretnej kostki, musimy 
odpowiednio określić zakres losowanych liczby. Klo-
cek wybierz losowo znajduje się w sekcji „Matematyka”. 
W przypadku standardowej kostki sześciennej zakres 
ten wynosi od 1 do 6. Jeśli zaś potrzebujemy innej kostki, 
wystarczy zwiększyć zakres. 

Ilustracja 2. Przypisanie zmiennej „ile_oczek” wartości 
losowej z zakresu 0–6

Ilustracja 3. Fragment skryptu kostki 

Po utworzeniu pełnego skryptu możemy przetestować 
jego działanie w symulatorze. 

Ilustracja 4. Przykładowy rzut kostką widoczny w symu-
latorze

Gdybyśmy zamiast oczek chcieli wyświetlać liczby, 
skrypt znacznie się upraszcza. Tym razem utworzona 
została zmienna liczba, która przechowuje wartość lo-
sową z zakresu 1–10.

Ilustracja 5. Skrypt pokazujący na wyświetlaczu losową 
liczbę z zakresu 1–10

Warto wiedziećWarto wiedzieć
Jeśli wykorzystujemy kilka minikomputerów w obrębie 
jednego pomieszczenia, pamiętajmy o tym, aby ustawić inną 
częstotliwość dla każdej pary micro:bitów. 

https://makecode.microbit.org/
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Ilustracja 6. Przykład działania skryptu losującego 
liczbę

Skoro micro:bit może zastąpić kostkę podczas anali-
zowania prawdopodobieństwa określonego zdarzenia, 
z pewnością sprawdzi się również w roli monety. Jeśli 
zaś zamiast potrząsania urządzeniem wykorzystamy 
znajdujące się na nim przyciski, pod jednym z nich mo-
żemy ustawić rzut kostką, pod drugim rzut monetą.

Ilustracja 7. Skrypt rzutu monetą

Jeżeli zamiast określonej liczby oczek, odpowiednio za-
programowany micro:bit będzie wyświetlał różne figury 
geometryczne, będziemy mogli go wykorzystać podczas 
omawiania własności poszczególnych figur. Możemy lo-
sować figurę i omawiać jej cechy. Możecie je losować dla 
siebie nawzajem, co z pewnością uatrakcyjni pracę w pa-

rach czy grupach. Taka forma pracy świetnie sprawdzi 
się podczas powtórzenia. 

Ilustracja 8. Przykładowy efekt działania skryptu losu-
jącego figurę

KOMUNIKUJĄCE SIĘ MIKROKOMPUTERY
Jeśli dysponujemy przynajmniej dwoma micro:bitami, 

możemy zaprogramować je tak, by komunikowały się ze 
sobą za pośrednictwem fal radiowych. Dzięki temu bę-
dziecie mogli losować dla siebie nawzajem na przykład 
liczbę, figurę lub inny element.

W pierwszym kroku powinniśmy ustalić częstotli-
wość radia, na której minikomputery będą się komu-
nikować. Dalej, po wciśnięciu przycisku, losowana jest 
liczba, która wyświetli się na wyświetlaczu, a następnie 
zostanie przesłana do drugiego micro:bita. Po określo-
nym czasie wyświetlacz zostanie wyczyszczony. 

Ilustracja 9. Fragment skryptu komunikującego
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Za odebranie i odpowiednie zinterpretowanie przekazu 
odpowiedzialny jest trzeci fragment skryptu. W zależ-
ności od tego, jaka liczba zostanie przesłana, na wyświe-
tlaczu pojawi się odpowiednia wartość. Po upływie usta-
lonego czasu wyświetlacz zostanie wyczyszczony.

Ilustracja 10. Fragment skryptu odpowiedzialnego 
za interpretację wiadomości

Jeśli zaprogramujemy w ten sposób przynajmniej 
dwa micro:bity, będą się one wzajemnie komunikować, 
a uczniowie będą mogli losować dla siebie nawzajem 
określone wartości.

Ilustracja 11. Przykładowe działanie skryptu

MICRO:BIT W ROLI KĄTOMIERZA
Podczas zajęć z geometrii poruszane są zagadnie-

nia dotyczące kątów. W tym przypadku możemy wyko-

{  REKLAMA }
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rzystać znajdujący się w micro:bit magnetometr (kom-
pas), aby wyznaczać kąty. O ile do rysowania w zeszycie 
z pewnością nam się nie przyda, o tyle na przykład pod-
czas wyznaczania „żywych kątów” czy zajęć w terenie 
świetnie spełni swoją rolę. 

Z racji tego, iż wykorzystujemy kompas, kąt 0° zawsze 
będzie „na północ” i będzie rosnąć przy obrocie w prawą 
stronę. 

Ilustracja 12. Skrypt kątomierza

Wykorzystanie minikomputera micro:bit na zajęciach 
matematyki czyni z was twórców. Nie korzystacie z goto-
wych rozwiązań, ale wykorzystując umiejętności progra-
mowania (w tym przypadku w środowisku graficznym), 
tworzycie i testujecie własne narzędzia, które posłużą 
w dalszym działaniu na innym polu (w tym przypadku 
podczas zajęć matematyki).

Mam nadzieję, że taka forma działania zaciekawiła 
was, a niektórzy pewnie będą chcieli dowiedzieć się wię-
cej na temat możliwości, jakie daje to maleńkie urządze-

CiekawostkaCiekawostka
Przy pierwszym uruchomieniu programu na płytce musimy 
skalibrować kompas. Jeśli tego nie zrobimy, odczyty będą 
nieprawidłowe. Kalibracja polega na „narysowaniu” płytką 
micro:bit okręgu, w wyniku czego zapalają się na wyświe-
tlaczu kolejne diody. Jeśli kalibrację wykonamy poprawnie, 
na wyświetlaczu pojawi się uśmiechnięta buźka oznaczająca 
zakończenie tego procesu. Od tego momentu możemy już 
z powodzeniem używać kompasu-kątomierza.

!

Zapamiętaj
 օ Akcelerometr – przyspieszeniomierz (w uprosz-
czeniu czujnik ruchu), który reaguje na zmianę 
położenia minikomputera „micro:bit”. Taki element 
znajduje się na przykład także w twoim smartfo-
nie i jest odpowiedzialny między innymi za obrót 
ekranu po zmianie położenia urządzenia. 

 օ Magnetometr – to urządzenie do pomiaru pola 
magnetycznego (w uproszczeniu kompas), dzięki 
któremu możemy wyznaczać kąt. W twoim smart-
fonie również znajduje się taki element, który jest 
między innymi wykorzystywany podczas wyznacza-
nia trasy na mapach.

Ćwicz w domu
 օ Nawet jeśli nie masz dostępu do micro:bita, 
korzystając z symulatora na stronie https://make-
code.microbit.org/, sprawdź, w jaki sposób mógłbyś 
wykorzystać minikomputer „micro:bit” na innych 
lekcjach.
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Justyna KlimczykJustyna Klimczyk
Nauczycielka informatyki i matematyki w Szkole 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. 
Autorka bloga „TIKowy Belfer”, należy do grupy 

Superbelfrzy RP. Zagorzała zwolenniczka wykorzy-
stywania TIK w codziennej pracy z uczniem.

KLIMCZYK.JUSTYNA@GMAIL.COM

nie. Musicie też wiedzieć, że kształtujecie w ten sposób 
swoje kompetencje matematyczne i naukowo-technicz-
ne, a stąd już tylko krok do edukacji STEAM. Czy znacie 
to pojęcie? 

https://makecode.microbit.org/
https://makecode.microbit.org/
mailto:KLIMCZYK.JUSTYNA%40GMAIL.COM?subject=


http://matematykagryzie.pl
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KOŃCOWY EFEKT PROGRAMU W SCRATCH
Na początek zachęcam, żeby zobaczyć końcowy efekt 

gry. Kliknij w link do programu: https://scratch.mit.edu/
projects/495928439/. Poniżej kod QR do programu.

Ilustracja 1. Kod QR do projektu w Scratch – duszek 
rozpoznaje emocje!

W programie użytkownik zostaje poproszony o odpo-
wiedź na pytanie: „Jak się dziś czujesz?”. Program ana-
lizuje wprowadzony przez użytkownika tekst. Na star-
cie duszek nie ujawnia żadnych emocji. Jeśli użytkownik 
opisuje swój dzień głównie w sposób pozytywny, duszek 
uśmiecha się i pojawia się napis: „super” (Ilustracja 2). 
Jeśli użytkownik opisuje swój dzień głównie negatywnie, 
duszek smuci się i pojawia się napis: „oj..” (Ilustracja 3). 

CZYM JEST SZTUCZNA INTELIGENCJA, 
UCZENIE MASZYNOWE ORAZ ANALIZA 
SENTYMENTU?

W artykule „Sztuczna inteligencja w Scratch” (zo-
bacz PJR 6/2020) opisywałam sztuczną inteligencję jako 
zdolność programu co do prawidłowego interpretowa-
nia danych (mogą to być na przykład dane liczbowe, 
dane tekstowe). Sztuczna inteligencja może być między 
innymi ukryta w systemach, maszynach, grach (tak jak 
w naszym przypadku). Na podstawie danych sztuczna 
inteligencja jest w stanie uczyć się i podejmować decy-
zje. W artykule z numeru PJR 6/2020 nasza sztuczna in-
teligencja podejmowała decyzję – o jakim owocu myśli 
gracz. W grze omawianej w tym artykule sztuczna inte-
ligencja podejmuje decyzję – jaki wydźwięk emocjonalny 
ma odpowiedź gracza. Czy użytkownik gry czuje się dzi-
siaj dobrze, czy wręcz przeciwnie?

Jedną z wielu metod sztucznej inteligencji jest analiza 
sentymentu. Opiera się ona właśnie na uczeniu maszy-
nowym. Generalnie ma na celu rozpoznawanie emocji 

11+

Dowiesz się
 օ Czym jest obszar sztucznej inteligencji, który 
nazywa się uczeniem maszynowym.

 օ Czym jest analiza sentymentu.

 օ Jak stworzyć w Scratch skrypt, który będzie ana-
lizować wprowadzony przez ciebie tekst.

 օ Jak wykorzystywać bloki w Scratch.

Potrzebna wiedza
 օ Czym jest Scratch oraz jak poruszać się w tym 
środowisku. 

 օ Czym jest powtarzanie pewnych instrukcji w pętli. 

 օ Czym są listy i zmienne w programowaniu.

Marta Rutkowska

Duszek w Scratch rozpoznaje nasze emocje!
Czy wiecie, że wiele firm, jak na przykład Facebook czy Twitter, analizuje wpisy klientów 
w swoich social mediach? Zastanawialiście się, w jakim celu to robią? Firmy są zaintere-
sowane tym, jakie nastroje przeważają w stosunku do ich firmy. A czy zastanawialiście 
się, w jaki sposób firmy badawcze oceniają nastroje społeczne Polaków? Do tych i wielu 
innych zagadnień stosowane są różne metody analizy tekstu. Dzisiaj zrobimy wspólnie grę 
w Scratch, która będzie bazować na analizie tekstu.

https://scratch.mit.edu/projects/495928439/
https://scratch.mit.edu/projects/495928439/
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na podstawie tekstów. We wstępie podałam już przykła-
dy, w których analiza sentymentu jest wykorzystywana: 
sprawdzanie nastrojów klientów firm na podstawie wpi-
sów w social mediach, badanie nastrojów społecznych 
i politycznych, opinie na temat konkretnych produktów 
i usług, wyszukiwanie toksycznych treści w Internecie. 

Jest kilka możliwych technik analizy sentymentu. 
Jedna z nich polega na tym, że posiadamy zbiór uczący: 
na przykład kilkaset (a nawet kilka tysięcy) recenzji pew-
nego produktu. Wiemy, że część opinii jest pozytyw-
nych, część – negatywnych. Sprawdzamy, jakie słowa są 
dominujące w komentarzach uznanych za pozytywne, 
a jakie w komentarzach uznanych za negatywne. 

Inna technika analizy sentymentu polega na wyod-
rębnieniu z tekstu słów określających konkretne emo-
cje. Dostępny jest nawet polski słownik sentymentu 
(https://exp.lobi.nencki.gov.pl/nawl-analysis) przygo-
towany przez Narodowe Centrum Nauki! Każde słowo 
w słowniku jest opisane przy pomocy jednej z pięciu 
emocji: strach, smutek, szczęście, złość, obrzydzenie. 
W słowniku mamy informację, jaka emocja jest dominu-

jąca dla danego słowa. Na przykład do słowa „nagradzać” 
dopasowana jest emocja „szczęście”, a do słowa „padlina” 
dopasowana jest emocja „obrzydzenie”.

DUSZEK ROZPOZNAJE EMOCJE! – OPIS 
PROGRAMU

W naszym programie wykorzystamy technikę analizy 
tekstu, która będzie porównywać odpowiedź udzieloną 
przez użytkownika ze słowami w słownikach: dobre_
samopoczucie_słowa (Ilustracja 4) oraz złe_samopoczu-
cie_słowa (Ilustracja 5). Słownik dobre_samopoczucie_
słowa zawiera jedynie określenia pozytywne, natomiast 
złe_samopoczucie_słowa – negatywne. W niektórych 
przypadkach nie jest to cały wyraz, a jedynie fragment. 
Przykładem może być ciąg znaków słab. Każdy wyraz, 
który zawiera ciąg liter słab, zostanie uznany za nega-
tywny (na przykład słabizna, słabszy, słaba, słaby). Jeśli 
w odpowiedzi użytkownika będzie więcej pozytywnych 
słów, duszek uśmiechnie się i powie: „super!”, w prze-
ciwnym razie duszek będzie smutny i powie: „oj..”.

Ilustracja 4. Lista „Złe samopoczucie słowa”

Ilustracja 5. Lista „Dobre samopoczucie słowa”

OD CZEGO ZACZĄĆ PISANIE PROGRAMU?
Ilość pozytywnych i negatywnych słów w odpowiedzi 

użytkownika będziemy przechowywać w zmiennych: za-
wiera_pozytywne_słowa_licznik oraz zawiera_negaty-

Ilustracja 2. Duszek w Scratch się uśmiecha

Ilustracja 3. Duszek w Scratch się smuci

https://exp.lobi.nencki.gov.pl/nawl-analysis


JĘZYKI PROGRAMOWANIAWIZUALNE JĘZYKI PROGRAMOWANIA

[  2  -  2 0 2 1  ]20

wne_słowa_licznik. Duszek w Scratch ma trzy kostiumy: 
pierwszy kostium (buźka neutralna) określa neutralne 
emocje, drugi kostium (buźka wesoła) określa pozy-
tywne emocje, trzeci kostium(buźka smutna) określa 
emocje negatywne. Na Ilustracji 2 możesz zobaczyć, jak 
wygląda kostium: buźka wesoła, na Ilustracji 3 – buźka 
smutna. Po kliknięciu zielonej flagi ustawiamy warto-
ści początkowe. Dla zmiennych zawiera_pozytywne_
słowa_licznik oraz zawiera_negatywne_słowa_lic-
znik początkowa wartość to 0. Ustawiamy kostium 
duszka na neutralny: buźka neutralna. 

Ilustracja 6. Fragment głównego bloku programu. Ustawienia 
początkowe po kliknięciu zielonej flagi

Duszek zadaje użytkownikowi pytanie: „Jak się dziś czu-
jesz?”. Odpowiedź użytkownika jest przypisywana do no-
wej zmiennej nasza_odpowiedź. Po otrzymaniu odpowie-
dzi przechodzimy do kluczowego elementu programu, 
czyli zliczania ilości pozytywnych i negatywnych słów.

CZY NASZA ODPOWIEDŹ JEST BARDZIEJ 
POZYTYWNA CZY NEGATYWNA?

Zliczanie negatywnych i pozytywnych wyrazów w od-
powiedzi użytkownika będzie wydzielone do osobnych 
bloków: ile pozytywnych słów (Ilustracja 7) oraz ile 
negatywnych słów. Przeanalizujmy bloczek zliczający 
pozytywne słowa w odpowiedzi użytkownika. Działa on 
w taki sposób, że po kolei analizuje wyrazy z listy do-
bre_samopoczucie_słowa. Numer aktualnie poszukiwa-
nego słowa będziemy przechowywać w nowej zmiennej: 
nr_slowa_na_liscie. Na pierwszym etapie ustawiamy 
wartość zmiennej nr_slowa_na_liscie na 1 – rozpoczy-
namy analizę od pierwszego wyrazu z listy. Wewnątrz 
bloku ile pozytywnych słów odpala się kolejny blok: czy 
(nasza odpowiedź) zawiera (szukane słowo) (czy po-

zytywne). W bloku tym sprawdzamy, czy szukane słowo 
będzie odnalezione wewnątrz nasza odpowiedź. Dodat-
kowo podajemy również parametr czy pozytywne. Pa-
rametr ten określa, czy szukane słowo pochodzi z listy 
z pozytywnymi słowami. Szerszy opis sposobu działania 
bloku z Ilustracji 7 znajduje się w dalszej części artykułu. 
Jeśli szukane słowo zostanie odnalezione w naszej odpo-
wiedzi, to do zmiennej zawiera_szukane_słowo wpro-
wadzona zostanie wartość 1. Dalej zabawa rozpoczyna się 
od początku – aż do sprawdzenia wszystkich wyrazów 
z listy dobre_samopoczucie_słowa. Ostatecznie blok ile 
pozytywnych słów zwraca informację o liczbie znalezio-
nych, pozytywnych słów. Informacja ta jest przechowy-
wana w zmiennej zawiera_pozytywne_słowa_licznik.

Blok ile negatywnych słów zlicza negatywne słowa 
do zmiennej zawiera_negatywne_słowa_licznik.

SZUKANIE KLUCZOWYCH SŁÓW 
(POZYTYWNYCH I NEGATYWNYCH)

Blok czy (nasza odpowiedź) zawiera (szukane słowo) 
(czy pozytywne) został wstępnie omówiony w poprzed-
nim akapicie. Jak już wiecie, w bloku tym sprawdzamy, 
czy szukane słowo będzie odnalezione wewnątrz nasza_
odpowiedź. Niewątpliwie jest to najbardziej skomplikowa-
ny fragment naszego programu. W bloku tym będziemy 
analizować odpowiedź użytkownika dosłownie litera po li-
terze. Na tym etapie wprowadzamy pomocniczą zmienną: 
pozycja_litery_odpowiedz, która będzie przechowywać 
numer aktualnie analizowanej litery w odpowiedzi użyt-
kownika. Kolejne litery odpowiedzi użytkownika analizo-
wane będą w pętli. Warunkiem wyjścia z tej pętli jest to, 
że wszystkie litery zostaną przeanalizowane lub że nie uda 
się znaleźć pierwszej litery z szukane słowo. Poszukiwania 
rozpoczynamy od pierwszej litery z szukane słowo. 

Przykład 1 
Jeśli szukany słowa uprzejmy, to w odpowiedzi użyt-

kownika poszukujemy litery u. Jeśli litera u zostanie zna-
leziona, to zmienna pozycja_litery_odpowiedz będzie 
zawierać pozycję litery u w odpowiedzi. Załóżmy, że od-
powiedź użytkownika brzmi: „Mój brat był uprzejmy” – 
pozycja_litery_odpowiedz będzie mieć wartość 14. Je-
śli pierwsza litera (w naszym przykładzie jest to litera u) 
nie zostałaby znaleziona, to zatrzymujemy blok. Dalsze 
poszukiwania nie mają wtedy sensu. Na Ilustracji 8 znaj-
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duje się warunek odpowiedzialny za znalezienie pierw-
szej litery w szukane słowo. Na Ilustracji 9 znajduje się 
fragment bloku czy (nasza odpowiedź) zawiera (szu-
kane słowo) (czy pozytywne) odpowiedzialny za znale-
zienie pierwszej litery z szukane słowo.

Jeśli pierwsza litera zostanie odnaleziona, możemy 
kontynuować poszukiwania. Sprawdzimy teraz, czy uda 
nam się znaleźć pozostałe litery z szukane słowo. Wpro-
wadzimy na tym etapie dwie kolejne zmienne. Zmienna 
pozycja_litery_szukane_słowo wskazuje pozycję aktu-
alnie szukanej litery. Zmienna poprawne_litery wskazuje 
natomiast, ile liter z szukanego słowa udało nam się ak-

tualnie odnaleźć. Przed kontynuacją dalszych poszukiwań 
ustawiamy zmienne pozycja_litery_szukane_słowo 
oraz poprawne_litery na wartość 1. Na tym etapie udało 
nam się odnaleźć pierwszą literę z szukane słowo. Aktu-
alna ilość poprawnych liter wynosi 1. Teraz porównujemy 
kolejne litery z szukane słowo z odpowiedzią użytkownika. 

Przykład 1 (ciąg dalszy)
Kolejną analizowaną literą w odpowiedzi użytkownika 

będzie p (znajdująca się na pozycji 15). Będzie to już dru-
ga litera z szukane słowo. W związku z tym zwiększamy 
wartość zmiennej pozycja_litery_szukane_słowo o 1. 

Ilustracja 7. Blok „ile pozytywnych słów”

Ilustracja 8. Fragment bloku „czy nasza odpowiedź zawiera szukane słowo" odpowiedzialny za znalezienie pierwszej 
litery z „szukane słowo”

Ilustracja 9. Fragment bloku „czy nasza odpowiedź zawiera szukane słowo”. Poszukujemy pierwszą literę
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Zmienna znaleziona_litera wskazuje na kolejną lite-
rę (w tym przypadku literę p) w odpowiedzi użytkowni-
ka. Zmienna szukana_litera wskazuje na kolejną literę 
(w tym przypadku literę p) w szukane słowo (Ilustracja 10). 

Jeśli zmienna znaleziona_litera i szukana_litera 
wskazują na taką samą literę, to zwiększamy ilość po-
prawnych liter (wartość zmiennej poprawne_litery 
zwiększa się o 1) – Ilustracja 11. 

Jeżeli ilość poprawnych liter zgadza się z ilością li-
ter w zmiennej szukane słowo, możemy uznać, że nasza 
odpowiedź zawiera szukane słowo. Na etapie tworze-

nia programu zauważyłam, że w języku polskim bardzo 
często dzieje się tak, że po doklejeniu do pozytywne-
go słowa „nie” ma ono już zupełnie inne znaczenie, na 
przykład „niedobry”. W związku z tym uwzględniłam 
w kodzie warunek: jeśli znaleziono pozytywne słowo ma 
z przodu doklejony ciąg znaków „nie”, to nie uznajemy 
je za pozytywne. Dzięki temu unikniemy sytuacji, że to 
samo słowo zostanie jednocześnie uznane za pozytywne 
i negatywne (Ilustracja 12).

JUŻ WIEMY, JAK SIĘ CZUJE UŻYTKOWNIK!
Jesteśmy na etapie, gdy policzone zostały wszystkie 

pozytywne i negatywne wyrazy z odpowiedzi użytkow-
nika. Zmienna zawiera_pozytywne_słowa_licznik za-
wiera ilość pozytywnych słów w odpowiedzi użytkow-
nika, a zmienna zawiera_negatywne_słowa_licznik 
zawiera ilość negatywnych słów w odpowiedzi użytkow-
nika. Teraz będziemy porównywać, których słów (pozy-
tywnych czy negatywnych) użytkownik użył więcej. Jeśli 
użyto więcej pozytywnych słów oraz ich liczba jest więk-
sza od 0, to uznajemy, że użytkownik jest zadowolony. W 
związku z tym duszek w Scratch zmienia swój kostium 
na uśmiechnięty (kostium buźka_wesoła) oraz mówi 
„super!” (Ilustracja 2). W przeciwnym razie (liczba ne-

Ilustracja 10. Fragment bloku „czy nasza odpowiedź zawiera szukane słowo”

Ilustracja 11. Fragment bloku „czy nasza odpowiedź zawiera szukane słowo”. Porównanie odpowiedzi z szukanym 
słowem

Ilustracja 12. Fragment bloku „czy nasza odpowiedź 
zawiera szukane słowo”
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tekstu trudno jest jednoznacznie ocenić, czy wypowiedź 
użytkownika jest pozytywna czy negatywna. Człowiek 
oceniając wydźwięk emocjonalny czyjejś wypowiedzi, 
uwzględnia również takie elementy jak ton głosu, mimi-
ka i tak dalej. Warto również zaznaczyć, że język polski 
nie należy do najprostszych składniowo. Mimo wszyst-
ko analiza sentymentu jest wykorzystywana w wielu dzie-
dzinach. W obecnych czasach firmy mają dostęp do dużej 
ilości danych i starają się wyciągnąć z nich wnioski. Zachę-
cam do zapoznania się z artykułami dostępnymi na blo-
gu „szychta w danych”: (http://szychtawdanych.pl/post/
litwa-ojczyzna-moj-informatyk-czyta-literature-polska/, 
http://szychtawdanych.pl/post/potop-jak-zwizualizo-
wac-szkolna-lekture/). Czy chcielibyście, żeby tak wyglą-
dała analiza lektur na lekcjach języka polskiego ☺?

Ilustracja 14. Zobacz, jak gram w „Duszek w Scratch 
rozpoznaje nasze emocje”

[  P RO G R A M I S TA J R . P L  ]

!
Zapamiętaj

 օ Sztuczna inteligencja to dziedzina, która cały 
czas się rozwija. Jedną z jej głównych cech jest 
to, że potrafi wyciągać wnioski z danych i podej-
mować na ich podstawie decyzje.

 օ Sztuczna inteligencja radzi sobie tym lepiej, im 
większy jest zbiór uczący.

Ćwicz w domu
 օ Jedną z cech sztucznej inteligencji jest to, że 
uczy się na swoich błędach. Proponuję, żebyś 
zremiksował/a bazowy projekt. W momencie gdy 
duszek nie rozpoznaje żadnych pozytywnych i 
negatywnych słów, użytkownik może dodać użyte 
przez siebie słowa do listy „Dobre samopoczucie 
słowa” lub „Złe samopoczucie słowa”.

Ilustracja 13. Zakończenie programu w bloku głównym

gatywnych słów jest większa od 0 oraz liczba negatyw-
nych słów jest większa od pozytywnych) możemy uznać, 
że użytkownik jest niezadowolony. W związku z tym 
duszek mówi: „oj..” oraz smuci się (zmienia kostium na 
buźka_smutna) – Ilustracja 3. Na Ilustracji 13 znajduje się 
kod, który porównuje ilość pozytywnych i negatywnych 
słów użytych przez użytkownika.

PODSUMOWANIE
Jeśli chcesz zobaczyć, jak gram w „Duszek w Scratch 

rozpoznaje nasze emocje”, kliknij w poniższy link:
 » https://www.youtube.com/watch?v=-xxSHFR6Vu4

Wyznaczenie wydźwięku emocjonalnego wypowiedzi 
jest delikatną kwestią. Bez przeczytania przez człowieka 

Marta RutkowskaMarta Rutkowska
Nauczycielka informatyki w Szkole Podstawowej 
w Warszawie. Interesuje się tematyką związaną 
z programowaniem w Python. Chętnie poznaje 

nowinki związane z tematyką sztucznej inteligencji. 
Twórca kanału YouTube dotyczącego nauki progra-

mowania dla dzieci i młodzieży.

MARTARUTKOWSKA.KURSY@GMAIL.COM
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
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KRÓTKIE PRZYPOMNIENIE
Na początku przypomnijmy sobie, w jaki sposób w Py-

thonie definiujemy funkcje. Poszczególne składowe ta-
kiej definicji przedstawiono na Ilustracji 1.

ASSERT
Testowanie kodu to bardzo ważny element progra-

mowania. Pozwala nam upewnić się, że nasz program 
działa zgodnie z oczekiwaniami. Możemy testować nasz 
kod, uruchamiając go z różnymi wartościami począt-
kowymi i sprawdzając, czy wynik działania jest taki jak 
oczekiwaliśmy. Możemy też wspomóc się samym pro-
gramowaniem – porównanie wyników działania z ocze-
kiwanymi wartościami zostawiając komputerowi. Do 
tematyki testowania wrócimy jeszcze w przyszłości, już 
teraz jednak warto zacząć wykonywać takie najprostsze 
testy. Dziś użyjemy do tego instrukcji assert. 

Słowo assert w wolnym tłumaczeniu na język polski 
oznacza: zapewnić, dowieść czegoś. W Pythonie używać 
go możemy do sprawdzenia warunków. Jeśli warunek 
jest spełniony, czyli wyrażenie sprowadza się do True, to 
nic się nie dzieje. W przeciwnym razie dostajemy wyją-
tek AssertionError. Na przykład:

Listing 1. Przykłady użycia instrukcji assert.

imie = "Kuba"

print(__debug__)

assert imie == "Kuba"

assert imie == "Konrad"  # AssertionError

__debug__ jest jedną z wbudowanych w Pythona sta-
łych. W czasie działania programu nie można zmienić jej 
wartości, ale można ją określić w czasie uruchamiania 
interpretera. Działanie instrukcji assert zależy od tego, 
czy w __debug__ jest wartość True czy False. 

Warto wiedzieć jednak, że linie, w których są spraw-
dzane te asercje, mogą być w pewnych sytuacjach igno-
rowane przez interpreter Pythona. Jeśli powyższy kod 
zapiszemy w pliku main.py, to możemy go w wierszu 
poleceń uruchomić standardowo:

$ python main.py

True

Traceback (most recent call last):

  File "main.py", line 5, in <module>

    assert imie == "Konrad"  # AssertionError

AssertionError

Rafał Korzeniewski

Wstęp do języka Python: *args
Funkcje stają się jeszcze bardziej użyteczne, gdy w elastyczny sposób możemy sterować ilo-
ścią argumentów, które mogą przyjmować. Najbardziej ogólne sytuacje to takie, w których 
nie wiemy, ile takich argumentów będzie. Przykładem funkcji, która przyjmuje dowolną 
liczbę argumentów pozycyjnych, jest „print”, z którego już wielokrotnie korzystaliśmy. 
Dziś dowiemy się, jak samodzielnie zaprojektować funkcję o podobnych właściwościach.

12+

Dowiesz się
 օ Czym są wyrażenia z gwiazdką i w jakich sytu-
acjach możesz je wykorzystywać.

Potrzebna wiedza
 օ Znajomość podstawowych struktur, typów danych, 
składni Pythona oraz umiejętność definiowania 
w nim funkcji.
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Lub z dodatkowym parametrem „-O” (duże „o”):

$ python -O main.py

False

W tym drugim przypadku, jak widzimy, instrukcje assert 
zostały zignorowane. Jest to pewna forma optymaliza-
cji (przyspieszania kodu). W związku z tym, że instruk-
cje assert można wyłączać – warto zapamiętać, by nie 
używać tych instrukcji do tego, by sterować programem. 
Przydaje się ona natomiast wtedy, gdy chcemy spraw-
dzić, czy nasz program dobrze działa. Jak widać, samo 
uruchamianie programów Pythona może być znacz-
nie bardziej złożone. Więcej o takich dodatkowych 
parametrach w wierszu poleceń można przeczytać 
w dokumentacji Pythona pod adresem:
https://docs.python.org/3/using/cmdline.html

PRZEKAZYWANIE WIELU ARGUMENTÓW 
POZYCYJNYCH

Dziś skupimy się szczególnie na tej części, która 
na Ilustracji 1 w definicji opisana jest jako „argumenty”. 

Traktując dosłownie tę ilustrację, zauważymy, że taka 
funkcja przyjęłaby tylko jeden argument. Umiemy już 
zapisać funkcję, która przyjmie określoną liczbę argu-
mentów. Moglibyśmy na przykład napisać taką, która 
doda do siebie 2 liczby. Skorzystamy tu też z poznanych 
dzisiaj asercji.

Listing 2. Funkcja „suma” oraz przypadki jej uży-
cia w formie prostych testów z użyciem instrukcji 
„assert”

def suma(a, b):

   return a + b

# testy

assert suma(1, 2) == 3

assert suma(2, 3) == 5

Jeśli zechcemy tak zmienić funkcję, by sumowała 3 ele-
menty, to możemy zacząć od dodania do naszego kodu 
testu: 

assert suma(1, 2, 3) == 6

Ilustracja 1. Przypomnienie zasad definiowania funkcji 

https://docs.python.org/3/using/cmdline.html
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Wykonanie takiego uzupełnionego o test kodu zwró-
ci nam błąd:

Listing 3. Błąd związany z niewłaściwą liczbą 
argumentów

Traceback (most recent call last):

  File "main.py", line 7, in <module>

    assert suma(1, 2, 3) == 6

TypeError: suma() takes 2 positional 

arguments but 3 were given

Możemy próbować naprawić sytuację, dodając w defini-
cji dodatkowy argument:

def suma(a, b, c):

   return a + b + c

Po takiej zmianie jednak otrzymamy przy uruchomieniu 
inny błąd:

Traceback (most recent call last):

  File "main.py", line 5, in <module>

    assert suma(1, 2) == 3

TypeError: suma() missing 1 required 

positional argument: 'c'

Oznacza to tyle, że zepsuliśmy naszą funkcję i pierwsze 
dwa wywołania, gdzie podajemy tylko dwa elementy, się 
nie powiodą. Funkcja wymaga jeszcze trzeciego argu-
mentu: c.

Jak to naprawić? Moglibyśmy dodać kolejną poprawkę – 
wartość domyślną dla elementu c:

def suma(a, b, c=0):

    return a + b + c

Tym razem testy się powiodą. Co jednak, jeśli zechce-
my sumować więcej elementów? Czasem tylko dwa, 
a czasem nawet 100? Definiowanie 98 domyślnych war-
tości to nie jest najlepszy pomysł. Napisalibyśmy się 
bardzo dużo i zabrakłoby nam liter w alfabecie, a całość 
definicji okazałaby się bardzo długa i ciężka do zrozu-
mienia. Przydałby się jakiś sposób na to, by powiedzieć 
Pythonowi, że możemy mieć różną liczbę argumentów. 

Zawsze będziemy wymagać przynajmniej dwóch (a i b), 
a cała reszta mogłaby być dowolnie długa. 

Co tu robić? Moglibyśmy pewnie spróbować użyć li-
sty jako trzeciego elementu, ale nie pozwoliłoby na zda-
nie poniższych testów:

assert sum(1, 2, 3) == 6

assert sum(1, 2, 3, 4) == 10

Z jakich przyczyn? Postaraj się to samodzielnie ustalić.
W rozwiązaniu problemu z pomocą przychodzi nam 

tutaj konstrukcja taka jak ta w Listingu 4, czyli wyrażenie 
z gwiazdką:

Listing 4. Użycie „*args” w celu przekazywania 
dowolnej liczby dodatkowych argumentów pozy-
cyjnych

def suma(a, b, *args):
   print(args, type(args))
   wynik = a + b
   for liczba in args:
       wynik += liczba
   return wynik

# testy
assert suma(1, 2) == 3
assert suma(2, 3) == 5
assert suma(1, 2, 3) == 6

assert suma(1, 2, 3, 4) == 10

Jeśli przed trzecim parametrem wstawimy gwiazdkę (*), 
to stanie się on opakowaniem na dowolną liczbę argu-
mentów pozycyjnych. W celach demonstracyjnych poja-
wia się też print, który pokazuje, co znajduje się w tym 
opakowaniu i co to jest za typ. Rezultat wywołania po-
wyższego kodu znajdziemy w Listingu 5.

Listing 5. Rezultat wywołania kodu z Listingu 4

() <class 'tuple'>

() <class 'tuple'>

(3,) <class 'tuple'>

(3, 4) <class 'tuple'>

Jak więc widzimy, element *args staje się krotką (ang. tu-
ple), która widoczna jest w ciele funkcji pod nazwą args 
(już bez gwiazdki na początku). Tak naprawdę nazwa 
ta mogłaby być inna. Moglibyśmy wpisać w definicji na 



[  P RO G R A M I S TA J R . P L  ]

Wstęp do języka Python: *args

27

przykład: *liczby, wtedy dalej ta krotka widoczna byłaby 
w programie jako zmienna liczby. Nazwa „args” stosowa-
na jest najpowszechniej – jest to skrót od arguments. Cza-
sem warto jednak zastosować bardziej opisową zmienną. 
Ostatecznie więc nasza funkcja mogłaby przybrać formę:

Listing 6. Finalna postać funkcji „suma” 

def suma(a, b, *liczby):

   suma = a + b

   for liczba in liczby:

       suma += liczba

   return suma

Co ciekawe, w tym momencie nasza funkcja zadziałałaby 
także dla argumentów, które sa napisami – o ile wszystkie by 
takimi napisami były. Moglibyśmy więc tutaj jeszcze upew-
nić się, że podane argumenty są odpowiedniego typu. Na to 
też są sposoby, ale jest już to materiał na osobny artykuł. 

INNE ZASTOSOWANIA WYRAŻENIA  
Z GWIAZDKĄ

Jak już wiemy, w Pythonie w jednej linii możemy 
przypisać wartości do wielu zmiennych:

a, b = 1, 2

Warunkiem jest to, by ilość zmiennych po lewej i prawej 
stronie znaku = była taka sama. Często na taką operację 
mówimy rozpakowanie (ang. unpack).

Co się stanie, jeśli złamiemy ten warunek? Dostanie-
my błąd tak jak w Listingu 7:

Listing 7. Próba rozpakowania zbyt dużej ilość 
elementów do zbyt małej ilości zmiennych

a, b = 1, 2, 3

Traceback (most recent call last):

  File "main.py", line 2, in <module>

    a, b = 1, 2, 3 

ValueError: too many values to unpack 

(expected 2)

Tu znowu z pomocą przyjdzie nam gwiazdka. Możemy 
na przykład przypisać do a pierwszą wartość, zaś do b 
wszystkie pozostałe:

a, *b = 1, 2, 3

print(a, b)

# 1 [2, 3]

Możemy też zrobić odwrotnie. Do zmiennej b możemy 
przypisać element ostatni, zaś do zmiennej a - wszystkie 
początkowe. Dodanie gwiazdki czyni więc ze zmiennej 
kontener, taki pojemnik na inne wartości - a konkretniej 
pisząc listę. 

*a, b = 1, 2, 3

print(a, b)

# 1 [2, 3]

Nie możemy natomiast w takich sytuacjach używać 
dwukrotnie tego gwiazdki w jednym przypisaniu:

*a, b, *c = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Zakończy się to błędem:

  File "mian.py", line 10

    *a, b, *c = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

     ^

SyntaxError: two starred expressions in assignment

Poza tym jednak możemy zastosować gwiazdkę także 
gdzieś w środku – niekoniecznie na początku czy końcu 
– ważne jednak, by to było tylko raz.

Ciekawostka Ciekawostka 
PyPI, czyli Python Package Indeks (https://pypi.org/), to re-
pozytorium oprogramowania zawierające w tej chwili ponad 
290 000 różnych projektów. Są to narzędzia, które możemy 
w prosty sposób zainstalować i zaimportować do użycia 
w naszych własnych programach. Dzięki tak bogatemu 
repozytorium Python jest jednym z najbardziej uniwersal-
nych języków programowania. Używają go nie tylko zwykli 
programiści, ale też naukowcy z niemal każdej dziedziny 
– od astronomii, przez biochemię po muzykologię. Z dużym 
powodzeniem wykorzystywany jest też w biznesie, pracy 
czy też różnego rodzaju hobbystycznych zastosowaniach – 
przykładem jest Internet Rzeczy (Internet of Things). Nauka 
Pythona otwiera naprawdę wiele możliwości.

https://pypi.org/
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Wyrażenie tego typu może być pomocne w jeszcze 
jednej sytuacji. Powiedzmy, że mamy listę, a nawet kilka 
list z liczbami i chcielibyśmy teraz w jakiś sprytny spo-
sób wykorzystać naszą funkcję suma do ich zsumowania. 
Zerknijmy w Listing 8.

Listing 8. Próba wywołania funkcji „suma” z po-
daniem dodatkowych argumentów jako list

zestaw1 = [1, 2, 3]

zestaw2 = [4, 5, 6]

zestaw3 = [7, 8, 9]

w = suma(10, 20, zestaw1, zestaw2, zestaw3)

Taki kod zakończy się niepowodzeniem, ponieważ pró-
bujemy dodać do siebie liczbę i listę:

Traceback (most recent call last):

  File "main.py", line 17, in <module>

    wynik = suma(10, 20, zestaw1, zestaw2, zestaw3)

  File "main.py", line 4, in suma

    wynik += liczba

TypeError: unsupported operand type(s) for +=: 

'int' and 'list'

W jaki sposób więc wypisać te elementy w czasie wywo-
łania? Jak się zapewne domyślasz, możemy użyć gwiazd-
ki.  Zadziała to tak jak na Ilustracji 2. Pokazano tam dwie 
sytuacje: wywołanie bez gwiazdki (a) oraz z gwiazdką (b). 
W przypadku (a) argumentem funkcji jest lista. W przy-
padku (b) argumentami funkcji są elementy listy.

Ilustracja 2. Działanie wyrażenia z gwiazdką w czasie 
wywoływania funkcji. Wywołania funkcji po lewej i pra-
wej stronie są równoważne

Jak widać, gwiazdka „wyjmuje” elementy z listy i „wkle-
ja” je w miejscu wywołania. Znika lista, a zostają tylko jej 
elementy. Możemy to zobaczyć także w Listingu 9.

Listing 9. W wywołaniu funkcji gwiazdka rozpako-
wuje elementy z list czy krotek Zamiast listy „ze-
staw1” zostaje więc po prostu 1, 2, 3 i tak dalej. 
Jeszcze inaczej przedstawiono to na Ilustracji 2.

w1 = suma(10, 20, *zestaw1, *zestaw2, *zestaw3)

w2 = suma(10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7, 8, 9)

assert w1 == w2

!
Zapamiętaj

 օ Wyrażenie z gwiazdką to bardzo wygodny sposób 
na zapewnienie elastyczności funkcjom. Pozwala 
na takie ich zdefiniowanie, by przyjmowały dowol-
ną ilość argumentów. 

 օ Wyrażenie te przydaje się też w czasie przypisy-
wania wartości do zmiennych, jak również  tam, 
gdzie chcemy wywoływać funkcje, bazując na 
wartościach z list czy krotek. 

Ćwicz w domu
 օ Jaki będzie rezultat następującego przypisania 
„a, *b, c = 1, 2, 3, 4, 5, 6”?

 օ Napisz funkcję, która przyjmie dowolną liczbę 
argumentów i zwróci ich iloczyn.

 օ Napisz funkcję, która przyjmie dowolną liczbę 
argumentów i zwróci listę zawierającą tylko te 
z tych argumentów, które są podzielne przez 3.

 օ Napisz funkcję „zlacz_tekst”, która przyjmie 
dowolną ilość napisów i połączy je ze sobą 
myślnikiem. 
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Rafał KorzeniewskiRafał Korzeniewski
Z wykształcenia muzyk-puzonista i fizyk. 

Z zamiłowania i zawodu Pythonista. Trener Pythona, 
współorganizator PyWaw (http://pywaw.org) 

– warszawskiego meetupu poświęconego Pythonowi. 
W wolnych chwilach uczy się gry na nowych instru-

mentach, udziela się społecznie i dużo czyta.
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Ilustracja 1. Widok ukończonej gry „Wojna w League  
of Legends”

DLACZEGO STRATEGICZNA GRA „LEAGUE 
OF LEGENDS” JEST TAK BARDZO CIEKAWA? 

Gra „League of Legends” została stworzona przez 
amerykańską firmę Riot Games. Należy do gatunku 
strategicznych gier czasu rzeczywistego. Tłumacząc 
prościej, popularny LoL to drużynowa gra strategiczna. 
Zasady z pozoru są proste. Dwie drużyny, w każdej jest 
pięciu potężnych bohaterów, walczą ze sobą, by znisz-
czyć bazę przeciwnika (Nexus). Obecnie bohaterów 
można wybierać spośród listy ponad 140 postaci, które 
różnią się umiejętnościami i pełnioną funkcją. 

W świecie komputerów i gier 12 lat to cała wieczność. 
Co więc sprawiło, że pomimo upływu czasu ta gra na-
dal cieszy się tak dużą popularnością? Największą zale-
tą „League of Legends” jest stopień rozbudowania gry. 
Z pozoru prosta misja, polegająca na zniszczeniu bazy 
przeciwnika, jest dużo bardziej skomplikowana, gdy mu-
simy opanować przynajmniej kilka postaci, wgryźć się 

13+

Dowiesz się
 օ Jak zbudować projekt „Windows Forms” w języku 
programowania C# w środowisku „Visual Studio”. 

 օ Czym są zmienne i tablice.

 օ Po co stosowane są instrukcje warunkowe.

 օ Jak wyświetlić obraz w aplikacji.

Potrzebna wiedza
 օ Podstawowa wiedza programistyczna.

 օ Umiejętność instalacji programów.

 օ Dokładność i cierpliwość.

Maria Stachowiak

Wojna w League of Legends. Poznajemy język C# 
i Visual Studio

Zbudowanie gry, która nawiązuje do światowej legendy, to nie lada wyzwanie, ale jeśli 
próbować swoich sił, to tylko z najlepszymi. Zmierzmy się z potęgą e-sportu, która nie-
przerwanie od premiery w 2009 r. jest w czołówce najbardziej popularnych gier i ma mi-
liony fanów na całym świecie. To gra z gatunku MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), 
należąca do strategicznych gier czasu rzeczywistego – League of Legends. Przy pomocy 
języka programowania C# i środowiska Visual Studio stworzymy grę, która oparta będzie 
na jej motywach, a dodatkowo wykorzystamy zasady popularnej karcianej gry w wojnę, by 
przygotować starcie bohaterów.
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w tajniki gry i co najważniejsze: nauczyć się współpraco-
wać z innymi graczami naszej drużyny. Ci, którzy najle-
piej opanowali umiejętności i rozwinęli zmysł taktyczny, 
biorą udział w Mistrzostwach Świata w League of Le-
gends, które odbywają się nieprzerwanie od 2011 r. i są 
zwieńczeniem rozgrywek całego sezonu.  

JAK PORUSZAĆ SIĘ W ŚRODOWISKU 
VISUAL STUDIO I JAK STWORZYĆ 
PIERWSZY PROJEKT KONSOLOWY 
W JĘZYKU C#?

Gra w „LoL” rozwija umiejętność logicznego myśle-
nia i kreatywność. Tego samego uczy nas programowa-
nie. To przecież nie tylko pisanie kolejnych linijek kodu 
źródłowego w danym języku programowania, ale przede 
wszystkim umiejętność rozwiązywania problemów, któ-
re programista napotyka na swojej drodze od pierwszej 
do ostatniej linijki kodu. Programowanie wymaga dużo 
myślenia, kreatywności, przewidywania działania pro-
gramu, jak i zachowania użytkownika, który tego pro-
gramu będzie używał. 

Dzisiaj wdrożymy się w język programowania C# 
(C Sharp) oraz w środowisko programowania Visu-
al Studio 2019 Community. Jest to wersja darmowa dla 
uczniów i studentów oraz małych projektów komercyj-
nych, więc każdy może ją pobrać z oficjalnej strony Mi-
crosoftu. Podczas instalacji ważne jest, by wybrać od-
powiedni język programu. Wygodniej jest wybrać język 
angielski, jednak jeśli pewniej czujesz się z menu w języ-
ku polskim, też będzie dobrze. Ja przygotowałam obja-
śnienia właśnie po polsku.

Zacznijmy od tego, jak uruchomić pierwszy projekt 
konsolowy w Visual Studio (VS). 

 » Po zainstalowaniu środowiska otwieramy Visual Stu-
dio, na przykład z menu Start.

Ilustracja 2. Ikona uruchomienia programu „Visual Stu-
dio 2019”

 » Otworzyło się okno startowe. Jeśli chcesz utworzyć 
swój pierwszy projekt w VS, wybierz „Tworzenie no-
wego projektu”. Jeśli chcesz otworzyć już istniejący 
projekt, wybierz „Otwórz projekt lub rozwiązanie” lub 
wybierz go z listy po lewej stronie „Otwórz ostatnie”.

Ilustracja 3. Widok po otwarciu programu „Visual Studio 2019”

 » Wyświetli się lista wszystkich możliwych projektów 
do utworzenia w tym narzędziu. Żeby ograniczyć po-
szukiwania, posłuż się filtrami: z Język wybierz „C#”, 
z Typ projektu wybierz „klasyczny”. Dzięki filtrom li-
sta projektów zostanie ograniczona – wybierz Apli-
kacja Windows Forms (.NET Framework). Zatwierdź, 
klikając przycisk „Dalej”.

Ilustracja 4. Widok wyboru aplikacji do utworzenia 
w języku C#
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Ilustracja 5. Widok wprowadzenia nazw nowego projektu

Ilustracja 6. Widok po otwarciu projektu – plik „Program.cs”

 » Kolejnym ważnym krokiem jest podanie nazwy pro-
jektu. Staraj się, żeby była ona intuicyjna, to znaczy 
odpowiadała faktycznej zawartości aplikacji. Jeże-

li będziesz dziś budować grę opartą na „League of 
Legends”, nazwij aplikację na przykład „LoL_gra”. 
Bardzo ważne, by w nazwie projektu, jak i później-
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szych nazwach nie używać spacji. Używaj podkreśl-
nika albo wpisuj nazwę ciągiem, rozdzielając kolejne 
słowa wielką literą, na przykład „LoLGra”. Zatwierdź 
przyciskiem „Utwórz” (Ilustracja 5).

 » Otworzył się pierwszy projekt (Ilustracja 6). Na razie 
wygląda na pusty, ale zaraz zapełnisz go odpowied-
nim kodem. Tak naprawdę w pliku Program.cs (cs to 
skrót od C Sharp) jest już kod. Od samej góry, od sło-
wa using dodane są biblioteki. Tutaj zawarte są pod-
programy, dane oraz typy danych, z których korzysta 
program. Jest to ułatwienie, byśmy nie musieli im-
plementować (pisać) wszystkiego sami. Są również 
elementy stałe każdego projektu – dodany jest na-
mespace z nazwą gry, klasa Program i ostatni ważny 
element – metoda Main, który zawiera odwołanie do 
otwieranej aplikacji graficznej – Form1.

 » Zacznijmy od zbudowania części wizualnej gry. To tutaj 
gracz będzie widział jej przebieg i rozpoczynał kolej-
ne rundy po kliknięciu przycisku. 

W Form1.cs[Projekt] dodajemy elementy graficzne. Z przy-
bornika dodajemy przycisk (Button).

Jeśli nie widzisz przybornika, dodaj go z menu Widok 
–Przybornik (Ilustracja 7).

Ilustracja 7. Widok włączenia przybornika w zakładce 
„Widok-Przybornik”

Ilustracja 8. Widok dodania przycisku do aplikacji
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Następnie dodajemy etykiety (Label) oraz miejsce na 
zdjęcie bohaterów gry (PictureBox). Bardzo ważne jest 
ustawienie parametrów każdego elementu, na przykład 
jego nazwy, tak by wskazywała faktyczne przeznacze-
nie elementu. Dzięki temu, analizując projekt, będziemy 
wiedzieć, do czego służy dany element. 

W bloku Właściwości ustawiamy parametr (Name) – 
nazwę elementu, Tekst – napis wyświetlany w elemen-
cie, Font – wielkość napisu.

Aplikacja powinna wyglądać jak na Ilustracji 9 i mieć 
ustawione odpowiednie właściwości.

 » Aby przejść do części programistycznej, klikamy dwa 
razy na przycisk Start aplikacji.

Przenieśliśmy się do pliku Form1.cs i została utworzona 
metoda, która uruchomi się po naciśnięciu przycisku:

private void Start_btn_Click(object sender, EventArgs e)

{

}

Wewnątrz tej metody (pomiędzy otwarciem i zamknię-
ciem klamerek) napiszemy kod programu, który wykona 
się po naciśnięciu przycisku Start.

BOHATEROWIE „LEAGUE OF LEGENDS”
Naszym zadaniem jest zbudowanie gry, która będzie 

wykorzystywała bohaterów „League of Legends” w grze 

Ilustracja 9. Widok zmiany właściwości dla elementu przycisk (Button)

Ilustracja 10. Widok gotowej aplikacji wraz z opisem 
elementów (czerwony kolor)

„Wojna”, będącej jedną z najstarszych gier karcianych. 
Talia kart w niej jest podzielona po równo na wszystkich 
graczy (musi być ich minimum dwoje). Gracze jednocze-
śnie wyciągają losową kartę ze swojej puli i porównują 
ich wartość. Gracz, którego karta miała wyższą wartość, 
zbiera karty i kładzie je pod spód swojej talii. W przy-
padku remisu rozpętuje się tytułowa wojna. Każdy z gra-
czy wyciąga następną kartę, kładzie ją koszulką do góry 
i przykrywa kolejną odsłoniętą kartą, której wartość po-
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równywana jest z wartością karty przeciwnika. Wygrywa 
ten, kto pozbawi przeciwnika kart.

Skoro nasze karty będą bohaterami „League of Le-
gends”, musimy przybliżyć ich sylwetki.

W grze jest ponad 140 bohaterów, których możemy 
podzielić na: zabójców, wojowników, magów, strzelców, 
wspierających i obrońców. Każda z tych grup jest nie-
zwykle ciekawa i potrzebna w czasie gry. Każdy boha-
ter ma własną historię oraz tło fabularne. Wzajemnie 
na siebie oddziałują, często kontrują lub uzupełniają się, 
dlatego tak ważny jest dobór postaci przed startem gry. 
Przed rozpoczęciem gry zawodnicy dzielą między sobą 
rolę. To od roli pełnionej w zespole zależy, jakim boha-
terem walczymy. 

Przybliżę kilku bohaterów, których będziemy wyko-
rzystywać w naszej grze: 

 » Fiora – wojowniczka, która zasłynęła sztuką szermierki 
i ciętym językiem, wyprowadza znakomite kontrataki, 
a także może się pochwalić tańcem fechmistrzyni.

 » Jax – wojownik, który znakomicie włada bronią. 
Przeprowadza niezłomne szturmy, ciosy z wyskoku 
oraz kontrataki.

 » Katarina – zabójca o bardzo ognistym charakterze, 
wykorzystuje swoją bezwzględność, doskonale wła-
da ostrzami i sztyletami.

 » Diana – wojowniczka odziana w lśniącą zbroję, wypo-
sażona w zakrzywione księżycowe ostrze, zadaje ob-
rażenia magiczne, potrafi ujawnić i spowolnić wroga.

 » Garen – wojownik odziany w zbroję, szerzy 
strach i szacunek przeciwników. Jego umiejętno-
ści to cechy rycerskie: wytrwałość, odwaga, osąd, 
sprawiedliwość.

 » Bard – wspierający podróżnik, który otacza się wiel-
ką mocą. Leczy, buduje portale do podróży, wiąże 
moce, a nawet prowadzi ataki. Wnosi wiele pożytku 
w grę zespołu, choć nie jest łatwą postacią. 

 » Soraka – wspierająca wędrowniczka, która porzuci-
ła nieśmiertelność dla dobra śmiertelników. Leczy, 
nawet kosztem własnego zdrowia, zadaje obrażenia 
magiczne, unieruchamia przeciwników.

 » Azir – mag o tragicznej historii, zadaje obrażenia wraz 
ze swoimi piaskowymi żołnierzami, unieruchamiając 
i neutralizując wroga.

 » Simir – strzelczyni, nazywana też panią wojny, po-
szukiwaczka skarbów, która z udekorowaną klejno-

tami bronią prowadzi sojuszników do boju. Stosuje 
tarcze i niezawodną broń ostrze-bumerang.

 » Galio – obrońca mający postać kamiennego kolosa, 
działa z wykorzystaniem potężnej siły wiatru, spryt-
nie wykorzystuje słabości wroga oraz chroni sojusz-
ników przed obrażeniami magicznymi. 

Czas wykorzystać bohaterów w budowaniu gry. 

CZYM JEST ZMIENNA, A CZYM TABLICA?
1. Określamy liczbę kart, którą każdy z graczy ma 

w momencie rozpoczęcia gry. W „League of Legends” 
każda z drużyn ma 5 bohaterów, więc w naszej grze 
każdy z graczy będzie miał 5 kart. Ilość kart zapisuje-
my w zmiennej. Wyobraźmy sobie pudełko, w którym 
możemy trzymać dowolną wartość, na przykład wiek, 
aktualną temperaturę ciała, imię. Zmienne to wła-
śnie taki element języka, który może przechowywać 
określony typ wartości. W języku C# typ ma ogrom-
ne znaczenie. Jeżeli zmienna będzie przechowywać 
wartości liczbowe całkowite (jak wiek) – będzie typu 
int, natomiast gdy w zmiennej umieścimy tempera-
turę ciała, czyli liczbę z przecinkiem – zmienna bę-
dzie typu float. Jeżeli wpiszemy imię (to znaczy ciąg 
znaków), to zmienna będzie typu string. 

Składnia: 
Typ nazwa_zmiennej = wartość_zmiennej;

int player1_cards= 5;

int player2_cards= 5;

2. Podzielmy bohaterów na dwie równe drużyny i za-
piszmy je w tablicy. Wyobraźmy sobie worek, do 
którego wrzucamy wiele elementów, na przykład 
rozmiary butów całej rodziny, temperaturę otocze-
nia w ostatnim tygodniu albo imiona wszystkich 
kolegów z klasy. Taki worek w programowaniu na-
zywamy tablicą, czyli strukturą danych, która prze-
chowuje zbiór elementów określonego typu. Podob-
nie jak w zmiennych, typ jest bardzo ważny.

Składnia: 
Typ[] nazwa_tablicy = {element1,element2 

….,element_ostatni};
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Budując tablicę, na początku określamy jej typ, doda-
jemy kwadratowy nawias – symbol tablicy i podajemy jej 
nazwę. Po znaku równości w klamerce wypisujemy ko-
lejne elementy. Jeżeli tablica jest typu string, elementy 
muszą być zapisane w cudzysłowie ("").

Utworzymy dwie tablice z nazwami bohaterów, a więc 
typu string, i od razu przypiszemy do tablicy imiona. 
Oczywiście dobór bohaterów dla danego gracza nie ma 
znaczenia. 

string[] player1_hero = { "Fiora", "Katarina", 

"Garen", "Soraka", "Sivir" };

string[] player2_hero = { "Jax", "Diana", "Bard", 

"Azir", "Galio" };

3. Utworzymy dwie tablice zawierające moc bohate-
rów. Będą to tablice typu int, wartość mocy będzie 
liczbą od 1 do 5. Kolejne liczby w tablicach będą od-
powiadać mocy bohaterów z tablic powyżej. Posta-
rajmy się, by każdy z graczy miał równą szansę na 
wygraną – przydzielmy im równe moce bohaterów.

int[] player1_strong = { 1, 2, 3, 4, 5 };

int[] player2_strong = { 1, 2, 3, 4, 5 };

4. Utwórzmy zmienną, która będzie przechowywać in-
formację o końcu gry. Oprócz typów int, float, string 
w programowaniu jest też bardzo przydatny typ 
bool. Przyjmuje on tylko dwie wartości: prawda (true, 
binarnie 1) oraz fałsz (false, binarnie 0). Nasza zmien-
na na początku będzie przyjmować wartość false, a 
gdy spełnią się warunki końca gry (jeden z graczy nie 
będzie miał kart) – przyjmie wartość true. 

bool finish_game = false;

Wszystkie powyższe zmienne i tablice zapisujemy po-
wyżej metody Start_btn_Click().

MÓWIĘ „SPRAWDZAM!” – INSTRUKCJE 
WARUNKOWE
5. Porównajmy, czy silniejsza karta została wylosowana 

dla gracza1 czy dla gracza2. Do porównywania służą 
instrukcje warunkowe if()...else ( jeżeli()…w przeciw-
nym razie). 

Instrukcja warunkowa wygląda następująco:

if(sprawdzane wyrażenie logiczne1)
{
 //Blok kodu gdy wyrażenie logiczne 1 jest spełnione;
}
else if(sprawdzane wyrażenie logiczne2)

{
  //Blok kodu gdy wyrażenie logiczne 2 jest spełnione;
}
else
{
  //blok kodu

}

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy w ogóle mo-
żemy wykonać ruch – czyli czy zmienna finish_game 
ma wartość false.

W tym celu zapisujemy w metodzie Start_btn_
Click() sprawdzenie:

if (finish_game == false)

{

}

Zwróćcie uwagę, że gdy porównuję wartości w warunku, 
używam podwójnego znaku równości (==). 

GENERATOR LICZB PSEUDOLOSOWYCH
6. Czas dopisać wnętrze pętli. Pierwszym krokiem jest 

wylosowanie wartości liczby karty, które komputer 
będzie porównywać ze zbioru gracza1 i gracza2. Do 
pseudolosowania liczb służy funkcja Random(). 

Zapisujemy powyżej metody inicjalizację generatora 
liczb pseudolosowych:

Random random = new Random();

We wnętrzu sprawdzenia warunku If, wykorzystując 
metodę Next(), zwracamy liczbę całkowitą. Musimy pa-
miętać, że numeracja wartości w tablicy rozpoczyna się 
od 0, czyli na przykład dla gracza1 pierwszy element ta-
blicy ma indeks 0 – player1_hero [0] ="Fiora". Z tego 
też powodu losujemy liczby od 0, a następnie podajemy 
zakres losowania – generator ma losować wśród 5 liczb: 
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0, 1, 2, 3, 4. Dokładny zapisać będzie wyglądał następują-
co: random.Next(0, 5);.

Wartość wylosowanych liczb przypisujemy do kolej-
nych zmiennych, ponieważ chcemy zapamiętać te liczby.

int player1_random_value = random.Next(0, 5);

int player2_random_value = random.Next(0, 5);

Porównujemy moce walczących ze sobą bohaterów: 
czy element z tablicy player1_strong jest większy czy 
mniejszy od elementu tablicy player2_strong. Pamięta-
my, że element tablicy jest wylosowany przez generator. 

if (player1_strong[player1_random_value] > 
player2_strong[player2_random_value])
{

}
else if (player1_strong[player1_random_value] < 
player2_strong[player2_random_value])
{

}
else

{

//jeśli element nie jest ani większy, ani mniejszy, 

//to tutaj piszemy kod ponownego zagrania 

//dla remisu –Wojny

}

7. Jeśli pierwszy warunek jest spełniony, to odejmuje-
my kartę z liczby kart gracza2 i dodajemy do liczby 
kart gracza1.

player1_cards = player1_cards + 1;

player2_cards = player2_cards - 1;

Jeśli drugi warunek jest spełniony, to odejmujemy kartę 
z liczby kart gracza1 i dodajemy do liczby kart gracza2.

player1_cards = player1_cards - 1;

player2_cards = player2_cards + 1;

Przeanalizujmy powyższy zapis. W ten sposób zmieniamy 
wartości zmiennych. Jeżeli liczba_kart_gracz1 na po-
czątku gry wynosi 5, to możemy ją zwiększyć, dodając 1, 

od tego momentu player1_cards wynosi 6 (5+1). Możemy 
też dla gracza2 zmniejszyć wartość zmiennej, odejmując 1, 
i od tego momentu player2_cards wynosi 4 (5-1). Ana-
logicznie jest w przypadku spełnienia warunku drugiego. 

 » Tak przygotowany program możemy skompilować. 
Kompilacja to tłumaczenie kodu napisanego w języ-
ku programowania na kod rozumiany przez proce-
sor komputera (kod maszynowy zapisany za pomocą 
ciągu zer i jedynek – liczb binarnych). Brzmi skom-
plikowanie, ale cały ten proces wykona za nas Visual 
Studio – wystarczy, że wybierzesz na górze zieloną 
strzałkę z napisem Rozpocznij. Przed kompilacją zo-
stanie jeszcze sprawdzona poprawność składni kodu. 
W razie błędów zostaniesz o tym poinformowany/a. 

Ilustracja 11. Przycisk rozpoczynający kompilację projektu

Gra działa, logika gry jest poprawna, jednak jako użyt-
kownicy nie mamy pojęcia, co właśnie wykonuje się 
w grze. Wykorzystamy elementy label do wpisania in-
formacji o przebiegu gry oraz w elementach PictureBox 
umieścimy grafiki walczących bohaterów.

UPIĘKSZAMY GRĘ
8. Zacznijmy od tego, by zawsze na początku rundy ak-

tualizował się stan posiadanych kart.

Na początku sprawdzenia, czy gra może być kontynu-
owana, dodajemy wyświetlenie wartości zmiennej prze-
chowującej liczbę kart:

score1_label.Text = $"Liczba kart:{player1_cards}";

score2_label.Text = $"Liczba kart:{player2_cards}";

Przed cudzysłowem pojawił się znak dolara – $. Dzięki 
temu wewnątrz tekstu, który chcę wyświetlić w etykie-
cie, mogę odwoływać się do wartości zmiennych: w tym 
przypadku do player1_cards i player2_cards. Zwróć 
uwagę, że nazwy zmiennych zapisane są w klamerce – {}. 

Następnie, po sprawdzeniu wartości instrukcji wa-
runkowej, wyświetlamy informację, kto toczy bitwę i jaki 
jest jej wynik. Wypisujemy komunikaty za pomocą Label: 
fight_label i results_label:

Dla wygranej przez gracza 1:
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fight_label.Text=$"Bohater: 

{player1_hero[player1_random_value]}

(moc: {player1_strong[player1_random_value]}) >  

Bohater:{player2_hero[player2_random_value]}

(moc:{player2_strong[player2_random_value]})";

results_label.Text="Kartę zdobywa Gracz 1 !!";

Dla wygranej przez gracza 2:

fight_label.Text = $"Bohater: 

{player1_hero[player1_random_value]}

(moc: {player1_strong[player1_random_value]}) <  

Bohater:{player2_hero[player2_random_value]}

(moc:{player2_strong[player2_random_value]})";

results_label.Text = "Kartę zdobywa Gracz 2 !!";

Również dla remisu, czyli tytułowej wojny, musimy wy-
świetlić odpowiedni komunikat:

fight_label.Text = $"Bohater: 

{player1_hero[player1_random_value]}

(moc: {player1_strong[player1_random_value]}) =  

Bohater:{player2_hero[player2_random_value]}

(moc:{player2_strong[player2_random_value]})";

results_label.Text = "WOJNA!!";

Zwróć uwagę na ilość oraz kolor nawiasów w tekście. 
Nawias, który jest wyświetlany, ma kolor czerwony, ten, 
który służy do odwołań elementów, ma kolor czarny.

Zobacz, jak wywoływany jest element tablicy – po na-
zwie tablicy w kwadratowych nawiasach – [ ] – zapisany 
jest numer elementu (wylosowana liczba). 

9. Sprawdźmy po każdym wykonaniu rundy (wciśnię-
ciu przycisku Start), czy nie możemy już zakończyć 
gry. Gra jest skończona, gdy liczba kart jednego 
z graczy będzie równa 0. Ustawiamy zmienną bool 
finish_game na wartość true, co uniemożliwi wy-
konanie następnej rundy. Wysyłamy wiadomość do 
użytkowników w postaci okna wiadomości Mes-
sageBox.Show(), który gracz wygrał. Informujemy o 
końcu gry, zmieniając napis przycisku na „Koniec”.

if (player1_cards == 0)

{

finish_game = true;

MessageBox.Show("Wojne wygrał gracz 2", "Koniec gry");

start_btn.Text = "Koniec";

}

else if (player2_cards == 0)

{

finish_game = true;

MessageBox.Show("Wojne wygrał gracz 1", "Koniec gry");

start_btn.Text = "Koniec";

}

10. Dodajmy zdjęcia bohaterów, by wyświetlały się pod-
czas walki. Najłatwiej będzie, gdy pobierzemy zdjęcia 
z Internetu i zapiszemy je dokładnie pod taką nazwą 
jak bohaterowie zapisani w tablicy, na przykład dla 
Fiory byłby to plik Fiora.jpg. Zdjęcia wszystkich bo-
haterów umieszczamy w jednym folderze, który dla 
ułatwienia dodamy do lokalizacji projektu. 

Aby otworzyć folder z lokalizacją projektu, należy w eks-
ploratorze rozwiązań projektu kliknąć prawym przyci-
skiem myszy na „Rozwiązanie Lol_gra” i wybrać polece-
nie „Otwórz folder w Eksploratorze plików”.

Ilustracja 12. Widok otwarcia lokalizacji projektu

Otworzy się folder naszego projektu. Przechodzimy do 
folderu z nazwą projektu, a następnie do folderu bin 
i folderu Debug. Tutaj dodajemy folder z grafikami. 

Zostaje już tylko dodanie odpowiedniego zdjęcia do 
elementu PictureBox.

Po wylosowaniu liczby przez metodę Random.Next() 
dodajemy wyświetlenia zdjęcia. Ustawienie player1_
pb.Size zagwarantuje to, że zdjęcie zawsze będzie tej 
samej wielkości, player1_pb.SizeMode z wybraniem 
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StretchImage pozwoli na dopasowanie wgranego zdję-
cia do rozmiaru Size (inaczej mówiąc, obraz będzie 
przeskalowany tak, by był widoczny w całości). Ostatnia 
linia to wskazanie lokalizacji zdjęcia. Nazywając zdjęcia 
nazwami bohaterów zapisanych w tablicy, możemy się 
posłużyć tablicami player1_hero i player2_hero. Dzię-
ki temu, że dodaliśmy folder ze zdjęciami do lokalizacji 
projektu, nie musimy dodawać długiej ścieżki lokalizacji 
zdjęć, a jedynie "LOL_grafiki/":

player1_pb.Size = new System.Drawing.Size(150, 150);

player1_pb.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage;

player1_pb.ImageLocation = 

"LOL_grafiki/" + player1_hero[player1_random_value] + ".jpg";

player2_pb.Size = new System.Drawing.Size(150, 150);

player2_pb.SizeMode = PictureBoxSizeMode.

StretchImage;

player2_pb.ImageLocation = 

"LOL_grafiki/" + player2_hero[player2_random_value] + ".jpg";

Przetestujmy grę. Wybieramy Rozpocznij (Ilustracja 11):
Sprawdźmy, czy wszystko jest czytelne, czy napisy 

nie nachodzą na inne elementy. W razie potrzeby zmie-
niamy ustawienia elementów w aplikacji.

PODSUMOWANIE
Jest sporo zasad, które musimy zapamiętać. Z każdym 

kolejnym projektem będziemy oswajać się z nazwami, 
budową kodu i panującymi zasadami w świecie C#. Pa-
miętajcie: programista to przede wszystkim osoba, która 
nigdy się nie poddaje i szuka rozwiązania problemu.

Maria StachowiakMaria Stachowiak
Trenerka w szkole Giganci Programowania, ab-
solwentka inżynierii biomedycznej Politechniki 

Gdańskiej, z wykształcenia elektronik, z zawodu 
i zamiłowania programistka. Programuje w Pythonie, 
wykorzystując Maching Learning do analizy danych, 
następnie prezentuje je z wykorzystaniem PowerBI.

MARIA.STACHOWIAK94@GMAIL.COM
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Zapamiętaj
 օ Na końcu instrukcji najczęściej musi znaleźć się 
średnik (;).

 օ Nazwy programu, zmiennych, tablic piszemy bez 
spacji, rozdzielając słowa podkreślnikiem  (_)  lub 
zapisując wyrazy w nazwie z dużych liter.

 օ Nie używamy polskich znaków w nazwach. 

 օ Numeracja w tablicy zaczyna się od indeksu 0.

Ćwicz w domu
 օ Zmień kolor i wielkość czcionki napisów w elemen-
tach „Label”.

W sieci

https://github.com/marysiasta/wojna_LOL.git 
– kod źródłowy projektu

Ilustracja 13. Widok folderu ze zdjęciami wraz ze wska-
zaniem lokalizacji

mailto:maria.stachowiak94%40gmail.com?subject=
https://github.com/marysiasta/wojna_LOL.git
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FINALNA WERSJA GRY
Podobnie jak w oryginalnej wersji Dino znanej z prze-

glądarki Chrome, również i my wykorzystamy kaktusy 
jako przeszkody. Najpierw przechodzimy do naszej pacz-
ki z grafikami, dostępnej pod adresem https://kenney.
nl/assets/platformer-art-deluxe. Następnie znajdujemy 
plik o nazwie cactus.png. Plik ten musimy skopiować do 
folderu images w naszym projekcie. Kiedy już to zrobimy, 
możemy przystąpić do kodowania nowej funkcjonalności.

Podobnie jak w przypadku chmur (opisywanych w czę-
ści 3 tej serii), zaczniemy od utworzenia listy zawiera-
jącej obiekty klasy Actor. Obiekty te będą miały losową 
wartość współrzędnej x. Tworzymy również funkcję 
odpowiedzialną za ruch naszych przeszkód. Funkcja ta 
będzie za każdym uruchomieniem (czyli co klatkę) prze-
suwać każdy z kaktusów o zadaną wartość określoną 
w globalnej zmiennej szybkosc_gry. Należy tutaj mieć 
na uwadze, że prędkość ruchu obiektów, które są bliżej, 
czyli przeszkód, powinna być większa od obiektów, któ-
re są dalej, czyli chmur. Jeśli dany kaktus wyjdzie poza 
obszar naszej planszy z lewej strony, zostanie mu wy-
losowana nowa pozycja na osi x. Losując nową pozycję, 
należy sprawdzić, czy wylosowana pozycja nie pokrywa 
się z którymś z kaktusów już istniejących.

Pygame Zero dostarcza metodę collidepoint, którą 
mają obiekty klasy Actor. Przyjmuje ona dwa argumen-
ty: x oraz y, oraz zwraca prawdę (True) lub fałsz (False) 
w zależności od tego, czy punkt o współrzędnych (x, y) 
koliduje z danym obiektem. W naszej grze sprawdzanie 
kolizji zrealizujemy w funkcji sprawdz_kolizje, którą 
wywołamy co klatkę. Za pomocą pętli for sprawdzamy 
każdy z elementów listy chmury, czy nie następuje ko-
lizja z graczem. Jeśli wystąpi kolizja, zmieniamy zmienną 
stan_gry na wartość 2. Zmiana wartości tej zmiennej z 1 
powoduje zatrzymanie gry oraz wyświetla napis na środ-
ku ekranu „Koniec gry”. Wystarczy jeszcze w funkcji draw 
zrealizować obsługę wartości 2 dla zmiennej stan_gry.

Stwórzmy funkcje reset, w której zmienimy wartości 
poszczególnych zmiennych globalnych do tych znanych 
z początku rozgrywki, tak aby po każdorazowym zde-
rzeniu z kaktusem móc rozpocząć grę od nowa.

Grając w oryginalną wersję gry, możemy zauważyć, 
że wraz z czasem trwania rozgrywki wzrasta szybkość 
poruszania się przeszkód, a na potrzeby naszej wersji 
gry Dino przyjąłem, że co każde 20 sekund następuje 
zmiana wartości zmiennej określającej szybkość ruchu 
dla przeszkód, jak i chmur. Za zmianę tych wartości od-

Krzysztof "profesorek96" Łos

Gra Dino w Pygame Zero: finał
W ostatniej części serii artykułów mających przeprowadzić czytelnika przez proces utwo-
rzenia własnej, w pełni grywalnej wersji gry Dino, dopracujemy ostatnie elementy i z suk-
cesem zamkniemy nasz pierwszy wspólny projekt. To co? Gotowi na finał? ☺

12+

Dowiesz się
 օ Jak za pomocą biblioteki „Pygame Zero” wykry-
wać kolizję.

 օ Jak stworzyć przeszkody.

 օ Jak zmieniać poziom trudności naszej gry.

Potrzebna wiedza
 օ Znajomość Pythona na poziomie podstawowym.

 օ Czym jest zmienna, krotka, lista, słownik.

 օ Podstawowa wiedza z zakresu programowania 
obiektowego.

 օ Znajomość trzech poprzednich części artykułu 
(PJR 5/2020, 6/2020, 1/2021).

https://kenney.nl/assets/platformer-art-deluxe
https://kenney.nl/assets/platformer-art-deluxe
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powiedzialna jest osobna funkcja, która wywoływana jest 
cyklicznie co 20 sekund. Odmierzanie czasu zleciłem 
metodom klasy Clock, a konkretnie metodzie sched-
ule_interval. Funkcja ta co 20 sekund wywołuje funk-
cję zmiania_trudnosci, która zwiększa o jeden zarówno 
zmienną odpowiedzialną za ruch chmur, jak i kaktusów. 
Wzrost poziomu trudności nie jest realizowany w nie-
skończoność; po 7-krotnym wywołaniu funkcji prędkość 
rozgrywki nie będzie wzrastać. Warto zwrócić uwagę na 
metodę unschedule z klasy Clock. Działa ona odwrotnie 
do metody schedule_interval, odwołując wywołania 
cykliczne. Metody unschedule użyłem w funkcji reset, 
tak aby po porażce zresetować odliczanie do 20 i móc 
zacząć wszystko od nowa. Jest istotne, by to zrobić. 
Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, że porażka nastą-
piła w 13 sekundzie gry, czyli za 7 sekund miała nastąpić 
zmiana poziomu trudności. Nie resetując wywołań cy-
klicznych, po wznowieniu gry zmiana poziomu trudno-
ści nastąpiłaby po czasie krótszym niż 20 sekund.

Ostatnim elementem, jaki został nam do zrealizowa-
nia, jest muzyka odtwarzana w momencie zderzenia na-
szego bohatera z przeszkodą. W tym celu z naszej pacz-
ki dostępnej pod adresem https://kenney.nl/assets/
music-jingles wybieramy plik jingles_SAX07.ogg, który 
kopiujemy do folderu sounds. Musimy jeszcze zmienić 
nazwę, ponieważ Pygame Zero nie obsługuje dużych li-
ter. Ja proponuję, aby plik nazywał się jingles_end.ogg.

Wprowadziliśmy również dodatkową globalną zmien-
ną blokada_wznowienia_gry. Zmienna ta ustawiana jest 
na 1 w momencie zderzenia z przeszkodą. Po upływie 2 
sekund zwalniana jest blokada. Działanie to ma na celu 
utworzenie przerwy pomiędzy kolejnymi rozgrywkami, 
tak aby mogła się spokojnie odtworzyć cała muzyka ob-
wieszczająca koniec gry.

Zachęcam do samodzielnej analizy kodu, który mo-
żesz zobaczyć w Listingu 1, natomiast działanie kodu za-
prezentowano na Ilustracjach 1 oraz 2.

Listing 1. Kompletny kod gry „Dino” wykonanej w 
„Pygame Zero”

import pgzrun  # importujemy bibliotekę

# Pygame Zero

import random # importujemy bibliotekę

# random

# tworzymy listę zawierającą cztery

# obiekty klasy Actor, każdy z tych

# obiektów różni się grafiką oraz pozycją

# obiektu na ekranie

chmury = [Actor('cloud1', (200, 200)),

          Actor('cloud2', (400, 300)),

          Actor('cloud3', (600, 200)),

          Actor('cloud1', (800, 300))]

# tworzymy listę zawierającą trzy obiekty

# klasy Actor, każdy z nich różni się pozycją

# wartość współrzędnej x dla każdego z obiektów

# jest losowa

przeszkody=[Actor('cactus', (random.randint(900,1000), 495)),

           Actor('cactus', (random.randint(1200,1500), 495)),

           Actor('cactus', (random.randint(1500,2000), 495))]

# tworzymy obiekt klasy Actor gracza

# pierwszy argument – nazwa grafiki

# drugi argument – krotka, pozycja

gracz = Actor('p3_stand', (100, 484))

stan_gry = 0  # zmienna reprezentująca

# stan gry

# 0 – gra nie rozpoczęta

# 1 – rozpoczyna rozgrywkę

# 2 – ekran końcowy

klatka = 0  # zmienna globalna

# reprezentująca, która klatka

# animacji ma być aktualnie odtworzona

skok = 0  # zmienna globalna

# reprezentująca szybkość oraz kierunek

# przemieszczania się gracza

blokada_skoku = 0  # zmienna globalna

# będąca flagą

# 0 – skok jest możliwy

# 1 – skok nie jest możliwy

szybkosc_ruchu_chmur = 2

# zmienna globalna określająca

# z jaką szybkością mają się przesuwać

# chmury na ekranie

czas_gry = 0

# zmienna globalna przechowująca

# czas gry

https://kenney.nl/assets/music-jingles
https://kenney.nl/assets/music-jingles
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szybkosc_gry = 8

# zmienna globalna określająca

# z jaką szybkością mają się przesuwać

# kaktusy na ekranie

blokada_wznowienia_gry = 0

# zmienna globalna

# będąca flagą

# 0 – gra uruchomiona

# 1 – gra zablokowana

def draw():  # funkcja rysująca

    global stan_gry  # ustawienie zmiennej stan_gry

    # jako zmiennej globalnej

    screen.clear()  # metoda czyszcząca ekran

    screen.fill('#cff4f7')

    # metoda wypełniająca kolorem

    for i in range((screen.width // 70) + 1):

        screen.blit('grass', (i * 70, screen.height - 70))

        # rysuje grafikę o nazwie

        # grass w punkcie 0,0

    for chmura in chmury:  # pętla przechodząca po liście

        chmura.draw()  # dla każdego obiektu wywołujemy

        # metodę rysującą dany element listy na ekranie

    for przeszkoda in przeszkody:

        przeszkoda.draw()  # dla każdego obiektu wywołujemy

        # metodę rysującą dany element listy na ekranie

    screen.draw.text(

        wyrownaj_napis_czas(czas_gry),

        midright=(screen.width - 50, 50),

        fontname="roboto_mono_bold",

        color="orange",

        fontsize = 45

    )

    # wyświetlanie licznika czasu

    # w prawym górnym rogu ekranu

    gracz.draw()  # rysujemy obiekt gracza

    if stan_gry == 0:

        # jeśli gra się nie rozpoczęła

        screen.draw.text(

            "Wciśnij spację",

            center=(screen.width / 2, screen.height / 2),

            color="orange",

            fontsize = 60

        )

        # wyświetla napis "Wciśnij spację" 

        # na środku ekranu

    if stan_gry == 2:

        # jeśli gra się zakończyła

        screen.draw.text(

            "Koniec gry",

            center=(screen.width / 2, screen.height / 2),

            color="red",

            fontsize = 60

        )

        screen.draw.text(

            "Wciśnij spację, aby zagrać jeszcze raz",

            center=(screen.width / 2, screen.height - 200),

            color="orange",

            fontsize = 30

        )

        # wyświetla napis "Koniec Gry" 

        # na środku ekranu oraz

        # napis "Wciśnij spację, aby zagrać jeszcze raz"

def update():  # funkcja wykonuje się co klatkę

    global stan_gry

    # ustawienie zmiennej stan_gry jako globalnej

    global skok

    # ustawienie zmiennej skok jako globalnej

    global blokada_skoku

    # ustawienie zmiennej blokada_skoku jako globalnej

    global blokada_wznowienia_gry

    # ustawienie zmiennej blokada_wznowienia_gry 

    # jako globalnej

    if keyboard.SPACE and blokada_wznowienia_gry == 0:  

        # sprawdza, czy został

        # wciśnięty klawisz spacji oraz czy można wznowić

        # grę, jeśli tak

        if stan_gry == 0 or stan_gry == 2:

            # jeśli gra nie rozpoczęła się ani nie zakończyła

            blokada_skoku = 1  # zablokuj skok

            clock.schedule_unique(zwolnienie_blokady, 0.3)

            # odblokowanie skoku nastąpi po 0.3 sekundy

            reset()

        stan_gry = 1  # rozpocznij grę

        if blokada_skoku == 0:

            # jeśli skok możliwy do wykonania

            # wartość zero

            skok = -18
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            # ustaw szybkość skoku na 18 pikseli

            blokada_skoku = 1

            # zablokuj możliwość ponownego skoku

            sounds.jingles_jump.play()

            # włączenie odtwarzania pliku 

            # dźwiękowego jingles_jump

    animacja()

    # uruchom funkcję odpowiedzialną za animacje postaci

    skok_opadanie()

    # uruchom funkcję kontrolującą skok oraz opadanie

    ruch_chmur()

    # uruchom funkcję odpowiedzialną za ruch chmur

    ruch_przeszkody()

    # uruchom funkcję odpowiedzialną za ruch przeszkód

    sprawdz_kolizje()

    # uruchom funkcję odpowiedzialną

    # za sprawdzanie kolizji

def zmiania_trudnosci():

    # funkcja odpowiedzialna

    # za zmianę poziomu trudności gry

    # poprzez zwiększenie szybkości gry

    # oraz szybkości poruszania się chmur

    global szybkosc_gry

    # ustawienie zmiennej 

    # szybkosc_gry jako globalnej

    global szybkosc_ruchu_chmur

    # ustawienie zmiennej szybkosc_ruchu_chmur

    # jako globalnej

    if szybkosc_gry < 16:

        # jeśli szybkosc_gry jest mniejsza

        # od 16, to zwiększ wartość o jeden

        # zmiennej szybkosc_gry oraz

        # zmiennej szybkosc_ruchu_chmur

        szybkosc_gry += 1

        szybkosc_ruchu_chmur += 1

def reset():

    # funkcja odpowiedzialna za resetowanie

    # wartości zmiennych do tych znanych

    # z początku rozgrywki

    global klatka

    # ustawienie zmiennej klatka jako globalnej

    global stan_gry

    # ustawienie zmiennej stan_gry jako globalnej

    global skok

    # ustawienie zmiennej skok jako globalnej

    global blokada_skoku

    # ustawienie zmiennej blokada_skoku jako globalnej

    global szybkosc_ruchu_chmur

    # ustawienie zmiennej szybkosc_ruchu_chmur

    # jako globalnej

    global szybkosc_gry

    # ustawienie zmiennej 

    # szybkosc_gry jako globalnej

    global czas_gry

    # ustawienie zmiennej 

    # czas_gry jako globalnej

    if stan_gry == 2:  

        # jeśli stan_gry równa się zero

        # przywróć domyślne wartości zmiennym

        klatka = 0

        stan_gry = 0

        skok = 0

        blokada_skoku = 1

        szybkosc_ruchu_chmur = 2

        szybkosc_gry = 8

        czas_gry = 0

        gracz.pos = (100, 484)

        chmury[0].pos = (200, 200)

        chmury[1].pos = (400, 300)

        chmury[2].pos = (600, 200)

        chmury[3].pos = (800, 300)

        przeszkody[0].pos = (random.randint(900, 1000), 495)

        przeszkody[1].pos = (random.randint(1200, 1500), 495)

        przeszkody[2].pos = (random.randint(1500, 2000), 495)

        clock.unschedule(zmiania_trudnosci)

        # odwołanie działania metody schedule_interval

        # dla funkcji zmiana_trudnosci

        clock.schedule_interval(zmiania_trudnosci, 20)

        # wywołujemy funkcję zmiana_trudnosci() 

        # co 20 sekund

def zwolnienie_blokady_wznowienia_gry():

    # funkcja odpowiedzialna

    # za zwalnianie blokady wznowienia gry

    # zmienia wartość zmiennej 

    # blokada_wznowienia_gry na zero

   global blokada_wznowienia_gry

   # ustawienie zmiennej blokada_wznowienia_gry

   # jako globalnej

   blokada_wznowienia_gry = 0
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def sprawdz_kolizje():

    # funkcja odpowiedzialna za sprawdzanie

    # czy nastąpiła kolizja któregoś z kaktusów

    # z graczem

    global stan_gry

    # ustawienie zmiennej stan_gry jako globalnej

    global blokada_wznowienia_gry

    # ustawienie zmiennej blokada_wznowienia_gry

    # jako globalnej

    if stan_gry == 1:

        # jeśli gra się rozpoczęła

        for i in przeszkody:

            # iterujemy po liście przeszkody

            if gracz.collidepoint(i.x, i.y):

                # jeśli gracz ma kolizję z którąś

                # z przeszkód, to 

                stan_gry = 2  # zmieniamy stan_gry

                # na 2, co oznacza wyświetlenie

                # ekranu końcowego

                sounds.jingles_end.play()

                # odtwarzamy dźwięk porażki

                blokada_wznowienia_gry = 1

                # blokujemy możliwość wznowienia gry

                clock.schedule_unique(

                    zwolnienie_blokady_wznowienia_gry,

                    2.0

                )

                # ustawiamy zwolnienie blokady

                # wznowienia gry za 2 sekundy

def ruch_przeszkody():

    global szybkosc_gry

    # ustawienie zmiennej 

    # szybkosc_gry jako globalnej

    global stan_gry

    # ustawienie zmiennej stan_gry jako globalnej

    if stan_gry == 1:

        # jeśli gra się rozpoczęła

        for i in range(len(przeszkody)):

            # iterujmy po liście przeszkody

            przeszkody[i].x -= szybkosc_gry

            # zmniejszamy wartość x dla każdej

            # przeszkody o aktualną wartość zmiennej

            # szybkosc_gry

            if przeszkody[i].x + 35 < 0:

            # jeśli przeszkoda wyszła poza 

            # ekran z lewej strony

                przeszkody[i].x = random.randint(900, 1500)

                # losujemy nową pozycję dla tej 

                # przeszkody z zakresu 900 do 1500

                for j in range(0, len(przeszkody)):

                    # iterujemy po liście przeszkód 

                    # sprawdzając, czy wylosowana pozycja nie

                    # pokrywa się z pozycją innej przeszkody 

                    # oraz czy nie są zbyt blisko siebie

                    if j != i \

                    and \

                    abs(przeszkody[i].x-przeszkody[j].x) < 300:

                        przeszkody[i].x += 400

                        # jeśli tak, dodajemy do aktualnej 

                        # pozycji 400 dla wylosowanej 

                        # przeszkody

def odmierzaj_czas():  # funkcja ta wykonuje się 

    # co 0.1 sekundy, tym samym zwiększa globalną zmienną

    # przechowującą liczbę sekund o 1

    # jeśli gra jeszcze się nie rozpoczęła, funkcja ta

    # ustawia globalną zmienną czas_gry na 0

    global czas_gry

    global stan_gry

    if stan_gry == 0:

        czas_gry = 0

    elif stan_gry == 1:

        czas_gry += 1

def wyrownaj_napis_czas(czas): # funkcja ta przyjmuje liczbę

    # funkcja ta zamienia liczbę na napis o stałej szerokości

    # wynoszącej zawsze 6 znaków

    napis = "0" * (5 - len(str(czas)))

    napis += str(czas)

    return napis

def ruch_chmur():  # funkcja odpowiedzialna za poruszanie

    # się chmur na ekranie oraz ich zawijanie

    # tak aby uzyskać efekt nieskończoności

    global szybkosc_ruchu_chmur

    # ustawienie zmiennej szybkosc_ruchu_chmur

    # jako globalnej

    global stan_gry

    # ustawienie zmiennej stan_gry jako globalnej

    # jeśli gra rozpoczęła się, to

    if stan_gry == 1:

        # przechodzimy listę obiektów
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        for chmura in chmury:

            # zmień każdemu z obiektów w liście chmury

            # wartość składowej x o wartość zmiennej

            # szybkosc_ruchu_chmur

            chmura.x -= szybkosc_ruchu_chmur

            # jeśli którykolwiek z obiektów 

            # dotyka lewej krawędzi okna

            if chmura.x + 64 < 0:

                # to ustaw pozycję tej chmury

                # tak aby była z prawej strony

                chmura.x = screen.width + 32

def zwolnienie_blokady():  # funkcja odpowiedzialna

    # za zwalnianie blokady skoku

    # zmienia wartość zmiennej blokada_skoku na zero

    global blokada_skoku

    # ustawienie zmiennej stan_gry jako globalnej

    blokada_skoku = 0

    # zwalnianie blokady skoku

def skok_opadanie():  # funkcja odpowiedzialna za

    # skok oraz opadanie

    global skok

    # ustawienie zmiennej skok jako globalnej

    global klatka  # zmienna globalna

    # decydująca, która klatka

    # animacji ma zostać aktualnie wyświetlona

    if skok != 0:  # jeśli skok aktywny

        klatka = 0  # zablokowanie animacji

        gracz.y += skok

        # gracz zmienia swoją pozycję o wartość

        # zmiennej skok

    if gracz.y >= 484:  # jeśli gracz dotknął podłoża

        zwolnienie_blokady()

        # następuje zwolnienie blokady skoku

        skok = 0

        # wartość zero gwarantuje, że nasz bohater

        # będzie stał w miejscu tuż nad podłożem

    if gracz.y <= 250:  # jeśli gracz znajduje się

        # wyżej niż wartość 250 na osi y 

        # zacznij opadanie

        skok *= (-1)  # zmiana kierunku 

        # poruszania się sprite

def animacja():  # funkcja odpowiedzialna za

    # animacje postaci gracza

    global klatka  # zmienna globalna

    # decydująca, która klatka

    # animacji ma zostać aktualnie wyświetlona

    if stan_gry == 1:  # jeśli gra się rozpoczęła

        # jeśli klatka jest równa 0

        # zmień kostium gracza na ten

        # z pliku p3_walk01

        if klatka == 0:

            gracz.image = 'p3_walk01'

        # jeśli klatka jest równa 1

        # zmień kostium gracza na ten

        # z pliku p3_walk02         

        elif klatka == 1:  

            gracz.image = 'p3_walk02'

        # jeśli klatka jest równa 2

        # zmień kostium gracza na ten

        # z pliku p3_walk03

        elif klatka == 2:

            gracz.image = 'p3_walk03'

        # jeśli klatka jest równa 3

        # zmień kostium gracza na ten

        # z pliku p3_walk04

        elif klatka == 3:  

            gracz.image = 'p3_walk04'

        # jeśli klatka jest równa 4

        # zmień kostium gracza na ten

        # z pliku p3_walk05

        elif klatka == 4:  

            gracz.image = 'p3_walk05'

        # jeśli klatka jest równa 5

        # zmień kostium gracza na ten

        # z pliku p3_walk06

        elif klatka == 5:  

            gracz.image = 'p3_walk06'

        # jeśli klatka jest równa 6

        # zmień kostium gracza na ten

        # z pliku p3_walk07

        elif klatka == 6:  

            gracz.image = 'p3_walk07'

        # jeśli klatka jest równa 7

        # zmień kostium gracza na ten

        # z pliku p3_walk08

        elif klatka == 7:  
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Ilustracja 1. Jedna z klatek animacji, na której widać poruszającego się bohatera oraz przeszkody

Ilustracja 2. Ekran końcowy gry



[  P RO G R A M I S TA J R . P L  ]

Gra Dino w Pygame Zero: finał

47

            gracz.image = 'p3_walk08'

        # jeśli klatka jest równa 8

        # zmień kostium gracza na ten

        # z pliku p3_walk09

        elif klatka == 8:  

            gracz.image = 'p3_walk09'

        # jeśli klatka jest równa 9

        # zmień kostium gracza na ten

        # z pliku p3_walk10

        elif klatka == 9:  

            gracz.image = 'p3_walk10'

        # jeśli klatka jest równa 10

        # zmień kostium gracza na ten

        # z pliku p3_walk11

        elif klatka == 10:  

            gracz.image = 'p3_walk11'

    klatka += 1  # zwiększ wartość 

    # zmiennej klatka o 1

    klatka %= 11  # obliczamy resztę z dzielenia

    # zmiennej klatka przez 11

    # wynik takiej operacji to liczba większa bądź

    # równa zero oraz mniejsza od 11

clock.schedule_interval(odmierzaj_czas, 0.1)

# wywołujemey funkcję odmierzaj_czas() co 0.1 sekundy

clock.schedule_interval(zmiania_trudnosci, 20)

# wywołujemy funkcję zmiana_trudnosci() co 20 sekundy

pgzrun.go()  # linia ta jest konieczna

# aby okno nie zostało zamknięte

PODSUMOWANIE
Celem tej serii artykułów było przeprowadzenie czytel-

nika przez cały proces budowy gry od A do Z z wykorzy-
staniem popularnej biblioteki Pygame Zero. Cały kod gry 
dostępny jest w serwisie GitHub w projekcie autora pod 
adresem: https://github.com/profesorek96/Gra_Dino.

Zachęcam również do odwiedzenia oficjalnej strony 
projektu Pygame Zero (https://pygame-zero.readthe-
docs.io), w której znajdziesz całą dokumentację biblioteki 
oraz tutoriale. Wszystkie informacje zawarte na stronie 
są w języku angielskim. Zachęcam do eksperymento-
wania z tą biblioteką i mam nadzieję, że dzięki tej serii 
artykułów pokazałem, że tworzenie gier w Pythonie nie 
jest wcale takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Film 
prezentujący gameplay dostępny jest pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=PsPaJSwrnbc.

Na koniec należy zaznaczyć, że Pygame Zero to dość 
wymagająca biblioteka, dlatego chcąc stworzyć w niej 
coś bardziej zaawansowanego od opisywanej tu gry, 
warto zapoznać się z serią artykułów „Szczypta mate-
matyki w programowaniu gier” autorstwa Gynvaela Col-
dwinda, opublikowanych w 3 pierwszych numerach PJR.

Krzysztof "profesorek96" ŁosKrzysztof "profesorek96" Łos
Pasjonat programowania, korepetytor, bloger. Uza-

leżniony od książek o tematyce IT.

HTTPS://PROFESOREK96.BLOGSPOT.COM/
KRZYSZTOF.LOS.DEV@GMAIL.COM
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Zapamiętaj
 օ Zdarzenie („event”) to niespodziewana sytuacja. 
Zdarzenia mogą być wywoływane przez użytkow-
nika na przykład poprzez kliknięcie w przycisk, 
tak zwany „onclick”. Innym typem zdarzeń są zda-
rzenia systemowe pochodzące od zegara systemo-
wego zwanego timerem. Biblioteka „Pygame Zero” 
ma system obsługi zdarzeń zegara, który reali-
zowany jest przez przez globalny obiekt „clock” 
klasy „Clock”

Ćwicz w domu
 օ Podmień dźwięk końca gry na inny znalezio-
ny w Internecie, zwracając uwagę na prawa 
autorskie.

 օ Zmień czcionkę oraz jej wielkość dla ekranu 
końcowego.

 օ Eksperymentuj z szybkością gry

 օ Dodaj kolejne przeszkody, tak aby Dino miał do 
pokonania nie tylko kaktusy.

https://github.com/profesorek96/Gra_Dino
https://pygame-zero.readthedocs.io
https://pygame-zero.readthedocs.io
https://www.youtube.com/watch?v=PsPaJSwrnbc
https://profesorek96.blogspot.com/
mailto:krzysztof.los.dev%40gmail.com?subject=
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12+

Dowiesz się
 օ Jak stworzyć podstawowy interfejs użytkownika 
w Unity.

 օ Jak animować obiekty przy pomocy wbudowanego 
narzędzia.

 օ Jak pisać podstawowe skrypty w języku C#.

Potrzebna wiedza
 օ Wiadomości przedstawione w poprzedniej części 
artykułu (PJR 1/2021).

 օ Znajomość kluczowych zasad pisania kodu w języ-
ku C#.

 օ Zainteresowanie grami oraz odrobina kreatywno-
ści i zapału do pracy.

WSTĘP
Witajcie z powrotem rycerze, wojownicy, a może 

i księżniczki. ☺ W poprzedniej części artykułu rozstali-
śmy się w naszej niewielkiej, ale jakże urokliwej średnio-
wiecznej wiosce, która pod koniec naszej pracy zyskała 
już nawet swoich mieszkańców. Nauczyliśmy się poruszać 
po środowisku, poznaliśmy obiekt Terrain z jego wieloma 
rozbudowanymi funkcjami, a także dowiedzieliśmy się, 
czym tak właściwie są warstwy kolizyjne. Co na dzisiaj? 
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią głównym punktem 
naszego programu będzie zbieranie oraz wytwarzanie 
przedmiotów. Zaczynając od zbierania, utworzymy so-
bie prosty ekwipunek gracza, w którym na ten moment 
magazynować będziemy trzy rodzaje przedmiotów: po-
żywienie, drewno oraz żelazo. To tak w wielkim skrócie. 
Otwieramy więc Unity! 

Zanim zaczniemy, mała dygresja. Całkiem możliwe, 
że podczas tworzenia swojego świata gry odniosłeś/aś 

wrażenie, że jest on odrobinę niedoświetlony i ciemny, 
co nie wyglądało zbyt przekonująco. Możemy oczywi-
ście rozstawić dziesiątki punktowych świateł, jednak nie 
jest to rozwiązanie ani estetyczne, ani wydajne. Co więc 
zrobimy? Wybierając z górnego paska Window, następ-
nie Rendering > Lighting, na ekranie wyświetli się okno 
z wieloma wbudowanymi ustawieniami oświetlenia. 

Tomasz Błaszczyk

Średniowieczna przygoda 
– gra RPG w środowisku Unity: ekwipunek

W pierwszej części artykułu pokrótce zapoznaliśmy się z charakterystycznymi cechami 
gatunku RPG oraz jego początkami, które z pewnością wywołały lekkie zdziwienie na 
twarzach młodych czytelników. Kolejnym krokiem było zainstalowanie i opanowanie pod-
stawowej obsługi środowiska Unity, która bardzo szybko pozwoliła nam zbudować cie-
kawy świat gry przedstawiający niewielką średniowieczną wioskę. W tej części artykułu 
dość szczegółowo zapoznamy się z podstawami tworzenia interfejsu użytkownika oraz 
animacji. Zapraszam!

CiekawostkaCiekawostka
Okno to (Lightning) możemy zadokować, łapiąc za zakład-
kę z żarówką, a następnie przeciągając na przykład tuż 
obok panelu inspektora. Tym sposobem okno to zostanie 
zapamiętane w swoim nowym położeniu, co ułatwi nam do 
niego dostęp w przyszłości. Analogicznie możemy postąpić 
z każdym innym oknem w Unity.
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Na ten moment interesuje nas zakładka Scene, w której 
już na samej górze znajdujemy pozycję Lighting Settings. 
W udostępnionej ostatnim razem paczce z zasobami zna-
lazły się i takie składowe. Klikając w niewielką ikonę kółka, 
otwieramy listę pasujących odwołań. Wybieramy scene-
Settings (Ilustracja 1), a następnie u dołu okna przycisk 
Generate Lightning. Po chwili powinniśmy zauważyć zna-
czącą różnicę w naszym świecie gry (Ilustracja 2).

Ilustracja 1. Wybór nowych ustawień oświetlenia

Ilustracja 2. Porównanie ustawień oświetlenia w świecie 
gry

I jak? Myślę, że na potrzeby naszego artykułu pozosta-
niemy przy nowej, lepiej oświetlonej wersji. Jeżeli jednak 
bardziej przekonuje cię pierwotna, bardziej mroczna od-
słona świata gry, to potraktuj to jedynie jako ciekawost-

kę. ☺ Tymczasem bez zbędnego przeciągania przecho-
dzimy już do pracy!

EKWIPUNEK – INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Czym jest interfejs? Najprościej zdefiniować go można 

jako tę część gry lub aplikacji, w której działanie użyt-
kownika w jakiś konkretny sposób wpływa na prze-
bieg wykonywanego programu. Są to różnego rodzaju 
przyciski, pola tekstowe, listy czy suwaki. Przyjęło się 
w informatyce, że interfejs użytkownika określany jest 
jako „UI” (ang. User Interface), stąd też nawet w samym 
środowisku Unity wszelkie obiekty o takich funkcjo-
nalnościach znajdziemy w zakładce GameObject > UI. 
Najważniejszym elementem i zarazem podstawą two-
rzenia interfejsu użytkownika w Unity jest Canvas, czyli 
w dosłownym tłumaczeniu „płótno”, symbolizujące nasz 
ekran. Dodajmy je do sceny. Na pierwszy rzut oka efekt 
może nie być zauważalny, lecz kiedy klikniemy dwukrot-
nie w nowo utworzony obiekt w panelu hierarchii, ukaże 
nam się ogromna, prostokątna ramka stanowiąca obszar 
roboczy naszego interfejsu (Ilustracja 3).

Ilustracja 3. Pusty obiekt „Canvas”

Zaczniemy od małego dostosowania canvasu, aby za-
chowywał się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W jego 

Warto wiedziećWarto wiedzieć
Przydatną opcją ułatwiającą tworzenie UI jest mały przycisk 
2D, znajdujący się tuż nad oknem kreatora. Służy on do 
tymczasowej zmiany widoku naszej sceny na perspektywę 
dwuwymiarową (płaską).
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panelu inspektora, w komponencie Canvas Scaler znaj-
dziemy opcję UI Scale Mode. Z rozwijanej listy wybiera-
my pozycję Scale With Screen Size, która automatycznie 
dopasuje skalę elementów UI pod daną rozdzielczość 
ekranu, dzięki czemu unikniemy sytuacji rozjeżdżania 
się oraz nakładania obiektów na siebie. 

Drugim krokiem będzie podanie rozdzielczości 
wzorcowej. W opcji Reference Resolution wpisujemy ko-
lejno 1920 dla wartości X oraz 1080 dla wartości Y, co 
daje nam rozdzielczość Full HD (Ilustracja 4).

Ilustracja 4. Komponent „Canvas Scaler”

W porządku! Mając przygotowane płótno, możemy przejść 
do nanoszenia poszczególnych elementów interfejsu. 
Pierwszym z nich będzie Panel. Dodajemy go, klikając 
prawym przyciskiem myszy na Canvas w panelu hierar-
chii, następnie UI > Panel. Tym razem efekt jest nieco 
bardziej zauważalny, gdyż całe płótno pokryte zosta-
ło białą, półprzezroczystą warstwą, stanowiącą tło dla 
naszego przyszłego ekwipunku. Chciałbym jednak, aby 
nie zajmował on całego ekranu, a był jedynie wysuwaną 
zakładką po jednej ze stron. Jak to zrobimy? W inspek-
torze naszego panelu, w jego górnej części znajdziemy 
komponent Rect Transform, przechowujący informacje 
na temat aktualnego położenia, rotacji oraz skali obiektu 
UI. Każdy taki obiekt ma zdefiniowany tak zwany „punkt 
zaczepienia”, do którego dąży wraz ze skalowaniem ekra-
nu. Możemy edytować go, klikając w niewielkie okienko 
w lewym górnym rogu komponentu (Ilustracja 5).

Przyciski puste (bez niebieskich strzałek) definiu-
ją jedynie przemieszczenie, a co za tym idzie – rozmiar 
obiektu pozostaje bez zmian. Z kolei przyciski mające 
niebieskie strzałki poza samym położeniem obiektu de-
finiują również jego skalowalność. W skrócie – wraz ze 
zmianą rozdzielczości element interfejsu zwiększa się 
lub zmniejsza. Chciałbym, aby nasz panel rozciągał się 
w górę i w dół oraz był przytwierdzony do lewej kra-
wędzi ekranu. Wybieramy zatem opcję stretch-left. Na 
pierwszy rzut oka może wydawać się to odrobinę skom-

plikowane, lecz nie przejmuj się, z czasem wszystko sta-
nie się jasne i zrozumiałe. ☺

Ustalmy pozostałe parametry! Wartość X przy opcji 
Pivot będzie równa 0 (przeniesienie środka obiektu 
na lewą stronę), Width (szerokość) dajmy na przykład 
na 500 jednostek, natomiast wartość Pos X (położenie 
na osi X) na -500, gdyż domyślnie panel naszego ekwi-
punku będzie ukryty (poza ekranem). Reszta bez zmian 
(Ilustracja 6).

 
Ilustracja 6. Panel – komponent „Rect Transform”

Wygląda na to, że nasz panel jest gotowy. Można jeszcze 
oczywiście dostosować jego kolor i przezroczystość, ko-
rzystając z komponentu Image > Color. W naszym przy-
padku będzie on czarny i trochę mniej przezroczysty.

Teraz najważniejsze – zawartość ekwipunku. Po-
wiedzmy, że dla każdego przedmiotu będziemy chcieli 
wyświetlać jego ikonę oraz liczbę definiującą ilość aktu-
alnie posiadanych przedmiotów danego typu. W tym celu 
klikając prawym przyciskiem myszy na panel, wybieramy 

Ilustracja 5. Edycja punktu zaczepienia
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UI, a następnie Image. Domyślnie obiekt typu Image jest 
białym kwadratem o wymiarach 100 X 100 jednostek. Za-
wartość wkrótce podmienimy, natomiast wypadałoby go 
troszkę zwiększyć. W jego komponencie Rect Transform 
ustawmy wartości Width i Height na 200.

Obrazek mamy, więc idziemy dalej! Zgodnie z naszym 
planem potrzebne będzie jeszcze pole tekstowe. Klika-
my prawym przyciskiem myszy na obrazek, następnie 
UI > Text. Został utworzony kolejny podobiekt. Możemy 
odrobinę przesunąć go względem obiektu Image. Po-
nadto w jego inspektorze znajdziemy komponent o takiej 
samej nazwie, w którym mamy możliwość dostosowania 
wyświetlanej zawartości (Text), rozmiaru czcionki (Font 
Size), koloru (Color), a także wielu innych ciekawych 
opcji. Wyświetlać chcemy liczby, stąd też początkowo 
możemy wpisać tam po prostu 0. Całą resztę w ramach 
treningu spróbuj dopasować samemu.

Mając tak przygotowany obiekt opisujący przedmiot 
(ikona+pole tekstowe), możemy powielić go tyle razy, 
ile planujemy mieć przedmiotów w swoim ekwipunku. 
W tym celu zaznaczamy obiekt Image i korzystamy ze 
skrótu klawiszowego Ctrl+D. Pamiętajmy jednak o intu-
icyjnym nazywaniu naszych obiektów, w celu uniknięcia 
późniejszych pytań „co jest czym?” (Ilustracja 7).

Ilustracja 7. Panel hierarchii – przykładowe nazewnic-
two

Kiedy mamy już szkielet naszego ekwipunku, pora uzu-
pełnić brakujące treści, czyli obrazki. Na stronie inter-
netowej PJR w zakładce Do pobrania znajdziesz kolejną 
porcję materiałów. Tak jak poprzednio, zaimportujemy ją 
sobie do naszej gry, przeciągając całość do panelu pro-
jektowego. Po pomyślnym imporcie powinniśmy mieć 
dostęp do katalogu Sprites, w którym znajdziemy kilka 
przydatnych ikonek. W tym momencie interesują nas 
pliki blueberries ( jagody), wood (drewno) oraz iron (że-
lazo). Jedyne, co musimy zrobić, to wybrać odpowiednie 
ikony w polu Source Image w komponencie Image każ-
dego z obrazków. Wizualny efekt powinien prezentować 
się jak na Ilustracji 8.

Ilustracja 8. Ekwipunek – przykładowy wygląd

EKWIPUNEK – ANIMACJE
Wykonywanie ściśle określonego ruchu, rotacja 

obiektu czy też zmiana jego rozmiaru w czasie – oto 
najprostsza definicja animacji w kontekście gier kom-
puterowych. Temat obszerny, ale i niezwykle ciekawy, 
bo tak naprawdę możemy zaanimować, co tylko się nam 
podoba. Od latających sześcianów przez ptaki porusza-
jące skrzydłami w locie, aż po wychodzącą ze zbocza 
góry kamienną twarz. Ilu twórców gier, tyle pomysłów. 
Jednak by móc stworzyć coś bardziej skomplikowanego, 
konieczne będzie przyswojenie podstaw.

Chciałbym, aby panel naszego ekwipunku wysu-
wał się oraz chował za każdym razem, gdy naciśnięty 
zostanie klawisz I. W tym celu utworzymy proste ani-
macje, a następnie obsłużymy je przy pomocy skryptu. 
Krok pierwszy – otwieramy okno animacji, wybiera-
jąc z górnego paska Window > Animation > Animation. 
Wyświetlone okno możemy zadokować na przykład 
u dołu ekranu w sekcji panelu projektowego oraz kon-
soli. W porządku! Teraz wybieramy w panelu hierarchii 
obiekt, który chcemy animować. W oknie animacyjnym 
pojawiła się informacja, że wybrany obiekt nie zawiera 
komponentu animatora oraz animacji (Ilustracja 9).

Ilustracja 9. Okno „Animation” – komunikat

Utwórzmy je, klikając przycisk Create. Następnie wybie-
ramy miejsce na dysku, gdzie chcemy zapisać naszą ani-
mację. Polecam utworzyć sobie nowy katalog w folderze 
Assets o nazwie na przykład Animations. Nazwa samej 
animacji z kolei powinna dość dokładnie opisywać, czym 
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ona jest lub czego dotyczy. W naszym przypadku ani-
macje dotyczyć będą ekwipunku gracza. Potrzebne będą 
trzy: ekwipunek bezczynny (brzmi trochę śmiesznie, ale 
wkrótce zobaczysz, że ułatwi nam to pracę), wysuwanie 
ekwipunku, chowanie ekwipunku. Idąc po kolei, pierw-
szy plik nazwiemy na przykład IdleInventoryAnimation 
(z ang. animacja bezczynnego ekwipunku; Ilustracja 10).

Ilustracja 10. Tworzenie klipu animacyjnego

Po zapisaniu widzimy, że oś czasu w oknie animacji sta-
ła się aktywna. Tutaj jednak to wszystko, gdyż obiekt jest 
bezczynny, a co za tym idzie – nie ma potrzeby definiowa-
nia żadnych właściwości na osi czasu. Kolejna będzie ani-
macja odpowiedzialna za wysuwanie ekwipunku. W celu 
jej utworzenia klikamy nazwę aktualnie otwartego klipu, 
a następnie wybieramy Create New Clip… (Ilustracja 11).

Ilustracja 11. Tworzenie nowego klipu z poziomu okna 
„Animation”

Aby przyjęte nazewnictwo zostało zachowane, nazwie-
my ją ActiveInventoryAnimation (animacja aktywacji 
ekwipunku). Po udanym zapisie wracamy do okna ani-
macji. Naszym oczom po raz kolejny ukazała się aktywna 
oś czasu. Z lewej strony natomiast znajdziemy panel do 
jej obsługi. Klikamy Add Property, aby dodać właściwość, 
której wartość będziemy modyfikować w czasie. Chce-
my, aby animacja operowała jedynie na położeniu obiek-
tu, zatem wybieramy Rect Transform, a następnie ikonę 
plusa przy pozycji Anchored Position. Świetnie! Przejdź-
my teraz do osi czasu. Należałoby się zastanowić, jak dłu-
go miałaby trwać nasza animacja. Myślę, że pół sekun-
dy na pełne wysunięcie bocznego panelu w zupełności 
wystarczy. Długość animacji definiuje obszar pomiędzy 
początkow i końcowymi punktami na osi czasu. Domyśl-

nie po dodaniu właściwości animacja trwa sekundę. By 
to zmienić, łapiemy punkty końcowe i przeciągamy je na 
interesującą nas wartość, czyli 0:30 (Ilustracja 12).

Ilustracja 12. Rozstawienie punktów na osi czasu

To teraz sama animacja! W celu edycji łapiemy biały 
suwak i przejeżdżamy nim na punkty, w których dana 
zmiana ma zajść. Jeżeli przy danej wartości widzisz mniej 
punktów niż na Ilustracji 12 – rozwiń dodaną właściwość 
przy pomocy strzałki z lewej strony ekranu. Ustaliliśmy 
wcześniej (Ilustracja 6), że pierwotne położenie nasze-
go ekwipunku to -500 w osi X. Taką wartość widzimy 
zatem przy punktach początkowych. Interesują nas 
w takim razie punkty końcowe. Jeżeli szerokość panelu 
to 500 jednostek, a jego położenie to -500 jednostek, to 
aby dotykając lewą krawędź, pojawił się na ekranie, mu-
simy wpisać wartość 0 (Ilustracja 13).

Ilustracja 13. Ustalenie końcowej wartości położenia

Kiedy nasza animacja jest gotowa, możemy przetesto-
wać ją, wracając do punktów początkowych oraz klikając 
przycisk z ikoną ► nad lewym panelem okna animacji.

CiekawostkaCiekawostka
Nowe punkty na osi czasu dodajemy, dwukrotnie klikając 
myszą na ciemniejszym pasku w miejscu, które odpowiada 
interesującemu nas czasowi.
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Mamy już bezczynność oraz otwieranie, więc została 
nam już tylko animacja zamykania. Ponownie tworzymy 
nowy klip i nazywamy go na przykład InactiveInvento-
ryAnimation (animacja dezaktywacji ekwipunku). W tym 
przypadku należy odwzorować powyższą animację do-
kładnie w odwrotnej kolejności, czyli położenie począt-
kowe to 0, końcowe natomiast to -500. Dasz sobie radę? 

Kiedy wszystkie animacje będą już przygotowa-
ne, należy przejść z powrotem do panelu projektowe-
go i odszukać je w katalogu Animations. Po kliknięciu 
w którąś z animacji w miejscu inspektora wyświetlą się 
specjalne opcje dotyczące danego klipu animacyjnego. 
Naszym zadaniem jest wyłączenie opcji automatyczne-
go zapętlania (Loop Time) dla wszystkich utworzonych 
animacji, by ekwipunek nie otwierał się (lub zamykał) 
w nieskończoność.

Okej! Pora połączyć nasze animacje odpowiednimi re-
lacjami. Całkiem możliwe, że wchodząc w folder Anima-
tions, zauważyłeś/aś drobną nieścisłość związaną z ilością 
plików. Animacje utworzyliśmy trzy, a pliki mamy czte-
ry… O co chodzi? Otóż tajemniczy plik z inną ikoną to 
automatycznie wygenerowany Animator. Kliknijmy go 
dwukrotnie!

Cóż to? Scena zniknęła, pojawiły się jakieś bloczki, 
strzałki… Oto właśnie okno Animatora (kontrolera ani-
macji). W tym miejscu możemy dodawać wiele ciekawych 
funkcjonalności i urozmaiceń dla naszych animacji, dzięki 
czemu możliwa będzie ich późniejsza obsługa z poziomu 
skryptów. Spójrzmy na zielony bloczek Entry. Symbolizu-
je on wejście, czyli przekierowanie do animacji podstawo-
wej, która może być odtworzona lub od której w jakichś 
szczególnych przypadkach może nastąpić przejście do 
animacji kolejnej i kolejnej. W naszym przypadku anima-
cją podstawową jest bezczynny panel ekwipunku. W celu 
utworzenia kolejnych relacji klikamy prawym przyciskiem 
myszy na podświetlony bloczek animacji i wybieramy 
Make Transition. Dla naszego ekwipunku widzę następu-
jące relacje: bezczynny panel można otworzyć, otwarty 
można zamknąć, przez co w momencie zamykania po-
nownie stanie się on bezczynny (Ilustracja 14).

Same relacje niestety nie wystarczą. Trzeba będzie 
dodać im jeszcze pewnego rodzaju wyzwalacz, który 
w momencie aktywacji z odpowiednią wartością od-
tworzy dany klip. Bez tego animacje byłyby odtwarzane 
w nieskończoność. W tym celu, z lewej strony kontrolera 

animacji wybieramy zakładkę Parameters i klikając plu-
sik poniżej, wybieramy Bool. Nazwijmy go na przykład 
Active.

Bool, jak wiadomo z podstaw programowania, jest 
typem logicznym, przyjmującym dwie wartości: true 
(prawda) lub false (fałsz). Przejdźmy teraz do pierwszej 
relacji pomiędzy bezczynnością a aktywacją. Po kliknię-
ciu strzałki w oknie z prawej strony znajdziemy pustą 
sekcję Conditions (warunki). W celu dodania nowego 
warunku naciskamy plusik, następnie wybieramy pa-
rametr oraz wartość. Od teraz wysuwanie ekwipunku 
będzie miało miejsce tylko w przypadku, gdy parametr 
Active uzyska wartość true (Ilustracja 15).

Ilustracja 15. Warunek przejścia do animacji otwierania 
ekwipunku

Dla relacji drugiej (od animacji otwierania do animacji za-
mykania) postępujemy analogicznie, lecz tym razem dla 
parametru Active wybieramy z listy wartość false. Uwaga! 
Relacja idąca z powrotem do panelu bezczynnego pozo-
staje bez przypisanego warunku, ponieważ w momencie 
zamknięcia ekwipunek automatycznie staje się obiektem 
bezczynnym, gotowym do ponownego otwarcia.

EKWIPUNEK – SKRYPT
Tyle jeśli chodzi o panel ekwipunku z poziomu śro-

dowiska Unity. Przyszła pora, aby wszystko to, co uda-
ło nam się stworzyć wizualnie, otrzymało swoją duszę 

Ilustracja 14. Odpowiednio powiązane klipy animacji
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w kodzie programowym. W tym celu przejdziemy do pa-
nelu projektowego i stworzymy sobie nowy folder o na-
zwie Scripts, w którym klikając prawym przyciskiem my-
szy, następnie Create > C# Script, utworzymy nowy plik 
z rozszerzeniem cs, czyli skrypt oparty o język progra-
mowania C#. Nazwijmy go na przykład InventoryCon-
troller (kontroler ekwipunku), a po zatwierdzeniu naszej 
nazwy spróbujmy otworzyć go, klikając dwukrotnie. 

Uwaga! W pierwszej części artykułu wraz z instalacją 
Unity mówiliśmy sobie o instalacji dodatkowych modu-
łów. Tym modułem było właśnie środowisko programi-
styczne Visual Studio 2019, będące kluczowym narzę-
dziem do tworzenia skryptów w Unity. Jeżeli już je masz, 
to najprawdopodobniej wyświetlił się już twój nowo 
utworzony skrypt. Jeżeli natomiast przypadkowo prze-
oczyłeś/aś tę instalację, to zawsze możesz pobrać dar-
mową wersję Community z oficjalnej strony Microsoftu. 
Wtedy jednak należy spodziewać się pewnej dość czę-
sto występującej komplikacji, jaką jest brak połączenia 
VS z Unity. Aby to naprawić, wybieramy z górnego paska 
Edit > Preferences…, a następnie przechodzimy do zakład-
ki External Tools. Interesuje nas opcja pierwsza External 
Script Editor, która koniecznie musi wskazywać na nasz 
nowy edytor Visual Studio Community (Ilustracja 16).

Ilustracja 16. Dostosowanie edytora kodu

Po wszystkim dla pewności najlepiej zrestartować całe 
środowisko. Po powrocie nasz skrypt powinien otwo-
rzyć się już bez żadnych problemów. Na pierwszy rzut 
oka widać, że coś w nim już jest. Charakterystyczne dla 
nowych skryptów Unity są dwie metody – Start oraz 
Update. W ciało metody Start wpisujemy wszystkie 
operacje, które chcemy, by wykonały się jednorazowo 
w momencie rozpoczęcia gry i uruchomienia skryptu. 
Mogą być to na przykład opcje związane z pobraniem 
jakiegoś komponentu lub aktywacja/dezaktywacja wy-
branego obiektu. Metoda Update natomiast będzie za-
wierała wszystkie mechanizmy, których wykonanie ma 
odbywać się co klatkę w grze.

Listing 1. Skrypt obsługujący otwieranie i zamy-
kanie ekwipunku

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class InventoryController : MonoBehaviour
{
    private Animator animator;
    private bool isActive;
    void Start()
    {
        animator = GetComponent<Animator>();
    }
    void Update()
    {
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.I))
        {
            isActive = !isActive;
            animator.SetBool(“Active”, isActive);
        }
    }

}

Tworzenie naszego skryptu (Listing 1) zaczniemy od pól 
i odwołań. Na pewno potrzebny będzie Animator, przy 
pomocy którego dostaniemy się do poszczególnych kli-
pów. Drugim istotnym aspektem jest pole typu bool, 
którego wartość poinformuje nas, czy w danym mo-
mencie ekwipunek jest otwarty (true) czy też zamknięty 
(false).

Przyjęło się, iż każdy skrypt dziedziczący po klasie 
MonoBehaviour (obsługujący domyślne funkcje Unity) 
jest przypisany do konkretnego obiektu na scenie (jest 
komponentem w jego inspektorze). Obiekty takie bardzo 
często mają także inne komponenty, na których wła-
ściwości możemy wpływać za pośrednictwem skryptu. 
Nasz InventoryController umieścimy w tym samym 
obiekcie, na którego rzecz tworzyliśmy nasze anima-
cje, gdyż to właśnie w nim automatycznie utworzony 
został komponent Animator, którego w tym momencie 
potrzebujemy. Do wczytywania zawartości komponen-
tów wykorzystywana jest generyczna metoda GetCom-
ponent. Zależy nam, aby uzyskać dostęp do Animatora 
jak najwcześniej, stąd też jego wczytanie oraz przypisa-
nie do pola klasy wykonujemy już w metodzie Start. Jest 
to oczywiście jeden z wielu sposobów na komunikację 
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z komponentami czy obiektami na scenie. W przyszłości 
z pewnością poznamy ich jeszcze kilka.

Teraz metoda Update. Nie wiemy, na jakim etapie 
rozgrywki gracz wykaże chęć zajrzenia w ekwipunek, 
dlatego też z każdą klatką sprawdzamy, czy został wci-
śnięty klawisz I. Jeżeli tak się stanie, zmieniamy wartość 
pola isActive na przeciwną (! – operator negacji), a na-
stępnie wywołujemy zmianę parametru animacyjnego, 
podając jego nazwę (pierwszy argument) oraz aktualny 
stan logiczny (drugi argument).

Już prawie gotowe! Wracamy do Unity i podpinamy 
skrypt pod obiekt z Animatorem (Ilustracja 17), przecią-
gając go z panelu projektowego do inspektora lub klika-
jąc w inspektorze przycisk Add Component i wybierając 
go po nazwie.

Świetnie! Uruchommy teraz grę i zobaczmy, czy pa-
nel naszego ekwipunku poprawnie reaguje na działania 
gracza. Jeżeli tak – gratulacje! Udało ci się stworzyć pro-
sty, animowany panel ekwipunku. Jeżeli nie, to widocz-
nie wkradł się jakiś błąd i należy raz jeszcze prześledzić 
poprzednie kroki, zwracając uwagę na nazewnictwo, 
odwołania czy też poprawność tworzonych animacji. 

PODSUMOWANIE
Na tym etapie zakończymy część drugą tego artyku-

łu. Poznając podstawy tworzenia interfejsu użytkownika 
oraz obsługi prostych animacji w Unity, przygotowaliśmy 
wizualną stronę istotnego aspektu zbierania przedmio-
tów, który dokończymy sobie już w najbliższej przyszłości. 
Ponadto interakcja z obiektami, obsługa wielu kamer na 
scenie i wiele innych. Jeżeli zainteresowała cię tematyka 

tworzenia gier komputerowych, gorąco polecam książkę 
„Tworzenie gier dla początkujących” mojego autorstwa, 
która w bardzo przystępny dla młodego pasjonata sposób 
oprowadzi po dużo bardziej zaawansowanych aspektach 
środowiska Unity, co pozwoli ci w pełni opanować pod-
stawy programowania i game designu.
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Zapamiętaj
 օ Poprawne położenie oraz skalowanie elemen-
tów UI określają tak zwane punkty zaczepienia 
(Anchors).

 օ W celu uniknięcia ciągłego odtwarzania animacji 
musimy wyłączyć dla niej opcję „Loop Time”.

 օ Metoda „Start” wykonuje się jednorazowo w mo-
mencie rozpoczęcia gry.

 օ Metoda „Update” wykonuje się co klatkę.

Ćwicz w domu
 օ Wykorzystując metodę „Update”, spróbuj wypisy-
wać w oknie konsoli liczby zwiększane o 1 z każdą 
klatką (wyszukaj w Internecie frazy: „inkrementa-
cja” oraz „Unity Debug”).

 օ Analogicznie do panelu ekwipunku spróbuj utwo-
rzyć wysuwane okno zawierające podstawowe 
statystyki głównego bohatera takie jak: siła, kon-
dycja, refleks.

Ilustracja 17. Podłączenie gotowego skryptu do obiektu 
na scenie

Tomasz BłaszczykTomasz Błaszczyk
Autor książki „Tworzenie gier dla początkujących”, 
na co dzień programista gier w katowickim studiu. 

Po godzinach pasjonat elektronicznej rozrywki oraz 
fan dobrej książki. Ceni sobie kreatywność, solidnie 

wykonaną pracę i pasję.

HTTPS://TOMASZBLASZCZYK.GITHUB.IO/PORTFOLIO/
TOMASZBLASZCZYK1998@GMAIL.COM

https://tomaszblaszczyk.github.io/Portfolio/
mailto:tomaszblaszczyk1998%40gmail.com?subject=
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Z apewne na lekcjach matematyki mieliście do czynie-
nia z funkcjami, wykresami, osiami X oraz Y. W ję-

zykach programowania funkcje pełnią jeszcze inne role.
Słownik Języka Polskiego PWN opisuje funkcję jako 

„możliwość wykonania określonej operacji przez urzą-
dzenie lub program komputerowy”. Potraktujmy ją tak 
i my. Możemy myśleć o funkcji jak o pewnym narzę-
dziu, które ma za zadanie wykonać określoną pracę. Na 
przykład młotek najczęściej służy do wbijania gwoździ, 
a długopis do pisania. Nie poświęcamy przesadnej uwa-
gi temu, co sprawia, że kiedy przyłożymy długopis do 
kartki papieru, powstaje ślad tworzący pismo. Po prostu 
wiemy, jak używać długopisu. Tak jest też z funkcjami. 
Nie musimy wiedzieć dokładnie, jak są zbudowane – 
istotne, że wiemy, jak z nich korzystać oraz co chcemy 
z ich pomocą osiągnąć.

Czasami jednak, żeby ułatwić sobie pisanie własne-
go programu, tworzymy funkcje pozwalające budować 
przejrzysty kod. Często dzięki nim możemy wyodrębnić 
konkretne problemy i wówczas długie, złożone polece-
nia zastępujemy wywoływaniem odpowiednich funkcji. 
Taki sposób może wydawać się nam na początku dziwny, 

Adam Jurkiewicz, Katarzyna Wasilkowska

Gra przygodowa „Enigma  
– Polacy, którzy uratowali świat”
Programowanie w języku Python: funkcje i ich parametry

Kontynuujemy pisanie gry w języku Python. Gra zaczyna nabierać rumieńców – nadszedł 
czas na poznanie funkcji i parametrów. Zapewne z wcześniejszych artykułów pamiętacie, 
że próbujemy rozszyfrować zagadkę Enigmy. Żeby wypełnić zadanie, teleportujemy jed-
nego z naszych bohaterów między różnymi miejscami w czasie II wojny światowej.

12+

Dowiesz się
 օ Jak tworzyć własne funkcje w języku Python.

 օ Jak wygląda definiowanie parametrów funkcji.

Potrzebna wiedza
 օ Podstawowa znajomość składni języka Python.

 օ Podstawowa wiedza z zakresu matematyki.

ale w kolejnych artykułach zobaczycie, że naprawdę po-
maga 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.")

Trzeba pamiętać o regułach tego zapisu. Przede wszyst-
kim musi wystąpić słowo def – to skrót od angielskiego 
define. Potem potrzebna jest, zapisana za pomocą ma-
łych liter oddzielonych znakiem podkreślenia, nazwa 
funkcji, po której występują nawiasy okrągłe, a po nich 
dwukropek, jako początek bloku kodu (czyli zgrupowa-
nych instrukcji). W języku Python blok kodu jest ozna-
czany za pomocą wcięcia (według twórcy języka Python 
to cztery spacje).
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Nasza przykładowa funkcja wypisuje na ekranie pew-
ną informację. Gdy ją wykonamy (poprzez napisanie 
w kodzie function_name()), to spowoduje to wykonanie 
wszystkich instrukcji zawartych w jej bloku kodu, czy-
li w tak zwanym „ciele” funkcji. W ten sposób możemy 
zmniejszyć ilość kodu. Jeśli w programie chcemy wyko-
nać coś wielokrotnie, zapisujemy to w postaci funkcji.

Pamiętajcie o drobnym, ale ważnym elemencie – 
chodzi o 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 któ-
rym popełniliśmy błąd.

Spójrzcie na Ilustrację 2. 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 dowie-
dzieć się jedynie, pod jakim adresem pamięci operacyj-
nej w komputerze Python przechowuje naszą funkcję 
(to dosyć skomplikowany temat i nie będziemy się nim 
szerzej zajmować). Dopiero użycie nawiasów daje pożą-
dany efekt. Funkcja przedstawi informacje na ekranie.

Ilustracja 2. Funkcja w języku Python i sposób jej wyko-
nywania

Ilustracja 1. Zrzut ekranu gry „Enigma” – niemiecki okręt podwodny U-BOOT  
(autor ilustracji: Ignacy Trojanowicz)

CiekawostkaCiekawostka
W różnych językach programowania znajdziemy odmien-
ne sposoby definiowania bloku kodu (czyli zgrupowanych 
instrukcji). Najczęściej są to nawiasy klamrowe. W języku 
Python blok kodu definiowany jest za pomocą odstępu od 
lewej skrajnej kolumny w pliku źródłowym i według twórcy 
języka wynosi cztery spacje.
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Skoro nauczyliśmy się, w jaki sposób definiować oraz 
wywoływać funkcje, czas poznać bardziej zaawansowa-
ne elementy.

FUNKCJA ZWRACAJĄCA WARTOŚĆ
W życiu często zadajemy pytania, na które oczeku-

jemy odpowiedzi. Potraktujmy zatem funkcję jako pyta-
nie i jednocześnie jako osobę udzielającą na nie odpo-
wiedzi. Odpowiedzią jest wartość, jaką funkcja zwraca. 
W przypadku pytania o pogodę możemy skonstruować 
funkcję o nazwie czy_pada(), która zwróci nam zawsze 
Prawdę. Odpowie, a to zupełnie co innego, niż wyświe-
tlenie odpowiedzi. Oczywiście od razu nasuwa się pyta-
nie – 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 zmiennej: ", pada)

# teraz przypisujemy do zmiennej wynik działania

# funkcji

pada = czy_pada()

# i sprawdzamy ponownie

print("Zawartość zmiennej: ", pada)

# wynik działania takiego kodu

Zawartość obiektu:  False

Zawartość obiektu:  True

Widzimy, że do zmiennej o nazwie pada przypisaliśmy 
wartość False, a chwilę później przypisujemy do niej 

wartość True, zwróconą z funkcji. W ten sposób działa 
przypisanie wartości zwracanych przez funkcję w języku 
Python.

Ważne! 

Do operacji przypisania stosujemy pojedynczy znak „=”!

W PYTHONIE WSZYSTKO JEST OBIEKTEM!
Takie stwierdzenie możemy przeczytać w niejednym 

dokumencie w sieci, w książce czy usłyszeć na konfe-
rencji. Python jest w pełni obiektowym językiem pro-
gramowania. Dlatego też nie bójmy się stosować na-
zewnictwa zmienna/obiekt wymiennie. Właściwie to 
nawet częściej piszmy lub mówmy raczej o obiektach niż 
o zmiennych.

FUNKCJA Z PARAMETRAMI
Poza definiowaniem funkcji możemy powiedzieć 

komputerowi, żeby zrobił coś z danym obiektem lub 
obiektami, na przykład podczas wykonywania operacji, 
dajmy na to – arytmetycznych. Wiemy już, że funkcje 
upraszczają kod oraz pozwalają wykonać wielokrotnie 
powtarzalne działania. Przeanalizujmy zatem kod funk-
cji, która pozwoli na obliczenie wskaźnika masy ciała 
(ang. body mass index):

def bmi(waga, wzrost):

    # blok kodu - obliczenie

    wynik = waga / wzrost ** 2

    return wynik

# teraz wywołujemy tę samą funkcję

# z różnymi parametrami

obliczone_bmi = bmi(60, 1.7)

print("Obliczone BMI wynosi", obliczone_bmi)

obliczone_bmi = bmi(50, 1.7)

print("Obliczone BMI wynosi", obliczone_bmi)

obliczone_bmi = bmi(40, 1.7)

print("Obliczone BMI wynosi", obliczone_bmi)

Warto wiedziećWarto wiedzieć
Kody w czasopiśmie różnią się trochę od tych na platformie, 
jednak wprowadzone w ten sposób też zadziałają – Python 
jest elastyczny, jeśli chodzi o zapis kodu.



[  P RO G R A M I S TA J R . P L  ]

Gra przygodowa „Enigma – Polacy, którzy uratowali świat” 

59

Wynik działania takiego programu to:

Obliczone BMI wynosi 20.761245674740486

Obliczone BMI wynosi 17.301038062283737

Obliczone BMI wynosi 13.84083044982699

Z łatwością zauważycie, że skomplikowane obliczenia 
arytmetyczne wykonano dla różnych danych wejścio-
wych, oczywiście otrzymując różne wyniki. Dzięki ta-
kiemu zapisowi możemy „przekazywać” do funkcji różne 
dane (nazywamy je wartościami parametrów), a uzysku-
jemy pewien wynik, który funkcja nam zwraca (nazywa-
my 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 tym teraz zajmować. 
Jeśli ktoś jest ciekawy, może poszukać w sieci artykułów 
ze słowami kluczowymi python *args **kwargs. To 
nie wyczerpie wszystkich możliwości Pythona, jeśli chodzi 
o parametry funkcji; są jeszcze wartości domyślne dla 
parametrów czy też „Type annotations” - to tematy dla do-
ciekliwych osób. Do utworzenia 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 prowadzące do błędów w programie? Na przy-
kład wywołamy funkcję z wartościami, które spowodu-
ją dzielenie przez zero? Albo jeśli w ogóle nie podamy 
liczb, tylko inny typ danych?

Rzućmy okiem na prawdopodobny błąd przedsta-
wiony na Ilustracji 3.

Na pewno bez problemu przeczytacie komunikat 
w języku angielskim o dzieleniu (division) liczby całko-
witej (integer) przez zero (by zero).

Przeanalizujmy kod i spróbujmy dojść, co może być 
powodem takiego błędu.

Intuicja i matematyka podpowiadają nam, że wzrost 
nie może wynosić zero.

Zatem należy naszą funkcję „uodpornić” na możli-
we błędne dane. Wykonamy to w prosty, ale skuteczny 
sposób. Na początku sprawdzimy, czy nie występuje ja-
kaś niepożądana kombinacja typów danych (wówczas 
od razu zakończymy działanie i zwrócimy jakąś wartość 
błędu, na przykład None). Jeśli nie wystąpi któraś z sytu-
acji problemowych, wykonamy nasze operacje. 

Przykładowy kod może wyglądać tak:

def bmi(waga, wzrost):

    # sprawdzamy warunki

    if (

Ilustracja 3. Zrzut platformy z oknem informującym o błędzie
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        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 niepo-
prawnych danych nie powoduje pojawiania się komuni-
katów o błędzie! Nasza funkcja sama sobie radzi z takimi 
sytuacjami.

Postarajmy się teraz zrozumieć, co zachodzi w naszej 
funkcji.

Zauważcie, że słowo kluczowe return występuje kil-
ka razy. To nie jest błąd. Funkcja zwraca różne wartości 
w zależności od danych wejściowych. W momencie uru-
chomienia kodu widzimy na własne oczy wyniki dzia-
łania. Jednak dla pełnego zrozumienia trzeba wyjaśnić 
następujący kod:

Instrukcja warunkowa
if (

    type(waga) is not int

    and type(waga) is not float

):

    return None

Ilustracja 4. Edytor online, dostępny na stronie www.kodujwpythonie.pl/pl/enigma

http://kodujwpythonie.pl/pl/enigma
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Słowo if to instrukcja warunkowa pozwalająca na wy-
konywanie różnych poleceń w zależności od spełnienia 
warunku logicznego. W naszym przypadku warunek ten 
jest dosyć skomplikowany, lecz możemy spróbować go 
zinterpretować:

Jeśli typ waga nie jest typem 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 zmien-
noprzecinkową (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 war-
tość liczbową.

Do tematu instrukcji warunkowych wrócimy jeszcze 
w kolejnych artykułach.

[  P RO G R A M I S TA J R . P L  ]
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Zapamiętaj
 օ Na platformie kodujwpythonie.pl/pl/enigma spró-
buj wykonać te przykłady z własnymi modyfikacja-
mi – zobaczysz je w „rozdzial_02.py”.

 օ Staraj się tworzyć i wykonywać własne funkcje.

Ćwicz w domu
 օ Funkcje pozwalają nam uporządkować kod progra-
mu i wydzielić pewne elementy.

 օ Aby zdefiniować funkcję, używamy słowa kluczo-
wego „def”.

 օ Aby wykonać funkcję, używamy jej nazwy 
wraz z nawiasami okrągłymi, na przykład 
„nasza_funkcja()”.

 օ Wywołując funkcję z parametrami, podajemy za-
wsze tyle wartości, ile zdefiniowaliśmy w funkcji.

 օ Słowo kluczowe „return” kończy działanie funkcji.
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CiekawostkaCiekawostka
Brak słowa kluczowego „return” nie jest błędem, Python 
domyślnie wykona „return None” bez naszego udziału.

http://kodujwpythonie.pl/pl/enigma
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W tym artykule opowiemy, jak tworzy się efekty 
dźwiękowe i muzykę do gier wideo. Dowiecie się 

również, w jaki sposób assety muzyczne są wykorzysty-
wane i uruchamiane w naszej grze. Dzięki temu będzie-
cie mogli je dowolnie zmieniać i zastępować własnymi 
nagraniami i ścieżkami dźwiękowymi. Zaczynamy!

WSTĘP
Kiedy uruchamiamy ulubioną grę i zakładamy słu-

chawki na uszy, to właśnie szeroko pojęta muzyka i efekty 
dźwiękowe towarzyszące rozgrywce dopełniają doznań 
podczas grania. Grafika działa na nasze oczy, fabuła 

i opowiadana historia na wyobraźnię, a dobra muzyka 
wraz z dźwiękami odcina nas od świata rzeczywiste-
go i pozwala w pełni „poczuć” wirtualny świat. Czy gra 
z niesamowitą grafiką i fabułą, ale ze słabą muzyką, na-
dal będzie tak wspaniała i wciągająca?

EFEKTY DŹWIĘKOWE
Zastanawialiście się kiedyś, jak powstają dźwięki, 

które słyszymy podczas rozgrywki? Chodzenie po śnie-
gu, bicie serca, topniejące sople lodu… To wszystko musi 
zostać nagrane, a następnie przeniesione do silnika gry. 
Jak bardzo zaawansowany sprzęt do tego jest potrzeb-
ny? Dźwięki do gier może tworzyć w zasadzie każdy… 
Jedyne, co jest potrzebne, to spore zasoby wyobraźni, 
wyczulenie na otaczający świat, mikrofon/dyktafon 
i ewentualnie program do edycji plików z nagraniami.

Jak się za to wszystko zabrać? Trzeba mocno wsłu-
chać się w otoczenie i zwracać dużą uwagę na odgłosy 
z naszej codzienności. To właśnie dookoła nas można 
znaleźć mnóstwo inspiracji i pomysłów, które później 
można wykorzystywać w tworzonych grach wideo lub 
produkcjach filmowych. Zwykłe przedmioty mają w so-

Mateusz Michalski, Dawid Tomaszewski

Stwórz swoją pierwszą grę RPG!
Dźwięki i muzyka w grach wideo. Jak to działa w RPG Maker?

Z poprzedniego artykułu dowiedzieliście się, w jaki sposób dodawać kolejne mapy do na-
szego wirtualnego świata. Ta wiedza pozwala nam na praktycznie nieograniczone możli-
wości budowania gry. Opcja dodawania kolejnych lokalizacji stwarza możliwości tworze-
nia historii i projektowania kolejnych etapów wciągającej fabuły. 

10+

Dowiesz się
 օ Jak tworzone są efekty dźwiękowe dla gier wideo.

 օ Gdzie i jak ustawiamy pliki muzyczne w „RPG 
Maker”.

Potrzebna wiedza
 օ Znajomość działania i obsługi interfejsu silnika 
„RPG Maker”.

 օ Umiejętność modyfikacji i uruchamiania gry 
„Eden”.

 օ Znajomość poprzednich artykułów z tej serii.

CIEKAWOSTKACIEKAWOSTKA
Osoby zajmujące się tworzeniem efektów dźwiękowych na-
zywane są dźwiękowcami foleyowymi. Otrzymali taką nazwę 
na cześć artysty – Jacka Foleya, amerykańskiego filmowca, 
który wynalazł proces dodawania do filmów efektów, takich 
jak kroki czy odgłosy środowiska.
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bie naprawdę ogromny potencjał! Przykład? Wyobraź-
cie sobie, że projektujecie grę, w której główny boha-
ter chodzi po śniegu. Zamknijcie oczy i przypomnijcie 
sobie, jaki to dźwięk... Biały puch trzeszczy pod butami, 
jest bardzo charakterystyczny, prawda? Dobrym sposo-
bem na uzyskanie takiego dźwięku jest nagranie zgnia-
tanych płatków kukurydzianych. Zaskoczeni? Kto by się 
spodziewał, że płatki, które jemy na śniadanie, mogą być 
wykorzystane w produkcji gry wideo?! W ramach eks-
perymentu i pracy domowej możecie spróbować nagrać 
taki dźwięk. Kiedy plik z nagraniem znajduje się już na 
dysku w komputerze, można go załadować do silnika gry 
i dopasować do odpowiedniego przedmiotu czy postaci.

Na Ilustracji 1 możecie zaobserwować, jak wygląda 
praca dźwiękowca. Znajduje się on w specjalnym, pro-

fesjonalnym pomieszczeniu, w którym ma przygotowa-
ne podłoża o różnej strukturze, na przykład cegły, piach 
czy liście. Ściany są odpowiednio wygłuszone, a pokój 
ma dodatkowe rekwizyty, jak okno czy drewniane deski 
i dywan. Monitor, który został umieszczony pod ścianą, 
daje podgląd na aktualnę scenę gry. W tym przypadku to 
właśnie na tej podstawie dźwiękowiec wie, jaki dźwięk 
jest potrzebny w danej chwili i sytuacji.

Dźwięk w RPG Maker
Jak ten temat jest rozwiązany w RPG Maker? Bardzo 

prosto! Pierwszy sposób to odnalezienie interesujących 
nas plików w katalogach projektu gry: Eden -> Audio -> 
SE. Kolejną opcją jest podejrzenie assetów z poziomu in-
terfejsu programu, klikając odpowiednie przyciski z pa-
ska narzędzi (Ilustracja 2).

Ilustracja 2. Przyciski do zarządzania efektami dźwię-
kowymi i muzyką

Po wybraniu opcji Materialbase otwiera się okno, z po-
ziomu którego można importować, eksportować oraz 
usuwać assety powiązane z grą (Ilustracja 3).

WARTO WIEDZIEĆWARTO WIEDZIEĆ
Jednym z pierwszych, komercyjnie wykorzystanych dźwię-
ków był „bip” w grze „PONG”, która ukazała się w latach 
siedemdziesiątych. Twórca gry uzyskał dźwięk po kilkugo-
dzinnej pracy z generatorem synchronizującym.

Ilustracja 1. Praca dźwiękowca w specjalnym pomieszczeniu (źródło: https://pbblogassets.s3.amazonaws.com/uplo-
ads/2015/03/Foley-Stage.jpg)

https://pbblogassets.s3.amazonaws.com/uploads/2015/03/Foley-Stage.jpg
https://pbblogassets.s3.amazonaws.com/uploads/2015/03/Foley-Stage.jpg
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Ilustracja 3. Baza z zasobami graficznymi i dźwiękowy-
mi z gry (ang. materialbase)

Kliknięcie ikony nutki zaprezentowanej na Ilustracji 2 
otworzy okno z listą dostępnych plików muzycznych. 
Efekty dźwiękowe zaprezentowane na Ilustracji 4 znaj-
dują się w zakładce SE (ang. Sound Effect). RPG Maker 
umożliwia również, dla każdego z plików, ustawienie po-
ziomu głośności (ang. volume) oraz zdefiniowanie wyso-
kości tonu (ang. pitch).

Ilustracja 4. Okno do testowania i ustawiania parame-
trów plików muzycznych

Osoba pracująca nad grą może korzystać z dostarczo-
nych dźwięków na przykład w zdarzeniach (ang. events). 
W naszym przypadku dźwięki przygotowaliśmy dla 
postaci NPC (ang. non-playable character) oraz szafek 
i amunicji, które można znaleźć w domku. Na Ilustracji 
5 zaznaczyliśmy czerwoną ramką polecenia, które wy-
konują się po uruchomieniu zdarzenia z NPC – w tym 
przypadku po podejściu głównego bohatera.

Ilustracja 5. Lista poleceń w zdarzeniu „NPC”

Przeanalizujmy szybko, co dzieje się w powyższym 
zdarzeniu:

 » Uruchomienie dźwięku o nazwie „NPC02-Hmm01”,
 » Wyświetlenie pierwszego tekstu – powitalnego,
 » Uruchomienie dźwięku o nazwie „NPC02-Hmm02”,
 » Wyświetlenie tekstu informacyjnego,
 » Uruchomienie dźwięku o nazwie „NPC02-Hmm03”,
 » Wyświetlenie tekstu pożegnalnego.

CIEKAWOSTKA CIEKAWOSTKA 
Dźwiękowcy i kompozytorzy nie zawsze mają możliwość 
pracy z grywalną wersją (demo) gry. Zdarzają się przypadki, 
kiedy artyści muszą bazować tylko na scenariuszach, grafi-
kach i opowieściach zespołu developerskiego.
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Dźwięki można dodawać wielokrotnie, w zależności od 
potrzeb. W tym przypadku każdej wiadomości wyświe-
tlanej na ekranie będzie towarzyszyć inny dźwięk. Czy 
jest to trudne? Oczywiście, że nie! Możecie je dodać do 
zdarzenia w bardzo prosty i szybki sposób. Wystarczy 
kliknąć w pustą linię poleceń (@>) lub edytować istnie-
jące komendy. Po otwarciu okna z opcjami koniecz-
ne jest przejście na zakładkę 2 i wybranie „Play SE...” 
(Ilustracja 6). Dzięki temu możecie swobodnie zamieniać 
lub dodawać nowe dźwięki, a następnie testować je bez-
pośrednio w grze.

 
Ilustracja 6. Opcja zmiany efektu dźwiękowego w zda-
rzeniu

MUZYKA
Jaka jest różnica między muzyką a dźwiękiem? Pod-

stawową jest ich długość. Efekt dźwiękowy (ang. sound 
effect), o którym pisaliśmy przed chwilą, jest zdecydo-
wanie krótszy. Co więcej, dźwięk jest związany bardziej 
z postacią, przedmiotem i chwilą, a ścieżka dźwiękowa 
(ang. soundtrack) może być uruchomiona przez cały czas 
działania gry, w tle.

Zatrzymajmy się na chwilę. Zamknijcie oczy i wy-
obraźcie sobie, że gracie w grę, która ma efekty dźwię-
kowe, ale nie ma muzyki. Co o tym sądzicie? Spodoba się 
wam? Wciągnie was na długie godziny czy jednak mo-
notonia rozgrywki sprawi, że przerwiecie po kilku chwi-
lach? Doznania i odczucia będą zdecydowanie intensyw-

niejsze, kiedy sceny romantyczne, smutne, bitewne czy 
też sceny grozy są wzbogacone odpowiednim podkła-
dem muzycznym. I tu jest słowo klucz! „Odpowiednim...”.

Muzyka w RPG Maker
Jak z muzyką w grze poradzili sobie twórcy RPG Ma-

kera? Każda mapa może mieć własną ścieżkę dźwięko-
wą, która jest uruchamiana podczas rozgrywki i działa 
w tle (ang. background music). Definiuje się ją w oknie 
ustawień mapy (ang. map properties) – Ilustracja 7. Dzię-
ki temu każda lokalizacja może mieć własny, unikalny 
podkład muzyczny.

Ilustracja 7. Ustawianie muzyki w tle (ang. background 
music) do mapy „Pustkowia”

Nowe soundtracki dodaje się w taki sam sposób jak efek-
ty dźwiękowe (Ilustracja 3). W tym przypadku również 
można decydować o ich poziomie głośności oraz wyso-
kości tonu (Ilustracja 4).

WSKAZÓWKA 

Jeżeli czujecie, że zajmowanie się muzyką nie jest dla was, 
to pamiętajcie, że jest wiele miejsc w Internecie, gdzie 
można kupić bezpośrednio od kompozytorów lub pobrać 
za darmo gotowe paczki z dźwiękami i soundtrackami, na 
przykład pod adresem www.asoundeffect.com.

ZAKOŃCZENIE
W tej części to już wszystko. Jak możecie zauważyć, 

praca z dźwiękami na potrzeby gier wideo obrała kieru-
nek i formę sztuki. Na świecie są organizowane imprezy, 
które doceniają ten format i wręczają nagrody kompo-
zytorom za ich niesamowicie ciężką pracę (na przykład 

http://www.asoundeffect.com/
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BAFTA Video Games Awards). Pamiętajcie, że inspiracji 
można szukać w naszej codzienności, praktycznie w każ-
dym miejscu. Pozornie proste przedmioty potrafią wydo-
bywać z siebie zadziwiające dźwięki.

Zbliżamy się powoli do końca tej serii. Do kompletu 
podstawowej wiedzy brakuje nam jeszcze bazy danych, 
animacji głównego bohatera oraz skryptów, które two-
rzy się w języku Ruby. Te wszystkie tematy postaramy 
się poruszyć w następnym, ostatnim już artykule doty-
czącym RPG Makera. Cała seria i udostępniona przez 
nas gra powinna być solidną bazą do zabawy, nauki 
i rozwoju.

W sieci

 » https://pogromca.com/programistajunior

!

Zapamiętaj
 օ Muzyka i dźwięki są nieodłącznym elementem gier. 
Dzięki nim można budować niesamowity klimat 
i atmosferę w wirtualnym świecie.

 օ Pliki dźwiękowe można dodawać bezpośrednio 
do katalogów lub poprzez interfejs silnika „RPG 
Maker”.

 օ Efekty dźwiękowe są bardziej powiązane z posta-
ciami lub przedmiotami w kontekście chwili.

 օ Muzyka jest zdecydowanie dłuższa od dźwięku 
i może być wykorzystywana bez przerwy, na przy-
kład w tle rozgrywki.

 օ W Internecie dostępnych jest wiele źródeł z dar-
mowymi lub płatnymi assetami muzycznymi.

Ćwicz w domu
 օ Nagraj dźwięk kruszonych płatków śniadaniowych 
i odtwórz go na komputerze.

 օ W linii poleceń zdarzenia „NPC” zamień kolejność 
uruchamiania dźwięków „Hmm”. Zapisz projekt, 
uruchom grę i wsłuchaj się w różnicę.

 օ Spróbuj nagrać dźwięk „Hmm” swoim głosem 
i podmień go w zdarzeniu „NPC”.
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je się tworzeniem skryptów, programów i aplikacji 
w najróżniejszych językach programowania. Żadna 

technologia nie jest mu straszna, przez co podejmuje 
się każdego wyzwania. Swoją wiedzą i doświadcze-

niem dzieli się na blogu zaprogramujzycie.pl.

MATEUSZ.MICHALSKI@FOOLPROOFSOFT.COM

Dawid TomaszewskiDawid Tomaszewski
Wieloletni miłośnik technologii RPG Maker. Wy-
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własną kieszeń.
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WARTO WIEDZIEĆWARTO WIEDZIEĆ
W scenie grozy idealnie dopasowany soundtrack sprawi, że 
będziemy bać się jeszcze bardziej, a przy scenie romantycz-
nej sami poczujemy motylki w brzuchu. Dlatego też artyści 
muszą dokładnie analizować sceny i wczuwać się w boha-
terów. Przeniesienie obrazu na wersję audio nie jest takie 
proste.
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mailto:mateusz.michalski%40foolproofsoft.com?subject=
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P amiętam, że jako młody chłopak zawsze czekałem 
na śnieg, który w jedną chwilę i magiczny wprost 

sposób zmieniał cały otaczający mnie świat. Czekałem 
na te jakże piękne, białe płatki także z powodu moich 
poddaszowych okien, z którymi wiąże się pewna histo-
ria. Zawsze gdy tylko napadało trochę więcej puchu, 
moje okno nad biurkiem, a także kawałek skośnego da-
chu, do którego miałem dostęp, stawały się moją super 
nowoczesną bazą. Dodam od razu, że była to najlepsza 
i najbardziej zaawansowana baza na świecie! Pamiętam 
jak dziś, że wkładałem w śnieg antenki od bardzo sta-
rego radia, które w dziwny i niewytłumaczalny sposób 
pewnego razu popsuło się moim rodzicom. Codzien-
nie po przebudzeniu pierwszą czynnością, którą robi-
łem, było wejście na biurko, otworzenie okna i rozło-
żenie antenek, za pomocą których komunikowałem się 
z całym światem! Oczywiście wszystko to działo się za 

sprawą mojej wyobraźni, ale w obecnych czasach nic 
nie stoi na przeszkodzie, abyśmy wspólnymi siłami 
zbudowali prawdziwie działającą bazę. Czy sama myśl 
o tym, że możemy zmienić pokój w ultranowoczesny 
kokpit statku międzyplanetarnego lub centrum stero-
wania naszym własnym uniwersum, wywołuje uśmiech 
na twojej twarzy? Jeżeli tak, to pora rozpocząć naszą 
przygodę! 

Nasza baza potrzebować będzie jednostki centralnej 
i superkomputera, który będzie wszystkim zarządzał. 
Będziemy dzięki niemu w stanie sterować także ze-
wnętrznymi inteligentnymi elementami, takimi jak in-
teligentne przełączniki. Home Assistant (https://www.
home-assistant.io/) to wolne oprogramowanie typu 
inteligentny dom, które będziemy używać jako nasz su-
perkomputer. Naszą jednostką centralną z kolei będzie 
Raspberry Pi 4B, urządzenie potocznie zwane „malinką”. 

12+

Dowiesz się
 օ W jaki sposób zainstalować oprogramowanie typu 
„inteligentny dom” na przykładzie „Home Assistant”.

 օ W jaki sposób przeprowadzać instalację w wirtu-
alnym środowisku.

 օ W jaki sposób przygotować nośniki rozruchowe.

 օ W jaki sposób przygotować „Home Assistant” do 
łączenia się z siecią Wi-Fi.

 օ Podstawy konfiguracji „Home Assistant”.

 օ Podstawy konfiguracji przy użyciu języka YAML.

Potrzebna wiedza
 օ Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera.

 օ Podstawowa wiedza z zakresu sieci 
bezprzewodowych.

 օ Podstawy korzystania z dowolnego edytora/
notatnika.

Michał Zbyl

Budujemy własną inteligentną bazę!
Zapraszam do wzięcia udziału w przygodzie, która pozwoli z twojego pokoju czy nawet 
całego domu zrobić ultranowoczesną i interaktywną bazę. Zaplanujemy, zainstalujemy 
i zaprogramujemy komputer centralny naszej bazy, a także dowiemy się, w jaki sposób 
dodawać do niego kolejne inteligentne elementy.

https://www.home-assistant.io/
https://www.home-assistant.io/
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Ilustracja 1. Logo „Home Assistant” i wygląd Raspberry Pi 4

Na Ilustracji 1 zaprezentowano logo Home Assistant 
i samą malinkę, abyś łatwo mógł/mogła się zoriento-
wać, czego szukać w Internecie. Spokojnie, posiadanie 
Raspberry Pi nie jest niezbędne. Sam jednak marzyłem 
o mojej własnej bazie, a wymiary malinki, które pozwa-
lają jej się zmieścić w dłoni i możliwość schowania jej 
wszędzie, czyni ją doskonałym wyborem na moje po-
trzeby. Jak wspomniałem, aby zbudować swoje własne 
centrum dowodzenia, nie jest niezbędne posiadanie 
malinki, ponieważ Home Assistant możesz także zain-
stalować na swoim komputerze – w formie tak zwanej 
wirtualnej maszyny. Pamiętaj jednak, że proces instala-
cji na przykład na systemach Windows będzie wymagał 
poszerzenia wiedzy z zakresu wirtualizacji. Na Ilustra-
cji 2 zaprezentowany został zestaw, na podstawie któ-
rego zbudujemy naszą bazę. Oprócz wspomnianej już 
malinki będziemy potrzebować zasilacza, który można 
kupić w zestawie, i kartę microSD – minimum klasy 10 
o rozmiarze nie mniejszym niż 16 gigabajtów pamię-
ci. Na Ilustracji 2 znajduje się także włącznik światła od 
firmy SONOFF i jest on przedstawicielem tak zwanych 
urządzeń inteligentnych. Pozwalają one na przewodową 
lub bezprzewodową komunikację. Takimi urządzeniami 
mogą być właśnie inteligentne włączniki światła, ale tak-
że sprzątające roboty czy szczoteczki do zębów.

Ilustracja 2. Zestaw fizycznych elementów, na podsta-
wie których powstanie nasza baza

Jeśli mamy już wszystko skompletowane, to czas zacząć 
prawdziwą zabawę, pod którą kryje się instalowanie, 
programowanie i podziwianie, jak powstaje nasze wła-
sne centrum dowodzenia. Pierwszą czynnością, którą 
powinniśmy zrobić, jest pobranie obrazu z systemem 
operacyjnym i oprogramowaniem Home Assistant ze 
strony producenta (https://www.home-assistant.io/
hassio/installation/). W moim przypadku wybrałem ob-
raz odpowiadający mojej wersji malinki Raspberry Pi 4 
Model B (1 GB, 2 GB, 4 GB and 8 GB model) 64-bit. Po 
pobraniu obrazu przechodzimy na stronę narzędzia do 
tworzenia dysków instalacyjnych na pamięciach prze-
nośnych i oczywiście pobieramy je (https://rufus.ie/). 
Na Ilustracji 3 widać zrzut ekranowy programu Rufus, 
wraz z poszczególnymi krokami do wykonania. Pierw-
szą czynnością jest wybranie naszej karty microSD, jako 
pamięci przenośnej. Przeprowadzimy na niej operację 
tworzenia dysku instalacyjnego. Drugim punktem na 
naszej drodze do utworzenia nośnika z instalatorem 
jest wybranie pobranego wcześniej pliku z systemem 
i oprogramowaniem. W moim przypadku będzie to 
hassos_rpi4-64-5.10.img.xz, ale twój obraz może mieć 
inną nazwę i wynika to z wybranego rodzaju na stronie 
HA. Trzecim i zarazem finalnym punktem jest kliknię-
cie w przycisk „START”. Następnie należy poczekać, aż 
program zakończy działanie. Musimy więc uzbroić się 
w trochę cierpliwości, inaczej nasz superkomputer może 
zainstalować się niepoprawnie. Czasem trwa to 5 minut, 
a czasem 20 i jest ściśle związane z jakością i szybkością 
karty microSD oraz komputera, na którym taką operację 
przeprowadzamy.

CiekawostkaCiekawostka
„Home Assistant” można skonfigurować w taki sposób, aby 
dostęp do niego był możliwy z sieci zewnętrznej. To oznacza, 
że dostęp do swojej inteligentnej bazy możesz mieć z dowol-
nego miejsca i urządzenia. Oczywiście i ty, i twoje centrum 
dowodzenia w danym momencie będą musiały mieć dostęp 
do Internetu

https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
https://rufus.ie/
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Ilustracja 3. Narzędzie „Rufus” z zaznaczonymi pozy-
cjami do wykonania

Mamy już przygotowaną kartę microSD i możemy prze-
prowadzić instalację na naszej jedynej i niepowtarzal-
nej jednostce centralnej. Nie wyciągaj jednak jeszcze 
karty z komputera. Zdecydowałem, że do przeprowa-
dzenia instalacji wykorzystam urządzenie Raspberry Pi 
4B. Wspominałem już jednak, że do instalacji posiada-
nie malinki nie jest niezbędne, ponieważ możesz śmia-
ło ściągnąć od producenta HA obraz wirtualnego dysku 
(VDI) i przy pomocy oprogramowania do wirtualizacji, 
takiego jak VirtualBox (https://www.virtualbox.org/
wiki/Downloads), przeprowadzić instalację na dowol-
nym komputerze. Ważne, aby w programie takim wy-
brać opcję mostkowania zamontowanej w komputerze 
karty sieciowej. To sprawi, że wirtualna maszyna z wir-
tualną kartą sieciową będzie korzystać z fizycznej karty 
zamontowanej na komputerze, na którym taką wirtualną 
maszynę zainstalowaliśmy. Na Ilustracji 4 pokazano na 
przykładzie oprogramowania VirtualBox, co należy wy-
konać, aby tworzona przez nas wirtualna maszyna miała 
dostęp do sieci poprzez kartę sieciową komputera, na 
której program został zainstalowany.

Ilustracja 4. Ustawienia maszyny wirtualnej w progra-
mie „VirtualBox”

Podobnie sprawa ma się przy malince i jedyna różnica 
tak naprawdę sprowadza się do tego, że musimy insta-
latorowi podpowiedzieć, w jaki sposób ma się połączyć 
z naszą domową, czyli lokalną siecią. Co prawda nie jest 
to krok wymagany, ponieważ możemy nasze urządze-
nie wpiąć do sieci poprzez kabel ethernet, ja postano-
wiłem jednak umieścić ją w miejscu, w którym łączenie 
się z lokalnym Internetem poprzez bezprzewodową sieć 
jest mocno pożądane. Skoro ma być to moja supernowo-
czesna baza, to może być i też tajna, więc jej położenie 
powinno być tajemnicą. 

Ilustracja 5. Potrzebne foldery i plik do automatycznego 
dodania sieci bezprzewodowej

Pamiętacie, jak wspominałem, żeby nie wyciągać jeszcze 
karty? System operacyjny, który wykorzystujemy w pro-
cesie instalacji naszego Home Assistant, może podczas 
tego procesu automatycznie go podłączyć do sieci. Wy-
maga jednak do tego celu spreparowanego, czyli przy-
gotowanego, wcześniej skryptu. Przy pomocy eksplo-
ratora plików na naszym komputerze przechodzimy na 
kartę i tworzymy folder o nazwie CONFIG, a w nim drugi 
– o nazwie network. Następnie musimy dodać nowy plik 
o nazwie my-network. Zawartość naszej karty powinna 
wyglądać więc tak jak na Ilustracji 5. W utworzonym pli-

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
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ku należy wpisać kilka komend, które widoczne są w Li-
stingu 1. Najlepszym sposobem będzie przepisanie tego 
listingu. Spójrz, proszę, dokładnie w ten listing i zastąp 
swoimi danymi tekst pisany dużymi literami. Na przy-
kład, jeżeli twoja sieć nazywa się junior, to wpisz jej na-
zwę w miejsce ssid.

Listing 1. Komendy potrzebne przy połączeniu Wi-
-Fi w pliku konfiguracyjnym „my-network”

[connection]

id=my-network

uuid=WPISZ WYGENEROWANY UUID

type=802-11-wireless

[802-11-wireless]

mode=infrastructure

ssid=WPISZ NAZWĘ SIECI

[802-11-wireless-security]

auth-alg=open

key-mgmt=wpa-psk

psk=WPISZ KOD WPA

[ipv4]

method=auto

[ipv6]

addr-gen-mode=stable-privacy

method=auto

Wasze baczne oko pewnie już zauważyło, że w Listingu 1 
pojawia się opcja do uzupełnienia o nazwie UUID. Jest to 
losowo wygenerowany ciąg znaków. Uniwersalny unikal-
ny identyfikator jest najczęściej używany do identyfikacji 
obiektów takich jak elektroniczne dokumenty. Możemy go 
wygenerować na przykład ze strony https://www.uuid-
generator.net/ Przykładowy uuid wyglądać powinien 
następująco: b61861a8-d99f-4fe5-9126-44636f5d5456. 

Ilustracja 6. Konsola wirtualnej maszyny, na której zain-
stalowany został „Home Assistant”

Proces instalacji (który może potrwać nawet 20 minut) 
dokona się automatycznie. Po udanej instalacji musi-
my jakoś odnaleźć nasz superkomputer w sieci lokal-
nej, co możemy przeprowadzić na kilka sposobów. W 
przypadku, w którym instalację przeprowadzaliśmy w 
programie do wirtualizacji i nie wykorzystywaliśmy ani 
malinki, ani karty microSD, wystarczy zalogować się na 
wirtualnej maszynie widocznej na Ilustracji 6. Osiągnąć 
to możemy, wpisując root – jako login – i zatwierdzając 
klawiszem Enter puste pole, gdy system poprosi o hasło. 
Następnie przy pomocy wydanej w terminalu komen-
dy network info należy zapisać sobie adres IP (jest on 
widoczny przy protokole ipv4). Zazwyczaj jest to adres 
192.168.x.x, gdzie x to oczywiście liczby, które pojawią 
się u ciebie. W scenariuszu, w którym instalację prze-
prowadzamy z wykorzystaniem malinki i spreparowane-
go pliku my-network, z wypiekami na twarzy wyciągamy 
z komputera kartę i przystępujemy do instalacji. Pamię-

Warto wiedziećWarto wiedzieć
„Malinka” umożliwia także uruchamianie systemu operacyj-
nego z zewnętrznych nośników, takich jak dyski SSD. Skorzy-
stanie z dysku zamiast karty microSD znacząco przyspieszy 
działanie twojej niesamowitej bazy!

https://www.uuidgenerator.net/
https://www.uuidgenerator.net/
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tając, że microSD umieścić należy w przeznaczonym do 
tego slocie w malince, włączamy urządzenie do prądu. 
Po odczekaniu kilku trwających wieczność minut korzy-
stamy z programu do skanowania sieci (https://www.
advanced-ip-scanner.com/pl/). Wszystko przebiegło 
poprawnie, gdy zobaczymy wpis o nazwie „homeassi-
stant” i adresie 192.168.x.x. Wracamy teraz na kompu-
ter, otwieramy przeglądarkę internetową i wpisujemy 
otrzymany adres IP w pasek adresu. Naszym oczom po-
winna ukazać się zaprezentowana na Ilustracji 7 strona 
startowa.

Ilustracja 7. Powitalna strona konfiguracyjna „Home 
Assistant”

Nadszedł czas, aby wypełnić prosty formularz, w którym 
zdefiniujemy login, hasło, nazwę naszej bazy i jej loka-
lizację. Całość nie powinna zająć dłużej niż kilka chwil 
i sprowadza się do trzech podstron. W tym właśnie mo-
mencie nasze centrum dowodzenia będzie już wiedzia-
ło, jak mamy na imię, i możemy śmiało powiedzieć, że 
instalacja się zakończyła. To oczywiście nie koniec, a tak 
naprawdę początek fantastycznej przygody, więc czas 
zacząć konfigurować i przystosowywać bazę do swoich 
potrzeb. Spójrzmy na Ilustrację 8, na której przedsta-
wiono wygląd tak zwanego dashboardu, czyli głównej 
strony, którą będziemy oglądać za każdym razem, gdy 
zalogujemy się do HA. Możemy śmiało już powiedzieć, że 

nam się udało. Nasze centrum, nasz pępek świata działa 
i nawet pokazuje już pogodę w naszej lokalizacji!

Ilustracja 8. Dashboard po instalacji „Home Assistant”

Oczywiście w tym momencie powinniśmy przejść do do-
dawania zewnętrznych urządzeń, wspomniałem prze-
cież już o firmie SONOFF. Wybrałem do naszego projek-
tu urządzenia tej firmy, ponieważ w dość prosty sposób 
można je zintegrować z Home Assistant. Można śmiało 
skorzystać z innych urządzeń tego typu lub skupić się 
na programowaniu naszej najlepszej na świecie wirtual-
nej bazy i dopiero z czasem dodawać do niej zewnętrzne 
urządzenia. Pamiętaj jednak, aby sprawdzić przed zaku-
pem, czy dane urządzenie jest kompatybilne i nie wyma-
ga na przykład podmiany oprogramowania, aby działać 
z Home Assistant. Można to łatwo ustalić, sprawdzając, 
czy dana integracja jest dostępna i jakie są wymagania 
do jej poprawnego działania z HA, na stronie https://
www.home-assistant.io/integrations/ Do poprawnego 
skonfigurwania urządzeń SONOFF będziemy potrzebo-
wali konta w programie eWelink. Program ten na tele-
fonie komórkowym możemy zainstalować, wchodząc na 
stronę https://www.ewelink.cc/en/ Po zainstalowaniu 
musimy utworzyć konto i dodać swoje nowe urządzenie 
według instrukcji dostarczonej z urządzeniem. W moim 
przypadku jest to inteligentny przełącznik i gniazdko. 
Następnie wylogowujemy się i tworzymy nowe konto. 
Już wyjaśniam. Otóż drugie konto wykorzystamy do po-
łączenia się z nasza bazą. Po utworzeniu drugiego kon-
ta zapisujemy sobie login i hasło, a następnie ponownie 
musimy zalogować się na pierwsze konto w eWelink. Kli-

https://www.advanced-ip-scanner.com/pl/
https://www.advanced-ip-scanner.com/pl/
https://www.home-assistant.io/integrations/
https://www.home-assistant.io/integrations/
https://www.ewelink.cc/en/
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kamy na każdym urządzeniu, wybieramy menu (w chwili 
pisania artykułu są trzy kropki na górze po prawej) 
i wybieramy opcję „Udostępnij”. Wpisujemy adres e-ma-
il drugiego konta i mamy już przygotowane urządzenia 
do podpięcia pod naszą bazę od strony eWelink. Musimy 
także przystosować i nauczyć nasz superkomputer, jak 
ma się komunikować z urządzeniami SONOFF. W tym 
celu przechodzimy do HA i wybieramy z lewego menu 
Supervisor (Ilustracja 8). Następnie wybieramy opcję 
Add-on Store, klikamy na Samba share i przechodzimy 
do zakładki Configuration, zastępując wyrażenie null na 
przykład słowem junior przy zmiennej password. Dalej 
klikamy w zakładkę Info i klikamy w przycisk START. W 
podobny sposób instalujemy rozszerzenie File editor, 
dzięki któremu będziemy mogli swobodnie edytować 
pliki HA. Po zainstalowaniu wybieramy opcję Show in 
sidebar w zakładce Info i oczywiście uruchamiamy ten 
moduł. Uwaga: po każdych większych zmianach należy 
nasz centralny komputer zrestartować. Aby to zrobić, 
należy przejść do Konfiguracja->Kontrola serwera i wy-
brać URUCHOM PONOWNIE.

Ilustracja 9. Folder „config” naszej bazy wraz z wyma-
ganym folderem „custom_components”

Uff, wiem, że to było nie lada wyzwanie, ale nasza baza 
aż prosi się o możliwość sterowania innymi urządzenia-
mi, więc to nie koniec przygody! Potrzebne są nam pliki 
zewnętrznego komponentu o nazwie sonoffLAN. Dzięki 
temu rozszerzeniu będziemy mogli połączyć się z eWe-

link. Możemy je pobrać bezpośrednio od twórcy, korzy-
stając z linka https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN/
releases/. Ważne, by zawsze pobrać wersję oznaczoną 
słowami „Latest release”. Po kliknięciu w daną wersję 
klikamy na Source code (zip) i zapisujemy w dowolnym 
folderze na komputerze. Następnie przechodzimy do 
tego folderu za pomocą eksploratora i wypakowuje-
my archiwum poprzez kliknięcie prawym przyciskiem 
myszy i wybranie opcji Wyodrębnij wszystkie… (system 
Windows). Z wypakowanego folderu kopiujemy, naci-
skając prawym przyciskiem myszy, folder o nazwie cu-
stom_components. Kolejną czynnością do wykonania 
jest uruchomienie na komputerze eksploratora plików, 
dzięki któremu będziemy mogli otworzyć główną stronę 
naszego centrum dowodzenia. Osiągniemy to, wpisując 
adres IP we wspomnianym już pasku adresu. Czynność 
tą wykonujemy za pomocą paska adresu znajdującego 
się w górnej części eksploratora. Wchodzimy do folderu 
config i za pomocą prawego klawisza myszki wklejamy 
folder ze schowka. Wnętrze folderu config naszej bazy 
powinno wyglądać jak na Ilustracji 9.

Ilustracja 10. Wygląd pliku konfiguracyjnego w „Home 
Assistant”

Poprzez przeglądarkę internetową wracamy do naszego 
domowego asystenta i z menu po lewej stronie wybie-
ramy File editor. Następnie za pomocą przycisku Brow-
se Filesystem wybieramy plik configuration.yaml. Mam 
nadzieję, że do tej pory jedyne, co czujesz, to zachwyt 
i radość z tego, że twoje własne centrum dowodzenia 
już działa i coraz więcej może. Spójrz teraz na Ilustra-
cję 10. Większość modyfikacji w HA możemy dokonywać 
za pomocą edytora graficznego, ale prawda jest taka, że 
wszystkie bardziej zaawansowane zmiany wprowadza-
my za pomocą języka YAML. Musisz wiedzieć, że YAML 
jest językiem do opisywania różnych danych w ustruk-

https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN/releases/
https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN/releases/
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turalizowany sposób. Język ten jest o tyle przyjazny, 
że przedstawia dane w naturalny sposób, ale za to jest 
bardzo czuły na wcięcia czy wszystkie białe znaki, takie 
jak spacja. W Listingu 2 przedstawiono wpis, który musi 
pojawić się w pliku konfiguracyjnym, aby dokończyć in-
stalację rozszerzenia sonoffLAN i powiązać HA z naszym 
kontem w eWelink. Po poprawnym zapisaniu (ikona dys-
kietki na czerwonym tle widoczna na Ilustracji 10) re-
startujemy w znany nam już sposób naszą bazę.

Listing 2. Wygląd pliku konfiguracyjnego wraz 
z wpisem umożliwiającym połączenie się 
z „eWelink”

# Configure a default setup of Home Assistant 

# (frontend, api, etc)

default_config:

# Text to speech

tts:

  - platform: google_translate

group: !include groups.yaml

automation: !include automations.yaml

script: !include scripts.yaml

scene: !include scenes.yaml

sonoff:

  username: TU WPISZ ADRES EMAIL eWelink

  password: junior

Po restarcie i odświeżeniu strony z Home Assistant na-
wigujemy niczym kapitan statku kosmicznego wypo-
sażonego w superkomputer do naszego głównego da-
shboardu. Czynność tą wykonujemy, klikając w opcję 
Przegląd znajdującą się w menu bocznym. Na Ilustracji 11 
od razu w oczy rzucić nam się powinna zmiana wyni-
kająca z faktu, że nasz superkomputer rozpoznał nowe 
encje pochodzące z sonoffLAN i utworzył nam kartę do 
sterowania nimi. Czyż to nie jest super?! Za wspomnia-
nymi encjami (entities) kryje się cały wbudowany w HA 
mechanizm, który przerabia i zapewnia obsługę danej 
usługi w abstrakcję. Mechanizmu tego znać nie mu-
simy, ale warto wiedzieć, że jest on odpowiedzialny za 
odwzorowania akcji występujących w życiu codziennym 
i jest w stanie to osiągnąć na podstawie charakterysty-
ki danych encji i rodzaju urządzenia, z jakiego zostały 
one wygenerowane. Na przykład na podstawie integracji 
z sonoffLAN tworzy przyciski sterujące inteligentnymi 
włącznikami światła. Oczywiście możemy dowolnie do-
dawać, zmieniać i edytować karty, klikając w trzy kropki 
i wybierając opcję edytowania.

Prawdziwa zabawa zaczyna się jednak podczas pro-
gramowania swoich własnych kart przy pomocy języka 

Ilustracja 11. „Home Assistant” z modułem „sonoffLAN” i nową kartą do sterowania włącznikami „SONOFF”
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YAML. W przypadku HA musimy zawsze zdefiniować naj-
pierw jakiś sensor, scenę, grupę i tak dalej. W Listingu 3 
możemy zauważyć, że dodaliśmy takie sensory, jak:

 » uptime, który odlicza czas od ostatniego włączenia 
się HA,

 » dnsip, który informuje o publicznym adresie IP,
 » version, który informuje o aktualnie zainstalowanej 
wersji HA.

Można powiedzieć, że są to wbudowane integracje i wy-
starczy je włączyć w pliku configuration.yaml. Home As-
sistant ma całą listę takich integracji i możesz je wyszu-
kiwać wraz z ich opisem i przeznaczeniem na głównej 
stronie producenta (https://www.home-assistant.io/
integrations/). Każda z nich opisana jako internal jest 
wbudowana i nie potrzebuje żadnych dodatkowych in-
stalacji, aby ją uruchomić. Po każdym dodaniu lub zmia-
nie pliku konfiguracyjnego zalecam zrestartowanie na-
szego domowego asystenta.

Listing 3. Wygląd pliku konfiguracyjnego wraz z wpi-
sem dodającym sensory „uptime”, „dnsip” i „version”

# Configure a default setup of Home Assistant 

# (frontend, api, etc)

default_config:

# Text to speech

tts:

  - platform: google_translate

group: !include groups.yaml

automation: !include automations.yaml

script: !include scripts.yaml

scene: !include scenes.yaml

sonoff:

  username: TU WPISZ ADRES EMAIL eWelink

  password: junior

sensor:

  - platform: uptime

    name: uptime

  - platform: dnsip

  - platform: version

    name: Zainstalowana wersja

    source: local

Po restarcie przechodzimy w znany już nam sposób do 
naszego głównego dashboardu i klikamy Edytuj. Wybie-
ramy Dodaj kartę i następnie po zjechaniu na sam dół 
wybieramy opcję edytowania konfiguracji przy pomocy 
YAML. Tutaj pojawia się cała magia i mnogość możliwo-
ści. W Listingu 4 znajduje się kod potrzebny do wyświe-
tlenia dodanych wcześniej sensorów na karcie. Możemy 
tutaj zauważyć pewien schemat. Najpierw wypisuje-
my swoje entities, czyli wspomniane już wcześniej en-

Ilustracja 12. Wygląd edytora „Home Assistant” zawierającego skonfigurowaną kartę przy pomocy języka YAML

https://www.home-assistant.io/integrations/
https://www.home-assistant.io/integrations/
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cje, i deklarujemy każdą z nich jako kolejny entity. Listę 
wszystkich utworzonych automatycznie przez HA encji 
wraz z ich nazwami możemy zawsze podejrzeć po wy-
braniu Narzędzia deweloperskie z menu głównego. Trze-
ba także zaznaczyć, że HA wymaga, aby przed nazwą 
zdefiniowaną była także zawarta informacja, czy jest to 
na przykład sensor. Ciekawostką jest, że jeżeli sami nie 
zadeklarujemy ikony dla danego entity, Home Assistant 
postara się dobrać odpowiednią sam. Na końcu takiej 
karty znajduje się informacja o tym, czy pokazać zbior-
czy przełącznik dla całej karty, oraz deklaracja, że będzie 
to karta typu entities.

Listing 4. Kod YAML potrzebny do wyświetlenia 
danych otrzymywanych z dodanych sensorów

entities:

  - entity: sensor.uptime

    icon: 'mdi:home-assistant'

    name: Ostatni restart bazy

  - entity: sensor.zainstalowana_wersja

    name: Zainstalowana wersja

  - type: divider

  - entity: sensor.myip

    icon: 'mdi:ip-network'

    name: Publiczny IP

show_header_toggle: false

type: entities

Oczywiście to nie jest koniec, a dopiero wstęp do za-
bawy. Możemy na przykład zdefiniować, jaka funkcja 
czy komenda po kliknięciu w dany entity ma się wyko-
nać, dodać możliwość podświetlenia się ikony, gdy zo-
stanie ona aktywowana, i wiele, wiele innych. Cały spis 
możliwości wraz z ich właściwościami dostępny jest na 
głównej stronie Home Assistant (https://www.home-
-assistant.io/lovelace/entities/). Twoja baza będzie 
wymagała jeszcze wiele pracy, aby stać się centrum za-
rządzającym całym domem, ale czy to nie jest właśnie 
w tym wszystkim najlepsze? Dzięki ciągłym zmianom 
i konfiguracji twoje centrum dowodzenia będzie zawsze 
najlepsze na świecie!

Na Ilustracji 13 przedstawiono mój dashboard, na 
którym znajdują się podłączone zewnętrzne czujniki 
temperatury, robot sprzątający czy informacja na temat 
poboru prądu urządzeń podłączonych w domu. Znajduje 
się tu również opisywana już wcześniej karta pozwala-
jąca sterować oświetleniem! Możliwości jest cała masa! 

Rysunek 13. Wygląd głównej strony superzaawansowanej tajnej bazy autora

https://www.home-assistant.io/lovelace/entities/
https://www.home-assistant.io/lovelace/entities/
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Dzięki Home Assistant masz możliwość podłączyć się do 
kamer czy wszelakiej maści czujników (ciśnienie, wilgot-
ność i tym podobne) i możesz w dodatku tym wszyst-
kim sterować! Z jednego miejsca włączyć telewizor lub 
sprawić, by włączył się wraz ze światłem, kiedy będziesz 
znajdować się w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. 
Zachęcam do eksperymentowania i rozwijania swojej 
własnej bazy; tylko wyobraźnia nas ogranicza! 

Zważywszy na fakt, że w artykule wspomniano o dość 
dużej liczbie zewnętrznego oprogramowania i sprzętu, 
postarajmy się zebrać wszystko w jednym miejscu:

 » Niezbędne i główne opgramowanie naszej bazy 
znajdziesz tutaj: 
https://www.home-assistant.io/hassio/
installation/

 » Główna strona z opisywanym Raspberry Pi:  
https://www.raspberrypi.org/

 » Używana przez autora wersja Raspberry Pi 4B:  
https://www.raspberrypi.org/products/
raspberry-pi-4-model-b/

 » Narzędzie do utworzenia instalacyjnego dysku na 
przenośnej pamięci: https://rufus.ie/

 » Inteligentne urządzenia firmy SONOFF:  
https://sonoff.tech/

 » eWelink, czyli aplikacjia, dzięki której zintegrujemy 
urządzenia SONOFF z naszą bazą:  
https://www.ewelink.cc/en/

Michał ZbylMichał Zbyl
Fan dobrej zabawy podczas rozwiązywania progra-

mistycznych problemów. Na co dzień pracownik 
WSzW w Gorzowie Wlkp., w którym stara się rozwijać 
i wdrażać nowinki technologiczne. Fan kultury Kraju 
Kwitnącej Wiśni i posiadacz certyfikatów językowych 

poświadczających znajomość japońskiego.

MICHAL.ZBYL@GMAIL.COM
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Zapamiętaj
 օ Podstawą każdego języka programowania, apli-
kacji czy strony WWW jest dobra dokumenta-
cja i duża społeczność. W razie gdy napotkasz 
na jakiś problem, pamiętaj aby najpierw odwie-
dzić https://community.home-assistant.io/.

 օ Każdy na początku popełnia błędy. Większość 
programistów po latach nauki i pracy uważa, 
że to właśnie na tych błędach najwięcej można się 
nauczyć. Dlatego na przykład, jeżeli karta, którą 
zaprogramujesz, nie działa, to pamiętaj, że język 
YAML jest bardzo wyczulony na tak zwane białe 
znaki (na przykład znak spacja).

Ćwicz w domu
 օ Buduj i programuj własne karty przy pomocy 
języka YAML. Takie ćwiczenia pozwolą ci w szybki 
sposób dostosować twoją bazę i zarazem poznać 
mnogość konfiguracji.

 օ Najważniejsze aby cieszyć się każdą zmianą, 
dlatego zlecaj sobie zadania do wykonania. 
Na przykład na naszej karcie z włącznikiem spró-
buj zbudować taki, który grupuje dwa przełączni-
ki w jeden.

 » GitHub projektu SonoffLAN:  
https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN/releases/ 

 » Sprawdzanie integracji kompatybilności urządzeń z 
Home Assistant:  
https://www.home-assistant.io/integrations/

 » Dokumentacja Home Assistant:  
https://www.home-assistant.io/lovelace/ 

 » W zależności od sposobu instalacji może być po-
trzebny program do wyszukiwania adresów IP 
w sieci: https://www.advanced-ip-scanner.com/pl/

 » Internetowy generator UUID:  
https://www.uuidgenerator.net/ 

 » Moje konfiguracje HA na GitHub:  
https://github.com/kafej/JuniorHA 

https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
https://www.raspberrypi.org/
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/
https://rufus.ie/
https://sonoff.tech/
https://www.ewelink.cc/en/
mailto:michal.zbyl%40gmail.com?subject=
https://community.home-assistant.io/
https://github.com/AlexxIT/SonoffLAN/releases/
https://www.home-assistant.io/integrations/
https://www.home-assistant.io/lovelace/
https://www.advanced-ip-scanner.com/pl/
https://www.uuidgenerator.net/
https://github.com/kafej/JuniorHA
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TWORZENIE MODELU
Cały proces zaczynamy od stworzenia modelu, czyli 

tego, jak będzie wyglądać nasz mob. W tym celu wykorzy-
stamy program Blockbench; ze strony blockbench.net/
downloads/ możemy pobrać instalator. Następnie po 
utworzeniu projektu Moded Entity o wybranym przez 
nas wymiarze i nazwie zaczynamy rzeźbienie naszego 
minecraftowego stwora. 

Ilustracja 1. Okno startowe programu „Blockbench”

Robimy to poprzez dodawanie nowych kostek (Ctrl+n), 
których rozmiar (S) i położenie (V) możemy dowolnie 
zmieniać. Gdy skończymy budowanie modelu, może-

my w tym samym programie stworzyć teksturę naszego 
moba, przełączając się w górnym prawym rogu do try-
bu Farba (Paint). Tworzymy nową teksturę (Ctrl+Shift+t), 
zaznaczając opcję Szablon (Template), a następnie malu-
jemy. Gdy skończymy cały proces, zapisujemy teksturę, 
a model eksportujemy jako byt (Entity) Java.

Ilustracja 2. Eksportowanie gotowego modelu z progra-
mu „Blockbench”

Krystian Pochodyła

Żaby w Minecraft! Stwórz własnego moba  
z MCreator

Zapewne zdarzyło się wam grać w Minecrafta z modami, które dodawały jakieś nowe 
moby, ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak takie moby są tworzone? Z tego artykułu 
dowiecie się, jak samodzielnie stworzyć modyfikację do Minecrafta, która doda waszego 
własnego moba do świata gry.

12+

Dowiesz się
 օ Jak stworzyć model 3D.

 օ Jak stworzyć modyfikację z własnym mobem.

Potrzebna wiedza
 օ Jak robić tekstury.

 օ Czym jest „MCreator”.

http://blockbench.net/downloads/
http://blockbench.net/downloads/
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IMPORTOWANIE ZASOBÓW
Gdy już mamy gotowy nowy model wraz z teksturą, 
możemy przejść do programu MCreator w celu utwo-
rzenia modyfikacji, która doda naszego moba do gry, 
a także pozwoli na zdefiniowanie jego cech. Zaczynamy 
od utworzenia nowej przestrzeni roboczej (Workspa-
ce) lub uruchomienia wcześniej stworzonej przestrze-
ni, w której tworzyliśmy inne mody. Następnie musimy 
wgrać wcześniej utworzony model. Robimy to, wchodząc 
w zakładkę Resources->3D models and texture mappings, 
tam wybieramy opcję Import Java model… i wybieramy 
odpowiedni plik. Podobnie postępujemy z teksturą, któ-
rą wgrywamy w zakładce Resources->Texture files.

Ilustracja 3. Model zaimportowany do MCreatora

TWORZENIE MODYFIKACJI
Wracamy teraz do zakładki Mod elements, gdzie za-

czynamy pracę nad naszym modem dodającym nowe-
go moba. Klikamy na zielony plus i wybieramy element 
Living entity (e). Po nadaniu nazwy i przejściu dalej wi-
dzimy pierwszy ekran właściwości naszego moba. Tutaj 
możemy ustalić, jak będzie nazywać się on w samej grze, 
wybierzemy jego model oraz teksturę, czyli w naszym 
przypadku te, które wcześniej wgraliśmy. Niżej znajdują 
się opcje odpowiedzialne za rozmiar hitboxa, kolor jajka 

spawnującego oraz opcje dźwięków wydawanych przez 
stworzenie. Przechodząc dalej, zobaczymy kolejną stro-
nę ustawień, na której możemy zdecydować, czy nowo 
dodana jednostka będzie agresywna czy pasywna, ile 
doświadczenia dostanie gracz po zabiciu jej oraz jakie 
przedmioty będą z niej wypadać. Decydujemy też, jak 
szybko będzie się poruszać oraz jak dużo obrażeń bę-
dzie zadawać innym. Także na drugiej stronie dodamy 
odporności na różne rodzaje obrażeń oraz zaznaczymy, 
czy nasz mob jest jednostką wodną lub powietrzną – je-
śli ma żyć tylko na ziemi, nie trzeba zaznaczać żadnej 
z tych dwóch opcji.

Ilustracja 4. Wybór nowego elementu modyfikacji do 
utworzenia

Trzecia strona jest poświęcona ustawieniom cząsteczek, 
które mogą pojawiać się wokół naszego moba, czyli to, 
jakie mają one być i w jakich ilościach mają być widocz-
ne. Na kolejnej stronie możemy zdefiniować procedury, 
podobnie jak w przypadku bloków. Na przykład moż-
na dodać procedurę, która wykona się, gdy nasz mob 
umrze, i w takiej sytuacji w grze pojawią się dwa nowe 
nasze moby. To, jak mają wyglądać procedury, zależy 
w pełni od tego, jakiego rodzaju stworzenie chcemy do-
dać do gry i jak ma się ono zachowywać i wpływać na 
rozgrywkę. 

CIEKAWOSTKACIEKAWOSTKA
Modelowanie 3D polega na tworzeniu matematycznej repre-
zentacji danej powierzchni lub obiektu w trzech wymiarach. 
Proces modelowania 3D jest podobny do rzeźbienia. Przy-
kładem zastosowania modelowania 3D poza Minecraftem 
jest chociażby tworzenie modeli, które później są drukowane 
drukarkami 3D.
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Ilustracja 5. Przykład procedury

Na kolejnej stronie możemy zdefiniować specjalne za-
chowania sztucznej inteligencji naszego moba, czyli to, 
jak ma się poruszać po świecie i co w nim robić. Istnieje 
możliwość oparcia zachowania na jakimś istniejącym w 
podstawowej wersji Minecrafta stworzeniu.

Również na tej stronie możemy zaznaczyć, czy chce-
my, żeby nasz mob mógł się rozmnażać, a jeśli tak, to przy 
użyciu jakiego przedmiotu. Ostatnia strona służy do okre-
ślenia, czy nasz stworek ma się pojawiać w generowanym 
świecie, a jeśli tak, to w jakich ilościach oraz w jakich bio-
mach. Po wprowadzeniu wszystkich informacji możemy 
zapisać nasz element modyfikacji i uruchomić testowe-
go Minecrafta (Ctrl+Alt+c) w celu sprawdzenia popraw-
ności działania naszej modyfikacji. 

EKSPORTOWANIE MODA
Po sprawdzeniu i upewnieniu się, że wszystko wyko-

naliśmy poprawnie i nasza modyfikacja działa, możemy 
wyeksportować ją do pliku .jar, który później może zo-
stać wgrany jako mod do każdego Minecrafta w takiej 
wersji, jak ta, na którą stworzyliśmy modyfikację. Żeby 
to zrobić, korzystamy z opcji Export the mod for distribu-
tion (Ctrl+e). Tak wyeksportowany plik można wgrać tak 
jak każdą inną modyfikację, pamiętając jednak o zainsta-

lowaniu forge’a w odpowiedniej wersji, który będzie dbał 
o kompatybilność naszych modów.

Ilustracja 6. Utworzony mob widoczny w grze

TWORZENIE KOLEJNYCH MODÓW
Naszą modyfikację można dowolnie urozmaicać, do-

dając nowe procedury albo tworząc kolejne moby.
Jeśli spodobało się wam tworzenie modów i chcieli-

byście poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie, to obej-
rzyjcie filmy na naszym kanale MindCloud na YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCAdf7Qzb4t-
3ZxkkjFHgoRMw). Znajdziecie tam między innymi po-
radnik dotyczący tworzenia własnego piecyka, wymiaru 
i struktur. Na kursach z programowania dla zaawanso-
wanych poznacie więcej tajników MCreatora.

!

Zapamiętaj
 օ Aby stworzyć moba o niestandardowej budowie, 
trzeba zrobić jego model 3D.

 օ Zasady, według których poruszają się moby w Mi-
necrafcie, nazywamy sztuczną inteligencją mobów.

Ćwicz w domu
 օ Dodaj moba z procedurą, która sprawi, że będzie 
on wybuchać po zabiciu innego moba.

 օ Stwórz drugiego moba, który będzie dzieckiem 
pierwszego moba.
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Krystian PochodyłaKrystian Pochodyła
Trener Mindcloud, poza programowaniem zajmu-
jący się również matematyką oraz malarstwem. 

W wolnych chwilach ogląda żaby.

BIURO@MINDCLOUD.PL

https://www.youtube.com/channel/UCAdf7Qzb4t3ZxkkjFHgoRMw
https://www.youtube.com/channel/UCAdf7Qzb4t3ZxkkjFHgoRMw
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ZACZYNAMY Z TINKERCAD
 Musimy zacząć od uzyskania dostępu do bezpłatne-

go programu do modelowania 3D, jakim jest Tinkercad. 
Działa on w przeglądarce, jest więc bardzo wygodny 
i nie ma konieczności instalowania go na komputerze. 
Przejdź na stronę tinkercad.com i w prawym górnym 
rogu znajdź przycisk „Dołącz teraz” (lub „Zaloguj się”, 
jeśli posiadasz już konto). Następnie kliknij na „Utwórz 
konto osobiste” i dokonaj rejestracji (oprócz standardo-
wych danych możesz zostać poproszony/a o podanie 
daty swoich urodzin i kraju, z którego pochodzisz).

To, co zobaczysz po rejestracji, to ekran startowy 
z sekcją „Moje ostatnie projekty”. Założyliśmy już nowe 
konto, więc kolejnym zadaniem będzie utworzenie no-
wego pliku – kliknij na „Utwórz nowy projekt”.

Na Ilustracji 2 zaprezentowano obszar roboczy, który 
pokaże się również w twojej przeglądarce. Możesz zmie-
nić nazwę projektu, klikając na nazwę w lewym górnym 
rogu i dokonując jej edycji.

Piotr Cichalewski

Własny model do druku 3D – jak to zrobić?
Masz drukarkę 3D i filament... i co dalej? Możesz pobierać pliki z Internetu i je drukować. 
Na początku jest wspaniale. Jednak po jakimś czasie i po wydrukowaniu dla całej rodziny 
gwizdków, łódeczek i pudełek czujesz, że chcesz więcej. Proponuję wkroczenie na czasem 
wyboistą, ale jakże satysfakcjonującą drogę prowadzącą do wykonania własnego modelu 
3D do druku. Aby wydruk się udał, musisz już podczas wykonywania modelu, czyli mode-
lowania 3D w programie, pamiętać o kilku regułach. O nich oraz o samym programie do 
modelowania dowiesz się z lektury tego artykułu.

10+

Dowiesz się
 օ Jak zacząć modelować 3D w programie 
„Tinkercad”.

 օ Co zrobić, aby omijać ograniczenia drukarki 3D.

 օ Jak wykonać model 3D, aby faktycznie dało się go 
wydrukować.

 օ Jak zrobić personalizowany brelok.

Potrzebna wiedza
 օ Jak działa drukarka 3D i czym jest druk 3D.

 օ Jak działa „slicer” oraz jak uruchomić wydruk 3D 
na swojej drukarce.

Ilustracja 1. Ekran startowy z możliwością utworzenia 
nowego projektu

https://www.tinkercad.com/
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Ilustracja 2. Obszar roboczy w „Tinkercad”

Ilustracja 3. Menu z podstawowymi kształtami

Niebieska kartka z napisem „Płaszcz. robocza” to miej-
sce, na którym będziemy układać nasz model 3D. Mo-
żesz traktować to miejsce jako „podłogę“ (lub stół robo-
czy drukarki 3D ☺) dla naszego nowego modelu.

Po prawej stronie znajduje się menu z różnymi pod-
stawowymi kształtami. Znajdziesz tam wiele brył geo-
metrycznych, takich jak: prostopadłościan, walec, kula, 
stożek, ostrosłup oraz kilka o ciekawszych nazwach jak 
dach lub zaokrąglony dach. Korzystając z tego menu, 
możesz wybrać również tekst, aby wykonać swój własny 
napis! Koniecznie zobacz, co jeszcze się tam znajduje.

PRZYGOTOWUJEMY PIERWSZY MODEL 3D
Co zrobić, aby proste kształty z prawego menu tra-

fiły na niebieską płaszczyznę roboczą? To nic trudnego! 
Kliknij na wybrany element w menu, a następnie ustaw 
kursor na środku niebieskiej kartki i kliknij. To wszystko! 
W ten sposób umieścisz każdą bryłę geometryczną czy 
tekst w Tinkercadzie. Spójrz na Ilustrację 4 – ja wybrałem 
prostopadłościan i umieściłem go na środku. Jeśli chcemy  
popatrzeć na swoją bryłę z różnych stron (podobnie jakbyś 
patrzył/a przez kamerę na swój model 3D), to wystarczy, 
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że przytrzymasz prawy przycisk myszy i nią poruszysz – 
wtedy zobaczysz widok z innej strony, na przykład z boku 
lub z góry. Musisz tylko odpowiednio przesuwać myszą 
z przyciśniętym prawym przyciskiem, a jak już dobrze 
ustawisz widok, to puść prawy przycisk ☺. Zoomowanie 
zrobisz za pomocą scrolla myszy.

Ilustracja 4. Wstawienie prostopadłościanu – w panelu 
zaznaczonym strzałką można zmienić jego wymiary

Teraz zajmiemy się zmianą wielkości naszej figury. Na Ilu-
stracji 4 zaznaczyłem panel, w którym możesz powiększyć 
prostopadłościan. Możesz zmienić jego długość, szerokość 
i wysokość za pomocą suwaków lub wpisać wartość w polu 
znajdującym się obok suwaka.

Innym sposobem powiększania lub pomniejszania 
prostopadłościanu (jak i innych brył) jest korzystanie 
z szarych i czarnych kwadracików na rogach i krawę-
dziach bryły. Bryła musi być aktywna, to znaczy musisz 
na nią kliknąć wcześniej, aby zobaczyć zarówno panel, 
jak i kwadraciki do sterowania wielkością. Dodatkowo, 
za pomocą strzałek w postaci łuku, możesz obracać 
prostopadłościan, a za pomocą czarnego grotu strzał-
ki możesz unieść bryłę nad płaszczyznę roboczą (tego 
grotu będziemy używać później, więc pamiętaj o nim). 
Po kliknięciu na każdy z tych elementów będziemy mogli 
w wyświetlonym polu wprowadzić odpowiednią wartość 
(odległości lub kąta). Spójrz na Ilustrację 5 i samodzielnie 
przetestuj zmiany. Operacje możesz cofnąć za pomocą 
kombinacji klawiszy Ctrl+z.

Ilustracja 5. Sterowanie wielkością prostopadłościanu 
za pomocą różnych „uchwytów”

Wiesz już, jak wstawiać bryły do Tinkercad oraz jak zmie-
niać ich rozmiary. Zachęcam do samodzielnego wsta-
wienia walca, gwiazdy i zaokrąglonego dachu (możesz 
zobaczyć też inne bryły i z nimi eksperymentować).

Teraz usuń wszystkie bryły – możesz je zaznaczyć i klik-
nąć przycisk Delete na klawiaturze lub ikonę kosza w le-
wym górnym rogu Tinkercada. Wstaw prostopadłościan 
o wymiarach 20x20x20 oraz kolejny prostopadłościan 
20x20x60 (czyli szerszy niż wcześniejszy). Spójrz na Ilu-
strację 6.

Ilustracja 6. Dwa prostopadłościany obok siebie 
– jeden z nich szerszy

Teraz wykorzystamy grot strzałki, który uniesie szerszą 
bryłę. Dokładnie tak samo, jakbyśmy układali klocki na 
sobie lub próbowali modelować coś na kształt „domku 
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na kurzej łapce”. Pamiętasz, jaką wysokość ma mniejszy 
prostopadłościan? Jeśli nie, to podpowiem ci, że jest to 
20. Musimy zatem podnieść klocek o wartość 20 (Ilu-
stracja 7) i przesunąć go dokładnie nad mniejszy klocek. 
Rób to powoli i dokładnie za pomocą myszy z przyci-
śniętym lewym przyciskiem. Jak już ustawisz, to obróć 
widokiem kamery i sprawdź, czy klocki leżą na sobie 
idealnie równo (Ilustracja 8). Jeśli nie, to dokonaj popra-
wek szerokiego klocka.

Ilustracja 7. Podniesienie dłuższego z klocków

Ilustracja 8. Przesunięcie dłuższego klocka dokładnie 
nad mniejszy klocek

Teraz z przyciśniętym klawiszem Shift kliknij myszą na 
oba prostopadłościany i wybierz opcję „Grupuj” w pra-
wym górnym rogu (Ilustracja 9). Dzięki temu z dwóch 
brył powstanie jedna (można to trochę porównać do 
operacji matematycznej, jaką jest sumowanie).

Ilustracja 9. Grupowanie

Załóżmy, że chcielibyśmy taki model wydrukować na dru-
karce 3D. Przyjmijmy dodatkowo, że niebieska płaszczyzna 
robocza jest stołem roboczym drukarki 3D. Zadaj sobie py-
tanie: czy jest sens drukować ten model w takim ułożeniu?

Odpowiedź brzmi: nie, ponieważ drukarka nakłada 
materiał warstwa po warstwie. Dochodząc do górnego 
klocka, jego wystające i wiszące w powietrzu części po 
prostu pod wpływem grawitacji by opadły, a wydruk by 
się nie udał. Należałoby użyć tak zwanego supportu lub 
podpór do podtrzymania wiszących w powietrzu części. 
To jednak zwiększa czas druku i zużycie filamentu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się o ustawieniach, to zajrzyj 
do filmu na YouTube na kanał mojego znajomego – Ar-
tura Petrzaka – gdzie został omówiony popularny slicer 
Cura. Obejście tego problemu jest proste. Wystarczy już 
teraz obrócić cały model na bok. Wtedy zostanie wydru-
kowany poziomo i żaden jego element podczas druku nie 
będzie wisiał w powietrzu. Aby to zrobić, uchwyć bryłę 
za odpowiednią strzałkę (Ilustracja 10), wpisz wartość 90 
(lub -90) stopni i od razu ściągnij model na dół, tak aby 
leżał na płaszczyźnie roboczej (Ilustracja 11).

Ilustracja 10. Obrót modelu do poziomu



ROBOTYKA – TECHNIKA

[  2  -  2 0 2 1  ]86

Ilustracja 11. Przesunięcie modelu w pionie na płaszczy-
znę roboczą

Teraz z powodzeniem wydrukujesz swój model bez ko-
nieczności przygotowywania podpór oraz marnowania 
filamentu i czasu. Ten model z dwóch różnych klocków 
rodem z gry Tetris, mimo że jest nieskomplikowany, powi-
nien dać ci do myślenia i skłonić do analizowania modeli 
już na poziomie projektowania. Czasem drobna zmiana 
może niesamowicie ułatwić wydruk twojego pomysłu 😉.

SPERSONALIZOWANY MODEL 3D – BRELOK
Wiesz już, jak używać Tinkercada, przyszedł więc czas 

na bardziej interesujący projekt. Podczas jego wykonywa-
nia powiem ci, na co zwrócić uwagę pod kątem druku 3D 
i jak ominąć pewne problemy związane z modelem.

Naszym zadaniem będzie zamodelowanie breloka, 
który będziemy personalizować poprzez dodanie na nim 
imienia. Zacznij od usunięcia wcześniejszych brył lub po 
prostu załóż nowy projekt w Tinkercad.

Rozpoczynamy od przygotowania dolnej tabliczki. Wy-
korzystamy do tego celu walec. Umieść go na środku płasz-
czyzny roboczej. Teraz kliknij na czarne kwadraty na zarysie 
podstawy. Chcemy, aby tabliczka w jednej osi była rozcią-
gnięta (Ilustracja 12), a w drugiej spłaszczona (Ilustracja 13). 
Efektem ma być uzyskanie elipsy o długości osi 70 x 30.

Ilustracja 12. Dłuższa oś tabliczki

Ilustracja 13. Krótsza oś tabliczki

Teraz przygotujemy oczko breloka, aby można było przy-
czepić go do kluczy. Wybierz walec i ustaw go tak, aby 
w sporej części nachodził na istniejącą tabliczkę. Mo-
żesz ustawić ten walec tak jak ja na Ilustracji 14. Średnica 
podstawy walca w moim modelu to 16. Wysokość (tak jak 
tabliczki) to 20.

Ilustracja 14. Walec nachodzący na tabliczkę

Teraz wykonajmy otwór w walcu, aby można było prze-
cisnąć przez nie kółko kluczy. Użyjemy do tego walca 
w szare paski – jest to sposób na wykonanie otworu. 
Otwór umieść mniej więcej w środku pomarańczowe-
go walca. Ważne jest, aby otwór był trochę mniejszy 
od walca. Inaczej wydruk może się nie udać, ponieważ 
ścianki będą zbyt cienkie. Źle zaprojektowane elemen-
ty cienkościenne mogą w ogóle nie zostać wydrukowa-
ne! Innym problemem może być to, że oczko połamie 
się podczas wciskania na kółko kluczy. Ja zastosowałem 
otwór o średnicy 10 (Ilustracja 15).
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Ilustracja 15. Przygotowanie otworu

Teraz wybierz wszystkie elementy: tabliczkę, walec i otwór. 
Zrobisz to, przytrzymując klawisze Shift i klikając na każ-
dy element. Po wybraniu brył dokonaj grupowania – mo-
żesz to zrobić też za pomocą kombinacji Ctrl+g. To, co 
zobaczysz, to w pełni wykonany brelok wraz z otworem 
(Ilustracja 16). Jak widzisz, operacja grupowania sprawi-
ła, że faktycznie w modelu pojawił się otwór.

Ilustracja 16. Prawdziwy otwór w breloku

OK! Nasz brelok ma w tym momencie zbyt duże gabary-
ty, więc musimy zmniejszyć jego grubość. Kliknij na mo-
del, a następnie na szary kwadrat, który steruje wysoko-
ścią breloka (Ilustracja 17). Chcemy, aby grubość modelu 
wyniosła 3.

Ilustracja 17. Grubość breloka równa 3

Czas na wstawienie tekstu na wierzch breloka. W kształ-
tach dostępnych w prawym menu Tinkercada znajdź ele-
ment typu Tekst. Właśnie z niego teraz skorzystamy. Kliknij 
na niego w menu i umieść mniej więcej w środku brelo-
ka. Nie przejmuj się, jeśli jest za duży. Kliknij na pole Tekst 
w panelu i wpisz swoje imię (lub imię kolegi lub koleżanki, 
dla których robisz ten brelok ☺). Zmień czcionkę na „Sans” 
i za pomocą szarego kwadratu w narożu dopasuj go do 
breloka. Z przyciśniętym Shiftem przeskalujesz go propor-
cjonalnie – wzdłuż, wszerz i wzwyż (Ilustracja 18).

Ilustracja 18. Brelok z imieniem

Ponownie przypominam o elementach cienkościennych. 
W przypadku liter wydrukowanych na drukarce 3D też 
ma to znaczenie! Jeśli litera będzie cienka, to nie zo-
stanie wydrukowana. Możesz spróbować wykorzystać 
parametr Bevel, aby zwiększyć grubość liter. Ja zmienię 
imię i wykorzystam Bevel, aby uzyskać ten efekt (Ilustra-
cja 19). Jeśli ciekawią cię inne aspekty związane z mode-
lowaniem pod druk 3D, to zapraszam na moje bardziej 
zaawansowane kursy pod linkiem: 
https://techtutor.pl/link/kurs-druk3d-prj/

Ilustracja 19. Parametr „Bevel” dla tekstu

https://techtutor.pl/link/kurs-druk3d-prj/
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Pamiętaj, żeby nie przesadzić z wartością Bevel, bo 
w innym razie po wydrukowaniu litery mogą się moc-
no zlewać. Dla długich imion przeprojektuj tabliczkę, tak 
aby była większa. Wtedy bez problemu zmieścisz imię. 
Teraz zaznacz wszystkie elementy i znów dokonaj gru-
powania (Ctrl+g).

EKSPORT DO PLIKU STL
Dotarliśmy już prawie do końca. Teraz musimy jesz-

cze tylko przygotować plik w formacie STL do wczytania 
w slicerze.

Kliknij na przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu, 
a następnie na .STL, aby zapisać plik na dysku kompute-
ra (Ilustracja 20).

 
Ilustracja 20. Eksport do „STL”

I to wszystko! Teraz załaduj plik do slicera i rozpocznij 
wydruk ☺. Powodzenia!

Piotr CichalewskiPiotr Cichalewski
Instruktor oprogramowania CAD. Założyciel por-

talu techtutor.pl i pasjonat druku 3D. Fan pieszych 
wędrówek i książek fantasy Sapkowskiego.

KONTAKT@TECHTUTOR.PL

CiekawostkaCiekawostka
Model 3D w pliku STL jest reprezentowany przez trójkąty. Jeśli 
geometria jest zbudowana z trójkątów, to każda krawędź 
modelu składa się z setek lub tysięcy krótkich odcinków. 
Dlatego też pliki STL są jedynie przybliżeniem realnie zapro-
jektowanej przez nas geometrii.

!

Zapamiętaj
 օ Modele, które projektujesz do wydruku 3D, nie 
mogą mieć bardzo cienkich ścian. W przeciwnym 
razie te ściany się nie wydrukują.

 օ Niepodparte części modelu i „wiszące w powie-
trzu” nie wydrukują się poprawnie.

 օ Obrócenie modelu może pomóc podczas drukowa-
nia 3D.

 օ W „Tinkercad” możesz przygotować model nie tyl-
ko z klasycznych brył, ale także możesz dodać do 
niego swój tekst.

 օ Model przed importem do slicera musisz zapisać 
w pliku „STL”.

Ćwicz w domu
 օ Spróbuj wykonać swój własny brelok po-
przez zmianę kształtu tabliczki (niekoniecznie 
w kształcie elipsy). Możesz także przesunąć oczko 
w dowolne miejsce.

 օ Spróbuj przygotować model breloka z wyciętym 
tekstem. W edycji tekstu wybierz tryb „Otwór”.
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BEZPIECZEŃSTWO HASEŁ
Żyjemy w XXI wieku – odcisk palca daje możliwość 

zalogowania się do komputera, skan twarzy odblokowuje 
telefon, a barwa i ton głosu pozwalają na uwierzytelnie-
nie klienta w trakcie rozmowy z konsultantem banko-
wości elektronicznej. To bardzo wygodne i powszechnie 
stosowane rozwiązania. Wiele osób zapomina jednak 
o tym, że jeżeli któraś z tych metod zawiedzie, dalej 
możliwe będzie skorzystanie z numeru PIN czy ustalo-
nego wcześniej hasła, aby uzyskać dostęp do zasobów 
komputera, telefonu czy konta w banku. Dlatego usta-
wienie bezpiecznego hasła (a gdzie to możliwe - kon-
figuracja dwuskładnikowego uwierzytelniania) powinno 
stanowić priorytet dla każdego użytkownika Internetu.

Nowe wytyczne międzynarodowej organizacji związa-
nej z bezpieczeństwem NIST (https://pages.nist.gov/800-
63-3/sp800-63b.html#appA) zalecają korzystanie z jak 
najdłuższych haseł. To właśnie długość hasła jest waż-
niejsza od jego poziomu skomplikowania. Jak utworzyć 
silne i łatwe do zapamiętania hasło? Poniżej przykład:
1. Wymyśl sobie jakieś zdanie, które będzie dla ciebie 

łatwe do zapamiętania – na przykład „Mam dwana-
ście lat i mam dużego brata”.

2. Usuń spacje, polskie znaki, zamień słowo „dwana-
ście” na cyfrę i dodaj znak specjalny (na przykład 
„kropkę”) na końcu zdania. Otrzymasz hasło: „Mam-

12latimamduzegobrata.”. W tym momencie mamy 
24-znakowe hasło, które zawiera w sobie duże i małe 
litery, cyfry i znak specjalny w postaci kropki.

Pamiętajmy jednak, że bardzo złą praktyką jest to, aby do 
każdego serwisu internetowego mieć ustawione to samo 
hasło, ponieważ w przypadku „wycieku” hasła przestęp-
cy otrzymają dostęp do wszystkich naszych kont. Jak? 
Przestępcy będą próbowali zalogować się przy pomo-
cy wykradzionych danych do popularnych serwisów. 
W końcu trafią na taki, w którym mamy założone konto, 
z hasłem, które już znają. Jeżeli koniecznie chcemy ćwi-
czyć naszą pamięć, możemy generować za pomocą za-
proponowanej metody różne hasła do każdego serwisu 
internetowego. Możemy również wykorzystać do tego 

Wiktor Szymański

Używamy managera haseł
Według przeprowadzonego w 2020 roku badania przeciętny użytkownik Internetu wyko-
rzystuje około 100 haseł, by logować się do mediów społecznościowych, sklepów inter-
netowych czy serwisów streamingowych. Co zrobić, żeby zadbać o bezpieczeństwo haseł 
i się w nich nie pogubić?

12+

Dowiesz się
 օ Co to jest manager haseł i jak z niego korzystać.

 օ Jak wygenerować losowe hasło.

Potrzebna wiedza
 օ Jak pobierać i instalować aplikacje na 
komputerze.

CiekawostkaCiekawostka
Niektóre oprogramowania służące do zarządzania hasłami, 
na przykład 1Password (https://1password.com) czy Firefox 
Lockwise (https://www.mozilla.org/pl/firefox/lockwise/), 
poinformują użytkownika, gdy ich dane znajdą się w interne-
towym „wycieku”, i poproszą go o zmianę haseł związanych 
z incydentem. Możesz też samodzielnie sprawdzić, czy twoje 
dane nie wyciekły, korzystając z darmowego serwisu Have I 
Been Pwned (https://haveibeenpwned.com/).

https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html#appA
https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63b.html#appA
https://1password.com/
https://www.mozilla.org/pl/firefox/lockwise/
https://haveibeenpwned.com/
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specjalny program nazywany „managerem haseł” (ang. 
password manager).

CO TO JEST MANAGER HASEŁ?
Manager haseł to oprogramowanie komputero-

we, które pozwala generować silne (czyli długie, losowe 
i skomplikowane) hasła, a następnie zapisać je w pamięci 
komputera, telefonu lub nawet w chmurze. Pomyśl o nim, 
jak o cyfrowym sejfie, który będzie przechowywał waż-
ne dla ciebie dane. W przeciwieństwie do haseł prze-
chowywanych w formie zwykłego tekstu (ang. plain text, 
Ilustracja 1) hasła znajdujące się w managerze haseł są 
zaszyfrowane z wykorzystaniem silnych i sprawdzonych 
mechanizmów kryptograficznych i aby uzyskać do nich 
dostęp, musisz znać do nich hasło główne (Ilustracja 2).

Ilustracja 1. Przechowywanie haseł w zwykłym dokumencie 
tekstowym nie jest bezpieczne i nie jest zalecane. Prezen-
towane na ilustracji hasła nie są uważane za „silne”

Ilustracja 2. Hasła przechowywane w pliku managera 
haseł są zaszyfrowane. Bez znajomości głównego hasła 
dostępu będą wyglądały jak „krzaki”

Dlaczego warto korzystać z managera haseł? Z kilku 
powodów:

 » Może utworzyć za ciebie unikatowe hasła do każdej 
witryny lub aplikacji.

 » Przechowuje hasła bezpiecznie na twoim kompute-
rze, telefonie lub w chmurze. Wszystkie są zaszyfro-
wane i zabezpieczone przed dostępem innej, niepo-
wołanej osoby (Ilustracja 2).

 » Potrafi integrować się z przeglądarką interneto-
wą, umożliwiając tym samym wpisywanie haseł 
z użyciem jednego, wygodnego przycisku lub skrótu 
klawiszowego.

KTÓRY MANAGER HASEŁ WYBRAĆ?
Wszystko zależy od tego, z jakich systemów opera-

cyjnych korzystasz na co dzień na swoim komputerze 
(Windows/macOS/Linux) oraz na swoim urządzeniu 
mobilnym (iOS/Android). Na rynku istnieją między in-
nymi takie rozwiązania jak 1Password, LastPass, Bitwar-
den czy KeePass. Niektóre z nich są płatne i funkcjonują 
w postaci stron internetowych przechowujących dane 
w chmurze, inne to programy do zainstalowania na wła-
snym komputerze lub telefonie, zapisujące plik z hasłami 
na lokalnym urządzeniu.

W ramach ćwiczeń zainstalujemy i skonfigurujemy 
manager haseł KeePass na systemie Windows. Jest to 
darmowa aplikacja, którą każdy może zainstalować na 
swoim komputerze. Plik z hasłami przechowywany jest 
lokalnie na dysku użytkownika.

Wejdź na stronę https://keepass.info/, wybierz z menu 
po lewej stronie Downloads i pobierz najnowszą wersję 
oprogramowania (w momencie pisania artykułu była to 
wersja 2.47).

Warto wiedziećWarto wiedzieć
Manager haseł może służyć również do przechowywania:
»  zapasowych kodów utworzonych w trakcie dodawania 
aplikacji mobilnej w procesie dwuskładnikowego uwierzy-
telniania (2FA),
»  kluczy licencyjnych do gier i programów,
»  wrażliwych danych osobistych (numeru dowodu osobi-
stego czy numeru PESEL),
»  małych plików.

https://bitwarden.com/
https://www.keepassx.org/
https://keepass.info/download.html
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Ilustracja 3. Pobieranie managera haseł „KeePass” 
z oficjalnej strony keepass.info

Instalując oprogramowanie, będziesz musiał/a wybrać 
preferowany język oraz ścieżkę instalacyjną.

Ilustracja 4. Wybór ścieżki instalacyjnej „KeePass”

Zależnie od preferencji, w trakcie instalacji zaznacz 
opcję „Utwórz skrót na pulpicie”. Jeżeli nie jesteś do-
świadczonym użytkownikiem, pozostałe opcje pozostaw 
w domyślnej konfiguracji. Po zakończeniu instalacji uru-
chom aplikację KeePass. 

W lewym górnym rogu, z menu wyboru opcji File 
wybierz New (lub użyj skrótu klawiszowego Ctrl+n), by 
utworzyć pierwszą bazę haseł. Aplikacja poprosi o poda-
nie nazwy i wybranie miejsca do przechowywania pliku 
o rozszerzeniu .kdbx (jest to format obsługiwany przez 
oprogramowanie KeePass). Kolejnym krokiem jest usta-
lenie hasła głównego do naszej bazy haseł, która będzie 
przechowywana w tym pliku. Ja posłużę się hasłem, któ-
re zaproponowałem na początku artykułu (Mam12lati-
mamduzegobrata.), ale ty utwórz własne.

Uwaga! Jeżeli zapomnisz hasła do głównego pliku, 
nie będziesz mógł/mogła uzyskać dostępu do odszyfro-
wanej zawartości, dlatego dobrze przemyśl i zapamiętaj 
swój wybór.

Ilustracja 5. Ustawienie hasła głównego do bazy danych 
managera haseł

Nowe wpisy do bazy tworzymy przez naciśnięcie ikony 
klucza z zieloną strzałką (lub przez naciśnięcie skrótu 
Ctrl+i). 

Ilustracja 6. Tworzenie pozycji w bazie managera haseł 
„KeePass”

Każda nowa pozycja ma losowo wygenerowane hasło, 
które można modyfikować ręcznie lub przy wykorzysta-
niu generatora haseł. 

CiekawostkaCiekawostka
Zrób kopię zapasową pliku, który zawiera bazę haseł wy-
korzystywanych przez managera haseł. Zapisz ją na innym 
nośniku danych (na przykład na pendrivie). Wraz z upływem 
czasu do twojego managera haseł będą dochodziły kolejne 
pozycje, dlatego regularnie twórz kopie zapasowe bazy.
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Ilustracja 7. Generowanie losowego hasła w managerze 
haseł „KeePass”

Wszystkie dodane rekordy dostępne są w głównym pa-
nelu. Dwukrotne kliknięcie na nazwę rekordu powoduje 
jego otwarcie. Dwukrotne kliknięcie w kolumnie hasła 
danego wiersza powoduje skopiowanie tego hasła do 
schowka - skopiowane hasło dostępne będzie w schow-
ku jedynie przez 10 sekund.

 
Ilustracja 8. Lista utworzonych pozycji w managerze 
haseł „KeePass”

Naciśnięcie skrótu klawiszowego Ctrl+l powoduje po-
nowne zaszyfrowanie pliku z hasłami. Plik zostanie rów-
nież zaszyfrowany, jeżeli zamkniemy aplikację. Po kolej-

nym otwarciu aplikacji KeePass wymagane jest podanie 
hasła głównego.

Zainstalowanie managera haseł i utworzenie pliku 
z bazą haseł to dopiero pierwszy krok, by poznać to roz-
budowane narzędzie. KeePass pozwala między innymi 
na:

 » tworzenie notatek do haseł,
 » przechowywanie plików,
 » integrację z przeglądarką internetową, umożliwiając 
tym samym automatyczne wpisywanie haseł do za-
pisanych stron z użyciem jednego, wygodnego przy-
cisku lub skrótu klawiszowego.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z wszystkimi funk-
cjami i wtyczkami aplikacji KeePass (https://keepass.
info/help/base/firststeps.html).

Warto wiedziećWarto wiedzieć
Możesz dodatkowo zabezpieczyć dostęp do managera haseł, 
wymagając od użytkownika podania lokalizacji pliku z klu-
czem (ang. key file). Baza haseł zostanie odszyfrowana, tylko 
jeśli użytkownik poda prawidłowe hasło oraz wskaże lokali-
zację wcześniej ustalonego pliku z kluczem. Takie zabezpie-
czenie często stosowane jest przez osoby, które decydują się 
na tworzenie kopii zapasowej bazy danych managera haseł 
w chmurze (ang. cloud).

Wiktor SzymańskiWiktor Szymański
Współzałożyciel serwisu bezpieczny.blog, sympatyk 
dzielenia się wiedzą, maniak planszówek, miłośnik 

książek i filmów szpiegowskich. Na co dzień zajmuje 
się dbaniem o bezpieczeństwo aplikacji webowych.

BEZPIECZNY.BLOG
KONTAKT@BEZPIECZNY.BLOG
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!
Zapamiętaj

 օ Ustaw silne, ale łatwe do zapamiętania hasło do 
managera haseł.

 օ Zrób kopię zapasową zaszyfrowanego pliku z hasłami.

Ćwicz w domu
 օ Wygeneruj losowe hasła za pomocą managera haseł.

 օ Zacznij od mniej znaczących serwisów, żeby na-
brać wprawy w korzystaniu z managera haseł.

https://keepass.info/help/base/firststeps.html
https://keepass.info/help/base/firststeps.html
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Michał Kremzer

Zagadki matematyczne dla dzieci w wieku 11+

1.
2.
3.
4.
5.

Wyznacz największą liczbę dziesięciocyfrową, której 
iloczyn cyfr jest sześcianem liczby pierwszej. 

Podaj przykład liczby naturalnej dziesięciocyfrowej 
i liczby naturalnej pięciocyfrowej tak, aby największy 
wspólny dzielnik tych liczb był równy 2000.

Liczby n i n + 1 mają równe iloczyny cyfr. Ile wynoszą 
te iloczyny? Podaj wszystkie możliwe rozwiązania.

Suma liczb naturalnych a i b jest liczbą parzystą. 
Jaką liczbą (parzystą czy nieparzystą) jest liczba 
2a + 5b? A może nie ma jednoznacznej odpowiedzi 
na to pytanie?

Suma liczb naturalnych a i b jest liczbą parzystą. Jaką 
liczbą (parzystą czy nieparzystą) jest liczba 3a + 5b? 
A może nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie?

6. Ile dzielników pierwszych ma najmniejsza wspólna wie-
lokrotność dwóch liczb, z których jedna ma dokładnie 
dwa dzielniki pierwsze, a druga dokładnie trzy dzielniki 
pierwsze? Podaj wszystkie możliwe rozwiązania.
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Rozwiązania:

7.

8.

9.

10.

1. 9311111111; 2. 20000, 1000002000; 3. 0;  4. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi; 5. Parzystą; 
6. 3, 4 lub 5;  7. 16, dowolny miesiąc; 8. Nieparzystą; 9. Nieparzystą; 10. 12, 41.

Iloczyn cyfr numeru dnia w dzisiejszej da-
cie jest równy iloczynowi cyfr numeru dnia 
w dacie, która będzie za tydzień. Jaka 
dzisiaj jest data? Podaj dzień i miesiąc. 
Uwaga: W dacie 05.07 numer dnia i miesią-
ca wynosi odpowiednio 5 i 7, czyli liczby te 
są jednocyfrowe, a zatem każda z nich ma 
iloczyn cyfr równy sobie (tej jednej cyfrze).

Suma cyfr liczby naturalnej n jest liczbą parzystą, suma 
cyfr liczby n + 2 jest liczbą nieparzystą. Jaką liczbą (pa-
rzystą czy nieparzystą) jest suma cyfr liczby n + 4? A 
może nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie?

Iloczyn cyfr liczby naturalnej n jest liczbą parzystą, ilo-
czyn cyfr liczby n + 2 jest liczbą nieparzystą. Jaką liczbą 
(parzystą czy nieparzystą) jest iloczyn cyfr liczby n + 4? 
A może nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie?

Podaj przykład dwóch liczb naturalnych większych od 10, 
tak aby suma sum cyfr tych dwóch liczb była równa ilo-
czynowi iloczynów cyfr tych liczb.
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90 minuczniowie klas 
IV-V

Zagrajmy na lekcji matematyki 
–- czyli tworzymy grę w Scratch

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Matematyka – klasy IV-VI:

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe lub większe, liczbę jednocyfrową dodaje do 
dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej;

2) mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową 
sposobem pisemnym, w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych 
przykładach);

Informatyka – klasy IV-VI:

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

2. formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na:

1) rozwiązanie problemów z życia codziennego i z różnych przedmiotów, np. liczenie średniej, 
pisemne wykonanie działań arytmetycznych, takich jak dodawanie i odejmowanie,

3. w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: określenie problemu i celu 
do osiągnięcia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, sprawdzenie rozwiązania prob-
lemu dla przykładowych danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub programu.

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. 
Uczeń:

2. projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania:

1) pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń 
sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń,

CELE ZAJĘĆ --  UCZEŃ

 ■ Dostrzega możliwość wykorzystania środowiska 
Scratch w nauce matematyki.

 ■ Tworzy skrypt służący do doskonalenia działań na 
liczbach naturalnych,

 ■ Rozbudowuje i udoskonala skrypt omówiony podczas 
zajęć.

 ■ Udostępnia aplikację do wykorzystania przez innych 
uczniów.

FORMY PRACY

 ■ Instruktaż nauczyciela.

 ■ Praca własna w oparciu o kartę pracy.

MATERIAŁY

 ■ Karta pracy dla ucznia.

ZAŁĄCZNIKI

 ■ Karta pracy dla ucznia: 
https://programistajr.pl/karty-pracy-dla-nauczycieli/.

Justyna Klimczyk







https://programistajr.pl/karty-pracy-dla-nauczycieli/
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Link do projektu  https://scratch.mit.edu/projects/496328263

PRZEBIEG ZAJĘĆ 
(SCRATCH)

1. Czynności organizacyjne i przedstawienie uczniom celów lekcji (5 min).

2. Omówienie założeń projektu (5 min).

Nauczyciel wyjaśnia, iż głównym celem lekcji jest opracowanie wielopoziomowej gry do nauki i doskonalenia 
umiejętności działań na liczbach. Wskazane jest, aby każdy uczeń przygotował poszczególne etapy swojej gry, 
oscylując wokół określonego zagadnienia, tak aby powstałe skrypty można było wykorzystać np. na zajęciach 
matematyki w różnych klasach. 

3. Omówienie i stworzenie bazowego fragmentu skryptu (35 min).

Nauczyciel wspólnie z uczniami opracowuje fragment skryptu, który posłuży za punkt wyjścia do tworzenia 
kolejnych etapów gry.  Pierwszym krokiem jest stworzenie duszków–baloników, na których pojawią się dzia-
łania (modyfikacja kostiumu duszka) oraz wprawienie ich w ruch (baloniki poruszają się automatycznie w ob-
rębie sceny). Rolą grającego będzie „przebicie” balonika z działaniem, którego wynik jest np.: parzysty, większy 
od 10 itp. Oznacza to konieczność przygotowania przynajmniej kilku baloników z różnymi wynikami działań. 
Za prawidłowe trafienie gracz otrzymuje punkty, kliknięcie niewłaściwego balonika spowoduje np. odebranie 
punktu, pojawi się też dźwięk ostrzegający. 

 Należy zwrócić uwagę uczniów na to, aby:

 ■ tworząc duszki–baloniki, zadbali o czytelność zapisu liczb i działań,

 ■ zadbali o powiadomienie gracza o zasadach gry (duszka–narratora, napis na scenie),

 ■ dobrali sceny do swojego projektu, które będą się zmieniać w zależności od etapu gry (scena startowa, 
scena rozgrywki itp.),

 ■ wybrali dźwięki sygnalizujące np. błąd, pękający balonik,

 ■ zadbali o umieszczenie w obrębie sceny stosownego polecenia dla gracza,

 ■ pamiętali o wyzerowaniu na początku skryptu zmiennej odpowiedzialnej za zliczanie punktów,

 ■ zadbali o to, aby duszki-baloniki poruszały się po scenie w różny sposób (tempo, kierunek obrotu),

 ■ zastanowili się, w jaki sposób można udostępnić gotową aplikację, aby inni uczniowie mogli z niej korzy-
stać podczas zajęć lub samodzielnego szlifowania swoich umiejętności matematycznych.

4. Samodzielna praca ucznia (40 min).

Uczniowie pracują samodzielnie w oparciu o kartę pracy, udoskonalają skrypt, rozbudowują grę o kolejne etapy. 
Nauczyciel wspiera uczniów w rozwiązywaniu pojawiających się problemów natury technicznej. Nie ingeruje w 
pomysł ucznia.

5. Podsumowanie zajęć i ewentualna ocena prac uczniów (5 min).









ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Informatyka:

I.2.2. Uczeń formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na osiągnięcie postawio-
nego celu, w tym znalezienie elementu w zbiorze nieuporządkowanym lub uporządkowanym, znalezie-
nie elementu najmniejszego i największego;

I.3. Uczeń w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: określenie proble-
mu i celu do osiągnięcia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, sprawdzenie rozwią-
zania problemu dla przykładowych danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub programu;

II.1.2. Uczeń projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania prosty program sterujący 
robotem lub innym obiektem na ekranie komputera;

II.2. Uczeń testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami i 
ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów;

Technika:

I.5. Uczeń wyjaśnia działanie wybranych narzędzi, przyrządów i urządzeń technicznych;

V.1. Uczeń wyjaśnia na przykładach prostych urządzeń zasady współdziałania elementów mechanicz-
nych, elektrycznych i elektronicznych;

V.3. Uczeń konstruuje, m.in. z gotowych elementów, zabawki, roboty, modele mechaniczno-elektronicz-
ne, w tym programowalne.

CELE ZAJĘĆ --  UCZEŃ

 ■ Potrafi wykorzystać przekładnię zębatą w konstrukcji 
robota.

 ■ Rozumie zależność osiągniętej mocy i prędkości ro-
bota od wielkości i ilości użytych kół zębatych. 

 ■ Potrafi zaprogramować robota w aplikacji i wie, jak 
modyfikować program, żeby osiągnąć zamierzony 
efekt.

FORMY PRACY

 ■ Praca w parach lub w grupach.

MATERIAŁY

 ■ Karta pracy dla ucznia (do pobrania ze strony).

ZAŁĄCZNIKI

 ■ Karta pracy dla ucznia: 
https://programistajr.pl/karty-pracy-dla-nauczycieli/.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI

Przekładnie zębate LEGO® 
Spike Primeuczniowie klas 

IV-VI

60-90 min

Anna Misztal



PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Zaangażuj (10 min.).

Zapytaj uczniów, jakie znają pozajęzykowe sposoby na komunikowanie się (np. sygnały świetlne, dźwiękowe, 
język migowy, symbole, znaki itp.). Co sprawia, że jakaś rzecz staje się komunikatem, który za swoją symboliką 
ma ukryte znaczenie?

Opowiedz uczniom, jak Holendrzy używali wiatraków do przekazywania informacji. Ciekawostki na ten temat 
znajdziesz np. tutaj: https://www.holandia.pl/pl/wiatraki/11/.

Przeprowadź z uczniami rozmowę na temat tego, gdzie i w jakich sytuacjach wykorzystujemy wiatraki, jaką 
mogą pełnić funkcję. Zapytaj, czy uczniowie wiedzą, w jakim celu wykorzystywano wiatraki, kiedy ludzie nie 
znali elektryczności. Upewnij się, że uczniowie znają różnicę między wiatrakiem i turbiną wiatrową. Krótko 
wyjaśnij, jak działa turbina, albo poproś o to chętnego ucznia.

2. Zbuduj (15–20 min.).

Powiedz uczniom, że podczas dzisiejszych zajęć będą budowali wiatraki. Zaprezentuj prosty, przygotowany 
wcześniej model wiatraka wraz z programem. W swojej konstrukcji wykorzystaj przekładnię zębatą.

Podziel uczniów na pary lub zespoły i każdemu zespołowi daj zestaw Lego Spike Prime. Poproś, żeby z wyko-
rzystaniem jednego silnika zbudowali dowolny model wiatraka, a następnie zaprogramowali swój model tak, aby 
wiatrak działał przez 10 sekund, stopniowo zwiększając prędkość obrotu. Daj uczniom 15 minut na zbudowanie 
konstrukcji. Uczniowie, którzy skończą wcześniej, mogą ozdobić swoją konstrukcję lub dopiąć i zaprogramować 
dowolny czujnik.

3. Zaprezentuj (10 min.).

Poproś każdy zespół, żeby podzielił się wnioskami z wykonanej pracy: czy ich konstrukcja była stabilna, jaki 
mieli pomysł na napisanie programu, czy udało się stopniowe zwiększanie prędkości wiatraka, czy można było 
zaobserwować jakieś zmiany w otoczeniu podczas pracy wiatraka, od czego mogły zależeć. 

Zapytaj uczniów, czy w swojej konstrukcji wykorzystali przekładnię zębatą i co, ich zdaniem, daje użycie takiego 
mechanizmu. Gdzie na co dzień mogą zaobserwować działanie przekładni zębatej (np. przerzutki w rowerze, 
mechanizm zegarka).
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4. Rozwiń (15 min.).

Zapytaj uczniów, czy jadąc na rowerze, widzą zależność między usta-
wieniem przerzutek a komfortem jazdy. Od czego zależy to, jak dobie-
rają ustawienie przerzutek? Czy zobaczymy podobną zależność w pracy 
naszych wiatraków? Czy mają jakiś pomysł, jak mogliby zwiększyć moc 
swojego wiatraka, co mogłoby sprawić, że jego praca będzie wydajniej-
sza?

Daj uczniom 10 minut na przebudowanie konstrukcji i sprawdzenie efek-
tów zmian. Na załączonej karcie pracy uczniowie mogą zapisać swoje 
spostrzeżenia i wnioski.

5. Podsumuj (10 min.).

Poproś, żeby każdy zespół opowiedział o wynikach swoich eksperymen-
tów, czy udało im się zwiększyć prędkość wiatraka, jak wykorzystali zę-
batki i ile ich zamontowali w swoich konstrukcjach, czy widzieli różnicę 
pomiędzy użyciem mniejszych i większych zębatek. Zespoły mogą po-
równać swoje konstrukcje między sobą, sprawdzić różnice w działaniu. 

Na koniec poproś uczniów o podsumowanie wniosków, zadając trzy py-
tania:

 ■ Jak na konstrukcję wpłynie użycie dwóch kół zębatych tej samej 
wielkości (nie ma to wpływu na efekt)?

 ■ Jaki wpływ na działanie przekładni będzie miało skonstruowanie jej 
w taki sposób że mała zębatka napędzała większą (spowoduje spa-
dek prędkości, ale wzrost mocy)?

 ■ Jaki wpływ na działanie przekładni będzie miało skonstruowanie jej 
w taki sposób, że duża zębatka będzie napędzała mniejszą (spowo-
duje przyśpieszenie, ale spadek mocy)?

Zachęć uczniów do przetestowania tych założeń na ich własnych kon-
strukcjach, jeśli czas na to pozwala, jeśli nie, wykorzystajcie zdobytą 
wiedzę przy konstruowaniu kolejnego robota.
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