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Wprowadzenie

O Z AS OB ACH
SZKOLENIOWYCH

Jest to jeden z dwóch tematów Intellectual Output O4 "Wzbogacanie i
eksploracja kariery zawodowej - moduły szkoleniowe w
programowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie
średnim"
w
ramach
projektu
Erasmus+
DISCOVER
(https://discover-project.eu/en). Ten konkretny temat koncentruje się
na potrzebach uczniów szkół średnich VET o wysokim poziomie
zaawansowania w zawodach technicznych. Wybranym obszarem jest
informatyka fizyczna. Łączy on programowanie z elektrotechniką i
mechaniką, umożliwiając graficzne interfejsy komputerowe reagujące
na dane wejściowe od człowieka lub zmiany w świecie zewnętrznym
poprzez czujniki i mikrokontrolery, a następnie przekształca te dane
wejściowe w inną formę, taką jak animacja lub polecenia sterujące do
urządzeń. Wybranym językiem programowania jest Python, jeden z
najpopularniejszych języków używanych w kursach programowania na
całym świecie. Wreszcie, wybraną platformą dla obliczeń fizycznych
jest Raspberry Pi, mały jednopłytowy komputer opracowany w
Wielkiej
Brytanii
przez
Fundację
Raspberry
Pi
(https://www.raspberrypi.org/) w celu promowania nauczania
podstawowych technik komputerowych w szkołach i w krajach
rozwijających się. Nie obejmuje ona przypadków ani urządzeń
peryferyjnych (takich jak klawiatury i myszy), aby utrzymać jej cenę na
jak najniższym poziomie. Ponadto oferuje 40 pinów (złącza ogólnego
przeznaczenia wejście-wyjście lub GPIO), które bardzo ułatwiają
podłączenie czujników, silników i innych elementów wykonawczych.
Działania edukacyjne zawarte w tym dokumencie są elastycznie
zorganizowane wokół tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wybór tego tematu został dokonany dla wszystkich materiałów
opracowanych w ramach Intellectual Output O4. Przyczyny takiego
wyboru są następujące:
Znaczenie uczenia się o bezpieczeństwie ruchu drogowego w
szkołach.
Interdyscyplinarny charakter tego przedmiotu, który otwiera wiele
możliwości dla projektów studenckich łączących wiele dziedzin
STEAM.
Uczniowie mogą śledzić materiał i realizować swoje osobiste
zainteresowania poprzez praktyczne uczenie się z wykorzystaniem
spersonalizowanych instrukcji, które zachęcają uczniów do
kreatywności i innowacyjnego myślenia. W szczególności, zajęcia
edukacyjne są zorganizowane w pięć (5) modułów. Każdy moduł
obejmuje 3 godziny dydaktyczne, dzięki czemu całkowita liczba godzin
dydaktycznych dla całego tematu wynosi 30. Wszystkie moduły mają
być wdrażane w instytucjach szkolnictwa wyższego (HEI) w godzinach
pozaszkolnych lub w weekendy z pomocą nauczycieli akademickich,
studentów i nauczycieli szkół średnich. Uczniowie, którzy mogliby
uczestniczyć w tych działaniach edukacyjnych, to uczniowie szkół
średnich, którym w razie potrzeby mogą towarzyszyć nauczyciele.
Założeniem w tym temacie, jak już wspomniano, jest to, że uczniowie
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ci posiadają duże umiejętności w zakresie STEM. Należy jednak
zauważyć, że uczniowie szkół średnich spoza sektora kształcenia i
szkolenia zawodowego mogą również stosować się do modułów tego
tematu, zakładając, że mają pewne doświadczenie w zakresie STEM.
To niezbędne przygotowanie jest objęte istniejącymi programami
nauczania w większości krajów UE w szkolnictwie średnim I stopnia.
Informatyka fizyczna, która jest obszarem technologicznym objętym
programem, ma duży potencjał zatrudnienia i wykazuje synergię
pomiędzy kilkoma dziedzinami technicznymi, w tym programowaniem
komputerowym, robotyką, inżynierią mechaniczną i inżynierią
elektroniczną. Połączenie STEM ze sztuką i wzornictwem jest również
ważnym aspektem, który zachęca do kreatywności i innowacyjnego
myślenia.
Pięć modułów tego tematu stanowi ścieżkę edukacyjną dla uczniów
szkół średnich, która rozwija ich wiedzę w dziedzinie fizyki
(elektryczności), matematyki i programowania komputerowego,
zrozumienia praktycznych zastosowań STEM w sztuce i
projektowaniu, zajmując się kwestiami związanymi z obliczeniami
fizycznymi i ich potencjałem innowacyjnym, umiejętnościami pracy w
zespole, umiejętnościami językowymi i motywacją do kontynuowania
kariery w STEM.

RE DAKTORZY

Nektarios Moumoutzis (Technical University of Crete, Greece)
Nikos Pappas (Technical University of Crete, Greece)
Aristarchos Tzatzos (Technical University of Crete, Greece)
Manolis Kiagias (Directorate of Secondary Education – Chania,
Greece)

SKRÓTY

HEI Higher Education Institutions
GPIO

General Purpose Input-Output

SE VET

Secondary Education VET

VET Vocational Education and Training
STEM
STEAM

Science, Technology, Engineering and Mathematics
Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics

Wyższe uczelnie Instytucje szkolnictwa wyższego
GPIO wejście-wyjście ogólnego zastosowania SE VET - kształcenie i szkolenie zawodowe na poziomie średnim
Kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach kształcenia i szkolenia
zawodowego
STEM Nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka
STEAM Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics
(Nauki, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka)
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KONFI GUR ACJ A
R AS P BE RRY PI

Raspberry Pi jest płytką drukowaną, która wymaga określonego
ustawienia, aby mogła działać. W szczególności, po nabyciu Raspberry
Pi należy dodać system operacyjny na karcie pamięci i włożyć go do
specjalnego gniazda. Ponadto, trzeba mieć ekran i podłączyć go za
pomocą kabla HDMI. Na koniec należy podłączyć za pomocą złączy
USB mysz i klawiaturę. Aby zacząć używać Raspberry Pi trzeba będzie
nauczyć się kilku podstaw systemu operacyjnego Linux i zapoznać się
z PIXEL, który jest graficznym pulpitem dostarczanym przez
Raspbian, najpopularniejszy system operacyjny dla Raspberry, którego
będziemy używać.
Poniższy rysunek przedstawia płytkę drukowaną Raspberry Pi 3, którą
będziemy używać we wszystkich modułach tego tematu. Wszystkie
gniazda i złącza są pokazane wraz z pinami GPIO (górna strona
płytki). Karta pamięci z systemem operacyjnym Raspbian (zobaczymy
jak ją zainstalować) powinna być włożona do gniazda microSD
pokazanego po lewej stronie płytki. Ekran jest połączony kablem
HDMI w porcie wyjścia HDMI pokazanym na dole rysunku.
Klawiatura i mysz są podłączone w dowolnym porcie USB pokazanym
po prawej stronie płytki.

Zdjęcie 1: Raspberry Pi 3 Model B+. Rysunek z
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RaspberryPi_3B.svg
Aby zainstalować system operacyjny Raspbian, należy najpierw pobrać
go z oficjalnej strony internetowej: Otwórz swoją ulubioną
przeglądarkę
internetową
i
odwiedź
stronę
https://www.raspberrypi.org. Następnie wybierz sekcję "Pliki do
pobrania" na górnym pasku menu. Następnie wybierz "Rasbian", jak
pokazano na poniższym zrzucie ekranu.
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Na
następnej
stronie
(https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/)
wybierasz
wersję Raspbian do pobrania. Sugeruje się wybrać "Raspbian Buster z
pulpitem i zalecanym oprogramowaniem" tak, aby niezbędne pakiety
oprogramowania dla modułów tego tematu zostały zainstalowane wraz
z systemem operacyjnym.
I NS TAL ACJ A
R AS P BI AN A I
UŻYCIE RPI PO
R AZ PIE RW SZY

Używając czytnika kart USB lub czytnika kart pamięci SD, sformatuj
kartę micro SD, którą zamierzasz używać z maliną, a następnie zapisz
plik ".img" z raspbian w nim. W tym celu należy postępować zgodnie z
poniższymi instrukcjami:
1.
Sformatuj swoją kartę pamięci SD. W tym celu należy pobrać i
zainstalować kartę pamięci SD Memory Card Formatter
(https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/).
2.
Umieść Raspbian w karcie pamięci SD. W tym celu należy
pobrać i zainstalować Win32
(https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/down
load). Użyj go, aby zapisać plik ".img" z raspbian na karcie micro SD,
którą zamierzasz używać z Raspberry.

UŻYCIE
R AS P BE RRY PI P O
R AZ PIE RW SZY

MU IDE DLA
PYTHONA

Uruchomienie RPI po raz pierwszy pokaże pulpit i poprosi Cię o
zidentyfikowanie kraju, sieci i podanie hasła do bezpiecznego
wprowadzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronach 36-39 w
oficjalnym przewodniku Raspberry Pi Beginner's Guide, który można
pobrać
z:
https://www.raspberrypi.org/magpiissues/Beginners_Guide_v1.pdf
Mu Editor jest jednym z kilku prostych, ale potężnych edytorów, które
mogą być użyte do tworzenia i uruchamiania programów Pythona.
Działa na większości systemów operacyjnych (Windows, Linux, Mac
OSX), w tym na Raspbian. Więcej szczegółów można znaleźć na
stronie https://codewith.mu/en/. Aby zainstalować go na malinie
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przy użyciu Raspbian, najprostszym sposobem jest użycie aplikacji
Recommended Software. Zapewnia wybór najlepszego z tego
oprogramowania, ręcznie wybieranego przez Fundację Raspberry Pi i
wolontariuszy projektu Raspbian. Zauważ, że do pobrania tej aplikacji
potrzebne jest połączenie z Internetem. Jeśli Twój malinowy Pi jest
podłączony, kliknij na ikonę malinowego menu, wybierz Preferencje, a
na koniec kliknij na Zalecane oprogramowanie. Narzędzie załaduje i
wyświetli informacje o dostępnym oprogramowaniu. Po chwili pojawi
się lista kompatybilnych pakietów oprogramowania. Te, podobnie jak
oprogramowanie w menu malinowym, są ułożone w różne kategorie.
Wybierz kategorię w okienku po lewej stronie, aby zobaczyć
oprogramowanie z tej kategorii, lub kliknij Wszystkie programy, aby
zobaczyć wszystko. Jeśli wybierzesz Wszystkie programy, możesz
przejrzeć przedstawioną alfabetyczną listę programów i znaleźć "Mu".
Zaznacz pole wyboru instalacji po prawej stronie, jak pokazano na
poniższym zrzucie ekranu i naciśnij OK.

Alternatywnie można zainstalować mu za pomocą następujących
poleceń na terminalu:
sudo apt-get install mu-editor
Po zakończeniu instalacji, mu jest gotowe do uruchomienia z menu
programowania:
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Poniższy zrzut ekranu przedstawia mu przy pierwszym uruchomieniu.
Pasek przycisków jest wyświetlany na górze i poniżej obszaru edytora,
w którym można wprowadzić kod Pythona. Początkowo wyświetlany
jest tylko komentarz z prośbą o napisanie kodu. Zauważ, że
komentarze w Pythonie zaczynają się od znaku specjalnego #.
Cokolwiek znajduje się po tym znaku w tej samej linii jest traktowane
jako komentarz. Komentarze nie mają wpływu na interpretację i
działanie kodu Pythona. Ich celem jest pomoc czytelnikowi programu
w zrozumieniu jego struktury i działania.

Po wpisaniu kodu można go uruchomić naciskając odpowiedni
przycisk ("Run"). Po kliknięciu tego przycisku zmienia się on na
przycisk 'Stop' i pod obszarem edytora pojawia się okienko wyjściowe,
w którym wypisywane są wszystkie wyjścia programu. Poniższy zrzut
ekranu pokazuje, co dzieje się po kliknięciu przycisku "Run", aby
uruchomić prosty program, który wypisuje komunikat "Hello World!
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Należy pamiętać, że aby program mógł być uruchomiony, musi być
najpierw zapisany. W przykładzie przedstawionym na powyższym
zrzucie ekranu, program został zapisany pod nazwą 'helloworld.py',
która jest pokazana w zakładce poniżej paska przycisków i powyżej
obszaru edytora.
W dolnej części okna mu znajduje się okienko stopki. Wyświetla on
komunikat wraz ze wskazaniem aktualnie wybranego trybu ("Python"
na zrzucie powyżej) oraz trybik, który można kliknąć, aby wyświetlić
okno administracyjne.
Mu obsługuje różne tryby pracy, z których wszystkie mają podobną
funkcjonalność zawartą w kilku przyciskach na pasku przycisków w
górnej części okna mu. Na poniższym zrzucie ekranu przyciski te są
wyświetlane w trybie Python 3:

- Pierwszy przycisk po lewej stronie służy do zmiany trybu.
- Kolejne trzy przyciski ("New", "Load" i "Save") służą do tworzenia,
ładowania i zapisywania plików zawierających kod.
- Kolejne cztery przyciski są specyficzne dla danego trybu pracy:
o 'Run' służy do uruchamiania kodu Pythona istniejącego w
edytorze. Jak tylko kod zacznie działać, przycisk ten zmieni się
na 'Stop', aby umożliwić zakończenie wykonywania kodu
Pythona.
o Przycisk 'Debug', po kliknięciu, uruchamia wizualny
debugger. Debugger zapewnia środowisko do uruchamiania
kodu Pythona, które umożliwia wstrzymanie wykonania,
sprawdzenie stanu zmiennych w uruchomionym programie i
przejście przez kod w celu sprawdzenia, jak jest on
interpretowany przez interpretera Pythona. W ten sposób, jeśli
w kodzie występują błędy, łatwiej je znaleźć i naprawić.
Jednakże, oprócz identyfikacji i naprawy błędów, debugger
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wizualny stanowi użyteczne narzędzie do wizualizacji
wewnętrznego działania kodu i lepszego zrozumienia jego
działania.
o Przycisk 'REPL' po kliknięciu otwiera panel pod obszarem
edytora. Panel ten może być używany do interaktywnego
wykonywania kodu Pythona. Zwróć uwagę, że "REPL"
oznacza "Czytaj, Oceniaj, Drukuj, Pętla" i to jest dokładnie to,
co można zrobić w odpowiednim panelu: Kod Pythona można
odczytywać, oceniać, wyniki są drukowane, a następnie
możliwe jest pętla powrotna dla nowego kawałka kodu
Pythona do odczytu, oceny, wydruku itp.
o Przycisk 'Plotter' otwiera panel plotera pod obszarem
edytora. Okno to zapewnia wygodny sposób wizualizacji
danych liczbowych wytwarzanych przez uruchomiony
program. Jeśli uruchomiony program odczytuje np. wartości z
czujników, wartości te można ładnie wykreślić.
Kolejne trzy przyciski służą do zmiany wyglądu wizualnego mu. W
szczególności przycisk 'Zoom-in' służy do zwiększania rozmiaru
czcionki, a przycisk 'Zoom-out' do jej zmniejszania. Przycisk "Temat",
po wielokrotnym kliknięciu, przełącza pomiędzy trzema wyświetlanymi
motywami: Jasny motyw ("Dzień"), który jest używany na zrzutach
ekranu i jest zwykle uważany za najwygodniejszy dla oczu, ciemny
motyw ("Noc"), który jest energooszczędny i przedstawia kod w
czarnym tle przy użyciu różnych kolorów czcionki dla
zarezerwowanych słów, zmiennych, komentarzy itp. oraz czarno-biały
motyw "Wysoki kontrast", który wykorzystuje czarne tło i biały kolor
czcionki dla całego kodu.
Wreszcie, ostatnie trzy przyciski po prawej stronie paska przycisków
zapewniają funkcjonalność sprawdzania składni kodu w obszarze
edytora (za pomocą przycisku "Sprawdź"), prezentowania stron
pomocy w domyślnej przeglądarce internetowej (przycisk "Pomoc") i
zamykania edytora (przycisk "Wyjdź"). Komunikaty dotyczące
poprawności kodu po kliknięciu przycisku 'Sprawdź' są prezentowane
w lewej części panelu stopki.

GOTOWI NA
N AS TĘ P NE KROKI !

Kolejne sekcje przedstawiają pięć działań edukacyjnych, które pomogą
Ci w pierwszych krokach do nauki Pythona i wykorzystania go do
opracowania interesujących projektów w malinowym pi. Wszystkie
prezentowane działania zakładają, że masz dostęp do Raspberry Pi
odpowiednio skonfigurowanego do uruchamiania Pythona 3 za
pomocą edytora Mu. Baw się dobrze!
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Pierwsze kroki w Pythonie – gra szacowania czasu

CEL

SYNOPSIS

Celem tej praktycznej działalności laboratoryjnej jest poznanie podstaw
Pythona i rozpoczęcie korzystania z edytora mu do tworzenia własnych
programów Pythona. Zbudujemy prostą, ale interesującą grę, która
przetestuje i rozwinie twój refleks i umiejętności, aby oszacować czas
trwania. Jest to umiejętność, która może być bardzo przydatna w wielu
sytuacjach związanych z bezpieczeństwem na drodze, tematem
wszystkich prezentowanych tutaj działań edukacyjnych. Gra będzie
oparta na tekstowej interakcji pomiędzy graczem a komputerem
Raspberry Pi. W ramach działań edukacyjnych, za którymi będziemy
podążać, będziemy budować naszą wiedzę na temat wykorzystania
grafiki, czujników, diod LED, itp.
Kiedy ten pierwszy program Pythona zostanie uruchomiony,
użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego imienia i
nazwiska. Komputer przywita się z użytkownikiem, a następnie poprosi
go o naciśnięcie klawisza <enter> na klawiaturze po określonej liczbie
sekund, która zostanie losowo wybrana pomiędzy 3 a 10. Po
naciśnięciu klawisza <enter>, komputer przedstawia rzeczywisty czas,
jaki upłynął, tak aby użytkownik mógł zobaczyć różnicę z docelowym
czasem trwania. Oto typowy wynik po uruchomieniu programu:

Występuje krótkie opóźnienie czasowe przy drukowaniu "...", dzięki
czemu użytkownik zwraca większą uwagę na terminowe oszacowanie
żądanego czasu. Kompletny kod Pythona gotowego programu jest
następujący:
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TEORIA

Programy komputerowe i język programowania Python
Program komputerowy może być traktowany jako ciąg instrukcji, które
są wykonywane jedna po drugiej. Instrukcje te mogą przedstawiać
informacje na ekranie, odbierać dane wprowadzane przez użytkownika
z klawiatury, przetwarzać dane i zapisywać wyniki w pamięci
komputera lub nawet wstrzymywać wykonywanie programu przez
określony czas.
Istnieje wiele języków programowania, które można wykorzystać do
opracowania programu. Python jest jednym z najciekawszych do nauki
dzięki swojej prostocie i popularności. Jest to raczej nowy język
programowania, który został stworzony przez Guido van Rossuma w
latach 90-tych. Jest to język programowania ogólnego przeznaczenia,
co oznacza, że może być używany do tworzenia wszelkiego rodzaju
programów komputerowych. Jest to język interpretowany, co oznacza,
że większość jego implementacji wykonuje instrukcje bezpośrednio i
swobodnie, bez potrzeby kompilacji programu Pythona jako całości w
instrukcje w języku maszynowym. Tłumacz wykonuje program
bezpośrednio, tłumacząc każde stwierdzenie na sekwencję jednej lub
więcej podprogramu, a następnie na inny kod języka maszynowego.
Jedną z zalet Pythona, jeśli chodzi o obliczenia fizyczne, jest jego
orientacja obiektowa. Programowanie obiektowe jest paradygmatem
programowania, który odnosi się do kwestii strukturyzowania
programów poprzez zapewnienie środków do określania właściwości i
zachowań, które są łączone w poszczególne obiekty. Jest to podejście
do modelowania konkretnych, rzeczywistych rzeczy jako obiektów
programowych, które posiadają pewne dane z nimi związane i mogą
wykonywać pewne funkcje. W ten sposób urządzenia elektroniczne
takie jak diody LED, czujniki itp. mogą być bardzo efektywnie
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modelowane jako obiekty i bardzo łatwo nimi manipulować poprzez
oprogramowanie.
Funkcje i moduły w Pythonie
Funkcje są kawałkami kodu, które mogą być ponownie użyte, kiedy
tylko programista zechce. Funkcje są inicjowane przez wywołanie ich
przy użyciu ich nazwy i oddzielonej przecinkami listy parametrów
wejściowych, które są zawarte w nawiasach. Na przykład, następująca
linia kodu wykorzystuje funkcję print() do wyświetlenia komunikatu
"Hello!

Rezultat podczas uruchamiania go w mu jest:

Niektóre funkcje są natychmiast dostępne w Pythonie. Niektóre inne
są zorganizowane w moduły, które muszą być zaimportowane przez
program w celu wykorzystania ich funkcji. Na przykład, następujący
kawałek kodu importuje funkcję uśpienia z modułu czasowego i
wykorzystuje ją do prezentacji liczb od 1 do 5 tak, że istnieje
opóźnienie 1 sekundy pomiędzy wydrukowaniem numeru a kolejnym:

A rezultat na ekranie jest taki:

W powyższym kodzie trzy parametry wejściowe zostały przekazane do
funkcji print() w liniach 03, 05, 07, 09 i 11 w celu zapewnienia, że
wyjście jest zgodne z oczekiwaniami. W szczególności, pierwszy
parametr wejściowy end="" jest używany do określenia znaku, który
jest drukowany po wydrukowaniu pierwszego parametru wejściowego i
przed wydrukowaniem tego, co wypisze następne wywołanie print().
Jeśli parametr jest pominięty (jak to zwykle bywa), to następne
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polecenie wydruku wyświetli swój komunikat w następnej linii na
ekranie. Jest to odpowiednik użycia end="\n" w poprzednim
wywołaniu print(). "\n" jest nazywany znakiem nowej linii i służy do
oznaczenia zmiany linii (brak widocznego symbolu na ekranie).
Parametr wejściowy flush=True, który jest również używany w print()
zapewnia, że funkcja będzie bezpośrednio prezentować wartość
swojego pierwszego parametru na ekranie. Jest to konieczne, ponieważ
normalnie wyjście jest buforowane przynajmniej do czasu wypisania
nowej linii. Użycie flush=True upewnia się, że wyjście trafia
bezpośrednio na ekran (bufor jest opróżniany bez oczekiwania na
nową linię).
Zauważ, że Python obsługuje dwa sposoby przekazywania parametrów
wejściowych do funkcji: Jednym z nich jest wpisanie wartości
parametru (tak jak w przypadku pierwszego parametru wejściowego w
powyższych wywołaniach funkcji drukowania). Drugą jest nazwa
parametru, po której następuje znak równości i wartość parametru tak
jak w przypadku end="" i flush=True in print() powyżej.
Pętle i zmienne
W poprzednim przykładzie jest pięć podobnych par instrukcji, które są
wykonywane kolejno. W takich przypadkach, gdy dany fragment kodu
jest wielokrotnie wykonywany, Python oferuje szereg struktur pętli,
które mogą uczynić kod bardziej eleganckim i zrozumiałym. Jedną z
najbardziej użytecznych takich struktur jest pętla. Następujący kawałek
kodu zachowuje się tak samo jak w poprzednim, ale używa pętli
zamiast powtarzać te same polecenia:

A rezultat na ekranie jest taki:

Zwróć uwagę, że wyrażenia powtarzane w każdym kroku pętli są
wcięte (wiersze 04-05). Bądź ostrożny z wcięciem podczas używania
pętli, ponieważ jest to jedyny sposób określenia, do której pętli należy
dane polecenie.
Aby zmienić szybkość wypisywania znaków, można zmienić liczbę
sekund do uśpienia (wiersz 05). Zmodyfikuj linię 05 zgodnie z poniższą
sugestią, aby zwiększyć prędkość drukowania o 100%:

Zauważ, że dla pętli określono zmienną c, która będzie przypisywana
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jeden po drugim znakom w łańcuchu "12345". Zmienne mogą być
uważane za lokalizacje nazwane w pamięci komputera, które mogą
przechowywać określone wartości. Wartości te można wykorzystać w
instrukcjach programu, np. jako parametry wejściowe w funkcjach.
Ponadto mogą one być zmieniane w miarę uruchamiania programu,
np. za każdym razem, gdy pętla powtarza się powyżej, zmienna c
zostanie przypisana do kolejnego znaku "12345" począwszy od
pierwszego.
W wielu językach programowania, zmienne muszą być zadeklarowane
lub zdefiniowane zanim będą mogły być użyte. Tak nie jest w
przypadku Pythona: Zmienne mogą być używane bezpośrednio, kiedy
są potrzebne, bez konieczności ich wcześniejszego deklarowania. Aby
utworzyć zmienną, jedyną rzeczą do zrobienia jest przypisanie jej
wartości. Zwykły sposób przypisania oprócz sposobu, w jaki można to
zrobić w pętlach, jak to już zostało przedstawione, to pojedynczy znak
równości (=). Na przykład, poniższy kod przypisuje wartość liczbową
zmiennej, a następnie zwiększa ją o 1.

Zmienne nazwy w Pythonie mogą mieć dowolną długość i mogą
mieszać duże i małe litery (A-Z, a-z), cyfry (0-9) i znak podkreślenia
(_). Nazwa zmiennej może zawierać cyfry, ale jej pierwszy znak nie
może być cyfrą. Na przykład wiek, wiek, wiek, aGe, AGE, a_g_e, _age,
age_, _AGE_ to wszystkie ważne nazwy zmiennych w Pythonie.
Wreszcie, nazwy zmiennych nie mogą być zarezerwowanymi słowami
Pythona, takimi jak False, True, import, z, dla itp. Aby zobaczyć pełną
listę słów kluczowych Pythona (mogą się różnić między różnymi
wersjami Pythona) wystarczy uruchomić następujący kod:

Rodzaje danych w Pythonie
Każda wartość ma typ danych w Pythonie. Najważniejsze typy zostały
już wykorzystane w powyższych przykładach:
- Integers są wartościami liczbowymi, dodatnimi lub ujemnymi, takimi
jak 12, -1, 0 i -34.
- Liczby zmiennoprzecinkowe, dodatnie lub ujemne, takie jak 3.14, 19.0, 0.0 i -34.4533.
- Łańcuchy są ciągami znaków Unicode. Do ich definiowania można
użyć cudzysłowów podwójnych lub pojedynczych cudzysłowów:
"a12", "nick". """ lub '' to pusty łańcuch, łańcuch o zerowych znakach.
- Wartości logiczne są dwiema specjalnymi wartościami: True i False,
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które reprezentują czy coś jest poprawne (true) lub nieprawidłowe
(false). Więcej na temat tego typu wartości, na temat kolejnych
aktywności.

P R AKTYK A

Najprostszy program, który jest zwykle prezentowany podczas
wprowadzania nowego języka programowania, to program, który po
prostu wypisuje komunikat "Hello World! Widzieliśmy już ten prosty
program w poprzedniej sekcji podczas prezentacji edytora mu.
Spróbujmy teraz urozmaicić ten program poprzez personalizację
wydrukowanej wiadomości. W szczególności, użyjemy jeszcze jednej
wbudowanej funkcji Pythona (takiej jak print()), aby pozwolić
użytkownikowi wprowadzić swoje imię podczas uruchamiania
programu, zapisać nazwę w zmiennej i użyć tej zapisanej wartości do
powitania użytkownika. Zobaczmy jak to zrobić:

Po uruchomieniu tego kodu użytkownik jest proszony o podanie
swojego imienia:

Po wpisaniu go i naciśnięciu <Enter> wyświetlana jest zapowiedź:

Pierwszym ważnym pojęciem, które należy podkreślić w powyższym
kodzie, jest wykorzystanie zmiennych. Zmienne odpowiadają
lokalizacjom pamięci, które zawierają pewną wartość. Ponadto mają
one nazwę, która składa się z ciągu liter zawierających znaki specjalne
"_" i cyfry numeryczne, pod warunkiem że nie są one używane w
pierwszej pozycji nazwy zmiennej. W związku z tym następujące
nazwy zmiennych są ważne: _username, username1. Przeciwnie,
5username nie jest ważną nazwą zmiennej, ponieważ zaczyna się od
cyfry numerycznej.
W przeciwieństwie do innych języków programowania, zmienne nie
muszą być jednoznacznie zdefiniowane w Pythonie. Ilekroć w
programie jest konieczne użycie nowej zmiennej, możliwe jest wpisanie
nazwy i przypisanie jej wartości przy pomocy operatora przypisania '='.
Ważne jest podkreślenie, że operator przydziału w Pythonie musi mieć
nazwę zmiennej po lewej stronie, a wyrażenie obliczające wartość po
prawej. Wyrażenie to może być wywołaniem funkcji, jak to ma miejsce
w powyższym kodzie, gdzie wynik wywołania funkcji input() jest
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

16

używany do określenia wartości przypisanej do nazwy zmiennej.
Aby użyć wartości zmiennej, wystarczy odwołać się do niej z jej nazwą,
gdy jest to właściwe. Gdy Twój kod zostanie uruchomiony, nazwa
zmiennej zostanie zastąpiona jej rzeczywistą wartością, tak jak ma to
miejsce w przypadku wiersza 03 kodu powyżej, gdzie wartość zmiennej
username jest używana w funkcji print() do wypisania wartości, która
została w niej zapisana (wiersz 02 kodu).
Jeśli chodzi o funkcję input(), należy zauważyć, że po wykonaniu tej
funkcji komputer wstrzyma oczekiwanie na wejście użytkownika.
Jakiekolwiek typy użytkowników są zwracane jako wartość po
naciśnięciu klawisza <Enter> na klawiaturze. Wartość ta może być
przypisana do zmiennej, tak jak ma to miejsce w przypadku linii 02
powyższego kodu.
Na koniec, powinniśmy zrobić kilka uwag dotyczących użycia symbolu
+ w wierszu 03 powyższego programu do łączenia łańcuchów. Symbol
ten jest używany do łączenia łańcuchów (przechowywanych w
zmiennych lub bezpośrednio podawanych pomiędzy cudzysłowami).
Wyrażenie "Hello "+name+"!" połączy te trzy łańcuchy razem tworząc
nowy łańcuch.
Rozszerzmy teraz powyższy program, aby poprosić użytkownika o
oszacowanie określonego czasu trwania. Musimy użyć następujących
funkcji z modułów Pythona:
- Funkcja time() z modułu czasowego, który zwraca bieżący czas w
sekundach przy założeniu, że 1 stycznia, 12:00 rano, 1970 jest czasem
zerowym (określanym w Pythonie jako "epoka").
- Funkcja sleep() z modułu czasowego, który wstrzymuje wykonywanie
programu na określoną liczbę sekund, gdy tylko zostanie wywołany.
Na przykład, funkcja sleep(2) spowoduje, że program zatrzyma się na 2
sekundy.
- Funkcja randint() z modułu losowego, który zwraca liczbę całkowitą
w określonym zakresie. Na przykład, randint(2,4) zwróci losową liczbę
całkowitą pomiędzy 2 a 4.
Pierwsza część programu zawiera poprzednie 3 wiersze kodu
rozszerzone o niezbędne polecenia do zaimportowania niezbędnych
funkcji:

Następnie wprowadzamy zmienną zapisującą docelowy czas trwania w
sekundach, który użytkownik będzie musiał oszacować. Zmienna ta
zostanie zainicjowana do wartości losowej pomiędzy 3 a 10, tzn.
użytkownik zostanie poproszony o oszacowanie czasu trwania
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pomiędzy 3 a 10 sekund.
Po określeniu czasu do oszacowania, program przedstawi
użytkownikowi komunikat, aby przygotować się do oszacowania czasu
i dać mu wyraźny sygnał do rozpoczęcia szacowania:

Aby zmierzyć rzeczywistą wartość szacunkową użytkownika, program
wywoła funkcję input() pozwalającą użytkownikowi na naciśnięcie
klawisza <enter>. Przed wywołaniem tej funkcji, bieżący czas jest
rejestrowany i zapisywany w specjalnej zmiennej o nazwie timeStart.
Gdy użytkownik naciśnie klawisz <enter>, funkcja wejścia powraca i
program obliczy czas, jaki upłynął od aktualnego czasu po powrocie
funkcji input(). Upływ czasu jest zapisywany w zmiennej timeElapsed i
prezentowany na ekranie za pomocą print(). Odpowiedni kod podany
jest poniżej:

Zauważ, że w celu wypisania numeru zapisanego w zmiennej
timeElapsed na ekranie (wiersz 20) używamy funkcji str(), która
przekształca numer w ciąg znaków, tak aby mógł on być połączony z
odpowiednim komunikatem w celu zapewnienia znaczącego wyjścia dla
użytkownika.

CZ AS NA Z AB AW Ę

Teraz, gdy uruchomiłeś swój pierwszy program Python, możesz
uwolnić swoją wyobraźnię i spróbować uczynić go bardziej
interesującym. Oto kilka pomysłów na dalsze ulepszenia i rozszerzenia:
Zamiast wybierać losową liczbę sekund do oszacowania przez
użytkownika, poproś drugiego użytkownika o podanie docelowego
czasu trwania w sekundach. Bądź ostrożny, aby skoordynować
użytkowników z odpowiednim drukowaniem wiadomości.
Zmień sposób wydruku ostatecznego komunikatu w wierszu 20 tak,
aby prezentował jednostki miary. Następnie należy zmienić program
tak, aby wypisał liczbę minut lub milisekund, które upłynęły zamiast
sekund.
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TE R AZ N A W ŁAS N Ą
RĘKĘ!

Oprócz powyższych usprawnień, można rozwijać różne gry
zgadywania liczb za pomocą sztuczek, które obejmują dodawanie,
odejmowanie, mnożenie lub dzielenie przez liczbę początkową i
odejmowanie pierwotnej liczby w taki sposób, że zawsze dociera się do
określonej liczby. Na przykład:
1.

Pomyśl o liczbie od 1 do 100.

2.

Pomnóż ją przez 4.

3.

Dodaj 12.

4.

Pomnóż przez 2.

5.

Dodaj 16.

6.

Podziel przez 8.

7.

Odejmij początkową liczbę.

Ostateczna liczba to 5! Opracuj program Pythona w oparciu o
powyższe lub znajdź inną podobną sztuczkę matematyczną do
wykorzystania w swoim programie.

N AZW Y ZM IENNYCH

W wielu przypadkach konieczna jest synteza nazwy zmiennej poprzez
połączenie 2 lub więcej słów razem. W takich przypadkach istnieją
pewne konwencje, które mogłyby zostać przyjęte w celu przestrzegania
pewnej zasady, która sprawi, że kod stanie się bardziej przejrzysty.
- Przypadek wielbłąda: Wszystkie słowa tworzące nazwę zmiennej są
wpisywane razem, bez spacji między nimi. Pierwsza litera drugiego i
kolejnych słów jest pisana wielką literą. Przykład: maxStringLength
- Pascal Case: To podejście jest identyczne z Camel Case, ale pierwsza
litera pierwszego słowa jest również wielka. Przykład:
MaxStringLength
- Sprawa węża: Znaki podkreślenia są używane do oddzielenia słów w
nazwie zmiennej. Przykład: max_string_length
Nie ma zgody między programistami co do preferowanego podejścia.
Jednakże wszyscy zgadzają się, że jeśli dokonasz wyboru, powinieneś
używać go konsekwentnie w swoim kodzie.
Oprócz zmiennej, inne konstrukcje Pythona mają również nazwy i
podejścia przedstawione powyżej, stosują się również do nich. Takie
konstrukcje zawierają funkcje, klasy, moduły itp. Przewodnik stylów
dla kodu Pythona (znany jako PEP 8) zapewnia konwencje nadawania
nazw odwołujące się do sugerowanych standardów dla nazw, które
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mogą być używane w zależności od odpowiedniego obiektu. PEP 8
sugeruje to:
- Przypadek węża powinien być używany dla nazw zmiennych i funkcji.
- Przypadek Pascala powinien być używany dla nazw klas.

OCENA

1.

Wybierz, które z poniższych stwierdzeń jest poprawne:
a.

Python jest interpretowanym językiem programowania

b.
Python
przeznaczenia

2.

3.

4.

5.

jest

językiem

programowania

ogólnego

c.

Python jest obiektowym językiem programowania.

d.

Wszystkie powyższe stwierdzenia są poprawne.

Wbudowana funkcja Python print() jest używana do tego celu:
a.

Wypisywanie wartości zmiennych za pomocą drukarki

b.

Informacje wyjściowe na ekranie komputera

c.

Obliczyć wynik operacji arytmetycznych.

d.

Sznurki konkatenatowe

Wbudowana funkcja Python input() jest używana do tego celu:
a.

Aktywuj klawiaturę komputera

b.

Odczytanie liczby całkowitej z klawiatury komputera

c.

Odczytywanie ciągu znaków z klawiatury komputera

d.

Przypisać wartość zmiennej

Zmienne są używane do:
a.

Zapisywanie wartości w pamięci komputera

b.

Wykonaj obliczenia między liczbami

c.

Przechowywanie wyników złożonych obliczeń

d.

Wszystkie powyższe

Który z poniższych fragmentów kodu może być użyty do
zwiększenia wartości zmiennej o 4?
a. x = x + + 4
b. x := x + 4
c. x := 4 + x x
d. 4 + x -> x x -> x

6.

Jaka struktura składni jest używana do zdefiniowania bloku
kodu w Pythonie?
a.

Rodzice
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7.

b.

Wgłębienie

c.

Szelki kręcone

d.

Wszystkie powyższe

Wybierz, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:
a.
Nazwa zmiennej może rozpoczynać się od cyfry
arytmetycznej
b.

Nazwa zmiennej nie może rozpoczynać się od litery

c.
Nazwa zmiennej nie może być słowem kluczowym
Pythona.
d.
Nazwa zmiennej może rozpoczynać się od dowolnego
symbolu
8.

Jaki jest wynik wykonania poniższego oświadczenia?

x = randint(3,10)
a. x zapisuje losowo rzeczywistą wartość pomiędzy 3 a 10.
b. x przechowuje losowo wybraną wartość całkowitą w
przedziale od 3 do 10.
c) x przechowuje losowo wybraną wartość całkowitą większą
lub równą 3 i mniejszą niż 10
d. x. x zapisuje losowo rzeczywistą wartość z 3 cyframi
dziesiętnymi w części całkowitej liczby i 10 cyframi w części
ułamkowej liczby.
9.

Jakie jest prawidłowe polecenie do wykonania, aby komputer
czekał 1 minutę?
a. sleep(1)
b. sen (1m)
c. snu (60s)

10.

Jaki jest wynik poniższego kodu?

a. a*b*c*c
b. a*b*c*c*.
c. abc
d. abc* (ang. abc*)
Prawidłowe odpowiedzi: 1 lit. d), 2 lit. b), 3 lit. c), 4 lit. a), 5 lit. a), 6 lit. b), 7
lit. c), 8 lit. b), 9 lit. b), 10 lit. b)
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Komunikacja ze światem fizycznym – korzystanie z diod LED

CEL

SYNOPSIS

Celem tej praktycznej działalności laboratoryjnej jest dalszy rozwój
programu szacowania czasu, komunikowanie go ze światem fizycznym
za pomocą diod LED oraz poznanie wyrażeń booleanowych w
Pythonie wraz z ich wykorzystaniem w strukturach kontroli przepływu
(if-statements i while loop). W ramach tej działalności przedstawiamy
możliwości Raspberry PI w sterowaniu urządzeniami elektronicznymi,
jak również podstawy budowy układów elektronicznych wraz z ich
sterowaniem za pomocą kodu Pythona.
Program opracowany w ramach tego działania edukacyjnego wydłuży
wcześniej opracowany program szacowania czasu. W tym poprzednim
programie użytkownik został poproszony o naciśnięcie klawisza
<enter> na klawiaturze po określonej liczbie sekund, która jest losowo
wybierana pomiędzy 3 a 10. Prośba o rozpoczęcie szacowania czasu
trwania została podana na ekranie komputera. W tym ćwiczeniu
edukacyjnym zostanie użyta dioda LED, aby dać ten monit. W
szczególności, użytkownik zostanie poproszony o rozpoczęcie
szacowania po pięciu (5) mrugnięciach diody LED, która zostanie
podłączona do Raspberry PI. Program nie zatrzyma się po podaniu
szacunku przez użytkownika. Może on zostać uruchomiony ponownie,
jeśli użytkownik zechce, lub zakończony. Oto typowa sesja
uruchamiania programu:
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Obwód, który służy do sterowania migającą diodą LED z powyższego
programu, jest podany poniżej.

Jak już wspomniano, czerwona dioda LED, która jest wyświetlana na
tym obwodzie, będzie migać 5 razy, gdy użytkownik zostanie
poproszony o oszacowanie pewnego czasu trwania, a następnie
pozostanie włączona, dopóki użytkownik nie wciśnie <enter> na
klawiaturze.
Niezbędne elementy elektroniczne do zbudowania tego obwodu są
następujące:
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

23

Component

Description

Quantity

Resistor 220 Ω

1

LED 5mm

1

Kompletny kod Pythona gotowego programu jest następujący:

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

24

TEORIA

Dokonywanie wyborów w Pythonie
W niektórych przypadkach programy będą musiały podjąć określone
działania w zależności od określonych warunków. W takim przypadku
Twój kod sprawdzi, czy odpowiadający mu warunek jest Prawdziwy
czy Fałszywy i zdecyduje, co dalej robić w zależności od wyniku.
Istnieją dwa stwierdzenia Pythona, które mogą być użyte do
dokonywania wyborów: Stwierdzenie if-statement i while-statement.
Zobaczmy je po kolei:
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Stwierdzenie własne wygląda tak:

<wyrażenie logiczne> jest wyrażeniem, które jest obliczane na wartość
True lub False. Jeżeli jest ono obliczane jako True, to wykonywane jest
<oświadczenie>. W przeciwnym razie wykonywany jest kod z wiersza
03 i dalej. If-statement może również obsłużyć sytuację, gdy
<wyrażenie logiczne> jest obliczane jako False. Zobaczmy jak:

Teraz, jeśli <wyrażenie logiczne> obliczy do wartości True, zostanie
wykonane <oświadczenie1>>. Jeżeli interpretuje jako False, to
wykonywane jest <statement2>>. W obu przypadkach kod jest
kontynuowany od linii 05 i dalej.
while-statement używa również wyrażeń logicznych do kontrolowania
sposobu wykonywania pewnych instrukcji. Różnica z if-statement
polega na tym, że zamiast wykonać określony kod tylko raz, gdy
wyrażenie logiczne jest prawdziwe, powtarza ten kod ponownie i
znowu, aż wyrażenie logiczne stanie się fałszywe. Stwierdzenie whilestatement wygląda tak:

Zauważ tutaj, że jeśli <deklaracja logiczna> jest obliczana jako False,
gdy podczas uruchamiania while-statement, <statement> nie jest w
ogóle wykonywane. Jak tylko <wyrażenie logiczne> zostanie obliczone
jako False, sterowanie przejdzie do linii 03 i dalej.
Wyrażenia logiczne w Pythonie
Zarówno stwierdzenia własne, jak i stwierdzenia własne opierają się na
wyrażeniach logicznych. Zobaczmy, jak te wyrażenia są skonstruowane.
Proste wyrażenia logiczne mogą być zmiennymi, które mają wartość
typu boolean, tj. True lub False. Ponadto, mogą to być porównania
wartości arytmetycznych przy użyciu operatorów porównania <, <=,
==, >=, >, <> lub != do testowania relacji pomiędzy dwoma liczbami.
Poniższa tabela przedstawia szczegóły.
Operator
==

Opis
Ocenia na wartość True, jeśli
wartości dwóch operandów

Przykład
(1 == 2) is False
(3 == 3) is True
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są równe.

(3 == 2) is False

!=

Ocenia na wartość True, jeśli
wartości dwóch operandów
nie są równe.

(1 != 2) is True
(3 != 3) is False
(3 != 2) is False

<>

Ocenia na wartość True, jeśli
wartości dwóch operandów
nie są równe.

(1 <> 2) is True
(3 <> 3) is False
(3 <> 2) is True

<

Ocenia na True, jeżeli
(1 < 2) is True
wartość lewego operanda jest
(3 < 3) is False
mniejsza niż wartość
(3 < 2) is False
prawego operanda.

<=

Ocenia na wartość True, jeśli
(1 <= 2) is True
wartość lewego operanda jest
(3 <= 3) is True
mniejsza lub równa wartości
(3 <= 2) is False
prawego operanda.

>

Ocenia na True, jeśli wartość
lewego operanda jest większa
niż wartość prawego
operanda.

>=

Ocenia na wartość True, jeśli
(1 >= 2) is False
wartość lewego operanda jest
(3 >= 3) is True
większa lub równa wartości
(3 >= 2) is True
prawego operanda.

(1 > 2) is False
(3 > 3) is False
(3 > 2) is True

Porównania mogą być również wykorzystywane do porównywania
wartości innych typów. Na przykład, łańcuchy mogą być porównywane
również przy użyciu ich kolejności leksykograficznej. Oto kilka
przykładów:
"George" > "Geografia" jest prawdziwa
"George" <"Gorge" to prawda.
"Gorge" <> "Geografia" jest prawdziwa.
Wyrażenia logiczne mogą być łączone w bardziej złożone wyrażenia
przy użyciu operatorów boolean. Poniższa tabela przedstawia je
szczegółowo:
Operator
not p

Opis
Ocenia na Prawdziwe, jeśli p
jest Fałszywe, a na Fałszywe,
jeśli p jest Prawdziwe.

Przykład
(not 1 < 2) is False
(not 2 >= 3) is True
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p and q

Ocenia na wartość True, jeśli (1 != 2 and 3 == 3) is
zarówno p jak i q są True. True
(3 <> 3 and 1 < 2) is
Fałszywe inaczej.
False

p or q

Ocenia na wartość True, jeśli (1 <> 2 or 3 < 2) is
p lub q jest True. Fałszywe True
(3 <> 3 or 3 < 2) is
inaczej.
False

Komunikacja Raspberry Pi ze światem fizycznym - Pinout
Raspberry
Raspberry Pi oferuje zestaw 40 pinów, które umożliwiają jej
komunikację ze światem fizycznym poprzez podłączenie czujników i
siłowników. W szczególności oferuje wiele dwukierunkowych pinów
I/O, które można wykorzystać do napędzania diod LED, silników
obrotowych lub naciśnięć przycisków odczytu. Kiedy pin jest używany
do sterowania częścią zewnętrzną poprzez wysyłanie sygnałów
elektrycznych, mówimy, że jest on używany jako pin wyjściowy. Kiedy
pin jest używany do odbioru sygnałów, mówimy, że jest używany jako
pin wejściowy. Poniższy rysunek przedstawia układ pinów Raspberry.
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Prototypowanie obwodów elektronicznych z wykorzystaniem
płyt montażowych
Płyta montażowa to siatka otworów, które mogą pomieścić krawędzie
elektronicznych elementów jumperów. Otwory te są połączone
wewnętrznie z przewodami, jak pokazano na poniższym rysunku:
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Długie linie poziome są zwykle używane do połączenia z ziemią (linie
niebieskie) lub dodatnie napięcie 5V lub 3,3V (linie czerwone). Linie
pionowe są krótsze, aby ułatwić połączenie komponentów
elektronicznych. Do połączenia dwóch kolumn lub rzędów
wykorzystujemy kable mostkowe, które mają dwa męskie zaciski i
możemy włożyć każdy zacisk do wolnego otworu każdego rzędu lub
kolumny.

Aby użyć Raspberry Pi z płytą montażową podczas sesji
laboratoryjnych, które nastąpią, zakładamy, że używasz breakout do
podłączenia pinów Raspberry Pi do płyty montażowej tak, że
prototypowanie obwodów elektronicznych jest bardzo ułatwione.

W poniższych schematach przedstawiamy tylko płytę montażową z
wyrwą na niej, zakładając, że połączyliście ją Państwo ze swoim
Raspberry Pi.
Diody emitujące światło (LEDs)
Diody to dwusystemowe elementy elektroniczne, które przewodzą
prąd elektryczny głównie w jednym kierunku, tzn. mają idealnie zerową
rezystancję (bardzo niską) w jednym kierunku i idealnie nieskończoną
rezystancję (bardzo wysoką) w przeciwnym kierunku. Diody LED są
specjalnym rodzajem diod, które emitują światło, gdy przepływa w nich
prąd elektryczny. Istnieje kilka rodzajów diod LED o różnych kolorach
w świetle, które emitują, w tym diody podczerwieni emitujące światło
podczerwone niewidoczne gołymi oczami.
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Diody LED powinny być ostrożnie stosowane w obwodach
elektronicznych. W szczególności:
1.
Należy ostrożnie stosować ich złącza tak, aby anoda była
podłączona do źródła zasilania (np. +5V), a katoda (-) była podłączona
do masy.
2.
Ponadto konieczne jest stosowanie sekwencyjnie z diodą LED
rezystora w celu ograniczenia przepływającego przez niego prądu
elektrycznego i tym samym zabezpieczenia diody LED przed
zniszczeniem.
Oporniki
Rezystancja jest własnością każdego komponentu elektronicznego,
jednakże istnieją specjalne komponenty, które są używane tylko dla ich
rezystancji i można je znaleźć w wielu różnych typach, w zależności od
rezystancji niezbędnej do wprowadzenia na dany układ. Takie
komponenty nazywane są rezystorami. Będziemy potrzebowali ich do
ograniczenia ilości energii elektrycznej przechodzącej przez diodę
LED, ponieważ w przeciwnym razie zostanie ona obezwładniona i
spalona. W takim przypadku rezystor nazywany jest ogranicznikiem
prądu. Wielkość rezystancji jest proporcjonalna do wartości omowej
rezystora, która jest zakodowana kolorystycznie na samym rezystorze.
Jednostką miary rezystancji jest Ohm (Ω). Wskazanie wartości
rezystancji opiera się na kodowaniu kolorystycznym. W szczególności,
każdy rezystor ma wokół siebie kilka kolorowych pierścieni, które
oznaczają jego rezystancję, jak wskazuje poniższa tabela:
Colour

Ring 1

Ring 2

Ring 3

Multiplier

Tolerance

Black

0

0

0

1Ω

Not Used

Brown

1

1

1

10Ω

±1%

Red

2

2

2

100Ω

±2%

Orange

3

3

3

1ΚΩ

Not Used

Yellow

4

4

4

10ΚΩ

Not Used

Green

5

5

5

100ΚΩ

±0.5%

Blue

6

6

6

1ΜΩ

±0.25%

Violet

7

7

7

10ΜΩ

±0.10%

Grey

8

8

8

Not Used

±0.05%
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White

9

9

9

Not Used

Not Used

Gold

Not Used

Not Used

Not Used

0.1Ω

±5%

Silver

Not Used

Not Used

Not Used

0.01Ω

±10%

W rezystorach znajdują się kody 4- i 5-pierścieniowe. Kody 4pierścieniowe nie używają pierścienia 3. Poniższy rysunek przedstawia
dwa przykłady:

Pierwszy rezystor powyższego zdjęcia ma cztery kolorowe pasma, więc
pierwsze dwa (od prawej do lewej) używamy dla cyfr, a trzeci dla
mnożnika i otrzymujemy wartość 10 * 10000 = 100 ΚΩ. Drugi
rezystor ma pięć kolorowych pasm, więc pierwsze trzy z nich
wykorzystujemy na cyfry, a czwarty na multiplikator i otrzymujemy
wartość 100 * 1000 = 100 ΚΩ.

P R AKTYK A

Rozpoczniemy stopniowe rozwijanie kodu dla tej czynności
laboratoryjnej, zakładając, że skonfigurowałeś układ elektroniczny
przedstawiony w sekcji synopsis (3.2). Układ ten zawiera diodę LED,
która jest seryjnie podłączona do rezystancji 220 Ω i kontrolowana
przez GPIO pin 16 w Raspberry PI. Aby sterować pracą diody LED i
kontrolować jej działanie, wykorzystamy bibliotekę GPIO Zero.
Zacznijmy od bardzo prostego programu, który będzie tylko migał
diodą LED 5 razy. Każda lampa błyskowa odpowiada 0,2 sekundy z
włączoną diodą LED i 0,2 sekundy z wyłączoną diodą LED. Będziemy
potrzebowali funkcji uśpienia z modułu czasowego i będziemy
importować diody LED z gpiozero. Będziemy również używać dwóch
stałych do zapisywania liczby razy, aby migać diodę LED i czasu
trwania każdego migania. Kod do osiągnięcia tego celu jest następujący:

Stałe mogą być uważane za zmienne, które zachowują swoje wartości
podczas wykonywania kodu. Python sugeruje konwencję używania
wielkich liter dla nazw takich zmiennych. W związku z tym w
poniższym kodzie używane są dwie stałe:
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- FLASH_TIME, aby zapisać liczbę razy, aby migać diodę LED.
- FLASH_DURATION, aby zapisać czas w sekundach, przez który
dioda LED będzie się świecić, a następnie gaśnie podczas każdego
cyklu migania.
Do sterowania diodą LED należy zainicjalizować zmienną (linia 04), a
następnie zastosować metody on() i off() dostarczane przez diodę LED
(odpowiednio linie 09 i 11). Zauważ, że LED jest tym, co Python
nazywa klasą. Klasa może zostać zaimplantowana w celu stworzenia
obiektu, którym można manipulować za pomocą jej metod. Więcej na
temat klas Pythona omówimy w sekcji 5. Na razie wystarczy zrozumieć
jak dioda LED jest inicjalizowana w GPIO Zero i jak można ją
włączyć i wyłączyć używając odpowiednio metod on() i off().
Linie 09-12 powyższego kodu odpowiadają pełnemu cyklowi flash:
Początkowo dioda LED świeci się (linia 09), a następnie następuje
wywołanie funkcji sleep(), aby wprowadzić opóźnienie 0,2 sekundy (tj.
wartość stałej FLASH_DURATION. Następnie dioda LED gaśnie
(linia 11) i wprowadza się kolejne 0,2 sekundowe opóźnienie (linia 12).
Cały proces jest powtarzany 5 razy (dla pętli rozpoczynającej się od linii
08).
Po opracowaniu podstawowego mechanizmu migania diody LED
jesteśmy teraz gotowi do opracowania końcowego kodu dla tej
czynności laboratoryjnej. Początkowa część kodu, importowałaby
niezbędne moduły i ustawiała wymagane zmienne i stałe:

Oprócz importu dokonywanego w naszym początkowym kodzie
prostym, musimy również zaimportować czas z modułu czasowego
(będzie on służył do obliczenia czasu, który użytkownik oszacował w
celu porównania go z czasem docelowym). Musimy również
zaimportować randinta, aby wygenerować losowo liczbę sekund, o
oszacowanie której użytkownik zostanie poproszony. Ponadto
definiujemy również zmienny stopProgram, który pomoże nam
kontrolować kiedy zatrzymać program. W szczególności program
będzie działał do momentu, gdy użytkownik zdecyduje się go
zakończyć. W takim przypadku zmienna ta zostanie ustawiona na True
i program zakończy działanie. Zmienna jest inicjalizowana jako False,
aby oznaczać, że początkowo program powinien być uruchamiany
wielokrotnie.
Używając tej zmiennej, główny korpus reszty programu będzie
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skonstruowany jako pętla while loop, która będzie dalej wykonywała
tak długo, jak długo wartość zmiennej stopProgram pozostaje False:
(lub, równoważnie, tak długo, jak długo nie stopProgram oblicza się na
True, jak pokazano w wierszu 10 kodu poniżej). Wewnątrz pętli while,
zmienna zostanie losowo zainicjalizowana w celu określenia liczby
sekund do oszacowania przez użytkownika (wiersz 11) i wszystkie
niezbędne komunikaty zostaną wydrukowane na ekranie (wiersze 1217). Input() służy w wierszu 19 do oczekiwania na naciśnięcie klawisza
<enter> na klawiaturze w celu rozpoczęcia procesu szacowania czasu.

Polecenia drukowania w powyższym kodzie wykorzystują alternatywną
metodę łączenia wartości poza operatorem konkatenacji łańcuchów +,
którą widzieliśmy w naszym początkowym laboratorium w sekcji 2.
Technika zastosowana w tym przypadku polega na stworzeniu
oddzielonej przecinkami listy wartości, które powinien prezentować
wydruk. Zobacz na przykład kod w wierszach 14 i 16.
Ostatnia linia kodu powyżej (wiersz 19) czeka na naciśnięcie przez
użytkownika klawisza <enter> na klawiaturze przed rozpoczęciem
procesu szacowania. Jak tylko użytkownik naciśnie ten klawisz,
następujący kod zostanie wykonany, aby dioda LED migała pięć razy.
Jest to zasadniczo ten sam kod co początkowy prosty program do
migania diody LED:

Po pięciokrotnym mignięciu dioda LED zapali się (linia 28), a
użytkownik zostanie poproszony o uruchomienie timera i musi
nacisnąć <enter>, gdy szacowany czas dotrze do celu (linia 29). Gdy
tylko użytkownik naciśnie określony przycisk, dioda LED zgaśnie (linie
30-31), a upływający czas zostanie obliczony (linia 33) i wydrukowany
na ekranie (linia 34).
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Ostatnia część programu zajmuje się tym, w jaki sposób i kiedy
program może zostać przerwany przez użytkownika. W szczególności
użytkownik jest proszony o wybranie, czy kolejna runda jest potrzebna,
czy też nie (wiersz 36). Jeżeli użytkownik wybierze wykonanie jeszcze
raz (wiersz 39) zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat (wiersz
40) i kod wróci do początku pętli rozpoczynającej się od wiersza 10,
tzn. wartość zmiennej stopProgram zostanie sprawdzona, znajdzie się
False, a pętla wykona jeszcze raz.
Jeżeli użytkownik wybierze zakończenie programu (wiersz 42), zostanie
wypisany komunikat pożegnalny i zmienna stopProgram zostanie
ustawiona na True. W związku z tym, gdy kontrola jest wykonywana w
wierszu 10, warunek nie stopProgram zostanie obliczony jako False i
pętla zakończy się wraz z programem jako całością.
Jeżeli użytkownik dokona błędnego wyboru (ani nie wybierze, aby
kontynuować lub zakończyć program przy pomocy odpowiednich
klawiszy), to zostanie wykonany kod w liniach 47-49. Kod przypomni
użytkownikowi, jakie są dostępne wybory, a następnie pętla
rozpoczynająca się od linii 37 zostanie powtórzona ponownie, aby
użytkownik mógł dać nowy wybór.

Zauważ, że w ostatnim fragmencie kodu powyżej użyliśmy
rozszerzenia if--else-statement, które zostało przedstawione w sekcji
3.2 W szczególności użyliśmy elif (linia 42) do przetestowania
dodatkowych warunków w przypadku, gdy warunek początkowy w
przypadku, gdy klauzula w linii 39 jest False. Klauzule Elif mogą być
połączone razem, tak aby złożone decyzje mogły być podejmowane
poprzez ocenę kilku warunków. Taki łańcuch może zakończyć się inną
klauzulą w celu uwzględnienia przypadków, gdy wszystkie poprzednie
warunki zostały ocenione jako fałszywe.
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Użyliśmy również oświadczenia o zerwaniu w liniach 41 i 45, aby
zatrzymać wykonanie pętli rozpoczynając od linii 37. Jest to zwykły
wzorzec programowania w Pythonie, aby użyć while True loop, który
będzie powtarzał się na zawsze (warunek sprawdzania kontynuacji jest
zawsze True) i zakończy się instrukcjami przerwania, gdy będzie to
konieczne.
Ostatnia uwaga jest konieczna do użycia end=" " w liniach 36 i 47-49
powyżej. Parametr ten służy do kontrolowania, w jaki sposób zostanie
wydrukowana następna wiadomość lub kiedy kursor dla wejścia
użytkownika zostanie umieszczony po wykonaniu wydruku.
Domyślnie, drukowanie zapewni, że wszystkie takie kolejne akcje
rozpoczną się w następnej linii na ekranie. Jednakże, jeśli użyto "end="
", spacja zostanie wydrukowana w tym samym wierszu, a kolejne
drukowane znaki będą w tym samym wierszu na ekranie. Jeśli
wprowadzenie nastąpi, użytkownik zobaczy wpisane znaki w tym
samym wierszu.

CZ AS NA Z AB AW Ę

Oto kilka pomysłów na dalsze ulepszenia i rozszerzenia dotychczas
opracowanego programu:
Rozszerzenie programu w celu rozróżnienia pomiędzy stratą i
zwycięstwem w zależności od tego, jak blisko szacunku jest do czasu
docelowego. Możesz obliczyć różnicę pomiędzy szacowanym czasem a
czasem docelowym (używając wartości bezwzględnej różnicy) i
podzielić przez czas docelowy. Jest to tzw. błąd procentowy. Jeśli błąd
procentowy jest poniżej pewnej stałej (np. 0.1, aby oznaczać błąd
procentowy mniejszy niż 10%), użytkownik wygrywa. W przeciwnym
razie użytkownik przegrywa. Użyj abs(), aby obliczyć wartość
bezwzględną liczby.
Kontynuuj poprzednie rozszerzenie, aby zmienić sposób powtarzania
głównej pętli programu. Zamiast prosić użytkownika o podjęcie
decyzji, kiedy zatrzymać program, podaj pewną liczbę istnień. Za
każdym razem, gdy użytkownik traci, liczba istnień jest zmniejszana.
Zamiast rozszerzenia 2, kontynuuj po rozszerzeniu 1, modyfikując
program, aby zliczyć liczbę zwycięstw i strat. Kiedy użytkownik
zdecyduje się zatrzymać program, przedstawić całkowitą liczbę
zwycięstw i strat.
Spróbuj wymyślić i wdrożyć alternatywne migające wzorce dla diody
LED, zanim użytkownik zacznie szacować czas trwania programu.
Spróbuj rozróżnić czas, w którym dioda LED pozostaje włączona i
czas, w którym pozostaje wyłączona. Spróbuj zmienić migający rytm,
tzn. możesz utworzyć n mignięć, które zaczynają się powoli (duże
opóźnienia przed zmianą stanu diody LED) i stopniowo stają się
szybsze (mniejsze opóźnienia między zmianami diody LED).
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TE R AZ N A W ŁAS N Ą
RĘKĘ!

Oprócz powyższych usprawnień, można opracować wiele ciekawych
programów do implementacji różnych wzorów migania za pomocą
diody LED. Każdy wzór odpowiada określonej liczbie iteracji, podczas
których dioda LED będzie włączana na określony czas, a wyłączana na
inny okres czasu.
Innym ciekawym projektem nad którym można by popracować jest
wykorzystanie diody LED do zbudowania telegrafu optycznego
implementującego kod Morse'a. O kodzie Morse'a można przeczytać w
odpowiednim
artykule
w
Wikipedii:
https://en.wikipedia.org/wiki/Morse_code

GŁĘBSZE
SPOJRZENIE NA
FIZYKĘ
OPORNIKÓW –
P R AW O O HM A

Prąd I, który przepływa przez rezystor o rezystancji R i napięciu V na
jego krawędziach jest związany z następującą formułą, która jest
nazywana Prawem Ohma:
R=V/I
W zależności od tego, co jest znane, a co nieznane, powyższy wzór
może zostać przekształcony, aby ułatwić obliczanie napięcia V lub
prądu I:
V = RI lub I=V/R
Za pomocą tego prawa możesz znaleźć wartość prądu elektrycznego w
obwodzie, jeśli znasz wartość rezystancji i przyłożonego napięcia. Albo
możesz użyć go do znalezienia wartości napięcia, jeśli znasz rezystancję
i wartość prądu elektrycznego. Używając multimetru, spróbuj znaleźć
te wartości w obwodzie, który opracowaliśmy w tej działalności
laboratoryjnej i sprawdź, czy ma zastosowanie prawo Ohma. Jeśli nie
wiesz jak używać multimetru, możesz sprawdzić ten film:
https://youtu.be/SLkPtmnglOI

OCENA

1. Masz zmienne x i y zdefiniowane w kodzie i chcesz przypisać
mniejszą wartość zmiennej min i największą wartość zmiennej max. W
tym celu należy wypełnić poniższy kod:

Wybrać właściwy warunek, aby wprowadzić w miejsce ... :
a. x<=y
b. x>=y
c. x>y
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d. x=>y
2. Jaki będzie wynik poniższego kodu?

a. 1,3,5,7,9
b. 3,5,7,9,11
c. 3,7,9,11
d. 1, 3, 5, 7, 9
3. Jaki będzie wynik poniższego kodu?

a. 01234
b. 1 2 3 4 5
c. 012345
d. 0 1 2 3 4 5
4. Wybierz, które z poniższych stwierdzeń jest poprawne.
a. Operator logiczny i ocenia na False tylko wtedy, gdy
oba jego operacje są False
b. Operator boolowski lub ocenia jako False, nawet
jeśli tylko jeden z jego operandów jest False
c. Operator logiczny i ocenia na True tylko wtedy, gdy
oba jego operacje są True
d. Operator logiczny lub dokonuje obliczeń do
wartości True tylko wtedy, gdy oba jego operatory
są True.
5. Wybierz, które z poniższych stwierdzeń jest poprawne.
a. Dioda LED oznacza Light Emitting Device
(Urządzenie emitujące światło).
b. Katoda diody LED powinna być podłączona do
masy.
c. Dioda LED może emitować tylko światło białe.
d. Żadne z powyższych stwierdzeń nie jest poprawne.
6. Jaka jest jednostka miary rezystancji elektrycznej? ?
a. Volt
b. Amper
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c. Ohm
d. Watt
7. Wybierz, które z poniższych stwierdzeń jest poprawne.
a. Płyta chlebowa to urządzenie, które zasila elementy
elektroniczne.
b. Płyta chlebowa jest podstawą konstrukcyjną do
prototypowania obwodów elektronicznych.
c. Płyta chlebowa jest elementem elektronicznym,
który jest zgodny z prawem Ohma.
d. Wszystkie powyższe stwierdzenia są poprawne.
8. Jakie jest wyjście poniższego kodu, jeżeli do GPIO 18 podłączona
jest dioda LED?

a. Dioda LED będzie migać raz, a następnie
pozostanie wyłączona.
b. Dioda LED będzie migać raz, a następnie
pozostanie zapalona.
c. Dioda LED będzie stale migać na przemian,
włączając i wyłączając się.
d. Dioda LED zapali się i pozostanie zapalona.
9. Jakie jest wyjście poniższego kodu, jeżeli do GPIO 18 podłączona
jest dioda LED?

a. Dioda LED będzie migać raz, a następnie
pozostanie wyłączona.
b. Dioda LED będzie migać raz, a następnie
pozostanie zapalona.
c. Dioda LED będzie stale migać na przemian,
włączając i wyłączając się.
d. Dioda LED zapali się i pozostanie zapalona.
Poprawne odpowiedzi: 1(a), 2(c), 3(a), 4(c), 5(b), 6(c), 7(b), 8(c), 9(c),
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Światła, dźwięki i przyciski – kontrola świateł drogowych

CEL

SYNOPSIS

Celem tej praktycznej działalności laboratoryjnej jest dalszy rozwój
umiejętności w zakresie obliczeń fizycznych z Raspberry Pi w celu
komunikowania się ze światem fizycznym za pomocą diod LED oraz,
dodatkowo w stosunku do poprzedniego laboratorium, brzęczyka do
wyjścia dźwięku i przycisków umożliwiających wprowadzanie danych
przez użytkownika. W odniesieniu do umiejętności programowania,
laboratorium to zaprezentuje ważne koncepcje i techniki dotyczące
wykorzystania funkcji do organizowania złożonych kodów, zmiennych
globalnych i lokalnych, kropek i list do organizowania kolekcji
elementów w Pythonie.
Mając pewne doświadczenie z diodami LED, jesteśmy gotowi
opracować bardziej złożony projekt, który będzie próbował
symulować działanie świateł drogowych. W szczególności
wykorzystamy światła drogowe dla samochodów z czerwonym,
bursztynowym (lub pomarańczowym) i zielonym światłem w
połączeniu z czerwonym i zielonym światłem dla pieszych. Aby pomóc
pieszym, ten system sygnalizacji świetlnej oferuje przycisk, który może
być naciśnięty przez pieszego. Ponadto emituje on sygnał dźwiękowy,
gdy światło drogowe dla pieszych jest zielone, aby pomóc niewidomym
pieszym przejść przez ulicę.
Poniższa ilustracja przedstawia elementy elektroniczne tego projektu w
płycie chlebowej i ich okablowanie za pomocą malinowych szpilek
GPIO.

Piny GPIO 16, 20 i 21 są połączone odpowiednio z czerwoną,
bursztynową (pomarańczową) i zieloną diodą LED sygnalizacji
świetlnej samochodu. Piny GPIO 5 i 6 są podłączone do czerwonej i
zielonej diody LED sygnalizacji ruchu pieszego. Należy pamiętać, że
wszystkie diody LED są zabezpieczone rezystorami, tak aby prąd
elektryczny w odpowiednich obwodach nie powodował żadnych
uszkodzeń diod. Na koniec przycisk jest połączony z GPIO 12 i
brzęczykiem z GPIO 18. Szczegóły te są przedstawione w bardziej
abstrakcyjny sposób na poniższym schemacie:
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Niezbędne elementy elektroniczne do zbudowania tego obwodu są
następujące:
Element

Opis

Ilość

Opornik 220
5
Ω

LED 5mm

5 (2 red, 2 green and one amber
coloured)

Przyciskn

1

Brzęczyk

1

Począwszy od powyższej konfiguracji komponentów, Twoim
zadaniem w tym laboratorium jest stopniowe rozwijanie niezbędnego
kodu Pythona przy użyciu biblioteki GPIO Zero, w celu symulacji
sygnalizacji świetlnej w następujący sposób:
Zwykły cykl świateł drogowych
1. Zielone światło dla pieszych świeci przez 4 sekundy, podczas
gdy czerwone światło samochodu świeci się w tym samym
czasie.
2. Światło dla pieszych zmienia kolor na czerwony na 1 sekundę i
w tym samym momencie zapala się bursztyn samochodu
(pomarańczowy), podczas gdy czerwone światło samochodu
pozostaje włączone.
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3. Zielone światło samochodu zapala się na 4 sekundy, podczas
gdy czerwone i bursztynowe (pomarańczowe) światło
samochodu gaśnie. Światło dla pieszych pozostaje czerwone.
4. Światło drogowe zamienia się na bursztynowe (pomarańczowe)
na 1 sekundę, podczas gdy światło drogowe dla pieszych
pozostaje czerwone.
5. Cykl rozpoczyna się ponownie od kroku 1 lub, jeśli przycisk
został naciśnięty w trakcie cyklu, rozpoczyna się cykl pieszy, a
następnie zwykły cykl rozpoczyna się od kroku 1.
Cykl pieszych na światłach drogowych
Światło dla pieszych zaczyna świecić na zielono, a światło dla
samochodów zaczyna świecić na czerwono przez 10 sekund. Co
sekundę brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy przez 0,5 sekundy i
milczy przez 0,5 sekundy. Cykl ten może rozpocząć się po zakończeniu
zwykłego cyklu, o ile pieszy wciśnie określony przycisk na światłach.
Jest to symulowane za pomocą przycisku pokazanego w powyższym
obwodzie, który jest podłączony do pinu 12 GPIO.
Końcowy kod, który odpowiednio steruje obwodem elektronicznym,
aby wdrożyć powyższe zachowanie sygnalizacji świetlnej, jest
następujący:
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TEORIA

Funkcje w Pythonie
Funkcje są ważną konstrukcją, która pomaga nam lepiej organizować
kod w Pythonie. Funkcje pomagają również w ponownym
wykorzystaniu fragmentów kodu, ułatwiając i usprawniając pracę
programisty. Do tej pory korzystaliśmy już z kilku funkcji, takich jak
print() i input(). W tym dziale dowiemy się jak tworzyć własne funkcje.
Funkcje to zasadniczo fragmenty kodu, które można wywołać i które
zazwyczaj zwracają pewne wyniki po zakończeniu ich wykonywania.
Mogą one również wpływać na stan programu lub zmieniać stan
elementów elektronicznych, które są podłączone do działającego
komputera. W ten sposób wykorzystamy je w tej działalności
laboratoryjnej.
Do zdefiniowania funkcji w Pythonie użyliśmy słowa kluczowego def.
Podajemy nazwę funkcji oraz listę parametrów wewnątrz nawiasów.
Lista parametrów może być pusta, jeśli chcemy. W takim przypadku
funkcja nie otrzyma żadnego wejścia, gdy zostanie wywołana. Na
przykład, następujący kod, po wykonaniu, zdefiniuje funkcję flash(),
która będzie migać diodą LED, która jest przekazywana jako parametr,
dla liczby razy określonej w drugim parametrze funkcji n. Funkcja ta
nie zwraca żadnej wartości.

Jak już wiesz, aby wywołać funkcję, wystarczy wpisać jej nazwę i
umieścić w nawiasie listę z wartościami parametrów funkcji. Jeśli
funkcja nie akceptuje żadnego parametru, nie wkłada nic do nawiasów.
Aby określić nazwy funkcji, należy przestrzegać tych samych zasad
przedstawionych w sekcji 2.5.2 dla zmiennych.
Zmienne globalne i lokalne
Korzystanie z funkcji jest ściśle związane z rozróżnieniem pomiędzy
zmiennymi lokalnymi i globalnymi. Zmienna zdefiniowana poza
funkcją nazywana jest zmienną globalną i mówimy, że ma ona zasięg
globalny. Zmienna zdefiniowana wewnątrz funkcji nazywana jest
lokalną. Zmienne globalne mogą być dostępne wewnątrz każdej funkcji
lub funkcji zewnętrznych, jak widzieliśmy w poprzednich działaniach
laboratoryjnych. Mogą one być użyte do zapewnienia sposobu
interakcji pomiędzy funkcjami w przypadkach, gdy funkcja zmienia
wartość zmiennej globalnej, a inna funkcja wykorzystuje tę zmienną do
wykonania pewnej pracy. Aby osiągnąć takie zachowanie, konieczne
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jest zadeklarowanie zmiennych globalnych, które funkcja chce
aktualizować. Jeśli nie są one deklarowane jako zmienne globalne, będą
traktowane jako zmienne lokalne, a ich zmiany nie będą widoczne poza
funkcją. Aby zadeklarować zmienną x jako globalną wewnątrz funkcji,
konieczne jest umieszczenie wyrażenia global x. Zobaczymy przykłady
w kodzie, który będziemy rozwijać w tej aktywności laboratoryjnej.
Listy
Lista jest uporządkowaną kolekcją obiektów. Kolejność elementów jest
wrodzoną cechą listy. Lista może zawierać dowolną ilość elementów
(oczywiście ograniczonych pamięcią komputera), dowolnego typu. Ten
sam obiekt może wystąpić dowolną ilość razy. Elementy na liście mogą
być dowolnego typu, w tym mieszanka różnych typów. Zobaczmy
kilka przykładów:
- Lista dni roboczych w tygodniu:
"Wednesday", "Thursday", "Friday"].

["Monday",

"Tuesday",

- wykaz cyfr w systemie dziesiętnym [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
- wykaz pomiarów wysokości (w metrach) dla grupy osób [1,56, 1,78,
0,97, 0,67, 1,78].
Wszystkie powyższe przykładowe listy zawierają elementy wspólnego
typu: ciągi, liczby całkowite i liczby rzeczywiste. Zobaczmy teraz
przykład listy, która zawiera elementy różnych typów. Będzie to lista
elementów danych w adresie pocztowym osoby: 18, "Akrotiriou str.",
73132, "Chania", "GRECJA"].
Listy oferują efektywny sposób przechowywania wielu elementów w
jednym wspólnym miejscu (zmienna), tak aby mogły być dalej
wykorzystywane lub przetwarzane w miarę potrzeb. Jak już
wspomniano, elementy na liście niekoniecznie muszą być unikalne.
Dopuszczalne są powtórzenia, takie jak na liście liczby dni w typowym
roku, począwszy od stycznia: [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 31, 30, 30,
31].
Funkcja len() może być użyta do znalezienia długości listy, czyli ile
elementów zawiera. Na przykład len([2, 1, 9]) zwróci 3.
Wybranie elementu na liście, albo w celu użycia albo zmiany jego
wartości, odbywa się przy użyciu indeksów wewnątrz nawiasów. Na
przykład następujący kod wypisuje liczbę dni w określonych
miesiącach przy użyciu listy dni zdefiniowanej powyżej: print("January
has ", days[0], " days."). Następujący kod zmienia liczbę dni w lutym
(rok przestępny): dni[1] = 29
Negatywne indeksy mogą być użyte do uzyskania dostępu do
elementów znajdujących się na końcu listy. Ostatni element można
uzyskać za pomocą indeksu -1, element wcześniej za pomocą indeksu 2 itd. Przykładowo, następujący kod wypisuje liczbę dni w listopadzie:
print("November has ", days[-2], " days.")
Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

46

Na koniec można określić plasterki listy używając indeksu
początkowego, indeksu końcowego i opcjonalnego kroku. Na przykład
dni miesięcy w lecie to dni[5:8], podczas gdy dni miesięcy
rozpoczynających każdy sezon (marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień)
to dni[2:-1:2]. Zauważ, że w tym ostatnim przypadku użyliśmy notacji
ujemnego indeksu, aby określić ostatni element listy. Interesujące jest
to, że można pominąć wskaźniki krojenia. W takim przypadku, jeśli
pominięto pierwszy indeks, przyjmuje się liczbę 0 (tj. początek listy).
Jeżeli pominięto drugi indeks, to przyjmuje się -1 (czyli koniec listy).
Jeżeli pominięto trzeci indeks, to przyjmuje się 1. W konsekwencji,
notacja days[::] wyprodukuje pełną kopię oryginalnej listy, ponieważ
wszystkie trzy indeksy krojenia użyją wartości domyślnych. Innymi
słowy, odpowiednikiem dni[:] są dni[0:-1:1].
Listy mogą być dodawane i mnożone! Dodanie dwóch list z
operatorem '+' tworzy nową listę, która jest konkatencją dwóch list. Na
przykład wyrażenie: [0,1]+[2,3] oceni do [0,1,2,3]. Mnożenie pomiędzy
listą l i liczbą całkowitą k tworzy nową listę z k kopii l. Na przykład
[0]*3 da [0,0,0], podczas gdy [0,1]*2 da [0,1,0,1].
Aby usunąć lub usunąć element z listy, istnieją dwie alternatywy. Na
przykład albo del days[2] albo days.remove(28) usunie wartość 28 na
drugiej pozycji listy dni. Zauważ, że pierwsza alternatywa usuwa
element na określonej pozycji, podczas gdy druga alternatywa usunie
określoną wartość z listy. Jeśli wartość pojawi się więcej niż jeden raz,
tylko pierwsze wystąpienie zostanie usunięte.
Aby umieścić nowe elementy na liście, możesz użyć metody append()
do umieszczenia nowego elementu po ostatnim elemencie listy.
Metoda extend() umieści listę po ostatnim elemencie. Na przykład jeśli
zdefiniujemy numery listy = [2, 5, 9], cyfry.append(3) spowodują
aktualizację listy numerów do [2, 5, 9, 3], a kolejne wykonanie
numerów.extend([11, 12]) da ostateczną wartość dla liczb równych [2,
5, 9, 3, 11, 12]. Inne sposoby zmiany zawartości listy mogą
wykorzystywać plasterki i operatora plus w dość pozorny sposób. Na
przykład, kontynuując listę numerów, numery[len(numery):]=[21,22]
zaktualizują ją do [2, 5, 9, 3, 11, 12, 21, 22] i późniejsze wykonanie lst
+= [31,32] da ostateczną wartość [2, 5, 9, 3, 11, 12, 21, 22, 31, 32].
Oprócz list, Python obsługuje również krople. Kępki są bardzo
podobne do list. Są to sekwencje elementów. Mogą być obsługiwane
przy użyciu tych samych operatorów i metod. Jedyną różnicą pomiędzy
tuples i listami jest to, że nie można ich zmieniać. Aby rozróżnić ich
reprezentację tuples używają nawiasów, podczas gdy listy używają
nawiasów kwadratowych. Na przykład, jeśli podamy liczby = (2, 5, 9)
będzie to tupel, który nie może być zmieniony przez operacje takie jak
te opisane w poprzednim akapicie. Kiedy tylko chcesz, aby Twoja
sekwencja elementów była naprawiana przez resztę kodu, użyj kropek
zamiast list.
Przyciski sterujące
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Przycisk jest zasadniczo przełącznikiem umożliwiającym włączanie i
wyłączanie danego obwodu. Będziemy ich używać z Raspberry Pi w
bezpośrednim połączeniu z niektórymi pinami GPIO, aby odbierać
sygnały wejściowe. Przycisk taki jak ten przedstawiony poniżej ma
cztery piny. Dwa styki po lewej stronie są połączone ze sobą. Dwa
styki po prawej stronie są również połączone ze sobą. Kiedy przycisk
jest wciśnięty, obwód jest włączony.

Brzęczyki
Brzęczyki są komponentami elektronicznymi, które mogą być
wykorzystywane do wytwarzania dźwięku. Są one używane w różnych
urządzeniach elektronicznych, takich jak kalkulatory, elektroniczne
budziki itp. Istnieją dwa rodzaje brzęczyka: Aktywne i pasywne.
Aktywne brzęczyki posiadają wewnętrzny oscylator, który będzie
wydawał dźwięk tak długo, jak długo jest zasilany energią elektryczną.
Bierne brzęczyki wymagają zewnętrznego sygnału oscylatora i nie są
tak łatwe w obsłudze. W związku z tym w tej działalności
laboratoryjnej wybraliśmy zastosowanie aktywnego brzęczyka. Ale
prostota nie przychodzi bez ceny: Aktywne brzęczyki mogą emitować
tylko określony dźwięk (lub wcześniej zdefiniowaną częstotliwość). Jest
to jednak adekwatne do naszego projektu. Na poniższym rysunku
przedstawiono aktywny brzęczyk wraz z jego schematyczną
reprezentacją.

P R AKTYK A

Rozpoczniemy stopniowe rozwijanie kodu dla tej czynności
laboratoryjnej, zakładając, że skonfigurowałeś układ elektroniczny
przedstawiony w sekcji synopsis (4.2). Układ ten zawiera trzy diody
LED, które reprezentują światło drogowe dla samochodów
osobowych (odpowiednio w kolorze czerwonym, bursztynowym i
zielonym). Każda z tych trzech diod LED jest szeregowo podłączona
do rezystancji 220 Ω i sterowana przez pin GPIO. W szczególności,
GPIO 16 kontroluje czerwoną diodę LED, GPIO 20 kontroluje
bursztynową diodę LED, a GPIO 21 kontroluje zieloną diodę LED.
Aby sterować tymi diodami LED i kontrolować ich działanie,
wykorzystamy bibliotekę GPIO Zero, tak jak to miało miejsce w
poprzednich pracach laboratoryjnych. Zaimplementujemy pętlę
(używając a while True: statement), która będzie wielokrotnie
przełączać trzy diody LED zgodnie z następującym wzorem:
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1. Początkowo czerwona dioda LED jest włączona, a pozostałe
diody LED są wyłączone.
2. Po czterech sekundach włącza się bursztynowa dioda LED.
Czerwona dioda LED nadal świeci.
3. Po 1 sekundzie zarówno czerwona, jak i bursztynowa dioda
LED są zgaszone, a zielona dioda LED jest włączona.
4. Po 4 sekundach zielona dioda LED zostaje zgaszona, a
bursztynowa dioda LED zostaje włączona.
5. Po 1 sekundzie pętla zostaje ponownie uruchomiona.
Kod implementujący ten wzór sygnalizacji świetlnej podano poniżej.
Linie 01-02 importują niezbędne obiekty z gpiozero i modułów
czasowych. Linie 04-06 inicjują zmienne dla diod LED o
odpowiednich nazwach. Pętla while jest zaimplementowana w liniach
08-21. Jej kod odpowiada bezpośrednio krokom wzoru sygnalizacji
świetlnej opisanego powyżej. Krok 1 jest realizowany na liniach 09-11.
Krok 2 na liniach 12-13. Krok 3 na liniach 14-17. Krok 4 w liniach 1820. Krok 5 na linii 21.

Naszym kolejnym wyzwaniem jest zorganizowanie powyższego kodu
przy użyciu funkcji, tak aby można go było łatwiej rozszerzać, krok po
kroku, tak aby obejmował również oświetlenie ruchu pieszego. W tym
celu zdefiniujemy funkcję zwykłyCycle, która będzie wdrażać każdy
krok w pętli True powyżej. Ponadto zdefiniujemy funkcję, która
początkowo wyłączy wszystkie diody LED, tak aby zwykły cykl mógł
działać poprawnie bez wykonywania bezużytecznego kodu. Zauważ, że
po pierwszym wykonaniu pętli na liniach 09-21 powyżej, bursztynowe i
zielone diody LED zgasną, więc nie ma realnej potrzeby ponownego
wykonywania linii 10,11 w drugiej iteracji pętli i wszystkich kolejnych
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iteracji.
Ponadto kod w wierszach 04-06 powyżej, który służy do inicjalizacji
zmiennych odpowiadających trzem diodom LED sygnalizacji świetlnej
samochodu, zostanie przeniesiony do funkcji konfiguracyjnej, która
zapewni również wyłączenie wszystkich diod LED w momencie
uruchomienia programu.
Poniższy kod implementuje wszystkie te pomysły. Linie 01-02
zapewniają, że wszystkie niezbędne importy są wykonywane. Funkcja
wyłączenia wszystkich diod LED jest zaimplementowana w liniach 0407. Linie 09-21 definiują funkcję, która realizuje się w cyklu świateł
drogowych w samochodzie. Funkcja setup() zdefiniowana w liniach 2328 inicjuje zmienne globalne odpowiadające czerwonym,
bursztynowym i zielonym diodom LED. Te zmienne globalne są
zasadniczo wykorzystywane w poprzednich dwóch funkcjach do
sterowania diodami LED. Po zainicjowaniu zmiennych globalnych kod
konfiguracyjny wywołuje funkcję wyłączenia wszystkich diod LED
(linia 28). Funkcja loop() jest zdefiniowana w liniach 30-32, która w
sposób ciągły wywołuje zwykłą funkcję cykliczną przy użyciu pętli
while True.
Najciekawszą częścią tej nowej wersji kodu programu są linie 37-42.
Celem kodu na tych liniach jest zainicjowanie wykonania programu i
umożliwienie użytkownikowi zatrzymania wykonania programu
poprzez naciśnięcie Ctrl-C na klawiaturze. Kod ten jest wykonywany
tylko wtedy, gdy warunek __name__ == '__main__' jest prawdziwy.
Dzieje się tak za każdym razem, gdy uruchamiasz kod jako program
główny. Jeśli używasz kodu jako modułu (np. do ponownego użycia
funkcji, które są w nim zawarte) warunek ten będzie fałszywy, więc
kod bazowy nie zostanie uruchomiony.
Kiedy kod jest rzeczywiście wykonywany, najpierw wywoływana będzie
funkcja setup() (linia 38), aby upewnić się, że wszystkie zmienne
globalne są poprawnie inicjalizowane. Następnie blok try-wyjątkiem
jest wykonywany na liniach 39-42. Bloki try-except są wygodnym
sposobem radzenia sobie z sytuacjami, w których mogą wystąpić
wyjątki. Wyjątki są używane do radzenia sobie z błędami. Błąd, z
którym chcemy sobie poradzić, to naciśnięcie klawisza Ctrl-C na
klawiaturze, który oznacza, że użytkownik chce zakończyć program.
Blok try-except będzie działał w następujący sposób: Najpierw
zostanie wykonany kod pod instrukcją try: statement. Jeśli w trakcie
wykonywania tego kodu użytkownik wciśnie Ctrl-C na klawiaturze, to
kod pod poleceniem z wyjątkiem: statement zostanie wykonany przed
zakończeniem programu. Kod ten zasadniczo wywołuje funkcję
destroy(), która zgodnie ze swoją definicją (linia 35) wywołuje funkcję
ledsOff(), która wyłącza wszystkie diody LED. W związku z tym, gdy
użytkownik zakończy program, wszystkie diody LED zostaną
wyłączone, a program zatrzymany.
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Następnym krokiem jest rozszerzenie poprzedniej wersji w celu
wdrożenia cyklu pieszego sygnalizacji świetlnej. Cykl ten rozpoczyna
się po każdym naciśnięciu przycisku w obwodzie elektronicznym. W
każdym przypadku, gdy to nastąpi, program aktualizuje zmienną
globalną w celu nagrania naciśnięcia przycisku. Jest to zmienna
Przycisk wciśnięty w poniższy kod. Funkcja SetPress at lines 32-34
wykorzystuje tę zmienną globalną i ustawia ją na True, gdy tylko
zostanie wywołana. Wywoływana jest po każdym naciśnięciu
przycisku. Osiąga się to przy pomocy kodu w wierszu 46, który jest
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wykonywany zaraz po inicjalizacji przycisku i przypisuje ustawioną
funkcję jako wywołanie zwrotne, które jest wykonywane po każdym
naciśnięciu przycisku.
Zmienna globalna Przycisk naciśnięty jest sprawdzany podczas głównej
pętli programu w wierszu 52. Jeśli znaleziono True, wówczas cykl
pieszy jest inicjowany, a następnie zmienna jest ustawiona na False, tak
że użytkownik będzie musiał ponownie nacisnąć przycisk, aby
ponownie zainicjować cykl pieszy.
Podsumowując, główne rozszerzenia zawarte w poniższym kodzie w
porównaniu z poprzednim kodem, to włączenie kodu do obsługi
inicjowania i obsługi cyklu pieszego. Osiąga się to w liniach 23-30
(implementacja cyklu pieszego), liniach 32-34 do obsługi naciśnięć
przycisku, liniach 43-47 do inicjalizacji brzęczyka i przycisku oraz
liniach 52-54 do inicjowania cyklu pieszego po każdym naciśnięciu
przycisku.
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Następnym krokiem jest dodanie kodu do sterowania dwoma diodami
LED, które reprezentują oświetlenie ruchu pieszego. Osiąga się to
poniżej. Odpowiednie uzupełnienia są następujące:
1. linie 08-09 rozszerzają funkcję wyłączania wszystkich diod LED.
2. linie 12, 16 i 17 włączają i wyłączają odpowiednio diody LED ruchu
pieszego w synchronizacji z diodami LED ruchu samochodowego
podczas zwykłego cyklu.
3. linie 34 i 42 włączają i wyłączają odpowiednio zieloną diodę LED
dla pieszych podczas cyklu pieszego.
4. linie 54 i 55 inicjalizują diodę LED sygnalizującą ruch pieszy podczas
konfiguracji.
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Następny krok wprowadza LEDBoard z gpiozero. LEDBoard
reprezentuje rodzajową płytę LED lub zbiór diod LED, które mogą
być zarządzane za pomocą sekwencji wartości. W wierszu 35
poniższego kodu diody LED są zdefiniowane jako diody LEDBoard,
które zawierają diody LED podłączone do pinów GPIO 16, 20, 21, 5 i
6. Następna linia wyłącza wszystkie te diody za pomocą tylko jednego
polecenia. Do jednoczesnej zmiany stanu wszystkich diod w
LEDBoard (linie 5, 8, 11, 14 i 20) stosuje się kroplę zer i jedynek.
Każda wartość odpowiada stanowi diody LED: W przypadku użycia
zera, dioda LED zostanie wyłączona, w przypadku użycia jednej z
nich, dioda LED zostanie włączona. W ten sposób kod do realizacji
zwykłego cyklu (linie 04-17) i cyklu pieszego (linie 19-26) jest
uproszczony i bardziej czytelny.
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Po nieznacznej modyfikacji wprowadzającej nową zmienną globalną,
która będzie utrzymywała status każdej diody LED w tablicy
LEDBoard i odpowiadający mu czas trwania każdego kroku zwykłego
cyklu, powyższy kod przekształca się w kod końcowy przedstawiony w
sekcji 4.3. W poszczególnych wierszach od 04 do 17 zmieni się na:

CZ AS NA Z AB AW Ę

Oto kilka pomysłów na dalsze ulepszenia i rozszerzenia dotychczas
opracowanego programu:
1.
Rozszerzyć kod tej czynności laboratoryjnej, aby zmienić wzór
dźwięku podczas cyklu pieszego na 2 sekundy przed zgaszeniem
zielonego światła dla pieszych. W szczególności sygnały dźwiękowe
powinny stać się szybsze i oznaczać dla pieszego, że wkrótce zielone
światło zgaśnie. Można jeszcze bardziej wzmocnić to podejście,
stopniowo zmieniając rytm sygnału dźwiękowego z powolnego na
szybki w miarę upływu czasu.
2.
Zmodyfikuj obwód elektroniczny tej czynności laboratoryjnej
w celu symulacji sygnalizacji świetlnej samochodu na skrzyżowaniu
ulic. Twój obwód powinien mieć dwa zestawy trzech diod LED w
każdym kierunku (czerwony, bursztynowy i zielony). Do tego
przedłużenia nie będzie potrzebny brzęczyk ani przycisk. Następnie
zmodyfikuj kod, aby zsynchronizować dwa sygnalizatory
samochodowe tak, że gdy samochody mogą przejeżdżać przez jedną z
dróg skrzyżowania, samochody zatrzymują się na drugiej drodze.
Należy uważać, aby prawidłowo zsynchronizować bursztynowe światła
w celu zapewnienia, że samochody zatrzymują się na jednej drodze,
zanim samochody na drugiej drodze będą mogły przejechać.
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TE R AZ N A W ŁAS N Ą
RĘKĘ!

Oprócz powyższych usprawnień, można opracować wiele
interesujących symulacji i modeli z wykorzystaniem diod LED,
przycisków i brzęczyka. Na przykład, można utworzyć alarm, który
zostanie uruchomiony po naciśnięciu przycisku. Alarm będzie migać
diodą LED zgodnie z określonym wzorem i będzie również emitował
sygnał dźwiękowy po włączeniu diody LED. Można symulować różne
typy alarmów za pomocą różnych przycisków (po jednym przycisku dla
każdego typu alarmu).

M IGAJ ĄCE DIODY
LED Z RÓZNĄ
J AS NOŚCI Ą

LEDBoardy mogą być używane z właściwością pwm ustawioną na
True (domyślnie jest False) tak, że odpowiednie diody LED mogą być
sterowane za pomocą numeru pływaka zamiast tylko 1 i 0. W takim
przypadku, jeśli wartość diody LED wynosi 1, będzie świecić w 100%
(najjaśniejsza). Wartości pomiędzy 0 i 1 sprawią, że będzie świecić
mniej lub bardziej w zależności od tego jak blisko 1 lub 0 będzie to
wartość. Więcej informacji na temat tych funkcji kart LEDBoards
można znaleźć na stronie internetowej
https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/api_boards.html#ledboard
Spróbuj poeksperymentować z tą funkcją, aby dioda LED symulowała
świecę. Użyj wyobraźni, aby stworzyć ciekawe wzory migania.

OCENA

1. Wybierz, które z poniższych stwierdzeń jest poprawne.
a.
Lista może zawierać ten sam obiekt (lub
wartość) tylko raz.
b.

Wykaz może zawierać inny wykaz

c.

Wykaz [1,2,3] i wykaz [3,2,1] są takie same.

d.

Wszystkie powyższe stwierdzenia są poprawne.

2. Jeśli lst=["one", "two", "three", "four", "five"] wybierz prawidłowy
wynik lst[1:-2].
a.

["dwa", "trzy"]

b.

["raz", "dwa", "trzy"]

c.

["dwa", "trzy", "cztery"]

d.

["jeden", "dwa"]

3. Jeśli lst=["one", "two", "three", "four", "five"] wybierz prawidłowe
wyrażenie do usunięcia elementu środkowego (tj. "three").
a. lst[2] = []
b. lst[2] = """.
c. del lst[2]
d. lst.remove(2)
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4. Jaka jest wartość lst po wykonaniu kodu? lst=[0,1]*3?
a. [0,1,3]
b. [0,1,0,1,0,1]
c. [0,0,0,1,1,1]
d. [[0,1],[0,1],[0,1]]
5. Jaka jest wartość x po wykonaniu kodu x=[12]+[13]?
a. 25
b. [25]
c. [12,13]
d. [1213]
6. Jeśli tup=("one",2, "three", "four", "five") wybierz prawidłowe
wyrażenie, które zastąpi 2 wyrażeniem 'two'.
a. tup[1] = "dwa".
b. tup[1:2] = "dwa".
c. tup(1) = "dwa".
d.Nie można zmienić.
7. Jeśli tup=("one", "two", "three", "four", "five") wybierz wynik
wyrażenia tup[1:3].
a.

["dwa", "trzy"].

b.

("dwa", "trzy")

c.

["raz", "dwa", "trzy"]

d.

("raz", "dwa", "trzy")

8. Jeśli tup=("one", "two", "three", "four", "five") wybierz wynik
wyrażenia tup[-1:1:-2].
a.

["trzy", "pięć"].

b.

("trzy", "pięć")

c.

["5", "3"]

d.

("5", "3")

9. Wybierz, które z poniższych stwierdzeń jest poprawne.
a.

Przyciski mogą być aktywne lub pasywne.

b.
Przyciski mogą włączać i wyłączać obwody
elektroniczne.
c.
Przyciski pchające wyłączają obwód, gdy są
wciśnięte.
d.

Wszystkie powyższe stwierdzenia są poprawne.

10. Wybierz, które z poniższych stwierdzeń jest poprawne.
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a.
Wszystkie brzęczyki mają wewnętrzne
oscylatory.
b.
Wszystkie brzęczyki mogą emitować dźwięk na
wielu różnych częstotliwościach.
c.

Buzzery mogą być aktywne lub pasywne.

d.

Wszystkie powyższe stwierdzenia są poprawne.

Poprawne odpowiedzi: 1(b), 2(a), 3(c), 4(b), 5(c), 6(d), 7(b), 8(d), 9(b), 10(c)
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Annex I: Additional Practical Activities
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING IN PYTHON - GAMES WITH PYGAME ZERO
AIM

The aim of this practical lab activity is to learn the basics of Pygame Zero. Pygame is a powerful
game engine in Python that can be used to develop digital games. Pygame Zero is a simplified
version of Pygame that will make your first steps in digital game development with Python much
more easier. Pygame Zero is well integrated in the Mu editor. You will run directly your Pygame
Zero games from the editor. The game that you will develop in this lab activity is an educational
quiz to learn the traffic signs. You will learn how to present images that represent the traffic signs
on the computer screen using Pygame Zero and how to make random selections of traffic signs
so that the game will have a different behaviour each time is run.
SYNOPSIS

The program of this lab activity implements is simple quiz on traffic signs. The quiz consists of
four multiple choice questions. Each question presents a traffic sign to the player. The player is
able to select a choice from the set of available choices using the space bar on the keyboard. To
register the choice, the player should press the <return> key. Then, the program informs the
player if the answer was correct or not and then the player is asked to press <space> in order to
proceed to the next question until all questions have been presented and answered. In the
extensions of this activity you will be able to extend this game to work with push buttons and
LEDs.
The final code of the quiz game is given next. Note that the game uses Pygame Zero and is run
from the Mu Editor. Mu Editor, when on Pygame Zero mode, ensures that all necessary modules
are imported.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

signs = []
s = Actor("501.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY sign",
"Two-way traffic",
"Traffic queues likely on road ahead",
"Bend ahead to the left"
]
s.correctAnswer = 0
signs.append(s)
s = Actor("504.1r.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Bend ahead to the right",
"Roundabout",
"T-junction ahead",
"Crossroads ahead"
]
s.correctAnswer = 3
signs.append(s)
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

s = Actor("521.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"National speed limits apply",
"Two-way traffic",
"Uneven road ahead",
"Slippery road ahead"
]
s.correctAnswer = 1
signs.append(s)
s = Actor("544.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Solo motor cycles prohibited",
"Tunnel ahead",
"Zebra crossing ahead",
"No overtaking"
]
s.correctAnswer = 2
signs.append(s)
curSign = signs.pop()
changeSign = False
selectedOption = 0
result = ""
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
def on_key_down(key):
global curSign,changeSign,selectedOption,result
if key==keys.SPACE:
if changeSign:
try:
curSign = signs.pop()
except IndexError:
curSign = None
selectedOption = 0
result = ""
changeSign = False
else:
result = ""
selectedOption += 1
if selectedOption >= len(curSign.options):
selectedOption = 0
if key==keys.RETURN:
if selectedOption==curSign.correctAnswer:
result = "Correct! Press <space> to proceed."
else:
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71
result = "Wrong! Press <space> to proceed."
72
changeSign = True
73
74 def draw():
75
screen.clear()
76
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
77
if curSign == None:
78
screen.draw.text("GAME OVER",(150,290),
79
fontsize=48,color="red")
80
return
81
screen.draw.text("Use <space> to select option.",
82
(10,10),color="black")
83
screen.draw.text("Press <return> to enter choice.",
84
(10,30),color="black")
85
for i,opt in enumerate(curSign.options):
86
if i==selectedOption:
87
c = "red"
88
else:
89
c = "black"
90
screen.draw.text(str(i)+") "+opt,(20,50+i*20),color=c)
91
screen.draw.text(result,(50,130),color="blue")
92
curSign.draw()

THEORY

The theory of the lab activity can be divided into two major parts: The first part refers to most
important object-oriented features of the Python language. The second part is an introduction to
Pygame Zero, a Python library that enables the creation of digital games.
Object-oriented programming in Python
Object-oriented programming is a programming model that uses the concept of objects to
organize program code. It reflects a way of working that considers primarily objects and their
interactions when creating computer programs. Objects can be considered as assemblages of
properties (attributes) and behaviours (methods) that represent any kind of real world or
conceptual entity. Objects are grouped into classes. Objects that belong to the same class share
the same properties and behaviours. Before proceeding to describe how Python support objectoriented programming, it should be noted that Python is a language that combines several
programming paradigms. Apart from object-oriented programming, Python has integrated several
concepts from procedural programming, and functional programming.
Let us see first an example of defining a class in Python. In particular, we will see how we could
define a Question class that will encapsulate the basic functionality related to the definition and
usage of questions in a quiz. The most simple class definition is as follows:
01 class Question():
02
pass
The syntax is quite similar to using def to define a function: The Python keyword class is used
first, followed by the name of the class and parentheses ending with a : before listing the code
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that implements the class. In the definition above the pass keyword is used so that no further
code is necessary to be written at this stage.
After creating a class it is possible to create objects of this class using the assignment operator as
follows:
03 q1 = Question()
04 q2 = Question()
In the code above, q1 and q2 are two variables that will be assigned to the value that Question().
Consequently, Question() behaves like a function that produces objects. However, these objects
currently contain no useful information. To store information in them, we can employ the dotnotation to define certain properties (or attributes) and assign them to the desired values:
05
06
07
08
09
10

q1.interrogative = "What is the speed limit (km/h) in a town?"
q1.options = ["50","60","70","80"]
q1.correctAnswer = 0
q2.interrogative = "What is the stopping distance at 50 km/h?"
q2.options = ["10 m","35 m","50 m","80 m"]
q2.correctAnswer = 1

It is apparent how the above code operates defining the form of a question, the possible answers
(as a list of options) and the correct answer (represented by the list index with the correct
option). Let us see how these properties can be used:
11
12
1314
15
16
17
18
19

print(q1.interrogative)
print("Select the correct answer by corresponding number:")
for idx,option in enumerate(q1.options):
print(str(idx)+") "+str(option))
ansIdx = int(input())
if q1.isCorrectAnswerByIndex(ansIdx):
print("Your answer is correct!")
else:
print("Your answer is not correct.")

To simplify the object creation process, Python offers an initialization mechanism that can be
specified during class definition. Here is how this works:
01 class Question():
02
def __init__(self,inter,opt,corr):
03
self.interrogative = inter
04
self.options = opt
05
self.correctAnswer = corr
Using this class, a new object can be defined as follows:
06 q1 = Question("What is the speed limit (km/h) in a town?", ["50","60"."70","80"],0)
07 q2 = Question("What is the stopping distance at 50 km/h?",
08 ["10 m","35 m","50 m","80 m"],1)
09
The initialization mechanism is encapsulated in a special function __init__() and belongs to a
group of special functions that can be defined within a class to specify special functionality. All of
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them have a name that begins and ends with two underscore characters. __init__() is called
whenever a new object is created for the class. A reference to this new object is given in its first
parameter which is conventionally titled self.
Note that the __init__() function is never explicitly called. The call always uses the name of the
class and the parameters used are the parameters of the __init__() function except the first one.
Apart from properties, objects also have some behaviour that is encapsulated in methods. They are
also used via the dot-notation. Let us see how the definition of the Question class can be
extended to provide a useful method that will check if an answer to a question is the correct one.
01
class Question:
02
def __init__(self,inter,opt,corr):
03
self.interrogative = inter
04
self.options = opt
05
self.correctAnswer = corr
06
def isCorrectAnswer(self,ans):
0708
return self.options[self.correctAnswer]==ans
09
def isCorrectAnswerByIndex(self,ansIdx):
return self.correctAnswer==ansIdx
Using this enriched class definition, the following code can be used to prompt the user to answer
to a question and check the answer given:
10
11
12
13
1415
16
17
18
19
20
21
22

q1 = Question("What is the speed limit (km/h) in a town?", ["50","60"."70","80"],0)
q2 = Question("What is the stopping distance at 50 km/h?",
["10 m","35 m","50 m","80 m"],1)
print(q1.interrogative)
print("Select the correct answer by corresponding number:")
for idx,option in enumerate(q1.options):
print(str(idx)+") "+option)
ansIdx = int(input())
if q1.isCorrectAnswerByIndex(ansIdx):
print("Your answer is correct!")
else:
print("Your answer is not correct.")

Pygame Zero
Pygame Zero is a wrapper around the powerful Pygame library. Pygame is a cross-platform
Python library intended for coding digital games. It includes modules for computer graphics and
sound providing all the necessary functionality to develop digital games with the Python
programming language. Pygame Zero provides several simplifications and automations so that
the development of a digital game is more accessible to coding novices. With Pygame Zero it is
extraordinarily easy to write an entertaining game in only a few lines of Python code. In the
activities that will follow, Pygame Zero will be introduced and used to develop a quiz game
around the theme of road safety and, in particular, learning road signs.
The Mu editor has a special "Pygame Zero" mode. To enter that mode, select the corresponding
item in the window that pops up when pressing the "Mode" button in the toolbar. The following
screenshot presents this option selected as shown in the screenshot below:
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When in "Pygame Zero" mode, the “Play” button, when clicked, starts running the code of the
game using the Pygame Zero framework and turns into a “Stop” button that can be used to stop
the game if desired. When the game code is running any textual input or output is channelled in
the pane added below the text editor. Furthermore, a game window created by PyGame Zero
appears on the desktop.
The “Images”, “Fonts”, “Sounds” and “Music” buttons all work in a similar way to enable access
to assets that are necessary for a game:





images (for sprites, backgrounds etc...),
fonts (to write text on the game screen),
sounds (for sound effects to notify the player when something has happened in the game)
and
music (to create an interesting atmosphere for the game).

Clicking on any of the above four buttons opens the folder with the corresponding game assets
to inspect or enrich them with new ones. To add more assets in any of these folders, just drag
and drop things into them using the file manager/explorer.
P R ACTI CE

Let us start with our first game with Pygame Zero. For this first game you will have to ensure
that the images folder contains the images that you may download from
https://www.dropbox.com/sh/njrl1xvbn8in8re/AAAM6i-PCnP1tPUBnAF2mx2Qa?dl=0 All
these images along with the corresponding traffic sign descriptions have been taken from
https://www.gov.uk/guidance/traffic-sign-images
We will start with the most simple code in Pygame Zero that will allow us to create a window and
present traffic sign from the set of traffic signs stored as images in the above folder. To do so,
we will define two global variables to store the name of the image file (line 01 of the code below)
and the meaning of the traffic sign as a string (line 02). Next we define the values for WIDTH
and HEIGHT (lines 04-05) which are special constants used by Pygame Zero to define the
dimensions of the window of the game. The background color of the window is defined using
SCREEN_FILL_COLOR at line 06.
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At line 08 a graphical sprite is defined and positioned in the game window using the Pygame
Zero class Actor. To create an instance of this class, we need to pass as a parameter the filename
of the image file that contains the graphic to be used for the sprite. Furthermore we define in
which window coordinate will be put the image so that its top left corner will correspond to
point (10,150). The coordinate system of Pygame Zero, as most game engines and image
processing software, considers that the top left corner of the window is the (0,0) point. x-values
increase towards the right and the y-values increase toward bottom.
Finally, at lines 10-16, the draw function is defined. This is a special function in Pygame Zero that
contains the necessary code to be run in order to draw sprites and other elements in the game
window. As you can see, this function initially clears the screen the it fills it with the colour
defined with SCREEN_FILL_COLOR at line 06, then it draws a text to present the meaning of
the sign to be presented and then it draws the actual sign at line 16.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

fileName = "501.jpg"
meaning = "Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY sign"
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
sign = Actor(fileName,topleft=(10,150))
def draw():
screen.clear()
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
screen.draw.text("The meaning of the sign is:",
(10,10),color="black")
screen.draw.text(meaning,(10,30),color="black")
sign.draw()

When you run this code in Pygame Zero mode in the Mu Editor you will see the following:
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We are ready now to extend the previous program in order to present the traffic sign along with a
list of possible meanings and let the player select one and then see if the selection was correct or
not. The screenshot below shows what is presented when the program starts:

You can see that the first option (at position 0) is coloured red. This means that this is the option
that will be chosen if the player presses the <return> key on the keyboard. Pressing <space>
changes the option that is coloured red. In the following screenshot, the third option is coloured
red (the player has pressed <space> two times after the program started).

If, at this point, the player presses the <return> key, the program will check the choice and
present the result using blue text:
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The third option is, apparently, not the correct one. The correct one is the first option (at index
0). The next screenshot presents the case when the player makes the correct choice:

It is time now to see how this game is coded. The code is an extension of the simple program we
have initially developed. The first extension is to introduce the necessary global variable that will
handle the list of possible options and enable their selection using the <space> key to rotate over
them and the <enter> key to make the final choice. The global variables introduced in addition
to the filename variable (defined in line 01) that we used also in the initial program, are the
following:



The options variable (lines 02-07) is a list with the optional traffic sign meanings. Each
option is a string in the list.
The correctAnswer variable (line 08) is the options list index corresponding to the
element that corresponds to the correct meaning of the traffic sign.
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The selectedOption variable (line 09) is also an index to the options list that corresponds
to the option that is currently ready for the player to make a choice. It presented in red
text as we have already seen.
The result variable (line 10) is a string that is used to present the result after the player
makes a choice. Initially it contains the empty string. If the player makes a correct choice,
it will be assigned to the string "Correct answer!" (line 27). If the player’s choice is wrong,
the assigned string will be "Wrong answer!" (line 29)

Lines 12 -16 are essentially the same as lines 04-08 of the initial program and define the
dimensions of the game window (lines 12-13), the fill colour (line 14) and create the Actor object
that will present the traffic sign (line 16).
Next we define two important functions. One of them is the draw() function (lines 31-45) that as
we have already seen is used by Pygame Zero uses to draw graphics in the game window. The
other function is on_key_down(key). Pygame Zero calls this function whenever a key is pressed
on the keyboard. The information about the key pressed, is passed as a parameter to the function.
Let us now see how these functions are defined in order to achieve the desired behaviour in the
game. These two functions are closely linked together. The on_key_down(key) function will
ensure that all global variables are correctly updated whenever the player presses any key. On the
other side, the draw() function will use the values of the global variables to update the game
window presenting the list of available options with red text for the option that the user can
choose, and, if the user made a choice, the result text in blue.
Lines 20-24 specify what happens when the player presses the <space> key. The selectedOption
is updated and it is ensured that if it becomes bigger than the number of available options, it will
start over from the first option again (lines 23-24). Furthermore, the result string is always
initialized to the empty string so that in case there was a player choice previously, it will be
cancelled and a new opportunity for player choice will be given.
Lines 25-29 specify what happens when the player presses the <return> key. The selectedOption
is compared with the correctAnswer (line 26). If the values are equal, this means that the player
made the correct choice and the result string is set to "Correct answer!" (line 27). If not, the result
string is set to "Wrong answer!" (line 29).
The draw() function, as already noted, uses the global variables as they are updated by the
on_key_down(key) function, to present all information to the player. Initially it clears the screen
and fills it with the screen fill colour (lines 32-33). Then it presents information about the
available keys (lines 34-37) and finally the list of options that the player can choose from (lines
38-42).
The loop to present these options uses a new technique to iterate over the elements of a list. This
technique allows us to have access not only to the current element during the iteration (variable
opt) but also to the index of this element in the list (variable i). This is achieved using the
enumerate() function that takes a list as a parameter and iterates over the elements of the list. At
each iteration it will return a tuple of two values: The index of the element in the list and the
actual element. During this iteration, if the element to be presented corresponds to the option
pointed to by the value of the selectedOption variable, then the colour of the text is set to red,
otherwise to black. A local variable c is used to hold the colour value and then pass this value to
the screen.draw.text() method that presents the corresponding option text (line 43). The next line
(44) is executed after the loop finishes and it draws the text that informs the player if a correct
choice was made. Note that this text is the value of the result variable that will be the empty
string until the player makes a choice. So, until the user makes a choice, line 44 will draw an
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empty string, so nothing will be drawn in the game window at this point. The last step (line 45) is
to draw the sign below the text message in the game window.
01
02
03
04
05
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

fileName = "501.jpg"
options = [
"Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY sign",
"Two-way traffic",
"Traffic queues likely on road ahead",
"Bend ahead to the left"
]
correctAnswer = 0
selectedOption = 0
result = ""
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
sign = Actor(fileName,topleft=(10,150))
def on_key_down(key):
global selectedOption,result
if key==keys.SPACE:
result = ""
selectedOption += 1
if selectedOption >= len(options):
selectedOption = 0
if key==keys.RETURN:
if selectedOption==correctAnswer:
result = "Correct answer!"
else:
result = "Wrong answer!"
def draw():
screen.clear()
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
screen.draw.text("Use <space> to browse options.",
(10,10),color="black")
screen.draw.text("Press <return> to choose option.",
(10,30),color="black")
for i,opt in enumerate(options):
if i==selectedOption:
c = "red"
else:
c = "black"
screen.draw.text(str(i)+") "+opt,(20,50+i*20),color=c)
screen.draw.text(result,(50,130),color="blue")
sign.draw()

The final step is to make the necessary extensions to the previous program to create the desired
quiz game. To do so we will add questions in the form of traffic signs and optional meanings for
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each one of them and revise somehow the use of keys in the keyboard so that the user can iterate
over the questions of the quiz proceeding to the next one after answering the current one. The
complete version of the code has been already presented in the sections above. In the following it
will be presented in parts with appropriate explanations.
The first part of the final version of the code, creates a list of Actor objects, each one
corresponding to a traffic sign that needs to be recognized by the player. For each sign a number
of alternative meanings are also specified along with the identification of the correct alternative.
At line 01 this list (signs) is specified and set initially to be the empty list. Lines 02-09 create the
first Actor object starting from its initialization (line 02) using the filename that contains the
graphic of the corresponding traffic sign and specifying the position of the sign in the game
window. Next 6 lines (03-08) define the options for the sign meaning. These options are defined
as a list property of the Actor object. Yet another property (options) is used to identify the
correct option (i.e. the meaning of the sign) which is defined at line 09 (property correctAnswer).
After setting up all Actor properties, the new object is appended to the signs list (line 10). The
same code pattern is repeated three more times (lines 12-20, 22-30 and 32-40) to define three
more Actors and insert them into the signs list. Four such objects are created in total and will be
used for the quiz game.
01
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04
05
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signs = []
s = Actor("501.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY sign",
"Two-way traffic",
"Traffic queues likely on road ahead",
"Bend ahead to the left"
]
s.correctAnswer = 0
signs.append(s)
s = Actor("504.1r.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Bend ahead to the right",
"Roundabout",
"T-junction ahead",
"Crossroads ahead"
]
s.correctAnswer = 3
signs.append(s)
s = Actor("521.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"National speed limits apply",
"Two-way traffic",
"Uneven road ahead",
"Slippery road ahead"
]
s.correctAnswer = 1
signs.append(s)
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

s = Actor("544.jpg",topleft=(10,150))
s.options = [
"Solo motor cycles prohibited",
"Tunnel ahead",
"Zebra crossing ahead",
"No overtaking"
]
s.correctAnswer = 2
signs.append(s)

The next lines of code set up the necessary global variables (lines 42-43) and define the
dimensions (lines 47-48) and the fill colour (line 49) of the game window. The things that are new
with respect to the previous program, are global variables curSign and changeSign. curSign is
initialized by removing and using the last item of the signs list (the pop() method used in line 42
removes the last element of a list and returns the corresponding object as a result). This variable
stores the sign that will be presented to the player, the current sign. The changeSign holds a
logical value and is initialized to False. This variable signifies when it is time to change the current
sign, i.e. after the player has chosen to give his guess on its meaning. We will see how this is
achieved next. The selectedOption and result variables have the same meaning and function as in
the previous program.
42
43
44
45
46
47
48
49
50

curSign = signs.pop()
changeSign = False
selectedOption = 0
result = ""
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)

The next code fragment presents the on_key_down(key) function that is called by Pygame Zero
whenever a key is pressed on the keyboard. As it we have already noted this is a function that
works in coordination with the draw() function. The on_key_down(key) function updates the
global variables, as required, to reflect player moves while the draw() function updates the
information presented on screen. In particular, if the user presses the <space> key,
the on_key_down(key) function will update the selectedOption variable (in a similar way as the
previous program did) in order to iterate over the available alternative meanings of the sign
presented (lines 64-65). Furthermore, if the key is pressed after the user has made a choice, then
then next traffic sign should be presented. This case is signified by the value of the changeSign
variable that will be True in this case. The corresponding code to handle the change of the sign
presented is at lines 55-61. In particular, this code starts with an attempt to pop the last element
of the signs list (lines 55-56). If the list is empty (due to previous pop ups) the IndexError
exception will be raised and the code at line 58 will be executed that will assign the value None to
the curSign and will have the consequence of terminating the program. Furthermore, after
changing the current sign, the selected option is initialized to 0 (line 59) and the result (message
to be presented if the user selects the correct or wrong option) is set to the empty string (line 60).
Finally the changeSign is set to False as initially when the program is first run so that the next
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time <space> is pressed, the program will iterate over the alternative options of the meaning of
the current sign.
Lines 67 - 72 define how the program reacts whenever the player presses the <return> key. This
is the case when the player chooses the selected option for the meaning of the current sign. The
code compares the value of selectedOption to the property correctAnswer of the curSign object
and if they are the same, the result variable is assigned to the text "Correct! Press <space> to
proceed." so that the player will be subsequently informed (after the draw function will execute to
update the game window). In a similar way, if the selected option is not the correct one, the value
of variable result will be set to "Wrong! Press <space> to proceed." sdf In both cases the
changeSign variable is set to True (line 72) so that the next time the user presses the <space>
key, the code at lines 55-61 will be executed to change the current sign presented on the game
window.
51 def on_key_down(key):
52
global curSign,changeSign,selectedOption,result
53
if key==keys.SPACE:
54
if changeSign:
55
try:
56
curSign = signs.pop()
57
except IndexError:
58
curSign = None
59
selectedOption = 0
60
result = ""
61
changeSign = False
62
else:
63
result = ""
64
selectedOption += 1
65
if selectedOption >= len(curSign.options):
66
selectedOption = 0
67
if key==keys.RETURN:
68
if selectedOption==curSign.correctAnswer:
69
result = "Correct! Press <space> to proceed."
70
else:
71
result = "Wrong! Press <space> to proceed."
72
changeSign = True
73
The final part of the program code is the draw() function as shown next. This function ensures
that the information presented on the game window is correctly updated each time a global
variable changes. Lines 75-76 clear the game window and fill it with the
SCREEN_FILL_COLOR. If no current sign is available to be presented, it means that all quiz
questions have been presented and the game should finish (lines 77-80) An appropriate GAME
OVER message is drawn (lines 78-79) and the function is terminated (line 80). Otherwise, the
rest of the code executes: Messages about the available user moves are presented (lines 81-84),
optional meanings of current sign are drawn with selected option indicated with red font (lines
85-90) and the graphic of the current sign is drawn (line 91).
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74 def draw():
75
screen.clear()
76
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
77
if curSign == None:
78
screen.draw.text("GAME OVER",(150,290),
79
fontsize=48,color="red")
80
return
81
screen.draw.text("Use <space> to select option.",
82
(10,10),color="black")
83
screen.draw.text("Press <return> to enter choice.",
84
(10,30),color="black")
85
for i,opt in enumerate(curSign.options):
86
if i==selectedOption:
87
c = "red"
88
else:
89
c = "black"
90
screen.draw.text(str(i)+") "+opt,(20,50+i*20),color=c)
91
screen.draw.text(result,(50,130),color="blue")
92
curSign.draw()
TIME FOR FUN

Now that you have developed your first Python game with Pygame Zero, you are ready to put
your imagination in action to make it more interesting. Here are a few ideas for further
enhancements and extensions:
1. Modify the program we have developed in this lab activity to count the number of
questions that were answered correctly and present it when the game is over.
2. Extend the number of questions using the traffic signs. For each new sign that you add in
the program, create an appropriate options list by mixing the correct description of each
sign with other descriptions.
3. Modify the program we have developed in this lab activity so that it does not stop after
the presentation of the questions but continues with all the questions that were not
answered correctly by the player. This is repeated until the player answers all the
questions correctly.
4. Modify the program we have developed in this lab activity to work with two push button
connected to a GPIO pin of the Rasberry as we have seen in the lab on Lights, Sounds
and Buttons. One of the push buttons represents YES and the other NO so that the
player can select the appropriate one to answer each question presented on screen.
5. Modify further the previous version by introducing two LEDs, one red and one green.
Whenever the user answers correctly, the green LED should flash following an
appropriate pattern. If the user answers incorrectly, the red LED should flash.
ON YOUR OWN NOW !

Beyond the above enhancements, you can develop a variety of interesting games using Pygame
Zero. Using the program developed in this lab activity as skeleton you can develop your own quiz
game in your favourite school subject like history, geography, physics, or even mathematics. The
idea is to find some appropriate images and build your quizzes using these images. Each image
should be associated with a number of possible alternative meanings one of which will be true.
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SOUNDS AND M USI C IN P YG AM E ZE RO

Sounds and Music can make a game really exciting. Pygame Zero supports the incorporation of
Sound and Music in your games. Pygame Zero can load sounds in .wav and .ogg formats. The
first is very convenient for sound effects. OGG is better for music. It is a compressed format.
You can find free .ogg and .wav files online so that you can enhance your games.
To use sounds and music you have to put the corresponding files in the sounds and music
folders of your project the same way as you put image files in the images folder. Having done so,
you can use the play() method to play your sounds and music. You can find out more on how to
use
sounds
and
music
at
https://pygame-zero.readthedocs.io/en/stable/builtins.html
Using sounds, you can enhance the quiz game with interesting sound effects when the player
iterates over the options of a quiz question as well as to report that a player choice was correct or
wrong.
ASSESSMENT

1. Select which one of the following statements is correct.
a. A class is a blueprint for an object
b. Only one object can be created from a certain class
c. Both a and b above are correct
d. Neither a nor b above is correct
2. Consider the following statement: “The first argument of every class method is always a
reference to the current instance of the class. By convention, this argument is always named
self”. Select which one of the following options is correct.
a. The statement is always correct
b. The statement is always incorrect
c. The statement is always correct only for the __init__ class method
d. The statement is correct for all class methods except for __init__
3. Function __init__()
a. initializes a class so that it can be used
b. initializes all attributes of an object to zero values
c. is called just after a new object is created
d. is called when an object is deleted
4. Select the correct output of the following code.
class Pair:
def __init__(self, a = 0, b = 0):
self.a = a+1
self.b = b+1
p = Pair()
print(p.a, p.b)
a. 0 0
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b. 1 1
c. 0,0
d. 1,1
5.
Select the option that best describes what will be shown if the following code is run in
Mu editor in Pygame Zero mode:
WIDTH = 300
HEIGHT = 300
def draw():
screen.fill((0, 255, 0))
a. Nothing will happen because the code is not syntactically correct
b. A window will be presented filled with green colour
c. A rectangle 300 X 300 pixels will be drawn with red perimeter
d. A rectangle 300 X 300 pixels will flash for 300 milliseconds
6.
Select from the options below the one that represents the correct subfolder name in your
Pygame Zero project folder where all images should be put:
a. pictures
b. figures
c. actors
d. images
7.
Select from the options below the one that corresponds to the name of the Pygame Zero
class that is used to define and handle sprites:
a. Actor
b. Sprite
c. Graphic
d. Object
8.
Select from the options below the correct function name used in Pygame Zero to display
the current position of all sprites:
a. draw
b. update
c. loop
d. setup
9.
Select from the options below the correct function name used in Pygame Zero to define
the behaviour of a game when a key is pressed on the keyboard:
a. key()
b. key_pressed()
c. on_key_down()
d. on_key_pressed()
10.
To draw some text in Pygame Zero, we use the function:
a. draw()
b. text()
c. screen.draw()
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d. screen.draw.text()
Correct answers: 1(a), 2(a), 3(c), 4(b), 5(b), 6(d), 7(a), 8(a), 9(c), 10(d)

MORE ABOUT OBJECTS AND PYGAME ZERO - YET ANOTHER QUIZ GAME
AIM

The aim of this practical lab activity is to go deeper in Pygame Zero and object-oriented
programming in Python. You will explore class inheritance to make your code more modular and
reusable. Furthermore, you will learn how to move graphical elements in Pygame Zero. The game
that you will develop makes considerable use of randomness so that will have a different
behaviour each time is run.
SYNOPSIS

The program of this lab activity implements a more elaborate quiz on traffic signs. The quiz is
different each time the program is run. It randomly selects traffic signs and prompts the user to
select the correct visual representation of sign given its description. The player is able to select a
choice from the set of available choices and see if it is correct or not. This process is repeated for
the questions in the quiz.
To be more specific, the quiz game of this lab activity, reads 88 images of traffic signs from
https://www.dropbox.com/sh/njrl1xvbn8in8re/AAAM6i-PCnP1tPUBnAF2mx2Qa?dl=0 and
then shuffles them randomly and finally groups them in 22 groups of four traffic signs each.
Each group is presented as a quiz question. One of the four traffic signs of the group is randomly
selected to be the sign that the player should identify given its meaning. The user can iterate
between the graphic symbols of the traffic signs in each group and select the one that could
match the given description. If the choice is correct, the player’s score is increased. At the end of
the quiz game, the final score of the player is presented.
The complete code of this quiz game is given next:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

from random import shuffle,choice
from signfiles import allSigns
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
N_OPTIONS = 4
result = ""
score = 0
nQuizzes = 0
changeQuiz = False
class Sign(Actor):
def __init__(self,img,desc):
super().__init__(img, topright=(0,150))
self.description = desc
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17
def enterWindow(self):
18
self.right = 0
19
animate(self,"accel_decel",1,None,left=20)
20
def exitWindow(self):
21
animate(self,"accel_decel",1,None,left=500)
22
23 def initialize():
24
global signs,totalQuizes
25
signs = list()
26
for f,d in allSigns.items():
27
signs.append(Sign(f[:-4],d))
28
shuffle(signs)
29
totalQuizes = len(signs) // N_OPTIONS
30
nextQuiz()
31
32 def nextQuiz():
33
global signs,quizSigns
34
global signPresIdx,quizBase
35
if len(signs)<N_OPTIONS:
36
quizSigns = None
37
return
38
quizSigns = signs[:N_OPTIONS]
39
signs = signs[N_OPTIONS:]
40
signPresIdx = 0
41
quizSigns[signPresIdx].enterWindow()
42
quizBase = choice(quizSigns)
43
44 def on_key_down(key):
45
global signPresIdx,result
46
global score,nQuizzes,changeQuiz
47
if not quizSigns:
48
return
49
if key==keys.SPACE:
50
if changeQuiz:
51
nextQuiz()
52
changeQuiz = False
53
else:
54
quizSigns[signPresIdx].exitWindow()
55
signPresIdx = (signPresIdx + 1) % len(quizSigns)
56
quizSigns[signPresIdx].enterWindow()
57
result = ""
58
if key==keys.RETURN:
59
if quizBase==quizSigns[signPresIdx]:
60
result = "Correct! Press <space> for next quiz."
61
score += 1
62
else:
63
result = "Wrong! Press <space> for next quiz."
64
nQuizzes += 1
65
changeQuiz = True
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66
67 def draw():
68
screen.clear()
69
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
70
if not quizSigns:
71
screen.draw.text("GAME OVER",(150,290),
72
fontsize=48,color="red")
73
screen.draw.text("Your score: "+str(score)+
74
"/"+str(nQuizzes),(120,330),
75
fontsize=48,color="red")
76
return
77
for s in quizSigns:
78
s.draw()
79
screen.draw.text("Your score: "+
80
str(score)+"/"+str(nQuizzes),
81
(10,20),color="black")
82
screen.draw.text("Use <space> to iterate signs.",
83
(10,40),color="black")
84
screen.draw.text("Press <return> to enter choice.",
85
(10,60),color="black")
86
screen.draw.text("Sign to find:",
87
(10,80),color="red")
88
screen.draw.text(quizBase.description,
89
(50,100),color="red")
90
screen.draw.text(result,(50,120),color="blue")
91
92 initialize()
Note that the code above uses an external module that defines an appropriate data structure that
corresponds
to
the
file
names
of
traffic
signs
in
https://www.dropbox.com/sh/njrl1xvbn8in8re/AAAM6i-PCnP1tPUBnAF2mx2Qa?dl=0 with
the description of each sign as a string. This module is named signfiles and the corresponding
data structure is stored in variable allSigns that is imported in line 02. The complete code in this
module is given below. Note once more that all images along with the corresponding traffic sign
descriptions
have
been
taken
from
https://www.gov.uk/guidance/traffic-sign-images.
01 allSigns = {
02
'501.jpg': 'Junction ahead controlled by a STOP or GIVE WAY
sign',
03
'504.1r.jpg': 'Crossroads ahead',
04
'505.1.jpg': 'T-junction ahead (left)',
05
'505.1r.jpg': 'T-junction ahead (right)',
06
'506.1rr.jpg': 'Side road ahead (right)',
07
'506.1ll.jpg': 'Side road ahead (left)',
08
'507.1.jpg': 'Staggered junction ahead (left/right)',
09
'508.1.jpg': 'Traffic merges ahead from the left',
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

'509.1.jpg': 'Traffic merges ahead onto main carriageway from
the left',
'510.jpg': 'Roundabout',
'512.2.jpg': 'Junction on right bend ahead',
'512.2l.jpg': 'Junction on left bend ahead',
'512.jpg': 'Bend ahead to the right',
'512l.jpg': 'Bend ahead to the left',
'513.jpg': 'Double bend or series of bends ahead, first to
the left',
'513r.jpg': 'Double bend or series of bends ahead, first to
the right',
'516.jpg': 'Road narrows on both sides ahead',
'517.jpg': 'Road narrows on right ahead',
'517l.jpg': 'Road narrows on left ahead',
'520.jpg': 'Dual carriageway ends ahead',
'521.jpg': 'Two-way traffic',
'522.jpg': 'Two-way traffic on route crossing ahead',
'523.1.jpg': 'Steep hill downwards ahead (10%)',
'524.1.jpg': 'Steep hill upwards ahead (20%)',
'528.jpg': 'Hump bridge ahead',
'529.1.jpg': 'Tunnel ahead',
'529.jpg': 'Opening or swing bridge ahead',
'543.jpg': 'Traffic signals ahead',
'544.1.jpg': 'Pedestrians in road ahead',
'544.2.jpg': 'Frail or disabled pedestrians likely to cross
road ahead',
'544.jpg': 'Zebra crossing ahead',
'545.jpg': 'Children going to or from school or playground
ahead',
'549.jpg': 'Sheep likely to be in road ahead',
'550.1.jpg': 'Accompanied horses or ponies likely to be in or
crossing road ahead',
'550.2.jpg': 'Horse drawn vehicles likely to be in road
ahead',
'550.jpg': 'Wild horses or ponies likely to be in road
ahead',
'551.1.jpg': 'Migratory toad crossing ahead',
'551.2.jpg': 'Wild fowl likely to be in road ahead',
'551.jpg': 'Wild animals likely to be in road ahead',
'554.2.jpg': 'Risk of ice or packed snow ahead',
'555.1.jpg': 'Water course alongside road ahead',
'555.jpg': 'Quayside or river bank ahead',
'556.1.jpg': 'Soft verges ahead',
'556.jpg': 'Uneven road ahead',
'557.jpg': 'Slippery road ahead',
'558.1.jpg': 'Low flying helicopters or sudden helicopter
noise likely ahead',
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

'558.jpg': 'Low flying aircraft or sudden aircraft noise
likely ahead',
'559.jpg': 'Risk of falling or fallen rocks ahead',
'562.jpg': 'Other danger ahead. Plate beneath indicates the
nature of the hazard',
'581.jpg': 'Side winds likely ahead',
'582.jpg': 'Slow moving military vehicles likely to be
crossing or in the road',
'583.jpg': 'Slow moving vehicles likely on incline ahead',
'584.jpg': 'Traffic queues likely on road ahead',
'601.1.jpg': 'Stop before crossing the traverse line on the
road and ensure the way is clear before entering a major road',
'606b.jpg': 'Vehicular traffic must proceed in the direction
indicated by the arrow',
'609a.jpg': 'Vehicular traffic must turn ahead in the
direction indicated by the arrow',
'610.jpg': 'Vehicular traffic passing the sign must keep to
the left of the sign',
'611.1.jpg': 'Vehicles entering the junction must give way to
traffic to vehicles coming from the right',
'611.jpg': 'Vehicular traffic may reach the same destination
by passing either side of the sign',
'612.jpg': 'No right turn for vehicular traffic',
'613.jpg': 'No left turn for vehicular traffic',
'614.jpg': 'No U-turns for vehicular traffic',
'615.jpg': 'Priority must be given to vehicles from the
opposite direction',
'616.jpg': 'No entry for vehicular traffic',
'617.jpg': 'All vehicles prohibited except pedal cycles being
pushed by pedestrians',
'619.1.jpg': 'Motor vehicles except solo motor cycles
prohibited',
'619.2.jpg': 'Solo motor cycles prohibited',
'619.jpg': 'Motor vehicles prohibited',
'622.1a.jpg': 'Goods vehicles exceeding a gross weight of
7.5T prohibited',
'622.2.jpg': 'End of prohibition of goods vehicles exceeding
the maximum gross weight indicated in a previous sign',
'622.5.jpg': 'Horse drawn vehicles prohibited',
'622.6.jpg': 'Ridden or accompanied horses prohibited',
'622.7.jpg': 'Towed caravans prohibited', '625.1.jpg':
'Pedestrians prohibited',
'629.1.jpg': "Vehicles exceeding 32'-6'' in length indicated
prohibited",
'629.jpg': "Vehicles exceeding 6'-6'' in width indicated
prohibited",
'632.jpg': 'No overtaking',
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

'670.jpg': 'Maximum speed limit of 40 miles per hour',
'670v20.jpg': 'Maximum speed limit of 20 miles per hour',
'670v50.jpg': 'Maximum speed limit of 50 miles per hour',
'670v60.jpg': 'Maximum speed limit of 60 miles per hour',
'671.jpg': 'National speed limits apply',
'672.jpg': 'Minimum speed limit of 30 miles per hour',
'672v40.jpg': 'Minimum speed limit of 40 miles per hour',
'673.jpg': 'End of 30 miles per hour minimum speed limit',
'673v40.jpg': 'End of 40 miles per hour minimum speed limit',
'7001.jpg': 'Road works or temporary obstruction of the
carriageway ahead'
87 }
88
In the theory section below we will see that this type of data structures are called dictionaries and
can be used to define mapping between keys and corresponding values. This way, the above
defined dictionary allSigns defines a mapping between filenames of traffic signs and the
description of each traffic sign. Note also that in this dictionary both keys and values are strings
that are defined using simple quotes. This is an equivalent representation of string as the one that
uses double quotes. In other words the string 'my name is Nick' is exactly the same as “my name
is Nick”.
THEORY

The theory of the lab activity can be divided into three major parts: The first part refers to
dictionaries, a very important and extremely useful Python data structure that can be used to
create mapping between keys and values. The second part presents class inheritance in Python
which is a very powerful object-oriented programming feature that facilitates code modularity
and reusability. The third part presents how movement is handled in Pygame Zero.
Dictionaries
Dictionaries are essentially mappings between keys and values. They are very convenient in cases
where there is a need to associate a certain value or object with another value or object. For
example, the following dictionary is a more convenient way to associate months with the number
of days they have in a typical year:
days = { "January" : 31, "February": 28, "March" : 31, "April" : 30,
"May" : 31, "June" : 30, "July" : 31, "August" : 31, "September" : 30, "October" : 31, "November"
: 30, "December" : 31}
Note that the items in a dictionary come into pairs with key:value separated by a semi-colon and all
of them are enclosed in curly brackets { }.
To access the elements in a dictionary, the brackets notation is used as in lists. However, inside
the brackets, keys are used and not number indices as in the case of lists. For example, the
following expressions can be used to find or change the number of days in certain months:
print("January has ",days["January"]," days.")
days["February"]=29
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Consequently, there are several alternative ways to define a dictionary:
 By providing all key:value pairs inside brackets:
d = {'foo': 100, 'bar': 200, 'baz': 300}


By defining one by one its key:value pairs:
d = {}
d['foo'] = 100
d['bar'] = 200
d['baz'] = 300



By creating a dict object with appropriate initialization as a comma separated list of
key=value constructs:
d = dict(foo=100, bar=200, baz=300)



By creating a dict object with appropriate initialization as a list of (key,value) tuples
d = dict([
('foo', 100),
('bar', 200),
('baz', 300)
])

Class inheritance
In many cases there is a need to extend an existing class with additional functionality in order to
adapt to the needs of applications. For example, it may be useful to extend the Question class
already developed in the section on Theory in the previous lab activity to provide functionality
for other possible forms of questions.
So, let us see again the Question class with its __init__ and other methods that defines a
convenient way of managing multiple choice questions:
01
class Question:
02
def __init__(self,inter,opt,corr):
03
self.interrogative = inter
04
self.options = opt
05
self.correctAnswer = corr
06
def isCorrectAnswer(self,ans):
0708
return self.options[self.correctAnswer]==ans
09
def isCorrectAnswerByIndex(self,ansIdx):
return self.correctAnswer==ansIdx
We would like to have a YesNoQuestion class that will offer only two possible options: "Yes"
and "No".
10 class YesNoQuestion(Question):
11
def __init__(self,inter,corr):
12
super().__init__(inter,["No","Yes"],corr)
13
We see that this new class is defined with a direct reference to the Question class in line 10 inside
parentheses. This is the standard way of defining a subclass of a superclass: By writing the name
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of the superclass inside parentheses in the subclass definition. This way the new class inherits all
properties and methods from the superclass. In our case the methods isCorrectAnswer() and
isCorrectAnswerByIndex() are both inherited and can be used in instances of the
YesNoQuestion class. Furthermore, note that the __init__ method of the subclass calls the
corresponding method of the superclass using super(). The parameters used in the initializer of
the superclass ensure that the correct initialization will take place with the list of options set to
["No","Yes"]. Not that using this order of the values in the options list, we assume a certain
correspondence of arithmetic values (indices) for No (0) and Yes (1). Keep this in mind for the
next steps.
What happens if we create an object of this class and use the method isCorrectAnswer() that was
initially defined in the Question class? Let us try the following code:
14 q3 = YesNoQuestion("Bright, fluorescent colors make pedestrians more visible at night.",1)
print(q3.interrogative)
print("Select the correct answer by corresponding number:")
15 for idx,option in enumerate(q1.options):
16
print(idx+") "+option)
17 ansIndx = int(input())
18 if q3.isCorrectAnswerByIndex(ansIndx):
19
print("You are right!")
20 else:
21
print("Your are wrong.")
22
23
Running the above code, we will see that it demonstrates the expected behaviour: It presents a
yes/no question to the user, accepts his/her answer and prints an appropriate message depending
on the correctness of the answer given. The methods and corresponding behaviour that have
been inherited by the Question class make this possible.
As a final note, we should mention that a subclass may rewrite the code of a method that has
been initially specified in its superclass. In this case, when this method is called for an instance of
the subclass, the code that was given in the definition of the subclass will be called.
Movement and Animation in Pygame Zero
Pygame Zero offers many features for animating your sprites (instances of the Actor class). The
most simple way of moving around an actor is by setting its pos property. This property takes
two values, the x-coordinate and the y-coordinate of the point in game window where the actor
should be positioned. For example, executing car.pos = 100, 56 will position the car actor at
point 100,56 inside the game window.
But how the position point is specified given that the actor is represented by an image that has a
certain extent horizontally and vertically? To address this issue, Pygame Zero introduces the
concept of anchor position. By default, the anchor position is the center of the rectangle that
encloses the graphic representation of an actor. Consequently, the pos property refers to the
center of the actor (and so do the x and y coordinates).
In many cases, it is desirable to set the anchor point to another part of the sprite. To facilitate
this, it is possible to define the anchor position when creating an Actor using the anchor
parameter of the class initializer. This parameter is specified as a tuple ((xanchor, yanchor), where
the values can be floats (numbers) or the strings left, center/middle, right, top or bottom as
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appropriate. Similarly, you can also set the initial position of the actor when it is created, by
passing one of these as a keyword argument during initialization: topleft, topright, bottomleft,
bottomright, midtop, midleft, midright, midbottom or center. The meaning of these parameters is
straightforward.
Furthermore, Pygame Zero provides a number of positioning properties that do not depend on
the anchor position and can be used to directly change where an actor is place in the game
window. These Actor properties are four single number arguments: top, left, bottom, right,
centerx, centery and nine 2-number arguments: topleft, bottomleft, topright, bottomright,
midtop, midleft, midbottom, midright, center.
To animate an actor one way is to use the above mentioned properties and ensure that an
appropriate change is made before drawing an actor via the draw method. To achieve this
updating of actor properties, Pygame Zero will call an update() function once in every frame. A
frame can be considered as corresponding to a small time step (a fraction of a second) that has
elapsed between each call to update(). Regardless of the exact duration of this time step, you can
just move objects by a fixed number of pixels per frame (or accelerate them by a fixed constant,
etc.). This is achieved by changing their position inside the update() function. Then a subsequent
execution of the draw() function will present it at its new position. Functions draw() and update()
work, as you can now understand in similar ways but are used for different purposes. The draw()
function presents the current position of all actors while the update() function is used to move
them by changing their position.
To facilitate animation of actor objects Pygame Zero also offers the animate() function. This
function can be used to automatically handle the gradual change of an actors property (such as its
position), frame-by-frame, in order to achieve many interesting animation effects. We will see
how to use it in the next section of this lab activity to animate the traffic signs in the quiz game
we will develop.
P R ACTI CE

Let us now see step-by-step how the program of this lab activity is developed. The program will
use the shuffle() and choice() functions from the random module. The first function randomly
shuffles the elements of a list and we will use it to shuffle the list of traffic signs to be used in the
quiz game. The choice() function is used to select a random element from a list. Consequently,
the program below line 01) makes the necessary imports. Furthermore, the program will import
the external module sign files that define a dictionary mapping the filenames of the traffic signs
we will use with their descriptions. The complete listing of this external module has been given in
the sections above.
Lines 04 - 11 provide the necessary definitions for the global variables. The first three refer to
game window width and height in pixels and the fill colour we will use to clear fill the game
windows every time we draw on it the graphic elements that represent the traffic signs along with
the text messages for the player. The rest of the code defines global variables that will help us in
coordinating the program functions and especially the functions that handle user input and
consequently adjust program status and the draw() function that presents all information in the
game window. These global variables and their meaning are:


The result variable (line 08) is a string that is used to present the result after the player
makes a choice. Initially it contains the empty string. If the player makes a correct choice,
it will be assigned to an appropriate value to signify correct choice. If the player’s choice
is wrong, the assigned value will be analogous.
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03
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06
07
08
09
10
11
12

The score variable (line 09) holds a number that corresponds to the number of correct
answers given by the player.
The nQuizzes variable (line 10) counts the number of quizzes that have been asked to the
player.
The changeQuiz variable (line 1) is a boolean variable that will change to True whenever
it is time to present the next quiz to the player. That happens after the player has
answered the current quiz.

from random import shuffle,choice
from signfiles import allSigns
WIDTH = 500
HEIGHT = 600
SCREEN_FILL_COLOR = (255,255,255)
N_OPTIONS = 4
result = ""
score = 0
nQuizzes = 0
changeQuiz = False

Following the definition of global variables, the next fragment of the code (lines 13-22) defines
the Sign class as a subclass of the Actor class. This class incorporates all the necessary
functionality to create sprites using the traffic signs. In particular, the __init__ method of the
Sign class (lines 14-16) will create a new Sign object using a certain image and textual description
of the corresponding sign that are passed as parameters. The __init__ method of the Actor
superclass is called at line 15 to set up the new object and place it at the desired position (just
outside the game window to the left so that its right boundary will be at y-coordinate 0. The class
also defines to methods that handle the animated entry and exit of the graphical representation of
sign in and out of the game window (lines 17-21). Both methods use the animate() method of
Pygame Zero with the acceleration / deceleration animation effect. This effect starts the
animation slowly, gradually accelerates and then decelerates. The left property is used in the
animation. In the enter window animation, the left side of the entering sign will gradually increase
until it takes the value 20 (line 19). Then, during the exit window animation, it will gradually
increase until the sprite goes out of the game window, i.e. its left property becomes 500 (line 21)
which is the right boundary of the game window (its total WIDTH is 500, see line 04)
13 class Sign(Actor):
14
def __init__(self,img,desc):
15
super().__init__(img, topright=(0,150))
16
self.description = desc
17
def enterWindow(self):
18
self.right = 0
19
animate(self,"accel_decel",1,None,left=20)
20
def exitWindow(self):
21
animate(self,"accel_decel",1,None,left=500)
22
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The function defined next, is the initialize() function that ensures that all global variables are
correctly set. In particular this variable creates a list that stores all Actor objects. This is the
variable signs that is initialized in lines 25-27 and shuffled at line 28 so that the quizzes created
next are never the same as the program runs again and again. The total number of quizzes is
defined as the total number of signs divided by 4 (the value of the global variable N_OPTIONS
(line 29). This is because we create a quiz question for each group of four signs after shuffling the
corresponding list. The function nextQuiz() that is called last (line 30) ensures that the first quiz
question will be created. This function will be called whenever the program needs to proceed to
the next quiz as we will shortly see.
23 def initialize():
24
global signs,totalQuizes
25
signs = list()
26
for f,d in allSigns.items():
27
signs.append(Sign(f[:-4],d))
28
shuffle(signs)
29
totalQuizes = len(signs) // N_OPTIONS
30
nextQuiz()
31
Let us see in more detail how the nextQuiz() function is defined. Its logic is very simple: It takes
the four top objects of the signs list, it puts them in a separate list (quizSigns), and then removes
these objects from the signs list. These list management operations use the list slicing: At line 38
the top objects are put in quizSigns list to be used as the content of the next quiz question. At
line 39 the signs list is updated by removing the top items used in quizSigns. Next, the global
variables necessary for the presentation of the quiz signs are set up and the animation effect for
the first quiz sign to enter the game window is initiated (lines 40-43).
In case there are not enough objects to do these operations, the quizSigns is set to None and the
function stops (lines 35-37). This special value will result in presenting the GAME OVER
message with the player score, as we will see later.
32 def nextQuiz():
33
global signs,quizSigns
34
global signPresIdx,quizBase
35
if len(signs)<N_OPTIONS:
36
quizSigns = None
37
return
38
quizSigns = signs[:N_OPTIONS]
39
signs = signs[N_OPTIONS:]
40
signPresIdx = 0
41
quizSigns[signPresIdx].enterWindow()
42
quizBase = choice(quizSigns)
43
The next two methods are the on_key_down(key) to handle user input (pressing keys on the
keyboard) and the draw() to handle game window updates. We have already seen from the
previous lab activity how these two functions cooperate together in order to achieve the desired
behaviour of the game. The draw() function (lines 67-90) is called by Pygame Zero in each frame
to draw graphics in the game window. The on_key_down(key) at lines 44-65 is called by Pygame
Zero whenever a key is pressed on the keyboard. The information about the key pressed, is
passed as a parameter to the function.
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Let us now see how these functions are defined in order to achieve the desired behaviour in the
game. The on_key_down(key) function will ensure that all global variables are correctly updated
whenever the player presses any key. On the other side, the draw() function will use the values of
the global variables to update the game window presenting the necessary messages and animating
traffic signs when the player iterates over the options of quiz question.
The on_key_down(key) function first tests to see if there is a quiz to present and iterate its sings,
in the first case. This check is done at line 47. If` quizSigns is None, meaning that the player has
passed through all the quiz questions, then the function returns and no further actions are taken
(line 48). If there is a quiz active, then, depending on the keys pressed by the player, different
actions are triggered.
Lines 49-57 specify what happens when the player presses the <space> key. Two cases are
possible:




Lines 54-56: The player presses the <space> key to iterate over the options of the quiz
question (i.e. see the alternative signs animated one by one so that the player could make
a choice)
LInes 50-52: The player presses the <space> key to proceed to the next quiz question,
that is after having made a choice for the current quiz game.

In both cases, the result string is initialized to the empty string (line 57) so that in case there was a
player choice previously, it will be cleared from the screen.
Lines 58-65 specify what happens when the player presses the <return> key. The player choice is
compared with the correct answer quizBase (line 59). If the values are equal, this means that the
player made the correct choice and the result string is set to "Correct! Press <space> for next
quiz." (line 60) and the player score is increased (line 61). If not, the result string is set to
"Correct! Press <space> for next quiz." (line 63). In both cases the number of quizzes that have
been already presented to the player, is increased (line 64). Finally, at line 65, the changeQuiz
variable is set to True so that after the player has answered a quiz, the next quiz is presented. This
is achieved by subsequent execution of code at lines 50-52 when the user presses the <space> ,
following the prompt and as we have already described.
44 def on_key_down(key):
45
global signPresIdx,result
46
global score,nQuizzes,changeQuiz
47
if not quizSigns:
48
return
49
if key==keys.SPACE:
50
if changeQuiz:
51
nextQuiz()
52
changeQuiz = False
53
else:
54
quizSigns[signPresIdx].exitWindow()
55
signPresIdx = (signPresIdx + 1) % len(quizSigns)
56
quizSigns[signPresIdx].enterWindow()
57
result = ""
58
if key==keys.RETURN:
59
if quizBase==quizSigns[signPresIdx]:
60
result = "Correct! Press <space> for next quiz."
61
score += 1
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62
63
64
65
66

else:
result = "Wrong! Press <space> for next quiz."
nQuizzes += 1
changeQuiz = True

The draw() function presented in the code below, as already noted, uses the global variables as
they are updated by the on_key_down(key) function, to present all information to the player.
Initially it clears the screen and fills it with the screen fill colour (lines 68-69). Then it checks if
the game over condition has been met (if-statement at line 70). If this is True, it presents a
GAME OVER message (lines 71-72) and the final player score (lines 73-75). After that, the
function returns, no further actions are taken.
If the game over condition is not met, lines 77-90 are executed. All signs of the current quiz
question are drawn (lines 77-78) first. Note here that, depending on what animations have been
initiated for the iteration of the quiz question signs, this drawing operations will show the signs
gradually moving as to achieve the corresponding animations. Lines 79-90 handle the drawing of
text in the game window. The player score is presented (lines 79-81) and messages that inform
the user about available actions using keyboard keys are drawn (lines 82-85). The description of
the sign that the player should identify are presented next (lines 86-89). The last text drawing
action (line 90) presents the contents of the global variable result. As already noted above, this
variable is changed each time the player makes a choice (pressing the <return> key) and,
depending on the correctness of the choice informs the player it was correct or wrong and also
prompts the player to press the <space> key to proceed to the next quiz question.
67 def draw():
68
screen.clear()
69
screen.fill(SCREEN_FILL_COLOR)
70
if not quizSigns:
71
screen.draw.text("GAME OVER",(150,290),
72
fontsize=48,color="red")
73
screen.draw.text("Your score: "+str(score)+
74
"/"+str(nQuizzes),(120,330),
75
fontsize=48,color="red")
76
return
77
for s in quizSigns:
78
s.draw()
79
screen.draw.text("Your score: "+
80
str(score)+"/"+str(nQuizzes),
81
(10,20),color="black")
82
screen.draw.text("Use <space> to iterate signs.",
83
(10,40),color="black")
84
screen.draw.text("Press <return> to enter choice.",
85
(10,60),color="black")
86
screen.draw.text("Sign to find:",
87
(10,80),color="red")
88
screen.draw.text(quizBase.description,
89
(50,100),color="red")
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screen.draw.text(result,(50,120),color="blue")

The last line of the program shown below, is executed whenever the program is run and will call
the initialize() function to ensure that all global variables are correctly initialized as we have seen
when discussing the code of this function.
92 initialize()

TIME FOR FUN

Here are a few ideas for further enhancements and extensions on the quiz game:
1. Modify the program we have developed in this lab activity to support multi-player game.
In this version, the number of players will be specified at the beginning and then each
player in turn will be asked a number of quiz questions. In each such round random
shuffling of the existing traffic signs will be done to ensure that no two players have the
same set of quiz questions. To differentiate the players, their names will be asked before
they start playing. No two names could be the same. Your program will store the players’
scores in a dictionary using the players’ names as the keys and the score of each player as
the corresponding value. At the end of the game, your program should present all player
names and their scores.
2. Experiment with different kinds of animation effects to make the iteration over signs in
each quiz question more interesting. You can see animation options from:
https://pygame-zero.readthedocs.io/en/stable/builtins.html#animations.
3. Modify the program we have developed in this lab activity to work with two push button
connected to a GPIO pin of the Rasberry as we have seen in the lab activities presented
in the fourth lab. One of the push buttons will replace the <space> key used in this lab
activity and the other the <return> key.
4. Further modify the previous version by introducing a buzzer. Whenever the user answers
correctly, the buzzer should output a certain pattern of beeps. If the user answers
incorrectly, the buzzer should output a different pattern of beeps.
ON YOUR OWN NOW !

Using the program developed in this lab activity as skeleton you can develop your own quiz game
in your favourite school subject like history, geography, physics, or even mathematics. The idea is
to find some appropriate images and build your quizzes using these images. Each quiz should
correspond to a certain question and each alternative option that the user could select could be
represented by an image. Build your code as general as possible so that you could easily replace
quizzes and images, without the need to change your code.
ROTATI NG ACTORS I N P YGAM E ZE RO
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Apart from moving Actors using their position in Pygame Zero, we can also rotate them around
their anchor point. To achieve this, we need to change the angle property of an Actor object. Use
this property and the techniques you have learned in this lab activity to enhance the animation
effects when iterating over the traffic signs during a quiz question. Apart from entering and
exiting the game window, make them rotate along their route.
ASSESSMENT

1. If d={1:"one",2:"two",3:"three",4:"four",5:"five"} select which is the correct expression to
remove the entry in the dictionary with key 4.
a. d[4] = None
b. del d[4]
c. d.remove(4)
d. You cannot remove an entry from a dictionary.
2. Select of the following the one that corresponds to the result of evaluated for d[1]+d[2] if
d={1:"one",2:"two",3:"three",4:"four",5:"five"}
a. 3
b. "one two"
c. "onetwo"
d. "three"
3. To iterate over the items of a dictionary d so that we take all key:value pairs, we should use:
a. The function items()
b. The method d.items()
c. The function iterate()
d. The method d.iterate()
4. Select which of the following statements is true (only one can be selected):
a. A dictionary can be defined by providing all key:value pairs inside brackets
b. A dictionary can be defined by creating a dict object with appropriate
initialization as a comma separated list of key=value constructs
c. A dictionary can be defined by creating a dict object with appropriate
initialization as a list of (key,value) tupes
d. All the above are correct
e. None of the above is correct.
5. Select which of the following corresponds to the correct way to define class B as a subclass of
class A:
a. subclass A(B) ...
b. subclass B(A) ...
c. class A(B): ...
d. class B(A): ...
6. Select which of the following statements is true (only one can be selected):
a. A subclass B of a superclass A inherits the methods of A
b. A subclass B of a superclass A inherits only the methods that are defined
in the subclass.
c. The __init__ method of a subclass should always call the __init__ method
of its superclass
d. None of the above is correct.
7. Select which of the following statements is true (only one can be selected):
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a. You can change the position of an Actor in Pygame Zero by modifying its
center property
b. You can change the position of an Actor in Pygame Zero by modifying its
left property
c. You can change the position of an Actor in Pygame Zero by modifying its
topright property
d. All the statements above are true
8. Select which of the following statements is true (only one can be selected):
a. To animate an Actor in Pygame Zero you can change its position in the
update() method
b. To animate an Actor in Pygame Zero you can change its position in the
animateActor() method
c. an Actor in Pygame Zero you can change its position in the draw()
method
d. All the statements above are true
9. Select which of the following statements is true (only one can be selected) regarding the use
of the result global variable in the quiz game of this lab activity:
a. The value of this variable is the number of quizzes that were answered
correctly by the player
b. The value of this variable corresponds to the final score of the player
c. The value of this variable is a text message that is shown after the player
makes a choice in one quiz question
d. All of the above statements are false
10. Select which of the following statements is true (only one can be selected) regarding the use
of the on_key_down() method in the quiz game of this lab activity:
a. This method is used to update the game graphic in each frame
b. This method is used to inform the player about the keyboard keys that are
used in the game
c. This method is used to control what happens when the presses the mouse
keys
d. None of the above statements is true
Correct answers: 1(b), 2(c), 3(b), 4(d), 5(c), 6(a), 7(d), 8(a), 9(c), 10(d)
REFERENCES
1. Tutorials for learning Python: https://www.learnpython.org/
2. Teaching programming using concepts of cooking and cooking recipes:
http://www.xandaschofield.com/2016/02/teaching-computer-science-with-cookies.html
3. DISCOVER project website: https://discover-project.eu/en
4. Raspberry Pi website: https://www.raspberrypi.org/
5. Official Raspberry Pi Beginner’s Guide that you can download
https://www.raspberrypi.org/magpi-issues/Beginners_Guide_v1.pdf

from:

6. Mu editor: https://codewith.mu/en/
7. Pygame Zero introduction and reference: https://pygame-zero.readthedocs.io

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

94

8. Pygame
Zero
manual:
zero/latest/pygame-zero.pdf

https://buildmedia.readthedocs.org/media/pdf/pygame-

9. Traffic sign images and descriptions used in the lab activities presented in sections 5 and
6 are taken from: https://www.gov.uk/guidance/traffic-sign-images

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla
treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać
pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej
zawartych.

