
W kolejnej części kursu, na początek przedstawiam jeszcze jedną propozycję  

def add (a, b): 

     return a+b 

def sub (a, b): 

     return a-b 

def div (a, b): 

     return a/b 

def mul(a, b): 

     return a *b 

 

 

actions = { 

     '+':add, 

     '-':sub, 

     '*':mul, 

     '/':div 

} 

 

def calculate(): 

     a, operator, b= input("Enter expression, e.g. 1+2\n") 

     b.split() 

     a, b = float(a), float(b) 

     return actions[operator](a, b) 

 

running = True 

while running: 

     print("Result is{}".format(calculate())) 

     if input("Do you want to perform any other actions? [y/n]")=="n": 

          running = False 

  
  
Teraz czas na programowanie obiektowe.  
Ten rodzaj programowania polega na wykorzystaniu klas i obiektów. 
Najprostszy zapis klasy wygląda następująco: 
 
class Radio: 

     pass         #to znaczy: nic nie rób (czyli klasa całkiem pusta...) 

 

Ta klasa nie posiada jeszcze obiektów, pól ani metod. Chcąc ją do czegoś wykorzystać, to trzeba 
uzupełnić zapis. 
Konkretne radio, np. my_Radio (moje radio), jest konkretnym egzemplarzem, czyli obiektem klasy. 

Klasie Radio można stworzyć obiekt i dodać atrybuty: 
my_Radio=Radio() 

Jeśli następnie w interaktywnej aplikacji wprowadzimy: 
my_Radio.wiek=1 

To przypisaliśmy właśnie zmiennej atrybut 1. 
Po wprowadzeniu: my_Radio.wiek, program wygeneruje 1. 

 
Każda klasa zawiera elementy dotyczące stanu (czyli dane, nazywane polami) i zachowanie 
(elementy nazywane metodami). Można to przedstawić za pomocą przykładu: 
  
Przyjmijmy, że Radio to klasa. Radio ma swoją wartość, wygląd, wagę i kilka innych cech - to są 
pola klasy. Każde radio ma określoną ilość kanałów – to są metody klasy. 
Metody klasy definiuje są za pomocą definicji. Zatem czas na pierwszy mały program już nie w 
wersji interaktywnej: 
 
class Radio(object): 

     def welcome(self): 

          print("Hello, I am your favorite radio") 

  
my_Radio=Radio() 

my_Radio.wiek=1 

print(my_Radio.wiek) 

my_Radio.welcome() 



 

Pierwszy argument każdej metody odnosi się do obiektu i zazwyczaj stosuje się nazwę "self". 
Jest to specjalny parametr, który przekazuje do każdej metody obiekt klasy na jakiej ma operować. 
Wszystkie operacje wykorzystujące atrybuty obiektu muszą odwoływać się do nich poprzez tą 
zmienną. 
Polem klasy może być też lista: 
 
class Radio(object): 

     channel=["Jedynka", "Dwojka", "Trojka", "Eska", "RMF", "RadioZET"] 

 

     def welcome(self): 

          print("Hello, I am your favorite radio") 

     
     def channel_list(self): 

          for i in self.channel: 

               print(i) 

  
my_Radio=Radio() 

my_Radio.wiek=1 

print(my_Radio.wiek) 

my_Radio.welcome() 

print("You can choose:") 

my_Radio.channel_list() 

 

Metody poprzedzone __ (dwoma podkreślnikami) to metody specjalne. Przykładowo __init__ jest 

metodą wywoływaną tylko raz, automatycznie podczas tworzenia obiektu klasy. Nazywa się ją 
konstruktorem. Konstruktor wykorzystuje się np. do ustalenia wartości początkowych pól klasy. 
W przypadku programu, o którym będzie mowa poniżej, taki konstruktor może zawierać kilka 
egzemplarzy (obiektów) klasy, którymi będą przeciwnicy walczący ze sobą i można im przypisać 
wartości początkowe, np. jednostki oznaczające ilość życia. 
Teraz jednak prezentuję program, w którym zastosowałem metodę __init__ w moim radiu. Celem 

programu jest też wypisanie na ekranie wybranego kanału. Wyrazy w liście są liczone od zera, 
dlatego w definicji set_up_channel musiałem odjąć 1, by wybór użytkownika był zgodny z kolejnym 
kanałem z listy: 
 
class Radio(object): 

     channel=["Jedynka", "Dwojka", "Trojka", "Eska", "RMF", "RadioZET"] 

     nchannel=0 

 

     def __init__(self): 

          print("Hello, I am your favorite radio\nAvaiable channels: ") 

 

     def channel_list(self): 

          for i in self.channel: 

               print(i) 

 

     def set_up_channel(self, entered_channel): 

          self.nchannel=entered_channel-1 

 

     def display_channel(self): 

          print("Radio has a set channel: ", self.channel[self.nchannel]) 

 

 

my_Radio=Radio() 

my_Radio.channel_list() 

my_Radio.set_up_channel(int(input("Which channel to set up? "))) 

my_Radio.display_channel() 

 
Podczas zajęć pokazywano nam, jak zrobić prosty program obsługujący bankomat.  Rozbudowałem 
go o kilka instrukcji warunkowych, by był w pełni funkcjonalny i poniżej przedstawiam jego efekt. 
Ten program też jest oparty na klasach. (Przepraszam za j. angielski, jeśli jest gdzieś pomyłka). 
  
class ATM: 

  
     def __init__(self, money): 

          self.money = money 



          print("You have loaded a cash machine, that now has {} Eur".format(money)) 

 

     def withdraw(self, amount): 

          if self.money>=amount: 

               self.money = self.money - amount 

          else: 

               print("Trying to withdraw too much money. Enter a different amount!") 

 

     def deposit(self, amount): 

          self.money = self.money + amount 

x=0 

op="y" 

while op=="y": 

     cash = ATM(int(input("Load the money: "))) 

 

     while cash.money != 0: 

          print(cash.money, " remained in the ATM", ) 

          x=input("What do you want to do? Withdraw (w) or deposit (d) money? ") 

          if x=="w": 

               cash.withdraw(int(input("Withdraw: "))) 

          elif x=="d": 

               cash.deposit(int(input("Deposit: "))) 

          else: 

               print("Choice unknown.") 

 

     op=input("Out of money. Do you want to load the ATM [y/n]? ") 

 

print("Thank's, Good bye!") 

  
Z takim doświadczeniem, to już zmierzamy w stronę wykonania pierwszej gry. 
Jak to zwykle bywa, będzie to walka na śmierć i życie.  
Należy stworzyć klasę Bohater, która będzie reprezentowała naszą postać. Zapis programu mógłby 

być następujący: 
  
class Player: 

     def __init__(self, name): 

          self.name = name 

          print("My name's {}.I'm your hero! ".format(name)) 

 

bohater=Player(input("What's your name? ")) 

  
Poniżej prezentuję już grę, do której trzeba wczytać dwóch graczy. Żeby dać równe szanse, 
każdemu graczowi ustawiłem po 50% szans na obronę. Jeśli wylosowana liczba jest większa od 50, 
gracz traci życie, ale jeśli jest mniejsza, to udaje mu się obronić przed atakującym. Na razie odbywa 
się to bez wprowadzania danych, a komputer losuje odpowiednią liczbę większą lub mniejszą od 
50% szans gracza: 
  
import random 

import time 

class Player(): 

 

     def __init__(self, surname, live, defend): 

          self.surname=input("A new player? What's your name? ") 

          print( "Hello " + self.surname +" I invite you to my game") 

          self.life=live 

          self.defend=defend 

 

 

     def atack(self, atacked, how_much): 

          how_much=atacked.defence(atacked, how_much) 

          if how_much == 0: 

               print(atacked, "he defended himself") 

               return False 

          atacked.life -= how_much 

          if atacked.life > 0: 

               print(self, "dealt", how_much, "blows. ", atacked, atacked.life, " 

life points left.") 



               return False 

          else: 

               print("dealing ", how_much, "blows ", self, "killed", atacked) 

          return True 

 

     def defence(self, who, how_much): 

          chance=random.randint(1, 100) 

          if chance > who.defend: 

               return how_much 

          else: 

               return 0 

 

     def __str__(self): 

          return (self.surname) 

 

player1=Player ("First Player ", 30, 50) 

player2=Player ("Second Player ", 30, 50) 

print("It's time to play!") 

time.sleep(3) 

 

while 1: 

     if player1.atack(player2, random.randint(1, 5)): 

          print("You are the winner!", player1) 

     break 

     if player2.atack(player1, random.randint(1, 5)): 

          print ("You are lost...", player1) 

     break 

  
 


