
Nadszedł czas na stworzenie pierwszej interakcji w naszym graficznym interfejsie gry. 

Poprzednio udało się poruszyć obiekt (obrazek) za pomocą myszki. To szybkie i sprawne 
rozwiązanie. Sprawa zaczyna się jednak komplikować, kiedy będziemy chcieli użyć dwóch 
obiektów. Dlatego lepiej przekazać sterowanie klawiszom. 

Poniżej proponuję rozwiązanie, w którym zastosowałem sterowanie klawiszami strzałek. Przy okazji 
umieściłem też drugi obiekt na obszarze roboczym (aby było możliwe działanie programu, należy w 
tym samym katalogu umieścić pliki graficzne o ustalonej nazwie): 
  
import pygame 

from pygame.locals import QUIT 

  
class Hero(): 

def __init__(self, name, image, size, x=0, y=0): 

     self.name, self.x, self.y = name, x, y 

     self.width = size[0] // 10 

     self.height = size[1] // 8 

     self.image = pygame.transform.scale( 

          pygame.image.load(image), 

          (self.width, self.height), 

     ) 

     self.pos = self.image.get_rect() 

 

     self._size = size 

     self._speed = 3 

  
     def show(self, screen): 

          screen.blit(self.image, self.pos) 

 

     def move_left(self): 

          if self.pos.left > 0: 

          self.pos = self.pos.move(-self._speed, 0) 

 

     def move_right(self): 

          if self.pos.right < size[0]: 

          self.pos = self.pos.move(self._speed, 0) 

 

     def move_down(self): 

          if self.pos.bottom < size[1]: 

          self.pos = self.pos.move(0, self._speed) 

 

     def move_up(self): 

          if self.pos.top > 0: 

          self.pos = self.pos.move(0, -self._speed) 

 

pygame.init() 

size = (1200, 700) 

screen = pygame.display.set_mode(size) 

background_color = 10, 10, 10 

 

hero1 = Hero("hero1", "hero1.png", size) 

hero2= Hero("hero2", "hero2.png", size) 

 

running = True 

while running: 

     for event in pygame.event.get(): 

          if event.type == QUIT: 

               running = False 

 

     pressed_buttons = pygame.key.get_pressed() 

     if pressed_buttons[pygame.K_UP]: 

          hero1.move_up() 

          print("Arrow up is pressed") 

 

     if pressed_buttons[pygame.K_DOWN]: 

          hero1.move_down() 

          print("Arrow up is pressed") 

 



     if pressed_buttons[pygame.K_RIGHT]: 

          hero1.move_right() 

          print("Arrow up is pressed") 

 

     if pressed_buttons[pygame.K_LEFT]: 

          hero1.move_left() 

          print("Arrow up is pressed") 

 

 

     if pressed_buttons[pygame.K_w]: 

          hero2.move_up() 

          print("Arrow up is pressed") 

 

     if pressed_buttons[pygame.K_s]: 

          hero2.move_down() 

          print("Arrow up is pressed") 

 

     if pressed_buttons[pygame.K_d]: 

          hero2.move_right() 

          print("Arrow up is pressed") 

 

     if pressed_buttons[pygame.K_a]: 

          hero2.move_left() 

          print("Arrow up is pressed") 

 

# drawing 

 

screen.fill(background_color) 

hero1.show(screen) 

hero2.show(screen) 

pygame.display.flip() 

  

  
Zastosowanie instrukcji warunkowej przy wyborze klawiszy sterujących może być żmudne i 
kłopotliwe zwłaszcza, jeśli zamierzamy wykorzystywać dużą ilość klawiszy. Ponadto zawsze dążymy 
do ograniczenia kodu, dlatego poniżej prezentuję zmodyfikowany kod uwzględniający mapowanie 
przycisków do listy. 
  
import pygame 

from pygame.locals import QUIT 

 

 

class Hero(): 

def __init__(self, name, image, size, x=0, y=0): 

     self.name, self.x, self.y = name, x, y 

     self.width = size[0] // 10 

     self.height = size[1] // 8 

     self.image = pygame.transform.scale( 

          pygame.image.load(image), 

          (self.width, self.height), 

     ) 

     self.pos = self.image.get_rect() 

 

     self._size = size 

     self._speed = 3 

 

     def show(self, screen): 

          screen.blit(self.image, self.pos) 

 

     def move_left(self): 

          if self.pos.left > 0: 

          self.pos = self.pos.move(-self._speed, 0) 

 

     def move_right(self): 

          if self.pos.right < size[0]: 

          self.pos = self.pos.move(self._speed, 0) 

 



     def move_down(self): 

          if self.pos.bottom < size[1]: 

          self.pos = self.pos.move(0, self._speed) 

 

     def move_up(self): 

          if self.pos.top > 0: 

          self.pos = self.pos.move(0, -self._speed) 

 

 

HERO1_MAPPING = { 

     pygame.K_UP: Hero.move_up, 

     pygame.K_DOWN: Hero.move_down, 

     pygame.K_LEFT: Hero.move_left, 

     pygame.K_RIGHT: Hero.move_right, 

} 

 

HERO2_MAPPING = { 

     pygame.K_w: Hero.move_up, 

     pygame.K_s: Hero.move_down, 

     pygame.K_a: Hero.move_left, 

     pygame.K_d: Hero.move_right, 

} 

 

pygame.init() 

size = (800, 600) 

screen = pygame.display.set_mode(size) 

background_color = 10, 10, 10 

 

hero1 = Hero("hero1", "hero1.png", size) 

hero2 = Hero("hero2", "hero2.png", size) 

 

running = True 

while running: 

     for event in pygame.event.get(): 

          if event.type == QUIT: 

               running = False 

 

     pressed_buttons = pygame.key.get_pressed() 

     for key, action in HERO1_MAPPING.items(): 

          if pressed_buttons[key]: 

               action(hero1) 

 

     for key, action in HERO2_MAPPING.items(): 

          if pressed_buttons[key]: 

               action(hero2) 

 

     # drawing 

     screen.fill(background_color) 

     hero1.show(screen) 

     hero2.show(screen) 

     pygame.display.flip() 
  

Aby obrazki nie nakładały się na siebie w naszej grze, warto jeszcze ustalić z góry ich położenie po 
przeciwnych stronach obszaru roboczego. W klasie naszego bohatera należy wprowadzić instrukcję 
warunkową, która będzie sprawdzać parametry położenia obiektu. Jeśli jedna z współrzędnych 
będzie różna od zera, to obiekt zostanie przesunięty: 
  
if x > self.width or y > self.height: 

     self.pos = self.pos.move(x - self.width, y - self.height) 

  
Oczywiście należy jeszcze zmodyfikować zapis kodu przy samym zdefiniowanym drugim bohaterze: 
  
hero2= Hero("hero2", "hero2.png", size, x=size[0], y=size[1]) 

  

Pozostaje wykonać jakąś akcję w momencie, kiedy dwa obrazki zetkną się ze sobą. Do tego celu 
należy stworzyć kolejną definicję dla bohatera: 



def attack(self, hero): 

     print(f"{self.name} attacks {hero.name}") 

  
oraz ogólnie dla programu: 
  
def detect_collision(hero1, hero2): 

     fight = hero1.pos.colliderect(hero2.pos) 

     if fight: 

          hero1.attack(hero2) 

          hero2.attack(hero1) 

A następnie wywołać je w głównej pętli programu: 
 
detect_collision(hero1, hero2) 

  
Tak przygotowany program umożliwia już zastosowanie różnych zdarzeń podczas gry, w zależności 
od wyobraźni osoby tworzącej grę. Z takim wyzwaniem pozostawiam Was już samodzielnie na 

kolejne chwile spędzone z Pythonem! 
 


