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ROZDZIAŁ 2.

PIERWSZY PROGRAM,
CZYLI JAK ZOSTAŁEM PROGRAMISTĄ

Tak jak pisałem w poprzednim rozdziale, w menu startowym pojawił się nowy
wpis Python 3.4.
Rozwiń go i kliknij przycisk IDLE (ten zaznaczony na niebiesko na rysunku 2.1).
Twoim oczom powinno się ukazać okno tzw. interaktywnej powłoki. Brzmi to
poważnie, ale w rzeczywistości jest bardzo proste w użyciu.

Rysunek 2.1. Menu startowe
W miejscu wystąpienia znaku >>>, widocznego na rysunku 2.2, możesz rozpocząć
wpisywanie swoich komend języka Python.

Rysunek 2.2. Powłoka języka Python
Zerknij na rysunek 2.3, przedstawiający uruchomioną powłokę.
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Na początku wpisałem 2 + 2 i nacisnąłem przycisk Enter. Spowodowało to
uruchomienie interpretera. Interpreter języka Python jest narzędziem, które tłumaczy to, co napisaliśmy, na język zrozumiały dla komputera. Zaraz to wyjaśnię
w bardziej przystępny sposób.

Rysunek 2.3. Pierwszy program uruchomiony w powłoce
Pora na kilka słów o komputerach. Nie rozumieją one naszego języka i nie myślą
w sposób taki jak my, dlatego aby się z nimi komunikować, potrzebujemy tłumacza,
tak samo jak Węgier potrzebuje tłumacza do komunikacji z Japończykiem. Gdyby
Węgier dał Japończykowi książkę napisaną w ojczystym języku Europejczyka, ten
nie zrozumiałby ani słowa. Ale gdyby ten sam Węgier najpierw oddał książkę do
tłumacza i przetłumaczoną wersję pokazał przyjacielowi z Azji, tamten wiedziałby
dokładnie, o co chodzi Węgrowi. Tak samo jest w świecie komputerów. Nasz język
i sposób rozumowania należy przetłumaczyć na język, który zrozumie komputer.
W przypadku Pythona taką pracę wykonuje interpreter. Najpierw analizuje wpisaną
przez nas linię (w tym przypadku 2 + 2), a następnie tłumaczy ją na język komputera
(tzw. kod maszynowy), który zostaje uruchomiony w kolejnym kroku. W efekcie
działania 2 + 2 na ekranie pojawi się wynik, czyli 4.
Spójrz teraz na kolejną linijkę o treści:
print ("pierwsze slowa")

Słowo print jest komendą, która nakazuje komputerowi wyświetlić napis znajdujący się w nawiasie i w podwójnych cudzysłowach. Po naciśnięciu przycisku Enter
pojawia się napis pierwsze slowa.
W każdym języku programowania występują słowa, które są odpowiedzialne za
różne czynności. Jednym z takich słów jest print. Jest ono funkcją. Dzięki funkcji
print jesteśmy w stanie wyświetlić na ekranie monitora dowolny napis. I znowu
wracamy do komunikacji między człowiekiem a komputerem. Interpreter tłumaczy nasze polecenia na język komputera, ale musi wiedzieć, w jaki sposób to robić.
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Świetnym przykładem, żeby to zrozumieć, jest przepis kulinarny. Wyobraźmy sobie, że interpreter jest początkującym kucharzem, który dostał polecenie przygotowania risotta. W życiu tego nie robił, więc potrzebny jest mu przepis. Sięga zatem
do książki, w której znajduje się mnóstwo różnych przepisów, i z jej pomocą udaje
mu się sprostać zadaniu. Słówko print to przepis na risotto, a książka kucharska
to tzw. biblioteka. To znaczy, że nasz interpreter, aby przetłumaczyć słowo, sięga
do biblioteki w poszukiwaniu informacji o słowie print. W języku Python mamy
do czynienia z mnóstwem bibliotek, które ułatwiają życie programistom, a każda
z nich zawiera mnóstwo „przepisów kulinarnych” na różne funkcje. Można powiedzieć, że początkowa nauka języka polega na poznawaniu najważniejszych i najczęściej używanych funkcji i to w następnych rozdziałach będziemy starali się zrobić. Prawda, że nie jest to wcale takie trudne?
Wiedząc już, że słowo print jest funkcją, spójrz na następną linijkę:
print ("wynik dodawania 2 + 2 =", 2 + 2)

Funkcja print() pozwala na łączenie napisów z innymi elementami. Tutaj pojawia nam się napis zawarty w cudzysłowach, a następnie wykonywane jest dodawanie i jego wynik wyświetla się na ekranie. Całość w efekcie wygląda tak:
wynik dodawania 2 + 2 = 4

Załóżmy jednak, że chciałbyś napisać kilka kolejnych instrukcji, których będziesz
używać co jakiś czas. Najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie wszystkich instrukcji
do pliku. W tym celu naciśnij przycisk File, a następnie New File (rysunek 2.4).

Rysunek 2.4. Menu w powłoce języka Python
Po tym zabiegu pojawi się nowe, puste okno. Wpisz w nim trzy poprzednie komendy.
Wzór poniżej (listing 2.1).
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LISTING 2.1.
1
2
3

Pierwsze kroki z językiem Python

2 + 2
print ("pierwsze slowa")
print ("wynik dodawania 2 + 2 =", 2 + 2)

Brawo! Napisałeś swój pierwszy program, czyli tzw. kod źródłowy! Teraz zapisz plik,
klikając File, a następnie Save As… Twój program jest gotowy do przetłumaczenia
na język komputera oraz do uruchomienia. Naciśnij przycisk F5 lub Run, a po nim
Run Module. W efekcie interpreter uruchomi nowe środowisko, w którym wykona
Twój program. Zauważ, że nie pojawi się tutaj wynik pierwszej linii, dlatego że nie
dodałeś słowa kluczowego print. Poprzednim razem działanie wykonywaliśmy
w otwartym środowisku i nie było to potrzebne.
Gratuluję! Przed chwilą napisałeś swój własny program, a w zasadzie skrypt. Ponieważ język Python używa interpretera, napisane w nim programy nazywamy
skryptami. Znaczy to, że każda kolejna linia jest najpierw tłumaczona na kod
maszynowy, a następnie uruchamiana, po czym interpreter „bierze się” za następną linijkę. Oznacza to, że jeżeli nasz program ma przykładowo dziesięć linii
i w piątej z nich występuje jakiś błąd, to interpreter najpierw po kolei przetłumaczy
i uruchomi pierwsze cztery z nich, a następnie na piątej poinformuje nas o błędzie
i zakończy swoje działanie.
U W AG A
Pamiętaj, że komputer jest brutalnie konsekwentny. Oznacza to, że każdy
znaczek, kropka, litera czy cyfra ma dla niego znaczenie, dlatego pisząc swój
program, upewnij się, że nie ma w nim niepotrzebnych błędów.

ZADANIA
1. Utwórz nowy plik źródłowy. Użyj w nim funkcji print do wyświetlenia wyników dodawania 3 + 3 oraz 7 + 8. Wynik powinien wyglądać następująco:
Wynik dodawania 3 + 3 = 6, a 7 + 8 = 15.

2. Spróbuj uruchomić powyższy skrypt bezpośrednio w środowisku IDLE.
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