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Úvod

Jako téma své ročníkové práce jsem si vybral programovací jazyk Python. Vybral

jsem si ho hlavně proto, že mě baví, a tak jsem s ním strávil hodně času. V této práci

vám ukážu na co všechno, a jak, se dá Python používat.
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1. Co je to Python

Python je interpretovaný, objektově orientovaný, vysokoúrovňový programovací

jazyk, který byl navržen roku 1991 programátorem Guidem van Rossumem. Tehdy se

jednalo o jeden z nejpopulárnějších programovacích jazyků a dnes se, podle statistik,

jedná o ten nejpoužívanější. Python je tolik populární hlavně proto, že je uživatelsky

přívětivý, velmi lehký na naučení a také se jedná o open source (jeho kód může být

libovolně používaný a distribuovaný). Používal se jako první jazyk pro učení na

školách. Python je také tak oblíbený proto, že se dá použít skoro ve všem (vývoj

webů, aplikací, her, pro strojové učení (umělá inteligence) nebo programování

pokročilejších mikroprocesorů ... Pokud se bavíme o Pythonu, můžeme se také bavit

o hadovi (krajtě), v této práci však budu probírat pouze programovací jazyk Python.

Guido van Rossum- vynálezce Pythonu
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2. Syntax

Syntax Pythonu je soubor pravidel, která určují, jak bude program napsán a jeho

význam (interpretaci).

Python má silný přitom přehledný syntax (je citlivý na velká písmena).

2.1 Definování rozsahu

(kód který spadá pod objekt)

Python pro definování rozsahu používá mezery, čímž se liší od většiny

nízkoúrovňových programovacích jazyků, které k tomuto úkolu používají { }.

Odsazení velmi ovlivňuje tok programu. Pokud element špatně odsadíte, popřípadě

neodsadíte, bude se vykonávat ve špatných chvílích, v některých případech program

vrátí syntaktickou chybu.

příklad odsazení:

3. Typy hodnot

V Pythonu dělíme hodnoty na typy podle toho, jak s nimi budeme v průběhu

programu pracovat.

Příklady těch nejzákladnějších:

String(str)- definuje text, píší se nad ním uvozovky(‘test‘)

Integer(int)- definuje celá čísla(1, 2, 0)

Boolean- může mít pouze 3 hodnoty(True, False, None)

num = ‘16’ | ale některé typy můžete převádět na jiné:

Print(6 + num ) |

| num = ‘16’

Tento kód vrátí chybu, protože se | Print(6 + int(num))

snaží sečíst int se stringem                      | v tomto případě se se skript spustí správně
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4. Typy objektů

Objekty určují, co bude program dělat.

Tady jsou ty nejzákladnější:

print – napíše do konzole určitou hodnotu (text, int, boolean..)

>

Proměnné– uchovává určitou informaci při běhu programu, které se říká

hodnota. Jméno proměnné odkazuje na uloženou hodnotu v paměti počítače.

>

Seznamy– podobné proměnným ale jde do nich ukládat více

hodnot. Jednotlivé elementy si přivoláte jejich indexem zasazeným do hranatých

závorek ([0]- první element)

>

Smyčky
for smyčka– je používaná k iterování přes sekvenci hodnot (jako je

například list)

while smyčka– podobná jako for smyčka, ale bude iterovat tak dlouho,

dokud bude splněná její podmínka

bude psát hodnotu x (True) tak dlouho, co se x bude rovnat True
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Podmínky
if– vykoná určitou část kódu, pokud je podmínka splněna

elif– pokud předchozí podmínka nebyla splněna, zkusí, jestli tahle bude

else– pokud žádná z podmínek nebyla splněna, vykoná se tento kód

Funkce
Chovají se podobně jako funkce v matematice. Jde do nich uložit kód

a poté jej v průběhu programu přivolávat.

return- vrací hodnotu z funkce

>
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5. Moduly

Síla Pythonu není pouze v syntaxi, ale především ve funkcích, které už někdo

naprogramoval před vámi a vy je můžete libovolně použít. A to jsou moduly,

programy plné funkcí, jež můžete importovat do svého programu, a funkce tak

přivolávat za účelem výrazného zlehčení práce. Díky velké komunitě Pythonu jsou

moduly již prakticky na vše- od GUI (Tkinter) přes generování náhodné enkrypce

(Fernet) až po moduly pro vývoj her (Pygame).

Jeden z nejznámějších je předinstalovaný modul ‘Math’, který umožňuje provádění

pokročilých matematických operací. Například tento modul byste přivolali a použili

takto:

>  6

5.1 Stahování modulů

S Pythonem se stáhne i množství modulů (předinstalovaných), ale ke spoustě

aplikacím (např. na vývoj her) si s nimi nevystačíte. Na nějaké si budete muset

stáhnout tzv. externí (neoficiální) moduly. To se provádí přes pip příkaz. Pokud byste

chtěli stáhnout modul na vývoj her (Pygame), provedete to takto:

<cmd>

place_holder(used to prevent misformating)
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6. Využití Pythonu

6.1 Nevhodné aplikace

Python lze díky svým modulům používat prakticky na cokoliv, jsou tu ovšem výjimky,

jako například programování mikroprocesorů

nebo vestavěných systémů. Python totiž potřebuje operační

systém, obsahuje JIT compiler a takzvaný ‘garbage collector’,

který automaticky alokuje a uvolňuje paměť pro program. Tyto

jeho části a potřeby ho dělají velmi náročný na paměť a také

velmi pomalý oproti například C nebo assembleru.

6.2 Vytváření her v Pythonu

Jak už bylo zmíněno, Python je velmi dobrý pro vytváření a vývoj indie her, ovšem

bylo v něm vytvořeno i množství ‘triple-A’ titulů jako například World of tanks nebo

Battlefield 2. Pokud byste chtěli vytvořit svoji vlastní hru, pak máte na výběr ze tří

možností: ‘terminal-based’, 2D a 3D. Nejlehčí je vytvořit ‘terminal-based’ hru, protože

v tomhle případě ani nemusíte nic importovat. Tohle je příklad velmi jednoduché

hádací hry, kdy ‘hráč’ bude mít za úkol uhodnout určité slovo (v tomhle případě ‘cat’).
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6.3 Python mezi hackery

Python je jeden z nejpoužívanějších programovacích jazyků mezi hackery, a to

hlavně díky již zmíněné flexibilitě a počtem komunitou vytvořených modulů. Vytvářejí

se v něm především nástroje a ‘boti’, kteří využívají známých zranitelností (slabin) ve

webových stránkách, popřípadě v operačních systémech nebo aplikacích.

SQLmap- Nástroj vytvořený v Pythonu, sloužící pro automatizaci, detekování a

exploitování (zneužívání) vad v zabezpečení SQL databází.

Přibližně 77% webových stránek bylo oskenováno ‘botem’ vytvořeným v Pythonu.

Další příklad jeho použití je náhodná enkrypce, která slouží k ‘zašifrování’ bitů do

písmen a číslic, rozluštitelné zpátky pouze podle určitého klíče. Tato metoda se

používá např. při ukládání hesel do databáze bankovnictví, ovšem také třeba na

obcházení antivirových programů. V Pythonu na ni jde použít modul ‘fernet’:
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nejdříve zadáme 1, pro enkryptování, vložíme text( ‘test’), a program ho vrátí

zašifrovaný spolu s klíčem

pro dešifrování zadáme 2, vložíme zašifrovaný text, klíč, podle kterého se text

šifroval, a program vrátí text(‘test’)

6.4 Automatizování procesů
Automatizování procesů, neboli simulování akcí, které může dělat uživatel,

jako třeba klikání myší, pohybování kurzorem, vypisování textu. Jeden z modulů, k

tomuto předurčených, je pyautogui. Ten dokonce podporuje rozpoznávání obrázků a

pixelů. Nejčastěji se používá kupříkladu na automatické hraní her (piano tiles), ve

financích (zpracovávání nákupních objednávek) nebo pro vytváření botů (spam

botů). Níže je příklad spam bota, který má za úkol např. posílat velké množství zpráv:
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Tento bot začne po 5,5 sekundách psát vložený text, ‘zmáčkne’ enter, vyčká 0,85 s a

bude opakovat dokud uživatel nezmáčkne enter, nebo se počet rotací smyčky bude

rovnat určitému číslu.place_hold

6.5 GUI v Pythonu

GUI (graphical user interface), neboli grafické uživatelské rozhraní, obsahuje tlačítka,

obrázky… Je to například Windows nebo většina aplikací. V Pythonu umožňuje

dělání GUI aplikací již předinstalovaný modul zvaný tkinter, který je víceplatformový

(funguje stejně ve Windows jako na Linuxu) a vcelku lehký na používání, ovšem

může se zdát poněkud zastaralý. Níže můžete vidět ukázku velmi lehkého programu,

tvz. button clickeru (hra ve které klikáte na tlačítko), vytvořeného právě v tkinteru.

po kliknutí se ke spodní text zvětší o 1
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7. Moje zkušenosti s programováním

S programováním jsem začal před více než třemi roky, když jsem sledoval YouTube

a úplnou náhodou mi doporučil video od vydavatele ‘LiveOverflow’, v němž se

zmiňoval o “tajném návodu pro hackování”, který podle všeho neexistuje a že

nejlepší způsob jak se to naučit je získáváním zkušeností. Ve videu se také zmiňoval

o jeho prvním prog. jazyku- HTML (základní jazyk pro tvorbu webových stránek).

Rozhodl jsem se, že se ho taky naučím. HTML se řadí mezi jedny z nejlehčích

programovacích jazyků, díky tomu mi základy netrvaly příliš dlouho, udělal jsem v

něm krajně podivnou stránku a měl jsem chuť pustit se do něčeho pokročilejšího.

C++ byl další jazyk, do kterého jsem se pustil, ovšem v té době pro mě byl až příliš

těžký a nemohl jsem pochopit, jak se v něm používají funkce.

7.1 Moje zkušenosti s Pythonem

Python jsem se začal učit asi před rokem a půl, dělal jsem tak právě proto, že mě

zaujalo, co všechno v něm jde vytvořit a na co všechno se dnes používá. Už si

přesně nepamatuji, jaká věc mě k němu přivedla, ovšem dělal jsem tak podle videa

od ‘freeCodeCamp.org’. Za tento čas jsem v něm vytvořil vcelku velké množství

programů, včetně ukázek uvedených v této práci. Můj nejdelší a nejkomplikovanější

je tetris, respektive něco jako tetris, obsahuje kolem 360 řádků a trval mi na

vytvoření tak nějak tři týdny. Další projekty, které stojí za zmínku jsou např. Nuke bot

pro discord nebo GUI kalkulačka.
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8. Závěr

Vypracovávání této práce mě bavilo. Ve své ročníkové práci jsem vám stručně

popsal, fungování jazyka Python, jeho základní objekty, jako jsou např. podmínky,

smyčky funkce… Též jsem vám řekl o modulech, na co vše lze, nebo naopak nelze

Python používat a nakonec o svých zkušenostech s programováním. Pokud se vám

tohle téma zdálo poněkud složité, můžu vás ujistit, že na Pythonu nic moc složitého

není, a že je to pořád jeden z nejlehčích programovacích jazyků. Pokud vás naopak

tohle téma zaujalo natolik, že byste se chtěli dozvědět více, mohu vás odkázat na již

zmíněné video od ‘freeCodeCamp’, nebo od vydavatele ‘Bro Code’ (obě videa jsou

samozřejmě v angličtině).

https://www.youtube.com/watch?v=rfscVS0vtbw

https://www.youtube.com/watch?v=XKHEtdqhLK8

9. Resumé

My final work was about programming language called Python. I have shown you

how Python works, discussed some of it’s advantages (easiness), disadvantages

(runtime bloat, just to name the greatest) and last but not least I told you about my

experience with programming. To sum up, Python is probably the best programming

language to learn the fundamentals of programming with, as well as disponding with

quite powerful syntax, in terms of it’s possible uses..
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