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Zastosowanie
interpretera Pythona
W tym rozdziale dowiesz siÚ nieco wiÚcej na temat interpretera Pythona jako zarówno narzÚdzia
interaktywnego, jak i przeznaczonego do uruchamiania programów Pythona. W szczególnoĂci
omówiÚ nastÚpujÈce zagadnienia:
Q uruchamianie Ărodowiska Pythona;
Q wykorzystanie opcji polecenia Pythona;
Q praca ze zmiennymi Ărodowiskowymi;
Q definiowanie skryptu jako wykonywalnego;
Q modyfikacja procesu uruchamiania interpretera interaktywnego;
Q alternatywne implementacje Pythona;
Q instalowanie Pythona w Windowsie;
Q osadzanie Pythona w innych aplikacjach;
Q zastosowanie alternatywnej powïoki Pythona — IPython;
Q zastosowanie alternatywnej powïoki Pythona — bpython;
Q zastosowanie alternatywnej powïoki Pythona — DreamPie.

Wprowadzenie
JednÈ z zalet Pythona jest to, ĝe zalicza siÚ on do jÚzyków interpretowanych, a nie kompilowanych. Dlatego teĝ kod Pythona jest przetwarzany w momencie jego wywoïania i nie musi
byÊ wczeĂniej skompilowany przed uĝyciem. DziÚki temu jÚzyki interpretowane zwykle majÈ
powïokÚ interaktywnÈ pozwalajÈcÈ uĝytkownikom na przetestowanie kodu i otrzymanie natychmiastowego wyniku bez koniecznoĂci tworzenia oddzielnego pliku kodu ěródïowego.
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OczywiĂcie aby w jak najwiÚkszym stopniu wykorzystaÊ funkcjonalnoĂÊ jÚzyka programowania,
konieczne jest posiadanie trwaïych plików kodu ěródïowego. Podczas pracy z powïokÈ interaktywnÈ caïy kod znajduje siÚ w pamiÚci RAM i zakoñczenie sesji oznacza definitywnÈ utratÚ
tego kodu. Dlatego powïoka interaktywna to doskonaïy sposób na szybkie przetestowanie
pomysïów, ale zdecydowanie nie chcesz za jej pomocÈ tworzyÊ peïnych programów.
W tym rozdziale pokaĝÚ, jak uruchamiaÊ programy Pythona, a takĝe jak wykorzystaÊ funkcjonalnoĂÊ jÚzyka za pomocÈ jego powïoki interaktywnej. PoruszÚ równieĝ temat funkcji specjalnych w systemie operacyjnym Windows. Na koñcu przedstawiÚ wybrane alternatywne powïoki
Pythona, które byÊ moĝe zechcesz wypróbowaÊ.

Uruchamianie Ărodowiska Pythona
DomyĂlnie przy instalacji Pythona do systemowej Ăcieĝki dostÚpu dodawany jest katalog zawierajÈcy interpreter Pythona. DziÚki temu wpisanie w wierszu polecenia python wywoïywaÊ
bÚdzie interpreter tego jÚzyka.
To polecenie jest najczÚĂciej uĝywane do uruchamiania skryptów. Przy czym niekiedy wymagane
jest uruchomienie okreĂlonej wersji Pythona dla konkretnego programu.

Jak to zrobiÊ?
1. Najprostsza postaÊ polecenia przeznaczonego do uruchomienia programu Pythona
przedstawia siÚ nastÚpujÈco:
$ python <nazwa_skryptu>.py

2. W kolejnym fragmencie kodu przedstawiïem przykïady uruchamiania konkretnych
wersji Pythona, wedïug potrzeb:
$
$
$
$

python2 nazwa_skryptu.py # UĪycie najnowszego dostĊpnego wydania Python 2
python2.7 ... # UĪycie wydania Python 2.7
python3 ... # UĪycie najnowszego dostĊpnego wydania Python 3
python3.5.2 ... # UĪycie wydania Python 3.5.2

Jak to dziaïa?
Wydanie polecenia python2 lub python3 powoduje uruchomienie najnowszej zainstalowanej
wersji podanego wydania Pythona. Z kolei pozostaïe przykïady pokazaïy uruchomienie konkretnej wersji interpretera Pythona. Niezaleĝnie od wersji dostÚpnych w witrynie internetowej
Pythona moĝesz uĝyÊ tylko tych, które masz zainstalowane w systemie.
To ma sens, poniewaĝ programista byÊ moĝe chce zapewniÊ obsïugÚ starszego oprogramowania,
którego wybrane funkcje mogÈ byÊ niezgodne z najnowszymi wydaniami jÚzyka. Dlatego wywoïanie konkretnej wersji gwarantuje programiĂcie moĝliwoĂÊ uĝycia prawidïowego Ărodowiska.
60

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 2. • Zastosowanie interpretera Pythona

Opcje polecenia python
W przypadku uĝycia nieinteraktywnego interpreter Pythona monitoruje powïokÚ i przetwarza
wszystkie dane wejĂciowe, zanim polecenie bÚdzie faktycznie wykonane. Oto wszystkie opcje
dostÚpne podczas uruchamiania Pythona z poziomu powïoki:
python [-bBdEhiIOqsSuvVWx?] [-c polecenie | -m nazwa-moduïu | skrypt | - ]
[argumenty]

Podczas pracy z powïokÈ (systemy w rodziny UNIX/Linux) lub wierszem polecenia (Windows)
przykïady poleceñ czÚsto zawierajÈ nawias kwadratowy oznaczajÈcy parametry opcjonalne.
W omawianym przykïadzie mamy trzy grupy opcjonalne moĝliwe do uĝycia w trakcie wywoïania
polecenia python: opcje ogólne, opcje interfejsu i argumenty.

Jak to zrobiÊ?
1. W trakcie wywoïania Pythona z poziomu powïoki masz do dyspozycji kilka opcji.
Aby przejĂÊ do trybu interaktywnego, wystarczy wydaÊ polecenie python bez
ĝadnych opcji:
$ python
Python 3.6.3 |Anaconda, Inc.| (default, Oct 13 2017, 12:02:49)
[GCC 7.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for
more information.
>>>

2. Aby uruchomiÊ zwykïy program Pythona bez ĝadnych opcji specjalnych, wystarczy
podaÊ jego nazwÚ po poleceniu python:
$ python <nazwa_skryptu>.py

3. Wykonanie serii poleceñ Pythona bez przejĂcia do trybu interaktywnego lub podania
nazwy pliku jest moĝliwe dziÚki uĝyciu opcji –c:
$ python -c "print('Witaj, Ăwiecie!')"

4. Aby wywoïaÊ moduï Pythona jako samodzielny program, naleĝy uĝyÊ opcji –m:
$ python -m random

5. Inne wybrane opcje zostanÈ przedstawione w dalszej czÚĂci rozdziaïu.

Jak to dziaïa?
Powïoka Pythona akceptuje opcje interfejsu, ogólne, róĝne i argumenty. Kaĝda z tych grup jest
opcjonalna i wiÚkszoĂÊ programistów nie musi z nich korzystaÊ. Jednak dobrze jest wiedzieÊ,
czym dysponujesz, na wypadek, gdy zechcesz wyjĂÊ poza podstawy.
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Opcje interfejsu
W przypadku wywoïania bez ĝadnych opcji interpreter Pythona zostaje uruchomiony w trybie
interaktywnym. W tym trybie monitoruje powïokÚ pod kÈtem poleceñ Pythona i wykonuje je po
ich wpisaniu.
Aby opuĂciÊ tryb interaktywny, naleĝy wprowadziÊ znak koñca pliku (ang. end-of-file — EOF)
— w systemach z rodziny UNIX/Linux trzeba nacisnÈÊ klawisze Ctrl+D, natomiast w Windowsie Ctrl+Z. (Normalnie znak EOF jest dostarczany automatycznie podczas odczytu programu
z pliku. Tak siÚ nie dzieje w przypadku trybu interaktywnego i uĝytkownik musi samodzielnie
wprowadziÊ ten znak).
Opcje omówione w tym punkcie mogÈ byÊ ïÈczone z opcjami róĝnymi, które omówiïem w jednym z kolejnych punktów.
Q -c <"polecenie"> — uĝycie tej opcji spowoduje, ĝe Python wykona podane polecenie.
Wprowadzone polecenie moĝe skïadaÊ siÚ z jednego lub wiÚcej sïów kluczowych
rozdzielonych znakami nowego wiersza. Podobnie jak w przypadku zwykïego
kodu Pythona, takĝe tutaj naleĝy pamiÚtaÊ o biaïych znakach, które w kodzie
ěródïowym Pythona majÈ znaczenie. Polecenie przeznaczone do wykonania musi
zostaÊ ujÚte w znaki cytowania (cudzysïów lub apostrof).
Q -m <moduï> — ta opcja powoduje przeszukanie przez interpreter systemowej Ăcieĝki
dostÚpu, znalezienie podanego moduïu i wykonanie zawartoĂci zdefiniowanej
w module __main__. Moduïy wykonywane za pomocÈ tej metody nie wymagajÈ
rozszerzenia .py. Istnieje moĝliwoĂÊ podania pakietów moduïów i wówczas jako
moduï __main__ Python wykona <pkg>.__main__.
Tej opcji nie moĝna uĝywaÊ wraz ze skompilowanymi moduïami C, co dotyczy
równieĝ moduïów wbudowanych, poniewaĝ nie sÈ one kodem Pythona. Natomiast
moĝna jÈ stosowaÊ z prekompilowanymi plikami Pythona, .pyc, nawet jeĂli
niedostÚpny jest oryginalny plik kodu ěródïowego — to jest czysty kod Pythona.
W przypadku uĝycia tej opcji wykonany zostanie wszelki kod umieszczony pod
wierszem if __name__ == "__main__". Jest to dobre miejsce na umieszczenie kodu
konfiguracyjnego lub przeprowadzajÈcego testy.
Q <skrypt> — ta opcja spowoduje wykonanie kodu Pythona znajdujÈcego siÚ
w podanym skrypcie. Skrypt ten musi znajdowaÊ siÚ w Ăcieĝce dostÚpu systemu
plików (bezwzglÚdnej lub wzglÚdnej) wskazujÈcej zwykïy plik Pythona, katalog
zawierajÈcy plik __main__.py lub archiwum wraz z plikiem __main__.py.
Q - — sam myĂlnik nakazuje interpreterowi odczyt danych pochodzÈcych ze
standardowego wejĂcia (sys.stdin). Jeĝeli standardowe wejĂcie jest poïÈczone
z terminalem, wówczas zostanie uruchomiony zwykïy tryb interaktywny.
Wprawdzie klawiatura to domyĂlne urzÈdzenie wejĂciowe, ale sys.stdin moĝe
zostaÊ przekierowane na plik dowolnego typu, np. zwykïy plik tekstowy lub plik
w formacie CSV.
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Opcje ogólne
Podobnie jak w przypadku wiÚkszoĂci programów, opcje ogólne Pythona sÈ znane z produktów
komercyjnych, jak równieĝ opracowywanych samodzielnie.
Q -?. -h, --help — kaĝda z tych opcji spowoduje wyĂwietlenie krótkiego opisu polecenia
i wszystkich dostÚpnych opcji.
Q -V, -VV, --version — opcje -V i --version powodujÈ wyĂwietlenie numeru wersji
interpretera Pythona, z kolei opcja -VV oznacza przejĂcie do trybu bardziej
szczegóïowego (tylko dla Pythona 3), który dostarcza wiÚcej informacji,
np. o Ărodowisku Pythona lub uĝytej wersji kompilatora GCC.

Opcje róĝne
Dla polecenia python dostÚpnych jest wiele opcji róĝnych. Wprawdzie wiÚkszoĂÊ z nich jest
dostÚpna dla wydañ Pythona 2 i 3, ale miÚdzy nimi mogÈ wystÚpowaÊ pewne róĝnice. Jeĝeli pojawiÈ siÚ jakiekolwiek wÈtpliwoĂci, wówczas najlepiej zajrzeÊ do dokumentacji znajdujÈcej
siÚ na stronie https://docs.python.org/2.7/using/cmdline.html. (Upewnij siÚ, ĝe przeglÈdasz dokumentacjÚ do uĝywanej przez siebie wersji Pythona).
Oto krótkie omówienie wybranych opcji:
Q -b, -bb — powoduje wyĂwietlenie ostrzeĝenia podczas porównywania typów bytes
i bytesarray z str lub porównywania typu bytes z int, natomiast podwójne b
powoduje wygenerowanie bïÚdu zamiast ostrzeĝenia.
Q -B — powoduje nietworzenie plików kodu bajtowego .pyc podczas importowania
moduïów kodu ěródïowego. Ta opcja jest powiÈzana z PYTHONDONTWRITEBYTECODE.
Q -d — powoduje wïÈczenie analizatora danych wyjĂciowych debugowania. Ta opcja
jest powiÈzana z PYTHONDEBUG.
Q -E — powoduje zignorowanie wszystkich zdefiniowanych zmiennych Ărodowiskowych
PYTHON*, takich jak PYTHONDEBUG.
Q -i — gdy skrypt jest pierwszym argumentem polecenia python lub zostaïa uĝyta
opcja -c, omawiana tutaj opcja powoduje przejĂcie interpretera do trybu

interaktywnego po wykonaniu skryptu bÈdě polecenia. Zmiana trybu nastÚpuje
nawet wtedy, gdy sys.stdin nie jest terminalem. Jest to uĝyteczna moĝliwoĂÊ
w przypadku zgïoszenia wyjÈtku, poniewaĝ powala programiĂcie na interaktywne
przeĂledzenie stosu wywoïañ.
Q -I — powoduje uruchomienie interpretera w trybie izolowanym (automatycznie
oznacza takĝe uĝycie opcji -E i -s). Tryb izolowany oznacza, ĝe sys.path nie
przechwytuje katalogu skryptu lub katalogu pakietów uĝytkownika. Ponadto
zostajÈ zignorowane wszystkie zmienne PYTHON*. MogÈ zostaÊ naïoĝone dodatkowe
ograniczenia, aby uniemoĝliwiÊ uĝytkownikowi wstrzykniÚcie do programu
Pythona kodu o zïoĂliwym dziaïaniu.
Q -J — ta opcja jest zarezerwowana do uĝycia przez implementacjÚ Jython.
Q -O, -OO — powodujÈ wïÈczenie podstawowych optymalizacji. Jak juĝ wspomniaïem
w rozdziale 1., te opcje powodujÈ usuniÚcie z kodu Pythona wywoïañ assert().
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SÈ powiÈzane z PYTHONOPTIMIZE. Uĝycie -OO skutkuje usuniÚciem z kodu równieĝ
komentarzy typu docstring.
Q -q — tryb cichy zawiesza wyĂwietlanie przez interpreter Pythona informacji
o prawach autorskich i wersji, nawet w trybie interaktywnym. Ta opcja okazuje
siÚ uĝyteczna podczas wykonywania programów odczytujÈcych dane ze zdalnych
systemów i nie wymagajÈcych przedstawiania informacji.
Q -R — ta opcja nie ma znaczenia w wydaniu Python 3.3 i nowszych. Powoduje
wïÈczenie losowoĂci wartoĂci hash przez uĝycie __hash__() dla obiektów typu str,
bytes i datetime. PozostajÈ one staïe w poszczególnych procesach Pythona, ale
inne w róĝnych wywoïaniach Pythona. Ta opcja jest powiÈzana z PYTHONHASHSEED.
Q -s — powoduje niedodawanie katalogu site-packages uĝytkownika do Ăcieĝki
w sys.path. Skutkuje to wymaganiem od uĝytkownika, aby podaï ĂcieĝkÚ dostÚpu

do ĝÈdanych pakietów znajdujÈcych siÚ w wymienionym katalogu.
Q -S — wyïÈcza importowanie moduïu site i zwiÈzane z tym modyfikacje systemowej
Ăcieĝki dostÚpu sys.path. Nawet jeĂli moduï site zostanie póěniej wyraěnie
zaimportowany, modyfikacje te nadal bÚdÈ wyïÈczone. Wywoïanie site.main()
jest wymagane, aby zezwoliÊ na uĝycie modyfikacji.
Q -u — wymusza niebuforowanie danych binarnych dla strumieni wyjĂciowych
stdout i stderr. Nie ma wpïywu na tekstowe operacji wejĂcia – wyjĂcia w trybie
interaktywnym lub buforowanie bloków w trybie nieinteraktywnym. Ta opcja jest
powiÈzana z PYTHONUNBUFFERED.
Q -v, -vv — powoduje wyĂwietlenie komunikatu za kaĝdym razem, gdy moduï jest

inicjalizowany. Komunikat ów podaje poïoĝenie (plik lub wbudowany moduï)
komponentu wczytujÈcego ten moduï. Ponadto bÚdÈ wyĂwietlane informacje
o operacjach porzÈdkowych przeprowadzanych po zakoñczeniu pracy z moduïem.
Uĝycie opcji -vv spowoduje wyĂwietlenie komunikatu za kaĝdym razem, gdy
sprawdzany jest plik w poszukiwaniu moduïu. Ta opcja jest powiÈzana z PYTHONVERBOSE.
Q -W <arg> — kontroluje wyĂwietlanie ostrzeĝeñ. DomyĂlnie kaĝde ostrzeĝenie jest

wyĂwietlane tylko jednokrotnie dla wiersza kodu, który je wygenerowaï. Istnieje
moĝliwoĂÊ uĝycia wielu opcji -W, kaĝdej z innym argumentem. W przypadku
dopasowania wiÚcej niĝ jednej opcji zostanie zwrócona ostatnia dopasowana.
Ta opcja jest powiÈzana z PYTHONWARNINGS.
DostÚpne sÈ nastÚpujÈce argumenty:
Q ignore — zignorowanie wszystkich ostrzeĝeñ.
Q

Q

default — wyraěne ĝÈdanie zachowania domyĂlnego, czyli jednokrotnego
wyĂwietlenia kaĝdego ostrzeĝenia dla kaĝdego wiersza kodu ěródïowego, który
spowodowaï wygenerowanie ostrzeĝenia. Nie ma tutaj znaczenia, ile razy wiersz
bÚdzie przetwarzany.
all — wyĂwietlenie ostrzeĝenia za kaĝdym razem, gdy wystÈpi. Ostrzeĝenie
moĝe zostaÊ wyĂwietlone wielokrotnie, jeĂli powodujÈcy je wiersz kodu bÚdzie
przetwarzany wiÚcej niĝ raz, na przykïad w pÚtli.
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Q

module — wyĂwietlenie ostrzeĝenia po jego pierwszym wystÈpieniu w kaĝdym
module.
once — wyĂwietlenie ostrzeĝenia po jego pierwszym wystÈpieniu w programie.

Q

error — zamiast wyĂwietlenia ostrzeĝenia nastÈpi zgïoszenie wyjÈtku.

Q

Moduï warnings moĝna zaimportowaÊ w programie Pythona, aby zachowaÊ kontrolÚ
nad ostrzeĝeniami generowanymi przez program.
Q -x — pominiÚcie pierwszego wiersza kodu ěródïowego. W systemach z rodziny
UNIX/Linux pierwszy wiersz skryptu to zwykle tak zwany shebang i zawiera kod
taki jak #!/usr/bin/python. W wymienionym przypadku shebang wskazuje, gdzie
skrypt ma szukaÊ Ărodowiska Pythona. Omawiana opcja powoduje pominiÚcie tego
wiersza. DziÚki temu moĝna stosowaÊ inne formaty shebang niĝ powszechnie
uĝywane w systemach UNIX i Linux.
Q -X <wartoĂÊ> — ta opcja jest zarezerwowana dla opcji specyficznych dla implementacji,
a takĝe do przekazywania dowolnych wartoĂci i ich pobierania za pomocÈ
sïownika sys._xoptions.
Aktualnie sÈ zdefiniowane nastÚpujÈce wartoĂci:
Q faulthandler — zezwala na uĝycie moduïu faulthandler, który zapisuje stos
wywoïañ Pythona w przypadku wystÈpienia bïÚdów w programie.
Q showrefcount — dziaïa jedynie podczas debugowania. WyĂwietla caïkowitÈ
wartoĂÊ licznika odwoïañ i liczbÚ uĝytych bloków pamiÚci, gdy program
zakoñczy dziaïanie lub po kaĝdym poleceniu w sesji interaktywnej.
Q tracemalloc — za pomocÈ moduïu tracemalloc rozpoczyna monitorowanie
alokacji pamiÚci Pythona. DomyĂlnie na stosie wywoïañ znajduje siÚ ostatnia
ramka.
Q showalloccount — gdy program zakoñczy dziaïanie, nastÚpuje wyĂwietlenie
caïkowitej liczby zaalokowanych obiektów dla poszczególnych typów.
Dziaïa jedynie po zdefiniowaniu COUNT_ALLOCS w trakcie kompilacji Pythona.

Zobacz równieĝ
WiÚcej informacji na ten temat znajdziesz takĝe w rozdziale 1., poĂwiÚconym pracy z moduïami Pythona.

Praca ze zmiennymi Ărodowiskowymi
Zmienne Ărodowiskowe to czÚĂÊ systemu operacyjnego i majÈ wpïyw na jego dziaïanie. Python
ma charakterystyczne dla siebie zmienne wpïywajÈce na sposób jego dziaïania, a dokïadniej
na zachowanie interpretera. SÈ one przetwarzane przed opcjami powïoki, które nadpisujÈ zmienne
Ărodowiskowe w przypadku wystÈpienia konfliktu.
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Jak to zrobiÊ?
1. Zmienne Ărodowiskowe sÈ dostÚpne za pomocÈ obiektu Pythona os.environ.
2. Poniewaĝ obiekt environ jest sïownikiem, moĝna wybraÊ konkretnÈ zmiennÈ
do wyĂwietlenia:
>>> import os
>>> print(os.environ["PATH"])
/home/cody/anaconda3/bin:/home/cody/bin:/home/cody/
.local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr
/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games

3. Dodanie nowej zmiennej jest proste i sprowadza siÚ do wydania nastÚpujÈcego
polecenia:
>>> os.environ["PYTHONOPTIMIZE"] = "1"

Jak to dziaïa?
DostÚpna jest ogromna liczba zmiennych Ărodowiskowych charakterystycznych dla Pythona.
W tym miejscu wymieniïem tylko wybrane.
Q PYTHONHOME — uĝywana do zmiany poïoĝenia bibliotek standardowych Pythona.
DomyĂlnie te biblioteki znajdujÈ siÚ w /usr/local/lib/<wersja_pythona>.
Q PYTHONPATH — modyfikuje domyĂlnÈ ĂcieĝkÚ dostÚpu sprawdzanÈ podczas
wyszukiwania moduïów. Format jest taki sam jak w przypadku zmiennej PATH
powïoki.
Wprawdzie katalogi sÈ zwykle umieszczane w lokalizacji wskazywanej przez
zmiennÈ PYTHONPATH, poszczególne elementy mogÈ prowadziÊ do archiwów ZIP
zawierajÈcych czyste moduïy Pythona. Moduïy te mogÈ mieÊ postaÊ kodu
ěródïowego lub skompilowanych plików Pythona.
Q PYTHONSTARTUP — powoduje wykonanie poleceñ Pythona we wskazanym pliku
startowym, zanim pojawi siÚ znak zachÚty trybu interaktywnego. Ten plik jest
wykonywany w tej samej przestrzeni nazw co znak zachÚty trybu interaktywnego,
wiÚc obiekty definiowane lub importowane w pliku startowym mogÈ byÊ uĝywane
natywnie, czyli bez koniecznoĂci stosowania skïadni z uĝyciem kropki.
Za pomocÈ tego pliku moĝna zmieniÊ znaki zachÚty trybu interaktywnego.
W szczególnoĂci dotyczy to uĝywanych w trybie interaktywnym znaków zachÚty
sys.ps1 (>>>) i sys.ps2 (...), które moĝna zastÈpiÊ innymi.
Ten plik pozwala równieĝ zmodyfikowaÊ zaczep sys.__interactivehook__, którego
zadaniem jest konfiguracja moduïu rlcompleter definiujÈcego sposób, w jaki
Python bÚdzie uzupeïniaï prawidïowe identyfikatory i sïowa kluczowe moduïu
GNU readline. Innymi sïowy ten zaczep jest odpowiedzialny za skonfigurowanie
uzupeïniania poleceñ w Pythonie po naciĂniÚciu klawisza Tab i za zdefiniowanie
domyĂlnego pliku historii poleceñ (~/.python_history).
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Q PYTHONOPTIMIZE — jeĝeli ma wartoĂÊ innÈ niĝ pusty ciÈg tekstowy, dziaïa dokïadnie tak
samo jak opcja –O, natomiast wartoĂÊ w postaci ciÈgu tekstowego przedstawiajÈcego
liczbÚ, np. "2", ma takie samo znaczenie jak kilkukrotne uĝycie opcji -O.
Q PYTHONDEBUG — jeĝeli ma wartoĂÊ innÈ niĝ pusty ciÈg tekstowy, dziaïa dokïadnie tak
samo jak opcja –d, natomiast wartoĂÊ w postaci ciÈgu tekstowego przedstawiajÈcego
liczbÚ, np. "2", ma takie samo znaczenie jak kilkukrotne uĝycie opcji -d.
Q PYTHONINSPECT — jeĝeli ma wartoĂÊ innÈ niĝ pusty ciÈg tekstowy, dziaïa dokïadnie
tak samo jak opcja -i. Ta zmienna Ărodowiskowa moĝe byÊ równieĝ modyfikowana
za pomocÈ kodu Pythona przez uĝycie polecenia os.environ do wymuszenia trybu

analizy po zakoñczeniu dziaïania programu.
Q PYTHONUNBUFFERED — jeĝeli ma wartoĂÊ innÈ niĝ pusty ciÈg tekstowy, dziaïa dokïadnie
tak samo jak opcja -u.
Q PYTHONVERBOSE — jeĝeli ma wartoĂÊ innÈ niĝ pusty ciÈg tekstowy, dziaïa dokïadnie
tak samo jak opcja –v, natomiast wartoĂÊ w postaci liczbowej ma takie samo znaczenie
jak kilkukrotne uĝycie opcji -v.
Q PYTHONCASEOK — po zdefiniowaniu tej zmiennej Python zignoruje wielkoĂÊ liter
w poleceniach import. Ta opcja jest dostÚpna jedynie w systemach Windows i macOS.
Q PYTHONDONTWRITEBYTECODE — jeĝeli ma wartoĂÊ innÈ niĝ pusty ciÈg tekstowy,

interpreter nie bÚdzie zapisywaï kodu bajtowego (pliki z rozszerzeniem .pyc)
podczas importowania plików kodu ěródïowego. Dziaïanie tej zmiennej jest
dokïadnie takie samo jak opcji -B.
Q PYTHONHASHSEED — gdy ma przypisanÈ wartoĂÊ random lub w ogóle nie jest

zdefiniowana, losowo wybrana wartoĂÊ zostanie uĝyta jako zalÈĝek podczas
generowania wartoĂci hash dla obiektów typu str, bytes i datetime. Natomiast
wartoĂÊ w postaci liczby caïkowitej spowoduje, ĝe ta liczba zostanie uĝyta jako
zalÈĝek podczas generowania wartoĂci hash. DziÚki temu moĝna zapewniÊ
powtarzalnoĂÊ wyników.
Q PYTHONIOENCODING — jeĝeli zostanie zdefiniowana przed uruchomieniem interpretera,
podane kodowanie zostanie nadpisane dla stdin, stdout i stderr. Skïadnia ma
postaÊ encodingname:errorhandler. Oba elementy skïadni sÈ opcjonalne i majÈ
takie samo znaczenie jak w przypadku funkcji str.encode().
PoczÈwszy od wydania Python 3.6, kodowanie wskazywane przez tÚ zmiennÈ jest
ignorowane w systemie Windows podczas uĝycia konsoli interaktywnej, o ile nie
zostaïa zdefiniowana zmienna PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO.
Q PYTHONNOUSERSITE — po zdefiniowaniu tej zmiennej Python nie doïÈczy katalogu
site-packages uĝytkownika do Ăcieĝki dostÚpu w sys.path.
Q PYTHONUSERBASE — powoduje zdefiniowanie katalogu base uĝytkownika. Katalog
ten jest uĝywany jako Ăcieĝka dostÚpu dla site-packaes i instalacji moduïu Distutils
po wydaniu polecenia python setup.py install -user.
Q PYTHONEXECUTABLE — po zdefiniowaniu tej zmiennej element sys.argv[0] bÚdzie

miaï jej wartoĂÊ, a nie wartoĂÊ uzyskanÈ ze Ărodowiska uruchomieniowego C.
Ta zmienna dziaïa jedynie w systemie macOS.
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Q PYTHONWARNINGS — po zdefiniowaniu dziaïa tak samo jak opcja -W. Przypisanie jej

rozdzielonego przecinkami ciÈgu tekstowego jest odpowiednikiem uĝycia wielu
opcji -W.
Q PYTHONFAULTHANDLER — jeĝeli ma wartoĂÊ innÈ niĝ pusty ciÈg tekstowy, w trakcie
uruchamiania Pythona zostanie wywoïana funkcja faulthandler.enable(). Dziaïanie
tej zmiennej jest dokïadnie takie samo jak uĝycie opcji -X faulthandler.
Q PYTHONTRACEMALLOC — jeĝeli ma wartoĂÊ innÈ niĝ pusty ciÈg tekstowy, moduï
tracemalloc rozpoczyna monitorowanie alokacji pamiÚci przez Pythona. Podana

wartoĂÊ zmiennej okreĂla liczbÚ ramek przechowywanych na stosie wywoïañ.
Q PYTHONASYNCIODEBUG — jeĝeli ma wartoĂÊ innÈ niĝ pusty ciÈg tekstowy, wïÈczony
zostanie tryb debug moduïu asyncio.
Q PYTHONMALLOC — definiuje alokacjÚ pamiÚci Pythona, a takĝe instaluje zaczepy

przydatne podczas procesu debugowania.
Oto dostÚpne komponenty zwiÈzane z alokacjÈ pamiÚci:
Q malloc — uĝycie znanej z jÚzyka C funkcji malloc() we wszystkich domenach.
Q

pymalloc — uĝycie pymalloc dla domen PYMEM_DOMAIN_MEM i PYMEM_DOMAIN_OBJ,
natomiast znanej z C malloc() dla domeny PYMEM_DOMAIN_RAW.

DostÚpne zaczepy debugowania sÈ miÚdzy innymi nastÚpujÈce:
Q debug — instaluje zaczepy debugowania na bazie domyĂlnego sposobu alokacji
pamiÚci.
Q malloc_debug — dziaïa tak samo jak przedstawiony wczeĂniej malloc, a dodatkowo
instaluje zaczepy debugowania.
Q pymalloc_debug — dziaïa tak samo jak przedstawiony wczeĂniej pymalloc,
a dodatkowo instaluje zaczepy debugowania.
Gdy Python jest skompilowany w trybie debugowania, nastÚpuje zdefiniowanie
pymalloc_debug i automatyczne stosowanie zaczepów debugowania. Natomiast
kompilacja w trybie wydania powoduje zdefiniowanie zwykïego trybu pymalloc.
Jeĝeli ĝaden z trybów pymalloc nie bÚdzie dostÚpny, zostanÈ uĝyte zwykïe tryby
malloc.
Q PYTHONMALLOCSTATS — jeĝeli ma wartoĂÊ innÈ niĝ pusty ciÈg tekstowy, Python
wyĂwietla dane statystyczne dla alokatora pymalloc za kaĝdym razem, gdy bÚdzie
tworzony nowy obiekt pymalloc i podczas zamykania programu. Natomiast jeĂli
alokator pymalloc jest niedostÚpny, ta zmienna zostanie zignorowana.
Q PYTHONLEGACYWINDOWSENCODING — po zdefiniowaniu tej zmiennej domyĂlne kodowanie

systemu plików i tryb bïÚdów otrzymajÈ wartoĂci sprzed wydania Pythona 3.6.
Jeĝeli uĝywasz wydania 3.6 lub nowszego, kodowanie to utf-8, a tryb bïÚdów
to surrogatepass. Ta moĝliwoĂÊ jest dostÚpna jedynie w systemie Windows.
Q PYTHONLEGACYWINDOWSTDIO — po zdefiniowaniu tej zmiennej nie bÚdÈ uĝywane

obiekty odczytu i zapisu nowej konsoli, co spowoduje kodowanie znaków Unicode
na podstawie strony kodowej aktywnej konsoli, a nie UTF-8. Ta zmienna jest
dostÚpna jedynie w systemie Windows.
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Q PYTHONTHREADDEBUG — po zdefiniowaniu tej zmiennej Python bÚdzie wyĂwietlaÊ

informacje debugowania dla wÈtków (definiowana tylko podczas kompilacji
Pythona w trybie debugowania).
Q PYTHONDUMPREFS — po zdefiniowaniu tej zmiennej Python bÚdzie zapisywaÊ obiekty
i liczniki odwoïañ, które nadal istniejÈ po zakoñczeniu dziaïania interpretera
(definiowana tylko podczas kompilacji Pythona w trybie debugowania).

Definiowanie skryptu jako wykonywalnego
Normalnie uruchomienie programu Pythona wymaga wydania polecenia python <nazwa-programu>.py.
Jednak istnieje moĝliwoĂÊ zdefiniowania programu Pythona jako samowykonywalnego, co nie
bÚdzie wymagaïo wydania polecenia python.

Jak to zrobiÊ?
1. W systemach z rodziny UNIX i Linux umieszczenie w pierwszym wierszu programu
polecenia #!/usr/bin/env python pozwala na wykonanie programu przez odwoïanie
siÚ do Pythona za pomocÈ zmiennej PATH uĝytkownika. OczywiĂcie przy zaïoĝeniu,
ĝe Python zostaï zainstalowany w lokalizacji wymienionej w Ăcieĝce dostÚpu
zdefiniowanej przez zmiennÈ PATH. W przeciwnym razie program trzeba bÚdzie
uruchamiaÊ w zwykïy sposób.
2. Po dodaniu wymienionego wiersza do programu równieĝ plikowi trzeba nadaÊ
uprawnienia wykonywania, co wymaga wydania takiego polecenia:
$ chmod +x <nazwa-programu>.py

3. Jeĝeli uĝywasz programu terminala wyĂwietlajÈcego pliki i katalogi w kolorach
zaleĝnych od trybu dziaïania, wówczas wydanie polecenia ls w katalogu
zawierajÈcym plik zmodyfikowany przez polecenie w poprzednim punkcie powinno
spowodowaÊ, ĝe ten plik bÚdzie w innym kolorze niĝ pliki niewykonywalne.
4. Aby uruchomiÊ program, wystarczy wydaÊ polecenie ./<nazwa-programu>.py.
To spowoduje uruchomienie programu bez koniecznoĂci wczeĂniejszego podania
sïowa kluczowego python.

Co dalej?
Windows nie ma trybu wykonywania, wiÚc omówione tutaj kroki sÈ niezbÚdne jedynie w systemach z rodziny UNIX i Linux. Windows automatycznie powiÈzuje pliki .py z python.exe, co
oznacza, ĝe zostanÚ uruchomione przez interpreter Pythona. Natomiast pliki z rozszerzeniem
.pyw zapobiegajÈ wyĂwietlaniu okna konsoli po uruchomieniu programu Pythona w Windowsie.
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Zmiana sposobu uruchamiania
interpretera interaktywnego
Jak wspomniaïem w recepturze dotyczÈcej pracy ze zmiennymi Ărodowiskowymi, zmienna
PYTHONSTARTUP moĝe wskazywaÊ plik zawierajÈcy polecenia do wykonania przed uruchomieniem
interpretera Pythona. Jest to funkcjonalnoĂÊ, którÈ moĝna porównaÊ do pliku .profile w systemach z rodziny UNIX i Linux.
Poniewaĝ ten plik startowy jest analizowany tylko podczas uĝycia trybu interaktywnego, nie
trzeba siÚ przejmowaÊ próbami przygotowania konfiguracji dla uruchamianych skryptów
(z dalszej czÚĂci rozdziaïu dowiesz siÚ, jak w skrypcie dodaÊ plik startowy). Polecenia zdefiniowane w tym pliku sÈ wykonywane w tej samej przestrzeni nazw co interpreter interaktywny,
wiÚc nie ma koniecznoĂci podawania w peïni kwalifikowanych nazw funkcji lub importowania
z wykorzystaniem poleceñ z kropkÈ. Plik startowy jest odpowiedzialny równieĝ za wprowadzanie zmian w znakach zachÚty powïoki interaktywnej: >>> (sys.ps1) i ... (sys.ps2).

Jak to zrobiÊ?
1. Aby odczytaÊ dodatkowy plik startowy znajdujÈcy siÚ w katalogu bieĝÈcym, naleĝy
uĝyÊ poniĝszego polecenia, które pokazuje przykïad kodu umieszczonego
w globalnym pliku startowym (tutaj read_startup.py):
if os.path.isfile('.pythonrc.py'):
exec(open('.pythonrc.py').read()

2. Wprawdzie plik startowy jest szukany jedynie podczas uruchamiania trybu
interaktywnego, ale moĝna siÚ do niego odwoïaÊ równieĝ z poziomu skryptu.
Przykïad takiego rozwiÈzania pokazaïem w pliku startup_script.py.
import os
filename = os.environ.get('PYTHONSTARTUP')
if filename and os.path.isfile(filename):
with open(filename) as fobj:
startup_file = fobj.read()
exec(startup_file)

Zobacz równieĝ
Zapoznaj siÚ tez z podrozdziaïem „Praca ze zmiennymi Ărodowiskowymi” we wczeĂniejszej czÚĂci
rozdziaïu.
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Alternatywne implementacje Pythona
Python zostaï przeniesiony do wielu róĝnych Ărodowisk, takich jak Java i .NET. To oznacza moĝliwoĂÊ uĝycia Pythona w zwykïy sposób w tych Ărodowiskach z dostÚpem do API i kodu zwiÈzanego z dziaïaniem tych Ărodowisk.
Jython jest uĝywany do integracji z JavÈ, IronPython do integracji z .NET Framework, Stackless
Python charakteryzuje siÚ wiÚkszÈ wydajnoĂciÈ w dziaïaniu wÈtków, natomiast MicroPython
jest przeznaczony do uĝycia wraz z mikrokontrolerami.

Jak to zrobiÊ?
1. Aby uĝyÊ Jythona, plik Javy z rozszerzeniem .jar dostarcza wykonywalny plik
instalacyjny. Podczas instalacji dostÚpne sÈ dwie opcje.
2. Zwykïa instalacja z uĝyciem graficznego interfejsu uĝytkownika jest moĝliwa po
zastosowaniu nastÚpujÈcego polecenia:
$ java -jar jython_installer-2.7.1.jar

3. Natomiast w przypadku systemów dziaïajÈcych z poziomu powïoki, na przykïad
serwera, naleĝy skorzystaÊ z nastÚpujÈcego polecenia:
$ java -jar jython_installer-2.7.1.jar –console

4. IronPython moĝna zainstalowaÊ za pomocÈ pliku instalacyjnego Windowsa
z rozszerzeniem .msi, za pomocÈ archiwum ZIP lub przez pobranie kodu ěródïowego.
Instalacja z uĝyciem .msi odbywa siÚ w taki sam sposób jak kaĝdego innego programu
w Windowsie. Pliku .zip i kodu ěródïowego moĝna uĝyÊ na platformach innych
niĝ Windows.
5. NuGet to menedĝer pakietów dla .NET Framework. IronPythona moĝna zainstalowaÊ
za pomocÈ NuGet podobnie jak ma to miejsce w przypadku pakietów narzÚdzia
pip. Wymagane sÈ dwa pakiety, poniewaĝ biblioteka standardowa Pythona znajduje
siÚ w oddzielnym pakiecie. W omawianym przykïadzie trzeba wydaÊ nastÚpujÈce
polecenia NuGet:
Install-Package IronPython
Install-Package IronPython.StdLib

6. Aby zainstalowaÊ Stacklessa, konkretna metoda zaleĝy od uĝywanego systemu
operacyjnego. W przypadku systemu z rodziny UNIX i Linux naleĝy zastosowaÊ
standardowy proces configure, make, install:
$
$
$
$

./configure
make
make test
sudo make install

7. W systemie macOS procedura jest nieco bardziej skomplikowana. Python powinien
byÊ skonfigurowany wraz z opcjÈ --enable-framework, a nastÚpnie trzeba wydaÊ
polecenie make frameworkinstall, aby dokoñczyÊ instalacjÚ Stacklessa.
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8. W systemie Windows jest to jeszcze bardziej skomplikowane. Trzeba zainstalowaÊ
oprogramowanie Microsoft Visual Studio 2015 wraz z systemem kontroli wersji
Subversion. Polecenie build.bat -e jest uĝywane do skompilowania Stackless.
WiÚcej informacji szczegóïowych na ten temat znajdziesz w dokumentacji, do której
lektury jeszcze przed rozpoczÚciem procesu instalacji gorÈco CiÚ zachÚcam.
9. MicroPython jest dostÚpny w postaci plików .zip i .tar.gz, a takĝe w repozytorium
GitHub. Podczas instalacji wymagana jest pewna liczba opcji i zaleĝnoĂci, choÊ ogólna
procedura przedstawia siÚ nastÚpujÈco:
$
$
$
$

git submodule update --init
cd ports/unix
make axtls
make

Co dalej?
W tym miejscu wspomnÚ o dostÚpnych implementacjach Pythona dla róĝnych platform i frameworków.
Q Jython. Jest to implementacja Pythona dla wirtualnej maszyny Javy (ang. Java Virtual

Machine — JVM). Jython pobiera zwykïy interpreter Pythona i modyfikuje go w taki
sposób, aby móc siÚ z nim komunikowaÊ i uruchomiÊ go na platformie Javy. Dlatego
obie wymienione platformy zostajÈ zintegrowane i moĝliwe staje siÚ uĝycie
w programach Pythona bibliotek i aplikacji Javy.
Wprawdzie czïonkowie projektu Jython doïoĝyli wszelkich starañ, aby wszystkie
moduïy Pythona dziaïaïy w wirtualnej maszynie Javy, mimo wszystko moĝna dostrzec
pewne róĝnice. NajwiÚksza polega na tym, ĝe rozszerzenia stworzone w jÚzyku C
nie bÚdÈ dziaïaïy w Jythonie; jednak wiÚkszoĂÊ moduïów Pythona bÚdzie dziaïaÊ
prawidïowo w Jythonie bez modyfikacji. Rozszerzenia napisane w jÚzyku C naleĝy
ponownie przepisaÊ w jÚzyku Java, aby zapewniÊ ich prawidïowe dziaïanie.
Kod Jythona dziaïa doskonale w Ărodowisku Javy, natomiast uĝycie standardowego
kodu CPython (domyĂlne Ărodowisko Pythona) moĝe powodowaÊ problemy.
Mimo wszystko kod Jythona bÚdzie normalnie dziaïaï bez ĝadnych przeszkód
w Ărodowisku CPython, o ile nie wykorzystuje jakiegokolwiek sposobu integracji
z JavÈ.
Q IronPython. Jest to Python dla opracowanej przez Microsoft platformy .NET

Framework. Program IronPython moĝe wykorzystywaÊ moĝliwoĂci oferowane
przez .NET Framework, a takĝe zwykïe biblioteki Pythona. Ponadto inne jÚzyki
.NET, na przykïad C#, mogÈ implementowaÊ kod IronPythona.
Z powodu wspomnianej funkcjonalnoĂci .NET IronPython to doskonaïe narzÚdzie dla
programistów Windowsa lub programistów systemów UNIX i Linux uĝywajÈcych
Ărodowiska Mono. Zwykïe projekty Pythona mogÈ byÊ opracowywane w IronPythonie.
ProgramiĂci zyskujÈ równieĝ moĝliwoĂÊ uĝycia Pythona zamiast innych jÚzyków
skryptowych, takich jak VBScript i PowerShell. Opracowane przez Microsoft
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Ărodowisko programistyczne, Visual Studio, ma wtyczkÚ o nazwie Python Tools,
która pozwala wykorzystaÊ peïnÈ funkcjonalnoĂÊ Visual Studio podczas tworzenia
kodu Pythona.
IronPython jest dostÚpny jedynie dla wydania Python 2.7. Nie zostaï jeszcze przeniesiony dla wydania
Python 3. Zastosowanie narzÚdzi takich jak 3to2 nie gwarantuje poprawnoĂci dziaïania ze wzglÚdu na
róĝnice w naturze wydañ Pythona 2 i 3.
Q Stackless Python. Jest to usprawniona wersja Pythona koncentrujÈca siÚ na

poprawieniu programowania opartego na wÈtkach bez wprowadzania zwykïych
komplikacji zwiÈzanych z wÈtkami Pythona. WykorzystujÈc mikrowÈtki, Stackless
ma na celu udoskonalenie struktury programu, znaczne poprawienie czytelnoĂci
kodu wielowÈtkowego i zwiÚkszenie produktywnoĂci programisty.
Te usprawnienia zostaïy osiÈgniÚte przez unikniÚcie zwykïego stosu wywoïañ C
i wykorzystanie wïasnego stosu zarzÈdzanego przez interpreter. MikrowÈtki obsïugujÈ
wykonywanie zadañ programu w tym samym procesorze. W ten sposób otrzymujemy
alternatywÚ dla tradycyjnych metod programowania asynchronicznego. To eliminuje
obciÈĝenie zwiÈzane z wielowÈtkowoĂciÈ programów dziaïajÈcych w jednym
procesorze, poniewaĝ nie ma opóěnienia zwiÈzanego z przeïÈczaniem miÚdzy trybem
uĝytkownika i jÈdra.
MikrowÈtki wykorzystujÈ tak zwane tasklety do przedstawiania maïych zadañ
w wÈtku Pythona i mogÈ byÊ stosowane zamiast tradycyjnych wÈtków lub procesów.
Dwukierunkowa komunikacja miÚdzy mikrowÈtkami jest obsïugiwana przez kanaïy,
a harmonogram zadañ jest definiowany w konfiguracji rotacyjnej. Dlatego
harmonogram zadañ taskletów moĝe wspóïpracowaÊ z innymi komponentami
systemu lub rezerwowaÊ zasoby na wyïÈcznoĂÊ. Wreszcie serializacja dostÚpna
za pomocÈ moduïu pickle Pythona pozwala na opóěnione wznowienie mikrowÈtku.
JednÈ z wad Stacklessa jest to, ĝe choÊ mikrowÈtki stanowiÈ usprawnienie wzglÚdem
zwykïych wÈtków Pythona, to jednak nie eliminujÈ globalnej blokady interpretera.
Ponadto tasklety znajdujÈ siÚ w pojedynczym wÈtku, wielowÈtkowoĂÊ
i wieloprocesowoĂÊ nie jest obsïugiwana.
Innymi sïowy nie mamy do czynienia z prawdziwym przetwarzaniem równolegïym,
lecz jedynie z wielozadaniowoĂciÈ w ramach pojedynczego procesora wspóïdzielonego
miÚdzy tasklety. To jest taka sama funkcjonalnoĂÊ jak wielowÈtkowoĂÊ oferowana
przez Pythona. Aby wykorzystaÊ wspóïbieĝnoĂÊ miÚdzy wieloma procesorami,
komunikacja miÚdzyprocesowa musi byÊ skonfigurowana ponad procesami Stacklessa.
Wreszcie z powodu zmian wprowadzonych w kodzie ěródïowym Pythona, aby
zaimplementowaÊ mikrowÈtki, Stacklessa nie moĝna zainstalowaÊ na bazie istniejÈcej
instalacji Pythona. Dlatego peïna instalacja Stacklessa musi pozostaÊ oddzielna od
wszelkich innych dystrybucji Pythona.
Q MicroPython. Jest to okrojona wersja Pythona 3.4 zaprojektowana do uĝycia

z mikrokontrolerami i systemami osadzonymi. Wprawdzie MicroPython oferuje
wiÚkszoĂÊ funkcji standardowego Pythona, ale zawiera drobne zmiany w jÚzyku,
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aby go lepiej przystosowaÊ do mikrokontrolerów. KluczowÈ cechÈ MicroPythona
jest to, ĝe moĝna go uruchomiÊ, majÈc do dyspozycji jedynie 16 KB pamiÚci
RAM, a jego kod ěródïowy zajmuje tylko 256 KB miejsca na dysku.
DostÚpny jest unikatowy mikrokontroler, pyboard, zaprojektowany do uĝycia wraz
z MicroPythonem. Ten mikrokontroler jest podobny do Raspberry Pi, przy czym
jest jeszcze mniejszy. Mimo wszystko wciÈĝ ma 30 pinów GPIO, cztery wbudowane
diody LED, przyĂpieszeniomierz i wiele innych komponentów. Poniewaĝ zostaï
zaprojektowany do uĝycia z MicroPythonem, w zasadzie otrzymujesz Python OS
przeznaczony do dziaïania w mikrokontrolerze.

Instalowanie Pythona w Windowsie
W porównaniu do systemów z rodziny UNIX i Linux dostarczanych standardowo wraz
z zainstalowanym Pythonem system operacyjny Windows nie zawiera domyĂlnie Pythona. Na
szczÚĂcie moĝna pobraÊ pakiet instalacyjny w formacie MSI przygotowany dla róĝnych wersji
Windowsa. Tak zainstalowany Python jest przeznaczony do uĝycia przez jednego uĝytkownika,
a nie wszystkich uĝytkowników danego komputera. Jednak w trakcie instalacji moĝna wybraÊ
opcjÚ pozwalajÈcÈ wszystkim uĝytkownikom komputera uzyskaÊ dostÚp do Pythona.

Zaczynamy
Poniewaĝ Python zawiera przygotowany dla róĝnych systemów operacyjnych kod charakterystyczny dla platformy (aby zminimalizowaÊ iloĂÊ zbÚdnego kodu), obsïuguje systemy operacyjne
Windows dopóty, dopóki sÈ obsïugiwane przez firmÚ Microsoft. To obejmuje równieĝ wydïuĝonÈ
obsïugÚ i dlatego produkty uznawane przez Microsoft za nieobsïugiwane nie bÚdÈ takĝe obsïugiwane przez Pythona.
Uĝytkownik systemu Windows XP lub starszego nie moĝe zainstalowaÊ ĝadnej nowszej wersji
Pythona niĝ 3.4. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w dokumentacji Pythona w systemie
Windows Vista moĝna zainstalowaÊ Pythona w wersji 3.6 lub nowszej. Poniewaĝ oficjalna
obsïuga systemu Windows Vista przez Microsoft zakoñczyïa siÚ w roku 2017, takĝe kolejne
wydania Pythona nie bÚdÈ dziaïaïy w tym systemie operacyjnym. Ponadto trzeba znaÊ architekturÚ uĝywanego procesora: 32- lub 64-bitowy. Wprawdzie oprogramowanie 32-bitowe dziaïa
w systemie 64-bitowym, ale na odwrót juĝ nie.
Poza tym do dyspozycji sÈ dwa rodzaje plików instalacyjnych — do instalacji offline i online.
W przypadku tej pierwszej pakiet instalacyjny zawiera wszystkie komponenty niezbÚdne do
przeprowadzenia instalacji standardowej, a dostÚp do internetu jest potrzebny tylko do pobrania
funkcji opcjonalnych. Z kolei pakiet instalacji internetowej jest mniejszy od wersji offline
i umoĝliwia uĝytkownikowi wybór funkcji do zainstalowania, które nastÚpnie zostanÈ pobrane
z internetu.
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Jak to zrobiÊ?
1. Pierwsze uruchomienie pakietu instalacyjnego w Windowsie pozwala na wybór
jednej z dwóch opcji: instalacji domyĂlnej lub niestandardowej. Wybierz domyĂlnÈ,
gdy wystÚpujÈ nastÚpujÈce czynniki:
Q

Q

Q

InstalacjÚ przeprowadzasz tylko dla siebie i inni uĝytkownicy komputera nie
muszÈ mieÊ dostÚpu do Pythona.
Chcesz zainstalowaÊ jedynie bibliotekÚ standardowÈ Pythona, zestaw testowy,
narzÚdzie pip i program uruchamiajÈcy Pythona w systemie Windows.
ZwiÈzane z Pythonem skróty sÈ dostÚpne jedynie dla bieĝÈcego uĝytkownika.

2. Zdecyduj siÚ na instalacjÚ niestandardowÈ, jeĝeli chcesz zachowaÊ wiÚkszÈ kontrolÚ
nad tym procesem. W szczególnoĂci dotyczy to sytuacji, gdy wystÚpujÈ nastÚpujÈce
czynniki:
Q
Q
Q
Q
Q

Chcesz zainstalowaÊ konkretne skïadniki Pythona.
Chcesz zmieniÊ miejsce instalacji Pythona.
Chcesz zainstalowaÊ symbole debugowania lub pliki binarne.
Chcesz przeprowadziÊ instalacjÚ dla wszystkich uĝytkowników systemu.
Chcesz wstÚpnie skompilowaÊ bibliotekÚ standardowÈ na kod bajtowy.

3. Instalacja niestandardowa wymaga uprawnieñ uĝytkownika administracyjnego.
Graficzny interfejs uĝytkownika to standardowy sposób instalacji Pythona za
pomocÈ kreatora pozwalajÈcego przejĂÊ przez caïy proces. Ewentualnie moĝna
uĝyÊ skryptów wiersza polecenia do zautomatyzowania instalacji w wielu
komputerach bez jakiejkolwiek reakcji ze strony uĝytkownika. W przypadku
instalacji z poziomu wiersza polecenia podczas uruchamiania pliku .exe dostÚpnych
jest kilka opcji:
python-3.6.0.exe /quiet # GUI nie bĊdzie wyĞwietlone, nastąpi instalacja podstawowa Pythona
... /passive # PominiĊcie uĪytkownika podczas instalacji, ale wyĞwietlenie
# informacji o postĊpie i báĊdach

... /uninstall # Natychmiastowe rozpoczĊcie usuwania Pythona, wyĞwietlenie pytania
# potwierdzającego operacjĊ

Stosowanie programu uruchamiajÈcego
Pythona w Windowsie
PoczÈwszy od wydania Pythona 3.3, wraz z jÚzykiem zostaje domyĂlnie zainstalowany program
umoĝliwiajÈcy uruchomienie Pythona. Ten program pozwala skryptom Pythona lub wiersza polecenia Windowsa na okreĂlenie konkretnej wersji Pythona oraz na jej odszukanie i uruchomienie.
Gdy masz zainstalowane wydanie Pythona 3.3 lub nowsze, program uruchamiajÈcy jest zgodny
ze wszystkimi wersjami Pythona. Wybierze najbardziej odpowiedniÈ wersjÚ jÚzyka dla skryptu
i zastosuj instalacjÚ Pythona przeprowadzanÈ dla danego uĝytkownika, a nie dla wszystkich.
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Jak to zrobiÊ?
1. Aby sprawdziÊ, czy program uruchamiajÈcy Pythona zostaï zainstalowany, w oknie
wiersza polecenia Windowsa wpisz py. Jeĝeli ów program jest zainstalowany, nastÈpi
uruchomienie najnowszej dostÚpnej wersji Pythona.
2. Natomiast w przeciwnym razie otrzymasz nastÚpujÈcy komunikat bïÚdu:
Nazwa 'py' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnÚtrzne lub zewnÚtrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.

3. PrzyjmujÈc zaïoĝenie, ĝe zainstalowana jest inna wersja Pythona, moĝesz jÈ
wskazaÊ za pomocÈ opcji -:
py -2.6 # Uruchomienie Pythona w wersji 2.6
py -2 # Uruchomienie najnowszej dostĊpnej wersji Pythona 2

4. Jeĝeli uĝywasz wirtualnego Ărodowiska Pythona, a program uruchamiajÈcy Pythona
nie otrzymaï ĝadnej opcji wskazujÈcej konkretnÈ wersjÚ jÚzyka, wówczas zostanie
uĝyty interpreter Ărodowiska wirtualnego, a nie systemowy. Aby móc uĝyÊ
interpretera systemowego, Ărodowisko wirtualne musi zostaÊ najpierw
dezaktywowane lub naleĝy wyraěnie podaÊ systemowÈ wersjÚ Pythona.
5. Program uruchamiajÈcy pozwala na uĝycie w Windowsie wiersza shebang (#!),
który jest doĂÊ powszechnie stosowany w systemach z rodziny UNIX i Linux.
Wprawdzie dostÚpnych jest wiele wariantów Ăcieĝki Ărodowiskowej Pythona, ale
warto w tym miejscu wspomnieÊ, ĝe jedna z najczÚĂciej stosowanych (/usr/bin/env
python) dziaïa w Windowsie w dokïadnie taki sam sposób jak w systemach UNIX
i Linux. To oznacza sprawdzenie przez Windows zmiennej systemowej PATH
w poszukiwaniu pliku wykonywalnego Pythona, a dopiero póěniej zainstalowanie
interpreterów. Dokïadnie tak samo ten proces przebiega w systemach z rodziny
UNIX i Linux.
6. Wiersz shebang moĝe zawieraÊ opcje interpretera Pythona, jakby zostaïy podane
w wierszu polecenia. Dlatego teĝ #! /usr/bin/python -v spowoduje wyĂwietlenie
informacji o wersji uĝywanego interpretera Pythona. Takie samo zachowanie
otrzymujemy po wydaniu polecenia python -v w wierszu polecenia.

Osadzanie Pythona w innych aplikacjach
Osadzona dystrybucja Pythona to plik w formacie ZIP zawierajÈcy minimalnÈ wersjÚ interpretera
Pythona. Jego przeznaczeniem jest dostarczanie Ărodowiska Pythona innym programom, a nie
bezpoĂrednie wykorzystywanie przez uĝytkowników koñcowych.
Po wypakowaniu z archiwum Ărodowisko to jest w zasadzie odizolowane od systemu operacyjnego, czyli zawiera wszystkie niezbÚdne skïadniki. Biblioteka standardowa jest wstÚpnie skompilowana na postaÊ kodu bajtowego i doïÈczone sÈ wszystkie powiÈzane z Pythonem pliki
w formatach .exe i .dll. Natomiast nie zostaïy doïÈczone narzÚdzie pip, dokumentacja i Ărodowi-
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sko Tcl/Tk. Z powodu braku Ărodowiska Tcl/Tk niedostÚpne do uĝycia jest Ărodowisko programistyczne IDLE i powiÈzane z nim pliki Tkinter.
Wraz z osadzonÈ dystrybucjÈ Pythona nie jest dostarczane Ărodowisko uruchomieniowe Microsoft C. Wprawdzie jest ono czÚsto instalowane w systemie przez inne oprogramowanie lub usïugÚ
Windows Update, ostatecznie do programu instalacyjnego naleĝy zapewnienie, ĝe to Ărodowisko uruchomieniowe bÚdzie dostÚpne do uĝycia przez Pythona.
NiezbÚdne pakiety Pythona opracowane przez firmy trzecie muszÈ byÊ dostarczone przez
program instalacyjny, poza samym osadzonym Ărodowiskiem Pythona. Poniewaĝ narzÚdzie
pip pozostaje niedostÚpne, odpowiednie pakiety powinny byÊ dostarczane wraz z caïymi aplikacjami, aby byïy uaktualniane razem z tymi programami.

Jak to zrobiÊ?
1. Utwórz aplikacjÚ Pythona w zwykïy sposób.
2. Jeĝeli uĝycie Pythona nie powinno byÊ oczywiste dla uĝytkownika koñcowego,
wówczas naleĝy doïÈczyÊ dostosowany do wïasnych potrzeb program uruchamiajÈcy
Pythona. Jego dziaïanie polega po prostu na wywoïaniu moduïu __main__ Pythona
za pomocÈ na staïe zdefiniowanego polecenia.
W przypadku korzystania z wïasnego programu uruchamiajÈcego pakiety Pythona
mogÈ zostaÊ umieszczone w dowolnym poïoĝeniu systemu plików, poniewaĝ
program uruchomieniowy moĝna przygotowaÊ w taki sposób, aby wskazywaï
konkretnÈ ĂcieĝkÚ wyszukiwania podczas uruchamiania programu.
3. Jeĝeli uĝycie Pythona nie musi byÊ ukryte, wystarczy przygotowanie zwykïego
pliku wsadowego lub skrótu pozwalajÈcego na bezpoĂrednie wywoïanie python.exe
wraz z niezbÚdnymi argumentami. Po zastosowaniu podanego podejĂcia uĝycie
Pythona bÚdzie oczywiste, poniewaĝ nie zostanie wykorzystana prawdziwa nazwa
programu, lecz zamiast niej nazwa interpretera Pythona. Dlatego teĝ uĝytkownikowi
koñcowemu trudno bÚdzie zidentyfikowaÊ okreĂlony program wĂród innych
uruchomionych procesów Pythona.
W przypadku stosowania tej metody zaleca siÚ instalowanie pakietów Pythona
w podkatalogach znajdujÈcych siÚ w tym samym katalogu, w którym jest program
wykonywalny interpretera Pythona. DziÚki temu pakiety zostanÈ uwzglÚdnione
w Ăcieĝce dostÚpu wskazywanej przez zmiennÈ systemowÈ PATH, poniewaĝ sÈ
podkatalogami programu gïównego.
4. Alternatywne zastosowanie osadzonego Pythona polega na jego uĝyciu w charakterze
jÚzyka dostarczajÈcego moĝliwoĂci skryptowe dla kodu natywnego, na przykïad
programów C++. W takim przypadku wiÚkszoĂÊ oprogramowania jest utworzona
w jÚzyku innym niĝ Python, a wywoïanie kodu Pythona odbywa siÚ za pomocÈ
python.exe lub python3.dll. Niezaleĝnie od tego Python zostaje wypakowany
z osadzonej dystrybucji do podkatalogu, co pozwala wywoïaÊ interpreter Pythona.
Pakiety mogÈ byÊ instalowane w katalogu systemu plików, poniewaĝ ich Ăcieĝki
dostÚpu moĝna podaÊ w kodzie przed skonfigurowaniem interpretera Pythona.
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5. Na rysunku 2.1 pokazaïem przykïad osadzenia Pythona na bardzo gïÚbokim poziomie.
Ten przykïad pochodzi ze strony https://docs.python.org/3/extending/embedding.html.

Rysunek 2.1. Przykïad osadzenia Pythona w kodzie C

Jak to dziaïa?
W przedstawionym na rysunku 2.1 kodzie jÚzyk C zostaï uĝyty w celu uzyskania dostÚpu do
Pythona. Poniewaĝ to nie jest ksiÈĝka poĂwiÚcona programowaniu w jÚzyku C, nie bÚdÚ dokïadnie omawiaï tego kodu. Oto krótkie wyjaĂnienie sposobu jego dziaïania:
1. Python zostaje zaimportowany do kodu jako plik nagïówkowy.
2. Kod w jÚzyku C otrzymuje Ăcieĝki dostÚpu do bibliotek Pythona.
3. Inicjalizacja interpretera Pythona.
4. Skrypt Pythona na staïe umieszczony w kodzie C zostaje przetworzony.
5. Zakoñczenie dziaïania interpretera Pythona.
6. Zakoñczenie dziaïania programu w jÚzyku C.
W rzeczywistej praktyce przeznaczony do uruchomienia program Pythona bÚdzie raczej pobierany z pliku, a nie osadzony w kodzie jÚzyka C. To zdejmuje z programisty koniecznoĂÊ alokowania pamiÚci i wczytania zawartoĂci pliku.

Zastosowanie alternatywnej powïoki
Pythona — IPython
Wprawdzie jest uĝyteczna, ale domyĂlna powïoka interpretera Pythona ma powaĝne ograniczenia w porównaniu do moĝliwoĂci obecnych komputerów. W przypadku poczÈtkujÈcych
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programistów wadÈ interaktywnego interpretera Pythona jest brak miÚdzy innymi obsïugi
podĂwietlania skïadni i automatycznego stosowania wciÚÊ.
IPython to jeden z najpopularniejszych zamienników powïoki interaktywnej Pythona. Oto wybrane funkcje oferowane przez IPythona, a niedostÚpne w standardowej powïoce Pythona:
Q rozbudowana introspekcja obiektu pozwalajÈca przeglÈdaÊ komentarze typu
docstring, kod ěródïowy i inne obiekty dostÚpne dla interpretera;
Q trwaïa historia danych wejĂciowych;
Q buforowanie wyników danych wyjĂciowych;
Q rozszerzalne uzupeïnianie klawiszem Tab wraz z obsïugÈ zmiennych, sïów

kluczowych, funkcji i nazw plików;
Q poprzedzone znakiem % polecenia magiczne umoĝliwiajÈce kontrolowanie Ărodowiska

i interakcjÚ z systemem operacyjnym;
Q rozbudowana konfiguracja systemu;
Q rejestrowanie danych sesji i jej ponowne wczytanie;
Q osadzanie danych w graficznym interfejsie uĝytkownika i programach Pythona;
Q zintegrowany dostÚp do debugera i profilera;
Q edycja w wielu wierszach;
Q podĂwietlanie skïadni.

Wraz z IPythonem otrzymujemy komponent Jupyter, który pozwala tworzyÊ notatniki. PoczÈtkowo notatnik byï integralnÈ czÚĂciÈ IPythona, ale z czasem staï siÚ oddzielnym projektem,
co pozwoliïo zaoferowaÊ potÚĝne moĝliwoĂci notatników takĝe innym jÚzykom programowania.
Dlatego teĝ IPython i Jupyter moĝna stosowaÊ oddzielnie, zawierajÈ one róĝne frontendy i backendy, dostarczajÈc niezbÚdnÈ funkcjonalnoĂÊ.
Notatnik Jupytera to oparta na przeglÈdarce WWW aplikacja, której moĝna uĝywaÊ podczas
pracy nad programem i dokumentacjÈ oraz wykonywaÊ w niej kod, wyĂwietlaÊ wygenerowane
dane wyjĂciowe w postaci tekstu, obrazów i innego rodzaju danych.
Notatnik Jupytera jako aplikacja internetowa oferuje nastÚpujÈce funkcje:
Q edycja bezpoĂrednio w przeglÈdarce WWW wraz z obsïugÈ podĂwietlania skïadni,
automatycznego stosowania wciÚÊ, introspekcji i uzupeïniania klawiszem Tab;
Q wykonywanie kodu bezpoĂrednio w przeglÈdarce WWW i doïÈczanie wyników
do kodu ěródïowego;
Q moĝliwoĂÊ wyĂwietlania bogatych mediów, miÚdzy innymi w formatach HTML,

LaTeX, PNG i SVG;
Q moĝliwoĂÊ edycji tekstu w formacie Markdown;
Q stosowanie notacji matematycznych za pomocÈ oprogramowania LaTeX.

Innym pakietem zaliczajÈcym siÚ do rodziny IPython jest IPython Paraller, znany równieĝ jako
ipyparaller. Ten pakiet obsïuguje nastÚpujÈce modele programowania równolegïego:

79

Kup książkę

Poleć książkę

Python ninja. 70 sekretnych receptur i taktyk programistycznych

Q SPMD (ang. Single Program, Multiple Data);
Q MPMD (ang. Multiple Programs, Multiple Data);
Q przekazywanie wiadomoĂci za pomocÈ MPI;
Q zespóï zadañ;
Q dane równolegïe,
Q poïÈczenie wczeĂniej wymienionych modeli;
Q zastosowanie niestandardowych rozwiÈzañ.

NajwiÚkszÈ zaletÈ uĝycia ipyparallel jest umoĝliwienie opracowania aplikacji równolegle przetwarzajÈcych dane, a takĝe przetestowania tych programów i ich interaktywnego uĝycia. Standardowo równolegïoĂÊ odbywa siÚ przez utworzenie kodu i jego uruchomienie, aby poznaÊ wyniki.
Sesje interaktywnego kodu mogÈ znacznie zwiÚkszyÊ szybkoĂÊ tworzenia projektu, poniewaĝ
pokazujÈ, czy warto dalej poĂwiÚcaÊ czas na rozwój danego algorytmu.

Zaczynamy
PowïokÚ IPython moĝna zainstalowaÊ za pomocÈ narzÚdzia pip , choÊ wczeĂniej moĝe okazaÊ
siÚ konieczne zainstalowanie jeszcze pakietu setuptools.
$ pip install ipython

Powïoka IPython jest dostÚpna równieĝ jako czÚĂÊ pakietu Anaconda, czyli dystrybucji Pythona
powstaïej pod kÈtem nauk o danych i uczenia maszynowego. Poza powïokÈ IPython dystrybucja Anaconda oferuje ogromnÈ liczbÚ pakietów dla nauk Ăcisïych, nauk o danych i sztucznej
inteligencji.
Jeĝeli nie uĝywasz przygotowanego Ărodowiska takiego jak Anaconda, do poïÈczenia funkcjonalnoĂci Jupyter i IPythona wydaj nastÚpujÈce polecenia:
$ python -m pip install ipykernel
$ python -m ipykernel install [--user] [--name <machine-readable-name>] [-display-name <"Nazwa przyjazna dla uĝytkownika">]

Q user okreĂla instalacjÚ dla bieĝÈcego uĝytkownika, a nie globalnÈ dla caïego systemu.
Q name nadaje nazwÚ jÈdru IPythona. Jest to niezbÚdne tylko wtedy, gdy jednoczeĂnie

bÚdzie dziaïaïo wiele jÈder IPythona.
Q display-name to nazwa danego jÈdra IPythona. MoĝliwoĂÊ nadawania nazw jest
najbardziej uĝyteczna po zainstalowaniu wielu jÈder IPythona.

Jak to zrobiÊ?
1. Aby rozpoczÈÊ sesjÚ interaktywnÈ w powïoce IPython, naleĝy wydaÊ polecenie
ipython (zobacz rysunek 2.2). Jeĝeli masz zainstalowane róĝne wersje Pythona,
musisz wydaÊ polecenie ipython3.
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Rysunek 2.2. Uruchomienie sesji interaktywnej IPythona

2. ZwróÊ uwagÚ na znak zachÚty, którym jest In [N]: zamiast >>>. Liczba N odwoïuje
siÚ do numeru polecenia w historii IPythona, moĝna jej uĝyÊ do ponownego
wykonania polecenia, podobnie jak ma to miejsce w powïoce systemowej bash.
3. Interpreter IPython dziaïa podobnie jak standardowy, choÊ oferuje znacznie
wiÚkszÈ funkcjonalnoĂÊ. Statyczny tekst w przykïadach nie oddaje peïni moĝliwoĂci
powïoki, poniewaĝ podĂwietlanie skïadni, automatyczne stosowanie wciÚÊ
i uzupeïnianie klawiszem Tab dziaïajÈ w czasie rzeczywistym. Na rysunku 2.3
pokazaïem przykïad kilku prostych poleceñ wydanych w powïoce interpretera
IPython.

Rysunek 2.3. Przykïady poleceñ wydanych w powïoce interpretera IPython
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4. ZwróÊ uwagÚ, ĝe wynik wykonania polecenia jest wyĂwietlany w wierszu
rozpoczynajÈcym siÚ od Out [N]:. Podobnie jak w przypadku In [N]:, takĝe numer
wiersza danych wyjĂciowych moĝna wywoïaÊ w dowolnym miejscu kodu.
5. Aby dowiedzieÊ siÚ wiÚcej na temat dowolnego obiektu, naleĝy uĝyÊ znaku
zapytania, na przykïad <nazwa_obiektu>?. WiÚcej informacji otrzymasz po uĝyciu
dwóch znaków zapytania: <nazwa_obiektu>??.
6. Funkcje magiczne sÈ unikatowÈ cechÈ IPythona. To w zasadzie sÈ wbudowane skróty
umoĝliwiajÈce kontrolowanie sposobu dziaïania IPythona, jak równieĝ dostarczanie
funkcji systemowych, podobnie jak w przypadku dostÚpu do poleceñ powïoki bash.
Q Wiersze magiczne rozpoczynajÈ siÚ od znaku % i dziaïajÈ podobnie jak polecenia
powïoki bash: argument jest przekazywany funkcji magicznej. Wszystko
w wierszu poza samym wywoïaniem funkcji jest uznawane za argument.
Q Egzemplarz polecenia magicznego zwraca wynik, podobnie jak zwykïa funkcja.
Dlatego wynik moĝe byÊ przypisany zmiennej.
Q Egzemplarz bloku magicznego jest poprzedzony znakami %%. Dziaïa podobnie
jak wiersz magiczny z wyjÈtkiem tego, ĝe argument moĝe siÚ skïadaÊ z kilku
wierszy, a nie tylko jednego.
Q Funkcje magiczne wpïywajÈ na dziaïanie powïoki IPythona, pracÚ z kodem
ěródïowym i zapewniajÈ funkcje narzÚdziowe ogólnego przeznaczenia.
7. IPython oferuje wbudowany dziennik historii poleceñ zawierajÈcy zarówno same
polecenia, jak i wyniki ich wykonania. Funkcja magiczna %history wyĂwietla historiÚ
poleceñ. Do pracy z tÈ historiÈ moĝna wykorzystaÊ jeszcze inne funkcje magiczne,
które pozwalajÈ miÚdzy innymi na ponowne wykonywanie wczeĂniejszych poleceñ
lub ich kopiowanie do bieĝÈcej sesji.
8. Wspóïpraca z systemem operacyjnym jest moĝliwa dziÚki poprzedzeniu polecenia
prefiksem !. Dlatego aby wykorzystaÊ powïokÚ bash w sesji IPythona bez jej
opuszczania lub otwierania nowego okna powïoki, naleĝy wydaÊ polecenie
!<polecenie-powïoki-bash>, na przykïad !ping, jak pokazaïem na rysunku 2.4.

Rysunek 2.4. Wykonanie polecenia powïoki bash w powïoce IPythona
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9. IPython pozwala na obsïugÚ danych wyjĂciowych w postaci bogatych mediów,
o ile powïoka IPython jest uĝywana jako jÈdro dla innego frontendu oprogramowania.
Moĝliwe jest na przykïad wyĂwietlanie wykresów za pomocÈ biblioteki matplotlib.
To okazuje siÚ szczególnie uĝyteczne podczas pracy z notatnikami Jupytera, poniewaĝ
w oknie przeglÈdarki WWW mamy wówczas kod ěródïowy i wykres wynikowy.
10. Obsïugiwane jest równieĝ interaktywne tworzenie graficznego interfejsu
uĝytkownika. W takim przypadku IPython czeka na dane wejĂciowe z pÚtli zdarzeñ
pakietu narzÚdziowego graficznego interfejsu uĝytkownika. Aby skorzystaÊ z tej
moĝliwoĂci, naleĝy uĝyÊ funkcji magicznej %gui <nazwa_pakietu>. Obsïugiwane
frameworki GUI to wxPython, PyQT, PyGTK i Tk.
11. IPython ma moĝliwoĂÊ interaktywnego uruchamiania skryptów, na przykïad jak
w przypadku prezentacji. Dodanie kilku znaczników do komentarzy osadzonych
w kodzie ěródïowym dzieli go na osobne bloki, z których kaĝdy dziaïa oddzielnie.
IPython wyĂwietli blok przed wykonaniem kodu, a nastÚpnie powróci do powïoki
interaktywnej, pozwalajÈc na wykorzystanie wygenerowanego wyniku.
12. Moĝliwe jest dodanie w innych programach obsïugi osadzonego IPythona, podobnie
jak ma to miejsce w przypadku osadzonej dystrybucji Pythona.

Co dalej?
PoczÈwszy od wydania IPython 6.0, nie sÈ obsïugiwane wersje interpretera Pythona wczeĂniejsze niĝ 3.3. Jeĝeli chcesz skorzystaÊ ze starszych wersji Pythona, musisz uĝyÊ IPython 5 LTS.

Zastosowanie alternatywnej powïoki
Pythona — bpython
Powïoka bpython powstaïa dla programistów, którzy chcÈ otrzymaÊ wiÚkszÈ funkcjonalnoĂÊ
w Ărodowisku Pythona bez obciÈĝenia zwiÈzanego z IPythona lub koniecznoĂciÈ jego poznania.
Dlatego bpython oferuje wiele funkcji znanych ze Ărodowiska IDE, ale w znacznie lĝejszym pakiecie. Oto kilka wybranych funkcji bpythona:
Q podĂwietlanie skïadni;
Q sugestie automatycznego uzupeïniania podczas tworzenia kodu;
Q sugerowane parametry podczas uzupeïniania funkcji;
Q funkcja przewijania kodu pozbywajÈca siÚ ostatniego wiersza i ponownie

wykonujÈca caïy kod ěródïowy;
Q integracja z serwisem pastebin, co pozwala na umieszczenie w tym serwisie

widocznego kodu.
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Zaczynamy
Aby móc uĝywaÊ powïoki bpython, trzeba oprócz samego pakietu powïoki zainstalowaÊ jeszcze
kilka innych pakietów:
Q Pygments,
Q requests,
Q Sphinx (opcjonalny, tylko dla dokumentacji),
Q mock (opcjonalny, tylko dla zestawu testów),
Q babel (opcjonalny, tylko na potrzeby internacjonalizacji),
Q curtsies,
Q greenlet,
Q urwid (opcjonalny, tylko dla bpython-urwind),
Q requests[security] dla wersji Pythona wczeĂniejszych niĝ 2.7.7.

Jak to zrobiÊ?
1. Utwórz Ărodowisko wirtualne dla projektu, na przykïad wydajÈc nastÚpujÈce polecenia:
$ virtualenv bpython-dev # Ustalenie uĪytej wersji Pythona
$ source bpython-dev/bin/activate
# NiezbĊdne za kaĪdym razem, gdy chcesz pracowaü z powáoką bpython

2. W swoim systemie sklonuj repozytorium bpython z serwisu GitHub:
$ git clone git@github.com:<nazwa_uĝytkownika_github>/bpython/bpython.git

3. Zainstaluj bypythona wraz z zaleĝnoĂciami:
$
$
$
$
$

cd bpython
pip install -e . # Instalacja bpythona i niezbĊdnych zaleĪnoĞci
pip install watchdog urwid # Instalacja zaleĪnoĞci opcjonalnych
pip install sphinx mock nose # Instalacja zaleĪnoĞci programistycznych
bpython # Uruchomienie powáoki bpython

4. Jako alternatywa dla instalacji za pomocÈ narzÚdzia pip w dystrybucji systemu
z rodziny UNIX i Linux moĝna uĝyÊ systemowego menedĝera pakietów. System
prawdopodobnie ma juĝ niezbÚdne pliki. Operacja wyszukania z uĝyciem apt
i nazwy python-<pakiet> pokaĝe, czy dany pakiet jest dostÚpny. Aby zainstalowaÊ
dany pakiet, naleĝy wydaÊ polecenie podobne do nastÚpujÈcego:
$ sudo apt install python[3]-<pakiet>

Liczba 3 jest opcjonalna, jeĂli instalujesz pakiet dla wydania Python 2, ale niezbÚdna,
gdy chcesz otrzymaÊ pakiet dla wydania Python 3.
PowïokÚ bpython moĝna zainstalowaÊ równieĝ za pomocÈ easyinstall, pip, a takĝe
zwykïego apt install.
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5. Dokumentacja powïoki bpython jest dostarczana wraz z repozytorium.
Utworzenie lokalnej kopii dokumentacji wymaga zainstalowanego narzÚdzia
sphinx i wydania nastÚpujÈcego polecenia:
$ make -C doc/sphinx html

Po wygenerowaniu dokumentacji masz do niej dostÚp, otwierajÈc w przeglÈdarce
WWW plik doc/sphinx/build/html/index.html.
6. W pliku konfiguracyjnym powïoki bpython mamy duĝÈ liczbÚ opcji. (DomyĂlnie ten
plik znajduje siÚ w katalogu ~/.config/bpython/config). DostÚpne sÈ opcje pozwalajÈce
zdefiniowaÊ automatyczne uzupeïnianie, motyw kolorów, mapowanie klawiatury itd.
7. DostÚpna jest równieĝ konfiguracja motywu, co odbywa siÚ za pomocÈ opcji
color_scheme. Motyw jest uĝywany do kontrolowania podĂwietlenia skïadni, a takĝe
w samej powïoce Pythona.

Co dalej?
W chwili powstawania tej ksiÈĝki aktualna wersja powïoki bpython to 0.17. Wprawdzie ta powïoka jest sklasyfikowana jako betaware, ale przekonaïem siÚ, ĝe dziaïa doskonale w codziennej
pracy. Pomoc techniczna jest dostÚpna za pomocÈ kanaïu IRC, grupy dyskusyjnej Google
Groups oraz poprzez róĝne media spoïecznoĂciowe. WiÚcej informacji na temat tej powïoki,
w tym miÚdzy innymi zrzuty ekranu, znajdziesz w witrynie internetowej projektu.

Zastosowanie alternatywnej powïoki
Pythona — DreamPie
KontynuujÈc nutÚ usprawnienia zwykïego Pythona, DreamPie oferuje kilka nowych pomysïów
dla alternatywnej powïoki. FunkcjonalnoĂÊ oferowana przez DreamPie to miÚdzy innymi:
Q podziaï powïoki interaktywnej na okno historii i kodu (podobnie jak w przypadku
IPythona okno historii zawiera listÚ wczeĂniej wykonanych poleceñ i wygenerowanych
przez nie danych wyjĂciowych, natomiast okno kodu zawiera aktualnie edytowany
kod; róĝnica w przypadku okna kodu polega na tym, ĝe dziaïa jak zwykïy edytor
tekstu, pozwalajÈc tworzyÊ dowolnÈ iloĂÊ kodu przed jego wykonaniem);
Q polecenie umoĝliwiajÈce skopiowanie ĝÈdanego kodu i wklejenie go w pliku
z zachowaniem wciÚÊ;
Q automatyczne uzupeïnianie atrybutów i nazw plików;
Q introspekcja kodu, wyĂwietlanie argumentów funkcji i dokumentacji;
Q historia sesji moĝe byÊ zapisana w pliku HTML, który póěniej moĝna wczytaÊ

do powïoki DreamPie i ponownie wykorzystaÊ;
Q automatyczne dodawanie nawiasów i znaków cytowania po funkcjach i metodach;
Q integracja z bibliotekÈ matplotlib pozwalajÈca tworzyÊ interaktywne wykresy;
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Q obsïuga niemal wszystkich implementacji Pythona, miÚdzy innymi Jythona,

IronPythona i PyPy;
Q obsïuga niezaleĝnie od platformy.

Zaczynamy
Przed instalacjÈ DreamPy konieczne jest zainstalowanie Pythona 2.7, PyGTK i pyqtsourceview
(trzeba uĝyÊ Pythona 2.7, poniewaĝ PyGTK nie zapewnia obsïugi Pythona 3).

Jak to zrobiÊ?
1. Zalecanym sposobem pobrania powïoki DreamPy jest sklonowanie repozytorium
GitHub:
$ git clone https://github.com/noamraph/dreampie.git

2. Ewentualnie moĝna skorzystaÊ z plików binarnych dostÚpnych dla systemów
Windows, macOS i Linux (odpowiednie ïÈcza znajdziesz na stronie DreamPie:
http://www.dreampie.org/download.html). Te pliki sÈ uaktualniane wolniej niĝ
repozytorium GitHub i dlatego oferowane przez nie wersje sÈ mniej stabilne.

Co dalej?
Nie udaïo mi siÚ zmusiÊ powïoki DreamPie do pracy w systemie Xubuntu 16.04 z Pythonem
2.7.11. Komunikat bïÚdu wskazywaï na niezaimportowany moduï Glib Object System (gobject).
Nawet próba rÚcznej instalacji tego pakietu nie pozwoliïa na zakoñczonÈ sukcesem instalacjÚ
powïoki DreamPie.
Ostatnia aktualizacja witryny internetowej DreamPie miaïa miejsce w 2012 roku. Nie istnieje
dokumentacja przedstawiajÈca sposób uĝycia tej powïoki. Wedïug informacji zamieszczonych
w serwisie GitHub ostatnia aktualizacja powïoki nastÈpiïa w listopadzie 2017 roku. Wydaje siÚ
wiÚc, ĝe GitHub to teraz strona domowa projektu DreamPie.
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