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Rozszerzenia Pythona
w innych jÚzykach
programowania
Podczas pisania aplikacji bazujÈcych na Pythonie nie musisz ograniczaÊ siÚ tylko do samego
jÚzyka Python. JednÈ z ciekawych alternatyw — jÚzyk Hy — przedstawiïem w rozdziale 3.,
„Najlepsze praktyki skïadniowe — powyĝej poziomu klas”. Pozwala on na pisanie moduïów,
pakietów, a nawet caïych aplikacji z wykorzystaniem innego jÚzyka (dialektu Lispa) dziaïajÈcego w wirtualnej maszynie Pythona. W kwestii dostarczanych moĝliwoĂci powinien byÊ traktowany na równi z Pythonem (pomimo swojej caïkowicie odmiennej skïadni), poniewaĝ kompiluje
siÚ do tego samego kodu bajtowego. Niestety, oznacza to, ĝe kod napisany w Hy posiada te same
ograniczenia co zwykïy kod napisany w Pythonie:
Q uĝytecznoĂÊ wÈtków jest znacznie ograniczona z powodu istnienia mechanizmu GIL;
Q nie jest to jÚzyk kompilowany;
Q nie dostarcza mechanizmu statycznego typowania oraz wiÈĝÈcych siÚ z nim

potencjalnych optymalizacji.
Jednym z rozwiÈzañ powyĝszych ograniczeñ sÈ rozszerzenia napisane w caïkowicie innych jÚzykach programowania, które udostÚpniajÈ swoje interfejsy za pomocÈ API rozszerzeñ Pythona.
W tym rozdziale omówiÚ podstawowe powody do pisania wïasnych rozszerzeñ Pythona w innych
jÚzykach programowania oraz popularne narzÚdzia majÈce na celu uïatwienie procesu ich tworzenia. Dowiesz siÚ:
Q jak napisaÊ proste rozszerzenie w jÚzyku C z wykorzystaniem API Python/C;
Q jak zrobiÊ to samo z wykorzystaniem Cythona;
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Q jakie sÈ najwiÚksze wyzwania zwiÈzane z pisaniem rozszerzeñ oraz generowane

przez nie problemy;
Q jak korzystaÊ z kompilowanych bibliotek dynamicznych bez potrzeby tworzenia
dedykowanych rozszerzeñ z wykorzystaniem surowego kodu Pythona.

Inne jÚzyki, czyli C lub C++
Kiedy mówiÚ o innych jÚzykach (w kontekĂcie rozszerzeñ Pythona), niemal zawsze mam na myĂli
wyïÈcznie C i C++. Nawet narzÚdzia typu Cython i Pyrex, udostÚpniajÈce nadzbiory jÚzyka Python na potrzeby budowania rozszerzeñ, sÈ tak naprawdÚ kompilatorami typu ěródïa-do-ěródeï,
które generujÈ kod C na podstawie rozszerzonej skïadni Pythona.
Jest oczywiĂcie moĝliwe ïadowanie w Pythonie dynamicznych/wspóïdzielonych bibliotek. Oznacza to, ĝe w Pythonie moĝna wykorzystaÊ kod dowolnego innego jÚzyka, który umoĝliwia kompilacjÚ tego typu bibliotek. Jednakĝe biblioteki dynamiczne i wspóïdzielone sÈ z definicji uniwersalne.
Moĝna ich uĝywaÊ w kodzie kaĝdego jÚzyka, który pozwala na ich ïadowanie. Oznacza to, ĝe za
rozszerzenia Pythona moĝna uznaÊ tylko te biblioteki, które korzystajÈ bezpoĂrednio z interfejsu
Python/C.
Niestety, pisanie wïasnych rozszerzeñ w jÚzyku C bÈdě C++ z wykorzystaniem surowego API
Python/C jest zadaniem dosyÊ wymagajÈcym, i to nie tylko z powodu koniecznoĂci posiadania
szerokiej wiedzy na temat przynajmniej jednego z dwóch jÚzyków uwaĝanych generalnie za
trudne do opanowania. Otóĝ stworzenie nawet prostego rozszerzenia wymaga napisania ogromnej
iloĂci elementów staïych. SÈ to powtarzajÈce siÚ fragmenty kodu, które majÈ na celu powiÈzanie
Twojej zaimplementowanej logiki z Pythonem i jego wbudowanymi typami danych. Mimo wszystko dobrze jest znaÊ typowÈ budowÚ rozszerzeñ Pythona napisanych w C, poniewaĝ:
Q pomoĝe Ci to lepiej zrozumieÊ ogólnÈ budowÚ i zaïoĝenia Pythona;
Q pewnego dnia moĝesz byÊ zmuszony debugowaÊ lub utrzymywaÊ rozszerzenie
napisane w C lub C++;
Q pomoĝe Ci to zrozumieÊ mechanizmy dziaïania wysokopoziomowych narzÚdzi
do budowania rozszerzeñ.

Jak dziaïajÈ rozszerzenia w C i C++
Interpreter Pythona jest w stanie zaïadowaÊ rozszerzenia z dynamicznych/wspóïdzielonych
bibliotek, jeĂli tylko udostÚpniajÈ one odpowiedni interfejs z wykorzystaniem API Python/C.
Definicja tego API jest zaïÈczana w kodzie ěródïowym rozszerzenia za pomocÈ pliku nagïówkowego jÚzyka C o nazwie Python.h dystrybuowanego wraz z kodem ěródïowym Pythona. W wielu
dystrybucjach Linuksa plik nagïówkowy Python.h jest dostarczany w ramach osobnego pakietu
oprogramowania (np. python-dev w systemach Debian/Ubuntu). W Windowsie plik nagïówkowy
dostarczany jest domyĂlnie wraz z dystrybucjÈ Pythona i znajduje siÚ w katalogu includes/
pod ĂcieĝkÈ instalacyjnÈ interpretera.
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Interfejs Python/C tradycyjnie ulega drobnym zmianom z kaĝdym wydaniem Pythona. W wiÚkszoĂci przypadków sÈ to jedynie nowe funkcjonalnoĂci dodawane do API, przez co zachowywana
jest wsteczna kompatybilnoĂÊ na poziomie ěródeï. Niestety, wydania Pythona z reguïy nie
sÈ binarnie wstecznie kompatybilne z powodu zmian w binarnym interfejsie aplikacji
(ang. Application Binary Interface — ABI). Oznacza to, ĝe rozszerzenie musi byÊ zbudowane
osobno dla kaĝdej wspieranej wersji Pythona. Dodatkowo róĝne systemy operacyjne nie sÈ miÚdzy
sobÈ binarnie kompatybilne, co czyni wïaĂciwie niemoĝliwym dostarczenie gotowej binarnej
dystrybucji skompilowanego rozszerzenia dziaïajÈcej w kaĝdym moĝliwym Ărodowisku. Dlatego
wïaĂnie wiÚkszoĂÊ rozszerzeñ dystrybuowana jest jedynie w postaci ěródïowej.
Od Pythona w wersji 3.2 podzbiór interfejsu Python/C zostaï okreĂlony jako posiadajÈcy stabilne ABI. Jest wiÚc moĝliwe skompilowanie rozszerzenia opartego na ograniczonym API Python/C
(tym o stabilnym ABI), które bÚdzie dziaïaïo ze wszystkimi wydaniami interpretera Pythona
w wersjach 3.2 i wyĝszych. Ogranicza to jednak zakres dostÚpnych elementów API i nie rozwiÈzuje
problemu dystrybucji rozszerzeñ dla starszych wersji Pythona oraz dla róĝnych systemów operacyjnych. Jest to wiÚc kompromis, przy którym traci siÚ wyjÈtkowo duĝo, a zyskuje wciÈĝ niewiele.
Niezwykle waĝnÈ informacjÈ, o której musisz wiedzieÊ, jest fakt, ĝe API Python/C to funkcjonalnoĂÊ dostÚpna jedynie dla interpretera CPython. Twórcy gïównych alternatywnych implementacji
Pythona (PyPy, Jython oraz IronPython) od lat próbujÈ umoĝliwiÊ bezproblemowe wykorzystanie
rozszerzeñ, ale na chwilÚ obecnÈ ĝadna z nich nie dostarcza w peïni dziaïajÈcego rozwiÈzania.
JedynÈ alternatywnÈ implementacjÈ Pythona oferujÈcÈ peïne wsparcie dla rozszerzeñ jest Stackless Python, poniewaĝ jest to tak naprawdÚ interpreter bazujÈcy na zmodyfikowanych ěródïach
CPythona.
Rozszerzenia C/C++ dla Pythona muszÈ byÊ skompilowane do postaci dynamicznych/
wspóïdzielonych bibliotek, zanim bÚdÈ mogïy byÊ wykorzystane, poniewaĝ z oczywistych
wzglÚdów niemoĝliwe jest bezpoĂrednie zaimportowanie ěródeï w C/C++ z poziomu kodu
Pythona. Na szczÚĂcie biblioteki distutils i setuptools udostÚpniajÈ odpowiednie klasy pomocnicze pozwalajÈce zdefiniowaÊ rozszerzenia jako moduïy pakietu Pythona. DziÚki temu rozszerzenia
mogÈ byÊ budowane i dystrybuowane za pomocÈ skryptu setup.py, tak jak zwykïe pakiety
Pythona. Poniĝszy listing zawiera przykïad skryptu setup.py z oficjalnej dokumentacji Pythona odpowiedzialny za pakowanie prostego pakietu zawierajÈcego wbudowane rozszerzenia:
from distutils.core import setup, Extension

module1 = Extension(
'demo',
sources=['demo.c']
)

setup(
name='PackageName',
version='1.0',
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description='To jest pakiet demonstracyjny.',
ext_modules=[module1]
)

Taki skrypt wymaga uĝycia dodatkowego polecenia podczas typowej procedury dystrybucyjnej:
python setup.py build

Polecenie to spowoduje skompilowanie wszystkich rozszerzeñ podanych w liĂcie argumentu
ext_modules zgodnie z dodatkowymi ustawieniami kompilatora zawartymi w wywoïaniu
konstruktora klasy Extension(). Kompilatorem uĝytym w procesie budowy bÚdzie domyĂlny
kompilator dla Twojego Ărodowiska. Sam krok kompilacji nie jest wymagany, jeĂli rozszerzenie
ma byÊ dystrybuowane w formie ěródïowej. W takim przypadku musisz siÚ upewniÊ, ĝe Ărodowisko docelowe zawiera wszystkie skïadniki potrzebne w procesie kompilacji, takie jak kompilator,
pliki nagïówkowe, oraz dodatkowe biblioteki potrzebne w czasie linkowania (jeĂli Twoje rozszerzenie takowych wymaga). WiÚcej szczegóïów na temat pakowania i dystrybucji rozszerzeñ Pythona zawartych bÚdzie w podrozdziale „Wyzwania zwiÈzane z rozszerzeniami”.

Dlaczego warto tworzyÊ rozszerzenia
Nie da siÚ prosto odpowiedzieÊ na pytanie o to, kiedy warto zdecydowaÊ siÚ na pisanie wïasnego rozszerzenia Pythona w jÚzyku C bÈdě C++. Praktyczna zasada mogïaby brzmieÊ: „Tylko
wtedy, gdy nie ma innej opcji”. Jest to jednak bardzo subiektywna reguïa, gdyĝ pozostawia miejsce na osobistÈ interpretacjÚ tego, co jest, a co nie jest wykonywalne w Pythonie. W rzeczywistoĂci
trudno wskazaÊ choÊby jeden problem, którego nie daïoby siÚ w caïoĂci wyeliminowaÊ, posïugujÈc siÚ wyïÈcznie czystym kodem Pythona. Caïkowicie inna kwestia to to, czy ostateczne rozwiÈzanie bÚdzie wystarczajÈco dobre i wydajne. W praktyce rozszerzenia Pythona w C/C++ sÈ
szczególnie uĝyteczne w nastÚpujÈcych sytuacjach:
Q omijanie mechanizmu GIL (globalnej blokady interpretera) w programowaniu

wielowÈtkowym;
Q zwiÚkszanie wydajnoĂci w krytycznych sekcjach kodu;
Q integracja zewnÚtrznych bibliotek dynamicznych;
Q integracja kodu napisanego w innych jÚzykach programowania;
Q tworzenie wïasnych wbudowanych typów danych.

Nie oznacza to jednak, ĝe którykolwiek z powyĝszych problemów jest nierozwiÈzywalny bez
uĝycia rozszerzeñ. Nawet tak kluczowe ograniczenie interpretera jak GIL moĝe byÊ przezwyciÚĝone dziÚki wykorzystaniu caïkowicie innego podejĂcia do przetwarzania równolegïego: zastosowania zielonych wÈtków bÈdě modelu przetwarzania opartego na wielu procesach.
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ZwiÚkszanie wydajnoĂci w krytycznych sekcjach kodu
BÈděmy szczerzy: gïównym powodem, dla którego tak wielu programistów wybiera Pythona, na
pewno nie jest wydajnoĂÊ. Kod Pythona nie wykonuje siÚ szybko, za to moĝemy za jego pomocÈ
niezwykle szybko tworzyÊ nowe oprogramowanie. Mimo wszystko, bez wzglÚdu na to, jak wybitnymi programistami jesteĂmy, prÚdzej czy póěniej natrafimy na problem, którego wydajnie rozwiÈzaÊ w Pythonie siÚ nie da.
W wiÚkszoĂci przypadków rozwiÈzywanie problemów wydajnoĂci to kwestia doboru odpowiednich algorytmów i struktur danych, a nie zadanie ograniczania staïego narzutu wydajnoĂciowego
zwiÈzanego z uĝytÈ technologiÈ. WïaĂciwie uciekanie siÚ do rozszerzeñ Pythona w celu ugrania
kilku cyklów procesora w sytuacji, gdy kod jest napisany ěle i nie wykorzystuje odpowiednich
algorytmów, to niezwykle szkodliwa praktyka. DosyÊ czÚsto wydajnoĂÊ kodu moĝna znacznie
poprawiÊ bez potrzeby zwiÚkszania zïoĝonoĂci projektu i doïÈczania nowego jÚzyka programistycznego do technologicznego stosu aplikacji. JeĂli to tylko moĝliwe, zwiÚkszanie wydajnoĂci
aplikacji powinno odbywaÊ siÚ przede wszystkim w ten sposób. Jednak w pewnych sytuacjach
moĝe siÚ okazaÊ, ĝe kod napisany w Pythonie nawet z wykorzystaniem najlepszych znanych algorytmów i struktur danych nie bÚdzie w stanie zmieĂciÊ siÚ w pewnych arbitralnych limitach czasu
wykonania bÈdě dostÚpnych zasobów.
PrzykïadowÈ dziedzinÈ biznesowÈ nakïadajÈcÈ ĂciĂle okreĂlone ograniczenia na wydajnoĂÊ aplikacji jest rynek handlu przestrzeniÈ reklamowÈ w modelu RTB (ang. Real Time Bidding). W skrócie
model RTB opiera siÚ na zakupie i sprzedaĝy internetowej przestrzeni reklamowej w modelu
aukcyjnym przypominajÈcym handel udziaïami na gieïdach. Handel przestrzeniÈ reklamowÈ
odbywa siÚ z reguïy za poĂrednictwem wyspecjalizowanej usïugi gieïdowej informujÈcej w czasie
rzeczywistym platformy popytowe (ang. Demand Side Platform — DSP) o pojawiajÈcych siÚ
moĝliwoĂciach zakupu powierzchni. I to jest miejsce, w którym wszystko zaczyna byÊ naprawdÚ
ekscytujÈce. WiÚkszoĂÊ gieïd reklamowych na rynku RTB korzysta z protokoïu OpenRTB (bazujÈcego na HTTP) w komunikacji z potencjalnymi kupcami znajdujÈcymi siÚ po stronie DSP.
W tym modelu to kupcy sÈ faktycznymi serwerami HTTP, a gieïda poprzez ĝÈdania informuje
o nowych moĝliwoĂciach kupna. Gieïdy z reguïy nakïadajÈ bardzo Ăcisïe ograniczenia dotyczÈce
czasu, w jakim odpowiedě na ĝÈdanie musi byÊ obsïuĝona (zwykle pomiÚdzy 50 a 100 ms).
Ograniczenie to dotyczy caïoĂci komunikacji — od pierwszego bajta wysïanego przez gieïdÚ aĝ
po ostatni bajt odebrany w odpowiedzi, wliczajÈc w to czas podróĝy pakietów TCP w obie strony.
Aby jeszcze podgrzaÊ atmosferÚ, warto wspomnieÊ, ĝe dla platform DSP nie jest rzadkoĂciÈ obsïugiwanie dziesiÈtek tysiÚcy ĝÈdañ na sekundÚ. MoĝliwoĂÊ przyspieszenia czasu przetwarzania
ĝÈdañ HTTP nawet o parÚ milisekund moĝe decydowaÊ o sukcesie caïego produktu w tej specyficznej branĝy. Oznacza to, ĝe w okreĂlonych sytuacjach przeniesienie nawet prostego kodu do
C moĝe mieÊ praktyczny sens, oczywiĂcie pod warunkiem, ĝe przenoszony kod stanowi wÈskie
gardïo wydajnoĂci i nie moĝe juĝ zostaÊ ulepszony w ĝaden inny sposób. Zgodnie z tym, co kiedyĂ
rzekï Guido van Rossum:
„JeĂli potrzebujesz szybkoĂci (…) — nie jesteĂ w stanie pobiÊ pÚtli napisanej w C”.
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Integracja kodu napisanego
w innych jÚzykach programowania
W czasie krótkiej historii informatyki powstaïo wyjÈtkowo duĝo uĝytecznych bibliotek. Byïoby
wielkÈ stratÈ zapominanie o caïym tym dziedzictwie za kaĝdym razem, gdy pojawia siÚ nowy
jÚzyk programowania. Z drugiej strony, niemoĝliwe jest przenoszenie kaĝdego istniejÈcego kawaïka oprogramowania do wszystkich moĝliwych jÚzyków.
JÚzyki C i C++ sÈ najwaĝniejszymi jÚzykami dostarczajÈcymi ogrom bibliotek i wzorcowych
implementacji wielu algorytmów, które mógïbyĂ chcieÊ zintegrowaÊ w swoich aplikacjach bez
potrzeby przenoszenia ich kodu do Pythona. Na szczÚĂcie interpreter CPython jest napisany w C,
dlatego najbardziej naturalna droga integracji takich bibliotek wiedzie przez wïasne rozszerzenia
Pythona.

Integracja zewnÚtrznych bibliotek dynamicznych
Integracja kodu napisanego w innych jÚzykach programowania nie koñczy siÚ na C/C++.
Wiele bibliotek, szczególnie oprogramowania osób trzecich o zamkniÚtym kodzie, dystrybuowanych jest w postaci skompilowanych plików binarnych. W jÚzyku C niezwykle ïatwo jest
ïadowaÊ takie dynamiczne/wspóïdzielone biblioteki i wywoïywaÊ ich funkcje. Oznacza to, ĝe
moĝesz korzystaÊ z dowolnej skompilowanej biblioteki dynamicznej, jeĂli tylko opakujesz jÈ odpowiednim rozszerzeniem za pomocÈ API Python/C.
OczywiĂcie nie jest to jedyna dostÚpna droga. IstniejÈ narzÚdzia (takie jak ctypes czy cffi), które
pozwalajÈ na ïadowanie dynamicznych bibliotek za pomocÈ czystego kodu Pythona oraz bez
koniecznoĂci pisania wïasnych rozszerzeñ w C. W wielu przypadkach rozszerzenia opierajÈce
siÚ na interfejsie Python/C wciÈĝ pozostajÈ duĝo lepszym wyborem, poniewaĝ pozwalajÈ na lepszÈ
separacjÚ warstwy integracji (napisanej w C) od reszty Twojej aplikacji.

Tworzenie wïasnych wbudowanych typów danych
Python dostarcza bardzo wszechstronnej kolekcji wbudowanych typów. Niektóre z nich sÈ
oparte na najnowoczeĂniejszych implementacjach (przynajmniej w CPythonie), które w dodatku
sÈ specjalnie dopasowane do wykorzystania w kontekĂcie tego jÚzyka. Liczba dostÚpnych typów
i kontenerów moĝe byÊ imponujÈca dla nowicjuszy, ale nie pokrywajÈ one wszystkich moĝliwych
potrzeb uĝytkowników.
Moĝesz oczywiĂcie tworzyÊ wiele nowych struktur danych bezpoĂrednio w Pythonie, opierajÈc
je na istniejÈcych juĝ typach wbudowanych lub definiujÈc od zera za pomocÈ wïasnych klas.
Niestety, tak zdefiniowane struktury danych w specyficznych przypadkach mogÈ nie oferowaÊ
wystarczajÈcej wydajnoĂci. Caïa siïa zïoĝonych struktur danych (takich jak dict) bierze siÚ wïaĂnie
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z wewnÚtrznej implementacji interpretera. W przypadku CPythona korzystamy wiÚc z wydajnej
implementacji w jÚzyku C. Dlaczego by nie pójĂÊ tÈ samÈ drogÈ i nie zdefiniowaÊ wïasnych
typów danych równieĝ w C?

Pisanie rozszerzeñ
Zgodnie z tym, co zostaïo juĝ powiedziane, pisanie rozszerzeñ nie jest zadaniem prostym. OferujÈ
one jednak w zamian wiele zalet. NajprostszÈ i rekomendowanÈ technikÈ tworzenia rozszerzeñ
jest wykorzystanie zaawansowanych narzÚdzi takich jak Cython czy Pyrex lub (w przypadku integracji kodu/bibliotek innych jÚzyków) oparcie swojego kodu na bibliotekach ctypes lub cffi.
Projekty te znacznie zwiÚkszÈ TwojÈ produktywnoĂÊ i sprawiÈ, ĝe kod rozszerzenia bÚdzie ïatwiejszy w rozwoju, czytaniu oraz utrzymaniu.
Mimo wszystko, jeĂli jest to dla Ciebie nowy temat, dobrze, ĝebyĂ zaczÈï swojÈ przygodÚ z rozszerzeniami od napisania jakiegoĂ z wykorzystaniem jedynie jÚzyka C i interfejsu Python/C. Poprawi
to Twoje zrozumienie dziaïania rozszerzeñ i sprawi, ĝe docenisz zalety alternatywnych rozwiÈzañ.
Przez wzglÈd na prostotÚ weěmiemy na warsztat pewien prosty problem algorytmiczny i spróbujemy zaimplementowaÊ jego rozwiÈzanie w postaci rozszerzenia Pythona na dwa róĝne sposoby:
Q tworzÈc rozszerzenie bezpoĂrednio w jÚzyku C;
Q korzystajÈc z jÚzyka Cython.
Naszym zadaniem bÚdzie napisanie funkcji wyznaczajÈcej n-ty wyraz ciÈgu Fibonacciego. Potrzeba tworzenia rozszerzenia wyïÈcznie w celu implementacji takiej funkcji jest maïo prawdopodobna. Jednakĝe jest to problem na tyle prosty, ĝe bÚdzie Ăwietnie sïuĝyï jako podstawa wiÈzania
kodu w jÚzyku C z Pythonem za pomocÈ interfejsu Python/C. Naszym celem jest przede wszystkim uzyskanie przejrzystego i prostego rozwiÈzania, dlatego nie bÚdziemy starali siÚ wykorzystaÊ metody optymalnej. Za wzorcowÈ implementacjÚ posïuĝy nam nastÚpujÈcy moduï Pythona:
"""Moduđ Pythona dostarczający funkcjĊ fibonacci."""
def fibonacci(n):
"""Zwróü n-ty wyraz ciągu Fibonacciego wyznaczony rekurencyjnie."""
if n < 2:
return 1
else:
return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)

Zauwaĝ, ĝe jest to jedna z najprostszych moĝliwych implementacji funkcji fibonacci() i z pewnoĂciÈ moĝna by jÈ usprawniÊ na wiele sposobów. Nie bÚdziemy jednak na tym etapie stosowaÊ
ĝadnego z oczywistych ulepszeñ (np. memoizacji), poniewaĝ nie sÈ one celem naszego zadania.
Na tej samej zasadzie bÚdziemy siÚ powstrzymywaÊ od stosowania oczywistych optymalizacji na
póěniejszych etapach omawiania kodu w C oraz Cythonie, pomimo ĝe te jÚzyki dostarczajÈ ku
temu wiÚcej sposobnoĂci.
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Zwyczajne rozszerzenia w C
Zanim w peïni zanurkujesz w tematykÚ rozszerzeñ Pythona napisanych w C, naleĝÈ Ci siÚ sïowa
ostrzeĝenia. JeĂli zamierzasz rozszerzaÊ Pythona za pomocÈ C, powinieneĂ sprawnie posïugiwaÊ
siÚ oboma tymi jÚzykami programowania. Szczegóïowa wiedza o mechanizmach jÚzyka jest waĝna
zwïaszcza w przypadku C. Brak biegïoĂci w tym jÚzyku moĝe prowadziÊ do prawdziwych katastrof
ze wzglÚdu na ïatwoĂÊ popeïniania krytycznych bïÚdów.
JeĂli zdecydowaïeĂ siÚ juĝ na pisanie rozszerzeñ Pythona w C, to zakïadam, ĝe znasz ten jÚzyk
w stopniu pozwalajÈcym Ci zrozumieÊ proste przykïady zawarte w tym rozdziale. W kontekĂcie
C bÚdziemy tïumaczyÊ jedynie zawiïoĂci interfejsu Python/C oraz niektóre mechanizmy dziaïania
interpretera CPython. Wszystko dlatego, ĝe jest to ksiÈĝka o Pythonie, a nie ĝadnym innym jÚzyku
programowania. JeĂli nie potrafisz programowaÊ w C, zdecydowanie nie powinieneĂ próbowaÊ
pisaÊ w nim swojego pierwszego rozszerzenia. Lepiej zostawiÊ to zadanie innym i skorzystaÊ
z bardziej przystÚpnych dla poczÈtkujÈcych narzÚdzi Cython lub Pyrex. Interfejs Python/C, mimo
ĝe stworzony i zaprojektowany z wielkÈ starannoĂciÈ, nie jest dobrym materiaïem wprowadzajÈcym do jÚzyka C.
Tak jak zostaïo to zapowiedziane wczeĂniej, spróbujemy przenieĂÊ naszÈ pythonowÈ funkcjÚ
fibonacci() do jÚzyka C i udostÚpniÊ nasze rozwiÈzanie interpreterowi Pythona. Surowa implementacja funkcji w C (tj. bez kodu wiÈĝÈcego jÈ z interpreterem za pomocÈ interfejsu Python/C)
bÚdzie analogiczna do wczeĂniejszego przykïadu w Pythonie:
long long fibonacci(unsigned int n) {
if (n < 2) {
return 1;
} else {
return fibonacci(n - 2) + fibonacci(n - 1);
}
}

Poniĝszy listing zawiera kod w peïni funkcjonalnego rozszerzenia udostÚpniajÈcego powyĝszÈ
funkcjÚ w skompilowanym module:
#include <Python.h>
long long fibonacci(unsigned int n) {
if (n < 2) {
return 1;
} else {
return fibonacci(n-2) + fibonacci(n-1);
}
}
static PyObject* fibonacci_py(PyObject* self, PyObject* args) {
PyObject *result = NULL;
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long n;
if (PyArg_ParseTuple(args, "l", &n)) {
result = Py_BuildValue("L", fibonacci((unsigned int)n));
}
return result;
}
static char fibonacci_docs[] =
"fibonacci(n): ZwróÊ n-ty wyraz ciÈgu Fibonacciego "
" wyznaczony rekurencyjnie.\n";
static PyMethodDef fibonacci_module_methods[] = {
{"fibonacci", (PyCFunction)fibonacci_py,
METH_VARARGS, fibonacci_docs},
{NULL, NULL, 0, NULL}
};
static struct PyModuleDef fibonacci_module_definition = {
PyModuleDef_HEAD_INIT,
"fibonacci",
"Moduï rozszerzenia dostarczajÈcy funkcjÚ fibonacci.",
-1,
fibonacci_module_methods
};
PyMODINIT_FUNC PyInit_fibonacci(void) {
Py_Initialize();
return PyModule_Create(&fibonacci_module_definition);
}

Powyĝszy przykïad moĝe byÊ nieco przytïaczajÈcy, poniewaĝ wyeksponowanie prostej w zaïoĝeniu funkcji wymagaïo uĝycia co najmniej czterokrotnoĂci poczÈtkowego kodu. Nie martw siÚ, zaraz omówiÚ kaĝdy z elementów tego kodu. Zanim jednak przystÈpiÚ do tej analizy, pokaĝÚ jeszcze,
jak zamknÈÊ powyĝszy kod w postaci pakietu gotowego do dystrybucji. Minimalna konfiguracja
setuptools bÚdzie wymagaïa uĝycia konstruktora klasy setuptools.Extension w celu poinformowania interpretera o tym, które pliki ěródïowe rozszerzenia wymagajÈ kompilacji:
from setuptools import setup, Extension
setup(
name='fibonacci',
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ext_modules=[
Extension('fibonacci', ['fibonacci.c']),
]
)

Proces kompilacji rozszerzenia moĝe byÊ jawnie zainicjowany za pomocÈ polecenia build skryptu
setup.py, ale zostanie równieĝ wykonany automatycznie podczas instalacji pakietu. Poniĝszy listing
przedstawia rezultat instalacji naszego rozszerzenia w trybie roboczym oraz zapis interaktywnej
sesji interpretera z uĝyciem tak skompilowanego moduïu:
$ ls -1a
fibonacci.c
setup.py
$ pip install -e .
Obtaining file:///Users/swistakm/dev/book/chapter7
Installing collected packages: fibonacci
Running setup.py develop for fibonacci
Successfully installed Fibonacci
$ ls -1ap
build/
fibonacci.c
fibonacci.cpython-35m-darwin.so
fibonacci.egg-info/
setup.py
$ python
Python 3.5.1 (v3.5.1:37a07cee5969, Dec 5 2015, 21:12:44)
[GCC 4.2.1 (Apple Inc. build 5666) (dot 3)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import fibonacci
>>> help(fibonacci.fibonacci)
Help on built-in function fibonacci in fibonacci:
fibonacci.fibonacci = fibonacci(...)
fibonacci(n): ZwróÊ n-ty wyraz ciÈgu Fibonacciego wyznaczony rekurencyjnie.
>>> [fibonacci.fibonacci(n) for n in range(10)]
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55]
>>>

Bliĝsze spojrzenie na interfejs Python/C
Wiesz juĝ, jak poprawnie spakowaÊ, skompilowaÊ oraz zainstalowaÊ wïasne rozszerzenie Pythona
w jÚzyku C. Wiesz równieĝ, ĝe dziaïa ono tak, jak oczekiwaliĂmy. Nadszedï wiÚc czas, aby przyjrzeÊ siÚ dokïadnie poszczególnym elementom jego kodu.
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Moduï rozszerzenia rozpoczyna siÚ od dyrektywy preprocesora C doïÈczajÈcej plik nagïówkowy
Python.h:
#include <Python.h>

Dyrektywa ta zaïÈcza definicjÚ caïego interfejsu Python/C i jest wszystkim, czego potrzebujesz,
aby móc napisaÊ wïasne rozszerzenie. W bardziej realistycznych przypadkach Twój kod bÚdzie
wymagaï uĝycia wiÚkszej liczby dyrektyw include, abyĂ mógï wykorzystaÊ elementy standardowej biblioteki jÚzyka C oraz funkcje z pozostaïych bibliotek. Nasz przykïad jest wyjÈtkowo prosty, dlatego nie wymaga zaïÈczenia ĝadnych innych plików nagïówkowych.
Dalej w kodzie znajduje siÚ kluczowy element naszego moduïu:
long long fibonacci(unsigned int n) {
if (n < 2) {
return 1;
} else {
return fibonacci(n - 2) + fibonacci(n - 1);
}
}

Powyĝsza funkcja fibonacci() jest jedynÈ uĝytecznÈ czÚĂciÈ naszego kodu wykonujÈcÈ jakÈkolwiek pracÚ. Jest to czysta implementacja C, której Python nie jest w stanie domyĂlnie zrozumieÊ. Reszta kodu bÚdzie odpowiadaïa za stworzenie odpowiedniej warstwy interfejsu eksponujÈcej powyĝszÈ funkcjÚ za pomocÈ API Python/C.
Pierwszym krokiem w udostÚpnieniu naszego kodu jÚzyka C interpreterowi CPythona jest
stworzenie funkcji jÚzyka C kompatybilnej z interfejsem tego interpretera. W Pythonie wszystko jest obiektem. Oznacza to, ĝe funkcja C wywoïywana w Pythonie musi równieĝ zwracaÊ
prawdziwe obiekty Pythona. Interfejs Python/C dostarcza typ PyObject i kaĝda funkcja wywoïywana przez interpreter musi zwracaÊ wskaěnik zmiennej tego typu. Sygnatura naszej funkcji
jest nastÚpujÈca:
static PyObject* fibonacci_py(PyObject* self, PyObject* args)

ZwróÊ uwagÚ na fakt, ĝe powyĝsza sygnatura nie okreĂla dokïadnej listy przyjmowanych argumentów, a jedynie obiekt PyObject* args bÚdÈcy wskaěnikiem krotki z przekazanymi do funkcji
wartoĂciami. Ostateczna weryfikacja przekazanej listy argumentów musi siÚ odbyÊ w ciele samej funkcji i tym wïaĂnie zajmuje siÚ funkcja fibonacci_py(). Analizuje listÚ argumentów args,
zakïadajÈc, ĝe zawiera ona tylko jeden element typu unsigned int, i przekazujÈc jego wartoĂÊ do
wywoïania fibonacci() w celu uzyskania wartoĂci wskazanego wyrazu ciÈgu Fibonacciego:
static PyObject* fibonacci_py(PyObject* self, PyObject* args) {
PyObject *result = NULL;
long n;
if (PyArg_ParseTuple(args, "l", &n)) {
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result = Py_BuildValue("L", fibonacci((unsigned int)n));
}
return result;
}
Powyĝszy przykïad zawiera pewne powaĝne bïÚdy, które z ïatwoĂciÈ powinien dostrzec doĂwiadczony programista. Spróbuj je odnaleěÊ na wïasnÈ rÚkÚ w ramach Êwiczenia pracy z rozszerzeniami w C. Dla zwiÚzïoĂci
pozostawiÚ chwilowo kwestiÚ wspomnianych bïÚdów nierozwiÈzanÈ. ZajmÚ siÚ nimi póěniej, podczas
omawiania obsïugi bïÚdów oraz wyjÈtków.

Literaï znakowy "l" w wywoïaniu PyArg_ParseTuple(args, "l", &n) oznacza, ĝe lista argumentów
args powinna zawieraÊ jedynie pojedynczÈ wartoĂÊ typu long. W przypadku bïÚdu wywoïanie
to zwróci wartoĂÊ NULL i zapisze informacje o wyjÈtku w odpowiednim globalnym miejscu przechowywania informacji o bïÚdach, niezaleĝnym dla kaĝdego wÈtku interpretera. Szczegóïami
mechanizmu obsïugi wyjÈtków zajmÚ siÚ w podrozdziale „Obsïuga wyjÈtków”.
WïaĂciwa sygnatura funkcji odpowiedzialnej za analizÚ argumentów to int PyArg_ParseTuple
´(PyObject *args, const char *format, ...). Zaraz za argumentem format przyjmuje ona
listÚ wskaěników dla parametrów wyjĂciowych. Lista ta moĝe mieÊ zmiennÈ dïugoĂÊ. Mechanizm
dziaïania jest analogiczny do funkcji scanf() dostÚpnej w standardowej bibliotece jÚzyka C. JeĂli
nasze zaïoĝenie okaĝe siÚ nieprawidïowe i uĝytkownik przekaĝe niewïaĂciwÈ listÚ argumentów,
to PyArg_ParseTuple() spowoduje podniesienie odpowiedniego wyjÈtku. Jest to bardzo komfortowy sposób opisu sygnatur funkcji, trzeba siÚ tylko do niego przyzwyczaiÊ. OczywiĂcie nie jest to
sposób tak wygodny jak ten stosowany bezpoĂrednio w kodzie Pythona. W dodatku tak zdefiniowane sygnatury nie mogÈ byÊ analizowane za pomocÈ typowych narzÚdzi introspekcji obiektów
jÚzyka dostÚpnych w Pythonie. Musisz pamiÚtaÊ o tej wadzie, decydujÈc siÚ na tworzenie rozszerzeñ w jÚzyku C.
Wspominaïem juĝ o tym, ĝe interpreter Pythona wymaga, aby funkcje rozszerzeñ zwracaïy
obiekty. Oznacza to, ĝe rezultatem wywoïania funkcji fibonacci_py() nie moĝe byÊ surowa wartoĂÊ typu long long otrzymana z funkcji fibonacci(). Próba zapisania kodu w ten sposób
spowodowaïaby bïÈd kompilacji, poniewaĝ niemoĝliwe jest automatyczne rzutowanie typów
pomiÚdzy obiektami Pythona a podstawowymi typami jÚzyka C. Zamiast tego naleĝy zastosowaÊ
funkcjÚ Py_BuildValue(*format, ...), która jest odpowiednikiem funkcji PyArg_ParseTuple()
i przyjmuje podobny zbiór argumentów. Gïówna róĝnica jest taka, ĝe parametry zawarte po argumencie format stanowiÈ parametry wejĂciowe, a nie wyjĂciowe. W zwiÈzku z tym naleĝy uĝyÊ
wartoĂci zmiennych, a nie ich wskaěników.
Po zdefiniowaniu funkcji fibonacci_py() wiÚkszoĂÊ pracy mamy juĝ za sobÈ. Ostatnim krokiem
jest przeprowadzenie odpowiedniej inicjalizacji moduïu oraz dostarczenie odpowiednich metadanych sprawiajÈcych, ĝe korzystanie z moduïu bÚdzie ïatwiejsze dla uĝytkowników. Jest to staïy
element kodu kaĝdego rozszerzenia i w przypadku prostych moduïów moĝe byÊ objÚtoĂciowo
wiÚkszy niĝ wïaĂciwy kod, który chcemy udostÚpniÊ w Pythonie. Zwykle skïada siÚ z paru statycznych struktur danych oraz jednej funkcji inicjalizacyjnej wywoïywanej podczas importu moduïu.
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Na poczÈtku tworzymy statyczny ciÈg znaków zawierajÈcy docstring funkcji fibonacci_py():
static char fibonacci_docs[] =
"fibonacci(n): ZwróÊ n-ty wyraz ciÈgu Fibonacciego "
" wyznaczony rekurencyjnie.\n";

ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe powyĝszy ciÈg znaków mógïby byÊ póěniej osadzony bezpoĂrednio
w zmiennej fibonacci_module_methods. DobrÈ praktykÈ jest jednak odseparowanie docstringów
od siebie i przechowywanie ich blisko kodu funkcji, które opisujÈ.
NastÚpnÈ czÚĂciÈ kodu naszego rozszerzenia jest tablica struktur typu PyMethodDef definiujÈcych
metody (funkcje) dostÚpne w module. Struktura PyMethodDef zawiera dokïadnie cztery pola:
Q char* ml_name — definiuje nazwÚ funkcji.
Q PyCFunction ml_meth — jest wskaěnikiem funkcji C.
Q int ml_flags — jest polem bitowym zawierajÈcym flagi okreĂlajÈce konwencjÚ

wywoïywania lub wiÈzania funkcji. Konwencje wiÈzania majÈ zastosowanie tylko
do metod klas.
Q char* ml_doc — jest wskaěnikiem ciÈgu znaków dokumentujÈcego funkcjÚ/metodÚ.
Tablica ta zawsze musi siÚ koñczyÊ wartoĂciÈ straĝniczÈ {NULL, NULL, 0, NULL} wskazujÈcÈ na
koniec struktury. W naszym przypadku utworzyliĂmy statycznÈ tablicÚ PyMethodDef fibonacci_
module_methods[] skïadajÈcÈ siÚ tylko z dwóch elementów (wliczajÈc wartoĂÊ straĝniczÈ):
static PyMethodDef fibonacci_module_methods[] = {
{"fibonacci", (PyCFunction)fibonacci_py,
METH_VARARGS, fibonacci_docs},
{NULL, NULL, 0, NULL}
};

Poszczególne elementy pierwszego wpisu przekïadajÈ siÚ na pola struktury PyMethodDef w nastÚpujÈcy sposób:
Q ml_name = "fibonacci" — funkcja C fibonacci_py() bÚdzie dostÚpna w module
Pythona pod nazwÈ fibonacci.
Q ml_meth = (PyCFunction)fibonacci_py — rzutowanie na wskaěnik typu PyCFunction

jest wymagane przez strukturÚ interfejsu Python/C i wynika z konwencji wywoïywania
zdefiniowanej dalej za pomocÈ pola ml_flags.
Q ml_flags = METH_VARARGS — METH_VARARGS definiuje konwencjÚ wywoïywania

pozwalajÈcÈ na wywoïanie funkcji ze zmiennÈ listÈ argumentów pozycyjnych bez
moĝliwoĂci stosowania argumentów kluczowych.
Q ml_doc = fibonacci_docs — funkcja moduïu Pythona zostanie udokumentowana za
pomocÈ ciÈgu znakowego fibonacci_docs.
Po skompletowaniu tablicy funkcji moĝemy przystÈpiÊ do tworzenia struktury danych definiujÈcej caïy moduï Pythona. Do tego celu naleĝy wykorzystaÊ typ danych PyModuleDef zawierajÈcy
wiele pól. CzÚĂÊ z nich jest stosowana jedynie w zïoĝonych przypadkach, gdy konieczna jest
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bardzo dokïadna kontrola nad procesem inicjalizacji moduïu. W naszym przykïadzie bÚdziemy
zainteresowani tylko piÚcioma polami tej struktury:
Q PyModuleDef_Base m_base — zawsze powinno byÊ zainicjalizowane wartoĂciÈ
PyModuleDef_HEAD_INIT.
Q char* m_name — okreĂla nazwÚ moduïu udostÚpnianego w ramach rozszerzenia.
Q char* m_doc — jest to wskaěnik ciÈgu znaków dokumentujÈcego zawartoĂÊ moduïu.

W wiÚkszoĂci przypadków tylko jeden moduï Pythona jest implementowany
w pojedynczym pliku ěródïowym rozszerzenia, dlatego zwykle zawartoĂÊ tego
ciÈgu osadza siÚ bezpoĂrednio w strukturze.
Q Py_ssize_t m_size — jest to rozmiar przestrzeni pamiÚci zaalokowanej na potrzeby

przechowywania dodatkowego stanu moduïu. Przestrzeñ ta potrzebna bÚdzie
jedynie, gdy konieczna jest szczególna obsïuga wielu interpreterów lub wykorzystywana
jest wielofazowa inicjalizacja moduïu. W wiÚkszoĂci przypadków nie bÚdziesz korzystaÊ
z tej funkcjonalnoĂci i pole to przyjmie wartoĂÊ -1.
Q PyMethodDef* m_methods — jest to wskaěnik tablicy przechowujÈcej opisy funkcji
moduïu Pythona utworzone z wykorzystaniem typu PyMethodDef. JeĂli moduï nie
zawiera ĝadnych funkcji, pole to przyjmuje wartoĂÊ NULL. W naszym przypadku
bÚdzie to tablica fibonacci_module_methods.

Opis pozostaïych pól niewymaganych w naszym prostym przykïadzie znajdziesz w oficjalnej
dokumentacji Pythona (https://docs.python.org/3/c-api/module.html). Niewymagane pola naleĝy
jawnie zainicjalizowaÊ wartoĂciÈ NULL lub caïkowicie pominÈÊ. OpcjonalnoĂÊ pozostaïych pól
sprawia, ĝe moĝemy posïuĝyÊ siÚ uproszczonÈ piÚcioelementowÈ definicjÈ moduïu fibonacci:
static struct PyModuleDef fibonacci_module_definition = {
PyModuleDef_HEAD_INIT,
"fibonacci",
"Moduï rozszerzenia zawierajÈcy implementacjÚ ciÈgu Fibonacciego. ",
-1,
fibonacci_module_methods
};

Ostatnim elementem wieñczÈcym naszÈ pracÚ jest funkcja inicjalizacyjna moduïu. Musi ona
wykorzystywaÊ ĂciĂle okreĂlonÈ konwencjÚ nazewniczÈ. To dziÚki niej interpreter Pythona bÚdzie
w stanie jÈ znaleěÊ po zaïadowaniu dynamicznej/wspóïdzielonej biblioteki. Nazwa funkcji inicjalizacyjnej powinna mieÊ formÚ PyInit_<nazwa_moduđu>. CiÈg <nazwa> powinien byÊ dokïadnie tym samym ciÈgiem znaków co ciÈg uĝyty jako wartoĂÊ pola m_base struktury PyModuleDef
oraz pierwszy argument konstruktora klasy setuptools.Extension. JeĂli Twój moduï nie wymaga
skomplikowanej inicjalizacji, funkcja inicjalizacyjna przyjmuje prostÈ i krótkÈ formÚ:
PyMODINIT_FUNC PyInit_fibonacci(void) {
return PyModule_Create(&fibonacci_module_definition);
}
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PyMODINIT_FUNC jest makrem preprocesora, które ustala PyObject* jako typ wyjĂciowy funkcji
inicjalizacyjnej oraz zapewnia odpowiednie deklaracje dla linkera, jeĂli takowe sÈ wymagane
przez docelowÈ platformÚ systemowÈ.

Konwencje wywoïywania i wiÈzania funkcji
W podrozdziale „Bliĝsze spojrzenie na interfejs Python/C” wspomniaïem o polu bitowym
ml_flags struktury PyMethodDef sïuĝÈcym do definiowania konwencji wywoïywania i wiÈzania
funkcji. Flagi sïuĝÈce do okreĂlania konwencji wywoïywania to:
Q METH_VARARGS — jest to typowa konwencja wywoïywania dla funkcji Pythona
akceptujÈcych jedynie pozycyjne argumenty podczas wywoïywania. WartoĂci pola
ml_meth dla funkcji korzystajÈcych z tej konwencji powinny przyjmowaÊ typ
PyCFunction. Funkcje C tej konwencji otrzymujÈ dwa argumenty typu PyObject*:
obiekt self (jeĂli funkcja jest metodÈ) lub obiekt moduïu (jeĂli funkcja jest funkcjÈ
z przestrzeni nazw moduïu). Typowa sygnatura dla funkcji tej konwencji to
PyObject* function(PyObject* self, PyObject* args).
Q METH_KEYWORDS — jest to konwencja wywoïywania dla funkcji przyjmujÈcych
argumenty kluczowe podczas wywoïywania. PowiÈzanym typem dla pola ml_meth
jest PyCFunctionWithKeywords. Funkcje C tej konwencji otrzymujÈ trzy argumenty
typu PyObject*: obiekt self, krotkÚ args oraz sïownik argumentów kluczowych.
W poïÈczeniu z flagÈ METH_VARARGS pierwsze dwa argumenty majÈ takÈ samÈ
semantykÚ co argumenty funkcji konwencji METH_VARARGS. W przeciwnym razie
argument args bÚdzie przyjmowaï wartoĂÊ NULL. TypowÈ sygnaturÈ dla funkcji tej
konwencji jest PyObject* function(PyObject* self, PyObject* args, PyObject*
keywds)
Q METH_NOARGS — jest to konwencja wywoïywania dla funkcji, które nie przyjmujÈ
ĝadnych argumentów. PowiÈzanym typem dla pola ml_meth jest PyCFunction, a wiÚc
sygnatura funkcji pozostaje taka sama jak w przypadku konwencji METH_VARARGS
(tj. dwa argumenty: self oraz args). Jedyna róĝnica polega na tym, ĝe argument args
zawsze przyjmuje wartoĂÊ NULL, wiÚc nie ma potrzeby wywoïywania PyArg_ParseTuple()
w ciele funkcji tej konwencji. Flaga METH_NOARGS nie moĝe byÊ ïÈczona z ĝadnymi

innymi flagami konwencji wywoïywania.
Q METH_O — jest to skrócona konwencja dla funkcji i metod przyjmujÈcych wyïÈcznie
jeden argument. PowiÈzanym typem dla pola ml_meth jest PyCFunction, a wiÚc
sygnatura funkcji pozostaje taka sama jak w przypadku konwencji METH_VARARGS
(tj. dwa argumenty: self oraz args). Gïówna róĝnica polega na tym, ĝe wartoĂÊ
przekazana w argumencie args bÚdzie pojedynczym obiektem Pythona, a nie krotkÈ
argumentów. Dlatego nie naleĝy korzystaÊ z funkcji PyArg_ParseTuple() w ciaïach
funkcji tej konwencji. Flaga METH_O równieĝ nie moĝe byÊ ïÈczona z ĝadnymi innymi
flagami konwencji wywoïywania.
Funkcje przyjmujÈce argumenty kluczowe sÈ opisywane za pomocÈ flagi METH_KEYWORDS lub bitowej kombinacji dwóch flag w postaci METH_VARARGS | METH_KEYWORDS. Funkcje tej konwencji
powinny rozpakowywaÊ swoje argumenty z wykorzystaniem PyArg_ParseTupleAndKeywords()
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zamiast funkcji PyArg_ParseTuple() lub PyArg_UnpackTuple(). Poniĝszy listing zawiera przykïad
prostego moduïu rozszerzenia z jednÈ funkcjÈ zwracajÈcÈ wartoĂÊ None. Funkcja ta przyjmuje
dwa nazwane argumenty kluczowe i wypisuje je do standardowego wyjĂcia:
#include <Python.h>
static PyObject* print_args(PyObject *self, PyObject *args, PyObject *keywds)
{
char *first;
char *second;
static char *kwlist[] = {"first", "second", NULL};
if (!PyArg_ParseTupleAndKeywords(args, keywds, "ss", kwlist,
&first, &second))
return NULL;
printf("%s %s\n", first, second);
Py_INCREF(Py_None);
return Py_None;
}
static PyMethodDef module_methods[] = {
{"print_args", (PyCFunction)print_args,
METH_VARARGS | METH_KEYWORDS,
"Wypisz przekazane argumenty."},
{NULL, NULL, 0, NULL}
};
static struct PyModuleDef module_definition = {
PyModuleDef_HEAD_INIT,
"kwargs",
"Przykïad przetwarzania argumentów kluczowych.",
-1,
module_methods
};
PyMODINIT_FUNC PyInit_kwargs(void) {
return PyModule_Create(&module_definition);
}

Mechanizm analizowania argumentów funkcji Pythona w rozszerzeniach korzystajÈcych
z interfejsu Python/C jest bardzo elastyczny, a jego szczegóïowa oficjalna dokumentacja
dostÚpna jest pod adresem: https://docs.python.org/3.5/c-api/arg.html. Parametr format funkcji
PyArg_ParseTuple(PyObject *args, const char *format, ...) oraz PyArg_ParseTupleAndKeywords
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´(PyObject *args, PyObject *kw, const char *format, char *keywords[], ...) pozwala na
drobnoziarnistÈ kontrolÚ nad liczbÈ i typami przekazywanych argumentów. Kaĝda dopuszczalna
w Pythonie konwencja przekazywania argumentów jest moĝliwa do zakodowania w rozszerzeniach C, wïÈczajÈc w to przede wszystkim:
Q funkcje z domyĂlnymi wartoĂciami argumentów;
Q funkcje z argumentami okreĂlonymi jako wyïÈcznie kluczowe;
Q funkcje przyjmujÈce zmiennÈ liczbÚ argumentów.

Flagi okreĂlajÈce konwencje wiÈzania, czyli METH_CLASS, METH_STATIC oraz METH_COEXIST, zarezerwowane sÈ wyïÈcznie dla metod i nie mogÈ byÊ uĝyte do opisania funkcji z przestrzeni nazw
moduïu. Dwie pierwsze powinny byÊ dosyÊ oczywiste — stanowiÈ odpowiedniki dekoratorów
classmethod oraz staticmethod i zmieniajÈ znaczenie argumentu self przekazanego do funkcji
jÚzyka C.
Konwencja METH_COEXIST pozwala na ïadowanie metod w miejsce istniejÈcych definicji. Jest wykorzystywana bardzo rzadko. Znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy chcesz dostarczyÊ wïasnÈ
implementacjÚ metody w C, która normalnie zostaïaby wygenerowana automatycznie na podstawie innych dostÚpnych w obiekcie metod. Oficjalna dokumentacja Pythona wymienia przykïad
metody __contains__(), która bÚdzie wygenerowana automatycznie, jeĂli definicja typu zawiera
zdefiniowany slot sq_contains. Definiowanie wïasnych typów z uĝyciem interfejsu Python/C
leĝy daleko poza zakresem materiaïu zawartego w tej ksiÈĝce.

Obsïuga wyjÈtków
JÚzyk C, w odróĝnieniu od Pythona i C++, nie oferuje odpowiedniej skïadni pozwalajÈcej na
podnoszenie i przechwytywanie wyjÈtków. Caïa obsïuga bïÚdów w jÚzyku C opiera siÚ na zwracaniu specjalnych wartoĂci wyjĂciowych oraz na ewentualnych globalnych zmiennych przechowujÈcych szczegóïy ostatniego bïÚdu.
Obsïuga bïÚdów w rozszerzeniach opartych na interfejsie Python/C zbudowana jest wïaĂnie na
powyĝszych prostych zasadach. Kaĝdy wÈtek interpretera posiada wïasnÈ globalnÈ strukturÚ
przechowujÈcÈ informacje o bïÚdach, które wystÈpiïy podczas wywoïywania funkcji API Python/C. Wspomniana struktura przyjmuje wartoĂÊ bÚdÈcÈ opisem bïÚdu. O fakcie wystÈpienia
bïÚdu dowiadujesz siÚ dziÚki weryfikacji wartoĂci zwracanych przez wywoïane funkcje. Interfejs
Python/C korzysta z ustandaryzowanego mechanizmu informacji o bïÚdach:
Q JeĂli funkcja zwraca wskaěnik, bïÈd jest wskazywany za pomocÈ wartoĂci NULL.
Q JeĂli funkcja zwraca wartoĂci typu int, bïÈd jest wskazywany za pomocÈ wartoĂci -1.

Jedynym wyjÈtkiem od powyĝszych zasad w interfejsie Python/C sÈ funkcje PyArg_*(), które
zwracajÈ wartoĂÊ 1, aby poinformowaÊ o sukcesie, oraz wartoĂÊ 0, aby poinformowaÊ o bïÚdzie.
Aby przyjrzeÊ siÚ powyĝszemu mechanizmowi w praktyce, przypomnijmy sobie funkcjÚ fibo
´nacci_py() z poprzednich podrozdziaïów:
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static PyObject* fibonacci_py(PyObject* self, PyObject* args) {
PyObject *result = NULL;
long n;
if (PyArg_ParseTuple(args, "l", &n)) {
result = Py_BuildValue("L", fibonacci((unsigned int) n));
}
return result;
}

Linie kodu biorÈce udziaï w obsïudze bïÚdów zostaïy dodatkowo wyróĝnione pogrubieniem.
Obsïuga bïÚdów rozpoczyna siÚ juĝ od linii, w której zmienna result przechowujÈca zwracany
wynik funkcji jest zainicjalizowana wartoĂciÈ NULL. Wiemy juĝ, ĝe wartoĂÊ NULL informuje o bïÚdzie. Zakïadanie bïÚdu jako domyĂlnego stanu aplikacji jest jednÈ z charakterystycznych cech
kodu rozszerzeñ Pythona.
Dalej mamy wywoïanie funkcji PyArg_ParseTuple(), która w przypadku wystÈpienia wyjÈtku ustawi
informacjÚ o bïÚdzie w globalnej strukturze interpretera i zwróci wartoĂÊ 0. Sprawdzanie bïÚdu
jest czÚĂciÈ gïównej instrukcji if, dlatego jeĂli wystÈpi bïÈd, funkcja nie zrobi nic wiÚcej i zwróci
wartoĂÊ NULL. Ktokolwiek wywoïaï funkcjÚ fibonacci_py(), zostanie poinformowany o wystÈpieniu
bïÚdu.
Funkcja Py_BuildValue() równieĝ moĝe podnieĂÊ wyjÈtek. Zwraca ona obiekty typu PyObject*
(wskaěnik), dlatego w przypadku awarii zwróci wartoĂÊ NULL. Moĝemy przechowaÊ tÚ wartoĂÊ
w zmiennej result i zwróciÊ jÈ dalej.
Nasza praca nie koñczy siÚ oczywiĂcie na troszczeniu siÚ o wyjÈtki podnoszone przez wywoïania
funkcji interfejsu Python/C. Jest bardzo prawdopodobne, ĝe bÚdziesz teĝ chciaï informowaÊ
uĝytkownika moduïu rozszerzenia o innych bïÚdach, które mogÈ siÚ pojawiÊ podczas jego uĝytkowania. Interfejs Python/C udostÚpnia wiele funkcji pozwalajÈcych na podnoszenie wïasnych
wyjÈtków, a najprostszÈ z nich i najczÚĂciej uĝywanÈ jest PyErr_SetString(). Zapisuje ona wskaěnik wystÈpienia bïÚdu, posïugujÈc siÚ wskazanym typem wyjÈtku oraz przekazanym ciÈgiem
znaków stanowiÈcym szczegóïowy opis bïÚdu. Peïna sygnatura tej funkcji jest nastÚpujÈca:
void PyErr_SetString(PyObject* type, const char* message)

Na poczÈtku podrozdziaïu „Zwyczajne rozszerzenia w C” przyznaïem, ĝe kod naszej przykïadowej funkcji fibonacci_py() zawiera pewne powaĝne bïÚdy. Teraz nadszedï czas, aby siÚ nimi
zajÈÊ. Na szczÚĂcie dysponujemy juĝ odpowiednimi do tego zadania narzÚdziami. BïÈd polega
na niebezpiecznym rzutowaniu wartoĂci typu long na zmiennÈ typu unsigned int w poniĝszych
liniach kodu:
if (PyArg_ParseTuple(args, "l", &n)) {
result = Py_BuildValue("L", fibonacci((unsigned int) n));
}
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Wywoïanie funkcji PyArg_ParseTuple() zapewnia, ĝe pierwszy i jedyny argument funkcji zostanie
zinterpretowany jako wartoĂÊ typu long (specyfikator typu "l"). WartoĂÊ ta jest póěniej jawnie
rzutowana na typ unsigned int (liczba caïkowita bez znaku). Problem wystÈpi, gdy uĝytkownik
rozszerzenia z poziomu Pythona wywoïa funkcjÚ fibonacci() z ujemnym argumentem. Przykïadowo: 32-bitowa wartoĂÊ caïkowita -1 zostanie zinterpretowana jako 4294967295 po rzutowaniu
na 32-bitowy typ caïkowity bez znaku. Taka wartoĂÊ spowoduje wystÈpienie zbyt gïÚbokiego
wywoïania rekurencyjnego, co z kolei wiÈĝe siÚ z przepeïnieniem stosu i bïÚdem naruszenia
pamiÚci. ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe tego typu problem wystÈpi równieĝ w przypadku podania zbyt
wysokiego argumentu funkcji fibonacci(). Nie usuniemy tego problemu bez caïkowitego przeprojektowania naszej funkcji — dodania rozszerzeñ. Moĝemy za to niskim kosztem zapewniÊ, ĝe
argument wejĂciowy bÚdzie speïniaï pewne narzucone z góry ograniczenia. Zaïóĝmy, ĝe oczekujemy argumentów o wartoĂci wiÚkszej bÈdě równej 0, a w przypadku niespeïnienia tego ograniczenia podnosimy wyjÈtek typu ValueError:
static PyObject* fibonacci_py(PyObject* self, PyObject* args) {
PyObject *result = NULL;
long n;
long long fib;
if (PyArg_ParseTuple(args, "l", &n)) {
if (n<0) {
PyErr_SetString(PyExc_ValueError,
"WartoĂÊ n nie moĝe byÊ mniejsza niĝ 0");
} else {
result = Py_BuildValue("L", fibonacci((unsigned int)n));
}
}
return result;
}

PamiÚtaj na koniec, ĝe globalna struktura przechowujÈca informacje o bïÚdzie nie wyczyĂci swojego stanu sama. CzÚĂÊ bïÚdów bÚdziesz mógï bezproblemowo obsïuĝyÊ bezpoĂrednio w swoim
kodzie C (w sposób analogiczny do konstrukcji try ... except w kodzie Pythona). W takich przypadkach moĝesz chcieÊ wyczyĂciÊ globalny stan bïÚdów, który nie bÚdzie juĝ aktualny. Sïuĝy do
tego funkcja PyErr_Clear().

Zwalnianie blokady GIL
Wspomniaïem juĝ wczeĂniej, ĝe rozszerzenia w C mogÈ byÊ sposobem, aby ominÈÊ mechanizm
GIL. Jest to sïawne ograniczenie interpretera CPython, sprawiajÈce, ĝe tylko jeden wÈtek interpretera moĝe w okreĂlonym czasie wykonywaÊ kod Pythona. Przetwarzanie równolegïe w modelu
opartym na wielu procesach jest najczÚĂciej rekomendowanym rozwiÈzaniem tego problemu,
jednak takie podejĂcie moĝe nie byÊ najlepsze dla niektórych wyjÈtkowo równolegïych algorytmów ze wzglÚdu na wysoki narzut zasobów konieczny przy uruchamianiu i komunikowaniu wielu
niezaleĝnych procesów interpretera.
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Poniewaĝ rozszerzenia wykorzystywane sÈ najczÚĂciej w sytuacjach, gdzie wiÚkszoĂÊ pracy wykonuje siÚ w czystym C bez wielu wywoïañ funkcji interfejsu Python/C, moĝliwe jest (a nawet zalecane) jawne zwalnianie blokady GIL w wybranych sekcjach aplikacji. DziÚki temu moĝesz korzystaÊ z zalet posiadania wielu procesorów lub rdzeni procesora w aplikacjach wielowÈtkowych.
Zwalnianie blokady GIL jest wyjÈtkowo proste i wymaga owiniÚcia odpowiednich sekcji kodu
za pomocÈ wïaĂciwych makr preprocesora udostÚpnionych przez interfejs Python/C. Niezwykle
waĝne jest, aby sekcja kodu, w której blokada jest zwolniona, nie wykorzystywaïa ĝadnych
struktur Pythona ani nie wywoïywaïa funkcji API Python/C. Dwa makra sïuĝÈce do kontroli nad
mechanizmem GIL to:
Q Py_BEGIN_ALLOW_THREADS — deklaruje ukrytÈ lokalnÈ zmiennÈ zapisujÈcÈ aktualny
stan wÈtku oraz zwalnia blokadÚ interpretera.
Q Py_END_ALLOW_THREADS — nakïada z powrotem blokadÚ interpretera oraz przywraca
stan wÈtku zapisany w ukrytej zmiennej lokalnej.
JeĂli przyjrzymy siÚ dokïadniej ěródïom C naszego rozszerzenia fibonacci, zauwaĝymy, ĝe
funkcja fibonacci() nie uruchamia bezpoĂrednio kodu Pythona i nie posïuguje siÚ jego strukturami. Z kolei funkcja fibonacci_py() owija jedynie wywoïanie fibonacci(n) odpowiednim interfejsem Pythona. Moĝemy zwolniÊ globalnÈ blokadÚ interpretera wokóï tego wywoïania w nastÚpujÈcy sposób:
static PyObject* fibonacci_py(PyObject* self, PyObject* args) {
PyObject *result = NULL;
long n;
long long fib;
if (PyArg_ParseTuple(args, "l", &n)) {
if (n<0) {
PyErr_SetString(PyExc_ValueError,
"WartoĂÊ n nie moĝe byÊ mniejsza niĝ 0");
} else {
Py_BEGIN_ALLOW_THREADS;
fib = fibonacci(n);
Py_END_ALLOW_THREADS;

}
}

}

result = Py_BuildValue("L", fib);

return result;

Zliczanie referencji
W koñcu przyszedï czas na podjÚcie tematu zarzÈdzania pamiÚciÈ w Pythonie. CPython posiada
wïasny odĂmiecacz (ang. garbage collector), zajmuje siÚ on jednak wyïÈcznie wykrywaniem
cyklicznych referencji i ma na celu wspieranie zliczania referencji jako podstawowego mechanizmu zarzÈdzania pamiÚciÈ. Oba mechanizmy majÈ za zadanie zwalnianie pamiÚci, w której zapisane sÈ niewykorzystywane juĝ obiekty.
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Dokumentacja interfejsu Python/C wprowadza pojÚcie prawa wïasnoĂci do obiektów w celu
wyjaĂnienia, w jaki sposób nastÚpuje dealokacja obiektów. Obiekty w Pythonie nigdy nie sÈ posiadane na wyïÈcznoĂÊ i zawsze pozostajÈ wspóïdzielone. WïaĂciwe tworzenie obiektów (alokacja
pamiÚci) jest zadaniem zarzÈdcy pamiÚci. To jedyny komponent Pythona odpowiedzialny za
alokacjÚ i dealokacjÚ pamiÚci dla obiektów przechowywanych na prywatnej stercie procesu interpretera. Tym, co faktycznie moĝe byÊ posiadane, sÈ referencje do obiektów.
Kaĝdy obiekt Pythona ma dodatkowy licznik referencji (wskaěników PyObject*). Kiedy licznik
ten osiÈga wartoĂÊ 0, oznacza to, ĝe nie istnieje juĝ ĝadna poprawna referencja do niego i moĝe
zostaÊ wywoïany przypisany mu uchwyt dealokacji. Interfejs Python/C udostÚpnia dwa makra
preprocesora sïuĝÈce do zwiÚkszania i zmniejszania licznika referencji obiektów: Py_INCREF()
oraz Py_DECREF(). Zanim siÚ nimi zajmiemy, musimy poznaÊ parÚ dodatkowych terminów zwiÈzanych z prawem wïasnoĂci do referencji:
Q Przekazywanie prawa wïasnoĂci — za kaĝdym razem, gdy mówimy o przekazaniu

prawa wïasnoĂci do referencji, oznacza to, ĝe licznik referencji zostaï zwiÚkszony
i obowiÈzkiem wywoïujÈcego funkcjÚ jest zmniejszenie licznika, gdy obiekt nie jest
juĝ potrzebny. WiÚkszoĂÊ funkcji interfejsu Python/C zwracajÈcych nowo utworzone
obiekty (np. Py_BuildValue) przekazuje prawo wïasnoĂci do referencji. JeĂli obiekt
ma byÊ zwrócony dalej jako wskaěnik PyObject*, to prawo do wïasnoĂci bÚdzie
przekazane ponownie. W takim przypadku nie naleĝy rÚcznie zmniejszaÊ licznika
referencji, poniewaĝ nie jest to juĝ obowiÈzkiem funkcji oddajÈcej swoje prawo
wïasnoĂci do referencji. Dlatego wïaĂnie kod funkcji fibobacci_py() nie zawiera
wywoïania makra Py_DECREF(result).
Q Poĝyczone referencje — poĝyczanie referencji zachodzi najczÚĂciej, gdy funkcja

otrzymuje referencjÚ do obiektu jako argument wywoïania. Licznik referencji nie
powinien siÚ zwiÚkszyÊ po wykonaniu funkcji. Moĝe zwiÚkszyÊ siÚ chwilowo w trakcie
jej wykonywania na potrzeby przetwarzania, ale ostatecznie powinien wróciÊ do
poczÈtkowej wartoĂci. W naszym przykïadzie funkcji fibonacci_py() argumenty self
i args stanowiÈ wïaĂnie poĝyczone referencje. Niektóre funkcje API Python/C
mogÈ takĝe zwróciÊ poĝyczone referencje. Funkcjami tymi sÈ przede wszystkim
PyTuple_GetItem() i PyList_GetItem(). Inne okreĂlenie tego typu wskaěników to
referencje niechronione. Nie ma potrzeby zmieniania licznika referencji takich
obiektów, chyba ĝe majÈ one byÊ zwrócone dalej w wyniku wywoïania funkcji.
Szczególnej uwagi wymagajÈ poĝyczone/niechronione referencje przekazywane
jako parametry wywoïania innych funkcji. W wiÚkszoĂci przypadków warto zabezpieczyÊ
je dodatkowÈ parÈ Py_INCREF()/Py_DECREF() wokóï wywoïania funkcji otrzymujÈcej
poĝyczonÈ referencjÚ.
Q Ukradzione referencje — niektóre funkcje interfejsu Python/C zamiast poĝyczaÊ

kradnÈ przekazane przez argument referencje. Dzieje siÚ tak w przypadku dwóch
funkcji: PyTuple_SetItem() i PyList_SetItem(). Funkcje te w peïni przejmujÈ prawo
wïasnoĂci do przekazanych referencji. Nie zwiÚkszajÈ licznika przekazanych
referencji, ale zmniejszÈ go, jeĂli nie bÚdÈ juĝ potrzebowaÊ dostÚpu do obiektu.
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¥ledzenie liczników referencji jest jednym z najtrudniejszych aspektów pisania skomplikowanych rozszerzeñ. CzÚĂÊ zwiÈzanych z nimi problemów moĝe przez dïugi czas pozostaÊ niezauwaĝona — najczÚĂciej, dopóki kod nie zostanie uruchomiony w wielowÈtkowej aplikacji.
Jeden z czÚstych problemów spowodowany jest naturÈ modelu obiektowoĂci w Pythonie oraz
faktem, ĝe wiele funkcji interfejsu Python/C zwraca poĝyczone referencje. Gdy licznik referencji osiÈga wartoĂÊ zerowÈ, uruchamiany jest odpowiedni uchwyt dealokacji. Klasy zdefiniowane
przez uĝytkownika mogÈ posiadaÊ wïasnÈ metodÚ __del__() wywoïywanÈ dokïadnie w tym
momencie. Moĝe to byÊ dowolny kod Pythona i moĝliwe, ĝe wpïynie on na inne obiekty oraz
ich liczniki referencji. Oficjalna dokumentacja Pythona zawiera poniĝszy przykïad kodu, który
moĝe byÊ ofiarÈ opisanego zjawiska:
void bug(PyObject *list) {
PyObject *item = PyList_GetItem(list, 0);
PyList_SetItem(list, 1, PyLong_FromLong(0L));
PyObject_Print(item, stdout, 0); /* BUG! */
}

Powyĝszy kod wyglÈda na caïkowicie nieszkodliwy. Problem polega na tym, ĝe w momencie
wywoïywania funkcji PyList_SetItem() nie wiemy, jakie elementy sÈ przechowywane wewnÈtrz
listy list. Gdy funkcja PyList_SetItem() zapisuje nowÈ wartoĂÊ pod indeksem list[1], obiekt
listy musi pozbyÊ siÚ prawa wïasnoĂci do referencji obiektu znajdujÈcego siÚ wczeĂniej pod tym
samym indeksem. JeĂli byïa to jedyna istniejÈca referencja do obiektu, to jego licznik referencji
osiÈgnie wartoĂÊ zerowÈ i obiekt zostanie zdealokowany. W przypadku klas zdefiniowanych
przez uĝytkownika moĝliwe jest uruchomienie w tym momencie dowolnego kodu Pythona
w ramach metody __del__(). Powaĝny bïÈd moĝe wystÈpiÊ, jeĂli w ramach takiej metody zostanie usuniÚty z listy równieĝ obiekt list[0], a jego licznik referencji takĝe siÚ wyzeruje. ZwróÊ
uwagÚ na to, ĝe PyList_GetItem() zwraca poĝyczone referencje! Jest wiÚc moĝliwe, ĝe funkcja
PyObject_Print() zostanie wywoïana z referencjÈ do juĝ nieistniejÈcego obiektu. Spowoduje to
bïÈd naruszenia pamiÚci i awaryjne zakoñczenie pracy interpretera.
Odpowiednim podejĂciem jest rÚczne chronienie poĝyczonych referencji przez caïy czas, kiedy
moĝliwa jest dealokacja dowolnego (nawet niepowiÈzanego) obiektu:
void no_bug(PyObject *list) {
PyObject *item = PyList_GetItem(list, 0);
Py_INCREF(item);
PyList_SetItem(list, 1, PyLong_FromLong(0L));
PyObject_Print(item, stdout, 0);
Py_DECREF(item);
}
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Cython
Cython jest optymalizujÈcym statycznym kompilatorem Pythona, a takĝe osobnym jÚzykiem
programowania bÚdÈcym nadzbiorem Pythona. Jako kompilator moĝe przeprowadzaÊ kompilacjÚ zarówno natywnego kodu Pythona, jak i wïasnego dialektu do formy rozszerzeñ C opartych
na interfejsie Python/C. Cython pozwala na poïÈczenie mocy Pythona i C bez koniecznoĂci
rÚcznej obsïugi interfejsu Python/C.

Cython jako kompilator kodu Pythona
NajwiÚkszÈ zaletÈ Cythona jest moĝliwoĂÊ korzystania z jÚzyka Cython bÚdÈcego nadzbiorem
skïadni Pythona. Umoĝliwia on takĝe tworzenie rozszerzeñ z czystego kodu Pythona, wykorzystujÈc kompilacjÚ typu ěródïa-do-ěródeï. Jest to najprostszy sposób wykorzystania Cythona, poniewaĝ niemal nie wymaga modyfikacji kodu, a pozwala bardzo maïym kosztem bïyskawicznie
uzyskaÊ znaczne przyspieszenie wykonywania aplikacji.
Cython udostÚpnia funkcjÚ pomocniczÈ cythonize pozwalajÈcÈ na prostÈ integracjÚ procesu
kompilacji rozszerzeñ z narzÚdziami dystrybucji distutils i setuptools. Zaïóĝmy, ĝe chcemy
skompilowaÊ z uĝyciem Cythona naszÈ wzorcowÈ implementacjÚ funkcji fibonacci() zapisanej
w czystym Pythonie. JeĂli znajduje siÚ ona w module fibonacci, to minimalna zawartoĂÊ skryptu
setup.py bÚdzie wyglÈdaÊ nastÚpujÈco:
from setuptools import setup
from Cython.Build import cythonize
setup(
name='fibonacci',
ext_modules=cythonize(['fibonacci.py'])
)

Cython wykorzystywany jako narzÚdzie kompilacji kodu Pythona ma dodatkowÈ zaletÚ. Kompilacja moduïów w trybie ěródïa-do-ěródeï moĝe byÊ caïkowicie opcjonalnÈ czÚĂciÈ procesu instalacyjnego dystrybuowanego pakietu. JeĂli docelowe Ărodowisko uruchomieniowe nie ma zainstalowanego Cythona lub dowolnego elementu zaleĝnoĂci wymaganych do kompilacji, pakiet moĝe
byÊ zainstalowany jako tradycyjny pakiet Pythona. Uĝytkownik nie powinien zauwaĝyÊ ĝadnych
róĝnic w dziaïaniu kodu dystrybuowanego w ten sposób.
CzÚstÈ praktykÈ dystrybucyjnÈ rozszerzeñ utworzonych z uĝyciem Cythona jest umieszczanie
w archiwum dystrybucyjnym zarówno ěródeï Cythona/Pythona, jak i wygenerowanego z nich
kodu jÚzyka C. DziÚki temu pakiet moĝe byÊ zainstalowany na trzy sposoby, w zaleĝnoĂci od tego,
jakie elementy procesu budowy sÈ dostÚpne w docelowym Ărodowisku instalacyjnym:
Q JeĂli w docelowym Ărodowisku dostÚpny jest Cython, kod C rozszerzenia bÚdzie
wygenerowany z kodu Pythona/Cythona dostÚpnego w archiwum dystrybucji.
Q JeĂli Cython nie jest dostÚpny, ale Ărodowisko zawiera pozostaïe zaleĝnoĂci wymagane
do kompilacji rozszerzenia (kompilator C, pliki nagïówkowe interfejsu Python/C),
rozszerzenie bÚdzie skompilowane z dostarczonych plików ěródïowych C dostÚpnych
w archiwum dystrybucji.
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Q JeĂli ĝadne z wymienionych zaleĝnoĂci kompilacyjnych nie sÈ dostÚpne, ale rozszerzenie

miaïo byÊ generowane z czystych ěródeï Pythona, kompilacja bÚdzie pominiÚta,
a kod zostanie zainstalowany jak normalny pakiet Pythona.
ZaïÈczanie w archiwach dystrybucyjnych zarówno kodu podstawowego, jak i wstÚpnie wygenerowanego kodu C jest praktykÈ rekomendowanÈ przez oficjalnÈ dokumentacjÚ Cythona. Ta sama
dokumentacja sugeruje, aby kompilacja z uĝyciem Cythona byïa opcjonalna i domyĂlnie wyïÈczona, poniewaĝ docelowe Ărodowisko uruchomieniowe, jakim posïuguje siÚ uĝytkownik, moĝe
posiadaÊ niekompatybilnÈ wersjÚ Cythona. Przy tak duĝej popularnoĂci narzÚdzi do izolacji Ărodowisk wydaje siÚ to jednak coraz mniej znaczÈcym problemem. W dodatku Cython jest poprawnym pakietem Pythona dostÚpnym w repozytorium PyPI, moĝe byÊ wiÚc z ïatwoĂciÈ oznaczany
jako jedna z zaleĝnoĂci pakietu wymagana w konkretnej wersji. Decyzja o takiej dystrybucji pakietu
nie powinna byÊ jednak podejmowana pochopnie, poniewaĝ moĝe siÚ to wiÈzaÊ z powaĝnymi
konsekwencjami. Duĝo bezpieczniej jest wykorzystaÊ opcjÚ extras_require moduïu setuptools
i pozostawiÊ decyzjÚ o instalacji z uĝyciem Cythona uĝytkownikowi za pomocÈ zmiennych
Ărodowiskowych:
import os
from distutils.core import setup
from distutils.extension import Extension
try:
# Kompilacja Cythonem odbĊdzie siĊ tylko,
# jeĞli Cython jest dostĊpny…
import Cython
# …oraz gdy odpowiednia zmienna Ğrodowiskowa
# jawnie okreĞla wymaganie takowej kompilacji.
USE_CYTHON = bool(os.environ.get("USE_CYTHON"))
except ImportError:
USE_CYTHON = False
ext = '.pyx' if USE_CYTHON else '.c'
extensions = [Extension("fibonacci", ["fibonacci"+ext])]
if USE_CYTHON:
from Cython.Build import cythonize
extensions = cythonize(extensions)
setup(
name='fibonacci',
ext_modules=extensions,
extras_require={
# Cython bĊdzie wskazany w tej konkretnej
# wersji jako zaleĪnoĞü pakietu, jeĞli
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# pakiet zostanie zainstalowany w opcji
# [with-cython].
'with-cython': ['cython==0.23.4']
}
)

NarzÚdzie pip pozwala na instalacjÚ pakietów z opcjonalnymi zestawami zaleĝnoĂci extas_require
poprzez dodanie do nazwy instalowanego pakietu koñcówki [nazwa-opcji]. Dla przedstawionego powyĝej przykïadu skryptu setup.py instalacja Cythona i lokalna kompilacja z jego uĝyciem
moĝe byÊ wykonana za pomocÈ nastÚpujÈcego polecenia:
$ USE_CYTHON=1 pip install .[with-cython]

Cython jako jÚzyk
Cython jest kompilatorem, ale takĝe nadzbiorem jÚzyka Python. Nadzbiór jÚzyka oznacza, ĝe
kaĝdy poprawny kod Pythona jest poprawnym kodem Cythona, ale dozwolone sÈ takĝe pewne
dodatkowe elementy skïadni. Dodatkowe elementy skïadni w Cythonie majÈ na celu uïatwienie
wywoïywania funkcji jÚzyka C oraz definiowanie statycznych typów (zarówno Pythona, jak i C)
jako zmiennych i atrybutów klas. Dlatego kaĝdy kod napisany w Pythonie jest jednoczeĂnie
poprawnym kodem napisanym w Cythonie. To dziÚki temu tak ïatwo jest dokonaÊ kompilacji
zwykïych moduïów Pythona do postaci rozszerzeñ C za pomocÈ kompilatora Cython.
Nie poprzestaniemy jednak na samym stwierdzeniu, ĝe kod Pythona jest jednoczeĂnie kodem
Cythona. Postaramy siÚ usprawniÊ definicjÚ naszego moduïu, wykorzystujÈc unikalne elementy
jÚzyka Cython. Nie bÚdÈ to znaczne optymalizacje, a jedynie poprawki pozwalajÈce funkcji
fibonacci() na wykorzystanie zalet Cythona bez zmieniania jej ogólnych zaïoĝeñ.
½ródïa Cythona wykorzystujÈ wïasne rozszerzenia plików: .pyx (zamiast tradycyjnego .py). Zaïóĝmy, ĝe wciÈĝ zamierzamy zaimplementowaÊ funkcjÚ zwracajÈcÈ wyrazy ciÈgu Fibonacciego.
ZawartoĂÊ pliku fibonacci.pyx mogïaby byÊ nastÚpujÈca:
"""Moduá Cythona udostĊpniający funkcjĊ fibonacci."""
def fibonacci(unsigned int n):
"""Zwróü n-ty wyraz ciągu Fibonacciego wyznaczony rekurencyjnie."""
if n < 2:
return n
else:
return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)

Jak widzisz, jedynÈ rzeczÈ, która na chwilÚ obecnÈ ulegïa zmianie, jest sygnatura funkcji
fibonacci(). DziÚki opcjonalnemu statycznemu typowaniu Cythona moĝemy zadeklarowaÊ
argument n jako liczbÚ caïkowitÈ bez znaku (czyli unsigned int), co powinno juĝ nieznacznie
poprawiÊ dziaïanie naszej funkcji. Dodatkowo tak utworzona funkcja zapewnia lepszÈ obsïugÚ
argumentów niĝ nasze rozszerzenie napisane od podstaw w C. JeĂli argument funkcji Cythona
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posiada zdefiniowany typ, to skompilowane rozszerzenie samo zajmie siÚ rzutowaniem typów
oraz zgïaszaniem bïÚdów przepeïnienia za pomocÈ odpowiednich rozszerzeñ:
>>> from fibonacci import fibonacci
>>> fibonacci(5)
5
>>> fibonacci(-1)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "fibonacci.pyx", line 21, in fibonacci.fibonacci (fibonacci.c:704)
OverflowError: can't convert negative value to unsigned int
>>> fibonacci(10 ** 10)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "fibonacci.pyx", line 21, in fibonacci.fibonacci (fibonacci.c:704)
OverflowError: value too large to convert to unsigned int

Wiemy juĝ, ĝe Cython kompiluje jedynie ěródïa Pythona/Cythona do kodu C (a nie postaci binarnej) oraz ĝe wygenerowany kod korzysta z tego samego interfejsu Python/C co zwykïe rozszerzenia w C pisane rÚcznie. ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe funkcja fibonacci() jest funkcjÈ rekurencyjnÈ, co
oznacza, ĝe bardzo czÚsto bÚdzie wywoïywaÊ samÈ siebie. Mimo ĝe zdefiniowaliĂmy jÈ jako
funkcjÚ z argumentem o statycznym typie, podczas rekurencyjnego wywoïania bÚdzie traktowana jak kaĝda inna funkcja Pythona. WartoĂci n-1 oraz n-2 zostanÈ ponownie zapakowane do
obiektów Pythona i znów rozpakowane wewnÈtrz wywoïania rekurencyjnego. Proces ten bÚdzie
powtarzany wielokrotnie, póki nie zostanie osiÈgniÚty ostatni poziom rekurencji. Nie jest to
wielkim problemem, ale zuĝywa duĝo wiÚcej zasobów niĝ to konieczne.
Moĝemy ograniczyÊ narzut zwiÈzany z wywoïywaniem funkcji Pythona i przetwarzaniem jej
argumentów poprzez oddelegowanie gïównej czÚĂci naszej funkcji do osobnej funkcji C, która
w ogóle nie bÚdzie miaïa do czynienia ze strukturami Pythona. RobiliĂmy tak juĝ wczeĂniej, piszÈc
rozszerzenie w C, i moĝemy zrobiÊ to równieĝ w Cythonie. Do definicji funkcji w stylu C sïuĝy
sïowo kluczowe cdef. Funkcje zadeklarowane z uĝyciem cdef mogÈ przyjmowaÊ i zwracaÊ jedynie
typy jÚzyka C:
cdef long long fibonacci_cc(unsigned int n):
if n < 2:
return n
else:
return fibonacci_cc(n - 1) + fibonacci_cc(n - 2)
def fibonacci(unsigned int n):
"""Zwróü n-ty wyraz ciągu Fibonacciego wyznaczony rekurencyjnie."""
return fibonacci_cc(n)

Moĝemy nawet pójĂÊ dalej. Przy rozszerzeniu napisanym w C ostatecznie pokazaliĂmy, jak
zwalniaÊ globalnÈ blokadÚ interpretera (GIL) podczas wywoïywania funkcji jÚzyka C, sprawiajÈc,
ĝe rozszerzenie jest odrobinÚ bardziej przyjazne dla aplikacji wielowÈtkowych. W poprzednich
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przykïadach korzystaliĂmy w tym celu z makr preprocesora Py_BEGIN_ALLOW_THREADS oraz
Py_END_ALLOW_THREADS. Skïadnia Cythona jest prostsza w obsïudze i ïatwiejsza do zapamiÚtania.
Mechanizm GIL moĝe byÊ zwolniony wokóï sekcji kodu za pomocÈ instrukcji with nogil:
def fibonacci(unsigned int n):
""" Zwróü n-ty wyraz ciągu Fibonacciego wyznaczony rekurencyjnie. """
with nogil:
result = fibonacci_cc(n)
return fibonacci_cc(n)

Moĝesz takĝe oznaczyÊ caïÈ funkcjÚ C jako bezpiecznÈ do wywoïania poza mechanizmem GIL:
cdef long long fibonacci_cc(unsigned int n) nogil:
if n < 2:
return n
else:
return fibonacci_cc(n - 1) + fibonacci_cc(n - 2)

Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe funkcje takie nie mogÈ przyjmowaÊ jako argumentów ani zwracaÊ obiektów
Pythona. Za kaĝdym razem, gdy funkcja oznaczona kwalifikatorem nogil musi wywoïaÊ funkcjÚ
interfejsu Python/C lub skorzystaÊ ze struktur Pythona, musi jawnie zaïoĝyÊ blokadÚ interpretera
za pomocÈ instrukcji with gil.

Wyzwania zwiÈzane z rozszerzeniami
BÚdÚ szczery i przyznam siÚ, ĝe rozpoczÈïem mojÈ przygodÚ z Pythonem tylko dlatego, ĝe byïem
zmÚczony zïoĝonoĂciÈ tworzenia oprogramowania w C i C++. Wielu programistów zaczyna
naukÚ Pythona, poniewaĝ stwierdzajÈ, ĝe jÚzyki, z których korzystali dotychczas, nie speïniajÈ
ich potrzeb. Programowanie w Pythonie w porównaniu do C, C++ czy Javy to istna przyjemnoĂÊ.
Wszystko zdaje siÚ proste i doskonale zaprojektowane. Wydaje siÚ, ĝe nie ma problemu, którego
nie daïoby siÚ rozwiÈzaÊ, oraz ĝe nie sÈ nam juĝ potrzebne ĝadne inne jÚzyki programowania.
Nic bardziej mylnego. Owszem, Python jest niezwykïym jÚzykiem z mnóstwem wspaniaïych
funkcjonalnoĂci i moĝe byÊ z powodzeniem wykorzystywany w wielu dziedzinach. Nie oznacza
to jednak, ĝe jest perfekcyjny i pozbawiony wad. atwo pisaÊ w nim zrozumiaïy kod, ale ta ïatwoĂÊ
ma swojÈ cenÚ. Python nie jest tak wolny, jak siÚ wydaje wielu sceptykom, ale nigdy teĝ nie bÚdzie
tak szybki jak C. JÚzyk jest z definicji bardzo przenoĂny, ale nie oznacza to, ĝe jego interpreter
jest dostÚpny na kaĝdej moĝliwej platformie. ListÚ tego typu zastrzeĝeñ moĝna rozwijaÊ niemal
bez koñca.
Jednym z rozwiÈzañ wielu powyĝszych problemów sÈ rozszerzenia interpretera, dziÚki którym
moĝemy skorzystaÊ z zalet starego dobrego C bezpoĂrednio w interpreterze Pythona. W tym
momencie pojawia siÚ pytanie: czy naprawdÚ korzystamy z Pythona po to, aby rozszerzaÊ go za
pomocÈ C lub dowolnego innego jÚzyka? Odpowiedě brzmi oczywiĂcie „nie”. Rozszerzenia sÈ
wyïÈcznie niewygodnÈ koniecznoĂciÈ w sytuacji, gdy nie mamy ĝadnego innego wyboru.
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Dodatkowa zïoĝonoĂÊ
Nie jest tajemnicÈ, ĝe rozwijanie aplikacji w wielu jÚzykach programowania jednoczeĂnie to
nieïatwe zadanie. Python i C to dwie caïkowicie róĝne technologie i niezwykle trudno jest wyszukaÊ pomiÚdzy nimi jakiekolwiek cechy wspólne. SmutnÈ prawdÈ jest takĝe to, ĝe nie sposób
znaleěÊ jakÈkolwiek aplikacjÚ wolnÈ od bïÚdów. JeĂli rozszerzenia stanÈ siÚ znaczÈcÈ czÚĂciÈ
Twojej bazy kodów, debugowanie moĝe zrobiÊ siÚ niezwykle zïoĝone. Nie tylko dlatego, ĝe debugowanie kodu w C wymaga zupeïnie innego sposobu pracy i zestawu narzÚdzi, ale równieĝ dlatego, ĝe zmusza do ciÈgïej zmiany kontekstu.
Wszyscy jesteĂmy luděmi i mamy ograniczone zdolnoĂci poznawcze. SÈ oczywiĂcie ludzie mogÈcy wydajnie pracowaÊ jednoczeĂnie na wielu poziomach abstrakcji i z wykorzystaniem rozmaitych stosów technologicznych, ale zdajÈ siÚ wyjÈtkowo rzadkim gatunkiem. Bez wzglÚdu na
to, jak zdolnym programistÈ jesteĂ, utrzymywanie hybrydowych rozwiÈzañ ma dodatkowÈ cenÚ.
BÚdzie to wiÚkszy koszt zwiÈzany z ciÈgïym przeskakiwaniem pomiÚdzy róĝnymi jÚzykami bÈdě
teĝ dodatkowy stres, który w koñcu uczyni CiÚ mniej efektywnym.
Zgodnie z danymi indeksu TIOBE jÚzyk C od lat jest jednym z najpopularniejszych jÚzyków
programowania. Mimo to wciÈĝ wielu programistów Pythona wie bardzo niewiele na jego temat.
Uwaĝam, ĝe jÚzyk C powinien byÊ lingua franca w Ăwiecie programistów. Niestety, jest maïo
prawdopodobne, by moje zdanie zmieniïo coĂ w tym temacie. Python jest tak uwodzÈcym i prostym w nauce jÚzykiem, ĝe wielu programistów szybko zapomina o wszystkich swoich wczeĂniejszych doĂwiadczeniach i przerzuca siÚ na nowÈ technologiÚ. Ale programowanie to nie jazda na
rowerze. UmiejÚtnoĂci programistyczne zanikajÈ wyjÈtkowo szybko, gdy nie sÈ uĝywane i doskonalone. Nawet bardzo doĂwiadczeni programiĂci C ryzykujÈ stopniowÈ utratÚ swoich umiejÚtnoĂci,
zbyt dïugo nurkujÈc w Pythonie. Wszystko to zmierza do ostatecznej konkluzji: niezwykle trudno
jest znaleěÊ programistów, który bÚdÈ mogli sprawnie rozwijaÊ Twoje rozszerzenia. W projektach
open source oznacza to mniej dobrowolnych wspóïpracowników. W projektach z zamkniÚtymi
ěródïami oznacza to zaĂ, ĝe nie wszyscy Twoi koledzy z pracy bÚdÈ potrafili rozwijaÊ kod bez
wprowadzania bïÚdów.

Debugowanie
JeĂli chodzi o bïÚdy, to te wystÚpujÈce w rozszerzeniach sÈ z reguïy katastrofalne w skutkach.
NiewÈtpliwÈ zaletÈ statycznego typowania jest moĝliwoĂÊ wychwycenia wielu bïÚdów juĝ na
etapie kompilacji (w dodatku takich bïÚdów, których znalezienie wymagaïoby bardzo rygorystycznego testowania oraz peïnego pokrycia testami). Z drugiej strony, wymagane jest rÚczne
zarzÈdzanie pamiÚciÈ, a to jedna z gïównych przyczyn wiÚkszoĂci bïÚdów spotykanych w kodzie C.
W najlepszym przypadku bïÚdy zarzÈdzania pamiÚciÈ bÚdÈ skutkowaÊ tylko wyciekiem pamiÚci,
który stopniowo pochïonie wszystkie dostÚpne zasoby systemowe. Najlepszy przypadek wcale nie
jest tym, z którym uporaÊ siÚ bÚdzie najïatwiej. Wycieki pamiÚci sÈ wyjÈtkowo trudne w identyfikacji i odnajdywaniu bez uĝycia wyspecjalizowanych zewnÚtrznych narzÚdzi typu Valgrind. I tak
w wiÚkszoĂci przypadków bïÚdy zarzÈdzania pamiÚciÈ poskutkujÈ bïÚdami naruszenia pamiÚci,
których nie da siÚ w elegancki sposób obsïuĝyÊ w Pythonie i które spowodujÈ zakoñczenie pracy
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interpretera bez podniesienia jakiegokolwiek wyjÈtku. W ostatecznoĂci bÚdziesz musiaï siÚ
uzbroiÊ w narzÚdzia, z których korzysta bardzo niewielu programistów Pythona. ZwiÚksza to niewÈtpliwie zïoĝonoĂÊ Ărodowiska pracy oraz procesu rozwoju oprogramowania.

Korzystanie z dynamicznych bibliotek
bez pisania rozszerzeñ
DziÚki ctypes (moduï standardowej biblioteki Pythona) oraz cffi (zewnÚtrzny pakiet) moĝesz
dokonaÊ integracji dowolnej dynamicznej/wspóïdzielonej biblioteki bez wzglÚdu na to, w jakim
jÚzyku zostaïa napisana. W dodatku moĝesz to zrobiÊ, posïugujÈc siÚ czystym kodem Pythona.
Jest to wiÚc ciekawa alternatywa dla rozszerzeñ pisanych w jÚzyku C.
Nie oznacza to, ĝe niepotrzebna jest Ci jakakolwiek wiedza o C. Oba rozwiÈzania wymagajÈ od
Ciebie znacznego zrozumienia C i ogólnych zasad dziaïania dynamicznych bibliotek. Z drugiej
strony, zdejmujÈ z Twoich barków ciÚĝar rÚcznego liczenia referencji oraz ograniczajÈ ryzyko
popeïnienia bolesnych bïÚdów zarzÈdzania pamiÚciÈ. W dodatku korzystanie z dynamicznych
bibliotek za pomocÈ ctypes lub cffi powinno byÊ bardziej przenoĂne niĝ pisanie i kompilacja
rozszerzeñ w C.

ctypes
ctypes jest najpopularniejszym moduïem do wywoïywania funkcji z dynamicznych bÈdě wspóïdzielonych bibliotek bez potrzeby pisania wïasnych rozszerzeñ. Stanowi czÚĂÊ standardowej
biblioteki Pythona, wiÚc jest dostÚpny zawsze i nie wymaga instalowania ĝadnych zewnÚtrznych zaleĝnoĂci. Jest to interfejs funkcji obcych (ang. Foreign Function Interface — FFI) udostÚpniajÈcy dodatkowo odpowiedni API do tworzenia typów danych kompatybilnych z C.

adowanie bibliotek
ctypes udostÚpnia cztery klasy ïadujÈce dynamiczne biblioteki oraz dwie konwencje korzystania
z nich. Klasy reprezentujÈce dynamiczne i wspóïdzielone biblioteki to ctypes.CDLL, ctypes.PyDLL,
ctypes.OleDLL oraz ctypes.WinDLL. Dwie ostatnie dostÚpne sÈ tylko w systemie Windows, wiÚc
nie bÚdÚ siÚ nad nimi zbytnio rozwodziï. Róĝnice pomiÚdzy CDLL a PyDLL sÈ nastÚpujÈce:
Q ctypes.CDLL — ta klasa reprezentuje zaïadowane wspóïdzielone biblioteki. Funkcje

w tych bibliotekach wykorzystujÈ standardowÈ konwencjÚ wywoïania i oczekuje siÚ od
nich, by zwracaïy wartoĂci typu int. GIL jest zwalniany podczas ïadowania biblioteki.
Q Ctypes.PyDLL — ta klasa dziaïa jak CDLL, z tÈ róĝnicÈ, ĝe GIL nie jest zwalniany

podczas ïadowania biblioteki. Po wykonaniu sprawdzana jest flaga bïÚdów Pythona
i ewentualnie podnoszony odpowiedni wyjÈtek. Klasa ta jest uĝyteczna jedynie
przy wywoïywaniu funkcji interfejsu Python/C.
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Aby zaïadowaÊ bibliotekÚ, moĝesz bezpoĂrednio utworzyÊ instancjÚ jednej z powyĝszych
klas (przekazujÈc wïaĂciwe parametry) lub teĝ skorzystaÊ z wywoïania LoadCall() z podmoduïu
powiÈzanego z odpowiedniÈ klasÈ:
Q ctypes.cdll.LoadLibrary() dla ctypes.CDLL;
Q ctypes.pydll.LoadLibrary() dla ctypes.PyDLL;
Q ctypes.windll.LoadLibrary() dla ctypes.WinDLL;
Q ctypes.oledll.LoadLibrary() dla ctypes.OleDLL.

NajwiÚkszym wyzwaniem podczas ïadowania wspóïdzielonych bibliotek jest odnajdywanie ich
w przenoĂny i niezawodny sposób. Róĝne systemy operacyjne wykorzystujÈ róĝne rozszerzenia
dla bibliotek wspóïdzielonych (.dll w systemie Windows, .dylib w macOS, .so w Linuksie) i przechowujÈ je w róĝnych miejscach. NajwiÚkszym grzesznikiem w tej dziedzinie jest Windows,
w którym nie ma ustandaryzowanego systemu organizacji bibliotek. Z tego powodu nie bÚdÚ siÚ
zagïÚbiaï w ïadowanie bibliotek wspóïdzielonych w Windowsie i skupiÚ siÚ na systemach Linux
i macOS, które rozwiÈzujÈ ten problem w konsekwentny i podobny sposób. JeĂli mimo wszystko
jesteĂ zainteresowany ïadowaniem bibliotek w systemie Windows, zapoznaj siÚ z oficjalnÈ dokumentacjÈ ctypes, która zawiera mnóstwo informacji na ten temat (https://docs.python.org/3.5/library/
ctypes.html).
Obie konwencje ïadowania bibliotek (funkcja LoadLibrary() oraz konkretne klasy) wymagajÈ uĝycia peïnej nazwy biblioteki. Oznacza to, ĝe naleĝy korzystaÊ z odpowiednich dla danego systemu
operacyjnego prefiksów i sufiksów. Na przykïad aby zaïadowaÊ standardowÈ bibliotekÚ C w systemie Linux, naleĝy zastosowaÊ nastÚpujÈcy kod:
>>> import ctypes
>>> ctypes.cdll.LoadLibrary('libc.so.6')
<CDLL 'libc.so.6', handle 7f0603e5f000 at 7f0603d4cbd0>

W systemie macOS wyglÈda to nastÚpujÈco:
>>> import ctypes
>>> ctypes.cdll.LoadLibrary('libc.dylib')

Na szczÚĂcie podmoduï ctypes.util dostarcza funkcjÚ pomocniczÈ find_library() pozwalajÈcÈ
wyszukaÊ bibliotekÚ bez koniecznoĂci podawania jej prefiksów i sufiksów. Funkcja ta dziaïa w kaĝdym systemie operacyjnym posiadajÈcym jasno okreĂlony schemat nazywania i przechowywania
bibliotek wspóïdzielonych:
>>> import ctypes
>>> from ctypes.util import find_library
>>> ctypes.cdll.LoadLibrary(find_library('c'))
<CDLL '/usr/lib/libc.dylib', handle 7fff69b97c98 at 0x101b73ac8>
>>> ctypes.cdll.LoadLibrary(find_library('bz2'))
<CDLL '/usr/lib/libbz2.dylib', handle 10042d170 at 0x101b6ee80>
>>> ctypes.cdll.LoadLibrary(find_library('AGL'))
<CDLL '/System/Library/Frameworks/AGL.framework/AGL',
´handle 101811610 at 0x101b73a58>
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Wywoïywanie funkcji C za pomocÈ ctypes
PowszechnÈ praktykÈ po zaïadowaniu biblioteki jest przechowanie jej obiektu jako zmiennej
w przestrzeni nazw moduïu o nazwie takiej samej jak zaïadowana wïaĂnie biblioteka. Funkcje
biblioteki sÈ dostÚpne jako atrybuty tego obiektu, a wiÚc wywoïywanie wizualnie niczym siÚ
nie róĝni od wywoïywania funkcji dowolnego moduïu Pythona:
>>> import ctypes
>>> from ctypes.util import find_library
>>>
>>> libc = ctypes.cdll.LoadLibrary(find_library('c'))
>>>
>>> libc.printf(b"Hello world!\n")
Hello world!
13

Niestety, ĝaden z wbudowanych typów Pythona (z wyjÈtkiem int, str oraz bytes) nie jest kompatybilny z typami C. W zwiÈzku z tym wiÚkszoĂÊ obiektów przed przekazaniem jako atrybuty
funkcji musi byÊ owiniÚta za pomocÈ odpowiednich klas udostÚpnionych w module ctypes. Poniĝsza tabela, pochodzÈca z oficjalnej dokumentacji ctypes, zawiera peïnÈ listÚ kompatybilnych typów:
Typ ctypes

Typ C

Typ Pythona

c_bool

_Bool

bool

c_char

char

Jednoznakowy obiekt bytes

c_wchar

wchar_t

Jednoznakowy obiekt str

c_byte

char

int

c_ubyte

unsigned char

int

c_short

short

int

c_ushort

unsigned short

int

c_int

int

int

c_uint

unsigned int

int

c_long

long

int

c_ulong

unsigned long

int

c_longlong

__int64 lub long long

int

c_ulonglong

unsigned __int64 lub unsigned long long

int

c_size_t

size_t

int

c_ssize_t

ssize_t lub Py_ssize_t

int

c_float

float

float

c_double

double

float

c_longdouble

long double

float

c_char_p

char * (zakoñczony znakiem NULL)

bytes lub None

c_wchar_p

wchar_t * (zakoñczony znakiem NULL)

string lub None

c_void_p

void *

int lub None
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Powyĝsza tabela nie zawiera ĝadnego typu, który odpowiadaïby dostÚpnym w Pythonie
podstawowym kolekcjom (krotkom i sïownikom). Rekomendowanym sposobem tworzenia typów
ctypes odpowiadajÈcych tablicom C jest wykorzystanie operatora mnoĝenia i wybranego podstawowego typu:
>>> import ctypes
>>> IntArray5 = ctypes.c_int * 5
>>> c_int_array = IntArray5(1, 2, 3, 4, 5)
>>> FloatArray2 = ctypes.c_float * 2
>>> c_float_array = FloatArray2(0, 3.14)
>>> c_float_array[1]
3.140000104904175

Przekazywanie funkcji Pythona jako wywoïañ zwrotnych C
Popularnym wzorcem projektowym jest oddelegowanie czÚĂci pracy do dodatkowego wywoïania zwrotnego dostarczonego przez uĝytkownika. JednÈ z najbardziej znanych funkcji ze standardowej biblioteki jÚzyka C akceptujÈcej wywoïania zwrotne jest qsort() implementujÈca
sortowanie algorytmem Quicksort. Jest oczywiĂcie maïo prawdopodobne, byĂ potrzebowaï korzystaÊ z algorytmu Quicksort zamiast domyĂlnego w Pythonie algorytmu Timsort. Funkcja qsort()
stanowi kanoniczny przykïad wydajnej funkcji sortujÈcej oraz API jÚzyka C stosowanego
w wielu ksiÈĝkach programistycznych. Dlatego postaram siÚ wykorzystaÊ tÚ wïaĂnie funkcjÚ
w celu demonstracji przekazywania funkcji Pythona jako wywoïañ zwrotnych dynamicznych
bibliotek ïadowanych za pomocÈ ctypes.
Zwykïa funkcja Pythona nie bÚdzie kompatybilna z typem oczekiwanym jako wywoïanie zwrotne funkcji qsort(). Oto sygnatura funkcji qsort() z podrÚcznika uĝytkownika BSD, która zawiera równieĝ sygnaturÚ oczekiwanego wywoïania zwrotnego (argument compar):
void qsort(void *base, size_t nel, size_t width,
int (*compar)(const void *, const void *));

Aby wywoïaÊ funkcjÚ qsort() z biblioteki libc, musisz podaÊ:
Q base — sortowana tablica jako wskaěnik void*.
Q nel — liczba elementów jako size_t.
Q width — rozmiar pojedynczego elementu tablicy jako size_t.
Q compar — wskaěnik funkcji zwracajÈcej wartoĂÊ typu int i akceptujÈcej dwa wskaěniki
void*. Wskazywana funkcja ma porównywaÊ miÚdzy sobÈ pary sortowanych elementów.

Wiesz juĝ z podrozdziaïu „Wywoïywanie funkcji C za pomocÈ ctypes”, jak zadeklarowaÊ tablicÚ
C wybranego typu za pomocÈ operatora mnoĝenia i moduïu ctypes. Argument nel powinien
byÊ typu size_t, a to przekïada siÚ na zwykïy typ int. Dlatego nie trzeba stosowaÊ ĝadnych dodatkowych zabiegów i moĝna posïuĝyÊ siÚ wyraĝeniem len(lista). Argument width moĝemy okreĂliÊ za pomocÈ funkcji ctypes.sizeof(). OstatniÈ rzeczÈ, jakÈ musimy dostarczyÊ, jest kompatybilny wskaěnik funkcji jako argument compar.
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Moduï ctypes zawiera funkcjÚ wytwórczÈ CFUNCTYPE(), która pozwala na owiniÚcie dowolnej
funkcji Pythona oraz reprezentowanie jej pod postaciÈ kompatybilnego z C wskaěnika funkcji.
Pierwszym argumentem jest typ zwracany przez owiniÚtÈ funkcjÚ. Kolejnymi argumentami sÈ
typy akceptowanych przez funkcjÚ parametrów. Definicja typu kompatybilnego z argumentem
compar funkcji qsort() bÚdzie nastÚpujÈca:
CMPFUNC = ctypes.CFUNCTYPE(
# zwracany typ
ctypes.c_int,
# pierwszy argument wejĞciowy
ctypes.POINTER(ctypes.c_int),
# drugi argument wejĞciowy
ctypes.POINTER(ctypes.c_int),
)
Funkcja CFUNCTYPE() wykorzystuje konwencjÚ wywoïywania cdecl, a wiÚc jest kompatybilna z bibliotekami
typów CDLL oraz PyDLL. Dynamiczne biblioteki ïadowane w systemie Windows za pomocÈ klas WinDLL
oraz OleDLL wykorzystujÈ konwencjÚ stdcall. Oznacza to, ĝe wywoïania zwrotne dla bibliotek tych typów
muszÈ korzystaÊ z innej funkcji wytwórczej w celu tworzenia kompatybilnych z C wskaěników funkcji. W ctypes funkcja ta nosi nazwÚ WINFUNCTYPE().

Na koniec zaïóĝmy, ĝe sortujemy losowo uporzÈdkowanÈ listÚ liczb caïkowitych. Poniĝszy listing
przedstawia wszystko, czego do tej pory dowiedziaïeĂ siÚ o ctypes:
from random import shuffle
import ctypes
from ctypes.util import find_library
libc = ctypes.cdll.LoadLibrary(find_library('c'))
CMPFUNC = ctypes.CFUNCTYPE(
# zwracany typ
ctypes.c_int,
# pierwszy argument wejĞciowy
ctypes.POINTER(ctypes.c_int),
# drugi argument wejĞciowy
ctypes.POINTER(ctypes.c_int),
)
def ctypes_int_compare(a, b):
# Argumenty są wskaĨnikami, dlatego musimy odwoáywaü
# siĊ do nich za pomocą indeksów [0].
print(" %s cmp %s" % (a[0], b[0]))
# Zgodnie ze specyfikacją funkcji qsort()
# powinniĞmy zwróciü:
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# * mniej niĪ zero, jeĞli a < b;
# * zero, jeĞli a == b;
# * wiĊcej niĪ zero, jeĞli a > b.
return a[0] - b[0]
def main():
numbers = list(range(5))
shuffle(numbers)
print("pomieszane: ", numbers)
# Utwórz nowy typ reprezentujący tablicĊ
# o dáugoĞci takiej samej jak lista numbers.
NumbersArray = ctypes.c_int * len(numbers)
# Utwórz tablicĊ, posáugując siĊ nowym typem.
c_array = NumbersArray(*numbers)
libc.qsort(
# wskaĨnik sortowanej tablicy
c_array,
# dáugoĞü tablicy
len(c_array),
# rozmiar pojedynczego elementu
ctypes.sizeof(ctypes.c_int),
# wywoáanie zwrotne (wskaĨnik funkcji)
CMPFUNC(ctypes_int_compare)
)
print("posortowane: ", list(c_array))
if __name__ == "__main__":
main()

Funkcja porównujÈca elementy zawiera dodatkowÈ instrukcjÚ print(), dziÚki czemu moĝemy
bliĝej przyjrzeÊ siÚ procesowi sortowania:
$ python ctypes_qsort.py
pomieszane: [4, 3, 0, 1, 2]
4 cmp 3
4 cmp 0
3 cmp 0
4 cmp 1
3 cmp 1
0 cmp 1
4 cmp 2
3 cmp 2
1 cmp 2
posortowane: [0, 1, 2, 3, 4]
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CFFI
CFFI to interfejs funkcji obcych stanowiÈcy ciekawÈ alternatywÚ dla ctypes. Nie jest elementem
standardowej biblioteki Pythona, ale jest z ïatwoĂciÈ dostÚpny jako pakiet cffi w repozytorium
PyPI. Róĝni siÚ znaczÈco od ctypes tym, ĝe kïadzie wiÚkszy nacisk na ponowne wykorzystanie
istniejÈcych deklaracji jÚzyka C z ogólnodostÚpnych plików nagïówkowych zamiast zmuszania
do tworzenia rozbudowanych interfejsów bÚdÈcych pomostami pomiÚdzy kodem Pythona a ïadowanymi bibliotekami. CFFI jest duĝo bardziej rozbudowany niĝ ctypes i posiada moĝliwoĂÊ kompilacji czÚĂci kodu warstwy integracyjnej do postaci rozszerzeñ za pomocÈ kompilatora C. Moĝe
byÊ wiÚc stosowany jako hybrydowe rozwiÈzanie znajdujÈce siÚ gdzieĂ pomiÚdzy ctypes a rozszerzeniami napisanymi bezpoĂrednio w C.
Poniewaĝ jest to bardzo duĝy projekt, nie sposób omówiÊ go w kilku akapitach. Z drugiej strony,
szkoda byïoby niczego o nim nie powiedzieÊ. Pokazaïem wczeĂniej, jak wykorzystaÊ funkcjÚ
qsort() ze standardowej biblioteki jÚzyka C za pomocÈ moduïu ctypes. Zatem najlepszym sposobem na wskazanie róĝnic pomiÚdzy tymi dwoma rozwiÈzaniami bÚdzie zrobienie tego samego,
tym razem z wykorzystaniem pakietu cffi. Mam nadziejÚ, ĝe poniĝszy blok kodu bÚdzie wart
wiÚcej niĝ kilka dodatkowych akapitów tekstu:
from random import shuffle
from cffi import FFI
ffi = FFI()
ffi.cdef("""
void qsort(void *base, size_t nel, size_t width,
int (*compar)(const void *, const void *));
""")
C = ffi.dlopen(None)
@ffi.callback("int(void*, void*)")
def cffi_int_compare(a, b):
# Sygnatura wywoáania zwrotnego wymaga dokáadnego
# dopasowania typów. Wykorzystuje to zdecydowanie
# duĪo mniej magii niĪ wywoáania w ctypes, ale z
# drugiej strony zmusza do wiĊkszej dokáadnoĞci.
int_a = ffi.cast('int*', a)[0]
int_b = ffi.cast('int*', b)[0]
print(" %s cmp %s" % (int_a, int_b))
# Zgodnie ze specyfikacją funkcji qsort()
# powinniĞmy zwróciü:
# * mniej niĪ zero, jeĞli a < b;
# * zero, jeĞli a == b;
# * wiĊcej niĪ zero, jeĞli a > b.
return int_a - int_b
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def main():
numbers = list(range(5))
shuffle(numbers)
print("pomieszane: ", numbers)
c_array = ffi.new("int[]", numbers)
C.qsort(
# wskaĨnik sortowanej tablicy
c_array,
# dáugoĞü tablicy
len(c_array),
# rozmiar pojedynczego elementu
ffi.sizeof('int'),
# wywoáanie zwrotne (wskaĨnik funkcji)
cffi_int_compare,
)
print("posortowane: ", list(c_array))
if __name__ == "__main__":
main()

Podsumowanie
W tym rozdziale zajÈïem siÚ jednym z najbardziej zaawansowanych tematów caïej ksiÈĝki.
Omówiïem zarówno powody tworzenia rozszerzeñ, jak i dedykowane im narzÚdzia. ZaczÈïem
od napisania pierwszego rozszerzenia z uĝyciem jedynie jÚzyka C oraz interfejsu Python/C.
NastÚpnie zrobiïem to samo z uĝyciem Cythona, aby pokazaÊ, ĝe tworzenie rozszerzeñ moĝe
byÊ proste, pod warunkiem ĝe uĝyje siÚ w tym celu odpowiednich narzÚdzi.
WciÈĝ istniejÈ powody, aby tworzyÊ rozszerzenia trudniejszym sposobem (tj. za pomocÈ jÚzyka C
i pliku nagïówkowego Python.h). Mimo wszystko rekomendowanym sposobem jest korzystanie
z zaawansowanych narzÚdzi, takich jak Cython czy Pyrex (w rozdziale wspomniany jedynie z nazwy), poniewaĝ czyniÈ kod bardziej czytelnym i ïatwiejszym w utrzymaniu. ZaoszczÚdzÈ Ci takĝe
wiÚkszoĂci problemów spowodowanych niedokïadnym zliczaniem referencji i nieodpowiednim
zarzÈdzaniem pamiÚciÈ.
Temat rozszerzeñ zakoñczyïem prezentacjÈ moduïu ctypes i pakietu cffi jako narzÚdzi alternatywnych dla integracji wspóïdzielonych bibliotek. Poniewaĝ nie wymagajÈ pisania wïasnych kompilowanych rozszerzeñ, powinny byÊ preferowanym rozwiÈzaniem w przypadku, gdy konieczne
jest jedynie wywoïywanie funkcji z istniejÈcych bibliotek w formie binarnej.
NastÚpny rozdziaï pozwoli Ci na chwilÚ odpoczÈÊ od zaawansowanych technik programistycznych. Zajmiemy siÚ równie waĝnym tematem zarzÈdzania kodem za pomocÈ systemów
kontroli wersji.
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opisywanie sïowników, 147
opowieĂÊ, 362
opóěnione przetwarzanie, 404
oprogramowanie jako usïuga, 199
optymalizacja, 56, 365, 391
otwarte adresowanie, 63

P
pakiet, 146, 159
cffi, 259, 265
MacroPy, 131
pakiety przestrzeni nazw, 174–177
pamiÚÊ, 379, 381
parametryzowane dekoratory, 74
peephole optimization, 56
peïnomocnictwo, 81
Peïnomocnik, 481
PEP 396, 168
PEP 420, 176
PEP 440, 168
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PEP 8, 135
pÚtla zdarzeñ, 459
pisanie
rozszerzeñ, 237
testów, 342
plik
.pypirc, 180
MANIFEST.in, 164
README, 170
setup.cfg, 163
setup.py, 162
pliki wykonywalne, 184
podejĂcie do programowania, 34
podglÈd projektu, 292
podnoszenie jakoĂci kodu, 331
podrÚcznik moduïu, 315, 317
pokrycie kodu testami, 349
polecenia skryptu setup.py, 172
polecenie
bdist, 182
build, 183
circusctl, 218
develop, 173
install, 173
pip, 212
sdist, 181
poradnik reStructuredText, 305
portfolio dokumentacji, 312, 319
poĂredniczenie, 81
powïoka, 46
poĝyczone referencje, 251
prawa wïasnoĂci do obiektów, 251
prefiks, 146
probabilistyczne struktury danych,
408
problem
komiwojaĝera, 403
marszrutyzacji, 403
procesy, 445
programistyczne, 279
produktywnoĂÊ, 45
profilery statystyczne, 371
profilowanie, 365
czasu uĝycia procesora, 370
pamiÚci, 381
poïÈczeñ sieciowych, 389
zuĝycia pamiÚci, 379
programowanie
asynchroniczne, 445, 447
funkcyjne, 79
sterowane dokumentami, 361
sterowane testami, 327
projektowanie argumentów, 150
protokóï
deskryptora, 106
HTTP, 219

XML-RPC, 77
zarzÈdcy kontekstu, 85
prywatne nazwy, 143
przekazywanie
funkcji, 262
prawa wïasnoĂci, 251
przeïadowywanie procesów, 219
przesïanianie nazw, 148
przestrzeñ
nazw, 174, 177
uĝytkownika, 218
przeszukiwanie list, 397
przetwarzanie
równolegïe, 419
wieloprocesowe, 439
wspóïbieĝne, 419
ptpython, 46, 48
pula
procesów, 445
wÈtków, 431
puïapki, 24
moduïu unittest, 340
PyInstaller, 187
PyPI, 179
PyPy, 33
Python 3, 23
Python Package Index, 179

R
receptura, 314
redukcja zïoĝonoĂci, 392
referencje, 250
niechronione, 251
regresja, 330
rejestrowanie podrÚczników
moduïów, 323
repozytoria wydañ, 273
repozytorium
niestabilne, 273
pakietów, 178
PyPI, 179
stabilne, 273
responsywne interfejsy, 424
rewizja, 268
rodzaje
aplikacji, 333
testów, 332
router, 132
rozpakowywanie sekwencji, 60
rozproszone testy automatyczne,
348
rozszerzenia, 231, 237, 257
w C, 238
rozwidlenie, 440
róĝnice skïadni, 24

S, ¥
samodzielne pliki wykonywalne, 184
samouczek, 315, 317
scalanie, 282
semantyczne wersjonowanie, 27
serwer proxy, 219
Singleton, 462
skalowanie sprzÚtu, 369
skïadanie staïych, 56
skïadnia, 24
dekoratorów, 73, 115
skomplikowane strategie zadañ, 294
skrypt
nose, 341
setup.py, 172
uruchomieniowy, 342
sloty, 114
sïowniki, 61
sïowo kluczowe
async, 449
await, 449
yield, 71
spis treĂci, 323
Stackless Python, 31
staïe, 138
stosowanie
heurystyk, 403
izolacji, 36
strategie
optymalizacyjne, 368
zadañ, 294
string, 52
struktura sekcji, 307
struktury danych, 26
sygnaï SIGHUP, 220
system
CDN, 206
ciÈgïej integracji, 291, 294
Git, 274
plików, 215
przetwarzania logów, 228
systemy
ciÈgïej integracji, 324
systemy kontroli wersji, 268
rozproszone, 271, 274
scentralizowane, 268, 274
Szablon, 488
sztywne osadzanie bibliotek, 205

¥
Ăledzenie zmian, 268

495

Kup książkę

Poleć książkę

Profesjonalne programowanie w Pythonie. Poziom ekspert

T
tablice haszujÈce, 63
TDD, test-driven development, 327
technika monkey-patching, 114
test
Pystone, 378
Whetstone, 378
testowanie
jakoĂci kodu, 335
kompatybilnoĂci Ărodowisk, 358
zaleĝnoĂci, 358
zmian, 282
testy
akceptacyjne, 332
funkcjonalne, 333
integracyjne, 334
jednostkowe, 333
obciÈĝeniowe, 334, 370
rozproszone, 348
wydajnoĂciowe, 334, 370
tworzenie
faïszywych obiektów
zastÚpczych, 351
opowieĂci, 362
pakietów, 160
rozszerzenia, 234
wbudowanych typów danych,
236
wïasnego portfolio, 319
typ
bytearray, 55
bytes, 53
danych, 261
defaultdict, 400
deque, 58, 399
OrderedDict, 65
str, 52
typy
danych, 26
wbudowane, 52

U
ukïad
konsumentów, 321
producentów, 320
ukradzione referencje, 251
upraszczanie, 397
usïuga
Elasticsearch, 228
Sentry, 222
usïugi buforujÈce, 413

V
Vagrant, 43
VCS, Version Control System, 268
venv, 40
virtualenv, 38

W
wÈskie gardïo, 370
wÈtek pojedynczy, 429
wÈtki, 423
wdroĝenia, 197, 207
wersje Pythona, 23
weryfikacja argumentów, 77
wiÈzanie funkcji, 245
widok wodospadu, 290
wielowÈtkowoĂÊ, 421
wielozadaniowoĂÊ, 448
bez wywïaszczania, 449
wirtualizacja, 45
wirtualne Ărodowiska, 40
robocze, 43
wizualizacja
Git flow, 277
GitHub flow, 278
wïasne repozytorium, 205
wïaĂciwoĂci, 111, 145
wspóïbieĝnoĂÊ, 420
wyciek pamiÚci, 381, 388
wydajnoĂÊ, 235
wyjÈtek, 247
PicklingError, 80
TypeError, 65
typu ValueError, 249
ValueError, 92
wykres trendu, 288
wypunktowania, 309
wyĂcig, 422
wytyczne stylu, 136
wywoïania zwrotne, 262
wywoïanie metaklasy, 126
wywoïywanie funkcji C, 261
wzorce
czynnoĂciowe, 483
dostÚpu do atrybutów, 104
kreacyjne, 462
projektowe, 461
strukturalne, 465
wzorzec
Adapter, 466
Fasada, 482
Obserwator, 483

OdwiedzajÈcy, 485
Peïnomocnik, 481
Singleton, 462
Szablon, 488

Z
zakleszczenie, 422
zaleĝnoĂci, 171
zarzÈdca kontekstu, 83
jako funkcja, 86
jako klasa, 85
zarzÈdzanie
kodem, 267
kontekstem wykonania testów,
343, 345
zaleĝnoĂciami, 171
zasada duck typing, 355
zasady
optymalizacji, 365
programowania sterowanego
testami, 328
technicznego pisania, 300
zastosowanie
metaklas, 126
staïych, 139
zbiory, 65, 398
zdalne wdroĝenia kodu, 197
zewnÚtrzne
definicje zadañ, 295
wywoïania, 398
zliczanie referencji, 250
zïoĝonoĂÊ, 258, 392
cyklomatyczna, 394
obliczeniowa, 58, 63
Ărodowiskowa PYTHONSTARTUP,
47
zmienne, 138
prywatne, 140
publiczne, 140
zuĝycie pamiÚci, 379
zwalnianie blokady GIL, 249
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