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4.1. ERRORS AND EXCEPTIONS

Dwa główne rodzaje błędów:

SyntaxError Exception

Błędy w gramatyce wychwycone przez 

kompilator zanim program zostanie wykonany.

Zawsze zatrzymuje działanie.

Wyjątki spowodowane błędami logicznymi.

Nie przechwycone przez try…except…

powodują wywołanie informacji o błędzie, 

zazwyczaj bez zatrzymywania działania 

programu.



while jest słowem kluczowym i nie może być 
wykorzystane do iteracji

Niezamknięcie nawiasu 

Niespodziewane przypisanie wewnątrz nawiasu

4.1.1. SYNTAX ERRORS



Wyjątki pojawiają się gdy gramatycznie poprawny wykonany kod powoduje
runtime error – błąd napotkany w trakcie działania programu.

Python zawiera wbudowane wyjątki produkujące komunikaty o błędach, zazwyczaj
tworząc stack traceback – historię wykonanych poleceń które doprowadziły
do błędu – które pomaga w rozwiązywaniu problemów.

4.1.2. EXCEPTIONS







W trakcie pisania programu może okazać się, że musimy obsługiwać się danymi w
sposób który może wywołać błąd. Jeżeli nie jest on powodem do zatrzymania
programu, ten błąd może zostać przechwycony przez klauzulę try…except w celu
wykonania określonego działania.

„It is Easier to Ask Forgiveness than to seek Permission” (EAFP)

4.1.3. HANDLING AND RAISING EXCEPTIONS



4.1.3. HANDLING AND RAISING EXCEPTIONS

Python pozwala również na „ręczne” wywoływanie błędów przy pomocy funkcji
raise:

Podobna funkcja assert pozwala na wywołanie AssertionError w przypadku gdy
załączony warunek nie jest prawdziwy:





4.2. DICTIONARIES AND SETS

dict (dictionary, ang. słownik) jest mutowalnym szeregiem par key-value, przy
czym key jest unikalnym obiektem niemutowalnym oraz hashowalnym, a value

jakimkolwiek innym obiektem.

set (ang. zestaw, złożenie) jest mutowalnym szeregiem unikalnych hashowalnych
elementów.



HASH FUNCTION

Funkcja stosowana w informatyce, nadawana obiektom w celu przypisania im krótkich
i łatwych do weryfikacji sygnatur pozwalających na szybki i łatwy dostęp.

W Pythonie hashowalne są niemutowalne obiekty jak str, int, float, tuple czy
bool.



Słownik definiuje się zawierając pary key: value wewnątrz nawiasu
klamrowego {} lub podania tych samych par w postaci listy krotek
(key, value) do konstruktora dict:

Utworzony zostaje iterowalny obiekt:

4.2.1. DEFINING AND INDEXING A DICTIONARY



4.2.2. DICTIONARY METHODS

get() – wyciąga podaną wartość dla danego klucza jeżeli istnieje w słowniku, 
jeżeli nie – zwraca wartość None lub wartość domyślną (jeżeli została taka podana).



4.2.2. DICTIONARY METHODS

keys(), values() i items() – trzy metody zwracające obiekty odnoszące się 
kolejno do key, value oraz par key: value (jako krotki).



4.2.2. DICTIONARY METHODS - DEFAULTDICT

Przekazując do słownika key który nie istnieje w tym słowniku zostanie nam 
zwrócony wyjątek KeyError. Przydatną klasą która obchodzi ten problem jest 
defaultdict z biblioteki collections, która przy otrzymaniu nieistniejącego 
klucza zwraca zadaną domyślną wartość (musi być callable – być klasą z 
metodą .__call__()).





4.2.3. SETS

Zbiór definiuje się zawierając listę hashowalnych elementów wewnątrz dwóch
nawiasów ({…}) albo przekazując tą listę do konstruktora set():





A⊆B

A⊂B

A∪B

A∩B

A\B

A∆B



4.2.3. FROZENSETS

Zbiory są obiektami mutowalnymi oraz są niehashowalne, czyli nie mogą być użyte 
jako klucz w słowniku albo jako element zbioru:

frozenset()jest niemutowalnym, hashowalnym odpowiednikiem set():



4.3. PYTHONIC IDIOMS: “SYNTACTIC SUGAR”

Wiele języków programowania zapewnia syntax pozwalający na ułatwienie pisania
oraz rozumienia kodu. Takiego rodzaju „składniowy cukier” (syntatic sugar) pozbywa
się niektórych elementów bez naruszania funkcjonalności języka.

augmented assignment: negative indexing:



4.3.1. COMPARISON AND ASSIGNMENT SHORTCUTS



4.3.2. LIST COMPREHENSION

Jest to konstrukt pozwalający na stworzenie listy na podstawie innego iterowalnego
obiektu, np. na podstawie innej listy. Tworzy się go zamieszczając pętlę for wewnątrz
nawiasu kwadratowego [] :

v             v v

c, c, c      c, c, c c, c, c



4.3.3. LAMBDA FUNCTIONS

lambda jest rodzajem prostych anonimowych funkcji które mogą być przypisywane 
i przechowywane np. wewnątrz list.







4.3.4. THE „WITH” STATEMENT

with otwiera blok kodu który będzie egzekwowany w zadanym przez użytkownika
kontekście.



4.3.5. GENERATORS
Generatory są funkcjami które zachowują się jak iterowalny obiekt, tzn. może zostać
użyty w pętli for i w każdej iteracji będzie zwracać generowane obiekty. Jest to
rozwiązanie bardziej wydajne i oszczędza więcej miejsca niż tradycyjna metoda
polegająca na przechowywaniu wartości wewnątrz zmiennych.



4.3.5. GENERATORS – GENERATOR COMPREHENSION

Generatory również można tworzyć używając podobnej składni jak list
comprehention, używając okrągłych nawiasów () zamiast kwadratowych [] :

Należy pamiętać, że po jednorazowym przejściu generator zostaje „wyczerpany”:



4.3.6. MAP

Funkcja map zwraca iterator który nakłada zadaną funkcję na każdy obiekt w 
podanej sekwencji:



Załóżmy, że chcemy stworzyć program który potrzebuje string o długości <= 10.
Warunek sprawdzający możemy napisać w taki sposób:

Aby nie sprawdzać dwa razy długości stringu możemy skorzystać ze zmiennej
pomocniczej:

Lub krócej, używając assignment expression (slen := len(s)):

4.3.7. ASSIGNMENT EXPRESSIONS: THE WALRUS
OPERATOR



4.4. OPERATING SYSTEM SERVICES

Python pozwala na interakcję z funkcjami dostępnymi w większości systemów
operacyjnych takie jak np. pliki czy zegar. Takie operacje zazwyczaj są opierane na
systemach Unix oraz interfejsach C, ale są dostępne również w (prawie) wszystkich
innych systemach.



4.4.1. THE SYS MODULE

sys.argv – jest to lista stringów przesłana do Python’a kiedy program jest
wykonywany. Pierwszym elementem sys.argv[0] jest nazwą programu, a każdy

kolejny element to argumenty przekazane wraz z uruchomieniem programu.



4.4.1. THE SYS MODULE

sys.exit – sprawia, że program ulega zamknięciu w sposób „czysty” tzn.
wszystkie elementy z klauzuli finally zostają egzekwowane, a wszystkie otwarte
pliki zostają zamknięte. Opcjonalnie, sys.exit przyjmuje również jakikolwiek
argument który jest przekazywany systemowi.



4.2.2. THE OS MODULE

os.getenv(key) – pozwala na dostęp do zmiennych środowiskowych w 
systemie operacyjnym.





4.2.2. THE OS MODULE

os.path – udostępnia wiele funkcji do manipulowania ścieżkami, nazwami plików
lub katalogów itp. Szczególnie przydatne gdy tworzy się program zapisujący wyniki
w postaci pliku.





4.5. MODULES AND PACKAGES

Możliwości języka Python mogą być w łatwy sposób rozszerzane poza jego 
podstawowe funkcje przy pomocy modułów.

Aby zaimportować dany moduł należy skorzystać ze składni import:

Żeby odnieść się do atrybutu znajdującego się w danym module należy wywołać 
jego nazwę a następnie nazwę atrybutu:



4.5. MODULES AND PACKAGES

Importując jako moduł

Uruchamiając jako program



4.5. MODULES AND PACKAGES

Paczki są sposobem organizacji modułów.

Moduły należące do paczki są przechowywane w
katalogu wraz z plikiem __init__.py który jest
uruchamiany gdy paczka jest importowana.



4.5.1. THE RANDOM MODULE

Oferuje wiele funkcji opartych na generatorze liczb pseudolosowych.



4.5.2. THE URLLIB PACKAGE

Paczka zawierająca wiele modułów pozwalających na otwieranie i otrzymywanie
materiałów z adresów internetowych, zazwyczaj przy pomocy protokołu HTTP(S) lub
FTP.



4.5.3. THE DATETIME MODULE

Udostępnia obiekty przechowujące informacje na temat czasu i dat.



4.6. THE INTRODUCTION TO OBJECT-ORIENTED
PROGRAMMING

Do tej pory (w trakcie prezentacji) większość napisanego kodu była rodzajem programowania
proceduralnego, tzn. były serią ściśle określonych poleceń wykonywanych po kolei.

Innym paradygmatem programowania, popularnym dla większych projektów, jest
programowanie obiektowe (ang. Object-oriented programming; OOP) – polegające na
rozbiciu złożonego problemu na obiekty z własnymi metodami i atrybutami oraz ustalaniu
relacji między nimi.



4.6.1. OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING BASICS

Obiekt przechowuje dane o sobie (atrybuty) oraz posiada funkcje (metody) do
manipulowania tymi danymi. Obiekt jest utworzony (zainicjowany) ze schematu
będącego klasą.



4.6.2. DEFINING AND USING CLASSES IN PYTHON

Aby zdefiniować klasę należy użyć słowa kluczowego class, definiując metody i
atrybuty wewnątrz bloku kodu pod nazwą.

Metody wewnątrz klasy powinny zawierać zmienną self która odnosi się do
samego obiektu i jego atrybutów/metod.





4.6.3. CLASS INHERITANCE IN PYTHON

Odziedziczalność klas jest ich bardzo przydatną własnością, pozwalającą na
napisanie uogólnionych schematów obiektów a następnie tworzeniu innych
wyspecjalizowanych wersji w oparciu o te schematy.

Aby stworzyć podklasę, definiując ją obok nazwy w nawiasie () należy podać
nazwę klasy nadrzędnej:





4.6.4. CLASSES AND OPERATORS

Operatory (jak +, * lub <=) oraz funkcje jak len czy abs działają na obiektach
wywołując metody zdefiniowane wewnątrz tych obiektów których nazwy zaczynają
się oraz kończą dwoma znakami podkreślenia __ (tzw. „dunder” methods). Aby
obiekt definiowany przez użytkownika obsługiwał takie metody wystarczy
zdefiniować te funkcje wewnątrz klasy.






