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Rozdział 1 
 

Wstęp 
 

 Rozwój technologii doprowadził do korzystnej rewolucji dla sektora 

biznesowego. Firmy oraz instytucje co raz częściej wprowadzają centralne 

systemy zarządzania danymi, klientami czy treścią na rzecz tradycyjnej 

papierowej formy. Przede wszystkim usprawnia to proces przepływu informacji, 

skraca czas skomplikowanych analiz i prognoz biznesowych, zapewnia pokaźną 

archiwizację danych czy umożliwia zdalny dostęp, co przekłada się na 

wydajność, mobilność i znaczące oszczędności finansowe. 

 

Przedsiębiorstwa wdrażające systemy CMS1 czy CRM2 coraz częściej decydują 

się na dynamiczne aplikacje webowe, zapewniające interakcję z użytkownikiem. 

Dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, nie wymagają instalacji oraz 

aktualizacji dedykowanego oprogramowania na każdej stacji roboczej, podpiętej 

do sieci odrębnej instancji. Zdecydowanie wpływa to na poziom wygody 

administracji i użytkowania, zapewniając możliwość pracy bez sztucznych 

barier. Jednakże, aplikacje webowe to konieczność dostępu do Internetu  

i kompatybilnej przeglądarki internetowej. Obecnie są one najbardziej narażone 

na ofensywne działania przestępcze – ataki crackerów. Należy również 

uwzględnić fakt, że stosowanie licznych hiperłącz w celach nawigacyjnych, 

odświeżania strony, czy przekierowań, często nastręcza wielu problemów 

osobom, które od wielu lat pracowały z użyciem aplikacji desktopowej. 

Osadzony na stacji roboczej program komputerowy, nie wymagający 

podłączenia do sieci, zapewnia ciągły dostęp do lokalnego systemu 

bazodanowego. Ponadto umożliwia nieustanną pracę przechowując tymczasowe 

wyniki np. w pamięci, które w dalszym etapie są integrowane z centralnym 

                                                
1 CMS – (ang. Content Management System), System zarządzania treścią 

2 CRM – (ang. Customer Relationship Management), Zarządzanie relacjami z klientem 
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serwerem. Aplikacje desktopowe są bardziej stonowane, intuicyjne i mniej 

zawiłe niż aplikacje webowe, wypełniane obecnie po brzegi efekciarstwem  

i dyskotekową dynamiką. Mimo to, oba typy oprogramowania znajdują swoje 

zastosowanie na rynku, a do ich realizacji wykorzystuje się głównie języki PHP, 

C++, Java czy .NET. 
 

1.1 Wprowadzenie 
Postęp technologiczny, którego jesteśmy świadkami, istotnie przyczynia 

się do pojawiania się nowych narzędzi i technik wytwarzania oprogramowania 

CMS i CRM. Ostatnimi czasy rynek zaopatrywany jest rozwiązaniami 

bazującymi m.in. na dynamicznych językach programowania, takimi jak Python  

i Ruby. Pomimo ciągle rosnącej popularności tych rozwiązań, w dalszym ciągu 

najczęściej wykorzystywanym w zastosowaniach internetowych jest język PHP  

a desktopowych Java i C++. Dowodem na to są sukcesywnie przeprowadzane 

badania przez firmę TIOBE Company, która od 2000 roku specjalizuje się  

w ocenie i śledzeniu jakości oprogramowania. Poniżej został zaprezentowany 

wykres długoterminowych trendów w informatyce oraz majowe zestawienie 

tabelkowe 20 najbardziej popularnych języków programowania. 
 

 
Wyk 1. TIOBE Programming Community Long Term Index. 
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Rys 1. TIOBE Programming Community Index for May 2012. 

 

Jak można wywnioskować z powyższych rezultatów badań firmy TIOBE, język 

programowania Python, który stanowi temat niniejszej pracy dyplomowej, ma 

niewielkie szanse na zawładnięcie rynkiem i zdobycie podium w powyższym 

rankingu. 

 

Pomimo dwukrotnego uzyskania tytułu „Programming Language of the Year”, 

nadanego przez TIOBE w 2007 i 2010 roku oraz zdobycia trzeciego i szóstego  

z rzędu zwycięstwa w corocznym plebiscycie Readers' Choice Awards 

międzynarodowego czasopisma Linux Journal w kategoriach „Best 

Programming Language” oraz „Best Scripting Language”, język 

programowania Python z trudnością znajduje swoje zastosowanie w niektórych 

sektorach IT. Należą do nich: wytwarzanie aplikacji desktopowych 

(okienkowych) oraz produkcja gier komputerowych. Wynika to przede 
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wszystkim ze słabego marketingu technologii w biznesie oraz faktu, że Python 

jest językiem dynamicznym i interpretowanym, do tego nadal niszowym. 

Stosowany głównie w środowisku akademickim oraz przez administratorów 

Linuksa, zyskał jednak ogromną sympatię firmy Google. Mimo to, z punktu 

widzenia przedsiębiorców, Python stawia bariery w procesie tworzenia aplikacji 

o hermetycznym kodzie i bezpiecznej dla interesów firm dystrybucji 

oprogramowania. Tego typu problemy nie występują w przypadku języków 

kompilowanych, takich jak C i C++. Czy związku z tym, programiści Pythona są 

wykluczeni z tych dziedzin Informatyki? 

 

1.2 Cel i zakres pracy 
Niniejsza praca dyplomowa stanowi dowód na to, że wykorzystując 

dostępne w sieci darmowe narzędzia oraz prezentowane techniki, aplikacje 

tworzone w technologii Python można tak samo jak w przypadku języków 

kompilowanych sprowadzać do postaci wykonalnej (samodzielnej) i bez obaw 

skierować na rynek komercyjny. 

 

W związku z tym, że problematyka tego zagadnienia jest wyjątkowo obszerna, 

przeprowadzone badania oraz sugerowane rozwiązania najczęściej spotykanych 

problemów w procesie wytwarzania aplikacji wykonywalnych ze skryptów 

Pythona, zostały zawężone do użycia wersji języka z przedziału 2.5-2.7 

(najczęściej 2.7.3). Prezentowane procedury przygotowane są pod kątem 

używalności systemów z rodziny Windows (Windows XP, Windows Vista  

i Windows 7). 
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Rozdział 2 
 

Wykonywanie kodu 
 

 Kod źródłowy jest podstawowym wynikiem pracy każdego programisty. 

Stanowi on tekst programu przy użyciu składni wybranego języka 

programowania wysokiego bądź niskiego poziomu. W większości przypadków 

jego przetworzona forma do postaci kodu wynikowego (maszynowego) tworzy 

program, zawierający rozkazy (instrukcje, polecenia) gotowe do zrealizowania 

przez procesor, który można już bezpośrednio uruchomić na komputerze.  

W Informatyce wyróżniamy dwa główne procesy tego typu translacji: kompilacja 

lub interpretacja. 

 

2.1 Kompilacja 
Kompilator to program tłumaczący kod napisany w języku wysokiego 

poziomu, takim jak C czy Pascal, i przekładający go na kod maszynowy. Każda 

instrukcja w języku wysokiego poziomu jest zamieniana na wiele instrukcji 

maszynowych. To, co wchodzi do kompilatora, nazywa się programem 

źródłowym, a to, co pojawia się na wyjściu, programem wynikowym. Proces 

zamiany nazywa się kompilacją, a program poddany takiej zamianie – 

programem kompilowanym. Wchodzący program musi być kompilowany, zanim 

można go będzie wykonać. 

 

Kompilator nie tylko tłumaczy instrukcje programu, ale zawiera linki do 

procedur i funkcji z biblioteki systemowej i przydziela obszary w pamięci 

głównej. Program wynikowy generowany jest na dysku magnetycznym lub 

taśmie. Następnie program wynikowy może być ładowany i wykonywany przez 

komputer. Kompilator może także drukować program źródłowy, jeśli zachodzi 

taka potrzeba, oraz zwracać informacje o błędach (głównie składniowych) 
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znalezionych w programie źródłowym w trakcie kompilacji. Dodatkowo, 

wykonuje operację optymalizacji kodu wynikowego. 

 

2.2.1 Program wykonywalny 
 Program wykonywalny to plik, który uruchamia się bezpośrednio  

w środowisku systemu operacyjnego. Zawiera binarną reprezentację instrukcji 

konkretnego typu procesora. Dodatkowo, posiada zazwyczaj wywołania 

systemowe, dlatego są one specyficzne nie tyle dla procesora co danego systemu 

operacyjnego. 

 

Nazwy plików wykonywalnych różnią się sygnaturą pliku i rozszerzeniami, np. 

w DOS i Windows przyjęto .scr, .com i .exe. W systemach uniksowych 

pliki mają ustawiony atrybut wykonywalności (oznaczany literą x). W przypadku 

iOS, Mac OS X czy Symbian OS jest to rozszerzenie .app. 

 

Programy wykonywalne są wynikiem poprawnej kompilacji. Zapewniają 

najwyższą wydajność, jednakże są ściśle powiązane z platformą sprzętową. 

 

2.2 Interpretacja 
 Interpretator to program zmieniający skrypt napisany w języku wysokiego 

poziomu np. PHP i Perl na postać, która może być akceptowana i wykonywana 

przez komputer. Analizuje on każdą linię kodu języka programowania 

wysokiego poziomu, a następnie przystępuje do określonej czynności, co nazywa 

się interpretacją. Jako przeciwieństwo kompilatora, interpretator nie dokonuje 

przetłumaczenia całego programu, zanim zacznie go wykonywać. Kod źródłowy 

wykonywany jest na bieżąco, w trakcie tłumaczenia. Takie postępowanie 

prowadzi do tego, iż program działa wolniej aniżeli w sytuacji, kiedy używany 

jest kompilator.  Spowodowane to jest m.in. tym, że interpretator musi odczytać 

każdą użytą instrukcję, odnieść się do pamięci w celu ustalenia jej działania,  

a dopiero potem przechodzi do jej wykorzystania. Niemniej upraszcza on proces 
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wprowadzania, wykonywania oraz zmieniania programu źródłowego. 

Dodatkowo, języki interpretowane zapewniają przenośność programów, które 

często są niezależne od platformy i systemu operacyjnego. 

 

2.3 Kod bajtowy, maszyna wirtualna 
 Alternatywnym rozwiązaniem dla kompilacji i interpretracji jest 

kompilacja programów do postaci pośredniej, tzw. kodu bajtowego (ang. byte 

code), a następnie przesyłanie go do maszyny wirtualnej, która interpretuje  

i wykonuje jego rozkazy. Języki programowania, które wprowadziły taki tryb 

pracy to m.in. Python, Java i C#. 

 

Kod bajtowy jest niskopoziomową, niezależną od platformy reprezentacją kodu 

źródłowego. Natomiast pod pojęciem maszyny wirtualnej należy rozumieć 

interpretator kodu bajtowego. 

 

Metodę tę stosuje się z myślą o szybkości wykonania - kod bajtowy zasadniczo 

działa o wiele efektywniej od oryginalnych instrukcji z kodu źródłowego 

zawartego w pliku tekstowym. Co więcej, jest on generowany tylko raz, o ile 

oczywiście nie zmieniony został kod źródłowy od czasu ostatniego zapisu pliku, 

dzięki czemu pomijany jest etap ponownej kompilacji. 

 

Rezultat jest taki, że język programowania Python działa z szybkością znajdującą 

się pomiędzy wydajnością tradycyjnych języków kompilowanych a języków 

interpretowanych, zapewniając przy tym pełną przenośność programów. 
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Rozdział 3 
 

Język programowania Python 
 

 Python to język programowania ogólnego przeznaczenia, realizujący kilka 

paradygmatów: obiektowy, strukturalny i funkcyjny. Najczęściej wykorzystuje 

się go do tworzenia skryptów. Posiada w pełni dynamiczny system typów  

i automatyczne zarządzanie pamięcią (Garbage Collection3). Dzięki swojej 

elastyczności i łatwości użycia, upraszcza wiele zadań w procesie wytwarzania 

oprogramowania. Python rozpowszechniany jest na otwartej licencji 

umożliwiającej także komercyjne zastosowania. Pieczę nad rozwojem języka 

sprawuje fundacja Python Software Foundation. Język jest aktywnie rozwijany, 

posiada ogromną ilość zewnętrznych bibliotek i szerokie grono użytkowników na 

całym świecie. 

 

3.1 Historia Pythona 
 Pracę nad językiem programowania Python rozpoczęto w 1989 roku. Jego 

głównym twórcą jest holenderski matematyk Guido Van Rossum, obecnie 

pracownik firmy Google. Nazwy języka nie należy kojarzyć z gatunkiem węża, 

lecz z brytyjskim serialem telewizyjnym „Monty Python's Flying Circus”, 

którego sympatykiem jest autor. 

 

Python 1.2 był ostatnią wersją wydaną przez CWI4, gdzie pracował Guido Van 

Rossum. Od 1995 roku, pracę nad językiem kontynuowano w CNRI5, gdzie 

opublikowano kilka kolejnych, do 1.6 włącznie. W 2000 roku, Van Rossum  

i zespół pracujący nad rozwojem jądra Pythona przeniósł się do BeOpen.com  

w celu założenia zespołu BeOpen PythonLabs. Jedyną wersją wydaną przez tę 

                                                
3 Garbage collection - jedna z metod automatycznego zarządzania dynamicznie przydzieloną pamięcią 

4 CWI - Centrum Matematyki i Informatyki w Amsterdamie 

5 Corporation for National Research Initiatives 
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formację był przełomowy Python 2.0. Guido Van Rossum wraz z innymi 

programistami przenieśli się do Digital Creations. Cała własność intelektualna, 

począwszy od Pythona 2.1, należy do PSF6. Od tamtego momentu, seria 2.x była 

sukcesywnie udoskonalana. Python 3.0 (zwany również „Python 3000” lub 

„Py3k”) został zaprojektowany aby naprawić dostrzeżone dotychczas błędy oraz 

duplikaty semantyczne w jego składni. Wprowadzenie tej wersji w grudniu 2008 

roku zaburzyło kompatybilność języka z linią 2.x i wywołało podział  

w społeczności. 

 

Obecnie jedyną linią rozwojową języka jest Python 3.x. Najbliższego wydania 

(wersji 3.3) należy spodziewać się w sierpniu 2012 roku. Seria 2.x nie jest już 

technologicznie ulepszana, ale na bieżąco aktualizowana pod kątem 

bezpieczeństwa. 

 

 
            Wyk 2. Historia popularności języka Python na przełomie ostatnich dziesięciu lat. 

 

                                                
6 PSF – (ang. Python Software Foundation) formalna organizacja non-profit, której misja polega na 

promowaniu, ochronie i rozwoju języka Python, a także wspieraniu międzynarodowej społeczności 

programistów piszących w tym języku i organizowaniu międzynarodowych konferencji. 
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3.2 Wady i zalety Pythona 
Python powszechnie uznawany jest za czytelny, spójny i ceniący sobie 

jakość oprogramowania w porównaniu z innymi językami skryptowymi, takimi 

chociażby jak Perl, którego sami sympatycy uznają za niechlujny i archaiczny. 

 

Programowanie w Pythonie wielokrotnie zwiększa wydajność i produktywność 

programistów w porównaniu z językami kompilowanymi czy tymi ze statycznym 

typowaniem. Kod programu napisany w Pythonie stanowi średnio 20-30% 

rozmiaru jego odpowiednika w C, C++ czy Javie. Przekłada się to na mniejszą 

liczbę znaków do wpisania, którą to następnie trzeba sprawdzić i utrzymać  

w przyszłości. 

 

Programy pisane w Pythonie działają natychmiast, bez konieczności długiej 

kompilacji i korzystania z narzędzi zewnętrznych co jeszcze bardziej zwiększa 

szybkość tworzenia kodu. 

 

Standardowa implementacja Pythona (CPython) napisana jest w przenośnym 

ANSI C. W związku z tym, może być kompilowana i działa praktycznie na 

każdej ważniejszej platformie będącej obecnie w użyciu. Programy napisane  

w Pythonie można uruchamiać zarówno na PDA, jak i na superkomputerach. 

Python dostępny jest między innymi na platformach: Linux oraz Unix, Microsoft 

Windows i DOS, Mac OS (X i Classic), Symbian, Windows Mobie, Android czy 

konsole do gier i iPody. 

 

Biblioteka standardowa Pythona stanowi ogromny zbiór wbudowanych  

i przenośnych modułów, bogatych w przydatne funkcje, obsługujące zadania 

programistyczne już na poziomie aplikacji. Ilość bibliotek zewnętrznych języka 

stale rośnie, umożliwiając programiście konstruowanie witryn internetowych, 

programowanie numeryczne, dostęp do portu szeregowego, tworzenie gier oraz 

interfejsów graficznych i itd. 
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Skrypty Pythona z łatwością komunikują się z innymi częściami aplikacji, 

wykorzystując do tego liczne wbudowane mechanizmy integracyjne. Zapewniają 

one możliwość wywoływania bibliotek języków C i C++, integrację  

z komponentami języków Java i .NET, komunikację z platformą COM czy za 

pośrednictwem interfejsów SOAP, XML-RPC. Python potrafi również sterować 

urządzeniami przez port szeregowy. 

 

Z pewnością silną cechą Pythona jest bardzo dobra dokumentacja języka  

z licznymi przykładami oraz wyjątkowo aktywna społeczność, zawsze gotowa do 

pomocy. 

 

W związku z tym, że kod w Pythonie nie jest kompilowany do poziomu 

binarnego kodu maszynowego, tylko do kodu bajtowego, niektóre pisane w nim 

programy będą działały wolniej w porównaniu z aplikacjami napisanymi  

w języku w pełni kompilowanym, jakim jest C. Z pewnością, trudno jest odczuć 

tę różnicę w przypadku przetwarzania plików czy konstruowania graficznego 

interfejsu użytkownika, ponieważ takie zadania są wewnątrz interpretera 

natychmiast wykonywane jako kod w C. Jednakże, istnieją dziedziny w których 

optymalizacja szybkości odgrywa kluczową rolę. W programowaniu 

numerycznym bądź animacjach często wymagane jest, by przynajmniej 

najbardziej newralgiczne komponenty przetwarzające liczby działały  

z prędkością programów w języku C (bądź lepszą). Wtedy należy rozważyć 

użycie biblioteki wspierającej obliczenia naukowe NumPy bądź alternatywnego 

interpretera PyPy. Jeśli efekt będzie nadal niezadowalający, powinno się część 

aplikacji wymagającą optymalnej szybkości przedstawić jako kompilowane 

rozszerzenie i połączyć ją z całym systemem za pomocą skryptów napisanych  

w Pythonie. 

 

3.3 Zastosowanie Pythona 
 Python jest językiem programowania nie tyle dobrze zaprojektowanym, co 

naprawdę wszechstronnym. Sprawdza się doskonale w wykonywaniu 
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prawdziwych zadań, z jakimi na co dzień mają styczność programiści. Jest 

używany w wielu różnych dziedzinach jako narzędzie do tworzenia skryptów dla 

innych komponentów, a także służące do implementowania samodzielnych 

programów. Jako język ogólnego przeznaczenia, może być wykorzystywany 

praktycznie wszędzie. 

 

Najczęściej jednak dziedziny, w jakich wykorzystywany jest Python, dzielą się 

na kilka szerszych kategorii, które wypunktowano poniżej: 

 Programowanie systemowe, 

 Graficzne interfejsy użytkownika, w tym te ukierunkowane na technologię 

multi-touch, 

 Skrypty internetowe i programowanie aplikacji webowych, 

 Integracja komponentów, 

 Programowanie bazodanowe, 

 Szybkie prototypowanie, 

 Programowanie numeryczne i naukowe, 

 Gry, grafika 2D/3D, porty szeregowe, USB, IrDA, Bluetooth, 

 Przetwarzanie CSV, HTML, XML, JSON, 

 Analiza języka naturalnego, 

 Robotyka i automatyka. 

 

Oprócz użycia przez indywidualne osoby, Pythona wykorzystuje się również  

w wielu produktach generujących przychody rozmaitym firmom. Na przykład: 

 Firma Google intensywnie wykorzystuje Pythona w swojej wyszukiwarce, 

a także od 2005 roku zatrudnia samego twórcę języka Guido Van Rossum. 

Serwis służący do dzielenia się filmami video YouTube jest w większości 

napisany w tym języku. Popularna platforma programowania aplikacji 

webowych o nazwie Google App Engine wykorzystuje Pythona w roli 

dostępnej technologii. 

 Firmy Intel, Cisco, Hewlett-Packard, Seagate oraz IBM wykorzystują 

Pythona w testowaniu urządzeń. 
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 Firmy Industrial Light & Magic, Pixar i inne wykorzystują Pythona  

w tworzeniu filmów animowanych. 

 Instytucie takie jak NASA, Los Alamos, Fermilab, JPL i inne, 

wykorzystują Pythona do zadań programistycznych w różnych 

dziedzinach nauki. 

 Agencja NSA wykorzystuje Pythona w kryptografii oraz analizach 

wywiadowczych. 

 Python jest częścią dystrybucji Linuxa, systemu operacyjnego 

komputerów Macintosh, a także produktów czy urządzeń mobilnych. 

 

3.4 Python 2 a Python 3 
 Z początkiem grudnia 2008 roku wydany został Python 3.0, zwany 

również – ze względu na zakres zmian i unowocześnień – Pythonem 3000 (bądź 

„Py3k”). Sami autorzy tego wszechstronnego języka programowania 

podkreślają, że dawka nowości jest bezprecedensowa. 

 

By uporządkować Pythona, a zarazem otworzyć nowe możliwości jego rozwoju, 

deweloperzy języka świadomie zerwali zgodność w wielu elementach – jeżeli 

chodzi zarówno o składnię, jak i o obszerną bibliotekę standardową. Tak 

głębokie zmiany wywołały szereg dyskusji, przy okazji których doszło do 

podziału w społeczności na zwolenników i przeciwników rewolucji. 

 

Obecnie Python 3.x stanowi jedyną linię rozwojową języka. Seria 2.x nie jest już 

technologicznie ulepszana, aczkolwiek w momencie pojawienia się nowych 

poprawek bezpieczeństwa, błyskawicznie wprowadzane są kolejne aktualizacje 

języka. 

 

W związku z tym, iż Python 3.x jest ciągle we wstępnej fazie rozwoju, a ilość 

jego zewnętrznych bibliotek niezbyt szybko się zwiększa, niniejsza praca skupia 

się wyłącznie na wykorzystaniu Python 2.x. 
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3.5 Alternatywne implementacje Pythona 
 W obecnej chwili istnieją cztery najważniejsze implementacje języka 

programowania Python – CPython, Jython, IronPython oraz PyPy. CPython to 

standardowa, najczęściej używana implementacja. Pozostałe mają swoje ściśle 

określone cele i role. Wszystkie wdrażają ten sam język, jednak w inny sposób 

wykonują programy. 

  

3.5.1 CPython 
 Oryginalna i standardowa implementacja Pythona, napisana  

w przenośnym kodzie w języku ANSI C. Dokładnie tę wersję można pobrać  

z oficjalnej7 strony języka bądź znaleźć w większości komputerów  

z zainstalowanym systemem Linux oraz Mac OS X. Ponieważ jest to 

referencyjna implementacja, najczęściej jest też najszybsza, najbardziej 

kompletna i ma największe możliwości w porównaniu z systemami 

alternatywnymi. Jak już zostało wcześniej wspominane, CPython umożliwia 

integrację z językami C i C++. 

 

3.5.2 Jython 
 Jython to Python napisany całkowicie w Javie, skierowany na integrację  

z tym językiem. Implementacja ta składa się z javowych klas kompilujących kod 

źródłowy Pythona do kodu bajtowego Javy, który jest przekierowywany do 

maszyny wirtualnej Javy (Java Virtual Machine, JVM). Przełożony w ten sposób 

pythonowy kod wygląda i zachowuje się w czasie wykonywania zupełnie jak 

prawdziwy program napisany w Javie. 

 

Celem Jythona jest przede wszystkim danie programistom możliwości tworzenia 

w Pythonie skryptów dla aplikacji napisanych w Javie. Skrypty Jythona mogą 

służyć jako aplety webowe, serwlety czy tworzyć GUI oparte na Javie (SWING, 

SWT, Qt Jambi). Co więcej, Jython umożliwia również importowanie  

                                                
7 http://python.org 
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i wykorzystywanie klas oraz bibliotek Javy w kodzie napisanym w Pythonie. 

Ponieważ jednak jest on wolniejszy i skromniejszy wyglądem standardowej 

implementacji CPython, zazwyczaj postrzega się go jako narzędzie realizujące 

frontend dla kodu napisanego w Javie. 

 

Najnowsza wersja Jythona oznaczona została numerem 2.7.0a2. Jej finalne 

wydanie zgodne z CPythonem 2.7 planowane jest na sierpień 2012 roku. Frank 

Wierzbicki, osoba kierująca obecnie rozwojem Jythona, planuje również 

rozpocząć pracę nad Jythonem 3000, przeznaczonym do współpracy z Pythonem 

3.x. 

 

3.5.3 IronPython 
 IronPython to powstała na początku 2003 roku implementacja języka 

Python w środowisku CLR platformy .NET i Mono firmy Microsoft. Stworzona 

w języku C#, zapewnia dostęp zarówno do olbrzymiej ilości standardowych  

i zewnętrznych bibliotek platformy .NET Framework (np. Presentation 

Foundation, Silverlight), jak i samego języka Python, dając programiście szeroki 

wachlarz możliwości tworzenia oprogramowania przeznaczonego głównie dla 

Windowsa. Trwają również prace nad wsparciem dla mobilnych systemów 

operacyjnych, takich jak Windows Phone i Android. 

 

Rozwój IronPythona w znacznym stopniu przyczynił się do powstania 

uniwersalnego środowiska uruchomieniowego DLR, odpowiedzialnego za 

wydajne wykonywanie dynamicznych języków programowania. Wskutek tego, 

szybkość działania tej implementacji jest porównywalna do standardowej 

implementacji Pythona (CPython). IronPython dostępny jest na licencji Apache 

2.0. 

 

IronPython posiada wsparcie we flagowym środowisku programistycznym firmy 

Microsoft, czyli Visual Studio oraz wbudowany kompilator pyc.py. 

Funkcjonalności te zapewnia narzędzie o nazwie Python Tools for Visual 
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Studio8, które w momencie pisania niniejszej pracy dostępne jest w wersji 

stabilnej 1.1.1 i testowej 1.5beta1. Natomiast sam IronPython oznaczony jest 

numerem wersji 2.7.2.1, zachowując tym samym zgodność z CPythonem 2.7. 

Wydanie wersji IronPython 2.7.3 przewidziane jest na początek lipca 2012 roku. 

 

3.5.4 PyPy 
 W cieniu wielu zalet języka programowania Python, programiści coraz 

częściej dostrzegają fakt, iż prędkość działania standardowej, najpopularniejszej 

implementacji, CPython, nie zawsze dorównuje wydajności języków 

kompilowanych i analogicznych języków skryptowych. W przypadku, gdy 

priorytetem staje się prędkość działania algorytmów zdrowy rozsądek 

podpowiada, aby wykorzystać wszelkie dostępne mechanizmy optymalizacji 

języka lub zmienić interpreter. 

 

Alternatywnym sposobem na analizowanie i wykonywanie kodu Pythona jest 

projekt PyPy dostępny na łamach licencji MIT. Osiąga on lepsze wyniki niż 

wspomniany CPython, bez konieczności korzystania z C, czy niskopoziomowych 

języków. Za wydajność i stabilność odpowiada zintegrowany kompilator  

Just-In-Time (JIT). W efekcie końcowym, daje to średnio ponad 5-krotne 

przyspieszenie w stosunku do aktualnej wersji standardowej implementacji 

Pythona. 

 

W celu dokładniejszego zobrazowania tego zjawiska, poniżej umieszczone 

zostały dwa wykresy przedstawiające znormalizowane pomiary wydajnościowe  

i czasowe obu tych implementacji języka. 

 

                                                
8 http://pytools.codeplex.com/ 
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Wyk 3. Znormalizowane testy szybkościowe względem rozwojowej wersji PyPy a CPython 2.7.2 na 

przykładzie wybranych bibliotek. 

 

 
Wyk 4. Przedstawienie wyników pomiarów uzyskanego przyspieszenia dla kolejnych wersji 

wydawniczych interpretera PyPy względem Pythona 2.7.2. 

 
Warto również wspomnieć, że deweloperzy PyPy rozpoczęli kilka miesięcy temu 

pracę nad kompatybilnością projektu z Pythonem 3.x i możliwością korzystania 
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w tym środowisku z biblioteki NumPy, wspierającej obliczenia naukowe  

w języku programowania Python. 

 

3.6 Wykonywanie kodu w Pythonie 
 W momencie, gdy wykonywane są w Pythonie programy, dochodzi do 

kompilacji z kodu źródłowego na postać kodu bajtowego, który zostaje 

podzielony na grupy instrukcji pojedynczych kroków. Jeśli proces Pythona ma 

uprawienia do zapisu na komputerze, kod bajtowy programów zostanie zapisany 

w plikach o rozszerzeniach .pyc, które oznaczają skompilowane źródło .py.  

 

3.6.1 Kod bajtowy 
Python zapisuje taki kod bajtowy w celu optymalizacji szybkości 

wykonania. Następnym razem, kiedy będzie wykonywać program, zostaną 

załadowane pliki .pyc i pominięty etap kompilacji – o ile oczywiście nie został 

zmieniony kod źródłowy programu. Python automatycznie sprawdza czas zapisu 

plików i na tej podstawie decyduje o ponownej kompilacji. W przypadku braku 

możliwości zapisu kodu bajtowego na naszym komputerze, program nadal 

będzie działał – kod bajtowy będzie tworzony w pamięci i po prostu usuwany po 

zakończeniu działania aplikacji. Ponieważ jednak pliki .pyc przyspieszają 

rozpoczęcie wykonywania programu, w przypadku większych projektów lepiej 

jest upewnić się, że są one zapisywane na dysku twardym. 

 

Pliki kodu bajtowego to także jeden ze sposób na publikowanie programów 

napisanych w Pythonie. Interpreter z powodzeniem uruchomi program 

składający się z samych plików .pyc, nawet kiedy oryginalne pliki źródłowe są 

nieobecne. 

 

3.6.2 Zoptymalizowany kod bajtowy Pythona 
 Uruchomienie interpretera Pythona z flagą -O, wygeneruje 

zoptymalizowany kod bajtowy naszego programu, w postaci pliku .pyo. 
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Różnica w wydajności jest praktycznie niezauważalna, gdyż dodanie tego 

przełącznika usuwa wyłącznie wyrażenie asercji (assert). 

 

Podwójna flaga -OO, w niektórych przypadkach może spowodować 

nieprawidłowe działanie programów. Obecnie, usuwa ona z kodu bajtowego 

łańcuchy __doc__ (tzw. doc-stringi), w wyniku czego staje się on bardziej 

kompaktowy. 

 

W obu tych przypadkach programy przez nas uruchamiane nie zyskają na 

szybkości w działaniu, a wyłącznie skrócą czas ładowania plików .pyc lub 

.pyo i zyskają kilka KB na wielkości. 

 

W związku z tym, że Python generuje kod bajtowy wyłącznie dla plików 

importowanych, pomijając te najwyższego poziomu w programie, twórcy języka 

udostępnili moduł o nazwie compileall, który jest w stanie wygenerować 

plik .pyc lub .pyo dla dowolnego katalogu ze skryptami bądź pojedynczego 

pliku zawierającego kod źródłowy naszej aplikacji. Użycie compileall 

można również wymusić z poziomu wiersza poleceń: 

 

1    python.exe –OO –m compileall mojprogram.py 

 

3.6.3 PVM 
 Po skompilowaniu programu do kodu bajtowego (lub załadowaniu  

z istniejących plików .pyc/.pyo) jest on przesyłany do wykonania do czegoś, 

co znane jest pod nazwą Python Virtual Machine (PVM). Maszyna wirtualna 

Pythona, to tak naprawdę „wielka pętla”, która przechodzi przez instrukcje kodu 

bajtowego, jedna po drugiej, w celu wykonania działań i operacji z nimi 

związanych. Stanowi ona silnik wykonawczy (ang. runtime engine) tego języka. 

Jest zawsze obecna jako część systemu Pythona (komponent), który 
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odpowiedzialny jest za samo wykonywanie skryptów. Z technicznego punktu 

widzenia jest ostatnim etapem interpretera Pythona. 

 

 
Rys 2. Tradycyjny model wykonawczy kodu Pythona 

 

Powyższy rysunek przestawia strukturę wykonawczą Pythona. Należy pamiętać, 

że cały ten stopień skomplikowania jest niewidoczny dla programistów. 

Tradycyjny model wykonywania kodu Pythona ogranicza się do dwóch 

zasadniczych etapów. Pisany przez programistę kod źródłowy Pythona (plik 

.py) przekładany jest na kod bajtowy (plik .pyc/.pyo), który to następnie 

wykonywany jest przez maszynę wirtualną Pythona (PVM). Kod jest 

kompilowany automatycznie, a następnie interpretowany. 
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Rozdział 4 
 

Narzędzia „zamrażające” i kompilujące Pythona 
 

 Wykorzystując narzędzia rozwijane przez społeczność Pythona, można 

zmieniać jego skrypty w prawdziwe, samodzielne pliki wykonywalne – znane  

w świecie pythonistas jako zamrożone pliki binarne (ang. frozen binaries). 

Dystrybucja Pythona w takiej postaci, zwalnia użytkowników komputerów  

z konieczności posiadania zainstalowanego środowiska uruchomieniowego  

i bibliotek zewnętrznych języka w systemie. Co więcej, ponieważ sam kod 

programu osadzony jest w takim pakiecie, w rezultacie jest on lepiej ukryty przed 

odbiorcą. Taki schemat wykorzystujący pojedyncze pliki (pakiety) jest 

szczególnie atrakcyjny dla twórców oprogramowania komercyjnego. 

 

Dzisiaj istnieją cztery najważniejsze, darmowe exe-packery będące w stanie 

generować zamrożone pliki binarne – py2exe, py2app, cx_Freeze  

i PyInstaller. Narzędzia te trzeba pobrać niezależnie od Pythona. 

 

4.1 Czym jest frozen binaries? 
 Zamrożone pliki binarne obejmują kod bajtowy plików programu wraz  

z maszyną wirtualną Pythona (interpreterem) i wszelkimi plikami pomocniczymi, 

jakich potrzebuje program, połączony w jeden pakiet. Istnieje kilka odmian tej 

koncepcji, jednak rezultatem końcowym najczęściej może być pojedynczy 

binarny program wykonywalny (na przykład plik .exe w przypadku systemu 

Windows), który można w łatwy sposób udostępniać klientom. 

 

Zamrożone pliki binarne zasadniczo działają z szybkością podobną do 

oryginalnych plików źródłowych. Rozmiarowo nie są małe (zawierają maszynę 

wirtualną Pythona, biblioteki .pyd/.dll), ale nie są też szczególnie duże – jak 

na dzisiejsze standardy. 
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4.1.1 py2exe 

 Pakiet distutils wchodzi w skład standardowej biblioteki Pythona. 

Służy do kompilowania modułów i rozszerzeń, jak również do instalacji 

pakietów na przykład pobranych z Internetu. py2exe9 to rozszerzenie pakietu 

distutils, które służy do tworzenia ze skryptów Pythona samodzielnych 

programów dla systemów z rodziny Windows z rozszerzeniem .exe. 

 

Zgodnie z opisem sposobu wykorzystania distutils (a co się z tym wiąże  

i py2exe) podstawowa metoda polega na napisaniu skryptu setup.py 

definiującego zadania realizowane przez ten pakiet, umieszeniu go w katalogu 

głównym naszego programu i uruchomieniu. Do prezentacji tej receptury zostaną 

wykorzystane dwa poniższe skrypty. 

 
Fibonacci.py – program wyznaczający ciąg liczbowy Fibonacciego dla zadanego argumentu 

1    # -*- coding: utf-8 -*- 

2 

3    def fibonacci(number): 

4        a, b = 0, 1 

5 

6        while a < number: 

7            yield a 

8            a, b = b, a + b 

9  

10   for x in fibonacci(1000): 

11       print x, 

 
setup.py – skrypt konwertera 

1    # -*- coding: utf-8 -*- 

2  

3    from distutils.core import setup 

4    import py2exe 

5 

6    setup(console = [{"script" : "Fibonacci.py"}]) 

                                                
9 http://www.py2exe.org/ 
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Plik setup.py to normalny skrypt Pythona, który odwołuje się bezpośrednio 

do funkcji setup pakietu distutils. Podczas gdy jest on już załadowany, 

następuje importowanie modułu py2exe. 6 linia kodu wywołuje funkcję 

setup, przekazując jej nazwę konwertowanego skryptu w parametrze 

console. W przypadku aplikacji okienkowych, jawnym parametrem funkcji 

setup byłby parametr windows. 

 

Po umieszczeniu obu skryptów w katalogu roboczym np. D:\Fibonacci, 

należy uruchomić wiersz poleceń CMD, przejść do tego folderu i wydać 

poniższe polecenie: 

 

1    python setup.py py2exe 

 

W przypadku gdy użytkownik nie posiada dodanej ścieżki Pythona do zmiennej 

systemowej Path, należy podać bezpośrednią ścieżkę do pliku python.exe: 

 

1    C:\Python27\python.exe setup.py py2exe 

 

W wyniku działania powyższego polecenia, terminal wyświetli dokonywany 

postęp prac w postaci zbiorczych logów. Powstaną dodatkowo dwa katalogi: 

D:\Fibonacci\build i D:\Fibonacci\dist. Folder build jest używany w trakcie 

budowania binariów jako przestrzeń robocza. Zaleca się usunięcie go wraz z jego 

zawartością zaraz po zakończonej pracy skryptu setup.py. Pliki zawarte  

w katalogu dist posiadają właściwy program wykonywalny, gotowy do 

dystrybucji. 

 

Poza plikiem .exe w katalogu D:\Fibonacci\dist znajduje się jeszcze  

7 innych plików, których łączny rozmiar wynosi 4.78 MB. 
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Rys 3. Zestawienie plików katalogu dist. 

 

Poniżej zostało wykonane zestawienie tabelkowe opisujące rolę poszczególnych 

plików. 

 

 

Tab 1. Zestawienie wraz z opisem plików z katalogu dist. 

Nazwa pliku Opis 

Fibonacci.exe Plik wykonywalny. 

python27.dll Biblioteka interpretera języka Python. 

library.zip Archiwum .zip zawierające potrzebne 

do działania moduły i pakiety 

w postaci plików .pyc (kodu 

bajtowego). 

Pliki *.pyd Biblioteki skompilowanych modułów 

Pythona, przyspieszające w niektórych 

przypadkach działanie programu. 

Plik *.dll Pliki .pyd posiadają zależności  

z bibliotekami .dll, stąd możliwa jest 

ich obecność. 

w9xpopen.exe Aplikacja wymagana do poprawnego 

uruchomiania programu w środowisku 

Win9x (Windows 95, Windows 98, 

Windows Me). 
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4.1.1 py2app 
 py2app10 podobnie jak py2exe stanowi dostępne na licencji MIT 

rozszerzenie pakietu distutils, z tym że służy do budowania samodzielnych 

aplikacji ze skryptów Pythona dla systemów Mac OS X. py2app jest 

dystrybuowany z PyObjC, „mostem” pomiędzy Objective-C a Pythonem, 

oferującym doskonały sposób na tworzenie aplikacji na tą platformę z użyciem 

interfejsu Cocoa w języku Python. 

 

py2app jest kompatybilny z innymi narzędziami służącymi do tworzenia 

wieloplatformowego GUI jak wbudowana w język Python biblioteka Tkinter, 

czy wxPython, pygame i PyQt. Co więcej, pozwala również na budowanie 

pakietów instalacyjnych, plików .mpkg. 

 

Reguła postępowania jest analogiczna do py2exe. Odpowiednio skonstruowany 

i uruchomiony skrypt setup.py, zwraca katalogi build i dist z gotową  

w środku aplikacją .app. 

 

4.1.2 cx_Freeze 
cx_Freeze11 to samodzielne narzędzie, w skład którego wchodzi zbiór 

skryptów i modułów niezależnych od pakietu distutils. Wykorzystywane 

jest ono do tworzenia aplikacji wykonywalnych ze skryptów języka 

programowania Python. Względem py2exe i py2app wyróżnia się tym, że jest 

wieloplatformowe (obsługuje zarazem systemy Windows, Linux i Mac OS X) 

oraz jako jedyny wspiera Pythona 3.x. cx_Freeze dystrybuowany jest na 

otwartej licencji PSF. 

 

cx_Freeze można użyć na trzy różne sposoby. Pierwszy z nich polega na 

skorzystaniu z dołączonego narzędzia cxfreeze, przeznaczonego do konwersji 
                                                
10 http://packages.python.org/py2app/ 

11 http://cx-freeze.sourceforge.net/ 
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prostych programów. Jako drugą metodę, należy uznać opisywaną już konwencję 

tworzenia pliku setup.py, zawierającego bardziej skomplikowaną 

konfigurację konwersji. Ostatnia polega na bezpośredniej pracy z klasami  

i modułami używanymi wewnętrznie przez cx_Freeze. W przypadku użycia 

każdej z metod, tworzony jest domyślnie katalog dist, zawierający plik 

wykonywalny programu wraz ze wspólnymi bibliotekami .pyd, .dll lub 

.so. 

 

Zastosowanie pierwszej metody, narzędzia cxfreeze, na skrypcie 

Fibonacci.py wymaga wykonania tylko jednego kroku. Mianowicie,  

z poziomu wiersza poleceń CMD i katalogu D:\Fibonacci należy wołać 

następujące polecenie: 

 

1    C:\Python27\Scripts\cxfreeze.bat Fibonacci.py 

 

W skutek tego, nowo utworzony katalog dist zawiera plik wykonywalny 

Fibonacci.exe i trzy inne pliki, opisane we wcześniejszej tabeli. Kolejnym 

atutem cx_Freeze, który można zaobserwować na tym etapie używalności jest 

mniejszy, łączny rozmiar plików wynikowych. Poniższa tabela posłuży za 

bardziej wnikliwe porównanie. 

 

Nazwa pliku Rozmiar (py2exe) Rozmiar (cx_Freeze) 

Fibonacci.exe 19 KB 696 KB 

python27.dll 2250 KB 2250 KB 

bz2.pyd 59 KB 59 KB 

unicodedata.pyd 671 KB 671 KB 

library.zip 1548 KB Brak pliku 

select.pyd 10 KB Brak pliku 
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_hashlib.pyd 279 KB Brak pliku 

w9xpopen.exe 49 KB Brak pliku 

 
Tab 2. Porównanie py2exe i cx_Freeze pod kątem wielkości plików wynikowych. 

 

W tym momencie program zajmuje łącznie 3.59 MB, zapewniając ponad 1 MB 

zysku względem użycia py2exe. 

 

Drugi sposób użycia cx_Freeze zademonstrowany zostanie w oparciu o zbiór 

skryptów, których całość tworzy aplikację desktopową (okienkową). Za 

wyświetlane GUI odpowiada biblioteka PyQt12. Stanowi ona zbiór dowiązań do 

frameworka Qt13, umożliwiając realizację programów z bogatym interfejsem 

graficznym w Pythonie. 

 

Program ma za zadanie pobrać od użytkownika jego imię, a po wciśnięciu 

dostępnego przycisku „Show your name”, wyświetlić w oddzielnym oknie 

komunikat zwrotny. 

 

W katalogu D:\PyQtYourName zawarte są następujące pliki: 

 

 
Rys 4. Zestawienie plików katalogu PyQtYourName. 

 

GUI.py - skrypt zawierający klasę, definiującą całą warstwę graficzną 

interfejsu, powstałą na wskutek konwersji projektu PyQtYourName.ui. 

                                                
12 http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/pyqt/intro 

13 http://qt-project.org/ 
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PyQtYourName_rc.py - skonwertowany do poziomu klasy Pythona plik 

zasobów PyQtYourName.qrc; jego użycie eliminuje konieczność używania 

źródłowych plików graficznych (w tym wypadku python-icon.png),  

z których zasób został wygenerowany. 

 
PyQtYourName.pyw – program główny scalający warstwę graficzną i logikę biznesową w jedno spoiwo 

1    # -*- coding: utf-8 -*- 

2 

3    import sys 

4    from PyQt4 import QtCore 

5    from PyQt4 import QtGui 

6 

7    from GUI import Ui_Form 

8 

9    class PyQtApp(QtGui.QMainWindow): 

10       def __init__(self, parent = None): 

11           QtGui.QWidget.__init__(self, parent) 

12 

13           self.ui = Ui_Form() 

14           self.ui.setupUi(self) 

15 

16           QtCore.QObject.connect( 

17               self.ui.showYourName, 

18               QtCore.SIGNAL("clicked()"), 

19               self.messageBox 

20           ) 

21 

22        def messageBox(self): 

23            QtGui.QMessageBox.information( 

24               self, 

25               "PyQt app", 

26               "Your name is <b>%s</b>!" % self.ui.nameIn.text() 

27            ) 

28 

29    if __name__ == "__main__": 

30        app = QtGui.QApplication(sys.argv) 

31        app.setStyle(QtGui.QStyleFactory.create("Cleanlooks")) 

32        app.setPalette(QtGui.QApplication.style().standardPalette()) 

33 
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34        PyQtApp = PyQtApp() 

35        PyQtApp.show() 

36 

37        sys.exit(app.exec_()) 

 

setup.py – skrypt konwertera 

1    # -*- coding: utf-8 -*- 

2 

3    from cx_Freeze import setup 

4    from cx_Freeze import Executable 

5 

6    setup( 

7        name = "PyQt app", 

8        options = {"build_exe" : {"includes" : ["sip", "atexit"]}}, 

9        executables = [ 

10           Executable( 

11               script = "PyQtYourName.pyw", 

12               base = "Win32GUI" 

13           ) 

14       ] 

15   ) 

 

Plik setup.py kompatybilny z cx_Freeze przypomina swoją budową pliki 

konwerterów narzędzi py2exe oraz py2app. Idea pozostaje wciąż niezmienna. 

Na poziomie konwertera należy scharakteryzować PyQtYourName.pyw, 

skrypt który ma zostać poddany konwersji. Przykład ten wymaga określenia 

nazwy programu (linia 7), ręcznego dołączenia dwóch modułów niezbędnych do 

działania PyQt w postaci natywnej (linia 8), a także podania ścieżki do pliku 

uruchomieniowego i sprecyzowania bazy (linia 9). W związku z tym, że program 

pełni rolę aplikacji okienkowej, argument base ma wartość Win32GUI. 

 

Skrypt PyQtYourName.pyw posiada nietypowe rozszerzenie.  

W przeciwieństwie do standardowego .py, .pyw informuje interpreter Pythona, 

by uruchamiał aplikacje (zwłaszcza okienkowe) bez odwoływania się do wiersza 

poleceń CMD. 
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Proces budowania samowystarczalnej aplikacji w cx_Freeze, sprowadza się 

teraz do uruchomienia terminala i wprowadzania następującego polecenia: 

 

1    C:\Python27\python.exe setup.py build 

 

Jeżeli konwersja przebiegła pomyślnie, o czym świadczą na bieżąco 

prezentowane logi w procesie konwersji, zostanie utworzony katalog build,  

a w nim kolejny o nazwie exe.win32-2.7. Oznacza to, że konwersji dokonano na 

32 bitowej wersji Pythona z serii wydawniczej oznaczonej numerem 2.7. 

Zawartość tego katalogu to gotowy do dystrybucji program komputerowy. 

 

 
Rys 5. Zestawienie plików katalogu build\exe.win32-2.7. 

 

W związku z tym, że do budowy interfejsu graficznego użyty został framework 

Qt, program zawiera dodatkowo dwie, niezbędne do prawidłowego działania 

biblioteki .dll (QtCore4.dll i QtGui4.dll). Znacząco wpłynęło to na 

całościową wagę programu, która wynosi w obecnej wersji 20.9 MB. W dalszej 

części pracy, zaprezentowane zostaną metody, które pozwolą rozmiar ten 

zmniejszyć nawet o ponad połowę. 

 

cx_Freeze posiada ponadto kolejną, bardzo przydatną funkcjonalność, 

umożliwiającą pakowanie skonwertowanej aplikacji od razu do postaci programu 
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instalacyjnego, co z pewnością zadowoli osoby nastawione na dystrybucję. 

Utworzenie takiego instalatora .msi sprowadza się do wykonania poniższego 

polecenia z argumentem bdist_msi z poziomu wiersza poleceń CMD: 

 

1    C:\Python27\python.exe setup.py bdist_msi 

 

Spowoduje to utworzenie dwóch katalogów build i dist. build tak jak powyżej, 

zawiera exe.win32-2.7, a nim program wykonalny .exe wraz z plikami 

niezbędnymi do jego prawidłowego działania. Natomiast w katalogu dist 

dostępny jest jeden plik instalacyjny, w tym wypadku o nazwie PyQt app-

0.1-win32.msi, o rozmiarze zaledwie 7.8 MB. 

 

4.1.3 PyInstaller 
 PyInstaller14 to ostatni z czterech prezentowanych konwerterów 

skryptów Pythona do postaci samodzielnych plików binarnych. Wspiera on 

najważniejsze platformy desktopowe (Windows, Linux i MAC OS X). 

Współpracuje z wersjami języka od 2.2 do 2.7. Na tle swoich poprzedników 

wyróżniają go następujące funkcjonalności: 

 budowanie plików wykonalnych o znacznie mniejszym rozmiarze 

(stosując przezroczystą kompresję),  

 wykorzystanie wsparcia systemu operacyjnego do ładowania bibliotek 

współdzielonych (DLL),  

 tworzenie całkowicie samodzielnych, pojedynczych plików wykonalnych,  

 automatyczne wsparcie dla binarnych bibliotek używanych przez ctypes,  

 support dla binarnego pakowania przez kompresor UPX15. 

 

                                                
14 http://www.pyinstaller.org/ 

15 UPX - (ang. Ultimate Packer for eXecutables) rozpowszechniany na licencji GNU GPL program 

komputerowy do kompresji plików wykonywalnych. 
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Cechą szczególną PyInstaller jest wewnętrzny mechanizm, który 

automatycznie dołącza wszystkie niezbędne moduły użyte w programie, nie 

wymagając do tego niestandardowych modyfikacji plików czy skryptów 

konfiguracyjnych, znanych z przypadków użytkowania py2exe, py2app czy 

cx_Freeze. PyInstaller jest oprogramowaniem rozwijającym się  

i rozpowszechnianym na zasadach licencji GPLv2. 

 

Jeżeli programista Python pracuje na wersji języka 2.6+, wtedy PyInstaller 

wymaga w systemie Windows wcześniejszej instalacji pakietu PyWin3216, 

zapewniającego dostęp do bibliotek i usług MS Windows. W przypadku Linuxa  

i Solaria niezbędne jest posiadanie aplikacji ldd i objdump. 

 

Podobnie jak cx_Feeze, z PyInstaller można skorzystać na dwa sposoby. 

Pierwszy z nich polega na wywołaniu dostarczonego w ramach pakietu skryptu 

pyinstaller.py: 

 

1    C:\Python27\python.exe 

     C:\Python27\Tools\pyinstaller\pyinstaller.py Fibonacci.py 

 

Miejsce instalacji PyInstaller jest dowolne. Dlatego też zestaw skryptów 

exe-packera w przypadku demonstracji dostępnych w pracy, znajduje się  

w ścieżce C:\Python27\Tools\pyinstaller. 

 

Uruchomiony w ten sposób skrypt, generuje logi z opisem kolejnych kroków 

budowy aplikacji binarnej. Tworzy również dwa katalogi build i dist, gdzie build 

zawiera pośrednie pliki konwersji (można go usunąć), a folder dist przechowuje 

w katalogu Fibonacci gotowy do uruchomienia program z domyślnie dodaną 

ikoną wraz z niezbędnymi do działania bibliotekami .dll i .pyd. Łączny 

rozmiar katalogu to 4,68 MB. 

                                                
16 http://sourceforge.net/projects/pywin32/ 
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W ramach tego procesu powstaje również plik Fibonacci.spec, zawierający 

konfigurację (odpowiednik setup.py dla py2exe, py2app, cx_Freeze), 

w oparciu o którą utworzona została wersja natywna programu. 

 

 
Rys 6. Zestawienie katalogu dist/Fibonacci. 

 

Pliki .spec stają się bardzo przydatne, gdy zachodzi potrzeba wykonania 

ponownej konwersji skryptu bądź zupełnie innego pliku źródłowego w ramach 

tej samej konfiguracji: 

 

1    C:\Python27\python.exe 

     C:\Python27\Tools\pyinstaller\pyinstaller.py Fibonacci.spec 

 

Drugi sposób użycia PyInstaller sprowadza się do wykonania trzech 

zasadniczych kroków: 

1. Pobrania z Internetu kompresora UPX i umieszczenia w Program Files. 

2. Wygenerowania specyfikacji pliku reguł konwersji - plik .spec. 

3. Budowania aplikacji w oparciu o utworzony plik .spec. 

 

Przed wykonaniem kroku budowania aplikacji, programista ma możliwość 

ręcznej edycji pliku .spec. Można w ten sposób określić dodatkowe zależności, 

wykluczyć zbędne moduły języka czy dodać zasoby multimedialne. 
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1     C:\Python27\python.exe –OO –O 

      C:\Python27\Tools\pyinstaller\utils\Makespec.py –-console 

      --onefile Fibonacci.py 

2     C:\Python27\python.exe –OO –O 

      C:\Python27\Tools\pyinstaller\utils\Build.py 

      --upx-dir= "C:\Program Files\upx " Fibonacci.spec 

 

Powyższy przykład stosuje dodatkowo optymalizacje (przełączniki –OO i -O), 

określa typ aplikacji (przełącznik --console), narzuca tryb budowy 

pojedynczego pliku wykonywalnego (przełącznik --onefile) oraz wymusza 

wykonanie kompresji na bibliotekach .dll i .pyd. W efekcie, w katalogu dist 

znajdować się będzie wyłącznie jeden plik Fibonnaci.exe, a jego rozmiar 

wyniesie tylko 2,17 MB. 

 

UPX należy stosować z rozwagą. Dekompresja przy dzisiejszej mocy 

obliczeniowej procesorów jest bardziej korzystna niż wczytywanie dużych 

plików z dysku. Jednakże, aplikacje poddane wysokiej kompresji (--ultra-

brute) są bardziej podatne na awarie i załamania (ang. application crash). 

 

W celu wyłączenia domyślnej kompresji plików z poziomu UPX  

w PyInstaller, należy na etapie generowania pliku .spec przekazać 

następujący parametr --no-upx. 

 

4.2 Kompilator ShedSkin 
 ShedSkin17 to eksperymentalny kompilator, który tłumaczy czysty, 

pośrednio statyczny kod języka Python na optymalizowany C++, nie wymagając 

do tego większej interwencji użytkownika. Umożliwia generowanie natywnych 

programów lub modułów rozszerzających, które można importować  

i wykorzystywać w większych programach. ShedSkin współpracuje  

                                                
17 http://code.google.com/p/shedskin/ 
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z wersjami Pythona 2.4-2.7. Dostępny jest na licencji GNU GPL v3, na systemy: 

Linux, Windows i Mac OS X. 

 

W chwili obecnej ShedSkin wspiera 25 modułów18 z biblioteki standardowej 

języka Python. Nie obsługuje zagnieżdżeń funkcji czy zmiennej liczby 

argumentów. Znajduje swoje zastosowanie podczas kompilacji mniejszych 

programów (do 4 tys. linii kodu), bądź krytycznej pod względem obliczeniowym 

części kodu. Na podstawie 67 testów wydajnościowych jakie wykonano, 

stwierdzono iż ShedSkin zapewnia od 2 do 200 razy większe przyspieszenie 

działania programów względem standardowego Pythona (CPython). 

 

Kompilowanie a następnie przygotowanie do dystrybucji skryptu 

Fibonacci.py z użyciem ShedSkin jest wyjątkowo proste i ogranicza się 

do 4 kroków: 

1. Uruchomienia pliku wsadowego init.bat dostępnego w katalogu 

kompilatora. 

2. Skompilowania skryptu Pythona z użyciem pliku wsadowego 

shedskin.bat. 

3. Zbudowania pliku wykonywalnego poleceniem make. 

4. Skopiowanie zależnych bibliotek .dll. 

 

W tym celu należy wejść do wiersza poleceń CMD i wykonać następujące 

polecenia: 

 

1    C:\shedskin-0.9.2\init.bat 

2    C:\shedskin-0.9.2\shedskin\shedskin.bat Fibonacci.py 

3    make 

 

Następnie, z katalogów shedskin-0.9.2\bin i shedskin-0.9.2\shedskin do katalogu 

z plikiem Fibonacci.exe wystarczy skopiować następujące biblioteki: 
                                                
18 http://code.google.com/p/shedskin/wiki/docs#Library_Limitations 
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 libgcc_s_dw2-1.dll 

 libstdc++-6.dll 

 gc.dll 

 libpcre-0.dll 

 

W końcowym rezultacie, gotowy do dystrybucji program posiada 5 plików  

o łącznym rozmiarze 1,49 MB. 

 

4.3 Kompilator Nuitka 
 Nuitka19 to kompilator w pełni kompatybilny z Pythonem 2.6  

i Pythonem 2.7, tłumaczący jego kod do postaci kodu C++. Wykorzystując 

libpython wykonuje go w taki sam sposób w jaki robi to standardowa 

implementacja języka Python (CPython). Zapewnia 2-3 krotny wzrost 

wydajności w działaniu programów. 

 

Nuitka wymaga kompilatora wspierającego standard C++11. Do takich należą 

GNU G++ 4.5+ (Linux) lub clang 3.0 (Mac OS X). Na Windowsie zaleca się 

instalację kompilatora MinGW g++. Dodatkowo użytkownicy tego systemu 

powinni pamiętać o uwzględnieniu w zmiennej systemowej Path ścieżki do 

zainstalowanego kompilatora MinGW (C:\MingGW\bin). 

 

Kompilacja do postaci pliku wykonalnego .exe sprowadza się do wywołania 

poniższego polecenia. W tym przykładzie również wykorzystano skrypt 

Fibonacci.py: 

 

1    C:\Python27\Scripts\nuitka-python.bat Fibonacci.py 

 

W trakcie realizacji badań nad niniejszym działem zauważono, że utworzony  

w ten sposób program nie jest jednak aplikacją samodzielną. Do swojego 

                                                
19 http://nuitka.net/ 
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poprawnego działania wciąż wymaga modułów Pythona z katalogu 

C:\Python27\Lib. 

 

Błąd ten został zgłoszony. W związku z tym, rozpoczęto pracę nad 

przełącznikami recurse-all i recurse-std, które ustalą wszystkie 

wymagane moduły języka i dołączą je do budowanych binariów. 

 

4.4 Kompilator pyc 
 Opisywany w rozdziale trzecim interpreter IronPython od wersji 2.6 

udostępniany jest wraz z narzędziem pyc.py (Python Command-Line 

Compiler), które służy do kompilowania skryptów języka Python do postaci 

plików wykonywalnych. Umożliwia ono przeprowadzenie kompilacji pod 

platformę 32 bądź 64 bitową. 

 

Instalacja interpretera IronPython 2.7+, z którego skorzystano  

w poniższym przykładzie wymaga zainstalowanego w systemie frameworka 

.NET 4.020. 

 

Ponownie do demonstracji użyto skryptu Fibonacci.py. Przykład uruchamia 

kompilator pyc.py z poziomu interpretera IronPython, przekazując 

jednocześnie dodatkowe flagi /main i /target: 

 

1    C:\IronPython2.7\ipy.exe C:\IronPython27\Tools\Scripts\pyc.py 

     /main:Fibonacci.py /target:exe 

 

Wskutek zastosowanego powyższej polecenie pojawią się dwa nowo powstałe 

pliki: Fibonacci.exe i Fibonacci.dll. Ich łączny rozmiar równy jest 11 

KB. W porównaniu z użyciem prezentowanych wcześniej exe-packerów, 

pierwsze wrażenie jest imponujące. Jednakże, program w takiej postaci 

                                                
20 http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851 
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dystrybuować można wyłącznie między osobami posiadającymi zainstalowany  

w systemie interpreter IronPython i framework .NET. 

 

Dlatego też twórcy narzędzia pyc.py udostępnili dodatkową flagę 

/standalone, która osadza wszystkie potrzebne podzespoły interpretera  

i biblioteki .dll w jeden plik wykonywalny .exe: 

 

1    C:\IronPython2.7\ipy.exe C:\IronPython27\Tools\Scripts\pyc.py 

     /main:Fibonacci.py /target:exe /standalone 

 

Fibonacci.exe uzyskał teraz rozmiar 4.10 MB i status gotowego do 

uruchomienia na każdym systemie MS Windows. 

 

4.5 Język programowania Cython 
 Alternatywą dla prezentowanych konwerterów i kompilatorów jest język 

programowania Cython21. Oparty na projekcie Pyrex22, stanowi nadzbiór 

Pythona, wzbogacony o dodatkową składnię. Umożliwia deklarację typów 

zmiennych, atrybutów klas oraz wywoływanie funkcji języka C. Dzięki temu 

kompilator generuje wydajny kod C, co sprawia, że Cython staje się idealny do 

tworzenia zewnętrznych rozszerzeń Pythona. Pozwala to zarówno na bardzo 

szybkie wykonanie (pod)programu jak i ścisłą integrację z dodatkowymi 

bibliotekami C.  

 

Cython obsługuje Pythona 2.4 i jego późniejsze wersje w tym Pythona 3.x. 

Trwają obecnie prace nad wsparciem dla interpretera PyPy. Cython dostępny 

jest w ramach licencji Apache License v2.0 na platformy Linux, Mac OS X  

i Windows. 

 

                                                
21 http://cython.org/ 

22 http://www.cosc.canterbury.ac.nz/greg.ewing/python/Pyrex/ 
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Wygenerowany kod języka C można skompilować, co w efekcie utworzy 

niewielką pod względem rozmiaru uruchamialną aplikację wykonywalną. Nie 

jest to jednak samodzielny program, gdyż do swojego działania wciąż potrzebuje 

libpython. Użycie przełącznika embed, powoduje wyłącznie wygenerowanie 

kodu języka C z funkcją main(), która to inicjalizuje środowisko 

uruchomieniowe CPythona, wstrzykując kod. 

 

Dlatego też, deweloperzy projektu udostępniają narzędzie o nazwie 

cython_freeze23, które osadza interpreter Pythona wraz z jednym bądź 

wieloma modułami Cythona, co pozwala zbudować pojedynczy plik 

wykonalny z jego kodu. 

 

4.6 Kompilowanie RPython 
 RPython24 (ang. Resticted Python) to statycznie typowany podzbiór 

języka programowania Python, którego skrypty można wykonywać w dowolnym 

interpreterze Pythona. Programy w RPythonie są tłumaczone do postaci kodu 

C lub bytecode JVM, CLI/.NET. Stanowi on kompromis pomiędzy siłą wyrazu  

a potrzebą wydajności. 

 

RPython ma mniejsze możliwości od pełnego Pythona (CPython). 

Programowanie w nim nie należy do najprostszych, gdyż język ten narzuca 

swoje restrykcje. Nie służy zatem do pisania normalnych programów. 

Użyteczność RPythona bierze się natomiast z tego, że jeżeli zostanie w nim 

napisany interpreter dowolnego języka programowania, to odpowiedni zestaw 

narzędzi jest go w stanie przekształcić w kompilator lub też w maszynę 

wirtualną. Oznacza to, że pozwala on m.in. na tworzenie interpreterów JIT. 

Najlepszym tego dowodem jest omawiany wcześniej interpreter PyPy, który jest 

często wydajniejszy od tradycyjnego Pythona napisanego w C. 

                                                
23 http://www.cython.org/release/Cython-0.15/bin/cython_freeze 

24 http://code.google.com/p/rpython/ 
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Do kolejnej demonstracji wykorzystany został skrypt Factors.py. Realizuje 

on algorytm, który wyznacza czynniki pierwsze podanej liczby. 
 

Factors.py kompatybilny z CPython: 

1    # -*- coding: utf-8 -*- 

2 

3    import sys 

4 

5    def factors(number): 

6        for x in xrange(2, number / 2): 

7            if not number % x: 

8                return [x] + factors(number / x) 

9        return [number] 

10 

11   def main(argv): 

12       n = int(argv[1]) 

13       print "Czynniki pierwsze liczby", n, u"to", factors(n) 

14 

15   if __name__ == "__main__": 

16       main(sys.argv) 

 

Chcąc dokonać kompilacji skryptu napisanego w języku RPython do postaci 

samodzielnego programu wykonalnego, należy zrealizować niżej opisane kroki. 

Wcześniej jednak, niezbędnym jest zaopatrzenie się w kompilator cl.exe 

(Microsoft C and C++ compiler), który wchodzi w skład Microsoft Visual 2010 

Express. 

1. Pobrać z Internetu i rozpakować wersję źródłową25 interpretera PyPy. 

2. Zmodyfikować skrypt Factors.py do postaci ograniczonej podzbiorem 

RPython (m.in. usunięcie generatorów i dynamicznej zmiany typów 

zmiennych, dodanie instrukcji return do każdej funkcji programu). 

3. Dodać funkcję target, mającą na celu poinformowanie interpretera 

PyPy o miejscu rozpoczęcia działania skryptu. Funkcja ta musi zwracać 

obiekt innej funkcji. 

                                                
25 http://pypy.org/download.html#building-from-source 
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4. Wywołać skrypt translate.py (tłumacza PyPy) na zmodyfikowanej 

wersji skryptu Factors.py. 

 
Factors.py kompatybilny z RPython: 

1    # -*- coding: utf-8 -*- 

2 

3    def factors(number): 

4        for x in xrange(2, number / 2): 

5            if not number % x: 

6                return [x] + factors(number / x) 

7        return [number] 

8 

9    def main(argv): 

10       n = int(argv[1]) 

11       print "Czynniki pierwsze liczby", n, "to", factors(n) 

12       return 0 

13 

14   def target(driver, args): 

15       return main, None 

 

1    C:\Python27\python.exe C:\pypy-1.9\pypy\translator\goal\translate.py 

     --batch –output Factors.exe Factors.py 

 

W rezultacie, po kilkunastosekundowej kompilacji, utworzony zostanie w pełni 

samodzielny plik Factors.exe, którego rozmiar wynosi zaledwie 86 KB. 

Dodatkowo program zapewnia realizację zadania w nieco krótszym czasie. 

 

4.7 Wykonywalne archiwum .jar 
 Programiści pracujący z interpreterem Jython mają możliwość 

osadzenia swoich skryptów Pythona wewnątrz odpowiednio przygotowanego 

pliku .jar (ang. Java Archive). Jest to archiwum ZIP używane do 

strukturyzacji i kompresji plików klas języka programowania Java oraz 

powiązanych z nim metadanych. .jar składa się z pliku manifestu 

umieszczonego w ścieżce META-INF/MANIFEST.MF, który informuje  
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o sposobie użycia i przeznaczeniu archiwum. Jeżeli archiwum posiada 

wyszczególnioną klasę główną, może stanowić osobną aplikację. 

 

Narzędziem obsługującym archiwa .jar jest program jar.exe dołączony do 

darmowego pakietu JDK26 firmy ORACLE. 

 

Celem tego rozdziału jest przedstawienie metody na stworzenie w pełni 

przenośnego programu, do którego działania wymagany jest interpreter Jython. 

W związku z tym, że jest on w całości napisany w języku Java i nie powstała 

jeszcze możliwość jego kompilacji, należy razem z odpowiednio przygotowanym 

archiwum .jar dystrybuować prywatną wersję środowiska JRE27. 

 

Cały algorytm postępowania należy podzielić na zasadnicze cztery etapy: 

1. Zbudowanie archiwum .jar z osadzonym skryptem języka Python. 

2. Skopiowanie prywatnej wersji środowiska JRE. 

3. Stworzenie pliku uruchomieniowego .bat i jego konwersja do postaci 

wykonywalnej .exe. 

4. Stworzenie instalatora i dystrybucja programu. 

 

Budowanie archiwum .jar wymaga skopiowania pliku jython.jar  

z katalogu interpretera Jython do katalogu roboczego, w zmienionej nazwie 

pliku na Fibonacci.jar. Można to zrobić ręcznie lub z poziomu wiersza 

poleceń CMD: 

 

1    copy C:\jython2.5.2\jython.jar D:\Fibonacci\Fibonacci.jar 

 
                                                
26 JDK – (ang. Java Development Kit) kompletne środowisko programistyczne, umożliwiające 

programowanie i kompilowanie w języku Java. 

27 JRE – (ang. Java Runtime Environment) środowisko uruchomieniowe dla programów napisanych  

w języku Java, składające się z wirtualnej maszyny Javy, klas podstawowych oraz wielu plików 

pomocniczych. 
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Następnie dokonać zmiany nazwy skryptu Fibonacci.py na __run__.py: 

 

1    ren D:\Fibonacci\Fibonacci.py D:\Fibonacci\__run__.py 

 

Katalog C:\jython2.5.2\Lib oraz plik __run__.py umieścić wewnątrz 

archiwum Fibonacci.jar. Ten etap należy wykonać z poziomu darmowego 

programu archiwizującego do jakich zaliczany jest np. 7zip. 

 

Stworzyć plik manifestu MANIFEST.MF odwołującego się do klasy głównej 

JarRunner: 

 

1    echo Main-Class: org.python.util.JarRunner > D:\Fibonacci\MANIFEST.MF 

 

Przy użyciu programu jar.exe osadzić manifest MANIFEST.MF w pliku 

Fibonacci.jar: 

 

1    "C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_01\bin\jar.exe" ufm 

     D:\Fibonacci\Fibonacci.jar D:\Fibonacci\MANIFEST.MF 

 

W celu sprawdzenia osiągniętego rezultatu należy testowo uruchomić program: 

 

1    "C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe" –jar D:\Fibonacci\Fibonacci.jar 

 

Program jest dostępny obecnie w postaci pojedynczego pliku archiwalnego 

.jar. Do swojego działania wymaga środowiska JRE, które należy skopiować 

do katalogu roboczego: 

 

1    mkdir D:\Fibonacci\jre7 

2    cd D:\Fibonacci\jre7 

3    xcopy /s "C:\Program Files\Java\jre7" . 
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Kolejny etap polega na stworzeniu pliku wsadowego .bat, który będzie 

odpowiednio automatyzował proces uruchomieniowy pliku Fibonacci.jar 

względem skopiowanego środowiska JRE. Oto jego kod źródłowy: 

 

1    @echo off 

2    "%~dp0jre7\bin\java.exe" -jar Fibonacci.jar 

 

%~dp0 – zwraca ścieżkę bieżącego katalogu, np. D:\Fibonacci\ 

 

Pliki wsadowe warto jest konwertować do postaci wykonywalnej .exe, przy 

okazji nadając im ikonę oraz metainfomracje (autor, opis i wersja program).  

W tym celu należy skorzystać z programu Quick Batch File Compiler. 

 

Po wypełnieniu sekcji programu Source, Version Info i Embedded Files należy 

kliknąć przycisk Build, który utworzy plik uruchomieniowy Fibonacci.exe. 

 

 
Rys 7. Samodzielna wersja programu Fibonacci.py wraz z osadzony Jythonem i środowiskiem JRE. 

 

W taki oto sposób otrzymano w pełni przenośny program Fibonacci.exe 

działający pod interpreterem Jython. Jedną z wad takiego rozwiązania jest 

łączny rozmiar aplikacji, który wynosi 107 MB. Pomimo wszechstronnie 

szybkiego Internetu i wyjątkowo pojemnych dysków twardych, taka wielkość 

programu jest nie do przyjęcia. Dlatego też, warto odpowiednio się przygotować 

do ostatniego etapu, czyli dystrybucji i wyposażyć go w instalator, stosujący 

kompresję danych. Do takich należy m.in. darmowy Inno Setup 

Compiler28. 

 

                                                
28 http://www.jrsoftware.org/ 
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Użycie Inno Setup Compiler zapewnia nie tylko wygodniejszą 

dystrybucję programu, ale również znacząco zmniejsza rozmiar wynikowy pliku, 

w tym przypadku do 32 MB. 

 

Istnieje również możliwość wymuszenia na instalatorze pobrania z Internetu 

wymaganego środowiska JRE, co wyklucza konieczność jego dystrybucji wraz  

z programem. 
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Rozdział 5 
 

Wady i zalety tworzenia plików wykonywalnych ze skryptów 

Pythona 
 

 Pozbawianie użytkowników obowiązku doinstalowywania w systemie 

dodatkowych zależności wynikających ze specyfiki dystrybuowanego programu, 

stanowi niepodważalną zaletę tworzenia ze skryptów Pythona w pełni 

przenośnych aplikacji wykonywalnych. Jest to również jedna z niewielu metod, 

umożliwiająca skuteczną - ale nie gwarantowaną pod względem bezpieczeństwa 

- ochronę własności intelektualnej, którą stanowią m.in. skrypty programu  

i udostępniane wraz nimi zasoby (multimedia). Dodatkowym atutem jest fakt, że 

skompilowana wersja programu bądź jego newralgiczna część, działa kilka razy 

szybciej od jej skryptowej czy też „zamrożonej” reprezentacji. 

 

Warto jednak pamiętać, że zawsze są dwie strony medalu. „Zamrażanie” 

skryptów Pythona do postaci pojedynczego pliku wykonywalnego, wydłuża czas 

startu programu. W zależności od skali jego skomplikowania oraz 

zastosowanego konwertera, może to potrwać nawet kilka sekund. Wynika to 

przede wszystkim z potrzeby tymczasowego wypakowania z pliku .exe 

środowiska uruchomieniowego i wymaganych przez niego bibliotek .pyd  

i .dll. Natomiast te exe-packery, które nie tworzą plików tymczasowych, tylko 

umieszczają ich całe środowisko w pamięci RAM, pochłaniają średnio 30% 

więcej dostępnych zasobów. 

 

Poniżej znajduje się tabela zestawiająca średnią geometryczną pomiarów, które 

wykonano dla aplikacji MO.pyw. Parametry jakie uwzględniono to: czas jej 

uruchomienia, zużycie pamięci RAM, łączny rozmiar binariów oraz ilość plików, 

z jaką dystrybuowany jest program. Wersje binarne uzyskano po zastosowaniu 

konwerterów cx_Freeze, PyInstaller oraz py2exe. 
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MO.pyw to aplikacja okienkowa realizująca numeryczne algorytmy, służące do 

rozwiązywania zadań optymalizacji statycznej. Program umożliwia wybór jednej 

z pięciu metod optymalizacji. Rysuje wykres zadanej funkcji, oblicza i zaznacza 

na nim ekstremum (minimum/maksimum). Dodatkowo podaje czas wykonania 

algorytmu oraz ilość iteracji względem zadanego kryterium. 

 

 
Rys 7. Metody optymalizacji – MO.pyw. 

 

Parametry MO.pyw cx_Freeze PyInstaller py2exe 

Startup 1s 2s 9s 1s 

RAM 38.6MB 43.6MB 39.9MB 56.8MB 

Rozmiar 180KB 22.8MB 17.6MB 32MB 

Ilość plików 4 29 1 2 

 

Tab 3. Porównanie wersji źródłowej programu MO.pyw względem jego skonwertowanych 

odpowiedników. 
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MO.pyw do swojego działania w postaci źródłowej wymaga oprócz języka 

Python zainstalowanych w systemie następujących bibliotek zewnętrznych: 

PyQt, matplotlib oraz NumPy. 

 

Należy również zauważyć, że tymczasowo wypakowywane pliki bądź 

dystrybuowane bezpośrednio z aplikacją, narażone są na proces inżynierii 

wstecznej (ang. reverse engineering), w ramach którego eksperci tej dziedziny są 

w stanie wyodrębnić pliki .pyc/.pyo, zawierające bytecode skryptów 

Pythona. Jest to trudne zadanie, ale możliwe do zrealizowania. Natomiast sama 

dekompilacja plików .pyc/.pyo do postaci źródłowej .py sprowadza się do 

użycia takich narzędzi jak uncompyle229, decompyle30 czy UnPyc31.  

Poniższy przykład dowodzi skuteczność dekompilatora uncompyle2 

(narzędzie do swojego działania wymaga Pythona 2.7) na przykładzie pliku 

Fibonacci.pyc. 

 

1    C:\Python27\python.exe C:\Python27\Scripts\uncompyle2 –o . Fibonacci.pyc 

2    # 2012.06.23 00:42:19 środkowoeuropejski czas letni 

3    +++ okay decompyling Fibonacci.pyc 

4    # decompiled 1 files: 1 okay, 0 failed, 0 verify failed 

5    # 2012.06.23 00:42:19 środkowoeuropejski czas letni 
 

W efekcie powstaje plik Fibonacci.pyd_dis, a jego zawartość stanowi 

niemal identyczny kod względem oryginalnego pliku źródłowego 

Fibonacci.py. 

 

                                                
29 https://github.com/wibiti/uncompyle2 

30 http://sourceforge.net/projects/decompyle/ 

31 http://sourceforge.net/projects/unpyc/ 
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Rys 8. Porównanie plików źródłowych Fibonacci.py i Fibonacci.pyd_dis. 
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Rozdział 6 
 

Skuteczne rozwiązania najczęstszych problemów 
 

 Osoby tworzące pliki wykonywalne ze skryptów języka programowania 

Python w oparciu o konwertery py2exe, cx_Freeze czy PyInstaller, 

najczęściej napotykają następujące problemy: 

 zbyt duża wielkość pliku wynikowego, 

 brak możliwości stworzenia pojedynczego pliku wykonywalnego, 

 zachwiana przenośność programów w systemach z rodziny Windows, 

 ustawienie właściwości plików. 

 

Twórcy tych exe-packerów nie zawierają w ramach dostępnych dokumentacji  

i przewodników sprawdzonych rozwiązań. W związku z tym, w niniejszym 

dziale zostaną zaprezentowane techniki jednoznacznie rozwiązujące 

przedstawione powyżej problemy. 

 

6.1 Zmniejszanie wielkości programu 
 Na ostateczną wielkość programu zasadniczy wpływ mają dołączone 

biblioteki .dll/.pyd, multimedia oraz użyte algorytmy kompresji.  

W przypadku tego pierwszego, trudno jest o uzyskanie znaczącej korzyści bez 

wykorzystania wtórnej kompilacji tych części modułów z jakich właściwie 

korzysta aplikacja. Ponieważ ta procedura wykracza poza ramy niniejszej pracy 

dyplomowej, przedstawione zostaną składowe pliku konwertera setup.py, 

które częściowo zrealizują ten krok, ale na etapie konwersji. 

 

Konwertery py2exe, py2app oraz cx_Freeze udostępniają możliwość 

określenia tych modułów biblioteki standardowej języka Python, z jakich 

program poddawany konwersji faktycznie nie korzysta. Ten zabieg należy 

wykonywać z należytą ostrożnością, gdyż odłączenie od niego zbyt dużej ilości 
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modułów może zachwiać stabilnością aplikacji bądź w ogóle uniemożliwić jej 

uruchomienie. W tym celu wykorzystuje się listę excludes, w której to po 

przecinku, jako ciągi znaków, wylicza się poszczególne moduły, a następnie 

przekazuje zmienną do głównej funkcji setup() (słownika options) 

realizującej konwersję. 

 

Zawartość listy excludes zależna jest od typu programu (konsolowy, 

okienkowy, usługa) oraz tego jakich modułów używa do swojego działania. 

Najczęściej jednak wykorzystywana jest poniższa jej instancja: 

 

1    excludes = [ 

2        "_tkagg", "_gtkagg", "_cairo", "_agg2", 

3        "_cocoaagg", "_fltkagg", "_gtk", "_gtkcairo", 

4        "_wx", "test", "sqlite3", "bsddb", 

5        "curses", "email", "pywin.debugger", "pywin.debugger.dbgcon", 

6        "pywin.dialogs", "tcl", "_ssl", "pyreadline", 

7        "doctest", "optparse", "pickle", "pdb", 

8        "Tkinter", "Tkconstants", "pydoc", "_ctypes", 

9        "_hashlib", "bz2", "pyexpat", "select", 

10       "win32api", "win32pdh", "win32pipe", "unittest", 

11       "difflib", "inspect", "locale", "calendar" 

12   ] 

 

Parametrem, który warto uwzględnić w procesie optymalizacji rozmiaru pliku 

jest ascii, przyjmujący wartości boolowskie. py2exe automatycznie 

osadza cały moduł związany z kodowaniem. Jeżeli program wynikowy nie musi 

korzystać z dodatkowego kodowania (np. Unicode), wartość klucza można 

ustawić na True, oszczędzając w ten sposób dużo miejsca. 

 

Kolejnymi parametrami są optimize oraz compressed. Pierwszy 

wymusza optymalizacje kodu bajtowego, generując pliki .pyo. Przyjmuje 

wartości 0, 1 lub 2, z czego ta ostatnia zapewnia najkorzystniejszy wynik 

działania. Drugi parametr odpowiedzialny jest za kompresję archiwum 

library.zip, zawierającego moduły biblioteki standardowej języka. 
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Jeżeli program w zamierzeniu ma nie obsługiwać systemów Windows 9x 

(Windows 95, Windows 98 i Windows Me), plik w9xpopen.exe można 

usunąć ręcznie lub umieścić poniższy kod na końcu pliku konwertera 

setup.py: 

 

1    import os 

2    try: 

3        os.remove(r"D:\Workspace\Dyplom\Fibonacci\dist\w9xpopen.exe") 

4        print "\nw9xpopen.exe deleted" 

5    except: 

6        print "\nCan't delete the w9xpopen.exe file!" 

 

Jeżeli kod programu zachowuje kompatybilność wsteczną z Pythonem 2.6 lub 

Pythonem 2.5, istnieje możliwość przeprowadzenia konwersji uznając jedną  

z tych wersji za bazę środowiskową. W efekcie rozmiar pliku pythonxx.dll 

(gdzie xx to numer wersji języka) powinien być mniejszy, aczkolwiek  

w przypadku bardziej skomplikowanych algorytmów przewidziana jest strata 

wydajności na poziomie 10-15% (pomiędzy Pythonem 2.7 a Pythonem 2.5). 

 

Zastosowanie kompresora UPX z parametrem --ultra-brute na pliku 

pythonxx.dll zapewni spory spadek jego rozmiaru. Używając go należy 

jednak dokładnie przetestować aplikację, gdyż prawdopodobieństwo jej 

uszkodzenia bądź nieprawidłowego działania jest dostatecznie wysokie. 

 

Poniżej zaprezentowane zostało zestawienie tabelkowe z poszczególnych etapów 

optymalizacji rozmiaru programu Fibonacci.py dla konwerterów py2exe  

i cx_Freeze. Każdy kolejny krok redukcji wielkości uwzględnia jej 

poprzedników. 

 

W obu przypadkach zastosowano pliki konwertujące setup.py. 
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Parametry i zmienne py2exe cx_Freeze 

Normalna postać skryptu 4.76 MB, 8 plików 3.60 MB, 3 pliki 

Zastosowanie 

excludes 
3.81 MB, 5 plików 2.88 MB, 2 pliki 

Zastosowanie ascii 2.71 MB, 4 pliki Brak 

Zastosowanie 

optimize 
2.58 MB, 4 pliki 2.88 MB, 2 pliki 

Zastosowanie 

compressed 
2.38 MB, 4 pliki 2.88 MB, 2 pliki 

Usunięcie 

w9xpopen.exe 
2.34 MB, 3 pliki Brak 

Konwersja z użyciem 

Pythona 2.6 
2.17 MB, 3 pliki 2.69 MB, 2 pliki 

Konwersja z użyciem 

Pythona 2.5 
2.42 MB, 4 pliki 2.98 MB, 3 pliki 

Zastosowanie UPX na 

bibliotece 

python26.dll 

920 KB, 3 pliki 1.42 MB, 2 pliki 

 

Tab 4. Wynik zastosowania kolejnych etapów optymalizacji wielkości pliku wykonywalnego .exe. 

 

PyInstaller, nie został wzięty pod uwagę w powyższej solucji, gdyż twórcy 

projektu stworzyli go w taki sposób, aby wszelkie możliwe optymalizacje 

wykonywał we własnym zakresie w sposób niemalże automatyczny. Dla 

kontrastu warto tylko dodać, że na przykładzie tego samego skryptu 

Fibonacci.py, normalne wywołanie PyInstaller zapewniło wynik 5.24 

MB i 11 plików, a po przeprowadzeniu optymalizacji (w tym ręcznych 

modyfikacji)  1.14 MB i 2 pliki. 
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Jeżeli otrzymane rozmiary plików nadal nie zadowalają użytkownika, powinien 

wtedy skorzystać z wcześniej opisywanych kompilatorów Pythona, pamiętając 

zarazem o restrykcjach i wymogach z tym związanych. 

 

6.2 Single Executable File 
 Fora internetowe oraz grupy dyskusyjne języka programowania Python 

regularnie zalewane są tematami i postami związanymi z potrzebą tworzenia 

pojedynczych plików wykonywalnych (a zarazem w pełni przenośnych) ze 

skryptów Pythona (ang. single executable file). Nie jest to jednak problem nie 

mający rozwiązania, co należy zauważyć analizując poniższy algorytm 

postępowania. 

 

Konwerter py2exe udostępnia parametr bundle_files, który osadza 

biblioteki .dll wewnątrz archiwum library.zip lub w pliku 

wykonywalnym .exe. Przyjmuje on trzy wartości: 

 3 – nie osadza (domyślnie), 

 2 – osadzi wszystko poza interpreterem, 

 1 – osadzi wszystko włącznie z interpreterem. 

 

Zastosowanie bundle_files z wartością 1 nie rozwiązuje do końca 

problemu. Katalog dist nadal posiada dwa pliki. W związku z tym należy 

przekazać funkcji setup() kolejny parametr o nazwie zipfile i nadać mu 

wartość None. Dzięki temu plik library.zip stał się częścią 

Fibonacci.exe. W efekcie uzyskano pojedynczy, wykonywalny plik .exe, 

który po poddaniu procesowi kompresji z poziomu UPX osiągnął rozmiar 1.00 

MB. 

 

W wyjątkowo prosty sposób uzyskanie pojedynczego pliku wykonywalnego 

umożliwia konwerter PyInstaller. Prezentowane w rozdziale IV działanie 
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narzędzia z parametrem --onefile i --upx-dir na przykładzie skryptu 

Fibonacci.py generuje plik .exe o rozmiarze 2.12 MB. 

 

cx_freeze jest jedynym exe-packerem, który nie umożliwia tworzenia 

pojedynczych plików wykonywalnych. Ta dysfunkcja dotyczy również 

kompilatorów ShedSkin i Nuitka, których wynikowe binarna posiadają 

dodatkowe zależności. Jednakże istnieją darmowe, zewnętrzne narzędzia np. 

IExpress lub Inno Setup, które tworzą z wszystkich przekazanych plików 

pojedyncze samorozpakowujące się archiwum lub instalator .exe. W taki 

sposób przygotowany plik jest w stanie uruchomić wskazany wewnątrz siebie 

właściwy program. 

 

6.3 Microsoft Visual C++ Runtime DLL 
 Interpreter języka Python został skompilowany przy użyciu Microsoft 

Visual C++. Wiąże się to z tym, że każdy skonwertowany bądź skompilowany 

skrypt .py do postaci .exe wymaga do poprawnego działania biblioteki 

Microsoft Visual C++ runtime. System operacyjny, który posiada 

zainstalowanego Pythona bądź Visual Studio, zostaje automatycznie wyposażony 

w niezbędne pliki .dll. Ich brak spowoduje podczas uruchomienia błąd 

krytyczny programu. Dlatego też, chcąc zapewnić pełną przenośność  

w środowisku MS Windows, należy aplikacje dystrybuować wraz z wykonawczą 

biblioteką Microsoftu, odpowiadającą wersji języka Python, na bazie której 

powstał plik .exe. 

 

Python 2.4 i Python 2.5 

Jeżeli plik .exe powstał w oparciu o Pythona 2.4 lub 2.5, program powinien być 

dystrybuowany wraz z plikiem msvcr71.dll. Wszystkie trzy konwertery 

py2exe, cx_Freeze i PyInstaller dołączają ten plik automatycznie  

w katalogu dist/build. 
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W związku z tym, że plik msvcr71.dll jest własnością Microsoftu, 

użytkownik tworzący binarna musi posiadać uprawnienia do jego dystrybucji.  

W przeciwnym wypadku należy obowiązek doinstalowania paczki zawierającej 

bibliotekę wykonawczą zrzucić na odbiorcę programu, kierując go do sekcji 

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package32. Nie jest to do końca 

wygodne podejście, dlatego jeśli program .exe rozpowszechniany jest  

w postaci instalatora, to vcredist_x86.exe zawierający bibliotekę 

msvcr71.dll może stanowić część tego instalatora i osadzić się w systemie  

w trakcie instalacji właściwego programu. Podobnie robią to programiści 

technologii .NET, których aplikacje wymagają do swojego działania 

zainstalowanego np. .NET Framework 4.0. 
  

Python 2.6, 2.7, 3.0 i 3.1 

W przypadku nowszych wersji języka wymaganymi plikami w procesie 

dystrybucji są msvcm90.dll, msvcp90.dll i msvcr90.dll. Tak jak 

powyżej, znajdują się one w Microsoft Visual C++ runtime, aczkolwiek  

w nowszej wersji pakietu, bo z 2008 roku. Należy w tym miejscu zapamiętać, że 

jedyną kompatybilną wersją plików .dll z Pythonem 2.6-3.1 jest ta, oznaczona 

numerem 9.0.21022.833. Użycie innych wersji plików spowoduje krytyczny błąd 

aplikacji. 
 

Dystrybucja tych trzech bibliotek odbywa się na nieco innych zasadach. Nie 

wystarczy ich bezpośrednie skopiowanie do katalogu głównego aplikacji. Tym 

razem należy zachować odpowiednią strukturę i utworzyć katalog 

Microsoft.VC90.CRT, a wewnątrz niego umieścić pliki: 

 msvcm90.dll, 

 msvcp90.dll, 

 msvcr90.dll, 

 Microsoft.VC90.CRT.manifest. 

                                                
32 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3387 

33 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9b2da534-3e03-4391-8a4d-074b9f2bc1bf 
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Microsoft.VC90.CRT.manifest to zwykły plik XML, opisujący 

używane przez interpreter Pythona biblioteki .dll. 

 

W związku z tym, że konwertery py2exe i cx_Freeze dla wersji Pythona 

2.6-3.1 nie dołączają automatycznie tej struktury plików, procedurę tą należy 

wykonać ręcznie. 

 

Wszystkie pliki znajdują się w katalogu C:\WINDOWS\WinSxS\. 

 

Plik manifestu (należy pamiętać o zmianie nazwy pliku) 

C:\WINDOWS\WinSxS\Manifests\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b

_9.0.21022.8_x-ww_d08d0375.manifest 

 

Biblioteki uruchomieniowe:  

C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022

.8_x-ww_d08d0375\msvcm90.dll 

C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022

.8_x-ww_d08d0375\msvcp90.dll 

C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022

.8_x-ww_d08d0375\msvcr90.dll 

 

 
Rys 9. Zawartość katalogu Microsoft.VC90.CRT. 

 

W celu osadzenia katalogu Microsoft.VC90.CRT obok pliku binarnego .exe, 

należy wewnątrz konwertera setup.py dodać nową listę data_files  

i umieścić w niej ścieżki do skopiowanych plików. 

 

Dla  konwerterów py2exe i cx_Freeze konstrukcja ta wygląda nieco inaczej. 
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py2exe 

1    from glob import glob 

2 

3    data_files = [ 

4        ("Microsoft.VC90.CRT", 

         glob(r"D:\Workspace\Dyplom\Fibonacci\Microsoft.VC90.CRT\*.*")) 

5    ]  

 

cx_Freeze 

1    from glob import glob 

2    import os.path 

3 

4    data_files = glob(os.path.join("Microsoft.VC90.CRT", "*.*"))  

 

py2exe przekazuje listę data_files dla parametru data_files 

bezpośrednio w funkcji setup(), natomiast cx_Freeze listę data_files 

jako wartość klucza include_files w słowniku options. 

 

PyInstaller jako jedyny z dostępnych konwerterów, bez względu na wersję 

Pythona, zawsze automatycznie umieści obok binariów wszystkie wymagane 

pliki .dll. 

 

6.4 Ustawienie właściwości plików wykonywalnych 
 Do dobrych praktyk należy osadzanie dodatkowych informacji  

w dystrybuowanym pliku wykonywalnym .exe. Należą do nich m.in. imię  

i nazwisko autora lub nazwa firmy, prawa autorskie, znak towarowy, wersja  

i opis programu, a także ikona .ico. 

 

Zarządzanie metadanymi w py2exe i cx_Freeze odbywa się na poziome 

pliku konwertera setup.py. 
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W celu osadzenia ikony w py2exe, należy do parametru console (lub 

windows) przekazać klucz icon_resources, którego wartością jest 

jednoelementowa lista, zawierająca ścieżkę do pliku .ico. 

 

py2exe 

1    "icon_resources" : [(1, "Fibonacci.ico")] 

 

W przypadku cx_Freeze, do klasy Executable trzeba przekazać 

dodatkowy parametr icon ze ścieżką do pliku .ico. 

 

cx_Freeze 

1    icon  = "Fibonacci.ico" 

 

PyInstaller podczas tworzenia pliku Makespec.py daje możliwość 

dodania argumentu --icon, który lokalizuje osadzaną ikonę. 

 

PyInstaller 

1    C:\Python27\python.exe C:\Python27\Tools\pyinstaller\utils\Makespec.py 

     --icon=Fibonacci.ico --onefile –-console Fibonacci.py 

 

Parametry name, version i description odpowiadają kolejno za nazwę 

aplikacji, jej wersję oraz opis, które pojawiają się we właściwościach pliku 

wykonywalnego. Zarazem py2exe jak i cx_Freeze przyjmują te argumenty 

w wywoływanej funkcji setup(). 

 

1    name = "Fibonacci", 

2    version = "1.0.0.0", 

3    description = "Fibonacci application", 

 

Dodatkowo, cx_Freeze umożliwia sprecyzowanie długiego opisu aplikacji  

i jej autora. W tym celu należy skorzystać z parametrów long_description 

i author: 
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1    long_description = "Fibonacci application", 

2    author = "Piotr Tynecki", 

 

PyInstaller jako jedyny z dostępnych exe-packerów nie umożliwia obecnie 

osadzania dodatkowych, poza ikoną, metainformacji w plikach .exe. 

 

Wszystkim trzem konwerterom brakuje parametrów do ustawienia flag 

LegalCopyright i LegalTrademarks. W tym celu należy skorzystać  

z programu Resorce Hacker i dodać je ręcznie w sekcji Version Info. 

 

 
Rys 10. Fibonacci.exe od środka w programie Resource Hacker. 
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Rozdział 7 
 

Podsumowanie 
 

 Istnieją dwie zasadnicze metody na tworzenie plików wykonywalnych ze 

skryptów języka Python: 

 budowanie tzw. „frozen binaries” (zamrożone binarna), 

 tradycyjna kompilacja. 

 

Proces zamrażania obecnie umożliwiają cztery konwertery: py2exe, py2app, 

cx_Freeze i PyInstaller. Kompilatory ShedSkin oraz Nuitka 

zapewniają tłumaczenie skryptów Pythona do postaci plików źródłowych 

zawierających kod C++, które to następnie należy skompilować z poziomu 

kompilatorów g++, MinGW lub cl. 

 

Alternatywą dla tych rozwiązań są: interpreter IronPython i dystrybuowany 

wraz z nim kompilator pyc.py, język programowania Cython generujący kod 

języka C, kompilowany statycznie typowany podzbiór RPython lub 

wykonywalne archiwum .jar z osadzonym interpreterem Jython. 

 

Każde z prezentowanych w niniejszej pracy rozwiązań, sprawdziło się lepiej lub 

gorzej w określonych sytuacjach, zapewniając jednak wynikowy i w pełni 

przenośny program .exe w środowisku MS Windows. Dobór narzędzia 

tworzącego binarna zależeć powinien od przyjętego kryterium. 

 

Jeżeli bezpieczeństwo własności intelektualnej stanowi priorytet, w grę wchodzi 

tylko i wyłącznie użycie kompilatorów ShedSkin, Nuitka, pyc.py lub 

języka Cython czy podzbioru RPython. Dystrybuowany w ten sposób plik 

.exe jest zdecydowanie trudniej zdeklasować do postaci czytelnego kodu 

źródłowego bądź wydostać z jego wnętrza wykorzystywane zasoby. Minusem 
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takiego rozwiązania jest to, że sprowadza się ono do kompilacji skryptów 

bazujących wyłącznie na standardowej bibliotece języka Python. 

 

W przypadku, gdy program wykorzystuje biblioteki zewnętrzne np. NumPy, 

matplotlib, reportlab czy PyQt, a bezpieczeństwo kodu nie stanowi już 

najwyższego priorytetu, należy zastosować technikę budowania zamrożonych 

binariów. Konwertery py2exe, py2app i cx_Freeze wymagają od 

użytkownika tworzenia skryptu konwertera setup.py, co często przystwarza 

wielu problemów, zwłaszcza gdy w grę chodzi budowanie zależności. 

PyInstaller zdecydowanie ułatwia tę procedurę, gdyż automatycznie 

przeprowadza proces wiązania modułów i nie wymaga od użytkownika 

dodatkowej ingerencji. Umożliwia on również tworzenie pojedynczych plików 

wykonywalnych, automatycznie osadzając wszystkie wymagane biblioteki .dll. 

Jednakże, spośród wszystkich rozwiązań PyInstaller ma najgorszy czas startu 

aplikacji, który może potrwać nawet kilka sekund. Ten problem nie istnieje  

w momencie wykorzystania py2exe czy cx_Freeze, gdyż programy 

uruchamiają się niemal od razu. 

 

W tej dziedzinie trudno jest wyznaczyć jedno uniwersalne narzędzie tworzące  

w pełni przenośne i dodatkowo lekkie w rozmiarze programy. Nie zmienia to 

jednak faktu, że przy odrobinie wysiłku jest to możliwe i powinno się  

z prezentowanych metod i technik jak najbardziej korzystać. 

 

Programiści Python nie są na spalonej pozycji, w kontekście wytwarzania 

komercyjnego oprogramowania desktopowego. Najlepszym tego dowodem jest 

autor niniejszej pracy, który sukcesywnie od pięciu lat czyni to z coraz większym 

rozmachem i skutecznością. 

 

 

 

 



 67 

Rozdział 8 
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