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Plan na dziś

● Debugery: pdb, idle, inne graficzne interfejsy
● Profilery: profile,cProfile, kernprofiler, 

runsnakerun
● Benchmarking: timeit, pystone, etc.
● Moduł inspect – co jest pod maską 

autouzupełniania
● Logowanie/raportowania błędów: Moduły logging, 

warnings, loguru



  

Debugowanie kodu

● Potrzebujemy czasem wykonać część naszego 
kodu, żeby zobaczyć co się dzieje nie tak 
podczas wykonania

● Najprostszy jest oczywiście tzw. 
      „print debugger”

● Python ma wbudowany moduł pdb – python 
debugger

● Obsługa pdb jest wbudowana w środowisko IDLE
● Wiele innych środowisk (np.. popularny pyCharm) 

też obsługuje pdb



  

Graficzny debugger



  

Tekstowy debugger

● Możemy uruchomić nasz program poprzez 
python -m pdb program.py

● Jednoliterowe komendy typu (s)tep, (c)ontinue, 
(u)p, etc.

● Możemy też wpisać do kodu komendy typu

import pdb

pdb.set_trace()



  



  

Co jest pod maską?

● Moduł FaultHandler – pythonowy moduł 
zapewniający co się stanie, gdy program 
napotka błąd (przerwanie, nieobsłużony 
wyjątek, etc.) 

● Możemy to kontrolować, np. żeby przejąć ctrl-c
● Jest też moduł inspect – pozwalający na 

przeglądanie własności obiektów w interpreterze 
pythona, który pozwala np. na autouzupełnianie



  

Dwa cytaty nt. optymalizacji

● First make it work,
Then make it right,

Then make it fast
(Kent Beck)

● Premature optimization is 
the root of all evil  in programming.

(Donald Knuth, attributing to Hoare)



  

Profilowanie vs. Pomiar czasu 
wykonania

● Możemy zastanawiać się jak zmienić kod, żeby 
działał szybciej

● Jeżeli chcemy wiedzieć jak szybko działają 
różne wersje naszego kodu, albo na różnych 
komputerach – mówimy o pomiarze czasu 
wykonania (benchmarking)

● Jeśli chcemy zobaczyć, które fragmenty kodu 
zajmują nam najwięcej czasu, możemy użyć 
narzędzi do profilowania (profiling)



  

Mouł timeit

● Istnieje funkcja timeit() w module timeit, która 
pozwala na prosty benchmarking wyrażeń w 
pythonie



  

Moduł time do benchmarkingu

● Możemy używać modułu time

● Albo zrobić dekorator



  

Benchmarki sprzętu

● Warto wiedzieć jak szybki jest komputer, może 
nam pomóc moduł test.pystone

bartek@centromere:~$ python -m test.pystone 
Pystone(1.1) time for 50000 passes = 0.761473
This machine benchmarks at 65662.2 pystones/second

bartek@nucleus:~$ python -m test.pystone 
Pystone(1.1) time for 50000 passes = 0.423339
This machine benchmarks at 118109 pystones/second



  

Moduły cProfile i profile

● W zasadzie identyczne co do działania i 
interfejsu

● Oba moduły pozwalają na policzenie
● Moduł profile jest dużo wolniejszy, ale 

napisany w pythonie, więc można go 
rozszerzać, w praktyce stosujemy cProfile

● Wywołujemy je przez
python -m cProfile plik.py -o plik.prof



  

Wynik cprofile



  

RunSnakeRun do wizualizacji



  

Kernprof i line_profile

● Jeśli chcemy znać w danej funkcji czasy 
wykonania poszczególnych linii kodu, możemy 
użyć pakietu line_profiler

● Założywszy, że w naszym skrypcie skrypt.py 
umieściliśmy taki kod z dekoratorem:

● To wykonanie następującego kodu pozwoli nam 
na zobaczenie profilu naszej funkcji:
$ pip install line_profiler
$ kernprof -l skrypt.py
$ python -m line_profiler script_to_profile.py.lprof

@profile
def funkcja_do profilowania(a, b, c):
    ...



  

Moduły do obsługi komunikatów

● Często mamy potrzebę wyświetlania, czy w 
inny sposób zapisywania co się dzieje z długo 
działającym programem, np. serwerem

● Czasem są to po prostu informacje, czasem 
różnego rodzaju ostrzeżenia lub błędy, które 
nasz program może obsłużyć

● Typowo używamy w tym celu modułów logging i 
warnings



  

Co i jak wyświetlać



  

Architektura modułu logging

● Instancje klasy Logger, zwykle dla każdego 
modułu z osobna, na których wywołujemy 
metody (debug(), info(), warn(), error(), critical())

● Handlers – czyli obsługa wiadomości – zwykle 
na konsolę lub do pliku

● Filtry, które pozwalają na wybieranie co dzieje 
się z wiadomościami

● Formattery – które obsługują co oprócz samej 
wiadomości jest logowane



  



  

Użyteczne Handlery wiadomości
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