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BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA

INSTALACJA
Proces instalacji jest taki sam zarówno na Windowsie, Linuksie, jak 
i Mac OSX. Należy skorzystać z menedżera paczek PIP, który jest 
dostarczany wraz z Pythonem 3. W innym przypadku najłatwiej 
jest go zainstalować, wykonując skrypt pobrany z oficjalnej strony: 
https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py.

Samego IPythona instalujemy poleceniem:

pip install ipython

Jeśli z jakiegoś powodu zainstalowany skrypt (pip) nie znajduje się 
w zmiennej środowiskowej PATH (i powyższe polecenie nie zosta-
ło odnalezione), można skorzystać z flagi -m interpretera Pythona, 
w celu bezpośredniego uruchomienia modułu:

python -m pip install ipython

Następnie, aby uruchomić interaktywną konsolę, wykonujemy pole-
cenie ipython. W systemie operacyjnym Windows może to wyma-
gać dodania do zmiennej środowiskowej PATH ścieżki c:\PythonXX\
Scripts\, gdyż tam właśnie znajduje się program ipython.exe.

NAWIGACJA, PODPOWIADANIE  
ORAZ INTROSPEKCJA
IPython – podobnie jak zwykła konsola Pythona – pozwala na zna-
ną ze standardowej powłoki Linuksowej – Basha – nawigację strzał-
kami w celu powrotu do poprzedniego polecenia. Ponadto oferuje 
autouzupełnianie nazw klawiszem tabulacji, a także opcję uzyskania 
szybkiej pomocy i introspekcji atrybutów/metod obiektów. Zamiast 
wywoływać funkcje dir(obj) czy help(obj) wykorzystujemy 
klawisz tabulacji oraz skróty obj? i obj??. Ostatnie polecenie poza 
pomocą wyświetli także źródło danej funkcji, jeśli jest ono dostępne.

Istnieje także możliwość przeszukiwania istniejących nazw 
(stworzonych przez nas lub zaimportowanych), wykorzystując 
symbol *, który oznacza użycie dowolnego znaku dowolną ilość 
razy. Funkcjonalności te można zobaczyć na Rysunku 1.

HISTORIA
Podczas pracy w konsoli zapisywana jest historia wejścia oraz wyjścia 
– również między interaktywnymi sesjami. Wejście przechowywane 

jest w liście In, a wyjście w słowniku Out (mapującym numer wejścia 
do zwróconego wyjścia). Magiczne polecenie %hist lub %history 
pozwala na wylistowanie historii wejścia. Przydatne mogą być flagi 
-n oraz -g, które wyświetlają odpowiednio numer wpisu w historii 
i globalną historię z numerem sesji oraz numerem polecenia. Do 
obiektów znajdujących się w historii wyjścia można odwoływać się 
przez _, __, ___, _N – będzie to pierwszy, drugi, trzeci oraz N-ty 
obiekt w historii (N to numer wyświetlany w nawiasie przy Out).

Do operowania na historii istnieje także kilka magicznych komend:
 Ű %recall [numer lub zakres] (istnieje też alias - %rep) 

– wypisuje na wejście wcześniej wykonaną instrukcję (lub 
wiele, w przypadku podania zakresu instrukcji, np. 4-5), dzięki 
czemu można ją zedytować oraz ponownie wykonać. Urucho-
mienie polecenia bez argumentów wykona komendę z ostat-
nim możliwym numerem (z historii wejścia).

 Ű %rerun [numer lub zakres] – podobnie jak recall, za-
miast wypisywać, wykonuje polecenia.

 Ű %save plik.py <numer lub zakres> – pozwala na zapi-
sanie  instrukcji do skryptu. Wykonane magiczne komendy zo-

IPython. Wygodna interaktywna  
powłoka Pythona
Podczas pierwszego spotkania z Pythonem zwykle poznaje się jego wbudowa-
ny interpreter. Niestety powłoka ta jest mało przyjazna zarówno dla nowicjuszy, 
jak i dla wymagających użytkowników. W artykule przedstawione zostało roz-
wiązanie tego problemu – interaktywna konsola IPython. Opisano najciekawsze, 
ułatwiające pracę funkcjonalności, a także procesy instalacji oraz konfiguracji. 
Wspomniano o IPython Notebooku, czyli projekcie Jupyter, oraz o alternatywach 
dla IPythona, również w innych językach.

Rysunek 1. Szybka pomoc oraz autouzupełnanie/introspekcja atrybutów obiektów
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