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Prostota jezyka Python pozwala szybko osiagnac produktywnosc, ale
oznacza to rowniez, ze czesto nie wykorzystujemy wszystkiego, co
ma da zaoferowania. Dzieki temu praktycznemu poradnikowi
Czytelnik nauczy sie, jak pisac efektywny, idiomatyczny kod
Pythona dzieki wykorzystaniu jego najlepszych i zapewne

najbardziej lekcewazonych cech. Autor, Luciano Ramalho, prowadzi
Czytelnika poprzez podstawowe cechy jezyka i biblioteki i pokazuje,
jak sprawic, aby kod byl jednoczesnie krotszy, szybszy i bardziej
czytelny.Wielu doswiadczonych programistow probuje nagiac

Pythona do wzorcow, ktorych nauczyli sie z innych jezykow i nigdy
nie odkrywa mozliwosci, ktore wykraczaja poza ich doswiadczenie.

Dzieki tej ksiazce ci programisci beda mogli sie nauczyc, jak
osiagnac bieglosc w jezyku Python 3.Ksiazka obejmuje:Model
danych Pythona: pozwala zrozumiec, ze metody specjalne sa
kluczem do spojnego zachowania obiektowStruktury danych:
umozliwia w pelni wykorzystac wbudowane typy i zrozumiec
dualizm tekstowo-bajtowy w erze UnicodeFunkcje jako obiekty:

wglad w funkcje Pythona jako obiekty pierwszej klasy i wyjasnienie,
jak wplywa to na popularne wzorce projektowaniaIdiomy

zorientowane obiektowo: budowanie klas poprzez poznawanie



odwolan, zmiennosci, interfejsow, przeciazanie operatorow i
wielokrotne dziedziczeniePrzeplyw sterowania: wykorzystanie

menedzerow kontekstu, generatorow, wspolprogramow i
wspolbieznosci przy uzyciu pakietow concurrent.futures i
asyncioMetaprogramowanie: wykorzystanie wlasciwosci,

deskryptorow atrybutow, dekoratorow klas i metaklasLuciano
Ramalho, programista Pythona od roku 1998, jest czlonkiem Python
Software Foundation, wspolwlascicielem Python.pro.br brazylijskiej

firmy szkoleniowej i wspolzalozycielem Garoa Hacker Clube,
pierwszego w Brazyli klubu hackerskiego. Prowadzi zespoly

projektowania oprogramowania i wyklada stosowanie Pythona dla
sektora medialnego, bankowego i rzadowego."Jestem dumny, ze

zostalem recenzentem technicznym tej ksiazki nie tylko pomoze ona
wielu srednio zaawanowanym programistom w ich drodze do

mistrzostwa, ale ja sam nauczylem sie z niej kilku rzeczy!"-Alex
MartelliPython Software Foundation"Zaawansowany Python to

skarbiec pelen uzytecznych programistycznych trikow, przydatnych
tak srednio, jak i bardzo doswiadczonym programistom, ktorzy chca

rozszerzyc granice swojej wiedzy."-Daniel i Audrey Roy
Greenfeldautorzy Two Scoops of Django
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