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 הקדמה 

חלקים. בכתיבתו אני יוצא מנקודת הנחה שלקוראים יש הכרות מסוימת עם  מספרהמאמר הבא כולל 

Python  השפהעם המפרש של  (אם בכלל))מעתה אני אקרא לה פייתון מטעמי נוחות( והכרות מינימלית .

. C-אינו נדרש במאמר אך ייתכן שהוא יקל על ההבנה של קטעי הקוד אשר כתובים ב C ידע בשפת

. ייתכן 3.6.0-3.6.3( גרסאות CPython) המאמר נכתב על סמך ניסויים שהתבצעו במפרש ברירת המחדל

 אמר אינו רלוונטי למפרשים אחרים וייתכן והוא אינו יהיה רלוונטי לגרסאות עתידיות של המפרש.והמ

 Stringשל פייתון עבור 3.6אופציה שנוספה בגרסה  - f-strings-מטרת המאמר היא להציג את ה

Formattingת אציג כיצד כל אח, . בנוסף אשווה בין האפשרויות שהיו קיימות עד כה לאפשרות החדשה

 ממומשת ואדון בחסרונות וביתרונות של כל אחת מהן.

 root directory-בכל מקום במאמר בו מוזכרים נתיבים של קבצים מסוימים מדובר בנתיבים אשר יחסיים ל

 .CPythonשל קוד המקור של 

 

 Bytecode-ל מבוא

שראשית היא עוברת סביר להניח שאתם יודעים שפייתון עוברת אינטרפריטציה, אבל יתכן ולא ידעתם 

)קובץ  קומפילציה. כאשר אתם מריצים קוד פייתון, המפרש ראשית בודק אם קיימת גרסה מקומפלת

pyo/pyc של הקוד. במידה והוא לא מוצא אחת, הקומפיילר מקמפל את הקוד שלכם ומעביר למפרש את )

 .Bytecodeהתוצאה. התוצר של הקומפיילר הוא 

Bytecode למפרש שמאוד מזכיר את שפת אסמבלי. ל הוא אוסף של פקודות-Bytecode  יש יתרון אחד

הוא אחיד לכל המחשבים. למעבדים שונים יש גרסאות שונות של  Bytecode -משמעותי על אסמבלי 

(, לכן פקודות אסמבלי שעובדות על מחשב אחד לאו דווקא יעבדו על Instruction Setאוסף פקודות )

עובד על כל המחשבים שמותקן עליהם אותו מפרש פייתון באותו אופן ובאותה  Bytecodeמחשב אחר. 

 שונות. Bytecodeפקודות   119של פייתון ישנן 3.6.3צורה. נכון לגרסה 
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, כפי שניתן לנחש מהשם היא מספר Byte-code, או Bytecodeפקודת ? Bytecodeמה הוא למעשה 

הוא פייתון  במחשוב כנהוג בימינו(. בסופו של דבר, קוד)גודלו של בית  0-255קוד"( בין -שם)“כלשהו 

. מכיוון שלבני אדם לא נוח לעבוד עם רצפים של מספרים לכל פקודת [1]פשוט אוסף של מספרים

Bytecode  .ניתן שם כלשהו שמתאר בקצרה מה הפקודה עושה 

בקצרה, אוגרים הם  אלו מכם שיודעים אסמבלי בוודאי יודעים שלמעבדים ישנם "אוגרים". לאלו שלא,

מעיין יחידות זיכרון קטנות שנמצאות במעבד. באסמבלי יש גם משהו שנקרא "מחסנית", מעבר לזה אני 

אין שימוש באוגרים אלא רק במחסנית.  למפרש יש מימוש פשוט של מחסנית  Bytecode-. ב[2]לא ארחיב

 שהוא משתמש בה לכל הפעולות שלו.

של הספרייה הסטנדרטית. כעת  disר קוד פייתון ניתן להשתמש במודל שמייצ Bytecode-כדי לראות את ה

 :[3]שיהיו רלוונטים למאמר זה Bytecodes-ה אסקר בקצרה את

 LOAD_GLOBAL - מה מקבל שהוא הפרמטר את לטעון למפרש אומר scope שלו למחסנית הגלובלי. 

 LOAD_ATTR - ה את המחסנית לראש לדחוף למפרש אומר-Attribute מתאר הפקודה של שהפרמטר. 

 LOAD_FAST - מקבל שהוא המקומי המשתנה את המחסנית לראש לדחוף למפרש אומר. 

 LOAD_CONST - מקבל שהוא הקבוע את המחסנית לראש לדחוף למפרש אומר. 

 STORE_FAST - המחסנית בראש שנמצא לערך מקומי משתנה לקבוע למפרש אומר. 

 BUILD_TUPLE - לבנות למפרש אומר Tuple .את איתם לבנות שצריך מהמחסנית האיברים כמות הוא הפרמטר 

 .המחסנית לראש נדחף הוא, נבנה שהוא לאחר. Tuple-ה

 BINARY_MODULO - את ולשים המחסנית בראש הערכים שני של החלוקה שארית את לחשב למפרש אומר 

 .המחסנית בראש התוצאה

 POP_TOP - עושה pop המחסנית בראש שנמצא לערך. 

 CALL_FUNCTION - להעביר שצריך הפרמטרים כמות הוא הפרמטר. המחסנית על שנמצאת לפונקציה קורא 

 .לפונקציה מהמחסנית

 CALL_FUNCTION_KW - שמקבלת לפונקציה קורא keyword arguments .הפרמטרים כמות הוא הפרמטר 

 השמות את שמכיל Tuple הוא המחסנית ראש. לפונקציה להעביר שיש

 (keywords )ל מתחת(. יש באם) הפרמטרים של-Tuple ה נמצאים-keyword arguments שהם הסדר לפי 

 .הפונקציה ומתחתיהם(. יש באם) positional arguments-ה נמצאים מתחתיהם. Tuple-ב מופיעים

 RETURN_VALUE - לפונקציה שקרא למי המחסנית בראש שנמצא הערך את מחזיר. 

 FORMAT_VALUE - לפונקציה קורא __format__ הזה האופקוד של הפרמטר. המחסנית על שנמצא הערך עם 

 (.r/!s/!a!) הערך את להמיר צריך ייצוג לאיזה שקובעת ביטים מסכת הוא

  BUILD_STRING - מבצע. מספר כפרמטר מקבל join במחסנית שנמצאים ערכים כמות על ריקה מחרוזת עם 

 .האופקוד של כפרמטר

                                                           
 

 Think about itהאם לא כולנו פשוט אוסף של מספרים ?  1

 מי שרוצה לדעת עוד לגבי אוגרים ומחסניות רשאי לעיין בגוגל. 2
  https://docs.python.org/3/library/dis.htmldisלקריאה נוספת ניתן לפנות לדוקומנטציה של המודל  3

https://docs.python.org/3/library/dis.html
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 איך זה קשור לפרמוט מחרוזות?אבל  …טוב אחי

כדי לסקור את ההבדלים הטכניים בין האופציות השונות שקיימות לפרמוט מחרוזות אני אשתמש בין 

 שהאופציות השונות מייצרות. Bytecode-היתר בקוד ה

 

String Interpolation Operator AKA %(Modulus) Operator 

 רקע

 שביצעתי במחקר. היום עד קיים והוא מחרוזות פירמוט-ל פייתון של הראשונה האופציה היה % האופרטור

 כל לכן. 2000 ביוני לאור יצא הראשון PEP-ה. לשפה נוסף שהוא המדויקת הנקודה את למצוא הצלחתי לא

 1994 בינואר פורסמה פייתון של 1.0.1 גרסה. מתועד לא פרקטית 2000 שנת לפני בפייתון שקרה דבר

 לראות שאפשר כפי מחרוזות לפירמוט משמש הזה האופרטור את מצאתי [4]זו לגרסה המפרש של ובקוד

 :כאן

static object * 

rem(v, w) 

    object *v, *w; 

{ 

    if (v->ob_type->tp_as_number != NULL) { 

        object *x; 

        if (coerce(&v, &w) != 0) 

            return NULL; 

        x = (*v->ob_type->tp_as_number->nb_remainder)(v, w); 

        DECREF(v); 

        DECREF(w); 

        return x; 

    } 

    if (is_stringobject(v)) { 

        return formatstring(v, w); 

    } 

    err_setstr(TypeError, "bad operand type(s) for %"); 

    return NULL; 

} 
 [Python/ceval.c/ בקובץ 1926-1944 שורות] 

 פירמוט של אפשריות בה היו אז שכבר להניח וסביר 1991 בפברואר פורסמה פייתון של 0.9.0 גרסה

 .דומה באופן מחרוזות

  

                                                           
 

 http://legacy.python.org/download/releases/srcהקוד כולו של המפרש זמין בכתובת  4
 של הקוד הזה שלמעשה שקולה לו.אל תדאגו אם אתם לא מבינים את הקוד. בהמשך אסביר גרסה יותר מודרנית 

http://legacy.python.org/download/releases/src/
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 כיום

 אומרת בגדול ההגדרה. [5]פייתון של בתיעוד הזה באופרטור השימוש אופן של הגדרה למצוא ניתן כיום

 לה לעשות ניתן( הפורמט מחרוזת נקראת זאת מחרוזת)מחרוזת מופיעה % לאופרטור משמאל שאם

 :הבאים לכללים בהתאם פירמוט

 שאינו יחיד ערך להיות רשאי שמועבר הערך, יחיד פרמטר דורשת המחרוזת אם Tuple 

 ב להיות הערכים על, אחד מפרמטר יותר או, פרמטרים אפס דורשת המחרוזת אם-Tuple שמכיל 

 (מילון קרי) מיפוי שמאפשר באובייקט או, הנדרשת האיברים כמות את בדיוק

 מפתח את להכיל חייבת הפורמט מחרוזת, מיפוי שמאפשר באובייקט מועברים הפרמטרים אם 

 .סוגריים בין מפורשת בצורה המיפוי

 :עיקריים חסרונות שני יש %-ה לאופרטור

 מטיפוס פרמטרים עם רק מחרוזות לפרמט ניתן int, str או float .או נתמך שאינו או אחר טיפוס כל 

 datetime.date מטיפוס אובייקט לנו יש למשל אם. הללו מהטיפוסים לאחד אותו להמיר קודם שצריך

 כשאנחנו ישיר באופן הזה Attribute-ל לפנות נצטרך,  האובייקט של השנה את רק לפרמט רוצים ואנו

 .הפרמטרים רשימת את כותבים

 בין לבחור ניאלץ, לכן. אחד מפרמטר יותר לנו יהיה הפעמים רוב Tuple זה דבר? למה. מילון לבין 

 או פעמיים מחרוזות פירמוט לבצע יאלץ המתכנת. בשניהם להשתמש וירצה שייתכן במתכנת פוגע

 (להפך או) Tuple-ל המילון של הרלוונטיים החלקים את להמיר

( במילון מועברים שהפרמטרים במקרה) סוגריים יבואו שלאחריו: % כך יראו הפורמט במחרוזת פרמטרים

 את להמיר טיפוס לאיזה שקובע תו שאחריהם הפרמטר את להציג כיצד שיקבעו תווים יועברו שאחריהם

 .הפרמטר

 :לדוגמא 

>>> print("%(language)s has %(number)03d quote types." % {'language': 

"Python", 'number': 2}) 

Python has 002 quote types. 

, ספרות שלוש של באורך היותר לכל להיות צריכה שהתוצאה היא הסוגריים לאחר 03-ה של המשמעות

 .משמאל אפסים יתווספו ספרות משלוש פחות היא אם

>>> print("Hello %s. %d is the answer to life the universe and 

everything" % ("World!", 42)) 

Hello World!. 42 is the answer to life the universe and everything 

 .Tuple-ב משתמשים אנחנו אז ערכים כמה מעבירים אנחנו שכאן לב שימו

                                                           
 

 https://docs.python.org/3.6/library/stdtypes.html#printf-style-string-formattingזמין בכתובת  5
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 מימוש

 !לשמוע שמח אני ?הקלעים מאחורי ממומש זה כיצד שתהיתם הסיכוי מה, אז

 שהוא Bytecode-ה על נסתכל אנחנו, בקוד %-ב נתקל הוא כאשר עושה באמת המפרש מה לדעת כדי

 :disassemble לה ונעשה [6]הקודמת הדוגמא את ניקח בואו. מייצר

def interpolation_constant_long_string(): 

    return "Hello %s. %d is the answer to life the universe and 

everything" % ("World!", 42) 

     

dis.dis(interpolation_constant_long_string) 

 :הבא הפלט את ונקבל הקוד את נריץ

 

 [צבעים ללא תהיינה הבאות הדוגמאות. עליכם להקל כדי צבעים הוספתי זו לדוגמא]

 לו שעושים הקוד של השורה - באדום disassemble .הפונקציה שלי שבקוד אומר זה 

interpolation_constant_long_string עבורנו חשיבות אין זה לפרט. 3 בשורה נמצאת. 

 ה לתוך ההיסט - בשחור-Bytecode עבורנו חשיבות אין גם זה לפרט. נמצאת שהפקודה. 

 לביצוע הפקודה של [7]השם - בירוק. 

 לפקודה שמועבר הפרמטר - בצהוב. 

 סוגריים בין הפרמטר של הערך - בסגול. 

 :שמתבצע מה של לפירוש נעבור כעת

 שארית את מחשבים אנחנו ...ואז, הפרמטרים נטענים אחריה, שלנו הפורמט מחרוזת נטענת ראשית

 שאנחנו אחרי. ברשימה האחרונה הפקודה את אסביר אני קודם אבל, בקרוב לזה נחזור? שלהם החלוקה

 .הפירמוט תוצאת עם הקוראת לפונקציה חזרה מתבצעת המחרוזת את מפרמטים

 

                                                           
 

 ‟.שימו לב שבקוד אנחנו משתמשים בקבועים. בדוגמאות הבאות לא יהיה שימוש בקבועים. אתם יכולים לקרוא על כך בנספח א 6
 .116מציג לנו ביטוי שקל לזכור ואומר לנו יותר ממספר כמו  disהמודל  7
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 ואנחנו חלוקה שארית לחשב למפרש אומר שהקומפיילר זה איך להבין כדי. החלוקה לשארית בחזרה, אז

 :הבא הקוד קטע על נסתכל מפורמטת מחרוזת מקבלים

TARGET(BINARY_MODULO) { 

    PyObject *divisor = POP(); 

    PyObject *dividend = TOP(); 

    PyObject *res; 

    if (PyUnicode_CheckExact(dividend) && ( 

            !PyUnicode_Check(divisor) || PyUnicode_CheckExact(divisor))) 

{ 

        // fast path; string formatting, but not if the RHS is a str 

subclass 

        // (see issue28598) 

        res = PyUnicode_Format(dividend, divisor); 

    } else { 

        res = PyNumber_Remainder(dividend, divisor); 

    } 

    Py_DECREF(divisor); 

    Py_DECREF(dividend); 

    SET_TOP(res); 

    if (res == NULL) 

        goto error; 

    DISPATCH(); 

} 

 Python/ceval.c/] בקובץ 1455-1473 שורות[

 .% באופרטור נתקל כשהמפרש רץ שלמעשה הקוד הוא ל"הנ הקוד

 הוא כ"אח(. בהתאמה והפורמט הפרמטרים) העליונים הערכים שני את מהמחסנית טוען הקוד תחילה

 שני של הטיפוסים על בדיקות כמה מבצע הוא מכן לאחר. הפעולה של התוצאה את שיחזיק משתנה יוצר

 . הפרמטרים

 הימני הפרמטר האם ובודק אותו יורש אינו אבל יוניקוד טיפוס הוא השמאלי הפרמטר האם בודק הקוד

 של פירמוט מתבצע, אחת מחזירה ל"הנ הבדיקה אם. [8]יוניקוד את יורש אינו( הפירמוט של הפרמטרים)

 מעניין ממש לא הקוד המשך  .הביטויים של החלוקה שארית מחושבת, שקר מחזירה היא אם, [9]המחרוזת

 .שגיאה ובדיקת GC רוטינות מתבצעות; אותנו

. 1419-1500 שורות Objects/unicodeobject.c/  לקובץ ללכת יכול ממומש הפירמוט איך לדעת שסקרן מי

 ואדבר אוסיף שאני ומכיוון הקוד גודל בשל במאמר אותו לשים שלא בחרתי אך פשוט מאוד המימוש כ"סה

 .פרקים שני בעוד דומה ומבנה דומה באורך אחר קוד על

 

  

                                                           
 

 https://bugs.python.org/issue28598לקריאה נוספת למה מבצעים את הבדיקה הזאת ניתן לפנות לכאן:  8
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 :שלה והפלט פונקציה עוד על נסתכל בואו

>>> def interpolation_built_tuple(person, field, discovery): 

    return "%s received a noble prize in %s for his discovery of %s" % 

(person, field, discovery) 

 

>>> interpolation_built_tuple("Alexander Fleming", "Medicine", 

"Penicillin") 

Alexander Fleming received a noble prize in Medicine for his discovery 

of Penicillin 

 

>>> dis.dis(interpolation_built_tuple) 
 

('%s received a noble prize in %s for his discovery 

of %s') 

1 LOAD_CONST 0 2 

(person) 0 LOAD_FAST 2  

(field) 1 LOAD_FAST 4  

(discovery) 2 LOAD_FAST 6  

 3 BUILD_TUPLE 8  

  BINARY_MODULO 10  

  RETURN_VALUE 12  

 דבר כאן מתבצע למעשה אך בקבועים משתמשים לא שאנחנו מכיוון ארוך יותר מעט כאן Bytecode-ה

 .זהה

 ומרכיבים לו נזדקק שאנחנו פרמטר כל טוענים אנחנו כך אחר. שלנו הפורמט מחרוזת נטענת ראשית

Tuple הפקודה בעזרת, קודמת פעם כמו, הפירמוט את מבצעים אנחנו זה אחרי. הללו מהפרמטרים 

BINARY_MODULO הקוראת לפונקציה התוצאה את ומחזירים. 

 

 ביצועים

 לפי. המחרוזות את לפרמט כדי בה שמשתמשים %-ל אופרטור העמסת יש למעשה הבנתם שוודאי כמו

 פעם בכל הזו הבדיקה את לבצע שהצורך ספק אין. להתנהג כיצד מחליט המפרש הפרמטרים של הטיפוסים

 .זו בצורה מחרוזות פירמוט של בביצועים לפגוע יכול

 

 העתיד

 PEP 3101(בהמשך בו שנדון )מחרוזות לפירמוט הקיימת האופציה את להחליף היא שמטרתו מציין 

 Guido van Rossum-ו פייתון של 3.0 גרסה שוחררה 2008 שנת בסוף. 2006 בשנת נכתב זה PEP(. % קרי)

 פירמוט של בהקשר deprecated-כ % האופרטור את לסמן רוצה הוא פייתון של 3.1 שבגרסה אמר אף
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 PEP. [10](PEP 3101-ב רק ולהשתמש) כליל מהשפה הזאת האופציה את להוציא אף מסוים ובשלב מחרוזות

. % לאופרטור bytearray -ו bytes עם לעבודה יכולות מוסיף פייתון של 3.5 לגרסה 2014 בשנת שאושר 461

-כ תוגדר פייתון של 2.7 שגרסה עד לפחות הנראה ככל. רב זמן עוד איתנו ישאר %-ש נראה, הכוונות אף על

deprecated 2020 בשנת. 

  

                                                           
 

10 https://docs.python.org/3/whatsnew/3.0.html#changes-already-present-in-python-2-6 
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string.Template 

 רקע

 כדי %-ב ששימוש היה זה ר‟פיצ להוספת הרציונל. לשפה נוסף 2.4 ובפייתון פורסם PEP 292 2002 בשנת

 לציין שוכחים היו מתכנתים בהם מקרים ספציפית, לטעויות פעמים הרבה מוביל היה מחרוזות לפרמט

 זה ר‟פיצ להוספת נוספת סיבה(. ‟וכו str, float, decimal) הפרמטרים את לפרמט רוצים הם טיפוס כאיזה

, אפסים הוספת, הנקודה אחרי דיוק קביעת) מידי רבות היו % עם מחרוזות לפירמוט שהאפשרויות הייתה

 .וזהו למחרוזות טיפוס ממירים היו פשוט מתכנתים שלרוב כיוון נחוצות ולא( ‟וכו אחר בבסיס הדפסה

 שימוש

PEP 292 למודל מחלקה הוספת הציע string בשם Template מחרוזת את שלה בבנאי מקבלת אשר 

 :הפורמט מחרוזת על חלים הבאים הכללים. הפורמט

 בודד $-כ אותו לפרש יש $$ הרצף מופיע כאשר (למטרות escaping) 

 יופיע אחריו כאשר $ התו עם יבוצע פרמטרים ציון placeholder סוגריים או הפרמטר שם של 

 .placeholder-ה יופיע שבתוכן מסולסלות

 כשם לפרש שאפשרי סמלים עוד ישנם הפרמטר שם לאחר אם חובה הינו מסולסלות בסוגריים שימוש 

 ${variable}Text לרשום יש variableText$ לרשום במקום כלומר. הפרמטר

 למחרוזת יומרו הפרמטרים כל. שגיאה תיזרק הפורמט מחרוזת בסוף מופיע $ התו שאם נקבע, בנוסף

 . הפורמט ביצוע טרם

 .נוספים וכללים אפשרויות להגדיר כדי Template המחלקה את לרשת ניתן

 ליצור כדי. מחרוזות פירמוט הוא זה סימן משמעות אחרות שבשפות היה $-ה בסימן בשימוש הרציונל

 להשתמש נוח יהיה רבות שפות של שונה תחביר לזכור ממתכנתים למנוע וכדי אחרות שפות עם אחידות

 .בפייתון גם $-ב

 :מגדירה שהיא פונקציות משתי לאחת לקרוא יש, המחלקה שנוצרה לאחר

1. substitute - או כמילון יועברו הפרמטרים כאשר המפורמטת המחרוזת את מחזירה זו פונקציה 

 .שגיאה תיזרק בקריאה נוכחים הפרמטרים כל לא אם. keyword arguments בצורת

2. safe_substitute - נזרקת לא מועבר לא מסוים פרמטר אם אך, הקודמת לפונקציה זהה זו פונקציה 

 .placeholder-ה את תכיל המפורמטת המחרוזת זה במקרה. שגיאה
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 מימוש

 לה ונעשה פשוטה דוגמא ניקח בואו. Bytecode-ה על נסתכל המימוש על ללמוד כדי, הקודמת בפעם כמו

disassemble: 

>>> def string_template(who, country, role): 

    s = string.Template("$who was the first $role of ${country}!") 

    return s.substitute(who=who, country=country, role=role) 

 

>>> string_template("Abraham Lincoln", "The United States of America", 

"president") 

Abraham Lincoln was the first president of The United States of America! 

 

>>> dis.dis(string_template) 

 :והפלט

(string) 0 LOAD_GLOBAL 0 2 

(Template) 1 LOAD_ATTR 2  

('$who was the first $role of ${country}!') 1 LOAD_CONST 4  

 1 CALL_FUNCTION 6  

(s) 3 STORE_FAST 8  

     

(s) 3 LOAD_FAST 10 3 

(substitute) 2 LOAD_ATTR 12  

(who) 0 LOAD_FAST 14  

(country) 1 LOAD_FAST 16  

(role) 2 LOAD_FAST 18  

(('who', 'country', 'role')) 2 LOAD_CONST 20  

 3 CALL_FUNCTION_KW 22  

  RETURN_VALUE 24  

 namespace-ב string המודל של namespace-מה נטענת Template שהמחלקה רואים אנחנו ראשית

 שנוצר האובייקט. לבנאי וקוראים שלה הבנאי של הפרמטר את טוענים אנחנו נטענה שהיא אחרי. הגלובלי

 ”.s" מקומי במשתנה נשמר

 שלושת נטענים מכן לאחר. שלו האובייקט של” substitute" הפונקציה ונטענת נטען” s" המשתנה

 אנחנו, הפרמטרים כל משנטענו. keywords-ה של Tuple-וה לפונקציה מעבירים שאנחנו הפרמטרים

 Bytecode-ה. הקוראת לפונקציה התוצאה את מחזירים אנחנו מהפונקציה החזרה עם. לפונקציה קוראים

 .substitute-ו הבנאי - להן שקראנו הפונקציות שתי את נחקור אז, מידי יותר לנו אומר לא
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 :Lib/string.py/ בנתיב string מהמודל נלקח הבא הקוד

import re as _re 

from collections import ChainMap as _ChainMap 

 

class _TemplateMetaclass(type): 

    pattern = r""" 

    %(delim)s(?: 

      (?P<escaped>%(delim)s) |   # Escape sequence of two delimiters 

      (?P<named>%(id)s)      |   # delimiter and a Python identifier 

      {(?P<braced>%(id)s)}   |   # delimiter and a braced identifier 

      (?P<invalid>)              # Other ill-formed delimiter exprs 

    ) 

    """ 

 

    def __init__(cls, name, bases, dct): 

        super(_TemplateMetaclass, cls).__init__(name, bases, dct) 

        if 'pattern' in dct: 

            pattern = cls.pattern 

        else: 

            pattern = _TemplateMetaclass.pattern % { 

                'delim' : _re.escape(cls.delimiter), 

                'id'    : cls.idpattern, 

                } 

        cls.pattern = _re.compile(pattern, cls.flags | _re.VERBOSE) 
 [55-74 ורותש]

. למעלה בתמונה שנראה Metaclass-ה את בכלליות להבין יש ראשית Template המחלקה את להבין כדי

Masterclasses שקריטי מה על רק אדבר אני לכן זה למאמר רלוונטי אינו וכלל מורכב נושא הם .

Metaclasses למחלקה. [11] מסוימות מחלקות ליצור יש כיצד שמגדירות מחלקות הן Template מוגדר 

Metaclass יוצר שהוא במחלקה מניח - יחיד דבר שעושה Attribute בשם pattern ,קימפול”-מ שנוצר "

 .רגולרי ביטוי של תבנית

 במחרוזת פרמטרים של מופעים למצוא כדי פייתון של הרגולרים בביטויים משתמשת Template המחלקה

 .זה למאמר דרושה אינה גם פייתון של רגולרים ביטויים הבנת. הפורמט

 להניח סביר, אחרת התנהגות להגדיר כדי Template המחלקה את לרשת שניתן קבע PEP 292-ש מכיוון

 שתירשנה המחלקות לכל משותפת להתנהגות בסיס ליצור כדי Metaclass של זו בגישה ללכת שהחליטו

 .Template את

class Template(metaclass=_TemplateMetaclass): 

  """A string class for supporting $-substitutions.""" 

 

  delimiter = '$' 

  idpattern = r'[_a-z][_a-z0-9]*' 

  flags = _re.IGNORECASE 

 

  def __init__(self, template): 

                                                           
 

 וספת יכול לפנות לכתובת הבאהמי שמעוניין בקריאה נ11
https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html#customizing-class-creation 

https://docs.python.org/3/reference/datamodel.html#customizing-class-creation
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    self.template = template 

 

  # Search for $$, $identifier, ${identifier}, and any bare $'s 

 

  def _invalid(self, mo): 

    i = mo.start('invalid') 

    lines = self.template[:i].splitlines(keepends=True) 

    if not lines: 

      colno = 1 

      lineno = 1 

    else: 

      colno = i - len(''.join(lines[:-1])) 

      lineno = len(lines) 

    raise ValueError('Invalid placeholder in string: line %d, col %d' % 

             (lineno, colno)) 

 

  def substitute(*args, **kws): 

    if not args: 

      raise TypeError("descriptor 'substitute' of 'Template' object " 

              "needs an argument") 

    self, *args = args  # allow the "self" keyword be passed 

    if len(args) > 1: 

      raise TypeError('Too many positional arguments') 

    if not args: 

      mapping = kws 

    elif kws: 

      mapping = _ChainMap(kws, args[0]) 

    else: 

      mapping = args[0] 

    # Helper function for .sub() 

    def convert(mo): 

      # Check the most common path first. 

      named = mo.group('named') or mo.group('braced') 

      if named is not None: 

        return str(mapping[named]) 

      if mo.group('escaped') is not None: 

        return self.delimiter 

      if mo.group('invalid') is not None: 

        self._invalid(mo) 

      raise ValueError('Unrecognized named group in pattern', 

               self.pattern) 

    return self.pattern.sub(convert, self.template) 

 [Lib/string.py/ בקובץ 77-126 שורות]

 אותה לכלול שלא החלטתי substitute לפונקציה זהה כמעט safe_substitute הפונקציה שמימוש מכיוון

 . כאן

 של הבנאי - הבנאי, ראשית. עצמה Template למחלקה נעבור Metaclass-ה של העיקרון את משהבנתם

 .התבנית של לערך המחלקה של Attribute וקובע תבנית של פרמטר מקבל הוא. פשוט מאוד המחלקה

 מאוד טריק עושים זו פונקציה של בחתימה. substitute הפונקציה - אותנו מעניין שיותר למה נעבור עכשיו

 שהיא רק רשום אלא( הנוכחי לאובייקט מצביע קרי” )self" אובייקט שמועבר רשום לא בבנאי. מעניין

 יכולה שהיא אומרת זו לפונקציה הדוקיומנטציה. keyword arguments -ו positional arguments מקבלת

 או, keyword arguments להעביר אפשר לחלופין או( מילון קרי) מיפוי שמאפשר אובייקט כפרמטר לקבל
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 הם שיבחרו הערכים, חופפים מפתחות מכילים keyword arguments-וה המילון אם. יחדיו שניהם את

 keyword arguments-ב שנמצאים הערכים

 כמה בודקים מכן ולאחר self-ו args - משתנים לשני args של הערכים את שפורקים לראות ניתן בקוד

 במידה. שגיאה נזרקת זה בשלב args במשתנה אחד מערך יותר קיים אם. args במשתנה ישנם ערכים

 keyword arguments-ה של הערכים את שמקבל mapping בשם מקומי משתנה נוצר ריק args והמשתנה

 את מקבל mapping המשתנה, keyword arguments והועברו ריק אינו args המשתנה אם. שהועברו

 המילון keyword arguments אין אם. keyword arguments-וה args דרך שהועבר המילון של הערכים

 זה בשלב לכם ואספר התהייה את לכם אחסוך אני. mapping של לערך נקבע args דרך שהועבר

 במחרוזת placeholders-ה במקום להציב שיש הערכים הם שערכיו מילון הוא mapping שהאובייקט

 .הפורמט

 :עכשיו הזה הקוד את אסביר ,שלא למקרה אך. האסימון לכם נפל אולי בשלב זה

 לאובייקט מצביע יהיה תמיד הראשון הפרמטר מסוימת מחלקה של לפונקציית קורא פייתון של כשהמפרש

 substitute הפונקציה של בקוד(. יש באם) נוספים פרמטרים יבואו ואחריו( self לו לקרוא נהוג) הנוכחי

-ב שנמצא הראשון הערך את מקבל( self) הראשון המשתנה. self, args - מקומיים משתנים שני נוצרים

Positional Arguments Tuple השני למשתנה הולכים הערכים יתרת. קיבלה שהפונקציה (args .)יש אם 

 מילון מועבר לא אם - כלומר. ריקה רשימה הוא args של הערך Positional arguments-ב אחד ערך רק

 keyword-ה הם mapping של הערכים את שקובע היחיד הדבר כלומר. args-ב ערכים אין לפונקציה

arguments .ב משהו שיהיה מבטיח למעשה הזה הקוד-self לגבי הבטחות שום מקיים ולא args .מניח אני 

-ו self, args-ב נורמאלי שימוש כאן יהיה שלא אחרת סיבה שום רואה לא אני.  מוזר legacy איזשהו שזה

kwargs. 

 .מעט עוד אליה נחזור. מקומית פונקציה נוצרת, התוכנית זרימת של הבלוקים אחרי

. pattern האובייקט של sub הפונקציה שמחזירה הערך את מחזירה substitute הפונקציה, לבסוף

 .בבנאי פרמטר בתור קיבל שהעצם הפירמוט ומחרוזת convert הפונקציה הם שהועברו הפרמטרים

(, metaclass-ב) אחר במקום לה שהוגדרה תבנית לפי. ומחרוזת( פונקציה או) ערך מקבלת sub הפונקציה

 בערכים, קיבלה שהיא במחרוזת, לה שהוגדרה התבנית של המופעים כל את מחליפה sub הפונקציה

 .מחזירה שהפונקציה

 זה עושה שהיא מה כל - למדי פשוטה זו פונקציה. convert לפונקציה נחזור, הקוד את כשהבנו עכשיו

. להחזיר ערך איזה מחליטה היא שנמצאה התבנית פי ועל הפורמט במחרוזת נמצאה תבנית איזו לבדוק

 מוחלפים הם, כלשהו שם שבתוכן מסולסלות סוגריים שאחריו $ או, כלשהו שם ואחריו $ סימן נמצא אם

 בסימן מוחלפים הם, $ סימני שני נמצאו אם. בתבנית שהיה השם תחת mapping-במילון שנמצא בערך

 .בהתאם שגיאה הודעת ומודפסת שגיאה נזרקת שנמצא אחר דבר כל עבור. בודד



 
 

Python String Formatting 

www.DigitalWhisper.co.il 

 04  2018 יולי, 96גליון 
 

 ביצועים

 איטית היא בפייתון לפונקציה קריאה, לצערנו. לפונקציה קריאה גם כך, כבדה פעולה היא מחלקה בניית

 בביטויים משתמש גם הוא לצערנו. בפייתון ממומש string.Template כל גם לצערנו. C-ב מאשר יותר

 בעת שנצרכת המשאבים לכמות מוסיף Metaclass-ב השימוש. פשוט לא ובביטוי פייתון של הרגולרים

 גם שאולי חשדתי, סינגלטון הם בפייתון type-objects-ש מכיוון. Template של מחלקה יצירת

Metaclasses ראיות לכך למצוא הצלחתי לא אך. במשאבים השימוש את שיפחית דבר, סינגלטון הם. 

 ניסיון זה Template לדעתי. יעיל או במשאבים חסכוני אינו כלל Template-ב השימוש, אחרות במילים אז

 .עובד הוא, להגנתו אך. תותח עם זבוב להרוג

 

 מחרוזות לפירמוט פייתון של האחרות ליכולות השוואה

 את נוטש שהוא בכך זאת משיג הוא. %-ב משימוש פשוט יותר string.Template, שימוש קלות מבחינת

 את הגבילו המתכנת חווית על להקל כדי, כלומר. פירמוט ואפשרויות תו מופיע שאחריו %-של התחביר

 .מצומצם מאוד יכולות לסט לעשות יכול שהוא מה

 את ולהרחיב זו מחלקה לרשת שניתן העובדה הוא % על string.Template -ל שיש משמעותי יתרון

  .בהן תומכת שהיא האופציות
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)(str.format 

 רקע

PEP 3101 למחלקה מוסיפה זו הצעה. 2.6 בגרסה לפייתון ונוסף 2006 בשנת פורסם str (למודל ולא 

string )בשם פונקציה format משהו להציע הייתה זו הצעה מאחורי הרעיון. מחרוזות פירמוט שתאפשר 

 יותר יתבצע לא דבר של שבסופו כך( הראשון בפרק עליה שדיברנו) % עם לפירמוט תחלופה שיהווה

 שני רק מקבל הוא כלומר, בינארי אופרטור שהוא בכך מוגבל % האופרטור. % עם מחרוזות פירמוט

 את שמותיר דבר, הפורמט מחרוזת והוא מוגדר תפקיד כבר יש הללו מהפרמטרים לאחד. פרמטרים

 יכול אחד בפרמטר שמדובר מכיוון. הפירמוט של הפרמטרים אוסף להיות השני האופרטור של התפקיד

 את אוהבים לא רבים מתכנתים. מילון או Tuple רק להיות ויכול מוגבל הוא שגם - אחד type רק לו להיות

 לאחור תאימות מטעמי. %-ל בקריאה לשימוש ל"הנ הטיפוסים מבין אחד לבחור חייבים שהם העובדה

 שימוש היא מחרוזות לפרמוט המומלצת הדרך פייתון של 3 מגרסה החל אך, אפשרי עדיין %-ב השימוש

 .str.format[12])(-ב

(. הקודם בפרק עליה שדיברנו) string.Template והיא בפייתון מחרוזות לפירמוט נוספת אופציה קיימת

 Formatter ששמה מחלקה מוסיף PEP 3101. הרבה עליה מדברת ולא אותה להחליף באה לא זו הצעה

 .במאמר זו מחלקה על אפרט לא. string.Template-ל דומה ותפקידה

PEP 3101 בשם גלובלית פונקציה מוסיף גם format למעשה היא זו פונקציה. יחד פרמטר על שפועלת 

 .מגדיר טיפוס שכל( בהמשך עליה שנדבר__ )format__ הפונקציה סביב מעטפת

 

 שימוש

 רשימת את שמהווים keyword arguments-ו positional arguments לקבל יכולה str.format הפונקציה

 אם. שגיאה נזרקת לפונקציה בקריאה נוכחים הפירמוט של הפרמטרים כל לא אם. לפירמוט הפרמטרים

 .שגיאה נזרקת לא בפירמוט משומשים שלא פרמטרים לפונקציה מועברים

 :הפורמט מחרוזת של הכללים להלן

 ( -ו„}„  ) מסולסלות סוגריים בין להיות צריכים הפורמט במחרוזת הפרמטרים ‟}„ 

 ב שימוש- keyword arguments [13]המפתח של בשם שימוש ידי על יתבצע.  

>>> "Hello {name}".format(name="Guido") 

Hello Guido 
 

                                                           
 

12 https://docs.python.org/release/3.0/whatsnew/3.0.html#changes-already-present-in-python-2-6 
 -של פייתון זה לא נכון כפי שהוכח ב 3.6. נכון לגרסה valid python identifiersהדוקיומנטציה טוענת שמפתחות לפירמוט צריכים להיות  13

October/150052.html-dev/2017-https://mail.python.org/pipermail/python.לא ברור אם זו בעיה במימוש או דוקיומנטציה שגויה . 

https://mail.python.org/pipermail/python-dev/2017-October/150052.html
https://mail.python.org/pipermail/python-dev/2017-October/150052.html
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 ב שימוש-positional arguments ב שימוש ידי על יתבצע-index ב הפרמטר של-positional 

argument list אוטומטית יציב המפרש, ריקות סוגריים בהינתן. ריקות בסוגריים שימוש ידי על או 

 .[14]שגיאה נזרקת, מעורבבות האופציות שתי אם. בסוגריים עוקבים מספרים

>>> "Foo-{0}".format("bar") 

Foo-bar 

>>> "Foo-{}".format("bar") 

Foo-bar 

>>> "{}-{1}".format("Foo", "bar") 

Traceback (most recent call last): 

  File "<pyshell#42>", line 1, in <module> 

    "{}-{1}".format("Foo", "bar") 

ValueError: cannot switch from automatic field numbering to manual field 

specification 

 לעשות ניתן escape השני אחרי אחד הסוג מאותו סוגריים שני שמים אם המסולסלות לסוגריים. 

 לפונקציות לקרוא ניתן לא. בהתאמה"] [”  -ו".”  בעזרת הפרמטר של לאיברים או לתכונות לגשת ניתן 

 .לבצע שניתן הקריאות לעומק מגבלה אין. המחלקה של

>>> "{0[A][B]}".format({"A": {"B": "Hello World!"}}) 

Hello World! 

 המרה למשל) הנחשקות האופציות ואחריהן נקודותיים הוספת י"ע לפרמוט נוספות אופציות לציין ניתן 

 ]15 [(‟וכו padding הוספת 16 או 8, 2 לבסיס

>>> "Error code: {0:#x}".format(123) 

Error code: 0x7b 

 המחשה. 2 הוא פרמטרים לציון המקסימלי העומק. לפירמוט הנוספות באופציות פרמטרים לציין ניתן 

 :זה עקרון של

/* PEP 3101 says only 2 levels, so that 

   "{0:{1}}".format('abc', 's')            # works 

   "{0:{1:{2}}}".format('abc', 's', '')    # fails 

*/ 

 המחדל ברירת מימוש__. format__ הפונקציה של מימוש ידי על אותם לפרמט יש כיצד מגדירים טיפוסים

 .הטיפוס של__ str__ לפונקציה קריאה הוא

 מימוש

 :שלה Bytecode-ה על ונסתכל פשוטה דוגמא ניקח בואו, הקודמות בפעמים כמו

>>> def string_format(person, date): 

        return "Hello {}. today's date is {:%Y/%m/%d}".format(person, 

date) 

 

>>> string_format("Guido", datetime.datetime.now()) 

Hello Guido. today's date is 2018/06/02 

>>> dis.dis(string_format) 
 

                                                           
 

 https://bugs.python.org/issue5237של פייתון. מומש בעקבות 3.1החל מגרסה  14
 עבור התחביר ועבור כל האופציות שישנן. language-mini-specification-https://docs.python.org/3/library/string.html#formatראו  15

https://docs.python.org/3/library/string.html#format-specification-mini-language
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("Hello {}. today's date is {:%Y/%m/%d}") 1 LOAD_CONST 0 2 

(format) 0 LOAD_ATTR 2  

(person) 0 LOAD_FAST 4  

(date) 1 LOAD_FAST 6  

 2 CALL_FUNCTION 8  

  RETURN_VALUE 10  

 של format הפונקציה נטענת נטענה שהיא אחרי. הפורמט מחרוזת נטענת תחילה לראות שניתן כפי

, למחסנית נטענו הפרמטרים שכל אחרי. לפירמוט הפרמטרים נטענים, נטענה שהיא אחרי. str הטיפוס

 .לקורא שלה הערך את מחזירים אנו מכן ולאחר format לפונקציה קריאה מתבצעת

 הפונקציה מבצעת העבודה כל את. לראות מצפים שהיינו מה כמו יותר או פחות נראה Bytecode-ה

format הטיפוס של str ;ש מכיוון. שלה המימוש על נסתכל בואו-str שלו הקוד כל, מובנה טיפוס הוא 

 (.PEP-ה של מימוש, למעשה) הפונקציה של המימוש את מצאתי עבודה מעט לאחר. C-ב רשום

 אני. עבורנו רלוונטיות אינן רבות ששורות מכיוון בקוד ושורה שורה כל של המשמעות את אסביר לא אני

-ל קרוב הקוד שאורך וכיוון, עבורנו רלוונטיות אינן שרובן כיוון הפונקציות כל של המימוש את אוסיף לא

 .שורות 1000

 :]Objects/stringlib/unicode_format.h/]16 -מ נלקח שיוצג הבא הקוד כל

/* this is the main entry point */ 

static PyObject * 

do_string_format(PyObject *self, PyObject *args, PyObject *kwargs) 

{ 

    SubString input; 

 

    /* PEP 3101 says only 2 levels, so that 

       "{0:{1}}".format('abc', 's')            # works 

       "{0:{1:{2}}}".format('abc', 's', '')    # fails 

    */ 

    int recursion_depth = 2; 

 

    AutoNumber auto_number; 

 

    if (PyUnicode_READY(self) == -1) 

        return NULL; 

 

    AutoNumber_Init(&auto_number); 

    SubString_init(&input, self, 0, PyUnicode_GET_LENGTH(self)); 

    return build_string(&input, args, kwargs, recursion_depth, 

&auto_number); 

} 

 [935-955 שורות] 

                                                           
 

 בקהל, אל תעשו את זה. C-. מתכנתי הheaders-ב Cאמיתי וגדול ששם קוד  codebaseכן, זה  16
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 שהדוקיומנטציה כפי, format לפונקציה הקריאה של ההתחלה נקודת היא do_string_format הפונקציה

 מתבצע, מכן לאחר. פרמטרים לפירוש המרבי העומק את שקובע משתנה מוגדר בפונקציה. אומרת

 לא זו פונקציה, האחרונה מהשורה להבין שניתן כפי. בקוד שמשומשים פנימיים מבנים כמה של אתחול

 אם. build_string הפונקציה עבור מידע אתחול הוא עושה שהיא מה כל, למעשה. רבה עבודה מבצעת

 .עושה היא מה ונראה build_string לפונקציה נעבור בואו, כך

/* 

    build_string allocates the output string and then 

    calls do_markup to do the heavy lifting. 

*/ 

static PyObject * 

build_string(SubString *input, PyObject *args, PyObject *kwargs, 

             int recursion_depth, AutoNumber *auto_number) 

{ 

    _PyUnicodeWriter writer; 

 

    /* check the recursion level */ 

    if (recursion_depth <= 0) { 

        PyErr_SetString(PyExc_ValueError, 

                        "Max string recursion exceeded"); 

        return NULL; 

    } 

 

    _PyUnicodeWriter_Init(&writer); 

    writer.overallocate = 1; 

    writer.min_length = PyUnicode_GET_LENGTH(input->str) + 100; 

 

    if (!do_markup(input, args, kwargs, &writer, recursion_depth, 

                   auto_number)) { 

        _PyUnicodeWriter_Dealloc(&writer); 

        return NULL; 

    } 

 

    return _PyUnicodeWriter_Finish(&writer); 

} 
 [901-929 שורות]

 הפונקציה עבור זיכרון להקצות כ"סה הוא תפקידה אלא העבודה כל את עושה לא זו פונקציה גם

do_markup .של הערך של בדיקה מתבצעת, זו בפונקציה recursion_depth - זה ששכחתם למקרה 

 0 -ל שווה/-מ קטן הערך ואם - לפירוש פרמטרים להכיל יכולות מחרוזות עומק איזה עד שקובע הערך

 מבולבלים שאתם שייתכן כך, 2 הוא המועבר שהעומק do_string_format בפונקציה ראינו. שגיאה נזרקת

 עם זו לפונקציה נוספות קריאות נבצע אנחנו בהמשך הנראה שככל לנו מרמז זה דבר. זו מבדיקה

 .שונים פרמטרים

. תווים 100-מ יותר לגדול יכול שהבאפר ואומרת לפירמוט נוספים תווים 100 של מינימום מקצה הפונקציה

 - העבודה מרבית את שעושה הפונקציה שזו לנו שנאמר - do_markup -ל קריאה מבצעת היא מכן לאחר

 .עבורו הנדרש לגודל צומצם שהוא אחרי הבאפר את מחזירה הפונקציה שגיאה הייתה שלא ובהנחה
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 :עכשיו do_markup על נסתכל בואו

/* 

    do_markup is the top-level loop for the format() method.  It 

    searches through the format string for escapes to markup codes, and 

    calls other functions to move non-markup text to the output, 

    and to perform the markup to the output. 

*/ 

static int 

do_markup(SubString *input, PyObject *args, PyObject *kwargs, 

          _PyUnicodeWriter *writer, int recursion_depth, AutoNumber 

*auto_number) 

{ 

    MarkupIterator iter; 

    int format_spec_needs_expanding; 

    int result; 

    int field_present; 

    SubString literal; 

    SubString field_name; 

    SubString format_spec; 

    Py_UCS4 conversion; 

 

    MarkupIterator_init(&iter, input->str, input->start, input->end); 

    while ((result = MarkupIterator_next( 

               &iter, 

               &literal, 

               &field_present, 

               &field_name, 

               &format_spec, 

               &conversion, 

               &format_spec_needs_expanding)) == 2) 

   { 

      if (literal.end != literal.start) { 

         if (!field_present && iter.str.start == iter.str.end) 

             writer->overallocate = 0; 

         if (_PyUnicodeWriter_WriteSubstring( 

                    writer,  

                    literal.str, 

                    literal.start, literal.end) < 0) 

                return 0; 

        } 

 

        if (field_present) { 

            if (iter.str.start == iter.str.end) 

                writer->overallocate = 0; 

            if (!output_markup(&field_name, &format_spec, 

                         format_spec_needs_expanding, conversion, writer, 

                         args, kwargs, recursion_depth, auto_number)) 

                return 0; 

        } 

    } 

    return result; 

} 
 [856-898 שורות]

 מספר מגדירה הפונקציה .הקוד של העיקרית הלולאה מתבצעת זו בפונקציה, אומרת שההערה כפי

 while לולאת הוא הפונקציה עיקר. בהמשך עליהם ארחיב. דיוק ליתר ארבעה - אותנו שמעניינים משתנים

 מסולסלים סוגריים לחפש הוא זו פונקציה של תפקידה. MarkupIterator_next לפונקציה שקוראת

 - שלנו מהמשתנים אחד של ערכו את קובעת גם זו פונקציה. אותה לפרמט צורך יש אם ולקבוע במחרוזת

literal. 
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 הסוגריים שבין הביטוי את שמפרקת עזר לפונקציית קוראת היא, בפירמוט צורך שיש קבעה הפונקציה אם

 . field_name, format_spec, conversion - שלנו האחרים המשתנים לשלושת המסולסלות

. מסולסלות סוגריים בין נמצאות שלא המחרוזות תתי את להחזיק הוא literal המשתנה של תפקידו

 .שינוי כל ללא התוצאה למחרוזת ישירות לכתוב יש אלו מחרוזות

 יכול ערכו. המסולסלות הסוגריים בין להציב שיש הביטוי של השם את מחזיק field_name המשתנה

-keyword של) מפתח או מספרים(, מספרים אוטומטית להציב המפרש על אם) ריקה מחרוזת להיות

arguments.) 

 .הפרמטר סוף עד הנקודתיים בין שמופיע מה כל הוא format_spec של ערכו

 .הפרמטר את להמיר יש כיצד שמגדיר בודד תו הוא conversion, ולבסוף

 תוצאה להלן. המפרש את וקימפלתי CPython של בקוד דיבאג הדפסות הוספתיעל מנת להציג זאת 

 :לדוגמא

>>> "Hello {0}. Your round trip flight tickets to {country!r} will cost 

you {1:.2f} USD".format("Guido", 123.456, country="The Netherlands") 

Literal:        Hello 

Field name:     0 

 

Literal:        . Your round trip flight tickets to 

Field name:     country 

Conversion:     r 

 

Literal:         will cost you 

Field name:     1 

Format spec:    .2f 

 

Literal:         USD 

 

Hello Guido. Your round trip flight tickets to 'The Netherlands' will 

cost you 123.46 USD 

 למעשה הוא זו פונקציה של תפקידה. נקראת output_markup הפונקציה, לרכיביו הפרמטר שפורק אחרי

 בתוך פרמטר של פירוש או מסוים לטיפוס המרה) אותו לפרמט יש כיצד הפרמטר מרכיבי לפרש

 לשלב שיש האובייקט נמצא - get_field_object העזר פונקציית בעזרת - זו בפונקציה(. הפרמטר

 (.בשמו השתמשנו האובייקט את לזהות כדי כה עד) במחרוזת

/* given: 

 

   {field_name!conversion:format_spec} 

 

   compute the result and write it to output. 

   format_spec_needs_expanding is an optimization.  if it's false, 

   just output the string directly, otherwise recursively expand the 

   format_spec string. 

 

   field_name is allowed to be zero length, in which case we 

   are doing auto field numbering. 

*/ 
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static int 

output_markup(SubString *field_name, SubString *format_spec, 

              int format_spec_needs_expanding, Py_UCS4 conversion, 

              _PyUnicodeWriter *writer, PyObject *args, PyObject 

*kwargs, 

              int recursion_depth, AutoNumber *auto_number) 

{ 

    PyObject *tmp = NULL; 

    PyObject *fieldobj = NULL; 

    SubString expanded_format_spec; 

    SubString *actual_format_spec; 

    int result = 0; 

 

    /* convert field_name to an object */ 

    fieldobj = get_field_object(field_name, args, kwargs, auto_number); 

    if (fieldobj == NULL) 

        goto done; 

 

    if (conversion != '\0') { 

        tmp = do_conversion(fieldobj, conversion); 

        if (tmp == NULL || PyUnicode_READY(tmp) == -1) 

            goto done; 

 

        /* do the assignment, transferring ownership: fieldobj = tmp */ 

        Py_DECREF(fieldobj); 

        fieldobj = tmp; 

        tmp = NULL; 

    } 

 

    /* if needed, recurively compute the format_spec */ 

    if (format_spec_needs_expanding) { 

        tmp = build_string(format_spec, args, kwargs, recursion_depth-1, 

                           auto_number); 

        if (tmp == NULL || PyUnicode_READY(tmp) == -1) 

            goto done; 

 

        /* note that in the case we're expanding the format string, 

           tmp must be kept around until after the call to 

           render_field. */ 

        SubString_init(&expanded_format_spec, tmp, 0, 

PyUnicode_GET_LENGTH(tmp)); 

        actual_format_spec = &expanded_format_spec; 

    } 

    else 

        actual_format_spec = format_spec; 

 

    if (render_field(fieldobj, actual_format_spec, writer) == 0) 

        goto done; 

 

    result = 1; 

 

done: 

    Py_XDECREF(fieldobj); 

    Py_XDECREF(tmp); 

 

    return result; 

} 
 [787-854 שורות]
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. render_field לפונקציה קוראת היא, הפירוש עבודת את סיימה output_markup שהפונקציה לאחר

 לפרמט רוצים שאנחנו האובייקט של__ format__-ה פונקציית את למצוא הוא render_field של תפקידה

 טיפוסים כמה של מופע הוא לפרמט רוצים שאנחנו הטיפוס האם בודקת קודם הפונקציה. לה ולקרוא

 אנחנו הללו מהטיפוסים אחד אף יורש אינו שלנו הטיפוס אם. Unicode, long, float, complex - שונים

 וקוראת__ format__ הפונקציה של מימוש הירושה בעץ שמחפשת PyObject_Format לפונקציה קוראים

 :לה

/* 

    render_field() is the main function in this section.  It takes the 

    field object and field specification string generated by 

    get_field_and_spec, and renders the field into the output string. 

 

    render_field calls fieldobj.__format__(format_spec) method, and 

    appends to the output. 

*/ 

static int 

render_field(PyObject *fieldobj, SubString *format_spec, 

_PyUnicodeWriter *writer) 

{ 

    int ok = 0; 

    PyObject *result = NULL; 

    PyObject *format_spec_object = NULL; 

    int (*formatter) (_PyUnicodeWriter*, PyObject *, PyObject *, 

Py_ssize_t, Py_ssize_t) = NULL; 

    int err; 

 

    /* If we know the type exactly, skip the lookup of __format__ and 

just 

       call the formatter directly. */ 

    if (PyUnicode_CheckExact(fieldobj)) 

        formatter = _PyUnicode_FormatAdvancedWriter; 

    else if (PyLong_CheckExact(fieldobj)) 

        formatter = _PyLong_FormatAdvancedWriter; 

    else if (PyFloat_CheckExact(fieldobj)) 

        formatter = _PyFloat_FormatAdvancedWriter; 

    else if (PyComplex_CheckExact(fieldobj)) 

        formatter = _PyComplex_FormatAdvancedWriter; 

 

    if (formatter) { 

        /* we know exactly which formatter will be called when 

__format__ is 

           looked up, so call it directly, instead. */ 

        err = formatter(writer, fieldobj, format_spec->str, 

                        format_spec->start, format_spec->end); 

        return (err == 0); 

    } 

    else { 

        /* We need to create an object out of the pointers we have, 

because 

           __format__ takes a string/unicode object for format_spec. */ 

        if (format_spec->str) 

            format_spec_object = PyUnicode_Substring(format_spec->str, 

                                                     format_spec->start, 

                                                     format_spec->end); 

        else 

            format_spec_object = PyUnicode_New(0, 0); 
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        if (format_spec_object == NULL) 

            goto done; 

 

        result = PyObject_Format(fieldobj, format_spec_object); 

    } 

    if (result == NULL) 

        goto done; 

 

    if (_PyUnicodeWriter_WriteStr(writer, result) == -1) 

        goto done; 

    ok = 1; 

 

done: 

    Py_XDECREF(format_spec_object); 

    Py_XDECREF(result); 

    return ok; 

} 
 [546-486 שורות]

 ביצועים

 כולו שכתוב string.Template על גדולים מאוד ביצועיים יתרונות לו יש C בשפת כתוב הקוד שכל מכיוון

 פירמוט את להתחיל כדי לפונקציה בקריאה הצורך - %-ב שימוש לעומת חסרון לו יש, אך. בפייתון

 יהיו str.format)(-ו % של שהביצועים מאמין אני, פנים כל על. overhead ויוצר בביצועים פוגע המחרוזת

 .גודל סדר באותו

 מחרוזות לפירמוט פייתון של האחרות ליכולות השוואה

PEP 3101 יכולות שמבחינת כך, נוספות כמה ועוד בהן תומך %-ש האופציות כל את מוסיף )(str.format 

 .string.Template-מ עוצמתי יותר והרבה % מאשר עוצמתי יותר

 .% כמו, רבים מתכנתים לסבך יכולות המחרוזת בפירמוט שנתמכות הרבות האופציות

 הטיפוסים את מגבילה לא זו שפונקציה הוא כה עד קיימות שהיו מהאופציות str.format)( של גדול הבדל

 [17]" פרימיטיבי" שאינו באובייקט נתקלים היו string.Template או % אם, כה עד. בהם להשתמש שניתן

 .str הפונקציה את עליו מפעילים היו למחרוזות אותו להמיר כדי

__ str__ של התפקיד בין הפרדה נוצרת__, format, __בפייתון לאובייקטים חדשה פונקציה שנוספה בכך

 שהוא אובייקטים של הייצוג על יותר רחבה ושליטה כוח יותר למתכנת שנותן דבר, מחרוזות ופרמוט

 .מממש

  

                                                           
 

משתמשת במושג "פרימיטיביות" כדי ליצור הפרדה בין טיפוסים "פשוטים" )אשר בנויים בשפה( לטיפוסים "מורכבים" )שנבנו על גבי פייתון לא  17
 צפה, מרוכבים( ומחרוזות.-הטיפוסים הפשוטים(. בהקשר זה בטיפוסים פרימיטיביים הכוונה היא הטיפוסים המספריים )שלמים, נקודה
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f-string 

 רקע

PEP 498 ומעלה 3.6 לפייתון רק ורלוונטי 2015 בשנת פורסם .PEP לפרמוט נוספת אפשרות להוסיף בא זה 

 ומקיפה כה עד קיימות שהיו מהאפשרויות לשימוש פשוטה יותר להיות אמורה אשר, בפייתון מחרוזות

. כה עד קיימות שהיו מהאפשרויות אחת אף להחליף בא לא זה PEP. הידוע str.format)( כמו מידה באותה

 של מחזור היא f-strings של מהתשתית הרבה. בה השימוש מאופן בא זו פירמוט צורת של שמה

 .str.format)( בעקבות שנוצרה התשתית

 שימוש

f-strings הקידומת הוספת י"ע נוצרים f או F שקיימות האחרות לקידומות בדומה, רגילות למחרוזות 

 הקידומת עם בשילוב פואנטה אין. b הקידומת עם f-strings לשלב ניתן שלא קבע PEP-ה. r, u, b - בשפה

u לשלב ניתן, לכן. יוניקוד מחרוזות הן 3בפייתון המחרוזות שכל כיוון f-strings הקידומת עם רק r או R כדי 

 .מפורמטים raw strings לייצר

 :str.format)( של לכללים זהים עקרונית f-strings של הכללים

 ( ’{‘-ו ‘}‘)  מסולסלות סוגריים בין להיות צריכים הפורמט במחרוזת הפרמטרים 

 לעשות ניתן escape השני אחרי אחד הסוג מאותו סוגריים שני שמים אם המסולסלות לסוגריים. 

 המרה למשל) הנחשקות האופציות ואחריהן נקודתיים הוספת י"ע לפרמוט נוספות אופציות לציין ניתן 

 [16](‟וכו padding הוספת 16 או 8, 2 לבסיס

f-strings ,ל בניגוד- )(str.format ,שיורץ שרירותי קוד להכיל יכולים 

 (backslash) \ להכיל יכולים לא הביטויים, לפרמוט ביטויים ציון בעת

 :דוגמאות לכמה נעבור, העיקרון את שהבנתם בתקווה

>>> def f_backslash_error(name): 

        return f'{\'name\'} has submitted a pull request' 

 

>>> f_backslash_error("Eric") 

SyntaxError: f-string expression part cannot include a backslash 

 

>>> def f_function(): 

        return f"The current PID is {os.getpid()}" 

 

>>> f_function() 

The current PID is 3340 

 

>>> def f_string(delta, target): 

        return f"{delta:04} minutes to {target}" 

 

>>> f_string(2, "midnight") 

0002 minutes to midnight 
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 מימוש

 :f-strings-ב שמשתמשת דוגמא של Bytecode-ה על נסתכל, בנוהל

 

 כשהמפרש נתקל בה:ד הפקודה החמישית, הכל כפי שהיינו מצפים. אם כן, בואו נסתכל על מה שקורה ע

TARGET(FORMAT_VALUE) { 

    /* Handles f-string value formatting. */ 

    PyObject *result; 

    PyObject *fmt_spec; 

    PyObject *value; 

    PyObject *(*conv_fn)(PyObject *); 

    int which_conversion = oparg & FVC_MASK; 

    int have_fmt_spec = (oparg & FVS_MASK) == FVS_HAVE_SPEC; 

 

    fmt_spec = have_fmt_spec? POP() : NULL; 

    value = POP(); 

 

    /* See if any conversion is specified. */ 

    switch (which_conversion) { 

    case FVC_STR:   conv_fn = PyObject_Str;   break; 

    case FVC_REPR:  conv_fn = PyObject_Repr;  break; 

    case FVC_ASCII: conv_fn = PyObject_ASCII; break; 

 

    /* Must be 0 (meaning no conversion), since only four 

       values are allowed by (oparg & FVC_MASK). */ 

    default:        conv_fn = NULL;           break; 

    } 

 

    /* If there's a conversion function, call it and replace 

       value with that result. Otherwise, just use value, 

       without conversion. */ 

    if (conv_fn != NULL) { 

        result = conv_fn(value); 

        Py_DECREF(value); 

        if (result == NULL) { 

            Py_XDECREF(fmt_spec); 

            goto error; 

        } 

        value = result; 

    } 

 

    /* If value is a unicode object, and there's no fmt_spec, 

       then we know the result of format(value) is value 

('The current PID is ') 1 LOAD_CONST 0 2 

(os) 0 LOAD_GLOBAL 2  

(getpid) 1 LOAD_ATTR 4  

 0 CALL_FUNCTION 6  

 0 FORMAT_VALUE 8  

 2 BUILD_STRING 10  

  RETURN_VALUE 12  
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       itself. In that case, skip calling format(). I plan to 

       move this optimization in to PyObject_Format() 

       itself. */ 

    if (PyUnicode_CheckExact(value) && fmt_spec == NULL) { 

        /* Do nothing, just transfer ownership to result. */ 

        result = value; 

    } else { 

        /* Actually call format(). */ 

        result = PyObject_Format(value, fmt_spec); 

        Py_DECREF(value); 

        Py_XDECREF(fmt_spec); 

        if (result == NULL) { 

            goto error; 

        } 

    } 

 

    PUSH(result); 

    DISPATCH(); 

} 
 [Python/ceval.c/ בקובץ 3454-3510 שורות]

 הוא בודק את מסכת הביטים של האופקוד כדי לדעת אם יש צורך בהמרה לייצוג מסוים -הקוד דיי פשוט 

(!r/!s/!a)   וקורא לפונקציה הנ"ל אם היא קיימת. לאחר מכן יש בדיקה האם הפרמטר של הפונקציה הוא

מחרוזת, במקרה כזה אין צורך לפרמט אותו כיוון שהוא כבר מפורמט )נעשה מטעמי אופטימיזציה(. 

 כדי לפרמט את האובייקט. PyObject_Format-ל ולבסוף, קוראים

נסתכל על המימוש  .באופקוד הזה הוא דחיפה למחסנית של התוצאההדבר האחרון שנעשה בעת טיפול 

 ונבין מדוע: BUILD_STRINGשל 

TARGET(BUILD_STRING) { 

    PyObject *str; 

    PyObject *empty = PyUnicode_New(0, 0); 

    if (empty == NULL) { 

        goto error; 

    } 

    str = _PyUnicode_JoinArray(empty, stack_pointer - oparg, oparg); 

    Py_DECREF(empty); 

    if (str == NULL) 

        goto error; 

    while (--oparg >= 0) { 

        PyObject *item = POP(); 

        Py_DECREF(item); 

    } 

    PUSH(str); 

    DISPATCH(); 

} 
 [Python/ceval.c/ בקובץ  2526-2542 שורות[

  למחרוזת ריקה עם כמה מחרוזות שנמצאות על המחסנית. joinכל מה שהקוד הזה עושה הוא לעשות 

 כלומר הפעולה של האופקוד הזה שקולה לשורה הבא בפייתון:

>>> "".join(["Finite", "List", "Of", "Values"]) 
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עושים זה לקרוא לפונקציה שכבר ממומשת בפייתון שמבצעת  f-strings-ש כל מה -ובמילים אחרות 

פירמוט לטיפוסים שונים, דחיפת התוצאה למחסנית, וקריאה לפונקציה שכבר ממומשת בפייתון ומחברת 

 [18]כמה מחרוזות ביחד. קוד מאוד מינימליסטי, מאוד פשוט, מאוד פייטוני.

 

 סיכום

f-strings  בזכות  מנצלים דברים שכבר מומשו בשפה בעברהם תוספת מאוד נעימה לפייתון. הם(

str.format  בעיקר( ומוסיפים תחביר מאוד מינימליסטי שפותר בעיות נוחות שהיו קיימות עד כה. יש להם

והמימוש   FORMAT_VALUE-ו BUILD_STRING)שני האופקודים  ביצועים טובים בגלל המימוש שלהם

 PEP 3101.( וסט נרחב של אפשרויות פירמוט, שגם הוא בא בעקבות Cשלהם בשפת 

 

 דבר אחרית

או על המימוש שלו, כעת, בסוף  CPythonטרום כתיבת המאמר לא היה לי שום ידע על המבנה של 

.  מאמר זה CPython-ב המאמר, אני מרגיש שרכשתי ידע רב על המימוש של מבנים וקונספטים רבים

 עבורי. CPythonימוד למעשה היה אמצעי לל

 

וכחודש לאחר מכן סבלתי ממשבר כתיבה שנמשך  17‘התחלתי לכתוב את המאמר באמצע אוקטובר 

הספיקה להיכנס לבטא והביאה איתה שינויים מעניינים  3.7. בזמן הזה, פייתון 18‘בערך עד סוף מאי 

הזה, אך אין לדעת מה העתיד רבים. מהסתכלות על השינויים שנעשו לא ראיתי משהו שרלוונטי למאמר 

 טומן בחובו.

מעבר לכך שכעת המאמר אולי לא רלוונטי יותר, זה גם אומר שיש הבדלים בניסוח ובסגנון הכתיבה של  

 אן החלקים השונים במאמר. אני מתנצל על כך ומקווה שתצליחו לקרוא את המאמר עד לכ

 

ות ברשימת התפוצה במייל וכן בטראקר ארצה להודות לקהילת המפתחים של פייתון שעונים על שאל

-fהבאגים ובלעדיהם לא הייתי מצליח לכתוב את המאמר הזה. בנוסף, ארצה להודות לחבר שסיפר לי על 

strings  ועל היכולות שלהם. בלעדיו לעולם לא הייתי מתעניין בכל הנושא הזה והמאמר לעולם לא היה

 נכתב.

  

                                                           
 

 18
 ולמרות שהוא עושה את אותו הדבר, הוא פחות יעיל. 3.6שהיה בגרסת האלפא של פייתוןראו נספח ב' עבור מימוש 
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 הקומפיילר של אופטימיזציות - ’א נספח

 הקומפיילר - כן לפני אליו מודע הייתי שלא במשהו נתקלתי זה מאמר כתיבת לשם שביצעתי המחקר במהלך

 !.Compile time evaluation אופטימיזציות מבצע פייתון של

 :מייצרת שהיא Bytecode-ה על ונסתכל interpolation_constant_long_string הפונקציה את נזכיר

>>> def interpolation_constant_long_string(): 

    return "Hello %s. %d is the answer to life the universe and 

everything" % ("World!", 42) 

 

>>> interpolation_constant_long_string() 

Hello World!. 42 is the answer to life the universe and everything 

 

>>> dis.dis(interpolation_constant_long_string) 
 

('Hello %s. %d is the answer to life the universe and everything') 1 LOAD_CONST 0 2 

(('World!', 42)) 4 LOAD_CONST 2  

  BINARY_MODULO 4  

  RETURN_VALUE 6  

 

 :שלה הפלט על ונסתכל נוספת פונקציה נביא

>>> def interpolation_constant_short_string(): 

    return "Hello %s" % "World!" 

 

>>> interpolation_constant_short_string() 

Hello World! 

 

>>> dis.dis(interpolation_constant_short_string) 
 

('Hello World!') 3 LOAD_CONST 0 2 

  RETURN_VALUE 2  

 פייתון של הקומפיילר! מחרוזות פירמוט התבצע לא כלל השנייה בפונקציה - להבדל לב שמתם שלא למקרה

 .התוצאה תהיה מה לדעת מראש יכול היה הוא ולכן קבועים בביטויים שמדובר זיהה

 הקומפיילר הראשון במקרה מדוע הוא זה את כשראיתם לעצמכם שחשבתם הראשון הדבר, כמוני אתם אם

 המחרוזת אם: הבאה למסקנה הגעתי שעשיתי אמפיריות מבדיקות? הזו האופטימיזציה את ביצע לא

 .אופטימיזציה בה יבצע לא הקומפיילר, תווים 20-מ יותר להיות עלולה פירמוט לה שעושים
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 :בהתאמה שלהן Bytecode-וה הבאות הפונקציות שתי בעזרת זו מסקנה אישררתי

>>> def abnormal_result(): 

      return "abcdefghijklmnopqrst%s" % "u" 

 

>>> abnormal_result() 

abcdefghijklmnopqrstu 

 

>>> dis.dis(abnormal_result) 
 

2 0 LOAD_CONST 1 ('abcdefghijklmnopqrst%s') 

 2 LOAD_CONST 2 ('u') 

 4 BINARY_MODULO   

 6 RETURN_VALUE   

 

>>> def expected_result(): 

      return "abcdefghijklmnopqrs%s" % "t" 

 

>>> expected_result() 

abcdefghijklmnopqrst 

 

>>> dis.dis(expected_result) 
 

('abcdefghijklmnopqrst') 3 LOAD_CONST 0 2 

  RETURN_VALUE 2  

 

 :הבא לקוד אותי הפנו הם CPython-ל הקשור בכל ממני יותר הרבה שמבינים אנשים ששאלתי לאחר

/* Replace LOAD_CONST c1, LOAD_CONST c2, BINOP 

   with    LOAD_CONST binop(c1,c2) 

   The consts table must still be in list form so that the 

   new constant can be appended. 

   Called with codestr pointing to the BINOP. 

   Abandons the transformation if the folding fails (i.e.  1+'a'). 

   If the new constant is a sequence, only folds when the size 

   is below a threshold value.  That keeps pyc files from 

   becoming large in the presence of code like:  (None,)*1000. 

*/ 

static Py_ssize_t 

fold_binops_on_constants(_Py_CODEUNIT *codestr, Py_ssize_t c_start, 

                         Py_ssize_t opcode_end, unsigned char opcode, 

                         PyObject *consts, PyObject **objs) 

{ 

    PyObject *newconst, *v, *w; 

    Py_ssize_t len_consts, size; 

 

    ... 

 

    /* Create new constant */ 
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    v = objs[0]; 

    w = objs[1]; 

    switch (opcode) { 

        ... 

        case BINARY_MODULO: 

            newconst = PyNumber_Remainder(v, w); 

            break; 

        ... 

    } 

    if (newconst == NULL) { 

       ... 

    } 

    size = PyObject_Size(newconst); 

    if (size == -1) { 

        ... 

    } else if (size > 20) { 

        Py_DECREF(newconst); 

        return -1; 

    } 

 

    ... 

 

    return copy_op_arg(codestr, c_start, LOAD_CONST, len_consts, 

opcode_end); 

} 

 Python/peephole.c/] בקובץ 221-318 שורות]
[19]

 

 אם. בפייתון הבינאריים באופרטורים שמשתמשים קבועים ביטויים על אופטימיזציות עושה זו פונקציה

 .התוצאה נשמטת, 20-מ יותר הוא ואם האופטימיזציה תוצאת של הגודל מחושב - לב תשימו

 :זו פונקציה של בתיעוד כתובה לכך הסיבה

 למגבלה מעבר אופטימיזציה עוברים לא( תווים של רצף הרי היא מחרוזת) רצפים שמתארים טיפוסים

 במקרים מידי גדולים יהיו( Bytecode קוד שמכילים קבצים אלו, כזכור) pyc שקבצי חשש מתוך כלשהי

 .במאמר לציין שראוי מעניין משהו שזה חשבתי, אישית. מסוימים

( בו מעוניין לא שאני Bytecode יווצר מכך וכתוצאה) הקוד על אופטימיזציות לי יבצע שהקומפיילר חשש בגלל

 הפרמטרים כל את אעביר אלא בקוד %-ב שימוש בעת קבועים בפרמטרים אשתמש לא שאני החלטתי

 .בפונקציות
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  ג כמה דוגמאות מעניינות בכל מקרה.לעיין במאמר הקצר שהוא כתב. שימו לב שזה מאמר ישן, אבל הוא מצי
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 3.6.0 פייתון של האלפא בגרסת f-string של המימוש -' ב נספח

והמקור שלהם, נתקלתי במימוש הראשוני שלהם בגרסה  f-stringsבזמן שהסתכלתי על המימושים של 

. מבלי לבזבז עוד f-stringsבגרסה זו ולראות שיפור שעשו במימוש של  bytecodeמעניין להסתכל על   .3.6.0

 של פייתון: 3.6.0a4שנעשה בגרסה  f_functionשל הפונקציה  disassembly-הרבה זמן, בואו נסתכל על ה

(‘’) 1 LOAD_CONST 0 2 

(join) 0 LOAD_ATTR 2  

(‘The current PID is ’) 2 LOAD_CONST 4  

(os) 1 LOAD_GLOBAL 6  

(getpid) 2 LOAD_ATTR 8  

(0 positional, 0 keyword pair) 0 CALL_FUNCTION 10  

 0 FORMAT_VALUE 12  

 2 BUILD_LIST 14  

(1 positional, 0 keyword pair) 1 CALL_FUNCTION 16  

  RETURN_VALUE 18  

 מה שמתרחש כאן זה הדבר הבא:

 הפונקציה את טוען הוא מכן ולאחר ריקה מחרוזת לזכרון טוען המפרש join שתופיע קבועה ומחרוזת 

 .המפורמטת במחרוזת

 הפונקציה  getpid במודל os עם רשימה בונים, מכן לאחר. מפורמטת שלה והתוצאה נקראת, נטענת 

 (PID-ה פירמוט ותוצאת “ The current PID is“ המחרוזת)המחסנית על שנמצאים הערכים

 הפונקציה Join המחסנית שעל והרשימה הריקה המחרוזת על נקראת 

 ה תוצאת מוחזרת-join 

, הוא פחות יעיל. 3.6של פייתון  release-ה הזה שקול סמנטית למה שקורה בגרסאות Bytecode-על אף שה

 ,  הכל נעשה כפעולות שרצות על המפרש. Cהסיבה העיקרית לכך היא שבמקום להיכתב כקוד 

 ים-tuple-ב כפונקציה בפיתון וכן שימוש ברשימות במקום joinטעינת כל המחרוזות, טעינת הפונקציה 

של פייתון גם  3.6ים( הן מה שגרמו לכך שבגרסה -tuple-מ )מסיבות של מימוש, רשימות הן יותר איטיות

 להיות יותר יעיל. f-stringsכדי לגרום לקוד של  BUILD_STRING הוסיפו את האופקוד


