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Кіріспе 
 

Қазіргі кездегі қарқынды жүріп жатқан жаһандану үрдісі əлемдік 
бəсекелестікті күшейте түсуде. Елбасы Қазақстанның əлемдегі бəсекеге 
қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы атты жолдауында «Білім беру 
реформасы – Қазақстанның бəсекеге нақтылы қабілеттілігін қамтамасыз 
етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап 
көрсетті.  

 Елімізде ЖОО-да білім беру саласында компьютерлік 
бағдарламалармен қамтамасыз етуді жетілдіру жəне ақпараттық-
телекоммуникациялық желілерді дамытуға арналған көптеген жұмыстар 
атқарылуда. Сондай-ақ, келешекте материалдық-техникалық 
қамтамасыздандыру жұмыстары интернет желісін қолданудың сапалы 
жолдарын жетілдіру, пəн дəрісханалары мен зертханаларды 
компьютерлендіру, мультимедиалық кабинеттер түрінде жабдықталған 
электрондық оқу залдарын құруға негізделген. Білім беру үрдісін 
ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы 
дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра 
отырып, оқу-тəрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын 
жоғарылатуды көздейді. Оқу құралында қазіргі заманғы технологиялар 
мен бағдарламалау əдістерінің теориялық негіздері, бағдарлама жасаудың 
практикалық мəселелері, сондай-ақ Python жоғары деңгейдегі тілде негізгі 
алгоритмдік құрылымдар мен оларды жүзеге асыру қарастырылған.  

Онда компьютерлік бағдарламаларды əзірлеу ерекшеліктері жəне 
Python тілінің тиісті нұсқаулары, осы тілдің негізгі құрылымы (жолдар, 
тізімдер, сөздіктер, файлдар), бағдарламалаудың типтік есептері жəне 
оларды шешу əдістері, сондай-ақ функцияларды қолдану негізінде 
бағдарламаны жетілдіру мəселелеріне тоқталған. Графикалық 
пайдаланушы интерфейсі бар Python тілінде бағдарламаларды əзірлеу 
əдістемесі жүйелі  баяндалған. 

Бағдарламалаудың теориялық негіздерін қарастыру көптеген 
мысалдармен, бағдарламаларды жасау тəсілдерін суреттейтін, сонымен 
қатар білім алушылардың  практикалық бағдарламалау дағдыларын 
қалыптастыруға мүмкіндік беретін өз бетінше орындау тапсырмаларымен 
сүйемелденеді.  

Оқу құралының материалдары түсінікті жəне оқуға жеңіл жазылған. 
Оқу құралы жоғары оқу орындарының 5В070300 - «Ақпараттық 

жүйелер» мамандығының білім алушыларына, оқытушыларына жəне осы 
бағытта қызығушылығы бар оқырмандарға  арналған. 
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Тақырып1.Бағдарламалау негіздері 
 
1.1 Бағдарламалау тілдерінің қысқаша тарихы 
Программист құралы компьютер, сондықтан оның құрылғысын 

қысқаша қарастырайық. Компьютердегі барлық есептеулер орталық 
процессормен жасалады. Бағдарламалы файлдар тұрақты жадта (қатты 
дискіде) сақталады, ал орындау кезінде уақытша (жедел) жадқа жүктеледі. 
Ақпаратты компьютерге енгізу пернетақтаның (енгізу құрылғысының) 
көмегімен, ал шығару – монитордың (шығару құрылғысының) көмегімен 
жүзеге асырылады. 

Компьютер сигналдардың екі түрімен жұмыс істей алады: 1 немесе 0 
(машина коды). Адам үшін 10101010100101010 түріндегі  
бағдарламаларды  жазу қиын, себебі  оның ойлауы басқаша жасалған, 
сондықтан адам үшін машиналық тілдегі компьютерге түсінікті 
бағдарламалау тілдерінің бағдарлама-трансляторлары пайда болды.  
Машина деңгейіне жақындатылған бағдарламалау тілдері төменгі 
деңгейдегі  тілдер деп аталады (мысалы, ассемблер тілі). Адамның 
ойлауына жақынырақ тілдердің басқа түрі - жоғары деңгейдегі тілдер. 
(мысалы, Python, Java, C#).  

Бағдарламалау тілдерінің қызықты тарихы бар. Олар бос жерде емес, 
сол кезде оларды əзірлеушілер алдында тұрған нақты міндеттерге сүйеніп 
жасалады, осыдан қолдану саласы бойынша бағдарламалау тілін таңдау 
қажеттілігі туындайды.  Бүгінгі күні мыңдаған бағдарламалау тілдері бар, 
бірақ олардың кейбірі ғана ең үлкен рөл атқарды.  

 
Кесте 1. Танымал бағдарламалау тілдері 
 

Бағдарламалау 
тілі 

Қызметі Артықшылығы Жылдары 

Ассемблер тілі 
 
 
Fortran 

Өте шектеулі 
ресурстары бар 
микропроцессорлар 
Математикалық 
есептеулер 

 50 жылдар 

Basic 
Pascal 
 
C 
 

Бағдарламалау тілін 
оқыту үшін 
 
Жүйелік 
бағдарламалау 
(драйверлер т.б.) 

 60-70 жылдар 
 
 
UNIX ОЖ 

 
C++ 
 
 
 

Обьектіге бағыталған 
бағдарламалау тілінің 
барлық мүмкіндіктерін 
жүзеге асырады. 

Үлкен бағдарламаларда 
сұраныс көбейді 

80- жылдар 
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Жалғасы  
Java Бизнеске араналған ірі 

бағдарламалар жазу 
үшін 

Бағдарламашылардың 
қажеттілігі жəне 
үйлесімділігі  бойынша  
Кофе машинасын 
автоматтандыру үшін 

90-жылдар 

Python Жалықтырмалы іс-
əрекетті 
автоматтандыру үшін, 
бағдарламалауды 
оқыту үшін 

 Дербес 
компьютер, 
интернет 

PHP Динамикалық 
сайттарды өңдеу  

  

С# Бизнеске арналған ірі 
бағдарламалар жазу 
үшін, Java-мен 
ұқсастықтары көп, 
Microsoft өнімдеріне 
тəуелділік 

Жалпылау жəне біріктіру 2000 жылдар 

 
Бұдан бұрын біз компьютермен қарым-қатынастың басталуы 

машиналық код болғанын айттық. Содан кейін жиырмасыншы ғасырдың 
50-ші жылдарында машиналық деңгейге ең жақын ассемблердің төменгі 
деңгейлі тілі пайда болды. Ол процессорға байланысты, сондықтан оны 
зерттеу процессордың архитектурасын зерттеуге тең. Ассемблер тілінде 
бүгін де бағдарламалар жазады, ол өте шектеулі жады ресурстары бар 
шағын құрылғылар (микроконтроллерлер) жағдайында таптырмайтын 
болады.  

 Келесі кезең-математикалық есептеулерге арналған Фортран тілінің 
пайда болуы.  

 Уақыт өте келе жаңа кадрларға деген қажеттілік пен 
бағдарламалауды оқыту қажеттілігі өсті. Ассемблер немесе Фортран 
тілінде оқыту көп күш талап етті, сондықтан 60-70 жылдары Basic, Pascal 
тілдері оқыту үшін пайда болады. Pascal тілі əлі күнге дейін мектептерде 
бағдарламалауды оқытудың негізгі тілі ретінде пайдаланылады. 

Осы уақытта операциялық жүйелерді əзірлеу саласында зерттеулер 
жүргізілуде, бұл UNIX жүйесінің пайда болуына əкелді. Бастапқыда бұл 
операциялық жүйе ассемблер тілінде жазылған, бұл оның модификациясы 
мен зерделенуін қиындатқан. Кейіннен UNIX операциялық жүйесі кең 
таралған. (қазіргі уақытта оның GNU/Linux клондары көп танымал) 

Сонымен бірге С тілін қолданатын бағдарламашылар пайда болды. 
Бұл тілде бағдарламаларды жазу бағдарламашыдан жақсы біліктілікті 
талап етті, себебі байқалмаған қате бағдарлама жұмысында елеулі 
салдарларға əкелуі мүмкін. Əлі күнге дейін С тілі жүйелік бағдарламалау 
үшін көш бастап келеді. 
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Келесі кезең (80-ші жылдар) ірі өнеркəсіптік бағдарламаларды 
құруды оңайлатуға тиіс объектіге бағытталған бағдарламалаудың (ОББ) 
пайда болуымен сипатталады. Ғалым  Б. Страуструп С тіліне ОББ қосу 
арқылы осы тілді кеңейтті. Жаңа тіл С++атауын алды.  

 90-шы жылдары дербес компьютерлер мен Интернет желісі пайда 
болып, соған байланысты жаңа технологиялар мен бағдарламалау тілдері 
талап етілді. Осы сəтте жүйеге көп зақым келтірмей, ірі қосымшаларды 
жазуға мүмкіндік беретін Java тілі танымал болды. Java тілі С++ жəне 
интернет желісінің дамуымен құрылған. Бұл тіл өз бағдарламаларының 
үйлесімділігімен  сипатталады, яғни Java бағдарламасын дербес 
компьютерде жазып, оны Java виртуалды машинасы бар болса, 
кофемашинада іске қосуға болады. 

Java - мен бір уақытта Python пайда болды. Тілді құрастырушы-
математик Гвидо ван Россум бағдарламалауға арналған ABC тілін 
əзірлеумен ұзақ уақыт айналысқан.  

Интернет желісінің өсуімен динамикалық сайттарды құру қажет 
болды-қазіргі таңда веб-сайттарды əзірлеу кезінде көшбасшы болып 
табылатын PHP бағдарламалаудың серверлік тілі пайда болды. 

2000 жылдары ірі корпорациялардың айналасында технологияларды 
біріктіру үрдісі байқалды. Осы уақытта  NET.платформасында  С# тілі  
дами бастады. 
 
1.2.Бағдарлама түсінігі жəне оны жазу үшін орындалатын қадамдар 
Бағдарлама дегеніміз не жəне оны жазу үшін қандай қадамдар қажет? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1.- Бағдарламаны əзірлеу алгоритмі 
Бірінші қадамда программистте "шикі" деректер жиынтығы болады. 

Бұл, мысалы, бытыраңқы бухгалтерлік есептер, статистика жəне т.б. болуы 
мүмкін. Салат дайындау бағдарламасының жазуын салыстырайық: «шикі» 
көкөністер бар, оларды  жуып, кесу керек, яғни құрылымдау керек. 

Содан кейін, тапсырманы жеке шағын тапсырмаларға бөлуге болады. 
Шағын есептерді шешіп, олар жұмыс істейтінін тексеріп жəне оларды 

Құрылымдалған 
деректерге  қолданылатын 
операциялар жиыны-

алгоритмдер 

"Шикі" деректер Құрылымдалған 
деректер 
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қайта біріктіреміз. Ғылыми тілде бұл талдау жəне синтез деп аталады. 
Тəжірибемен шағын тапсырмаларды бөлу жəне табу қабілеті келеді. 

Одан əрі, программист алгоритмді жүзеге асырады, яғни қойылған 
міндетке сүйене отырып, құрылымдалған деректерді өңдеу үшін іс-
əрекеттер жиынтығын құрады. Деректер құрылымын дұрыс таңдау 
алгоритмді құруға (таңдауға) əсер етеді. Бағдарламалау тілінің күші 
ішінара ол жұмыс үшін ұсынатын деректер құрылымдарында болып 
табылады.  

Алгоритм жасалғаннан кейін жəне бағдарлама жұмыс істеп 
болғаннан кейін (оның жұмысының нəтижесінде дұрыс жауап алынады), 
əдемі жəне ыңғайлы интерфейс жасауға болады. Визуалды орта 
бағдарламалауды зерттеуге ықпал етеді деген пікір жиі кездеседі. Бұл 
пікірмен келіспеуге де болады, өйткені визуалды орта басым болып, оны 
меңгеруге зерттеуге көп күш жұмсалады да, құрылымдау жəне 
алгоритмдеу қосалқы орында қалып қояды. Қарапайымдылық сервер 
жағында жұмыс істейтін күрделі зияткерлік алгоритмдерді жасырады. 

Бағдарламаны əзірлеудің қарастырылған алгоритміне сүйене 
отырып, біз курсымызды құрамыз. Деректер құрылымын зерттеуден 
бастайық, алгоритмдерді қосамыз, ал графикалық интерфейсті құрумен 
аяқтаймыз. 
 

Бақылаусұрақтары: 
 
1. Бағдарламалау түсінігі 
2. Алғашқы бағдарламашылар  
3. Бағдарламалаудың даму тарихы 
4. Жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдері 
5. Төменгі деңгейлі бағдарламалау тілдері 
6. Деректер құрылымы ұғымы 
7. Алгоритм ұғымы 
8. Бағдарлама жасау қадамдары 
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Тақырып2.Python бағдарламалау тілімен танысу 
 
«Python» — ең жаңа, заманауи бағдарламаллау тіліне жатады. Бұл 

тілді ең алғашында Ван Россум атты нидерландық адам ойлап тапқан. 
Python — жоғары дəрежедегі бағдарламаллау тілі. Python тілі қазіргі кезде 
ең көп таралған бағдарламалау тілі болып саналады. Бұл тілде жасалған ең 
атақты бағдарлама ол бəріміз білетін Instagram əлеуметтік желісі. Python-
ды қолданатын компанияларға Google, Facebook, Yahoo, NASA, Red Hat, 
IBM, Instagram, Dropbox, Pinterest, Quora, Яндекс, Mail.Ru т.б келтіре 
аламыз. 

Python бағдарламалау тілінің қолданылу салалары: 
1. Жүйелік бағдарламалау 
2. Графикалық интерфейсі бар бағдарламаларды əзірлеу 
3. Динамикалық веб-сайттарды əзірлеу 
4. Компоненттерді біріктіру 
 5. Деректер базасымен жұмыс істеу үшін бағдарламаларды əзірлеу 
 6. Прототиптерді жылдам құру 
7. Ғылыми есептеулер үшін бағдарламаларды əзірлеу 
8. Ойындарды əзірлеу 
 

Python тілінде бағдарламаларды орындау үшін бізге не қажет? 
 Бұл сұраққа жауап бермес бұрын, компьютерде бағдарламаның іске 

қосылуын қарастырайық.  Бағдарламаларды орындау операциялық 
жүйемен (Windows, Linux жəне т.б.) жүзеге асырылады. Операциялық 
жүйенің міндеттеріне бағдарлама үшін ресурстарды бөлу (жедел жады 
жəне т. б.), енгізу/шығару құрылғыларына кіруге тыйым салу немесе 
рұқсат беру кіреді. 

Python тілінде бағдарламаларды іске қосу үшін Python 
интерпретаторы (виртуалды машина) бағдарламасы қажет. Бұл бағдарлама 
Python-бағдарламашыдан операциялық жүйенің барлық ерекшеліктерін 
жасырады, сондықтан Windows жүйесінде Python бағдарламасын іске 
қосуға болады, мысалы, GNU/Linux-та да бірдей нəтиже алуға болады. 

Python интерпретаторын жүктеу жəне орнату http://python.orgресми 
сайтынан тегін болады. Жұмыс істеу үшін бізге Python 3 немесе одан 
жоғары нұсқасының интерпретаторы қажет 

Бағдарламаны орнатқаннан кейін IDLE интерактивті графикалық 
ортасын іске қосыңыз (3-сурет) жəне командаларды енгізу үшін 
төмендегідей шақырудың пайда болуын күтіңіз:  
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Сурет 2. – Python шақыруы 

 

 
Сурет 3. – Python бағдарламасы 

 
Оқытудың ең басында Python-ды  əдеттегі интерактивті калькулятор 

ретінде ұсынуға болады. Интерактивті режимде IDLE келесі 
математикалық өрнектердің мəнін табамыз. Өрнек жиынтығы 
аяқталғаннан кейін, нəтижені экранға енгізуді жəне шығаруды аяқтау үшін 
Enter пернесін басыңыз. 
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Сурет 4.-  Интерактивті режим 
 

Алдыңғымысалдатөменгіастысызуменсоңғыалынғаннəтижекөрсетіле
ді.   

Егерқандайдабірсебеппенкомандаенгізукезіндеқателікжасаса, 
ондаPythonбұлтуралыхабарлайды: 

 

 
 

 Қателерді жасауға қорықпаңыз! Python түзетеді жəне назар аудару 
керек екенін көрсетеді. 

Математикалық өрнектерде операндтар ретінде бүтін сандарды (1, 4, 
-5) немесе заттай (бағдарламалауда оларды өзгермелі нүктелі сандар деп те  
атайды) қолдануға болады: 4.111, -9.3. Python сандарында қол жетімді 
математикалық операторлар 2-кестеде көрсетілген. 
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Кесте 2. Математикалық операторлар 

Оператор Сипаттамасы 
 
+ 

Қосу 

- Азайту  
/ Бөлу (нəтижесінде нақты сан) 
// Төмен дөңгелектеу арқылы бөлу 
** Дəрежелеу 
% Бөлуден қалған қалдық 

 
 

Егер операндтардың біреуі нақты сан болса, нəтижесінде нақты сан 
алынады.   

Жаттығу ретінде өрнек мəнін табыңыз 2+56*5.0-45.5+55.   
Python математикалық өрнектерін есептеу кезінде операциялардың 

басымдығын сақтайды: 

 
Есептеу тəртібінде күмəн болған жағдайда, дөңгелек жақшалар 

түріндегі басымдықты белгілеу артық болмайды.  Бағдарламалау 
терминдерінде көрсетілгендей, тек біз деректердің сандық типімен (бүтін 
int түрі жəне float нақты түрі), яғни осы мəндерде орындауға болатын 
көптеген сандық мəндермен жəне көптеген математикалық 
операциялармен таныстық.  
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Python тілі кірістірілген деректер түрлерінің үлкен таңдауын 
ұсынады. 

Y=x+3*6 өрнегін қарастырайық, мұнда y жəне x сандық түрдің 
мəндері болуы мүмкін айнымалы болып табылады. Python тілінде y мəнін 
x тең 1 кезінде келесідей есептеуге болады: 

 

 
Python үшін мұндай айнымалылар анықталмаған болса, мəнде 

айнымалыны пайдалануға болмайды.  Y айнымалысының мазмұнын 
интерактивті режимде оның атын тергенде көруге болады.  Айнымалы 
аттарын программист ойлап табады, бірақ атаумен байланысты бірнеше 
шектеулер бар. Айнымалы атаулары ретінде Python үшін белгілі бір 
мағынаға ие кілт сөздерді қолдануға болмайды (бұл сөздер IDLE- де 
қызғылт сары түспен боялады): 

 

 
 

Содан кейін біз жиі Фаренгейт жəне кері градус шкаласында 
Цельсий бойынша градустарда шкаладан аударма формуласына жүгінеміз. 
Цельсий градусынан (TC) Фаренгейт (TF) градустарына аудару формуласы 
бар:   

 
TF = 9/5 * TC + 32  

 
TC 26 тең TF мəнін табамыз. Cel атымен айнымалыны құрамыз. 
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Python айнымалылармен  қалай жұмыс істейтіндігіне толығырақ 

тоқталайық. Мұнда басқа бағдарламалау тілдерінен ерекшеленетін 
маңызды ерекшелігі бар.  Бұрын біз Python – объектілі-бағытталған 
бағдарламалау тілі деп айттық. Бұл немен өрнектеледі? 

Cel = 26 берілген сəтте компьютер жадында кейбір мекен-жайда 
орналасқан (шартты түрде оны id1 ретінде белгілейміз), int бүтін 26 типті 
мəні бар объект құрылады. Содан кейін cel атымен айнымалы құрылады, 
оған id1 объектісінің мекенжайы беріледі. Python айнымалылары 
объектілер адрестерін қамтиды немесе айнымалылар объектілерге сілтеме 
жасайды деп айтуға болады.  Үнемі басында бұл модельді сақтай отырып, 
жеңілдету үшін айнымалы мəні бар деп айтуға болады. Келесі өрнектің 
нəтижесі  cel айнымалысына  72 мəнін меншіктеу болып табылады, яғни 
алдымен оң жақ бөлігі есептеледі, содан кейін нəтиже сол жақ бөлігіне 
беріледі. 

 
Сəл күрделі мысал қарастырайық. Diff айнымалысының орнына 20 

бүтін мəнін қояды: 
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Есептеу аяқталғаннан кейін Python жады келесі түрге ие болады:  
 
Біз есептеулерді жалғастырамыз. Diff айнымалысына  5 мəнін 

меншіктейміз жəне double жəне diff айнымалыларының мазмұнын көреміз. 

 
Diff айнымалысына 5 мəнін меншіктеу кезінде жадыда 5 бүтін мəні 

бар id3 мекен-жайы бойынша объект жасалады. Содан кейін diff 
айнымалысының мазмұны өзгереді, id1 мекенжайының орнына id3 
мекенжайы жазылады. Сондай-ақ, Python id1 мекен-жайы бойынша 
объектіге ешкім сілтеме жасамайды жəне сондықтан оны жадыдан алып 
тастайды (қоқысты автоматты түрде жинайды). 

Python бар сандық нысандарды өзгертпейді , жаңасын  жасайды Бұл 
сандық деректер түрінің ерекшелігі-бұл түрдегі объектілер өзгермейтін 
болып табылады. 

Жаңадан бастаған  бағдарламашыларда келесі есептеулерді 
орындағанда  түсінбеушілік жиі болады: 

 
Егер алдымен оң жақ бөлігі есептелгенін еске түсірсеңіз, бəрі оңай 

түсіндіріледі. 
Python функциясы-бағдарламаларды жазу үшін негіз. Функцияны 

немен салыстыруға болады? "Қара жəшікке" ұқсастық байқалады, біз 
кіріске не түсетінімізді жəне шығуда не болатынын білеміз, ал "қара 
жəшіктің" ішкі жағы бізден жиі жасырын болады. Мысалы-банкомат. 
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Банкоматтың кіруіне пластикалық карточка (пин-код, ақша сомасы) 

түседі, шығуда біз сұратылған соманы алуды күтеміз. Бізді банкоматтың 
жұмыс істеу принципін ол іркіліссіз жұмыс істеп тұрғанда қатты 
қызықтырмайды. 

Abs ()  функциясын қарастырайық, кірісте бір аргумент – сандық 
түрдегі объект жəне осы объект үшін абсолюттік мəнді қайтарады. 

Аргументі -9 болатын Abs() функциясын шақыру мысалы: 

 
Python тілінің бірнеше танымал математикалық функцияларын 

қарастырайық.  pow (x, y) X мəнін y дəрежесіндегі қайтарады. X**y 
жазбаларына баламалы. 

 
round (number) үтірден кейін 0 санға дейін дөңгелектейді.  Екі 

аргументпен байланысты болуы мүмкін: round (number [, ndigits]), мұнда 
ndigits-үтірден кейінгі таңбалар саны. 
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Python күрделі математикалық өрнектерді құрастырудан басқа, 
функциялардың шақыру нəтижелерін басқа функциялардың аргументтері 
ретінде қосымша айнымалыларды пайдаланбай жіберуге мүмкіндік береді: 

 
 Сурет 5. Шақыру мысалы жəне өрнекті есептеу реті 

 
4-суретте шақыру үлгісі жəне өрнектерді есептеу тəртібі көрсетілген. 

Бұл мысалда сандық объектілер орнында (-2, 4.3) функциялардың 
шақырулары немесе олардың комбинациялары болуы мүмкін, сондықтан 
олар да есептеледі. Бағдарламаларды жазу кезінде əр түрлі нысандарды 
түрлендіру қажет. Өйткені біз тек сандық объектілермен таныстық, 
сондықтан оларды түрлендіру үшін функцияларды қарастырамыз. 

int () аргументтер берілмеген болса, саннан немесе жолдан немесе 0-
денжасалған бүтін элементті қайтарады. 

float () саннан немесе жолдан жасалған өзгермелі нүктелі санды 
қайтарады. 

Мысалдарды қарастырайық: 

 
Жаттығу ретінде келесі өрнектердің мəнін табыңыз: 
pow(abs(-5) + abs(-3), round(5.8))  
int(round(pow(round(5.777, 2), abs(-2)), 1)) 
Функциялар жұмысының сипаттамасын қайдан алуға болады? 

Бағдарламашылар бұл үшін құжаттаманы пайдаланады. Python 
функциясына арналған құжаттама help () функциясының аты кіретін 
функцияның көмегімен туындауы мүмкін: 
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Мұқият оқырман интерактивті режимде бұрын орындалған сөйлемге 

өзгерістер енгізуге болмайтынын байқады. Өрнек қайта таңдап, оны бастау 
керек. Бағдарламалар үлкен болған жағдайда, кеңейтілуі .py. болатын 
бөлек файлдарды пайдалану ыңғайлы. 

IDLE мəзірінде File New File құралын таңдаңыз. 
 

 
 
Келесі кодты терейік: 

 
 
Редактор мəзірінде Save As таңдап, файлды еркін директорияға 

myprog1.pyатымен  сақтаңыз.  Ескі IDLE нұсқаларында файлдағы 
кеңейтімді қолмен жазуға тура келеді.  Бағдарламаны өңдеу мəзірінде 
орындау үшін Run -> Run Module (немесе <F5>) түймесін басыңыз. 
Бағдарлама жұмысының нəтижесі интерактивті режимде көрсетіледі: 
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Мұнда біз оған аргумент ретінде жіберілген айнымалылардың 

мазмұнын көрсететін print () функциясымен танысуымыз керек. 
Интерактивті режимде біз жай ғана айнымалы атауын тердік, бұл оның 
мазмұнын экранға шығаруға əкелді. Себебі, Python интерактивті режимде 
print () қызметіне шақыруды өз бетінше орнатады, ал файлда оны қолмен 
жасауға тура келеді. 

Енді бөлек файлда функцияларды жасау жəне оларды қалай шақыру 
керек екендігін талдайық. 

Төмендегідей коды бар (функцияның денесі төрт бос орынмен 
бөлінуі тиіс)myprog.py файлын құрайық: 

 
Бағдарламаны F5 көмегімен іске қосыңыз. Интерактивті режимде 

бағдарлама орындалғанын көреміз, бірақ ештеңе экранға шығармады. 
Дұрыс, өйткені біз функцияны шақырмадық! 

 
Бағдарлама интерактивті режимде іске қосылғаннан кейін, əр түрлі 

аргументтермен f() функциясын шақырыңыз: 
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Барлығы жұмыс істейді! Енді файлдағы f() функциясын шақырыңыз, 

бірақ print () туралы ұмытпаңыз. myprog.py файлыныңжаңартылған 
нұсқасы: 

 

 
F5 көмегімен бағдарламаны іске қосып, интерактивті режимде 

нəтиже көрсетілгенін көреміз. 

 
 
Енді айнымалының  көріну аймағы туралы сөйлесейік. Айнымалы 

жергілікті (функцияның ішінде ғана көрінеді), егер оған мəн 
функциялардың ішінде берілсе, басқа жағдайда – айнымалы жаһандық, 
яғни барлық бағдарламада, оның ішінде функцияның ішінде көрінеді. 

Мысал қарастырайық. myprog.py атауымен берілген жеке файлға 
келесі кодты жазайық: 
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Print () функциясында үтір арқылы берілген бірнеше аргумент болуы 

мүмкін. Бір тырнақшаға жол салынады.   
Бағдарламаны орындағаннан кейін келесі нəтиже аламыз: 

 
Функцияның ішінде біз жаһандық a айнымалысына қарап, оның 

мəнін экранға шығара алдық. Бұдан əрі функцияның ішінде y жергілікті 
айнымалысы құрылады, оның аты жаһандық айнымалының атымен сəйкес 
келеді – бұл жағдайда y-ке жүгінген кезде жергілікті айнымалының 
мазмұны шығарылады, ал жаһандық өзгермеген күйінде қалады.  
Функцияның ішінде жаһандық айнымалы мазмұнын өзгертуді қаласаңыз, 
қалай болады? Төменде global кілт сөзін қолдану арқылы осындай 
өзгерістің мысалы көрсетілген: 
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Функциялар бағдарлама кодын қысқарту үшін жиі пайдаланылады, 
мысалы:  

 
Келесі кодты əр түрлі аргументтері бар функцияны  үш рет шақыруға  

болады: 

 
 
Файлда print () функциясын шақыруды белгілеуді ұмытпаңыз. 
 
2.1-жаттығу  
Жеке файлда Цельсий шкаласы бойынша градустарды Фаренгейт 

шкаласы бойынша градустарға ауыстыратын функцияны мына формула 
бойынша жасаңыз: TF = 9/5 * TC + 32  

2.2 жаттығу 
Квадрат ауданы  мен периметрін есептейтін функцияны бөлек 

файлда жасаңыз.  
2.3-жаттығу  
Үш санның орташа арифметикалық санын есептейтін функцияны 

бөлек файлда жазыңыз. 
2.4-жаттығу 
 Үш санның орташа арифметикалық санын есептейтін функцияны 

бөлек файлда жазыңыз. Кез келген мəндер беріп, шақыру кезінде кілттік 
аргументтерді  пайдаланыңыз. 
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Тақырып3.Жолдар жəне оларға қолданылатын операциялар 
 
Python мəтіндерді өңдеу үшін жиі қолданылады: мəтінде іздеу, 

мəтіннің жекелеген бөліктерін ауыстыру жəне т. б.Python мəтінімен жұмыс 
істеу үшін str мəліметтерінің арнайы жол түрі қарастырылған.  

 Мəтін бір немесе екі тырнақшаға қойылса, Python жол нысандарын 
жасайды: 

 
Python тырнақшасыз мəтінді айнымалы деп бағалайды жəне оның 

мазмұнын экранға шығаруға тырысады (егер мұндай айнымалы жасалған 
болса)): 

 

 
Бос жолды жасауға болады: 

 
Python жолымен жұмыс істеу үшінкөптеген кіріктірілген функциялар 

қолданылады, мысалы, len(). Бұл функция аргумент ретінде берілетін 
жолдың ұзындығын анықтайды. 
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Мысалы, егер біз бірнеше жолды бір жолға біріктіргіміз келсе, 

Python оны конкатенация операциясы арқылы жасауға мүмкіндік береді 
(əдеттегі таңба + жолдар үшін): 

 
Есіңіздеболса, операциялардеректертипіне байланыстыекенінайтқан 

болатынбыз  Белгілі бір түрдегі нысандардың үстінен тек белгілі бір 
операцияларды жүргізуге болады: сандар-бүктеу, көбейту жəне т. б. 
осылайша, жолдар үшін + таңба жолдарды біріктіріледі, ал сандар үшін-
оларды бүктеу. Ал сан мен жолды қосу:  

 
Бұл жерде Python біз одан не сұрап тұрғанымызды түсінбейді: 

сандарды қосу немесе жолдарды біріктіру. Мысалы, біз жолдарды 
біріктіруді қалаймыз. Бұл үшін str () функциясы арқылы 5 санын '5' 
жолына түрлендіріп, біріктіреміз: 
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Бұл таңбалар туралы білу пайдалы, өйткені олар жолдармен жұмыс 

кезінде жиі қолданылады:   
 
\n - Жаңа жолға өту 
 \t - табуляция белгісі  
\ \ - солға көлбеу сызық  
\ '- бір тырнақшаның символы  
\ " -Қос тырнақшаның символы 
Print () функциясы арнайы таңбаны танып, жол аудармасын жасай 

алды. 
Тағы бірнеше мысал қарастырайық: 

 
Print() бос орын бөлгіші ретінде пайдаланады, біз Sep=':'параметрінің 

мəжбүрлі мəнін өзгерту арқылы бөлгішті өзгерте аламыз.  Демек, 
қорытынды: құжаттаманы оқу пайдалы.  

Біздің интерактивті бағдарламаларымызға қосамыз, яғни 
пайдаланушыдан пернетақта мəнін енгізуді өтінеміз. Бұл үшін Python 
арнайы input функциясы бар(): 

 
Мысалы, біз input() функциясын шақырдық жəне оның жұмысының 

нəтижесін s айнымалысын берді. Содан кейін пайдаланушы пернетақтадан 
мəнді енгізіп, Enter-ді басады, яғни енгізуді аяқтады. Айнымалы мазмұнды 
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экранға шығарды. Нысан түрін анықтауға мүмкіндік беретін type () 
функциясын шақырды. Бұл жол екенін көрдік. 

 
Бұл мысалда пайдаланушы енгізу алдында шақыру жолын 

шығаратын input () функциясының кіріс аргументі қолданылады: "санды 
енгізіңіз:".  Пернетақтадан мəнді енгізгеннен кейін біз оны 5 санымен 
қосуға тырысамыз, ал күтілетін нəтиженің орнына қате туралы хабар 
аламыз. Жол жəне сандық нысандар үшін + операциясын пайдалану Python 
қадамға əкелді.  

Типтерді түрлендіреміз: 

 
 
3.1-жаттығу  
Пайдаланушыдан өз атыңызды енгізуді сұраңыз жəне содан кейін 

экранда көрініс жолын көрсетіңіз: Hi, <аты>! Орнына <аты> пайдаланушы 
пернетақтадан енгізгенін көрсету керек. 

Жолдармен танысып, оларды жасауды үйрендік. Енді оларға 
қолданылатын операцияларды қарастырайық. 

Жолдың əрбір символының өзінің реттік нөмірі (индексі) болады. 
Символдарды нөмірлеу нөлден басталады. Енді біз берілген жол таңбасына 
келесі түрде жүгіне аламыз: 
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Шаршы жақшада символдың индексі көрсетіледі. Нөлдік индекс-

жолдың бірінші əрпі. А -1 индекс? Сіз соңғы деп болжай аласыз. Егер теріс 
индексті көрсеңіз, оның оң аналогын жолдың ұзындығы + теріс индекс 
ретінде анықтауға болады.  

Python үшін жол обьектілерімен  жұмыс істеу сандық обьектілермен 
жұмыс істеуден өзгешелігі жоқ. 

S айнымалы мəнін өзгертеміз. Id2 мекенжайы бойынша жаңа жол 
обьектісі құрылады (алдыңғысы өзгертілмейді) жəне бұл мекен-жай s 
айнымалысына жазылады. 

Біз жолдарды қалай өзгертуге болатынын түсінбес бұрын: 

 
s[1:3] – 1 индексінен бастап 3 индексімен (қоса емес) аяқталатын s 

жолын кесу. 
Бөліктермен əр түрлі манипуляциялар жасауға болады: 
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Жолдағы бірінші таңбаны қалай өзгертуге болады? 

 
 
3.2-жаттығу  
Пернетақтадан енгізілген үш санның (int, float типті) қосындысын 

жəне көбейтіндісін анықтайтын бағдарламаны жазыңыз. 
 

Бақылаусұрақтары: 
 
1. Жолдар түсінігі 
2. Жол функциясы 
3. Python - да  жолдармен жұмыс 
4. Жолдарға қолданылатын операциялар 
5. Жолдармен жұмыс кезінде қолданылатын таңбалар 
6. input () функциясы 
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Тақырып4.Қатынас операторлары 

 
Сандарды салыстыруға болады. Python-да бұл үшін 3- кестеде 

көрсетілгендей  салыстыру операциялары бар: 
 
Кесте 3. Қатынас операторлары 

Қатынас таңбасы Қатынас 
> артық 
< кем 
>= Артық немесе тең 
<= Кем немесе артық 
== тең 
!= Тең емес 

 
Интерактивті режимде екі санды салыстырайық:  

 
Python салыстыру дұрыс жағдайда True (ақиқат = = 1) жəне басқа 

жағдайда False (жалған = 0) қайтарады. True жəне False bool деректердің 
логикалық  типіне жатады. 

 
Енді күрделі логикалық өрнектерді қарастырайық. 
Логикалық пікір (предикат)- ол шынайы немесе жалған деп айтуға 

болатын кез келген хабарлы сөйлем. 
Мысалы, пікір: "6 — жұпсан". Шынайынемесежалған? Əлбетте, бұл 

шынайы. Ал пікір: "6 артық 19"?  Пікір жалған.  
"Оның көгілдір көзі бар"деген сөз тіркесі бар ма? Кім бар деп 

сұрағым келеді? Бұл фразада ешқандай айырмашылық жоқ, сондықтан ол 
пікір емес.  
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Бұдан əрі пікірлерді біріктіруге болады. "Ербол – дəрігер", "Ербол – 
шахматист" деген сөздерді байламдар жəне, немесе арқылы біріктіруге 
болады.   

 
"Ербол - дəрігер жəне шахматшы". Егер "Ербол – дəрігер" жəне 

"Ербол – шахматист" деген екі сөз шынайы болса, бұл сөз шынайы.  
"Ербол - дəрігер немесе шахматшы". Егер "Ербол – дəрігер" немесе 

"Ербол – шахматист"деген сөздердің бірі болса, бұл сөз шынайы. 
Бұл қалай Python-да қолданылады? Сөз тіркестерінің мысалын 

қарастырайық: 

 
Біз логикалық пікірлердің комбинациясы туралы айтқан барлық 

нəрсені біріктіріп, 0 – False, ал 1 – True кестелері түрінде ұсынуға болады.( 
6-сурет) 

 

 
Сурет 6.- Шындық кестесі 
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Python үшін ақиқат немесе жалған логикалық пікір ғана емес, 
сонымен қатар объект де болуы мүмкін.  

Python-да нөлге тең емес кез келген сан немесе бос емес нысан 
ақиқат ретінде түсіндіріледі.  Нөлге тең сандар, бос обьектілер жəне 
арнайы None обьектісі жалған ретінде түсіндіріледі. 

 
Біз екі обьект  үшін And (жəне) логикалық операциясын орындадық: 

бос жол обьектісі (ол жалған болады) жəне нөлдік емес сандық обьект (ол 
ақиқат болады). Нəтижесінде Python бізге бос жол обьектісін алдық. Содан 
кейін біз or (немесе) операциясын орындадық. Нəтижесінде сандық обьект 
алынды.  

Python-да  үш логикалық оператор бар and, or, not. 
not олардың ең қарапайымы: 
>>> y = 6>8  
>>> y False  
>>> not y True  
>>> not None True 
>>> not 2 False 
>>> 

Логикалық операторды қолданудың нəтижесі операндты жоққа 
шығарады, яғни егер операнд ақиқат болса, онда not– жалған, егер жалған 
болса, онда-ақиқат.   

Логикалық оператор and (И) егер оның операндалары логикалық 
сөздер болса, True (ақиқат) немесе False (жалған)болады. 
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Логикалық өрнектерді біріктіруге болады: 

 
Python-дааралыққа тиістіліктітексеругеболады: 

 
Біз шағын тапсырманы шешеміз. 1 / x есептеу үшін, нөлге бөлу 

қателері пайда болмау үшін логикалық операторды пайдалану жеткілікті. 
>>> x=0 
>>> 1/x 
Traceback (most recent call last): 
  File "<pyshell#10>", line 1, in <module> 
    1/x 
ZeroDivisionError: division by zero 
>>> 
Жауабы төмендегідей: 
>>> x=1 
>>> x and 1/x 
1.0 
>>> x=0 
>>> x and 1/x 
0 
>>> 
Python-дағы жолдарды сандарға ұқсас салыстыруға болады. 

Таңбалар, қалғандары сияқты, компьютерде сандар түрінде ұсынылған. 
Əрбір символға сəйкес кейбір санды қоятын арнайы кесте бар.  Ord() 
функциясы арқылы таңбаға қандай сан сəйкес келетінін анықтау: 
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Біз танысатын келесі пайдалы оператор – in. Ол жолда қосымша 

жолдың болуын тексереді: 

 
 
Бақылаусұрақтары: 
 
1. Қатынас операторлары 
2. Логикалық операторлар 
3. Ord функциясы 
4. In операторы 
5. Интервалға тиістілікті қалай жазамыз? 
6. AND шындық кестесі 
7. OR шындық кестесі 
8. NOT шындық кестесі 
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Тақырып 5.IF шартты операторлары 
 
Нақты бағдарламалардың тəртібі кіріс мəліметтеріне байланысты 

болуы тиіс. Бағдарлама осындай таңдауды жүзеге асыра алуы үшін, ол 
барлық бағдарламалау тілдерінде Шартты операторы бар шарттарды 
тексере білуі тиіс. 

Python-да шартты оператордың қарапайым түрі: 
i f 
<логикалық өрнек>:  
<логикалық өрнек True мəнін қабылдаған кезде орындалатын 

əрекеттер > 
Егер логикалық өрнек ақиқат болса, қос нүктеден кейінгі əрекеттер 

осы обьектіде  орындалады. Егер ол жалған болса, бағдарлама ештеңе 
жасамайды жəне if келесі операторға ауысады. Егер шарт ақиқат болса 
жəне жалған болса, əр түрлі əрекеттерді орындау қажет болса, келесі толық 
форма қолданылады: 

i f 
<логикалық өрнек>: <логикалық өрнек True мəнін қабылдаған кезде 

орындалатын əрекеттер > 
e l s e 
: <логикалық өрнек False мəнін қабылдаған кезде орындалатын 

əрекеттер 
Соңында, егер бірнеше шарттарды дəйекті тексеру қажет болса, 

қосымша elif операторы (else if қысқарту): 
i f 
<логикалық өрнек>: <логикалық өрнек True мəнін алса, орындалатын 

əрекеттер > 
e l i f 
<екінші логикалық өрнек>: <екінші логикалық өрнек True мəнін 

алса, орындалатын əрекеттер > 
e l i f 
<үшінші логикалық өрнек>: <үшінші логикалық өрнек True мəнін 

алса, орындалатын əрекеттер > 
... 
e l s e 
: <логикалық өрнектердің біреуі True мəнін қабылдамаса 

орындалатын əрекеттер > 
Қосымша шарттар мен оларға байланысты elif блоктары кез-келген 

болуы мүмкін, бірақ мұндай күрделі конструкцияда тек бір ғана код блогы 
орындалады. Басқаша айтқанда, кейбір шарт ақиқат болған соң, кодтың 
тиісті блогы орындалады жəне одан əрі шарттар тексерілмейді. If, else, elif 
типті конструкциялардағы қос нүктеден кейін əрқашан оңға шегініс 
бөлектелген блок бар екеніне назар аударыңыз. Код редакторларының 
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көпшілігі, соның ішінде IDLE, бұл шегіністі автоматты түрде жасайды. Ал 
екінші нүктеге дейін бұл тақырып деп аталады. 

Қарапайым мысал келтірейік. Келесі қарапайым бағдарлама бірінші 
енгізілген сан екіншісіне қалдықсыз бөлінетінін тексеру керек.  

a =i n t 
(i n p u t(’Бірінші санды енгіз: ’)) 
b =i n t 
(i n p u t(’Екінші санды енгіз: ’)) 
i f 
a % b == 0: 
p r i n t("Yes") 
e l s e 
: 
p r i n t("No") 

 
5.1 жаттығу  
Дене салмағының индексін анықтау үшін (BMI) бағдарлама жазыңыз.  
 
5.2-жаттығу  
Енгізілген екі санның максимумын анықтайтын  бағдарлама жазыңыз.  

 
5.3-жаттығу 
Бүтін санды жұптылыққа тексеретін бағдарламаны жазыңыз.  

 
5.4-жаттығу  
Қала коды жəне келіссөздер ұзақтығы бойынша олардың құнын есептеп, 
нəтижесін экранға шығаратын бағдарламаны жазыңыз  
 
 
 

 
Бақылаусұрақтары: 
 
1. Шартты оператор ұғымы 
2. Python тілінде шартты оператордың жазылу түрі 
3. IF шартты операторы 
4. ELSE операторы 
5. ELIF операторы 
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Тақырып 6. Python бағдарламалау тіліндегі модульдер 
 

Мысалы, сіз бағдарламаларда жиі пайдаланатын бірнеше пайдалы 
функцияларды жаздыңыз. Оларға тез хабарласу үшін, осы функциялардың 
барлығын жеке файлға қойып, оларды сол жерден жүктеуге ыңғайлы. 
Python-да функциялар жиынтығы бар файлдар Модульдер деп аталады. 
Осы модульдегі мүмкіндіктерді пайдалану үшін оны 
importкомандасыменимпорттау қажет: 

 
Біз стандартты math модулін (математикалық функциялар 

жиынтығын қамтитын) жадқа жүктейміз, енді осы модульдің ішіндегі 
функцияларға жүгінуге болады. Python күші стандартты жəне пайдалы 
модульдердің үлкен саны.  Модуль функциясына жүгініңіз (бұл жағдайда 
9-дан квадрат түбірін табу үшін) :  

 

 
 
Модульдің атауын, нүктесін жəне функцияның атауын 

аргументтермен көрсетеміз.  Модульді қамтитын функциялар туралы 
анықтама арқылы білуге болады: 

>>> help(math) Help on built-in module math:  
NAME     math  
DESCRIPTION     This module is always available.  It provides access to 

the     mathematical functions defined by the C standard.  
FUNCTIONS     acos(...)         acos(x)                  Return the arc cosine 

(measured in radians) of x. …  
>>> 

Егер модульдің нақты функциясының сипаттамасын көргіміз келсе, онда 
оған бөлек анықтама шақырамыз: 
>>> help(math.sqrt)  
Help on built-in function sqrt in module math:  
sqrt(...)     sqrt(x)  
         Return the square root of x. 
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>>> 
Math модулін импорттау кезінде math атымен айнымалы жасалады: 
>>> type(math)  
<class 'module' 
>>>> 
Type () функциясы math-модуль айнымалы деректер типін көрсетті. Math 
айнымалысы модульдік нысанның сілтемесін (мекенжайын) қамтиды. Бұл 
объектіде функцияларға сілтемелер бар (функционалдық объектілер): 

 
Сурет 7. Math модулі 

 
Sqrt() функциясын шақыру кезінде Python math айнымалысын табады 

(модуль алдын ала импортталуы тиіс), модульдік нысанды қарайды, осы 
модуль ішінде sqrt() функциясын табады жəне оны орындайды. 

Python модулінен бөлек функцияны импорттауға болады: 
 
>>> from math import sqrt  
>>> sqrt(9) 3.0 
>>> 
 
Осылайша, Python math айнымалысын жасамайды, ал жадқа тек sqrt 

() функциясын жүктейді. Енді функция шақыруын math Модулінің атауына 
қарамай жасауға болады. Мұнда өте мұқият болу керек. Мысал келтірейік: 

>>> def sqrt(x):   
return x*x  
>>> sqrt(5)  
25 
>>> from math import sqrt  
>>> sqrt(9) 
 3.0  
>>> 
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Біз sqrt атымен өз функциясын құрдық, содан кейін оны шақырдық 
жəне ол жұмыс істеді. Содан кейін math модулінен sqrt() функциясын 
импорттады. Қайтадан sqrt() шақырды жəне бұл біздің функция емес 
екенін көреміз! Оны алмастырды!  Енді басқа мысал: 

 
>>> def sqrt(x):  
         return x*x  
>>> sqrt(6) 
 36  
>>> import math  
>>> math.sqrt(9)  
3.0  
>>> sqrt(7)  
49  
>>> 
 
Sqrt атымен өз функциясын қайтадан жасап, оны шақырыңыз. Содан 

кейін math модулін импорттаймыз жəне ол арқылы sqrt () стандартты 
функциясын шақырамыз. Біз шаршы түбірі есептелгенін көрдік жəне біздің 
функция сақталды. Қорытынды өзіңіз жасаңыз. 

Сабақтың басында біз сан модулін табу үшін, мысалы, abs() 
сандармен жұмыс істеу функциясын шақырдық. Шын мəнінде, бұл 
функцияда  модульде Python жұмыс басталған сəтте жадқа жүктеледі. Бұл 
модуль _ builtins_  деп аталады (модульге дейін жəне одан кейін екі 
төменгі асты сызулар).  Егер осы модуль үшін анықтама шақырса, онда 
функциялар мен айнымалылардың үлкен саны бар екенін көресіз: 

>>> help (__builtins__)  
Help on built-in module builtins:  
NAME      
builtins - Built-in functions, exceptions, and other objects.  
DESCRIPTION     
 Noteworthy: None is the `nil' object; Ellipsis represents `...' in slices. 
 … 
>>> 
Python-да модульдегі барлық функциялар мен айнымалылардың 

аттарының тізімін қайтаратын пайдалы dir () функциясы бар: 
>>> dir (__builtins__)  
… 
>>> 

7.1 жаттығу 
Үшбұрыштың ауданын Герон формуласы арқылы табыңыз. Тараптар 

пернетақтадан беріледі. Ауданды есептеуді кіріс үш сан берілетін функция 
түрінде іске асыру, шығыста-аудан. Функция іске қосу жəне импорттау 
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арасында бөлінген жеке модульде болады. Математикалық 
функциялардың сипаттамасын құжаттан табуға болады.  

7.2-жаттығу  
Пи санын жүздікке дейінгі дəлдікпен шығару. 
7.3-жаттығу 
 Ойын бағдарламасын жеке модуль түрінде жазыңыз. Компьютер 

кездейсоқ сан жасайды, пайдаланушы оны табуға тырысады. Бағдарлама 
бір рет сан сұрайды. Егер Сан анықталмаса, "Жеңіс", əйтпесе – "қайтадан 
қайталаңыз". Бағдарламаны жазу үшін random модулінен randint () 
функциясы қажет болады 
7.4 жаттығу  

 функциясының мəнін есептейтін бағдарлама жазыңыз:  
Doctest модулінің көмегімен функцияны тестілеу процесін 

автоматтандырыңыз. 
 

 
 
 

Бақылаусұрақтар: 
 

1. Модуль түсінігі 
2. Модуль қызметі 
3. Python бағдарламалау тіліндегі модульдер 
4. Math модулі қызметі 
5. abs() модулі қызметі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тақырып 7.Python бағдарламалау тіліндегі  
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жолдық əдістер 
 
Type() функциясын шақырамыз жəне оған doctest модулініңбүтін 

санды аргументін кірістіреміз: 
>>> type(0) 
<class 'int'> 
>>> 
Функция бізге " объект 0 класына 'int'жатадыдеп хабарлады, яғни деректер 
типі класс болып табылады. (деректер типі жəне класс – синонимдер).  Біз 
ОББ-ды əлі қарастырмағанбыз, сондықтан класс модульдің қандай да бір 
аналогы, яғни класс ішіндегі функциялар мен айнымалылардың жиынтығы 
ретінде елестетеміз. Класс ішіндегі функциялар əдістер деп аталады. 
Модульден функцияларды шақырудан олардың басты айырмашылығы 
бірінші аргумент ретінде əдіс, мысалы, жолдық обьект, егер бұл жолдық 
класс əдісі болса, алынады. 

Жол əдісін шақыру үлгісін қарастырайық: 
>>> str.capitalize('hello') 
 'Hello' 
>>> 

Модульден функцияны шақырумен ұқсас, класс – str атауын 
көрсетеміз, содан кейін нүкте арқылы бір жол аргументін қабылдайтын 
capitalize () жол əдісінің атауын жазамыз. 

Əдіс-класс ішінде орналасқан əдеттегі функция. 
Тағы бір əдісті шақырамыз: 

>>> str.center('hello',20)  
'       hello        ' 
>>> 

Бұл əдіс екі аргумент қабылдайды – жол жəне сан:str.center('hello',20) 
Класқа  нүкте арқылы жүгіну арқылы əдісті шақыру формасы толық 
форма деп аталады.  Əр əдісті шақыру алдында үнемі класс атын жазу 
керек, сондықтан жиі əдісті шақырудың қысқартылған түрін қолданады: 
 

>>> 'hello'.capitalize() 
 'Hello'  
>>> 
Біз əдісті шақыру үшін қысқартылған форманы пайдаланғанда, 

Python оны толық формаға айналдырады,содан кейін шақырады. 
Анықтаманы шақыру үшін əдістерде олардың класын нүкте арқылы 

көрсету қажет: 
 

>>> help(str.capitalize)  
Help on method_descriptor:  
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capitalize(...)      
S.capitalize() -> str           
Return a capitalized version of S, i.e. make the first character have upper case 
and the rest lower case.  
 
>>> 

Əдістен шығарылған бірінші жол аргументі жолды қайтаратын өрнек 
болуы мүмкін 

>>> ('TTA' + 'G'*3).count('T')  
2  
>>> 
Python қызықты format() əдісін қамтиды: 
 

>>> '{0} и {1}'.format('труд', 'май') 
 'труд и май'  
>>> 

{0} жəне {1} орнына format () əдісінің аргументтері қойылады. 
Оларды ауыстырамыз: 

>>> '{1} и {0}'.format('труд', 'май') 
 'май и труд' 
>>> 

Format () əдісін шығару пішімі өзгеруі мүмкін: 
>>> n = 10 
>>> '{:b}'.format(n 
 '1010'  
>>> '{:c}'.format(n)    
 '\n'  
>>> '{:d}'.format(n)    
 '10'  
>>> '{:x}'.format(n)    
 'a'  
>>> 

Python-да ақиқатты немесе (false) жалғанды қайтаратын пайдалы 
жолдық əдістері бар: 
>>> 'spec'.startswith('a') 
 False  
>>> 
Startswith ()əдісі  жолдың аргументі ретінде берілген əдіс қандай  таңбадан 
басталатынын тексереді. 
Мəтінмен жұмыс істегенде strip() жол əдісін пайдалану пайдалы: 
>>> s = '                \n ssssss  \n'  
>>> s.strip() 
 'ssssss'  
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>>> 
Мысалда Python (\n) жəне бос орын таңбасынан тазартылған жолды 

қайтарады. 
Swapcase əдісі () қарама-қарсы таңбалар регистрімен жолды 

қайтарады: 
>>> 'Hello'.swapcase() 
 'hELLO' 
>>> 

Python əдіс шақырулары бар ғажайыптар жасауға мүмкіндік береді – 
оларды бір жолға қатарынан шақыруға болады: 
 
>>> 'ПРИВЕТ'.swapcase().endswith('т') 
 True  
>>> 

Танымал жол əдістері тізімін қарастырайық.  Төменде келтірілген 
əдістердің əрқайсысын түрлі жолдар мысалында интерактивті режимде 
іске қосуды ұсынамын.   
s.upper () - s жоғарғы регистріндегі жолды қайтарады. 
lower () - s төменгі регистріндегі жолды қайтарады. 
title–) - s Жоғарғы регистріндегі бірінші таңбаны қайтарады. 
find ('вет', 2, 3) – 1 s интервалындағы қосымша позицияны қайтарады. 
count ('e', 1, 5) - 1 s интервалындағы қосымша жол санын қайтарады. 
isalpha () - жолдың тек S əріптерінен тұратынын тексереді. 
isdigit () - жолдың тек s сандарынан тұратынын тексереді. 
isupper () - s Жоғарғы регистрінде барлық таңбалардың жазылғанын 
тексереді. 
islower () - s төменгі регистрінде барлық таңбалардың жазылғанын 
тексереді. 
istitle() – жолдың s үлкен əрпінен басталатынын тексереді. 
isspace () - жол тек бос орын бар ма тексереді 

Екі жолды біріктіреміз: 
>>> 'TT' + 'rr' 
 'TTrr'  
>>> 

Шын мəнінде, осы сəтте Python арнайы жол əдісін шақырады 
 _ _ add _ _ () жəне оған бірінші аргумент ретінде 'rr'жолын береді: 
>>> 'TT'.__add__('rr') 
 'TTrr'  
>>> 
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Жаттығу 7.1 
 s = "лукоморья 123 жасыл емен 456"  
1. "Мен" əрпі жолында кездеседі ма? Экранға оның позициясын (индексін) 
жолда шығару.  
2. Жолда " у " əрпі қанша рет бар екенін анықтау. 
 3. Жол тек əріптерден тұр ма, егер жоқ болса, онда жолды жоғарғы 
регистрде шығарыңыз.  
4. Жолдың ұзындығын анықтау. Егер жолдың ұзындығы 4 символдан асса, 
онда жолды төменгі регистрде шығару керек.  
 5. Жолда бірінші таңба 'О'дегенге ауыстырылсын.  
Нəтижені экранға шығару 
 
Жаттығу 7.2 
Жеке модульде екі аргументті қабылдайтын функцияны жазу: жол (s) жəне 
бүтін мəн (n).  Егер s жолының ұзындығы N таңбадан асса, онда функция s 
жолын жоғарғы регистрде қайтарады, əйтпесе s бастапқы жолы 
қайтарылады. 
 
 
 

Бақылаусұрақтары: 
 

1. Python бағдарламалау тіліндегі жолдық əдістер 
2. Жолдық əдістер қызметі 
3. Жолдық əдістер түрлері 
4. Толық форма дегеніміз не? 
5. Класс ұғымы 
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Тақырып8.Python бағдарламалау тіліндегі  тізімдер 
 
8.1 Тізімдер 

 
Кез келген бағдарламалау тілі бір айнымалы бірнеше контейнер 

ретінде ақпарат бірліктерін, деректердің құрамдас типтерін сақтауға 
міндетті. Бұл мақсат үшін Python-да бірнеше деректер типтері бар, 
олардың ең негізгісі тізім болып табылады. 

Python бағдарламалау тіліндегі тізімдер жолдар сияқты реттелген 
мəндер тізбегі болып табылады. Алайда, жолдардан айырмашылығы, 
тізімдер символдардан емес, əр түрлі объектілерден (мəндерден, 
деректерден) тұрады жəне тырнақшаға емес, төртбұрышты жақшаларға 
алынады [ ]. Обьектілер  бір-бірінен үтірмен бөлінеді. 

Тізімдер əртүрлі объектілерден тұруы мүмкін: сандар, жолдар жəне 
басқа тізімдер. Соңғы жағдайда тізімдер кіріктірілген деп аталады. 

Жолдардан айырмашылығы, тізімдер-өзгеретін тізбектер. Егер 
жолды жадыда объект ретінде елестетсек, онда оның үстінде конкатенация 
жəне қайталау операциялары орындалса, онда бұл жол өзгермейді,ал 
операция нəтижесінде басқа жад орнында басқа жол жасалады. Жолға 
жаңа таңбаны қосу немесе жаңа жолды жасамай, бар таңбаны жою мүмкін 
емес. Тізіммен іс басқаша. Операцияларды орындау кезінде жаңа тізімдер 
құрылмауы мүмкін, ал түпнұсқа тікелей өзгертілуі мүмкін. Тізімдерден 
элементтерді жоюға, жаңаларын қосуға болады Жолдағы таңбаны өзгерту 
мүмкін емес, тізім элементінде –мүмкін. 

Мысалдан бастайық. Біз валюта бағамдары туралы ақпаратты өңдеу 
қажет деп болжаймыз. 

Біз күн сайын валюта бағамын жеке айнымалыға қоя аламыз: 
>>> day1 = 56.8060  
>>> day2 = 57.1578  
Схемалық: 

 
Сурет 8. Валюта бағамы мен айнымалы арасындағы сəйкестік 

Мұнда бізге көмекке тізімдер келеді. Оларды басқа бағдарламалау 
тілдерінде массив аналогы ретінде қарастыруға болады, маңызды 
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ерекшеліктен басқа – тізімдер өз элементтері ретінде кез келген 
объектілерді қамтуы мүмкін. Бірақ рет  - ретімен. 

Python- да тізім (list) - бұл обьект, сондықтан айнымалы берілуі 
мүмкін. 

Валюта бағамымен біздің есебіміз үшін тізімді ұсынамыз: 
>>> e = [56.8060, 57.1578, 57.4093, 56.1843, 57.2207]  
>>> e  
[56.806, 57.1578, 57.4093, 56.1843, 57.2207]  
>>> 
 Тізім əр түрлі деректерді сақтауға мүмкіндік береді, оларға тізім аты 
арқылы (бұл жағдайда айнымалы e) хабарласуға болады. 
Python жадта  тізімдермен қалай жұмыс істейтіндігін 9- суретте 
қарастырайық: 

 
 

Сурет 8. Жадыдағы тізімдер 
 

E айнымалысы тізімнің (id6) мекенжайын қамтиды. Тізімнің əрбір 
элементі басқа объектінің (бұл жағдайда заттай сандардың) көрсеткіші 
болып табылады. 

Жалпы тізімді жасау келесідей: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тізім элементтерінің орнында тек жеке обьектілер ғана емес, 

өрнектер болуы мүмкін. 
8.1 Тізім операциялары 
 

Тізім элементтері 

[<<өрнек1>>,<<өрнек2>>, …<<өрнек N>>] 
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Тізімнің жеке элементтеріне нөлден бастап олардың индексі 
(позициясы) бойынша хабарласуға болады: 

>>> e = [56.8060, 57.1578, 57.4093, 56.1843, 57.2207]  
>>> e[0]  
56.806  
>>> e[1] 
 57.1578 >>> 
 e[-1]     
>>> 
Жоқ индекс бойынша жүгіну қате тудырады: 

>>> e[100] 
 Traceback (most recent call last):   File "<pyshell#10>", line 1, in <module>     
e[100] IndexError: list index out of range  
>>> 

Осы уақытқа дейін біз өзгертуге болмайтын деректер түрлерін 
(сыныптарды) қарастырдық. Жолды өзгерту кезінде Python қалай 
ұрысқанын еске түсіріңіз.  Тізімдерді өзгертуге болады. Тəжірибе 
жүргіземіз: 
>>> h = ['Hi', 27 , -8.1, [1,2]]  
>>> h[1] = 'hello'  
>>> h ['Hi', 'hello', -8.1, [1, 2]]  
>>> h[1] 'hello'  
>>> 

Мысалда біз тізімді құрып, 1 позициясындағы элементті өзгерттік. 
Тізімнің өзгергенін көріп отырмыз. Тағы бір мысал қарастырайық жəне 
жадында не болатынын көрсетеміз: 

 
>>> h = ['bonjour','привет','hola','aloha','привіт']  
>>> 

Тізімді өзгертеміз: 
 

>>> h[1] = 'hello'  
>>> h ['bonjour', 'hello', 'hola', 'aloha', 'привіт']  
>>> h[1] 'hello'  
>>> 
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Сурет 12. Жолдық обьект 

 
Тізімді өзгерту кезінде жадта жаңа "hello" жол обьектісі жасалады. 

Содан кейін осы обьектінің  мекенжайы (id7) тізімнің бірінші ұяшығына 
(id2 орнына) орналастырылады. Python id2 мекенжайындағы нысанға 
сілтеме жоқ екенін көреді,сондықтан оны жадыдан жояды.   

Тізім (list) бағдарламаларды жазу кезінде кездесетін ең жиі 
кездесетін деректер түрі. Бұл тізімдерді оңай жəне жылдам өңдеуге 
байланысты мүмкіндік беретін Python кіріктірілген функциялары: 

len(L) – L max(L) тізіміндегі элементтер санын қайтарады  
min(L) – l тізіміндегі ең жоғарғы мəнді қайтарады  
 sum(L) – l тізіміндегі ең төменгі мəнді қайтарады  
sorted (L) тізіміндегі мəндердің сомасын қайтарады – өсу бойынша 

реттелген элементтер L тізімінің көшірмесін қайтарады. L тізімін 
өзгертпейді 

Функциялар шақыруының мысалдары: 
>>> e = [56.8060, 57.1578, 57.4093, 56.1843, 57.2207]  
>>> e 
[56.806, 57.1578, 57.4093, 56.1843, 57.2207]  
>>> len(e) 
 5  
>>> max(e) 
 57.4093  
>>>min(e)  
56.1843 
>>> sum(e)  
284.7781 
>>> sorted(e)  
[56.1843, 56.806, 57.1578, 57.2207, 57.4093]  
>>> e 
 [56.806, 57.1578, 57.4093, 56.1843, 57.2207] 

8.1 жаттығу  
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L = [3, 6, 7, 4, -5, 4, 3, -1] 1. Егер сома 2 мəнінен асып кетсе, тізім 

элементтерінің санын экранға шығарыңыз.  
2. Тізімнің ең аз жəне ең көп элементтері арасындағы 

айырмашылықты анықтау. Егер айырмашылық абсолюттік мəні 10-нан 
артық болса, онда өсу бойынша сұрыпталған тізімді экранға шығару, 
əйтпесе экранға "айырмашылық 10-нан аз"деген сөз тіркесін шығару 
қажет.  
Операция + тізімдер үшін қызмет етеді, олардың бірігуі: 
>>> original = ['H','B'] >>> final = original + ['T'] 
>>> final ['H', 'B', 'T'] 
Қайталау операциясы (жолдарға ұқсас): 
>>> final = final * 5 
>>> final ['H', 'B', 'T', 'H', 'B', 'T', 'H', 'B', 'T', 'H', 'B', 'T', 'H', 'B', 'T'] 
Del нұсқаулығы тізімнен индекс бойынша элементтерді жоюға мүмкіндік 
береді: 
>>> del final[0]  
>>> final ['B', 'T', 'H', 'B', 'T', 'H', 'B', 'T', 'H', 'B', 'T', 'H', 'B', 'T']  
Қызықты мысал қарастырайық, бірақ алдымен екі тізімді біріктіретін 
функцияны жазамыз: 
>>> def f(x, y):   
            return x + y  
>>> f([1,2,3], [4,5,6]) [1, 2, 3, 4, 5, 6]  
>>> 
Енді екі жолды аргумент ретінде береміз: 
>>> f("123", "456") 
 '123456'  
>>> 
Екі санды береміз: 
>>> f(1,2) 
 3Берілген объектілердің класына (деректер түріне) байланысты біріктіре 
алатын шағын функция пайда болды. 

Келесі in пайдалы операторы (жолдар үшін ұқсас жұмыс істейді): 
 
>>> h = ['bonjour',7,'hola',-1.0,'привіт'] 
>>> if 7 in h:   
  print('Мəні тізімде бар')  
Мəні тізімде бар 
>>> 
8.2 жаттығу  

 
L = [3, 'hello', 7, 4, 'Сəлем', 4, 3, -1] тізімдегі "Сəлем" жолының 

болуын анықтаңыз. Егер бұл жол тізімде болса, оны 10 рет қайталап 
экранға шығару керек. 
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8.2 Псевдонимдер жəне тізімдерді көшіру 
 

Python-да екі айнымалылар бірдей жад адрестері бар псевдоним 
(бүркеншік) деп аталады. 13- суретте P жəне h айнымалылары бірдей 
тізімді көрсетеді: 

 

 
 

Сурет 13. Бірдей тізімдер 
 

 Псевдоним жасау - тізімнің ерекшелігі. Себебі олар өзгеріп отырады. 
Бір тізімге бірнеше айнымалы қалай сілтеме жасалатынын тексерейік: 
>>> x = y = [1, 2]  # псевдоним жасадық 
>>> x is y # айнымалылардың бір обьектіге сілтеме жасалуын тексеру  True 
>>> x = [1, 2] 
>>> y = [1, 2]  
>>> x is y False  
 Тізімге екі көшіру тəн. Бірінші түрі – беттік көшіру. Мұнда жаңа 
обьект жасалып түпнұсқада қамтылатын элементтер сілтемелерімен 
толықтырылған. 
>>> a = [4, 3, [2, 1]]  
>>> b = a[:] 
>>> b is a False  
>>> b[2][0]=-100  
>>> a [4, 3, [-100, 1]] # тізімде өзгерді 

Келесі сурет беттік көшіру кезінде объектілерге сілтемелерді 
орналастыру схемасын көрсетеді: 
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Сурет 14. беттік көшіру кезінде объектілерге сілтемелерді 

орналастыру 
 
Көшірудің екінші түрі-терең көшіру. Терең көшіру кезінде жаңа 

объект құрылады жəне түпнұсқадағы барлық объектілердің көшірмелері 
рекурсивті жасалады 
>>> import copy 
>>> a = [4, 3, [2, 1]] 
>>> b = copy.deepcopy(a)  
>>> b[2][0]=-100 
>>> a [4, 3, [2, 1]]                 #  a тізімі өзгерген жоқ 

Бір жағынан тізім түрлендіру мүмкіндігін береді, екінші жағынан-
бүркеншік жасау немесе беттік көшіру арқылы тізімді Байқаусыз өзгерту 
қаупі бар. 

 
8.3 жаттығу  

 
l = [3, 'hello', 7, 4, 'Сəлем', 4, 3, -1] кесіктерді пайдаланудың бірнеше 

мысалдарын зерттеңіз (жолдарға ұқсас орындалады). 
>>> L[:3]  
>>> L[:]  
>>> L[::2] 
>>> L[::-1]  
>>> L[:-1]  
>>> L[-1:] 
Бақылаусұрақтары: 
1. Тізім ұғымы 
2. Тізімдердің белгіленуі 
3. Тізімдермен орындалатын операциялар 
4. Тізімдердің жолдардан айырмашылығы 
5. Python жадыда тізімдермен қалай жұмыс жасайды? 
6. Концентраторменкоммутатордыңайырмашылығынеде? 



51 
 

Тақырып9.Python бағдарламалау тіліндегі  
цикл операторлары 

 
Python тілі бағдарламашыға жиі кездесетін типтік тапсырмаларды 

шешу үшін конструкция арқасында салынған нақты бағдарламалардың 
прототиптерін тез жасауға мүмкіндік береді. 

Sum функциясын шақыру арқылы тізім элементтерінің сомасын 
есептеу міндетін қалай шешкенімізді еске түсіріңіз([1,4,5,6,7.0,3,2.0])–
функцияның тек бір ғана шақыруы! 

Бұл тақырыпта  біз Python тілінде əзірлеушінің өмірін айтарлықтай 
жеңілдететін бірнеше ұқсас тəсілдерді қарастырамыз. 

 
9.1. For цикл нұсқаулығы 

Мысалы, бізде num тізімі бар жəне біз оның элементтерінің 
əрқайсысын экранға əдемі шығарғымыз келеді: 
 
>>> num=[0.8,7.0,6.8,-6] 
>>> num 
[0.8, 7.0, 6.8, -6] 
>>> print(num[0],'-number') 
0.8 –number 
>>> print(num[1],'-number') 
7.0 –number 
>>> # ААААААААААААААААааааааааааааааааааа! 
 
Егертізімдебесжүзэлементболса?!Мұндай жағдайлар үшін Python 
циклдары бар. Циклдар бағдарламалауда қозғаушы күш болып табылады. 
Оларды түсіну шынайы тірі жəне пайдалы бағдарламаларды жазуға 
мүмкіндік береді! 
Бұл мысалды for циклін пайдалана отырып жазамыз: 
 
>>> num=[0.8, 7.0, 6.8, -6] 
>>> for i innum: 
                             print(i, '-number') 
0.8 –number 
7.0 –number 
6.8 –number 
-6 -number>>> 
For циклікөрсетілгентізімніңбарлықэлементтерінтаңдауғамүмкіндікбереді. 
Циклтізімдегіэлементтердіңсанықаншасоншаретжұмысістейді. 
Əрбірқадамдатізімэлементіорналастырылатынайнымалыатыбағдарламашы
нытаңдайды. Біздіңмысалдабұл i атыменайнымалы. 
I айнымалысыныңбіріншіқадамында 0.8-гетең num 
тізімініңбіріншіэлементіберіледі.Соданкейінбағдарламашегіністерменбөлі
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нген for циклініңденесінеөтеді (төртбосорыннемесебіртабуляция). 
Циклденесінде I айнымалысыберілетін print () функциясыбар. 
Келесі I айнымалықадамында 7.0 теңтізімніңекіншіэлементіберіледі. 
Тізімдегіэлементтераяқталғанша, I жəнет. б. 
айнымалыныңмазмұнынкөрсетуүшін print() функциясышақыртылады! 
Жалпыпішіндекөрсетілгентізімніңбарлықэлементтерінтаңдауүшін for 
циклікелесідейкөрінеді: 
 
Шағынмысал: 
>>> for i in[1, 2, 'hi']: 
               print(i) 
1 
2 
Hi 
>>> 
 
Шынмəнінде, цикл for жолдарүшіндежұмысістейді! 
>>> for i in 'hello': 
              print(i) 
h 
e 
l 
l 
o 
>>> 
Тізімменұқсасжолдарүшінбарлықжолтаңбаларыіріктеледі. 
Берілгенжолғаарналған for циклынжалпытүріндежазылады: 
 
For циклыжолнемесетізімэлементтерінэкранғашығаруғағанаемес, 
соныменқатарбелгілібіроперациялардыжасауғамүмкіндікбереді: 
 
>>> num=[0.8,7.0,6.8,-6] 
>>> for i in num: 
if i == 7.0: 
print(i, '-число 7.0') 
7.0 -число 7.0 
>>> 
Мысалы, 
əрбірциклқадамындасалыстыруарқылытекбелгіленгенмəндітізімненшығара
аламыз. 
Осығанұқсасциклдежолəдісіншақыруарқылыжолдақажеттітаңбаныіздейді: 
 
>>> country="Russia" 
>>> for ch in country: 
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         if ch.isupper(): 
                 print(ch) 
R 
>>> 
Isupper() жолəдісітаңбаныңжоғарғырегистрінтексереді 
(олүлкенəріптенбасталама?), True немесе False қайтарады. 
Циклдежолдыңəрбірсимволытексеріледі. 
Егертаңбажоғарғырегистрдеболса, ондаолэкранғашығады. 
 
9.2. Range() функциясы 

Бағдарламаларды əзірлеу кезінде жиі бүтін сандар тізбегін 
(ауқымын) алу қажет: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Бұл тапсырманы шешу үшін Python бағдарламасында сандардың 

реттілігін (ауқымын) жасайтын range () функциясы қолданылады. 
Аргументтер ретінде функция диапазонның бастапқы мəні (əдепкі 0), 
соңғы мəні (қоса саналмайды) жəне қадам (əдепкі 1)қабылдайды:. Егер 
функцияны шақырса, нəтиже көрмейміз: 

>>> range(0,10,1)  
range(0, 10)  
>>> range(10)  
range(0, 10) 
>>> 

Бұл сандар диапазон құру үшін for циклін пайдалану қажет: 
>>> for i in range(0, 10, 1):   
  print(i, end=' ')    
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
>>> for i in range(10):   
  print(i, end=' ')  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   
>>> for i in range(2, 20, 2):  
   print(i, end=' ')   

2 4 6 8 10 12 14 16 18  
>>> 

Осылайша, циклдың əрбір қадамында i айнымалысына range() 
функциясымен жасалатын диапазонның мəні жазылады. 

Қаласаңыз, диапазонды кері ретпен алуға болады: 
 
>>> for i in range(20, 2, -2):   
  print(i, end=' ')  
 
20 18 16 14 12 10 8 6 4  
>>> 
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Енді диапазонның көмегімен 1-ден 100-ге дейінгі аралықтағы сандар 
қосындысын табамыз: 

>>> total = 0  
>>> for i in range(1, 101):   
  total = total + i    
>>> total  
5050  
>>> 
Циклдың əрбір қадамында 1-ден 100-ге дейінгі диапазон мəн беріледі 

(шеткі мəнді қоспаймыз). Циклде біз есептегішті жинаймыз. Бұл нені 
білдіреді? Циклдың бірінші қадамында алдымен өрнектің оң бөлігі 
есептеледі, яғни total+i. Total айнымалысы бірінші қадамда 0-ге тең 
(циклдың алдында оған 0 мəнін берді), i айнымалысы бірінші қадамда 1 
мəнін (диапазонның бірінші мəнін) қамтиды, осылайша, оң жақ бөлігі 1 
мəніне тең болады жəне бұл мəн өрнектің сол жақ бөлігіне, яғни total 
айнымалысына беріледі.  Екінші қадамда total 1, i мəніне тең болады-2 
мəні, яғни өрнектің оң бөлігі 3 тең болады, бұл мəн қайтадан total жəне T .d 
беріледі. Нəтижесінде, total циклден шыққаннан кейін ізделетін қосынды 
болады. 

Python-да осы тапсырманың əдемі шешімі бар: 
>>> sum(list(range(1, 101)))  
5050  
>>> 

Бұл шешім шағын түсіндіруді талап етеді. Тізімдерді жасау кезінде 
диапазондарды  пайдалануға болады: 
>>> list(range(10))  
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
>>> list(range(2, 10, 2))  
[2, 4, 6, 8] 
>>> 

Тізім үшін sum() функциясын аргумент ретінде шақыру тізімнің 
барлық элементтерінің қосындысын есептеуге əкеледі. 

9.1 жаттығу  
y (x) = x2 + 3 функциясының барлық мəндерін 10-нан 30-ға дейінгі 

аралықта 2-қадаммен табыңыз. 
9.2 жаттығу  
L = [-8, 8, 6.0, 5, 'строка', -3.1]  L тізіміне кіретін сандардың 

қосындысын анықтаңыз.Объектінің типін анықтау үшін type(-8) == int 
салыстыруын қолдануға болады. 

Range () функциясы жасайтын диапазон индекстер үшін жиі 
қолданылады. Мысалы, бар тізімді өзгерту қажет болса, əрбір элементті 2-
ге көбейту: 
lst = [4, 10, 5, -1.9] 
print(lst)  
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for i in range(len(lst)):    
  lst[i]=lst[i] * 2  
print(lst)  

Бағдарламаны орындау нəтижесінде: 
 
>>>  ======== RESTART: C:/Python35-32/myprog.py ====== [4, 10, 5, -
1.9] [8, 20, 10, -3.8]  
>>> 

Lst тізіміндегі барлық элементтер бойынша циклде өту қажет,ол 
үшін тізімнің элементтері олардың индексін көрсету арқылы біртіндеп 
іріктеледі жəне өзгертіледі. Range() аргументі ретінде Тізім ұзындығы 
көрсетіледі. Бұл жағдайда жасалған диапазон 0-ден len(lst)-1-ге дейін 
болады. Python диапазонның шеткі элементін қамтымайды, өйткені Тізім 
ұзындығы əрқашан оның соңғы элементінің индексінен 1 артық, өйткені 
индекстеу нөлден басталады. 

 
9.3. Тізімді жасау тəсілдері 
Тізімдерді жасаудың əртүрлі тəсілдерін қарастырайық. Ең айқын 

əдіс: 
>>> a = []  
>>> for i in range(1,15):        
a.append(i) 
>>> a  
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]  
>>> 

1-ден 14-ке дейінгі диапазондағы циклде сандарды таңдаймыз жəне 
append() тізімдік əдісінің көмегімен оларды а тізіміне қосамыз. 

Диапазоннан тізімді жасау арқылы біз төмендегідей нəтиже аламыз: 
>>> a = list(range(1, 15)) 
>>> a [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]  
>>> 
Сондай-ақ, "тізімді қосу" əдісін қолдануға болады. (кейде оны " тізім 

генераторы деп атайды»): 
>>> a = [i for i in range(1, 15)]  
>>> a [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]  
>>> 

Келесі мысалда 1-ден 14-ке дейінгі барлық сандарды таңдап, оларды 
квадратқа салып, бірден жаңа тізімді қалыптастырамыз: 

 
>>> a = [i**2 for i in range(1,15)] 
>>> a [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196]  
>>> 

Тізімді қосу диапазонынан мəнді таңдау үшін шарт қоюға мүмкіндік 
береді (4 мəнін жоққа шығарды): 
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>>> a = [i**2 for i in range(1,15) if i!=4]  
>>> a [1, 4, 9, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196] >>> 

Тізімді қосу диапазонының орнына бар тізімді көрсетеді: 
>>> a = [2, -2, 4, -4, 7, 5] 
>>> b = [i**2 for i in a] 
>>> b [4, 4, 16, 16, 49, 25]  
>>> 

Мысалы, Біз а тізімінен тізбектей мəндерді таңдаймыз, оның əрбір 
элементін квадратқа салып, алынған мəндерді жаңа тізімге бірден қосамыз. 
Ұқсас таңбаларды жолдан таңдап, тізімді құрастыруға болады: 
>>> c = [c*3 for c in 'list' if c != 'i']  
>>> c ['lll', 'sss', 'ttt']  
>>> 

Python-да тізімнің негізінде жаңа тізімді жасауға мүмкіндік беретін 
қызықты map () функциясы бар: 

 
>>> def f(x):    
        return x + 5  
>>> list(map(f,[1,3,4])) [6, 8, 9] 
>>> 
Map() функциясы функция атауын жəне тізімін (немесе жол) 

аргументтер ретінде қабылдайды. Тізімнің (немесе жолдың) əр элементі 
функцияның кіруіне беріледі жəне функцияның жұмыс нəтижесі жаңа 
тізімнің элементі ретінде қосылады. Map() қызметінің қоңырау нəтижесін 
for циклі немесе list () функциясы арқылы алуға болады. Басқа 
функцияларға кіретін функциялар жоғары ретті функциялар деп аталады. 

Жол үшін map() шақыру мысалы: 
>>> def f(s):     
       return s * 2  
>>> list(map(f, "hello"))  
['hh', 'ee', 'll', 'll', 'oo']  
>>> 
Кездейсоқ бүтін сандардан тұратын тізімді қалай алуға болатынын 

қарастырайық: 
>>> from random import randint  
>>> A = [randint(1, 9) for i in range(5)]  
>>> A  
[2, 1, 1, 7, 8]  
>>> 

Бұл мысалда range() функциясы қайталау санауышы ретінде əрекет 
етеді (for циклы дəл 5 рет жұмыс істейді). Жаңа тізімді құру кезінде i 
айнымалысы пайдаланылмайтынын ескеріңіз. Нəтижесінде бес рет randint 
() функциясына қоңырау соғылады, ол интервалдан бүтін кездейсоқ санды 
түзеді жəне қазірдің өзінде бұл сан жаңа тізімге қосылады. 
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Тізім үшін мəндерді қолмен енгізейік. Тізімнің ұзындығын 
орнатамыз жəне пернетақтадан оның барлық мəндерін енгіземіз: 
a = []  # бос тізімді хабарлаймыз 
 n = int (input())  # тізімдегі элементтер санын санаймыз 
for i in range(n):     
   new_element = int(input())  # кезектегі элементті санаймыз 
 a.append(new_element)  # оны тізімге қосамыз  
 # соңғы екі жолды былайша жаза аламыз:    
  # a.append(int(input())) 
 print(a)  

Бағдарламаны іске қосу нəтижесінде: 
>>>  ======== RESTART: C:\Python35-32\myprog.py ========  
3  
4  
2 
 1  
[4, 2, 1]  
>>> 

Бұл мысалда range () қайталау санауышы ретінде əрекет етеді, атап 
айтқанда, тізімнің ұзындығын анықтайды. 

Енді осы есепті тізімді қосу арқылы бір жолға  жазамыз: 
>>> A = [int(input()) for i in range(int(input()))]  
3  
4  
2  
1  
>>> A  
[4, 2, 1]  
>>> 
9.3-жаттығу  
Сандық мəндері бар N элементтерді санайтынтізім берілген. Тізімнің 

бірінші жəне екінші жартысын ауыстырыңыз. 
 
9.4. While циклінің нұсқаулығы 
Бұрын болжағанындай, for циклы, егер алдын ала қанша қайталауды 

орындау қажет екендігі белгілі болса (range() функциясының аргументі 
арқылы көрсетіледі немесе тізім/жол аяқталғанша) қолданылады.  Егер 
алдын ала цикл қайталаудың саны белгісіз болса, онда while циклы деп 
аталатын басқа конструкция қолданылады: 

Қояндардың санын анықтайық 
rabbits = 3  
while rabbits > 0:    
print(rabbits)   
rabbits = rabbits – 1 
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Бағдарламаны орындау нəтижесінде: 
 
>>> 
 ========= RESTART: C:\Python35-32\myprog.py ==========  
3 
2 
1  
>>> 
Мысалда while циклі қояндардың саны оң болғанша орындалады.  

Циклдың əрбір қадамында біз rabbits айнымалысы шарт əрқашан шынайы 
болған кезде шексіз циклге кетпес үшін 1-ге азайтамыз.   

Келесі мысал қарастырайық: 
while True:     
 text = input("Введите число или стоп для выхода: ")  
    if text == "стоп":       
 print("Выход из программы! До встречи!")   
       break    # инструкция выхода из цикла     
 elif text == '1':        
print("Число 1")    
 else:  
print("Что это?!") 
Бағдарлама жұмысының нəтижесінде: 
>>>  ======== RESTART: C:\Python35-32\myprog.py =========== 
 Введите число или стоп для выхода: 4  
Что это?!  
Введите число или стоп для выхода: 1  
Число 1  
Введите число или стоп для выхода: стоп  
Выход из программы! До встречи!  
>>> 
Бағдарлама шексіз циклде орындалады, өйткені True əрқашан 

шындық. Цикл ішінде пернетақтадан мəнді енгізу жəне енгізілген мəнді 
тексеру жүргізіледі. Break нұсқаулығы циклден шығады. 

9.4 жаттығу  
Ойын бағдарламасын жазыңыз. Компьютер кездейсоқ сан жасайды, 

пайдаланушы оны табуға тырысады.  Пайдаланушы "шығу"сөзін тапқанға 
немесе енгізгенге дейін санды енгізеді. Компьютер енгізілген санды 
салыстырады жəне пайдаланушыға берілген саннан көбірек немесе аз 
екендігін хабарлайды. 

Келесі бағдарламада жолда сандардың сомасын есептеу 
нұсқаларының бірі іске асырылды: 

s = 'aa3aBbb6ccc' 
 total = 0  
for i in range(len(s)):   



59 
 

   if s[i].isalpha():    
continue   
total=total+int(s[i])  
print("сумма чисел:", total) 
 
Орындалу нəтижесі: 
 
>>>  ======== RESTART: C:\Python35-32\myprog.py ======= 

сумма чисел: 9  
>>> 
Мысалда, continue нұсқаулығын пайдалану көрсетіледі. Бұл 

нұсқаулықты орындау циклдің келесі қадамына көшуге əкеледі, яғни 
continue кейін болатын барлық командалар елелмейді. 

 
9.5 жаттығу  
Пернетақтадан енгізілген Сан берілген. Сандағы тақ сандар 

квадраттарының сомасын анықтаңыз.  
 
9.6 жаттығу  
Пернетақтадан енгізілетін сандар сомасын табыңыз. Енгізілген 

сандардың саны алдын ала белгісіз. Енгізу соңы, мысалы, "тоқтату"сөзі. 
 
9.7-жаттығу  
Өлең жолы берілген: "Ақ киімді денелі, соқыр мылқау танымас тірі 

жанды" М " əрпінен басталатын барлық сөздерді жолдан алып тастаңыз. 
Нəтижені экранға жол түрінде шығару.  

9.8 жаттығу  
Еркін мəтін берілген. Онда ең ұзын сөздің нөмірін табыңыз.   
 
9.9 жаттығу  
Еркін мəтін берілген. Онда бар барлық сандарды басып 

шығарыңыз,олардың санын, сомасын анықтаңыз жəне барынша көп 
табыңыз. 

 
Бақылаусұрақтары: 
 

1. Питон тілінде бір өлшемді массив элементтерін енгізу  
2. Питон тілінде бір өлшемді массив элементтерін шығару  
3. Екі өлшемді массивті шығару операторы  
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Тақырып10.Python бағдарламалау тіліндегі қосымша 
мəліметтер типтері 

 
Python тілін əзірлеушінің математикалық білімі тілде бар деректер 

түрлеріне (сыныптарға) өз іздерін салды. 
Жиынды (set) Python-да қарастырайық - өзгермейтін, бірегей 

элементтердің реттелмеген жиынтығы. 
Жиынды жасаймыз: 
 
>> v = {'A',' C', 4, '5', 'B'} 
>>> v 
{'C', 'B', '5', 4, 'A'} 
>>> 
 

Назар аударыңыз, нəтиже жинағы оны біз жасаған тəртіпте 
көрсетілмегендіктен, жиын реттелмеген жиын болып табылады.  
Жиынды схемалық түрде елестетіп көріңіз:  

 
Python жиындары қызықты қасиеттерге ие: 
 
>> v = {'A',' C', 4, '5', 'B', 4} 
>>> v 
{'C', 'B', '5', 4, 'A'} 
>>> 
 

Жинды жасаған кезде қосқан қайталанатын элементтер жойылғанын 
көреміз (жиынның элементтері бірегей).  
Жиындарды құру тəсілдерін қарастырайық: 
 
>> set([3,6,3,5]) 
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3, 5, 6} 
>>> 
 

Топтамалар тізімнен жасалуы мүмкін. Тізімнен жиынты жасағанда, 
қайталанатын элементтер жойылатынын ескеріңіз. Бұл қайталанулардың 
тізімін тазалаудың тамаша жолы: 
 
>> list(set ([3,6,3,5])) 
[3, 5, 6] 
>>> 
 
Range() функциясы ауқымды жиындарды жасауға мүмкіндік береді: 
 
>>> set(range (10)) 
{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 
>>> 
 
Жиындарға кейбір операцияларды қарастырайық: 
 
>> s1 = set(range (5)) 
>> s2 = set(range(2)) 
>>> s1 
{0, 1, 2, 3, 4} 
>>> s2 
{0, 1} 
>>> s1.add ('5') # элементтіқосу 
>>> s1 
{0, 1, 2, 3, 4, '5'} 
>>>Python – ның жиынтығы математиканың жиынтығымен көп ортағы 

бар:  
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>>> s1.intersection (s2) # əдістішақыруарқылыжиындардыңқиылысуы (s1 & 
s2) 
{0, 1} 
>>> s1.union (s2) # əдістішақыруарқылыжиындардыбіріктіру (s1 & s2) 
{0, 1, 2, 3, 4, '5'} 
>>> 
 
Кортеждер 
 

Математикадағы өз тамыры бар келесі деректер түрі (класс) - бұл 
кортеж. Кортеж шартты түрде «өзгертпелі» тізім деп атауға болады, себебі 
көптеген тізім функциялары өзгерістен басқа қолданылады. Бума деректер 
құрылымының элементтері бағдарламаның жұмысы кезінде 
өзгертілмейтініне сенімді болу үшін пайдаланылады. Тізімдердегі 
псевдонимдер мəселесін есте сақтаңыз. 
Кортеж бойынша кейбір операциялар: 
 
>>> ()   # бос кортеж жасау 
() 
>>> (4)  # бұл кортеж емес, бүтін объект! 
4 
>>> (4,)  # ал бұл бір элементтен тұратын кортеж! 
(4,) 
>> b = ('1', 2, '4')  # кортеж жасаймыз 
>> b 
('1', 2, '4') 
>>> len(b)  # кортеж ұзындығын анықтаймыз 
3 
>> t = tuple(range(10))   # range функциясы арқылы кортеж жасау() 
>>> t + b  # кортеждерді біріктіру 
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, '1', 2, '4') 
>>> r = tuple([1, 5, 6, 7, 8, '1'])  # тізімдегі кортеж 
>> r 
(1, 5, 6, 7, 8, '1') 
>>> 
 
Кортеждер арқылы екі айнымалыға мəндерді бір уақытта беруге болады: 
>> (x, y)=(10, 5) 
>> x 
10 
>> y 
5 
>> x, y = 1, 3 # дөңгелек жақшаларды алып тастасаңыз, нəтиже өзгермейді 
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>> x 
1 
>> y 
3 
>>> 
Екі айнымалының мазмұнын өзгерту: 
 
>> x, y = y, x 
>> x 
3 
>> y 
1 
>>> 
 
Біз кортежді өзгертуге болмайды деп айттық, бірақ, мысалы, кортежге 
кіретін тізімді өзгертуге болады : 
 
>> t = (1,[1,3], '3') 
>>> t[1] 
[1, 3] 
>> t[1][0] = '1' 
>> t 
(1, ['1', 3], '3') 
>>> 
 
Сөздіктер 
 

Келесі деректер түрі (сынып) – сөздік (dict). Python сөздігі –ретсіз 
өзгертілетін коллекция немесе, қарапайым айтқанда, өзгермейтін түрдегі 
ерікті кілттері бар «тізім». 
 
Испан тілінде сөзбен ағылшын тіліндегі əр сөзге сəйкес келетін сөздікті 
жасаудың мысалы.  
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>>> eng2sp = dict () # бос сөздік жасаймыз 
>>> eng2sp 
{} 
>>> eng2sp ['one'] = 'uno' #'uno' элементіне  'one' индексін қосамыз 
>>> eng2sp 
{'one': 'uno'} 
>>> eng2sp ['one'] 
'uno' 
>>> eng2sp ['two'] = 'dos' 
>>> eng2sp ['three'] = 'tres' 
>>> eng2sp 
{'three': 'tres', 'one': 'uno',' two': 'dos'} 
>>> 
 

Өзгертілмейтін жолдар сөздік индексі ретінде пайдаланылады, біз 
кортеждерді пайдалана аламыз, өйткені олар да өзгермейді:  
>> е=  {} 
>>> е 
{} 
>>> е[(4,'6')] = '1' 
>>> е 
{(4, '6'): '1'} 
>>> 

Нəтижедегі eng2sp сөздігі «аралас» пішінде көрсетілді, өйткені 
жиынтықтармен салыстырғанда сөздіктер реттелмеген жинақ. Шын 
мəнінде, сөздік - бұл екі жиынтығын көрсету: кілттер жиынтығы жəне 
мəндердің жиынтығы.  
 
Сөздікке in операторы қолданылады: 
 
>>> eng2sp 
{'three': 'tres', 'one': 'uno',' two': 'dos'} 
>>> 'one' in eng2sp # көптегенкілттердііздеу 
True 
>>>Жиі сөздіктер тізбектегі элементтердің пайда болу жиілігін табу қажет 
болса жиі пайдаланылады (тізбе, сызық, кортеж). 
 
Элементтердің пайда болу статистикасын қамтитын сөздікті жүйелі түрде 
қайтаратын функция:  
 
def histogram(s): 
d = dict() 
for c in s: 
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 if c not in d: 
 d[c]=1 
else: 
d[c]=d[c]+1 # немесе d[c] + = 1 
 return d 
 
histogram() функциясын тізімге, жолға, кесіндіге шақыру нəтижесі: 
 
>>> histogram ([2,5,6,5,4,4,4,4,3,2,2,2,2]) 
{2: 5, 3: 1, 4: 4, 5: 2, 6: 1} 
>>> histogram ("ywte3475eryt3478e47747474") 
{'4': 6, '8': 1, 'e': 3, '3': 2, '7': 7, '5': 1, 'r': 1, 'y': 2,'в': 
1, 't': 2} 
>>> histogram (5,5,6,5, 'r', 5)) 
{5: 5, 6: 1, 'r': 1} 
>>> 

 
Параметрлердіңайнымалысаны 
Жұлдызшамен (мысалы, * param) параметрді жариялаған кезде, осы 

позициядан соңына дейінгі барлық позициялық дəлелдер param деп 
аталатын түйінге жиналады. Сол сияқты параметрлерді екі жұлдызбен (** 
param) жариялаған кезде, осы позициядан аяғына дейін барлық негізгі 
дəлелдер param деп аталатын сөздікке жиналады. 
 
def total (initial=5, * numbers, * * keywords): 
 count = initial 
for number in numbers: 
count + = number  # немесе count = count + number 
 for key in keywords: 
count + = keywords [key]  # немесе count = count + keywords[key] 
      return count 
 
# 1, 2, 3-позициялық аргументтер, vegetables жəне fruits-негізгі аргументтер 
print (total (10, 1, 2, 3, vegetables=50, fruits=100)) 
Бағдарлама жұмысының нəтижесі: 
 
>>> 
======== RESTART: C:/Python35-32/test.py ========== 
166 
>>> 
 

Кейбір негізгі параметрлер тек позициялық аргументтер ретінде 
емес, кілт арқылы ғана қол жетімді болса, олар жұлдызша параметірімен 
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бірге параметрден кейін жариялана алады. Жұлдызшамен берілген 
параметрден кейінгі параметрлерді сипаттау тек негізгі аргументтерді 
береді. Егер мұндай аргументтер үшін ешқандай əдепкі мəн көрсетілмесе 
жəне ол шақырылған кезде берілмесе, функциялық шақыру қатені 
тудырады. 
 
def total(initial=5, *Number, extra_number): 
count = initial 
for number in numbers: 
count += number 
count += extra_number 
print(count) 
total (10, 1, 2, 3, extra_number=50) 
total (10, 1, 2, 3) 
# Мағынаныкөрсетпегендіктен, қатепайдаболады 
# extra_number үшін əдепкі аргумент 
 
Бағдарлама жұмысының нəтижесі: 
 
>>> 
========= RESTART: C:/Python35-32/test.py ========== 
66 
Traceback (most recent call last): 
 File "C:/Python35-32/test.py", line 9, in <module> 
 total (10, 1, 2, 3) 
TypeError: total() missing 1 required keyword-only argument: 'extra_number' 
>>> 

 
Бақылау сұрақтары: 
1. Кортеж ұғымы 
2. Сөздіктер  
3. Жиын 
4. Жиынға қолданылатын операциялар 
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Тақырып 11. Алгоритмдер 
 
Алдыңғы тақырыптарда біз Python бағдарламашы жұмысын 

қамтамасыз ететін негізгі деректер түрлерін (сыныптарды) қарадық. 
Алгоритмдер туралы бірнеше сөз айтайық. 

Алгоритм - тапсырманы орындау үшін қажет қадамдардың соңғы 
жиынтығы, мысалы, шайды қайнату алгоритмі немесе дүкенге бару 
алгоритмі. Бағдарламада жəне əрбір бағдарламада əрбір функция 
бағдарламалау тілінде жазылған нақты алгоритмді енгізу болып табылады. 

Мысалы, келесі деректер жинағындағы ең кіші элементтің орнын 
табуымыз керек: 809, 834, 477, 478, 307, 122, 96, 102, 324, 476. 
Ең алдымен, сақтау үшін тиісті деректер түрін таңдаймыз.Əлбетте, бұл 
тізім болады: 
 
>>> counts = [809, 834, 477, 478, 307, 122, 96, 102, 324, 476] 
>>> counts.index(min (counts)) # тапсырманы бір жолға шешу! 
6 
>>> 
 

Тапсырманы қиындатып, сұрыпталмаған тізімдегі екі ең кіші 
элементтің орнын табуға тырысамыз. 
 
Алгоритмдердің шешімі қандай болуы мүмкін? 
 
1. Іздеу, жою, іздеу. Тізімдегі ең төменгі элементтің іздеу индексін алып 
тастаймыз, қайтадан минималды іздеңіз, жойылған элементті тізімге 
қайтарамыз.  
2. Сұрыптау, минималды іздеңіз, индекстерді анықтау.  
3. Тізімді толығымен қопару. Əр элементті тəртіппен салыстырамыз, ең 
кішкентай мəндерді аламыз, ең кіші мəндер табылғанда мəндерді 
жаңартамыз. 
 
Аталған алгоритмдердің əрқайсысын қарастырайық. 
 
1. Іздеу, жою, іздеу. Тізімдегі ең төменгі элементтің іздеу индексін алып 
тастаймыз, қайтадан минималды іздеңіз, жойылған элементті тізімге 
қайтарамыз.  
Бастайық: 
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Тізімнен ең аз элементті алып тастаймыз. Бұл жағдайда, жаңартылған 
тізімдегі индекстер жылжытылады: 

 
Жойылған (бірінші минималды) элементті тізімге қайтарамыз: 

 
Бірінші минималды элементті алып тастағаннан кейін индекстерді 
ауыстыру туралы ұмытпаңыз: екінші минималды элементтің индексі 
бірінші минималды элементтің индексіне тең, сондықтан біз екінші 
минималды элементтің индексін 1-ге көбейтеміз. 
 
Бұл алгоритмді іске асыратын функция: 
 
def find_two_smallest(L): 
 smallest = min(L) 
 min1 = l. index(smallest) 
 L. remove (smallest) # біріншіминималдыэлементтіжоямыз 
 
next_smallest = min(L) 
min2 = l. index(next_smallest) 
      L. insert (min1, smallest)# бірінші минималдыны кері қайтарамыз 
       if min1 < = min2: # ығысудын кесірінен екінші минималдының 
индексін тексереміз 
            min2 += 1 # min2 = min2 + 1 
       return (min1, min2) # кортежді қайтару 
 
2. Сұрыптау, минималды іздеңіз, индекстерді анықтау. 
 

Екінші алгоритмді енгізу интуитивті түсінікті, сондықтан 
функцияның бастапқы кодын ғана береміз:  
 
def find_two_smallest(L): 
        temp_list = sorted (L) # сұрыпталған тізімнің көшірмесін қайтарамыз 
smallest = temp_list[0] 
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next_smallest = temp_list[1] 
min1 = l. index(smallest) 
min2 = l. index(next_smallest) 
 return (min1, min2) 
 
3. Тізімді толығымен қопару: 

Əр элементті тəртіппен салыстырамыз, ең кішкентай мəндерді 
аламыз, ең кіші мəндер табылғанда мəндерді жаңартамыз. 

Үшінші алгоритм - жоғарыда аталғандардың ең күрделісі, сондықтан 
біз оны толығырақ қарастырамыз. 

Адамға қарағанда,ол толық тізімді бірден қамтуы мүмкін жəне ол 
қандай элементтің минималды екенін бірден айта алады, компьютерде 
ондай ақыл жоқ. Машина элементтерді бір-бірлеп сканерлейді, 
элементтерді жүйелі түрде салыстырады жəне салыстырады. 

Бірінші қадамда тізімнің алғашқы екі элементін қараймыз: 

 
809 жəне 834-ті салыстырыңыз жəне олардың минималды min1 жəне min2 
мəндерін орнатыңыз, мұнда бірінші минималды жəне екінші минималды 
элементтердің көрсеткіштері сақталады. Содан кейін 2 индексінен бастап 
тізімнің соңына дейін элементтерді қайта қопарамыз: 

 
809 бірінші минималды, ал 834 тізімнің алғашқы екі табылған мəнінің 
екінші минималды элементі болып табылатынын анықтады. 
Төмендегі тізім элементін қараңыз (477): 

 
477 элементі бəрінен аз болды (шартты түрде бұл " бірінші нұсқа»): 

 
Сондықтан min1 жəне min2 айнымалыларының мазмұнын жаңартамыз, 
өйткені біз жаңа ең кіші элементті таптық: 
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Тізімнің келесі элементін қарастырамыз (478): 

 
Ол екі ең төменгі элементтің арасында болды (шартты түрде "екінші" деп 
атаймыз): 

 
Ең төменгі элементтерді қайта жаңартамыз (енді тек min2 жаңартылды): 

 
Осылай тізімнің соңына жеткенше болады: 

 
Ұсынылған алгоритмді іске асыратын функцияның бастапқы коды:  
 
def find_two_smallest(L): 
 if L [0] < L[1]: 
min1, min2 = 0, 1 # Бастапқымəндердіорнатамыз 
else: 
min1, min2 = 1, 0 
 
for i in range(2, len(L)): 
 if L[i] < L[min1]: # " біріншінұсқа» 
min2 = min1 
min1 = i 
elif L [i] < L[min2]: # " екіншінұсқа» 
 min2 = i 
return (min1, min2) 
 
11.1 жаттығу 
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Ең үлкен жəне ең үлкен арасындағы айырмашылықты қайтаратын 
функцияны жазыңыз 
бүтін кездейсоқ сандардың тізімінен ең аз мəндермен. 
 
11.2 жаттығу 
1000 кездейсоқ тізімнің бүтін саны үшін бағдарламаны жазыңыз 
оның арасында қанша теріс элементтер орналасқанын анықтайды 
максималды жəне минималды элементтер. 
 
11.3 жаттығу 
Тізімнің барлық элементтерінің орташа мəніне ең жақын элементті табу. 
 
11.4 жаттығу 
Саннан тұратын тізім берілген. Тізімдегі қарапайым сандардың сомасын 
табу. 
 
11.5 жаттығу 
Бүтін сандардың тізімі берілген. Онда кем дегенде бір жұп көрші екенін 
анықтау 
тақ сандар. Оң жауап болған жағдайда бірінші элементтердің нөмірін 
анықтау 
мұндай жұп. 
 
11.6 жаттығу 
Бүтін сандардың тізімі берілген. Жұп элементтердің санын жəне санын 
анықтау 
5 цифрмен аяқталатын элементтердің саны. 
 
11.7 жаттығу 
Бүтін сандардың тізімі берілген. Элементтердің пайыздық құрамын 
анықтау, 
тізімнің барлық элементтерінің орташа арифметикалық мəнінен асатын. 
11.8 жаттығу 
Бүтін сандардың тізімі берілген. Тізімдегі учаскелердің санын анықтау 
элементтер біркелкі өседі (əрбір келесі Сан алдыңғы саннан артық). 
11.9 жаттығу 
20 элементтен тұратын тізім берілген. Бес көрші элементті табу, мəндер 
сомасы 
ең көп. 

 
Бақылау сұрақтары: 
 
1. Алгоритм ұғымы 
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2. Сұрыптау  
3. Индексті анықтау  
 
 

Тақырып 12 Python бағдарламалау тілінде қателерді өңдеу 
 
Бұл тақырыпта Python-да қателерді өңдеуге (ерекше жағдайлар) 

қатысты. Мысалды қарастырайық: 
 
x = int(input()) 
print(5 / x) 
 
Оны орындап, нөлге бөлу жəне əріптерді санға айналдыру қателерге 
əкелетінің көз жеткіземіз:  
 
>>> 
========== RESTART: C:\Python35-32\test.py ========== 
r 
Traceback (most recent call last): 
 File "C:\Python35-32\test.py", line 1, in <module> 
 x = int(input()) 
ValueError: invalid literal for int () with base 10: 'r' 
>>> 
========= RESTART: C:\Python35-32\test.py =========== 
0 
Traceback (most recent call last): 
 File "C:\Python35-32\test.py", line 2, in <module> 
 print(5 / x) 
ZeroDivisionError: division by zero 
>>> 
 
Екі көп жылдық сұрақ пайда болады: кім кінəлі жəне не істеу керек? 
Пернетақтадан енгізілген мəнді тікелей тексере аласыз: 
 
x = int(input()) 
if x==0: 
 print ("Error!") 
else: 
 print(5 / x) 
 
Бағдарлама жұмыс істейді жəне нөлге бөлінбейді: 
 
>>> 
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=========== RESTART: C:\Python35-32\test.py ========== 
0 
Error! 
>>> 

Python қателерді (ерекшеліктерді) ұстап қалуға негізделген  басқа 
əдісті ұсынады. 
Python мүмкіндіктерін ескере отырып, біздің мысалымызды жазамыз: 
 
try: 
 x = int(input ("Enter number: ")) 
 print(5 / x) 
except: 
 print ("Error dividing by zero") 
 
Бағдарламасын орындаймыз: 
>>> 
======== RESTART: C:\Python35-32\test.py =============== 
Enter number: 0 
Error dividing by zero 
>>> 
 
Try блогында қате пайда болатын код бар. Қате болған жағдайда 
(ерекшеліктерді) бақылау except блокқа ауыстырылады. Бағдарламаны іске 
қосыңыз жəне хатқа санға аударғанда қате пайда болғанда, біз қайтадан 
except блокқа кіреміз:  
 
>>> 
======== RESTART: C:\Python35-32\test.py ============= 
Enter number: t 
Error dividing by zero 
>>> 
 
Шындығында, except қате түрінің (ерекшеліктерді) түрін көрсетпестен, 
барлық қателерді өңдейді. Нөлге бөлуді жəне түрлендіру қателерін қалай 
бөлуге болады? Python интерактивті режиміне өтіңіз жəне қателерге 
(ерекшеліктерді) əкелетін бірнеше пəрмендерді орындаңыз:  
>>> 4/0 
Traceback (most recent call last): 
 File " <pyshell#0>", line 1, in <module> 
 4 / 0 
ZeroDivisionError: division by zero 
>>> int ("r") 
Traceback (most recent call last): 
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 File " <pyshell#1>", line 1, in <module> 
 int ("r") 
ValueError: invalid literal for int () with base 10: 'r' 
>>> 

Нөлге бөлу кезінде ZeroDivisionError қатесі пайда болады, ал 
түрлендіру кезінде -ValueError түрлері. 
Бұл білімді пайдаланып, біздің бағдарламаны қайта жазамыз: 
 
try: 
x = int(input ("Enter number: ")) 
print(5 / x) 
except ZeroDivisionError: # ерекшеліктүрінкөрсетіңіз 
print ("Error dividing by zero") 
except ValueError: 
print ("Error converting to a number") 
 
Бағдарламаны орындап, қателердің түріне байланысты (қоспағанда) except 
блоктардан басқасы жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз:  
 
>>> 
============ RESTART: C:\Python35-32\test.py ============== 
Enter number: 0 
Error dividing by zero 
>>> 
============ RESTART: C:\Python35-32\test.py ==+=========== 
Enter number: r 
Error converting to a number 
>>> 
 
Ерекшеліктерді өңдеу нұсқаулығы бірнеше қосымша мүмкіндіктерге ие. 
Оларды мысалда қарастырайық: 
 
try: 
 x = int (input ("санды енгізіңіз: ")) 
print(5 / x) 
except ZeroDivisionError as z: 
 print ("нөлгебөлу- ерекшеліктіөңдейміз!") 
 print (z) # zerodivisionerror шығарутуралыақпараттыэкранғашығарамыз 
except ValueError as v: 
 print ("түрлердітүрлендіру- ерекшеліктіөңдейміз!") 
 print (v) 
else: 
 print ("ерекшежағдайларболмаса, орындалады!") 
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finally: 
 print ("əрқашанжəнесоңғыуақыттаорындалады!") 
 
Əр түрлі кіріс мəндеріне арналған бағдарламаны іске қосамыз: 
>>> 
========== RESTART: C:\Python35-32\test.py ============= 
Сандыенгізіңіз: 0 
Бізнөлгебөлу- ерекшелігінөңдейміз! 
Division by zero 
Əрқашанжəнесоңғыкезектеорындалады! 
>>> 
========== RESTART: C:\Python35-32\test.py ============= 
Сандыенгізіңіз: r 
Ерекшеліктер - типтердітүрлендіру! 
invalid literal for int () with base 10: 'r' 
Əрқашан жəне соңғы кезекте орындалады! 
>>> 
 
Шығарып тастау туралы ақпаратты айнымалыға (as нұсқаулығымен) 
орналастырып, print () функциясы арқылы экранға шығаруға болатынын 
атап өткім келеді.  
 
Ерекшеліктерді ұстап қалу, мысалы, функцияларды жазу кезінде 
қолданылады: 
 
def list_find(lst, target): 
 try: 
 index = lst.index(target) 
 except ValueError: 
 ## ValueError: value is not in list 
 index = -1 
 return index 
print (list_find ([3,5,6,7], -6)) 
 
Орындалу нəтижесі: 
 
>>> 
========= RESTART: C:\Python35-32\1.py ============= 
-1 
>>> 
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12.1 жаттығу 

Пернетақтадан енгізілетін санның анықтығын тексеретін 
бағдарламаны жазыңыз. 
Мүмкін ерекшеліктерді өңдеуді орындаңыз. 
 
12.2 жаттығу 

Кездейсоқ бүтін матрицаны генерациялайтын бағдарламаны 
жазыңыз. Пайдаланушы жолдар мен бағандар санын жəне бүтін ауқымын 
көрсете алады Пайдаланушыны енгізу қателерін өңдеңіз. 

 
Бақылау сұрақтары: 
 
1. Pythonдағы қателіктер  
2. Қателіктерді жою жолдары 
3. Except блок қызметі 
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Тақырып 13.Файлдармен жұмыс 
 
Көбінесе өңдеуге арналған деректер сыртқы көздерден – файлдардан 

келеді. 
Түрлі файл форматтары, қарапайым жəне əмбебап мəтіндер бар. Кез келген 
мəтіндік редакторда ашылады (мысалы, Блокнот). Мəтіндік файлдарға 
арналған кеңейтулер: .txt, .html, .csv (олар көп). 

Мəтінге қоса, арнайы бағдарламаларда (музыка немесе бейне 
ойнатқыш, MS Word жəне т.б.) ашылатын басқа да файлдар (музыка, 
бейне, .doc, .ppt жəне т.б.) бар.  

Бұл тарауда мəтіндік файлдарға тоқталайық, бірақ Python 
мүмкіндіктері шектелмейді. 

Бірнеше қадамды орындаңыз.  
1. File_examples каталогын(папка) жасаңыз. 
2. Мысалы, блокнот арқылы file_examples каталогында келесі мəтінді 

қамтитын example_text.txt мəтіндік файлын жасаңыз:  
Text first line 
Second line of text 
Third line of text 

3. File_examples файлынжасау file_reader.py бастапқыкодтықамтитын 
Python тіліндегібағдарламасы: 
 
file = open ('example_text.txt', 'r') 
contents = file.read() 
print (contents) 
file.close() 
 
Нəтижесімынадай шығады: 

 
file_reader.py бағдарламасын іске қосамыз: 
 
>>> 
= = = = RESTART: C:\Python35-32\file_examples\file_reader.py == = = = =  
Text first line 
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Second line of text 
Third line of text 
>>> 
 
 
Бастапқыкодқашағынпікірлер: 

 
Сурет 9. Python-да файлдармен жұмыс істеу 

 
Python-да файлдармен жұмыс істеу бойынша қарастырылған тəсіл С 

тілінен өтті. 
Əдепкіде, егер сіз ашу режимін көрсетпесеңіз, онда «оқу» ашылуы 
пайдаланылады. 
Файлдар, олармен жұмыс істеу кезінде қателіктерге бейім. Диск толтыра 
алады, пайдаланушы жазу кезінде қолданылатын файлды жоя алады, 
файлды жылжытуға болады жəне т.б. Қателердің бұл түрлері ерекше 
жағдайларды өңдеу арқылы ұсталуы мүмкін: 
# Файлды ашуқатесі 
try: 
 f = open('1example_text.txt') # оқудыашу 
except: 
 print ("Error opening file") 
else: # кезкелгенжағдайдаорындалады 
 f.close() 
 print ('(Тазалау: файлдыжабу)') 
 
Бағдарламаныіскеқосамыз: 
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>>> 
= = = RESTART: C:\Python35-32\file_examples\file_reader.py == = =  
Error opening file 
>>> 
 
Болашақта файлдармен жұмыс істеу үшін контекстті менеджерді 
(withнұсқаулықпен бірге) қолданамыз, ол ресурстарды қолмен босатуды 
талап етпейді.  
Мəтінмəндік менеджерді пайдалана отырып, алдыңғы мысалды қайта 
жазамыз: 
 
try: 
with open('1example_text.txt', 'r') as file: 
 contents = file.read() 
 print (contents) 
except: 
 print ("Error opening file") 
 
Бағдарламаныорындаймыз: 
 
>>> 
= = RESTART: C:\Python35-32\file_examples\file_reader.py == 
Error opening file 
>>> 
 
Бастапқы коды əлдеқайда қарапайым болды, себебі бұл жағдайда 
ресурстарды шығару автоматты түрде (мəтінмəндік менеджердің ішінде) 
орын алады. 
Python файлды қай жерден табуға болатындығын қалай анықтайды? Open 
() функциясы шақырылған кезде, Python ағымдағы жұмыс каталогында 
көрсетілген файлды іздейді. Бағдарламаны іске қосу кезінде ағымдағы 
жұмыс каталогы бағдарлама сақталған жерде.  
Ағымдағы жұмыс каталогын келесідей анықтауға болады: 
 
>>> import os 
>>> os.getcwd() 
'C:\\Python35-32\\file_examples' 
>>> 
 
Егер файл басқа каталогта болса, онда оның жолын көрсету керек: 

1. абсолютті жол (түбірлік каталогтан бастап): 
'C:\\Users\\Dmitriy\\data1.txt' 

2. салыстырмалы жол (ағымдағы жұмыс каталогына қатысты, 
төмендегісуретке қараңыз): 'data\ \ data1.txt' 
Келесі суретте ағымдағы жұмыс каталогы 'C:\\Users\\Dmitriy\\home' 
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Содан кейін файл мазмұнын оқудың кейбір тəсілдерін қарастырайық. 

Төмендегі мысал ағымдағы курсор орнынан бастап бүкіл файлдың 
мазмұнын оқиды (курсорды файлдың соңына жылжытады): 
with open ('example_text.txt', 'r') as file: 
 
contents = file.read() 
print (contents) 
 
Орындалунəтижесі: 
 
>>> 
= = = RESTART: C:\Python35-32\file_examples\file_reader.py == = =  
Text first line 
Second line of text 
Third line of text 
>>> 
 
Келесімысалкурсорменжұмысты көрсетеді: 
 
with open ('example_text.txt', 'r') as file: 
 contents = file.read (10) # оқуүшінтаңбаларсанынкөрсетіңіз 
 # курсор11 таңбағажылжиды 
 rest = file.read () # 11-шітаңбадан бастапоқимыз 
print ("10:", contents) 
print ("қалғаны:", rest) 
 
Бағдарламажұмысыныңнəтижесі: 
 
>>> 
= = = RESTART: C:\Python35-32\file_examples\file_reader.py == = =  
10: First line 
қалғаны: text 
Second line of text 
Third line of text 
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>>> 
 
Егер жолдан тұратын тізімді алу қажет болса, онда сіз readlines() əдісін 
пайдалана аласыз: 
 
with open ('example_text.txt', 'r') as file: 
 lines = file.readlines() 
print(lines) 
 
Бағдарламажұмысыныңнəтижесі: 
 
>>> 
= = = = RESTART: C:\Python35-32\file_examples\file_reader.py == = = = =  
['First line of text\n', 'Second line of text\n', 'Third line of text'] 
>>> 
 
Келесі мысалды көрсету үшін, келесі мəтінді қамтитын plan.txt файлын 
жасаңыз: 

Mercury 
Venus 
Earth 
Mars 
Jupiter 
Saturn 
Uranus 
Neptune 

Бұданəрібағдарламаныіскеқосамыз 
(ағымдағыжұмыскаталогынескереотырып!): 
 
with open('plan.txt', 'r') as file: 
planets = file.readlines() 
 
print (planets) 
 
for planet in reversed(planets): 
print (planet.strip()) 
 
Орындау нəтижесінде біз аламыз: 
 
>>> 
= = = RESTART: C:\Python35-32\file_examples\file_reader.py == = = =  
['Mercury\n', 'Venus\n', 'Earth\n', 'Mars\n', 'Jupiter\N', 
'Saturn\n', 'Uranus\n', 'Neptune'] 
Neptune 
Uranus 
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Saturn 
Jupiter 
Mars 
Earth 
Venus 
Mercury 
>>> 
 
Бастапқы кодқа түсініктеме 10- суретте келтірілген: 

 
 

Сурет 10. Кодқа түсініктеме 
 

Файлдың курсорының ағымдық орнынан бастап файлдың соңына дейін 
жолдың əрқайсысымен кейбір əрекеттерді орындағыңыз келсе, файлдан 
оқудың келесі əдісін қолданыңыз: 
 
with open('plan.txt', 'r') as file: 
for line in file: 
print (line) 
print(Len (line.strip())) 
 
Орындалунəтижесі: 
 
>>> 
= = = = RESTART: C:\Python35-32\file_examples\file_reader.py == = = =  
Mercury 



83 
 

7 
Venus 
5 
Earth 
5 
Mars 
4 
Jupiter 
7 
Saturn 
6 
Uranus 
6 
Neptune 
7 
>>> 
 

Келесі мысалда файлға жол жазылады. Егер жұмыс каталогында 
аталған атаумен файл жоқ болса, онда ол құрылады, егер бұл атау бар файл 
бар болса, ол қайта жазылады: 
 
with open("top.txt",' w') as output_file: 
output_file.write ("Hello!\n") 
# write() əдісі жазылған таңбалар санын қайтарады 
 
Файлға жолды қосу үшін файлды "a" режимінде ашуыңыз керек(қысқаша 
append): 
 
with open("top.txt",' a') as output_file: 
output_file.write ("Hello!\n") 
 
14.1 жаттығу 
Sort_plan.txt файлына алфавиттік тəртіпте file.txt файлының мазмұнын 
сұрыптау. 
Төмендегі мысал Интернеттегі файлдарға тікелей кіру жолын көрсетеді: 
 
import urllib.request 
url = "http://dfedorov.spb.ru/python3/src/romeo.txt" 
with urllib.request.urlopen (url) as webpage: 
 for line in webpage: 
 line = line.strip() 
 line = line.decode ('utf-8') # bytes түрін utf-8 түрлендіру 
 print (line) 
 
Анықтамаүшін. Тұрақтыөрнектер 
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Python тұрақтыөрнектердіңқуаттытілінқолдайды, яғниүлгілер 
кейбірмəтіндііздеуге/ауыстыруғаболады. 
Мысалы, "[ea] " тұрақтыөрнегіжиынтықтыңкезкелгентаңбасынбілдіреді 
жақша, яғни 'r[ea] d' тұрақтыөрнегі 'red 'жəне ' radar' сəйкескеледі, 
бірақ'read' сөзімен емес. 
Тұрақтыөрнектерменжұмысістеуүшін re модулінимпорттауқажет: 
>>> import re 
>>> re.search ("r[ea]d"," rad") # үлгініжəнемəтіндікөрсетеміз 
<_sre.SRE_Match object; span=(0, 3), match='rad'> 
>>> re.search ("r [ea] d", " read") 
>>> re.search("[1-8]", "3") # аралықтанкезкелгенсанменсəйкескелудііздейді 
<_sre.SRE_Match object; span=(0, 1), match='3'> 
>>> re.search ("[1-8]", " 9") 
>>> 

Мəтінүлгіменсəйкескелгенжағдайда match нысанықайтарылады, 
əйтпесе Noneқайтарылады. 
 
13.1 жаттығу* 
Екі кіріс аргументін қабылдайтын stringCount () функциясын жазыңыз 
- Файл атауы жəне жол, көрсетілген жолдың қайталану санын қайтарады 
файлда. 
 
13.2 жаттығу* 
Екі кіріс аргументін қабылдайтын myGrep () функциясын іске асырыңыз-
аты 
көрсетілген файлдың барлық жолдарын экранға шығарады. 
қосымша жол ретінде: 
>>> myGrep ('example.txt', 'line') 
The 3 lines in this file end with the new line character. 
There is a blank line above this line. 
 
13.3 жаттығу* 
HTML файлының атын қабылдайтын links () функциясын іске асырыңыз 
жəне 
бұл файлдағы гиперсілтемелер санын қайтарады (тег < / a>): 
>>> links ('twolinks.html') 
 

Бақылау сұрақтары: 
 
1. Файл ұғымы 
2. Файлда қолданылатын функциялар 
3. Файл қызметі 
4. Бағдарламада файлды жазу қалай орындалады? 
 

Тақырып 14 Python- да обьектіге  
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бағытталған бағдарламалау 
 
Бұған дейін біз Python объектілі-бағдарланған бағдарламалау тілі 

болып табылатының айттық, бірақ бұл мағынасын толық қарастырған 
жоқпыз. Бұл сұраққа қайта оралайық, мысалдан бастайық. 
Кейбір адамның мекен-жайын сипаттау үшін жол айнымалылары бар деп 
болжаймыз: 
 
addr_name = 'Ivan Ivanov' # адамның аты 
addr_line1 = '1122 Main Street' 
addr_line2 = " 
addr_city = 'Panama City Beach' 
addr_state = 'FL' 
addr_zip = '32407' # индекс 
 
Адам туралы барлық ақпаратты экранға шығаратын функцияны жазамыз: 
 
def printAddress(name, line1, line2, city, state, zip): 
 print (name) 
 if len (line1) > 0: 
 print(line1) 
 if len (line2) > 0: 
 print(line2) 
 print (city+", "+state+" +zip) 
 
# Функциянышақыру, аргументтердіжіберу: 
printAddress(addr_name, addr_line1, addr_line2, addr_city, addr_state, 
addr_zip) 
 
Бағдарлама жұмысының нəтижесінде: 
 
>>> 
======== RESTART: C:/Python35-32/addr.py ======== 
Ivan Ivanov 
1122 Main Street 
Panama City Beach, FL 32407 
>>> 
 
Бастапқы шарттар өзгергенін жəне мекен-жайдағы адамның екінші индексі 
бар дейік. Неге жоқ? Жаңа айнымалыны құрайық: 
# индексті қамтитын айнымалыны қосыңыз 
addr_zip2 = "678900" 
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 Жаңа мəліметтерді ескере отырып, printAddress() функциясын өзгертіңіз: 
 
def printAddress(name, line1, line2, city, state, zip, zip2): 
# zip2 параметрінқосты 
 print (name) 
 if len (line1) > 0: 
 print(line1) 
 if len (line2) > 0: 
 print(line2) 
 # Zip2 айнымалыэкранғашығаруынқосты 
 print (city+","+ state +" + zip + zip2) 
 
# Addr_zip2 жаңа аргументін қосты: 
printAddress (addr_name, addr_line1, addr_line2, addr_city, addr_state, 
addr_zip, addr_zip2) 
 

PrintAddress () функциясы жаңа шарттарда дұрыс жұмыс істейтін 
етіп жаңа индексті бірнеше рет қосу керек болды. Қарастырылған тəсілдің 
қандай да бір кемшілігі бар? Көп айнымалылар! Өңдегіңіз келетін адам 
туралы көбірек ақпарат алу үшін, бізге қажет айнымалылар қажет. Əрине, 
сіз бəрін тізімге енгізе аласыз (тізім элементтері содан кейін жолдар 
болады), бірақ Python-да объектілерге бағытталған əртүрлі деректер 
жиынтығымен жұмыс істеу үшін əмбебап тəсіл бар. 
Адамның мекен-жайы туралы барлық ақпаратты қамтитын аты-
жөніAddress бар деректер құрылымын (сыныпты) жасаңыз: 
 
class Address (): # сыныптын атауын бағдарламашы таңдайды 
name = "" # сыныпөрістері 
 line1 = "" 
 line2 = "" 
 city = "" 
 state = "" 
 zip = "" 
 
Сынып мекенжайды сақтауға арналған үлгісін орнатады. Address 
класының объектісін (данасын) жасау арқылы үлгіні нақты мекенжайға 
айналдыра аласыз:  
 
homeAddress = Address() 
Енді объектінің өрістерін нақты мəндермен толтыра аламыз: 
 
# homedress нысанның name өрісін толтырыңыз: 
homeAddress.name = " Ivan Ivanov" 
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homeAddress.line1 = " 701 N. C Street" 
homeAddress.line2 = "Carver Science Building" 
homeAddress.city = "Indianola" 
homeAddress.state = "IA" 
homeAddress.zip = " 50125" 
 
Сол адамның қала сыртындағы үйі туралы ақпаратты қамтитын Address 
класының тағы бір нысанын жасаймыз:  
 
# айнымалы Address класы нысанының мекенжайын қамтиды: 
vacationHomeAddress = Address() 
 
Vacationhomeaddress айнымалысында орналасқан нысанның 
өрісінанықтаймыз: 
 
vacationHomeAddress.name = " Ivan Ivanov" 
vacationHomeAddress.line1 = "1122 Main Street" 
vacationHomeAddress.line2 = "" 
vacationHomeAddress.city = "Panama City Beach" 
vacationHomeAddress.state = " FL" 
vacationHomeAddress.zip = " 32407" 
 
Негізгі жəне қала сыртындағы мекен-жайлар үшін қала туралы ақпаратты 
экранға шығарамыз(объектілердің аттарын көрсету арқылы): 
 
print ("негізгімекенжайы" + homeAddress.city) 
print ("қаласыртындағыүймекенжайы" + vacationHomeAddress.city) 
 
Объект туралыалынған білімді ескере отырып, 
printAddress()функциясының бастапқы мəтінін өзгертеміз:  
 
def printAddress (address): # нысанфункциясынажібереміз 
 print(address.name) # нысанныңөрісінэкранғашығарамыз 
 if len(address.line1) > 0: 
 print(address.line1) 
 if len(address.line2) > 0: 
 print(address.line2) 
 print(address.қала + ", " + address.state + " + address.zip) 
Егер homeAddress жəне vacationHomeAddress 
объектілерібұрынқұрылғанболса, printAddress () 
функциясынаргументретіндетапсыруарқылыолартуралыақпараттыкөрсетеа
ламыз:  
printAddress(homeAddress) 
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printAddress(vacationHomeAddress) 
 
Бағдарламаныорындаунəтижесінде: 
 
>>> 
========= RESTART: C:/Python35-32/addr2.py ========== 
Ivan Ivanov 
701 N. C Street 
Carver Science Building 
Indianola, IA 50125 
Ivan Ivanov 
1122 Main Street 
Panama City Beach, FL 32407 
>>> 
 

Класстар мен нысандардың мүмкіндіктері бір атаумен айнымалы 
бірлестіктермен шектелмейді, яғни объектінің күйін сақтау. Сыныптар 
сонымен қатар, өзіңіздегі функцияларды (əдістер) сынып өрістерімен 
жұмыс істеу үшін анықтауға мүмкіндік береді, яғни объектінің мінез-
құлқына əсер ету үшін.  
 
Dog сыныбынқұрайық: 
 
class Dog(): 
 age = 0 # иттіңжасы 
 name = "" # иттіңаты 
 weight = 0 # иттіңсалмағы 
 # Кез келген əдістің бірінші дəлелі əрқашан self болып табылады, яғни 
нысанның өзі 
def bark (self): # сынып ішіндегі функция əдіс деп аталады 
# self.name- ағымдағы иттің объектінің аттын сілтемесі 
print(self.name, " Гав дейді") 
 
# Dog сыныптың myDog объектісін жасау: 
myDog = Dog() 
 
# MyDog нысан өрістеріне мəн беру: 
myDog.name = "Spot" # құрылған иттің атын ойлап табамыз 
myDog.weight = 20 # иттің салмағын көрсетеміз 
myDog.age = 1 # иттің жасы 
 
# Bark() нысаны myDog əдісін шақырыңыз, яғни итке дауыс беруді 
сұраймыз: 



89 
 

myDog.bark() 
# MyDog.bark () деп аталатын толық нысаны болады: Dog.bark (myDog), 
# яғни толық нысаны бірінші аргумент ретінде объектіні қажет етеді – self 
 
Бағдарлама жұмысының нəтижесі: 
 
========== RESTART: C:/Python35-32/ndog.py ======== 
Spot гав дейді 
>>> 
 

Бұл мысал нақты өмірге жақын объектілер құрылғанда 
бағдарламалауда объектілі-бағытталған тəсілді көрсетеді. Нысандар 
арасында əдістерді шақыру арқылы өзара іс-қимыл жасалады. Объектінің 
өрістері (ауыспалы) оның жай-күйін белгілейді, ал əдісті шақыру 
объектінің реакциясына жəне/немесе оның жай-күйінің өзгеруіне (объект 
ішіндегі айнымалылардың өзгеруіне) əкеледі. 
 
14.1 жаттығу 

Cat класын жасау. Name (ат), color (түс) жəне weight (салмақ) 
атрибуттарын анықтаңыз. Meow деп аталатын əдісті қосыңыз. Сat 
сыныптары нысандарын жасаңыз, атрибуттар орнатыңыз, meow əдісін 
шақырыңыз.  
 

Алдыңғы мысалда Dog класындағы myDog нысанын жасау жəне оған 
атау беру (my Dog.name= "Spot") біраз уақыт өтті. Мүмкін, программист 
атын көрсетуді ұмытпайды, содан кейін ит атаусыз болады – біз оған жол 
бере алмаймыз!  Мұндай қатені болдырмау үшін арнайы əдіс 
(конструктор) мүмкіндік береді, ол берілген сынып объектісін құру кезінде 
бірден туындайды.  

Алдымен конструктор жұмысын жалпы түрде қарастырайық: 
 

class Dog(): 
 name="" 
 # Конструктор осы түрді жасау кезінде шақырылады; 
 # Python-ның арнайы əдісі, сондықтан екі төменгі асты сызуы 
def _ init _ (self): 
 print ("Жаңаитдүниегекелді!") 
 
# Ит жасаңыз (объект myDog сынып Dog) 
myDog = Dog() 
 
Бағдарламаны іске қосамыз: 
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>>> 
========== RESTART: C:/Python35-32/dog1.py ========== 
Жаңаитдүниегекелді! 
>>> 
 
Сынып конструкторының шақыруы арқылы ит атын беру 
үлгісінқарастырайық: 
 
class Dog(): 
 name = "" 
 # Конструктор 
 # Осы түрді жасау кезінде шақырылады 
def _ _ init_(self, newName): 
self.name = newName 
 
# Итті жасайық жəне оның атын орнатамыз: 
myDog = Dog ("Spot") 
 
# Иттің атын шығару, оның орнатылғанына көз жеткізу 
print(myDog.name) 
 
# Келесі команда қате береді, себебі 
# конструкторға аты берілмеген 
# herDog = Dog() 
 
Бағдарлама жұмысының нəтижесі: 
 
>>> 
========= RESTART: C:/Python35-32/dog2.py ========= 
Spot 
>>> 
 
Енді иттің атауы оның құрылу уақытында тағайындалады. Конструкторда 
self.name көрсетілді, себебі конструктор өз кезегінде өздігінен емес, белгілі 
бір объект ауыстырылды, яғни myDog.  
 
Алдыңғы мысалда, иттің атына сілтеме жасау үшін, біз myDog.name өрісін 
көрсеттік, яғни нақты əлем тіліне аудардық, біз объектінің ішіне кіріп, сол 
жерден алынған ақпаратты алдық. Бұл қорқынышты болады, сондықтан біз 
иттің объектісі (setName жəне getName) атымен жұмыс істеу үшін 
«адамгершілік» əдістерді ұсынамыз: 
 
class Dog(): 
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 name = "" 
 # Конструктор осы сынып нысанын жасау кезінде шақырылады 
def _ _ init_(self, newName): 
 self.name = newName 
 # Кезкелгенсəттеəдістішақыражəнеитатынөзгертеаламыз 
 def setName (self, newName): 
 self.name = newName 
 # Кезкелгенсəттеəдістішақырааласызжəнеитатынбілеаласыз 
 def getName(self): 
 return self.name # нысанныңағымдағыатынқайтарады 
 
# Бастапқы атымен ит жасаңыз: 
myDog = Dog ("Spot") 
 
# Иттің атын шығарамыз: 
print(myDog.getName()) 
 
# Жаңа ит атын орнатамыз: 
myDog.setName ("Sharik") 
 
# Аты өзгерісін көрейік: 
print(myDog.getName()) 
 
Барлығы жұмыс істейтінін тексереміз: 
 
>>> 
========== RESTART: C:/Python35-32/dog3.py =========== 
Spot 
Sharik 
>>> 
 
14.2 жаттығу 
1. Animal класын сипаттайтын кодты жазыңыз: 

 жануардың атрибутын қосыңыз 
 "Ням-ням" шығаратын, eat () əдісін қосыңыз  
 getname() жəне setname() əдістерін қосыныз 
 «Жануардың аты Гррр дейді» шығаратын, makeNoise()əдісін 

қосыңыз 
 «жануардың атыжануартуған» шығаратын, animal класының 

конструкторын қосыңыз  
 
2. Негізгібағдарлама: 

 жануарды жасаңыз, құру кезінде оның атын анықтаңыз 
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 getname()əдісін шақыру арқылы жануардың атын анықтаңыз 
 setName()əдісіне шақыру арқылы жануардың атын өзгерту 
 жануарға арналған eat() жəне makeNoise() шақырыңыз 

 
14.3 жаттығу 

Set () жəне get () əдістерін қамтитын жол деректері түрімен жұмыс 
істеу үшін StringVar сыныпты жасаңыз. Set () əдісі жолдың мазмұнын 
өзгерту үшін пайдаланылады, get () жолдың мазмұнын алу үшін 
қолданылады. StringVar түрінің нысанын жасаңыз жəне оның əдістерін 
тексеріңіз. 
 
14.4 жаттығу 

Координаттармен (x, y) жұмыс істеуге мүмкіндік беретін Point 
сыныбын жасаңыз. Қажетті класс əдістерін қосыңыз. 
 
 
14.2. Python мұрасы 
 

Бағдарламалаудағы объектілі-бағытталған тəсіл адамның ойлауымен, 
оның жадымен тығыз байланысты. ООП қасиеттерін жақсы түсіну үшін 
адам жадынан ақпаратты сақтау жəне шығару моделін қарастырамыз 
(модельді ғалымдар Коллинз жəне Квиллиан ұсынған). Өз тəжірибесінде 
олар канарейка туралы білім ұсынылған семантикалық желіні қолданды: 

 
Сурет 11. Семантикалық желі 
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Мысалы, "канарейка-бұл əн айта алатын Сары құс"," құстардың 

қауырсындары мен қанаттары бар, ұша алады " жəне т. б. бұл желіде Білім 
түрлі деңгейлерде берілген: төменгі деңгейде жеке білім, ал жоғарғы 
деңгейде — жалпы. Мұндай тəсілде "Канарейка ұша алады" деген пікірді 
түсіну үшін канарейка құстардың көп бөлігіне жататыны туралы ақпаратты 
жаңғырту қажет жəне құстарда "ұша" жалпы қасиеті бар, ол канарейкаға да 
таралады (мұра). Зертханалық эксперименттер адамдардың " Канарейка — 
бұл құс?", "Канарейка ұшуға болады?"немесе" Канарейка əн айта 
алады?"уақыт бойынша ерекшеленеді. Сұраққа жауап " канарейка ұша ала 
ма?"канарейка əн айту мүмкін бе"деген сұраққа қарағанда көп уақытты 
талап етеді. Коллинз мен Квиллианның пікірінше, бұл ақпарат адамның ең 
абстрактілі деңгейде есте қалатынына байланысты.  Əрбір құстың барлық 
қасиеттерін есте сақтаудың орнына, адамдар ерекше ерекшеліктерді ғана 
есте сақтайды, мысалы, сары түс жəне қанарда əн айту қабілеті, ал барлық 
басқа қасиеттер абстрактілі деңгейлерге ауыстырылады: канарейка құс 
сияқты ұша алады жəне қауырсынмен жабылған; құстар жануарлар бола 
отырып, дем алады жəне тамақтанады жəне т. б. шын мəнінде, "канарейка 
дем ала ма?"көп уақытты қажет етеді, өйткені адам өз жадында 
түсініктердің иерархиясы бойынша жүруі керек. Екінші жағынан, нақты 
қасиеттер жалпы жабуы мүмкін, бұл да ақпаратты өңдеуге аз уақытты 
талап етеді. Мысалы, "страус ұша алады ма" деген сұрақ "Қанаттың 
түйеқұйрығы бар ма?"немесе" тыныс ала ма?". 

Жоғарыда аталған мұра қасиеті объектілі бағдарлы бағдарламалауда 
өз көрінісін тапты. 

Мысалы, қызметкер (Employee) мен клиент (Customer) 
сыныптарының сипаттамасы бар бағдарлама жасау қажет. Бұл кластар 
барлық адамдарға тəн жалпы қасиеттерге ие, сондықтан адамның базалық 
класын (Person) жасап, Employee жəне Customer еншілес кластарын 
мұралаймыз: 

 
Сыныптар иерархиясын сипаттайтын код төменде берілген: 
 
class Person(): 
 name = "" # кезкелгенадамныңаты 
 
class Employee(Person): 
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 job_title = "" # қызметкерлауазымыныңатауы 
 
class Customer(Person): 
 email = "" # клиентпоштасы 
 
Кластар негізінде нысандарды құрайық жəне олардың өрістерін 
толтырамыз: 
 
johnSmith = Person() 
johnSmith.name = "John Smith" 
 
janeEmployee = Employee() 
janeEmployee.name = "Jane Employee" # өрісі Person сыныбынанмұра 
janeEmployee.job_title = "Web Developer" 
 
bobCustomer = Customer() 
bobCustomer.name = "Bob Customer" # өрісі Person класынанмұра 
bobCustomer.email = "send_me@spam.com" 
 
Employee жəне Customer кластарының объектілерінде Person сыныбынан 
алынған name өрісі пайда болды. 
Базалық кластың өрістерінен басқа əдістерді мұраға алады: 
 
class Person(): 
 name = "" 
 def _ _ init _ (self): # базалықсыныпконструкторы 
print ("құрылғанадам") 
 
class Employee(Person): 
 job_title = "" 
 
class Customer(Person): 
 email = "" 
 
johnSmith = Person() 
janeEmployee = Employee() 
bobCustomer = Customer() 
 
Бағдарламажұмысыныңнəтижесі: 
 
>>> 
========= RESTART: C:\Python35-32\person.py ========= 
Адамқұрылды 
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Адамқұрылды 
Адамқұрылды 
>>> 
Осылайша, объектілерді құру кезінде базалық класстан мұра болған 
конструктор шақырылады. Егер еншілес кластарда өз əдістері болса, олар 
орындалады: 
 
classPerson(): 
name = "" 
def _ _ init _ (self): # базалық сынып конструкторы 
print ("құрылғанадам") 
 
class Employee(Person): 
 job_title = "" 
 def _ _ init _ (self): # еншілескластыңконструкторы 
print ("құрылғанқызметкер") 
 
class Customer(Person): 
 email = "" 
 def _ _ init _ (self): # еншілескластыңконструкторы 
print ("сатыпалушықұрылды") 
 
johnSmith = Person() 
janeEmployee = Employee() 
bobCustomer = Customer() 
 
Бағдарлама жұмысының нəтижесі: 
 
>>> 
========== RESTART: C:\Python35-32\person.py ============== 
Адам құрылды 
Қызметкер құрылды 
Сатып алушы құрылды 
>>> 
Нысанды құру кезінде еншілес кластағы конструктор шақырылатынын 
көріп отырмыз, яғни еншілес кластағы конструктор базалық кластағы 
конструкторды қайта анықтады. 
Кейде еншілес класты конструктордан базалық класты конструкторды 
шақыру қажет: 
 
class Person(): 
 name = "" 
 def _ init _ (self): 
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 print ("құрылғанадам") 
 
class Employee(Person): 
 job_title = "" 
 def _ init _ (self): 
 Person.__ init _ _ (self) # базалықсыныпконструкторыншақырамыз 
 print ("құрылғанқызметкер") 
 
class Customer(Person): 
 email = "" 
 def _ init _ (self): 
 Person.__ init _ _ (self) # базалықсыныпконструкторыншақырамыз 
 print ("сатыпалушықұрылды") 
 
johnSmith = Person() 
janeEmployee = Employee() 
bobCustomer = Customer() 
 
Бағдарламажұмысыныңнəтижесі: 
 
>>> 
========== RESTART: C:\Python35-32\person.py ============== 
Адамқұрылды 
Адамқұрылды 
Қызметкерқұрылды 
Адамқұрылды 
Сатыпалушықұрылды 
>>> 
 
14.5 жаттығу 
1. Animal класын сипаттайтын кодты жазыңыз: 
a) жануардың атрибутын қосыңыз. 
b) "Ням-ням"шығаратын eat () əдісін қосыңыз. 
c) getName () жəне setName () əдістерін қосыңыз. 
d) "жануардың аты Гррр айтады"деп шығаратын makeNoise() əдісін 
қосыңыз. 
e) "жануар туылды"атты Animal класының конструкторын қосыңыз. 
2. Animal cat сынып үшін ата-ана болсын. Cat класының makeNoise() əдісі 
"жануардың аты Мяу дейді". Cat класының конструкторы "туған мысық" 
шығарады, сондай-ақ ата-аналық конструктор шақырады. 
3. Animal Dog сыныбы үшін ата-ана болсын. Dog үшін makeNoise() əдісі  
"жануардың аты Гав дейді". Dog конструкторы "ит туылды", сондай-ақ 
ата-ана конструкторын шақырады. 
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4. Негізгі бағдарлама. Мысық, екі ит жəне бір қарапайым жануар. Əрбір 
жануарға атау беріңіз (əдістерді шақыру арқылы). Əрбір жануар үшін eat() 
жəне makeNoise() тудыратын код. 
 
14.3. Python мұрагерлік иерархиясы 
 

Python-да барлық құрылған сыныптар object сыныбынан мұра. Point 
классын құрамыз(өзіңіздің жеке деректер түрі), арнайы əдістерді 
анықтаймыз(object базалық сынып əдістерін қайта анықтаймыз)__init__(), 
__eq__(),  __str__(): 
 
class Point: 
def _ init_(self, x=0, y=0): # конструктор координаталарын орнатады 
self.x = x 
 self.y = y 
 def _ _ eq_(self, other): # екінүктенісалыстыруəдісі 
 return self.x = = other.x and self.y = = other.y 
 def _ _ str _ (self): # ақпараттыжолшығаруəдісі 
 return " ({0.x}, {0.y})".format(self) 
 def func (self): # келесімысалдақажет болады 
 return abs(self.x-self.y) 
 
a = Point () # əдепкі нысан жасаймыз x=0, y=0 
print(str (a)) # мұнда Point классы  __ str _ _ _ _ _ () əдісі шақырылады 
# Point толықнысаны . __ str(a) 
b = Point (3, 4) 
print(str(b)) 
b.x = -19 
print (a.func()) 
print(str(b)) 
print (a == b, a != b) #  __eq__() əдісіпайдаболады 
# A == b салыстыру үшін толық пішін: Point.__ eq(a, b) 
 
Бағдарлама жұмысының нəтижесі: 
 
>>> 
======= RESTART: C:\Python35-32\point.py ======== 
(0, 0) 
(3, 4) 
0 
(-19, 4) 
False True 
>>> 
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Схемалық иерархия  кластарының келесі түрі бар: 

 
Нысандардағы барлық операциялардың артында сəйкес əдістерге 
қоңыраулар бар екендігі анықталды. Нысандардағы əрбір стандартты 
операцияға өзіңіздің арнайы əдіс (қосымша əдіс __add __ (), жəне т.б.). 
Айта кету керек, арнайы əдісті (__ne__ ()) теңсіздік үшін a =! B емес, бірақ 
Python салыстыруды жүзеге асыра алды, өйткені оның нəтижесін кері 
теңдік ретінде қабылдады (__eq __ () əдісін шақыру).  
Біз Point класындағы Circle мұрасынан мұраға аламыз: 

 
Circle сыныбының бастапқы коды: 
import math 
class Circle(Point): 
 def _ init _ (self, radius, x=0, y=0): 
 super().__ init _ _ (x, y) # базалықсыныпконструкторыншақыру 
 self.radius = radius 
 def area (self): # шеңберауданы 
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 return math.pi * (self.radius ** 2) 
 def circumference (self): # шеңберұзындығы 
 return 2 * math.pi * self.radius 
 def _ _ eq_(self, other): # екішеңбердісалыстыру 
 return self.radius = = other.radius and super().__ eq _ (other) 
 def _ _ str _ (self): # ақпараттыжолтүріндешығару 
 return " ({0.radius}, {0.x}, {0.y})".format(self) 
 
circle = Circle(2) # нысандыжасаңыз, radius=2, x=0, y=0 
circle.radius = 3 
circle.x = 12 
a = Circle(4, 5, 6) 
b = Circle(4, 5, 6) 
print(str (a)) # мұндаарнайы __str__() əдісібар 
print(str(b)) 
print (a = b) # мұндаарнайы __eq__() əдісібар 
# A = b үшін əдісті шақырудың толық нысаны: Circle. __ eq__ (a, b) 
print(a = = circle) 
print (a!= circle) # _eq__() əдісініңшақырунəтижесінтерістеу 
# базалық кластың əдісін шақыру полиморфизм деп аталады: 
print(circle.func()) 
 
Бағдарлама жұмысының нəтижесі: 
 
>>> 
======= RESTART: C:\Python35-32\circle.py ========= 
(4, 5, 6) 
(4, 5, 6) 
True 
False 
True 
12 
>>> 
Арнайы əдістер кестелері: 
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Бақылау сұрақтары: 
 
1. Обьектіге бағытталған бағдарламалау түсінігі 
2. Класстар түсінігі 
3. Мұрагерлік ұғымы 
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Тақырып 15  Графиктік интерфейстері бар 
 қосымшалар өңдеу 

 
15.1. Tkinter модулімен жұмыс істеу негіздері  
 

Python тілі сізге графикалық интерфейспен қосымшаларды жасауға 
мүмкіндік береді, осы мақсат үшін түрлі графикалық кітапханалар 
қолданылады. Стандартты (Python стандартты жинағына кіреді) 
графикалық кітапхананың tkinter бөлімін қарастырайық. 
Ең алдымен, tkinter-мен жұмыс жасағанда, графикалық элементтердің 
қалғанын (виджеттер) орналастыратын негізгі (түбірлік) терезені жасау 
керек. Мəтінді енгізу, мəтінді шығару, ашылмалы мəзір жəне т.б. үшін əр 
түрлі виджеттер бар. Кейбір виджеттер (фреймдер) өз ішіндегі басқа 
виджеттерді топтастыру үшін пайдаланылады. Арнайы виджет түймешігі 
басылған кезде кейбір оқиғалар орын алады (оқиғалар өңделуі мүмкін). 
Виджеттер жиынтығымен схемалық басты терезе 16- суретте  бейнеленген: 
 

 
Сурет 16. Виджеттер жиынтығымен схемалық басты терезе 

 
Жеке файлда (mytk1.py, бірақ tkinter.py атымен емес!) негізгі терезені 

көрсету үшін келесі қарапайым бағдарламаны орындаймыз: 
# Графикамен жұмыс істеу əдістері бар модульді қосыңыз 
importtkinter 
# Негізгі (түбірлік) терезені жасаңыз, 
# window айнымалысында Tkкласының нысанына сілтеме жазамыз 
window= tkinter.Tk() 
# Түбір терезесі үшін оқиға өңдегішін орнатамыз  
window.mainloop() 
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Бағдарламаны орындау нəтижесі: 

 
 

Бүктелетін, созылатын немесе жабылатын толық терезе пайда болды! 
Жəнебұл кодтың үш жолы ғана! 

Графикалық (терезе) қосымшалар оқиғадан бас тарту арқылы 
консольдан (терезесіз) ерекшеленеді. Біз бұрын жұмыс істеген консольдық 
қосымшалар үшін қандай тінтуірдің түймесі жəне қандай уақытта 
бағдарламаның пайдаланушысы басылғанын анықтау қажет емес. 
Терезенің қосымшаларында тышқанмен басу керек, себебі бұған 
байланысты, мысалы, пайдаланушы таңдайтын мəзір элементі. 
Сол жағында схемада консольдік бағдарламаның жұмыс алгоритмі, оң 
жағында көрсетілген –графикалық интерфейсі бар бағдарламалар: 
 

 
Сурет 17. консольдік бағдарламаның жұмыс алгоритмі 
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Келесі мысалLabel виджет жасауды көрсетеді : 
Importtkinter 
window= tkinter.Tk() 
# Түбірлік windowтаңбаша класыныңLabel виджетін жасаңыз 
 #text - көрсетілген мəтін үшін параметр 
label= tkinter.Label(window, text = "Бұл терезедегі мəтін!") 
# packменеджері арқылы виджетті көрсетеміз 
label.pack() 
window.mainloop() 
 
Бағдарлама жұмысының нəтижесі: 

 
 

Келесі мысал фреймде виджеттердің орналасуын көрсетеді: 
 
import tkinter 
window= tkinter.Tk() 
# Негізгі терезеде кадр жасаңыз 
frame = tkinter.Frame(window) 
frame.pack() 
# Виджеттерді жасап, frameжақтауларына орналастырамыз 
first = tkinter.Label(frame, text='First label') 
# packменеджері арқылы виджетті көрсетеміз 
first.pack() 
second = tkinter.Label(frame, text='Second label') 
second.pack() 
third = tkinter.Label(frame, text='Third label') 
third.pack() 
window.mainloop() 
 
Бағдарламаны орындау мысалы: 
 
Нысанды жасау кезінде жақтау параметрлерін өзгертуге болады: 
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import tkinter 
window = tkinter.Tk() 
frame = tkinter.Frame(window) 
frame.pack() 
# Фрейм параметрлерін өзгерте аламыз: 
frame2 = tkinter.Frame(window, borderwidth=4, relief=tkinter.GROOVE) 
frame2.pack() 
# Виджетті бірінші фреймге орналастырамыз (frame) 
first = tkinter.Label(frame, text='First label') 
first.pack() 
# Виджеттерді екінші фреймге орналастырамыз (frame2) 
second = tkinter.Label(frame2, text='Second label') 
second.pack() 
third = tkinter.Label(frame2, text='Third label') 
third.pack() 
window.mainloop()  

 
Келесі мысалда, Label виджетінде айнымалы мəнді көрсету үшін, 

StringVar деректер сыныбының айнымалы мəні (tkinter модулінен) 
пайдаланылады. Келесіде, неге tkinter өз класындағы айнымалы мəндерді 
пайдаланатын мысалдардан айқынырақ болады. 
import tkinter 
window = tkinter.Tk() 
# StringVar сынып нысанын жасап, оған dataбелгісін тағайындаңыз 
# (tkinter жұмыс істей алатын жол айнымалысын жасаңыз) 
data = tkinter.StringVar() 
# StringVar класын теру əдісі айнымалының мазмұнын өзгертуге мүмкіндік 
береді: 
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data.set('Терезедегі деректер') 
# textvariable айнымалы деректерден жол нысанына сілтеме береміз 
label = tkinter.Label(window, textvariable = data) 
label.pack() 
window.mainloop() 
 
Бағдарламаны орындау нəтижесі: 

 
 
15.2. Tkinter Модулінің үлгісінде "үлгі-вид-контроллер" үлгісі 
 

Келесі мысал деректерді енгізу үшін виджетті (Entry) қалай 
пайдалану керектігін көрсетеді: 
import tkinter 
window = tkinter.Tk() 
frame = tkinter.Frame(window) 
frame.pack() 
var= tkinter.StringVar() 
# Айнымалы мазмұнды жаңарту нақты уақыт режимінде болады 
label = tkinter.Label (frame, textvariable=var) 
label.pack() 
# Пайдаболғанөрістемəтіндітеругетырысамыз 
entry = tkinter.Entry (frame, textvariable=var) 
entry.pack() 
window.mainloop() 
 
Бағдарламаны іске қосып, еркін мəтінді теруге тырысамыз: 

 
Терілген мəтіннің терезеде бірден көрінетінін көреміз, себебі Label жəне 
Entry виджеттері тиісінше мəтінді көрсету жəне енгізу үшін StringVar 
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сыныбының бір жəне бір айнымалы мəнін пайдаланады. Терезедегі 
қосымшаның осындай схемасы «Model-view-controller» (Model-View-
Controller немесе MVC) деп аталатын əмбебап үлгіге (үлгі) сəйкес келеді. 
Жалпы айтқанда, модель (Model) деректерді сақтау тəсілі ретінде 
түсініледі, яғни. деректер қалай сақталады (мысалы, сынып айнымалысы) 
Түрі (View) деректерді көрсету үшін пайдаланылады. Контроллер 
(Controller) деректерді өңдеуге жауапты. 
 
Келесі схема MVC моделінің барлық компоненттерінің байланысын 
көрсетеді: 

 
 

Сурет 18.MVC моделінің барлық компоненттерінің байланысы 
 

MVC-дің қызықты ерекшелігі, егер контролер деректерді өзгерткен 
болса (алдыңғы айнымалы мысалдағыдай var айнымалы мəнін өзгерту 
арқылы), өзгертілген айнымалы дисплейдің (терезені қайта жасау) туралы 
көрініске «сигнал жіберіледі», бұл нақты уақыттағы мəтін жаңартуларына 
əкеледі.  
 
Келесі мысалда батырма басылған кездегі оқиғаларды өңдеу мүмкіндіктері 
көрсетілген (Button виджеті):  
 
import tkinter 
 
# Контроллер: функция түймені басқанда шақырылады 
def click(): 
# get() əдісі - ағымдағы counter мəнін қайтарады 
 # set() əдісі - жаңа counter мəнін орнатады 
counter.set (counter.get () + 1) 
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window = tkinter.Tk() 
# Үлгі: IntVarсыныпнысанынжасаңыз 
counter = tkinter.IntVar() 
# Құрылғаннысандыset() əдісіарқылықалпынакелтіреміз 
counter.set (0) 
frame = tkinter.Frame(window) 
frame.pack() 
# Батырманыжасап, оныбасқанкездеөңдеушіні (click 
функциясын)көрсетеміз 
button = tkinter.Button (frame, text='Click', command=click) 
button.pack() 
# Көрініс: нақтыуақытта label виджетіжаңартылады 
label = tkinter.Label (frame, textvariable=counter) 
label.pack() 
window.mainloop() 
 
Бағдарламаныорындаунəтижесі: 

 
Екі батырмамен жəне екі оқиғаны өңдегішпен күрделі мысал (click_up, 
click_down): 
 
import tkinter 
window = tkinter.Tk() 
# Моделі: 
counter = tkinter.IntVar() 
counter.set(0) 
 
# Екіконтроллер: 
def click_up(): 
 counter.set(counter.get () + 1) 
def click_down(): 
 counter.set(counter.get () - 1) 
 
# Түрі: 
frame = tkinter.Frame(window) 
frame.pack() 
button = tkinter.Button (frame, text='Up', command=click_up) 
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button.pack() 
button = tkinter.Button (frame, text='Down', command=click_down) 
button.pack() 
label = tkinter.Label (frame, textvariable=counter) 
label.pack() 
window.mainloop() 
 
Бағдарламажұмысыныңнəтижесі: 

 
 

Tkinter - мен жұмыс кезінде əдепкі параметрлерді өзгерту 
 

Tkinter виджеттер жасаған кезде оларды өзгертуге мүмкіндік береді: 
 
import tkinter 
window = tkinter.Tk() 
# Түймешіктіжасаңыз, шрифттіпайдаланыпкартежбенөзгертіңіз 
button = tkinter.Button(window, text= 'Hello', 
 font=('Courier', 14, 'bold italic')) 
button.pack() 
window.mainloop() 
 
Бағдарламаныорындаунəтижесі: 

 
Келесі мысалда label виджет параметрлері өзгереді: 
 
import tkinter 
window = tkinter.Tk() 
# Мəтінөңін, түсінөзгертіңіз: 
button = tkinter.Label(window, text= 'Hello', bg= 'green', fg='white') 
button.pack() 
window.mainloop() 
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Бағдарламаныорындаунəтижесі: 

 
Орналасу менеджері (геометрия) pack-та да параметрлері бар: 
 
import tkinter 
window = tkinter.Tk() 
frame = tkinter.Frame(window) 
frame.pack() 
label = tkinter.Label(frame, text='Name') 
# Солжақжиегібойыншатуралау 
label.pack(side= 'left') 
entry = tkinter.Entry(frame) 
entry.pack(side= 'left') 
window.mainloop() 
 
Бағдарламаныорындаунəтижесі: 

 
 

Анықтама үшін. Орналасу менеджерлері (геометрия) 
 

Tkinter виджеттерді орналастыру үшін бірнеше жолы бар.  Олардың 
ішінде: біз бұрын пайдаланылған pack-менеджер, grid-виджетті 
орналастыру үшін жол жəне баған үшін менеджер жəне виджетті 
координаталауды орындау үшін place-менеджер: 
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Сурет 19. place-менеджер 

 
Келесі мысалдың ерекшелігі, ендірілген мəтін (Entry виджеті 

арқылы) экранда (Label виджеті арқылы) түймешік басылған кезде 
(Buttonвиджеті) экранда көрсетіледі, ол бұрынғыдай емес: 
 
import tkinter 
# Батырманы басу кезінде пайда болады: 
def click(): 
 # Get() əдісі арқылы енгізу өрісінің жол мазмұнын аламыз 
 # Config () көмегімен көрсетілетін мəтінді өзгерте аласыз 
label.config (мəтін=entry.get()) 
 
window = tkinter.Tk() 
frame = tkinter.Frame(window) 
frame.pack() 
entry = tkinter.Entry(frame) 
entry.pack() 
label = tkinter.Label(frame) 
label.pack() 
# Click() функциясынабатырманыбасуөңдегіштібайланыстырамыз 
button = tkinter.Button(frame, text= ' Печать!', command=click) 
button.pack() 
window.mainloop() 
 
Бағдарламаныорындаунəтижесі: 
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PyQt - бұл Python кеңейту ретінде жобаланған Python бағдарламалау 
тілі, үшін «Якорь» графикалық негіздемелік Qt жиынтығы. 
PyQt британдық Riverbank Computing компаниясы əзірледі. Linux жəне 
басқа да UNIX-тəрізді операциялық жүйелер, Mac OS X жəне Windows: 
PyQt Qt қолдау барлық платформаларда жұмыс істейді. екі нұсқасы бар: 
PyQt5, Qt Qt 4. PyQt GPL лицензиясы (нұсқа 2 жəне 3) сəйкес жəне 
коммерциялық кеңейтеді қолдау, 5 жəне PyQt4 қолдайды. 
PyQt толықтай дерлік Qt мүмкіндігін жүзеге асырады болып табылады. : 
Жəне бұл, оның ішінде 600-ден астам сыныптар мен 6000-ден астам 
функциялары мен əдістері болып табылады 

 GUI виджеттер ағымдағы жиынтығы; 
 Виджет стильдер; 
 SQL (ODBC, MySQL, PostgreSQL, Oracle) пайдалана отырып, 

деректер базасына қол жеткізу; 
 Крупица Виджет мəтіндік редакторы негізделген QScintilla; 
 Халықаралық қолдау (i18n); 
 XML талдағышы; 
 қолдау SVG; 
 WebKit, көрсету тетігін, HTML интеграция; 
 бейне жəне аудио қолдау. 

PyQt сонымен қатар графикалық пайдаланушы интерфейсінің дизайнерін 
Qt Designer (Qt Creator) қамтиды. Pyuic бағдарламасы Qt Designer-да 
жасалған файлдардан Python кодын жасайды. Бұл PyQt жылдам прототипі 
үшін өте пайдалы құрал жасайды. Сонымен қатар, Qt Designer-ге Python-да 
жазылған жаңа графикалық басқару элементтерін қосуға болады. 
Бұған дейін PyQt Eric əзірлеу ортасымен жіберілді PyQt. Эрик кірістірілген 
күйге келтірушімен жабдықталған жəне консольдық бағдарламаларды 
жасау үшін пайдаланылуы мүмкін. Енді ол жеке жоба ретінде қол жетімді 

 QtCore - негізгі графикалық емес сыныптар: сигналдар мен слоттар 
жүйесі, Unicode үшін платформаға тəуелсіз абстракциялар, жіптер, 
ортақ жад, тұрақты өрнектер жəне т.с.с. 

 QtGui - визуалды ұсыну негізінде графикалық интерфейстің (басқару 
элементтері) компоненттері. 

 QtNetwork - желілік бағдарламалау үшін сыныптар. Мысалы, UDP 
жəне TCP арқылы клиенттер мен серверлер. 
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 QtOpenGL - PyQt қосымшаларында OpenGL жəне 3D графиктерін 
пайдалануға мүмкіндік беретін сыныптар. 

 QtScript - қолданбаны басқару үшін Qt ішіне орнатылған JavaScript 
интерпретаторын пайдалануға мүмкіндік беретін сыныптар. 

 QtSql - SQL көмегімен дерекқорлармен біріктіруге арналған 
сыныптар. 

 QtSvg - SVG форматында векторлық графиканы көрсету үшін 
сыныптар. 

 XML өңдеуді жүзеге асыратын QtXml сыныптары. 
 uic - Python-GUI-ны құру үшін Qt Designer-да жасалатын өңдеу XML 

файлдарын енгізу 
Qt Дизайнер кросс-платформаны құрастырушы болып табылады жəне 
графикалық пайдаланушы интерфейсін қалыптастырады. Бұл 
бағдарламада пайдаланылатын бірдей виджеттерді пайдаланып, экрандық 
нысандарды пайдаланып, виджеттер мен диалогтық терезелерді тез 
жасауға мүмкіндік береді. Qt Designer-мен жасалған нысандар толығымен 
функционалды жəне нақты уақыт режимінде де көрінуі мүмкін. 
Неғұрлым күрделі мысал 
Бұл мысал неғұрлым маңызды бағдарламаларды құру принциптерін 
көрсетеді. Ол Python 3 жəне Qt Designer пайдаланады. Бағдарламаның 
көрнекі көрінісі мен логикасын бөлуге мүмкіндік беретін объектілі-
бағытталған көзқарас пайдаланылады. 
test.pyw - бағдарламаны іске қосатын негізгі файл. 
mainform.py - терезенің негізгі сипаттамасы. 
mainform.ui - Qt Designer автоматты түрде жасалатын негізгі терезенің 
сипаттамасын қамтитын файл. Qt Designer QDialog негізіндегі жоба құрды 
жəне 2 элемент таңдалды: labelButton деп аталатын мəтін белгісі, 
pushButton деп аталатын түймешік. 
Test.pyw мазмұны: 
#! /usr/bin/env python3 
# 
import sys 
from PyQt4 import QtCore, QtGui 
import mainform 
 
def main(): 
app = QtGui.QApplication(sys.argv) 
form = mainform.MainForm() 
form.show() 
return app.exec() 
if __name__ == "__main__": 
sys.exit(main()) 
Mainform.py файлыныңмазмұны: 
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#! /usr/bin/env python3 
# 
from PyQt4 import QtCore, QtGui, uic 
 
class MainForm(QtGui.QDialog): 
 
def __init__(self): 
super(MainForm, self).__init__() 
 
uic.loadUi("mainform.ui", self) 
 
15.1 жаттығу 
Фаренгейт дəрежесін Цельсийге аударатын бағдарламаны жазыңыз. 
Бағдарламамен жұмыс істеу интерфейсі төменде берілген. 
 

 
 

15.2 жаттығу 
Орыс тілінде кездейсоқ сөзді көрсететін бағдарламаны жазыңыз (деректер 
түрі dict). Пайдаланушы оны ағылшын тілінде (немесе басқа тілде) 
болжауға тырысады. Сонымен қатар бағдарламаны дұрыс емес болжалды 
сөздердің санын шектеу. 
 
15.3 жаттығу* 
Пернетақтадан мəтінді кəдімгі файлға немесе HTML файлы түрінде 
сақталатын еркін мəтінді енгізуге мүмкіндік беретін бағдарламаны 
жазыңыз (файл түрі ашылмалы мəзір арқылы көрсетіледі). 
 
15.4 жаттығу 
Келесі графикалық интерфейспен бағдарламаны жасаңыз, ықтимал 
қателерді өңдеуді қамтамасыз етіңіз. 
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Сурет 20. Сала көлемін есептеу бағдарламасы 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Phyton-да қай əдіс шеңбер сызады?  
2. Phyton-да қай əдіс мəтінді шығарады? 
3. Phyton-да функцияны қалай шақырады? 
4. Phyton-да файлды ашу үшін қандай функциясы қолданылады? 
5. Phyton-да қандай қызметші сөз нақты айнымалыны сипаттайды?  
6. Phyton-да қай əдіс сызық сызады? 
7. Phyton-да қай əдіс тіктөртбұрыш сызады? 
8. Phyton-да қай əдіс эллипс сызады? 
9. Phyton-да қай əдіс доға сызады? 
10. Phyton-да файлды жабу үшін қандай функциясы қолданылады? 
11. Phyton тілінде файлды ашу үшін қандай əдіс қолданылады? 
12. Айнымалының сипатталуы : 
13. Phyton-да файлды оқу жəне жазу үшін қандай функциясы 

қолданылады?  
14. Phyton-да файл ашылғанда тек бос жол көрсететін қандай функциясы 

қолданылады?  
15. Phyton-да қай əдіс көпбұрыш сызады?  
16. Python-да графикалық интерфейстерді қамтамасыз етуге арналған 

кітапхананы атаңыз 
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Курсты қорытындылау сұрақтары: 
 

1. Идентификатор 
 2. Python тілінде енгізу операторы  
3. Латын əріптерінен, цифрларынан тұратын тек əріптерден басталуы тиіс 
таңбалар тізбегі болып табылады  
4. Алгоритм дегеніміз не?  
5. Операндтардан, операция таңбаларынан, жақшалардан тұратын 
мəндерді есептейді  
6. Программа орындалуы барысында əр түрлі мəндер қабылдайтын шама 
болып табылады  
7. Алгоритмнің неше қасиеті бар?  
8. Алгоритмді кім ойлап тапқан?  
9. Х-тің модулін табу функциясы  
10. Алгоритмдерді жазу жолдары қалай беріледі? 
 11. Программа дегеніміз не?  
12. Математикалық функциялармен жұмыс істеу үшін келесі препроцессор 
директивасын қосу қажет  
13. Блок – схема дегеніміз не?  
14. Framework  дегеніміз не?  
15. PYTHON тілі қай жылы пайда болды?  
16. PYTHON тілін кім ойлар шығарған?  
17. PYTHON тілінде қайталау операторларының түрлері  
18. Интерпретатор дегеніміз не?  
19. NumPy – кітапханасының қызметі қандай? 
 20. Айнымалы болып табылады  
21. Компилятор– бұл  
22. MatPlotLib – кітапханасының қызметі қандай?  
23. Python бағдарламалау тілінің IDLE интеграцияланған ортасы неге 
арналған?  
24. Python тілінің шартты операторы қалай жазылады?  
25. PyQt – кітапханасының қызметі қандай? 
 26. Цикл дегеніміз не?  
27. Range функциясы не үшін қолданылады?  
28. PyGame – кітапханасының қызметі қандай?  
29. Django-да веб-серверді шақыру үшін:  
30. Continue операторының қызметі-  
31. Python-да қандай орнатылған деректер типтері бар?  
32. Chaco – кітапханасының қызметі қандай?  
33. Django-да қарапайым қосымша құру үшін, қанша модел қосу керек?  
34. break операторының қызметі-  
35. Тізім қалай құрылады?  
36. Тізімнің соңына элемент қосатын функция  
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37. Массив болып табылады  
38. Бөлгіштің жеке жəне қалдық бөлігін табу функциясы  
39. Сөздік қалай құрылады?  
40. Оператор: 
 41. Phyton тілінде файл атрибуттары қанша? 
 42. Тізімнің ұзындығын анықтау функциясы  
43. Массив дегеніміз не  
44. Сандарды дəрежеге шығару функциясы  
45. Теру (кортеж) қалай құрылады?  
46. Комментарий:  
47. Тізімдегі элементтер санын есептейтін функция 
 48. Сандарды дөңгелектеу функциясы 
 49. Питон тілінде бір өлшемді массив элементтерін енгізу  
50. Тізімдерді (list) құру жолдарындағы бастапқы екі элементті көрсету 
 51. Тізімдегі элементтерді сұрыптайтын функция  
52. Файл қалай құрылады?  
53. Тізімдегі ең кіші элементтерді табатын функция 
 54. Тізімнің соңына тізім қосатын функция  
55. Қандай оператор switch операторынан шығуда қолданылады? 
 56. Тізімдегі элементтердің орнын ауыстыратын функция  
57. Phyton тілінде файлды оқу үшін қандай əдіс қолданылады? 
 58. Тізімдегі ең үлкен элементтерді табатын функция 
59. Unicode-ты қайтару функциясы  
60. Тізімдерді (list) құру жолдарындағы екіншіден кейінгі барлық 
элементті көрсету  
61. Питон тілінде бір өлшемді массив элементтерін шығару 
 62. Тізімдерді (list) құру жолдарындағы кері жолмен көрсету  
63. Екі өлшемді массив дегеніміз не?  
64. Phyton тілінде Джанго дегеніміз не? 
 65. Квадрат матрицалар дегеніміз не?  
66. Екі өлшемді массивті енгізу операторы  
67. Төмендегі функция файлға сөз тіркесін жазады  
68. Жолдарды файлға жазу үшін арналған функция болып табылады  
69. Екі өлшемді массивті шығару операторы  
70. Матрицаны траниспонирлеу дегеніміз не?  
72. Массивтің бағандарын біріктіретін функция  
73. Жолдың ұзындығы анықтайтын функцияны атаңыз?  
74. Жолды жалғастыру амалы (Конкатенация)  
75. Жолды қадам бойынша кесіп алу амалы  
76. ASCII коды бойынша санды символға аудару амалы  
77. ASCII коды бойынша символды санға аудару амалы  
78. Жолды кіші əріптерге түрлендіру амалы  
79. Жолды бас əріптерге түрлендіру  
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80. Switch операциясынан шығу үшiн қай нұсқау қолданылатынын анықта 
81. Phyton-да қай əдіс шеңбер сызады?  
82. Phyton-да қай əдіс мəтінді шығарады? 
 83. Phyton-да функцияны қалай шақырады? 
 84. Phyton-да файлды ашу үшін қандай функциясы қолданылады? 
 85. Phyton-да қандай қызметші сөз нақты айнымалыны сипаттайды?  
86. Phyton-да қай əдіс сызық сызады? 
87. Phyton-да қай əдіс тіктөртбұрыш сызады?  
88. Phyton-да қай əдіс эллипс сызады?  
89. Phyton-да қай əдіс доға сызады?  
90. Phyton-да файлды жабу үшін қандай функциясы қолданылады? 
 91. Phyton тілінде файлды ашу үшін қандай əдіс қолданылады? 
 92. Айнымалының сипатталуы : 
 93. Phyton-да файлды оқу жəне жазу үшін қандай функциясы 
қолданылады?  
94. Phyton-да файл ашылғанда тек бос жол көрсететін қандай функциясы 
қолданылады?  
95. Phyton-да қай əдіс көпбұрыш сызады? 
 96. Python-да графикалық интерфейстерді қамтамасыз етуге арналған 
кітапхананы атаңыз  
97. Тұрақтылар дегеніміз не?  
98. Phyton тілінде файлды жабу үшін қандай əдіс қолданылады? 
 99. Phyton тілінде символдық шаманың ұзындығын анықтау операторы 
100. Phyton-да файлдан қажетті орынға өті үшін қандай функциясы 
қолданылады?  
101. Виртуалды орта  дегеніміз не?  
102. Phyton тіліндегі шартсыз қайталау операторлары  
103. Phyton тіліндегі таңдау операторлары  
104. Phyton тіліндегі шартты оператор  
105. Phyton тілінде файл көрсеткішінің орнын анықтау үшін қандай əдіс 
қолданылады? 
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