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Кіріспе 

 

Python – объектілі-бағытталған бағдарламалау тілі. Python 

деректер құрылымын қамтамасыз ететін және ол түрлі қосымшалар 

арқылы бірнеше платформаларда жұмыс істеу үшін арналған тіл. 

Python – қолданбалы бағдарламалар мен веб - сценарийлерді 

әзірлеуге ыңғайлы тілі. Python-ді Google, Intel, Cisco және Hewlett-

Packard сияқты алпауыттар пайдаланады, Python тілінде танымал 

YouTube сайттары - VKontakte, DropBox жұмыс жасайды. 

«Python-да бағдарламалау» оқу құралында мына мәселер 

қарастырылған:  

-Python программалау тілінің негізгі түсініктері мен 

ерекшеліктерін;  

-Python IDE бағдарламалау ортасында жұмыс істеу 

принциптерін;  

- деректер құрылымын сипаттау әдістерін;  

- Рython IDE бағдарламалау ортасын орнату және баптау;  

- қолданушы функцияларды жасауды және қолдануды;  

- Python функцияларын жүктеу және шақыру мүмкіндіктері;  

- интерпретацияланған бағдарламалау тілдерімен жұмыс істеу;  

- Python тілінің негізгі объектілерін дұрыс жазу;  

- дайын модульдерді пайдалану және өз модульдерін жасау. 

Python-бұл динамикалық типті басқару тілі, онда бағдарлама 

жұмыс істеп тұрған кезде атаулар мәндерді көрсете алады 

әр түрлі типті. Шынында да, бағдарламада қолданылатын 

атаулар-бұл әртүрлі өлшемдер мен нысандарға арналған белгілер. 



6 
 

Тағайындау операторы жай атау мен мән арасында байланыс 

жасайды. 

Бұл осы тілдің, мысалы, С-тен айырмашылықтарының бірі, 

онда атаулар тұрақты өлшемі бар және нәтижелер орналасқан 

жадқа орналастырылған объектілермен ұсынылған. 

Python-дағы барлық деректер нысандармен ұсынылған. 

Атаулар тек осы нысандарға сілтемелер болып табылады және 

типтік декларация бойынша жүктемелерді көтермейді.  

Кірістірілген типтердің мағыналары тіл синтаксисінде арнайы 

қолдауға ие: сіз әр жолды, сандарды, тізімді, жиекті, сөздікті (және 

олардың түрлерін) жаза аласыз. Кірістірілген түрлердегі 

операцияларды синтаксистік қолдауды пайдаланушылар 

анықтайтын сынып объектілері үшін оңай қол жетімді етуге 

болады. 

Берілген оқұ құралының мақсаты-объектілі-бағытталған 

бағдарламалау тілі Python-мен таныстыру, яғни ол тілде қалай 

жұмыс жасауға, қандай бағдарламалар жазуға болатындығын 

көрсету. 

Оқу құралы 13 теориялық бөлімнен және 10 зертханалық 

жұмыстардан тұрады. 
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1 бөлім. Python бағдарламасының қабығы мен 

нұсқаулығы 

 

Python бағдарламаларын аудармашы орындайды. Unix және 

Linux жүйелері бар компьютерлерде аудармашыны python пәрменін 

теру арқылы шақыруға болады.  

Windows және Macintosh жүйелерінде аудармашыны қосымша 

ретінде іске қосуға болады (Start мәзірінен немесе аудармашының 

пиктограммасын екі рет басу арқылы).  

Аудармашы іске қосылғаннан кейін қарапайым Оқу/орындау 

циклінде бағдарлама операторларын жөндеуді бастауға болатын 

кеңес пайда болады. 

Мысалы, төмендегі қорытындыда аудармашы авторлық құқық 

туралы хабарламаны көрсетеді және қолданушыға "Hello world" 

командасын теретін > > > тармағын ұсынады: 

 

 

Бағдарламаларды файлға да орналастыруға болады: 
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Бастапқы Python файлдарында * кеңейтімі бар.ру. Алдыңғы 

мысалда # таңбасы жолдың соңына дейін жалғасатын түсініктемені 

білдіреді. 

Windows жүйесінде Python бағдарламаларын кеңейтімі бар 

файлды екі рет басу арқылы іске қосуға болады .ру.  

Бұл жағдайда аудармашы іске қосылып, терминал терезесінде 

бағдарлама орындалады. 

Бұл жағдайда терминал терезесі бағдарлама аяқталғаннан 

кейін бірден жоғалады (көбінесе оның нәтижесін оқымас бұрын). 

Бұған жол бермеу үшін интеграцияланған даму ортасын (Idle 

немесе Pythonwin) пайдалануға болады.  

Балама әдіс-кеңейтімі бар пакеттік файлды қолдана отырып 

бағдарламаны іске қосу.bat, python-i helloworld.py, құрамында 

python-i типті оператор бар helloworld.py, бұл аудармашыға 

бағдарламаны орындағаннан кейін интерактивті режимге ауысуды 

көрсетеді.  

Сондай-ақ, файл кеңейтімін *етіп өзгертуге болады.pyw, бұл 

Windows-та орындалатын файл ретінде іске қосуды білдіреді 

(консольді пайдаланбай). 

Python бағдарламасында иерархияның келесі кезеңдері 

ерекшеленеді: 

-бағдарламалар модульдерге бөлінеді; 

 -бұл модульдерде нұсқаулар бар; 

 -нұсқаулар өрнектерден тұрады; 

 -өрнек элементтері нысандарды жасайды және өңдейді. 
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2 бөлім. Кірістірілген  деректер түрлері 

 

Python-бұл динамикалық типті басқаратын тіл, онда 

бағдарламаның жұмыс уақытында атаулар әр түрлі мәндерді 

көрсете алады.  

Шынында да, бағдарламада қолданылатын атаулар-бұл 

әртүрлі өлшемдер мен нысандарға арналған белгілер.  

Тағайындау операторы жай атау мен мән арасында байланыс 

жасайды. 

Бұл осы тілдің, мысалы, с-тен айырмашылықтарының бірі, 

онда атаулар тұрақты өлшемі бар және нәтижелер орналасқан 

жадқа орналастырылған объектілермен ұсынылған. 

Python-дағы барлық деректер нысандармен ұсынылған. 

Атаулар тек осы нысандарға сілтемелер болып табылады және 

типтік декларация бойынша жүктемелерді көтермейді.  

Кірістірілген типтердің мағыналары тіл синтаксисінде 

арнайы қолдауға ие: сіз әр жолды, сандарды, тізімді, жиекті, 

сөздікті (және олардың түрлерін) жаза аласыз.  

Кірістірілген түрлердегі операцияларды синтаксистік 

қолдауды пайдаланушылар анықтайтын сынып объектілері үшін 

оңай қол жетімді етуге болады. 

 Сондай-ақ, нысандар өзгермейтін және өзгермелі болуы 

мүмкін екенін атап өткен жөн.  

Мысалы, Python-дағы жолдар өзгермейді, сондықтан 

жолдардағы операциялар жаңа жолдар жасайды. 
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Кірістірілген типтер картасы (Қажетті түрге келтіруге арналған 

функция атаулары және осы типтерден мұраға арналған сынып 

атаулары бар): 

1. Арнайы типтер: None, NotImplemented и Ellipsis; 

2. Сандар: 

-бүтін: 

қарапайым бүтін int; 

long барлық еркін дәлдігі; 

логикалық bool; 

- float өзгермелі нүкте саны; 

- complex кешенді саны. 

3. Жүйелікктер: 

4. Шақыруға болатын нысандар: 

1) мүмкіндіктер (жеке және кіріктірілген); 

2) функция-генераторлар; 

3) әдістер (жеке және кіріктірілген); 

4) сыныптар (жаңа және "классикалық"); 

5)сынып даналары (егер _call_ әдісі болса). 

5. Модульдер. 

6. Файл файлдары. 

7. Көмекші түрлері буфер, slice. 

 Кірістірілген type () функциясын пайдаланып кез-келген 

нысанның түрін білуге болады. 
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3 бөлім. Өрнектер 

 

Қазіргі бағдарламалау тілдерінде мәліметтерді өңдеудің көп 

бөлігін өрнектерде жасау әдетке айналған. Көптеген бағдарламалау 

тілдеріндегі өрнектердің синтаксисі шамамен бірдей.  

Python өрнектерінің синтаксисі бағдарламашыны жаңа 

нәрсемен таң қалдырмайды. (Тізбекті салыстыру жағымды болуы 

мүмкін.) 

Операциялардың басымдылығы кестеде көрсетілген (азайту 

тәртібімен). 

Унарлы операциялар үшін Х операндты білдіреді. Python-дағы 

операциялардың ассоциативтілігі солдан оңға қарай. 

Операндаларды есептеу тәртібі ережелермен анықталады: 

1. Сол жақтағы Операнд дәрежеге көтерілуден басқа барлық 

екілік операцияларда оң жақтағы операндтан бұрын есептеледі. 

2. A < b < c < ... < y < z түріндегі салыстырулар тізбегі іс 

жүзінде осы өрнекке тең: 

(а < b) and (b < с) and... and (у < z). 

3. Операцияны нақты орындамас бұрын оған қажетті 

Операндтар есептеледі. Көптеген екілік амалдарда операндалар 

алдын-ала есептеледі (алдымен сол жақта), бірақ or және and 

операциялары, сондай-ақ, салыстыру тізбегі нәтижеге жету үшін 

жеткілікті операндтардың санын есептейді.  

Бұл жағдайда өрнектің анықталмаған бөлігінде тіпті белгісіз 

атаулар болуы мүмкін. Егер жанама әсерлері бар функциялар 

қолданылса, мұны ескеру қажет. 
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3. Функция аргументтері, тізімдер, түйіндер, сөздіктер және т. 

б. үшін өрнектер солдан оңға қарай есептеледі. 
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4 бөлім. Функциялар 

 

Функцияны құру үшін келесі мысалда көрсетілгендей def 

операторы қолданылады: 

def remainder(а,b):  

q = a/b  

г = а – q*b  

return r  

print (3.0,2.0) 

Функцияны шақыру үшін функцияның атын көрсету керек, 

содан кейін жақшаға салынған оның параметрлері.  

Функциядан бірнеше мәнді қайтару үшін, төменде 

көрсетілгендей, кортежді қолдануға болады: 

def divide(а,b):  

q = a/b #Если а и b – целые,q – целое. 

r = а – q*b  

return (q,r) a,b=divide(3.0,2.0)  

print a,b 

Параметрге әдепкі мәнді тағайындау үшін тағайындау 

мәлімдемесін пайдалануға болады: 

def connect(hostname,port,timeout=300): 

# Тело функции 

Егер функция анықтамасында әдепкі бойынша қабылданған 

мәндер берілсе, оларды келесі функция қоңырауларында елемеуге 

болады.  
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Мысалы: 

connect('www.python.org', 80) 

Сондай-ақ, негізгі параметрлерді қолдана отырып және 

параметрлерді кездейсоқ ретпен көрсету арқылы функцияларды 

шақыруға болады. Мысалы: 

connect(port=80,hostname="www.python.org") 
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5 бөлім. Класстар 

 

Class операторы жаңа типтегі объектілерді анықтау және 

объектіге бағытталған бағдарламалау үшін қолданылады. Мысалы, 

келесі сынып қарапайым стекті анықтайды: 

class Stack:  

def _init_(self): # Инициализировать стек  

self.stack = [ ]  

def push(self,object):  

self.stack.append(object)  

def pop(self, object): 

return self.stack.pop()  

def length(self):  

return ten(self.stack) 

Сыныпта әдіс def операторының көмегімен анықталады. Әр 

әдістің бірінші параметрі әрқашан объектінің өзіне сілтеме 

жасайды.  

Жалпы қабылданған келісімге сәйкес бұл параметр үшін self 

атауы қолданылады.  

Нысанның атрибуттарына әсер ететін барлық операциялар self 

айнымалысына нақты сілтеме жасауы керек. Жетекші және соңғы 

қосарланған астын сызу әдістері арнайы әдістер болып табылады. 

__Init __әдісі (конструктор) объектіні құру кезінде оны 

инициализациялау үшін қолданылады. 

 Объектіні құру мақсатында сыныпты пайдалану үшін, 

кодты қолдануға болады: 
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s = Stack() # Создать стек  

s.push("Dave") # Продвинуть в него некоторые объекты  

s.push(42)  

s.push([3,4,5]) х = s.pop() # x получает значение [3,4,5]  

у = s.pop() # у получает значение  

del  s # уничтожить s 
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6 бөлім. Түрлерді түрлендіру функциялары және кластар 

 

Осы санаттағы функциялар мен сыныптар деректер түрлерін 

түрлендіруге қызмет етеді.  

Python-ның ескі нұсқаларында сол атаудағы функция дұрыс 

түрге айналдыру үшін қолданылған.  

Python-ның жаңа нұсқаларында мұндай функциялардың рөлін 

кіріктірілген сыныптардың атаулары ойнайды (бірақ семантика 

өзгерген жоқ). Мысал: 

>>> int(23.5)  

23 >>> float('12.345')  

12.345000000000001  

>>> dict([('a', 2), ('b', 3)]) 

{'a': 2, 'b': 3} 

 >>> object 
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7 бөлім. Файлдарды еңгізу және шығару 

 

Келесі бағдарлама файлды ашып, оның мазмұнын жол 

бойында оқиды: 

f = open("data.txt") #Возвращает объект-файл  

line = f.readline() #Вызывает метод readline() файла  

while line:  

print line 

 line = f.readline()  

f.close () 

Open () функциясы жаңа файл нысанын ашады. Осы 

объектінің әдістерін шақыру арқылы файлмен әртүрлі 

операцияларды орындауға болады. 

Readline () әдісі жаңа жолдың соңғы таңбасын қосқанда бір 

енгізу жолын оқиды.  

Файлдың соңында бос жол қайтарылады. Сол сияқты, күрделі 

пайызды есептеу бағдарламасының нәтижелерін файлға жазу үшін 

write() әдісін қолдануға болады: 

f = open("out","w") # Открыть файл для записи  

while year <= numyears:  

principal = principal*(1+rate)  

f.write("%3d %0.2f\n" % (year,principal))  

year = year + 1 f.close() 
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8 бөлім. Стандартты деректерді енгізу/шығару және 

қателерді шығару фалдары 

 

Аудармашы стандартты деректерді енгізу файлы, стандартты 

деректерді шығару файлы және стандартты қате шығару файлы деп 

аталатын және sys модулінде sys атауларымен қол жетімді үш 

стандартты файл нысанын ұсынады.stdin, sys.stdout және 

sys.тиісінше stderr. 

 Атап айтқанда, stdin – бұл аудармашыға кіретін таңбалардың 

кіріс ағынына сәйкес келетін файл нысаны, stdout – бұл басып 

шығару операторы жасаған нәтижені алатын файл нысаны, ал 

stderr-бұл файл қате туралы хабарламалар алады.  

Көбінесе stdin пернетақтадан, a stdout және stderr-мәтінді 

экранға шығаруды қамтиды. 

Алдыңғы тарауда сипатталған әдістерді пайдаланушының 

қатысуымен еркін деректерді Енгізу/шығару үшін қолдануға 

болады.  

Мысалы, келесі функция енгізу жолын стандартты енгізу 

файлынан оқиды: 

def gets():  

text = " "  

while 1:  

с = sys.stdin.read(1)  

text = text + с  

if с == '\n' :  

break  
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return text 

Stdin файлынан мәтін жолын оқу үшін кірістірілген 

raw_input(prompt)функциясын қолдануға болады: 

s = raw_input("type something : ")  

print "You typed '%s'" % (s,) 

Сонымен, пернетақтадағы үзілістер (<Ctrl+C> пернелер 

тіркесімі жиі қолданылатын) ерекше жағдайларды өңдегішті 

қолдана отырып, ұстап алуға болатын пернетақтаны жоюды 

белсендіреді. 
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9 бөлім. Атрибуттармен жұмыс істеуге арналған 

функциялар 

 

Python тіліндегі нысандарда атрибуттар болуы мүмкін (c++ 

терминологиясында – мүшелер-деректер және мүшелер-

функциялар). Келесі екі бағдарламалар эквивалентті: 

# первая программа:  

class A: pass а = А()  

a.attr = 1  

try: print a.attr  

except: print None  

del a.attr  

# вторая программа:  

class A: pass 

а = А()  

setattr(a, 'attr', 1) 

 if hasattrfa, 'attr'): getattr(a, 'attr')  

else: print None  

delattr(a, 'attr') 
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10 бөлім. Модульдер 

 

Бағдарламалар мөлшері өскен сайын, оларды оңай алып жүру 

үшін оларды бірнеше файлға бөлу қажет болуы мүмкін.  

Ол үшін Python анықтау файлына орналастыруға және оларды 

басқа бағдарламалар мен сценарийлерге импорттауға болатын 

модуль ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.  

Модульді құру үшін модульмен бірдей атауы бар файлға 

тиісті операторлар мен анықтамаларды орналастыру керек. 

Ескерту. Файл кеңейтімге ие болуы керек .ру. 

Мысалы: 

# файл : div.py  

def divide(a,b):  

q = a/b #Если а и b – целые, то q – целое число  

г = а – q*b  

return (q,r) 

Бұл модульді басқа бағдарламаларда пайдалану үшін Сіз 

импорт операторын пайдалана аласыз: 

import div  

a, b = div.divide(2305, 29) 

Импорт операторы модульде анықталған барлық нысандарды 

қамтитын жаңа аттар кеңістігін жасайды.  

Бұл аттар кеңістігіне кіру үшін модуль атауын div 

жағдайындағыдай префикс ретінде пайдалануға болады алдыңғы 

мысалдан divide ().  
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Нақты анықтамаларды ағымдағы аттар кеңістігіне 

импорттауды орындау үшін from операторы қолданылады: 

from div import divide  

a,b = divide(2305,29) # Префикс div больше не нужен 

Модульдің бүкіл мазмұнын ағымдағы аттар кеңістігіне жүктеу 

үшін Сіз сондай-ақ осы дизайнды пайдалана аласыз: 

from div import * 

Dir () функциясы модульдің мазмұнын көрсетеді және 

интерактивті тәжірибе жасаудың пайдалы құралы болып табылады: 

>>> import string  

>>> dir(string)  

['__builtins__', '__doc__', '__file__', '__name__', '_idmap', 

'_idmapL', '_lower', '_swapcase', '_upper', 'atof, 'atof_error', 'atoi', 

'atoi_error', 'atol', 'atol_error', 'capitalize', 'capwords', 'center', 'count', 

'digits', 'expandtabs', 'find', 
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11 бөлім. Функциялар параметрлер және нәтиже ретінде 

 

Мүмкіндіктер Python нысандары сандар, жолдар немесе 

тізімдер сияқты.  

Бұл оларды функция параметрлері ретінде беруге немесе 

функциялардан қайтаруға болатындығын білдіреді. 

Аргументтер ретінде қабылданатын немесе оларды орындау 

нәтижесінде басқа функцияларды қайтаратын функциялар жоғары 

ретті функциялар деп аталады.  

Көптеген жағдайларда кері байланыс механизмі (callbacks) 

осылай жасалады, бірақ басқа да нұсқалар бар.  

Мысалы, іздеу алгоритмі берілгенді шақыруы мүмкін әрбір 

табылған объект үшін функция. 
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Аррlу() функциясы 

Apply () функциясы бірінші аргумент ретінде берілген 

функцияны екінші және үшінші аргумент арқылы берілген 

параметрлерге қолданады.  

Python-да бұл функция ескірген, өйткені функцияны әдеттегі 

функция шақыру синтаксисімен шақыруға болады. 

Позициялық және аталған параметрлерді жұлдызшалардың 

көмегімен беруге болады: 

>>> lst = [1, 2, 3]  

>>> dct= {'a' : 4, 'b' : 5}  

>>> apply(max, lst) 3  

>>> apply(dict, [], dct)  

{'a': 4, 'b': 5} 

Тізбектірді өңдеу 

Көптеген алгоритмдер мәліметтер массивтерін өңдеуге және 

нәтижесінде жаңа мәліметтер массивтерін алуға дейін азаяды. 

Кірістірілген Python мүмкіндіктерінің ішінде тізбектермен жұмыс 

істеуге арналған бірнеше бар. 

 Python-да жүйелілік дегеніміз-бұл бірізділік интерфейсін 

қолдайтын кез-келген мәліметтер түрі (бұл курста талқыланбайтын 

тізбектегі операцияларды жүзеге асыратын бірнеше арнайы 

әдістер). 

 Айта кету керек, негізгі міндеті-сақтау, манипуляциялау және 

тәуелсіз деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ету контейнер  

Түрі немесе жай контейнер деп аталады.  

Python контейнерлерінің мысалдары-тізімдер, сөздіктер. 
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Мәтіндерді өңдеу. Тұрақты өрнектер. UNICODE 

Мәтінді өңдеу дегеніміз-мәтіндік ақпаратты талдау, 

түрлендіру, іздеу, құру. Табиғи мәтіндерді өңдеу-бұл жасанды емес 

интеллект процесі.  

Мұнда мәтіндік процессорлар арқылы мәтінді өңдеу 

қарастырылмайды редакторлар да, олардың кейбіреулері (мысалы, 

Cooledit) Python-да макро-топтар жазуға мүмкіндік береді. 

 Python үшін табиғи тілдермен жұмыс істеуге, лингвистикалық 

зерттеулерге арналған модульдер жасалды. Жақсы мысал - Nltk 

(табиғи тіл құралы). 
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Жолдар 

Python тіліндегі жолдар-бұл арнайы мәліметтер түрі мәтіндік 

ақпаратты өңдеуге арналған. Жолда кездейсоқ ұзын мәтін болуы 

мүмкін (қол жетімді жадпен шектелген). 

 Python-ның жаңа нұсқаларында жолдардың екі түрі бар: 

қарапайым жолдар (байттар тізбегі) және Юникод-жолдар 

(таңбалар тізбегі).  

Юникод жолында әр таңба компиляция кезеңінің 

параметрлеріне байланысты жадта 2 немесе 4 байт алады. 

Төрт байттық белгілер негізінен шығыс тілдері үшін 

қолданылады. 

Python тілінде және стандартты кітапханада бірнеше 

ерекшеліктерді қоспағанда, жолдар мен Юникод-жолдар бір-бірін 

алмастырады, жолдардың екі түрімен үйлесімділік үшін жергілікті 

қосымшаларда түрді тексеруден аулақ болу керек.  

Қажет болса, isinstance (s, basestring) көмегімен негізгі (жолдар 

мен Юникод-жолдар үшін) типке жататындығын тексеруге болады. 

Юникод-жолдарды қолданған кезде, бұл Юникод-көрініс 

негізгі, ал қалған барлық кодтау – барлық таңбаларды бере 

алмайтын мәтінді ұсынудың ерекше жағдайлары екенін есте 

ұстаған жөн.  

Мұндай орнатусыз сегіз биттік кодтаудан түрлендірудің 

неліктен decode (декодтау) деп аталатыны түсініксіз болады. 

Сыртқы көрініс үшін UTF-8 кодтауды сәтті қолдануға болады, 

дегенмен, әрине, бұл шешілетін міндеттерге байланысты. 
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 Python бағдарламасындағы Юникодты әріптерді аудармашы 

дұрыс қабылдауы үшін бағдарламаның басында кодтауды бірінші 

немесе екінші жолға жазу керек, мысалы, келесі (Unix / Linux 

үшін): 

# -*- coding: koi8-r -*-  

или (под Windows):   

# -*- coding: cpl251 -*-  

Могут быть и другие варианты:  

# -*- coding: latin-1 -*-  

# -*- coding: utf-8 -*-  

# -*- coding: mac-cyrillic -*-  

# -*- coding: iso-5 -*- 

Кодтамалардың толық тізбесі (және олардың бүркеншік 

аттары): 

>>> import encodings.aliases  

>>> print encodings.aliases.aliases  

{'iso_ir_6': 'ascii',  

'maccyrillic': 'mac_cyrillic',  

'iso_celtic': 'iso8859_14',  

'ebcdic_cp_wt': 'cp037',  

'ibm500': 'cp500', ... 

Егер кодтау көрсетілмесе, онда us ascii қолданылады деп 

саналады. Бұл жағдайда Python аудармашысы модуль іске қосылған 

кезде ескертулер береді: 

sys:1: DeprecationWarning: Non-ASCII character '\xf0' in file 

example.py  
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on line 2, but no encoding declared;  

see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details 
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Графикалық интерфейс 

Tkinter пакеті – бұл TCL/Tk үшін орауыш – TCL сценарий 

тіліне арналған әйгілі графикалық пакет.  

Осы пакеттің мысалында біз графикалық пайдаланушы 

интерфейсін құрудың негізгі принциптерін зерттейміз.  

Қазіргі заманғы жалпы мақсаттағы графикалық 

интерфейстердің барлығы дерлік wimp – Window, Icon, Menu, 

Pointer (терезе, белгіше, мәзір, көрсеткіш) моделіне негізделген. 

Терезелердің ішінде графикалық интерфейс элементтері 

тартылады, олар қысқа мерзімде виджеттер деп аталады (виджет – 

бұл нәрсе).  

Мәзірлерді терезенің әртүрлі бөліктерінде орналастыруға 

болады, бірақ олардың мінез-құлқы бірдей: олар алдын-ала 

анықталған әрекеттер жиынтығынан әрекетті таңдауға қызмет 

етеді.  

GUI пайдаланушысы компьютерлік бағдарламаға меңзерді 

қолдана отырып, қажетті әрекеттерді" түсіндіреді". 

Әдетте меңзер-бұл тінтуірдің жүгіргісі немесе джойстик, бірақ 

басқа "меңзегіш" құрылғылар бар.  

Белгішелердің көмегімен графикалық интерфейс тілден 

тәуелсіздік алады және кейбір жағдайларда интерфейсті жылдам 

шарлауға мүмкіндік береді. Графикалық интерфейстің міндеті-

пайдаланушы мен компьютер арасындағы байланысты жеңілдету. 

Графикалық туындыларды жасау кезінде бағдарламашыда 

(немесе дизайнерде) қолда бар құралдарды қолдану интерфейсті әр 
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жағдайда пайдаланушыға ыңғайлы виджеттерді таңдау арқылы 

азайту керек.  

Сонымен қатар, ең аз "таңдану" принципін ұстану пайдалы: 

интерфейс формасынан оның мінез-құлқы анық болуы керек. 

Көптеген қосымшалар үшін мұндай әрекеттер "шеберлер" 

(сиқыршылар) деп аталатын жеке экрандар сериясында 

ерекшеленеді.  

Алайда, егер қосымша дизайнер болса, онда пайдаланушы 

өзіне қажетті шешімдерді жасай алады, онда әдеттегі әрекет-бұл 

шешім құру.  

Типтік әрекеттерді анықтау оңай емес, сондықтан ымыраға 

келу "шеберлер" және өз құрылыстары үшін жақсы мүмкіндіктері 

бар гибрид болуы мүмкін. 

Дегенмен, графикалық интерфейс барлық жағдайларда ең 

тиімді интерфейс емес. 

Көптеген пәндік салалар үшін шешімді белгілі бір ресми 

тілдегі декларациялар немесе сценарий тіліндегі алгоритм арқылы 

білдіру оңайырақ. 
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12 бөлім. Tk негіздері 

 

Графикалық интерфейсі бар кез – келген бағдарламаның 

басты ерекшелігі-интерактивтілік.  

Бағдарлама іске қосудың басынан аяғына дейін бір нәрсені 

ғана емес (пакеттік режимде) деп санайды, оның әрекеттері 

пайдаланушының араласуына байланысты.  

Іс жүзінде графикалық қосымша оқиғаларды өңдеудің шексіз 

циклын орындайды.  

Графикалық интерфейсті жүзеге асыратын бағдарлама оқиғаға 

бағытталған.  

Ол өзінің ішкі күйіне сәйкес өңделетін оқиғалар 

интерфейсінен күтеді. 

 Бұл оқиғалар GUI элементтерінде (виджеттерде) пайда 

болады және осы виджеттерге бекітілген өңдеушілермен өңделеді. 

Виджеттердің өздері көптеген қасиеттерге ие (түсі, өлшемі, 

орналасуы), иерархияға сәйкес келеді (бір виджет екіншісінің 

шебері бола алады), олардың жағдайына қол жеткізу әдістері бар. 

Виджеттердің орналасуы (басқа виджеттердің ішінде) 

орналасу менеджерлері деп аталады. Виджет орын менеджерінің 

ережелеріне сәйкес орнатылады.  

Бұл ережелер виджеттің координаттарын ғана емес, сонымен 

қатар оның өлшемдерін де анықтай алады.  

Tk-да орналасу менеджерлерінің үш түрі бар: қарапайым 

орауыш (pack), тор (тор) және еркін орналасу (орын). 
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 Бірақ бұл графикалық бағдарламаның жұмысы үшін 

жеткіліксіз. Графикалық бағдарламадағы кейбір виджеттер белгілі 

бір жолмен өзара байланысты болуы керек. Мысалы, айналдыру 

жолағы болуы мүмкін мәтін виджетімен өзара байланысты: 

жолақты пайдалану кезінде виджеттегі мәтін қозғалуы керек, 

керісінше, мәтін бойынша жылжу кезінде жолақ ағымдағы 

позицияны көрсетуі керек.  

Tk-дегі виджеттер арасындағы байланыс үшін виджеттер бір-

біріне параметрлерді беретін айнымалылар қолданылады. 
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13 бөлім. Стандартты ерекшеліктер иерархиясы 

 

Python тілі көптеген ерекшеліктерді қолдайды. Барлық осы 

ерекшеліктер кез-келген бағдарламаны орындамас бұрын әрқашан 

автоматты түрде жүктелетін ерекшеліктер модуліне кіреді. 

Барлық ерекшеліктер exception базалық класынан шыққан, 

importerror-бұл standarderror класының ішкі класы, ол өз кезегінде 

exception класының ішкі класы болып табылады. 

Exception. Базалық класс.  

Барлық ерекше сыныптар оның ішкі сыныптары.  

Пайдаланушы анықтаған барлық ерекше сыныптар да осы 

сыныптан шығуы керек. 

System Exit. Таза түрдегі ерекшелік, өйткені іс жүзінде ол 

қателіктердің пайда болуымен байланысты емес. 

Ол бағдарламадан шығу үшін қолданылады.  

Бұл ерекшелік кері бақылау хабарламаларын қайтармайтынын 

ескерген жөн. 

Standard Error. Барлық қателіктерге арналған негізгі класс 

(әрине, System Exit-тен басқа). 

Keyboardinterrupt. Ерекшелік үзіліс пернесін басқан кезде 

іске қосылады, мысалы <CTRL+C> пернелер тіркесімін қолданған 

кезде. 

ImportError. Егер Python аудармашысы импортталған 

модульді таба алмаса, ол іске қосылады. 
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EnvironmentError. Python ортасынан тыс қателер үшін негізгі 

класс. Ioeggog және OSError сыныптары оның ішкі сыныптары 

болып табылады. 

IOError. Ерекшелік енгізу/шығару операцияларын орындау 

кезінде қателер нәтижесінде іске қосылады. 

OSError. Ерекшелік, әдетте, os модулін қолданумен 

байланысты амалдық жүйеден қате туралы хабарлама алған кезде 

іске қосылады. 

EOFError. Ерекшелік файлдың соңына жету туралы 

хабарлама алған кезде іске қосылады (EOF – End-of-File). 

Runtime Error. Басқа ерекшеліктердің ешқайсысына 

жатпайтын қателер нәтижесінде іске қосылатын ерекше типті алып 

тастау. 

NotImplementedError. Ерекшелік интерпретаторда іске 

асырылмаған әдістерді немесе функцияларды шақыру кезінде 

белсендіріледі. 

Name Error. Алып тастау жандандырылады, егер ойлап 

табады да, оларды бағдарламасында аты, тиесілі емес ешқандай 

жергілікті, бірде-жаһандық кеңістікке аттарын. 

UnboundLocalError. 1.6 нұсқасына арналған жаңа ерекшелік. 

Бұл nameerror ерекшелігінің қосалқы класы және бағдарламада 

қолданылатын жергілікті айнымалы анықталмаса қате тудырады. 

AttributeError. Ерекшелік атрибут сілтемесіне және атрибут 

тағайындауға байланысты қателер болған кезде іске қосылады. 1.6 

нұсқасынан бастап, бұл ерекшелікте достық қате туралы хабарлама 
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бар, ол хабарлама атрибут атауына тең болады деген болжаммен 

жасалған кодты бұзуы мүмкін. 

Syntax Error. Синтаксистік қателіктермен белсендіріледі. 

TypeError. Ерекшелік түрі осы операцияға сәйкес келмейтін 

объектіге функционалды операцияны қолдануға тырысқанда іске 

қосылады. 

AssertionError. Ерекшелік оператормен белсендіріледі егер 

онда көрсетілген өрнекті есептеу нәтижесі жалған болса, assert. 

Lookup Error. Индекс пен кілтке қол жеткізуге байланысты 

қателіктердің негізгі класы. Оның ішкі сыныптары-IndexError және 

KeyError сыныптары. 

IndexError. Ерекшелік индекстің реттілік шегінен шығуына 

байланысты қателер туындаған кезде іске қосылады. 

KeyError. Егер кілт сөздікте табылмаса, ерекшелік іске 

қосылады. 

Arithmetic Error. Арифметикалық қателіктерге арналған 

негізгі класс. Оның ішкі сыныптары-Overflow Error, 

ZeroDivisionError және floating point Error сыныптары. 

Overflow Error. Егер нәтиже арифметикалық толып кетуге 

әкелетін болса, ерекшелік белсендіріледі. 

ZeroDivisionError. Ерекшелік нөлге бөлу кезінде 

белсендіріледі. 

Floating Point Error. Ерекшелік қалқымалы операцияларды 

орындау қателері болған кезде іске қосылады. 
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Linux жүйесінде бұл ерекшелікті пайдалану үшін fpectl 

модулін қолдана отырып, SIGFPE сигналын өңдеуге рұқсат беру 

керек екенін ескеріңіз. 

Value Error. Ерекшелік дұрыс түрі бар, бірақ дұрыс емес мәні 

бар айнымалыға операция жасау кезінде іске қосылады. 

System Error. Ерекшелік Python аудармашысының ішкі қатесі 

пайда болған кезде іске қосылады. 

МемогуЕггог. Ерекшелік жадтың болмауына байланысты 

түзетілмейтін қате пайда болған кезде іске қосылады.  

Ерекше сыныптар басқа ерекше сыныптардың қосалқы 

сыныптары болғандықтан (негізгі сыныптар деп аталады), бір 

ерекше фразаны қолдана отырып, бірнеше типтегі 

қателерді/ерекшеліктерді бірден алуға болады.  

Негізгі сыныптарды алып тастау ешқашан іске қосылмайды, 

бірақ оларды қателерді жою үшін қолдануға болады. 
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№ 1 зертханалық жұмыс. "Сынып" деректер түрін құру 

 

1. Жеке тапсырмада көрсетілген өрістермен сынып құрыңыз. 

2. Сыныпта әдістерді қолданыңыз:  

-әдепкі конструкторды іске қосыңыз;  

-жадты босату үшін деструкторды (нысанды жою туралы 

хабарламамен);  

-жеке тапсырмада көрсетілген деректерді өңдеу функциясын 

құру;  

-объект туралы ақпарат жолын құру функциясын қосу.  

3. Жұмысты көрсету үшін жоба жасаңыз:  

-мәндері тұрақты және объект өрістерінің пернетақтадан 

енгізілген мәндері бар нысандарды жасаңыз.  

Бағдарламаның негізгі тармағында үш сынып нысанын 

жасаңыз.  

Жұмыс нәтижелерін экранға шығару. 

Тапсырмалар нұсқалары 1-кестеде келтірілген. 
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Кесте 1. № 1 зертханалық жұмысқа арналған тапсырмалар 

нұсқалары 

 

№ 

нұсқа 

Ата-ана класы 

және оның 

өрістері 

Функция-

деректерді 

өңдеудің 1 әдісі 

Функция - 2 әдісі 

деректерді өңдеу 

1 Күні (үш күн): 

күні, айы, жылы 

Жылдың кібісе 

жыл екенін 

анықтаңыз (4 

еселік) 

Күнді 5 күнге 

арттырыңыз 

2 Қызметкер: тегі, 

жалақысы, жұмыс 

істеген жылы 

Берілген 

кәсіпорындағы 

қызметкердің 

еңбек өтілін 

есептеңіз 

Қосылған жылдан 

бері қанша күн 

өтті 

3 Кітап: атауы, 

беттер саны, 

бағасы 

Бір беттің орташа 

құнын есептеңіз 

Егер атау 

"бағдарламалау"сө

зінен басталса, 

кітаптың бағасын 

екі есе көбейтіңіз 

4 Уақыт (үш сан): 

сағат, минут, 

секунд 

Көрсетілген 

уақытта толық 

минуттардың 

санын есептеңіз 

Уақытты 10 

минутқа 

азайтыңыз 

5 Тауар: атауы, 

бағасы, 

Өнімнің қанша 

жыл бұрын 

Егер тауардың 

атауында "TV"сөзі 
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шығарылған жылы шығарылғанын 

анықтаңыз 

болса, тауар 

бағасын 20% - ға 

арттырыңыз. 

6 Күні (үш күн): 

күні, айы, жылы 

Жылды 1-ге 

ұлғайту 

Күнді 2 күнге 

азайтыңыз 

7 Кітап: атауы, 

авторы, шыққан 

жылы 

Кітаптың мерзімі 

екенін есептеңіз 

Кітап шыққан 

жылдан кейінгі 

күндер саны 

8 Қызметкер: тегі, 

жалақысы, туған 

күні 

Қызметкердің 

жасын есептеңіз 

Қызметкерге 50 

жасқа толғанға 

дейін қанша 

күнтізбелік күн 

бар 

9 Уақыт (үш сан): 

сағат, минут, 

секунд 

Көрсетілген 

уақытта секунд 

санын есептеңіз 

Уақытты 5 

секундқа 

көбейтіңіз 

10 Төрт бүтін сан: a, 

b, c, d 

Сандардың 

арифметикалық 

ортасын есептеңіз 

Сандардың 

максимумын 

анықтаңыз 

11 Қызметкер: тегі, 

лауазымы, 

жалақысы 

Жалақыны 15% - 

ға ұлғайту (әрбір 

қызметкерге) 

 Әріптердің 

тіркесімінен 

басталатын  

қызметкерлердің 

тегі 

12 Кітап: атауы, 

беттер саны, 

Беттер санын 10-

ға көбейту 

Егер беттер саны 

100-ден көп болса, 
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бағасы бағаны екі есе 

азайтыңыз 

(өскеннен кейін) 

13 Күні (үш күн): 

күні, айы, жылы 

Ай нөмірі мен 

күн саны сәйкес 

келетіндігін 

анықтаңыз 

Күнді бір айға 

ұлғайту 

14 Тауар: атауы, 

бағасы рубльмен, 

өндіруші 

Тауардың 

бағасын евроға 

қайта есептеу 

Егер тауардың 

атауында 

"Samsung"сөзі 

болса, тауардың 

бағасын еуроға 

көбейтіңіз. 

15 Уақыт (үш сан): 

сағат, минут, 

секунд 

Түн ортасына 

дейін минуттар 

санын анықтаңыз 

(24:00:00) 

Уақытты 100 

минутқа 

көбейтіңіз 

16 Дұрыс бөлшек: 

нумератор, бөлгіш 

Бөлшек мәнін 

пайызбен 

көрсетіңіз 

Бөлгіштің 

цифрларының 

қосындысын 

табыңыз 

17 Бөлме: ұзындығы, 

ені, биіктігі 

(метрмен) 

Қабырғалардың 

ауданы 

(терезелер мен 

есіктермен бірге) 

Терезесіз 

қабырғалардың 

ауданы (өлшемі 

2×15 м) және есік 

(өлшемі 2 ×8 м). 
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18 Кешенді сан: Модульді есептеу Аргументті 

есептеу 

19 Тіктөртбұрыштың 

кескін 

координаттары: 

x1, y1, x2, y2 

Тіктөртбұрышты

ң ауданын 

пиксельмен 

есептеңіз 

Тіктөртбұрыштың 

диагоналінің 

ұзындығын 

пиксельмен 

есептеңіз 

20 Параллелепипед: 

жақтардың 

ұзындығы 

Бетінің ауданын 

есептеңіз 

Параллелепипедті

ң көлемін 

есептеңіз 
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№2 зертханалық жұмыс. Мұрагерлік және полиморфизм  

 

1. Ұсынылған пәндік аймаққа сүйене отырып, мұрагерлік 

механизмін қолдана отырып, 3-4 сыныпты жобалаңыз. Әр сынып 

үшін жеке модульді пайдаланыңыз.  

2. Көздеу у-сынып оқушысы болуы өрістерін, әдістерін және 

қасиеттерін. Сынып мүшелерінің атаулары мағыналы және 

түсініктемелермен қамтамасыз етілуі керек. 

 3. Мұрагерлердің бірі ата-ана әдісін шамадан тыс жүктеуі 

керек. 

 4. Сыныптардың бірінде бір мұрагерде қайта анықталатын 

және екіншісінде қайта анықталмайтын виртуалды әдіс болуы 

керек.  

5. Барлық жарияланған әдістердің жұмысын көрсетіңіз. 

6. Мұрагерлік кезінде ата-ана сыныбының конструкторына 

қоңырау шалыңыз. 

Тапсырмалар нұсқалары 2-кестеде келтірілген. 
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Кесте 2. № 2 зертханалық жұмысқа арналған тапсырмалар 

нұсқалары 

 

1 - нұсқа Класс иерархиясын сипаттайтын бағдарламаны 

жазыңыз: көлік құралы (велосипед, автомобиль, жүк 

көлігі).  

Базалық сыныпта орташа жылдамдықты сақтауға 

арналған өрістер, модель атауы, жолаушылар саны, 

сондай-ақ белгілі бір қашықтыққа отын тұтыну 

әдістері және берілген қашықтыққа қозғалыс 

уақытын есептеу керек.  

Пайдаланушыға көрсету үшін объект түрін таңдауға 

мүмкіндік беретін барлық сынып әдістерінің 

жұмысын көрсетіңіз. 

2 – нұсқа Класс иерархиясын сипаттайтын бағдарламаны 

жазыңыз: адам ("мектеп жасына дейінгі бала", 

"оқушы", "студент", "жұмыс істейтін").  

Базалық сыныпта аты-жөнін, жасын, жынысын 

сақтауға арналған өрістер, сондай-ақ ақшалай 

баламада орташа табыс пен орташа шығысты алу 

әдістері болуы тиіс.  

Пайдаланушыға көрсету үшін объект түрін таңдауға 

мүмкіндік беретін барлық сынып әдістерінің 

жұмысын көрсетіңіз. 
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3 – нұсқа Класс иерархиясын сипаттайтын бағдарламаны 

жазыңыз: геометриялық фигуралар (шеңбер, 

тіктөртбұрыш, үшбұрыш).  

Фигураның ауданы мен периметрін есептеу 

әдістерін қолданыңыз.  

Пайдаланушыға көрсету үшін фигураның түрін 

таңдауға мүмкіндік беретін барлық сынып 

әдістерінің жұмысын көрсетіңіз. 

4 – нұсқа Класс иерархиясын сипаттайтын бағдарламаны 

жазыңыз: геометриялық фигуралар (эллипс, шаршы, 

трапеция).  

Фигураның ауданы мен периметрін есептеу 

әдістерін қолданыңыз.  

Пайдаланушыға көрсету үшін фигураның түрін 

таңдауға мүмкіндік беретін барлық класс әдістерінің 

жұмысын көрсетіңіз. 

5 – нұсқа Класс иерархиясын сипаттайтын бағдарламаны 

жазыңыз: геометриялық фигуралар (ромбус, 

параллелепипед, эллипс).  

Фигураның ауданы мен периметрін есептеу 

әдістерін қолданыңыз.  

Пайдаланушыға көрсету үшін фигураның түрін 

таңдауға мүмкіндік беретін барлық класс әдістерінің 

жұмысын көрсетіңіз. 
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6 – нұсқа Класс  иерархиясын сипаттайтын бағдарламаны 

жазыңыз: геометриялық фигуралар (текше, цилиндр, 

тетраэдр).  

Көлем мен беттің ауданын есептеу әдістерін 

қолданыңыз фигураның көлемі мен бетінің ауданын 

есептеу әдістерін қолданыңыз.  

Пайдаланушыға көрсету үшін фигураның түрін 

таңдауға мүмкіндік беретін барлық сынып 

әдістерінің жұмысын көрсетіңіз. 

7 – нұсқа Класс иерархиясын сипаттайтын бағдарламаны 

жазыңыз: геометриялық фигуралар (текше, конус, 

тетраэдр).  

Фигураның көлемі мен бетінің ауданын есептеу 

әдістерін қолданыңыз.  

Пайдаланушыға көрсету үшін фигураның түрін 

таңдауға мүмкіндік беретін барлық сынып(класс) 

әдістерінің жұмысын көрсетіңіз. 

8 – нұсқа Класс иерархиясын сипаттайтын бағдарламаны 

жазыңыз: геометриялық фигуралар (ромбус, 

тіктөртбұрыш, эллипс).  

Фигураның ауданы мен периметрін есептеу 

әдістерін қолданыңыз.  

Пайдаланушыға көрсету үшін фигураның түрін 

таңдауға мүмкіндік беретін барлық сынып(класс) 

әдістерінің жұмысын көрсетіңіз. 
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9 – нұсқа Класс иерархиясын сипаттайтын бағдарламаны 

жазыңыз: бір айнымалының функциясы (синус, 

косинус, тангенс).  

Базалық сыныпта берілген айнымалы мән үшін 

функция мәнін алу әдістері, сондай-ақ ағымдағы 

дананың туындысы болып табылатын сынып 

данасын құру әдістері болуы керек.  

Барлық сыныптардың барлық әдістерінің жұмысын 

көрсету. 

10 – нұсқа Класс иерархиясын сипаттайтын бағдарламаны 

жазыңыз: бір айнымалының функциясы (секанс, 

косеканс, котангенс).  

Базалық сыныпта берілген айнымалы мән үшін 

функция мәнін алу әдістері, сондай-ақ ағымдағы 

дананың туындысы болып табылатын сынып 

данасын құру әдістері болуы керек.  

Барлық сыныптардың барлық әдістерінің жұмысын 

көрсету. 

11 – нұсқа Класс иерархиясын сипаттайтын бағдарламаны 

жазыңыз: бір айнымалының функциясы (arcsinus, 

arccosinus, сондай-ақ туындыларды ұсыну үшін 

қажет класс).  

Базалық сыныпта берілген айнымалы мән үшін 

функция мәнін алу әдістері, сондай-ақ ағымдағы 

дананың туындысы болып табылатын сынып(класс) 

данасын құру әдістері болуы керек.  
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Барлық сыныптардың барлық әдістерінің жұмысын 

көрсету. 

12 – нұсқа  Класс иерархиясын сипаттайтын бағдарламаны 

жазыңыз: бір айнымалының функциясы (арктангенс, 

арккотангенс, сондай-ақ туындыларды көрсету үшін 

қажет класс).  

Базалық сыныпта берілген айнымалы мән үшін 

функция мәнін алу әдістері, сондай-ақ ағымдағы 

дананың туындысы болып табылатын сынып(класс) 

данасын құру әдістері болуы керек.  

Барлық сыныптардың барлық әдістерінің жұмысын 

көрсету. 

13 – нұсқа Класс иерархиясын сипаттайтын бағдарламаны 

жазыңыз: бір айнымалының функциясы (логарифм, 

табиғи логарифм, сонымен қатар туындыларды 

көрсету үшін қажет класс).  

Базалық сыныпта(класс)берілген айнымалы мән 

үшін функция мәнін алу әдістері, сондай-ақ 

ағымдағы дананың туындысы болып табылатын 

сынып данасын құру әдістері болуы керек.  

Барлық сыныптардың барлық әдістерінің жұмысын 

көрсету. 

14 - нұсқа Класс иерархиясын сипаттайтын бағдарламаны 

жазыңыз: бір айнымалының функциясы (экспонент, 

гиперболалық синус, гиперболалық косинус). 
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Базалық сыныпта(класс) берілген айнымалы мән 

үшін функция мәнін алу әдістері, сондай-ақ 

ағымдағы дананың туындысы болып табылатын 

сынып данасын құру әдістері болуы керек. Барлық 

сыныптардың барлық әдістерінің жұмысын көрсету. 
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№ 3 Зертханалық жұмыс. Деректер базасымен жұмыс 

 

 1. Кестелерді (сіздің нұсқаңызға сәйкес) Python тілінің 

құрылымы ретінде көрсетіңіз  

2. Консольде деректерді қосу, жою, өзгерту интерфейсін іске 

қосыңыз.  

Байланысты кестелер үшін байланысты операциялар (жою, 

қосу, өзгерту) барлық байланысты құрылымдардағы деректерді 

өзгертуі керек екенін есте сақтаңыз.  

3. Деректерді формат файлдарына сақтау функционалдығын 

іске асырыңыз .csv және файлдардан ақпаратты оқу 

Тапсырма нұсқалары 3-кестеде келтірілген. 

 

Кесте 3. № 3 зертханалық жұмысқа арналған тапсырмалар 

нұсқалары 

 

Нұсқа № Консольге келесі 

ақпаратты сызық 

бойынша шығарыңыз: 

Нәтижені санаңыз 

және шығарыңыз: 

1 Әр оқытушы үшін:" 

оқытушының аты-жөні"," 

кафедра 

атауы","оқытушының 

лауазымы". 

Әр кафедра үшін: 

барлығы қанша 

оқытушы. 

2 Әр жануар үшін: 

"жануардың лақап аты", 

Әр жем үшін: оны 

қанша жануар жейді. 
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"жынысы", 

"жасы", "жем атауы", 

"жем бағасы". 

3 Әр балаға: «баланың аты-

жөні», «әкесінің аты-

жөні», «анасының аты-

жөні», «дәрігердің аты-

жөні», «баланың жасы». 

Әрбір дәрігерге: ол 

қанша баланы 

емдейді. 

4 Әрбір өнім үшін: «тауар 

нөмірі», «тауар атауы», 

«тауардың өзіндік құны», 

«тауардың түсі». 

Әрбір түс үшін: 

өнімдердің саны. 

5 Әрбір мазмұн үшін: 

«мазмұн тақырыбы», 

«мәзірдің тақырыбы», 

«автордың лақап аты», 

«аннотация». 

Әрбір пайдаланушы 

үшін: олар қосқан 

мазмұн мөлшері. 

6 Әр адамға: «адамның 

аты-жөні», оның 

лауазымы, қай 

компанияда жұмыс 

істейтіні. 

Әр фирма үшін: оның 

қанша қызметкері 

бар. 

7 Әрбір оқытушыға: 

«оқытушының аты-жөні», 

пәндер тізімі (ол 

оқытатын). 

Әр мұғалімге: қанша 

пәннен сабақ береді. 
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8 Әрбір пән бойынша: 

«пәннің атауы», аптаның 

қай күні, қай сабақта 

өткізілетіні. 

Аптаның әр күні 

үшін: сол күнге 

қанша сабақ беріледі. 

9 Әрбір пән бойынша: 

«пәннің атауы», 

«дәрістер саны», 

«тәжірибе саны», 

«бақылау нысаны», 

«кафедраның атауы» 

(пәнді оқитын). 

Әрбір кафедра 

бойынша: осы 

кафедра 

қызметкерлері 

оқытатын пәндер 

саны. 

10 Әрбір ел үшін: «ел 

атауы», қалалар тізімі. 

Әр қалаға: қанша 

көше бар. 
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№4 зертханалық жұмыс. Қатысты деректер құрылымы 

 

№1 нұсқа 

1. Мәліметтер базасы берілсін (төменде келтірілген).  

Оны сақтау үшін қажетті деректер құрылымын пайдаланыңыз.  

Деректер базасын толтырыңыз.  

2. Аты А әрпінен басталатын барлық елдерді шығарыңыз. 

1-тапсырмадан мәліметтер базасы үшін 5-тен астам қалада 

кездесетін барлық көшелерді шығарыңыз. 

3. ДБ үшін 6-тапсырмадан "Ресей Федерациясы"елі үшін 

барлық көшелерді шығарыңыз. 
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№2 нұсқа 

1. Мәліметтер базасы берілсін (төменде келтірілген).  

Оны сақтау үшін қажетті деректер құрылымын пайдаланыңыз.  

Деректер базасын толтырыңыз.  

Бақылау нысаны емтихан болып табылатын пәндер тізімін, 

сондай – ақ курстық жұмысты көрсетіңіз. 

2. Мәліметтер базасы үшін 1-тапсырмадан 5-тен астам 

пәндерді оқитын кафедраларды шығарыңыз. 

3. 1-тапсырмадан ДБ үшін 10-20 (қоса алғанда) id 

нөмірлерімен кафедралар туралы деректерді шығарыңыз. 
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№3 нұсқа 

1. Мәліметтер базасы берілсін (төменде келтірілген).  

Оны сақтау үшін қажетті деректер құрылымын пайдаланыңыз.  

Деректер базасын толтырыңыз.  

Дүйсенбіде 1 жұппен өткізілетін пәндер тізімін көрсетіңіз. 

2. 1-тапсырмадан мәліметтер базасы үшін 1 жұптан асатын 

пәндерді шығарыңыз. 

3. 1-тапсырмадан мәліметтер базасы үшін аптаның барлық 

күндеріне сабақ кестесін шығарыңыз. 
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№4 нұсқа 

1. Мәліметтер базасы берілсін (төменде келтірілген). Оны 

сақтау үшін қажетті деректер құрылымын пайдаланыңыз.  

Деректер базасын толтырыңыз.  

Барлық мұғалімдердің тізімін жасаңыз. 

2. 1-тапсырмадан мәліметтер базасы үшін мұғалімнің барлық 

пәндерінің тізімін шығарыңыз "Иванов И.и.", онда курстық жұмыс 

және өзіндік жұмыс қарастырылған. 

3. ДБ үшін 1-тапсырмадан "П"әрпі бар барлық пәндерді 

шығарыңыз. 
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№5 нұсқа 

1. Мәліметтер базасы берілсін (төменде келтірілген). Оны 

сақтау үшін қажетті деректер құрылымын пайдаланыңыз.  

Деректер базасын толтырыңыз. Әр компания үшін барлық 

лауазымдардың тізімін жасаңыз. 

2. 1-тапсырмадан мәліметтер базасы үшін 20 жастан 30 жасқа 

дейінгі қызметкерлердің көпшілігі жұмыс істейтін компанияны 

шығарыңыз. 

3. Мәліметтер базасы үшін 1-тапсырмадан "НосковИко" 

фирмасындағы "Директор"лауазымындағы барлық 

қызметкерлердің тізімін алыңыз. 
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№6 нұсқа 

1. Мәліметтер базасы берілсін (төменде келтірілген). Оны 

сақтау үшін қажетті деректер құрылымын пайдаланыңыз.  

Деректер базасын толтырыңыз.  

Барлық мәзірлердің тізімін көрсетіңіз. 

2. 1-тапсырмадан мәліметтер базасы үшін 2-ден астам мақала 

жазған авторлар туралы ақпарат алыңыз. 

3. 1-тапсырмадан мәліметтер базасы үшін әр автор үшін 

жазылған мақалалар санын шығарыңыз. 
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№7 нұсқа 

1. Мәліметтер базасы берілсін (төменде келтірілген). Оны 

сақтау үшін қажетті деректер құрылымын пайдаланыңыз. Деректер 

базасын толтырыңыз. Дүкенде бар қызыл тауарлардың тізімін 

көрсетіңіз. 

2. 1-тапсырмадан мәліметтер базасы үшін бірдей, бірақ түрлі 

түсті кем дегенде 2 Өнімді шығарыңыз. 

3. 1-тапсырмадан мәліметтер базасы үшін әр түрлі түсті 

тауарлар бар тауарлардың түрлерін шығарыңыз. 
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№8 нұсқа 

1. Мәліметтер базасы берілсін (төменде келтірілген). Оны 

сақтау үшін қажетті деректер құрылымын пайдаланыңыз.  

Деректер базасын толтырыңыз.  

10 жасқа дейінгі балалардың тізімін жасаңыз. 

2. 1-тапсырмадан мәліметтер базасы үшін ата-аналары әртүрлі 

тегі бар балалар туралы ақпарат алыңыз. 

3. 1-тапсырмадан мәліметтер базасы үшін 20-60 жас 

аралығындағы дәрігерлердің тізімін алыңыз. 
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№9 нұсқа 

1. Мәліметтер базасы берілсін (төменде келтірілген). Оны 

сақтау үшін қажетті деректер құрылымын пайдаланыңыз.  

Деректер базасын толтырыңыз.  

Лақап аты 5 таңбадан асатын жануарларды өсіріңіз. 

2. 1-тапсырмадан мәліметтер базасы үшін олардың құнының 

кему ретімен Жем тізімін алыңыз. 

3. 1-тапсырмадан мәліметтер базасы үшін ең көп жануарларды 

жейтін жемнің тізімін алыңыз. 
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№10 нұсқа 

1. Мәліметтер базасы берілсін (төменде келтірілген).  

Оны сақтау үшін қажетті деректер құрылымын пайдаланыңыз. 

Деректер базасын толтырыңыз.  

Ең көп қызметкерлер жұмыс істейтін кафедраны шығарыңыз. 

2. ДБ үшін 1-тапсырмадан қызметкерлер санының кему 

ретімен кафедралардың тізімін шығарыңыз. 

3. 1-тапсырмадан мәліметтер базасы үшін "ең жас" кафедраны 

шығарыңыз (кафедра жасы = қызметкерлердің жасын қосып, 

олардың санына бөліңіз). 
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№5 зертханалық жұмыс. Графикамен жұмыс 

 

Төменде көрсетілген функциялардың бірін сызатын 

қосымшаны жасаңыз.  

Құрылыс симметриялы координаттар жүйесінде жасалады 

(сурет салу аймағы төрт тең квадрантқа бөлінеді), осьтердің 

таңбалануы X және Y масштабталуына байланысты жасалады. 

Пайдаланушы өң түсі мен графиктің түсін өзгерте алады. 

Пернетақтадан x коэффициенттері мен шекаралық мәндері 

енгізіледі. 

Нұсқаулар. Бағдарламада параметрлер мәндерін, ох осі 

бойынша мәндер диапазонын белгілеу мүмкіндігі көзделуі тиіс, бұл 

ретте ОУ осі бойынша мәндер ауқымы график сурет салу саласына 

толық сәйкес келетіндей етіп автоматты түрде айқындалуы тиіс, 

сондай-ақ пайдаланушыда графиктің түсін, графикті салу 

нұсқасын: нүктелермен немесе сызықтармен (сызықтың 

қалыңдығын таңдаумен), олардың негізінде функция графигі 

салынуы тиіс нүктелер санын таңдау мүмкіндігі болуы тиіс 

(нүктелер ОХ осі бойынша біркелкі бөлінеді деп есептеледі). 

Функция мәндерін санау ішкі бағдарлама түрінде жүзеге асырылуы 

керек. График құру кезінде координаттар жүйесін құру кезінде 

пайдаланушы белгілеген масштабты ескеру қажет. 

Түсіндірмелер. Монитор экранында функциялардың графигін 

құру кезінде монитордың растрлық торының дискреттілігін ескере 

отырып, есептелген координаттарды графикалық координаттарға 

түрлендіру қажет.  
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Ол үшін графикалық кескіндерді шығару кезінде 

әмбебаптылықты қамтамасыз ететін процедураларды жасаған жөн. 

Төменде Автоматты масштабтау мүмкіндігі бар экранның берілген 

аймағында Y=F(X) функциясының графигін құру алгоритмі 

берілген. 

F(X) үздіксіз функциясы X=[a аргументінің өзгеру ауқымында 

берілсін..B]. Сол, жоғары, оң, төмен экранның тікбұрышты 

аймағында Y=f(X) функциясының графигін N нүктелеріне салу 

қажет. 

а) аргумент пен функция мәндерінің массивтерін анықтаймыз. 

б) берілген Аргументтің өзгеру интервалында функцияның ең 

үлкен Y_max және ең кіші Y_min мәндерін анықтаймыз.  

Бұл мәндер кестені есептеу аймағында толық орналастыру 

үшін анықталуы керек. 

в) X0, Y0 шығу тегін алдын ала белгілеп, координаттар 

жүйесін құрамыз. 

г) экранның берілген аймағында график құру кезінде 

масштабтау коэффициентін анықтаймыз.  

Бұл коэффициент екі осьте масштабтау үшін қолданылады, 

өйткені осьтерге әртүрлі масштабтар енгізілген кезде қисықтың 

табиғи формасы бұрмалануы мүмкін (осьтердің бірінде созылу 

немесе қысу). 

д) экранның координаттар жүйесінде график құру үшін 

нүктелердің координаттарын анықтаймыз.  

Бұл жағдайда біз сол және төмен аймақтың шекараларына 

қатысты тиісті осьтер бойымен нүктелердің координаттарын 
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жылжыту қажеттілігін ескереміз, сондай-ақ монитордың 

координаттарында жоғарыдан төменге бағытталған Y осін "бұру" 

қажеттілігі. 

е) біз екі іргелес нүктені қосатын дәйекті сегменттер түрінде 

график саламыз ( бірінші кесінді 1 және 2 нүктелерді 

байланыстырады, екінші кесінді 2 және 3 нүктелерді қосады және т. 

б., нәтижесінде үздіксіз сызық пайда болады) 

Тапсырмалар нұсқалары 5-кестеде келтірілген. 

 

Кесте 5. № 5 зертханалық жұмысқа арналған тапсырмалар 

нұсқалары 
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№ 6 зертханалық жұмыс. Сұрыптау 

 

Бүтін векторды стандартты құралдармен және опцияға сәйкес 

сұрыптау алгоритмін орындайтын өз функциясымен сұрыптауға 

арналған консольдік қосымшаны іске қосыңыз. Кіріс: элементтер 

саны, кіріс векторының түрі, вектор.  

Шығу мәліметтері: сұрыпталған массив, кітапхана 

жұмысының уақыты және сұрыптау функциялары, кітапхана 

сұрыптауын жеделдету. 

Ерекшеліктері: 

 -бастапқы (сұрыпталатын) векторды таңдау мүмкіндігі болуы 

керек: пернетақтадан енгізілген немесе опцияға сәйкес жасалған 

(жасалатын деректер түрін таңдау үшін екі мүмкін); 

 -егер Вектор элементтерінің саны кейбір ақылға қонымды 

мәннен аз болса, сұрыптау нәтижелерін салыстыру және тексеру 

үшін бастапқы және екі әдіспен сұрыпталған векторлар экранға 

шығарылуы керек; 

-егер Вектор элементтерінің саны белгілі бір ақылға қонымды 

мәннен көп болса, бастапқы және екі әдіспен сұрыпталған 

векторлардың кейбір элементтерін салыстыру және сұрыптау 

нәтижелерінің дұрыстығын тексеру үшін экранға шығару керек. 
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Тапсырмалар нұсқалары 6-кестеде келтірілген. 

Кесте 6. № 6 зертханалық жұмысқа арналған тапсырмалар 

нұсқалары 

 

1 нұсқа Кірістірулерді сұрыптау Қатаң кездейсоқ деректер 

және" дерлік сұрыпталған " 

кездейсоқ деректер 

2 нұсқа Таңдау бойынша 

сұрыптау 

Қатаң кездейсоқ деректер 

және" керісінше сұрыпталған 

" кездейсоқ деректер 

3 нұсқа Көпіршікті сұрыптау Қатаң кездейсоқ деректер 

және бірегей мәндердің аз 

саны бар кездейсоқ деректер 

4 нұсқа Шелл Сұрыптау Қатаң кездейсоқ деректер 

және" дерлік сұрыпталған " 

кездейсоқ деректер 

5 нұсқа Сұрыптау бірігуі Қатаң кездейсоқ деректер 

және" керісінше сұрыпталған 

" кездейсоқ деректер 

6 нұсқа Пирамида сұрыптау Қатаң кездейсоқ деректер 

және бірегей мәндердің аз 

саны бар кездейсоқ деректер 

7 нұсқа Жылдам сұрыптау Қатаң кездейсоқ деректер 

және" дерлік сұрыпталған " 

кездейсоқ деректер 

8 нұсқа 3 бөлікке бөлінген Қатаң кездейсоқ деректер 
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жылдам сұрыптау және" керісінше сұрыпталған 

" кездейсоқ деректер 

9 нұсқа Кірістірулерді сұрыптау Қатаң кездейсоқ деректер 

және бірегей мәндердің аз 

саны бар кездейсоқ деректер 

10 нұсқа Таңдау бойынша 

сұрыптау 

Қатаң кездейсоқ деректер 

және" дерлік сұрыпталған " 

кездейсоқ деректер 

11 нұсқа Көпіршікті сұрыптау Қатаң кездейсоқ деректер 

және" керісінше сұрыпталған 

" кездейсоқ деректер 

12 нұсқа Шелл Сұрыптау Қатаң кездейсоқ деректер 

және бірегей мәндердің аз 

саны бар кездейсоқ деректер 

13 нұсқа Сұрыптау бірігуі Қатаң кездейсоқ деректер 

және" дерлік сұрыпталған " 

кездейсоқ деректер 

14 нұсқа Пирамида сұрыптау Қатаң кездейсоқ деректер 

және" керісінше сұрыпталған 

" кездейсоқ деректер 

15 нұсқа Жылдам сұрыптау Қатаң кездейсоқ деректер 

және бірегей мәндердің аз 

саны бар кездейсоқ деректер 

16 нұсқа  3 бөлікке бөлінген 

жылдам сұрыптау 

Қатаң кездейсоқ деректер 

және" дерлік сұрыпталған " 

кездейсоқ деректер 
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№ 7 зертханалық жұмыс. Көп ағынды қосымшаларды 

құру 

 

1. Массив жасаңыз 100000 кездейсоқ элементтермен 

толтырылған, бүтін сандар графикалық түрде көрсетілген.  

Өрісті қамтитын негізгі сыныпты анықтаңыз-бір өлшемді 

массив және массивті экранда көрсету әдістері, массивті толтыру 

(әртүрлі тәсілдермен) және массивті сұрыптаудың дерексіз әдісі. 

Келесі сұрыптау әдістерін қолданатын Үш мұрагер сыныпты 

анықтаңыз (әрқайсысы бір-бірден): қарапайым әдістердің бірі 

(кірістіру, таңдау, бөлісу), жылдам сұрыптау және сіздің 

нұсқаңызда сипатталған әдіс 

2. Осы зертханалық жұмыста әзірленуі керек қосымшаны 

жасаңыз, "нақты уақыттағы" сұрыптаудың барлық үш процесін 

көрсетіп қана қоймай, оны бір уақытта жасау керек. 

 3. Бағдарламада ағындардың басымдықтарын өзгерту 

мүмкіндігі болуы керек (сұрыптау жылдамдығына әсер ету үшін). 

Әрине, әр ағын массивтің көшірмесімен жұмыс істейді.  

Бірақ барлық үш ағын бірдей массивпен жұмыс істесе не 

болатынын көрсету ұсынылады (кезек бойынша). 

 Сұрыптау әдістерінің нұсқаларын №6 зертханалық жұмыстан 

алу керек. 
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№ 8 зертханалық жұмыс. Сызықтық регрессия 

 

Университеттің жергілікті желісінде орналасқан тапсырмамен 

папканың мазмұнымен танысу (I:\tutorial\teachers\Tatyana.P. 

Rubtsova\Phyton\) және төменде көрсетілген файлдарды қамтиды. 

main_one.py -тапсырманың бірінші бөлігін орындауға 

қажетті" негізгі " модуль, оны кезең-кезеңмен орындауға 

көмектеседі. Бұл бағдарламалық код ешқандай түзетуді қажет 

етпейді! 

main_multi.py -тапсырманың екінші бөлігін орындауға 

қажетті" негізгі " модуль, оны кезең-кезеңмен орындауға 

көмектеседі. Бұл бағдарламалық код ешқандай түзетуді қажет 

етпейді! 

data1.txt-тапсырманың бірінші бөлігін орындауға арналған 

мәліметтер базасы. 

data2.txt-тапсырманың екінші бөлігін орындауға арналған 

мәліметтер базасы. plotData.py -деректерді визуализациялау үшін 

қажет plotData функциясы бар модуль. 

computeCost.py -сызықтық регрессияның құндылық 

функциясының мәнін есептеу үшін қажет computeCost функциясы 

бар модуль. 

gradientDescent.py -сызықтық регрессия моделінің 

параметрлерін табу үшін градиентті түсіруді орындау үшін қажет 

gradientDescent функциясы бар модуль. 

featureNormalize.py -мүмкіндіктерді қалыпқа келтіру үшін 

қажет featureNormalize функциясы бар модуль. 
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normalEqn.py -қалыпты теңдеулерді қолдана отырып, 

сызықтық регрессия моделінің параметрлерін табу үшін қажет 

normalEqn функциясы бар модуль. 

Бұл тапсырманы орындау кезінде блоктардағы бағдарламалық 

кодтың бос орындарын "сіздің кодыңыз осында"түсініктемесімен 

толтыру қажет.  

Бұл процедура келесі функциялар үшін орындалуы керек: 

plotData, computeCost, gradientDescent. 

Машиналық оқыту құралдарын қолдана отырып, кез-келген 

мәселені шешу кезінде талданған деректердің құрылымын түсіну 

және мүмкін болған жағдайда оларды визуализациялау маңызды. 

Тапсырманың бірінші бөлімінде data1 файлынан дерекқорды 

пайдалану ұсынылады.txt.  

Деректер-бұл бір белгімен (белгілі бір қаладағы халық саны) 

және белгімен (белгілі бір өнімді тиісті халқы бар қалада сатқан 

кезде алуға болатын пайда) сипатталған көптеген нысандар. 

Модульдегі бағдарламалық кодты аяқтаңыз plotData.py, бұл 

деректерді визуализациялауға мүмкіндік береді.  

Модульді аяқтау файлдағы тиісті модульден функцияны 

шақыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық код жолдарын жазуды 

білдіреді main_one.py, нақты тапсырманың белгілі бір бөлігін 

шешуге мүмкіндік береді.  

Мысалы, бұл жағдайда аяқталған бағдарламалық код суретте 

көрсетілгендей болады.  
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Әр код блогы аяқталғаннан кейін файлды түсіндіріңіз 

main_one.py тапсырманың тиісті бөлігінің жұмысының дұрыстығын 

тексеру үшін. PlotData функциясын қолдана отырып деректерді 

визуализациялау нәтижесі суретте көрсетілген.  

Бағдарламалық кодты сәтті түсіндірген жағдайда 

тапсырманың келесі тармағына өтуге рұқсат етіледі. 

Модульдегі бағдарламалық кодты аяқтаңыз computeCost.py 

бұл сызықтық регрессия үшін шығындар функциясының мәнін 

есептеуге мүмкіндік береді.  

Тапсырманың осы бөлігін орындау кезінде Сізге төмендегі 

NumPy кітапханасынан функциялар қажет болуы мүмкін. 

 dot - нүкте-екі өлшемді массивтер үшін матрицалық өнімді 

және бір өлшемді массивтер үшін скалярлық өнімді есептеуге 

мүмкіндік береді (күрделі конъюгациясыз). 

sum-екі өлшемді массивтің белгілі бір өлшемі бойымен 

элементтердің қосындысын және бір өлшемді массив үшін барлық 

элементтердің қосындысын есептеуге мүмкіндік береді. 

 

Сурет 1. Plot Data функциясы үшін аяқталған бағдарламалық 

код 
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Сурет 2. Оқу деректерін визуализациялау нәтижесі 

 

Модульде бағдарламалық кодты аяқтау gradientDescent.py бұл 

сызықтық регрессия моделінің параметрлерін оқыту үшін 

градиентті түсіру алгоритмін орындауға мүмкіндік береді. 

Тапсырманың осы бөлігін орындау кезінде NumPy кітапханасынан 

келесі функциялар қажет болуы мүмкін: нүкте және тасымалдау. 

transpose-массивті тасымалдауға мүмкіндік береді.  

Бір өлшемді массив үшін бұл функция ешқандай әсер етпейді, 

ал екі өлшемді массив үшін функцияны қолдану қалыпты 

матрицалық транспозицияға сәйкес келеді. 
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Файлда әдепкі бойынша орнатылған градиентті түсіру 

параметрлері бар бір айнымалысы бар сызықтық регрессия 

моделінің параметрлерін оқығаннан кейін main_one.py суретте 

көрсетілген нәтиже болуы керек (сурет 3). 

 

Сурет 3. Оқу мәліметтері мен регрессия сызықтарының 

визуализациясының нәтижесі (бір айнымалысы бар сызықтық 

регрессия гипотезалары) 
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Алдыңғы қадамдарды орындағаннан кейін 35 000 және 70 000 

халқы бар қалаларда өнімді сатудан түсетін пайдаға болжам 

жасаңыз.  

Тапсырманы орындаған кезде, деректер базасын data1.txt 

файлынан жүктегеннен кейін main_one.py файлында қалыптасқан 

ерекшелік объектілерінің матрицасында қаладағы халықты 

сипаттайтын объектінің жалғыз ерекшелігі 10 000-ға дейін 

нормаланғанына назар аударыңыз.  

Көптеген айнымалылары бар сызықтық регрессия 

Бұл тапсырманы орындау кезінде блоктардағы бағдарламалық 

кодтың бос орындарын "сіздің кодыңыз осында"түсініктемесімен 

толтыру қажет.  

Бұл процедура келесі функциялар үшін орындалуы керек: 

featureNormalize, normalEqn. 

1. Тапсырманың екінші бөлімінде data2 файлынан дерекқорды 

пайдалану ұсынылады.txt.  

Бұл жағдайда деректер екі белгімен (шаршы футтағы бөлменің 

ауданы және ондағы бөлмелердің саны) және белгімен (берілген 

алаң мен бөлмелер саны үшін тұрғын үйдің құны) сипатталатын 

көптеген объектілерді білдіреді.  

Модульдегі бағдарламалық кодты аяқтаңыз 

featureNormalize.py бұл белгілерді олардың математикалық күтуі 

мен стандартты ауытқуы үшін қалыпқа келтіруге мүмкіндік береді. 

Тапсырманың осы бөлігін орындау кезінде Сізге төмендегі NumPy 

кітапханасынан функциялар қажет болуы мүмкін. 
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mean-белгілі бір өлшем бойынша арифметикалық орташа 

есептеуге мүмкіндік береді. 

std-белгілі бір өлшем бойынша стандартты ауытқуды 

есептеуге мүмкіндік береді.  

Осы тапсырмада функцияны шақырған кезде ddof ресми 

параметріне 1 мәні берілуі керек.  

Соңғысы стандартты ауытқудың объективті емес бағасын алу 

үшін қажет. 

divide-бір массивті екіншісіне элементтік бөлуге мүмкіндік 

береді. 

repmat-белгілі бір өлшем бойынша 0, 1 және 2 өлшемді 

массивтерді қайталайды. 

2. Бұрын аяқталған computeCost функцияларын қолдана 

отырып, gradientDescent көптеген айнымалылармен сызықтық 

регрессия моделінің параметрлерін үйретіңіз.  

Конвергенция параметрі мен Итерация санының градиенттің 

түсу сапасына әсері туралы аздап зерттеу жасаңыз.  

Зерттеуді белгіленген конвергенция параметріндегі итерация 

санына байланысты шығындар функциясының өзгеруін 

визуализациялау арқылы жасауға болады (сурет. 4). 

3. Алдыңғы тармақтарды аяқтағаннан кейін 1650 шаршы фут 

алаңы мен 3 бөлме саны үшін тұрғын үй құнын болжауды 

орындаңыз. 

4. Болжау процедурасын орындамас бұрын назар аударыңыз 

тиісті математикалық күту және стандартты ауытқу үшін белгілерді 

қалыпқа келтіру қажет. 
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5. Модульдегі бағдарламалық кодты аяқтаңыз normalEqn.py, 

бұл қалыпты теңдеулерді қолдана отырып, сызықтық регрессия 

моделінің параметрлерін іздеуге мүмкіндік береді.  

Тапсырманың осы бөлігін орындау кезінде NumPy 

кітапханасынан келесі функциялар қажет болуы мүмкін: dot, 

transpose және inv. 

inv-кері матрицаны есептеуге мүмкіндік береді. 

Файлды пайдалану main_one.py практикалық тапсырманың 

бірінші бөлімі бойынша келесі сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Модельдің барлық параметрлері нөлге тең болған жағдайда 

шығындар функциясының мәні қандай? 

2. Конвергенция параметрі 0.01, ал градиенттің түсу 

итерацияларының саны 1500 болған жағдайда бір айнымалысы бар 

сызықтық регрессия моделінің параметрлерінің мәні қандай? 

3. 2-сұрақта оқытылған модель үшін халық саны 35,000 және 

70,000 болатын қалаларда тауарларды сатудан түсетін пайда 

қандай? 

Файлды пайдалану main_multi.py практикалық тапсырманың 

бірінші бөлімі бойынша келесі сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Конвергенция параметрі 0.01, ал градиенттің түсу 

итерацияларының саны 400 болған жағдайда көптеген 

айнымалылары бар сызықтық регрессияның оқытылған моделінің 

параметрлерінің мәні қандай? 

2. 1650 шаршы фут алаңы үшін тұрғын үй құны және 1-

сұрақта оқытылған модель үшін 3 бөлме саны қандай? 
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3. Қалыпты теңдеулерді қолдана отырып, көптеген 

айнымалылары бар сызықтық регрессияның оқытылған моделінің 

параметрлерінің мәні қандай? 

4. 1650 шаршы фут алаңы үшін тұрғын үй құны және 3-

сұрақта оқытылған модель үшін 3 бөлме саны қандай? 

 

Сурет 4. Жақсы таңдалған конвергенция жылдамдығы үшін 

градиенттің түсу конвергенциясының мысалы 
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№ 9 зертханалық жұмыс. Логистикалық регрессия 

 

Университеттің жергілікті желісінде орналасқан тапсырмамен 

папканың мазмұнымен танысу (I:\tutorial\teachers\Tatyana.P. 

Rubtsova\Phyton\) және төменде көрсетілген файлдарды қамтиды. 

main.py -тапсырманы кезең-кезеңмен орындауға көмектесетін 

"негізгі" модуль.  

Бұл бағдарламалық код ешқандай түзетуді қажет етпейді! 

data.txt-тапсырманы орындауға арналған мәліметтер базасы. 

plotData.py -деректерді визуализациялау үшін қажет plotData 

функциясы бар модуль. plotDecisionBoundary.py -

plotDecisionBoundary функциясы бар модуль, логистикалық 

регрессия моделінің берілген параметрлері үшін шешім 

шекарасымен деректерді визуализациялау үшін қажет.  

Бұл модуль түзетуді қажет етпейді! 

computeCost.py -логистикалық регрессияның құндылық 

функциясының мәнін есептеу үшін қажет computeCost функциясы 

бар модуль. 

gradientDescent.py -логистикалық регрессия моделінің 

параметрлерін табу үшін градиентті түсіруді орындау үшін қажет 

gradientDescent функциясы бар модуль. 

featureNormalize.py -мүмкіндіктерді қалыпқа келтіру үшін 

қажет featureNormalize функциясы бар модуль. Бұл модуль түзетуді 

қажет етпейді! 

sigmoid.py -сигмоид функциясының мәнін есептеуге 

мүмкіндік беретін sigmoid функциясы бар модуль. predict.py - 
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сынып белгісін болжау үшін қажет predict функциясы бар модуль (0 

немесе 1). 

Тапсырманы орындау кезінде блоктардағы бағдарламалық 

кодтың бос орындарын "сіздің кодыңыз осында"түсініктемесімен 

толтыру қажет.  

Бұл процедура келесі функциялар үшін орындалуы керек: 

plotData, computeCost, gradientDescent, sigmoid, predict. 

1. Машиналық оқыту құралдарын қолдана отырып, кез-келген 

мәселені шешу кезінде талданған деректердің құрылымын түсіну 

және мүмкін болған жағдайда оларды визуализациялау маңызды. 

Бұл тапсырмада деректер файлынан дерекқорды пайдалану 

ұсынылады.txt.  

Деректер екі белгімен (бірінші емтихан үшін студенттің 

бағасы және екінші емтихан үшін студенттің бағасы) және белгімен 

(екі емтиханнан кейін студент сертификатталған немесе 

сертификатталмаған) сипатталған көптеген нысандар болып 

табылады.  

Осы тапсырмада мәліметтер базасы белгіленгеніне назар 

аудару керек, ал белгі екі мәннің дискретті жиынтығын алады (0 – 

сертификатталмаған, 1 – сертификатталған).  

Сондықтан, осы тапсырма аясында регрессия емес, екілік 

жіктеу мәселесінің шешімі қарастырылады 

Модульдегі бағдарламалық кодты аяқтаңыз plotData.py, бұл 

деректерді визуализациялауға мүмкіндік береді. 

Модульді аяқтау файлдағы тиісті модульден функцияны 

шақыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық код жолдарын жазуды 
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білдіреді main.py, нақты тапсырманың белгілі бір бөлігін шешуге 

мүмкіндік береді. Мысалы, бұл жағдайда аяқталған бағдарламалық 

код суретте көрсетілгендей болады (сурет 5). 

 

 

 

Сурет 5. Plot Data функциясы үшін аяқталған бағдарламалық 

код 

Әр код блогы аяқталғаннан кейін файлды түсіндіріңіз main.py 

тапсырманың тиісті бөлігінің жұмысының дұрыстығын тексеру 

үшін.  

Plot Data функциясын қолдана отырып деректерді 

визуализациялау нәтижесі 6 суретте көрсетілген.   

Бағдарламалық кодты сәтті түсіндірген жағдайда 

тапсырманың келесі тармағына өтуге рұқсат етіледі. 
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Сурет 6. Оқу деректерін визуализациялау нәтижесі 

 

2. Модульде бағдарламалық кодты аяқтау computeCost.py бұл 

логистикалық регрессия үшін шығындар функциясының мәнін 

есептеуге мүмкіндік береді.  

Тапсырманың осы бөлігін орындау кезінде Сізге төмендегі 

NumPy кітапханасынан функциялар қажет болуы мүмкін. 

Нүкте-екі өлшемді массивтер үшін матрицалық өнімді және 

бір өлшемді массивтер үшін скалярлық өнімді есептеуге мүмкіндік 

береді (күрделі конъюгациясыз). 
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sum-екі өлшемді массивтің белгілі бір өлшемі бойымен 

элементтердің қосындысын және бір өлшемді массив үшін барлық 

элементтердің қосындысын есептеуге мүмкіндік береді. 

log-массив элементтерінен табиғи логарифмді есептеуге 

мүмкіндік береді. 

Модульде бағдарламалық кодты толтыру кезінде 

computeCost.py сигмоидты функцияның мәндерін есептеу қажет. 

Оның есептеуін модульде іске асырыңыз sigmoid.py. сигмоидты 

функцияны орындау кезінде массив элементтерінен 

экспоненциалды функцияның мәндерін есептеуге мүмкіндік 

беретін NumPy кітапханасынан exp функциясы қажет болуы 

мүмкін. 

3. Модульдегі бағдарламалық кодты аяқтаңыз 

gradientDescent.py бұл логистикалық регрессия моделінің 

параметрлерін оқыту үшін градиентті түсіру алгоритмін орындауға 

мүмкіндік береді.  

Тапсырманың осы бөлігін орындау кезінде NumPy 

кітапханасынан келесі функциялар қажет болуы мүмкін: нүкте 

және тасымалдау. 

transpose-массивті тасымалдауға мүмкіндік береді. Бір 

өлшемді массив үшін бұл функция ешқандай әсер етпейді, ал екі 

өлшемді массив үшін функцияны қолдану қалыпты матрицалық 

транспозицияға сәйкес келеді. 

Модульде енгізілген sigmoid функциясы да қажет болады 

sigmoid.py. 



87 
 

Файлдағы логистикалық регрессия моделінің параметрлерін 

үйрену кезінде назар аударыңыз main.py белгілерді қалыпқа келтіру 

қолданылады, бұл градиентті түсірудің бір жағдайда шығын 

функциясының ең төменгі деңгейіне сапалы конвергенциясын 

орындауға мүмкіндік береді. Белгілерді қалыпқа келтіру модульде 

толығымен жүзеге асырылады featureNormalize.py, оны аяқтау 

қажет емес. 

Логистикалық регрессия моделінің параметрлерін файлда 

әдепкі бойынша орнатылған градиентті түсіру параметрлерімен 

оқығаннан кейін main.py, суретте көрсетілген нәтиже болуы керек. 

3, жаттығу деректерінен басқа, логистикалық регрессияға 

негізделген модель үшін шешімнің табылған шекарасы көрсетілген. 

Шешім шекарасын құру толығымен plotDecisionBoundary 

Модулінің функциясында жүзеге асырылады 

plotDecisionBoundary.py. 

7 суреттегі нүктелермен сипатталатын нысандар. Шешімнің 

шекарасынан жоғары 7 алгоритммен 1-сыныпқа 

(сертификатталған), әйтпесе 0-сыныпқа (сертификатталмаған) 

тағайындалады.  

Алгоритммен шешім қабылдау процесінде қателіктер оқу 

базасында пайда болатынына назар аудару керек. Кейде 1-сыныпқа 

жататын нүктелер 0-класс нүктелері ретінде жіктеледі және 

керісінше. 
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Сурет 7. Логистикалық регрессия шешімінің шекарасымен 

жаттығу деректерін визуализациялау нәтижесі 
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№ 1 практикалық тапсырмадағыдай, бұл жағдайда суретте 

көрсетілген тәуелділікті қолдана отырып, әртүрлі параметрлерде 

градиенттің түсу конвергенциясы туралы зерттеу жүргізуге болады 

(сурет 8).  

 

 

Сурет 8. Жақсы таңдалған конвергенция жылдамдығы үшін 

градиенттің түсу конвергенциясының мысалы 
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4. Модульге бағдарламалық кодты аяқтау predict.py, бұл 

логистикалық регрессияның дайындалған моделі үшін сынып 

белгісін болжауға мүмкіндік береді.  

Болжау кезінде классификатордың шегі 0.5 мәніне тең болуы 

керек.  

Тапсырманың осы бөлігін орындау кезінде кітапханадан 

келесі функциялар қажет болуы мүмкін 

NumPy: dot және astype. 

astype-массив элементтерін белгілі бір деректер түріне 

келтіруге мүмкіндік береді. 

Модульде енгізілген sigmoid функциясы да қажет болады 

sigmoid.py. 

5. Алдыңғы тармақтарды аяқтағаннан кейін, егер бірінші 

емтиханның бағасы 45 болса, екінші емтиханның бағасы 85 болса, 

студенттің сертификатталатын ықтималдылық мәнін есептеңіз. 

Болжау процедурасын орындамас бұрын, белгілерді тиісті 

математикалық күту және стандартты ауытқу үшін қалыпқа келтіру 

қажет екенін ескеріңіз. 

6. Логистикалық регрессияның дайындалған моделінің дұрыс 

жауаптарының үлесін бағалаңыз.  

Орыс тіліндегі әдебиеттерде дұрыс жауаптардың үлесі кейде 

дәлдік сөзімен көрсетілетініне назар аудару керек (ағылшын 

тілінен. accuracy).  

Соңғы аударма әрдайым сәтті бола бермейді, өйткені 

классификатордың сапасын бағалаудың тағы бір метрикасы бар – 

дәлдік, ол орыс тіліне дәлдік ретінде аударылады.  
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Дегенмен, accuracy және precision мағынасы мүлдем өзгеше. 

Accuracy алгоритм сынып белгісін дұрыс болжаған жауаптар 

санының, алгоритм 1-сынып белгісін болжаған объектілер санының 

қатынасына тең. 

Деректер базасындағы объектілердің жалпы санына. Precision 

алгоритм 1-сынып белгісін дұрыс болжаған объектілер санының 

қатынасына тең, 

Файлды пайдалану main.py келесі сұрақтарға жауап беріңіз. 

1. Модельдің барлық параметрлері нөлге тең болған жағдайда 

шығындар функциясының мәні қандай? 

2. Конвергенция параметрі 1, ал градиенттің түсу 

итерацияларының саны 400 болған жағдайда логистикалық 

регрессияның оқытылған моделінің параметрлерінің мәні қандай? 

3. Егер бірінші емтихан бағасы 45 болса, екінші емтихан 

бағасы 2-сұрақта оқыған модель үшін 85 болса, студентті 

сертификаттау ықтималдығы қандай? 

4. 2-сұрақта оқытылған логистикалық регрессия моделінің 

дұрыс жауаптарының үлесі қандай? 
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№ 10 зертханалық жұмыс. Matplotlib кітапханасын 

пайдаланып Python тіліндегі деректерді визуализациялау 

 

1. Келесі деректер үшін "plot(x,y)" функциясын қолдана 

отырып, екі өлшемді график жасаңыз: 

x = numpy.arange(0.0, 1.0, 0.01) 

y_sin = numpy.sin(2*2*numpy.pi*x) 

y_cos = numpy.cos(2*numpy.pi*x) 

 

2. Деректер үшін "plot(x,y)" функциясын қолдана отырып, 

үш өлшемді график жасаңыз: 

theta = numpy.linspace(-4 * numpy.pi, 4 * numpy.pi, 100) 

z = numpy.linspace(-2, 2, 100) r = z**2 + 1 

x = r * numpy.sin(theta) y = r *numpy.cos(theta) 

 

3. Деректер үшін scatter(x,y,z=0, zdir='y', color ='red') ("түс" 

'қызыл', 'көк', 'жасыл', 'сары' және т. б.) мәндерін қабылдай алады: 

         x1 = numpy.random.sample(20) 

         y1 =numpy.random.sample(20) 

         x2 = numpy.random.sample(120) 

         y2 = numpy.random.sample(120) 

         x3 = numpy.random.sample(70) 

         y3 = numpy.random.sample(70) 
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4.  Деректер үшін "plot_surface(x,y,z)" функциясын қолдана 

отырып, үш өлшемді график жасаңыз: 

u = np.linspace(0, 2 * numpy.pi, 100) 

v = np.linspace(0, numpy.pi, 100) 

x = 10 * numpy.outer(numpy.cos(u), numpy.sin(v)) 

y = 10 * numpy.outer(numpy.sin(u), numpy.sin(v)) 

z = 10*numpy.outer(numpy.ones(numpy.size(u)), numpy.cos(v)) 

 

5. Деректер үшін "imshow(rgb)" функциясын қолдана 

отырып, үш өлшемді график жасаңыз: 

from matplotlib.colors import LightSource 

X,Y=numpy.mgrid[-5:5:0.05,-5:5:0.05] 

Z=numpy.sqrt(X**2+Y**2)+numpy.sin(X**2+Y**2) 

ls = LightSource(azdeg=0,altdeg=65) 

rgb = ls.shade(Z,plt.cm.copper) 
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Қорытынды 

 

Python – объектілі-бағытталған бағдарламалау тілі. Python 

деректер құрылымын қамтамасыз ететін және ол түрлі қосымшалар 

арқылы бірнеше платформаларда жұмыс істеу үшін арналған тіл. 

Python – қолданбалы бағдарламалар мен веб - сценарийлерді 

әзірлеуге ыңғайлы тілі. Python-ді Google, Intel, Cisco және Hewlett-

Packard сияқты алпауыттар пайдаланады, Python тілінде танымал 

YouTube сайттары - VKontakte, DropBox жұмыс жасайды. 

«Python-да бағдарламалау» оқу құралында мына мәселер 

қарастырылған:  

-Python программалау тілінің негізгі түсініктері мен 

ерекшеліктерін;  

-Python IDE бағдарламалау ортасында жұмыс істеу 

принциптерін;  

- деректер құрылымын сипаттау әдістерін;  

- Рython IDE бағдарламалау ортасын орнату және баптау;  

- қолданушы функцияларды жасауды және қолдануды;  

- Python функцияларын жүктеу және шақыру мүмкіндіктері;  

- интерпретацияланған бағдарламалау тілдерімен жұмыс істеу;  

- Python тілінің негізгі объектілерін дұрыс жазу;  

- дайын модульдерді пайдалану және өз модульдерін жасау. 
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Python бағдарламаларын аудармашы орындайды. Unix және 

Linux жүйелері бар компьютерлерде аудармашыны python пәрменін 

теру арқылы шақыруға болады.  

Windows және Macintosh жүйелерінде аудармашыны қосымша 

ретінде іске қосуға болады (Start мәзірінен немесе аудармашының 

пиктограммасын екі рет басу арқылы).  

Аудармашы іске қосылғаннан кейін қарапайым Оқу/орындау 

циклінде бағдарлама операторларын жөндеуді бастауға болатын 

кеңес пайда болады. 

Оқу құралы 6В06101-"Ақпараттық жүйелер", 6В06102-

"Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету", 

6В06301-«Киберқауіпсіздік» білім беру бағдарламалары бойынша 

бакалаврларды оқыту бағдарламасының оқу жоспарында 

қарастырылған жұмыс бағдарламасына сәйкес әзірленген. 

Берілген оқу құралы он үш теориялық бөлімнен және 10 

зертханалық жұмыстардан тұрады. 

Берілген оқұ құралының мақсаты объектілі-бағытталған 

бағдарламалау тілі Python-мен таныстыру, яғни ол тілде қалай 

жұмыс жасауға, қандай бағдарламалар жазуға болатындығын 

көрсету болатын. 
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