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1. Процедуралық және объектіге бағытталған 
программалау түрлері

• Қазіргі кезде екі программалау түрі: процедуралық және 
объектіге бағытталған программалау қолданылады. Алғашқы 
программалау тілдері процедуралық болды, яғни программа бір 
немесе бірнеше процедуралардан тұрды. 

• Процедура қарапайым функция сияқты болды, онда қолданушы 
мәліметтері және солармен есептеулер орындау, мысалы, файлға 
жазу/оқу, нәтижелер шығару, т.с.с.

• Бұған дейінгі программалар , которые вы писали до сих пор, были 
по своей природе процедуралық түрге жататын еді. Оларда 
процедура құрылып, ол мәліметтерді пайдаланатын еді.

• Программа көлемі өскен сайын мұндай программаларды сақтау, 
пайдалану, бір-бірімен байланыстыру өте қиындап кететін болды.



• Объектіге бағытталған программалауда процедура емес, объект 
құрылатын болды. Объект – бұл мәліметтер мен процедуралар-
дың бірігуінен пайда болған программалық ұғым болды. 

• Мұнда объект ішіндегі мәліметтер атрибуттар деп аталды. Бұлар 
мәліметтерге сілтеме жасап тұратын айнымалылар болып сана-
лады. Объектілер орындайтын процедуралар әдістер (методтар) 
деп аталды. 

• Объект әдістері – бұлар мәліметтер атрибуттарымен жұмыс істей-
тін  функциялар, олар мәліметтер атрибуттарымен әртүрлі опера-
циялар орындайды. 

• Жалпылық тұрғысынан қарағанда, объект мәліметтер атрибутта-
ры мен әдістерден тұратын автономиялық бірлік, ол мәліметтер 
атрибуттарымен жұмыс істейді, соларды өңдейді.

Процедуралық және объектіге бағытталған 
программалау түрлері



Процедуралық және объектіге бағытталған 
программалау түрлері

Объект Объект
Мәліметтер атрибуттары Мәліметтер атрибуттары 

Атрибуттармен                                         Атрибуттармен   
жұмыс жасайтын әдістер                      жұмыс жасайтын әдістер  

ОБЪЕКТІЛЕРДІҢ      ҚҰРАМЫ      МЕН       ҚҰРЫЛЫМЫ
(объект әдістері объектінің сыртында орналасқан программа кодтарына                                  

өз атрибуттарын қолдануға рұқсат береді )

Объект
сыртындағы

кодтар



• ОБП (ООП) программалық код пен мәліметтерді бөлу мәселесін ин-
капсуляции және мәліметтерді жасыру жолымен шешеді. Инкапсу-
ляция дегеніміз мәліметтер мен программалық кодты бір объектіге 
біріктіру арқылы жүзеге асады. 

• Мәліметтерді жасыру ісі объектілердің өз атрибуттарын объекті-
ден тысқары орналасқан  программалық кодтан жасыру қабілетіне 
байланысты шешіледі. Тек объект әдістері ғана мәліметтер атрибут-
тарына өзгерістер енгізе отырып, оларды пайдалана алады. 

• Объект, көбінесе, өз мәліметтерін жасырады, бірақ ол сыртқы кодтар-
ға өз әдістерін қолдануға мүмкіндік береді. Жоғарыдағы суретте,
объект әдістері объектінің сыртында орналасқан программа нұсқау-
ларына өз атрибуттарын жанамалы тәсіл арқылы қолдануға рұқсат
береді.
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• Объект мәліметтерінің атрибуттары сыртқы кодтан жасырын 
тұрғандықтан, мәліметтер атрибутын пайдалану объект 
әдістерімен шектеледі де, мәліметтер атрибуттары кездейсоқ 
өзгерістерден қорғалып тұрады. Оған қоса, объектінің 
сыртындағы программалық кодқа объект мәліметтерінің 
форматын, ішкі құрылымын білу қажет емес. 

• Программалық код тек объек әдістерімен жұмыс істейді. Когда 
программалаушы мәліметтердің ішкі атрибуттары құрылымын 
өзгерткенде, ол мәліметтермен дұрыс амалдар орындайтын 
объект әдістерін де өзгертеді. Бірақ сыртқы кодтың әдістермен 
өзара қатынасу тәсілдері өзгермейді. 

Процедуралық және объектіге бағытталған 
программалау түрлері



2. Объект мысалы

• Мысалы , сіздің оятқыш телефоныңыз (сағатыңыз) негізінде – ол                      
программалық  объект.  Түсінік үшін,  оны объект  деп  қарайтын                       
болсақ, атрибуттары төмендегідей болады: 

• current_second (уақыт секундтары, 0-59 аралығында); 

• current_minute (уақыт минуттары, 0-59 аралығында); 

• current_hour (уақыт сағаты, 1-12 аралығында); 

• alarm_time (ояту уақыты, мүмкін болатын сағаты мен минуты); 

• alarm_is_set (оятқыш телефон іске қосылған, ақиқат не жалған). 

• Бұл мысал,  мәліметтер атрибуттары – оятқыштың  қазіргі сәттегі             
қалып-күйін, яғни жағдайын анықтайтын жай ғана мәндер екенін 
айқын көрсетіп тұр. 



Объект мысалы
• Cіздер, "Оятқыш" объектісін қолданушылар, бұл атрибуттарды 

тікелей өзгерте алмайсыздар, өйткені олар меншікті (приватты –
private), яғни жеке болып саналады. Оларды өзгерту үшін объек-
тінің бір әдісін қолдану керек. Төменде «Оятқыш» объектісінің  
бірнеше әдісі келтірілген: 

• set_time (уақытты орнату); 

• set_alarm_time (ояту сигналын беру уақыты); 

• set_alarm_on (оятқышты іске қосу); 

• set_alarm_off (оятқышты өшіру). 

• Әрбір әдіс бір немесе бірнеше мәліметтер атрибуттарын басқара 
алады. Мысалы, set_time() әдісі оятқыш уақытын орнатып, сағат 
үстіндегі батырма арқылы іске қосылады. Басқа бір батырма 
арқылы set_alarm_time() әдісі іске қосылады. 



Объект мысалы
• Тағы бір батырма set_alarm_on() және set_alarm_off() әдістерін 

орындау мүмкіндігін береді. Осы әдістердің барлығын сіз басқа-

расыз, яғни оятқыштан тысқары жүргендер іске қосады, өшіреді. 

• Объектіден тысқары орналасқан басқа объектілер қол жеткізе ала-

тын әдістер ашық немесе көпшіл (публикалық – public) әдістер деп 

аталады.  Оятқыштың  жабық (жеке – private – приватты)  әдістері

де болады, олар объектінің ішкі жеке  құрылғысының бөлігі болып 

табылады. 

• Сыртқы  заттардың (мысалы, оятқышты пайдаланушы сіз сияқты-

лардың)  оятқыштың  жеке әдістеріне  тікелей түрде  қол жеткізу 

мүмкіндігі болмайды. Объект осындай әдістерді автоматты түрде 

орындауға және оның ішкі мәліметтерін бізден жасыруға тиіс. 



Объект мысалы
• Төменде "Оятқыш" объектісінің меншікті әдістері берілген:
• imcrement_current_second() (осы сәттегі секундтарды өсіру); 
• imcrement _ current _ minute() (осы сәттегі минуттарды өсіру);  
• increment_current_hour() (осы сәттегі сағаттарды өсіру); 
• sound_alarm() (дыбыстық сигнал беру). 

• increment_current_ second() әдісі секунд сайын орындалады. Ол current_se-

cond мәліметтері атрибуттарының мәнін өзгертеді . Егер осы әдіс орында-

ларда, current_second мәліметтерінің атрибуты 59-ға тең болса, бұл әдіс

current_second мәнін 0-ге түсіріп, сонан соң increment_current_minute()

әдісін шақыратын болып программаланған. Егер оның мәні 59 болмаса,

current_minute мәліметтер атрибутына 1-ді қосады. Қарсы жағдайда ол

current_minute мәнін 0-ге теңеп, increment_current_hour() әдісін шақыра-

ды. increment_current_minute() әдісі жаңа уақытты alarm_time мәнімен

салыстырады. Егер екі уақыт та бірдей болып, қоңырау қосылып тұрса,

sound_alarm() әдісі орындалып, дыбыс шығарылатын болады.



3. Объектіні анықтау
• Объектіні құрғанға дейін, оны программалаушы жасап шығаруы 

керек. Программалаушы мәліметтер атрибуттарын, керекті әдіс-
терді анықтап алып барып класс құрады. 

• Класс – бұл объектінің мәліметтері атрибуттарын және белгілі бір 
типтегі әдістерін беретін программалық код. Класты "құрылыс жо-
басы" деп қа-растыруға болады, соның негізінде кейіннен объекті-
лер жасалады. Класс сол үй жобасы рөлін атқаратын болады. 

• Жобаның өзі үй емес, ол үйдің толық сипаттамасы болып табыла-
ды. Нақты үй салу үшін құрылыс жобасы пайдаланылғанда, осы 
типтік үй (үйдің бір данасы) мынадай жобаға сәйкес салынды деп 
айтылады.  

• Тұрғындардың тапсырысы бойынша, бір жоба негізінде бірнеше 
ұқсас үйлер салынуы мүмкін. Әрбір салынған үй жобада сипаттал-
ған үйдің жеке данасы, яғни экземпляры болып есептеледі. Осы 
идея  келесі суретте көрсетілген.



Объектіні анықтау

Жоба және сол 

жоба бойынша 

салынған үйлер

Үйді сипаттайтын жоба

Жоба бойынша салынған үй даналары



Объектіні анықтау

• Егер тәтті тоқаш жасайтын форма мен сол тоқаштың өзінің айырмасына
назар салсақ, класс пен объект арасындағы айырмашылықты басқаша
түсінуге болады. Тоқаш жасауға арналған форма ол тоқаш емес, бірақ
ол тоқашты сипаттап береді.

• Форма бірнеше тоқаш даналарын жасау үшін қолданылады (келесі беттегі
сурет). Сонымен, класты форма деп, ал класс негізінде пісірілген тоқаш
түйірлерін объект деп қарастырсақ, бәрі де түсінікті болатын тәрізді.

• Класс – бұл объект қасиеттерінің сипаттамасы. Программаның жұмыс
істеуі барысында, ол класты компьютердің жедел жадында белгілі бір
типтегі объектілердің бірнешеуін жасау үшін пайдалана алады. Класс
негізінде жасалған әрбір объект класс данасы (экземпляры) деп
аталады.



Объектіні анықтау

Тоқаштар үшін 

жасалған формалар

Тәтті тоқаш 
формасы

Форма бойынша пісірілген тәтті тоқаштар



4. Класты анықтау
• Класс жасау үшін, оның анықтамасын – класс әдістері мен оның мәлімет-

тері атрибуттарының нұсқаулары тобын жазу қажет. Мысал келтірейік. 

• Тиын (монета) лақтыруды көрсететін программа жазу керек болсын

делік. Біз программада тиынды бірнеше рет лақтыруды көрсетеміз де,

оның жерге бүркіт немесе елтаңба (герб) жағымен түскенін анық-

таймыз. Объектіге бағытталған көзқарасты есепке ала отырып, біз

тиынмен жұмыс істейтін Coin (Тиын) класын жазып шығайық.

• Келесі 10.1-программада класты анықтау берілген, оны кейінірек түсін-

діреміз, әзірше бұл программаның толық еместігіне назар сала отыры-

ңыздар. Біз оны жұмыс барысында біртіндеп толықтырып отыратын 

боламыз.



Программа 10.1 (Coin класы, аяқталмаған программа) 
1 import random 
2 
3 # Coin класы тиынды жоғары лақтырып,
4 # жерге түсіруді көрсетеді. 
5 
6 class Coin: 
7 
8 # _init_ әдісі sideup мәліметтер атрибутын
9 # 'Бүркіт' мәнімен инициалдайды.
10 
11 def _init_ (self) : 
12 self.sideup = 'Бүркіт'
13 
14 # toss әдісі 0 мен 1 аралығындағы кездейсоқ
15 # сандарды береді. Егер ол сан 0-ге тең болса, 
16 #  онда sideup # 'Бүркіт' мәнін, 
17 # қарсы жағдайда, 'Елтаңба' мәнін алады. 
18 

Кластарды анықтау



Кластарды анықтау
19                def toss(self): 
20 if random.randint(0, 1) == 0: 
21 self.sideup = 'Бүркіт'
22 else: 
23 self.sideup = 'Елтаңба'
24 
25         # get_sideup әдісі sideup сілтеме  
26 # жасайтын мәнді қайтарады. 
27 
28 def get_sideup(self): 
29 return self.sideup 

• 1-жолда біз random модулін импорттаймыз, өйткені кездейсоқ сандар 
алу үшін біз randint функциясын қолданамыз. 6-жол – класты анықтау 
басы. Ол начинается с ключевого слова class түйінді сөзінен бастала-
ды да, сонан кейін класс аты Coin жазылып қоснүкте (:) қойылады.



• Кластар атына айнымалылар атына қолдыланатын ережелерді қолда-
на береміз. Дегенмен, класс аты Coin үлкен әріптен басталатынын есте 
сақтайық. Бірақ ол міндетті емес. Ол кластар атына байланысты прог-
раммалаушылар арасында кең таралған келісім болып табылады. Бұл 
тәсіл программалық кодты оқу кезінде кластар атын айнымалылар 
атынан жылдам ажыратуға көмектеседі. 

• Coin класының үш әдісі бар, олар: 

• 11-12-жолдарда тұрған __init__() әдісі; 

• 19-23 жолдарда тұрған toss() – лақтыру әдісі; 

• 28-29-жолдардағы тиынның жоғары қараған бетін анықтайтын 
get_sideup() әдісі. 

• Мұндағы әдістерді анықтаудың класс ішінде тұрғаны болмаса, олар 
функцияларды анықтауға өте ұқсас болып келеді. Олар тақырып жо-
лынан басталады да, солардан соң шегіністен басталатын нұсқаулар 
блогы орналасады.

Кластарды анықтау



Кластарды анықтау
• Әдісті анықтау тақырыптарына көз салып қарасақ (11-, 19-, 28-жолдар),  

әрбір әдістің self атты параметрлік айнымалысы бар екенін байқаймыз: 

• 11-жолда: def __init__ (self): 

• 19-жолда: def toss (self): 

• 28-жолда: def get_sideup (self): 

• Кластың әрбір әдісінде self параметрі талап етіледі. (Бұл параметрдің 
әдісте болуы міндетті. Бірақ оны self деп атау қажет емес, бірақ жалпы 
қабылданған практикаға сәйкес осы тәсілді қатаң ұстау ұсынылады). 

• Алдыңғы айтылғандардан белгілі болғандай, әдістер нақты объектілер 
мәліметтерінің атрибуттарымен амалдар орындайды. Әдіс орындалған 
кезде, ол қандай объектілер атрибуттарымен жұмыс істейтінін білуі тиіс. 
Міне, осындай сәттерде self параметрі алға шығады. Әдіс шақырылған 
кезде,  self параметрі  осы әдіс жұмыс істейтін  нақты объектіге сілтеме 
жасайтын болады. 



Кластарды анықтау
• Жоғарыдағы әдістерідің әрқайсысын қарастырып шығайық. Бірінші 

__init__() әдісі 11-12-жолдарда анықталған: 

def __init__ (self): 

self.sideup = 'Бүркіт' 

• Python тілінің көптеген кластарының арнайы __init__() әдісі бар, ол 
компьютер жадында класс данасы  құрылған сәтте автоматты түрде 
орындалады. Әдетте __init__() әдісі инициалдау әдісі деп аталады, 
өйткені ол объект мәліметінің атрибуттарын инициалдайды. (Әдіс 
аты екі астын сызу символынан, init сөзінен және тағы да екі астын 
сызу символдарынан тұрады). 



Кластарды анықтау

• Компьютер жадында объект құрылғаннан кейін бірден __init__() 
әдісі орындалады да, self параметріне жаңа ғана құрылған объект  
автоматты түрде меншіктеледі. Бұл әдіс ішінде 12-жолда 
орналасқан төмендегі нұсқау орындалады: 

self.sideup = 'Бүркіт' 

• Бұл нұсқау 'Бүркіт' тіркестік литералын жаңа ғана құрылған объек-
тіге жататын  sideup мәліметтер  атрибутына меншіктейді. Сонан 
соң  __init__() әдісінің жұмысы нәтижесінде, Coin класы негізінде 
құрылатын әрбір объект берілген 'Бүркіт' мәні бар sideup атрибу-
тын алатын болады. 

• Көбінесе __init__() әдісі класс анықтауында орналасатын бірінші 
әдіс болып табылады. 



Кластарды анықтау
• toss() әдісі 19-23-жолдарда орналасқан: 

def toss(self): 
if  random.randint(0, 1) == 0: 

self.sideup = 'Бүркіт'
else: 

self.sideup = 'Елтаңба' 

• Бұл әдісте де жұмысқа керекті self параметрлік айнымалысы болады.
toss() әдісін шақырғанда, параметрлік self айнымалысы автоматты түр-
де осы әдіспен жұмыс істейтін объектіге сілтеме жасайтын болады.

• toss() әдісі тиынды лақтыру әрекетін бейнелеп көрсетеді. Ол шақырыл-
ған кезде, 20-жолдағы if нұсқауы кез келген кездейсоқ бүтін сан алу
үшін random.randint функциясын шақырып, 0 мен 1 сандарының бірін
алады. Егер сан 0 болса, 21-жол self.sideup атрибутына 'Бүркіт' мәнін
береді. Қарсы жағдайда, 23-жол self.sideup атрибутына 'Елтаңба' мәнін
тағайындайды.



Кластарды анықтау
• get_sideup() әдісі 28-29-жолдарда орналасқан: 

def get_sideup(self): 

return self.sideup 

• Бұрынғыдай, бұл әдісте де жұмысқа керекті параметрлік self айны-
малысы бар, ол жай ғана self.sideup атрибутының мәнін қайтара-
ды. Бұл әдіс тиынның жоғары қараған жағы қандай екенін анық-
тау үшін, кез келген уақытта шақырылады. 

• Coin класы жұмысын көрсету үшін, объект жасау кезінде оны пай-
даланатын  толық аяқталған  программа құру керек.  Келесі 10.2-
программада осындай мысал келтірілген. 

• Coin класын анықтау 6-29-жолдарда орналасқан, ал басты функ-
ция 32-44-жолдарда тұр. 



Кластарды анықтау
1 import  random    # Программа 10.2 (coin_demo1.py)

2 

3 # Coin класы тиынды жоғары лақтыру

4 # әрекетін бейнелеп көрсетеді.

5 

6 class Coin:

7

8   # init әдісі sideup мәліметтер атрибутын

9   # 'Бүркіт' мәнімен инициалдайды.

10 

11   def __init__(self):
12       self.sideup = 'Бүркіт'

13



Кластарды анықтау
14 # toss әдісі 0 мен 1 тәрізді кездейсоқ сандар береді,
15 # Егер ол сан 0-ге тең болса, онда sideup 'Бүркіт' мәнін,
16 # ал қарсы жағдайда, ол 'Елтаңба',
17 # мәнін қабылдайды.
18
19 def toss(self):
20           if random.randint(0, 1) == 0:
21              self.sideup = 'Бүркіт'
22 else:
23              self.sideup = 'Елтаңба'
24
25 # get_sideup әдісі sideup сілтеме жасап
26 # тұратын мәнді қайтарады.
27
28 def get_sideup(self):
29           return self.sideup
30



Кластарды анықтау
31 # Басты функция.
32 def main():
33 # Coin класы негізінде объект құру.
34 my_coin = Coin()
35
36 # Тиынның жоғары қараған жағын көрсету.
37 print('Тиынның жоғары қараған жағы:',my_coin.get_sideup())
38
39 # Тиынды лақтыруды көрсету.
40 print ('Тиынды лақтырамын... ')
41     my_coin.toss()
42
43     # Тиынның жоғары қараған жағын көрсету.
44 print('Тиынның жоғары қараған жағы:',my_coin.get_sideup())
45
46 # Басты функцияны шақыру
47 main()



Кластарды анықтау
Программаны орындаудың  1- нәтижесі:
Тиынның жоғары қараған жағы:  Бүркіт
Тиынды лақтырамын... 
Тиынның жоғары қараған жағы:  Елтаңба

Программаны орындаудың  2- нәтижесі:
Тиынның жоғары қараған жағы:  Бүркіт
Тиынды лақтырамын... 
Тиынның жоғары қараған жағы:  Бүркіт

Программаны орындаудың  3- нәтижесі:
Тиынның жоғары қараған жағы:  Бүркіт
Тиынды лақтырамын... 
Тиынның жоғары қараған жағы:  Елтаңба



Кластарды анықтау

Coin() өрнегімен
шақырылатын 
әрекеттер сұлбасы

sideup  'Бүркіт'

Компьютер жадында 
Coin класы негізінде 

объект құрылады

def __init__(self):  
self.sideuo = 'Орел'

Coin класының  _init_ әдісі 
шақырылады да, self 

параметріне жаңа құрылған 
объект тағайындалады

Осы қадамдарды 
орындағаннан кейін Coin 
объектісі 'Бүркіт' мәні бар 
sideup атрибутымен бірге 

болады

Coin  объектісі

Coin  объектісі



Кластарды анықтау

Оң жақтағы суретте
my_coin()  айнымалысы
Сoin объектісіне сілтеме
жасап тұр.

• get_sideup() әдісін шақыратын жоғарыдағы өрнек my_coin сілтеме
жасайтын объектіні пайдаланады. Әдіс орындалған соң, self пара-
метрі my_coin объектісіне сілтеме жасайтын болады. Осының нәти-
жесінде әдіс 'Бүркіт' тіркестік мәнін қайтарады.

• sideup() әдісінің параметрлік self айнымалысы болғанына қарамас-
тан,оған аргумент беру қажет емес. Ол әдіс шақырылғанда, әдістің 
бірінші параметріне, оны шақырған объектіге автоматты түрде сілте-
ме беріледі. Осының нәтижесінде self параметрі автоматты түрде өзі 
басқаратын объектіге сілтеме жасайтын болады.

sideup 'Бүркіт'my_coin

Coin  объектісі



Кластарды анықтау
• Жоғарыда келтірілген программадағы келесі орындалатын 40-, 

41-жолдар болып табылады: 

40  print ('Тиынды лақтырамын ... ') 
41  my_coin.toss() 

• 41-жолдағы нұсқау toss() әдісін шақыру үшін, my_coin сілтеме 
жасап тұрған объектіні пайдаланады. Бұл әдіс орындалған соң, 
self параметрі mу_ coin объектісіне сілтеме жасайтын болады. 
Әдіс кездейсоқ сан береді де, сол санды берілген объектінің 
sideup атрибутының мәнін өзгерту үшін пайдаланады. 

• Келесі 44-жолдағы нұсқау тиынның жоғары қараған бет жағын 
көрсету үшін қолданылады. Бұл нұсқау метод my_coin.get.side-
up() әдісін шақырады. 



5. Атрибуттарды жасыру

• Мұнан бұрын айтылғандай, объект әдістері оның мәліметтерімен
тікелей қатынаса алуы үшін объект мәліметтерінің атрибуттары
меншікті (private-приватты) болуы тиіс. Осындай тәсіл мәліметтер
атрибуттарын кездейсоқ өзгертуден, бұзудан сақтайды.

• Бірақ алдыңғы мысалда көрсетілген Coin класында, sideup атри-
буты меншікті болған жоқ. Оны Coin класы әдісі құрамында бол-
маған нұсқаулар да тікелей қолдана алатын.

• Келесі 10.3-программада осыған сәйкес мысал көрсетіледі. Онда
қайталамас үшін, алдыңғы программада көрсетілген 1-30-жолдар
келтірілмеген. Ол жолдар 10.2-программадағы Coin класы жазыл-
ған жолдармен бірдей болып келеді.



Атрибуттарды жасыру
31  # Басты функция. 10.3 программа (coin_demo2.py) 
32  def main(): 
33  # Coin класы негізінде объект құру.
34  my_coin = Coin() 
35 
36 # Тиынның жоғары қараған жағын көрсету. 
37 print('Тиынның жоғары қараған жағы:', my_coin.get_sideup()) 
38 
39 # Тиынды лақтыруды көрсету.
40 print ('Тиынды лақтырамын... ') 
41 my_coin.toss() 
42 
43 # Мен енді алдаймын! Бұл объектіде
44 # мен тікелей sideup атрибуты мәнін
45 # 'Бүркіт' мәніне ауыстырамын. 
46 my_coin.sideup = 'Бүркіт' 
47 
48 # Тиынның жоғары қараған жағын көрсету.
49 print('Тиынның жоғары қараған жағы:', my_coin.get_sideup()) 
50 
51 # Басты функцияны шақыру
52 main()



Атрибуттарды жасыру
Программаны орындаудың  1- нәтижесі:
Тиынның жоғары қараған жағы: Бүркіт
Тиынды лақтырамын... 
Тиынның жоғары қараған жағы: Бүркіт

Программаны орындаудың  2- нәтижесі:
Тиынның жоғары қараған жағы:  Бүркіт
Тиынды лақтырамын... 
Тиынның жоғары қараған жағы:  Бүркіт

Программаны орындаудың  3- нәтижесі:
Тиынның жоғары қараған жағы: Бүркіт
Тиынды лақтырамын... 
Тиынның жоғары қараған жағы: Бүркіт



Атрибуттарды жасыру
• Қарастырылған мысалдағы 34-жол компьютер жедел жадында 

объект құрады да, оны my _ coin айнымалысына меншіктейді. 

• 37-жолдағы нұсқау тиынның (монетаның)  жоғарғы жақ бетін 
көрсетіп, сонан кейін 41-жол объектінің toss() әдісін шақырады.

• Ары қарай 46-жол осы объектінің sideup атрибутына тіркестік 
'Бүркіт' литералын тікелей меншіктейді. 

my_coin.sideup = 'Бүркіт' 

• Бұл нұсқау toss() әдісінің нәтижесіне қарамастан, my_coin
объектісінің sideup атрибутының мәнін 'Бүркіт' етіп өзгертеді.

• Соған орай, программаның көрсетілген үш нұсқасынан байқай-
тынымыз, тиын әрқашанда тек бүркіт жағымен жерге түседі! 



Атрибуттарды жасыру

• Егер біз тиынды лақтырудың нағыз шынайы мысалын қарастыр-
ғымыз келсе, онда кластан тысқары орналасқан код toss() әдісі-
нің нәтижесін өзгерте алмауы тиіс. Олай болдырмас үшін, sideup
атрибутын меншікті етуіміз керек. 

• Python тілінде, атрибутты жасырып қоюға болады, ол үшін оны  
екі астын сызу таңбасымен қоршап қою қажет. Егер атрибут атын 
sideup етпей, __sideup деп жазатын болсақ, онда Coin класының 
сыртындағы программалық код оған әсер ете алмайды. 

• Келесі 10.4-программада Coin класының осы айтылған өзгертулер 
енгізілген жаңа нұсқасы берілген.



Атрибуттарды жасыру
1 import random # Программа 10.4 (coin_demoЗ.py) 
2 
3 # Coin класы тиынды жоғары лақтыру
4 # әрекетін бейнелеп көрсетеді.
5 
6 class Coin: 
7 
8 # __ init __ әдісі _sideup мәліметтер атрибутын
9 # 'Бүркіт' мәнімен инициалдайды

10 
11 def __ init __ (self) :
12 self._sideup = 'Бүркіт'
13 
14 # toss әдісі 0 мен 1 тәрізді кездейсоқ сандар береді,
15       # Егер ол сан 0-ге тең болса, онда _sideup 'Бүркіт' мәнін,
16       # ал қарсы жағдайда, ол 'Елтаңба',
17       # мәнін қабылдайды.
18 



Атрибуттарды жасыру
19 def toss(self): 
20 if random.randint(0, 1) == 0: 
21 self._sideup 'Бүркіт'
22 else: 
23 self.sideup = 'Елтаңба'
24
25 # get_sideup әдісі sideup сілтеме жасап
26 # тұратын мәнді қайтарады. 
27 
28 def get sideup(self): 
29 return self. sideup 
30
31 # Басты функция. 10.4 программа үшін (coin_demo3.py)
32 def main() : 
33 # Coin класы негізінде объект құру. 
34        my_coin = Coin() 
35



Атрибуттарды жасыру
36     # Тиынның жоғары қараған жағын көрсету.
37     print('Тиынның жоғары қараған жағы:',my_coin.get_sideup())
38 
39 # Тиынды лақтыру. 
40 рrint('Тиынды жоғарыға он рет лақтырғалы тұрмын:') 
41 for count in range(10): 
42 my_coin.toss() 
43 print(my_coin.get_sideup()) 
44 
45 # Басты функцияны шақыру. 
46 main() 

Программаның  нәтижесі:
Тиынның жоғары қараған жағы: Бүркіт
Тиынды жоғарыға он рет лақтырғалы тұрмын:
Елтаңба
Бүркіт
Бүркіт
Елтаңба
Бүркіт
Бүркіт
Елтаңба
Елтаңба
Бүркіт
Бүркіт



6. Кластарды модульдерде сақтау
• Бұған дейін осы дәрістегі программаларда Coin класын анықтау осы

класты пайдаланатын файлда орналасатын еді. Бұл тәсіл бір немесе
екі кластан тұратын шағын программаларда жақсы жұмыс істейді.
Бірақ программаларда кластар саны артқан сайын мұндай кластар-
ды реттеп орналастыру керек болады.

• Программалаушылар көбінесе кластарды анықтауды модульдерде ор-
наластыра отырып ретке келтіріп жазады. Сонан кейін модульдерді
осындағы кластар керек болатын кез келген программаға енгізіп им-
порттауға болады.

• Мысалы, біз Coin класының анықталуын coin модулінде сақтадық де-
лік. Келесі 10.5 программада coin.py файлының мәтіні берілген. Сонан
соң, бізге Coin класын қолдану қажет болғанда, программаға coin мо-
дулін импорттайтын боламыз. Осындай тәсіл келесі 10.6-программада
көрсетілген.



1 import random    # Программа 10.5 (coin.py)

2 

3 # Coin класы тиынды жоғары лақтыру

4 # әрекетін көрсетеді (енді бұл файлда сақталатын модуль).

5 

6 class Coin:

7

8   # __init __ әдісі __ sideup мәліметтер атрибутын

9   # 'Бүркіт' мәнімен инициалдайды.

10 

11   def __init__(self) :

12       self.__ sideup = 'Бүркіт'

13

Кластарды модульдерде сақтау



14      # toss әдісі 0 мен 1 тәрізді кездейсоқ сандар береді,
15      # Егер ол сан 0-ге тең болса, онда _sideup 'Бүркіт' мәнін,
16      # ал қарсы жағдайда, ол 'Елтаңба',
17      # мәнін қабылдайды.
18
19 def toss(self):
20      if random.randint(0, 1) == 0:
21      self.__sideup = 'Бүркіт'
22 else:
23      self.__sideup = 'Елтаңба'
24
25 # get_sideup әдісі sideup сілтеме жасап
26      # тұратын мәнді қайтарады.
27
28 def get_sideup(self):
29      return self.__sideup

Кластарды модульдерде сақтау



1 # Бұл программа coin модулін импорттайды да,

2 # Coin класының данасын (экземплярын) жасайды. 

3 

4 import coin 

5 

6 def main() : 

7 # Coin класы негізінде объект құру.

8 my_coin = coin.Coin() 

9 

10 # Тиынның жоғары қараған жағын көрсету. 

11 print('Тиынның жоғары қараған жағы:', my_coin.get_sideup()) 

12 

Кластарды модульдерде сақтау



Кластарды модульдерде сақтау
13 # Тиынды лақтыру. 

14 рrint('Тиынды жоғарыға он рет лақтырғалы тұрмын:')

15 for count in range(10): 

16 my_coin.toss() 

17 print(my_coin.get_sideup()) 

18 

19 # Басты функцияны шақыру.

20 main() 

Программаның  нәтижесі:
Тиынның жоғары қараған жағы: Бүркіт
Тиынды жоғарыға он рет лақтырғалы тұрмын:
Елтаңба
Елтаңба
Бүркіт
Бүркіт
Елтаңба
Бүркіт
Елтаңба
Елтаңба
Бүркіт
Бүркіт

Мұнда 4-жол coin  модулін импорттайды.  
8-жолда бізге Coin класының аты алдына 
оның модулі атын нүкте қосып жазуға ту-
ра келгеніне назар салыңыздар: 

my_coin = coin.Coin() 



7. BankAccount класы
• Тағы бір мысал қарастырайық. 10.7-программада bankaccount

модулінде сақталған BankAccount (Банк есебі) класы көрсетілген.

• Осы класс негізінде құрылған объектілер банк есептерін бейнелеп
көрсете алады. Осындай программада бастапқы қалдық ақшаны
есепке алу, қосымша қаржылар енгізу, есепшоттан ақша сомаларын
алу, тағы да қалған қалдықтар жайлы да мәлімет алу мүмкіндіктері
беріледі. Мысал келтірейік
1  # Проrрамма 10.7 (bankaccount.py)
2  # BankAccount класы банк шотын бейнелеп көрсетеді
3  class BankAccount:
4
5  # __init__ әдісі шоттағы қалдығы бар
6  # аргументті қабылдайды.
7  # Ол balance атрибутына меншіктеледі.
8



BankAccount класы
9 def __init__ (self, bal):

10  self.__balance = bal

11

12  # deposit әдісі шотқа

13  # қосымша қаржы қосады.

14

15 def deposit(self, amount):

16  self.__balance += amount

17

18  # withdraw әдісі шоттан

19  # ақша сомасын қайырып алады.

20



BankAccount класы
21 def withdraw(self, amount):
22  if self.__balance >= amount:
23   self.__balance -= amount
24 else:
25  print('Қате: шоттағы қаржы жеткіліксіз')
26
27 # get_balance әдісі шоттағы
28 #  қаржы қалдығын қайтарады.
29
30 def get_balance(self):
31 return self.__balance 

• Мұндағы _init_() әдісінің екі параметрлік айнымалылары: self, bal бар.
bal параметрі есеп шоттағы бұрынғы қалдықты өз аргументі ретінде
қабылдайды. 10-жолда bal параметріндегі ақша сомасы осы объек-
тінің _balance атрибутына меншіктеледі.



BankAccount класы
• deposit() әдісі 15-16-жолдарда жазылған. Онда екі параметрлік self,

amount айнымалылары бар. Осы әдіс шақырылғанда, шотқа енгі-
зілетін ақша сомасы amount параметріне беріледі, ол сонан соң 16-
жолда _balance атрибуты мәніне қосылады.

• 21-25-жолдардағы withdraw() әдісінің екі параметрлік self және
amount айнымалылары бар. Осы әдісті шақырғанда, банк шоты-
нан алынатын ақша сомасы amount параметріне беріледі. 22-жол-
дан басталатын if нұсқасы шоттағы ақша қажетті сомадан артық/
кем екендігін анықтайды. Егер ол артық болса, онда керекті ақша
мөлшері – amount сомасы сақталып тұрған ақшадан алынады.
Бұған қарсы жағдайда, 25-жол 'Қате: қаржы жеткіліксіз' деген мә-
лімет шығарады.

• 30-31-жолдардағы get_balance() әдісі balance атрибутының мәнін
қайтарады.

• Келесі 10.8-программада осы класты пайдалану мысалы қарасты-
рылады.



BankAccount класы
1  # Программа 10.8 (account_test.py)
2  # Бұл программа BankAccount класын көрсетеді.
3  import  bankaccount
4  
5  def main() :
6        # Бастапқы қалдықты көрсету.
7        start_bal = float(input('Өзіңіздің бастапқы қалдық ақшаңызды көрсетіңіз: '))
8
9        # BankAccount объектісін құру.

10        savings = bankaccount.BankAccount(start_bal)
11
12        # Шотқа қолданушының жалақысын енгізу.
13        pay = float(input('Cіз бұл аптада қанша алдыңыз? '))
14        print ('Осы соманы Сіздің шотыңызға енгіземін. ')
15        savings.deposit(pay)
16



BankAccount класы
17        # Қалдықты көрсету.
18        print('Сіздің банк шотындағы қалдық ақшаңыз $: ',
19        format(savings.get_balance(), '.2f'),
20            sep=' ')
21
22        # Банк шотынан алынатын ақша сомасын көрсету.
23        cash = float(input('Шоттан қандай ақша сомасын алғыңыз келеді? '))
24        print('Сіздің банк шотыңыздан осы соманы алғалы тұрмын.')
25        savings.withdraw(cash)
26
27        # Қалдықты көрсету.
28        print('Сіздің банк шотындағы қалдық ақшаңыз $: ',
29               format(savings.get_balance(), '.2f'),
30                   sep=' ')
31
32 main()   # Басты функцияны шақыру



Программаны 

орындау нәтижелері:

Программаның 1-нұсқасының  нәтижесі:
Өзіңіздің бастапқы қалдық ақшаңызды көрсетіңіз: 1000
Cіз бұл аптада қанша алдыңыз? 500
Осы соманы Сіздің шотыңызға енгіземін. 
Сіздің банк шотындағы қалдық ақшаңыз $:  1500.00
Шоттан қандай ақша сомасын алғыңыз келеді? 1200
Сіздің банк шотыңыздан осы соманы алғалы тұрмын.
Сіздің банк шотындағы қалдық ақшаңыз $:  300.00

Программаның  2-нұсқасының  нәтижесі:
Өзіңіздің бастапқы қалдық ақшаңызды көрсетіңіз: 1000
Cіз бұл аптада қанша алдыңыз? 500
Осы соманы Сіздің шотыңызға енгіземін. 
Сіздің банк шотындағы қалдық ақшаңыз $:  1500.00
Шоттан қандай ақша сомасын алғыңыз келеді? 2000
Сіздің банк шотыңыздан осы соманы алғалы тұрмын.
Қате: шоттағы қаржы жеткіліксіз
Сіздің банк шотындағы қалдық ақшаңыз $:  1500.00



BankAccount класы
• 7-жол қолданушыдан бұрыннан қалған ақша қалдығын алып, оны start_bal 

айнымалысына меншіктейді. 10-жол BankAccount класының бір данасын құ-
рады да, оны savings (сақтаулы ақша) айнымалысына меншіктейді: 

savings = bankaccount.BankAccount(start_bal)
• start _ bal айнымалысының жақша ішінде тұрғанына назар аударыңыздар.

Осының нәтижесінде start_bal айнымалысы аргумент ретінде _init_() әдісіне
берілетін болады. _init_() әдісінде ол bal параметріне беріледі. 13-жол қол-
данушының жалақы мөлшерін алады да, оны рау айнымалысына меншік-
тейді. 15-жолда savings.deposit() әдісі шақырылады да, оған рау айнымалы-
сы аргумент ретінде беріледі. Ал deposit() әдісінде ол amount параметріне
берілетін болады.

• 18-20-жолдардағы нұсқаулар банк шотындағы қалдықты көрсету арқылы 
savings.get_balance() әдісінен қайтарылатын мәнді экранға шығарады. 

• 23-жол қолданушының алғысы келетін ақша сомасын көрсетеді де, оны cash 
айнымалысына меншіктейді. 25-жолда savings.with-draw() әдісі шақырылып, 
ол аргумент ретінде cash айнымалысын алатын болады. Ол withdraw() әді-
сінде amount параметріне беріледі. 28-30-жолдар банк шотындағы соңғы 
қалған ақша сомасын көрсетеді. 



8. __str__() әдісі
• Көбінесе объектінің қалып-күйі туралы мәлімет қажет болып 

жатады. Объектінің қалып-күйі – бұл әрбір сәттердегі объект 
атрибуттарының мәндері. 

• Мысалы, BankAccount класының бір ғана атрибуты _balance бар. 
Кез келген бір уақыт сәттерінде BankAccount объектісінің _balance 
атрибуты белгілі бір мәнге сілтеме жасап тұрады. 

• _balance атрибутының мәні объектінің осы сәттегі қалып-күйін, 
яғни жағдайын білдіреді. Төменде келтірілген код  фрагменті  
BankAccount объектісінің жағдайын көрсету мысалы болып 
табылады: 
account = bankaccount.BankAccount(1500.0) 
print('Қалдық мөлшері $', format(savings.get_balance(), '.2f'),  

sep=' ') 



__str__() әдісі
• Мұнда BankAccount объектісі құрылып, оның init() әдісіне 1500.0

мәні беріледі. Бұл нұсқау орындалған соң, account айнымалысы
BankAccount объектісіне сілтеме жасайды. Екінші жол осы объек-
тінің _balance атрибутының мәнін көрсететін тіркестік мән шыға-
рады. Бұл нұсқау нәтижесі:

Қалдық мөлшері $1500.00

• Экранға объект жағдайын шығару жиі кездеседі. Сондықтан прог-
раммалаушылар өз кластарына объектінің қалып-күйін қайтара-
тын тіркес шығаратын әдісті жиі қосып отырады.

• Python тілінде бұл әдіске арнайы _str_ аты меншіктелген. 10.9-
программада осы _str_() әдісі қосылған BankAccount класы 36-37-
жолдарда көрсетілген. Ол банк шотындағы қалдық ақша мөлше-
рін бейнелейтін тіркестік мән қайтарады.



__str__() әдісі
1 # Программа 10.9 (bankaccount2.py) 
2 # Бұл программа BankAccount класын көрсетеді.
3 class BankAccount: 
4 
5  # __init__ әдісі шоттағы қалдығы бар
6  # аргументті қабылдайды.
7  # Ол __balance атрибутына меншіктеледі. 
8 
9 def __init__ (self, bal):
10 self.__balance = bal 
11 
12 # deposit әдісі шотқа
13 # ақшалай қаржы енгізеді. 
14 
15 def deposit(self, amount): 
16 self.__balance += amount 
17 



__str__() әдісі
18 # withdraw әдісі шоттан
19 # ақша сомасын алады. 
20 
21 def withdraw(self, amount): 
22 if self.__balance >= amount: 
23 self.__balance -= amount 
24 else: 
25 рrint('Қате: қаржы жеткіліксіз') 
26 
27 # get_balance әдісі шоттағы қалған
28 # қалдық ақшаны қайтарады. 
29 
30 def get_balance(self): 
31 return self.__balance
32 
33 # __str__ әдісі объект жағдайын мәлімдейтін 
34 # тіркестік мән қайтарады. 
35 
36 def __str__ (self):
37 return 'Қалған ақша сомасы: $' + format(self.__balance, '.2f') 



__str__() әдісі
1 Программа 10.10 (account_test2.py) 

2 # Бұл программа құрамына str әдісі қосылған

3 # BankAccount класын көрсетеді 

4 import   bankaccount2 

5 

6 def main() : 

7 # Бастапқы қалдық ақшаны алу.

8 start_bal = float(input('Бастапқы қалдық ақшаңызды енгізіңіз: ')) 

9 

10 # BankAccount объектісін құру. 

11 savings = bankaccount2.BankAccount(start_bal) 

12 

13 # Шотқа қолданушының жалақысын енгізу.

14 рау = float(input('Cіз бұл аптада қанша ақша алдыңыз? ')) 



__str__() әдісі
15 print ('Осы соманы Сіздің шотыңызға енгіземін. ') 
16 savings.deposit(pay) 
17 
18 # Қалдық ақшаны көрсету. 
19 print(savings) 
20 
21 # Банк шотынан алынатын ақша сомасын көрсету.
22 cash = float(input('Шоттан қандай ақша сомасын алғыңыз келеді? ')) 
23 рrint('Сіздің банк шотыңыздан осы соманы алғалы тұрмын.') 
24 savings.withdraw(cash) 
25 
26 # Қалған ақшаны көрсету. 
27 print(savings) 
28 
29 # Басты функцияны шақыру. 
30 main() 

Программаның  нәтижесі:
Бастапқы қалдық ақшаңызды енгізіңіз: 1000
Cіз бұл аптада қанша ақша алдыңыз? 500
Осы соманы Сіздің шотыңызға енгіземін. 
Қалған ақша сомасы: $1500.00
Шоттан қандай ақша сомасын алғыңыз келеді? 1200
Сіздің банк шотыңыздан осы соманы алғалы тұрмын.
Қалған ақша сомасы: $300.00



__str__() әдісі

• Мұндағы 19 және 27 жолдарда savings объектісінің аты print функ-
циясына беріледі. Осының нәтижесінде BankAccount класының str()
әдісі шақырылады. Сонан соң __str__() әдісінен қайтарылатын тір-
кесітк мән шығарылады.

• Мысалда объект аргумент ретінде ішкі str функциясына берілгенде,
str() әдісі автоматты түрде шақырылады:
account = bankaccount2.BankAccount(l500.0)
message = str(account)
print(message)

• Екінші нұсқауда account объектісі аргумент ретінде str функциясына
беріледі. Нәтижесінде BankAccount класының __str__() әдісі шақы-
рылады. Қайтарылатын тіркестік мән message айнымалысына мен-
шіктеледі де, келесі жолда print функциясы арқылы шығарылады.



9. Сұраққа жауап берейік

10.5. Сіз келесі комментарийді естідіңіз делік: "Жоба – бұл үйдің
дизайны. Ағаш ұстасы оны үйді безендіру үшін қолданады.
Егер ұста қаласа, ол осы бір жоба негізінде бір-біріне ұқсас
бірнеше үйлердің ішін безендіріп шығады". Осы тұжырымды
класс пен объект үшін метафора түрінде пайдаланыңыз. Бұл
жоба класс па, әлде ол объект пе?

10.6. Осы дәрісте кластар мен объектілерді сипаттау үшін, біз то-
қаш пісіру формасын және пісірілген тоқаштың өзін де қарас-
тырдық. Егер метафора түрінде салыстыратын болсақ, мұн-
дағы объект тоқаш па, әлде оның формасы ма?



10.7. init() әдісінің міндеті қандай? Ол қашан орындалады? 

10.8. Әдістегі self параметрінің атқаратын қызметі жайлы не айта 
аласыз? 

10.9. Python кластарындағы атрибут кластан тысқары орналасқан 
программалық кодтан қалай жасырылады? 

10.10. str() әдісі қандай қызмет атқарады? 

10.11.  _str_() әдісін шақыруды қалай орындауға болады? 

Сұраққа жауап берейік



СОҢЫ...


