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1. Класс даналарымен жұміс істеу
• Кластардың әрбір данасында (экземплярында) олардың өз мәлімет-

терінің бірсыпыра атрибуттары болады. 

• Әдістермен жұмыс істеу кезінде self параметрі көбінесе атрибут жасау
үшін қолданылады. Мұндағы жасалатын атрибут нақты бір объектіге
тиісті болады және self параметрі сол объектіге сілтеме жасап тұрады.
Біз бұндай атрибуттарды экземпляр атрибуттары деп атаймыз, өйт-
кені олар нақты бір класс экземплярына жатады.

• Программада бір класқа жататын оның көптеген даналарын жасай 
аламыз. Және әрбір дананың өз атрибуттары жиыны болады. 

• Мысалы, келесі 10.11-программада Coin класының үш данасы 
(экземпляры) жасалады және әрбір экземплярдың жеке өз _sideup 
атрибуты болады.



Класс даналарымен жұміс істеу
1  Программа 10.11 (coin_demo5.py)
2  # Бұл программа имитациялық модульді импорттайды да,
3  # Coin класының үш экземплярын құрады .
4  import coin 
5 
6  def main() : 
7 # Coin класының үш экземплярын құру. 
8 coin1 = coin.Coin() 
9 coin2 = coin.Coin()

10 coinЗ = coin.Coin()
11 
12 # Тиынның жоғары қараған жағын көрсету.
13 print('Келесі үш тиынның жоғары қараған жақтары:') 
14 print(coin1.get_sideup()) 
15 print(coin2.get_sideup()) 
16 print(coinЗ.get_sideup()) 
17 print() 
18 



19 # Тиынды лақтыру. 
20 print ('Үш тиынды жоғары лақтырамын... ') 
21 print() 
22 coin1.toss() 
23 coin2.toss() 
24 coin3.toss() 
25 
26 # Тиындардың жоғары қараған жақтарын көрсету.
27 print ('Тиындардың жоғары қарап тұрған жақтары: ') 
28 print(coin1.get_sideup()) 
29 print(coin2.get_sideup()) 
30 print(coinЗ.get_sideup()) 
31 print() 
32 
33 main()   # Басты функцияны шақыру. 
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Класс даналарымен жұміс істеу

• Программа 
нәтижесі

Программа жұмысының  нәтижесі:
Келесі үш тиынның жоғары қараған жақтары:
Бүркіт
Бүркіт
Бүркіт

Үш тиынды да жоғары лақтырамын...

Тиындардың жоғары қарап тұрған жақтары:
Елтаңба
Елтаңба
Бүркіт



• Мұндағы 8-10-жолдарда келтірілген нұсқаулар үш объект құрады, олардың
әрқайсысы Coin класының экземплярлары болып табылады:
coin1 = coin. Coin()
coin2 = coin. Coin()
coin3 = coin. Coin()

• Келесі беттің сол жағындағы суретте осы жолдар орындалғаннан кейін coin1,
coin2, coin3 айнымалыларының қалай үш объектіге сілтеме жасайтыны көрсе-
тілген. Ондағы әрбір объектінің өз _sideup атрибуты бар. 14-16-жолдар әрбір
объектінің get_sideup() әдісінен қайтарылатын мәндерді көрсетеді.

• Сонан соң 22-24-жолдардағы нұсқаулар әрбір объектінің toss() әдісін шақырады: 
coin1.toss() 
coin2.toss() 
coin3.toss() 

• Келесі беттің оң жағындағы суреттен осы нұсқаулардың әрбір объектіге 
қатысты _sideup атрибутын қалай өзгерткені бейнелі түрде көрініп тұр.
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coin1, coin2, coinЗ айнымалылары            toss() әдісінен кейінгі  объектілер
үш объектіге сілтеме жасап тұр 

__sideup  'Бүркіт'coin1            

Coin  объектісі

__sideup  'Елтаңба'coin1            

Coin  объектісі

__sideup  'Бүркіт'coin2            

Coin  объектісі

__sideup  'Елтаңба'coin2            

Coin  объектісі

__sideup  'Бүркіт'coin3            

Coin  объектісі

__sideup  'Елтаңба'coin3            

Coin  объектісі



2. CellPhone класын құру

• "Сымсыз желілер" компаниясы ұялы телефондар шығарып, сымсыз
байланыс қызметін көрсетеді. Сіз осы мекеменің ІТ-бөлімінің прог-
раммалаушысы ретінде қоймадағы барлық ұялы телефондар жайлы
мәліметтерді есепке алатын программа жасауыңыз керек.

• Сізге ұялы телефонды сипаттайтын класс құру ісі жүктелген болсын.
Осы класс атрибуттары ретінде сақталатын мәліметтер мынадай түр-
де берілуі тиіс:

 телефон жасайтын өндіруші аты _manufact атрибутына меншіктеледі; 

 телефон моделінің  нөмірі _model атрибутына меншіктеледі; 

 Жеке бір телефон бағасы _retail_price атрибутына меншіктеледі. 



Оған қоса, бұл кластың төмендегідей әдістері болуы керек: 

• init() әдісі телефон өндірушіні, телефон моделінің нөмірін және оның 
бағасын аргумент түрінде қабылдайды; 

• set_manufact() әдісі телефон өндіруші үшін аргумент қабылдайды және 
қажет болса, объект құрылғаннан кейін _manufact атрибуты мәнін өзгерту 
мүмкіндігі болуы тиіс; 

• set_model() әдісі телефон моделі үшін аргумент қабылдайды және қажет 
болса, объект құрылғаннан кейін _model атрибуты мәнін өзгерту мүмкіндігі 
болуы тиіс; 

• set_retail_price() әдісі телефон бағасы үшін аргумент қабылдайды және 
қажет болса, объект құрылғаннан кейін retail_price атрибуты мәнін өзгерту 
мүмкіндігі болуы тиіс; 

• get_manufact() әдісі телефон өндіруші атын қайтарады; 

• get_model() әдісі телефон моделі  нөмірін қайтарады; 

• get_retail_price() әдісі телефон бағасын қайтарады. 

• 10.12-программада cellphone модуліндегі класс анықталуы көрсетілген. 
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1 Программа 10.12 (cellphone.py) 
2 # CellPhone Класы ұялы телефондар жайлы мәлімет сақтайды.
3 class CellPhone: 
4 
5 # __init__ әдісі атрибуттарды инициалдайды. 
6 
7 def __init__ (self, manufact, model, price) : 
8 self. __manufact = manufact 
9 self. __model = model 
10 self. __retail_price = price 
11 
12 # set_manufact әдісі телефон шығарушы үшін
13 # аргумент қабылдайды. 
14 
15 def set_manufact(self, manufact): 
16 self. __manufact = manufact 

17 
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18 # set_model әдісі телефон моделі нөмірі үшін
19 # аргумент қабылдайды. 
20 
21 def set_model(self, model): 
22 self. model = model
23 
24 # set_retail_price әдісі жеке телефон бағасы үшін 
25 # аргумент қабылдайды. 
26 
27 def set_retail_price(self, price): 
28 self. __retail_price = price 
29 
30 # get_manufact әдісі телефон
31 #  шығарушыны қайтарады. 
32 
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33 def get_manufact(self): 

34 return self. __manufact 

35 

36 # get_model әдісі телефон

37 # моделінің нөмірін қайтарады. 

38 

39 def get_model(self): 

40 return self. __model 

41 

42 # get retail_price әдісі жеке телефон

43 # бағасын қайтарады. 

44 

45 def get_retail_price(self): 

46 return self. __retail_price 

CellPhone класын құру



• CellPhone класы сіздер жасайтын бірнеше программаларға 
импортталатын болады. 

• Класс жұмысын тексеріп тесттен өткізу  үшін сіздер келесі 10.13-
программасында көрсетілген программалық кодты жазасыздар. 
Бұл программа қолданушыдан телефон өндірушісі атын, телефон 
моделін және оның бағасын енгізуді сұрап, CellPhone класы 
экземплярын жасайды да, оларды атрибуттарға меншіктейді. 

1 # Программа 10.13 (cell_phone_test.py)

2 # Бұл программа  CellPhone класын тесттен өткізеді.

3 import cellphone

4 
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5 def main():
6 # Телефон жайлы мәліметтер алу.
7   man = input('Телефон өндірушіні енгізіңіз: ')
8    mod = input ( 'Телефон моделінің нөмірін енгізіңіз: ' )
9    retail = float(input('Жеке телефон бағасын енгізіңіз: '))
10
11   # CellPhone класы экземплярын жасау.
12    phone = cellphone.CellPhone(man, mod, retail)
13
14    # Енгізілген мәліметтерді көрсету.
15   print ('Сіздің енгізген мәліметтеріңіз:')
16    print('Телефон өндіруші:', phone.get_manufact())
17   print ('Телефон моделінің нөмірі: ', phone. get_model() )
18    print('Жеке телефон бағасы: $',
19    format(phone.get_retail_price(), '.2f'), sep='')
20 # Басты функцияны шақыру.
21 main()

CellPhone класын құру



Программа нәтижелері (енгізілген мәліметтер қарайтылып көрсетілген)

CellPhone класын құру

Программа жұмысының нәтижесі:
Телефон өндірушіні енгізіңіз: Acme Electronics
Телефон моделінің нөмірін енгізіңіз: M1000
Жеке телефон бағасын енгізіңіз: 199.99
Сіздің енгізген мәліметтеріңіз:
Телефон өндіруші: Acme Electronics
Телефон моделінің нөмірі:  M1000
Жеке телефон бағасы: $199.99

Программа жұмысының нәтижесі:
Телефон өндірушіні енгізіңіз: Алматы Технопарк
Телефон моделінің нөмірін енгізіңіз: Kaz1001
Жеке телефон бағасын енгізіңіз: 200.00
Сіздің енгізген мәліметтеріңіз:
Телефон өндіруші: Алматы Технопарк
Телефон моделінің нөмірі:  Kaz1001
Жеке телефон бағасы: $200.00



• Практика жүзінде, кластың барлық атрибуттарын меншікті (private)
етіп жасау қабылданған, ал ашық түрде жасалатын әдістер (public)
сол атрибуттарды пайдаланып, өзгерту істерін де атқарады. Осылай
жасалса, объект өз құрамындағы атрибуттардың мәндерін және
оларды өзгертуді қатаң бақылай алады.

• Класс атрибутынан мән алатын, бірақ оны өзгертпейтін әдіс алушы-
әдіс деп аталады. Алушы-әдістер кластан тысқары жатқан програм-
малық кодтарға атрибуттар мәндерін қауіпсіз түрде алу мүмкіндігін
береді, яғни оларды (атрибуттар мәндерін) сырттағы кодтар өзгер-
те алмайды.

• Сіздер бұған дейін CellPhone класы ішінде кездестірген (10.12-прог-
раммада) get_manufact(), get_model() және get_retail_price() әдіс-
тері алушы-әдістер тобына жатады.

3. Алушы-әдістер және модификатор-әдістер



• Мәліметтер атрибутындағы өз мәнін сақтайтын немесе оны (мәлі-
меттер атрибуты мәнін) басқа бір әрекет арқылы өзгерте алатын 
әдісті модификатор-әдіс деп атайды. 

• Модификатор-әдістер кластағы мәліметтер атрибуттарының өзгертілу 
жолдарын басқара алады. Кластан тыс орналасқан программалық код 
объектегі мәліметтер атрибуты мәнін өзгертуі тиіс болса, ол, көбінесе, 
модификаторды шақырып, жаңа мәнді  оған аргумент ретінде береді. 

• Егер осындай әрекетті орындау қажет болса, онда модификатор, мәлі-
меттер атрибуты мәнін меншіктеуден бұрын, сол мәнді тексеріп шыға-
ды. 10.12-программадағы set_manufact(), set_model(), set_retail_price() 
әдістері модификатор-әдістер болып табылады.  

• Модификатор-әдістерді кейде сеттер (setter) немесе орнататын әдіс-
тер, мутаторлар деп, ал алушы-әдістерді геттер (getter) немесе оқу
әдістері деп атайды.

Алушы-әдістер және модификатор-әдістер



• Алдыңғы бөлімде Сіздер құрған CellPhone класы көптеген програм-
маларда қолданылатын болады. 

• Сондай программалардың басым бөлігі CellPhone объектілерін тізім-
дерде сақтайды. CellPhone объектілерінің тізімде сақталу мүмкіндігін 
тексеру үшін, келесі 10.14-программаны қарастырайық. 

• Онда қолданушы бес телефон жайлы мәліметтер енгізеді де, солар-
ды тізім түрінде сақтайтын бес CellPhone объектілерін құрады. Сонан
кейін ол тізімді біртіндеп қарастыра отырып, әрбір объектінің атри-
буттарын көрсетіп шығады.

4. Объектілерді тізімде сақтау



1 # Проrрамма 10.14 (cell_phone_list.py)

2 # Бұл программа бес CellPhone объектісін құрады да,

3 # соларды тізімде сақтайды.

4 import cellphone

5

6 def main():

7 # CellPhone объектілерінің тізімін алу.

8 phones = make_list()

9

10 # Тізімдегі мәліметтерді көрсету.

11 print('Сіздің енгізген мәліметтеріңіз: ')

12 display_list(phones)

13

14 # make_list функциясы қолданушыдан бес телефон туралы

15 # мәліметтер алады да, содан кейін сол мәліметтер

16 # сақталатын CellPhone объектілерінің тізімін қайтарады.

17

Объектілерді тізімде сақтау



18 def make_list():
19 # Бос тіізім құру.
20 phone_list = []
21
22 # Тізімге бес CellPhone объектілерін қосу.
23 print('Бес телефон туралы мәлімет енгізіңіз.')
24 for count in range(1, 6):
25 # Телефон туралы мәліметтер алу.
26 print('Телефон нөмірі ' + str(count) + ':')
27 man = input('Телефон өндірушіні енгізіңіз: ')
28 mod = input ('Телефон моделі нөмірін енгізіңіз: ')
29 retail = float(input('Жеке телефон бағасын енгізіңіз: '))
30 print()
31
32 # Компьютер жадында жаңа CellPhone объектісін құрып,
33 # оны phone айнымалысына меншіктеу.
34 phone = cellphone.CellPhone(man, mod, retail)
35

Объектілерді тізімде сақтау



36 # Объектіні тізімге қосу.
37 phone_list.append(phone)
38
39 # Тізімді қайтару.
40 return phone_list
41
42 # display_list функциясы аргумент ретінде
43 # CellPhone объектілері тізімін қабылдайды да,
44 # әрбір объектіде сақталатын мәліметтерді көрсетеді.
45
46 def display_list(phone_list):
47 for item in phone_list:
48 print(item.get_manufact())
49 print(item.get_model())
50 print(item.get_retail_price())
51 print()
52 main()     # Басты функцияны шақыру.

Объектілерді тізімде сақтау



Программа жұмысының нәтижесі:
Бес телефон туралы мәлімет енгізіңіз.
Телефон нөмірі 1:
Телефон өндірушіні енгізіңіз: Acme Electronics
Телефон моделі нөмірін енгізіңіз: M1000
Жеке телефон бағасын енгізіңіз: 199.99

Телефон нөмірі 2:
Телефон өндірушіні енгізіңіз: Atlantic Communications
Телефон моделі нөмірін енгізіңіз: S2
Жеке телефон бағасын енгізіңіз: 149.99

Телефон нөмірі 3:
Телефон өндірушіні енгізіңіз: Wavelength Electronics
Телефон моделі нөмірін енгізіңіз: N477
Жеке телефон бағасын енгізіңіз: 249.99

Телефон нөмірі 4:
Телефон өндірушіні енгізіңіз: Edison Wireless
Телефон моделі нөмірін енгізіңіз: SLX88
Жеке телефон бағасын енгізіңіз: 169.99

Программа жұмысының нәтижесі:
Телефон нөмірі 5:
Телефон өндірушіні енгізіңіз: Sonic Systems
Телефон моделі нөмірін енгізіңіз: X99
Жеке телефон бағасын енгізіңіз: 299.99

Сіздің енгізген мәліметтеріңіз: 
Acme Electronics
M1000
199.99

Atlantic Communications
S2
149.99

Wavelength Electronics
N477
249.99

Edison Wireless
SLX88
169.99

Sonic Systems
X99
299.99



• Жоғарыдағы программада 18-40-жолдарда make_list функциясы
орналасқан. 20-жолда бос phone_list тізімі құрылады. 24-жолдан
басталатын for циклі бес қадам (итерация) жасайды.

• Әрбір итерацияның орындалуы кезінде цикл қолданушыдан ұялы
телефон жайлы мәліметтер (27-29-жолдар) ала отырып, CellPhone
класының экземплярын құрады да, оны мәліметтермен инициал-
дап (34-жол), соңында сол объектіні phone_list тізіміне (37-жол)
қосады. 40-жол тізімді қайтарады.

• 4-51-жолдардағы display_list функциясы CellPhone объектілерінің
тізімін аргумент ретінде қабылдайды. 47-жолдан басталатын for
циклі тізімдегі объектілерді біртіндеп қарастыра отырып, әрбір
объектінің атрибуттары мәндерін көрсетеді.

Объектілерді тізімде сақтау



5. Объектілерді аргумент ретінде беру
• Объектілерді пайдаланатын программалар жазу кезінде объектілер-

ді аргумент ретінде қабылдайтын функциялар мен әдістер жазуға
тура келеді.

• Мысалы, төмендегі код фрагменті show_coin_status (тиынның жақ-
тарын көрсету) функциясын көрсетеді, ал ол аргумент ретінде Coin 
объектісін қабылдайды: 

def show_coin status(coin_obj): 
print('Тиынның жоғары қараған жағы:', coin_obj.get_sideup()) 

• Төменде келтірілген программалық код мысалы, қалай Coin объек-
тісін жасап, сонан соң оны аргумент ретінде show_coin_status функ-
циясына қалай беруге болатынын көрсетеді:

my_coin = coin.Coin() 
show_coin_status(my_coin) 



Объектілерді аргумент ретінде беру
• Объектіні аргумент ретінде параметрлік айнымалыға беру кезінде, сол

объектіге сілтеме беріледі. Осының нәтижесінде аргумент ретінде
объектіні қабылдап алатын функция немесе әдіс сол нақты объектіні
пайдалана алатын болады. Мысалы, төмендегі flip() (лақтыру) әдісін
қарастырайық:

def flip(coin_obj): 
coin_obj.toss() 

• Бұл әдіс аргумент ретінде Coin объектісін қабылдап алады да, сол 
объектінің toss() әдісін шақырады. Келесі 10.15-программа осы 
әдістің жұмысын көрсетеді.

1 # Программа 10.15 (coin_argument.py)

2 # Бұл программа Coin объектісін аргумент етіп функцияға береді.

3 import coin

4 



5 # Басты функция
6 def main():
7     # Coin объектісін құру.
8     my_coin = coin.Coin()
9
10    # Бұл нұсқау 'Бүркіт' сөзін көрсетеді.
11   print(my_coin.get_sideup())
12
13    # Объектіні flip функциясына беру.
14    flip(my_coin)
15
16    # Бұл нұсқау 'Бүркіт' немесе
17    # 'Елтаңба' сөзін көрсете алады.
18    print(my_coin.get_sideup())
19
20 # flip Функциясы тиынды лақтырады.
21 def flip(coin_obj):
22     coin_obj.toss()
23 main()   # Басты функцияны шақыру.

Объектілерді аргумент ретінде беру

1-программа жұмысының нәтижесі:
Бүркіт
Елтаңба

2-программа жұмысының нәтижесі:
Бүркіт
Бүркіт

3-программа жұмысының нәтижесі:
Бүркіт
Елтаңба



Объектілерді аргумент ретінде беру

• 8-жолда  my_coin айнымалысы сілтеме жасап тұратын Coin объектісі 
құрылады. 

• 11-жол my_coin объектісінің _sideup атрибуты мәнін көрсетеді. Мұның 
алдында бұл объектінің _init_() әдісі _ sideup атрибутына 'Бүркіт' мәнін 
тағайындағандықтан, 11-жол 'Бүркіт' тіркестік мәнін көрсетіп тұрады. 

• 14-жол flip функциясын шақырып, оған аргумент ретінде my_coin
объектісін береді. flip функциясы ішінде my_coin объектісінің toss()
әдісі шақырылады.

• Сонан соң 18-жол қайтадан my_coin объектісінің _sideup атрибуты
мәнін көрсетеді. Бұл жолы біз 'Бүркіт' немесе 'Елтаңба' мәні шыға-
рылатынын алдын ала айта алмаймыз, өйткені my_coin объектісінің
toss() әдісі шақырылған болатын.



6. Өз объектілерін консервілеу
• 9-дәрістен pickle модулінің объектілерді сериялайтын функциялар

беретіні белгілі болатын. Объектіні сериялау, оны кейіннен қолда-
ну үшін, файлға жазып сақтап қоятын байттар ағынына түрлен-
діруді білдіреді. pickle модулінің dump функциясы объектіні се-
риялап (консервілеп) файлға жазып қояды, ал load функциясы об-
ъектіні файлдан оқып, сериядан (консервіден) да шығарып алады.

• 9-дәрісте объект-сөздіктердің консервіленіп және одан шығары-
лып та алынған мысалдарымен танысқан болатынбыз. Өзіміз құрған
кластар объектілерін де дәл солай консервілеп және одан шығарып
алуға да болады.

• 10.16-программада үш CellPhone объектісін консервілеп, оларды
файлда сақтайтын мысал көрсетіледі. Ал 10.17-программа сол
объектілерді файлдан оқып, консервіден де шығарып алады.



1 # Проrрамма 10.16 (pickle_cellphone.py)

2 import pickle   # Бұл программа CellPhone объектілерін консервілейді.

3 import cellphone

4

5 # файл аттарына арналған константа.

6 FILENAME = 'cellphones.dat'

7

8 def main() :

9 # Циклді басқаруға арналған айнымалыны инициалдау.

10 again = 'и'

11

12 # Файлды ашу.

13 output_file = open(FILENAME, 'wb')

14

Өз объектілерін консервілеу



Өз объектілерін консервілеу
15 # Қолданушыдан мәліметтер алу.
16 while again.lower() == 'и':
17 # Ұялы телефон туралы мәліметтер алу.
18 man = input('Телефон өндірушіні енгізіңіз: ')
19 mod = input('Телефон моделі нөмірін енгізіңіз: ')
20 retail = float(input('Жеке телефон бағасын енгізіңіз: '))
21
22 # Создать объект CellPhone.
23 phone = cellphone.CellPhone(man, mod, retail)
24
25 # Объектіні консервілеп, оны файлға жазу.
26 pickle.dump(phone, output_file)
27
28 # Тағы бір мәліметтер элементін аласыз ба?
29 again = input('Тағы бір мәліметтер элементін енгізіңіз? (и/ж): ')
30
31 output_file.close()       # Файлды жабу.
32 print('Мәліметтер  ', FILENAME, ' файлына жазылды')
33
34 main()        # Басты функцияны шақыру.



Өз объектілерін консервілеу

Программа 

жұмысының

Нәтижесі:

Программа нәтижесі:
Телефон өндірушіні енгізіңіз: Acme Electronics
Телефон моделі нөмірін енгізіңіз: M1000
Жеке телефон бағасын енгізіңіз: 199.99
Тағы бір мәліметтер элементін енгізіңіз? (и/ж): и
Телефон өндірушіні енгізіңіз: Sonic Systems
Телефон моделі нөмірін енгізіңіз: X99
Жеке телефон бағасын енгізіңіз: 299.99
Тағы бір мәліметтер элементін енгізіңіз? (и/ж): ж
Мәліметтер   cellphones.dat  файлына жазылды



Өз объектілерін консервіден алу
1 # Проrрамма 10.17 (unpickle_cellphone.py)
2 import pickle # Бұл программа CellPhone объектілерін консервіден шығарады.
3 import cellphone 
4 
5 # Файл атына арналған константа. 
6 FILENAМE = 'cellphones.dat' 
7 
8 def main() : 
9 end of file = False # Файл соңын белгілеу үшін 

10 
11 # Открыть файл. 
12 input file = open(FILENAМE, 'rb') 
13 
14 # Файл соңына дейін оқу. 
15 while not end of file: 
16 try: 
17 # Келесі объектіні консервіден шығару. 
18 phone = pickle.load(input_file) 
19 



Өз объектілерін консервіден алу
20 # Ұялы телефон туралы мәліметтерді көрсету. 
21 display_data(phone) 
22 except EOFError: 
23 # Файл соңына жеткенімізді
24 # білдіретін жалауша орнату. 
25 end of file = True 
26 
27 # Файлды жабу. 
28 input_file.close() 
29 
30 # display_data функциясына аргумент ретінде беріліп,
31 # CellPhone объектісінен алынған мәліметтер  көрсетіледі. 
32 def display_data(phone): 
33 print('Телефон өндіруші: ', phone.get_manufact()) 
34 print('Телефон моделінің нөмірі: ', phone. get _ model() ) 
35 print('Жеке телефон бағасы: $', 
36 format(phone.get_retail_price(), ', .2f'), 
37 sep=' ') 
37 print() 
38 
39 main() # Басты функцияны шақыру.



Өз объектілерін консервіден алу

Программа 

жұмысының

Нәтижесі:

Программа нәтижесі:
Телефон өндіруші:  Acme Electronics
Телефон моделінің нөмірі:  M1000
Жеке телефон бағасы: $199.99

Телефон өндіруші:  Sonic Systems
Телефон моделінің нөмірі:  X99
Жеке телефон бағасы: $299.99



7. Объектілерді сөздікте сақтау
• 9-дәрісте айтылғандай, сөздіктер – бұлар элементтерді кілт/мән жұбы

түрінде сақтайтын объектілер. Сөздіктегі әрбір элементтің кілті мен
мәні болады. Егер сөздіктен нақты бір мән алғымыз келсе, оның кілтін
көрсету жолымен ала аламыз.

• 9-дәрісте мәндерді сөздіктерде сақтаған мысалдарды қарастырған
едік, оларда тіркестік мәндерді, бүтін және нақты сандарды, тізімдер
мен кортеждерді сөздіктер көмегімен әртүрлі әрекеттер орындай оты-
рып өңдеген болатынбыз. Сөздіктер өзіміз құрған кластар негізінде
жасалған объектілерді сақтау үшін де кең қолданылады.

• Бір мысал қарастырайық. Сізге адам аттары, солардың телефон нөмір-
лері және электрондық адрестері сақталатын (және өңделетін) прог-
рамма құру қажет болсын делік.

• Мұндай жұмысты класс жазудан бастауға болады, мысалы, келесі
10.18-программада келтірілген Contact класын құрып көрейік.



• Contact класының экземпляры келесідей мәліметтерді: 

1. __name атрибутында – адамның атын; 

2. __phone атрибутында – телефон  нөмірін; 

3. __email атрибутында – электрондық адресті сақтайтын болады . 

• Бұл кластың төмендегідей әдістері болуы керек: 

1. __init__() әдісі адамның аты, оның телефон нөмірі мен электрондық 
адресі үшін аргументтер қабылдайды; 

2. set_name() әдісі __name атрибутын орнатады; 

3. set_phone() әдісі атрибут __phone атрибутын орнатады; 

4. set_ernail() әдісі атрибут __email атрибутын орнатады; 

5. get_narne() әдісі атрибут __name атрибутын қайтарады; 

6. get_phone() әдісі возвращает атрибут __phone атрибутын қайтарады; 

7. get_ernail() әдісі возвращает атрибут __email атрибутын қайтарады; 

8. __str__() әдісі тіркестік мән түрінде объектінің қалып-күйін қайтарады. 

Объектілерді сөздікте сақтау



Объектілерді сөздікте сақтау
1 # Программа 10.18 (contact.py)
2 # Contact класы байланысуға керекті контактылық ақпарат сақтайды.
3 class Contact:
4    #  __init__ әдісі атрибуттарды инициалдайды.
5    def __init__(self, name, phone, email):
6        self.__name = name
7        self.__phone = phone
8        self.__email = email
9

10    # set_name әдісі name атрибутын орнатады.
11    def set_name(self, name):
12        self.name = name
13
14    # set_phone әдісі phone атрибутын орнатады.
15    def set_phone(self, phone):
16        self.__phone = phone
17
18    # set_email әдісі email атрибутын орнатады.
19    def set_email(self, email):
20        self.__email = email



21
22    # get_name әдісі name атрибутын қайтарады.
23    def get_name(self):
24        return self.name
25
26    # get_phone әдісі phone атрибутын қайтарады.
27    def get_phone(self):
28        return self.__phone
29
30    # get_email әдісі email атрибутын қайтарады.
31    def get_email(self):
32        return self.__email
33
34    # str әдісі объектінің қалпын (жағдайын)
35    # тіркестік мән түрінде қайтарады.
36    def __str__(self):
37        return "Аты: " + self.__name + \
38            "\nТелефоны: " + self.__phone + \
39            "\nЭлектрондық поштасы: " + self.__email

Сөздікте объектілерді сақтау



Сөздікте объектілерді сақтау
• Енді Сіздер Contact объектілерін сөздікте сақтай алатын программа жаза

аласыздар. Осылай құрылған программа нақты адамның мәліметтері
бар Contact объектісін құрған сайын, ол объект адамның атын кілт ретін-
де пайдаланып, сөздікте мән ретінде сақталатын болады.

• Сонан кейін сізге, кез келген сәтте, сол адам жайлы мәлімет керек болса,
сөздіктен Contact объектісін шығарып алу үшін, сіз оның атын кілт ретінде
пайдаланатын боласыз.

• 10.19-программа осындай мысалды көрсетеді. Ол төменде келтірілген
операциялардың кез келген біреуін орындауға мүмкіндік беретін меню
шығарады:

• сөздіктен керекті адамды табу; 

• сөздікке жаңадан келген адамды қосу; 

• сөздіктегі бұрыннан бар адамды басқаға өзгерту; 

• сөздіктегі адамды өшіру; 

• программадан шығу. 



Сөздікте объектілерді сақтау
• Оған қоса, қолданушы программадан шығарда, программа автомат-

ты түрде сөздікті консервілейді де, оны файлда сақтайды. Ал, прог-
рамманы іске қосарда, ол автоматты түрде файлдан сөздікті алып
алғашқы қалпына келтіреді

• (Алдыңғы 10-дәрістен объектіні консервілеу кезінде ол файлда сақта-
лып, ал одан (консервіден) шығару кезінде ол файлдан оқылады). Егер
файл болмай қалса, онда программа жұмысын бос сөздіктен бастайды.

• Программа сегіз функцияға бөлінген: main (басты), load_contacts (кон-
тактілерді жүктеу), get_menu_choice (меню пунктін алу), look_up (табу),
add (қосу), change (өзгерту), delete (өшіру) және save_contacts (контакті-
лерді сақтау). Программаны толық келтіруден бұрын, алдымен оның
import нұсқауын, глобальді константаларды қамтитын бас жақ бөлігін
және main басты функциясын зерттеп шығайық.



Сөздікте объектілерді сақтау
1 # Бұл программа контактілерді басқарады. 10.19 (contact_manager.py)
2 import contact
3 import pickle
4
5 # Меню пункттеріне арналған глобальді константалар.
6 LOOK_UP = 1
7 ADD = 2
8 CHANGE = 3
9 DELETE = 4

10 QUIT = 5
11
12 # Файл атына арналған глобальді константалар.
13 FILENAME = 'contacts.dat'
14
15 # Басты функция.
16 def main():
17    # Бұрыннан бар контактілер сөздігін жүктеп,
18    # оны mycontacts айнымалысына жүктеу.
19    mycontacts = load_contacts()
20



Сөздікте объектілерді сақтау
21     # Қолданушыны таңдайтын айнымалыны инициалдау.
22     choice = 0
23 
24     # Обрабатывать варианты выбора пунктов меню до тех пор,
25     # пока пользователь не пожелает выйти из программы.
26     while choice != QUIT:
27         # Қолданушы таңдаған меню  пунктін алу.
28         choice = get_menu_choice()
29 
30         # Әрекеттердің таңдап алынған нұсқасын өңдеу.
31         if choice == LOOK_UP:
32             look_up(mycontacts)
33         elif choice == ADD:
34             add(mycontacts)
35         elif choice == CHANGE:
36             change(mycontacts)
37         elif choice == DELETE:
38             delete(mycontacts)
39 
40     # mycontacts сөздігін файлда сақтау.
41     save_contacts(mycontacts)
42 



Сөздікте объектілерді сақтау
• Бұл программада 2-жол құрамында Contact класы бар contact модулін

импорттайды. 3-жол pickle модулін импорттайды. 6-10-жолдарда ини-
циалданған глобальді константалар қолданушы таңдап алған меню пунк-
тін тексеру үшін қолданылады. 13-жолда инициалданған FILENAМE конс-
тантасы консервіленген сөздіктің көшірмесі бар contacts.dat файлы атын
сақтайды.

• main функциясы ішіндегі 19-жол load_contacts функциясын шақырады.
Тағы бір айтатын жайт, егер программа бұрын орындалып, ондағы ат-
тар сөздікке енгізілген болса, онда олар contacts.dat файлында сақта-
лып тұрады. load_contacts функциясы файлды ашады да, одан сөздікті
оқып, сол сөздікке сілтеме қайтарады. Егер программа әлі ешбір орын-
далмаса, онда contacts.dat файлының болмағаны.

• Мұндайда load_contacts функциясы бос сөздік ашады да, оған сілтеме
қайтарады. Сонымен, 19-жолдағы нұсқау орындалдған соң, mycontacts
айнымалысы сөздікке сілтеме жасайды. Егер программа бұрын орын-
далған болса, онда mycontacts құрамында Contact объектісі бар сөздік-
ке сілтеме жасайды. Егер программа алғаш рет орындалатын болсақ,
онда mycontacts бос сөздікке сілтеме жасайтын болады.



Сөздікте объектілерді сақтау
• 22-жол choice айнымалысын 0 мәнімен инициалдайды. Бұл айны-

малы қолданушы таңдаған меню пунктін сақтайды. 

• 26-жолдан басталатын while циклі қолданушы программадан шығу 
туралы шешім қабылдағанша қайталанады. Цикл ішіндегі 28-жол 
get_menu_choice функциясын шақырады. get_menu_choice функ-
циясы төменде келтірілген меню пункттерін шығарады: 

1. Контактісі бойынша адамды табу

2. Контактісі белгілі жаңа адамды қосу

3. Бұрыннан контактісі белгілі адамды өзгерту

4. Контактісі белгілі адамды тізімнен өшіру 

5. Программадан шығу 



Сөздікте объектілерді сақтау
• Қолданушы таңдап алған меню нұсқасы (варианты) get_menu_choice

функциясынан қайтарылады да, choice айнымалысына меншіктеледі. 

• 31-38-жолдарда if-elif нұсқауы қолданушы таңдап алған меню пунктін
өңдейді. Егер 1-пункт таңдалса, онда 32-жол look_up функциясын ша-
қырады. Егер қолданушы 2-пунктті таңдаған болса, онда 34-жол add
функциясын шақырады. Егер 3-пункт таңдалып алынған болса, онда
36-жол change функциясын шақырады. Ал егер 4-пункт таңдалса, он-
да 38-жол delete функциясын шақырады.

• Қолданушы менюден 5-пунктті таңдаған кезде, while циклі қайталау-
ды тоқтатады да, 41-жолдағы нұсқау орындалады. Ол save_contacts
функциясын шақырып, mycontacts сөздігін аргумент ретінде береді.

• save_contacts функциясы mycontacts сөздігін contacts.dat файлына жа-
зады. 

• Ары қарай келесі көрсетілген load_contacts функциясы орындалады . 



Сөздікте объектілерді сақтау
43 def load_contacts():  # Программа 10.19 (жалғасы). load_contacts 
функциясы
44     try:
45         # contacts.dat файлын ашу
46         input_file = open(FILENAME, 'rb')
47 
48         # Сөздікті консервілеуден шығарып алу.
49         contact_dct = pickle.load(input_file)
50 
51         # phone_inventory.dat файлын жабу
52         input_file.close()
53     except IOError:
54         # Файл ашылмай қалды, сондықтан
55         # бос сөздік ашу керек.
56         contact_dct = {}
57 
58     # Сөздікті қайтару.
59     return contact_dct
60 # Программа 10.19 (жалғасы). qet_menu_choice функциясы



Сөздікте объектілерді сақтау
• try тобы ішіндегі 46-жол contacts.dat файлын ашуға талпынады. Егер

файл табысты түрде ашылса, онда 49-жол одан объект-сөздікті жүк-
тейді, оны консервіден шығарып, contact.dct айнымалысына меншік-
тейді. 52-жол файлды жабады.

• Егер contacts.dat файлы болмайтын болса (бұл программа алғаш рет
орындалғанда болады), онда 46-жолдағы нұсқау IOError аластама-
сын шақырады.

• Бұл программаның 53-жолдағы except өрнегіне көшуіне алып келеді.
Сонан соң 56-жолдағы оператор бос сөздік жасап, оны contact_dct
айнымалысына меншіктейді.

• 59-жолдағы оператор contact_dct айнымалысын қайтарады. 

• Ары қарай get_menu_choice функциясы орындала бастайды. 



Сөздікте объектілерді сақтау
61 # get_menu choice функциясы менюді шығарып, қолданушы таңдап алған,
62 # орындауға болатыны тексерілген пунктті  алады.
63 def get_menu_choice():
64     print()
65     print('Meню')
66     print('----------------------------------------')
67     print('1. Контактісі бойынша адамды табу ')
68     print('2. Контактісі белгілі жаңа адамды қосу')
69     print('3. Бұрыннан контактісі белгілі адамды өзгерту')
70     print('4. Контактісі белгілі адамды тізімнен өшіру')
71     print('5. Программадан шығу')
72     print()
73 
74     # қолданушы таңдап алған меню пунктін алу.
75     choice = int(input('Таңдап алынған пунктті енгізіңіз: '))
76 
77     # Қолданушы таңдап алған пункттің дұрыстығын тексеру.
78     while choice < LOOK_UP or choice > QUIT:
79         choice = int(input('Таңдап алынған пунктті енгізіңіз: '))
80
81     # Қолданушы таңдап алған пунктті қайтару.
82    return choice



• 64-72-жолдардағы нұсқаулар экранға меню шығарады. 75-жол қолдану-
шыға таңдап алынған пунктті енгізуді ұсынады. Енгізілген мән int типіне
келтіріледі де, choice айнымалысына меншіктеледі. 78-79-жолдардағы
while циклі енгі-зілген мәннің дұрыс екендігін тексеріп, қажет болса, таң-
далып алынған пункт-ті қайта енгізуді сұрайды. Орындалуы мүмкін меню
пункті енгізілісімен, бұл пункт 82-жолдағы функциядан қайтарылады. Енді
look_up функциясы орындалады.
83 # Программа 10.19 (жалғасы). look_up функцияcы
84 # look_up функциясы берілген сөздіктегі
85 #  элементті іздеп табады.
86 def look_up(mycontacts):
87     # Ізделеті атты алу.
88     name = input('Атты енгізіңіз: ')
89 
90    # Оны сөздіктен тауып алу.
91     print(mycontacts.get(name, 'Бұл ат табылмады.'))
92

Сөздікте объектілерді сақтау



• look_up функциясының міндеті – қолданушыға керекті контактісі бар
адамды табу мүмкіндігін беру. Ол аргумент ретінде mycontacts сөздігін
қабылдайды. 88-жол қолданушыға атты енгізуді ұсынады, 91-жол енгі-
зілген атты аргумент ретінде get сөздік функциясына береді.

• 91-жолдың орындалуы нәтижесінде төмендегі әрекеттердің бірі жүзеге
асырылады.

• Егер көрсетілген ат сөздіктен табылса, онда get() әдісі осы атпен бай-
ланысты Contact объектісіне сілтеме қайтарады. Сонан соң Contact
объектісі аргумента ретінде print функциясына беріледі. print функ-
циясы Contact объектісінің __str__() әдісінен қайтарылған тіркестік
мәнді көрсетеді.

• Егер кілт ретінде көрсетілген ат сөздіктен табылмаса, get() әдісі 'Бұл
ат табылмады.' деген тіркестік мәнді қайтарады да, ол тіркес print
функциясы арқылы экранға шығарылады.

• Ары қарай келесі программада келтірілген add функция орындалады. 

Сөздікте объектілерді сақтау



Сөздікте объектілерді сақтау
93 # add функциясы көрсетілген
94 # сөздікке жаңа жазба қосады.
95 ddef add(mycontacts):
96     # Контактілік ақпарат алу.
97     name = input('Аты: ')
98     phone = input('Телефоны: ')
99     email = input('Электрондық адресі: ')
100
101    # Contact объектісі бар атаулы жазба құру.
102    entry = contact.Contact(name, phone, email)
103
104    # Егер аты сөздікте болмаса, онда оны
105    # объект түріндегі өз мәнімен
106    # байланысты кілт ретінде қосу.
107    if name not in mycontacts:
108        mycontacts[name] = entry
109         print('Жазба қосылды. ')
110     else:
111         print('Бұл ат бұрыннан бар.')
112 



Сөздікте объектілерді сақтау
• add функциясының міндеті – қолданушыға контактісі белгілі жаңа

адамды сөздікке қосу мүмкіндігін беру. Ол аргумент ретінде my-
contacts сөздігін қабылдайды. 97-99-жолдар қолданушыға адам
атын, оның телефон нөмірі мен электрондық адресін енгізуді ұсы-
нады. 102-жол қолданушы енгізген мәліметтермен инициалдан-
ған жаңа Contact объектісін құрады.

• 107-жолдағы if нұсқауы осы аттың сөздікте бар екендігін анықтай-
ды. Егер ол болмаса, онда 108-жол жаңа құрылған Contact объек-
тісін сөздікке қосады, ал 109-жол жаңа мәліметтің қосылғандығы 
туралы мәліметті экранға шығарады. Қарсы жағдайда, 111-жолда 
жазбаның бұрыннан бар екендігі жайлы мәлімет шығарылады. 

• Ары қарай төменде көрсетілген change функциясы орындалады. 



Сөздікте объектілерді сақтау
113 # Программа 10.19 (жалғасы). change функциясы
114 # change функциясы көрсетілген сөздіктегі бұрыннан бар жазбаны өзгертеді
115 def change(mycontacts):
116     # Ізделінген атты алу.
117     name = input('Атты енгізіңіз: ')
118 
119     if name in mycontacts:
120         # Жаңа телефон нөмірін алу.
121         phone = input('Жаңа телефон нөмірін енгізіңіз: ')
122 
123         # Жаңа электрондық адрес алу.
124         email = inрut('Жаңа электрондық адресті енгізіңіз : ')
125 
126         # Contact объектісі бар атаулы жазбаны құру.
127         entry = contact.Contact(name, phone, email)
128 
129         # Жазбаны жаңарту.
130         mycontacts[name] = entry
131         print('Ақпарат жаңартылды.')
132     else:
133         print('Бұл ат табылмады. ')
134 



Сөздікте объектілерді сақтау

• change функциясының міндеті – сөздіктегі қолданушыға контактісі бел-
гілі адамды өзгерту мүмкіндігін беру. Ол аргумент ретінде mycontacts
сөздігін қабылдайды. 117-жол қолданушыдан адам атын алады.

• 119-жолдағы if нұсқауы осы аттың сөздікте бар екендігін анықтайды.
Егер бар болса, онда 121-жол жаңа телефон нөмірін, ал 124-жол жаңа
электрондық адресті алады. 127-жол бұрыннан бар атпен, жаңа теле-
фон нөмірімен және электрондық адреспен инициалданған жаңа Con-
tact объектісін құрады. 130-жол бұрыннан бар атты кілт ретінде пайда-
ланып, жаңа Contact объектісін сөздікте сақтайды.

• Егер көрсетілген ат сөздікте болмаса, онда 133-жол ол туралы мәлімет
шығарады.

• Ары қарай келесі көрсетілетін delete функциясы орындалады. 



Сөздікте объектілерді сақтау
Программа 10.19 (жалғасы). delete функциясы

135 # delete функциясы көрсетілген

136 # сөздіктен жазбаны өшіреді.

137 def delete(mycontacts):

138     # Ізделетін атты алу.

139     name = input('Атты енгізіңіз: ')

140 

141     # Егер ат табылса, онда жазбаны өшіру.

142     if name in mycontacts:

143         del mycontacts[name]

144         print('Жазба өшірілді. ')

145     else:

146         print('Бұл ат табылды.')

147



Сөздікте объектілерді сақтау

• delete функциясының міндеті – сөздіктегі қолданушыға кон-
тактісі бұрыннан белгілі адамды өшіру мүмкіндігін беру. Ол
аргумент ретінде mycontacts сөздігін қабылдайды. 139-жол
қолданушыдан адам атын алады.

• 142-жолда берілген if нұсқауы осы аттың сөздікте бар екен-
дігін анықтайды. Егер бар болса, онда 143-жол оны өшіреді.
144-жол жазба өшірілгені жайлы мәлімет шығарады.

• Егер көрсетілген ат сөздікте болмаса, онда 146-жол ол туралы
мәлімет шығарады.

• Ары қарай келесі көрсетілетін save_contacts функциясы орын-
далады.



Программа 10.19 (жалғасы). save_contacts функциясы

148 # save_contacts функциясы көрсетілген объектіні консервілейді де,
149 # оны контактілер файлында сақтайды.
150 def save_contacts(mycontacts):
151     # Файл жазу үшін ашылды.
152     output_file = open(FILENAME, 'wb')
153 
154     # Сөздікті консервілеп файлда сақтау.
155     pickle.dump(mycontacts, output_file)
156 
157     # Файлды жабу.
158     output_file.close()
159 
160 # Басты функцияны шщақыру.
161 main()

Сөздікте объектілерді сақтау



Сөздікте объектілерді сақтау
• save_contacts функциясы программа орындалуының тоқталуы

алдында тікелей шақырылады. Ол аргумент ретінде mycontacts
сөздігін қабылдайды.

• 152-жол contacts.dat файлын мәлімет жазу үшін ашады. 155-жол
mycontacts сөздігін консервілейді де, оны файлда сақтайды. Ал
158-жол файлды жабады.

• Төменде келтірілген нәтиже программаның екі жұмыс сеансын
көрсетеді.

• Демонстрация түріндегі көрсетілім программа мүмкіндігін толық
көрсетпейді, дегенмен одан:

• контактілік ақпараттың қалай сақталатыны, 

• программаның жұмысты қашан аяқтайтыны және де 

• оның содан кейін қалай жүктетілінетіні, 

• программаның қайтадан қалай орындалатыны көрініп тұр. 



Сөздікте объектілерді сақтау
1-программа нәтижесі:
Meню
----------------------------------------
1. Контактісі бойынша адамды табу 
2. Контактісі белгілі жаңа адамды қосу
3. Бұрыннан контактісі белгілі адамды өзгерту
4. Контактісі белгілі адамды тізімнен өшіру
5. Программадан шығу

Таңдап алынған пунктті енгізіңіз: 2
Аты: Ьэе Гольдштейн
Телефоны: 617-555-1234
Электрондық адресі: matt@fakecompany.com
Жазба қосылды. 

Meню
----------------------------------------
1. Контактісі бойынша адамды табу 
2. Контактісі белгілі жаңа адамды қосу
3. Бұрыннан контактісі белгілі адамды өзгерту
4. Контактісі белгілі адамды тізімнен өшіру
5. Программадан шығу

Таңдап алынған пунктті енгізіңіз: 2
Аты: Хорхе Руис
Телефоны: 919-555-1212
Электрондық адресі: jorge@myschool.edu
Жазба қосылды. 

Meню
----------------------------------------
1. Контактісі бойынша адамды табу 
2. Контактісі белгілі жаңа адамды қосу
3. Бұрыннан контактісі белгілі адамды өзгерту
4. Контактісі белгілі адамды тізімнен өшіру
5. Программадан шығу

Таңдап алынған пунктті енгізіңіз: 5



Сөздікте объектілерді сақтау
2-программа нәтижесі:
Meню
----------------------------------------
1. Контактісі бойынша адамды табу 
2. Контактісі белгілі жаңа адамды қосу
3. Бұрыннан контактісі белгілі адамды өзгерту
4. Контактісі белгілі адамды тізімнен өшіру
5. Программадан шығу

Таңдап алынған пунктті енгізіңіз: 1
Аты: Мэт Гольдштейн
Телефоны: 617-555-1234
Электрондық адресі: matt@fakecompany.com
Жазба қосылды. 

Meню
----------------------------------------
1. Контактісі бойынша адамды табу 
2. Контактісі белгілі жаңа адамды қосу
3. Бұрыннан контактісі белгілі адамды өзгерту
4. Контактісі белгілі адамды тізімнен өшіру
5. Программадан шығу

Таңдап алынған пунктті енгізіңіз: 1
Аты: Хорхе Руис
Телефоны: 919-555-1212
Электрондық адресі: jorge@myschool.edu
Жазба қосылды. 

Meню
----------------------------------------
1. Контактісі бойынша адамды табу 
2. Контактісі белгілі жаңа адамды қосу
3. Бұрыннан контактісі белгілі адамды өзгерту
4. Контактісі белгілі адамды тізімнен өшіру
5. Программадан шығу

Таңдап алынған пунктті енгізіңіз: 5



8. Сұраққа жауап берейік

10.12. Экземпляр атрибуты деген не? 

10.13. Программа Coin класының 10 экземплярын жасады. 
Компьютер жадында қанша __sideup атрибуттары бар? 

10.14. Алушы-әдіс дегеніміз не? Модификатор-әдіс деген ше? 



СОҢЫ...


