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1. Ықшамдалған модельдеу тілі 
• Класс жасау кезінде көбінесе UML (Unified Modeling Language – ықшам-

далған модельдеу тілі) диаграммасын тұрғызған пайдалы болып табы-
лады. Бұл – объектіге бағытталған жүйелерді графикалық түрде бейне-
леуге арналған стандартты диаграммалар жиыны.

• Келесі беттегі суретте класқа арналған UML диаграммасының жалпы
макеті көрсетілген. Онда диаграмма үш секцияға бөлінген тіктөртбұ-
рыш түрінде көрсетіледі.

• Жоғарғы секция – бұл класс аты жазылатын орын. Ортадағы секцияда
класс мәліметтері атрибуттарының тізімі жазылады. Төменгі секцияда
класс әдістерінің тізімі орналасады.

• Диаграмманың жалпы макетіне сәйкес келесі беттегі суреттерде осы-
ған дейін қарастырылған Coin және CellPhone кластарына арналған
UML диаграммалары келтірілген. Байқасаңыздар, олардағы ешбір әдіс-
терде self параметрі көрсетілген жоқ, өйткені self параметрі міндетті
болып саналады.



Ықшамдалған модельдеу тілі (UML)

жоғарғы секцияКласс аты осы орында

ортаңғы секцияМәліметтер атрибуттары осы орында 

төменгі секцияӘдістер осы орында
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2. Есептердегі кластарды идентификациялау
• Объектіге бағытталған программа жасау кезіндегі алғашқы міндеттердің 

бірі жасайтын кластарыңызды идентификациялау болып табылады. Көбі-
несе, сіздің мақсатыңыз есептердегі нақты объектілердің әртүрлі типтерін 
бірыңғайлап, сонан соң өз қосымшаңыздағы объектілердің осы типтерге 
арналған кластарын құруға келіп тіреледі. 

• Өткен жылдар кезеңінде программалар құру аймағындағы мамандар өз
есептері қойылымында кластарды идентификациялаудың көптеген әдіс-
терін жасап шығарды. Әдістердің кең таралған қарапайым тәсілдерінің
бірі келесідей қадамдарды орындаудан тұрады:

1. Есептің пәндік аймағының  жазбаша түрдегі сипаттамасын алу. 

2. Сипаттамадағы аталған барлық топтарды (зат есім, есімдік және атау-
лы сөз тіркестері қосылған) бірыңғайлай отырып идентификациялау. 
Потенциалды түрде олардың әрқайсысы класс болып саналады. 

3. Алынған тізімді, тек есепке қатысты кластарды ғана қамтитындай етіп, 
айқындау. 

• Енді осы қадамдардың әрқайсысын толығырақ қарастырып шығайық.



3. Есептің салалық аймағын сипаттау
• Есептің пәндік аймағы – бұл есеппен байланысты нақты әлем объек-

тілерінің, ондағы күрделі оқиғаларға қатысушылар жиыны. Егер сіз
шығаратын есебіңіздің мағынасын адекватты (айқын) түрде түсінетін
болсаңыз, онда есептің пәндік аймағы сипаттамасын өзіңіз құра ала-
сыз. Егер де есептің табиғаты сізге толық таныс болмаса, онда мұны
сарапшы (эксперт) жасауы тиіс.

• Бізге автомобиль жөндейтін "Автоцех" фирмасының менеджері өз
клиенттеріне қызмет көрсетуде пайдаланатын бағаларды анықтау
программасын жазу қажет болсын делік. Осы есепке байланысты
фирма иесі немесе сарапшы құрған жұмыс сипаттамасы төмендегі-
дей болуы керек.

• "Автоцех" фирмасы Mercedes, Porsche және BMW маркалы жеңіл ав-
томобильдерге техникалық жөндеу қызметтерін жүргізеді. Клиент
фирманың жөндеу цехына автомобилін алып келгенде, менеджер
оның атын, адресін және телефон нөмірін жазып алады.



Есептің салалық аймағын сипаттау
• Мұнан кейін менеджер автомобильдің шығарушысын, моделін, шыққан жы-

лын анықтайды да, клиентке өз қызметінің бағасын шығарып береді. Бұл ба-
ғада ауыстырылатын бөлшектер құны, оны жөндеу жұмысының бағасы,
сатудан түсетін салық мөлшері және жұмысқа кететін шығындардың
жалпы төлемі көрсетіледі.

• Есептің пәндік аймағы сипаттамасы келесі көрсетілген пункттерден тұрады: 
• автомобиль, механизмдер немесе керекті бұйымдар сияқты физикалық 

объектілер; 
• менеджер, жұмысшы, клиент, т.с.с. адамдардан тұратын кез келген орын-

даушы;
• клиент тапсырысы немесе орындалатын қызмет бағалары тәрізді жұмыс 

процесінің нәтижелері; 
• клиентке қызмет көрсету тарихы, жалақы тізімдері (ведомостері) сияқты 

жұмыстарды есепке алып отыруға байланысты элементтер. 



4. Жұмыс топтарын идентификациялау
• Келесі қадам бұл есептің пәндік аймағының барлық аталған 

топтарын идентификациялаудан тұрады. 

• Программа құрған кездерде аталған кейбір топтарды класс 
емес, объектілер түрінде қарастыруға болады. 

• Біз Mercedes, Porsche және BMW автомобильдерін "жеңіл 
автомобиль"класының экземплярлары ретінде ала аламыз. 
Осыған орай жалпы есепке кіретін кластар саны онша көп 
болмайды. 

• Кейде объектіге бағытталған программалаушылар тобы көр-
сетілген топтың аты көпше түрде немесе жекеше түрде тұр 
ма, соны да есепке алады. Топ аты көпше түрде болса, ол 
класты көрсетеді, ал жекеше түрде тұрса, ол объект болып 
қарастырылады. 



Жұмыс топтарын идентификациялау
• Кейбір атаулы топтар айнымалыларға меншіктелетін қарапайым мән-

дер түрінде көрсетіле алады, олар айнымалыларға меншіктеледі де,
класты талап етпейді. Кластарға мәліметтер атрибуттары мен әдістер
кіретіні белгілі.

• Мәліметтер атрибуттары – бұлар класс объектілерінде сақталып, объек-
тінің қалпын анықтайтын, бір-бірімен байланысқан элементтер. Әдістер
– бұлар класс объектілерімен орындалатын әрекеттер немесе солардың
тәртіптері түрлері.

• Жоғарыда айтылғандарды есепке ала отырып, потенциалдық кластар 
тізімін құрастырамыз, олар: 
жеңіл автомобиль (Car), клиент (Customer), бағалар мен көрсетілетін 
қызмет түрлері (ServiceQuote).

• Айнымалыларда сақтала алатын қарапайым мәндер, олар: адрес, ат-
қарылған жұмыстар бағасы, қосалқы бөлшектер құны, автомобиль
шығарушысы, моделі, аты, жылы, сатудан түсетін салық, телефон нө-
мірі және шығындардың жалпы төлемі.



5. Класс міндеттері
• Кластың нені білуі керек екендігін анықтап алғаннан кейін, кластың 

мәліметтер атрибутын аламыз. Осы сияқты, класс орындауға міндетті 
әрекеттерді есептеп алып, оның әдістерін жазатын боламыз. 

• Осы айтылғандарды  орындау  барысында,  бірінші кезекте, есептің 
пәндік аймағы сипаттамасына назар салуымыз керек.  Кластың нені 
білетіндігі және нендей әрекет орындайтындығы осы сипаттамада 
айтылады. 

• Дегенмен, кластың кейбір міндеттері есептің пәндік аймағында көр-
сетілмеуі мүмкін, сондықтан көбінесе оларды ары қарай қарастыру 
қажет болып жатады. 

• Енді осы айтылған тәсілді (әдіснаманы, методологияны ) есептің пән-
дік аймағын өзіміз идентификациялаған кластарға (Customer, Service-
Quote, Car, ) қолданып көрейік. 



6. Customer класы
• Біздің есептің пәндік аймағында Customer класының нені білуі керек екен-

дігін анықтағаннан кейін, оның сипаттамасында толығынан клиенттің мәлі-
меттер атрибуттары болып табылатын төмендегі элементтер келтіріледі: 

• клиент аты; 

• клиент адресі; 

• клиенттің телефон нөмірі. 

• Бұл мәндердің барлығы да тіркестер түрінде бейнеленіп, мәліметтер атри-
буттары түрінде сақтала алады. Customer класының, жалпы, мұнан бөлек 
те көптеген заттарды білу мүмкіндігі бар. Осындай жұмыстарды орындау 
кезінде жіберілетін қателердің бірі – есептегі объект білуге тиіс сипаттама-
лардың көптеген түрлерін идентификациялау болып табылады. 

• Кейбір қосымшаларда Customer класы клиенттің электрондық адресін де 
біле алады. Біздегі пәндік аймақта клиенттің электрондық адресі белгілі 
бір мақсатта қолданылмайды, сондықтан оны класс міндетіне енгізудің 
қажеті де жоқ. 



• Енді класс әдістерін идентификациялауға кірісейік. Customer
класының біздің пәндік аймақта орындайтын әрекеттері:

• Customer класы объектісін инициалдау; 

• клиент атын беру және қайтару; 

• клиент адресін беру және қайтару; 

• клиенттің телефондық нөмірін беру және қайтару . 

• Осы тізімнен көретініміз, Customer класының init() әдісі және 
де мәліметтер атрибуттарының әдіс-модификаторы мен алу-
шы-әдістері болады. Келесі беттегі суретте Customer класына 
арналған  UML диаграммасы көрсетілген. Бұл класқа арнал-
ған программа төменде келтірілген.

Customer класы



Customer класы
Программа 10.20 (customer.py) 
1 # Customer  класы 
2 class Customer: 
3 def __init__ (self, name, address, phone):
4 self.__name = name
5 self.__address = address
6 self.__phone = phone
7
8 def set_name(self, name):
9 self.__name = name

10
11 def set_address(self, address):
12 self.__address = address
13

Customer

__name
__address
__phone

__init__(name, address, phone)
set_ name(name,)
set_ address(address)
set_ phone(phone)
get_ name()
get_ address()
get_ phone()

Customer класының UML диаграммасы



Customer класы
14 def set_phone(self, phone): 

15 self.__phone = phone 

16 

17 def get_name(self): 

18 return self.__name 

19 

20 def get_address(self): 

21 return self.__address

22 

23 def get_phone(self): 

24 return self.__phone 



7. Car класы
• Біздің есептің пәндік аймағында Car класы нені білуі керек? Төменде келтіріл-

ген элементтер жеңіл автомобиль мәліметтерінің атрибуттары болып табыла-
ды және олар туралы есептің пәндік аймағында айтылған:

• жеңіл автомобильді шығарушы; 

• жеңіл автомобиль моделі; 

• жеңіл автомобильдің шығарылған жылы. 

• Енді класс әдістерін идентификациялаймыз. Біздің есептің пәндік аймағында
Car класы не істеуі керек? Және мұнда тағы да орындалады деп күтілетін әре-
кеттер әдістердің стандартты жиынымен көрсетілген, біз оларды көптеген
кластардан таба аламыз (_init_() әдісі, модификатор-әдістер мен алушы-әдіс-
тер). Біздің есебімізде, оларға келесі әрекеттер кіреді:

• Car класы объектісін инициалдау; 

• жеңіл автомобильді шығарушыны беру және алу; 

• жеңіл автомобиль моделін беру және алу; 

• жеңіл автомобильдің шығарылған жылын беру және алу. 



Car класы
Программа 10.21 (car.py) 

1 # Класс Car. 

2 class Car: 

3 def __init__(self, make, model, year):

4 self. __make = make 

5 self. __model = model 

6 self. __year = year 

7 

8 def set_make (self, make): 

9 self. __make = make                     

10 

11 def set_model (self, model): 

12 self. __model = model 

13 

Car

__make
__model
__year

__init__(make, model, 
year)
set_make (make,)
set_model (make)
set_year (y)
get_make()
get_model ()
get_year ()

Car класының UML диаграммасы



Car класы
14 def set year (self, year): 

15 self. __year = year 

16 

17 def get_make (self): 

18 return self.__make 

19 

20 def get_model (self): 

21 return self.__model 

22 

23 def get_year (self): 

24 return self.__year 



8. ServiceQuote класы
• Біздің есептің пәндік аймағында ServiceQuote класы нені білуі керек? Оған 

кіретіндер болып келесі элементтер айтылады: 

• қосалқы бөлшектерді бағалау құны; 

• орындалған жұмыстарды бағалау құны; 

• сатудан түсетін салық мөлшері; 

• жалпы шығындарды бағалау төлемі. 

• Бұл класс үшін бізге келесідей әдістер: _init_() әдісі, "Қосалқы бөлшектерді
бағалау құны" мен "Орындалған жұмыстарды бағалау құны" атрибуттары-
ның модификатор-әдістері мен алушы-әдістері қажет болады.

• Оған қоса, класс үшін сатудан түсетін салық мөлшері мен жалпы шығын-
дардың бағалау төлемін есептейтін және қайтаратын әдістер керек бола-
ды. Келесі беттегі суретте ServiceQuote класы үшін UML диаграммасы кел-
тірілген. Ал 10.22-программада Python кодындағы класс мысалы көрсе-
тілген.



Проrрамма 10.22 (servicequote.py) 

1 # Сатудан түскен салыққа арналған константа. 

2 ТАХ RATE = 0.05 

3 

4 # ServiceQuote класы. 
5 class ServiceQuote: 

6 def __init__(self, pcharge, lcharge) : 

7 self.__parts_charges pcharge
8 self.__labor_charges = lcharge

9 

10 def set_parts_charges(self, pcharge): 
11 self.__parts_charges = pcharge 

12 

13 def set_labor_charges(self, lcharge): 
14 self.__labor_charges = lcharge 

15 

ServiceQuote класы
ServiceQuote

__parts_charges
__labor_charges

__init__(pcharge, lcharge)
set_ parts_charges 
(make,)
set_model (make)
set_year (y)
get_make()
get_model ()
get_year ()

Car класының UML диаграммасы



ServiceQuote класы
16 def get_parts_charges(self): 

17 return self.__parts_charges 

18 

19 def get_labor_charges(self): 

20 return self.__labor_charges 

21 

22 def get_sales_tax(self): 

23 return __parts_charges * ТАХ_RATE 

24 

25 def get_total_charges(self): 

26 return __parts_charges + __labor_charges + \

27 (__parts_charges * TAX_RATE) 



9. Қорытынды
• Бұл ООП мәліметтерінің басы ғана

• Бұл дәрістерде қарастырылған тақырыптарды тек ООП-ны мең-
герудің басы ғана деп түсіну керек. ООП қосымшаларын жасау
дегеніміз итеративтік (қадамдық) процесс болып табылады.

• Сіздерге қажет болатын барлық кластарды идентификациялау
(айқындау, сәйкестендіру) және олардың міндеттерін анықтау
бірнеше кезеңдерді, сатыларды талап етуі мүмкін.

• Бұл процесті дамыту кезінде сіздер мәселелердің, есептердің
шығарылу жолдарын тереңірек түсінетін боласыздар, соған
сәйкес жобаларды жетілдіру жолдарын да байқайтын, білетін
боласыздар деген үміттеміз.

• Іске сәт, жеткіншектер!



11. Сұраққа жауап берейік
10.15. Класқа арналған типтік UML диаграммасының үш секциясы 

бар. Ол үш секцияда нелер орналасады? 

10.16. Есептің пәндік аймағы деген не? 

10.17. Объектіге бағытталған қосымшаларды жасау кезінде есептің 
пәндік аймағы сипаттамасын кім құрастыруы керек? 

10.18. Есептің пәндік аймағы сипаттамасындағы потенциалдық 
кластар   қалай идентификацияланады? 

10.19. Класс міндеттері деген не? 

10.20. Класс міндеттерін анықтау үшін қандай екі сұрақ қойылады? 

10.21. Есептің пәндік аймағы сипаттамасында кластың барлық 
әрекеттері айтылуы тиіс пе? 



12. Тесттер
1. Практика _____ программирования сконцентрирована на создании функций, 

отделенных от данных, с которыми они работают. 
а) модульного; б) процедурного; 
в) функционального; г) объектно-ориентированного. 

2. Практика _____ программирования сконцентрирована на создании объектов. 
а) объектно-центрированного; б) объектного;   
в) процедурного;   г) объектно-ориентированного. 

3. ___ – это компонент класса, который ссылается на данные. 
а) метод; б) экземпляр; 
в) атрибут данных; г) модуль. 

4. Объект – это ___
а) проект; б) форма для печенья; 
в) переменная; г) экземпляр. 

5. Поступая так, вы прячете атрибуты класса от программного кода, находящегося за 
пределами класса. 

а) избегая использования параметра self при создании атрибута; 
б) начиная имя атрибута двумя символами подчеркивания; 
в) начиная имя атрибута с private_; 
г) начиная имя атрибута символом @. 



6. Метод – ______ получает значение атрибута данных и при этом его не 
изменяет. 

а) извлекатель; б) конструктор; 
в) модификатор; г) получатель. 

7. Метод – _______ сохраняет значение в атрибуте данных либо каким-либо 
образом изменяет его значение. 

а) видоизменитель; б) конструктор; 
в) модификатор; г) получатель. 

8. Метод – _______ автоматически вызывается при создании объекта. 
а) init(); б) _init_(); в) _str_(); г) _object_(). 

9. Если класс имеет метод _str_(), какой из нижеперечисленных способов 
вызывает этот метод? 
а) он вызывается подобно любому другому методу: объект._str_(); 
б) путем передачи экземпляра класса во встроенную функцию str; 
в) этот метод автоматически вызывается при создании объекта; 
г) путем передачи экземпляра класса во встроенную функцию state. 



10. Набор стандартных диаграмм для графического изображения объектно-

ориентированных систем обеспечивается за счет ______

а) унифицированного языка моделирования; 

б) блок-схем; 

в) псевдокода; 

г) системы иерархии объектов. 

11. В одном из подходов к идентификации классов в задаче программист 

идентифицирует _____ в описании предметной области задачи. 

а) глаголы;    б) прилагательные; в) существительные; г) именные группы. 

12. В одном из подходов к идентификации атрибутов и методов данных класса 

программист идентифицирует _____ класса. 

а) обязанности; б) имя; 

в) синонимы; г) существительные. 



СОҢЫ...


