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1. Жалпылау мен нақтылау 
• Мұралау жаңа класқа бұрыннан бар класты кеңейту мүмкіндігін береді.

Жаңа класс кеңейтілетін класс мүшелерін мұралайды.

• Нақты әлемде басқа бір жалпы объектілердің нақтыланған нұсқалары бо-
лып табылатын көптеген түрлерін табуға болады. Мысалы, "жәндіктер" тер-
мині жалпы, әртүрлі қасиеттері бар тегі белгілі жанды типтерді сипаттайды.

• Шегірткелер мен масалар жәндік болғандықтан, оларда жәндіктер тегіне
жататын бірсыпыра ортақ қасиеттер бар. Оған қоса, олардың ерекше өз
қасиеттері бар. Мысалы, шегіртке секіреді, ал маса шағады. Шегірткелер
мен масалар жәндіктердің нақтыланған нұсқалары болып саналады (келесі
беттегі суретті қ.). Сонымен, қорытындылап айтар болсақ:

• Барлық жәндіктердің ортақ қасиеттері (ұшу, жүру, қоректену) бар. 

• Жәндік қасиеттеріне қоса, масаның бірегей өз қасиеті – басқаларды шағу 
мүмкіндігі бар. 

• Жәндік қасиеттеріне қоса, шегірткенің өз қасиеті – секіру қабілеті бар. 



Жалпылау мен нақтылау 
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2. Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
• Егер бір объект басқа үлкен объектінің нақтыланған нұсқасы болса,

олардың арасында "тегі – түрі" қатынасы, яғни жіктелу қатынасы бо-
лады. Мысалы, шегіртке жәндік түрі болып табылады. Басқа да жік-
телу қатынастары бар "тегі - түрі" мысалдарын келтірер болсақ:

• автомобиль – бұл автокөлік құралы түрі; 

• гүл – бұл өсімдік түрі; 

• тіктөртбұрыш – бұл геометриялық фигура түрі; 

• футболшы – бұл спортшы түрі. 

• Егер объектілер арасында "тегі – түрі" қатынасы бар болатын бол-
са, бұл нақты объектінің тегіне тартқан барлық қасиеттері + қо-
сымша өзіндік қасиеттері (оны ерекшелейтін) бар екенін білдіреді.



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
• Объектіге бағытталған программалауда мұралау кластар арасында

"тегі – түрі" қатынасын жасау үшін қолданылады. Ол берілген клас-
тың нақты бір нұсқасы болып келетін басқа класс құру арқылы бас-
тапқы кластың мүмкіндіктерін арттыра алады.

• Мұралау жоғарғы класс пен төменгі кластың болуымен көрсетіледі.
жоғарғы класс – бұл текті класс, төменгі класс – бұл тегінен ерекше-
леніп шығатын ішкі класс. Төменгі класты жоғарғы кластың кеңей-
тілген түрі деп айтса болады. Төменгі класс жоғарғы кластың атри-
буттары мен әдістерін мұралайды, оларды қайталап жазудың қаже-
ті жоқ. Оған қоса, төменгі класқа жаңа атрибуттар мен әдістер қо-
сыла алады, сол себепті ол жоғарғы сыртқы кластың бір нұсқасы,
яғни нақтыланған төменгі класы болып табылады.

• Жоғарғы кластар базалық кластар деп, ал төменгі кластар – туынды
кластар деп те аталады. Бұл екі термин қатар қолданыла береді.
Түсініктірек болуы үшін, дәрісте "жоғарғы" және "төменгі" класс
терминдері жиі қолданылады.



• Мұралауды пайдалану мысалын қарастырайық. Бізге автодилер қолдана ала-
тын келесідей программа жасау жүктелсін делік. Программада қоймадағы
бұрын қолданылған автомашиналардан қалған қосалқы бөлшектерді есепке
ала отырып, соларды басқаратын мүмкіндік болуы қажет. Қоймада үш түрлі
автомашиналар: жеңіл автомобильдер, пикаптар және джиптер бөлшектері
бар. Автодилер автомобиль маркаларын есепке алмай, әрбір автомашина
жайлы мынадай мәліметтерді жинақтайды:

• оны жасап шығарған фирма; 

• шығарылған жылына сәйкес моделі; 

• жүрілген жол мөлшері (км); 

• бағасы. 

• Қойма қосалқы  бөлшектері ішіндегі автокөлік құралының әрбір түрінің осы 
жалпы қасиеттері + мамандандырылыған өз қасиеттері бар. 

• Жеңіл автомобильдер үшін, автодилер келесі қосымша мәліметтерді сүйе-
мелдейді: есіктер саны (2 немесе 4). 

Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
• Пикаптар үшін, автодилер келесі қосымша мәліметтерді сүйемелдей-

ді: қозғалтқыш типі (моноқозғалтқышты, яғни екі дөңгелекке бір қоз-
ғатқыш немесе толық қозғалтқышты, яғни төрт дөңгелекке бір қоз-
ғалтқыш);

• Джиптер үшін автодилер келесі қосымша мәліметтерді сүйемелдей-
ді: сиятын жолаушылар саны (джип сиымдылығы). 

• Бұл программаны құру барысындағы бір тәсіл – оған үш класс жазу: 
• Car класы (жеңіл автомобиль), оны жасаушы фирма, жылы көр-

сетілген моделі, жүрілген жолы және есіктерінің бағасы мен саны 
үшін мәліметтер атрибуттары; 

• Truck класы (Пикап), оны жасаушы фирма, жылы көрсетілген мо-
делі, жүрілген жолы және қозғалтқыш типі мен бағасы үшін мәлі-
меттер атрибуттары; 

• SUV класы (Джип), оны жасаушы фирма, жылы көрсетілген моде-
лі, жүрілген жолы және бағасы мен жолаушылар сиымдылығы 
үшін мәліметтер атрибуттары. 



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
• Дегенмен мұндай тәсіл тиімсіз болар еді, өйткені барлық үш класта да қай-

таланатын ортақ мәліметтер атрибуттары бар. Мұның нәтижесінде клас-
тарда көптеген программалық кодтар қайталанады. Ал егер кейінірек қо-
сымша жалпы атрибуттар жазу керек болса, онда бұл үш класты да қайта
жазу керек болады.

• Бұдан гөрі тиімдірек тәсіл – автомобиль туралы жалпы ортақ мәлімет-
терді Automobile атты жоғарғы класқа жазып алып, сонан соң нақты авто-
мобильдердің әрбір түрі үшін төменгі класс жазу керек. 11.1-програм-
мада vehicles (автокөлік құралдары) модулінде жазылған Automobile
класы коды келтірілген.
1 # Программа 11.1 (vehicles.py, 1-44 жолдар)
2 # Automobile класы қоймадағы автомобильдер туралы
3 # жалпы (ортақ)  мәліметтер сақтайды.
4 class Automobile: 
5 # __ init__method әдісі автомобильдің шығарушы-фирмасы, моделі, 
6 # жүрілген жолы және бағасы үшін аргументтер қабылдайды. 
7 # Ол мәліметтер атрибуттарын осы мәндермен инициалдайды. 



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
8 
9 def __init__(self, make, model, mileage, price) :

10 self.__make = make
11 self.__model = model
12 self.__mileage = mileage
13 self.__price price 
14 
15 # Келесі әдістер осы кластың мәліметтері атрибуттарының
16 # модификатор-әдістері болып табылады. 
17 
18 def set_make(self, make): 
19 self.__make = make 
20 
21 def set_model(self, model): 
22 self.__model = model
23 
24 def set_mileage(self, mileage): 
25 self.__mileage = mileage 
26 



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
27 def set_price(self, price): 
28 self.__price = price 
29 
30 # Келесі әдістер осы кластың мәліметтері атрибуттарының

31 # алушы-әдістері болып табылады. 
32 
33 def get_make(self): 
34 return self.__make 
35 
36 def get_model (self):
37 return self.__model
38       
39 def get_mileage(self):
40 return self.__mileage 
41 
42 def get_price (self):
43 return self.__price 
44 



• Automobile класының _init_() әдісі автомобиль жасаушы фирма, ав-
томобиль моделі, жүрілген жолы және автокөлік құралының бағасы
үшін аргументтер қабылдайды. Ол осы мәндерді мәліметтер атри-
буттарын инициалдау үшін қолданады:

• __make (жасаушы); 

• __model (моделі); 

• __mileage (жүрілген жолы); 

• __price (бағасы). 

• Мәліметтер атрибуттары екі астын сызу символдарынан басталса,
жасырын болатыны 10-дәрісте айтылған болатын. Алдыңғы прог-
раммадағы 18-28-жолдарда жазылған әдістер, әрбір мәліметтер ат-
рибуттары үшін, модификатор-әдістер, ал 33-43-жолдардағы әдістер
– алушы-әдістер болып табылады.

Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
• Automobile класы толық аяқталған класс, одан объектілер жасауға

болады. Егер қажеттілік болса, vehicles модулін импорттайтын және
Automobile класы экземплярларын жасайтын программа жазуға
болады.

• Бірақ Automobile класы автомобиль туралы тек жалпы мәліметтер-
ді ғана сақтайды. Онда автодилер жеңіл автомобильдер, пикаптар
және джиптер туралы сүйемелдегісі келетін ешқандай да нақты мә-
ліметтер жиыны (порциясы) жоқ.

• Автомобильдердің нақты түрлері бойынша ерекшеленетін мәлі-
меттер қосу үшін, біз Automobile класынан мұраланатын төменгі
(туынды) кластар жазамыз.

• Келесі 11.2-программада осы айтылғандарға сәйкес Car класы үшін
программалық код жазамыз, ол да vehicles модулінде орналасатын
болады.



45 Проrрамма 11.2 (vehicles.py, строки 45-72)

46 # Car класы жеңіл автомобильді көрсетеді.

47 # Ол Automobile класының төменгі класы болып табылады.

48 class Car(Automobile): 

49 # __init__ әдісі автомобиль жасаушы фирманы, оның моделін, 

50 # жүрілген жолын, бағасын, есіктер санын аргумент түрінде қабылдайды. 

51 

52 def __init__(self, make, model, mileage, price, doors) : 

53 # Жоғарғы кластың __init__ әдісін шақырып, оған

54 # керекті аргументтер беру. Мұнда біз self мәнін де 

55 # аргумент ретінде беретінімізге назар салыңыздар.

56 Automobile.__init__(self, make, model, mileage, price)

57 

Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
58 # __doors атрибутын инициалдау.

59 self.__doors = doors

60 

61 # set_doors әдісі __doors атрибутының 

62 # модификатор-әдісі болып табылады.

63 

64 def set_doors(self, doors): 

65 self.__doors = doors 

66 

67 # get_doors әдісі __doors атрибутының

68 # алушы-әдісі болып табылады. 

69 

70 def get_doors(self): 

71 return self.__doors

72 



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
• Программадағы класты жариялау нұсқауын қарастырайық (48-жол): 

class Car(Automobile): 

• Бұл жолда Car класы анықталады және ол Automobile класынан мұраланады.
Мұндағы Car класы төменгі туынды класс, ал Automobile класы – жоғарғы,
базалық негізгі класс болып табылады. Егер Car класы мен Automobile класы-
ның байланысын айтар болсақ, онда Car жеңіл автомобилінің тегі Automobile
автомобилі болады деп айта аламыз.

• Car класы Automobile класын кеңітетін болғандықтан, ол Automobile класының 
барлық әдістері мен мәліметтерінің атрибуттарын мұралап алатын болады.  

• 52-жолдағы __init__() әдісінің тақырыбына қарасақ: 
def __init__(self, make, model, mileage, price, doors): 

• Мұнда керекті self параметріне қосымша, әдістің make, model, mileage, price,
doors тәрізді параметрлері бар. Бұл дұрыс, өйткені Car объектісінің автомо-
биль жасаушы фирма, оның моделі, жүрілген жолы, бағасы және есіктері са-
ны мәндеріне де арналған мәліметтер атрибуттары болуы тиіс.



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
• Дегенмен, бұл атрибуттардың кейбіреулері Automobile класында жасалады,

сондықтан бізге Automobile класының _init_() әдісін шақырып, оған осы
мәндерді беру керек. Осы әрекет 56-жолда орындалады:

Automobile.__init__(self, make, model, mileage, price) 

• Бұл нұсқау Automobile класының _init_() әдісін шақырады.Мұнда тек self
айнымалысы ғана емес, оған қоса make, model, mileage және price айны-
малылары да аргумент ретінде беріліп отыр. Бұл әдіс орындалғанда, ол мәлі-
меттер атрибуттарын __make, __model, __mileage, __price айнымалыларымен
де инициалдайды. Сонан соң 59-жолда __doors атрибуты doors параметріне
берілген мәнмен инициалданады:
self.__doors = doors 

• 64-65-жолдардағы set_doors() әдісі __doors атрибутының модификатор-әдісі
болып табылады, ал 70-71-жолдардағы get_doors() әдісі __doors атрибуты-
ның – алушы-әдісі болып табылады. Ары қарай түсінікті болуы үшін, 11.3-
программадағы Car класын қарастырайық.



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
1 # Программа 11.3 (car_demo.py)  
2 # Бұл программа Car класын көрсетеді. 
3 import vehicles 
4 
5 def main() : 
6 # Car класы негізінде объект құру. 
7 # Жеңіл авто: 2007 Audi 12500 мильден көп жүрген, 
8 # бағасы $21500.00 және 4 есігі бар. 
9 used_car = vehicles.Car('Audi', 2007, 12500, 21500.0, 4) 

10 
11 # Жеңіл авто мәліметтерін көрсету. 
12 рrint('Жасаушы фирма: ', used_car.get_make()) 
13 print('Moдeлі:', used_car.get_model()) 
14 print('Жүрілген жолы: ', used_car.get_mileage()) 
15 print('Бағасы:', used_car.get_price()) 
16 рrint('Есіктерінің саны:', used car.get_doors()) 
17 main()   # Басты функцияны шақыру

Программа нәтижесі:
Жасаушы фирма:  Audi
Moдeлі: 2007
Жүрілген жолы:  12500
Бағасы: 21500.0
Есіктерінің саны: 4



• 3-жол Automobile және Car кластарының анықтаулары жазылған veh-
icles модулін импорттайды. 9-жол Car класының экземплярын құрады
да, оған мынадай мәліметтерді: 'Audi' тіркесін автомобиль жасаушы
фирма аты ретінде, 2007 санын жеңіл автомобиль моделі, 12500 са-
нын жүрілген жол ретінде, 21500.0 мәнін автомобиль бағасы және 4
санын есіктер саны түрінде береді. Алынған объект used car айныма-
лысына (қолданыста болған авто) меншіктеледі.

• 12-15 жолдардағы нұсқаулар осы объектінің get_make(), get_model(),
get_mileage() және get_price() әдістерін шақырады. Car класында бұл
әдістердің бірі де жоқ болғанымен, ол бұларды Automobile класынан
мұралайды. 16-жол Car класында анықталған get_doors() әдісін шақы-
рады.

• Енді Truck класын қарастырайық, ол да Automobile класынан мұрала-
нады. vehicles модулінде орналасқан Truck класына арналған програм-
малық код келесі 11.4-программада келтірілген.

Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы

73 # Программа 11.4 (vehicles.py). 73-100 жолдар

74 # Truck класы пикапты көрсетеді.

75 # Ол Automobile класынан туынды төменгі класс болып табылады.

76 class Truck(Automobile): 

77 # __init__ әдісі автомобиль жасаушы, оның моделі, жүрілген жолы, бағасы

78 # және пикап қозғалтқышы типін аргументтер ретінде қабылдайды.

79 

80 def __init__(self, make, model, mileage, price, drive_type):

81 # Жоғарғы кластың  __init__ әдісі  шақырып,  керекті аргументтер беру.

82 # аргумент ретінде self мәнін де

83 # беретінімізге назар салыңыздар.

84 Automobile.__init__(self, make, model, mileage, price)

85 



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
86 # __drive_type атрибутын инициалдау
87 self.__drive_type = drive_type
88 
89 # set_drive_type әдісі  __drive_type атрибутының 
90 # модификатор-әдісі болып табылады
91 
92 def set_drive_type(self, drive_type):
93 self.__drive = drive_type
94 
95 # get_drive_type әдісі __drive_type атрибутының
96 # алушы-әдісі болып табылады. 
97 
98 def get_drive_type(self): 
99 return self.__drive_type 
100 



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
• 80-жолда Truck класының _init_() әдісі басталады. Ол пикаптың жа-

саушысы, моделі, жүрілген жолы, бағасы және қозғалтқышы мән-
дерін аргумент ретінде қабылдайды.

• Car класы сияқты Truck класы да Automobile класының _init_()
әдісін шақырып (84-жолда), оған пикап жасаушы фирма атын, мо-
делін, жүрілген жолын және бағасын аргументтер ретінде береді.

• 87-жол _drive_type атрибутын құрып, оны drive_type параметрі мәні-
мен инициалдайды. 92-93-жолдардағы set_drive_type() әдісі 121-
122-жолдарда5ы

• Енді Automobile класынан мұраланатын SUV класын қарастырайық. 
vehicles модулінде орналасқан SUV класына арналған программалық 
код келесі 11.5-программада келтірілген 



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
Программа 11.5 (vehicles.py, 101-128-жолдар) 
101 # SUV класы джип машинасын көрсетеді. 
102 # Ол Automobile класының төменгі туынды класы болып табылады. 
103 
104 class SUV(Automobile): 
105 # __init__ әдісі джип жасаушысы, моделі, 
106  # жүрілген жолы, бағасы және жолаушылар 
107 #  сиымдылығы үшін аргументтер қабылдайды.
108 
109 def __init__(self, make, model, mileage, price, pass_cap):
110 # Жоғарғы кластың __init__ әдісін шақырып, оған керекті
111 # аргументтерді беру. Оған аргумент ретінде self мәнін де 
112 # беретінімізге назар салыңыздар.
113 Automobile.__init__(self, make, model, mileage, price)
114 



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
115 # __pass_сар атрибутын инициалдау.

116 self.__pass_cap = pass_сар

117 

118 # set_pass_cap әдісі  __pass_cap  атрибутының

119 # модификатор-әдісі болып табылады. 

120 

121 def set_pass_cap(self, pass_cap): 

122 self.__pass_cap = pass_cap 

123 

124 # get_pass_сар әдісі  __pass_сар атрибутының

125 # алушы-әдісі болып табылады. 

126 

127 def get_pass_cap(self): 

128 return self.__pass сар 



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы

• SUV класының _init_() әдісі 109-жолда басталады. Ол джиптің жасау-
шысы, моделі, жүрілген жолы, бағасы және жолаушылар сиымды-
лығы мәндерін аргумент ретінде қабылдайды.

• Car және Truck кластары тәрізді SUV класы да Automobile класының
_init_() әдісін шақырып (113-жол), оған джип жасаушы фирма атын,
моделін, жүрілген жолын және бағасын аргументтер ретінде береді.
116-жол pass_сар параметрі мәнімен инициалдай отырып, __pass_сар
атрибутын құрады.

• 121-122-жолдардағы set_pass_сар() әдісі _pass_cap атрибутының мо-
дификатор-әдісі болып, ал 127-128-жолдардағы get_pass_cap() әдісі
осы атрибуттың алушы-әдісі болып табылады.

• 11.6 программа бұған дейін біз қарастырған әрбір класты көрсете оты-
рып, Car, Truck және  SUV объектілерін құрады.



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
1 # Программа 11.6 (car_truck_suv_demo.py)
2 # Бұл программа Car, Truck және SUV объектілерін құрады. 
3 
4 import  vehicles 
5 
6 def main() : 
7 # Ұсталған 2001 ВМW авто үшін Car объектісін құру
8 # оның жүрілген жолы 70000 миль, бағасы $15000, 
9 # және 4 есігі бар. 

10 car = vehicles.Car ( 'ВМW' , 2001, 70000, 15000.0, 4) 
11 
12 # 40000 миль жол жүрген, бағасы  $12000, 
13 # 4-дөңгелекті қозғалтқышы бар 2002 Toyota пикапы үшін
14 # Truck объектісін құру
15 truck = vehicles.Truck('Toyota', 2002, 40000, 12000.0, '4WD') 
16 



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
17 # 30000 миль жол жүрген, бағасы $18500  және
18 # ішіне 5 адам сиятын, ұсталған Volvo 2000 үшін
19 # SUV объектісін құру.
20 suv = vehicles.SUV('Volvo', 2000, 30000, 18500.0, 5) 
21 
22 print('ҚОЙМАДАҒЫ БҰРЫННАН ҰСТАЛҒАН АВТОЛАР') 
23 print('=======================================') 
24 
25 # Жеңіл автолар мәліметтерін көрсету. 
26 рrint('Бұл жеңіл автомобиль қоймада бар:') 
27 print ('Жасаушы фирма:', car .get_make()) 
28 print('Moдeлі:', car.get_model()) 
29 print('Жүрілген жолы:', car.get_mileage()) 
30 print ('Бағасы:', car.get_price()) 
31 рrint('Есіктер саны:', car.get_doors()) 
32 print() 
33 



Мұралау және «тегі – түрі» қатынасы
34 # Пикап мәліметтерін көрсету. 

35 рrint('Бұл пикап қоймада бар.') 

36 print ('Жасаушы фирма:', truck.get_make()) 
37 print('Moдeлі:', truck.get_model()) 
38 print('Жүрілген жолы:', truck.get_mileage()) 

39 print ('Бағасы:', truck.get_price()) 

40 print('Қозғалтқыш типі:', truck.get_drive_type()) 

41 print() 

42 

43 # Джип мәліметтерін көрсету. 

44 print ('Бұл джип қоймада бар. ') 

45 рrint('Жасаушы фирма:', suv.get_make()) 

46 print('Moдeлі:', suv.get_model()) 

47 print('Жүрілген жолы:', suv.get_mileage()) 

48 print('Бағасы:', suv.get_price()) 

49 print ('Жолаушылар сиымдылығы: ', suv. get _pass_сар() ) 

50 main()       # Басты функцияны шақыру. 



Мұралау «тегі – түрі» 
қатынасы

Программа нәтижесі:

Программа нәтижесі:
ҚОЙМАДАҒЫ БҰРЫННАН ҰСТАЛҒАН АВТОЛАР
=======================================
Бұл жеңіл автомобиль қоймада бар:
Жасаушы фирма: ВМW
Moдeлі: 2001
Жүрілген жолы: 70000
Бағасы: 15000.0
Есіктер саны: 4

Бұл пикап қоймада бар.
Жасаушы фирма: Toyota
Moдeлі: 2002
Жүрілген жолы: 40000
Бағасы: 12000.0
Қозғалтқыш типі: 4WD

Бұл джип қоймада бар. 
Жасаушы фирма: Volvo
Moдeлі: 2000
Жүрілген жолы: 30000
Бағасы: 18500.0
Жолаушылар сиымдылығы: 5



UML диаграммасында мұралау 
туынды кластан жоғарғы класқа 
қараған бос бағыттауыш сызықпен 
белгіленеді. Сызықта бағыттауыш 
көрсетілсе, ол жоғарғы класты нұс-
қап тұрады.

Суретте  Automobile, Truck, SUV
кластарының байланыстарын көр-
сететін UML диаграммасы келтіріл-
ген.

Automobile

__make
__model
__mileage
__price

__init__(make, model, 
mileage, price

set_make(make)
set_model(model)
set_mileage(mileage)
set_price(price)
get_make()
get_model()
get_mileage()
get_make()
get_price()

__doorse

__init__(make, model, 
mileage, price, doors)

set_doors(doors)
get_doors()

Car

__drive_type

__init__(make, model,                  
mileage,price,drive_type)

set_drive_type(drive_type)
get_drive()

Truck

__pass_cap

__init__(make, model, 
mileage, price, doors

set_pass_cup(pass_cup)
get_ pass_cup()

SUV

Суретте мұралауды  
көрсететін UML диаг-
раммасы келтірілген

3.UML  диаграммала-
рындағы мұралау 



4. Мұралауды қолдану
• "Банкідегі қаржылық жүйелер" компаниясы банктер мен несиелік

мекемелер үшін қаржылық программалық жабдықтамалар жасайды.
Компания клиенттерге арналған банк шоттарын басқаратын жаңа
объектіге бағытталған жүйелер құрумен айналысады.

• Енді Сіздерге берілетін бір тапсырма – жинақтау шоттарын көрсететін
класс жасау болсын делік. Төменде осы кластың объектісі құрамында
болуы тиіс мәліметтер келтірілген:

• шот нөмірі; 

• пайыздық төлем; 

• шотта қалған (қалдық) ақша. 

• Сізге және де депозиттік сертификат шотын (CD, Certificate of Depo-
sit) жасайтын класс құру керек.



• Бұл сертификат шотын жасайтын класс құрамына кіретін мәліметтер: 
• шот нөмірі; 
• пайыздық төлем; 
• шотта қалған ақша (қалдық); 
• шотты төлеу мерзімі (датасы). 

• Бұл техникалық тапсырманы талдай отырып, депозиттік сертификат (CD)
шотының жинақтау шотының нақты бір нұсқасы екенін түсінуге болады.
Мұндағы депозиттік сертификат шотын көрсететін класс жинақтау шотын-
да көрсетілетін барлық класс мәліметтерінен плюс шотты төлеу мерзіміне
арналған қосымша атрибуттан тұрады.

• Осыны жүзеге асыру үшін, Сіз жинақтау шотын көрсететін SavingsAccount
класын және де депозиттік сертификат шотын көрсететін CD атты savings-
Account туынды класын құруға шешім қабылдадыңыз делік. Сонан соң
Сіз осы екі класты да accounts модулінде (шотында) сақтайтын боласыз.
Келесі 11.7 программада SavingsAccount класына арналған код мәтіні
келтірілген.

Мұралауды қолдану



1 # Программа 11.7 (accounts.py, 1-37 жолдар) 
2 # SavingsAccount класы 
3 # жинақ шотын көрсетеді.  
4 class SavingsAccount: 
5 
6 # __init__ әдісі шот нөмірі, пайыздық төлем және 
7 # қалдық үшін аргументтер қабылдайды. 
8 
9 def __init__(self, account_num, int_rate, bal):

10 self.__account_num = account_num
11 self.__interest_rate = int_rate 
12 self.__balance = bal
13 
14 # Келесі әдістер мәліметтер атрибуттарының 
15 # модификатор-әдістері болып табылады. 
16 
17 def set_account_num(self, account_num):
18 self.__account_num = account_num 

Мұралауды қолдану



19 
20 def set_interest_rate(self, int_rate): 
21 self.__interest_rate = int_rate 
22 
23 def set_balance(self, bal): 
24 self.__balance = bal 
25 
26 # Келесі әдістер мәліметтер атрибуттарының 
27 # алушы-әдістері болып табылады. 
28 
29 def get_account_num(self): 
30 return self.__account num
31 
32 def get_interest_rate(self): 
33 return self.__interest_rate 
34 
35 def get_balance(self): 
36 return self.__balance
37 

Мұралауды қолдану



• Бұл кластың __init__() әдісі 9-12-жолдарда орналасқан. Ол шот нөмі-
рі, пайыздық төлем және қалған қалдық ақшаға арналған аргумент-
тер қабылдайды. Бұл аргументтер __account_num, __interest_rate
және __balance атты мәліметтер атрибуттарын инициалдау үшін
қолданылады.

• 17-24-жолдардағы set_account_num() (шот нөмірін беру), set_inte-
rest_rate () (пайыздық төлемді беру) және set_balance() (шот қалды-
ғын беру) әдістері мәліметтер атрибуттарының модификатор-әдіс-
тері болып табылады.

• 29-36 жолдардағы get_account_num() (шот нөмірін алу), get_interest
_rate() (пайыз төлемін алу) және get_balance() (шот қалдығын алу)
әдістері алушы-әдістер болып табылады. CD класы 11.7 программа-
ның төменде көрсетілген бөлігінде келтірілген.

Мұралауды қолдану



38 # Программа 11.7 (accounts.py, 38-65 жолдар) 

39 # СD класы депозиттік сертификат (СD)

40 # шотын көрсетеді. 

41 # Бұл SavingsAccount класының төменгі туынды класы. 

42 class CD(SavingsAccount): 

43 

44 # __init__ әдісі  шот нөмірі,

45 # пайыздық төлем, қалдық және  

46 # төлеу мерзімі (датасы) үшін  аргументтер қабылдайды. 

47 

48 def __init__(self, account_num, int_rate, bal, mat_date):

49 # Жоғарғы кластың init әдісін шақыру.

50 SavingsAccount.__init (self, account_num, int_rate, bal)

51 

Мұралауды қолдану



52 # __maturity_date атрибутын инициалдау.
53 self.__maturity_date = mat_date
54 
55 # set_maturity_date әдісі __maturity_date атрибутының 
56 # модификатор-әдісі болып табылады. 
57 
58 def set_maturity_date(self, mat_date): 
59 self.__maturity_date = mat_date 
60 
61 # get_maturity_date әдісі __maturity_date атрибутының 
62 # алушы-әдісі болып табылады. 
63 
64 def get_maturity_date(self): 
65 return self.__maturity_date 

Мұралауды қолдану



• Бұл кластың _init_() әдісі 48-53-жолдарда орналасқан. Ол шот нөмірі,
пайыздық төлем және төлеу датасына арналған аргументтер қабыл-
дайды. 50-жол SavingsAccount класының _init_() әдісін шақырады да,
оған шот нөмірі, пайыздық төлем және қалдыққа арналған аргумент-
тер береді. SavingsAccount класының _init_() әдісі орындалған соң,
_account_num, _interest_rate және _balance атрибуттары құрылады
және инициалданады. Ары қарай 53-жолдағы нұсқау _maturity_date
атрибутын құрады.

• 58-59-жолдардағы set_maturity_date () (төлеу датасын беру) әдісі _ma-
turity_date атрибутының модификатор-әдісі, ал 64-65 –жолдардағы
get_maturity_date () (төлеу датасын алу) әдісі осы атрибуттың алушы-
әдісі болып табылады.

• Бұл кластарды тесттен өткізу үшін, біз 11.8 программаны қолданамыз. 
Ол жинақтау шотын көрсететін savingsAccount класы экземплярын жә-
не де депозиттік сертификат шотын көрсететін CD класының 
экземплярын құрады. 

Мұралауды қолдану



1 # Пограмма 11.8 (account_demo.py) 
2 # Бұл программа SavingsAccount класының экземплярын және 
3 # CD класының  экземплярын құрады.  
4 import accounts 
5 
6 def main(): 
7 # Шот нөмірін, пайыздық төлемін 
8 # және жинақ шотының қалдығын алу. 
9 print ('Жинақ шоты туралы мәліметтер енгізіңіз. ') 

10 acct_num = inpu t ('Шот нөмірі: ' ) 
11 int_rate = float(input('Пайыздық төлемі: ')) 
12 balance = float(input('Қалдығы: ')) 
13 
14 # SavingsAccount объектісін құру. 
15 savings = accounts.SavingsAccount(acct_num, int_rate, 
16                                                                       balance) 
17 

Мұралауды қолдану



18 # Шот нөмірін, пайыздық төлемін, шот қалдығын  
19 # және СD шотының төлеу мерзімін алу. 
20 print ('CD шоты туралы мәліметтер енгізіңіз. ') 
21 acct num = input ('Шот нөмірі: ') 
22 int rate = float(input('Пайыздық төлемі: ')) 
23 balance = float(input ('Қалдығы: ')) 
24 maturity = input('Төлеу мерзімі (датасы): ') 
25 
26 # CD объектісін құру. 
27 cd = accounts.CD(acct_num, int_rate, balance, maturity) 
28 
29 # Енгізілген мәліметтерді көрсету. 
30 print('Міне, Сіздің енгізген мәліметтеріңіз: ') 
31 print() 
32 print ('Жинақ шоты' ) 
33 print('--------------------------') 

Мұралауды қолдану



34 print('Шот нөмірі:' , savings.get_account_num()) 
35 рrint('Пайыздық төлемі: ', savings.get_interest_rate()) 
36 print ('Қалдық: $', 
37 format(savings.get_balance(), '.2f'), 
38 sep=' ') 
39 print () 
40 print('Депозиттік сертификат шоты (СD)') 
41 print('---------------------------------------------------') 
42 print('Шот нөмірі: ', cd.get_account_num()) 
43 рrint('Пайыздық төлемі: ', cd.get_interest_rate()) 
44 print ('Қалдық: $', 
45 format(cd.get_balance(), '.2f'), 
46 sep=' ') 
47 print('Төлеу мерзімі (датасы): ', cd.get_maturity_date()) 
48 
49 # Басты функцияны шақыру. 
50 main () 

Мұралауды қолдану



Программа нәтижесі 
(енгізілетін мәліметтер 
қарайтылып көрсетілген)

Мұралауды қолдану Программа нәтижесі:
Жинақ шоты туралы мәліметтер енгізіңіз. 
Шот нөмірі: 1234SA
Пайыздық төлемі: 3.5
Қалдығы: 1000.00
CD шоты туралы мәліметтер енгізіңіз. 
Шот нөмірі: 2345CD
Пайыздық төлемі: 5.6
Қалдығы: 2500.00
Төлеу мерзімі (датасы): 12/12/2019
Міне, Сіздің енгізген мәліметтеріңіз: 

Жинақ шоты
------------------
Шот нөмірі: 1234SA
Пайыздық төлемі:  3.5
Қалдық: $ 1000.00

Депозиттік сертификат шоты (СD)
----------------------------------------------
Шот нөмірі:  2345CD
Пайыздық төлемі:  5.6
Қалдық: $ 2500.00
Төлеу мерзімі (датасы):  12/12/2019



Сұраққа жауап берейік
11.1. Бұл бөлімде біз мұралауға байланысты жоғарғы (негізгі, сырт-

қы) класс пен төменгі (туынды, ішкі) класты қарастырдық.Осы-
лардың қайсысы жалпы класқа және қайсысы нақтыланған
класқа жатқызылады?

11.2. Екі объект арасында жіктелу қатынасы, яғни "тегі – түрі" қаты-
насы бар деп айтылғанда, ол нені білдіреді?

11.3. Төменгі класс өзінің жоғарғы класынан нені мұралайды? 

11.4. Төменде келтірілген код фрагменті класты анықтаудың бірінші
жолын көрсетеді. Жоғарғы класс қалай аталады? Төменгі класс
ше (мұнда "Бүркіт" және "Құс" кластары пайдаланылған)?

class Burkit(Qus)



5. Полиморфизм
• Полиморфизм төменгі кластарға жоғарғы кластардағы әдістердің

аттарын қайталап беру мүмкіндігін береді. Бұл программаға объек-
тілердің типтері өзгергенмен аттарын өзгертпей мағынасын сақтау-
ды да қамтамасыз ете алады.

• «Полиморфизм" термині объектінің әртүрлі формаларды қабылдау
қабілетін қарастырады. Мұндай мүмкіндік объектіге бағытталған
программалаудың қуатты механизмі болып саналады. Бұл дәрісте
біз полиморфизм тәртібінің екі компонентін қарастырамыз, олар:
• Жоғарғы класта бір әдіс анықтап алып, дәл сонымен аттас әдісті 

төменгі класта да анықтау мүмкіндігінің болуы. Төменгі туынды 
класта жоғарғы негізгі кластағы әдістің атын қайталап қолдану-
ды, төменгі класс әдісі жоғарғы класс әдісін қайта анықтайды 
деп айтады. 



• Келесі мүмкіндік – қайта анықталған әдісте оны шақыратын объектінің
типін дұрыс нұсқада пайдалану болып табылады. Егер төменгі класс
объектісі қайта анықталған әдісті шақыру үшін пайдаланылатын бол-
са, онда осы төменгі класс нұсқасы орындалатын болады. Ал егер қай-
та анықталған әдісті шақыру үшін жоғарғы класс объектісі пайдала-
нылса, онда сол жоғарғы класс әдісінің нұсқасы орындалады.

• Негізінде, сіздер әдістің қайталап анықталуын алдыңғы мысалдарда
көрдіңіздер. Олардағы барлық ішкі кластарда _init_() әдісі болды, ол
жоғарғы кластың _init_() әдісін қайта анықтап отырған болатын. Ішкі
кластың экземпляры құрылғанда, автоматты түрде осы ішкі кластың
өзінің init() әдісі шақырылады.

• Әдістерді қайта анықтау кластың басқа әдістері үшін де жұмыс істей 
береді. Полиморфизмді көрсету мен түсінудің ең жақсы тәсілі  оны 
мысалда қолдану, сондықтан қарапайым бір мысал келтірейік. Келесі 
11.9-программада  Mammal (Сүт қоректілер) класы үшін код берілген, 
ал ол, өз кезегінде, animals (жануарлар) модулінде орналасады. 

Полиморфизм



1 # Программа 11.9 (animals.py, 1-22 жолдар) 
2 # Mammal класы сүт қоректілер тегін көрсетеді. 
3 class Mammal: 
4 
5 # __init__ әдісі сүт қоректілердің бір түрі үшін
6 # аргумент қабылдайды. 
7 
8 def __init__(self, species) : 
9 self._species = species 

10 
11 # show_species әдісі сүт қоректілердің сол түрі
12 # үшін мәлімет шығарады. 
13 
14 def show_species(self): 
15 print('Я -', self._species) 
16 
17 # make_sound әдісі барлық сүт қоректілерге
18 # ортақ бір дыбыс шығарады. 
19 
20 def make_sound(self): 
21 print ( 'Грррррр') 
22 



Полиморфизм
• Mammal класының үш әдісі бар: _init_(), show _ species () (Сүт 

қоректілердің бір түрін көрсету) және make_sound () (Дыбыс 
шығару). Төмендегі код мысалы класс экземплярын құрып, осы 
әдістерді шақырады: 
import animals 
mammal = animals.Mammal('қарапайым сүт қоректі')
mammal.show_species() 

mammal.make_sound () 
• Бұл код фрагменті төменде келтірілген нәтижені береді: 

Мен – қарапайым сүт қоректі 
Грррррр 

• 11.9-программаның келесі бөлігі Mammal класының ішкі класы –
Dog (Ит) класын көрсетеді, ол да animals модулінде орналасады. 



23 # Программа 11.9 (animals.py, 23-38 жолдар) 
24 # Dog класы Mammal класының ішкі класы болып табылады. 
25 class Dog(Mammal): 
26 
27 # init әдісі түр ретінде 'ит' мәнін бере отырып,
28 # жоғарғы кластың init әдісін шақырады. 
29 
30 def init (self): 
31 Mammal. init (self, 'ит') 
32 
33 # make_sound әдісі жоғарғы кластың
34 # make_sound әдісін қайта анықтайды. 
35 
36 def make_sound(self): 
37 print ('Әф-әф! ') 
38 

Полиморфизм



• Mammal класындағы Dog класы _init_() және make_sound() әдістерін мұралай-
тын болса да, бұл әдістер Dog класының талаптарына сәйкес келмейді. Сондық-
тан Dog класының итке сәйкес келетін әрекеттер орындай алатын _init_(), make _
sound() тәрізді өз әдістері бар. Мұнда Dog класының _init_(), make_sound() әдіс-
тері Mammal класының _init_(), make_sound() әдістерін қайта анықтайды. Төмен-
де, Dog класының экземплярын жасап, келесі әдістерді шақыратын код фрагменті
келтірілген:

import animals 
dog = animals.Dog() 
dog.show_species() 
dog.make_sound() 

• Бұл код фрагменті мынадай нәтиже береді: 
Мен – ит  
Әф-әф! 

• Егер біз show_species () және make_ sound () әдістерін шақыру үшін, Dog объектісін
пайдаланатын болсақ, онда осы әдістердің Dog класында орналасқан нұсқалары
орындалады. Ал енді animals модулінде орналасып, Mammal класының тағы бір
ішкі класы болып табылатын Cat (Мысық) класы жұмысын көрсететін 11.10-прог-
раммасын қарастырайық.

Полиморфизм



Полиморфизм
39 # Программа 11.9 (animals.py, 39-53 жолдар) 
40 # Cat класы Mammal класының ішкі класы болып табылады.
41 class Cat(Mammal): 
42 
43 # init әдісі 'мысық' мәнін түр ретінде бере отырып,
44 # жоғарғы кластың init әдісін шақырады. 
45 
46 def __init__(self) :
47 Mammal.__init (self, 'мысық')
48 
49 # make_sound әдісі жоғарғы кластың 
50 # make_sound әдісін қайта анықтайды. 
51 
52 def make_sound(self): 
53 print ('Мяу!') 



• Cat класы да Mammal класындағы _init_() және make_sound() 
әдістерін қайта анықтайды. Енді осы Cat класының экземплярын 
жасап, осы әдістерді шақыратын  код фрагментін келтірейік:
import animals 
cat = animals.Cat() 
cat.show_species() 
cat .make sound() 

• Бұл код фрагментінің нәтижесі: 
Мен – мысық 
Мяу! 

• show_species() және make_sound() әдістерін шақыру үшін, Cat
объектісін қолданғанымызда, сол әдістердің Саt класында 
орналасқан нұсқалары орындалады. 

Полиморфизм



• Программалар құру кезінде полиморфизмнің икемділіктері                  
анық байқалады. Мысалы, төмендегі функцияға назар салайық: 

def show_mammal_info(creature): 

creature.show_species() 

creature.make_sound() 

• Бұл функцияға аргумент ретінде кез келген объектіні беруге бо-
лады, өйткені оның құрамында show_species() және make_sound()  
әдістері бар, сондықтан ол бұл әдістерді шақыра алады.

• Негізінде, бұл функцияға Mammal сүтқоректілерінің (немесе 
Mammal ішкі класының) бір "түрі" болып келетін кез келген 
объектіні беруге болады. 11.10 программа осыны көрсетеді. 

6. isinstance функциясы



1 # Программа 11.10 (polymorphism_demo.py) 

2 # Бұл программа полиморфизмді көрсетеді.  

3 import animals 

4 

5 def main () : 

6 # Mammal объектісін, Dog объектісін

7 # және Cat объектісін құру

8 mammal = animals.Mammal('қарапайым жануар') 

9 dog = animals.Dog ()

10 cat = animals.Cat () 

11 

12 # Әрбір жануар туралу ақпарат  көрсету. 

13 print('Міне, бірнеше жануарлар және ') 

14 print ('олардың шығаратын дыбыстары. ')  

15 print ( ' -------------------------------------- ') 

isinstance функциясы



16 show_mammal info(mammal) 

17 print () 18 show_mammal info(dog) 

19 print () 20 show mammal info(cat) 

21 

22 # show_mammal_info функциясы аргумент ретінде

23 # объект қабылдайды да, өзінің show_species

24 # және make sound әдістерін шақырады. 

25 

26 def show_mammal_info(creature): 

27 creature.show_species() 

28 creature.make_sound() 

29 

30 # Басты функцияны шақыру. 

31 main () 

isinstance функциясы

Программа нәтижесі: 
Міне, бірнеше жануарлар және 
олардың шығаратын дыбыстары. 
----------------------------------------------
Мен - қарапайым жануар
Грррррр

Мен - ит
Әф-әф! 

Мен - мысық
Мяу!



Программа нәтижесі: 

Міне, бірнеше жануарлар және 

олардың шығаратын дыбыстары. 

----------------------------------------------
Мен - қарапайым жануар
Грррррр

Мен - ит
Әф-әф! 

Мен - мысық
Мяу!

• Егер бұл функцияға Mammal сүтқоректілері және олардың туынды 
класы да болып саналмайтын объектілерді берсек, не болар еді?   
Мысалы, келесі берілетін 11.11  программаны орындасақ ше? 

isinstance функциясы

Программа нәтижесі: 
Міне, бірнеше жануарлар және 
олардың шығаратын дыбыстары. 
----------------------------------------------
Мен - қарапайым жануар
Грррррр

Мен - ит
Әф-әф! 

Мен - мысық
Мяу!



1 def main():  # Программа 11.11 (wrong_type.py) 

2 # show_mammal_info функциясына символдық мән беру

3 show_mammal_info('Мен – символдар тіркесі ') 

4 

5 # show_mammal_info функциясы аргумент ретінде

6 # объект қабылдайды да, өзінің show_species және 

7 # make_sound methods әдістерін шақырады

8 

9 def show_mammal_info(creature): 

10 creature.show_species() 

11 creature.make_sound() 

12 

13 # Басты функцияны шақыру. 

14 main () 

isinstance функциясы



• 3-жолда біз show_mammal_info функциясын шақырып, оған аргу-
мент ретінде тіркестік мән береміз. Дегенмен, интерпретатор 10-
жолды орындауға талпынған кезде, AttributeError (Атрибут қатесі)
аластамасы шақырылады, өйткені тіркестік типте show_species ()
атты әдіс жоқ.

• Бұл аластаманы туындатпау үшін, ішкі isinstance функциясын пайда-
лану керек. Оны объектінің нақты бір класс экземпляры немесе
соның ішкі класы екендігін анықтау үшін пайдаланады. Бұл функция-
ны шақырудың жалпы форматы:

isinstance(oбъeкт, класс) 
• Бұл форматтағы объект – бұл объектіге сілтеме, класс – бұл класс

аты. Егер объект сілтеме жасап тұрған объект класс экземпляры не-
месе ішкі класс экземпляры болса, онда бұл функция ақиқат мәнін
қайтарады. Қарсы жағдайда, ол жалған болады. 11.12 программа-
да осындай мүмкіндікті қолданатын show_mammal_info функция-
сы пайдаланылады.

isinstance функциясы



1 # Программа 11.12 (polymorphism_demo2.py) 

2 # Бұл программа полиморфизмді көрсетеді.  

3 import animals 

4 

5 def main () : 

6 # Mammal объектісін, Dog объектісін және

7 # Cat объектісін құру. 
8 mammal = animals.Mammal('қарапайым жануар') 
9 dog = animals.Dog() 
10 cat = animals.Cat() 

11 

12 # Әрбір жануар туралы ақпарат көрсету. 

13 print ('Міне, бірнеше жануарлар және ') 

14 print('олар шығаратын дыбыстар.') 

15 print('------------------------------') 

16 show_mammal_info(mammal) 

17 print () 

isinstance функциясы



18 show_mammal_info(dog) 
19 print() 
20 show_mammal_info(cat) 
21 print() 
22 show_mammal_info('Мен – символдар тіркесі') 
23 
24 # show_mammal_info функциясы аргумент ретінде
25 # объект қабылдайды да, өзінің 
26 # show_species және make sound әдістерін шақырады. 
27 
28 def show mammal info(creature): 
29 if isinstance(creature, animals.Mammal):
30 creature.show_species()
31 creature.make_sound()
32 else: 
33 print ('Бұл сүтқоректі емес! ') 
34 
35 # Басты функцияны шақыру. 
36 main() 

isinstance функциясы

Программа нәтижесі:
Міне, бірнеше жануарлар және 
олар шығаратын дыбыстар.
----------------------------------------
Мен - қарапайым жануар
Грррррр

Мен - ит
Әф-әф! 

Мен - мысық
Мяу!

Бұл сүтқоректі емес!



• Жоғарыдағы программаның 16, 18
және 20-жолдарында біз show_mam-
mal_info функциясын шақырып, оған
Mammal, Dog және Cat объектілеріне
сілтеме береміз.

• Дегенмен, 22-жолда біз функцияны
шақырып, оған аргумент ретінде тір-
кестік мән береміз.

• show_mammal_info функциясындағы
if нұсқауы (29-жол) isinstance функ-
циясын шақырады да, ол аргументтің
Mammal экземпляры (немесе оның
ішкі класы) екендігін анықтайды. Егер
олай болмаса, қате туралы мәлімет
шығарылады.

isinstance функциясы
Программа нәтижесі:
Міне, бірнеше жануарлар және 
олар шығаратын дыбыстар.
---------------------------------------
Мен - қарапайым жануар
Грррррр

Мен - ит
Әф-әф! 

Мен - мысық
Мяу!

Бұл сүтқоректі емес!



11.5. Төмендегі кластар анықтауларына қараңыздар: 

class Vegetabe: 

def __init__(self, vegtype): 

self._vegtype = vegtype 

def message(self): 

print("Я – овощ.") 

class Potato(Vegetable): 

def __init__(self): 

Vegetabe.__init__(self, 'картофель ') 

def message(self): 

print("Я – картофель.") 

Осы класс анықтауларын есепке ала отырып, төмендегі нұсқаулар не көрсетеді? 

v = Vеgеtаblе(' овощной продукт') 

р = Potato () 

v .message () 

р. message () 

7. Сұраққа жауап берейік



СОҢЫ


