
Python тілінде программалар құру
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1. Графикалық интерфейс
• Қолданушының графикалық интерфейсі операциялық жүйемен және

де басқа программалармен белгішелер, батырмалар, сұқбаттасу (диа-
лог) терезелері сияқты графикалық элементтер арқылы әрекеттесу мүм-
кіндігін береді.

• Қолданушының интерфейсі жұмыс істеуші адамның мәлімет алмасып,
атқарылатын іс-әрекеттерге араласып отыратын компьютердің бір бөлігі
болып табылады. Қолданушы интерфейсінің аппараттық бөлігі перне-
тақта мен дисплей құрылғыларынан тұрады. Ал оның программалық
бөлігі компьютердің операциялық жүйесінің қолданушы командаларын
қалай қабылдайтынына жауап береді.

• Көп жылдар бойы қолданушы мен операциялық жүйенің әрекеттесуі
тек командалық жол интерфейсі (рис. 13.1 ) арқылы жүргізілген еді.
Онда командалық жол интерфейсінің шақыруына қолданушы команда
теретін, сонан соң сол команда орындалып отыратын.



13.1-сурет. Командалық жолдың интерфейсі

Графикалық интерфейс



Графикалық интерфейс
• Көптеген қолданушылар, әсіресеі жастар, командалық жол интер-

фейсін қолдану қиын деп санайды. Оның себебі – орындалатын
командалардың көптігі, солардың бәрін білу керек, оның үстіне,
әрбір команданың программалардағы тәрізді өз синтаксисі бар, қате
терілсе, орындалмайды.

• 1980 жылдар соңында коммерциялық операциялық жүйелерде ин-
терфейстің жаңа типі, графикалық интерфейс шықты. Қолданушы-
ның графикалық интерфейсі (graphical user interface, GUI -
ағылшынша «гуи") адамды ОЖ-мен экрандағы графикалық элемент-
тер арқылы байланыстыратын болды.

• GUI тышқан құрылғысын мәлімет енгізуде кең қолданды. Команда
теру орнына тышқанды шерте салатын болдық. Көптеген әрекеттер
шағын сұқбат терезелері арқылы орындала береді.



• 13.2-суретте Windows жүйесінде-
гі диалог терезесі көрсетілген, ол 
жүйенің интернет параметрлерін 
өзгерте алады. Команда теру ор-
нына қолданушы батырмалар 
мен өрістерді шерту мүмкіндігін 
пайдаланады. 

Графикалық интерфейс

13.2-сурет. Сұқбаттасу (диалог) терезесі



• Бұрынғы мәтінге тәуелді ортада командалар реттілігін сол команда-
лар басқаратын. Мысалы тітөртбұрыш ауданын табу үшін, бұрын
алдымен оның енін сұрайтын, ол қатесіз енгізілгеннен кейін ұзын-
дығын сұрайтын, ол қатесіз енгізілсе, төртбұрыш ауданын есетейтін.
Қолданушы толық программаның айтқанын орындап отыратын.

• Ал GUI ортасында әрекеттер реттілігін қолданушы басқарады. Мыса-
лы, келесі суреттегі GUI арқылы басқарылатын программа терезесін-
де (Python тілінде жазылған) қолданушы төртбұрыш ені мен ұзынды-
ғын кез келген тәртіппен енгізе алады, қателессе өшіріп, қайта енгі-
зеді. Ең соңында қолданушы Ауданды есептеу өрісін шертеді.

• GUI арқылы басқарылатын программа қолданушы әрекетін қадаға-
лайды, мұнда жұмысты оқиғалар басқарады деп айтылады. Қолда-
нушының әрекеті белгілі бір оқиға туындатады, мысалы, ол тыш-
қанды шерту оқиғасы. Программа осы оқиғаға жауап беруі тиіс

2.GUI арқылы программаларды басқару



Сұраққа жауап берейік

13.1. Қолданушы интерфейсі деген не? 

13.2. Командалық жол интерфейсі қалай 
жұмыс істейді? 

13.3. Қолданушы программаны, командалық 
жол сияқты, мәтінге бағытталған ортада 
орындаған кезде,  әрекеттерді орындау 
реттілігі немен анықталады? 

13.4. Оқиғалармен басқарылатын программа 
деген не? 



3. tkinter модулін пайдалану
• Python тілі құрамында оның ішкі  GUI программалау функционалы жоқ. 

Мұнда GUI мүмкіндіктері қолданылатын қарапайым программалар құру 
үшін tkinter модулі пайдаланылады. Ол GUI элементтері бар бірсыпыра 
шағын программалар жазу мүмкіндігін береді. 

• "tkinter" модулінің аты "Tk интерфейсі" сөзінің қысқартылуынан шыққан. 
Мұндай атау программалаушыларға Python тілінде GUI кітапханасын қол-
дануға мүмкіндік беретін Tk атты модульдің болуына  байланысты шық-
қан. Tk кітапханасы басқа программалау тілдерінде де кең қолданылады. 

• Python тіліне GUI кітапханасының бірсыпыра бөліктері енгізілген, біз осы 
tkinter модулі орындайтын әрекеттермен танысамыз. 

• GUI элементтері қосылған программа графикалық интерфейс мүмкін-
діктері бар әртүрлі терезелер шығара алады, солар арқылы қолданушы 
программалар жұмысын басқара алады. 



• tkinter модулі интерфейстің 15 элементін (13.1 кесте) қолданады. 
Біз олардың бәрін қарастыра алмаймыз, дегенмен енгізілген мә-
ліметтерді жинақтап экранға шығаратын қарапайым программа 
құру тәсілдерін қарастырамыз. 

13.1 кесте. tkinter интерфейсі элементтері

tkinter модулін пайдалану

Элемент Сипаттамасы

Button Басқан (шерткен) кезде бір әрекет орындайтын батырма

Canvas График сызып көрсету үшін қолданылатын тіктөртбұрышты аймақ

Checkbutton "іске қосылған" (on) немесе "қосылмаған" (off) деген екі жағдай-

ды көрсететін батырма

Entry Қолданушының пернетақтадан бір жол мәлімет енгізуіне арнал-

ған мәтіндік өріс (аймақ) 



Frame Интерфейстің басқа элементін сақтай алатын контейнер

Label Экранға бір жол мәтін немесе суреттік бейне шығаратын аймақ

Listbox Ішінен мән таңдап алуға болатын тізім

Menu Қолданушы Menubutton интерфейсі элементін шерткен кезде, экранға

шығатын меню пункттерінің тізімі

Menubutton Экранға шығарылатын және қолданушы тышқанмен оны шертуге

болатын меню

Message Көптеген жолдары бар мәтін шығарады

Radiobutton Таңдап алуға немесе таңдамауға болатын интерфейс элементі.

Radiobutton интерфейсінің элементтері көбінесе топтарда болады және

ондағы бірнеше мүмкіндіктердің біреуін таңдап алуға болады

Scale Қолданушыға жылжу тиегін (ползунок – жылжу тиегі, жылжымақ) шкала

бойынша сырғыта отырып, мән таңдап алуға мүмкіндік беретін интер-

фейс элементі

tkinter модулін пайдалану



Scrollbar Жылжу тиегін жоғары-төмен қозғалту үшін (скроллинг), интерфейс

элементтерінің кейбір типтерін пайдалану кезінде қолданыла алады

Text Мәтін енгізу кезінде оның көптеген жолдарын енгізу мүмкіндігін беретін

интерфейс элементі

Toplevel Frame интерфейсі элементіне ұқсас контейнер, одан айырмасы экранға

өз терезесі шығарылады

tkinter модулін пайдалану

GUI ортасында көрсетілетін ең қарапайым программа экранға бос 
терезе шығару болып табылады. 13.1 программада осы әрекет tkin-
ter  модулі арқылы қалай істелетіні көрсетілген. Бұл  программаны 
іске қосқанда экранға терезе шығады (13.3 сурет).  Бұл программа-
дан шығу үшін, оң жақ жоғары бұрыштағы Windows стандартты 
батырмасын  шертіңіз (х). 



• tkinter модулі қосылған программа IDLE ортасында кілең сенімді істей бер-
мейді, өйткені IDLE ішінде де tkinter модулі бар. Сіз мұнда IDLE редакторын 
пайдалана аласыз,  дегенмен программаны ОЖ командалық жолы арқылы 
орындау жақсы нәтиже береді. Программа қарастырайық.
Программа 13.1 (empty_window1.py) 
1 # Бұл программа экранға бос терезе шығарады. 
2 
3 import tkinter 
4 
5 def main():
6 # Басты терезе интерфейсінің элементін құру. 
7 main_window = tkinter.Tk() 
8 
9 # tkinter ортасының басты цикліне кіру 

10 tkinter.mainloop() 
11 
12 main ()      # Басты терезені шақыру. 

tkinter модулін пайдалану

13.3-сурет. Экранға бос 
терезе шығару



• Мұндағы 3-жол tkinter модулін импорттайды. Басты функциядағы 7-
жол Tk класы экземплярын жасайды да, оны main_window айныма-
лысына меншіктейді. Бұл объект – программадағы терезе шығара-
тын интерфейстің негізгі элементі. 10-жол tkinter модулінің main-
loop функциясын шақырады. Ол басты терезе жабылғанша, шексіз 
цикл түрінде жұмыс істейді. 

• Көптеген программалаушылар GUI программаларында объектіге 
бағытталған тәсілді пайдаланады. Олар программаның  экрандық 
элементтері функциясын жазу орнына GUI жасайтын _init_() әдісі  
бар класс жазады. Сосын класс экземпляры жасалғанда, экранға         
GUI элементі шығады. 

• Осыны көрсету үшін 13.2- программада объектіге бағытталған нұсқа 
көрсетілген, оның нәтижесі де экранға бос терезе шығару болып 
табылады (13.4 сурет). 

tkinter модулін пайдалану



1 # Программа 13.2 (empty_window2.py) 
2 # Бұл программа бос терезе көрсетеді.  
3 import tkinter 
4 
5 class MyGUI: 
6 def __init__(self) : 
7 # Басты терезе интерфейсінің элементін құру. 
8 self.main_window = tkinter.Tk() 
9 

10 # tkinter ортасының басты цикліне кіру.
11 tkinter.mainloop() 
12 
13 # MyGUI класының  экземплярын жасау
14 my _gui = MyGUI () 

tkinter модулін пайдалану

13.4-сурет. Бұл да экранға 
бос терезе шығару



• Мұндағы 5-11-жолдар – MyGUI класының анықталуы. Осы кластың 
__init__() әдісі 6-жолдан басталады. 8-жол интерфейстің негізгі эле-
ментін құрады да, оны main_window класының артибутына меншік-
тейді.11-жол tkinter модулінің mainloop функциясын орындайды.14-
жол MyGUI класы экземплярын құрады. Бұл осы кластың __init__()
әдісін орындап, экранға бос терезе шығарады. 

Сұраққа жауап беріңіз
13.5. Төменде келтірілген tkinter модулі интерфейсінің элементтерін 

қысқаша сипаттаңыз:

а) Label; б) Entry; в) Button; г) Frame. 

13.6. Интерфейстің негізгі элементі қалай құрылады? 

13.7. tkinter модулінің mainloop функциясы не істейді? 

tkinter модулін пайдалану



5.Label интерфейсі элементі арқылы мәтін шығару

• Label интерфейсінің элементі терезеге мәтін шығару үшін қолда-
нылады. Ол бір жол мәтін немесе жазба (жазу) шығарады.

• Label интерфейсінің элементін жасау үшін tkinter модулінің Label
класы экземплярын құру керек. 13.3 программа Label интерфейсі 
элементі бар терезе шығарады, ол экранда "Әлемге сәлем!" жа-
зуын бейнелейді (13.5 сурет). 

1 # Программа 13.3 (hello_world.py)

2 # Бұл программа мәтіні бар жазу көрсетеді. 

3 import  tkinter 

4 



5 class MyGUI: 
6 def __init__(self) :
7 # Басты терезе интерфейсінің элементін құру. 
8 self.main_window = tkinter.Tk()
9 

10 # Label интерфейсінің 'Әлемге сәлем!' жазуы
11 # бар элементін құру
12 self.label = tkinter.Label(self.main_window,
13 text= 'Әлемге сәлем!' )
14 
15 # Label интерфейсі элементінің pack әдісін шақыру.
16 self.label.pack()
17 
18 # tkinter ортасының басты цикліне кіру. 
19 tkinter.mainloop()
20 
21 # MyGUI класы экземплярын жасау.
22 my_gui = MyGUI () 

Label интерфейсі элементі арқылы мәтін шығару

13.5-сурет. Бұл да экранға 
бос терезе шығару



• Бұл программадағы MyGUI класы мұнан бұрын көрсетілген 13.2 прог-
раммаға өте ұқсас болып келеді. __init__() әдісі класс экземплярын құ-
ру кезінде GUI элементін құрады. 8-жол интерфейстің негізгі элементін
құрып, оны self.main_window айнымалысына меншіктейді. Төменде
келтірілген нұсқау 12-13-жолдарда орналасқан:

self.label = tkinter.Label(self.main_window,
tехt='Әлемге сәлем!')

• Бұл нұсқау Label интерфейсі элементін құрады да, оны self.label-ге
меншіктейді. Оның жақшалары ішіндегі бірінші self.main_window ар-
гументі – интерфейстің түпкі элементіне сілтеме болып табылады.

• Бұл аргумент біздегі Label интерфейсі элементінің интерфейстің түпкі
элементіне жатқызылуын қалайтынымызды білдіреді.

Label интерфейсі элементі арқылы мәтін шығару



• Ал мұндағы екінші аргумент – text='Әлемге сәлем!'. Бұл аргумент 
біздің экранға шығарғымыз келетін жазуды, яғни мәтінді анықтайды. 

• 16-жол Label интерфейсі элементінің pack() әдісін шақырады. Бұл 
әдіс интерфейс элементінің қайда орналасатынын анықтап, оның 
элементін басты терезеде көрініп тұратын етеді. 

• pack() әдісі терезедегі интерфейстің әрбір элементі үшін шақырыла-
ды. 19-жол tkinter модулінің mainloop() әдісін шақырады, ол экранға 
программаның басты терезесін шығарады (13.5-сурет). 

• Тағы бір мысал қарастырайық. 13.4 программа экранға Label интер-
фейсінің екі элементі орналасқан терезе шығарады (13.6 сурет). 

Label интерфейсі элементі арқылы мәтін шығару



1 # Программа 13.4 (hello_world2.py)
2 # Бұл программа Label мәтіні бар екі элемент көрсетеді.
3 import tkinter
4 
5 class MyGUI:
6    def __init__(self):
7      # Басты терезе интерфейсінің элементін құру. 
8     self.main_window = tkinter.Tk ()
9

10      # Label интерфейсінің екі элементін құру
11     self.label1 = tkinter.Label(self.main_window,
12                          text = 'Әлемге сәлем!')

Label интерфейсі элементі арқылы мәтін шығару



13 self.label2 = tkinter.Label(self.main_window,
14                                                     text = 'Бұл GUI бар менің программам.')
15
16      # Label интерфейсінің екі элементінің де pack әдісін шақыру.  
17      self.label1.pack()
18      self.label2.pack()
19
20      # tkinter ортасының басты цикліне кіру. 
21      tkinter.mainloop()
22
23      # MyGUI класы экземплярын жасау.
24 my_gui = MyGUI()

Label интерфейсі элементі арқылы мәтін шығару

13.6-сурет. Экранға 13.4 программа 
шығарған терезе бейнесі



• Енді экранға Label интерфейсінің бірінің астында бірі тұрған екі элементі 
шығарылады. Бұл орналасу реттілігін өзгерте аламыз, ол үшін pack() әдісі 
үшін, 13.5 программадағыдай етіп аргумент беру керек. Программа іске 
қосылғанда, 13.7-суреттегідей терезе шығарады. 

1 # Программа 13.5 (hello_worldЗ.py) 

2 # Бұл программа интерфейс элементтерін орналасуды өзгерту

3 # үшін pack әдісінде side='left' аргументін пайдаланады. 

4 import  tkinter 

5 

6 class MyGUI: 

7        def __init__(self): 

8 # Басты терезе интерфейсінің элементін құру. 

9 self.main_window = tkinter.Tk() 

10 

Label интерфейсі элементі арқылы мәтін шығару



11 # Label интерфейсінің екі элементін құру
12 self.label1 = tkinter.Label(self.main_window, 
13 text='Әлемге сәлім! ' )
14 self.label2 = tkinter.Label(self.main_window,
15 tехt='Бұл GUI бар менің программам.')
16 
17 # Label интерфейсінің екі элементінің де pack әдістерін шақыру.
18 self.label1.pack(side='left')
19 self.label2.pack(side='left')
20 
21 # tkinter ортасының басты цикліне кіру. 
22 tkinter.mainloop()
23    
24 # MyGUI класы экземплярын жасау.
25 my_gui = MyGUI () 

Label интерфейсі элементі арқылы мәтін шығару

13.7-сурет. Экранға 13.5 программа шығарған 
терезе бейнесі



• 18-19-жолдарда Label интерфейсінің әрбір элементіне арналған 
pack() әдісі шақырылады, оның аргументі side='left'. Бұл аргумент 
интерфейс элементінің негізгі элементтен сол жақ шетке қарай ба-
рынша ығысып орналасуы керек екендігін анықтайды. 

• Мұнда алдымен main_window-ге label1 интерфейсі элементі қосыл-
ғандықтан, ол терезенің сол жақ шетіне шығады. Сонан соң label2
интерфейсі элементі қосылды, сондықтан ол label1 интерфейсі эле-
ментінің қасына орналасады. 

• Осының нәтижесінде жазулар бірінен кейін бірі қатарласа орнала-
сады. Мұндағы pack () әдісіне аргументтер ретінде мынадай мән-
дерді беруге болады: side='top', side= 'bottom', side='left' және де 
side='right'. 

Label интерфейсі элементі арқылы мәтін шығару



Сұраққа жауап берейік
13.8. Интерфейс элементнің pack() әдісі не істейді? 

13.9. Егер Label интерфейсінің екі элементін жасап, олардың 
pack() әдістерін аргументсіз шақырсақ, интерфейстің негізгі 
(аталық) элементінде Label элементтері қалай орналасады ? 

13.10. Негізгі интерфейстің (аталық) элементінде орналастырылып 
жатқан интерфейс элементі барынша сол жақ шетке таман 
орналасуы үшін, pack() әдісіне қандай аргумент беру керек? 



6. Frame жақтаулары арқылы интерфейс 
элементтерін реттеу

• Frame интерфейсінің элементі контейнер болып табылады, оның ішін-
де интерфейстің басқа элементтерін де сақтауға болады. Frame жақтау-
лары терезедегі интерфейс элементтерін реттейді және оларды топтап
орналастыру үшін де қолданылады.

• Мысалы, интерфейс элементтері жиынын бір Frame жақтаулары ішінде
белгілі бір тәртіппен орналастырып, сонан кейін оларды өзге Frame іші-
не басқаша тәртіппен орналастыра аламыз.

• Келесі 13.6 программа осындай мүмкіндіктерді жүзеге асырады. Ол
программа іске қосылған соң, экранға 13.8-суреттр көрсетілген терезе
бейнесін шығарады.



1  # Программа 13.6 (frame_demo.py) 
2  # Бұл программа екі түрлі жақтауларда жазу жазады. 
3 import  tkinter 
4 
5 class MyGUI: 
6 def __init__(self):
7 # Басты терезе интерфейсінің элементін құру.
8 self.main_window = tkinter.Tk()
9 

10 # Екі жақтау құру: біреуін терезенің жоғарғы бөлігі үшін
11 # екіншісін төменгі бөлігі үшін.
12 self.top_frame = tkinter.Frame(self.main_window)
13 self.bottom_frame = tkinter.Frame(self.main_window)
14 
15 # Жоғарғы жақтау үшін Label интерфейсінің
16 # үш элементін құру.
17 self.label1 = tkinter.Label(self.top_frame,
18 text='Ым жасау')

Frame арқылы интерфейс элементтерін реттеу



19 self. label2 =  tkinter.Label(self.top_frame,
20 text ='Көз қысу')
21 self.label3 = tkinter.Label(self.top_frame, 
22 text ='Бас изеу' )
23 
24 # Жоғарғы жақтауда орналасқан жазуларды сатылау.
25 # Оларды бірінен кейін бірін орналастыру үшін
26 # side='top' аргументін қолдану
27 self.label1.pack(side='top')
28 self.laЬel2.pack(side='top')
29 self.label3.pack(side='top')
30 
31 # Төменгі жақтау үшін Label интерфейсінің
32 # үш элементін жасау.
33 self.label4 = tkinter.Label(self.bottom_frame,
34 text ='Ым жасау')
35 self. laЬel5 = tkinter.Label(self.bottom_frame,
36 text = 'Көз қысу' )

Frame арқылы интерфейс элементтерін реттеу

Мигнуть – Ым жасау
Моргнуть – Көз қысу
Кивнуть  – Бас изеу



37 self.label6 = tkinter.Label(self.bottom_frame, 
38 text ='Бас изеу')
39 
40 # Төменгі жақтаудағы жазуларды тығыздау.
41 # Оларды көлденең сол жақта шетке орналастыру үшін
42 # side='left' аргументін қолдану.
43 self.label4.pack(side='left')
44 self.label5.pack(side='left')
45 self.label6.pack(side='left')
46 
47 # Жақтауларды да тығыздап орналастыру!
48 self.top_frame.pack()
49 self.bottom_frame.pack()
50 
51 # tkinter ортасының басты цикліне кіру.
52 tkinter.mainloop()
53 
54 my_gui = MyGUI() # MyGUI класының экземплярын жасау. 

Frame арқылы интерфейс элементтерін реттеу

13.8-сурет. Экранға 13.6 программа 
шығарған терезе бейнесі



Frame арқылы реттеу

• Бұл программаның 12-13-жол-
дарына қарайық: 

self.top_frame =    
tkinter.Frame(self.main_window) 

self.bottom_frame = 
tkinter.Frame(self.main_window)

• Осы жолдар екі Frame объектісін 
құрады. 

• Мұндағы  жақшалар  ішіндегі 
self.main_window аргументі 
main_window интерфейсі эле-
ментіне  Frame жақтауларын 
қосады. 

lаbеl1

lаbеl2   

lаbеl3

lаbеl4 lаbеl5 lаbеl6

top_frame

bottom_frame

13.9-сурет. Интерфейс элементтерінің 
орналасуы



Frame арқылы реттеу
• 17-22-жолдар Label интерфейсінің үш элементін жасайды. Бұл интерфейс 

элементтері self.top_frame интерфейсі элементіне қосылатынына назар 
салыңыздар. Сонан кейін 27-29-жолдар  Label интерфейсі әрбір элементі-
нің pack() әдісін шақырып, оған аргумент ретінде side='top' мәнін береді. 
Бұл Frame жақтаулары ішіне интерфейстің үш элементін бірінің астына 
бірін орналастыра отырып шығарады (13.8-сурет). 

• 33-38-жолдар  Label интерфейсінің тағы үш элементін жасайды, олар 
self.bottom_frame интерфейсі элементіне қосылады. Сонан кейін 43-45-
жолдар Label интерфейсінің әрбір элементі үшін pack() әдісін шақырады 
да, оған аргумент ретінде side='left' мәнін береді. Бұл интерфейстің үш 
элементін Frame жақтауы ішіне көлденең бағытта орналастырады (13.9 
сурет).

• 48-49-жолдар Frame интерфейсі элементінің pack() әдісін шақырады, ал 
ол Frame интерфейсінің элементін көрінетін етеді. 52-жол tkinter модулі-
нің mainloop функциясын орындайды.



8. Button интерфейсінің элементтері және 
ақпараттық сұқбаттасу терезелері
• Button интерфейсі элементтері терезеде стандартты батырма жасау

үшін қолданылады.Қолданушы батырманы басқан кезде берілген фун-
кция немесе әдіс шақырылады.

• Ақпараттық сұқбаттасу терезесі – бұл қарапайым терезе, ол мәлімет
шығарады және шерткен кезде осы терезені жабатын ОК батырмасы
бар. Ақпараттық сұқбаттасу терезесі шығару үшін tkinter.messagebox
модулінің showinfo функциясы қолданылады.

• Button – бұл шерткен кезде белгілі бір әрекет орындауды жүзеге асы-
ратын интерфейс элементі. Бұл Button интерфейсі элементінің, яғни
батырманың бетіне мәтін жазып, оған қоса кері шақыру функциясын
да көрсете аламыз. Кері шақыру функциясы – бұл батырманы шерткен
сәтте орындалатын функция немесе әдіс.

• Кері шақыру функциясын оқиға өңдеуіші (event handler) деп те атайды, 
өйткені ол батырманы шерткен сәтте орындалатын оқиғаны өңдейді. 



• Батырма (Button) элементінің жұмысын көрсету үшін 13.7 программа-
ны қарастырайық. Ол экранға келесі беттегі батырманы (13.10-сурет)
шығарады. Батырманы шерткен кезде, программа экранда жеке ақпа-
раттық терезе көрсетеді (13 .11-сурет).

• Ақпараттық сұқбат терезесін шығару үшін tkinter.messagebox модулін-
дегі showinfo функциясы қолданылады. Ол функцияны пайдалану үшін, 
tkinter.messagebox модулін импорттау қажет. Showinfo функциясын 
шақыру жолы : 

tkinter.messagebox.showinfo(тақырып, хабарлама) 

• Бұл форматтағы тақырып – бұл экранға тақырып маңында шығарыла-
тын сөз тіркесі, хабарлама – бұл да тіркес, сұқбат  терезесінің негізгі 
бөлігенде бейнелетін мәтін. 

Button интерфейсінің элементтері



1 # Программа 13.7 (button_demo.py) 
2 # Бұл программа Button интерфейсі элементін көрсетеді. 
3 # Қолданушы  Button батырмасын шерткенде, 
4 # экранға ақпараттық сұқбат терезесі шығады.  
5 import  tkinter 
6 import tkinter.messagebox 
7 
8 class MyGUI: 
9 def __init__(self): 
10 # Басты терезе интерфейсінің элементі.
11 self.main_window = tkinter.Tk()
12  
13 # Button widget интерфейсінің элементін құру.
14 # Қолданушы батырманы шерткен кезде, 
15 # батырмада 'Мені шерт! мәтіні пайда болады да, 
16 # do_something әдісі орындалуы тиіс. 
17 self.my_button = tkinter.Button(self.main_window, 
18 text='Мені шарт!', 
19 command=self.do_something) 

Button интерфейсінің элементтері

13.10-сурет. Батырмасы бар терезе

13.10-сурет. Ақпараттық терезе



20 
21 # Button интерфейсі  элементін тығыздау
22 self.my_button.pack() 
23 
24 # Басты tkinter  цикліне кіру. 
25 tkinter.mainloop() 
26 
27 # do_something әдісі Button интерфейсі элементі үшін  
28 # кері шақыру функциясы болып табылады. 
29 
30 def do_something(self): 
31 # Ақпараттық сұқбат терезесін көрсету. 
32 tkinter.messagebox.showinfo('Peaкция', 
33 'Батырманы шерткеніңіз үшін, алғыс.' ) 
34 
35 # MyGUI класының экземплярын құру.
36 my_gui = MyGUI() 

Button интерфейсінің элементтері



• 5-жол tkinter модулін, ал 6-жол tkinter.messagebox модулін шақырады. 
11-жол интерфейс элементінің түпкі элементін құрып, оны main_win-
dow айнымалысына меншіктейді. 

• 17-19-жолдар Button интерфейсі элементін (батырма) құрады. Жақша-
дағы бірінші аргумент - self.main_window интерфейстің негізгі элементі 
болып табылады.Ал text ='Мені шерт!' аргументі батырма бетіне шыға-
тын тіркес, command='self.do_something' аргументі do_something() әді-
сін  кері шақыру функциясы ретінде береді. Батырма шертілгенде, do_ 
something() әдісі орындалады. 

• do_something () әдісі 30-33-жолдарда жазылған. Ол сұқбат терезесін 
шығаратын tkinter.messagebox.showinfo функциясын шақырады (13.11-
сурет). Сұқбат терезесін жабу үшін ОК батырмасы шертіледі. 

Button интерфейсінің элементтері



• Әдетте GUI бар программада терезені жабатын Шығу (немесе Cancel
- Отмена батырмасы) болады. Шығу батырмасын құру үшін, Button
интерфейсі элементі жасалады, ол кері шақыру функциясы ретінде
интерфейстің негізгі элементінің destroy() әдісін шақырады.

• 13.8 программа осы мүмкіндіктерді көрсетеді. Ол 13.7 программа-
ның өзгертілген нұсқасы болып табылады, оған тек екінші болып
Button элементі қосылған (13.12-сурет).

1 # Проrрамма 13.8 (quit_button.py)
2 # Бұл программада 'Шығу' батырмасы бар,
3 # оны шерткенде, ол Tk класының destroy әдісін шақырады.
4 import tkinter
5 import tkinter.messagebox
6

8. Программадан шығу батырмасын салу 



7 class MyGUI: 
8 def __init__(self) : 
9 # Басты терезенің интерфейсі элементін жасау.
10 self.main_window = tkinter.Tk()
11 
12 # Button widget интерфейсі элементін құру.
13 # Батырмада 'Мені шерт!' мәтіні шығуы тиіс.
14 # Қолданушы батырманы шерткенде, 
15 # do_something әдісі орындалуы тиіс.
16 self.my_button = tkinter.Button(self.main_window,
17 text = 'Мені шерт!', 
18 command = self.do_something)
19 
20 # 'Шығу' батырмасын жасау. Бұл батырманы шерткенде,
21 # интерфейстің түпкі элементінің  destroy әдісі шақырылады 
22 # (main_window айнымалысы түпкі элементке сілтеме жасайды,                 
23 # сондықтан кері шақыру функциясы self.main_window.destroy болады.)
24 self.quit_button = tkinter.Button(self.main_window, 
25 text = 'Шығу',
26 command = self.main_window.destroy)



27
28
29 # Button интерфейсі элементін тығыздау.
30 self.my_button.pack() 
31 self.quit_button.pack() 
32 
33 # Басты tkinter  цикліне кіру. 
34 tkinter.mainloop() 
35 
36 # Button интерфейсінің элементі үшін, do_something әдісі 
37 # кері шақыру функциясы болып табылады . 
38 
39 def do_something(self): 
40 # Ақпараттық сұқбат терезесін көрсету. 
41 tkinter.messagebox.showinfo('Peaкция', 
42 'Батырманы шерткеніңізге алғыс. ') 
43 
44 my_gui = MyGUI()     # MyGUI класы экземплярын құру. 

Программадан шығу батырмасын салу 

13.12-сурет. Шығу батырмасы



• Entry интерфейсінің элементі – бұл GUI программасына мәлімет
енгізуге болатын тіктөртбұрышты аймақ. Entry элементіне енгізіл-
ген мәнді алу үшін get() әдісі қолданылады.

• Көбінесе, программада бір немесе бірнеше батырмасы бар Entry
элементтері  болады, оларды қолданушы енгізілген мәндерді алу 
үшін шертеді. Батырманың кері шақыру функциясы терезедегі En-
try элементінен мәндерді алып, соларды өңдейді. 

• Entry интерфейсі элементінен мәндерді алу үшін оның get() әдісі 
қолданылады. Бұл әдіс тіркестік мән қайтарады, сондықтан оны 
керекті типке келтіріу қажет. Мысалы, біз қарастыратын програм-
мада Entry интерфейсі элементіне енгізілген мән нақты санға түр-
лендіріледі.  

9. Entry интерфейсі арқылы мәліметтер енгізу



Entry интерфейсі арқылы мәліметтер енгізу
• Бұл интерфейс элементтерін көрсету үшін, қолданушы программадағы Entry

элементіне километрмен берілген аралықты енгізеді, сонан соң батырманы
шертеді, сонда сол аралық мильмен көрсетіледі. Километрді мильге түрлендіру
формуласы:

мильдер = километрлер х 0.6214.

• 13.13-суретте осы программада өңделетін терезе көрсетілген. Интерфейс эле-
менттерін бекітілген орындарға қою үшін біз оларды екі жақтауға орналастырамыз
(13.14-сурет). Көмекші мәтін тұратын Label элементі мен Entry элементі жоғарғы
top_frame жақтауында болады, олардың pack() әдістері side='left' аргументі арқылы
шақырылады. Осының нәтижесінде олар жақтауда көлденең орналасады. Ал
Түрлендіру және Шығу батырмалары төменгі bottom_frame жақтауында болып,
олардың pack() әдістері де side='left' аргументі арқылы шақырылады.

• 13.9 программада осыған сәйкес код, ал 13.15-суретте соның нәтижесінде, Entry
элементіне 1000 санын енгізіп, оны мильге түрлендіру көрсетілген. 



1 # Программа 13.9 (kilo_converter.py) 
2 # Бұл программа километрмен берілген аралықты мильге 
3 # түрлендіреді. Алынған нәтиже ақпараттық терезеге, яғни  
4 # сұқбаттасу терезесіне шығарылады.  
5 import tkinter 
6 import tkinter.messagebox 
7 
8 class KiloConverterGUI: 
9 def __init__(self) :
10 
11 # Бас терезе құру.
12 self.main_window = tkinter.Tk()
13 
14 # Интерфейс элементтерін топтау үшін, екі жақтау жасау.
15 self.top_frame = tkinter.Frame(self.main_window)
16 self.bottom frame = tkinter.Frame(self.main_window)
17 

Entry интерфейсі арқылы мәліметтер енгізу



18 # Жоғарғы жақтау үшін интерфейс элементтерін құру.  
19 self.prompt_label = tkinter. Label(self.top_frame,
20 text='Аралықты километрмен енгізіңіз: ')
21 self. kilo_entry = tkinter.Entry(self.top_frame,
22 width=10) 
23 
24 # Жоғарғы жақтау элементтерін нықтау.
25 self.prompt_label.pack(side='left')
26 self.kilo_entry.pack(side='left')
27 
28 # Төменгі жақтау үшін Button интерфейсі элементтерін құру.
29 self.calc_button = tkinter.Button(self.bottom_frame,
30 text='Түрлендіру',
31 command=self.convert)
32 self.quit_button = tkinter.Button(self.bottom_frame,
33 text='Шығу',
34 command=self.main_window.destroy)

Entry интерфейсі арқылы мәліметтер енгізу



35 # Батырмаларды көлденең бағытта нықтау.
36 self.calc_button.pack(side='left')
37 self.quit_button.pack(side='left')
38 
39 # Жақтауларды да көлденең бағытта нықтау.
40 self.top_frame.pack()
41 self.bottom_frame.pack() 
42 
43 # Басты tkinter цикліне кіру.
44 tkinter.mainloop()
45 
46 # convert әдісі  'Түрлендіру' батырмасы үшін
47 # кері шақыру функциясы болып табылады. 
48 

Entry интерфейсі арқылы мәліметтер енгізу



49 def convert(self): 
50 # kilo_entry интерфейсі элементіне
51 # қолданушы енгізген мәнді алу. 
52 kilo = float(self.kilo_entry.get()) 
53 
54 # Километрлерді мильдерге түрлендіру.
55 miles = kilo * 0.6214 
56 
57 # Нәтижелерді ақпараттық сұқбат терезесінде көрсету.
58 tkinter.messagebox.showinfo('Нәтижелері',
59 str(kilo) +
60 ' километр ' +
61 str (miles) + ' мильге тең.')
62 
63 # KiloConverterGUI класы экземплярын құру.
64 kilo_conv = KiloConverterGUI() 

Entry интерфейсі арқылы мәліметтер енгізу



13.9 программа нәтижесі

Convert() әдісі (49-60-жолдар) Түрлен-
діру батырмасының кері шақыру функция-
сы. 52-жол kilo_entry элементіне енгізілген
мәнді алу үшін get() әдісін шақырады.

Алынған мән float типіне келтіріліп, kilo
айнымалысына меншіктеледі. 55-жол мән-
ді түрлендіріп, нәтижесін miles айнымалы-
сына меншіктейді.

58-61-жолдар ақпараттық терезе шыға-
рып, онда түрлендірілген мәнді көрсетеді.

13.15-сурет. Ақпараттық сұқбат 
терезесі



• StringVar объектісі Label интерфейсі элементімен  байланысты бол-
ған жағдайа, Label интерфейсі экранға StringVar объектісінде сақта-
латын кез келген мәліметті шығара алады.

• Алдыңғы бөлімде мәліметтерді шығару үшін, ақпараттық сұқбат тере-
зесін қолдандық. Егер сіздер программадағы нәтижелік мәліметтер
үшін жеке ақпараттық терезе көрсеткілеріңіз келмесе, онда динами-
калық түрде шығатын мәндерді бейнелеу үшін, Label интерфейсі эле-
ментін қолдана аласыздар.

• Мұндай жағдайда басты терезеде Label бос элементтері жасалады да, 
соған арналған программалық код жазылып, батырманы шерткен 
кезде, керекті мәліметтер экранға шығарылады. 

10. Label элементтері арқылы мәліметтер шығару



• tkinter модулінде StringVar класы бар, ол  мәліметтер шығару үшін 
Label интерфейсі элементімен бірге қолданылады. 

• Мұнда алдымен StringVar объектісін жасап алу қажет. Сонан соң 
Label интерфейсі элементін құрып, оны StringVar объектісімен бай-
ланыстырамыз. Сол сәттен бастап, StringVar объектісінде сақтала-
тын кез келген мән автоматты түрде Label элементіне шығарыла-
тын болады.

• 13.10 программа осы мүмкіндікті көрсетеді. Ол 13.9 программада-
ғы kilo_converter программасының өзгертілген нұсқасы ретінде бо-
лады. Мұнда ақпараттық сұқбат терезесі орнына Label басты тере-
зесіне километрден түрлендірілген мильдер мөлшері көрсетіледі. 

Label элементтері арқылы мәліметтер шығару



1 # Программа 13.10 (kilo_converter2.py) 
2 # Бұл программа километрмен берілген аралықты 
3 # мильге түрлендіреді. Алынған нәтиже  
4 # бас терезедегі Label элементіне шығарылады.
5 import tkinter 
6 
7 class KiloConverterGUI: 
8 def __init__(self) :  
9 
10 # Бас терезе құру.
11 self.main_window = tkinter.Tk()
12 
13 # Интерфейс элементтерін топтау үшін үш жақтау жасау.
14 self.top_frame = tkinter.Frame()
15 self.mid_frame = tkinter.Frame()
16 self.bottom_frame = tkinter.Frame()
17 

Label элементтері арқылы мәліметтер шығару



18 # Жоғарғы жақтау үшін интерфейс элементтерін құру.
19 self.prompt_laЬel = tkinter.Label(self.top_frame,
20 tехt='Аралықты километрмен енгізіңіз:')
21 self.kilo_entry = tkinter.Entry(self.top_frame,
22 width=10)
23
24 # Жоғарғы жақтау элементтерін нықтау. 
25 self.prompt_label.pack(side='left') 
26 self.kilo_entry.pack(side='left') 
27 
28 # Орталық жақтау үшін интерфейс элементтерін құру. 
29 self.descr_label = tkinter.Label(self.mid_frame, 
30 tехt='Мильге түрлендірілді: ') 
31 

32 # StringVar объектісі оны шығарылатын жазумен
33 # байланыстыру үшін керек. Бос орындар тізбегін

34 # сақтау үшін осы объектінің set әдісі қолданылады.

35 self.value = tkinter.StringVar()

Label элементтері арқылы мәліметтер шығару



36 
37 # Label жазбасын жасап,  оны StringVar объектісімен
38 # байланыстыру. StringVar объектісінде сақталатын
39 # кез келген мәндер автоматты түрде 
40 # Label жазбасына шығарылады.
41 self.miles_label = tkinter.Label(self.mid_frame,
42 textvariable=self.value) 
43 
44 # Орталық жақтау үшін интерфейс элементтерін құру. 
45 self.descr_label.pack(side='left') 
46 self.miles_label.pack(side='left')
47 
48 # Төменгі жақтау үшін Button интерфейсі элементтерін құру. 
49 self.calc_button = tkinter.Button(self .bottom_frame,
50 tехt='Түрлендіру',
51 command=self.convert)
52  self.quit_button = tkinter.Button(self.bottom_frame,
53 text='Шығу' ,
54 command=self.main_window.destroy)

Label элементтері арқылы мәліметтер шығару



55 

56 # Батырмаларды сол жаққа жылжыту.
57 self.calc_button.pack(side='left')

58 self.quit_button.pack(side='left')

59 
60 # Жақтауларды нықтау. 

61 self.top_frame.pack() 

62 self.mid_frame.pack() 
63 self.bottom_frame.pack() 

64 

65 # Басты tkinter цикліне кіру. 
66 tkinter.mainloop() 

67 

68 # convert әдісі 'Түрлендіру' батырмасы үшін

69 # кері байланыс функциясы болып табылады. 

70 

Label элементтері арқылы мәліметтер шығару



71 def convert(self): 

72 # Қолданушының kilo_entry интерфейсі
73 # элементіне енгізген мәнін алу. 

74 kilo = float(self.kilo_entry.get()) 

75 
76 # Километрлерді мильдерге түрлендіру. 

77 miles = kilo * 0.6214 

78 
79 # Мильдерді тіркестік мәнге түрлендіріп, оны

80 # StringVar объектісінде сақтау. Мұның нәтижесінде

81 # miles_label интерфейсі элементі автоматты түрде жаңарады.
82 self.value.set(miles)

83 

84 # KiloConverterGUI класы экземплярын жасау.

85 kilo_conv = KiloConverterGUI() 

Label элементтері арқылы мәліметтер шығару



Label элементтері арқылы мәліметтер шығару

13.16-сурет. Программа нәтижелерінің Label элементтері арқылы 
экранға шығарылу нәтижелері



• Жоғарыдағы программалық кодқа түсінік берелік. 13-16-жолдар
үш жақтау: top_frame, mid_frame және bottom_frame жасайды.
19-26-жолдар жоғарғы жақтауға арналған элементтер құрып, сол-
ардың pack() әдісін шақырады.

• 29-30-жолдар терезеде 'Мильдерге түрлендірілген:' деген мәтіні
бар Label интерфейсі элементін құрады (13.16-сурет). Сонан соң
35-жол StringVar объектісін құрып, оны value айнымалысына мен-
шіктейді. 41-жол miles_label атты Label интерфейсі элементін құ-
рады, оны біз мильдер мөлшерін шығару үшін қолданамыз.

• 42-жолда textvariable=self.value аргументі көрсетілген.Ол Label ин-
терфейсі элементімен value айнымалысы сілтеме жасап тұрған
StringVar объектісін байланыстырады. StringVar объектісінде сақ-
талатын кез келген мән экрандағы Label элементінде көрсетіледі.

Label элементтері арқылы мәліметтер шығару



• 45-46-жолдар mid_frame жақтауында орналасқан Label интерфейсінің
екі элементін жылжытып нықтайды. 49-58-жолдар Button интерфейсі
элементтерін құрады және соларды да жылжытады. 61-63-жолдар Fra-
me объектілерін тығыздап нықтайды.13.18-суретте үш жақтауда әртүр-
лі интерфейс элементтерінің қалай орналасқаны көрсетілген.

• 71-82-жолдардағы convert() әдісі - Түрлендіру батырмасының кері шақы-
ру функциясы болып табылады. 74-жол kilo_entry интерфейсі элементі-
нің get() әдісін осы элементке енгізілген мәнді алу үшін шақырады. Бұл
мән float типіне келтіріліп, kilo айнымалысына меншіктеледі.

• 77-жолдағы өрнек түрлендіруд орындап, алынған мәнді miles айныма-
лысына меншіктейді. Сонан соң 82-жол StringVar объектісінің set() әді-
сін шақырып, оған аргумент ретінде miles мәнін береді. Осының нәти-
жесінде miles айнымалысы сілтеме жасап тұрған мән StringVar объек-
тісінде сақталып, miles_label интерфейсі элементіне де шығады.

Label элементтері арқылы мәліметтер шығару



11. GUI көмегімен программа құру 

• Мысал қарастырайық. Кэтрин - мұғалім. Оның студенттерінің үш пән-
нен алған бағаларының орташа мәнін шығарайық. Программаға сту-
денттің барлық бағаларын енгізіп, солардың орташа мәнін батырма 
басылған кезде экранда көрсетеміз. 

• Енді осыған GUI бар программа жасау ұсынылсын делік. Бұл програ-
ммада баға енгізілетін үш Entry интерфейсі элементін құрып, орташа 
мәнді есептейтін батырма жасаймыз. 

• Оның кодын жазудан бұрын программа терезесінің (13.19-сурет) эс-
кизін – сызбасын салайық. Сызбада интерфейстегі әрбір элемент типі 
көрсетіледі.Сонда көрсетілетін сандар интерфейстің барлық элементте-
рі тізімдерін құруға көмектесуі тиіс. 



GUI көмегімен программа құру 

13.19-сурет. Терезе сызбасы

1-бағаны енгізу:

2-бағаны енгізу:

3-бағаны енгізу:

Орташа балл

Entry  

Entry  

Entry  

Entry  

 Label

 Label

 Label

 Label

Орталау Шығу

Button


Button




GUI көмегімен программа құру 

элемент № 

13.19 суреттен

Элемент 

типі
Сипаттамасы Аты

1 Label Қолданушыға 1-бағаны енгізуді ұсыну test1_label

2 Label Қолданушыға 2-бағаны енгізуді ұсыну test2_label

3 Label Қолданушыға 3-бағаны енгізуді ұсыну testЗ_label

4 Label Осы жазбаға шығарылатын орташа баллды анықтау result_label

5 Entry Қолданушы 1 бағаны енгізетін орын test1_entry

6 Entry Қолданушы 2 бағаны енгізетін орын test2_entry

7 Entry Қолданушы 3 бағаны енгізетін орын testЗ_entry

8 Label Программа осы жазбадағы орташа баллды көрсетеді avg_label

9 Button Осы батырманы шерткенде, программа орташа 

баллды есептеп, оны averageLabel-де көрсетеді

calc_button

10 Button Бұл батырманы шерткенде, жұмыс аяқталады quit_button

13.2-кесте. Орташа балл есебінің интерфейс элементтері



GUI көмегімен программа құру 

13.20-сурет. Терезе сызбасы. 13.21-сурет. Test_average терезесі

1-бағаны енгізу:

2-бағаны енгізу:

3-бағаны енгізу:

Орташа балл

test1_frame

test2_frame

test3_frame

test4_frame

Орталау Шығу



• Сызбадан көрініп тұрғандай, терезеде интерфейс элементтерінің бес 
жолы бар. Оларды орналастыру үшінбес Frame  объектісі жасалады. 
13.20-суретте  интерфейс элементтерінің бес Frame объектісінде  ор-
наласуы көрсетілген.

• 13.11 программада осыған сәйкес код жазылған, ал 13.21-суретте 
интерфейс элементтерін реттеліп, Frame жақтаулары берілген мәлі-
меттері бар терезе көрсетілген. 

GUI көмегімен программа құру 



1 # Программа 13.11 (test_averages.py) 
2 # Бұл программа үш баға енгізіп, солардың орташа мәнін
3 # алу үшін GUI-ді қолданады.  
4 import tkinter 
5 
6 class TestAvg: 
7 def __init__(self): 
8 # Басты терезе құру. 
9 self.main_window = tkinter.Tk()

10 
11 # Бес жақтау құру.
12 self.test1_frame = tkinter.Frame(self.main_window)
13 self.test2_frame = tkinter.Frame(self.main_window)
14 self.test3_frame = tkinter.Frame(self.main_window)
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15 self.avg_frame = tkinter.Frame(self.main window)
16 self.button_frame = tkinter.Frame(self.main_window)
17
18 # 1-баға үшін интерфейс элементтерін құрып нықтау.
19 self.test1_label = tkinter.Label(self.test1_frame,
20 tехt='1-бағаны енгізіңіз: ')
21 self.test1_entry = tkinter.Entry(self.test1_frame,
22 width=10)
23 self.test1_label.pack(side='left')
24 self.test1_entry.pack(side='left') 
25 
26 # 2-баға үшін интерфейс элементтерін құрып нықтау.
27 self.test2_label = tkinter.Label(self.test2_frame,
28 tехt='2-бағаны енгізіңіз: ')
29 self.test2_entry = tkinter.Entry(self.test2_frame,
30 width=10)
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31 self.test2_label.pack(side='left')
32 self.test2_entry.pack(side='left')
33 
34 # 3-баға үшін интерфейс элементтерін құрып нықтау.
35 self.test3_label = tkinter.Label(self.test3_frame,
36 text='3-бағаны енгізіңіз:')
37 self.test3_entry = tkinter.Entry(self.test3_frame,
38 width=10)
39 self.test3 label.pack(side='left')
40 self.test3_entry.pack(side='left')
41 
42 # Орташа балл үшін интерфейс элементтерін құрып нықтау.
43 self.result_label = tkinter.Label(self.avg_frame,
44 tехt='Орташа балл:')
45 self.avg = tkinter.StringVar() # avg_label-ді жаңарту үшін 
46 self.avg_label = tkinter.Label(self.avg_frame,
47 textvariable=self.avg)

GUI көмегімен программа құру 



48 self.result_label.pack(side='left')
49 self.avg_label.pack(side='left')
50 
51 # Button интерфейсі элементтерін құрып нықтау.
52 self.calc_button = tkinter.Button(self.button_frame,
53 tехt='Орталау',
54 command=self.calc_avg)
55 self.quit_button = tkinter.Button(self.button_frame,
56 text='Шығу' ,
57 command=self.main_window.destroy)
58 self.calc_button.pack(side='left')
59 self.quit_button.pack(side='left')
60 
61 # Жақтауларды нықтау.
62 self.test1_frame.pack()
63 self.test2_frame.pack()
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64 self.test3_frame.pack()
65 self.avg_frame.pack()
66 self.button_frame.pack() 
67 

68 # Басты циклді іске қосу.

69 tkinter.mainloop()

70 

71 # calc_avg әдісі calc_button интерфейсінің элементі үшін

72 # кері шақыру функциясы болып табылады. 

73 

74 def calc_avg(self): 

75 # Үш бағаны алып,

76 # оларды айнымалыларда сақтау. 

77 self.test1 = float(self.test1_entry.get()) 
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78 self.test2 = float(self.test2_entry.get())
79 self.test3 = float(self.test3_entry.get())
80 
81 # Орташа баллды есептеу.
82 self.average = (self.test1 + self.test2 +
83 self.test3) / 3.0
84 
85 # self.average мәндерін avg сілтеме жасап тұрған
86 # StringVar объектісінде сақтап алып,
87 # avg_label интерфейсі элементін жаңалау.
88 self.avg.set(self.average)
89  
90 # TestAvg класы экземплярын жасау
91 test_avg = TestAvg() 

GUI көмегімен программа құру 



GUI көмегімен программа құру 

Test_average программасының нәтижелік  терезесі
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