
Python тілінде программалар құру
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1. Радиобатырмалар
• Радиобатырмалар әдетте екі немесе одан да көп батырмалардан тұра-

тын топтарда жасалады және қолданушыға бірнеше нұсқалардың бірін 
таңдау мүмкіндігін береді. Жеке түрде немесе топтарда қолданылатын 
жалауша батырмалар иә/жоқ немесе қосу/өшіру форматында таңдау-
ды жүзеге асырады.

• Радиобатырмалар немесе жай ажыратқыштар пайдаланушыға бір-
неше нұсқалардың бірін таңдаған кезде пайдалы болады. 13.22-сурет-
те радиобатырмалар тобы бар терезе көрсетілген. Әрбір радиобатырма 
шағын шеңбер түрінде көрсетіледі де, ол екі қалыптың бірінде таңдал-
ған немесе таңдалмаған күйде бола алады. Радиобатырма таңдалған 
кезде шеңбер қарайтылады, ал ол таңдалмаса, іші бос болып тұрады.

• Radiobutton интерфейсінің элементтерін құру үшін 
tkinter модулінің Radiobutton класы қолданылады. 
Мұндағы Frame жақтауы ішіндегі контейнерден тек
бір ғана интерфейс элементін таңдай аламыз. 

13.22-сурет. Радиобатырма



• Тkinter модулінде IntVar класы бар, ол Radiobutton интерфейсінің 
элементтерімен бірге қолданылады. Radiobutton элементтер тобын 
жасағанда, олардың барлығы бірдей сол IntVar объектісіне 
қосылады. Сонымен қатар, Radiobutton интерфейсінің әр элементіне 
қайталанбайтын бірегей бүтін сан меншіктелуі керек. Radiobutton 
элементтерінің біреуі таңдалғанда, ол IntVar объектісіндегі өзінің 
бірегей бүтін мәнін сақтайды.

1. Радиобатырмалар

13.12 программа Radiobutton элементтерін 
құру және қолдану тәсілдері көрсетіледі. 
13.23-суретте  осы программа экранда көр-
сететін терезе ұсынылған. Қолданушы  OK 
батырмасын шерткенде, Radiobutton эле-
менттерінің   қайсысы таңдалғанын түсінді-
ретін    ақпараттық   диалог  терезесі пайда 
болады. 13.23-сурет. Радиобатырма



Радиобатырмалар шығару программасы 
1 # Программа 13.12 (radiobutton_demo.py) 
2 # Бұл программа Radiobutton  элементтер тобын көрсетеді.
3 import tkinter 
4 import tkinter.messagebox 
5 class MyGUI: 
6       def __init__ (self) : 
7 # Негізі терезені құру.
8 self.main_window = tkinter.Tk()
9 
10 # Екі жақтау құру: біреуі Radiobutton элементтері үшін 
11 # және тағы біреуі Button қарапайым элементтері үшін.
12 self.top_frame = tkinter.Frame(self.main_window)
13 self.bottom_frame = tkinter.Frame(self.main_window)
14 
15 # Radiobutton элементтерімен бірге қолдануға
16 # арналған IntVar объектісін құру.
17 self.radio_var = tkinter.IntVar() 
18 



Радиобатырмалар шығару программасы 
19 # IntVar объектісіне 1 мәнін тағайындау.
20 self.radio_var.set(1)
21 
22 # top_frame жақтауында Radiobutton элементін құру. 
23 self.rЫ = tkinter.Radiobutton(self.top_frame, 
24 text='1 нұсқа', 
25 variable=self.radio_var, 
26 value=1) 
27 self.rb2 self.rb3 tkinter.Radiobutton(self .top_frame,
28 text='2 нұсқа', 
29 variable=self.radio_var,
30 value=2)
31 tkinter.Radiobutton(self .top_frame,
32 text='3 нұсқа', 
33 variable=self.radio_var,
34 value=3)
35 



Радиобатырмалар шығару программасы 
36 # Radiobutton элементтерін нықтау.
37 self.rb1.pack()
38 self.rb2.pack()
39 self.rb3.pack()
40
41 # 'ОК' және 'Шығу' батырмаларын құру.
42 self.ok button tkinter.Button(self.bottom_frame,
43 text='OK',
44 command=self.show_choice)
45 self.quit_button = tkinter.Button(self.bottom_frame,
46 text= 'Шығу' ,
47 command=self.main_window.destroy)
48 
49 # Button элементтерін орау.
50 self.ok_button.pack(side='left')
51 self.quit_button.pack(side='left')
52 



Радиобатырмалар шығару программасы 
53 # Жақтауларды орау. 
54 self.top_frame.pack()
55 self.bottom_frame.pack()
56 
57 # Басты циклді іске қосу.
58 tkinter.mainloop() 
59 
60 # show choice әдісі ОК батырмасына арналған 
61 # кері шақыру функциясы болып табылады.
62 def show_choice(self): 
63 tkinter.messagebox.showinfo('Таңдау', 'Таңдалған нұсқа: ' + 
64 str(self.radio_var.get())) 
65 
66 # MyGUI класының экземплярын құру. 
67 my_gui = MyGUI() 



13.12 программа нәтижесі

13.23-сурет. 13.12 программа шығарған терезе және 
ОК батырмасы басылғанда шығарылған сұқбат терезесі



Радиобатырмалар
• 17 жол radio_var атты IntVar объектісін жасайды. 20-жол бұл объекті-

де 1 бүтін мәнін сақтау үшін radio_var объектісінің set() әдісін шақы-
рады. (Сіз көп ұзамай, не үшін қажет екенін көресіз.) 

• 23-26 жолдар Radiobutton-ның бірінші элементін жасайды. variablе=
self.radio_var (25 жолда) аргументі Radiobutton элементін radio_var
объектісімен байланыстырады. value=1 аргументі (26 жолда) осы Ra-
diobutton элементіне 1 бүтін санын меншіктейді. Нәтижесінде, осы
Radiobutton элементі таңдалған сайын, radio_var объектісінде 1 мәні
сақталады.

• 27-30 жолдар Radiobutton-ның екінші элементін жасайды. Бұл Radio-
button элементі да radio_var объектісімен байланысты екенін ескері-
ңіз. Value=2 аргументі (30 жолда) осы Radiobutton элементіне 2 бүтін
санын береді. Осының нәтижесінде, осы Radiobutton элементі таң-
далған сайын, radio_var объектісінде 2 мәні сақталады.



• 31-34 жолдар Radiobutton-ның үшінші элементін жасайды. Бұл Radiobutton
элементі де radio_var объектісімен байланысты. Value=З (34 жолда) аргумен-
ті осы Radiobutton элементіне 3 бүтін санын береді. Нәтижесінде, осы Radio-
button элементі таңдалған сайын, radio_var объектісінде 3 мәні сақталады.

• 62-64 жолдардағы show_choice() әдісі ОК батырмасы үшін кері шақыру фун-
кциясы болып табылады. Бұл әдісті орындағанда, ол объектіде сақталған
мәнді алу үшін radio_var объектісінің get() әдісін шақырады. Бұл мән экран-
дағы ақпараттық диалог терезесіне шығады (13.23-сурет).

• Программаны іске қосу кезінде алғаш рет Radiobutton элементі таңдалғанын
байқадыңыз ба? Бұл 20 жолда radio_var объектісіне 1 мәнін белгілегендіктен
орындалды. Radio_var объектісі тек қай Radiobutton элементі таңдалғанын
анықтау үшін ғана қолданылмайды. Ол сондай-ақ Radiobutton-ның белгілі
бір элементін алдын ала таңдау үшін де қажет. Біз radio_var объектісінде
Radiobutton-ның белгілі бір элементінің мәнін сақтағанда, бұл Radiobutton
элементі таңдалған болып табылады.

Радиобатырмалар



Радиобатырмалармен кері шақыру функциясын пайдалану 

• Алдыңғы программа Radiobutton-ның қандай элементі таңдалғанын 
анықтамас бұрын, ол қолданушы ОК батырмасын басқанша күтеді. Өз 
қалауыңыз бойынша, Radiobutton интерфейс элементтерімен кері ша-
қыру функциясын да анықтауға болады Мысал келтірейік:

self.rb1 = tkinter.Radiobutton(self.top_frame, 
tехt='Вариант 1', 
variable=self.radio_var, 
value=1, 
command=self.my_method) 

• Бұл код фрагментінде command=self.my_method аргументі қолданыл-
ған, ол my_method() әдісі кері шақыру функциясы болып табылады 
деп хабарлайды. My_method() әдісі Radiobutton элементі таңдалған-
нан кейін бірден орындалады.



2. Жалауша батырмалар 
• Жалауша түріндегі батырмалар немесе жай ғана жалауша қасында 

жазуы бар төртбұрышты шағын өрісті білдіреді. 13.24-суретте көр-
сетілген терезеде үш жалауша батырмалар бар.

• Радиобатырмалар сияқты, жалауша батырмалардың екі қалпы таң-
далған/таңдалмаған бар. Жалауша өрісін шерткен кезде онда шағын
қанатбелгі пайда болады. Жалаушалар топтық белгілеулерде жиі қол-
данылады, олардың батырмалардан айырмасы бірнеше өрістерді қа-
тарластыра белгілеуге болады.

• Checkbutton интерфейсінің элементтерін жасау үшін Tkinter
модулінің Checkbutton класы қажет. Radiobutton элементте-
рі сияқты, Checkbutton интерфейс элементімен бірге IntVar
объектісі қолданылады. Бірақ Radiobutton элементіне қара-
ғанда, әрбір Checkbutton элементімен жеке IntVar объек-
тісі байланысады. 

13.24-сурет. 
Жалаушалар



• CheckButton элементін таңдағанда, онымен байланысты IntVar объек-
тісі 1 мәнін сақтап тұрады. Checkbutton элементінің өрісіндегі қанат-
белгіні алып тастағанда, онымен байланысты IntVar объектісі 0 мәнін
сақтап тұратын болады.

• 13.13 программа CheckButton элементтерін құру және қолдану тәсілін
көрсетеді. 13.25а-суретте программа экранға шығаратын терезе көрсе-
тілген. Пайдаланушы ОК батырмасын басқанда, Checkbutton элемент-
терінің қайсысы таңдалғанын хабарлайтын ақпараттық диалогтық те-
резе пайда болады (13.25б-сурет)

а)

13.25 – сурет. Белгіленген жалауша өрістері (а)  және                     б)
ОК батырмасын басқанда шығатын сұқбат терезесі (б). 

Жалауша батырмалар 



Жалауша батырмалар 
1 #Проrрамма 13.13 (checkbutton_demo.py) 
2 # Бұл программа Checkbutton элементтер тобын көрсетеді.
3 import tkinter 
4 import tkinter.messagebox 
5 class MyGUI: 
6       def __init__(self): 
7 # Басты терезені құру.
8 self.main_window = tkinter.Tk()
9 
10 # Екі жақтау құру. Біреуі CheckButton элементтері үшін
11 # және тағы біреуі Button-ның қарапайым элементтері үшін.
12 self.top_frame = tkinter.Frame(self.main_window)
13 self.bottom_frame = tkinter.Frame(self.main_window)
14 
15 #  CheckButton элементтерімен бірге қолдануға 
16 #  арналған үш  IntVar  объектісін құру. 
17 self.cb_var1 = tkinter.IntVar()



Жалауша батырмалар 
18 self.cb_var2 = tkinter.IntVar()
19 self.cb_var3 = tkinter. IntVar() 
20 
21 # IntVar объектілеріне 0 мәнін тағайындау.
22 self.cb_var1.set(0)
23 self.cb_var2.set(0)
24 self.cb_var3.set(0) 
25
26 # top_frame жақтауында Checkbutton элементін құру. 
27 self.cb1 = tkinter.Checkbutton(self.top_frame,
28 tехt='1 нұсқа',
29 variable=self.cb_var1)
30 self.cb2 = tkinter.Checkbutton(self .top_frame,
31 tехt='2 нұсқа',
32 variable=self.cb_var2)



Жалауша батырмалар 
33 self.cb3 = tkinter.Checkbutton(self .top_frame,
34 tехt='3 нұсқа',
35 variable=self.cb_var3)
36 
37 # Checkbutton элементтерін орап нықтау.
38 self.cb1.pack()
39 self.cb2.pack()
40 self.cb3.pack()
41 
42 # 'ОК' және 'Шығу' батырмаларын құру.
43 self.ok_button = tkinter.Button(self .bottom_frame,
44 text='OK',
45 command=self.show_choice)
46 self.quit_button = tkinter.Button(self .bottom_frame,
47 text='Шығу',
48 command=self.main_window.destroy)
49 



Жалауша батырмалар 
50 # Button элементтерін орап нықтау.
51 self.ok_button.pack(side='left') 
52 self.quit_button.pack(side='left') 
53 
54 # Жақтауларды орап нықтау
55 self.top_frame.pack() 
56 self.bottom_frame.pack() 
57 
58 # Басты циклды іске қосу.
59 tkinter.mainloop() 
60 
61 # show choice әдісі "ОК" батырмасына арналған
62 # кері шақыру функциясы болып табылады.
63 
64 def show_choice(self): 
65 # Хабарламасы бар тіркестік мән жасау.
66 self.message = 'Сіз таңдадыңыз:\n' 



Жалауша батырмалар 
67
68 # Сheckbuttons-тың қандай элементтері таңдалғанын анықтау, 
69 # және тиісті хабарлама жасау.
70 if self.cb_var1.get() == 1: 
71 self.message = self.message + 1\n' 
72 if self.cb_var2.get() == 1: 
73 self.message = self.message + '2\n' 
74 if self.cb_var3.get() == 1: 
75 self.message = self.message + '3\n' 
76 
77 # Ақпараттық диалогтік терезеде хабар шығару.
78 tkinter.messagebox.showinfo('Таңдау', self.message) 
79 
80 # Мygui класының экземплярын жасау.
81 my_gui = MyGUI() 13.13 программа 

нәтижелері



Сұраққа жауап берейік
13.15. Сіз қолданушының мәндер тобы ішінен бір ғана мәнді 

таңдауын қалайсыз. Осы әрекет үшін, радиобатырмалар ма 
немесе жалаушалар ма, қайсы түрі таңдалып алынады? 

13.16. Сіз қолданушының мәндер тобы ішінен кез келген мәндер 
санын таңдауын қалайсыз. Осы әрекетті орындау үшін 
батырмалардың қай түрі қолданылады? 

13.17. Radiobutton элементтері тобында Radiobutton элементінің 
қайсысы таңдалғанын анықтау үшін IntVar объектісі қалай 
пайдаланылады? 

13.18. Checkbutton элементі таңдалғанын анықтау үшін, IntVar 
объектісін қалай қолдануға болады?



3.Canvas интерфейсі элементі арқылы сурет салу

• Canvas интерфейсінің элементі сызықтар, тіктөртбұрыштар, эллипс-
тер, көпбұрыштар және т.с.с. сияқты қарапайым фигураларды салу 
мүмкіндіктерін ұсынады. 

• Canvas интерфейсінің элементі (Холст, Кенеп) - бұл бет жағына қара-
пайым екі өлшемді фигураларды салуға мүмкіндік беретін толтырыл-
маған тікбұрышты аймақ. Бұл дәрісте біз сызықтарды, тіктөртбұрыш-
тарды, эллипстерді, доғаларды, көпбұрыштарды және мәтінді сызуға
арналған canvas әдістерін қарастырамыз.

• Бұл фигураларды салудан бұрын, біз экрандық координаттар жүйе-
сін қарастырып шығайық. Canvas интерфейсі элементінің экрандық
координаттар жүйесі графикалық объектілердің орындарын көрсету
үшін пайдаланылады.



Canvas интерфейсіндегі экрандық координаттар
• Компьютерлік экранға шығарылатын суреттер пикселдер деп 

аталатын кішкентай нүктелерден тұрады. Экрандық координаттар 
жүйесі қосымшаның терезесінде әрбір пикселдің орнын анықтау 
үшін пайдаланылады. Әрбір пикселде Х және У координаттары бар. 
Х координаты – пикселдің көлденең позициясына, ал у координаты 
– тік позициясына сәйкес бағыттарды көрсетіп, (Х, У) түрінде 
жазылады.

• Canvas интерфейс элементінің экрандық координат жүйесінде 
экранның сол жақ жоғарғы бұрышындағы пиксель координаты (0, 
0)-ға тең болады. Х координаты солдан оңға, ал У координаты -
жоғарыдан төменге артып отырады. Терезе ені 640, биіктігі 480 
пиксель, ал терезенің оң жақ төменгі бұрышындағы пиксель
координаттары (639, 479). Терезе ортасындағы пиксель
координаттары - (319, 239) болады. 13.26-суретте терезедегі әр
түрлі пикселдердің координаттары көрсетілген.



13.26-сурет.  Экран терезесіндегі әр түрлі нүктелердегі пикселдер 
координаттары.

Canvas интерфейсіндегі экрандық координаттар



• Canvas интерфейсі элементінің экранда графикалық фигураларды 
салуға арналған көптеген әдістері бар. Біз келесі әдістерді қарас-
тырамыз:

• create_line(); 

• createrectangle(); 

• create_oval(); 

• create_arc(); 

• create_polygon(); 

• create_text(). 

• Осы әдістерді талқыламас бұрын, 13.14 программаны орындайық. 
Онда Canvas интерфейсінің түзу сызықтар салуға арналған элементі 
қарастырылады. 13.27-суретте сол программа экранға шығаратын 
терезе бейнесі көрсетілген.

4.Canvas интерфейсіндегі экрандық координаттар



Canvas интерфейсіндегі экрандық координаттар
1 # Программа 13.14 (draw_line.py) 
2 # Бұл программа Canvas интерфейс элементін көрсетеді.
3 import tkinter 
4 class MyGUI: 
5 def __init__(self) : 
6 # Басты терезені құру.
7 self.main_window = tkinter.Tk()
8 
9 # Canvas интерфейсі элементін құру.

10 self.canvas = tkinter.Canvas(self.main_window, 
11 width=200, height=200)
12 # Екі түзу сызық салу.
13 self.canvas.create_line(0, 0, 199, 199)
14 self.canvas.create_line(199, 0, 0, 199)
15 



16 # Кенепті орап нықтау
17 self.canvas.pack()
18 
19 # Басты циклді іске қосу.
20 tkinter.mainloop()
21 
22 # MyGUI класының экземплярын жасау.
23 my_gui = MyGUI() 

Бұл программадағы 10-11 жолдар canvas 
интерфейсі элементін жасайды. Дөңгелек 
жақшаның ішіндегі бірінші аргумент – self 
.main_window-ға сілтеме болып табылады, 
яғни бұл – интерфейс  элементін қосатын 
жоғарғы контейнер. width=200, height=200 
аргументтері Canvas элементі терезесінің 
көлемін орнатады.  

13.27-сурет. 13.24 программа 
экранға шығатын терезе бейнесі

Canvas интерфейсіндегі экрандық координаттар



• 13 жол түзуді сызу үшін, Canvas элементінің create_line() әдісін ша-
қырады. Бірінші және екінші аргументтер түзудің бастапқы нүкте-
сінің (Х, У) координаттары , үшінші және төртінші аргументтер –
түзудің соңғы нүктесінің (Х, У) координаттары болып табылады.
Осылайша, бұл нұсқау Canvas элементінде (0, 0,) нүктесінен бас-
тап (199, 199) нүктесіне дейін түзу сызады.

• 14 жол да екінші түзу сызу үшін, Canvas элементінің create_line()
әдісін шақырады. Бұл нұсқау Canvas элементінде (199, 0,) нүкте-
сінен бастап (0, 199) нүктесіне дейін түзу сызады.

• 17 жолда бұл элементті терезеде көрінетіндей етіп, Canvas эле-
ментінің pack() әдісін шақырады. 20 жолы tkinter модулінің main-
loop функциясын орындайды.

Canvas интерфейсіндегі экрандық координаттар



5. Түзу сызықтар салу: create_line әдісі()
• create _ line әдісі() кенепте екі немесе бірнеше нүктелер арасында түзу 

кесінділер сызады. Осы әдісті шақырудың жалпы форматы: 
аты_holst.create_line (x1, y1, x2, у2, опциялар ... )

мұндағы х1, y1 аргументтері – түзудің бастапқы, ал х2, у2 аргументтері 
– түзудің соңғы нүктесінің координаттары. Жоғарыдағы формат опция-
ларында осы әдіске берілетін бірнеше міндетті емес атаулы аргумент-
тер көрсетіледі. Олардың кейбіреулерін біз келесі берілетін 13.3-кесте-
де қарастырамыз. 

• Сіздер 13.14 программада create_line() әдісін шақыру мысалдарын көр-
діңіздер. Сол программадағы 13 жол (0, 0,) және (199, 199) нүктелері 
арасында түзу сызық салған болатын: 

self.canvas.create_line(0, 0, 199, 199)
• 13.15 программада да осы әдіс сызықтар салуды көрсетеді. Ол 

программаның 13-жолындағы нұсқау (10, 10), (189, 10), (100, 189) және
(10, 10) нүктелерін қосатын үш кесіндіні бірден сызады. 13.28-суретте 
осы программа экранға шығаратын терезе көрсетілген.



Түзу сызықтар салу: create_line әдісі()
1 Программа 13.15 (draw_multi_lines.py)
2 # Бұл программа бірнеше нүктелерді түзу кесінділермен қосады.
3 import tkinter
4 class MyGUI: 
5 def __init__(self): 
6 # Басты терезені құру.
7 self.main_window = tkinter.Tk() 
8 
9 # Canvas интерфейсінің элементін құру.

10 self.canvas = tkinter.Canvas(self .main_window, 
11                                                               width=200, height=200) 
12 # Бірнеше нүктелерді қосатын түзу кесінділерін сызу.
13 self.canvas.create_line(10,10, 189,10, 100,189, 10,10) 
14 
15 # Кенепті орап нықтау
16 self.canvas.pack()
17



Түзу сызықтар салу: create_line әдісі()
18 # Басты циклді іске қосу.
19 tkinter.mainloop()
20  
21 # Мygui класының экземплярын жасау.
22 my_gui = MyGUI() 

13.28-сурет. 13.15 программа 
шығарған терезе 

Аргумент ретінде координаттары  бар  тізімді немесе 
кортежді беруге болады. Мысалы, 13.15 программа-
дағы 13 жолды төменде келтірілген код фрагменті-
мен ауыстырып, сол нәтижелерді алуға болатын еді: 

points = [10,10, 189,10, 100,189, 10,10] 
self.canvas.create_line(points) 

create_line() әдісіне бірнеше міндетті емес атаулы 
аргументтерді беруге болады. 

13.3-кестеде солардың кейбір жиі қолданылатын-
дары  келтірілген. 



13.3-кесте. Create_line()  әдісі үшін бірнеше міндетті емес аргументтер 
Аргумент Сипаттамасы
аrrоw = 
мәні

Келісім бойынша түзу сызықтардың жебе тәрізді тілсызық көрсеткіштері жоқ,
бірақ бұл аргумент бір немесе екі жаққа бағытталған тілсызық жасап береді.
Түзу басына, соңына не екі жағына да қараған тілсызық (стрелка) қою үшін
аrrow=tk.FIRST, аrrow=tk.LAST, аrrow=tk.BOTH аргументтерін қосыңыз.

dаsh = 
мәні

Бұл аргумент сызықты пунктир (үзік сызық) етеді. Оның мәні – үлгі арқылы
анықталатын бүтін сандар кортежі. Бірінші бүтін сан – сызылатын пикселдер
санын береді де, екінші бүтін сан – бос аралықтағы пикселдер саны, т.с.с.
Мысалы, dash= (5, 2) аргументі, 5 пиксел сызықша салады да, 2 пикселді бос
қалдырады, осылайша түзу кесіндісінің соңына жеткенше қайталанады.

fill = мәні Тіркестік мән арқылы түзудің түсін өзгертеді. Түстердің әр түрлі алдын ала
анықталған аттарын пайдалануға болады. Ең жиі қолданылатын: 'red', 'green',
'bluе ', 'yellow 'және 'cyan'. Егер fill аргументі берілмесе, онда түзудің түсі
келісім бойынша қара болады.

smооth= 
мәні

Әдетте, smooth аргументі False-ке тең, нәтижесінде бұл әдіс көрсетілген түзу
кесінділерді сызады. Егер smooth=True орнатылса, қисық сплайндар
қолданылады.

width= 
мәні

Пикселдер арқылы сызық қалыңдығын бееді. Мысалы, width=5 аргументі
сызық қалыңдығын 5 пиксел етіп салады. Егер бұл параметрді көрсетпесек,
келісім бойынша, түзу қалыңдығы 1 пикселге тең болып алынады.



Сызық түсін, қалыңдығын өзгерту
• Сызық түсін өзгерту: fill='red'

• Сызық қалыңдығын өзгерту: width=3

• 13.5 программадағы 13-жолды былай етіп өзгерту керек: 

self.canvas.create_line(10, 10, 189, 10, 100, 189, 10, 10, fill='red',width=5)



6. Тіктөртбұрыштар салу: create_rectangle әдісі()
• сreate_rectangle() әдісі кенепте тіктөртбұрыш сызады. Бұл әдісті шақы-

рудың жалпы форматы:

кенеп_аты.srеаte rectangle (x1, y1, х2, у2, опциялар... )

• х1 және y1 аргументтері - тіктөртбұрыштың сол жақ жоғарғы бұрышы-
ның, ал х2 және у2 параметрлері - тіктөртбұрыштың оң жақ төменгі
бұрышының координаттары. Жалпы форматтағы опциялар... осы әдіс-
ке жіберуге болатын бірнеше міндетті емес аргументтерді көрсетеді.
Олардың кейбіреулерін біз төмендегі 13.4-кестеде қарастырамыз.

• Келесі 13.16 программадағы 13 жол create_rectangle() әдісін көрсете-
ді. Тіктөртбұрыштың сол жақ жоғарғы бұрышы (20, 20) нүктесінде,
оның оң жақ төменгі бұрышы (180, 180) нүктесінде орналасқан.

• 13.29-суретте осы программа экранға шығаратын терезе көрсетіледі. 



Тіктөртбұрыштар салу: create_rectangle әдісі()
1 # Программа 13.16 (draw_square.py)
2 # Бұл программа Canvas элементінде тіктөртбұрыш сызады.
3 import tkinter
4 class MyGUI: 
5 def __init__(self) : 
6 # Басты терезені құру.
7 self.main_window = tkinter.Tk()
8 
9 # Canvas интерфейсі элементін құру.

10 self.canvas = tkinter.Canvas(self.main_window,
11 width=200, height=200) 
12 # Тіктөртбұрыш салу.
13 self.canvas.create_rectangle(20, 20, 180, 180) 
14 



15 # Кенепті  орап нықтау
16 self.canvas.pack()
17 
18 # Басты циклді іске қосу.
19 tkinter.mainloop()
20   
21 # Mygui класының экземплярын жасау.
22 my_gui = MyGUI() 

Тіктөртбұрыштар салу: create_ rectangle әдісі()

• create_rectangle() әдісіне бірнеше міндетті 
емес атаулы аргументтерді беруге болады. 

• Келесі беттегі 13.4-кестеде олардың кейбір 
ең жиі қолданылатындары  келтірілген. 13.29-сурет. 13.16 программа 

шығарған терезе 



13.4-кесте. Create_rectangle()  әдісі үшін бірнеше міндетті емес аргументтер 
Арrумент Сипаттамасы
dаsh=

мәні
Бұл аргумент тіктөртбұрыштың контурын пунктир сызықша етеді. Оның мәні –
шаблон тағайындайтын бүтін сандардың кортежі. Бірінші бүтін сан сызылған
пикселдердің санын, екінші бүтін сан – бос қалатын пикселдердің санын
көрсетеді. Мысалы, dash = (5, 2) аргументі 5 пиксел сызықша салады, 2 пик-
селді бос қалдырып, ары қарай контур тұйықталғанынша қайталайды.

fill=
мәні

Тіктөртбұрыштың толтырылған аймағының түсін анықтайды. Бұл аргументтің
мәні - тіркестік мән түріндегі түс атауы. Түстердің әр түрлі алдын ала анықтал-
ған аттарын пайдалануға болады. Ең жиі қолданылатындары: 'red', 'green',
'bue', 'yellow' және 'cyan'. Егер fill аргументі көрсетілмесе, онда тіктөртбұрыш
іші бос болып тұрады.

оutlinе=
мәні

Тіркестік мән арқылы тіктөртбұрыш контурының түсін көрсетеді. Түстердің әр
түрлі алдын ала анықталған аттарын пайдалануға болады. Ең жиі қолданы-
латын түстер: 'red', 'green', 'buе ', 'yellow 'және 'cyan'. Егер fill аргументі
көрсетілмесе, онда түзудің түсі келісім бойынша қара болады.

width=
мәні

Пикселдер арқылы тіктөртбұрыш контуры сызығының қалыңдығын анық-
тайды. Мысалы, width=5 аргументі қалыңдығы 5 пиксел сызық салады. Егер
бұл параметр көрсетілмесе, келісім бойынша, тіктөртбұрыш контуры
сызығының қалыңдығы 1 пиксел болады.



• Мысалы, 13.16 программадағы 13-жолды былай етіп өзгертсеңіз: 

self.canvas.create_rectangle(20, 20, 180, 180, dash=(5, 2), width=3) 

онда программа сызықшаларының ені 3 пиксел болатын пунктирлі 
сызықтардан тұратын контуры бар тіктөртбұрыш салады. 

• Бұлай өзгертілген жағдайдағы программа 
нәтижесі 13.30-суретте көрсетілгендей түр-
дегі тіктөртбұрыш салып береді. 

Тіктөртбұрыштар салу: create_rectangle әдісі()

13.30-сурет. 13.16-программада сызылған 
тіктөртбұрыш контурының ені 3 пиксел болатын 

пунктир сызықшалардан тұратын нұсқасы



Қосымша аргументтерді пайдану
• Төртбұрыш түсін, ішін, сызық қалыңдығын өзгерту үшін 13-жолды  

өзгерту керек: 

self.canvas.create_rectangle(20, 20, 180, 180, fill= 'yellow', width=3, outline= 'red')



• Create_oval() әдісі овал, яғни эллипс сызады. Осы әдісті қолданудың 
жалпы форматы:
кенеп_аты.сrеаtе_оvаl(х1, y1, х2, у2, параметрлері ... ) 
кенеп_аты.сrеаtе_оvаl(х1, y1, х2, у2, опциялар ... ) 

7. Эллипстер салу: create_oval әдісі()

• Бұл әдіс аргумент ретінде координаталары бе-
рілген тіктөртбұрыш ішінде орналасатын эллипс 
сызып береді. Мұндағы (x1, y1) – тіктөртбұрыш-
тың сол жақ жоғарғы бұрышының, ал (x2, y2) –
оң жақ  төменгі  бұрышының  координаттары 
болып табылады (13.31-сурет). 

• Жалпы форматтағы опциялар ... осы әдіске бері-
луі мүмкін бірнеше атаулы аргументтерді көрсе-
теді. Олардың кейбіреулерін біз төмендегі 13.5 
кестеде қарастырамыз. 13.31-сурет. Тіктөртбұрыш ішінде 

эллипсті орналастыру



• Келесі 13.17 программа  create_oval() әдісін 13-14-жолдарда көр-
сетеді. 13-жолда сызылған бірінші эллипс, сол жақ жоғарғы бұры-
шы (20, 20)  мен оң жақ төменгі бұрышы (70, 70) координаттары-
мен берілген тіктөртбұрыш ішіне орналасады. 

• 14-жолда сызылған екінші эллипс, жоғарғы 
сол жақ бұрышы (70,70) мен төменгі оң жақ 
бұрышы (100,100) координаттарымен беріл-
ген тіктөртбұрыш ішінде орналасады. 

• 13.32 суретте, осы программа экранға шыға-
ратын терезе көрсетілген.

Эллипстер салу: create_oval әдісі()

13.32-сурет. 13.17 программа экранға 
шығаратын терезе бейнесі



1 # Программа 13.17. (draw_ovals.py)
2  # Бұл программа Canvas элементінде екі эллипс сызады.
3 import tkinter 
4 class MyGUI: 
5 def __init__(self): 
6 # Негізгі терезені құру.
7 self.main_window = tkinter.Tk()
8 
9 # Canvas элементі интерфейсін құру.
10 self.canvas = tkinter.Canvas(self.main_window,
11 width=200, height=200)
12 # Екі эллипс сызу.
13 self.canvas.create_oval(20,20, 70,70)
14 self.canvas.create_oval(100,100, 180,130)
15 

Эллипстер салу: create_oval әдісі()



16 # Кенепті  орап нықтау
17 self.canvas.pack()
18 
19 # Басты циклды іске қосу.
20 tkinter.mainloop()
21 
22 # МyGUI класының экземплярын жасау.
23 my_gui = MyGUI() 

• сreate_oval()  әдісіне   бірнеше міндетті емес
атаулы аргументтер беруге болады. 13.5 кес-
теде, солардың ең  жиі  қолданылатындары 
көрсетілген.

• Эллипс орнына шеңбер сызу үшін сыртқы
тіктөртбұрыш орнына квадрат алу керек.

Эллипстер салу: create_oval әдісі()

13.32-сурет. 13.17 программа 
экранға шығаратын терезе



13.5 кесте. Create_oval() әдісі үшін міндетті емес аргументтер 
Арrумент Сипаттамасы
dаsh =

мәні
Бұл аргумент эллипс контурын пунктир сызықшалармен салады. Оның мәні – үлгі
арқылы анықталатын бүтін сандар кортежі. Бірінші бүтін сан – сызылатын пиксел-
дер санын береді де, екінші бүтін сан – бос аралықтағы пикселдер саны және т.с.с.
жалғаса береді. Мысалы, dash= (5, 2) аргументі, 5 пиксель сызықша салады да, 2
пикселді бос қалдырады, осылайша олар контур тұйықталғанша қайталанады.

fill =
мәні

Эллипсті толтыруға болатын түсті анықтайды. Бұл аргументтің мәні тіркес мәні
ретінде түс атауы болып табылады. Сіз алдын ала анықталған түрлі түсті атауларды
қолдана аласыз. Бұлардың ең жиі қолданылатындары: 'red', 'green', 'bluе', 'yellow',
'cyan'. Егер fill аргументін алып тастайтын болсақ, онда элипс іші бос болады.

оutlinе =
мәні

Эллипс контурының түсі тіркес мәні ретінде анықталады. Сіз алдын ала анық-
талған түрлі түсті атауларды қолдана аласыз, жалпы қосымшаларда олардың
толық тізімі беріледі. Мұнда ең жиі қолданылатындары: 'red', 'green', 'blue',
'yellow', 'cyan'. Егер outline аргументін алып тастайтын болсақ, онда эллипс конту-
рының түсі, келісім бойынша, қара түсті болады.

width =   
мәні

Эллипс контуры сызықтарының енін пикселмен беріледі. Мысалы, width=5
аргументі, эллипсті қалыңдықтары 5 пиксел болатын сызықтармен салады. Егер
ол көрсетілмесе, келісім бойынша, контур сызығының ені 1 пиксел болады.



• Мыналардың түстерін тағы басқа түстерге ауыстырыңыздар.

• Бір терезеге бір эллипстен салыңыздар

• Шеңбер салу керек.

Эллипстер салу: create_oval әдісі()



• Create_arc() әдісі доға сызады. Бұл әдісті шақырудың жалпы форматы:
кенеп_аты.сrеаtе_arc(x1,y1,х2,у2, start=бұрыш, ехtеnt=ені, опциялар...) 

• Бұл әдіс эллипстің бөлігі болатын доға сызады. Эллипс координаталар 
арқылы берілген тіктөртбұрыш ішіне орналасуы тиіс. Мұнда да  (х1, y1) 
– төртбұрыштың сол жақ жоғарғы бұрышының, (х2, у2) – төртбұрыштың 
оң жақ төменгі бұрышының координаталары. 

• start = бұрыш аргументі доғаның басы ретінде берілген бұрышты орна-
тады, ехtеnt = ені  аргументі доғаның ұзындығын сағат тіліне қарсы бұ-
рыш ретінде береді. Мысалы, start = 90 аргументі доғаның 90° бастала-
тындығын, extent = 45 аргументі доғаның сағат тіліне қарсы 45° бұрыш-
қа сәйкес болуы керек екендігін анықтайды (13.33-сурет, келесі бетте).

• Жалпы форматтағы опциялар... осы әдіске берілуі мүмкін, бірақ мін-
детті емес атаулы аргументтерді анықтайды. Олардың кейбірін біз 
13.6 кестеде қарастырамыз. 

8. Доғалар салу: create_oval әдісі()



• Келесі 13.18 программа create_arc() әдісі жұмысын көрсетеді. Оның 
13 жолында, төртбұрыштың сол жақ жоғарғы бұрышы - (10, 10), оң 
жақ төменгі бұрышы – (190, 190) координаттарымен шектелген эл-
липс доғасы  салынған. Доға 45 ° -тан басталып, 30°-қа дейін созы-
лады. 13.34 суретте  экранға осы прграмманы  көрсететін  терезе 
бейнесі көрсетілген. 

Доғалар салу: create_oval әдісі()

13.33-сурет. Эллипсті салу параметрлері              13.34-сурет. 13.18 программа экранға 
шығаратын терезе

градус

градус



1 # Программа 13.18. (draw_arc.py)

2 # Бұл прграмма Canvas элементінде доға сызады.

3 import tkinter 

4 class MyGUI: 

5 def __init__(self): 

6 # Негізгі терезені құру.

7 self.main_window = tkinter.Tk()

8 

9 # Canvas элементінің интерфейсін құру.

10 self.canvas = tkinter.Canvas(self.main_window,

11 width=200, height=200)

Доғалар салу: create_oval әдісі()



12 # Доға сызу.
13 self.canvas.create_arc(10, 10, 190, 190, start=45, extent=30)
14 
15 # Кенепті орап нықтау
16 self.canvas.pack()
17 
18 # Басты циклді іске қосу.
19 tkinter.mainloop() 
20 
22 # МyGUI класының экземплярын жасау.
22 my _gui = MyGUI () 

Create_oval() әдісіне міндетті емес, бірнеше атаулы аргументтер беруге 
болады. 13.6 кестеде солардың ең жиі қолданылатындары көрсетілген.

Доғалар салу: create_oval әдісі()



13.6 кесте. Create_arc() әдісі үшін міндетті емес аргументтер 
Аргумент Сипаттамасы
dаsh =

мәні
Бұл аргумент доға контурын пунктир етеді. Оның мәні – үлгі арқылы
анықталатын бүтін сандар кортежі. Бірінші бүтін сан – сызылатын пикселдер санын
береді де, екінші бүтін сан – бос аралықтағы пикселдер саны, т.с.с. Мысалы, dash=
(5, 2) аргументі, 5 пиксель сызықша салады да, 2 пикселді бос қалдырады,
осылайша олар контур тұйықталғанша қайталанады.

fill =
мәні

Эллипс доғасы ішін толтыруға болатын түсті анықтайды. Бұл аргументтің мәні тіркес
мәні ретінде түс атауы болып табылады. Сіз алдын ала анықталған түрлі түсті
атауларды қолдана аласыз. Бұлардың ең жиі қолданылатындары: 'red', 'green',
'bluе', 'yellow', 'cyan'. Егер fill аргументін алып тастайтын болсақ, онда доға іші бос
болады.

оutlinе =
мәні

Доға контуры болатын түсті анықтайды. Бұл аргументтің мәні тіркес мәні ретінде түс
атауы болып табылады. Сіз алдын ала анықталған түрлі түсті атауларды қолдана
аласыз. Бұлардың ең жиі қолданылатындары: 'red', 'green', 'bluе', 'yellow', 'cyan'. Егер
fill аргументін алып тастайтын болсақ, онда доға контуры қара болады.

stуlе =
мәні

Доғаның стилін анықтайды. Style аргументі келесі үш мәннің біреуі болуы
мүмкін: tkinter.PIESLICE, tkinter.ARC немесе tkinter.CHORD (13.7 кестені қараңыз)

width =
мәні

Доға контуры сызығының қалыңдығын пикселмен анықтайды. Мысалы, width=5
аргументі қалыңдығы 5 пиксел болатын контур сызықтарын салады. Ол көрсе-
тілмесе, келісім бойынша, эллипс контуры қалыңдығы 1 пиксел болады.



Доғалар салу: create_oval әдісі()
Сызылатын доғаның үш стилінің бірі (13.7 кесте) stуlе=мәні аргументі-
мен көрсетіледі. Егер ол берілмесе, келісім бойынша, tkinter.PIESLICE
типі қолданылады. 13.35-суретте (келесі бетте) доғаның әр түрлі тип-
тері келтірілген.

13.7 кесте. Доғаның түрлері
Аргумент style Сипаттамасы

style=tkinter.PIESLICE Көбінесе доғаның осы түрі (келісім бойынша да) қол-
данылады. Доғаның екі шеткі нүктелерінен ортадағы
нүктеге (центрге) дейін кесінділер сызылады. Осының
нәтижесінде доға шеңбер секторы ретінде қалыптасады.

style=tkinter.ARC Доғаның шеткі нүктелерін центрмен қосатын сызық
болмайды. Тек доғаның өзі ғана көрсетіледі.

style=tkinter.CHORD Доғаның екі шеткі нүктелерінің арасын түзу сызық
(хорда) қосып тұрады.



13.35 сурет. Доғаның түрлері

13.36 сурет. 13.19 программа экранға шығаратын терезе

Доғалар салу: create_oval әдісі()



1 # Проrрамма 13.19 (draw_piechart.py) 
2 # Бұл программа Canvas элементінде дөңгелек диаграмма салады.
3 import tkinter 
4 class MyGUI: 
5 def __init__(self): 
6 self.__CANVAS_WIDTH = 320 # Кенеп ені
7 self.__CANVAS_HEIGHT = 240 # Кенеп биіктігі 
8 self.__X1 = 60 # тіктөртбұрыштың сол жақ жоғарғы Х координатасы 
9 self.__Y1 = 20 # тіктөртбұрыштың сол жақ жоғарғы У координатасы 

10 self.__X2 = 260       # тіктөртбұрыштың оң жақ төменгі Х координатасы 
11 self.__Y2 = 220       # тіктөртбұрыштың оң жақ төменгі У координатасы
12 self.__PIE1_START = 0 # 1 сектордың бастапқы бұрышы

Доғалар салу: create_oval әдісі()



Доғалар салу: create_oval әдісі()

13 self.__PIE1_WIDTH = 45 # 1 сектор ұзындығы 

14 self.__PIE2_START = 45 # 2 сектордың бастапқы бұрышы

15  self.__PIE2_WIDTH 90 # 2 сектор ұзындығы 

16  self. __PIE3_START = 135 # 3 сектордың бастапқы бұрышы 

17  self. __PIE3_WIDTH = 120 # 3 сектор ұзындығы 

18  self. __PIE4_START = 255 # 4 сектордың бастапқы бұрышы 

19  self. __PIE4_WIDTH = 105 # 4 сектор ұзындығы

20 

21  # Басты терезені құру.

22 self.main_window = tkinter.Tk()

23 



24 # Canvas интерфейсінің элементін жасау.
25 self.canvas = tkinter.Canvas(self.main_window,
26  width=self.__CANVAS_WIDTH,
27 height=self.__CANVAS_HEIGHT)
28 
29 # 1 секторды сызу.

30 self.canvas.create_arc(self.__X1, self.__Y1, self.__X2,

31 self.__У2, start=self.__PIE1_START,

32 extent=self.__PIE1_WIDTH,

33 fill='red')

34 

35 # 2 секторды сызу.

36 self.canvas.create_arc(self.__X1, self.__Y1, self.__X2,

Доғалар салу: create_oval әдісі()



Доғалар салу: create_oval әдісі()
37 self.__У2, start=self.__PIE2_START,
38 extent=self.__PIE2_WIDTH,
39 fill='green')
40 
41 # 3 секторды сызу.
42 self.canvas.create_arc(self.__X1, self.__Y1, self.__X2,
43 self.__Y2, start=self.__PIEЗ_START,
44 extent=self.__PIE3__WIDTH,
45 fill='black')
46 
47 # 4 секторды сызу.
48 self.canvas.create_arc(self.__X1, self.__Y1, self.__X2,
49 self.__У2, start=self.__PIE4_START,
50 extent=self.__PIE4_WIDTH,
51 fill='yellow') 



Доғалар салу: create_oval әдісі()
52 

53 # Кенепті орап нықтау.

54 self.canvas.pack()

55 

56 # Басты циклді іске қосу.

57 tkinter.mainloop()

58 # MyGUI класы экземплярын құру

60 my_gui = MyGUI() 

13.36 сурет. 13.19 программа 

экранға шығарған терезе



Доғалар салу: create_oval әдісі()
• Енді осы 13.19 программадағы MyGUI класының _init_() әдісін талқылайық: 

• 6 және 7 жолдар Canvas интерфейс элементінің ені мен биіктігін береді. 
• 8-11 жолдар әрбір доғаның өзара бөлінгенін шектейтін тіктөртбұрыштың 

сол жақ жоғарғы және оң жақ төменгі бұрыштарының координаталарының 
атрибуттарын береді.

• 12-19 жолдар дөңгелек секторының әрбір бастапқы бұрышы мен сектор 
ұзындығының атрибуттарын береді. 

• 22 жол басты терезені , ал 25-27 жолдар - Canvas интерфейсінің элементін 
жасайды. 

• 30-33 жолдар дөңгелектің бірінші секторын жасап, оған қызыл түс орнатады. 
• 36-39 жолдар дөңгелектің екінші секторын жасайды, оған жасыл түс  

орнатады. 
• 42-45 жолдары дөңгелектің үшінші секторын жасайды, оған қара түс орнатады.
• 48-51 жолдары дөңгелектің төртінші секторын жасайды, оған сары түс 

орнатады. 
• 54-жол Canvas элементін тығыздап нықтайды, оның ішкі мазмұнын көрінетін 

етеді және 57-жол tkinter модулінің mainloop функциясын іске қосады.



• Create_polygon() әдісі Canvas элементінде тұйық көпбұрышты сызады.
Көпбұрыш бір-бірімен байланысқан көптеген кесінділерден тұрады. Екі
кесінді қосылған нүкте көпбұрыштың төбесі деп аталады. Көпбұрышты
салу әдісін шақырудың жалпы форматы :

кенеп_аты.create_polygon (x1, y1, x2, у2, опциялар ... )

х1 және y1 аргументтері – бұл көпбұрыштың бірінші төбесінің коорди-
наттары , х2 және у2 - екінші төбесінің (Х, У) координаттары, т.с.с. Бұл
әдіс соңғы төбеден бірінші төбеге кесінді жүргізу арқылы көпбұрышты
автоматты түрде тұйықтайды. Жалпы форматтағы опциялар... осы әдіске
жіберуге болатын бірнеше міндетті емес атаулы аргументтерден тұрады.
Олардың кейбіреулерін біз 13.8-кестеде қарастырамыз.

• 13.20 программа create_polygon() әдісін қолдануды көрсетеді. 13 және
14-жолдардағы нұсқаулық сегіз төбесі бар көпбұрыш сызады. Оның
бірінші төбесінің координаты – (60 , 20), екінші төбесінікі – (100, 20) және
т.с.с. кете береді (13.37-сурет). 13.38-суретте осы прорамма экранға
шығаратын терезе көрсетілген.

9.Көпбұрыштар салу: create_polygon әдісі()



13.37 сурет. Көпбұрыш төбесінің координаталары

Бірінші нүкте Екінші нүкте

Үшінші нүкте

Төртінші нүкте

Бесінші нүктеАлтыншы нүкте

Жетінші нүкте

Сегізінші нүкте

Create_polygon әдісі 
көпбұрышты автоматты түрде 

тұйықтайды

Көпбұрыштар салу: create_polygon әдісі()



1 # Программа 13.20 (draw_polygon.py)

2 # Бұл программа Canvas элементінде көпбұрышты салады.

3 import tkinter 

4 class MyGUI: 

5 def __init__(self) : 

6 # Басты терезені құру.

7 self.main_window = tkinter.Tk() 

8 

9 # Canvas интерфейсінің элементін құру.

10 self.canvas = tkinter.Canvas(self.main_window, width=160,

11 width=160, height=160)

Көпбұрыштар салу: create_polygon әдісі()



12 # Көпбұрыш салу.
13 self.canvas.create_polygon(60, 20, 100, 20, 140, 60, 140,
14 100, 100, 140, 60, 140, 20, 100,
15 20, 60) 
16 # Кенепті орап нықтау.
17 self.canvas.pack() 
18 
19 # Басты циклді қосу.
20 tkinter.mainloop()
21 
22 # MyGUI класының экземплярын құру.
23 my_gui = MyGUI() 

Create_polygon() әдісіне бірнеше міндетті
емес атаулы аргументтерді беруге болады. 

13.8-кестеде солардың кейбір жиі қолда-
нылатындары  келтірілген. 

Көпбұрыштар салу: create_polygon әдісі()

13.38 сурет. 13.20 программа 
экранға шығаратын терезе



Create_polygon() әдісі үшін қосымша аргументтер
Аргумент Сипаттамасы
dаsh =

мәні
Бұл аргумент көпбұрыш контурын пунктир етеді. Оның мәні – үлгі арқылы
анықталатын бүтін сандар кортежі. Бірінші бүтін сан – сызылатын пикселдер санын
береді де, екінші бүтін сан – бос аралықтағы пикселдер саны, т.с.с. Мысалы, dash=
(5, 2) аргументі, 5 пиксель сызықша салады да, 2 пикселді бос қалдырады,
осылайша олар контур тұйықталғанша қайталанады.

fill =
мәні

Көпбұрышты толтыруға болатын түсті анықтайды. Бұл аргументтің мәні тіркес мәні
ретінде түс атауы болып табылады. Сіз алдын ала анықталған түрлі түсті атауларды
қолдана аласыз. Бұлардың ең жиі қолданылатындары: 'red', 'green', 'bluе', 'yellow',
'cyan'. Егер fill аргументін алып тастасақ, онда көпбұрыш іші қара болады.

оutlinе =
мәні

Көпбұрыш контурының түсін анықтайды. Бұл аргументтің мәні тіркес мәні ретінде
түс атауы болып табылады. Сіз алдын ала анықталған түрлі түсті атауларды қолдана
аласыз. Бұлардың ең жиі қолданылатындары: 'red', 'green', 'bluе', 'yellow', 'cyan'. Егер
fill аргументін алып тастайтын болсақ, онда көпбұрыш контуры қара болады.

smooth =
мәні

Бұл мән көрсетілмесе, False болып саналады да, нүктелер түзу сызықтармен
қосылады. smooth=True болса, онда көпбұрыш төбелері доға тәрізденіп,
майысқан сплайндар түрінде болады.

width =
мәні

Көпбұрыш контуры сызығының қалыңдығын пикселмен анықтайды. Мысалы,
width=5 аргументі ені 5 пиксель болатын контур сызығын салады. Ол
көрсетілмесе, келісім бойынша, көпбұрыш контуры сызығының ені 1 пиксельді
құрайды.



20,60,fill='yellow', outline='red',width=3

20,60,fill='green', 
outline='red',width=3

20, 60,dash=(5,2),fill='green',
outline='red',width=3)

Create_polygon() әдісі үшін қосымша аргументтер

Қосымша аргументтерді пайдалану үшін, 13.20-программаның 15-жолын 
былай өзгерттік:



• Canvas интерфейс элементінде мәтін жазу үшін create text () әдісі
қолданылады. Бұл әдісті шақырудың жалпы форматы:

кенеп_аты.сrеаtе_tехt (х, у, tехt=мәтін, опциялар ... )

х және у аргументтері – мәтін енгізу нүктесінің (Х, У) координаттары,
tехt=мәтін аргументі көрсетілетін мәтінді анықтайды. Келісім бойын-
ша, мәтін көлденең және тік бағытта кірістіру нүктесін ортаға ала оты-
рып, орналастырылады. Жоғарыда келтірілген жалпы форматтағы
опциялар... осы әдіске жіберуге болатын бірнеше міндетті емес аргу-
менттер ретінде беріледі. Олардың бірсыпырасы келесі 13.9-кестеде
қарастырылады.

• Төмендегі 13.21 программа create_text () әдісі жұмысын көрсетеді.
Оның 13-жолы терезенің ортасындағы координаттары (100, 100)
болатын нүктеде 'Әлемге сәлем!' мәтінін шығарады. 13.39-суретте
осы терезе бейнесі көрсетілген.

10. Мәтін салу: create_text әдісі()



1 # Программа 13.21 (draw_text.py) 

2 # Бұл программа мәтінді Canvas элементіне енгізеді.

3 import tkinter  

4 class MyGUI: 

5 def init (self): 

6 # Басты терезе құру.

7 self.main_window = tkinter.Tk()

8 

9 # Canvas интерфейсі элементін құру.

10 self.canvas = tkinter.Canvas(self.main_window,

11 width=200, height=200)

Мәтін салу: create_text әдісі()



12 # Мәтінді терезенің ортасында көрсету.
13 self.canvas.create_text(100, 100, text='Әлемге сәлем!')
14 
15 # Кенепті  орап нықтау
16 self.canvas.pack()
17 
18 # Басты циклді іске қосу.
19 tkinter.mainloop()
20 
21 # MyGUI класының экземплярын құру.
22 my_gui = MyGUI () 

Мәтін салу: create_text әдісі()

13.39-сурет. 13.21 программасы  
экранға шығаратын терезе



Create_text() әдісі үшін қосымша аргументтер
Аргумент Сипаттамасы
anchor=

мәні
Бұл аргумент мәтінді оның қойылу нүктесіне байланысты қалай орналасатынын
көрсетеді. Келісім бойынша, байланыстыру anchor мәні – tkinter.CENTER, мәтін
қойылу нүктесін ортаға ала отырып орналасады. Оны басқа бірнеше мәнге
өзгертуге болады, 13.10 кестені қараңыз.

fill =
мәні

Мәтін түсін анықтайды. Бұл аргументтің мәні тіркес мәні ретінде түс атауы болып
табылады. Сіз алдын ала анықталған түрлі түсті атауларды қолдана аласыз. Бұлар-
дың ең жиі қолданылатындары: 'red', 'green', 'bluе', 'yellow', 'cyan'. Егер fill аргу-
ментін алып тастасақ, онда көпбұрыш іші қара болады.

font =
мәні

Стандартты қаріп түрін өзгерту үшін tkinter.font.Font объектісін жасап, оны font
аргументінің мәні ретінде беру керек (қаріптерді қолдану кейін айтылады)

justify =
мәні

Егер бірнеше жол мәтін шығарылатын болса, онда бұл аргумент жолдарды туралау
тәсілін береді. Оның мүмкін мәндері: tk.LEFT, tk.CENTER, tk.RIGHT. Келісім бойынша,
tk.LEFT мәәні қолданылады.

Мәтінді кірістіру нүктесіне қатысты тоғыз түрлі тәсілмен орналастыруға болады. Мәтін-
нің орналасу позициясын өзгерту үшін аnсhог=мән аргументі қолданылады. Бұл аргу-
менттің әр түрлі мәндері 13.10-кестеде көрсетілген. Келісім бойынша, tkinter. CENTER 
мәні қолданылады.



Мәтінді орналастыруды байланыстыру мәндері
Аnchor аргументі Сипаттамасы
anchor=tkinter.CENTER Мәтінді кірістіру нүктесі маңына көлденең және тік бағытта цен-

трлеп орналастыру позицияларын анықтайды. Келісім бойынша, 
осы көрсетілген орналастыру нұсқасы қолданылады.

anchor=tkinter.NW Кірістіру нүктесі мәтіннің сол жақ жоғарғы бұрышында (сол-
түстік-батысында) тұратындай етіп орналастырады.

anchor=tkinter.N Кірістіру нүктесі мәтіннің жоғарғы шетінің ортасында (солтүсті-
гінде) тұратындай етіп орналастырады.

anchor=tkinter.NE Кірістіру нүктесі мәтіннің оң жақ жоғарғы бұрышында (солтүс-
тік-шығысында) тұратындай етіп орналастырады.

anchor=tkinter.W Кірістіру нүктесі мәтіннің сол жақ шетінің ортасында (батысын-
да) тұратындай етіп орналастырады.

anchor=tkinter.E Кірістіру нүктесі мәтіннің оң жақ шетінің ортасында (шығысын-
да) тұратындай етіп орналастырады.

anchor=tkinter.SW Кірістіру нүктесі мәтіннің сол жақ төменгі бұрышында (оңтүс-
тік-батысында) деп көрсетеді.

anchor=tkinter.S Кірістіру нүктесі мәтіннің төменгі шетінің ортасында (оңтүсті-
гінде) тұратындай етіп орналастырады.

anchor=tkinter.SE Кірістіру нүктесі мәтіннің оң жақ төменгі бұрышында (оңтүстік-
шығысында) тұратындай етіп орналастырады.



Бұл мәтін tkinter. CENTER мәнін пайдаланады

Бұл мәтін tkinter.NW мәнін пайдаланады

Бұл мәтін tkinter.N мәнін пайдаланады

Бұл мәтін tkinter.NE мәнін пайдаланады

Бұл мәтін tkinter.CENTER мәнін пайдаланады

Бұл мәтін tkinter.CENTER мәнін пайдаланады

Бұл мәтін tkinter.SW мәнін пайдаланады

Бұл мәтін tkinter.S мәнін пайдаланады

Бұл мәтін tkinter.SE мәнін пайдаланады

Мәтін салу: create_text әдісі()

°
°

°
°

°
°

°
°

°
13.40-сурет. Кірістіру нүктесі мен мәтінді байланыстыру



• Create text() әдісіне қолданылатын қаріп Font объектісін 
жасау және оны font= аргументі ретінде беру арқылы 
қойылады. Font класы tkinter.font модулінде орналасқан, 
сондықтан төмендегі import нұсқауын қосу қажет:

import tkinter.font

• Helvetica қаріпін 12 пункт өлшемімен көрсететін Font
объектісін құру мысалы мынадай болады:

myfont = tkinter.font.Font(family='Helvetica', size='12')

• Font объектісін құру кезінде,  13.11-кестеде келтірілген кез 
келген атаулы аргументке арналған мәндерді беруге болады. 

11. Мәтінді баптап орналастыру



Аргумент Сипаттамасы

fаmilу=мәні Бұл аргумент – қаріптер тобы атауын көрсететін тіркестік
мән, атап айтқанда, 'Arial', 'Courier', 'Helvetica', 'Тімеѕ New
Roman' және т.б.

sizе= мәні Бұл аргумент қаріп өлшемін нүктелермен беретін бүтін сан

wеight= мәні Бұл аргумент қаріп қалыңдығын көрсетеді. Рұқсат етілген
тіркестік мәндер 'bold' және 'normal' болып табылады

slаnt= мәні Бұл аргумент қаріптің қиғаштала орналасуын көрсетеді.
Қаріптің курсив түрінде көрінуі үшін 'italic 'мәнін енгізу
керек. Қаріп тік болуы үшін 'roman' мәнін көрсету керек.

underline= мәні Мәтіннің асты сызылғандай көрінуі үшін 1 мәнін енгізу
керек, әйтпесе 0 мәнін көрсету керек

overstrike= мәні Мәтін белінен сызылғандай түрде көрінуі үшін 1 мәнін
енгізу керек, әйтпесе 0 мәнін көрсету керек

Мәтінді баптап орналастыру

13.11-кесте. Font класына арналған атаулы аргументтер



• Қол жетімді қаріп аттары қолданылатын амалдық жүйеге 
байланысты әр түрлі болады. Сіз орнатқан қаріптер тізімін алу 
үшін Python қабатшасында төмендегі нұсқауларды енгізу керек:

>>> import tkinter 

>>> import tkinter.font 

>>> tkinter.Tk() 

<tkinter.Tk object .> 

>>> tkinter.font.families() 

• 13.22 программасында 18 тармақты өлшемі бар Helvetica 
шрифтімен қалың мәтінді шығару мысалы келтірілген. 13.41-
суретте осы прорамманы экранға шығаратын терезе көрсетілген

Мәтінді баптап орналастыру



1 # Программа 13.22 (font_demo.py)
2 #  Бұл программа мәтінді Canvas элементіне енгізеді.
3 import tkinter 3 import tkinter.font 4 
4 class MyGUI: 
6 def __init__(self): 
7 # Басты терезе құру.
8 self.main_window = tkinter.Tk()
9 
10 # Canvas интерфейсінің элементін құру.
11 self.canvas = tkinter.Canvas(self.main_window, width=200,
12 height=200)
13 # Font объектісін құру
14 myfont = tkinter.font.Font(family='Helvetica', size=18,
15 weight= 'bold')

Мәтінді баптап орналастыру



16 # Кішігірім мәтінді көрсету

17 self.canvas.create_text(100, 100, tехt='Әлемге сәлем!',

18 font=myfont)

19 # Кенепті орап нықтау

20 self.canvas.pack()

21 

22 # Басты циклді іске қосу.

23 tkinter.mainloop()

24 

25 # MyGUI класының экземплярын құру.

26 my_gui = MyGUI() 

Мәтінді баптап орналастыру

13.41-сурет. 13.22 программасы  
экранға шығаратын терезе



Сұраққа жауап берейік
13.19. Canvas интерфейсі элементі координаталарының экрандық 
жүйесіндегі терезенің сол жақ жоғарғы бұрышындағы пикселдің 
координаттары қандай?

13.20. Егер ені 640 және биіктігі 480 пиксель болатын Canvas 
интерфейс элементіне экрандық координат жүйесін қолдансаңыз, оң 
жақ төменгі бұрыштағы пикселдің координаттары қандай болады?

13.21. Canvas интерфейс элементінің экрандық координат жүйесі 
тасбақа графикасында қолданылатын декарт координаталар 
жүйесінен немен ерекшеленеді?

13.22. Canvas интерфейсі элементінің қандай әдістерін төменде 
келтірілген фигуралар түрлерінің әрқайсысына пайдалануға болады?

а) дөңгелек; б) шаршы; в) тіктөртбұрыш; г) тұйық алты қырлы фигура; 
д) эллипс;    е) доға.
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