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1. Файлдар туралы
• Программалар мен мәліметтер көбінесе дискілердегі, флеш-кар-

талардағы және компьютер жадындағы файлдарда сақталады.

• Файл – бұл белгілі бір атау беріліп сақталған мәліметтердің 
біркелкі жиыны.

• Файл программадан немесе оларға қажетті берілген мәліметтер 
тобынан, мәтіннен, суреттен тұруы мүмкін. Дискіде аттары әртүр-
лі көптеген файлдар болады. Файлдың толық атауы екі бөліктен 
құралады: аты және типі.

• Windows ортасында файл типі оның ішіндегі мәліметке сәйкес 
қысқартылған сөзбен немесе суреттік белгішемен (значок) 
беріледі. Мысал: Text.doc, prog.txt, alibek1.pas, lab2.py



Файл атрибуттары
• Файл атрибуттары деп дискіде сақталып тұратын файлдың сипаттамаларын 

айтады. Жалпы атрибут файл қасиеттерiн анықтайтын параметрлер, олар 

төртеу: 

1. Файл аты мен типі; 

2. Файлдың жазылған немесе соңғы өзгертілген мерзімі (дата мен уақыты); 

3. Файлдың байтпен берілген көлемі; 

4. Файлдың қорғаныс деңгейлері (маңыздылығы): 

o Архивтi (Archive) файл – өзгертуге, өшіруге болады; 

o Тек оқу үшiн (Read only) қолданылатын файл; 

o Жасырын (Hidden) сақталатын, бірақ көрсетілмейтін файл; 

o Жүйелік (System) тек оқылатын, әрі  жасырын сақталатын файлдар, 

олар – компьютердің жұмыс істеуіне керекті файлдар. 



Файлдарды топтап белгілеу

• Кейде файлдардың біреуін емес, қатар орналасқан бірнешеуін 

топтауға тура келеді. Мұны файлдың атына шаблондарды не 

нұсқаларды, яғни * және ? белгілерін қою арқылы істеуге болады.

• * – файлдың атындағы кез келген сөзді білдіреді;

• ? – файлдың атындағы кез келген символды немесе оның 

болмауын да көрсетеді.

• Мысалы:

• KOL*.* – аты KOL әріптерінен басталатын барлық файлдар тобын 

көрсетеді (kolіa.txt, kolem.doc, kolі5.pas);

• *.EXE – типі EXE болып келген бар файлдар тобы (alma.exe, 

talon.exe, kolіa.exe, a141.exe, beta.exe ...);



Файлдар түрлері

• Көбінесе екі түрлі файлдар – мәтіндік және екілік файлдар 
қолданылады. Мәтіндік файл символдар тіркесінен тұрады, 
ондағы цифрлар да мәтіндік символдар болып саналады.

• Екілік файлдар – символдарға түрлендірілмеген 1 мен 0-дер 
тізбегінен тұратын мәліметтер. Оларды басқа программалар 
оқып пайдаланады.

• Біз Python программаларын қолданғанда, негізінен мәтіндік 
файлдармен жұмыс істейміз. Программаларды файлға жаза-
мыз, файлдан программалар мен оларға керекті сандарды, 
сөз тіркестерінен оқып пайдаланамыз. 



2. Файлдарды ашу
• Python ортасында open функциясы файлдарды ашу үшін қолданылады. Ол

файлдық объект құрып, оны дискідегі файлмен байланыстырады. Open фун-
кцияның жазылуы:

файлдық_айнымалы = open (файл_аты, режим) 
мұндағы файлдық_айнымалы – бұл  файлдық объектіге сілтеме жасайтын айны-
малы аты; файл_аты – бұл файл атын білдіретін сөз тіркесі; режим – бұл файлмен 
қатынасу режимі (ашылатын файлға мәлімет жазу немесе оқуды білдіреді). Келесі 
кестеде файлмен қатынасу режимдері көрсетілген (басқа күрделі режимдер де 
бар). Режимі Сипаттамасы

r Файлды тек оқу үшін ашу. Файл өзгертілмейді, оған мәлімет те жазылмайды, 

тек оқылады.

w Файлды мәлімет жазу үшін ашу. Егер файл бұрыннан бар болса, ішкі мәліметі 

өшіріледі,  ал файл жоқ болса, онда ол жаңадан жасалады.

a Файлды оның соңына мәліметтер қосып жазу үшін ашу. Егер мұндай файл 

болмаса, ол жаңадан ашылады.



Файлдарды ашу
• Мысалы, жұмысшылар аттары жазылған file1 файлын одан мәлімет 

оқу үшін ашу: file1  = open('jumys.txt', 'r') 

бұл командадан соң, jumys.txt файлы ашылып, оған file1 айнымалы-
сы сілтеме жасайды, яғни   jumys.txt файлы аты орнына программа-
да file1 атын пайдаланатын боламыз.

• Ал егер мәлімет жазу үшін file_jaz.txt файлын ашқымыз келсе, онда 
open фукциясы былай жазылады:

file_jaz = open('file_jaz.txt', 'w') 

• Енді көрсетілген орында немесе жұмыс істеп тұрған бумамызда 
file_jaz.txt файлы жаңадан құрылады, ондай файл бар болса, ол 
автоматты түрде өшіріледі.



Файл ашылатын орынды көрсету

Жаңадан ашылатын (құрылатын) файлдың орналасатын дискісін, 
бумасын көрсетуге болады, мысалы: 

my_file = open('test.txt', 'w')
мұнда test.txt файлы программамыз орналасқан бумада ашы-
лады. Ал, егер оны басқа орынға (бумаға, дискіге) қойғымыз 
келсе, open функциясы ішінде маршрутты (жолды, адресті) 
көрсете аламыз:

my_file = open(r'C:\Users\temp\test.txt', 'w')

Адрес алдындағы r таңбасы жақша ішіндегі тіркестің форматтал-
мағандығын көрсетеді, әйтпесе \ кері қиғаш сызық жеке символ 
болып қарастырылады да, қате шығуы мүмкін. 



• Бұған дейін Python функцияларын қолдандық, өз функциялары-
мызды жаздық. Енді тағы бір функция түрін – әдістерді қарасты-
рамыз. Әдіс – бұл объектіге жататын және сол объектімен белгілі  
бір операция орындайтын  функция. Файл шылған соң, онымен 
әрекеттер орындау үшін файлдық объектілер әдістері пайдала-
нылады.  

• Мысалы, файлдық объектілердің write() әдісі бар,  ол файлға 
мәлімет жазады. Осы write() әдісін шақыру форматы : 

файлдық_айнымалы.writе(тіркестік_мән) 

мұндағы файлдық_айнымалы – бұл файлдық объектіге сілтеме 
жасайтын айнымалы, тіркестік_мән – файлға жазылатын символ-
дар тіркесі. Файл мәлімет жазу (режимі 'w' не 'а') үшін ашылады 
немесе қате шығады.

3. Файлға мәлімет жазу



• Мысалы, my_file1 файлдық объектіге сілтеме жасайтын болсын 
және ол файл мәлімет жазу режимінде 'w' ашылды делік. Сол 
файлға бір тіркес 'Марат Омаров' жазайық:

my_file1.write('Марат Омаров') 

• Келесі код фрагменті тағы бір нұсқаны көрсетеді: 

name = 'Марат Омаров' 

my_file1.write(name) 

• Екінші мысал файлға my_file1 айнымалысымен байланысты name
айнымалысы сілтеме жасап тұрған мәнді жазады. Сандар да осы 
тәсілмен жазылады.

• Программа файлмен жұмыс істеп болған соң, файлды жабу керек.

Файлға мәлімет жазу



• Файлға жазылатын мәліметтер алдымен буферге (жедел жады 

бөлігіне) жазылады, буфер толған соң барып, ол файлға жазы-

лады, бұл жұмыс жылдамдығын арттырады. Файл жабыларда 

буфердегі мәлімет, ол толмаса да, файлға толық жазылады. 

• Python тілінде файлды жабу үшін объектімен байланысқан close() 

әдісі қолданылады. Енді толық бір мысал қарастырайық, онда 

my_file1 айнымалысымен байланысқан файлға мәлімет жазылып, 

соңында ол жабылады. 

Файлға мәлімет жазу



Файлға мәлімет жазу
• Келесі программада файл ашылады, оған мәлімет жазылады, сонан кейін 

файл жабылады. 
# Бұл программа файлға 5 жол жазады.
def main():

# D: дискісінде students.txt файлын ашу.
outfile = open('D:\students.txt','w')
# Файлға бес студент аты-жөнін жазу.
outfile.write('Асанов Берік\n')
outfile.write('Бекенулы Серік\n')
outfile.write('Азатулы Айдын \n')
outfile.write('Шаханов Талап \n')
outfile.write('Керімулы Такен \n')

outfile.close() # Файлды жабу.
main () # Басты функцияны шақыру.



4. Файлдан мәлімет оқу

• Егер файл мәлімет оқу ('r' режимі арқылы) үшін ашылса, 

онда мәліметтерді толық жедел жадыға  орналастыру 

үшін файлдық объектінің read() әдісі қолданылады. 

Read() әдісін шақыру кезінде ол файл мәліметін тіркестік 

мәндер (мәтін) ретінде қайтарады. 

• Келесі программада read() әдісі students.txt файлының 

ішкі мәліметін оқу үшін пайдаланылған. 



Файлдан мәлімет оқу

# Бұл программа students.txt файлын оқып,

# ондағы мәліметті экранға шығарады.

def main():

# students.txt файлын ашу.

infile = open('D:\students.txt','r')

# Файлдың ішкі мәліметін оқу.

file_contents = infile.read()

infile.close() # Файлды жабу.

# Жедел жадыға оқылған мәліметтерді

# экранға шығару.

print(file_contents)

main () # Басты функцияны шақыру.

Нәтижесі:
Асанов Берік
Бекенулы Серік
Азатулы Айдын 
Шаханов Талап 
Керімулы Такен 



Файлдан мәлімет оқу
• 5-жолдағы нұсқау students.txt файлын оқу үшін 'r' режимінде ашады 

да, файлдық объект жасайды және оны infile айнымалысына 
меншіктейді. 

• 7-жол файл мәліметін оқу үшін, infile.read() әдісін шақырып, ондағы 
мәтіндерді жедел жадыға тіркестік мәндер ретінде орналастырады да, 
оларды file_contents айнымалысына меншіктейді.

• 11-жол file_contents айнымалысы сілтеме жасап тұрған тіркестік 
мәндерді экранға шығарады. 

• read() әдісі бір нұсқаумен файл мәліметін оқу мүмкіндігін береді, бірақ 
кейде мәліметтерді толық емес, тек оның бөліктерін оқу қажет етіліп 
жатады. 



Файлдан мәлімет оқу
• Келесі программа файлдағы мәліметті толық емес, оның жеке-жеке 

жолдарын оқиды: 

# Бұл программа students.txt файлының
# жеке-жеке жолдарын оқиды.
def main():

infile = open('D:\students.txt','r') # файлды ашу.
line1 = infile. readline() # Файлдан 1-жолды оқу.
line2 = infile.readline() # Файлдан 2-жолды оқу.
lineЗ = infile.readline() # Файлдан 3-жолды оқу.

infile.close() # Файлды жабу.
# Жедел жадыға оқылған мәліметтерді
# экранға шығару.
print(line1)
print(line2)
print(lineЗ)

main() # Басты функцияны шақыру.

Нәтижесі:
Асанов Берік

Бекенулы Серік

Азатулы Айдын 



Файлдан мәлімет оқу

• Жеке жолдарды оқу кезінде файл ішіндегі оқу пози-
циясы – ішкі курсор тәрізді оқылған жолдардың 
соңын көрсетіп отырады. 

• Алғашында ол файл басында орналасады. Әрбір жол 
оқылған сайын (infile.readline әдісі арқылы) ол төменгі 
жолға жылжып отырады да,  оқылған  мәлімет  біртін-
деп line1, line2, line3 айнымалыларына меншіктеліп 
отырады.



5. Бұрыннан бар файлға мәліметтер қосу

• Файлды 'w' режимінде ашқан кезде, егер ондай файл бұрыннан бар 
болса, ол өшіріледі де, іші бос жаңа файл құрылады. 

• Кейде бұрыннан бар файл соңына мәлімет қосу керек болып жатады. 
Осы мүмкіндік файл ашудың 'а' режимінде орындалады.  Мұнда:

- егер файл бұрыннан бар болса, оған мәлімет қосылып жазылады;  

- ал, егер ондай файл жоқ болса, онда ол жаңадан ашылады. 

• Мысалы, бұрыннан бар friends.txt файлында төмендегі мәліметтер жеке-
жеке жолдарға жазылған болсын делік: 

Дархан

Расул 

Марат 

• Келесі программа осы файл соңына мәлімет қосып жазады.



Бұрыннан бар файл соңына мәлімет қосу
• Файлға мәлімет қосып жазу:

myfile = open('friends.txt', 'а') 

myfile.write ( 'Медет\n') 

myfile .write ( 'Кайрат\n') 

myfile. write ( 'Секен\n') 

myfile. close () 

• Бұл программа жолдары орындалған соң, friends.txt файлы 
бұрынғыдан 3 жолға ұлғаяды да, ол 6 жолдан тұратын болады.



6. Сандық мәліметтерді оқу және жазу

• Сөз тіркестері файлға бірден write() әдісімен жазылады,  сол 
себепті сандар жазу алдында тіркеске түрлендірілуі тиіс. 

• Python тілінде сандарды тіркеске айналдыратын стандартты str
функциясы бар. Мысалы, num = 99 болса, онда str(num) өрнегі 
'99' өрнегін, яғни сөз тіркесін қайтарады.  

• Келесі программада str функциясы арқылы сандар тіркеске 
түрлендіріліп, сонан соң олар дискідегі файлға жазылады. 



Сандық мәліметтерді оқу және жазу

• Сандарды файлға жазу
# Бұл программа сандық мәндерді
# мәтіндік файлға жазады.
def main() :

outfile = open('F:\\PYTHON\\numbers.txt','w') # файл ашу.
num1 = int(input('Сан енгізіңіз: '))  # 3 сан енгізу.
num2 = int(input('Тағы сан енгізіңіз: '))
numЗ = int(input('Тағы сан енгізіңіз: '))
# Сандарды файлға жазу.
outfile.write(str(num1) + '\n')
outfile.write(str(num2) + '\n')
outfile.write(str(numЗ) + '\n')
outfile.close() # Файлды жабу.
print ('Сандар файлға жазылды')

main () # Басты функцияны шақыру.

Нәтижесі:
Сан енгізіңіз: 456
Тағы сан енгізіңіз: 32781
Тағы сан енгізіңіз : 9675
Сандар файлға жазылды



Сандық мәліметтерді оқу және жазу
• Мәтіндік файлды оқу кезінде оның мәліметтері тіркестік мәндер түрінде 

оқылады. Төмендегі фрагментте алдыңғы программада құрылған numbers.txt 
файлынан алғашқы бір жол мәтін оқу мысалы көрсетілген: 

infile = open ( 'numbers. txt', 'r') 

string_input = infile.readline() 
value = int(string_input) 
infile. close () 

• Мұндағы 2-жол файлдан бір жол мәтін оқу үшін readline() әдісін қолданады да, 
оның нәтижесін string_input айнымалысына меншіктейді. Келесі жол оны бүтін 
санға түрлендіреді де, оны value айнымалысына меншіктейді.

• value айнымалысы файлдан оқылған алғашқы санды көрсетеді. 

• int() және float() функциялары файлдағы \n символдарын есепке алмайды. 



Сандық мәліметтерді оқу және жазу
• Келесі программада numbers.txt файлынан оқылған сандардың 

қосындысы анықталады. 
# Бұл программа файлдан оқылған сандарды тіркестен санға
# түрлендіреді, сонан соң олар бір-бірімен қосылады
def main():

infile = open(‘F:\\numbers.txt','r') # Файлды оқу үшін ашу.
num1 = int(infile.readline())    # Файлдан 3 сан оқу.
num2 = int(infile.readline())
num3 = int(infile.readline())
infile.close()     # Файлды жабу.
total = num1 + num2 + num3  
print ('Сандар:', num1, num2, num3)
print('Олардың қосындысы:', total)  

main()     # басты функцияны шақыру.

Нәтижесі:
Сандар: 456 32871 9675
Олардың қосындысы: 43002



Сұрақтар
5.1. Енгізу файлы және шығару файлы деген не? 

5.2. Файлды қолдану кезінде қандай үш әрекет орындалады? 

5.3. Файлдың қандай екі типі бар және олардың айырмашылықтары қандай? 

5.4. Файлмен қатынасудың екі түрі бар, олардың айырмашылығы неде? 

5.5. Файлдық операцияны орындайтын программаны жазу кезінде програм-
малық кодта файлға қатысты қандай екі атпен жұмыс істеу керек? 

5.6. Бұрыннан бар файлға мәлімет жазу ('w' режимі ) кезінде не болады? 

5.7. Файлды ашу мен оны жабудың міндеттері қандай? 

5.8. Файлды оқу позициясы (орны) деген не? Енгізу файлын ашқанда, оны оқу 
позициясы қай жерде тұрады? 

5.9. Егер мәлімет жазу қажет болса, файл қай режимде ашылады? Файлдың 
бұрынғы мәліметін сақтай отырып, оған мәліметтер қосып жазу үшін не 
істеу керек? Мұндайда мәлімет файлдың қай жеріне жазылады? 



7. Файлдарды өңдеуде циклдерді қолдану

• Кейбір программаларда шағын көлемдегі мәліметтері бар файлдар 
қолданылады. Бірақ мәліметтердің үлкен коллекцияларын сақтайтын 
файлдар да жиі кездеседі.

• Программада көлемді мәлімет жазылып оқылатын файлдар керек 
болып жатса, олар үшін циклдерді пайдалану қажет болады. 

• Мысалы, келесі программда бірнеше күн бойы сатылған тауарлар 
бағалары жеке-жеке енгізіліп, солардың қосындысы анықталады да, 
олар sales.txt файлына жазылады. 

• Программаға неше күннің мәліметі өңделетіні де енгізіледі. Келесі 
орындалатын программа бес күнгі тауарлар жайлы мәліметтерді енгізіп, 
солардың қосындысын есептеп шығарады. 



Файлдарды өңдеуде циклдерді қолдану
# Бұл программа күнделікті сатылған тауарлар сомасын
# және солардың қосындысын sales.txt файлына жазады
def main () : 

# Күндер санын енгізу. 
num_days int(input('Неше күндік сатылым есептеледі? ' ) )  
# Жаңадан sales.txt файлын ашу. 
sales_file = open('sales.txt', 'w') 
# Әрбір күннің сатылым мөлшерін файлға жазу. 
for count in range(1, num_days + 1): 

# Бір күннің сатылым мөлшерін енгізу. 
sales = float(input('№ ' , str(count) + ' күнгі сатылым мөлшерін енгіз: )) 
sales_file.write(str(sales) + '\n') # Сатылым сомасын файлға жазу. 

sales_file.close() # Файлды жабу. 
print ('Мәліметтер sales.txt файлына жазылды.')  

main ()  # Басты функцияны шақыру. 



Файлдарды өңдеуде циклдерді қолдану

Программа жұмысының нәтижелері:

Неше күндік сатылым есептеледі? 5
№ 1 күнгі сатылым мөлшерін енгіз : 1000
№ 2 күнгі сатылым мөлшерін енгіз : 2000
№ 3 күнгі сатылым мөлшерін енгіз : 3000
№ 4 күнгі сатылым мөлшерін енгіз : 4000
№ 5 күнгі сатылым мөлшерін енгіз : 5000
'Мәліметтер sales.txt файлына жазылды.



8.Цикл барысында файлдың соңын анықтау
• Көбінесе программа файлдағы мәндер санын білмей, мәлімет оқуға 

тырысады. Мысалы, sales.txt файлында мәліметтер өте көп күндер 
үшін сақталуы мүмкін. Егер күндер саны 100 деп көрсетілсе, програм-
ма файлдағы 100 санды қосуы тиіс.

• Практикада файлдағы мәліметтер аяғына дейін оқылады да, қоры-
тынды қосынды есептеледі. Мұндайда цикл файл соңына жеткенін 
білуі тиіс.

• Python тілінде файл соңының белгісі – оның ең соңында бос тіркестік 
мән  (' ') оқуы болып саналады. Бұл файл соңын анықтай алатын while
циклін жазу мүмкіндігін береді. Мұның алгоритмі былай жазылады:

Файлды ашу. 
readline арқылы, бос тіркес кездескенше, файл жолдарын оқу: 

Оқылған жол мәтінін өңдеп, readline көмегімен файлдың келесі 
жолын оқу. 

Файлды жабу.



Цикл барысында файлдың соңын анықтау

• Суретте осы алгоритм 
блок-схемасы  көрсетілген.

• Келесі программа файл соңын 
анықтайтын while циклін пай-
даланады.

Истина

Ложь

Применить 
readline для 

чтения строки 
файла

Открыть файл

readline 
вернула 
пустую 
строку

Закрыть файл

Обработать 
значение, 

прочитанное из 
файла

Применить 
readline 

для чтения 
сл. строки 

файла



Цикл барысында файлдың соңын анықтау
# Бұл программа sales.txt файлындағы барлық мәндерді оқиды.
def main():

sales_file = open('sales.txt','r') # sales.txt файлын оқу үшін ашу
# Файлдан бірінші жолды оқу, бірақ әзірше, оны санға түрлендірмейміз. 
# Алдымен оның бос тіркестік мәнге сәйкес емес екенін тексеріп алу керек.
line = sales_file.readline()
# readline бос тіркес қайтарғанша,
# жұмысты жалғастыру керек.
while line != '':

# Тіркесті жылжымалы нүктелі санға түрлендіру.
amount = float(line)
# Форматтап алып, қосындыны көрсету.
print(format(amount,'.2f'))
# Келесі жолды оқу.
line = sales_file.readline()

# Файлды жабу.
sales_file.close()

main() # Басты функцияны шақыру.

Нәтижесі:
1000.00
2000.00
3000.00
4000.00
5000.00



• Алдыңғы мысалда файл соңына барғанда, readline() әдісінің бос 
тіркес қайтаратынын көрдік. 

• Python тілінде файл соңын анықтамай-ақ, ондағы мәтін жолдарын 
автоматты түрде  оқу мүмкіндігін беретін for циклін жазуға болады.

• Бұл цикл алғашқы жолды оқу операциясын орындауды талап 
етпейді, файл соңына жеткенде, оқу процесі өздігінен тоқталады. 

• Файлдағы барлық жолдарды біртіндеп оқу қажет болғанда, бұл тәсіл 
файл соңын анықтауды керек ететін while цикліне қарағанда, өте 
ыңғайлы болып саналады. 

9. Жолдарды оқу үшін for циклін қолдану



• Бұл циклдің жалпы жазылу форматы:

for айнымалы in файлдық_объект: 
нұсқау 
нұсқау 
нұсқау
...

мұндағы айнымалы – айнымалы аты, файлдық_объект – бұл файлдық объек-
тіге сілтеме жасап тұрған айнымалы. 

• Бұл цикл файлдың әрбір жолы үшін бір рет орындалады. Циклдің бірінші 
итерациясы (қадамы) кезінде айнымалы файлдың бірінші жолына (символ-
дар тізбегіне) сілтеме жасап тұрады, екінші итерацияда – екінші жолға, т.с.с. 
жалғаса береді. 

• Енді осының программасын қарастырайық.

Жолдарды оқу үшін for циклін қолдану



• Бұл цикл жұмысы барысында sales.txt файлындағы барлық мәндер 
көрсетіледі.
# Бұл программа sales.txt файлындағы бар мәндерді
# оқу үшін for циклін пайдаланады.
def main():

# sales.txt файлын оқу үшін ашу.
sales_file = open('sales.txt','r')
# Файлдан оның барлық жолдарын оқу.
for line in sales_file:

# Тіркесті жылжымалы нүктелі санға түрлендіру.
amount = float(line)
# Қосындыны форматтау және көрсету.
print(format(amount,'.2f'))

# Файлды жабу.
sales_file.close()

main ()  # Басты функцияны шақыру. 

Нәтижесі:
1000.00
2000.00
3000.00
4000.00
5000.00

Жолдарды оқу үшін for циклін қолдану



10. Файлдармен жұмыс істеу
• Енді штаттан тыс бейнепродюсердің жергілікті мекемелер үшін  теле-

дидар жарнамасын жасайтын жұмысын қарастырайық. Ол жарнама-
лық ролик жасаған кезде, әдетте бірнеше қысқаша бейнеклиптер да-
йындап алып, кейіннен оларды біріктіріп, толық жарнамалық ролик 
жасайды. Бұл жұмысқа төмендегі екі программа қажет болады. 

1. Оған жобадағы әрбір бейнеклип ұзақтығын (секундпен) енгізетін 
программа керек. Клип ұзақтығы файлда сақталады. 

2. Файлдан мәліметтер оқып, клип ұзақтығын және оның барлық 
сегменттерінің де жалпы ұзақтығын  көрсететін программа қажет.

3 Осы жұмыстың алгоритмін қарастырайық 



Файлдармен жұмыс істеу

• Бірінші программа алгоритмі:

Жобадағы бейнеклиптер санын алу. 

Шығару файлын ашу. 

Жобадағы әрбір бейнеклиптер үшін: 

Бейне ұзақтығын алу. 

Оның ұзақтығын файлға енгізу. 

Файлды жабу.

• Енді осы программа кодын келтірейік



Файлдармен жұмыс істеу
1. Алғашқы программа коды:

# Эта программа сохраняет последовательность, состояющую из 
# длительностей видеоклипов, в файле video times.txt. 
def main () : 

# Получить количество видеоклипов в проекте. 
num_videos = int(input('Cкoлькo видеоклипов в проекте? '))

# Открыть файл для записи длительностей видеоклипов. 
video_file = open('video_times.txt', 'w') 

# Получить длительность каждого видеоклипа 
# и записать его в файл. 
print('Введите длительность каждого видеоклипа.') 
for count in range(1, num_videos + 1): 

run_time = float(input('Bидeoклип № ' + str(count) + ': ')) 
video_file.write(str(run_time) + '\n') 

# Закрыть файл. 
video_file.close() 
print ('Времена сохранены в video_times.txt.') 

main () # Вызвать главную функцию. 

Result:
Cкoлькo видеоклипов в проекте? 6
Введите длительность каждого 
видеоклипа.
Bидeoклип № 1: 24.5
Bидeoклип № 2: 12.2
Bидeoклип № 3: 14.6
Bидeoклип № 4: 20.4
Bидeoклип № 5: 22.2
Bидeoклип № 6: 19.3
Времена сохранены в video_times.txt.



Файлдармен жұмыс істеу
1. Алғашқы программа коды:

# Бұл программа video_times.txt файлындағы
# бейнеклиптер ұзақтығынан тұратын мәндерді сақтайды.
def main():

# Жобадағы бейнеклиптер  санын алу.
num_videos = int(input('Жобада неше бейнеклип бар? '))

# Бейнеклиптер ұзақтығын жазатын файл ашу.
video_file = open('video_times.txt', 'w')

# Әрбір бейнеклип ұзақтығын файлға жазу.
print('Әрбір бейнеклип ұзақтығын енгізіңіз.')
for count in range(1, num_videos + 1):

run_time = float(input('Бейнеклип № ' + 
str(count) + ': '))

video_file.write(str(run_time) + '\n')
# Файлды жабу.
video_file.close()
print('Мәлімет video_times.txt файлына жазылды.')

main()  # Басты функцияны шақыру.

Нәтижесі:
Жобада неше бейнеклип бар? 6
Әрбір бейнеклип ұзақтығын енгізіңіз.
Бейнеклип № 1: 24.5
Бейнеклип № 2: 12.2
Бейнеклип № 3: 14.6
Бейнеклип № 4: 20.4
Бейнеклип № 5: 22.2
Бейнеклип № 6: 19.3
Мәлімет video_times.txt файлына 
жазылды.



Файлдармен жұмыс істеу
• Екінші программаның жалпы алгоритмі: 

Мәліметтер жинақталатын total айнымалысын 0-мен инициалдау.
count санауыш айнымалысын 0-мен инициалдау. 

Енгізу файлын ашу. 

Файлдағы әрбір жол үшін: 
Тіркесті жылжымалы нүктелі санға түрлендіру (бұл бейнеоклип ұзақтығы). 

Оны санауыш айнымалысына қосу (ол бейнеклиптерді санайды). 

Осы бейнеоклип ұзақтығын көрсету. 
Ұзақтық мерзімін жинақталатын айнымалыға қосу.

Файлды жабу. 

Жинақтауыш айнымалының нәтижелік мәнін көрсету. 

• Енді осы программа кодын қарастырайық.



Файлдармен жұмыс істеу
• Екінші программа коды.
# Бұл программа video times.txt файлынан
# мәндерді оқып, солардың қосындысын табады.
def main () :

# video_times.txt файлын оқу үшін ашу.
video_file = open('video_times.txt', 'r')
# Жинақтауышты 0.0 мәнімен инициалдау.
total = 0.0
# Бейнеклиптерді санайтын айнымалыны инициалдау.
count = 0
print('Барлық бейнеклиптер уақыты:')
# Файлдан мәндер оқып, соларды қосу.
for line in video_file:

# Тіркесті жылжымалы нүктелі санға түрлендіру.
run_time = float(line)
# count айнымалысына 1 қосу.
count += 1
# Бейнеклип уақыттарын көрсету.
print ('№',count,'бейнеклип:',run_time,sep=' ')
total += run_time  # Уақыттарды total айнымалысына қосу.

video_file.close() # Файлды жабу.
# Жалпы уақытты көрсету.
print('Жалпы уақыт =', total, 'секунд.')

main() # Басты функцияны ша0ыру.

Нәтижесі:
Барлық бейнеклиптер уақыты:
№ 1 бейнеклип: 24.5
№ 2 бейнеклип: 12.2
№ 3 бейнеклип: 14.6
№ 4 бейнеклип: 20.4
№ 5 бейнеклип: 22.2
№ 6 бейнеклип: 19.3
Жалпы уақыт = 113.2 секунд.



Бақылау сұрақтары

1. for циклі арқылы файлға 1 мен 10 сандарын жазатын программа 
жазыңыз, осы есепті while циклін қолданып шығарыңыз. 

2. readline() әдісі бос тіркес мәнін қайтаратын сәт нені білдіреді? 

3. data.txt файлына бірнеше жол мәтін жазылған. while циклін 
пайдаланып, файлдың барлық жолдарын көрсететін программа 
жазыңыз. 

4. Жоғарыдағы программаны while циклі орнына for циклін қолдана 
отырып шығарыңыз. 



Қорытынды

• Енді сіздер:
• Файлдармен жұмыс істей аласыздар

• Оларды ашып, ішіне мәлімет жазып, соңынан жаба аласыздар

• Файл соңына мәлімет қосуға да болады

Ал енді бір билеп алайық!



Python - мынадай тіл емес пе?!



Тыңдағандарыңызға 
рахмет!


