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1. Жазбалар туралы
• Файлдарда сақталатын мәліметтер көбінесе жазбалар түрінде 

ұйымдастырылады. 

• Жазба – мәліметтер ішіндегі бір объектіні сипаттайтын мәлімет-
тер жиыны, ал өріс – бұл жазбаның жеке бір  мағыналы бөлігі  
(порциясы). Жазба – кесте, өріс – оның бір бағанасы тәрізді.

• Қызметкерлер туралы мәліметті файлда сақтау керек болсын 
делік. Файлда оның аты-жөні, табельдік нөмірі және істейтін 
бөлімі көрсетілуі тиіс. 



Жазбалар туралы

• Жазба және оның өрістерінің құрылымы

Жазба

'Омаров Марат\n' '4587\n' 'Жобалық\n'

name өрісі dept өрісі

id_num өрісі

Жазба

'Беріков Ахан\n' '4588\n' 'Жалпы\n'

name өрісі dept өрісі

id_num өрісі

. . .



Жазбалар туралы
# Программа получает данные о сотрудниках
# и сохраняет их в виде записей в файле employee.txt.
def  main():

# Получить количество записей о сотрудниках для создания.
num_emps = int(input('Cкoлькo записей о сотрудниках Вы хотите создать? '))
emp_file = open('employees.txt', 'w') # Открыть файл для записи.
# Получить данные каждого сотрудника и записать их в файл.
for count in range(1, num_emps + 1):  # Получить данные о сотруднике.

print('Введите данные о сотруднике № ', count, sep=' ')
name = input ('Имя: ')
id_num = input('Идентификационный номер: ')
dept = input ('Отдел: ')
emp_file.write(name + '\n') # Записать в файл данные как запись.
emp_file.write(id_num + '\n')
emp_file.write(dept + '\n')
# Показать пустую строку.
print()

emp_file.close()    # Закрыть файл.
print ('Записи о сотрудниках сохранены в employees.txt. ')

main()     # Вызвать главную функцию.



Жазбаларды файлға енгізу
# Программа қызметкерлер туралы мәлімет алады,
# оларды файлдағы жазбалар түрінде сақтайды.
def  main():

# Жазбалардың санын енгізу.
num_emps = int(input('Неше қызметкер жайлы жазбалар енгізесіз? '))
emp_file = open('employees.txt', 'w') # Жазбалар үшін файл ашу.
# Әрбір қызметкерлер жайлы мәлімет енгізіп, оны файлға жазу.
for count in range(1, num_emps + 1):  # Қызметкерлер жайлы мәлімет алу.

print('№',count,'Қызметкер жайлы мәлімет енгізіңіз' sep=' ')
name = input ('Аты-жөні: ')
id_num = input('Табельдік номері: ')
dept = input ('Бөлімі: ')
emp_file.write(name + '\n') # Мәліметтерді жазба ретінде файлға жазу.
emp_file.write(id_num + '\n')
emp_file.write(dept + '\n')
print() # Бос жол енгізу.

emp_file.close()    # Файлды жабу.
print ('Қызметкерлер жайлы жазбалар employees.txt файлына жазылды.')

main()     # Басты функцияны шақыру.



Жазбаларды файлға енгізу

Программалық кодтың нәтижесі:
Неше қызметкер жайлы жазбалар енгізесіз? 3
№ 1 қызметкер жайлы мәлімет енгізіңіз
Аты-жөні: Омаров Марат
Табельдік номері: 4587
Бөлімі: жобалау

№ 2 қызметкер жайлы мәлімет енгізіңіз
Аты-жөні: Беркенов Ахан
Табельдік номері: 4588
Бөлімі: жалпы

№ 3 қызметкер жайлы мәлімет енгізіңіз
Аты-жөні: Шанин Секен
Табельдік номері: 4589
Бөлімі: зерттеу

Қызметкерлер жайлы жазбалар employees.txt файлына жазылды.



Жазбаларды файлдан оқу

• Файлдағы жазбаларды тізбекті түрде қатынасу тәсілімен оқу 
кезінде, бір жазба ішіндегі мәліметтердің барлық өрістері 
біртіндеп оқылып біткенше жалғасады. Сонан кейін барып, жол 
соңы белгісі өңделеді де,  келесі жазбаларға кезек келеді.  

• Келесі программада алдыңғы программада жазылған 
қызметкерлер туралы мәліметтерді біртіндеп тізбекті түрде оқу 
тәсілі қарастырылған.  

• Мәліметтер employee.txt файлынан оқылып экранға 
шығарылады.



Жазбаларды файлдан оқу
• Файлдағы жазбаларды тізбекті түрде оқу кезінде жазбаның барлық өрістері

толық оқылады. Енді алдыңғы жазылған мәліметтерді оқу ісін қарастырайық.
# Эта программа показывает записи, которые находятся в файле employees.txt.
def main():

# Открыть employees.txt файлын ашу.
emp_file = open('employees.txt ','r')
# файлдың 1-жолын, яғни 1-жазбаны оқу.
name = emp_file.readline()
while name != '': # Егер өріс оқылса, жұмысты ары қарай жалғастыру.

id_num = emp_file.readline() # Табельдік номер өрісін оқу.
dept = emp_file.readline() # Бөлім аты бар өрісін оқу.
name = name.rstrip('\n') # Өрістегі жаңа жолға көшу символдарын жою.
id_num = id_num.rstrip('\n')
dept = dept.rstrip('\n')
print('Имя:',name)  # Жазбаны көрсету.
print( 'ИД:',id_num)
print('Отдел:',dept)
print()
# Келесі жазба аты жазылған өрісті оқу.
name = emp_file.readline()

main()



• Файлдағы жазбаларды тізбекті түрде оқу кезінде жазбаның барлық өрістері
толық оқылады. Енді осы программаны (employee.txt файлы) қарастырайық.

# Бұл программа employees.txt файлындағы жазбаларды көрсетеді.
def main():

# employees.txt файлын ашу.
emp_file = open('employees.txt','r')
# файлдың 1-жолын, яғни 1-жазбаны оқу.
name = emp_file.readline()
while name != '': # Егер өріс оқылса, жұмысты ары қарай жалғастыру.

id_num = emp_file.readline() # Табельдік номер өрісін оқу.
dept = emp_file.readline() # Бөлім аты бар өрісін оқу.
name = name.rstrip('\n') # Өрістегі жаңа жолға көшу символдарын жою.
id_num = id_num.rstrip('\n')
dept = dept.rstrip('\n')
print('Аты:',name)  # Жазбаны көрсету.
print('ТН:',id_num)
print('Бөлім:',dept)
print()
# Келесі жазба аты жазылған өрісті оқу.
name = emp_file.readline()

main()

Жазбаларды файлдан оқу



Жазбаларды файлдан оқу

Файлдан жазбалар оқу программасының нәтижесі:

Аты: Омаров Марат
ТН: 4587
Бөлім: жобалау

Аты: Беркенов Ахан
ТН: 4588
Бөлім: жалпы

Аты: Шанин Секен
ТН: 4589
Бөлім: зерттеу

Бірінші жазбаны оқу

Екінші жазбаны оқу

Үшінші жазбаны оқу



Файлдар соңына жазбалар қосу
• Файлда жазбаларды сақтау программаларының, қарапайым мәлімет 

жазу/оқу тәсілдеріне қарағанда, мүмкіндіктері мол болып келеді. 

• Енді файл соңына жазбалар қосу немесе файл ішінен керекті жазбаларды 
іздеп, тауып алып оқу программаларын қарастырайық.  

• Алғашқы мысалда, файл соңына жазбалар қосуды жүзеге асырамыз,  
мұнда файл мәлімет қосып жазу режимінде ашылады.  Программаны 
қайталап орындаған сайын жаңа жазбалар файлдағы бұрынғы мәлімет-
тер соңына қосылып отырады. 

• Келесі программада жинап алынған кофе дәндерін қуырып, оның сапасын 
арттырып, дүкендерге жіберуді өңдейтін кодтар жазылады. Мұндағы әрбір 
жазба 2 өрістен тұрады: 1) кофе атауы; 2) сол кофенің дүкендерге түскен, 
аралас санмен берілген көлемі (фунтпен) .



Файлдар соңына жазбалар қосу
# Эта программа 6.15 добавляет записи о запасах кофе в файл coffee.txt.
def main():

# Создать переменную для управления циклом.
another = 'д'
# Открыть файл coffee.txt file в режиме дозаписи.
coffee_file = open('coffee.txt', 'a')
# Добавить записи в файл.
while another == 'д' or another == 'Д':

# Получить данные с записью о кофе.
print ( 'Введите следующие данные о кофе: ')
descr = input ('Описание: ' )
qty = int(input('Koличecтвo (в фунтах): '))
# Добавить данные в файл.
coffee_file.write(descr + '\n')
coffee_file.write(str(qty) + '\n')
# Определить, желает ли пользователь добавить
# в файл еще одну запись.
print ('Желаете ли Вы добавить еще одну запись?' )
another = input('Д = да, все остальное = нет: ')

coffee_file.close()  # Закрыть файл.
print ('Данные добавлены в coffee.txt.')

main () # Вызвать главную функцию.



Файлдар соңына жазбалар қосу
# Бұл программа coffee.txt файлына жазбалар қосады.
def main():

another = 'д'  # Циклді басқаратын айнымалы.
# coffee.txt файлын 'a' режимінде ашу.
coffee_file = open('coffee.txt','a') 
# Файлға жазбалар қосу .
while another == 'д' or another == 'Д':

# Кофе туралы жазбалар алу.
print ('Келесі кофе туралы жазбалар енгізу: ')
descr = input ('Сипаттама: ' )
qty = int(input('Салмағы (фунтпен): '))
# Файлға мәліметтер қосу.
coffee_file.write(descr + '\n')
coffee_file.write(str(qty) + '\n')
# Файлға тағы да мәлімет қосу керектігін анықтау
print ('Тағы бір жазба қосасыз ба?')
another = input('Д = иә, қалған барлығы = жоқ: ')

coffee_file.close()  # Файлды жабу.
print ('Мәліметтер coffee.txt файлына қосылды.')

main () # Басты функцияны шақыру.



Файлға жазбалар қосу программасының нәтижесі:

Файлдар соңына жазбалар қосу

Введите следующие данные о кофе: 
Описание : Бразильский кофе темной обжарки Enter
Количество (в фунтах): 18 Enter
Желаете ли Вы добавить еще одну запись? 
Д =да, все остальное = нет : Д Enter
Введите следующие данные о кофе : 
Описание : Суматранский кофе средней обжарки Enter
Количество (в фунтах): 25 Enter
Желаете ли Вы добавить еще одну запись? 
Д = да, все остальное = нет : Enter
Данные добавлены в coffee.txt. 



• Келесі тапсырма – файлдағы барлық жазбаларды көрсететін прог-рамма 
жазу. Программада соған сәйкес код берілген.

# Эта программа 6.16 показывает записи 
# из файла coffee.txt. 
def main (): 

# Открыть файл coffee.txt. 
coffee_file = open('coffee.txt', 'r') 
# Прочитать поле с описанием первой записи. 
descr = coffee_file.readline() 
# Прочитать остаток файла. 
while descr != '': 

# Прочитать поле с количеством. 
qty = float(coffee_file.readline()) 
# Удалить \n из описания. descr = descr. rstrip ( '\n' ) 
# Показать запись. 
print ('Описание:', descr) print ('Количество:', qty)
# Прочитать следующее описание. 
descr = coffee_file.readline() 

# Закрыть файл. 
coffee_file.close() 

main () # Вызвать главную функцию. 

3. Файлдар соңына жазбалар қосу

Описание: Бразильский кофе темной обжарки
Количество: 18.0
Описание: Суматранский кофе средней обжарки
Количество: 25.0



Файлдар соңына жазбалар қосу

• Файлдан жазбалар оқу программасының нәтижесі:

Описание: Бразильский кофе темной обжарки
Количество: 18.0
Описание: Суматранский кофе средней обжарки
Количество: 25.0



Файлдар соңына жазбалар қосу

• coffee.txt файлында сақталған бірнеше жазба бар екендігін есепке 
ала отырып, жоғарыдағы екі программа негізінде, жазбаларды 
іздеуді жүзеге асыратын тағы бір программа жазу керек. 

• Программаға жазбалар сипаттамасын енгізіп, сол сипаттамаға 
сәйкес барлық жазбаларды экранға шығаратын мүмкіндікті 
пайдаланайық. 

• Келесі программада (6.17) осыларды орындайтын код мәтіні 
келтірілген. 



Файлдан жазба іздеу
# Эта программа 6.17 производит поиск в файле coffee.txt записей, соответствующих описанию.
def main () : 

found = False # Создать булеву переменную для использования ее в качестве флага. 
search = inрut('Введите искомое описание: ') # Получить искомое значение. 
coffee_file = open('coffee.txt', 'r') # Открыть файл coffee.txt. 
descr = coffee_file.readline() # Прочитать поле с описанием кофе первой записи. 
while descr != ''· # Прочитать остаток файла. 

# Прочитать поле с количеством. 
qty = float(coffee_file.readline()) 
descr = descr.rstrip ( '\n')                  # Удалить \n из описания. 
# Определить, соответствует ли эта запись поисковому значению. 
if descr == search: 

print ('Описание:', descr) # Показать запись. 
print ('Количество: ', qty) 
print () 
found = True # Назначить флагу found значение True.

# Прочитать следующее описание. 
descr = coffee_file.readline() 

coffee_file.close() # Закрыть файл.
# Если поисковое значение в файле
# не найдено, то показать сообщение. 
if not found: 
print('Этo значение в файле не найдено.') 

main () # Вызвать главную функцию. 

1-нәтижесі:
Введите искомое описание: Суматранский кофе 
средней обжарки
Описание: Суматранский кофе средней обжарки
Количество:  25.0



Файлдан жазбалар іздеу программасының нәтижесі:

Файлдан жазбалар іздеу

Екі жазба іздеу нәтижелері:
Введите искомое описание: Суматранский кофе средней обжарки
Описание: Суматранский кофе средней обжарки
Количество:  25.0

Введите искомое описание: Мексиканский Алтура
Этo значение в файле не найдено.



• Алдыңғы программалар дұрыс нәтиже беріп тұр. Ендігі тапсырма: 
бұрыннан бар жазбадағы кофенің берілген салмағы жазылған өрісті 
өзгерту үшін қолданылатын программа жазу. 

• Бұл шара кофе сатылса немесе дүкенге кофенің осындай түрі тағы да 
келетін болса, жазбаларды жаңарту мүмкіндігін береді. 

• Мәліметтері тізбекті түрде жазылған файлдағы жазбаны өзгерту үшін
уақытша екінші файл ашу керек. Бұрынғы файлдың барлық жазбалары
уақытша файлға көшіріліп жазылады, бірақ өзгертілуі тиіс жазбаға жет-
кен сәтте, жазбаның бұрынғы мәні уақытша файлда сақталмайды. Оның
орнына уақытша файлға жазбаның жаңадан өзгертілген мәндері жазы-
лады. Сонан кейін барып бұрынғы файлдағы барлық басқа жазбалар
уақытша файлға көшіріліп жазылады.

• Сонымен, уақытша файл бұрынғы файлдың орнын басады. Бұрынғы
файл өшіріліп, оның дискідегі аты уақытша файлға беріледі.

Жазбаларды өзгерту



Жазбаларды өзгерту
• Жоғарыда айтылған әрекеттердің жалпы алгоритмі:

Мәлімет енгізілетін бұрынғы файлды ашу және мәлімет шығарылатын уақытша 
файлды жаңадан құру. 

Өзгертілетін жазбаның сипаттамасын және оның жаңа мәнін алу. 

Бұрынғы файлдан сипаттамасы бар бірінші өрісті оқу. 

Сипаттамасы бар өріс мәні бос тіркеске тең болғанша: 

Өрістің мәнін оқу керек. 

Егер бұл жазбаның сипаттамасы бар өрісі енгізілген сипаттамамен сәйкес келсе:

Жаңа мәліметтерді уақытша файлға жазу. 

Әйтпесе: 

Уақытша файлға бұрынғы жазбаны жазу. 

Сипаттамасы бар келесі өрісті оқу. 

Бұрынғы файлды және уақытша файлды жабу. 

Бұрынғы файлды өшіру. 

Уақытша файлдың атын өзгертіп, оған бұрынғы файлдың атын беру.



Жазбаларды өзгерту
• Мынаған назар салыңыз: алгоритм соңында бұрынғы файл өші-

ріліп, сонан кейін уақытша файлдың аты өзгертіледі.

• Python стандартты кітапханасының os модулінде дискідегі
файлды өшіретін remove функциясы бар. Бұл функцияның аргу-
менті ретінде өшірілетін файл аты беріледі. Мысалы, coffee.txt
файлын өшіру үшін мынадай жол теріледі:

remove('coffee. txt') 

• os модулінде тағы да rename функциясы да бар, ол файл атын 
өзгертеді. Мысалы, файлдың temp.txt деген атын coffee.txt деп 
өзгерту үшін мынадай жол теріледі: 

rename('temp.txt', 'coffee.txt') 

• Осы әрекеттерді орындайтын программаны қарастырайық.



Жазбаларды өзгерту
# Эта программа 6.18 позволяет пользователю изменять количество
# в записи файла coffee.txt.
import os  # Этот модуль нужен для функций remove и rename.
def main(): # Создать булеву переменную для использования ее в 
качестве флага.

found = False
# Получить искомое значение и новое количество.
search = input ( 'Введите искомое описание: ' )
new_qty = int(input('Bвeдитe новое количество: '))
# Открыть исходный файл coffee.txt.
coffee_file =  open('coffee.txt','r')
# Открыть временный файл.
temp_file = open('temp.txt','w')
# Прочитать поле с описанием первой записи.
descr = coffee_file.readline()
# Прочитать остаток файла.
while descr != '':

qty = float(coffee_file.readline())
# Удалить \n из описания.
descr = descr.rstrip ('\n')



Жазбаларды өзгерту
# Записать во временный файл либо эту запись,
# либо новую запись, если эта запись
# подлежит изменению.
if descr == search:

temp_file.write(descr + '\n')
temp_file.write(str(new_qty) + '\n')
# Назначить флагу found значение True.
found = True

else:
# Записать исходную запись во временный файл.
temp_file.write(descr + '\n')
temp_file.write(str(qty) + '\n')

# Прочитать следующее описание.
descr = coffee_file.readline()

# Закрыть файл с данными о кофе и временный файл.
coffee_file.close()
temp_file.close()



Жазбаларды өзгерту
# Удалить исходный файл coffee.txt.
os.remove('coffee.txt')
# Переименовать временный файл.
os.rename('temp.txt', 'coffee.txt')

# Если искомое значение в файле не найдено,
# то показать сообщение.
if found:

print('Файл обновлен.')
else:

print('Этo значение в файле не найдено.')
main()  # Вызвать главную функцию.

Нәтижесі:
Введите искомое описание: Бразильский кофе темной обжарки Enter
Bвeдитe новое количество: 10 Enter
Файл обновлен.



Файлдағы жазбаларды өшіру

• Келесі программаның атқаратын жұмысы – coffee.txt файлындағы 
жазбаларды өшіру. 

• Жазбаларды өзгерту әрекеті секілді, файлмен тізбекті түрде қаты-
наса отырып, жазбаларды өшіру ісі, екінші уақытша файл құруды 
талап етеді. Бұрынғы файлдың өшірілетін жазбадан басқа барлық 
жазбалары уақытша файлға көшіріліп жазылады. 

• Сонан кейін уақытша файл бұрынғы файлдың орнын алады да, 
бұрынғы файл өшіріліп, оның дискідегі аты уақытша файлға 
беріледі. 

• Енді осы әрекеттердің жалпы алгоритмін қарастырайық. 



Файлдағы жазбаларды өшіру
• Жазбаларды файлдан өшіру алгоритмі:

Бұрынғы енгізу файлын ашып, мәлімет шығарылатын уақытша файл  құру. 

Өшірілетін жазба сипаттамасын алу. 

Бұрынғы енгізу файлындағы бірінші жазбаның сипаттамасы бар өрісін оқу. 

Сипаттамасы бос тіркес болатын жол кездескеше:

Көлемі көрсетілген өрісті оқу. 

Егер осы жазбаның сипаттамасы бар өріс енгізіліген сипаттамамен бірдей болмаса: 

Осы жазбаны уақытша файлға жазу. 

Сипаттамасы бар келесі өрісті оқу. 

Бұрынғы файл мен уақытша файлды жабу. 

Бұрынғы файлды өшіру. 

Уақытша файлдың атын бұрынғы файлдың атына өзгерту. 

Енді осы алгоритмге сәйкес программа кодын келтірейік.



Файлдағы жазбаларды өшіру
# Эта программа 6.19 позволяет пользователю удалить
# запись из файла coffee.txt.
import os  # Этот модуль нужен для функций remove и rename.
def main():

# Создать булеву переменную для использования ее в качестве 
флага.

found = False
# Получить бренд кофе, который нужно удалить.
search = input('Kaкoй бренд желаете удалить? ')
# Открыть исходный файл coffee.txt.
coffee_file = open('coffee.txt','r')
# Открыть временный файл
temp_file = open ('temp.txt','w')
# Прочитать поле с описанием первой записи.
descr = coffee_file.readline()



Файлдағы жазбаларды өшіру
# Прочитать остаток файла.
while descr != '':

# Прочитать поле с количеством.
qty = (coffee_file.readline())
# Удалить \n из описания
descr = descr.rstrip('\n')
# Если эта запись не предназначена для удаления,
# то записать ее во временный файл.
if descr != search:

# Записать исходную запись во временный файл.
temp_file.write(descr + '\n')
temp_file.write(str(qty) + '\n')

else:
# Назначить флагу found значение True
found = True

# Прочитать следующее описание
descr = coffee_file.readline()



Файлдағы жазбаларды өшіру
# Закрыть файл с данными о кофе и временный файл
coffee_file.close()
temp_file.close()
# Удалить исходный файл coffee.txt
os.remove ('coffee.txt')
# Переименовать временный файл.
os.rename ('temp.txt', 'coffee.txt')
# Если искомое значение в файле не найдено,
# то показать сообщение
if found:

print('Фaйл обновлен.')
else:

print('Этo значение в файле не найдено.')
main()   # Вызвать главную функцию.

Нәтижесі:
Kaкoй бренд желаете удалить? Бразильский кофе темной обжарки
Фaйл обновлен.



Тыңдағандарыңызға 
рахмет!


