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1. Аластамалар туралы

• Аластама – программа жұмысы кезінде пайда болып, оның 
тоқталуына алып келетін қате (немесе ерекше жағдай).

• Көбінесе аластама программа жұмысының кенеттен тоқтап 
қалуын туындатады. Ол сандарды 0-ге бөлгенде, теріс саннан 
түбір алғанда, дискіде жоқ файлдан мәлімет оқуға талпынған 
кездерде пайда болады. 

• Келесі мысалды қарастырайық. Онда бір санды екінші санға   
бөлу кезінде, 0-ге бөлу орын алады. Мұндай амалды орындау 
математикалық тұрғыдан мүмкін болмайтындықтан, аластама 
туындайды. 



Аластамалар туралы
6.20 программа (division.py)
# Бұл программаны орындау кезінде бір сан екінші санға бөлінеді.

def main () :
num1 = int(input('Сан енгізіңіз: ')) # Екі сан алу.
num2 = int(input('Тағы да бір сан енгізіңіз: '))

# num1 санын num2 санына бөліп нәтижені көрсету.
result = num1 / num2
print(num1, ' санын ', num2, 'санына бөлгендегі бөлінді = ', result)

main() # басты функцияны шақыру.



Аластамалар туралы
Программа нәтижесі:

Мұндағы экранға 

шығатын мәлімет 

кері трассировка

деп аталады.

Ол аластаманы туындатқан бір немесе бірнеше жолдар туралы 

мәлімет береді. Аластама шыққан кезде ол туралы программа-

лаушылар «аластама шықты» немесе «аластама туындады» деп 

айтады.

Экранға шыққан ең соңғы жол сол аластаманың аты 

ZeroDivisionError – нөлге бөлу қатесі болып табылады.

Сан енгізіңіз: 10  Enter
Тағы да бір сан енгізіңіз: 0 Enter
Traceback (most recent call last):

File "C:/Users/Бахыт/…/exceptions.py", line 10, in <module>
main()      # басты функцияны шақыру.

File "C:/Users/Бахыт/…/exceptions.py", line 7, in main
result = num1 / num2

ZeroDivisionError: division by zero



Аластамалар туралы

• Көптеген аластамаларды алдын ала программа алгоритмін 
мұқият қарастыра отырып, болдырмауға болады.  

• Келесі программа if нұсқауы арқылы 0-ге бөлуді қалай айналып 
өтуге болатынын көрсетеді. 

• Енді мұнда аластама туындамайды, программада num2 айныма-
лысының мәні 0-ге тең болған жағдайда, қате болатыны жайлы 
хабар беріледі. 

• Бұл аластаманы алдын ала қарастырып, оны болдырмау мүмкін-
дігін жасау болып табылады. Осы программаны келтірейік.



Аластамалар туралы

#  # Бұл программаны орындау кезінде бір сан екінші санға бөлінеді.
def main () :

# Екі сан алу.
num1 = int(input('Сан енгізіңіз: '))      # Екі санды енгізу.
num2 = int(input('Тағы да бір сан енгізіңіз: '))
# Егер num2 0-ге тең болмаса, онда num1 айнымалысы 
# num2 айнымалысына бөлініп, нәтиже көрсетіледі.
if num2 != 0:

result = num1 / num2
print(num1, ' санын ', num2, 'санына бөлгендегі бөлінді = ', result)

else:
print ('Нөлге бөлуге болмайды.')

main () # басты функцияны шақыру.



Аластамалар туралы

Программа нәтижесі:

• Бірақ кейде қанша тырыссақ та,  аластамаларды айналып өту өте 
қиынға соғады. 

• Келесі программада жалақы көлемі ешқандай төлем ұсталмаған 
кезде көрсетіледі: қолданушыға жұмыс істелген сағаттар саны 
мен бір сағатқа төленетін жалақы мөлшерін енгізу  ұсынылады. 

• Соңында толық жалақы көлемі есептеліп шығарылуы тиіс. 

Сан енгізіңіз: 10  Enter
Тағы да бір сан енгізіңіз: 0 Enter
Нөлге бөлуге болмайды.



Аластамалар туралы

# Бұл программа 6.22 ешқандай төлемдер ұсталмаған
# жалақыны толық есептейді.
def main () :

# Жұмыс істелген сағаттар саны.
hours = int(input('Cіз қанша сағат жұмыс істедіңіз? '))

# Бір сағатқа төленетін жалақыны есептеу.
pay_rate = float(input('Бір сағатқа төленетін жалақы мөлшері: '))

# Ешқандай төлемдер ұсталмаған жалақыны толық есептеу
gross_pay = hours * pay_rate

# Жалақы мөлшерін көрсету.
рrint('Жалақы мөлшері: $', format(gross_pay, '.2f'), sep=' ')

main () # Басты функцияны шақыру.



Аластамалар туралы

Программа нәтижесі:

Мұнда аластама 
туындады, өйткені 
сағаттар саны санмен
емес сөзбен енгізілді.

Сөзді int типіндегі 
санға түрлендіруге болмайтындықтан, программа жұмысы тоқталды.

Сол себепті  ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'қырық'
жолында ValueError аластамасы пайда болды.

Енді осы аластама жұмысты тоқтатпайтындай етіп, оны айналып 
өтетін Аластамаларды өңдеу программалық кодын жазсақ, програм-
ма жұмысы тоқталмайтын болады.  

Cіз қанша сағат жұмыс істедіңіз? қырық Enter
Traceback (most recent call last):
File "C:/Users/Бахыт/.../exceptions.py", line 12, in <module>
main () # Басты функцияны шақыру.

File "C:/Users/Бахыт/.../exceptions.py", line 5, in main
hours = int(input('Cіз қанша сағат жұмыс істедіңіз? '))

ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'қырық'



Аластамалар туралы

• Аластамаларды өңдеу программалық коды try/except нұсқаулары 
арқылы жазылады. Оны жазудың бірнеше тәсілі бар, солардың 
ішіндегі ең қарапайым түрі мынадай болып жазылады:

try:
нұсқау
нұсқау 
…

except  АластамаАты:
нұсқау
нұсқау 
…

Мұнда алдымен try тобы орналасады, ол бір немесе бірнеше 
аластама туындата алатын нұсқаулардан тұрады,  сонан кейін 
except өрнегі және аластама аты жазылып, : таңбасы қойылады.
Соңғы жолдарда аластама өңдеуіштері орналасады.



2. try/except нұсқауларының жұмысы
• try/except нұсқауларының орындалуы try тобынан басталады.  

• Егер try тобының нұсқауы except өрнегінде көрсетілген аластаманы
(except АластамаАты) туындатса, онда except жолынан кейінгі  
аластама өңдеуіші іске қосылады. Сонан соң барып программа 
try/except тобынан кейін орналасқан жолдарды орындай бастайды.

• Егер try тобының нұсқауы except АластамаАты өрнегінде көрсетіл-
меген аластаманы туындатса, онда программа жұмысы тоқтатылып,
кері трассировка жолдарында қате туралы мәлімет шығарылады. 

• Егер try тобының нұсқаулары аластама туындатпай орындалатын 
болса, онда кез келген except өрнектері мен оның өңдеуіштері 
айналып өтіледі де, программа try/except командаларынан кейінгі 
жолдарды орындайтын болады.

• Осыған сәйкес программа жұмысын қарастырайық.



try/except нұсқауларының жұмысы
# Бұл программа 6.23 ешқандай төлемдер ұсталмаған
# жалақыны толық есептейді.
def main () :

try:
# Жұмыс істелген сағаттар саны.
hours = int(input('Cіз қанша сағат жұмыс істедіңіз? '))

# Бір сағатқа төленетін жалақыны есептеу.
pay_rate = float(input('Бір сағатқа төленетін жалақы мөлшері: '))

# Ешқандай төлемдер ұсталмаған жалақыны толық есептеу
gross_pay = hours * pay_rate

# Жалақы мөлшерін көрсету.
рrint('Жалақы мөлшері: $', format(gross_pay, '.2f'), sep=' ')

except ValueError:
рrint('ҚАТЕ: Жұмыс істелген сағаттар саны мен ',

'бір сағатқа төлененетін жалақы мөлшері')
print ('дұрыс жазылған сандар түрінде болуы тиіс.')

main () # Басты функцияны шақыру.



try/except нұсқауларының жұмысы

Программа нәтижесі:

Мұнда аластама 
туындады, өйткені 
сағаттар саны санмен емес сөзбен енгізілді.

Сөзді int типіндегі санға түрлендіруге болмайтындықтан, програм-
мада ValueError аластамасы пайда болды.

Сонан соң программа бірден try тобынан except ValueError өрнегі-
не көшеді де, аластаманы өңдеуіш блогы орындала бастайды.    

Сонымен, аластамаларды өңдеуіш программалық кодын жазсақ, 
программа аластама жайлы мәлімет беретін болады екен.  

Тағы бір программа кодын қарастырайық.

Cіз қанша сағат жұмыс істедіңіз? қырық Enter
ҚАТЕ: Жұмыс істелген сағаттар саны мен  бір сағатқа 
төлененетін жалақы мөлшері дұрыс жазылған сандар 
түрінде болуы тиіс.



try/except нұсқауларының жұмысы
# Программа 6.24 (display_file.py)
# Бұл программа файл мәтінін оқып көрсетуі тиіс.
def main () :

filename = input ('Файл атын енгізіңіз: ')  # Файл атын алу.
infile = open(filename, 'r') # Файлды ашу.
contents = infile.read() # Файл мәтінін оқу.                               
print(contents) # Файл мәтінін көрсету.
infile.close() # Файлды жабу.

main () # Басты функцияны шақыру.

• Мұнда аты көрсетілген файл жоқ, сондықтан FileNotFoundError
аластамасы туындайды. Программа нәтижесі келесі бетте.



try/except нұсқауларының жұмысы

Программа нәтижесі:

Мұнда аластама 
туындады, өйткені 
көрсетілген файл 
табылмады.

Сондықтан 
программада FileNotFoundError аластамасы  пайда болды.

Кері трассировкада оған себепші болған No such file or directory: 
'жаман_файл.txt' екені көрініп тұр.

Енді бұл программаны try/except нұсқауы арқылы аздап өзгертейік. 
Мұнан кейін ол аластамаға дұрыс жауап беретін болады. 

Файл атын енгізіңіз: жаман_файл.txt
Traceback (most recent call last):
File "C:/.../exceptions.py", line 10, in <module>
main ()      # Басты функцияны шақыру.

File "C:/...l/exceptions.py", line 5, in main
infile = open(filename, 'r')   # Файлды ашу.

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 
'жаман_файл.txt'



try/except нұсқауларының жұмысы

# Программа 6.25 (display_file.py)
# Бұл программа файл мәтінін оқып көрсетуі тиіс.
def main () :

filename = input ('Файл атын енгізіңіз: ')  # Файл атын алу.
try: 

infile = open(filename, 'r')   # Файлды ашу.
contents = infile.read()   # Файл мәтінін оқу.                               
print(contents) # Файл мәтінін көрсету.
infile.close() # Файлды жабу.

except IOError:

рrint('Файлды оқу кезінде қате пайда болды')

print ('файл', filename)

main () # Басты функцияны шақыру.



try/except нұсқауларының жұмысы

Программа нәтижесі:

Мұнда try нұсқауы 
жаман_файл.txt файлын таба алмаған соң, IOError аластамасы туын-
дайды, оны except өрнегі өңдейді де, экранға қате шыққаны туралы 
мәлімет шығарады.  

Файл атын енгізіңіз: жаман_файл.txt
жаман_файл.txt файлын
оқу кезінде қате пайда болды



3. Бірнеше аластамаларды өңдеу
• Көптеген жағдайларда try тобы ішіндегі программалық код бір 

емес бірнеше аластамалар типтерін туындата алады.  

• Сондай кездерде өңделуге тиіс аластамалардың әрбір типі үшін 
except өрнегін жазу қажет. 

• Мысалы, келесі программа (6.26) sales_data.txt атты файлдағы 
мәліметті оқиды. Файлдағы әрбір жол бір ай ішіндегі сатылған 
тауарлар көлемін көрсетеді, ал файлда бірнеше жолдар бар. 

• Файлда мынадай мәліметтер бар:

• Программа файлдағы барлық сан-
дарды оқып, оларды жинақтайтын
бір айнымалыға қосып отырады. 

169 187.71

24987.62
26978.97
32589.45
31978.47
22781.76
29871.44



Бірнеше аластамаларды өңдеу
# Программа sales_data.txt файлындағы 
# нәтижелік сатылымдар көлемін береді.
def main():

# Нәтижені жинақтайтын айнымалы.
total = 0.0
try:
# sales_data.txt файлын ашу.
infile=open('f:sales_data.txt','r')
# Файлдан мәндерді оқып,оларды
# айнымалыда жинақтап сақтау.
for line in infile:

amount = float(line)
total += amount

infile.close ()  # Файлды жабу.
# Нәтижені экранға шығару.
print(format(total, '.2f'))

except IOError:
print('Файлды оқу кезінде қате  

шықты.')
except ValueError:

print (Файлдан сандық емес  
мәліметтер табылды.')

except:
print ('Қате шықты.')

main() # Вызвать главную функцию.

Программа нәтижесі:

169187.71



Бірнеше аластамаларды өңдеу

• Мұндағы try тобындағы программалық код аластамалардың әртүрлі 
типтерін шақыра алады.

• Егер sales_data.txt файлы дискіде болмаған болса, 8-жолдағы файл-
ды оқу командасы (open(…) IOError аластамасын туындатады.

• Программадағы for циклі (11-жол) де файлдан мәлімет оқу кезінде 
осы проблемаға сәйкес аластама туындата алады. 

• егер line айнымалысы аралас санға түрлендірілмейтін тіркестік мән-
дерге (мысалы, әріптер тізбегі) сілтеме жасайтын болса, цикл ішін-
дегі float() функциясы да (12-жол) ValueError аластамасын шақыра 
алады.



Бірнеше аластамаларды өңдеу

• Жоғарыдағы программадағы try/except нұсқауының үш except
өрнегі бар екеніне назар салыңыздар:

• 17-жолдағы except өрнегі IOError аластамасын береді; егер IOError
аластамасы шақырылса, оның 19-жолдағы өңдеуіш орындалады;

• егер 20-жолдағы ValueError аластамасы орын алса, онда оның 
келесі жолдағы өңдеуіші орындалады;

• 24-жолдағы except өрнегі белгілі бір аластаманы өңдемейді, оның 
25-жолдағы өңдеуіші жоғарыда көрсетілген аластамадан басқала-
ры орын алғанда, жүзеге асады.

• Сонымен, егер try тобы ішінде аластама орын алса, онда програм-
ма try/except нұсқауында көрсетілген әрбір except өрнегін толық 
қарастырып шығады.



4. Барлық аластамаларды өңдеу үшін бір 
except өрнегін пайдалану

• Алдыңғы мысалда аластамалардың бірнеше түрі  try/except
арқылы қалай өңделетіні көрсетілді. Кейде try тобында 
шақырылған кез келген аластаманы, олардың типінен тәуелсіз 
түрде, except өрнегі арқылы өңдейтін қажеттілік туындап жатады. 

• Мұны егер try/except нұсқауында нақты типі көрсетілмеген бір 
ғана except өрнегін жазу жолымен орындауға болады. 

• Келесі программада (6.27) осыған сәйкес мысал қарастырылады.



Барлық аластамаларды өңдеу үшін бір except 
өрнегін пайдалану

# Программа sales_data.txt файлындағы саты-
# лымдардың қорытынды сомасын көрсетеді.
def main () :

# жинақтауышты инициалдау.
total = 0.0
try:

# sales_data.txt файлын ашу.
infile = open('sales_data.txt', 'r')
# файлдан мәндерді оқып, оларды 
# айнымалыда жинақтап сақтау.
for line in infile:

amount = float(line)
total += amount

# Файлды жабу.
infile.close()

# Қорытынды соманы көрсету.
print(format(total, '.2f'))

except:
print ( 'Қате шықты. ')

main() # Басты функцияны шақыру.

Бұл программадағы except өрнегінің тек 
қана біреу екеніне назар салыңыздар, ex-
cept өрнегі аластама типін бермейді, сон-
дықтан try тобындағы кез келген аласта-
ма сол жалғыз except өрнегіне көшуді 
жүзеге асырады.



Барлық аластамаларды өңдеу үшін бір ғана   
except өрнегін пайдалану

• Алдыңғы мысал try/except нұсқауларында аластамалардың бір-
неше типтері қалайша жеке-жеке өңделетіндерін көрсетті.  

• Кейде try тобының ішінде шақырылған кез келген аластаманы, 
оның типінен тәуелсіз түрде анықтап, бір жалпы жауап қайта-
ратын нұсқау арқылы өңдеу керек болып жатады. 

• Мұндай әрекетті көрсетуде try/except нұсқауында бір ғана except
өрнегін жазуға болады, бірақ мұнда аластаманың нақты типі бе-
рілмейді. 

• Келесі программада осыған сәйкес мысал көрсетілген. 



Барлық аластамаларды өңдеу үшін бір ғана   except 
өрнегін пайдалану

# Программа sales_data.txt файлындағы
# қорытынды сатылымдар сомасын 
береді.
def main () :

# Жинақтауышты инициалдау.
total = 0.0

try:
infile = open('sales_data.txt', 'r')

# файлдан мәндерді оқып, 
оларды 
# айнымалыда жинақтап сақтау.
for line in infile:

amount = float(line)
total += amount

infile.close()  # Файлды жабу.

# Қорытынды соманы экранға шығару.

print(format(total, '.2f'))

except:

print ( 'Қате шықты. ')

main() # Басты функцияны шақыру   

Бұл программадағы try/except нұсқауының

тек қана бір except өрнегі бар екеніне назар 

салыңыздар, except өрнегі аластама типін 

бермейді, сондықтан try тобындағы кез кел-

ген аластама  сол жалғыз except өрнегіне 

көшуді жүзеге асырады. 



5. Аластама туындағанда, қате туралы, келісім 
бойынша, берілген мәлімет шығару

• Аластама шақырылғанда, компьютер жедел жадында аластама-
объект құрылады. Ол әдетте аластамаға қатысты, қате туралы, 
келісім бойынша, берілген мәлімет шығарады. 

• Негізінде, бұл да аластама өңделмей қалған кезде, кері трасси-
ровка соңында экранға шығарылатын қате туралы мәлімет бо-
лып табылады. 

• Except өрнегін жазу кезінде айнымалыға аластама-объектіні 
төмендегідей түрде меншіктеуге болады:

except ValueError as err:

• Бұл except өрнегі ValueError аластамасын анықтап өңдейді.



Аластама туындағанда, қате туралы, келісім 
бойынша, берілген мәлімет шығару

• Мұндағы except өрнегінен кейін шығатын өрнек біздің аластама-
объектіні err айнымалысына меншіктеуімізді көрсетеді. Мысал-
дағы err атауын біз жай ғана қате кеткендіктен, ыңғайлылық 
ретінде, таңдап алдық.  Негізінде кез келген атау таңдап алуға 
болады.

• Енді аластамалар өңдеуішінде err айнымалысын  print функция-
сына қате жайлы, келісім бойынша, берілген мәліметті шығару 
үшін қолдандық. Python тілінде осындай типтегі қателер үшін 
көбінесе осылай жасау қалыптасқан. 

• Келесі программада осы айтылғандарды қалай жүзеге асыруға 
болатындығы көрсетіледі.



Аластама туындағанда, қате туралы, келісім бойынша, 
берілген мәлімет шығару

# Программа 6.28 төлемдер ұсталғанға дейінгі жалақы көлемін көрсетеді.
def main() :

try:
# Жұмыс істелген сағаттар санын алу.
hours = int(input('Cіз неше сағат жұмыс істедіңіз? '))
# Бір сағатқа төленетін ақша мөлшерін алу.
pay_rate=float(input('Бір сағатқа төленетін соманы енгізіңіз: '))
# Жалақыны есептеу.
gross_pay = hours * pay_rate
# Жалақыны көрсету.
рrint('Жалақы: $', format(gross_pay, '.2f'), sep=' ')

except ValueError as err:
print(err)

main ()    # Басты функцияны шақыру.
Программа нәтижесі:
Cіз неше сағат жұмыс істедіңіз? қырық
invalid literal for int() with base 10: 'қырық'



Аластама туындағанда, қате туралы, келісім 
бойынша, берілген мәлімет шығару

• try тобы ішінде ValueError (5-11-жолдар) аластамасы туындағанда, 
программа except өрнегіне көшеді. ValueError as err өрнегі err
айнымалысына  құрылған аластама-объектіні меншіктейді. except
өрнегі жолынан кейін err айнымалысы print функциясына беріледі, 
ол осы аластама үшін, келісім бойынша берілген мәліметті экранға 
шығарады.

• Мұнда егер except өрнегінде шақырылатын барлық аластамаларды 
анықтап өңдеу үшін, тек бір ғана except өрнегі талап етілетін болса, 
онда Exception тип ретінде анықталады. 

• Келесі программада (6.29) осыған сәйкес мысал көрсетіледі.



Аластама туындағанда, қате туралы, келісім бойынша, 
берілген мәлімет шығару
# Программа sales_data.txt файлындағы қорытынды сатылымдар сомасын береді.
def main ():

total = 0.0 # Жинақтауышты инициалдау.

try:
infile = open('sales_data.txt', 'r') # sales_data.txt файлын ашу

# Файлдан мәндер оқып, оларды айнымалыда жинақтау.
for line in infile:

amount = float(line)
total += amount

infile.close() # Файлды жабу.

print(format(total, '.2f')) # Қорытынды соманы шығару.

except Exception as err:
print(err)

main () # Басты функцияны шақыру.
Программа нәтижесі:
169187.71



6. else өрнегін пайдалану
try/except нұсқауында кейде else қосымша операторы болуы мүм-
кін (әрине оны қолдану міндетті емес), ол except өрнектерінің ең 
соңында орналасады. Оның try/except жолдарына тіркеліп жазылу 
форматы:  
try:

нұсқау
нұсқау 
…

except АластамаАты:
нұсқау
нұсқау
…

else:
нұсқау
нұсқау
…

else өрнегінен кейін тұрған жолдар  else тобы 
деп аталады. else тобы нұсқаулары  try тобын-
дағы аластамалардың бір де біреуі орын алма-
ған кезде орындалады. Егер аластамалар ша-
қырылған болса, онда esle тобы орындалмай 
атталып өтіледі. 

Келесі программада (6.30) осыған мысал 
келтірілген. 



else өрнегі
# Программа sales_data.txt файлындағы қорытынды сатылымдар сомасын береді.
def main ():

total = 0.0 # Жинақтауышты инициалдау.

try:
infile = open('sales_data.txt', 'r') # sales_data.txt файлын ашу

# Файлдан мәндер оқып, оларды айнымалыда жинақтау.
for line in infile:

amount = float(line)
total += amount

infile.close() # Файлды жабу.

except Exception as err:
print(err)

else:
print(format(total, '.2f'))    # Қорытынды соманы шығару.

main () # Басты функцияны шақыру. Программа нәтижесі:
169187.71

Программадағы else өрнегі – жасылмен 
белгіленген  жолдар тек   қана  көкпен 
белгіленген жолдарда,  яғни  try тобын-
дағы операторларда аластама туында-
маған жағдайда ғана орындалады.



7. finally өрнегін пайдалану
• try/except нұсқауында міндетті емес finally өрнегі болуы да мүмкін,

ол барлық except өрнектерінен кейін орналасуы тиіс. Сонымен, finally
өрнегінің try/except нұсқауларына қосылып жазылар кезіндегі жалпы
жазылу форматы:
try:

нұсқау
нұсқау
…

except АластамаАты:
нұсқау
нұсқау
…

finally:
нұсқау
нұсқау
…

• Мұндағы finally өрнегінен кейін тұрған нұсқаулар бло-
гы finally тобы деп аталады. finally тобындағы нұсқау-
лар әрқашанда try тобындағы нұсқаулардан соң және
де кез келген аластамалар өңдеуіштері жұмыс істеп
болғаннан кейін де орындала береді.

• finally тобындағы нұсқаулар аластама болса да, не 
болмаса да орындалады. 

• finally тобының мақсаты – файлды немесе басқа да 
ресурстарды жабу тәсізді – тазалау  операцияларын 
орындау болып табылады. 

• finally тобында жазылған кез келген код әрқашанда,  
тіпті try тобы аластама шақырса да, орындала береді.



Аластама өңделмесе, не болар еді... 
• Өңделмеген аластама программа жұмысын тоқтатады. 

• Шақырылған аластама өңделмейтін екі түрлі жағдай кездеседі: 

1.try/except нұсқауында дұрыс типте көрсетіліп берілген except өрнегі 
болмай қалған кезде; 

2.аластамалар try тобының сыртында шақырылатын кездерде.                                
Осы екеуінде де аластама программа жұмысын тоқтатуға алып 
келеді.

• Бұл дәрісте Сіздер ZeroDivisionError, IOError және ValueError аластама-
лары шақырылып өңделетін программа мысалдарын көрдіңіздер. 

• Жалпы Python программаларында бұлардан басқа да көптеген аласта-
малар орын алып жатады. 



8. Аластама өңделмесе, не болар еді... 
• Егер Сіздер программа жазу барысында try/except нұсқауларын

жазатын болсаңыздар, оларда кездесуі мүмкін болатын аласта-
малар түрлерін Python анықтамаларынан тауып алуға болады.
Олар аластамалар түрлері жайлы толық ақпарат беріп, программа-
да қандай қателер боуы мүмкін екендігінен де көптеген мәліметтер
береді.

• Аластамалар жайлы толығырақ мәлімет алу үшін программалар 
жазып, тәжірибе (эксперимент) жинақтау керек.  Мысалға, прог-
раммаға әдейі қате шығаратын кодтарды  енгізу қажет. Қателер 
жайлы шығатын (кері трассировка) мәліметтерді талдай отырып, 
туындаған аластамаларды көріп өңдейтін боласыздар.

• Осындай тәсілдер арқылы аластамаларды дұрыс өңдей алатын 
except өрнектерін жазып үйренесіздер.



Тыңдағандарыңызға 
рахмет!


