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1. Тіркестердің жеке символдарын пайдалану 
• Көптеген есептерде тіркестердің символдарын бөліп алып, оларды 

жеке қарастыруға тура келеді. Біз осындай тәсілдердің екі тәсілін: 
циклді қолдануды және символдарды индекстеуді пайдаланатын 
боламыз. 

• for циклін қолдану символдарды жеке-жеке қарастыру мүмкіндігін 
береді. Оның жазылу форматы:
for айнымалы in тіркестік_мән:

инструкция 
инструкция 
...

• Мұндағы айнымалы – бұл айнымалы аты, тіркестік_мән – тіркестік 
литерал немесе тіркестік мәнге сілтеме жасайтын айнымалы. Циклдің 
әрбір қадамында айнымалы тіркестік мәндегі символ көшірмесіне, 
оның бірінші символынан бастап, сілтеме жасап тұрады. 



Тіркестердің жеке символдарын пайдалану 
• Цикл тіркестегі әрбір символды тізбекті түрде жеке бөліп алып өңдейді. 

Мысалы: 
name = 'Данияр' 
for ch in name: 

print(ch, end= ' ') 

• name айнымалысы алты символдан тұратын тіркестік литералға сілтеме 
жасайды, сондықтан цикл алты қадам (итерация) орындайды. 

• Циклдің бірінші итерациясында ch айнымалысы 'д' символына сілтеме 
жасайды, екінші итерацияда - 'а' символына,  т.с.с. түрлерде біртіндеп 
барлық символдарға сілтемелер жасап шығады.

• Цикл соңында ол барлық символдарды түгел экранға шығарады:
Д 
а 
н 
и 
я 
р 



Тіркестердің жеке символдарын пайдалану 
• Ал егер ch айнымалысының сілтеме жасап тұрған мәнін цикл 

ішінде өзгертетін болсақ, онда ол name айнымалысы сілтеме 
жасап тұрған тіркеске ешқандай да әсер етпейды. Мысалы:

1 name = 'Данияр' 
2 for ch in name: 
3 ch = 'Х' 
4 print(name) 

• Мұндағы 3-жол циклдің  әрбір қадамында  ch айнымалысына 
келесі мәнді меншіктеп отырады. Ол тіркестің қадамдар санына 
еш әсер етпейді. Осының нәтижесінде 4-жол экранға мынаны 
шығарады:

Данияр

• Енді келесі программада осы мүмкіндікті пайдаланатын бір толық 
мысал қарастырайық.



Тіркестердің жеке символдарын пайдалану 
# Бұл программа 8.1 тіркестік мәндегі 
# Т әрпін (жоғарғы не төменгі регистре) санайды. 

def main(): 
# Әріп сандарын сақтайтын айнымалы жасау. 
# Айнымалы 0-ден басталуы тиіс. 
count = 0

# Қолданушыдан тіркес мәнін қабылдап алу. 
my_string = input('Сөйлем енгізіңіз: ') 

# Т әрпін санау. 
for ch in my_string: 

if ch == 'Т' or ch =='т': 
count += 1

# Нәтижені шығару. 
print('Т әрпі', count, 'рет кездесті.') 

main () # Басты функцияны шақыру. 

Программа жұмысының нәтижесі:
Сөйлем енгізіңіз: Тынымбек тып-тыныш отырды.
Т әрпі 4 рет кездесті.



2. Индекстеу
• Тіркестегі жеке символдарға қол жеткізудің тағы бір тәсілі индекс арқылы 

орындалады. Әрбір символдың өз индексі бар, ол оның сөздегі орнымен 
анықталады. 

• Индекс 0-ден басталады. Тіркестің ең соңғы символының индексі ондағы 
символдар санынан 1-ді алғанға тең. 

• Келесі суретте 'Ромашка' тіркесінің символдарының индекстері көрсетілген. 
Бұл тіркесте 7 символ бар, олардың индекстері 0 мен 6 аралығында болады.

• Индексті тіркестегі жеке символ көшірмесін алу үшін қолдана аламыз: 
my_string = 'Ромашка' 
ch = my_string[5] 

• Мұндағы my_string[5] өрнегі my_string айнымалысының индексі 5-ке тең 
болатын символ көшірмесін береді. Бұл жолдан кейін ch айнымалысы 'к'
символына сілтеме жасап тұрады.

'Ромашка'
0 1 2  3 4 5  6  



Индекстеу 

• Тағы бір мысал:

my_string = 'Ромашка бар.' 

print(my_string[0], my_string[5], my_string[9])

Мұның нәтижесі: 

Ркб

• Индекстер ретінде теріс сандар да қолданылады, ол символ ор-
нын тіркес соңынан бастап есептейді. Теріс индекстер тіркестік 
мәннің ұзындығына қосылады да, символ индексі анықталады:

my_string = 'Ромашка бітті' 

print(my_string[-1], my_string[-2], my_string[-13]) 

• Бұл код фрагментінің нәтижесі: 

ітР 



3. lndexError аластамасы 
• IndexError аластамасы тіркес ішінен тысқары жатқан индексті қолдану 

кезінде орын алады.  Мысалы, мынадай тіркес 'Алматы' 6 символдан 

тұрады, оның индекстері 0 мен 5 аралығында (теріс индекстері -1 мен -

6 арасында). Осыдан алынған елесі мысал  IndexError аластамасын 

туындатады: 

city = 'Алматы' 

print (city [6]) 

• Мұндай қате цикл ішінде тіркестен тысқары индексті қолдану кезінде 
орын алады: 
city = 'Алматы'

index = 0 

while index < 7: 

print(city[index]) 

index += 1



4. Len функциясы 
• Тізбектердің ұзындығын анықтайтын len функциясы мұнда тіркестік мәннің 

ұзындығын анықтайды. Төмендегі мысалға назар салайық: 
city = 'Алматы' 
size = len(city) 

• Мұндағы екінші нұсқауда len функциясына city айнымалысына аргумент түрін-
де берілген. Ол 'Алматы' тіркесінің ұзындығын, 6 санын қайтарады. Бұл сан size
айнымалысына меншіктеледі. 

• len функциясы көбінесе циклдердің тіркестік мәннің сыртына шығып кетуінен 
сақтайды: 
city = 'Алматы'
index = 0 
while index < len(city): 

print(city[index]) 
index += 1 

• Мұнда цикл, индекс тіркестік мәндер ұзындығынан төмен болғанда ғана орын-
далады. Ол len функциясының әрқашанда тіркес ұзындығынан 1-ге кем бола-
тынына байланысты болады. Сондықтан аластама туындамайды. 



5. Тіркестік мәліметтерді біріктіру
• Көбінесе тіркестік мәліметтерді біріктіру операциясы қажет болып 

жатады, яғни тіркестер конкатенациясын орындап, бір тіркесті екін-
ші тіркес соңына жалғау керек. 

• Алдыңғы мысалдарда тіркестерді біріктіру үшін + операторы қол-
данылған еді. Онда + операторы екі тіркесті біріктіріп, үшінші тір-
кеске операнд ретінде берілген болатын. 

• Төмендегі интерактивті жұмыс сеансына назар салыңыздар: 

1  >>> message = 'Сәлем, ' + 'достар!'  Enter 

2  >>> print(message)  Enter 

3  Сәлем, достар! 

4  >>> 

• Мұнда message айнымалысы сілтеме жасап тұрған тіркес шығады.

Бұл жұмыс сеансының нәтижесі:
>>> message = 'Сәлем, ' + 'достар!' 
>>> print(message)
Сәлем, достар!
>>>



• Тіркестер конкатенациясын көрсететін тағы бір интерактивті жұмыс 
сеансы: 
1 >>> first_name = 'Азат' Enter
2 >>> last_name = 'Ғаниұлы' Enter
3 >>> full_name = first name + ' ' + last_name Enter
4 >>> print(full_name) Enter
5 Азат Ғаниұлы
6 >>> 

• Конкатенация операциясы += операторымен де  орындалады:

1 >>> letters = 'абв' Enter

2 >>> letters += 'где' Enter

3 >>> print(letters) Enter

4 абвгде 

5 >>> 

Тіркестік мәліметтерді біріктіру



• Конкатенацияға тағы бір мысал:

name = 'Камал' # аты 'Камал'

name += '  ' # аты 'Камал '  

name += 'Исмаилұлы' # аты 'Камал Исмаилұлы' 

name += '  ' # аты 'Камал Исмаилұлы  ' 

name += 'Саматов' # аты 'Камал Исмаилұлы Саматов' 

print(name) 

• Мұнда += операторының сол жағындағы операнд бұрыннан бар 
айнымалы болуы тиіс. Егерде бұрында болмаған айнымалы көр-
сетілсе, онда аластама туындайды. 

Тіркестік мәліметтерді біріктіру

Бұл программа жұмысының нәтижесі:
Камал  Исмаилұлы  Саматов



6. Тіркестік мәліметтер –
бұл мутацияланбайтын тізбектер 

• Python тілінде тіркестік типтегі  мәліметтер мутацияланбайтын тізбек-
тер болып саналады, яғни олар құрылғаннан кейін өзгертілмейді. 
Конкатенация тәрізді кейбір операциялар оларды өзгертетін сияқты 
болып көрінеді, бірақ негізінде олар өзгермейді.  Мысалы, 8.2 
программаға назар салайық. 

# Бұл программа тіркестік мәндерді біріктіреді. 

def  main () : 

name = 'Кәрім' 

print('Аты', name) 

name = name + ' Беріков' 

print ('Ендігі аты', name) 

# Басты функцияны шақыру. 

main () 

Бұл программажұмысының нәтижесі:
Аты Кәрім
Ендігі аты Кәрім Беріков



• Тіркестік  мәліметтер  мутацияланбайтын  тізбек  болғандықтан, 
тіркес[Индекс] формасындағы өрнекті меншіктеу операторы-
ның сол жағында қолдануға болмайды. Мысалы, төмендегі код 
фрагменті қате туындатады: 

# 'Билл' тіркестік литералын friend айнымалысына меншіктеу. 

friend = 'Билл' 

# Бірінші символды 'У' деп өзгертуге бола ма ? 

friend[0] = 'У' 

# Бұл қате туындатады! 

• Соңғы нұсқау аластама шақырады, өйткені ол 'Билл' тіркестік 
литералындағы бірінші  символды өзгерткісі келген болатын. 

Тіркестік мәліметтер –
бұл мутацияланбайтын тізбектер 



Сұраққа жауап берейік

8.1. name айнымалысы тіркестік мәнге сілтеме жасайды делік. 
Тіркестік мәндегі әрбір символды экранға шығаратын  for циклін 
жазып шығыңыздар. 

8.2. Тіркестік мәндегі бірінші символдың индексі нешеге тең? 

8.3. 10 символы бар тіркестік мәндегі соңғы символ индексі 
қандай? 

8.4. Тіркестік мәндегі шектен тысқары индексті қолдануға 
тырысқанда не болады? 

8.5. Тіркестік мәннің ұзындығы қалай анықталады? 

8.6. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай? 

animal = 'Тигр' 

animal[0] = 'Л' 



7. Тіркестік мәндерді қиып алу
• Тізбектерден белгілі бір элементтер диапазондарын қиып алуға 

болатынын білесіздер. Тіркестік мәндерден де символдар  диа-
пазондарын қиып алуға болады. Олар ішкі тіркес деп аталады. 

• Тіркестік мәндерден қиынды алу келесі формат түріндегі өрнек 
арқылы орындалады: 

тіркестік_мән[басы : соңы] 

• Мұндағы басы – бұл қиындыдағы бірінші символ индексі, соңы –
қиынды соңын көрсететін индекс. Бұл өрнек индекстері басынан 
соңына дейінгі (соңғы индекс кірмейді)  символдар көшірмесінен 
тұратын қиынды қайтарады. Мысалы, келесідей код фрагменті: 

full_name = 'Петти Линн Смит' 
middle name = full_name[6:10] 

full_name тіркесінен Линн ішкі тіркесін қиып алады.



• Егер бастапқы индекс көрсетілмесе, оның орнына 0 алынады. Мысалы: 
full_name = 'Петти Линн Смит' 
first_name = full_name[:5] 

• Екінші жолда first_name айнымалысына 'Петти' мәні беріледі. 
• Ал егер қиындының соңғы индексі берілмесе, онда оның орнына тіркестік 

мәннің ұзындығы  алынады. Мысалы: 
full_name = 'Петти Линн Смит' 

last_name full_name [11:] 
• Екінші жолда last_name айнымалысына 'Смит' мәні беріледі. 
• Ал, келесі жолдар нәтижесі қалай болар екен? 

full_name = 'Петти Линн Смит' 
my_string = full_name [:] 

• Екінші нұсқау my_string айнымалысына толық 'Петти Линн Смит' тіркесін 
меншіктейді. Ол мынадай жолмен бірдей: 

my_string = full_name[0 : len(full_name)] 

Тіркестік мәндерді қиып алу



• Қиынды өрнектері қатар орналасқан элементтер үшін емес, белгілі бір 
қадаммен әртүрлі орындардағы мәндерді де ала алады. Мысал келті-
рейік: 

letters = 'АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЦЬЫЪЭЮЯ' 

print(letters[0:32:2]) 

• Тік жақшадағы үшінші мән қадам болып саналады. Қадам 2 болса,  әрбір 
екінші символ алынатынын білдіреді. Жоғарыдағы код  фрагменті мына-
дай мән береді:

АВДЁЗЙПНПСУХЧЩЫЭЯ
• Индекс теріс сандар түрінде де бола береді, онда олар тіркес индексін 

оның соңынан бастап есептейді. Мысалы: 
full_name = 'Петти Линн Смит' 

last_name = full_name [ -4:] 
• Мұнда теріс индекс тіркес ұзындығына қосылады, жоғарыдағы екінші 

жол last_name айнымалысына 'Смит' мәнін меншіктейді. 

Тіркестік мәндерді қиып алу



• Университет жүйесіне кіру үшін әрбір студентке жеке тіркелу аты та-
ғайындалады. Сізге университеттегі ақпараттық технология  бөліміне 
көмек ретінде программалық код жасау тапсырылды, ол студенттерді 
жүйеге кіргізуге арналған қысқаша атаулар құрастыруы тиіс. Осы мақ-
сатта төмендегі атаулар жасау алгоритмі жасалды делік: 

• 1. Студент атының алғашқы үш әрпін алу. Егер ат үш әріптен 
қысқа болса, онда оны толық алу керек. 

• 2. Студент тегінің алғашқы үш әрпін алу. Егер бұл да үш әріптен 
қысқа болса, онда оны да толық алу керек. 

• 3. Студенттің табельдік нөмірінің соңғы үш символын алу. Егер бұл 
да үш символдан қысқа болса, онда оны да толық алу керек. 

• 4. Осы үш түрлі символдар жиынын біріктіріп, жүйеге кіретін қысқа-
ша атау құрылуы тиіс. 

8. Тіркестік мәннен символдар алу 



• Мысалы, егер студент аты - Аманда Спенсер, ал оның табельдік 
нөмірі ENG6721 болса, онда оның жүйеге кіреті аты - АмаСпе721.

• Сіз енді get_login_name функциясын жазасыз, ол аргумент ретінде 
студент атын, тегін және табельдік нөмірін  қабылдайды да, солар-
дан жүйеге кіретін қысқаша ат құрастырып беретін болады.

• Сіз сол функцияны login.py модулінде сақтайтын боласыз, оны 
кез келген жүйеге кіретін жан пайдалана алады. 

• Келесі программа 8.3  login.py модулінің осыған сәйкес кодын 
көрсетеді: 

Тіркестік мәннен символдар алу 



1 # get_login_name функциясы студенттің атын, тегін және 
2 # табельдік нөмірін аргумент ретінде қабылдайды. 
3 # Ол жүйеге кіретін атау құрады. 
4 def get_login_name (first, last, idnumber): 
5 # Аттың алғашқы 3 әрпін алу. 
6 # Егер ат ұзындығы 3 әріптен аз болса, онда 
7 # қиынды атты толық қайтарады. 
8            set1 = first[0 : 3] 
9 # Тегінің алғашқы 3 әрпін алу. 
10 # Егер тегі ұзындығы 3 әріптен аз болса, онда
11 # қиынды оны толық қайтарады. 
12          set2 = last[0:3]
13 # Табельдік нөмірдің соңғы 3 символын алу. 
14 # Егер ол 3 символдан аз болса, онда 
15 # оны да толық қайтарады. 
16          set3 = idnumber[-3:] 
17 # Cимволдар жиынын біріктіру. 
18          login_name = set1 + set2 + set3 
19 # Жүйеге кіретін атты қайтару. 
20 return login_name 

Тіркестік мәннен символдар алу 



• get_login_name функциясы үш тіркестік аргумент: атын, тегін, табельдік
нөмірін қабылдайды. 8-жолдағы нұсқау қиындыны first параметрі сілтеме
жасап тұрған алғашқы 3 символды алу үшін қолданады да, оларды set1
айнымалысына меншіктейді. Егер ол 3 символдан аз болса, онда 3 саны -
соңғы индексті дұрыс көрсетпейді. Егер осылай болған жағдайда, соңғы
индекс тіркестік мән ұзындығын көрсетеді де, қиынды өрнегі мәнді толық
көрсетеді.

• 12-жол last параметрі сілтеме жасап тұрған тіркестің алғашқы 3 символын
алып, оларды тіркестік мән ретінде set2 айнымалысына меншіктейді. Егер олар
үш символдан аз болатын болса, онда олардың толық мәні қайтарылады.

• 16-жол idnumber параметрі сілтеме жасап тұрған қиынды өрнегін set3 ай-
нымалысына меншіктейді. Егер олар да үш символдан аз болатын болса,
онда олардың да толық мәні қайтарылады.

• Ақырында 18-жол 3 айнымалыны біріктіріп login_name айнымалысына мен-
шіктеп, соңғы жолда оны негізгі программаға қайтарады.

Тіркестік мәннен символдар алу 



• Келесі программа 8.4 жоғарыдағы функция жұмысын көрсетеді. 

# Бұл программа студенттің  атын, тегін, табельдік нөмірін енгізеді. 
# Солардың негізінде жүйеге кіруді орындайтын қысқаша атау құрылады.
import login 
def main () : 

# Студенттің атын, тегін, табель нөмірін алу. 
first = input ('Атыңызды енгізіңіз: ') 
last = input ('Өз тегіңізді енгізіңіз: ') 
idnumber = input('Табелдік нөмірді енгізіңіз: ') 

# Жүйеге кіретін атауды алу. 
print ('Сіздің жүйеге кіретін атыңыз: ') 
print(login.get_login_name(first, last, idnumber)) 

main () # Басты функцияны шақыру. 

Тіркестік мәннен символдар алу 

Бұл программа нәтижесі:
Атыңызды енгізіңіз: Еламан
Өз тегіңізді енгізіңіз: Коспанов
Табелдік нөмірді енгізіңіз: BIO4497
Сіздің жүйеге кіретін атыңыз: 
ЕлаКос497



Тіркестік мәннен символдар алу 
Программа нәтижесі (енгізілген мәліметтер қарайтылған) 
Атыңызды енгізіңіз: Xамит
Өз тегіңізді енгізіңіз: Ганиев
Табелдік нөмірді енгізіңіз: CSC34899
Сіздің жүйеге кіретін атыңыз: 

ХамГан899

Бұл программа 2-жұмысының нәтижесі:
Атыңызды енгізіңіз: Хамит
Өз тегіңізді енгізіңіз: Ганиев
Табелдік нөмірді енгізіңіз: CSC34899
Сіздің жүйеге кіретін атыңыз: 
ХамГан899

Бұл программа 1-жұмысының нәтижесі:
Атыңызды енгізіңіз: Еламан
Өз тегіңізді енгізіңіз: Коспанов
Табелдік нөмірді енгізіңіз: BIO4497
Сіздің жүйеге кіретін атыңыз: 
ЕлаКос497



Сұраққа жауап берейік
8.7. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай? 

mystring = 'abcdefg' 

print(mystring[2:5]) 

8.8. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай? 

mystring = 'abcdefg' 

print(mystring[З:]) 

8.9. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай? 

mystring = 'abcdefg' 

print (mystring [:3]) 

8.10. Төмендегі код фрагментінің нәтижесі қандай?

mystring = 'abcdefg' 

print(mystring[:]) 



9. in және not in арқылы тіркестік мәндерді тексеру
• in операторы бір тіркестің екінші тіркес құрамына кіретінін анықтау 

үшін пайдаланылады. Екі тіркестік мәндерге in операторын 
қолданудың жалпы форматы: 

тіркестік_мән1 in тіркестік_мән2 

Мұндағы тіркестік_мән1 және тіркестік_мән2 тіркестік литералдар 
немесе тіркестік мәндерге сілтеме жасап тұрған айнымалылар. Егер 
тіркестік_мән2 ішінен тіркестік_мән1 табылатын болса, онда 
жоғарыдағы өрнек ақиқат мәнін береді. Мысал келтірелік: 

text = 'Сексен жеті жыл бұрын' 

if  'жеті' in text: 

print (' "жеті" тіркесі табылды.') 

else: 

print (' "жеті" тіркесі табылмады.') 

• Мұның нәтижесі:  "жеті" тіркесі табылды.



• Бір тіркестік мәннің екінші тіркеске кірмейтінін табу үшін not in 
операторы қолданылады. Мысалы: 

names = 'Билл Джоанна Сьюзен Крис Хуан Кэти' 

if  'Пьер' not in names : 

print ('Пьер табылмады. ') 

else: 

print ('Пьер табылды. ') 

• Егер бұл код орындалса, оның нәтижесі: 

Пьер табылды. 

болып шығады.

in және not in арқылы тіркестік мәндерді тексеру



10. Тіркесте әдістерді пайдалану
• Әдіс – бұл объектіге жататын және осы объектімен белгілі бір операция

орындайтын функция болып табылады. Python тілінде тіркестік типтегі
объектілерге қатысты көптеген әдістер бар. Олардың бірсыпырасын қа-
растырамыз, қалғандарымен www.python.org сайтынан танысуға болады.

• Біз келесідей операцияларды орындайтын бірнеше тіркестік әдістерді
қарастырамыз, олар:

• тіркестік мәндерді тексеру; 

• әртүрлі модификацияларды орындау; 

• ішкі тіркестерді іздеу және де символдар тізбегін алмастыру. 

• Тіркестік әдісті шақырудың жалпы форматы: 

тіркестік_айнымалы.әдіс(аргументтер) 

• Мұндағы тіркестік_айнымалы – бұл тіркестік мәнге сілтеме жасайтын 
айнымалы, әдіс – шақырылатын әдістің аты, аргументтер – әдіске бе-
рілетін бір немесе бірнеше аргументтер. 

http://www.python.org/


Тіркесте әдістерді пайдалану

• Келесі қарастырылатын әдістер тіркестік мәндердің кейбір қасиетте-
ріне қатысты тексеру жүргізеді. Мысалы, isdigit() әдісі тіркестік мән 
тек цифрлардан тұратын болса, ақиқат мәнін қайтарады. Мысалы: 
string1 = '1200' 
if  string1.isdigit(): 

print(string1, 'тек цифрлардан тұрады.') 
else: 

print(string1, 'цифрлардан басқа символдар да бар.') 

• Бұл код фрагментінің нәтижесі: 

1200 тек цифрлардан тұрады. 



Тіркесте әдістерді пайдалану

• Тағы бір мысал: 

string2 = '12Заbс' 

if  string2.isdigit(): 

print (string2, 'тек цифрлардан тұрады.') 

else: 

print(string2, 'цифрлардан басқа символдары да бар.') 

• Бұл код фрагментінің нәтижесі: 

123аbс цифрлардан басқа символдары да бар.



8.1 кесте. Тіркестік мәндерді тексерудің бірнеше әдістері 
Метод Описание

isalnum () Егер тіркестік мән тек алфавит әріптерінен немесе цифрлардан тұрып, және

құрамында, кем дегенде, бір символ болса, онда ақиқат мәнін қайтарады.

Қарсы жағдайда жалған мәнін қайтарады

isalpha () Егер тіркестік мән тек алфавит әріптерінен тұрып және құрамында, кем

дегенде, бір символ болса, онда ақиқат мәнін қайтарады. Қарсы жағдайда

жалған мәнін қайтарады

isdigit () Егер тіркестік мән тек цифрлардан тұрып және құрамында, кем дегенде, бір

символ болса, онда ақиқат мәнін қайтарады. Қарсы жағдайда жалған мәнін

қайтарады

islower () Егер тіркестік мәндегі барлық алфавит әріптері төменгі регистрде тұрып және

құрамында, кем дегенде, бір алфавит әрпі болса, онда ақиқат мәнін

қайтарады. Қарсы жағдайда жалған мәнін қайтарады

11. Тіркестік мәндерді тексеру әдістері



Метод Описание

isspace () Возвращает истину, если строковое значение содержит только пробельные

символы и имеет по крайней мере один символ. В противном случае

возвращает ложь. (Пробельными символами являются пробелы, символы

новой строки (\n) и символы табуляции(\t).)

isupper () Возвращает истину, если все буквы алфавита в строковом значении находятся

в верхнем регистре, и строковая последовательность содержит по крайней

мере одну букву алфавита. В противном случае возвращает ложь

Программа 8.5 демонстрирует несколько строковых методов 
проверки. Она просит пользователя ввести строковое значение и 
затем выводит различные сообщения в зависимости от 
возвращаемого методами значения.

Тіркестік мәндерді тексеру әдістері
8.1 кестенің жалғасы



# Бұл программа тіркестерді тексерудің бірнеше әдістерін көрсетеді. 
def main () : 

# Қолданушыдан тіркестік мән алу. 
user_string = input('Тіркестік мән енгізіңіз: ') 
print('Енгізілген мәнге қатысты анықталғандар:') 
# Тіркестік мәндерді талдау. 
if user_string.isalnum(): 

print ('Бұл тіркес әріптерден немесе цифрлардан тұрады.') 
if user_string.isdigit(): 

print ('Бұл тіркес тек цифрлардан тұрады.') 
if user_string.isalpha(): 

print ('Бұл тіркес тек алфавит әріптерінен тұрады.') 
if user string.isspace(): 

print ('ЭБұл тіркес тек босорын символдарынан тұрады.') 
if user_string.islower(): 

print('Тіркестегі барлық әріптер төменгі регистрде.') 
if user_string.isupper(): 

print('Тіркестегі барлық әріптер жоғарғы регистрде.') 
main () # Басты функцияны шақыру.

Тіркестік мәндерді тексеру әдістері



Бұл программаның 1-нәтижесі:
Тіркестік мән енгізіңіз: абв
Енгізілген мәнге қатысты анықталғандар:
Бұл тіркес әріптерден немесе цифрлардан тұрады.
Бұл тіркес тек алфавит әріптерінен тұрады.
Тіркестегі барлық әріптер төменгі регистрде.

Бұл программаның 2-нәтижесі:
Тіркестік мән енгізіңіз: 123
Енгізілген мәнге қатысты анықталғандар:
Бұл тіркес әріптерден немесе цифрлардан тұрады.
Бұл тіркес тек цифрлардан тұрады.

Тіркестік мәндерді тексеру әдістері

Бұл программаның 3-нәтижесі:
Тіркестік мән енгізіңіз: 123АБВ
Енгізілген мәнге қатысты анықталғандар:
Бұл тіркес әріптерден немесе цифрлардан тұрады.
Тіркестегі барлық әріптер жоғарғы регистрде.



12. Тіркестерді модификациялау әдістері
• Тіркестік мәліметтер мутацияланбайтын тізбек (оларды өзгертуге 

болмайды) болғанына қарамастан, олардың өзгертілген нұсқала-
рын қайтаратын бірсыпыра әдістер бар. Келесі 8.2 кесте солардың 
бірнешеуін сипаттайды. 

8.2 кесте. Тіркестік мәндерді модификациялау әдістері
Әдіс Сипаттамасы
lower () Барлық әріптері төменгі регистрге түрлендірілген тіркес мәндері көшірмесін

қайтарады. Төменгі регистрде тұрған кез келген символ немесе әріп емес символ
өзгеріссіз қалады

lstrip () Барлық алдыңғы бос орындық символдары өшірілген тіркес мәндері көшірмесін
қайтарады. Алдыңғы бос орындық символдар деп жол басында орналасқан бос
орынды, жаңа жол символын (\n) немесе табуляция символын (\t) айтады

lstrip
(символ)

Символ аргументі болып символы бар тіркестік мән есептеледі. Тіркес мәндері
алдындағы барлық символ экземплярлары өшірілген тіркес мәндері көшірмесін
қайтарады.

rstrip () Барлық соңғы бос орындық символдары өшірілген тіркес мәндері көшірмесін
қайтарады.
Соңғы бос орындық символдар деп жол соңында орналасқан бос орынды, жаңа
жол символын (\n) немесе табуляция символын (\t) айтады



Әдіс Сипаттамасы

rstrip

(символ)
Символ аргументі символдан тұратын тіркестік мән болып табылады.

Тіркес мәндері соңындағы барлық символ экземплярлары өшірілген

тіркес мәндері көшірмесін қайтарады.

strip () Барлық алдыңғы және соңғы бос орындық символдары өшірілген тіркес

мәндері көшірмесін қайтарады.

strip

(символ)
Барлық алдыңғы және соңғы символ экземплярлары өшірілген тіркес

мәндері көшірмесін қайтарады.

upper () Барлық әріптері жоғарғы регистрге түрлендірілген тіркес мәндері

көшірмесін қайтарады. Жоғарғы регистрде тұрған кез келген символ

немесе әріп емес символ өзгеріссіз қалады

Тіркестерді модификациялау әдістері

8.2 кесте жалғасы. Тіркестік мәндерді модификациялау әдістері



• Жоғарыда көрсетілген lower() әдісі барлық әріптері төменгі регистр-
ге түрлендірілген тіркес мәндері көшірмесін қайтарады: 

letters = 'ЬЭЮЯ' 

print(letters, letters.lower()) 

Бұл код фрагментінің нәтижесі:

ЬЭЮЯ ьэюя 

• upper() әдісі барлық әріптері жоғарғы регистрге түрлендірілген 
тіркес мәндері көшірмесін қайтарады: 

letters = 'абвг' 

print(letters, letters.upper()) 

Бұл код фрагментінің нәтижесі:

абвг АБВГ 

Тіркестерді модификациялау әдістері



• lower () және upper () әдістері тіркестерді салыстырудың регистрге 
тәуелсіз түрлерін орындауда қолданылады. Тіркестік мәндерді 
салыстыру операциялары регистрге тәуелді, яғни жоғарғы және 
төменгі регистр символдары әртүрлі болып келеді. 

• Мысалы, тіркестік мәндерді регистрге тәуелді түрде салыстыруда 
'абв' тіркесі 'АБВ' немесе 'Абв ' тіркестерімен бірдей болып 
саналмайды. 

• Кейде тіркестерді регистрден тәуелсіз түрде, символдар регистр-
лерін есепке алмай салыстыру ыңғайлы болып келеді. Ондай 
кездерде 'абв' тіркесі 'АБВ' немесе 'Абв' тіркестерімен бірдей 
болып саналады. 

Тіркестерді модификациялау әдістері



• Төмендегі келтірілген код фрагментіне назар салыңыздар : 

again = 'и' 

while again.lower() == 'и': 

print ('Сәлем') 

print ('Тағы да осыны көргіңіз келе ме?') 

again = input('и = иә, барлық қалғандары = жоқ: ') 

• Соңғы жол циклді қайталау үшін қолданушыға 'и' әрпін енгізуді 
сұрайды. 

• Цикл again.lower() == 'и' өрнегі ақиқат болғанша, орындала 
береді. Егер again айнымалысы 'и' немесе 'И' мәндеріне сілтеме 
жасап тұрса, цикл қайталана береді. 

Тіркестерді модификациялау әдістері



• Дәл осындай нәтижеге  upper () әдісі арқылы да қол жеткізуге 
болады: 

again = 'и' 

while again.upper() 'и': 

print ('Сәлем') 

print ('Тағы да осыны көргіңіз келе ме?') 

again = input('и = иә, барлық қалғандары = жоқ: ') 

Тіркестерді модификациялау әдістері



13. Іздеп тауып алмастыру
• Программаларда бір сөз тіркесінің екінші бір сөз тіркесі құрамына кіретінін не 

кірмейтінін анықтау сұратылып жатады. 

• Мысалы, сіз бір құжат аштыңыз, соның ішінде бір сөзді іздеп табу керек болсын 
делік. Ізделетін сөз ішкі тіркес болып табылады, ол одан көлемді символдар 
тіркесі (құжат) ішінен ізделеді. 

• Келесі 8.3 кестеде үлкен тіркестен одан шағын ішкі тіркестерді іздеп тауып, 
соларды басқа сөздермен алмастыратын әдістер көрсетіледі. 

8.3 кесте. Тіркестерді іздеп табу және алмастыру әдістері
Әдіс Сипатталуы
endswith(ішкі_тіркес) ішкі_тіркес аргументі – бұл тіркестік мән. Егер негізгі тіркес ішкі

тіркеспен аяқталатын болса, әдіс ақиқат мәнін қайтарады.
find (ішкі_тіркес) ішкі_тіркес аргументі – бұл тіркестік мән. Негізгі тіркестегі ішкі тіркес

табылған ең кіші индексті қайтарады. Егер ішкі тіркес табылмаса, әдіс -1
мәнін қайтарады

replace (ескі, жаңа) ескі және жаңа аргументтері – бұлар тіркестік мәндер. Мұнда барлық
ескі тіркестер экземплярлары жаңа тіркестермен алмастылып, әдістен
шыққан тіркестің көшірмесі қайтарылады.

startswith(ішкі_тіркес) ішкі_тіркес аргументі – бұл тіркестік мән. Егер негізгі тіркес ішкі
тіркеспен басталатын болса, әдіс ақиқат мәнін қайтарады.



Іздеп тауып алмастыру
• endswith () әдісі негізгі тіркестің ішкі тіркеспен аяқталатынын анықтайды. 

Мысалы: 

filename = input ('Файл атын енгізіңіз: ') 

if  filename.endswith('.txt'): 

print('Бұл мәтіндік файл аты.') 

elif  filename.endswith('.ру'): 

print('Бұл Python тілінің бастапқы файл аты.') 

elif  filename.endswith(' .doc'): 

print('Бұл мәтіндік редактор құжатының аты') 

else: 

print ('Белгісіз файл аты.') 



Іздеп тауып алмастыру
• startswith () әдісі endswith () әдісі тәрізді, бірақ негізгі тіркес берілген ішкі 

тіркестен басталатынын анықтайды. 

• find () әдісі негізгі тіркестен ішкі тіркесті іздейді, егер ол табылса, 
табылғандар ішінен ең кіші индексті қайтарады. Егер ішкі тіркес 
табылмаса, әдіс  -1  мәнін қайтарады. Мысалы: 

string = 'Мұнан сексен жеті жыл бұрын' 

position = string.find('жеті') 

if  position != -1: 

print(' "жеті" сөзі ', position, ' индекстік позициясынан табылды.) 

else: 

print (' "жеті" сөзі табылмады.') 

• Бұл код фрагментінің нәтижесі: 

"жеті" сөзі 15-индекстік позициясынан табылды. 



Іздеп тауып алмастыру

• replace () әдісі берілген ішкі тіркестің әрқайсысы басқа тіркеспен 
ауыстырылған негізгі тіркестік мәннің көшірмесін қайтарады. 
Мысалы, келесі код фрагментіне назар салайық: 

string = 'Мұнан сексен жеті жыл бұрын'
new_string = string.replace('жыл', 'күн') 
print(new_string) 

• Бұл код  фрагментінің нәтижесі: 

Мұнан сексен жеті күн бұрын



14. Құпиясөздегі символдарды талдау
• Университеттегі кампустың компьютерлік жүйесіне арналған 

құпиясөз келесідей талаптарға сай болуы тиіс: 

• құпиясөз, кем дегенде, жеті символ болуы тиіс; 

• оның жоғарғы регистрде, кем дегенде, бір әрпі болуы керек; 

• оның төменгі регистрде де, кем дегенде, бір әрпі болуы керек; 

• және құпиясөз құрамында, кем дегенде, бір цифр болуы тиіс. 

• Студенттің құпиясөзді құруы кезінде оның жоғары талаптарға сай 
келетіндігі міндетті түрде тексеріледі. Сізге осы талаптарға сәйкес 
программалық код жазып беру тапсырылды делік.

• Сіз аргумент ретінде құпиясөзді қабылдап, оның дұрыстығын 
тексеріп, ақиқат немесе жалған мәнін қайтаратын valid_password 
функциясын жазуыңыз қажет.  



Құпиясөздегі символдарды талдау
• Сонымен valid_password функциясын жазудың алгоритмі мынадай болуы тиіс : 
valid_password функциясында: 

correct_length айнымалысына false мәнін тағайындау. 
has_uppercase айнымалысына false мәнін тағайындау. 
lowercase айнымалысына false мәнін тағайындау. 
has_digit айнымалысына false мәнін тағайындау. 
Егер құпиясөз ұзындығы жеті символ немесе одан артық болса: 

құпиясөздегі әрбір символ үшін correct_length айнымалысына true мәнін тағайындау: 
егер бұл символ жоғарғы регистрдегі әріп болса: 

has_uppercase айнымалысына true мәнін тағайындау. 
егер бұл символ төменгі регистрдегі әріп болса:

has_lowercase айнымалысына true мәнін тағайындау. 
егер бұл символ цифр болса:

has_digit айнымалысына true мәнін тағайындау. 
Егер correct_length және has_uppercase және has_lowercase және has digit мәндері true болса: 

is valid айнымалысына true мәнін тағайындау. 
Әйтпесе: 

is_valid айнымалысына false мәнін тағайындау. 



Құпиясөздегі символдарды талдау

• Мұнан бұрын біз get_login_name функциясын құрып, оны login
модулінде сақтаған болатынбыз. valid_password функциясының 
міндеті студенттің есептік жазбасын құрумен байланысты болған-
дықтан, біз valid_password функциясын сол login модулінде сақ-
тауды дұрыс деп санаймыз. 

• Келесі 8.6 программада valid_password функциясы қосылған login
жүйесіне кіру модулі келтірілген. Функция 34 жолдан басталады.



Құпиясөздегі символдарды талдау
# get_login_name функциясы студенттің атын, тегін және 
# табельдік нөмірін аргумент ретінде қабылдайды. 
# Ол жүйеге кіретін атау құрады. 
def get_login_name (first, last, idnumber): 

# Аттың алғашқы 3 әрпін алу. 
# Егер ат ұзындығы 3 әріптен аз болса, онда 
# қиынды атты толық қайтарады. 
set1 = first[0 : 3] 
# Тегінің алғашқы 3 әрпін алу. 
# Егер тегі ұзындығы 3 әріптен аз болса, онда
# қиынды оны толық қайтарады. 
set2 = last[0:3]
# Табельдік нөмірдің соңғы 3 символын алу. 
# Егер ол 3 символдан аз болса, онда 
# оны да толық қайтарады. 
set3 = idnumber[-3:] 
# Cимволдар жиынын біріктіру. 
login_name = set1 + set2 + set3 
# Жүйеге кіретін атты қайтару. 
return login_name 



# valid_password функциясы аргумент ретінде құпиясөзді қабылдап алып, 
# оның дұрыс/бұрыс екендігі жөнінде ақиқат/жалған мәнін береді.
# Дұрыс құпиясөз, кем дегенде, 7 символдан тұруы тиіс,  
# онда, кем дегенде,  бір символ жоғарғы регистре және бір символ төменгі 
# регистрде болып, тағы, кем дегенде, бір цифрдан тұруы керек. 
def valid_password(password): 

correct_length = False         # Бульдік айнымалыларға False мәнін беру. 
has_uppercase = False 
has_lowercase = False 
has_digit = False 
# Құпиясөз дұрыстығын тексеру (валидация). 
if len(password) >= 7:          # Құпиясөз ұзындығын тексеру. 

correct_length = True 
# Әрбір символды талдап, керекті символ табылғанда,  
# соған сәйкес жалауша орнату. 
for  ch  in password: 

if  ch.isupper(): 
has_uppercase = True

if  ch.islower () : 
has_lowercase = True

if  ch.isdigit(): 
has_digit = True 

Құпиясөздегі символдарды талдау



# Барлық талаптардың орындалғандығын анықтау. 
# Егер олар орындалса, онда is_valid  True мәнін алады. 
# Қарсы жағдайда is_valid  False мәнін алады. 
if  correct_length and has_uppercase and \

has_lowercase and has_digit: 
is_valid = True 

else:
is_valid = False 

# is_valid айнымалысын қайтару. 
return is_valid

Құпиясөздегі символдарды талдау



Программа 8.7 login жүйесіне кіру модулін енгізіп, 

valid _password функциясы жұмысын көрсетеді. 

# Бұл программа қолданушыдан құпиясөз алып, оның дұрыстығын тексереді.

import  login2 as login

def  main () : 

# Қолданушыдан құпиясөз алу. 

password = inрut('Құпиясөз енгізіңіз: ') 

# Құпиясөз дұрыстығын тексеру. 

while not login.valid_password(password): 

print ('Бұл құпиясөз дұрыс емес.') 

password input ('Құпиясөз сөз енгізіңіз: ') 

print ('Бұл дұрыс құпиясөз.') 

main ()    # Басты функцияны шақыру. 

Құпиясөздегі символдарды талдау

Бұл программа нәтижесі:
Құпиясөз енгізіңіз: bozo
Бұл құпиясөз дұрыс емес.
Құпиясөз енгізіңіз: angaro8
Бұл құпиясөз дұрыс емес.
Құпиясөз енгізіңіз: Leopard9
Бұл дұрыс құпиясөз.



15. Қайталау операторы
# Бұл программа 8.8 қайталау операторын көрсетеді. 

def main () : 

#  Ұзындықтары артып отыратын тоғыз жол шығару. 

for count in range(1, 10): 

print ( 'Z' * count) 

# Ұзындықтары кеміп отыратын тоғыз жол шығару. 

for count in range(8, 0, -1): 

print('Z' * count) 

main()      # Басты функцияны шақыру. 

Бұл программа нәтижесі:
Z
ZZ
ZZZ
ZZZZ
ZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZZZ
ZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZ
ZZZZZZZ
ZZZZZZ
ZZZZZ
ZZZZ
ZZZ
ZZ
Z



16. Тіркестік мәнді бөліп алу
• Тіркестік мәндер үшін split() әдісі бар, ол тіркестік мәндердегі 

сөздерден тұратын тізім қайтарады. Келесі программада мысал 

келтірілген. 

# Бұл программа 8.9 split әдісін көрсетеді. 

def main () : 

# Бірнеше сөздерден тұратын тіркестік мән құру. 

my_string = 'Бір екі үш төрт' 

# Тіркестік мәнді бөлу. 

word_list = my_string.split() 

# Сөздер тізімін шығару. 

print(word_list) 

# Басты функцияны шақыру. 

main () 

Бұл программа нәтижесі:
['Бір', 'екі', 'үш', 'төрт']



• Келісім бойынша, split() әдісі сөздерді бөлу үшін бос орынды пай-
даланады (яғни ол тіркестік мәндегі сөздер тізімін бос орындар-
мен бөле отырып, қайтарады). Негізінде, одан басқа да бөлу таң-
басын алуға болады, ол үшін оны split() әдісіне аргумент ретінде
беру керек. Мысалы тіркестік литерал датаны мынадай түрде
сақтаған болсын делік:

date_string = '01/02/2020' 

• Егер осы датаның күнін, айын, жылын тізім элементтері түрінде 
алғымыз келсе, split () әдісіне бөлу символы ретінде '/' таңбасын 
аргумент етіп береміз: 

date_list = date_string.split('/') 

• Осы нұсқауды орындаған соң, date_list айнымалысы мынадай 
тізімге сілтеме жасайтын болады: 

['01', '02', '2020'] 

Тіркестік мәнді бөліп алу



# Программа 8.10 (split_date.py)
# Бұл программа split әдісін '/' аргументімен шақырып,
# сөздерді  бөлу үшін '/' таңбасын қолданған.
def main () :

# Датасы бар тіркестік мән берілген.
date_string = '01/02/2020'
# Дата тіркесін бөліп жазу.
date_list = date_string.split('/')
# Дата бөліктерін көрсету.
print('Күні:', date_list[0])
print('Айы:', date_list[1])
print('Жылы:', date_list[2])

main()   # Басты функцияны шақыру.

Тіркестік мәнді бөліп алу

Бұл программа нәтижесі:
Күні: 01
Айы: 02
Жылы: 2020



Тыңдағандарыңызға 
рахмет!



1-қосымша. Тіркестерді өңдеу әдістері

1
2
3
4
5
6
7

>>> s = 'The find method finds a substring'
>>> s.find('find')
4
>>> s.find('finds')
16
>>> s.find('findsa')
-1

find – тіркесі ішіндегі сөздің (сөйлемнің) индексін табады – алғашқы символ 
индексін немесе (табылмаса) -1 мәнін қайтарады:

join –– тіркестер жиымын көрсетілген бөлгіш таңба арқылы біріктіреді: 

1
2
3
4

>>> seq = ['one','two','three']
>>> sep = ','
>>> sep.join(seq)
'one,two,three'



1
2
3

>>> s = 'replace method returns a string'
>>> s.replace('returns','return')
'replace method return a string'

split – бұл join әдісіне кері функция, тіркесті сөздерге (тізбектерге) бөліп береді:

Тіркестерді өңдеу әдістері

1
2
3

>>> s = '/usr/local/bin'
>>> s.split('/')
[' ', 'usr', 'local', 'bin']

replace – негізгі тіркес ішіндегі бір ішкі тіркесті басқа бір тіркеске алмастырады:

strip – тіркестің сол жағындағы және оң жағындағы бос орындарды өшіреді:

1
2

>>> ' this is whitespace string '.strip()
'this is whitespace string'



translate – replace әдісіне қарағанда, көптеген алмастыруларды бірден орындай
алады. Келесі мысалда берілген тіркестегі әрбір '1' символы  '3'  символына,
ал '2' символы – '4' символына алмастырылады: 

Тіркестерді өңдеу әдістері

1
2
3
4

>>> from string import maketrans
>>> table = maketrans('12', '34')
>>> '1212 5656'.translate(table)
'3434 5656

str, int, ord, chr – әртүрлі типтерді тіркестік типке түрлендіру функциялары:
• str – санды тіркеске түрлендіреді;
• int – тіркесті санға түрлендіреді;
• ord – символдың сандық мәнін (кодын) қайтарады;
• chr – санды (кодты) символға түрлендіреді.



Python 3.0 тіліндегі тіркестік әдістер
S.capitalize() # Бірінші әріпті бас әріп етіп жазады
S='программалау'
print(S.capitalize()) # Программалау

S.lower() # Барлық тіркесті кіші әріппен жазып шығады
S='ПРОГРАММАЛАУ'
print(S.lower()) # программалау

S.rstrip() # тіркестің соңындағы бос орындарды өшіреді
S.strip() # тіркестің 2 жағындағы бос орындарды өшіреді
S.lstrip() # тіркестің алдындағы бос орындарды өшіреді
S='   Программалау'
print(S.lstrip()) # Программалау

find(S, start, end) # str ішкі тіркесін негізгі тіркестің start индексінен end
# индексіне дейін іздейді. Егер str табылмаса, -1 мәнін береді

S = "Hello world! Goodbye world!"
index = S.find("wor", 0, len(S))
print(index) # 6 индексін береді



Python 3.0 тіліндегі тіркестік әдістер
S.replace(ескі, жаңа)  # Мұнда барлық ескі тіркестер жаңа тіркестермен

# алмастылып, шыққан тіркестің көшірмесі алынады
S.isalnum() # Тіркес цифрлар мен әріптерден тұрса, нәтижесі

# ақиқат болады
S.isalpha() # Тіркес әріптерден тұрса, нәтижесі ақиқат болады
S.isdigit() # Тіркес цифрлардан тұрса, нәтижесі ақиқат болады
S.upper() # Тіркесті жоғарғы регистрге түрлендіру
S.lower() # Тіркесті төменгі регистрге түрлендіру
S.swapcase() # Төменгі регистрдегі символдарды жоғарғы регистрге, ал 

# төменгі регистрдегі символдарды ге түрлендіру
S.islower() # Тіркес төменгі регистр символдарынан тұрса, нәтижесі 

# ақиқат болады
len(S) #  Тіркес ұзындығын анықтайды
S[i:j:step] #  Индекстері і және j аралығындағы тіркес қиындысын алады
S1 + S2 #  Тіркестерді біріктіру (конкатенация)
S.center(width) # Ортаға жылжытылған тіркесті қайтарады, шеттері 

# бос орынмен толтырылады 



S.count(sub,start,end)    # sub ішкі тіркесінің негізгі S тіркесінің start индексінен end
# индексіне дейін неше рет кездесетінін анықтайды. start
# және end міндетті емес қиынды ретіндегі аргументтер.
# start және end жазылмаса, тіркесті толық тексереді
# Мысал:

str = "бұл тіркес мысалы....!!!" 

sub = 'с' 

print ("str.count('с') : ", str.count(sub)) 

sub = 'кес' 

print ("str.count('кес', 3, len(str) : ", str.count(sub, 3, len(str)))

Бұл программа нәтижесі:
str.count('с') :  2
str.count('кес', 3, len(str) :  1

Python 3.0 тіліндегі тіркестік әдістер



2-қосымша. Тіркестерге берілген есептер
а) words = ["Let", "me", "speak", "from", "my", "heart", "in", "English"]

тіркесі берілген. Осы тіркесті 3 тәсілмен біріктіріп шығыңыз.

б) M санының көбейту кестесін (a-дан b-ға дейін) жасау керек. 

M, a және  b сандары енгізілуі тиіс. Мысалы:

M=4, a=2, b=9 болғанда, оның нәтижесі:

4x2=8

4x3=12

4x4=16

4x5=20

4x6=24

4x7=28

4x8=32

4x9=36



в) Программаға екі тіркес енгізіп, олардың бірін а айнымалысына, 
екіншісін b айнымалысына меншіктеп алып, олардың мәндерін 
алмастыру керек.  Біріншісінің мәні екіншісінде, ал екіншісінің мәні 
біріншісінде болуы тиіс.

• 1-алгоритмі:  

• Үшінші (мысалы, c) айнымалыға a мәнін меншіктеп алып, b
айнымалысы мәнін a-ға жазып сақтаймыз.

• Енді b айнымалысына c мәнін меншіктейміз.

• 2-алгоритмі (сандар үшін):  

• a = a + b.

• b = a - b. 

• a = a - b. 

• Нәтижесінде a мен b мәндері алмасады.

Тіркестерге берілген есептер



г) Программаға ай атын енгізіп, айдың қай жыл мезгіліне (көктем, жаз, 
күз, қыс) сай келетінін анықтаңыз. 

д) Тіркес берілген. Қиындыларды анықтау керек.
Тіркестің 3-ші символын шығарыңыз.
2-ші жолға тіркестің соңғы символының алдындағы символды 
шығарыңыз.
3-ші жолға алғашқы 5 символды шығарыңыз.
4-ші жолға соңғы екі символсыз толық тіркесті шығарыңыз.
5-ші жолға жұп индексті символдарды шығарыңыз (индекстеу 0-ден 
басталатындықтан, символдарды 1-ші индекстен бастап шығарыңыз).
6-ші жолға тақ индексті символдарды шығарыңыз (символдарды 2-ші 
индекстен бастап шығарыңыз).
7-ші жолға символдарды кері бағытта шығарыңыз.
8-ші жолға  символдарды соңынан бастап кері бағытта, бірақ бір 
символды аттап өте отырып шығарыңыз.
9-шы жолға тіркестің ұзындығын шығарыңыз.

Тіркестерге берілген есептер



Тіркестерге берілген есептер
е) Бос орындармен бөлінген сөздерден тұратын тіркес берілген. Тіркесте

неше сөз бар екенін анықтаңыздар. Есепті шығару үшін count әдісін қолда-
ныңыз.

ж) ASCII-код кестесі бойынша символ кодын білдіретін бүтін сан енгізілген, сол 
кодтың ағылшын әрпінің коды екендігін немесе басқа символ екендігін 
анықтау керек.
Алгоритмі: Мұнда енгізілген кодтың латын алфавитінің алғашқы (А және а) 
және соңғы (Z және z)  әріптері арасында жатқандығын тексеру керек. Егер 
код осы аралықта жататын болса, ол – әріп, әйтпесе ол – әріп емес.

и) Үлкен және кіші латын әріптерінен тұратын тіркес берілген. Сол тіркесте 
неше бас әріп және неше кіші әріп бар?

к) Сөздерден (тіркестерден) тұратын тізім берілген. Ең ұзын сөзді табу 
керек.

л) Бір тіркес енгізіп, соның идентификатор бола алатынын тексеру қажет, 
ол кез келген регистрдегі латын әрпінен не астын сызу әрпінен 
басталып, ішінде цифрлары болуы мүмкін екендігін тексеру керек.



м) Алдында, артында, араларында бірнеше босорындары бар 

тіркес (нормаланбаған) берілген. Осы тіркесті нормалау керек, 

яғни алды мен артындағы бос орындарды толық өшіріп, сөздер 

арасында тек бір бос орын қалдыру керек.

н) Мәтіндік файлдан оқылған тіркестердің жолдары санын және де 

сол жолдардың әрқайсысындағы сөздер мен символдар санын 

табу керек. 

о) Тіркес енгізіп, сол тіркестегі қайталанатын сиволдар мен бос 

орындарды алып тастау керек. Мысалы, егер"abc  cde  def" 

енгізілсе, онда "abcdef" қалуы керек.

Тіркестерге берілген есептер



Рахмет!!!


