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Алғы сөз 

Қазіргі уақытта Python қолданбалы программалық жасақтамаларды жасау барысында 

(мысалы, linux-утилиттерді yum, pirut, system-config-*, ІМ-клиент Gajim және т.б.), web-қо-

сымшаларды жасауда (қуатты Zope Application-сервері және соның негізінде жасалған CMS 

Plone, ал Орталықтандырыпған барлау басқармасы сайты, Plones, Django, TurboGears қосым-

шаларын жылдам жасауға арналған фреймворктер соның негізінде жұмыс істейді), көптеген 

ойындарда, OpenOffice.org, Blender 3d редакторында, Postgre деректер қорында кірістірілетін 

скриптілік тіл ретінде пайдаланылады, ғылыми есептеулерде (мысалы, MatLab сияқты 

пакеттермен тең түсетін SciPy және numPy, графиктерді салатын PyPlot пакетінде есептеу) 

кеңінен қолданылады.  

Python – меңгеруге жеңіл программалау тілі. Деректер құрылымдарын жоғары деңгейде 

тиімді етіп көрсетуге мүмкіндік береді, объектілі-бағытталған программалау тіліне үйренудің 

тиімді жолы. Синтаксисі мен динамикалық типтендіру, сонымен катар интрепретаторлы 

болуы әртүрлі саланың қосымшаларын көптеген платформаларда жылдам жасауға мүмкіндік 

береді. Мүнда қарапайым командалық скриптерді де,  күрделі үстелдік және веб- қосымшалар 

жасауға да болады. Сонымен бір комплектіде өте бай стандартты кітапхана беріледі. Онда 

мәтінді өңдеудің  күрделі құралдары, шифрлеу, файлдармен жұмыс, интернет арқылы 

деректер алмасу және т.б. көптеген  күрделі құрал-саймандар бар.  

Оқу-әдістемелік құралда Python синтаксисі, ол қолдайтын деректер типі, кластармен, 

объектілермен жұмыс істейтін басқару құралдары сипатталған.  

¥сынылып отырған құралда Python тілінің негізгі ұғымдары – өрнек, оператор, функция, 

айнымалы, сан, жол, тізім, логикалық шамалар, типтерді түрлендіру, кодтың орындалуын 

басқару, блок, шартты өрнек, цикл, шартты цикл, тізім циклі, кластар, объектілер, 

түсініктемелер, модуль, пакеттер, импорттау, стандартты кітапханалар, сыртқы кітапханалар, 

Notepad ++ мәтіндік редакторы ұғымдары мысалдар негізінде талданған.  

Теориялық материалмен бірге тәжірибелік сабақтарды жүргізуге арналған программа 

мысалдары, интербелсенді интернет қорлар т.б. берілген.  

СӨЖ орындауға арналған тапсырмапар бейнесабақтарға сілтеме жасай отырып 

құрастырылған.  

Әдебиеттер тізімі интернет-қорлармен бірге ұсынылып отыр. Студенттің өз бетімен 

программа құрып үйренуіне үлкен мән берілген – тапсырмаларды орындау туралы нақгы 

әдістемелік нүсқаулар берілген және қажетті түстарында программаны орындау қадамдары 

мысалдармен, оларды орындағаннан соң экранға шығатын нәтижені көрсету арқылы 

ұғындырылған. 

Python тілінде программалауға кіріспе 

Python тілі туралы оның негізін қалаушы голландиялық программалаушы Гвидо ван 

Россум былай дейді:  

"Python – интерпретацияланатын, объектіге бағытталған программалаудың жоғары 

деңгейдегі динамикалы семантикасы бар тіл. Кірістірілген жоғары деңгейлі құрылымдар 

динамикалық типтендірумен және байланыстырумен қатар тілді қосымшаларды жылдам 

программалау үшін қызықты етіп көрсетеді (RAD, Rapid Application Development). Сонымен 

қатар, оны программалар құрамдастарын байланыстыратын сценарийлік тіл ретінде пайда-

лануға болады. Python синтаксисі өте қарапайым, онда кодты оқу түсінікті болуына мән 

беріледі, сол арқылы программалық өнімді құрастыру шығыны азаяды. Python ішінде 
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модульдер мен пакеттерге қолдау жасау қарастырылған. Кодты қайталап қолдануға болады. 

Python интерпретаторы және көлемді стандарт кітапханалар бастапқы және орындалатын код 

ретінде барлық негізгі платформаларда қолжетімді және тегін таратыла алады.»  

Python – программалаудың әмбебап тілі. Оның артықшылықтарымен бірге кемшіліктері 

де бар, сол сияқты қолданылу аясы да анықталған. Python-мен қатар көптеген міндеттерді 

шешуге көмек беретін өте үлкен көлемді стандарт™ кітапхана ұсынылады. Интернетте 

әртүрлі сала бойынша Python-ra арналған сапалы кітапханалар саны көп: мәтіндерді өңдеу мен 

Интернет-технологиялар, суреттер мен бейнелерді өңдеу, қосымшаларды жасайтын механиз-

мдер, деректер қорына қолжтемділікті қамтамасыз ететін, ғыпыми есептеулерге арналған 

пакеттер, графикалық интерфейсті құру кітапханалары және т.б. Сонымен қатар, С, C++ (және 

Java) тілдеріне интерпретаторды кірістірудің (embedding) қарапайым құралдары және сол 

тілдерде жазылған программаларды Python тіліне кірістіретін құралдар да бар. Python тілі 

программалаудың бірнеше парадигмасын қолдайды: императивтік (процедуралық, құрылым-

дық, модульдік көзқарастар), объектілі бағытталған және функционалды программалау.  

Java платформасындағы және С компиляторы бар 32 және 64 биттік платформалардың 

барлығына да қолжетімді.  

C/C++, Java, Visual Basic, С#-тан басқа программалау тілдері қолданылмайтындай 

көрінеді. Бірақ осы құралды оқи отырып, Python тілінің жақтаушылары да пайда болатынына 

сенуге болады. Тілдің сипаттамасы. Бұл құрал басқа нұсқаулықтарды қайталауды мақсат етіп 

отырған жоқ. Әртүрлі қырынан қарай отырып, нақты программалауға үйретуді көздеп отыр. 

Программаны құру дегеніміз – программалаушы мен компьютер арасындағы коммуникация, 

соның нәтижесінде программалаушы компьютерге белгілі бір іс-әрекеттерді орындауға 

бұйрық береді. Іс-әрекеттерді программалаушының түсінуі – семантика деп аталады. Осы 

магынаны синтаксис көмегімен жазу қажет. Берілген ақпаратқа интерпретатордың орындай-

тын амалы прагматика деп аталады. Программаны жазған кезде осы тізбектің ішінде іркілу 

болмау керек. 

Синтаксис – толығымен формалданған бөлік: оны синтаксистік диаграммалар тілінде 

(анықтамалық нұсқаулықтар сияқты) сипаттауға болады. Интерпретатор синтаксис бойынша 

жазылған «бұйрықтарды» езіндегі алгоритмге сәйкес іс-әрекеттерге айналдырады. Семантика 

ғана формалды емес құрамдас болып қала береді. Мағынаны формалды сипаттауға ауыс-

гырған кезде программалаудың ең қиын  күрделілігі туындайды. Python синтаксисі 

программалаушының мәселесін интерпретатордың ұғынуына жақындатады. Python тілінің 

тарихына қысқаша тоқталсақ, 1991 жылы Гвидо ван Россум (Guido van Rossum) бірнеше желі-

ге таратылатын Амеба операциялық жүйесін жасау барысында осы тілді құрастырды. Жүйелі 

сын-тегеуріндерге жауап бере алатын кеңейтілген тіл кажет болды. Негізі ретінде ABC және 

Модула-3 алынды. Тілдің атауы ретінде жыланның аты емес, ВВС телеарнасынан көрсетілетін 

«Летающий цирк Монти-Пайтона» комедиялық сериалы алынды. Содан бері Гвидо ван 

Россум жұмыс істеген ұйымдардың барлығында да Python тілі қолданыла бастады. Қазір тілді 

дамытуға программалаушылардың қауымдастығы да кірісті. 
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Python программасын орнату 

Windows-қа орнату  

http://www.python.org/download/ бетінен программаның соңғы нүсқасын жүктеп алып, 

басқа программалар сняқты орнатуға болады. Кейбір опционалдық программаларды өшіру 

ұсынылса да, олардың ешқайсысын өшірудің қажеті жоқ. Олардың кейбірі, әсіресе IDLE қажет 

болып қалуы мүмкін.  

Windows командалық жолынан Python-ды қолдану үшін, яғни DOS-ты шақыру үшін 

PATH айнымалысын қажетті тәртіппен орнату керек.  

Windows 2000, ХР, 2003 үшін «Басқару панелі»  «Жүйе»  «Қосымша»  «Айнымалы 

орталар» деген жолмен жүру керек. «Жүйелі айнымалылар» бөліміндегі PATH айнымалысын 

басу керек. Осыдан кейін «Редакторлау» таңдап, ондағы жазудың соңына ;C:\Python33 деп 

жазып аяктаңыз.  

Windows 7 үшін:  

1. Жұмыс үстеліндегі «Компьютер» батырмасына тышқанның оң жағын басыңыз және 

«Қасиеттері» таңдаңыз немесе «Бастау»  «Басқару панелі»  «Жүйе және қауіпсіздік»  

«Жүйе» басыңыз. «Жүйенің қосымша параметрлері» сол жақтан басыңыз, содан кейін 

«Қосымша» ішкі бетін (вкладкасын) басыңыз. Төменірек «Айнымалы орталар» 

батырмасын басыңыз және «Жүйелі айнымалылар» бөлімінің ішінен PATH айнымалысын 

табыңыз. Оны таңдап, «Редакциялау» батырмасын басыңыз.  

2. «Айнымалының мәні» өрісіндегі жолдың соңына ;C:\Python33 деп жазыңыз.  

3. Егер айнымалының мәні %SystemRoot%\system32; болса, енді ол 

%SystemRoot%\system32;C:\Python33 түрінде болады.  

4. «ОК» басу керек, қайта жүктеудің қажеті жоқ. 

 

Интерпретатордың командалық жолын қолдану 

Терминал терезесін ашып, Python интерпретаторын іске қосыңыз: python3 командасын 

теріп, Enter-ді теріңіз. 

Windows-ті қолданушылар PATH айнымалысын дұрыс орнатқан жағдайда, командалық 

жолдан интерпретаторды іске қоса алады. Windows-тың командалық жолын ашу үшін 

«Бастау» менюінен «Орындау...» басу керек. Пайда болған командалық жолдан «cmd» теріп, 

Enter-ді басу керек. DOS командалық жолында python-мен жұмыс істеуге болады.  

IDLE қолданған жағдайда, «Бастау»  «Программалар»  «Python 3.0»  «IDLE (Python 

GUI)».  

python3-тi іске қосқан соң, >>> белгісінің жол басында түрғанын көреміз. Бұл Python 

интерпретаторының командалық жолы деп аталады.  

Енді print('Hello World') теріңіз және Enter батырмасын басыңыз. Нәтижесінде “Hello 

World” пайда болады.  

Python жұмыс нәтижелерін бірден экранға шығарады. Сонымен бірге, бастапқыда Komodo 

Edit программасының көмегіне жүгінген жөн. Ол Windows, Mac OS X и GNU/Linux програм-

маларымен істеуге арналған.  

Редакорды таңдау кезінде мынаған мән берген жөн. Интерпретатордың командалық 

жолында әр кез сайын программаны тере алмайтын болғандықтан, және файлдарды сақтау, 

қайтадан іске қосу үшін программа файлдарымен жұмыс істейтін редактор қажет. 

Программаны терген кезде қажетті элементтер әртүрлі түске боялған, орындау барысында 

қайта-қайта түзету жасауға мүмкіндік беретін Komodo Edit редакторы бар.  

Windows-ты пайдаланатын болсаңыз, Блокнотты қолдану қиындық тудырады, онда 

синтаксисті жарықтандыру функциясы жоқ, автоматты түрде азат жолдар қоя алмайды, ал 

Komodo Edit программасында бұлардың барлығы бар және автоматты түрде қойылады. 
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Программалық файлдарды қолдану 

Редакторды іске қосып, келесі программаны енгізіңіз және оны helloworld.py деген атпен 

сақтаңыз.  

Егер Komodo Edit қолдансаңыз, «Файл»  «Жаңа»  «Жаңа файл» таңдаңыз, келесі 

жолды енгізіңіз:  

print('Бүгін қай күн?')  

Komodo Edit-те «Файл»  «Сақтау» менюін басып, файлды сақтаңыз.  

Файлды өзіңіз білетін кез келген бумаға сақтауыңызға болады немесе Python-ды:  

Windows-та     С:\\ру  

GNU/Linux-та /tmp/py  

Mac OS Х-та   /tmp/py   бумаларында сақтауға болады. 

 Бума құру үшін терминалдағы mkdir бұйрығын қолдануға болады. Мысалы,  

mkdir /tmp/py  

.ру файл кеңейтілімін көрсетуді ұмытпау аса маңызды. Мысалы. «file.ру». 

Komodo Edit программасында «Инструменттер»  «Бастау команды» басыңыз және 

python3 деп жазыңыз.  

helloworld.py және «Орындау» басыңыз. Төмендегі скриншоттағыдай экран пайда болуы 

керек. 

 

 

Сонда да программаны Komodo Edit ішінде редакциялаған тиімді, ал іске қосу үшін 

терминалға жіберген жөн:  

1. Windows-қа орнату тарауында көрсетілгендей терминалды ашыңыз.  

2. Файлды сақғаған каталогыңызға өтіңіз. Мысалы, cd /tmp/ру.  

3.  python3 helloworld.py бұйрығын енгізе отырып, бағдараламаны іске қосыңыз. 

Программаны шығару төмендегідей болады:  

$ python3 helloworld.py  
Бүгін қай күн?  

Осындай нәтижеге келсеңіз, Python тіліндегі алғаш программаны іске қостыңыз. Python 

регистрге сезімтал келеді: print және бас әріппен жазылған Print екеуінің айырмашылығы бар. 

Бірінші символдың алдында бос орын немесе табуляция символы жоқ.  

Python программасы өрнектерден құралған. Біз құрған алғашқы программада бір ғана 

өрнек бар, ол өрнек көмегімен print функциясын шақырамыз. 

Python тілінің негізгі үғымдары 

Python тілінде деректер ретінде сандар, жол, тізім, кортеж (өзгертуге болмайтын тізім), 

сөздік (элементтеріне индекс қойылған тізім), логикалық өлшемдер т.б. қолданылады. 

 

Литералды константалар. Литералды константа 5, 1.23, 9.25е-3 сияқты сандар; 'Бұл жол' 
немесе "It's a string!" сияқты сөйлемдер болуы мүмкін. Олар тұрақты, бір ғана мағынасы бар 

болғандықтан, литерал шамалар деп аталады. 

Сандар. Python-да үш түрлі сандар бар: бүтін, жылжымалы нүктелі және комплекс 

сандар.  

• Бүтін санға мысал: 2.  

• Жылжымалы нүктесі бар санға мысал: 3.23 және 52.3Е-4. Е белгісі 10 санының дәрежесін 

көрсетеді.  
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• Комплекс сандарға мысал: (-5+4j) және (2.3 – 4.6j)  

Ескерту: ‘long int’ (ұзын бүтін сан) деген жеке тип жоқ. Бүтін санның ұзындығы еркін 

түрде болады.  

Қосу, азайту, көбейту және бөлу амалдары басқа тілдердегідей (мысалы, С, Java) жұмыс 

істейді, бірақ дәрежеге шығару ** амалы арқылы өзгеше орындалады. Өрнектерді топтастыру 

үшін жақшаны қолдануға болады. Төмендегі айнымалылардың мәнін өзгертіп, нәтижені көр. 

Жақша, бірнеше сандар арқылы өрнектер жазып үйрен және экранға шығар.  

a = 24 + 2  # Қосу 
b = 2 - 20  # Азайту 
c = 12 * 6  # Көбейту 
d = 12/1.2  # Бөлу 
e = 34**2   # Дәрежелеу 
print("a-->", a) 
print("b-->", b) 
print("c-->", c) 
print("d-->", d) 
print("e-->", e) 

 

Сөз тіркестері. Сөз тіркестері немесе тіркестер (string – строка) дегеніміз – бір-

бірімен жалғасқан символдар тізбегі. Көбінесе олар сөздер жиынынан тұрады. Мұндағы 

Unicode стандарты бойынша жазылатын тіркестер кез келген тілдегі (қытай, араб, жапон, 

т.б.) сөздер мен сөйлемдерді таңбалауға мүмкіндік береді.  

Ескерту: Python 3 программасында ASCII кодындағы таңбалар жоқ, өйткені ASCII 
таңбалары Unicode құрамына енгізілен. Егер ASCII кодындағы сөзді жазу керек болатын болса, 
str.encode("ascii") командасын қолдану керек. Жалпы мұнда келісім бойынша символдардың 
бәрі де Unicode арқылы беріледі.  

Тіркестер (қысқаша str) кез келген мәтіндік ақпаратты жазу үшін қажет. Олар бір-біріне 

жалғасқан символдар тізбегі болып келеді. Python программалау тіліндегі тіркестердің 

барлығы да Unicode арқылы кодталған символдар болып табылады. Тіркестерге қолданылған 

операциялардың ешқайсысы да бастапқы берілген тіркесті өзгертпеуі тиіс. Тіркестер қос-

тырнақша немесе жалқы тырнақшамен (апостроф) қоршалып жазылады ("тіркескен сим-

волдар" немесе 'символдар тіркестері'). Тіркестерді өңдейтін операциялар нәтижесінде жаңа 

тіркестер пайда болады, бірақ бастапқы берілген тіркестер тұрақты түрде сақталуы тиіс,  

тіркес құрылған соң, оны өзгертуге болмайды. Егер оларды өңдеп өзгертетін болсақ, басқа 

атпен сақтау қажет.  

Тіркестерді тырнақшалармен қоршап жазу кезінде олардың ішіндегі бос орындар мен 

табуляция белгілері де бір символ болып саналады. Қос тырнақшалар мен жалқы тырнақшалар 

бірдей мағынада қолданылады. Мысалы, "What's your name?"  

Python тілінде үшем жалқы тырнақшалар (''') да қолданылады. Олар бірнеше жолдардан 

тұратын түсініктемелердің (комментарийлердің) алды-артына қойылады. 

Тіркестерді біріктіру. Егер екі тіркес жалғаса қатар жазылатын болса, Python оларды 

автоматты түрде біріктіріп жібереді. Мысалы, 'What\'s ' 'your name?' автоматты түрде "What's 
your name?" түріне айналады. C/C++ тілдерінде программа жасайтындар Python тілінде char 

(символ) жеке мәліметтер түрінің жоқ екеніне назар аударуы тиіс. Оған аса қажеттілік те 

туындамайды. Реrl/РНР тілдерінде программа жасайтындар жалқы тырнақшамен қоршалып 

жазылатын тіркес пен қос тырнақша арқылы жазылған тіркестер арасында ешқандай айырма-

шылық жоқ екенін есте сақтағаны жөн. 

format әдісі. Кейде қандай да бір мәліметтер негізінде жаңа тіркестер құрастыру керек 

болып жатады, ондай жағдайда format әдісі (функциясы) қолданылады.  

Келесі тіркестерді теріп, оларды str_format.py файлына жазып сақтаңыз:  

a--> 26 

b--> -18 

c--> 72 

d--> 10.0 

e--> 1156 
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age = 19 
name = 'Азат'  
print('{0} биыл {1} жаста.'. format(name, age)) 
print('Енді {0} Python тілінде программалауды үйреніп жүр.'.format(name)) 

Бұл программа нәтижесі мынадай түрде болады:  

 
 
 

Бұл программа қалай жұмыс істейді:  

Тіркес ішіне қандай да бір жаңа символдарды енгізуімізге болады, ол үшін format әдісі 

қолданылады. Жоғарыда келтірілген мысалдағы {0} деген жазу үтірден кейінгі алғашқы 

тұрған name айнымалысы мәнін шығаруды көрсетеді, ол format әдісінің бірінші аргументі 

болып табылады. Соған ұқсас, {1} деген екінші жазу age айнымалысына сәйкес келеді де, ол 

format әдісінін екінші аргументі болып табылады. Python санауды 0-ден бастайды, сондықтан, 

бірінші позиция – 0 нөмірі, екінші – 1 нөмірі және т.с.с. болып жалғаса береді. 

Үш тіркесті де бірден біріктіре салуға болатын еді:  

name + ' биыл ' + str(age) + ' ' жаста екен.', 

 бірақ мұндай жағдайларда қателесіп кетуге болады. Жалпы, format әдісі арқылы тіркестерді 

түрлендіру автоматты түрде іске асады. Оған қоса, format әдісін қолданғанда айнымалыларға 

тиіспей шығарылатын тіркестік мәліметтерді (мәтіндерді) өзгертіп отыру мүмкіндігі бар.  

Сандарды жоғарыдағыдай түрде жазу міндетті емес. Оларды басқаша да жазуға болар еді:  

age = 19 
name = 'Азат' 
print('{} биыл {} жаста.'.format(name, age)) 
print('Енді {0} Python тілінде программалауды үйреніп жүр.'.format(name)) 

Мұның да нәтижесі алдыңғыдай болады. Сонымен, format әдісі арқылы әрбір аргументтің 

мәнін өзіміз қалаған орынға қоя алады екенбіз. 

Айнымалылар. Айнымалылар – компьютер жадындағы белгілі бір аймақ болғандықтан, 

оларға қол жеткізе білу керек. Сондықтан айнымалыларға ат қойылады. Айнымалының мәні 

әртүрлі болуы мүмкін. Біз қарастырған өрнектер мәнді бір ғана әрекет нәтижесінде есептеп 

берген еді. Алайда көптеген жағдайда бір мезгілде бірнеше өрнектерді орындау керек болады. 

Немесе бір өрнекте орындалған мән үнемі экран бетіне шығарыла бермеуі мүмкін. Ол басқа 

өрнектің ішінде басқа мәнді есептеу үшін де қолданыла береді. Осындай жағдайда алдағы 

есептеулерге қажетті мәндерді сақтау қажеттілігі туындайды. Ол мәндерді біз айнымалылар 

көмегімен аты бар бірегей (уникалды) жады ұяшықтары ретінде қарастыра аламыз. 

Айнымалыға кез келген мәнді беруге болады, кейінірек оларды компьютер жадынан шығарып 

алып, кейінгі есептеулерде пайдалана аламыз. Айнымалы бір ғана мәнді сақтай алады. Егер 

айнымалыға басқа мәнді меншіктейтін болсақ, онда алдыңғы мән жоғалып кетеді. 

Айнымалыны жариялайық:  

а = 10  

Айнымалыны жариялаған кезде экранға ешқандай нәтиже шықпайды, өйткені меншіктеу 

операторы нәтижені қайтармайды. Айнымалыны жарияламастан, оған мән беретін болсақ, 

қате туралы ескерту аламыз.  

Айнымалыға өрнектің нәтижесін де меншіктеуімізге болады:  

b = 2 + 3 / 4  

немесе функциядан алынған мәнді де бере аламыз:  

Азат  биыл 19 жаста. 

Енді Азат Python тілінде программалауды үйреніп жүр. 
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с = somefunction (1,2, 345)  

Бір өрнекте бір мезгілде бірнеше айнымалыны пайдалану мысалы:  

a,b,c = 10, 2 + 3 / 4, somefunсtion (1,2, 345).  

Жарияланатын айнымалы мен олардың мәндері үтір арқылы бөлінеді. Бірінші айны-

малыға бірінші мән, екінші айнымалыға екінші мән, т.с.с. болып меншіктеледі.  

Қажет емес айнымалыларды del арқылы жоюға болады. Осы сөзден кейін жойылатын 

айнымалыларды үтір арқылы тізбектеп жазуға болады. Мысалы:  

del a, b  

Мұнда а және b айнымалыларын жоямыз. Программада айнымалының саны көп бола 

береді. Бірақ олардың аты бірін-бірі қайталамауы керек. Олар компьютер жадында белгілі бір 

орын алатындықтан, қажеттен тыс артық айнымалыны пайдаланудың қажеті де жоқ. 

Идентификатор аттары. Айнымалы атаулары идентификатордың бір түрі ғана. Иденти-

фикатор дегеніміз – бір нәрсені (айнымалыны, функцияны, т.с.с.) белгілеу үшін берілетін ат. 

Оларға ат бергенде келесі ережелерді сақтаған жөн: 

 идентификатордың бірінші символы әліпбидегі әріп (жоғарғы не төменгі регистрдегі 

ASCII немесе Unicode символы) немесе астын сызу белгісі ("_") болуы тиіс.  

 идентификатордың қалған бөлігі символдары әліпбидегі әріптерден, астын сызу 

белгісінен, 1 мен 9 аралығындағы сандардан құрала алады.  

 идентификатор аты регистрге сезімтал келеді. Мысалы, myname және MyName екеуі 

бірдей емес.  

 идентификатор аты мынадай түрлерде жазыла алады: і, _my name, name_23, а1b2_сЗ, 
Aika12, т.с.с.  

 идентификатор аты мынадай түрлерде жазыла алмайды: 2things – цифрдан 
басталмайды, Beke 3m – мұнда бос орындар бар, "my>b2" – тырнақшаға (") алынбайды 
және ">" символын да қолдана алмаймыз. 

Мәлімет түрлері. Айнымалылар мәлімет түрлері деп аталатын әртүрлі типтегі мәндерді 

сақтай алады. Мәліметтің негізгі түрлері – сандар мен сөз тіркестері. Кластар көмегімен 

өзіндік типтерді қалай құруға болатыны кейіннен айтылады. 

Объектілер. Python ортасында берілгендердің бәрін де жалпы, олардың кең мағынасында, 

объектілер ретінде қарастырады. Python программасында сандар, тіркестер, функциялар – 

барлығы да объект болады. Python-да программа жазу жолы:  

1. Komodo Edit редакторын ашыңыз.  

2. Мысалда келтірілген программа мәтінін теріңіз.  

3. Оны файлға сақтаңыз, атын түсініктемеде көрсетіңіз. Файл кеңейтілімі .ру болуы тиіс. 

4. program.py арқылы python3 ортасы интерпретаторын іске қосыңыз. 

Айнымалылар қарапайым түрде оларға мән беру арқылы қолданылады. Оларды алдын ала 

жариялаудың немесе деректер түрін анықтаудың қажеті жоқ. 

Логикалық және физикалық жолдар. Физикалық жол (line – строка) дегеніміз – 

программаны компьютерге теріп жатқанда сіздің экранда бір жолда орналасқан жазуларыңыз. 

Ал логикалық жол дегеніміз – Python-ның біртұтас сөйлем ретінде көретіні. Әдетте Python 

әрбір физикалық жол логикалық жолға сәйкес келеді деп есептейді. 

Логикалық жолға мысал ретінде print('Бүгін қай күн?') сөйлемін алуға болады, бірақ ол 

сөйлем бір ғана жолға жазылуы керек. Бір жолға бір сөйлемді жазған ыңғайлы – кодты жылдам 

түсінуге болады. Бір физикалық жолға бірнеше логикалық жолды жазу үшін араларын нүктелі 
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үтірмен (;) бөлу керек. Бұл белгі логикалық жолдың және логикалық сөйлемнің аяқталғанын 

білдіреді. Мысалы,  

і = 5  
print(i)  

оны былай да жазуға болады:  

і = 5; print(i);  

және оны мынадай түрде де жазуға болады:  

і = 5; print(i);  

немесе мына түрде:  

і = 5; print(i)  

Бір жолға бір логикалық жолды жазған ыңғайлы, өйткені мұндайда нүктелі үтірді қоюдың 

қажеті болмайды. 

Азат жолдар. Python-да жол басында кездесетін бос орындардың маңызы үлкен. Оларды 

азат жол деп атайды. Жол басындағы шегіністер (бос орындар мен табуляция) логикалық 

жолдың деңгейін анықтауға көмектеседі, оны өз кезегінде бірнеше жолдарды (операторларды, 

сөйлемдерді) топтастыру үшін қолданамыз. Бірге орындалатын сөйлемдердің азат жолдары 

бірдей болуы тиіс. Мұндай сөйлем жиындары блок деп аталады. Бұрыс басталған азат жол 

қателікке әкеледі. Мысалы,  

і = 5  
 print('Mәтін құраймыз') # Қате! Жол басында бос орын  

print("Тағы да мәтін қосамыз", і)  

осы жолдарды орындағанда келесідей қате шыққанын көреміз:  

       print('Mәтін құраймыз') # Қате! Жол басында бос орын 

       ^ 

IndentationError: unexpected indent 

Екінші жолдың басында бір бос орын бар екеніне назар аударайық. Python программа 

синтаксисі ереже бойынша жазылмаған деп көрсетіп отыр. Сөйлемдердің келесі жаңа блогын 

кез келген азат жолдан бастай алмайсыз. Үнсіз келісім бойынша жазылатын негізгі блокты 

санамағанда, әрине. Сонымен бірге бос орындар мен табуляция символдарын араластыруға 

болмайды. Азат жолдың әрбір деңгейі үшін бір табуляция символы мен төрт бос орын 

символын қолдануды ұсынамыз. Осындай қалыптасқан бір стильді үнемі қолданған жөн. Сол 

сияқты, кейбір дайын программада ұсынылған стильді де жалғастырып отырған тиімді. 

Komodo Edit редакторы мұны автоматты түрде жүзеге асырады. 

Операторлар мен өрнектер 

Python тілінде операторлардың орындалу приоритетін сақтау керек, яғни бірінші кезекте 

көбейту және бөлу операторлары орындалады. Ал қосу мен азайту амалдарының приоритеті 

олардан төмен. Егер операцияның приоритеті бірдей болса, онда олар солдан оңға қарай 

кезекпен орындалады.  

Операторлардың орындалу кезегін өзгерту үшін жай жақшалар қолданылады – олар ең 

алдымен орындалатын операторларды көрсетеді.  

(3 + 7) * (6 + 4)  

Бұл өрнектің мәні 100 болады. Егер жақшаны алып тастайтын болсақ, нәтиже өзгереді:  

3 + 7 * 6 + 4  
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Python алдымен 7-ні 6-ға көбейтеді, көбейтіндіге 3 пен 4-ті қосады. Нәтиже басқаша болып 

шығады – 49.  

Операторларды орындау реттілігі және олардың приоритеттері (бірінші кезекте 

орындалатындары) 

 Бірінші өрнек мысалында біз + смиволын пайдаландық және осы символдың жанында 

қатар тұрған екі санды қосу операциясын орындауға нұсқау бердік. Бұл жағдайда + оператор, 

бір немесе екі операнд мәніне қарапайым амал орындайтын команда.  

Программадағы көптеген сөйлемдер (логикалық жолдар) өрнектен құралған. Өрнекке 

қарапайым мысал: 2 + 3. Өрнекті оператор мен операндтарға бөлуімізге болады. Оператор деп 

амалдарды, ал операнд деп сандарды айтуға болады. Өрнектегі операндтар 2 және 3. 

 Мына мысалдарды теріп жазыңыз:  

>>> 2 + 3  

5 

>>> 3 * 5  

15  

Жауабы бірден есептеліп отыр.  

2+2 деген тізбекті өрнек деп атадық. Программалау тіліндегі өрнек термині – аяқталған іс-

әрекетті орындайтын команда. Өрнек – сандардың, айнымалылардың және функциялардың 

арифметикалық амалдармен біріктірілген тізбегі.  Қандай да бір мәнді есептеу, деректердің 

қандай да бір құрылымын жасау, программалық кодты орындауды басқару, функцияны немесе 

әдісті шақыру командасы іс-әрекет деп аталынады.  

Python тіліндегі кез келген өрнек каретаны кері қайтару және жолды ауыстыру 

символымен аяқталуы керек. Олар программалық кодқа <Enter> батырмасын басу арқылы 

қойылады.  

Тағы да бірнеше өрнек қарастырайық.  

>>> 3*4+8  

3-ті 4-ке көбейтеміз, пайда болған көбейтіндіге 8-ді қосамыз және 20-ны аламыз. Көбейту 

амалы қосу амалынан бұрын орындалады.  

>>> 5/6  5-ті 6-ға бөлеміз және – 0,8333333333333334 мәнін аламыз. 

Программадағы жолдың ретіне қарай іс-әрекеттер де рет-ретімен орыңдалады. Программа 

кодын жазғанда кері шегіністерге мән беру аса маңызды болып табылады. Сондықтан, іс-

әрекет реттілігіне кіретін операторлардың барлығы да бірдей шегініспен жазылуы тиіс:  

а = 1  

b = 2  

а = а + b  

b = a - b  

а = а-b  

print (a, b) 

Операторлар және оларды қолдану 

Оператор  Аты  Түсіндірмесі 

+  Қосу  Екі объектіні қосады.  

-  Азайту Екі санның айырмасын табады. Егер бірінші сан 

жазылмаса, онда оны нөлге тең деп есептейді. 

* Көбейту Екі санды көбейтеді немесе жолды берілген сан бойынша 

қайталайды. 

** Дәрежеге шығару x санын у дәрежесіне шығарады. 
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/ Бөлу x санын у санына бөледі. 

// Бүтінсандық бөлу Бүтін сандарды бөліп, бүтін бөлінді табуды іске асырады. 

% Модуль бойынша 

бөлу 

Бүтін сандарды бөліп, қалдықты көрсетеді. 

<< Солға жылжу Санның биттерін солға қарай бірнеше рет жылжытады. Кез 

келген сан компьютер жадында биттік, яғни екілік жүйеде 

бейнеленеді. 

>> Оңға жылжу Санның биттері тізбегін оңға қарай бірнеше позицияға 

жылжытады. 

& Биттік ЖӘНЕ Сандарға орындалатын биттік ЖӘНЕ операциясы 

| Биттік НЕМЕСЕ Сандарға орындалатын биттік НЕМЕСЕ операциясы 

^ Биттік ТЕК ҚАНА 

НЕМЕСЕ 

биттік ТЕК ҚАНА НЕМЕСЕ операциясы 

~ Биттік ЖОҚ x саны үшін биттік ЖОҚ операциясы – (х+1)-ге тең. 

< Кіші х-тің у-тен кіші екендігін анықтайды. Салыстыру 

операторларының барлығы да True немесе False мәнін 

қайтарады. Бұл сөздер бас әріппен жазылғанына назар 

аудару керек. 

> Үлкен х-тің у-тен үлкен екендігін анықтайды. 

<= Кіші немесе тең х-тің у-тен кіші немесе тең екендігін анықтайды. 

>= Үлкен немесе тең х-тің у-тен үлкен немесе тең екендігін анықтайды. 

== Тең Объектілердің тең екенін анықтайды. 

!= Тең емес Объектілердің тең емес екенін анықтайды. 

not Логикалық ЖОҚ Егер х саны True болса, онда False мәнін қайтарады. Егер х 

саны False болса, онда True деген мән береді. 

and Логикалық ЖӘНЕ Егер х саны False болса, х және у False деп есептеледі. Kepi 

жағдайда у мәнін жазады. 

or Логикалық 

НЕМЕСЕ 

Егер х саны True болса, онда True деп жазады. Кері 

жағдайда у мәнін жазады. 

 

Математикалық операцияларды және меншіктеуді қысқаша жазуға болады.  

а = 2; а = а*3  

өрнегін  

a = 2; a *= 3  

түрінде жазуға болады.  

«айнымалы=өрнектің айнымалы мәні»  

түріндегі өрнектерді  

«айнымалы операция=өрнек»  

түрінде жазуға болады.  

Есептеу тәртібі өзгешерек. Мысалы + 3 * 4 түрінде өрнек берілсе, көбейту амалының 

бірінші орындалатыны мектеп курсынан белгілі. Көбейту амалының приоритеті қосу 

амалынан басым. Келесі кестеде Python операторларының приоритеті көрсетілген. Кестенің 

төменгі жағында орналасқан операторлар ең алдымен есептеледі де, кестенің жоғарғы 

бөлігіндегілер соңында есептеледі. 

Операторлар приоритеттері 

оператор  сипаттамасы  

lambda  лямбда-өрнек  



13 
 

or  Логикалық «немесе»  

and  Логикалық «және»  

not x  Логикалық «емес»  

in, not in  Тәуелділігін тексеру  

is, is not  Теңдігін тексеру  

<, <=, >, >=, !=, ==  салыстыру  

|  Биттік «немесе»  

^  Биттік «тек қана немесе»  

&  Биттік «және»  

<< , >> Орын алмастыру  

+, –  Қосу және азайту  

*, /, //, %  Көбейту, бөлу, бүтінсандық бөлу 
және бөлудің қалдығы 

+х, -x Теріс сан, оң сан 

~х Биттік «емес» 

** Дәрежеге шығару 

x.attribute Атрибутқа сілтеме 

X[индекс] Индекс бойынша іздеу 

х [индекс1 :индекс2] Қиып алу 

f(аргументтер ...) Функцияны шақыру 

(өрнектер, ...) Байланыс немесе кортеж 

[өрнектер, ...] Тізім 

{кілт:деректер,...} Сөздік 
  

Өрнекті есептеу ретін өзгерту үшін жай жақшаны қолдануға болады. Мысалы, 2+(3*4) 

дегенді 2+3*4 деген өрнектен гөрі ұғыну жеңілірек.  

Мысалды expression.py ретінде сақтаңыз.  

length = 5  
breadth = 2  
area = length * breadth  
print('Ауданы = ', area)  
print ('Периметрі = ', 2 * (length + breadth))  

Қорытындысы:  
Ауданы =  10  
Периметрі =  14  

Бұл программа қалай жұмыс істейді? Тіктөртбұрыштың ұзындығы мен ені length және 

breadth айнымалыларында сақталады. Оларды периметр мен ауданды есептеу үшін қолда-

намыз. Есептеу нәтижесі area айнымалысында сақталады да, print функциясы арқылы экранға 

шығарылады. Екіншісінде 2 * (length + breadth) өрнегінің мәнін print функциясына бірден 

қоямыз. 

Функциялар 

Функциялар дегеніміз – программаның қайталанып қолданылатын бөліктері. Олар 

командалардың белгілі бір бөліктеріне ат беруге және одан кейін сол атымен осы блоктарды 

көрсетілген атымен және программаның кез келген жерінен шексіз қайталап іске қосу үшін 

керек. Оны функцияны шақыру деп атайды. Кірістірілген функцияларға len және range мысал 

ретінде келтіруге болады.  
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Кез келген қарапайым емес программа үшін (кез келген программалау тілінде) аса 

маңызды құрылым блогы болып табылады. Функцияны резервтелген def сөзі анықтайды. Осы 

сөзден кейін функцияның аты көрсетіледі, одан кейін жай жақша ішінде айнымалылардың 

атын көрсетуге болады және жолдың соңына қос нүкте қойылады. Бұдан кейін функцияны 

құрайтын командалар блогы бірнеше шегініспен оңға жылжытылып жазылады. 

Функцияны сипаттау үшін def түйінді (кілттік) сөзі қолданылады:  

def<функцияның аты>(<функдия параметрлерінің тізімі>) :  
   <блок – функцияның денесі>  

Функцияның аты қайталанбайтын болуы тиіс. Тізімде көрсетілген параметрлер үтірлер-

мен бөлінеді, егер де функцияның параметрі болмайтын болса, оның атынан кейін бос 

жақшалар қойылады.  

Функциядан оның ішінде есептелген нәтижені қайтару үшін return операторы қолданы-

лады. Нәтиже ретінде қайтарылатын мәндер осы оператордан кейін жазылады:  

def pov2 (n): 
   return 2 ** n  

Осы функция бір ғана параметр қабылдайды, 2 санын осы параметр мәніне сәйкес 

дәрежеге шығарады және пайда болған нәтижені қайтарады.  

Оны шақырайық:  

а= pov2 (3)  

Программаның нәтижесі 8 болып шығады.  

Функцияны бірінші рет шақырудан бұрын оны жариялау керек. Егер жарияланбаған 

функцияға сұраныс беретін болсақ, онда қате кеткені туралы хабарлама шығады.  

def somefunc(n1, n2):  
return n1 * 2, n2 / 2  

Осы функция бірден екі параметр қабылдайды да, нәтижесі ретінде екі мәннен құралған 

кортежді қайтарады. Оны екі айнымалыға меншіктей аламыз.  

a, b = somefunc(4, 9)  

Әріптік символдармен жасалынатын функцияға мысал келтірейік:  

def sayHello(): 
    print('Сәлем, Әлия!')  # функцияға меншіктелетін блок 
# Функция соңы 
sayHello()        # функцияны шақыру 
sayHello()        # функцияны тағы да бір шақыру 

Нәтижесінде экранға мына жазу шығарылады:  

$ python function1.py  
Сәлем, Әлия!  
Сәлем, Әлия!  

Осы программаның жұмыс істеу жолын қарастырайық.  

Жоғарыда сипатталған синтаксисті пайдалана отырып sayHello атты функцияны анық-

тадық. Бұл функция параметрлерді қабылдамайды, сондықтан жақша ішінде қандай да бір 

айнымалылар жарияланған жоқ. Функцияның параметрлері дегеніміз – функцияға берілетін 

кіріс деректері, соларды есептеу арқылы нәтиже пайда болады.  

Бір функцияны бірнеше рет шақыра алатын болғандықтан, бір кодты қайта-қайта жазудың 

қажеті жоқ.  
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Функция параметрлеріне тоқталсақ, функция өзіне параметрлер қабылдайды және 

солармен қандай да бір амалдар орындай алады. Ол параметрлер айнымалыларға ұқсайды. 

Айнымалының мәні функцияны шақырғанда көрсетіледі және функцияны орындау бары-

сында оларға мән меншіктеліп қойылады. Параметрлер жақша ішіне жазылады және үтір-

лермен бөлінеді. Функцияны шақырғанда да біз осыған ұқсас мәндерді меншіктейміз. 

Терминологияға мән беріңіздер: функцияны жариялаған кездегі аттар параметрлер деп, ал 

функцияны шақырған кезде оған берілетін мәндер – аргумент деп аталады. Мысалы 

(func_param.py ретінде сақтаңыз):  

def printMax(a, b): 
    if a > b: 
        print(a, 'максималды') 
    elif a==b: 
        print(a, 'тең', b) 
    else: 
        print(b, 'максималды') 
printMax(3,4)  # мәндерді тікелей меншіктеу 
x = 5 
y = 7 
printMax(y, x)     # айнымалыларды аргумент ретінде беру 

Нәтижесі:  

$ python func_param.py  
4 максималды  
7 максималды  

Осы программаның жұмыс істеу жолын қарастырайық. Бұл жерде біз printMax деген аты 

бар функцияны анықтадық. Ол а және b деген аты бар екі параметрді пайдаланады. Қарапайым 

if..else операторын қолдана отырып үлкен санды табамыз. printMax функциясын бірінші per 

шақырған кезде біз сандарды аргумент ретінде тікелей береміз. Екінші жағдайда біз айны-

малылары бар функцияны аргумент ретінде шақырамыз. printMax(x, у)  х аргументінің мәнін а 

параметріне меншіктейді, ал у аргументінің мәнін b параметріне меншіктейді. Екі жағдайда да 

printMax функциясы бірдей жұмыс істейді.  

Айнымалыларды функция ішінде жариялаған кезде олар функцияның сыртындағы басқа 

айнымалылармен ешқандай байланыста болмайды, ягни айнымалылардың аты функция 

ішінде локальді болып табылады. Мұны айнымалының көріну аймағы деп атайды. Барлық 

айнымалылардың көріну аймағы өздері жарияланған блокпен шектеледі және атын атаудан 

басталады. Мысалы:  

х = 50 
def func(x): 
    print('x = ', x) 
x = 2 
print('Локальді х-ті ауыстыру', x) 
func(x) 
print('x бұрынғыша', x) 

Нәтижесі:  

$ python func local.py  
х тең 50 
Локальді х-ті ауыстыру 2  
х бұрынғыша 50  

Осы программаның жұмыс істеу жолын қарастырсақ, X аты меншіктелген мәнді бірінші 

рет шығарғанда, функцияның бірінші жолында Python функцияны аныктаудан жоғарыдағы, 
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негізгі блокта жарияланған параметрдің мәнін пайдаланады. Одан кейін біз х-ке 2 мәнін 

меншіктейміз. Олардың аты біздің функциямыз үшін локальді болып табылады. Функцияның 

ішіндегі х мәнін ауыстырған кезде негізгі блокта жарияланған х өзгеріссіз қалады. Print 

арқылы функцияны соңғы шақырған кезде біз негізгі блокта көрсетілген х-тің мәнін 

шығарамыз. Локальді өзгеріс кезінде өзгермей, ол алдыңғы шақырылған функциядағы мәнін-

де қалғанын осылай дәлелдейміз.  

Локальді функцияның кейбір ерекшеліктеріне мән беру керек:  

локальді айнымалылар тек қана функция денесінің ішінде ғана өмір сүреді. Функцияның 

сыртындағы программалық код оған жете алмайды; егер глобальді функциянікімен бірдей 

локальді функцияның аты айтылмаған болса, онда, функция денесінде бола тұрып 

функция денесіің сыртында жарияланған айнымалыларға қол жеткізе аламыз; егер біз 

жариялаған локальді айнымалы аты глобальді айнымалы атымен бірдей болып шықса, 

онда локальді айнымалы глобальді айнымалыны жасырып көрсетпей қояды.  

COSTANT = 2  
def sometime (n1, n2):  
   a = n1 * COSTANT  
   b = n2 / COSTANT  
   return a, b  

Осында біз COSTANT глобальді айнымалысын және а және b айнымалылары бар 

sometime функциясын жарияладық. Функция денесінде болған кезде де біз глобальді 

айнымалыға бара аламыз және жаңа мәнін жаза аламыз:  

def otherfime (n1, n2):  
   COSTANT = 3  
   a = n1 * COSTANT  
   b = n2 / COSTANT  
   return a, b  

функцияның кейбір параметріне үнсіз келісім бойынша мән бере аламыз. Параметр осы мәнге 

функцияны шақырған кезде көрсетілмеген болған жагдайда ие болады. Үнсіз келісім бойынша 

берілетін мән = белгісі көмегімен жазылып көрсетіледі. Мысалы:  

def sometime (n1, n2 = 3) :  
     return n1 * 2, n2 / 2  

Мұның синтаксисі айнымалыны жариялағанға ұқсайды. Егер енді функцияның екінші 

параметрін көрсетпей шақыратын болсақ, ол үнсіз келісім бойынша берілетін мәнге ие 

болады:  

somefunc (4) 

Үнсіз келісім бойынша берілетін мән ондай мән жоқ параметрден кейін жазылады. Оны 

орындамаған жағдайда қателік туралы хабарлама пайда болады. Мысалы:  

def somefunc (n2 = 3, n1):  
     return n1 * 2, n2 / 2  

Бұл программа орындалмайды.  

Атаулы параметрлерді қолдану өте ыңғайлы – олардың атын және үнсіз келісім бойынша 

берілетін мәнді жаттап алу жеткілікті.  

Операторлармен бірге өрнектерде мәндерге күрделі амалдар орындайтын функциялар 

белсенді түрде қолданылады. Round функциясы санды дөңгелектеу қызметін орындайды.  

Егер round (1. в) • деп көрсетсек, жүзіп жүретін нүктеге дейін санды дөңгелектейді.  
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Функцияның екі ерекшелігі бар. Біріншіден, функция өңдейтін мәндер функциядан кейін 

жақшаның ішіне жазылады. Параметрлері бірнешеу болса, олар үтірмен ажыратылады: 

Somefunction (1,2, 345)  

Мұнда гипотетикалық функцияға бірден үш мәнді жүктедік. Кейбір функцияларда пара-

метрлердің аты да жазылады:  

Otherfunction (arg1 = 10, arg2 = 20).  

Мұнда екі параметрдің де аты берілген.  

Екіншіден, операторлар бір нәтиже беретін болса, функциялар бірнеше нәтиже беруі 

мүмкін. Оның пайдасы да бар.  

Функцияларды деректер қорындағы қайталанатын есептеулер үшін қолданғанда, жоға-

рыда аталған ерекшеліктеріне мән берген жөн. 

Python тілінде программа жазуға жаттығу 

Python тіліндегі программа жазғанда неге мән беру керек? Python тіліндегі программа бір 

немесе бірнеше модульден құралуы мүмкін. Әрбір модуль 7 биттік ASCII кодтарымен үйле-

сімді дайын мәтіндік файлдан құралған. Биттілігі жоғары кодтар үшін кодтау тәсілінің атын 

көрсету қажет. Мысалы, литералдары немесе түсініктемелері KOI8-R кодтары арқылы 

жазылған модульдің бірінші немесе екінші жолында келесідей сипаттау тізімі жазылуы тиіс.  

# -*- coding: koi8-r -*-  

Осы сипаттау тізімінің арқасында Python интерпретаторы Unicode-тіркестердің литерал 

символдарын Unicode жолдарына қалай айналдыруды білетін болады. Осы жол жазылмайтын 

болса, сегіз бит орнатылған кодтары бар модуль кездескен сайын ескерту айтып отырады. 

 Төменде келтірілген мысалдарда файлға жазылған модуль үзінділері де, Python интер-

претаторында жазылған модуль үзінділері де қолданылды. Соңғыларында >>> шақыру 

символдары бар. Торкөз символы ( #) жолдың соңына дейін түсініктеме берілгенін білдіреді.  

Интерпретатор тұрғысынан Python тіліндегі программа логикалық жолдардан құралады. 

Бір логикалық жол бір физикалық жолға орналасады. 

Егер логикалық жол тым ұзақ болса, онда кері қиғаш сызық (\) көмегімен немесе 

жақшаның ішіне қойып, бірнеше физикалық жолға бөлуге болады:  

print a ," – өте ұзақ жол, ол белгілі орындарға", \  
80, "сыймайды"  

http://pvthon-rutour.rhcloud.com/tour/Base type/ сайтында Python-мен жұмыс істеудің 

практикалық негіздері берілген. Мысалы,  

print("Бyriн қай күн?")  

бұйрығын теріп, Enter-ді басқан соң нәтиже бірден экранға шығады, яғни программамен 

жұмыс істеу оңай әрі жылдам. 

Деректердің негізгі түрлерін жазу. Берілген мәндерінің типіне қарай Python айнымалы-

лардың түрлерін өзі бақылап отырады. Мына түсініктемеге назар аударайық:  

#Бұл түсініктеме  
'"Бұл көпжолды  
түсініктеме'"  

программалық кодқа түсініктеме беріп отырған жөн. Оны өзіміз ғана емес, басқалар да 

жылдам ұғынады.  

"'Python тілінің деректер типі"  
a = 12  # Бүтін сан  
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b = 13.78  # Жылжымалы нүктесі бар сан  
с = "Сәлем, әлем"  # Жол  
d = [1, "Ура", 1.12]  # Тізім  
е = (2, 12, 56)   # Кортеж  
f= {1: "Бірінші", 2: "Екінші"} #Сөздік  
g = True  # Немесе False (Логикалық мән)  
print(a, b, с)  
print(d, e, f, g) 

Мына программаны теріп, нәтижесін көріңіз.  

line = "Бұл адамшылық белгісі"  
print(Iine)  
print("Жол ұзындығы:", len(line))  
print(line[0])  # Бірінші элемент, санақ нөлден басталады  
print(line[1])  # Екінші элемент  
print(line[-1])  # Соңғы элемент  
print(line[1 :4])  # Қиып алу  
print(line[:4])  # Бұл да қиып алу  
print(Iine[4:])  # Тағы бір нұсқасы  
print(line + line)  # Жолға жолды қосамыз  
print(line * 3)  # Осылай да қосуға болады  

Нәтижесі мынадай болады:  

Бұл адамшылық белгісі  
Жол ұзындығы: 21 
Б 
Ұ 
i  
ұл  
Бұл  
адамшылық белгісі  
Бұл адамшылық белгісіБұл адамшылық белгісі  
Бұл адамшылық белгісіБұл адамшылық белгісіБұл адамшылық белгісі  

Реттілікті өзгерту операцияларынан бөлек жолдарды өзгертудің өзіндік әдістері бар. 

Мына мысалды орындайық:  

line1 = "Бұл бірінші жол"  
lіnе2 = "АЛ МЫНАУ ЕКІНШІ ЖОЛ"  
print(line1 .rерlасе('ұл', 'ек'))  # Бір жолды басқа жолмен ауыстырады  
print(line1.find('тo'))   # Жолдың ауысқанын іздейді  
print(line1.split(' '))   # Жолды бөліктерге бөледі  
print(line1.upper())   # Символдарды жоғарғы регистрге ауыстырады  
print(line2.lower())   # Символдарды төменгі регистрге ауыстырады 

Нәтижесі:  

Бек бірінші жол  
1  
['Бұл', 'бірінші', 'жол']  
БҰЛ БІРІНШІ ЖОЛ  
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ал мынау екінші жол 
 

Тізімдерді өзгерту. Тізімдер (list) – бұл еркін типтегі объектілер жиынтығының 

реттілікпен орналасуы. Тізімнің көлемі шектелмеген. Тізімдерді өзгертуге болады – орын 

ауыстыру операциялары көмегімен де, тізіммен жұмыс істеудің әртүрлі әдістерімен де 

түрлендіріле алады.  

Мына программаны енгізіп көрейік: 

mylist = [1, 'бес', 3.1]  
print(len(mylist))  # Тізімдегі элементтер саны  
print(mylist[0])   # Бірінші элементке бару  
mylist.append("new")  
# Жаңа элементті тізім соңына қосамыз  
print("Қосылғаны---->", mylist)  
mylist.pop(0)   # Бірінші элементті жоямыз  
print("Жойылғаны---->", mylist)  # Енгізілген тізімдер  
superlist = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]  
print(superlist)  
print(super!ist[1][2])  # Екінші тізімдегі екінші элементті аламыз 

Программаның нәтижесі төмендегідей болды:  

3  
1  
Қосылғаны----> [ 1 ,'бес',3.1 ,'new']  
Жойылғаны----> ['6ec',3.1,'new']  
[[1,2,3],[4,5,6]]  
6  
 

Сөздіктер құру 

Сөздіктер (dict) – бұл да объектілер жиыны, бірақ оларға жету коллекцияның басынан 

бастап белгілі бір орын ауысу бойынша жүргізілмейді, түйінді сөздер бойынша жүргізіледі. 

Шын мәнінде, элементтерді позициясына қарай реттеу емес, тек қана түйінді сөз бен онымен 

тығыз байланысты мәндерді ғана көрсетеді.  

Мына программаны енгізіп көрейік:  

mydic = {1: "Бірінші", 2: "Екінші"}  
print("1 деген кілті бар элементті алайық------>", mydic[1])  
superdic = {'name': {'first': 'Айдар', 'second': 'Тілегенов'},  
'job': ['Ақпараттық технологиялар орталығы', 'ОТК']}  #  күрделірек құрылым  
print(superdic['name']['second'], "--->", superdic['job'][0]) 

Нәтижесі:  

1 деген кілті бар элементті алайық----- > Бірінші  
Тілегенов —> Ақпараттық технологиялар орталығы 

Кортеждер құрастыру. Кортеж (tuple) дегеніміз жалпы алғанда тізімге ұқсайды, бірақ 

оны өзгертуге болмайды. Кортеж литералын жай жақшамен жазады.  

Мысалы:  

t = ("Алма", "Береке", "Сабын")  
print(t[0])  # Бірінші элементті аламыз  
t = ((1,2, 3,4), (5, 6, 7, 8, 9)) print(t[l][4]) 
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Нәтижесі:  

Алма  
9 

Файлдармен жұмыс істеу 

Файл-объектілер (file) – бұл Python мен сыртқы файлдар арасындағы байланыс жасау 

интерфейсі. Open атты кірістірілген функция файлдың атын және файлдың қолжетімділік 

режимін береді. 

Режимдер түрі:  

'r' – оқу режимі.  
'w' – жазу режимі.  
'а' – қосу.  
'b' – бинарлық режим.  
'+' – оқу/жазу. 

Мына мысалды өз компьютеріңізде теріп, қалай орындалатынын көруге болады: 

f = open('myfile', 'r')  # Оқу режимінде ашамыз  
text = f.read()   #Есептейміз  
f.close()    # Файлды жабамыз  
print(text)   # Нәтижесін шығарамыз  
f = open('myfile', 'w')  # Жазу режимінде ашамыз  
f.write("Yo!")   # Жазу іске асады  
f.close()    # Файлды жабамыз 
 
# Контекст менеджерін пайдалану  
# Контекст менеджері кез келген жағдайда файлды жабады  
with open("myfile.py", 'w' ) as f:  
f.write("Yo!") 

Өрнектер операторларына жаттығу 

Осы программаны теріп, нәтижесін экранға шығарайық:  

print(2 < 1)  
print(2 == 2)  
print(3 % 9)   # Өз мысалдарыңды жазып көр 

Нәтижесі:  

False  
True 
3 

Егер программаға өзгеріс жасап көрсек, нәтижесі басқаша болып шығады:  

print(5 < 1)  
print(7 == 8)  
print(8 % 6)  

десек, онда жауабы:  

False  
False  
2 

if, else инструкциясы 
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if қай амалды орындайтынымызды анықтайды. Ол Python ішіндегі программа логи-

касындағы таңдауды іске асыратын негізгі құралдың бірі. Теңдікті білдіру үшін "==" деп 

жазуымыз керек, ал "=" таңбасы тек қана меншіктеуді білдіреді.  

Бірінші шартты өрнектегі инструкцияны интерпретатор орындайды. Ал егер шарт 

орындалмаса, онда else блогы орындала бастайды.  

Азат жол басындағы бос жер  

if а==12:  
^^^^print("Дұрыс")  
Азат жол басындағы бос жер 4 рет басылды. Кірістірілген инструкциялар азат жол басын-

дағы бос жер шамасына қарай блоктарға біріктіріледі. Азат жол басындағы бос жер кез келген 

санмен басылуы мүмкін, ең бастысы – бір блок шегінде шегіністің өлшемі бірдей болуы тиіс. 

# Бірінші мысал  
а= 12  
if a = 12:   # Егер 'а' тең болса 12, онда мына инструкция орындалады  
print("Дұрыс ") 
 
# Екінші мысал  
а = 13  
if а == 12:  
print ("Дұрыс")  
else:   # Әйтпесе  
print ("Дұрыс емес ") 
 

Нәтижесі:  

Дұрыс  
Дұрыс емес  

# Үшінші мысал  
а = 50  
if a == 50:  
print ("Дұрыс")  
else:   # Әйтпесе  
print ("Дұрыс емес")  

Нәтижесі:  

Дұрыс  

Келесі мысалды if.py ретінде Comodo Edit-те сақтаңыз.  

number = 23  
guess = int(input('Бүтін сан енгізіңіз:'))  
if guess == number:  
print{('Құттықтаймын, сіз дұрыс таптыңыз,')   # Бұл жерде жаңа блок басталады 
  
print('(ешқандай сыйлық ұтып алмасаңыз да!)')  # Бұл жерде жаңа блок аяқталады  
elif guess < number:  
print( 'Жоқ, жасырылған сан бұдан үлкенірек.')  # Тағы да бір блок  
# Блок ішінде көп нәрсені орындауға болады ...  
else:  
print(' Жоқ, жасырылған сөз бұдан аз.')  
# осында келу үшін guess-тің мәні number мәнінен үлкенірек болуы тиіс  
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print:('Аяқталды')  
# Осы соңғы өрнек if операторы орындалған соң істеледі. 

Нәтижесі:  

$ python if.py  
Бүтін сан енгізіңіз: 50  
Жоқ, жасырылған сөз бұдан аз.  
Аяқталды  
$ python if.py  
Бүтін сан енгізіңіз: 22  
Жоқ, жасырылған сан бұдан үлкенірек.  
Аяқталды  
$ python if.py  
Бүтін сан енгізіңіз: 23  
Құттықтаймын, сіз дұрыс таптыңыз,  
(ешқандай сыйлық ұтып алмасаңыз да!)  
Аяқталды 
 

Программа қалай жұмыс істейді? Number айнымалысын белгілейміз де, оған бүтін санды 

меншіктейік, мысалы 23 болсын. Енді input функциясының көмегімен санның нұсқасын 

қабылдаймыз. Функция программаның көп рет қайталанатын бөлігі болып тұр.  

Input кірістірілген функциясына жолды береміз, оны функция экранға шығарады да, 

пайдаланушының санды енгізуін күтеді. Санды енгізген соң, enter-ді басқан кезде, input 
функциясы біз енгізген жолды кері қайтарады. Одан кейін int() көмегімен алынған жолды 

түрлендіреміз және оның мәнін guess айнымалысында сақтаймыз. Int – дегеніміз класс, бірақ 

бұл жолы оның көмегімен жолды бүтін санға түрлендірдік.  

If операторының соңында қос нүкте тұр, одан кейін өрнектер блогы болатынын білдіреді.  

Егер пайдаланушы жасырынғаннан аз санды енгізсе, онда оған көбірек сан енгіз деп 

ескертеміз. Бұл кезде elif өрнегін қолдандық. Ол if else – if else өрнегінің if – elif – else деп 

біріктіріліп, қысқартылған түрі.  

elif және else логикалық жолының соңына қос нүкте қойылады, одан кейін сәйкес 

командалар блогы басталады.  

If операторының ішіне тағы да if операторын қоюға болады, оны қабаттасқан 

(кірістірілген) деп айтамыз.  

Python elif және else бөліктері бар if операторын орындап болған соң келесі өрнек print 
орындалады да, «Аяқталды» деген жазу пайда болады. 

elif инструкциясы 

Python тілінде if инструкциясының кеңейтілген түрі бар, ол программаны орындау ағынын 

көптеген бұтаның біріне бағыттауға қажет. Ол міндетті емес else бөлігінен өзге бірқатар elif 
бұтақтарынан құралған. "else if" "егер тағы болса" сөздерінің қысқаруы арқылы жасалған. 

 

# Толық жазу үлгісі:  
a = 1  
if a >= 2:  
print(2)  
else:  
if a == 1:  
print(1) 
 

# elif көмегімен қысқаша жазу үлгісі  
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а = 1  
if a >= 2:  
print(2)  
elif a == 1:  
print(1) 
 

Нәтижесі:  

1  
1 
 

# Екінші мысалда 5 деп жазайық:  
а = 5  
if a >= 2:  
print(2)  
else:  
if a == 1:  
print(1) 
 

# elif көмегімен қысқаша жазу үлгісі  
а = 1  
if a >= 2:  
print(2)  
elif a = 1:  
print(1) 
 

Нәтижесі:  

2  
1 
  

while циклі 

While инструкциясы Python тілінде итерация ұйымдастырудың ең әмбебап тәсілі болып 

табылады. Қарапайым тілмен айтқанда, ол шартты өрнек рас болған сайын инструкциялар 

блогын орындап отырады. Оны цикл деп атаудың себебі – шартты өрнек жалған деген мәнге 

келгенше инструкцияның басына оралып, оны орындаудан жалықпайды.  

continue инструкциясы дереу циклдің басына апарады.  

break инструкциясы дереу циклдан шығуды іске асырады.  

Сонымен бірге while-мен қатар else инструкциясы да қолданыла алады.  

pass инструкциясы ешқандай амал орындамайды және тіл синтаксисі инструкция болу 

қажет дегенде ғана жазылуы мүмкін. 

 

''' # Бұл шексіз цикл  
while True:  
print('Meнi тоқтатып көр!') #  
''' 
а= 10  
while a != 0:  
print(a)  
a -= 1 
 
print("# continue және break мысалы")  
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a = 10  
while a != 0:  
a -= 1  
if a == 7:  
pass  
if a == 5:  
continue  
if a == 3:  
break  
print(a) 
 

Алдыңғы санды ойлап табу туралы мысалды аздап өзгертейік (while.py деп сақтайық):  

number = 23  
running = True  
while running:  
guess = int(input('Бүтін сан енгізіңіз :'))  
if guess == number:  
print(' Құттықтаймын, сіз дұрыс таптыңыз.')  
running = False   # while циклін тоқтатады  
elif guess < number:  
print('Жоқ, жасырылған сан бұдан үлкенірек') 
else:  
print('Жоқ, жасырылған сөз бұдан аз.')  
else:  
print('while циклі аяқталды.')  
# Мұнда өзіңізге қажетті әрекеттерді орындай аласыз  
print('Аяқталды.')  
Нәтижесі:  
$ python while.py  
Бүтін сан енгізіңіз: 50  
Жоқ, жасырылған сөз бұдан аз.  
Бүтін сан енгізіңіз: 22  
Жоқ, жасырылған сан бұдан үлкенірек.  
Бүтін сан енгізіңіз: 23  
Құттыктаймын, дұрыс таптыңыз.  
Цикл while аякталды.  
Аяқтау.  
Аяқталды  
$ python if.py  
Аяқталды  
$ python if.py  
Бүтін сан енгізіңіз: 23  
Құттықтаймын, сіз дұрыс таптыңыз,  
(ешқандай сыйлық ұтып алмасаңыз да!)  
Аяқталды 

Модульдер 



25 
 

Модуль – ол Python тілінің анықтамалары мен басқа да инстукцияларын қамтитын файл. 

Файлдың атын модуль атына '.ру' жұрнағын жалғау арқылы құрастырамыз. Модульді импорт-

таған кезде, мысалы spam, онда интерпретатор 'spam.py' аты бар файлды ағымдағы каталогтан 

іздейді. Одан кейін PYTHONPATH айналасындағы айнымалыларда көрсетілген каталогтан 

іздейді. Іздеу жургізілген каталогтар sys.path айнымалысында сақталады. Осылайша Python 

тіліндегі программалар модульді орындау барысында іздеу жолдарын өзгерте алады.  

Модульде анықталған аттарды айқындау үшін dir() кірістірілген функциясын қолдануға 

болады. Ол сұрыпталған жолдар тізімін қайтарады:  

import sys  
# import пәрмені sys модулін импорттайды  
print('sys.path----->', sys.path)  
print('dir----->', dir(sys))  
print('info---->', sys.platform)  

Нәтижесі:  

sys.path----->  ['http://python-rutour.rhcloud.com/static', 'http://python-rutour.  
Rhcloud.com/tour/Modules','http://python-rutour.rhcloud.com/static/src/Lib'] 

dir-----> 
['___class___','___file___','___getattr___','___repr___','___setattr___','___stderr___','___stdout_
__','___str___','builtin_module_names','byteorder','flag_class','flags','has_json','has_local_storage 
','maxsize','maxunicode','modules','path','platform','stderr','stdout','version_info','warnoptions']  

info----> brython 

Пакеттер 

Пакеттер дегеніміз – «нүктелік жазбаны» қолдана отырып модуль аты кеңістіктерін 

құрылымдау тәсілі. Модульдерді қолдану глобальді кеңістікті пайдалануды әртүрлі модуль 

авторлары үшін қауіпсіз ететінің сияқты нүктелік жазбаны қолдану көп модульді пакеттер 

авторлары үшін модуль аттарын қолдануды қауіпсіз етеді.  

Пакет құрылымы (мысал):  

Мұраск/  
__init__.ру  
example1.ру  
example2.py  
example3.ру  
'__init__.ру' файлы Python пакеті бар каталог ретінде тануы үшін қажет.  
'__init__.ру' ішіндегі мазмұны  
__all__= ["example1", "example2", " example3"] 

Бұл дегеніміз from Mypack import * командасының көрсетілген үш модульді Mypack паке-

тінен импорттайтынын көрсетеді.  

Мысалы:  

# Пакеттің (модульдің) бәрін тұтас импорттау  
from sys import *  
print(path)  
# Тек қана path импорттау  
from sys import path 
 print(path)  

Нәтижесі:  
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['http://python-rutour.rhcloud.com/static','http://python-rutour.rhcloud.com/tour/Packages 
','http://python-rutour.rhcloud.com/static/src/Lib']  

['http://python-rutour.rhcIoud.com/static','http://python-rutour.rhcloud.com/tour/Packages 
','http://python-rutour.rhcloud.com/static/src/Lib']  

__name__және '__main__'  

Енді файлдарды модуль ретінде импорттауға жеке программа ретінде іске қосуға 

мүмкіндік беретін арнайы тәсілге тоқтап өтейік. Әрбір модульге __name__ кірістірілген 

атрибуты бар, ол интерпретатор көмегімен келесі жолмен орнатылады:  

Егер файл программаның басты файлы ретінде іске қосылатын болса, онда __name__ 

атрибутына «__main__» мәні меншіктеледі. 

Егер файл импортталатын болса, онда __name__ атрибутына клиентке белгілі болатын 

модуль аты меншіктеледі. Осының арқасында модуль өзінің __name__ атрибутын тексере 

алады және жеке программа ретінде іске косылды ма әлде басқа модульмен импортталды ма, 

соны анықтай алады. 

def test():  
print("Aya райы қандай тамаша!!!") 
 

if__name__== '__main__'  
test()  

Нәтижесі:  

ReferenceError: __name__ is not defined 

Енгізу/шығару 

Осы уақытқа дейін өрнектердің мәнін print нұсқаулығының көмегімен шығарып келдік. 

Енді input нұсқаулығымен танысайық. Осы функция орындалған кезде программаны орындау 

ағыны тоқтатылып, пайдаланушының пернетақта көмегімен енгізетін деректерін күтеді. 

input() міндетті емес шақырушы аргументті қабылдай алады.  

name = іnput("Есіміңізді жазыңыз")  # Аргумент-шақыру  

print('Менің есімім:', name)  

Деректерді енгізіп қана қоймай, оларды форматтау үшін қиып алу немесе біріктіруге 

болады. Жолдарды бос орын көмегімен бағананың ені бойынша созып тартумен шектелмей, 

% операторын сол жақтағы аргумент ретінде жолмен бірге қолдану. % операторы өзінің оң 

жағында орналасқан жолды С тіліндегі sprintf() функциясының стилінде көрсетеді.  

# Санның квадраттары мен кубтары кестесін көрсетейік  
for х in rаnge(1, 11):  
print('%2d %3d %4d' % (x, x * x, x * x * x))  

Нәтижесі:  

1   1   1  
2   4   8  
3   9   27  
4  16  64  
5  25 125  
6  36 216  
7  49 343  
8  64 512  
9  81 729  
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10 100 1000 
Ережеден тыс жағдайларды өңдеу 

Егер нұсқаулық немесе өрнек синтаксистік тұрғыда дұрыс жазылса да, оны орындау 
барысында қателіктер пайда болуы мүмкін. Орындау барысында пайда болған қателіктер 
фатальді емес және оларды түзетуге болады. Ережеден тыс жағдайлардың көбін программа 
өңдемейді және қате туралы хабарлама жазылады. Мысалы: 

оh=10/0  #Осы жерде қателік бар 

Белгілі бір ережеден тыс жағдайларды өндейтін программа жазуымызға болады. Алдымен 

try тармағы орындалады (try және except түйінді сөздерінің арасында орналасқан нұсқаулар), 

егер ережеден тыс жағдайлар пайда болмаса, онда except тармағынан аттап өтіледі және try 
нұсқауын орындау аяқталады.  

Try нұсқауында әртүрлі ережеден тыс жағдайларды өңдеуге арналған саны бірден артық 

except тармақтары болуы мүмкін. Except-тің соңғы тармағында ережеден тыс жағдай түсірілуі 
мүмкін – бұл жағдайда ережеден тыс жағдайлардың барлығы да өңделеді.  

try: # Мынаны орындап көрейік...  
оh = 10 / 0  
except(ZeroDivisionError):  
print("Санды нөлге бөлуге болмайды")  

Нәтижесінде мына жауап экранға шығады:  

Санды нөлге бөлуге болмайды  

Raise нұсқаулығы көмегімен программашы ержеден тыс жағдайды генерациялай алады. 
raise аргументі ретінде класс данасы қолданылады. Класс ережеден тыс жағдай типін 
көрсетеді; конструкторға берілетін аргумент ережеден тыс жағдайдың пайда болу 
«детальдарын» сипаттайды.  

raise NameError('MyException')  

Нәтижесі:  

NameError: MyException 

Python тіліндегі объектіге бағытталған программалау 

Объектіге бағытталған программалау (ОББ) дегеніміз – жалпы алғанда, негізгі тұжырым-

дары объектілер мен кластар болып табылатын программалау тілі. Осы тұжырым тұрғысынан 

қарасақ, класс дегеніміз – деректердің жиынтығы. Кластарды қолдану программалауды жеңіл-

дету үшін абстрактілі тұрғыда қарауға мүмкіндік береді. Осы тұжырымның негізгі ұғымдары:  

Полиморфизм: әртүрлі объектілерде бір операция әртүрлі функциялар орындауы мүмкін.  

Инкапсуляция: оның көмегімен объектінің ішіндегі кейбір артық ішкі ақпаратты сыртқы 

ортадан жасыруға болады.  

Мұрагерлік: базалық кластар негізінде арнайы кластар құруға болады. Сол арқылы кодты 

қайталап жазудан арылуға болады.  

Композиция: объект бірнеше объектіден құралған құрамдас  күрделі объект болуы 

мүмкін. 

Кластар 

Класс – дегеніміз объект құрылғыларын сипаттайтын тип. Объект – ол кластың данасы. 

Python Объектіге бағытталған программалау принциптеріне сәйкес келеді. Python ішінде 

барлығы да объект болып табылады – жолдар да, тізімдер де, сөздіктер де, қалған барлығы да.  

Класты сипаттаудың қарапайым моделі мынадай болады:  

class класс аты:  
инструкция1 
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... 

инструкцияN 

Әдетте, әдістің атындағы бірінші аргумент – self. Тілдің авторы Гвидо Ван Россум 

айтқандай, бұл келісім ғана: self деген атаудың ешқандай да арнайы мағынасы жоқ. self 
аргументі кластың басқа атрибуттарына бару үшін ғана пайдалы.  

# Python-да өзіміздің класымызды жазайық.  
class A:  
і = 0   # Класс атрибуты  
def prnt(self):  # Класс әдісі  
print(self.i)  
# Енді осы кластың бірнеше данасын кэдэа аламыз  
а = А()  # Дана 'а'  
b = А()  # Дана 'b'  
a.і = 3  # 'а' данасының 'і' атрибуты, тең болады 3  
b.і = 5  # 'b' данасының 'і' атрибуты, тең болады 5  
a.prnt()  # 'а' данасы әдісін шақыру  
b.pmt()  # 'b' данасы әдісін шақыру 

Нәтижесі:  

3  

5 

Инкапсуляция 

Инкапсуляция дегеніміз – объект құрамындағы компоненттерге (әдістер мен айнымалы-

ларға) баруды шектеу. Инкапсуляция көмегімен кейбір компоненттер тек қана класс ішінде 

қолжетімді болады. Python ішіндегі инкапсуляция программалаушылар арасындағы келісімге 

байланысты іске асады, қайсы атрибутты жалпыға қолжетімді ету немесе қайсысын ішкі 

атрибут ретінде белгілеу – әр программада жеке шешіледі. 

Атрибут атының басындағы астын бір рет сызу – айнымалы немесе әдістің кластан тыс 

қолданылмайтындығын, бірақ осы ат бойынша қолжетімді екендігін көрсетеді.  

Атрибут атының басындағы астын екі рет сызу – оның қорғаныс қауіпсіздігін үлкейтеді: 

атрибут осы аты бойынша қолжетімсіз бола бастайды (мына біздің мысалда жұмыс істемеуі 

мүмкін, бірақ өз инспекторыңызда жасап көріңіз).  

Екі рет сызсақ та, атрибут толық қорғалмайды және:  

b.В private()  

атымен қолжетімді болып қала береді.  

class A:  

def _private(self):  

ргіпІ("Бұл приват әдісі!")  

а = А()  

a._private() 

Нәтижесі:  

Бұл приват әдісі! 

 

 

Мұрагерлік 

Мұрагерлік деп – еншілес кластың өз бастамасы болып табылатын ата-ана класының 

барлық атрибуттарын иеленуін айтамыз. Атрибуттардың кейбірі ееншілес класта қайтадан 

анықталуы мүмкін немесе еншілес класқа жаңадан қосылуы мүмкін. Python тілінде кез 
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келген объект құрған кезде біз мұрагерлікпен кездесіп отырдық: объектіде класс атрибуттар 

болуы да мүмкін немесе өзіне ғана тән дербес жеке атрибуты болуы да мүмкін.  

class A:  
def sum(self, x, y):  
num = x + у  
return num  
class B(A):  # "A" класы мұрагерін жасаймыз  
def div(self, x, y):  
num = x / у  
return num  
obj=B()  
print(obj.div(2,4))  
print(obj.sum(2, 4))  

Нәтижесі:  

0,5  

6  

Python тілінде сонымен бірге көптік мұрагерлік формасы да бар (multiple inheritance). 

Класты бірнеше базалық класпен анықтау мына түрде болады:  

class ТуындыКлассАты(Базалық1, Базалық2, Базалық3):  
<оператор-1> 
... 
<onepaтop-N> 

# Мысал  
class Base1:  
def basemethod(self):  
return "Сәлем"  
class Base2:  
value = 44  
class MyClass(Base1, Base2):  
def_init__(self):  
self.a = 10  
obj = MyClass()  
print(obj.value)  
print(obj.basemethod())  

Нәтижесі:  

44  
Сәлем 

Полиморфизм 

Полиморфизм дегеніміз – бір операция немесе әдіс атын әртүрлі класс объектілеріне 

қолдану мүмкіндігі, бірақ объектімен орындалатын іс-әрекеттер айтарлықтай өзгеше болуы 

мүмкін.  

class A:  
def oper(self, x, у):  
num = x + у  
return num  
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class B(A):   # "A" класына мұрагерлік етеміз  
def oper(self, x, y):  # <--- 
num = x / у  
return num  
obj1 = A()  
obj2 = B()  
print(obj1.oper(2, 4))  
print(obj2.oper(2, 4))  

Нәтижесі:  

6  

0,5 

Көптеген кластарда объектіні құрған кезде оның атрибуттарын автоматты түрде құратын 

арнайы әдіс бар. Яғни, осы әдісті арнайы шақырудың қажеті жоқ, класты шақырған кезде ол 

өзі автоматты түрде іске қосылады. Нысан құрған кезде класс шақырылады. Осындай әдіс 

класс конструкторы деп аталады және Python тілінде __init__ деген атауға ие болады. 

Конструктор ішінде аргумент болмауы да мүмкін.  

class MyClass:  
def__init__(self, x, у):  # Бұл конструктор  
self.num1 = х  
self.num2 = у  
def sum(self):  
numsum = self.num1 + self.num2  
return numsum  
obj = MyClass(6, 7)  
print(obj.sum())  

Нәтижесі:  

13 
 

__call__әдісі 

_call__ – класс данасын шақырған кезде іске қосылады. Мысалға қарайық: 

class A: def__call__(self, z):  
return z * z  
a = A()  
print(a(8))  

Нәтижесі:  

64 

__str__ әдісі 

Келесі арнайы әдіс – бұл __str__ әдісі. Оны класс данасын жол түрінде жазу қажет 
болғанда қолданамыз.  

class A:  
def__str__(self):  
return "z*6"  
a = A()  
print(a)  

Нәтижесі:  
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z*6 

Super әдісі 

Python тілінде әдетте объектілерге қолданылатын super() әдісі бар. Оның негізгі міндеті – 
мұрагер класта ата-ана класының әдістерін пайдалану мүмкіндігі. 

Келесі мысал толық емес, сондықтан орындалмайды, дегенмен де оны көрсете кету керек:  

class A:  
def__init__(self):  
print(u'A класының конструкторы')  
# A класының мұрагері  
class B(A):  
def__init__(self):  
print(u'B класының конструкторы')  
super(B, self).__init__()  
a = B()  

Нәтижесі:  

В класының конструкторы  
ReferenceError: $$super is not defined 

Статикалық әдістер 

Класс данасын құрмай-ақ класс ішінде қолжетімді болатын әдісті құруға болады. Ол үшін 

класс ішінде әдісті анықтамастан бұрын @staticmethod декораторын көрсету керек.  

class A: 
 @staticmethod  
def mymethod(a, b):  
return a + b  
print(A.mymethod(12, 13)) 

Нәтижесі:  

25 
Құжатқа қолжетімді болу үшін __doc__ арнайы әдісі қарастырылған. Python интерпре-

таторы кластың немесе функцияның бастапқы кодын өңдеген кезде құжаттау жолдарын 

табады да, оларды берілген объектінің __doc__ атрибутының мәні етеді. Мысал жұмыс 

істемейді, бірақ сонда да үлгісін көрсетейік:  

class A:  
"'Бұл класты құжаттау жолдары.  
Ол үш рет біреулік тырнақшаға алынған'"  
def test(self):  
""" Бұл test әдісін құжаттау"""  
pass  
print(A.__doc__)  
print(A.test.__doc__) 
 
AttributeError: 'А' class has no attribute '__doc__' 
  

Декораторлар 

Декоратор дегеніміз – функция немесе кластың тәртібін өзгерту тәсілі. Бұл Python тілінің 

ең бір түсініксіз тақырыбы әрі онымен жұмыс істеу де өте  күрделі. @staticmethod атты декора-

тормен статикалық әдісте кездестік. 
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def simpledecorator(fn):  
def decorate():  
print("Орындауға дейін")  
print(fn())  
ргіпІ("Орындаудан кейін")  
return decorate 
 
@simple_decorator  
def test1():  
return "test1() орындау" 
 
test1()  

Нәтижесі:  

Орындауға дейін  
Test1() орындау  
Орындаудан кейін 
 

Генераторлар 

Генераторлар дегеніміз – итерацияланатын объектілер, бірак, жалпы жағдайда, оны бір-ақ 

рет қолдана аламыз. Себебі, олар мәндердің барлығын жадыда сақтамайды: сұрақ берген кезде 

ғана мәнді туындатады.  

Yield – дегеніміз return сияқты қолданылатын түйінді сөз. Айырмашылығы – бұл жағдайда 

функция генератор орнына мәнді кері қайтарады. Мысал жұмыс істемейді, бірақ сонда да 

үлгісін көрсетейік:  

# Қарапайым генератор  

generator = (х * х for х in range(3))  

for і in generator:  

print(i)  

# Yield  

def generator():  

for i in (1, 2, 3):  

yield i  

g = generator() # генератор құрамыз  

print(g) 

 

for i in g:  

print(i) 

  

Нәтижесі: 

0  

1  

4  

TypeError: generator () takes 0 positional arguments but more were given 

 

 

Web-сайтты Django кітапханасы негізінде Python тілінде құру 

Статикалық web-парақтарды жазу (оларды қысқаша түрде қарапайым web-парақтар деп 

атайды) оңай. Оны құруға қажетті HTML, CSS (Cascading Style Sheets – каскадты кестелер 

стилі) тілін қазір оқушы да біледі.  
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Пайдаланушының немесе web-шолушының қандай да бір қозғалысына қарай өзгеріске 

ұшырайтын элементтері бар Web-парақтар да болады. Олар JavaScript тілінде жазылған.  

Web-парақ жасау үшін кез келген мәтіндік редактор жарайды. Мысалы Windos-пен 

берілетін Блокнот бетінде мына кодтарды жазып шығайық:  

<!doctype html>  
<html>  
<head>  
<meta http-equiv-’Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8”>  
<title>Страница l</hl>  
</head>  
<body>  
<h1>Это страница 1</h1>  
<р>Щелкните гиперссылку внизу, чтобы перейти на страницу 2.</р>  
<р><а href="pages/2.html">перейти</a> </p>  
</body>  
</html>  

Бұл парақ өте қарапайым – оған тақырып, екі абзац және екінші бетке өтуге арналған 

гиперсілтеме ғана бар. Осы алғашқы web-парақты UTF-8 түрінде кодталған бумада l.html 

атымен сақтайық.  

Енді тағы бір парақ құрамыз. Оның HTML коды төмендегідей болады:  

<!doctype html>  
<html>  
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">  
<title>Страница 2 </title >  
</head>  
<body>  
<h1>Это страница 2</h1>  
<р>Щелкните гиперссылку внизу, чтобы перейти на страницу 1,</р>  
<р><а href="../l.html">Перейти</а> </р>  
</body>  
</html> 
  

Бұл алғашқы бет кодына ұқсайды, бірақ айырмашылығы – мұнда гиперсілтеме 1-параққа 

апарады. Бірінші парақ сақталған буманың ішіне pages бумасын салайық және оның ішінде 

UTF-8 түрінде кодталған 2.html атымен сақтайық. l.html парағын web-шолушыда ашайық. Ол 

төмендегі суреттегідей көрінеді. 

 

 

 

 

 

 

Рнс. 1.1. Статичная Web-страница 

 

Гиперсілтемені басып екінші бетке барайық, одан кейін бірінші бетке қайтадан оралайық. 

Егер HTML кодта қате болмаса, онда барлығы да дұрыс жұмыс істеуі керек. Статикалық web-

парақты құру өте қарапайым – парактарды құрамыз және оларды бумаларға қойып шығамыз. 

Бумалардың құрылысы сайт құрылымын көрсетеді.  
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Статикалық парактарды өндеу де қарапайым – сайтқа кіруші мекенжай жолында біздің 

сайттың мекенжайын теріп, Enter-ді басқан соң web-шолушы Желіде орналасқан осы 

мекенжайы бар компьютерге ерекше сұрақ жібереді. Қашыктықта орналасқан компьютердің 

операциялық жүйесі осы сұрақгы web- сервер программасына жібереді. Ол сұрақтың ішінен 

суралған web-парақ атын алып шығады және web-шолушыға жібереді. Соңғысы файлды алады 

және оны өңдеп, экранға шығарады.  

Статикалық web-парақтың екі артықшылығы бар: біріншіден, оны құру өте оңай, HTML 

және CSS тілдерін білу жеткілікті. Екіншіден, компьютерде статикалық web-парақты ашу да 

қарапайым. Қазір үй сайттары, жарнамалық сайттар және визитка-сайгғар элі де белсенді 

құрылуда.  

Егер сайтқа мынадай қосымша өзгеріс енгізу керек болса:  

 сайт бетіндегі тауарларды кілт сөздерге қарай атауы мен бағасына қарай сұрыптау 

қажет;  

 сайт бетіне қонақ ретінде тіркелушілерді көрсету; 

 фирма қызметкерлерінің тақырыптық мақалаларын жариялау керек болса, онда 

статикалық сайттың тиімсіз екені бірден байқалады.  

Сайтқа қонақ ретінде келушілер мен фирма қызметкерлері бізге электронды пошта 

арқылы хабарламаларын жібереді, ал біз осы хабарламаларды сайт бетіне орнатамыз. Бұл 

ыңғайсыз, бірақ істеуге болады.  

Бірақ каталогтағы тауарларды сұрыптауды қалай іске асыруға болады? Мұнда тығы-

рықтан шығатын жол басқа болуы тиіс. Программа:  

 web-сервермен жұмыс істеуі керек;  

 web-сервер алатын сұрақтарды тартып алып, тауарлар тізімінің интернет- мекен-

жайына сұраныс болған жағдайда ғана белсендендіруі тиіс;  

 сұраныстардан сайтқа кіруші енгізген кілт сөздерді іздеуді және сұрыптауды іске 

асыру үшін алуы тиіс (мұндай деректерді интернет-мекенжайдың бөлшегі ретінде 

GET әдісімен жібереді);  

 деректер қорынан тауарлар тізімін санау, ұсынылған критерийлер бойынша оларды 

сұрыптау және түйінді сөз арқылы көрсетілген тауарларды ғана іріктеу;  

 нәтижеде алынған тауарлар тізімінен қарапайым web-парақ құрастыру және оны web-

серверге жіберу, оны web-сервер сайтқа кірушіге жібереді.  

Мұндай жағдайда біздің сайттың web-парақтары компьютердің дискісінде сақталмайды, 

қандай да бір айрықша қосымша көмегімен ауада қалықтап жасалып жатады. Мұндай көзқарас 

көптеген қиындықтарды шешетіні көрініп тұр. Web-сервермен жұмыс істейтін және сайтқа 

кіруші енгізген деректер негізінде парақтарды генерациялайтын мұндай қосымшалар web-

қосымшалар деп аталады. Нақтырақ web-серверде жұмыс істейтін web-қосымшалар деп 

аталады.  

 күрделі web-сценарийлер көрсететін және серверлік web-қосымшадан да, сайтқа кіруші-

ден де алынған деректерді клиент жағында өңдейтін клиенттік web-қосымшалар да бар.  

 күрделі сайттар құрамына бірнеше серверлік қосымшатар енеді Жеке қосымша сайт 

мекенжайын көрсеткен кезде іске қосылатын басты web-парақты генерациялайды. Жеке 

қосымшалар тауарлар тізімін, қонақтар кітабын, блогты, фотогалереяны т.б. генерациялайды. 

Осылардың бәрін бір ғана «әмбебап» қосымша жасауы да мүмкін.  

WEB-сайттар екі түрде: статистикалық және динамикалық болуы мүмкін. Статистикалық 

Web-парақтар қолдан жасалады, содан кейін сақталады және сайтқа жүктеледі. Қажет 

болғанда осындай беттін мазмұнын өзгерту үшін, пайдаланушы оны өз жұмыс компьютерінде 

өзгертіп (мысалы html-редакторды пайдаланып), сақтайды және қайтадан Web-сайтқа 

жүктейді. 

Динамикалык Web-сайттардың көрсетілетін әрбір бет шаблонды бетке негізделген, оған 

мәліметтер қорнында сақталатын тұрақты түрде өзгеріп отыратын ақпараттар енгізіледі. 
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Сонымен сайттың мазмұнын жаңарту үшін жай жаңа бет үшін мәтін қосылады, содан кейін ол 

мәліметтер қорына арнайы механизм көмегімен кірістіріледі. Нәтижесінде сайт өзін өзі 

жаңартады.  

Серверлік программалаудың артықшылықтары:  

 Деректерді жеке (әдетте, деректер корында) сақтау, немесе басқаша айтқанда, оларды 

өндеу мен экранға шығаруды ажырату мүмкіндігі. Егер деректер сайтта ғана емес, 

бухгалтерия немесе қоймада сақталса, бұл әдіс пайдалы болмақ.  

 Деректерді экранға шығарардың алдында сұрыптау, топтастыру мүмкіндігі. Тізімдегі 

позицияларды, олардың орташа мәнін санай аламыз.  

 Сайтқа кірушіден мәлімет алу және оны деректер қорында сақтауға болады.  

 Сайттың қауіпсіздігін арттыру, кейбір категорияларға сайтқа кіруге, өзгеріс жасауға 

шектеу қою.  

Мұндай сайттың екі әлсіз кемшілігі бар:  

 серверлік қосымша жасау үшін осы қосымша жасалатын программалау тілін үйрену 

керек;  

 web-серверден бөлек сәйкес платформаның программалық ядросын орнату және 

күйлеу керек.  

Серверлік қосымша жасауға аранлған бірнеше платформалар бар. Алдымен РНР (Pretty 

Home Page – әдемі үй парағы) – қазіргі уақытта кең тараған. Осы бетке арналған қосымшалар 

РНР тілінде жазылады. Программа жасаушының еңбегін жеңілдету үшін бірнеше кітапхана 

жазылған: Zend Framework, Үіі т.б. Біз Django платформасын пайдаланамыз. Ол Python тілінде 

web-қосымша жасауға арналған.  

Деректер қоры – белгілі бір тәртіппен орналаскан файлдар немесе файлдар жиынтығы. 

Осындай ақпаратты өндеу үшін деректер қорын басқару жүйелері деп аталатын СУБД, 

MySQL, PosrgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server және Microsoft Access программалары 

қолданылады.  

Реляциялық деректер қоры – бір-бірімен байланысқан кестелер, қазіргі кезде кеңінен 

тарап отыр. Мұндай деректер қоры үш типті құрылымдарды: кестелерді, өрісті және 

жазбаларды сақтайды.  

Серверлік веб-программалаудың негізгі принциптерін қарастырмас бұрын деректер қоры, 

өріс, кестелер, жазбалар, индекс, модельдер, контроллер және шаблондарға қысқаша 

тоқталайық. Статикалық веб-парақтар мен веб-қосымшалар – бұл интернет дамуының екі 

түрлі дәуірі. Интернеттің 30 жылға жуық тарихында екі кезең бар. Бірі HTML (HyperText 

Markup Language) статикалық веб-парақтар кезеңі. Қарапайым htm және html кеңейтілімі бар 

мәтіндік қүжаттарда сақталады. Екінші кезең, ол қазір де жалғасып жатыр, серверлік веб-

қосымшалар деректерді базадан алады, оларды өндейді және өңдеу нәтижелерін веб-параққа 

шығарады. Статикадан динамикаға ауысудың себебі неде? HTML және CSS (Cascading Style 

Sheets, сатылы кесте стильдері) қазір оқушыға да түсінікті.  

Веб-қосымша негізінде құрастырылған сайт модельдерден, контроллер, шаблондардан 

құралады. Яғни осыларды жазу жеткілікте ме? Бұған қосымша инфрақұрылым жасауымыз 

керек. Ол сайттың қаңқасы тәрізді барлық модульдерді біріктіреді және қолжетімділік, кэштеу 

т.б. екінші ретті мәселелерді шешу керек. Бұл инфрақұрылымның құрамына:  

1:1 программалық ядро, атап айтқанда, диспетчер;  

1:1 шаблонизатор (жақсы шаблонизатор жасау өте қиын мәселе);  

1:1 модельдер мен контроллердің базалық функционалдығы;  

1:1 Web-программалаудың екінші ретті міндеттерін шешетін, қолжетімділікті шектейтін 

модульдер кіреді.  

Осыларды нөлден бастап жазу үшін көп уақыт пен күш керек. Ал Django кітапханасын 

қолдану уақытымызды үнемдейді.  
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Django – бұл Python тілінің шекті кітапханасы, ол веб-сайттың базалық функционалдығын 

жүзеге асыратын құрал. Мұның құрамына инфрақұрылым дайын енгізілген. Оны жүктеп, 

орнатып болған соң сайт жасауға кірісуге болады. Сайттың функционалдығына мән беру үшін 

оның модельдерін, контроллер мен шаблондарды реттеуге кірісеміз.  

Django құрамында деректер қорын, түзету-жөндеу (отладка жасау) құралдары, админис-

тратор сайты, сонымен бірге толық функционалды веб-сервер бар. Ол веб-сайтты жөндеу үшін 

қажет. Python және Django екеуімен өте  күрделі сайт жасауға болады.  

Django негізгі терминдері мен программалаудың негізгі принциптері.  

Жоба  

Django терминологиясында веб-қосымшалардың бір сайтқа жинақталған жиынтығын 

жоба деп атайды. Немесе басқаша айтқанда, веб-сайттың өзін жоба деп атайды.  

Іс жүзінде жоба операциялық жүйенің папкасының аты. Бұл папканың аты жоба аты 

болады. Жобадағы папкалар мен файлдардың аты былай жазылады:  

<ЖОБА АТЫ>  
manage.py  
<ЖОБА АТЫ>  
init.ру  
settings.py  
urls.py  
wsgi.py  
Папкалардың атын бас әріппен, файлдардың атын кіші әріппен жазады. Сыртқы файлда 

manage.py файлы бар. Ол файлда утилит коды бар, осы арқылы біз жобаны өзгерте аламыз, 

Windows командалық жолынан осы файлды іске қоса аламыз.  

Жоба папкасында тағы да бір аты осындай папка бар. Жобаның бұл пакетінде модульдер 

орналасқан. Оның пакет екенін көрсететін init.py файлы бар. Жоба пакетінде келесі модульдер 

орналасқан:  

С] settings – айнымалылар жиынтығы ретінде жобаның баптауларын сақтайды;  

С] urls – қосымшаларды интернет-адреске байлайтын мэліметтерін сақтайды;  

С] wsgi – қызметтік модуль, ол веб-сервер мен жобаның арасында байланыстырғыш 

қызметін атқарады. Сайтты жариялау үшін керек.  

Жоба баптауларында жобада қолданылатын деректер қоры (бірнешеу болуы да мүмкін), 

белсенді қосымшалар тізімі, тілдік параметрлер және басқа да деректер көрсетіледі. Осы 

баптаулардың барлығы да жобаға енетін қосымшаларға қатысты болады. Жоба папкасы 

компьютердің файлдық жүйесінің кез келген жерінде болуы мүмкін. Сондықтан жобаны кез 

келген орында құруға болады. 

Django сайттың құрылымы 

Интернет-адреске қосымша емес, оның контроллері байланғандықтан, сайттың бір 

бөлімінің де бірнеше бөлімшелерінің де функционалдығы жүзеге асады:  

 сайттың бір бөлімін бір қосымша жүзеге асырады. Сайттың басты беті де осындай 

бөлім болып саналады;  

 сайттың бір бөлімшесін қосымша құрамына кіретін контроллер жүзеге асырады; 

 мүкіндігінше бір қосымша сайттың басқа бөліміне қатысты функционалдылықты 

жүзеге асырмағаны жөн. Басқаша айтқанда, бір қосымша басқаның ісіне араласпауы 

керек; 

 дегенмен әкімшілік міндеттерді (мысалы, сайтты толтыру) мүмкіндігінше жеке 

әкімшілік деп аталатын жеке қосымшамен орындаған жөн.  
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Егер басқа қосымшадан модуль қолдану керек болса, онда импорт операциясын 

пайдаланамыз. 

Python тілінде модельдерді, контроллер мен шаблондарды құру 

Python программалаудың жоғары деңгейлі, объектіге бағытталған, тьюринг-толық тілі, 

мұнда қарапайым командалық скриптерді де, күрделі үстелдік және веб-қосымшалар жасауға 

да болады. Сонымен бір комплектіде өте бай стандартты кітапхана беріледі. Онда мәтінді 

өңдеудің  күрделі құралдары, шифрлеу, файлдармен жұмыс, интернет арқылы деректер алмасу 

және т.б. көптеген  күрделі құрал-саймандар бар.  

Python синтаксисі, ол қолдайтын деректер типі, кластармен, объектілермен жұмыс 

істейтін басқару құралдары бар.  

Python тілінің негізгі ұғымдары – өрнек, оператор, функция, айнымалы, сан, жол, тізім, 

логикалық шамалар, типтерді түрлендіру, кодтың орындалуын басқару, блок, шартты өрнек, 

цикл, шартты цикл, тізім циклі, кластар, объектілер, түсініктемелер, модуль, пакеттер, импорт, 

стандартты кітапхана, шеткі кітапхана, Notepad ++ мәтіндік редакторы.  

Python интерактив интерпретаторы  

Python туралы айтқанда көптеген мысалдар келтіріп отырамыз. Олардың қалай істейтінін 

тексеру үшін, программаны орнатқан соң Бастау жүйелік менюіне Python соңғы версиясы 

немірімен пайда болады. Одан кейін Python GUI жазуы шығадыда интерактив интерпретатор-

ды іске қосады.  

Мәтіндік редактор терезесіне ұқсас. Осы терезеге:  

2 + 3  

деп жазайық және <Enter> батырмасын басайық. Осылайша біз экранға 2 мен 3 сандарының 

қссындысын жаз деген бұйрық береміз.  

Серверлік веб-қосымша жасаудың негізгі принциптері  

Кез келген қосымша (ол міндетті түрде серверлік болмауы да мүмкін) әртүрлі міндет 

атқаратын бірнеше параметрлік модульден құралады. Бір ғана үлкен модульден тұратын 

қосымша жазу өте қиын әрі мүмкін емес. Серверлік қосымшаны құрайтын модульдердің 

барлығын төрт түрге бөлуге болады, олар: модельдер, контроллерлер, шаблондар және 

қызметтік модуль. 

Модельдер 

Модель дегеніміз – бұл қосымша құрамына кіретін, басқа модульдер мен деректер қорын 

байланыстыратын байланыстырғыш қымет атқаратын программалық модуль. Басқаша айт-

қанда, модель – осы қосымша жазылып отырған деректер қорын, кестелерін, өрістер, 

индекстер мен байланыстарды беру үлгісі. 

Модель келесі қызметті атқарады:  

 қолданылып отырған программалау тілі терминологиясында деректер қоры кестелері 

мен олардың құрылысын сипаттайды. Осының арқасында басқа құралдарға жүгінбей-

ақ деректер қорынан мәліметтерді ала аламыз. деректер қорынан саналып алынған 

мәліметтерді білдіреді. Модель көмегімен қандай да бір кесте жазбасын оқыған соң оны 

осы таңдалынған тіл құралымен өңдей аламыз, басқа құралдарды қолдану қажет 

болмайды. Деректерді іріктеу, фильтрация және сорттау механизмін іке асырады;  

 кестеге жаңа жазбалар қосады, сонымен бірге қолданыстағы жазбаларды түзетеді 

және өшіреді;  

 деректердің дұрыстығын қадағалап отырады, қателерді таңдалынған тіл көмегімен 

өңдеуге мүмкіндік береді;  

 қабылданған деректер қоры форматы ұсынатын құралдар жиынтығын кеңейггеді, оған 

программист жасаған қосымша инструменттерді қосады.  
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Бір сөзбен айтқанда, модель – деректер қорына кіретін рұқсатнама қағазы сияқты. 

Қосымша құрамына бірнеше модель енуі мүмкін. Әрбір модель деректер қорындағы белгілі 

бір кестеге сәйкес келеді. Модельдер қосымшада әрдайым бағыныңқы қызмет атқарады. Олар 

басқа модульдер арқылы – яғни контроллер арқылы шақырылады. 

Контроллерлер 

Контроллер дегеніміз – бұл деректерді тікелей өңдейтін қосымша модулі. Бұл қосымша-

ның ең негізгі бөлігі, оның жүрегі.  

Контроллердің міндеттері:  

 шақырылатын модельдер арқылы мәліметті деректер қорынан алу алынған мэліметті 

өңдеу: фильтрлеу және сорттау;  

 пайдаланушы жіберген деректерді алу;  

 пайдаланушыдан алған мәліметтерді деректер қорына жазу, шақырылған модельдер 

арқылы немесе оларды басқаша өңдеу;  

 веб-сайтты пайдаланушы көрген соң деректерді өңдеуді іске қосу.  

Қосымшада болатын контроллер саны шексіз. Әрбір контроллер белгілі бір қызметті 

атқарады: тауарлар тізімін іріктеуді бір контроллер атқарса, тауарлар ішіне жаңа тауарды 

қосуды басқа контроллер атқарады.  

Әрбір контроллер қосымшаның белгілі бір интернет-адресіне қойылады. Мысалы, 

тауарлар тізімін шығаратын контроллер /goods/ интернет-адресіне сәйкес қойылса, жаңа 

тауарды тізімге қосатын контроллер /goods/add/ интернет-адресіне сәйкес қойыпады. Сайтты 

көруші интернет-адрестерді тізіп отырумен арнайы модуль айналысады. Бұл қызметші модуль 

қосымша ядросының құрамына енеді және қажетті контроллерді оның адресіне сұраныс 

келген кезде іске қосады. Контроллерлер іс барысында басқа модульдерді – модельдер мен 

шаблондарды жүктейді және іске қосады.  

Шаблондар  

Шаблон дегеніміз – бұл контроллер дайындаған деректерді қабылдау және олардың 

негізінде нәтижелі веб-парақ жасау қызметін ғана атқаратын қосымша модуль. Яғни, шаб-

лондар деректерді шығарумен айналысады.  

Модельдер мен контроллерлер программалау тілінде жазылатын болса, шаблон дегеніміз 

– HTML тілінде жазылған қарапайым веб-парақ. Ерекшелігі – оның кодына арнайы тегтер 

(шаблон тегтері) қойылған, олар қандай деректі және қай форматта осында қою керектігін 

көрсетеді. Қосымша құрамына көптеген шаблондар енгізуге болады. Қосымша қалыптасты-

ратын веб-параққа өз шаблоны сәйкес келеді. Модельдер сияқты шаблондарды да контроллер 

шақырады, өңделген деректерді шығару қажет болған жағдайда.  

Қызметші модульдер  

Қосымша құрамына енетін қызметші модульдер құрамына:  

 интернет-адресті көрген пайдаланушының ізін аңдып отыратын және соған лайықты 

контроллерлерді іске қосатын модуль (диспетчер);  

 шаблон тегтерін өңдейтін, яғни олардың орнына көрсетілген әдіспен форматталған 

деректерді қоятын модуль (шаблонизатор);  

 қосымшаларды баптау модулі;  

 қолжетімділікті шектеу, кэштеу сияқты веб-программалаудың типтік міндеттерін 

атқаратын шаблондар.  

Қызметші модульдер қосымшаның программалық ядросы болып табылады. Ол қосымша-

ның қызмет етуін қамтамасыз етеді және және жасалынатын сайт құрылымына, сайт 

орындайтын міндеттерге тәуелді емес, соның нәтижесінде олар әртүрлі сайттарда қолданыла 

алады, әдетте бір рет жазылып, функционалдылықты айтарлықтай арттыру мақсатында ғана 

сирек өзгеріске ұшырайды. Қызметші модульдер қажеттілік пайда болған кезде айқын түрде 
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шақырылады немесе «көрінбейтін» түрде үнемі қызмет етіп тұрады. Кейбір қызметші модуль-

дер кез келген жағдайда іске қосылады (мысалы, диспетчер), ал келесілері қосымша 

баптауымен іске қосылады немесе қажеттілігі болмаса, іске қосылмайды.  

Осыған байланысты қосымша архитектурасы модельдер, контроллер мен шаблондар ара-

сында бөлініп көрсетілетін болғандықтан, модель-контроллер-шаблон деп аталады (шетелдік 

әдебиетте model-view-controller, MVC термині қолданылады).  

Python негізгі ұғымдарын айтқанда өрнек, оператор, функция және айнымалы сияқты 

қарапайым ұғымдарды айтамыз.  

Python арқылы сайтқа деректерді енгізу және файлдарды шығару формаларын 

қолдану  

Сайтты жоспарлаудың негізгі кезеңдері.  

1. Сайттың неге арналғанын айқындау. Бір нәрсе жайлы хабарлайды ма? Әлде пайдала-

нушыларды қызықтыра ма? Немесе қандай да бір мәселені шешуге көмектесе ме? Осы 

мақсаттарға қарай сайттың құрылымы әртүрлі болуы мүмкін. 

2. Сайтта қандай ақпарат тұратыны нақты шешілуі керек. Мұндағы басты принцип – артық 

ештеңе болмауы тиіс. Тек қана клиентке қажетті мәлімет қана.  

3. Қажетті ақпараттың бәрін жинау керек. Желіге қоятын мәтіндер, суреттер, файлдардың 

барлығы да компьютерде болуы керек. Оларды кейінірек қою өте қиын.  

4. Сайттың логикалық құрылымын ойластыру – қажетті парақтардың суретін алдын ала 

салу, беттердің санын анықтау. Фирма сайты үшін идеал құрылым:  

 фирма, оның шығаратын тауарлары, жаңалықтары бар негізгі басты бет;  

 ұсынылатын тауарлардың толық тізімі, оларды категорияға бөлу, таңдалған тауар 

туралы толық мәліметті көру;  

 фирма мен тауарға қатысты жаңалықтар тізімі, тандалынған жаңалықты толық көру 

мүмкіндігі;  

 фирма қызметкерлері фирма ұсынатын тауарлар, оларды пайдалану ерекшеліктері, 

гарантиялық, кепілдемелік мерзім, корпоративті кештер жайлы мақалалар жазатын 

блог;  

 сатып алушылар фирма мен оның тауарлары жайлы өз ойын жаза алатын қонақтар 

кітабы;  

 басқа беттер (байланыс, фирма деректері, сайт және оны жасаушылар туралы мәлімет 

т.б.).  

5. Сайттың физикалық құрылымын ойлап табу, яғни кейбір қосымшалар қалай аталады, 

статикалық файлдар қайда сақталады, пайдаланушылар қойған файлдар қайда қойылады, 

оларды қалай ұйымдастыру керек, т.б.  

6. Сайттың әкімшілік бөлімін жасау: сайттың ішкі деректерін кірістірілген әкімші басқара 

ма? Немесе тауарлар, жаңалықтар, қонақ кітабы жазбаларына жеке әкімші сайт орнатамыз ба? 

Аралас көзқарас жасауымыз мүмкін – жиі өзгеретін беттерге арнайы парақтар құрамыз, ал 

сирек өзгеретін беттерге кірістірілген әкімші мүмкіндіктерін қоямыз.  

7. Сайт дизайны қалай ұйымдастырылады: консервативті, қатал бола ма, әлде ғажайып 

өзгерістерге тола ма? Үй беті автордың эстетикалық көзқарастарын көрсетуі тиіс. Ал қызық-

тыратын сайттар көңілді түстермен, жаңалықтар сайты зейінді басқа жаққа аудармас үшін 

қарапайым үлгімен безендірілуі керек. Алдымен қағаз бетіне сайт сұлбасын сызып алған жөн.  

8. Ештеңені ұмытпағанымызды ойластыру керек. Сайтты орындаудың соңғы кезеңі, бірақ 

маңызы жағынан басқаларынан ешқандай да кем емес.  

Сайттың логикалық құрылымы.  

Сайттың әрбір бөліміне жеке қосымша құру керек. Тауарлар тізімі категориясына, оны 

жөндеу мен шығару үшін жеке қосымша керек. Жаңалықтар тізімі үшін – оларды шығару, 

қосу, түзету мен жою үшін – жеке қосымша қажет.  
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Жобаның бір қосымшасы бір мезгілде бірнеше тапсырма орындайды. Категориялармен 

жұмыс істейтін қосымша тауар тізімін жасайды, оны түзетеді. Пайдаланушыға тауар тізімін 

береді, тауарды қосады, түзетеді және жояды. Блогпен жұмыс істейтін қосымша да солай. Әр 

қосымшаның ішіне олар өңдеген деректер сақталатын модель енеді. Тізім категориясы қо-

сымшасы катнгория моделін береді, тауарлар тізімі қосымшасы – тауар моделін береді және т.с.с.  

Бұдан кейін сайттық қосымша парақтары қалай жасалатынын анықтауымыз керек:  

 оларды шығару үшін Django статикалық беттер инфрақұрылымын іске қосуымызға 

болады. Онда бізге контроллер мен шаблон жазудың қажеті болмайды. Модельде 

сақталатын деректерді шығару қажет болмайтын жағдайларда (әр парақта навигация 

панелі болады және модельден алынатын тізімдер категориясы болады) осы жағдай 

қолданыла алады.  

 бұл веб-парақтарды дәстүрлі жолмен шығаруға да болады – контроллер мен шаблонды 

қолдану арқылы. Онда олардың құрамына модельде сақталатын деректерді енгізе 

аламыз. Бұл жұмыс істеудің қолайлы нұсқасы болып табылады.  

Сонымен, сайттың әрбір бетіне не шығарылатынын анықтау қажет. Тауарлар тізімі бетін-

де тауарлар тізімі болатыны анық, ал блог бетінде – мақалалар тізімі көрсетіледі. Бірақ басты 

бетте және қонақ кітабы бетінде не болуы тиіс? Ең алдымен:  

 фирма сайтының басты бетінде әдетте ұсынылатын тауарлар тізімі, бірнеше ең жаңа 

жаңалықтар, және, мүмкін, қонақ кітабының соңғы жазбасы көрсетіледі;  

 қонақ кітабы парағында жазбалар тізімінен бөлек жазба қалдыруға арналған бос орын 

формасы болуы тиіс;  

 блог парағында мақаланы іздеу формасы болуы тиіс;  

 егер фирма алуан түрлі тауарлар сататын болса, онда тауарлар тізімі парағында тауарды 

іздеу формасын қойған жөн. Ондай іздеу әртүрлі категориялардың барлығын да сүзіп 

шығатындай болғаны жөн;  

 тауар туралы мәлімет жазылған бетте, жеке жаңалық бетінде, блогтың жеке мақаласы 

тұрған бетте сәйкес тізім бетіне қайту гиперсілтемесі болғаны жөн, сонымен бірге 

көлемді тізімді бірнеше параққа бөлу пагинациясы да болуы тиіс.  

Дайын сайтты түзету қиын болғандықтан, осы жұмыстың барлығы да осы кезеңде 

орындалады.  

Сайттың физикалық құрылымы да бар. Онда:  

 сайтқа енетін қосымшалардың аты;  

 жобаның немесе қосымшаның статикалық файлдары мен шаблондары орналасатын 

деңгей;  

 деректер қоры орналасатын орын;  

 статикалық және жүктелген файлдар орналасатын папкалар құрылымы;  

 параметрлерді контроллерге беру тәсілдері (интернет-адрес құрамында немесе GET 

параметрі арқылы).  

Қосымшаның аты қысқа әрі неге арналғаны түсінікті болғаны жөн. Goods (тауарлар) деген 

атау тауар тізімін шығару мен өңдеуге жауап беретінін бірден ұғындырады. Статикалық 

файлдарды жоба деңгейіне орналастырған ыңғайлы. Біріншіден, олар сайттың барлық парақ-

тарында дерлік орналасады. Екіншіден, оларды жеке папкаларға лақтырғаннан гөрі арнайы 

орында сақтаған қолайлы. Барлық парақтарға арналған базалық шаблон файлдарын да жоба 

деңгейінде сақтау ыңғайлы екені белгілі. Жеке параққа қатысты шаблонды қосымша дең-

гейінде де, жоба деңгейінде де сақтауға болады. 

Web-сайтты Python тілінде құру тәсілдері 

Интернет-адрестерді бекіту  
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Сайт құрамына енетін әрбір қосымша езі тіркелген белгілі бір интернет- адреске сұраныс 

жасаған кезде іске қосылады деп айттық. Кірістірілген қосымшалар үнемі жұмыс істейді және 

қандай да байлауды қажет етпейді. Әрбір қосымшаға өзіне лайықты виртуал папка қойылады. 

Мысалы, goods папкасын тауарлар тізімі папкасына сәйкес қоя аламыз. Онда сайтқа кіруші 

http://www.somesite.ru/goods/ адресін жазса, тауарлар тізімін көреді, ал, http://www.some-
site.ru/ guestbook/ жазса, қонақтар кітабы парағына келеді.  

Django кітапханасында қосымшаға интернет-адресті бекіту жобаның urls модулінде іске 

асады. Яғни, адрестерді қосымшаға жапсыру жоба деңгейінде іске асады. Тауарлар тізімі 

қосымшасы тізімді де көрсетеді, жеке тауарды да сипаттайды. Осыны жүзеге қалай асырамыз? 

Ол үшін қосымшаның жеке контроллеріне төменгі папка жоба деңгейінде қосымшаның urls 

модуліне қойылады.  

Django-сайттыц құрылысы  

Сайттың бір бөлігін де, барлық бөлімшелерін де функционалды ету үшін интернет-

адреске қосымша емес, оның контроллері бекітіледі. Егер бір қосымшаның ішінде басқа 

модуль қолданғымыз келсе, импорттаймыз.  

Сайтты жариялауға дайындау  

Дайындық кезінде уақытша файлдарды жоямыз, атап айтқанда easy-thumbnails кітапха-

насы жасаған миниатюраларды, http://localhost:8000/ локальді доменді өшіріп, оның орнына 

сайтты жариялайтын доменді жазамыз. Осылардың көшірмесін сақтап, кодты өзгерту керек 

болғанда пайдаланамыз.  

Сайтты өз компьютерімізде жариялау  

Django-ның жөндеу веб-серверін сайтты жариялау үшін қолдануға тыйым салынады. 

Шеткі веб-сервер, мысалы, Apache web-серверін қолдануға болады. Apache үй сайты 

http://projects.apache.org/projects/http_server.html адресінде орналасқан. Оны http://www. 

softodrom.ru/ сайтынан жүктеп алуға болады.  

Сонымен қатар Арасһе-ге қосылып, Django-сайтты жұмыс істету үшін modwsgi қосымша 

модулі қажет. Оның үй адресі http://code.google.com/p/ modwsgi/ орналасқан, құжаттары да 

сонда көрсетілген. Дегенмен, mod_wsgi қосымша модулінің дистрибутивті комплектін 

http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#mod_wsgi интернет-адресінен іздеу керек. Онда 

Apache мен Python-ның әртүрлі версияларына арналған модификациялары бар.  

mod_wsgi қосымша модулі ішінде бір ғана mod_wsgi.so файлы бар. Оны modules папкасы-

ның ішіне апарып салу керек. Ол \ProgramFiles\Apache Software Foundation\Apache<Apache-
дің версия нөмірі> папкасында тұрады. Бұл модульді орнату процесі болып табылады. 

Енді mod_wsgi қосымша модулін веб-серверге қосамыз. Ол үшін conf папкасының ішінен 

httpd.conf файлын мәтіндік редактормен ашамыз.  

Сайтты өзге хостинг-провайдер серверінде жариялау.  

Ол үшін келесі сұрақтарды анықтап алу керек:  

мақсатты серверде Python-ның біз колданған версиясын қолдай ма?  

мақсатты серверде Django осы версиясы бар ма?  

осы серверде біз қолданған кітапханалар орнатылған ба?  

Егер Python немесе кітапханалардың бірі орнатылмаса, онда сайттың программалық 

кодын өзгерту керек. Ол ұзақ уақыт алуы мүмкін.  

Сайтты өзгертуге, кодқа түсініктеме беруге, статикалық парақтармен жұмыс істеуге 

шектеу қою  

LOGIN_ URL айнымалысы кіру парағын белгілейді:  

LOGINURL = "/login/"  

Ал мына түрде біз тікелей кіру интернет-адресін айтамыз:  

LOGINURL = "login"  

Келесі түрде бекіту түрінде интернет-адресті көрсетеміз:  

LOGOUTURL = "logout"  
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LOGIN_ REDIRECT_ URL адресі тиімді кіргеннен кейінгі интернет-адресті және кәрідің 

өзге адресі көрсетілмеген жағдайда негізгі бет болып табылатын параққа қарай жібереді: 

 LOGINREDIRECTURL = "/goods/"  

Осы өзгерістерден кейін settings модулін сақтауды ұмытпаймыз.  

Пайдаланушылар мен топтардың тізімі  

Django пайдаланушылары мен топтардың тізіміне кіру үшін кірістірілген әкімші сайтына 

http:/localhost:8000/admin/ интернет-адресін жазып кіреміз және кіру процедурасын жасаймыз. 

Қосымшалар тізімі бетінде Auth тақырыбы бар кестені табамыз. Бұл кесте django.contrib.auth 

қосымшасына сәйкес келеді, ол қосымша ішкі жүйеге кіруді шектеу жұмысын іске асырады.  

Суперпайдаланушының құқықтары  

Ол сайтқа тіркелгендердің арасынан бір ғана адам болатыны анық. Әдетте осы адам ретін-

де сайтты жасаушы немесе жетекші администратор саналады. Кез келген пайдаланушыға 

қандай да бір құқық беру қиын емес, оларды алу үшін құқықтар тізімін белсенді етпейміз. Әр 

модельге жазбаларды қосу, өзгерту немесе жоюға мүмкіндік беретін үш құқық құрылады: 

<имя приложения> 1 <имя модели> І Can <действие> <имя модели>  
Мұндағы: add – қосу, change – өзгерту және delete – жою. Сонда page І category I Can add 

category деген аты бар құқық пайдаланушыға category моделінің page қосымшасына жазба 

қосуға мүмкіндік береді. Ал auth I құқығы пайдаланушыға І can delete user – user моделінің 

Auth қосымшасынан жазбаны жоюға мүмкіндік береді.  

Сайтқа кіруді іске асыру  

Пайдаланушы әкімшілік бөлімге рұқсат алардан бұрын сайтқа кіруі тиіс. Сондықтан 

шектеу осы процедурадан басталады. Django құрамында осы процедураны тексеретін дайын 

контроллер функциясы бар. Ол функция экранға кіру формасын өзі шығарады, енгізілген 

мәліметтің дұрыстығын өзі тексереді, пайдаланушылар арасынан аты мен паролін іздеп таба-

ды немесе мұндай пайдаланушы жоқ деген жауапты шығарады. Бұл – django.contrib.auth.views 

модулінде жарияланган login функциясы. Ол толық мәнді контроллер болғандықтан, оны 

бірден интернет-адрес бекітулерінің тізімінен шақыра аламыз. Оны жоба пакетінің urls 

модулінде істеу керек:  

urlpatterns = patterns(", url(r'nlogin/', "django.contrib.auth.views.login", name "login”).  
Мұнда функция-контроллерді login интернет-адреске бекіттік.  

django.contrib.auth.views. login функция-контроллері екі міндетті емес атаулы параметр-

лерді қабылдайды: 

templatename – кіру парағы шаблоны файлына жол сілтейді. Егер ол көрсетілмесе, 

templates папкасында орналасқан registration.login.html шаблон файлы қодланылады.  

extra_ context – кіру парағына арналған деректер шаблоны контекстіне қосылатын мәлі-

меттерді қамтитын сөздік.  

Функция-контроллер үшін міндетті емес параметрлер мәндерін былай енгізуге болады: 

from page.models import Category  
urlpatterns = patterns(",  
url (r'nlogin/', "django.contrib.auth.views.login",  
{ "template_name": "login.html",  
"extra_context": {"cats": Category.objects.all())), name "login"), )  

Деректерді жіберу батырмасынан бөлек форма кодында next атымен жасырын өpic құрып, 

оның мәні ретінде next шаблонының контекстік айнымалысын меншіктейміз:  

{% extends "base.html" %}  
{% load static %}  
{% block title %} Вход {% endblock %}  
{% block main %}  
<h2>Вход</h2>  
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<form action-"" method-"post">  
{% csrf_ token % }  
{{ form.as_p }}  
<input type=" submit" value=" Войти ">  
<input type="hidden" name="next" value="{{ next }}"> </form>  
{% endblock %}  

Осылайша сайтқа кіру процедурасы аяқталады.  

Сайтқа кіруді шектеу  

django.contrib.auth.decorators модулінде жарияланған loginrsquired декораторын тексе-

реміз. Декораторды шақыру url функциясының екінші параметрінде, ал as_view әдісін шақыру 

оның жалғыз параметрімен беріледі:  

from django.contrib.auth.decorators import login_required  
urlpatterns = patterns(", 
url(r'n(?P<cat_id>\d+)/add/$', Iogin_required(GoodCreate.as_view()), name = "good_add") 

       … 
)  

Жаңа тауарды тізімге қосу класс-контроллерін шақыру үшін пайдаланушы сайтқа кіруі 

тиіс. Егер функция-контроллерді қолданатын болсақ, онда ісіміз қарапайым түрде жүзеге 

асады. Қажетті функцияның бірінші жолының алдына login_required декораторын қою керек: 

from django.contrib.auth.decorators import login required  
@login_required  
def good_create(request, cat_id):  
Осылайша, біз сайтқа кіру құкығын шектеу жолдарын қарастырдық. 

 

Тапсырмалар және оларды орындау әдістері 

№1 Берілген сөйлемнің ішінен "дос!" сөзін алып тастаңыз  

mystr = "Сәлем, қымбатты дос!" 
 

Жауабы:  

line = " Сәлем, қымбатты дос!"  
print(line)  
print(line[20:]) #Осы орыннан бастап қырқады 
 

Нәтижесінде:  

Сәлем, қымбатты дос!  
дос! 
 
№2 Берілген тізімнің ішінен тек 6 санын алып тастаңыз  

mylist = [1, 2, [18, 45, 87, [7, 6]]] 
 

Жауабы:  

superlist = [[1,2, 3], [4, 5, 6]]  
print(superl ist[ 1 ] [2]) 
 

Нәтижесінде:  

6 

 

№3 Тізімдегі 2 санын жойыңыз  
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mylist = [1,2, 3, 4, 5, 6, 7] 
 

Жауабы:  

mylist = [1,2, 3, 4, 5, 6, 7]  
mylist.pop(l) # Бірінші элементті жоямыз  
print("Жойылды---->", mylist) # Кірістірілген тізімдер 

  

Нәтижесінде:  

Жойылды----> [1,3,4,5,6,7] 

 

№4 Фамилия мен атты бір жолға жазыңыз  

mydic = {"name": "Иса", "surname": "Исабаев", "age": 34} 
 

Жауабы: 

 mydic = {1: "Исабаев", 2: "34"}  
print("Иca", mydic[1]) 
 

№5 Осы есепті шығаратын программаны жаз:  

53+sin(10)=? 
 

Көмек  

1. math модулін пайдалан.  
2. dir(math) 
 

№6 Осы есепті шығаратын программаны жаз:  

x3+sin(y)=? 
 

Көмек  

1. (х және у) белгісіздері үшін input пайдалан.  

2. Әртүрлі деректерді енгіз және нәтижелерін ал. 

 

СӨЖ орындауға арналған тапсырмалар 

1. Python тілінің негізгі ұғымдары туралы интернет қорларды салыстырыңыз және реферат 

жазыңыз.  

2. Жолдарды қырқып алу программасын жазып көрсетіңіз.  

3. Бірнеше сандар тізімін жазыңыз да, арасынан біреуін жою программасын жазыңыз.  

4. Django кітапханасы көмегімен сайтқа кіруге шектеу жасаңыз.  

5. Объектілі бағытталған программалау тілдеріне арналған бейнесабақтарға шолу жасаңыз 

және кысқаша реферат кұрастырыныз.  

6. Python тілінде ойын құрастыру жолдарын қарастырыңыз.  

7. Python тілінде сурет салу әдістерін қарастырыңыз.  

8. Математикалық есептеулерге арналған қосымша қалай жасауға болады? Белгілі 

қосымшаларды атаңыз.  

9. Нысанды айналдыратын программа жазыңыз.  

10. Нысанды үлкейтетін және кішірейтетін программа жасаңыз.  

11. Нысанға жақындағанда музыка ойнайтын программа жазыңыз.  

12. Графиканы бейнелейтін программаларға шолу жасаңыз.  

13. «Менің мамандығым» тақырыбында сайт құрастырыңыз.  

14. Dog және Cat кластарын құр. Dog және Cat кластарын Animal класының мұрагері ет. 

Жаңа әдістер мен атрибуттарды ойлап тап. 
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