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Зміст

ДОРОГІ СЕМИКЛАСНИКИ
ТА СЕМИКЛАСНИЦІ!
Ви тримаєте в руках підручник з інформатики, призначений саме
для вас, учнів і учениць 7 класу У 6 класі ви ознайомилися з особливостями побудови й опрацювання растрових і векторних зображень,
навчилися створювати презентації з елементами керування показом,
розробляти її сценарій і добирати стильове оформлення слайдів
Ви продовжуєте вивчення основ мови програмування Python, опанували складання та виконання алгоритмів із розгалуженнями та повтореннями
У цьому навчальному році на вас теж очікує чимало цікавого та
корисного, а пропонований підручник буде вашим надійним помічником Пригадаймо, як із ним працювати
Підручник складається з трьох розділів Розділ 1 присвячений
вивченню основ об’єктно-орієнтованого програмування засобами середовища програмування Python, розділ 2 — знайомству з поштовими
службами Інтернету, етикетом електронного листування, онлайновими перекладачами і хмарними сервісами, розділ 3 — опануванню
табличного процесора — програми для опрацювання даних, поданих
у вигляді електронних таблиць
На початку кожного розділу вміщено матеріали за рубрикою «Повторюємо» Вони допоможуть згадати відомості, які ви вивчали з цієї
теми в попередніх класах і які будуть необхідні для засвоєння нового
матеріалу
Розділ складається з параграфів і практичних робіт за темами
розділу Кожен параграф містить теоретичні відомості, приклади
практичного застосування знань, питання для самоперевірки, вправи
Питання для самоперевірки допоможуть з’ясувати, чи достатньою
мірою ви опанували вивчений матеріал, а також підготуватися до виконання вправ і практичних робіт
Вправи складаються із завдань теоретичного і практичного
спрямування Вправи з позначкою
містять набір окремих завдань,
а вправи з позначкою
— завдання з описом покрокового виконання Виконуючи їх, ви здобудете необхідні практичні навички роботи
за комп’ютером
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Практичні роботи дають вам змогу розвинути дослідницькі навички Щоб успішно виконати кожну з них, ви маєте повторити матеріал, вивчений на попередніх уроках, і застосувати навички роботи
з певним програмним забезпеченням
Оцінити здобуті знання й уміння вам допоможе комп’ютерне тестування, яке можна пройти в онлайн-режимі з автоматичною перевіркою результату
Бажаємо натхнення та успіхів!

У тексті підручника використано такі позначення:
Запам’ятайте
1

Розгляньте приклад
Ознайомтеся з цікавою інформацією

Знайдіть відповідь в Інтернеті

Виконайте практичне завдання за комп’ютером

Виконайте завдання підвищеної складності

Виконайте завдання в парах
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РОЗДІЛ 1
АЛГОРИТМИ ТА ПРОГРАМИ

§ 1. Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера
§ 2. Величини. Алгоритми роботи з величинами
§ 3. Створення алгоритмів і програм із розгалуженнями
та повтореннями
§ 4. Рядки як послідовності символів
§ 5. Опрацювання рядкових величин
Практична робота 1. Створення програм для опрацювання рядкових
величин
§ 6. Списки — змінювані послідовності
§ 7. Опрацювання елементів списку
§ 8. Функції та методи опрацювання списків
§ 9. Створення інтерфейсу користувача
Практична робота 2. Створення програм для опрацювання списків
§ 10. Графічні методи модуля tkinter
§ 11. Створення анімації
§ 12. Об’єктно-орієнтоване програмування
Практична робота 3. Моделювання руху об’єктів

ПОВТОРЮЄМО
У попередніх класах ви ознайомилися з основами програмування мовою Python та прийомами
роботи в середовищі програмування IDLE
Ви знаєте, що таке величини в програмуванні,
й умієте складати прості алгоритми роботи з величинами числового й рядкового типів Вам відомо,
як реалізувати базові алгоритмічні структури мовою
Python, і ви вмієте створювати цікаві малюнки за
допомогою черепашачої графіки
Ви ознайомилися з принципами об’єктноорієнтованого програмування й знаєте, що в програмі описуються об’єкти та їхня взаємодія
Ви навчилися створювати програми з графічним інтерфейсом, задавати властивості об’єктів графічного інтерфейсу та програмувати обробку подій
для цих об’єктів Ви вмієте описувати окремі кроки
алгоритму розв’язування складної задачі у вигляді
функцій користувача

1
2
3
4
5

Які вікна ви використовували в середовищі IDLE?
Які повідомлення відображаються у вікні консолі?
Як відкрити вікно програми?
Який модуль містить набір класів компонентів для
створення графічного інтерфейсу користувача?
Які оператори використовуються в Python?

У цьому розділі ви продовжите вивчення мови програмування Python
і навчитеся працювати з такими структурами даних, як рядки та
списки. Ви опануєте графічні методи модуля tkinter і складете свої
перші ігрові програми.

§ 1. Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера

§ 1.

Етапи розв’язування задачі
за допомогою комп’ютера

За допомогою комп’ютера можна розв’язувати безліч різноманітних
задач різної складності Наприклад, підрахувати вартість спожитої
електроенергії, перекласти текст на іншу мову, розрахувати орбіту супутника зв’язку тощо Будь-яку задачу легше розв’язати, якщо існує
детальний план Як скласти план розв’язування задачі на комп’ютері?

Етапи розв’язування задачі
Розглянемо таку ситуацію Влітку семикласники плавали Дніпром на теплоході Під час подорожі учні визначили час руху вниз
по Дніпру, час повернення назад, а також дізналися значення середньої швидкості течії на цій ділянці Потім діти зацікавилися, з якою
швидкістю йшов би теплохід у стоячій воді, і для пошуку відповіді
вирішили скласти комп’ютерну програму
Розв’язання задачі за допомогою комп’ютера складається з певних
етапів (рис 1 1) Проаналізуємо їх докладніше
Постановка
задачі

Побудова
математичної
моделі

Складання
алгоритму

Складання
програми

Тестування та
налаштування
програми

Аналіз
результатів

Рис. 1.1

І етап. Постановка задачі
На цьому етапі слід проаналізувати ситуацію, відкинути несуттєву для розв’язання інформацію, виділити початкові дані та очікувані
результати
Сформулюємо задачу: «Теплохід пройшов а годин за течією і b годин проти течії та повернувся в початкову точку Знайти швидкість
теплохода в стоячій воді, якщо швидкість течії становить v км/год»
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ІІ етап. Побудова математичної моделі
На цьому етапі потрібно розгорнуту умову задачі замінити математичною моделлю описаних об’єктів або процесів
Математична модель — це система математичних співвідношень між величинами, необхідними для розв’язування задачі
Для побудови математичної моделі потрібно з’ясувати, до якої
предметної галузі належать об’єкти, згадані в умові задачі; визначити
суттєві для розв’язуваної задачі властивості об'єктів; позначити змінні
для зберігання значень величин; з’ясувати, як пов’язані результати із
вхідними даними; записати рівняння та/або нерівності, що забезпечують розв’язання задачі
Помилки в математичній моделі — одна з основних причин
неправильного розв’язування задачі
Математичну модель зручно подавати в такій формі:
Що дано? <Перелік початкових даних>
Що треба знайти? <Перелік потрібних результатів>
Який зв’язок між величинами? <Математичні співвідношення, що
зв’язують вхідні дані та результати>
Які є обмеження на дані? <Умови допустимості початкових даних>
Запишемо математичну модель задачі
Що дано? а — час руху за течією (год);
b — час руху проти течії (год);
v — швидкість течії (км/год)
Що треба знайти? x — власна швидкість теплохода (км/год)
b+a
Який зв’язок між величинами? x = v ⋅
b−a
Які є обмеження на дані? 0 a b
ІІІ етап. Складання алгоритму
На цьому етапі потрібно скласти алгоритм розв’язування задачі
Властивості алгоритмів вам відомі з 5 класу (див § 17, 5 клас)
Від якості алгоритму залежать правильність результатів,
ефективність використання часу та оперативної пам’яті комп’ютера
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§ 1. Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера

Алгоритм розв’язування задачі є лінійним (див
далі) Блок-схему алгоритму наведено на рис 1 2
ІV етап. Складання програми
Реалізуємо алгоритм мовою Python:
a = foat(input('a = ?'))
b = foat(input('b = ?'))
v = foat(input('v = ?'))
x = v*(b+a)/(b–a)
print('x = ', x)

Початок
Введення
a, b, v
x = v*(b+a)/(b–a)

Виведення

V етап. Тестування та налаштування програми
Кінець
На цьому етапі програму потрібно перевірити за
Рис. 1.2
допомогою тестів і виправити виявлені помилки
Тест — це набір спеціально дібраних вхідних даних і відповідних
їм результатів Тестування полягає в порівнянні очікуваних результатів
з результатами, отриманими під час виконання програми Найчастіше
розбіжність результатів роботи програми з тестовими спричиняють недоліки математичної моделі та помилки в алгоритмі Після тестування
доводиться уточнювати та корегувати модель і перевіряти алгоритм
Випробуємо програму на такому тесті: а = 4 0, b = 4 48, v = 1 5, x = 26 5
Отримаємо результат x = 26 49999999999998 ≈ 26 5, який збігається з наведеним у тесті
VІ етап. Аналіз результатів
На цьому етапі слід запустити програму з потрібними даними
і здійснити аналіз отриманих результатів

Питання для самоперевірки
1.
2.
3.
4.

Опишіть етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера
У чому полягає постановка задачі?
Що таке математична модель задачі?
Побудуйте математичну модель задачі
У магазин привезли Р кг яблук, а груш — у N разів більше
Скільки всього фруктів привезли в магазин?
5. Побудуйте математичну модель задачі
Від продажу перших 100 газет продавець заробляє а грн,
а від продажу кожної наступної — по х к Визначте, скільки
отримає продавець, якщо продано у газет (у > 100)
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Вправа 1

1)

2)
3)
4)
5)

Прямокутник, довжини сторін а і b якого задоа
a
b
=
вольняють умову
, називається «золоb
a −b
b
тим» (рис 1 3) Визначте за відомими довжинаа– b
b
ми сторін, чи є прямокутник «золотим»
Рис. 1.3
Проаналізуйте постановку задачі й складіть математичну модель задачі
Що дано? а, b — довжини сторін
Що треба знайти? Відповідь Так або Ні
Який зв’язок між величинами?
a
b
=
Якщо
, то вивести Так, інакше — вивести Ні
b
a−b
Які є обмеження на дані? 0 < b a
Накресліть блок-схему алгоритму розв’язування задачі
У Python IDLE виберіть команду File → New File
Запишіть оператори введення значень змінних а і b:
a = foat(input('a = ?'))
Запишіть оператор розгалуження для перевірки відповідності
значень змінних а, b умові задачі:
i abs(a/b–b/(a–b))<0.001: print('Так')
else: print('Ні')
Примітка Через особливості округлення дробових чисел порівняння двох виразів за допомогою операції «==» не завжди дає бажаний результат Вважатимемо дробові значення рівними, якщо вони
відрізняються не більше ніж на деяку досить малу величину, її
називають точністю У нашому випадку точність дорівнює 0,001

6)

Збережіть файл з іменем Vprava1
Запустіть програму, проаналізуйте результат її виконання у вікні консолі
Випробуйте програму для різних значень змінних а і b:
а) a = 8 09, b = 5; б) a = 10, b = 5

Комп’ютерне тестування
Виконайте тестове завдання 1 із автоматичною
перевіркою результату
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§ 2. Величини. Алгоритми роботи з величинами

§ 2.

Величини. Алгоритми роботи
з величинами

Під час виконання будь-якої програми комп’ютер опрацьовує певні
величини Наприклад, у програмі обчислення шляху, подоланого автомобілем за певний час, будуть використані такі величини, як швидкість руху, час, шлях Розглянемо докладніше, як величини використовують у програмі

Основні характеристики величин
Окремий інформаційний об’єкт (число, символ, рядок тощо) називають величиною Основними характеристиками величини є її вид,
тип, ім'я та значення
Вид величини визначає, чи можна змінювати значення цієї величини в програмі Величина може бути константою або змінною
Константа (від лат constans — сталий) — незмінна величина
Наприклад, під час обчислення площі круга його радіус може набувати різних значень, але величина π ≈ 3,14 має бути сталою
Величини, значення яких можуть змінюватися в ході виконання
програми, називають змінними Змінним дають імена (ідентифікатори)
У 5 класі ви ознайомились із правилами, яких необхідно дотримуватися під час іменування змінних Змінні потрібні для зберігання
даних
Змінна — це іменована ділянка пам’яті, в якій зберігається
значення величини
Значення — характеристика величини, яка може багаторазово змінюватися в процесі опрацювання інформації
Щоб створити змінну в Python, необа=5
хідно дати їй ім’я й присвоїти значення
(рис 2 1)
Щоб дізнатися значення змінної
Ім’я
Операція
Дані
в інтерактивному режимі, достатньо її
змінної присвоювання
викликати, написати ім’я і натиснути
Рис. 2.1
клавішу Enter
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1

Виконаємо дії зі змінними в інтерактивному режимі:
>>> k = 5
>>> day = 7
# Надання значень змінним k i day
>>> k = k*day
# Зміна значення змінної k
>>> k
# Виведення значення змінної k
35
Під час створення змінної для збереження її значення виділяється
ділянка в оперативній пам’яті Якого розміру ця ділянка? Інтерпретатор Python сам визначає, до якого типу належить створена змінна,
і виділяє необхідний обсяг пам’яті
Тип величини визначається обсягом пам’яті, необхідним для
її збереження, множиною припустимих значень величини та
операціями, які можна над нею виконувати
Змінні можуть зберігати дані
різних типів: числа, рядки тексту
або екземпляри об’єктів
Раніше ви вже ознайомилися
з простими типами даних — числовим, рядковим і логічним (рис 2 2)
2

>>> a = 12
# Ціле число
>>> b = 3.14
# Дробове число
>>> c = 'Hello!' # Рядок
>>> print(a, b, c)
12 3.14 Hello!

Рис. 2.2

Щоб дізнатися, до якого типу належить змінна або константа,
можна скористатися командою type
>>> type(25)
<class 'int'>

Множинне присвоювання в Python
У мові Python допустиме так зване множинне присвоювання, що
дозволяє скоротити код При цьому одне значення присвоюється кільком змінним одночасно Таким чином можна створити кілька змінних,
а потім у ході виконання програми змінити їхні значення
3

Присвоїмо змінним a, b, c значення 0:
а=b=c=0
У результаті три змінні мають одне й те саме значення
та зберігаються в тій самій ділянці пам’яті (рис 2 3)

а

b

c

0
Рис. 2.3

Присвоїти значення кільком змінним можна також в одному операторі
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4

Присвоїмо змінній а значення 43, змінній b — значення 'корови':
a, b = 43, 'корови'

5

Поміняємо місцями значення змінних a і b (рис 2 4):
a=3
а
b=5
3
a, b = b, a
Рис. 2.4
print(a, b)
# Буде надруковано 5 3

b
5

Алгоритмічна структура слідування
Під час конструювання алгоритмів використовуються три базові алгоритмічні структури: слідування,
розгалуження, повторення Ви ознайомилися з ними
в 5 класі

Дія А

Дія В

Слідування — це така організація дій в алгоритмі, за якої дії виконуються послідовно одна
за одною без пропусків або повторень (рис 2 5)

Рис. 2.5

Алгоритми, в яких використовується тільки структура слідування,
називають лінійними У програмах, які реалізують лінійні алгоритми,
використовують команди введення даних, присвоювання та виведення
Будь-яка програма повинна прийняти вхідні дані (введення), опрацювати їх і повернути результат (виведення)

Вказівки введення та виведення даних
Функція input() призначена для введення даних із клавіатури
У дужках може бути записана підказка користувачеві, що саме потрібно ввести
6

Уведемо з клавіатури значення змінної а:
а = (input('Введіть значення а: '))
Функція print() потрібна, щоб вивести текст у вікно консолі
У списку виведення можуть бути константи, змінні, вирази За замовчуванням після виведення всіх елементів списку курсор переводиться
на наступний рядок Якщо треба, щоб наступне виведення відбувалось
у тому самому рядку, до списку виведення потрібно додати параметр
end = ''
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7

Виведемо значення суми змінних х = 5 і у = 7 та їх суми:
print('х = ', x, ', ', 'у = ', y, ', ', end = '')
print('сума дорівнює ', x+y)
Буде виведено: х = 5, у = 7, сума дорівнює 12.

Перетворення типу даних
Часто виникає необхідність змінити тип змінної Наприклад, значення, що повертає функція input(), має рядковий тип (str), що може
спричинити помилки під час опрацювання числових даних
8

Оскільки введене за допомогою функції input() число зберігається
як рядок, то в разі спроби подвоїти значення змінної a буде виконано не множення, а повторення рядкового значення
>>> a = input('a = ?')
a = ?5
>>> a*2
'55'
Для правильного опрацювання числа при введенні даних потрібно перетворити рядкове значення на числове, а при виведенні може
знадобитися перетворити число на рядок Ця операція називається
перетворенням типів Як відбувається таке перетворення? Насправді
інтерпретатор Python не «перетворює» дані, а створює з початкового
значення новий об’єкт потрібного типу
Для перетворення типів призначені такі функції:
• loat() — створює дробове число з рядка або цілого числа;
• int() — створює ціле число з рядка або дробового числа Під час
перетворення дробового числа воно не округлюється, а лише відкидається дробова частина;
• str() — створює рядок із числа
Звісно, не будь-який рядок можна перетворити на число Проаналізуйте приклади застосування функцій перетворення типів для різних аргументів, наведені в таблиці:
Вираз
Результат виконання

int('25')

int(4.9)

int('4abc56')

str(25)

foat(25)

25

4

Помилка

'25'

25.0

Іноді виникає потреба перетворити дробове число на ціле
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9

a
Складемо програму для розв’язування задаx
чі Скільки контейнерів можна розмістити
x
на вантажній платформі розмірами а × b м,
b
x
якщо сторона квадратної основи контейнера
х м (рис 2 10)?
Рис. 2.10
Поміркуємо: кількість контейнерів, які можна поставити вздовж платформи, можна знайти діленням: k1 = a : b
Але число контейнерів має бути цілим, тобто k1 = [a : b] (квадратні
дужки позначають знаходження цілої частини числа)
Аналогічно розрахуємо k2 — кількість контейнерів, що помістяться
поперек платформи Тоді загальну кількість знайдемо як добуток
k1 і k2
Математична модель
Що дано? a, b, x
Що треба знайти? k — число контейнерів

a b 
Який зв’язок між величинами? k =   ⋅  
x x
Які є обмеження на дані? a > 0, b > 0, x > 0

Програма
a = loat(input('a = ?'))
b = loat(input('b = ?'))
x = loat(input('x = ?'))
k = int(a/x)*int(b/x)
print(k)

Якщо а = 12 6, b = 7 5, х = 2 2, то отримаємо k = 15
Сформуємо рядок для виведення результату:
print('кількість контейнерів дорівнює ' + str(k))
Отже, програмісту необхідно вміти визначати типи величин, необхідних для розв’язування поставленої задачі, й правильно оперувати
ними в програмі

Питання для самоперевірки
1. Поясніть, як виконується команда input()
2. Назвіть константи та зміннi у списку виведення:
print('а = ', а, 5, '3*b', 3*b)
3. Знайдіть значення х після виконання послідовності присвоювань:
а) y = 2; x = y;
б) x = 8; x = x + 2;
в) x = 5; x = –x
4. Після виконання оператора x = y + x нові значення змінних x = 10;
y = 3 Чому дорівнювали х і у до виконання оператора присвоювання?
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5. Складіть програму для знаходження суми цифр трицифрового
цілого десяткового числа
Підказка: скористайтеся математичними операціями // (обчислення
неповної частки від ділення), % (обчислення остачі від ділення)

6. Складіть програму для розв’язування задачі
Потрібно обклеїти шпалерами стіну довжиною а м і шириною b м Скільки коштуватимуть шпалери, якщо ціна одного
рулону k грн? Довжина рулону шпалер 10 м, ширина — 80 см

Вправа 2

1)

2)

3)
4)
5)

6)

У фірмі «Гепард» вартість поїздки на таксі тривалістю до 5 хв
становить 20 грн, а вартість кожної наступної хвилини —
10 грн Складіть програму для розрахунку вартості поїздки
тривалістю t хв
Проаналізуйте постановку задачі та складіть математичну модель задачі
Що дано? t — тривалість поїздки (хв)
Що треба знайти? с — вартість поїздки (грн)
Який зв’язок між величинами? с = 20 + 10 (t – 5)
Які є обмеження на дані? t 5
У Python IDLE виберіть команду File → New File Запишіть оператор введення тривалості поїздки й присвоєння цього значення
змінній t:
t = int(input('t = ?'))
Запишіть оператор присвоєння значення змінній с
Запишіть оператор виведення значення змінної с, додавши до
списку виведення текстову константу «грн»
Збережіть файл з іменем Vprava2 Запустіть програму на виконання, проаналізуйте результат виконання програми у вікні
консолі
Доповніть програму перевіркою правильності введеного значення (t 5) Випробуйте програму для різних значень t

Комп’ютерне тестування
Виконайте тестове завдання 2 із автоматичною
перевіркою результату
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§ 3.

Створення алгоритмів і програм
із розгалуженнями та повтореннями

Вам відомо, що Python, як і інші мови програмування, дозволяє
записувати розгалужені й циклічні алгоритми Тож пригадаймо відповідні оператори та розгляньмо приклади їх використання

Алгоритмічна структура розгалуження
Якщо залежно від початкових умов можливі декілька варіантів
розв’язання задачі, при складанні алгоритму використовується алгоритмічна структура розгалуження
Розгалуження — це алгоритмічна структура, в якій виконання певної послідовності дій залежить від істинності умови
(логічного виразу)
Розглянемо блок-схеми неповного (рис 3 1) і повного (рис 3 2) розгалужень, а також приклади запису відповідних умовних операторів
мовою Python
Неповне розгалуження

Повне розгалуження

Так

Ні
Умова

Так
Умова
Дія 1
Дії

Дія 2

Ні

Рис. 3.1

i a>b+c:
print('Трикутник не існує')
p = a+b+c
a = 0.8*a

Рис. 3.2

i n%2 == 0:
print('Число парне')
else:
print('Число непарне')
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Як бачимо, умовні оператори записують за допомогою ключових
слів i (з англ якщо) та else (з англ інакше)
Оператори, які належать до гілок i і else, записують із
обов’язковим однаковим відступом вправо
Якщо потрібно послідовно перевірити декілька умов, застосовують множинне розгалуження Для цього до оператора повного розгалуження слід додати ключове слово eli (від англ else if — інше якщо)
У гілці eli обов’язково повинен бути логічний вираз — умова, як у заголовку i У кінці після всіх гілок eli може бути одна гілка else для
обробки випадків, які не відповідають умовам гілки i і всіх eli
1

Створимо програму-довідник, яка за введеною назвою пори року
повідомлятиме назви відповідних їй місяців
W = input('Введіть назву пори року: ')
i W == 'весна': print('березень, квітень, травень')
eli W == 'літо': print('червень, липень, серпень')
eli W == 'осінь': print('вересень, жовтень, листопад')
eli W == 'зима': print('грудень, січень, лютий')
else: print('неправильні дані')

Під час виконання програми будь-який рядок, відмінний від української назви пори року, набраної малими літерами, оброблятиметься
гілкою else — виводитиметься повідомлення «неправильні дані»

Алгоритмічна структура повторення
Одним із найважливіших засобів програмування є можливість
багаторазового виконання деякого набору команд Це дозволяє створювати програми для обробки великих сукупностей даних, побудови
візерунків тощо
Команди, що повторюються, разом зі службовими словами, які
забезпечують керування цим процесом, називаються циклом
Повторення (цикл) — це алгоритмічна структура, в якій та
сама послідовність дій може виконатися кілька разів
Як ви вже знаєте, повторювані під час виконання циклу дії називають тілом циклу, а кожне виконання тіла циклу називають ітерацією
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У Python реалізовано два види операторів циклу: з умовою
(рис 3 3) і з параметром (рис 3 4) Розглянемо таблицю:
Цикл із умовою

Цикл із параметром

Ні
Умова

Ні
i = 1...n
Так

Так
Дії
Дії

Рис. 3.3

Рис. 3.4

while a<0:
print(50*a)
a = a+10

or x in range(1, 100, 2):
y = x*2
print(x, y)

Як і в умовному операторі, команди тіла циклу слід записувати
з однаковим відступом від початку рядка із заголовком циклу
Цикл із умовою
Під час виконання циклу з умовою (while) спочатку перевіряється
умова Якщо вона істинна, то виконується чергова ітерація
Якщо умова хибна, то виконання циклу припиняється
Якщо при першій перевірці умова виявиться хибною, то тіло
циклу не виконається жодного разу
Якщо в ході виконання циклу умова залишається істинною, то
цикл може повторюватися нескінченно (кажуть, програма «зациклена»)
2

Знайти суму цифр числа n:
n = int(input('n = ?'))
s=0
while n>0:
d = n%10
s = s+d
n = n//10
print('s = ', s)
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Цикл із параметром
Тіло циклу із параметром ( or) виконується задану кількість разів
Послідовність значень параметра можна задати кількома способами
• За допомогою вбудованої функції range(start, stop, step), яка повертає послідовність цілих чисел від start до stop (значення stop
не включається у послідовність) із кроком step
Якщо start = 0 або step = 1, то ці параметри можна не зазначати
Щоб вести відлік у зворотному порядку, step має бути від’ємним
3

Надрукуємо парні двоцифрові числа у порядку спадання:
or i in range(98, 9, –2):
print(i)
• У вигляді списку значень, взятого у квадратні дужки; параметр
почергово набуває всіх значень зі списку

4

Виведемо квадрати чисел зі списку значень:
or i in[2, 5, 3, 12]:
print(i**2)
У тілі циклу можна використовувати будь-які команди: умовні
оператори, інші оператори циклу тощо
5

Складемо програму розв’язування задачі
Знайти двоцифрове число, яке на 26 більше від добутку своїх
цифр
Позначимо цифру десятків за а, цифру одиниць за b Тоді наше
двоцифрове число можна виразити через його цифри a і b: 10 · a + b
За умовою задачі число 10a + b на 26 більше від добутку цифр ab
Складемо математичну модель:
10a + b = ab + 26
Складемо програму для пошуку розв’язків методом перебору Запишемо оператори циклу для перебору всіх можливих сполучень
цифр a і b та перевіримо для кожного сполучення умову задачі
or a in range(1, 10):
or b in range(0, 10):
i 10*a+b == a*b+26: print(10*a+b)
Задача має три розв’язки: числа 32, 56, 98

6

Досконалими давні греки називали числа, що дорівнюють сумі
всіх своїх дільників, окрім самого числа (6 = 1 + 2 + 3)
Знайдемо досконалі числа в діапазоні від m до n
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§ 3. Створення алгоритмів і програм із розгалуженнями та повтореннями

Алгоритм розв’язування задачі: для кожного числа k від m до n
знайти суму дільників від 1 до k // 2; якщо сума дільників дорівнює числу k, то вивести значення k
m = int(input('m = ?'))
# Вводяться цілі значення m, n (m < n)
n = int(input('n = ?'))
or k in range(m, n+1):
# Перебираються всі значення k від m до n
sum = 0
or i in range(1, k//2+1):
# Перебираються всі значення і від 1 до k//2
i k%i == 0: # Якщо і є дільником числа k, додати число і до суми
sum = sum+i
i sum == k: print(k) # Виводяться числа, що задовольняють умові задачі
m=? 5
n = ? 100
6
28
Використовуючи алгоритмічні структури слідування, розгалуження та повторення, можна побудувати будь-який як завгодно складний
алгоритм

Питання для самоперевірки
1.

Дано фрагмент коду:
i а%10<3: b = a*2
eli а%10 <= 5: b = a+10
eli а%10 <= 7: b = a*10
else: b = a+1
Чому дорівнюватиме значення змінної b після виконання коду,
якщо спочатку: а) а = 13; б) а = 30; в) а = 88; г) а = 11?
2. Запишіть оператор розгалуження для визначення за номером
деякого року у (у > 0) номера його століття С
3. Що буде надруковано після виконання фрагмента програми?
а) or i in range(10): б) or i in range(4):
в) x = 2
i i%2 == 0:
print(i)
while x <= 5:
print(i)
print(i*2)
x = x+1
print(x, end = '')
4. Аркуш паперу масою 1 г розривають навпіл, одну з отриманих
половинок знов ділять навпіл і так далі, поки маса отриманого
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шматочка паперу стає не більша від маси атома (≈ 1/1024 г) Запишіть оператор циклу для визначення кількості таких поділів
5. Запишіть оператор циклу для друку двоцифрових двійкових
чисел: 00, 01, 10, 11
6. Складіть програму для розв’язування задачі методом перебору
У магазині придбали олівці по 6 грн і зошити по 5 грн Вартість всієї покупки склала 68 грн Скільки купили олівців
і зошитів?

Вправа 3

1)

2)

3)
4)

Написати програму для пошуку розв’язку задачі методом перебору Знайти номер автомобіля, що порушив правила вуличного
руху, якщо відомо, що номер чотирицифровий, кратний 5 і 7,
а сума його цифр становить К (4 К 36)
У Python IDLE виконайте команду File → New File
Запрограмуйте введення значення змінної k Запит на введення значення k має повторюватися, поки користувач не введе
число, яке відповідає умові:
k=1
while(k<4 or k>36):
k = int(input('Введіть число від 4 до 36'))
Позначте цифри номера через a, b, c і d Напишіть оператори
циклу для перебору всіх можливих сполучень значень a, b, c
і d
Для кожного сполучення значень потрібно перевіряти умову
задачі, і, якщо умова істинна, виводити чотирицифрове число,
що утворюється з цифр a, b, c і d:
i (a+b+c+d == k and (1000*a+100*b+10*c+d)%35 == 0:
print(1000*a+100*b+10*c+d)
Збережіть програму у файлі з іменем Vprava3
Випробуйте програму для: а) k = 25; б) k = 12

Комп’ютерне тестування
Виконайте тестове завдання 3 із автоматичною
перевіркою результату
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§ 4. Рядки як послідовності символів

§ 4.

Рядки як послідовності символів

Багато задач програмування пов’язано з опрацюванням текстових
даних: задачі шифрування інформації, перевірки тексту на відсутність
плагіату, ігри зі словами тощо
Для опрацювання текстових даних у Python існує тип даних str
(від англ string — рядок)
Значенням величини типу str є послідовність символів
Рядкові константи в Python записують в одинарних або подвійних
лапках Початок і кінець рядка мають бути в лапках одного виду

Коди символів
Усі символи (літери, цифри, знаки пунктуації тощо) утворюють
так звану таблицю символів Кожний символ у таблиці має свій номер,
який називають його кодом
Код будь-якого символу можна визначити за допомогою функції
ord():
>>> ord('A')
# Велика англійська 'A'
65
Дізнатися, який символ відповідає певному коду, можна за допомогою функції chr():
>>> chr(1040)
# Код великої української 'A'
'A'
Великі й малі літери, літери англійського та українського
алфавітів із однаковим написанням мають різні коди
Коди від 0 до 31 і від 127 до 160 не призначені для зображуваних
символів, а є керувальними Коду 32 відповідає символ «пропуск»

Нумерація символів у рядку
Кожний символ у рядку має унікальний порядковий номер — індекс Нумерація символів починається з нуля Розглянемо приклади
роботи з рядками в інтерактивному режимі
До конкретного символу в рядку можна звертатися за його індексом, зазначивши індекс у квадратних дужках
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2

Надрукуємо першу літеру рядка Червона калина:
>>> a = 'Червона калина'
>>> a[0]
'Ч'
Можна починати відлік символів із кінця рядка У цьому випадку
індекси починаються з –1 (останній символ)
3

Надрукуємо третю з кінця літеру рядка Червона калина:
>>> a[–3]
'и'

4

Присвоїмо змінній b символ рядка а з індексом 8:
>>> b = a[8]
>>> b
'к'
Функція len() повертає кількість символів, із яких утворено рядок
Синтаксис функції:
k = len(s),
де k — змінна цілого типу для збереження значення, яке повертає
функція; s — рядок, довжину якого потрібно визначити
5

Визначимо довжину рядка Червона калина:
>>>len(a)
14
Пропуск теж є символом, тому довжина рядка дорівнює 14

Отримання зрізів
Можна вибирати з рядка не один символ, а декілька, тобто добувати зріз (підрядок)
Оператор добування зрізу з рядка:
z = s[i:j:step],
де z — змінна, в яку зберігається підрядок рядка s; і — індекс початку зрізу; j — його закінчення (причому символ із номером j у зріз
не входить); step — з яким кроком вибираються символи
Якщо символи вибираються підряд, параметр step можна опустити Якщо відсутній перший індекс, то зріз береться від початку до другого індексу; за відсутності другого індексу зріз береться від першого
індексу до кінця рядка
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6

Скопіюємо з рядка а підрядок Червона:
>>> a = 'Червона калина'
>>> a[:7]
'Червона'

7

Скопіюємо з рядка а підрядок калина:
>>> a[8:]
'калина'

8

Скопіюємо з рядка а символи з парними індексами:
>>> a[::2]
'Чроаклн'
Рядки — незмінювані послідовності Якщо спробувати змінити значення символу всередині рядка, виникне помилка
(рис 4 2)
>>> s[3] = 'a'
Traceback (most recent call last):
File ''<pyshe11#3>'', line 1, in <module>
s[3] = 'a'
TypeError: 'str' object does not support item assignment

Рис. 4.2

Перегляд символів у рядку
Перевірити, чи є певний рядок в іншому рядку, можна, скориставшись оператором in:
>>> print('y' in 'Python')
True
За допомогою циклу or можна переглянути рядок по літерах:
>>> or c in a: print(c)

Операції конкатенації і дублювання
Об’єднання двох або більше рядків у один рядок називають конкатенацією Цю операцію позначають символом «+»
9

Об’єднаємо рядкові змінні а і b, додавши між ними пропуск
>>> a = 'Богдан'
>>> b = 'Хмельницький'
>>> c = a+ ' ' +b
# c = 'Богдан Хмельницький'
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Дублювання — це повторення текстового фрагмента задану кількість разів Цю операцію позначають символом «*»
10

Повторимо символ «-» 20 разів
>>> с = '-'*20
# c = '--------------------'

11

Потроїмо кожний символ рядка s
s = '12345'
s1 = ''
or i in s:
s1 = s1+i*3
print(s1)
# Буде надруковано 111222333444555

Створення вікна програми з написом і кнопкою
Пригадаємо основні кроки зі створення програми з графічним інтерфейсом з використанням модуля tkinter
Побудова програми починається зі створення вікна У вікно додаються інші елементи керування Для деяких елементів керування
створюються обробники подій
Проаналізуємо програмний код створення вікна з написом і кнопкою
rom tkinter import*

імпорт змістy модуля tkinter

de btn_click():

опис методу btn_click – обробника події
натискання на кнопку

lab.con ig(text = 'Успіхів!')
root = Tk()

створення об’єкта root класу Tk()
(вікна)

root.title('Графічна програма')

задання заголовка вікна

root.geometry('250x100')

задання розмірів вікна

lab = Label(root, text = 'Помалюємо?',
ont = 'Arial 14')

створення об’єкта lab класу Label
(напису)

lab.place(x = 80, y = 1)
btn = Button(root, text = 'Так',
command = btn_click)
btn. place(x = 100, y = 50)

створення об’єкта btn класу Button
(кнопки). При натисканні на кнопку викликається метод btn_click

root.mainloop()

запуск головного циклу обробки подій
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Якщо зберегти й запустити цю програму, побачимо вікно програми (рис 4 3, а) Після натискання на кнопку напис зміниться на
'Успіхів!' (рис 4 3, б)
Графічна програма

Графічна програма

Помалюємо?

Успіхів!

Так

Так

а

б
Рис. 4.3

Питання для самоперевірки
1. Опишіть основні кроки зі створення програми з графічним ін2.

3.

4.

5.

6.

терфейсом
За допомогою звернень до символів у рядку за їхніми індексами та операції конкатенації отримайте з рядка 'Якщо ви можете запрограмувати комп’ютер, то ви зможете досягти своєї мрії. Дік
Костоло' рядки 'програміст' та 'зірка'
Запишіть оператори, що реалізують присвоєння змінній b таких зрізів рядка а:
а) перші вісім символів;
б) останні чотири символи;
в) символи з індексами, кратними трьом
Запишіть оператор, який дозволив отримати з рядка s такий рядок: а) s1 = 'форма'; б) s1 = 'інтика'
s = 'інформатика'
Розгадайте фразу, яку зашифровано в рядку s1 Який зріз із рядка s1 потрібно присвоїти рядку s2 для розшифрування фрази?
s1 = 'яа клеюгбмлщюй кіеннфгошрщмзазтхиткуур'
Задано рядок символів Поміняйте місцями першу половину
рядка з другою Приклади: 123абв → абв123; 1234абв → абв4123

Вправа 4
Скласти програму Рекламний рядок
У Python IDLE виберіть команду File → New File
1) Запишіть команду завантаження модуля tkinter
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2) Створіть вікно програми розмірами
Реклама
300 × 100 із заголовком Реклама
root = Tk()
Вивчайте мову Python!
root.title('Реклама')
root.geometry('300x100')
Рис. 4.4
3) До змінної s занесіть текст реклами,
наприклад:
S = 'Вивчайте мову Python!'
4) Додайте до вікна віджет lab класу Label Задайте значення атрибутів об’єкта lab на ваш розсуд, наприклад:
lab = Label(root, text = s, ont = ('Comic Sans MS', 18, 'bold'), width = 20,
height = 40, bg = 'yellow', g = 'red')
lab.pack()
5) Для того щоб рядок рухався, створіть функцію clock() При
кожному виклику функції 0-й символ рядка s переміщується
в кінець рядка й оновлюється властивість text віджета lab:
de clock():
global s
# Оголошення змінної s як глобальної
s = s[1:len(s)]+s[0]
# 0-й символ рядка s переміщується
# в кінець рядка
lab.con g(text = s)
# Оновлення властивості text віджета lab
root.a ter(200, clock)
# Повторний виклик clock через 0,2 с
6) В основній програмі запишіть команду виклику функції clock,
а в останньому рядку програмного коду — оператор запуску
головного циклу обробки подій:
clock()
root.mainloop()
Збережіть програмний код з іменем Vprava4
Випробуйте програму (рис 4 4)
Поекспериментуйте з нею, змінюючи рекламний текст, періодичність виклику функції lock тощо

Комп’ютерне тестування
Виконайте тестове завдання 4 із автоматичною
перевіркою результату
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§ 5.

Опрацювання рядкових величин

Ви вже знайомі з прийомами опрацювання текстів у текстовому
редакторі, наприклад із пошуком і заміною символів Мова Python має
засоби для того, щоб запрограмувати подібні дії з рядковими величинами Зважаючи на те, що всі змінні в Python є об’єктами, відповідні
операції доступні у вигляді методів
Синтаксис виклику методу для рядкової змінної:
ім’я змінної.назва методу (параметри)
Рядкові методи в Python не змінюють рядка, а утворюють
новий
Якщо потрібно далі в програмі використовувати результат виконання методу, його слід зберегти в новій змінній

Рядкові методи
Розглянемо деякі методи опрацювання рядкових величин і проаналізуємо результат застосування цих методів в інтерактивному режимі У наведених далі прикладах методи викликаються для змінної s, яка містить рядок, який опрацьовується
Пошук символів у рядку
Метод ind() шукає задану групу символів у рядку s і повертає
номер першого символу шуканого підрядка в рядку
Якщо підрядок не знайдено, результат виклику методу дорівнює –1:
nomer = s. nd(subs),
де nomer — змінна цілого типу, яка отримує значення індексу першого
символу підрядка subs у рядку s; subs — шуканий підрядок
1

Знайдемо індекс першого символу підрядка 'га' у рядку s:
>>> s = 'Гуси, гуси, га-га-га'
>>> n = s. nd('га')
# n = 12

Заміна символів у рядку
Метод replace() шукає й замінює шуканий підрядок у заданому
рядку:

31

Розділ 1. Алгоритми та програми

srez = s.replace(s nd, sins),
де srez — змінна для рядка, що повертає метод; s ind — підрядок,
який потрібно замінити у рядку s; sins — рядок, яким буде замінений
підрядок s ind
Якщо sins = '' (порожній рядок), то метод replace просто вилучить
знайдені підрядки
2

Замінимо в рядку s усі підрядки 'cry' на підрядки 'smile' і результат
запишемо в змінну s1:
>>> s = 'Why do You cry, Willy, why do You cry?'
>>> s1 = s.replace('cry', 'smile')
>>> s1
'Why do You smile, Willy, why do You smile?'

Визначення кількості входжень підрядка
За допомогою методу count() можна визначити кількість входжень
заданої групи символів у рядок:
kilk = s.count(subs),
де kilk — змінна цілого типу, яка отримує значення кількості входжень
підрядка subs у рядок s; subs — шуканий підрядок
3

Підрахуємо кількість повторень підрядка 'га' в заданому рядку s
Результат присвоїмо змінній k:
>>> s = 'Гуси, гуси, га-га-га'
>>> k = s.count('га')
#k=3

Перевірка складу рядка
Іноді буває потрібно перевірити, чи складається рядок тільки з літер або тільки з цифр Для цього в Python є спеціальні методи, які
повертають логічне значення (True або False) А саме:
• s.isdigit() — повертає True, якщо рядок s містить тільки цифри;
• s.isalpha() — повертає True, якщо рядок s містить тільки літери
4

Напишемо код, який пропонує користувачеві створити пароль, що
складається тільки з літер:
parol = ''
Введіть пароль: 123secret
while not(parol.isalpha()):
Введіть пароль: secret
parol = input('Введіть пароль: ')
Ваш пароль secret
print('Ваш пароль' + parol)
>>>
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Функції користувача
Методи можна порівняти з цеглинками, з яких ви складаєте свою
програму Що робити, якщо немає методу, який виконує потрібну
в алгоритмі розв’язування задачі дію? Ми можемо самі створити таку
«цеглинку» — описати функцію користувача
З правилами опису й виклику функцій користувача ви ознайомились у 6 класі
Опис функції:
de ім’я_функції(<перелік формальних параметрів>):
тіло функції
Тіло функції являє собою послідовність операторів, які будуть виконані після викликання функції Після того як функцію створено, її
можна викликати з іншої функції або безпосередньо з програми
Щоб викликати функцію, потрібно:
1) ввести ім’я функції й додати дужки;
2) у дужках перелічити аргументи функції — значення, які під
час виклику будуть присвоєні формальним параметрам
Якщо формальних параметрів немає, то після імені функції потрібно залишити порожні дужки
5

Опишемо функцію ins для вставляння підрядка subs у заданий
рядок s після n-го символу:
de ins(s, subs, n):
snew = ''
snew = s[0: n+1]+subs+s[n+1: len(s)]
return snew
s = '1234'
subs = 'abc'
s = ins(s, subs, 2)
print(s)
# Буде надруковано '123abc4'

6

Запишемо рядок s у зворотному порядку, вилучивши пропуски:
de rev(s):
snew = s.replace(' ', '')
# Вилучаємо пропуски
snew = snew[::-1]
# Pозвертаємо рядок
return snew
s = '1 2 3 4'
print(rev(s))
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7

Зашифруємо речення шляхом вставлення заданого рядка після
кожної літери:
de shi r(s, c):
snew = ''
or i in range(len(s)):
snew = snew+s[i]+c
return snew
s = 'Секрет'
c = 'abc'
# Рядок для вставляння
print(shi r(s, c))
# Буде надруковано 'Сabcеabcкabcрabcеabcтabc'

8

Задано текстовий рядок Вилучимо з нього всі цифри
de lit(s):
snew = ''
or c in s:
i not(c.isdigit()):
snew = snew+c
return snew
s = 'd3 gh56as67'
s = lit(s)
print(s)
# Буде надруковано 'd ghas'
Опрацювання рядкових величин лежить в основі програм, які
призначено для шифрування та дешифрування текстів, автоматичного перекладу тощо

Питання для самоперевірки
1.
2.
3.
4.
5.
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За допомогою яких засобів можна отримати підрядок заданого
рядка? Поясніть на прикладі
Як можна вилучити підрядок із заданого рядка?
Як запрограмувати вставляння підрядка в заданий рядок?
Обчисліть значення функції:
а) chr(90)
б) ord('z')–ord('y')
в) ord(chr(13))
Яких значень набудуть змінні внаслідок послідовного виконання операторів, якщо початкові значення а = 'ми '; b = 'вивчаємо ';
c = 'Python'
а) c = a+c+b;
в) b = c[12:];
б) x = len(c);
г) b = c[0:10:2];

§ 5. Опрацювання рядкових величин

ґ) a = c.replace('и', '');
е) х = c.count('в');
д) x = c. ind ('P');
6. Непорожній рядок, який однаково читається як зліва направо, так і справа наліво, називається паліндромом (наприклад,
«козак з казок») Напишіть програму для визначення, чи
є уведений рядок паліндромом

Вправа 5
У ХІХ ст для пересилання важливих повідомлень використовувались шифри, в яких літери переставляються за певним
правилом Напишіть програму, що шифрує повідомлення, міняючи місцями кожні два знаки
Наприклад: введення: Я чекатиму на тебе завтра
виведення: Яечакитумн аетебз варт а

1)
2)
3)

4)

5)
6)

У Python IDLE виберіть команду File → New File
Запрограмуйте введення значення змінної s
Створіть змінну s1 для формування результату і запишіть у неї
порожній рядок
Число символів у рядку s має бути парним, тому запишіть
оператор розгалуження для реалізації такої дії: якщо довжина
рядка s є непарним числом, то додати до рядка пропуск:
i (len(s)%2 != 0): s = s+' '
Запишіть оператор циклу для перебору непарних індексів
В тілі циклу до рядка s1 додаються символи s[i + 1] і s[i]:
or i in range(0, len(s), 2):
s1 = s1+s[i+1]+s[i]
Виведіть зашифроване повідомлення
Збережіть програмний код у файлі з іменем Vprava5
Випробуйте програму
Переконайтесь, що повідомлення успішно розшифровується за
допомогою цієї ж програми

Комп’ютерне тестування
Виконайте тестове завдання 5 із автоматичною
перевіркою результату
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Практична робота 1

Створення програм для опрацювання рядкових
величин
Завдання: скласти програму для розв’язування задачі
Задача Дано номер мобільного телефону й прізвище
власника Зашифрувати прізвище власника, замінивши символи їх кодами Визначити PIN-код власника,
що дорівнює сумі цифр у номері телефону Вивести
в зашифрованому вигляді прізвище власника та його
PIN-код (див рисунок)

Обладнання: комп’ютер зі встановленим середовищем програмування
Python
Хід роботи
Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.
У Python IDLE виберіть команду File → New File
1. Запишіть команду завантаження модуля tkinter
2. Створіть вікно програми розмірами 500 × 200 із заголовком Шифрування
3. Створіть віджети lab1–lab4 класу Label Задайте для них значення
властивості text відповідно до рисунка
lab1 = Label(root, text = 'Прізвище')
lab1.place(x = 60, y = 10)
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4. Створіть віджети entry1, entry2 класу Еntry для введення прізвища
та номеру мобільного телефону:
s = ''
entry1 = Entry(root, textvariable = s, width = 15)
entry1.place(x = 200, y = 10)
5. Створіть віджети entry3, entry4 класу Еntry для виведення зашифрованого прізвища власника та його PIN-коду
6. Додайте до вікна віджет b1 класу Button:
b1 = Button(root, text = 'Зашифрувати', command = b1_click)
b1.place(x = 100, y = 90)
7. Запишіть заголовок функції — обробника події для кнопки b1:
de b1_click():
8. У тілі функції — обробника події для кнопки візьміть значення
з текстового поля entry1:
s = entry1.get()
Створіть змінну shi r і запишіть у неї порожній рядок У циклі or
визначте код кожного символу рядка s, перетворіть числове значення коду на тип str і додайте до рядка shi r:
shi r = ''
or i in range(len(s)):
shi r = shi r+str(ord(s[i]))+' '
9. Значення рядка shi r виведіть до текстового поля entry3:
entry3.delete(0, END)
entry3.insert(0, shi r)
10. У тілі функції прочитайте значення з текстового поля entry2:
number = entry2.get()
Для обчислення суми цифр у рядку number кожний символ рядка
number[i] перетворіть на тип int і додайте до значення суми pin:
pin = 0
or i in range(len(number)):
pin = pin+int(number[i])
Виведіть отримане значення суми pin до текстового поля entry4
11. Останнім рядком програмного коду запишіть оператор запуску
головного циклу обробки подій
12. Збережіть програмний код з іменем Практична1
Випробуйте програму
Зробіть висновок про результати роботи.
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§ 6.

Списки — змінювані послідовності

Типи даних, які ми вже розглянули, — цілі числа, дробові числа, рядки, логічні значення — належать до простих типів Змінна
простого типу містить одне значення Але в повсякденному житті ми
постійно стикаємося з наборами значень, об’єднаних за певними ознаками, наприклад, це список гравців футбольної команди, значення
середньодобових температур за тиждень

Поняття списку
Для опрацювання сукупностей даних у програмуванні існують
структуровані типи, один з яких — список Величина структурованого
типу містить множину значень з одним спільним іменем
Список (list) — це упорядкований набір об’єктів довільних
типів (чисел, рядків, списків тощо), який можна змінювати
У тексті програми список вкладають у квадратні дужки [ ], а його
елементи відокремлюють комами
Ви вже використовували списки колірних констант під час малювання засобами черепашачої графіки:
colors = ['red', 'yellow', 'green', 'blue']
Як бачимо, створити змінну типу список можна за допомогою оператора присвоєння
1

Створимо змінні типу список:
list1 = []
# Порожній список
list2 = [3.14, 9.8, 2.4, 1.0]
# Список із дробових чисел (тип foat)
list3 = ['робот', 'машина', 'ведмедик', 'каченя']
# Список із рядків (тип str)
Список можна уявити собі як полицю, на якій розташовано деякі
об’єкти (рис 6 1)

list3 =

Рис. 6.1
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Додати елемент до списку можна за допомогою методу append()
Доданий елемент займе місце в кінці списку
2

Додамо до списку елемент 'свинка':
list3.append('свинка')
print(list3)
Буде виведено: ['робот', 'машина', 'ведмедик', 'каченя', 'свинка']

3

Створимо список із 10 чисел, уведених із клавіатури:
a = []
or i in range(10):
a.append(int(input()))
print (a)
# Буде надруковано список уведених чисел
Додати елемент можна тільки до вже створеного списку
(можливо, порожнього)

Операція іn
Перевірити, чи є в списку певний елемент, допоможе операція in
Синтаксис використання операції in:
значення in послідовність,
де послідовність — рядок, список, діапазон тощо, в якому виконується
пошук значення
Результат операції — значення логічного типу: True, якщо послідовність містить значення, або False, якщо не містить
4

Визначимо, чи є в списку letters елемент 'a':
i 'a' in letters: print('Так')
else: print(''Символу 'a' в списку немає'')
Умова 'a' in letters набуває значення True, якщо в списку є літера «а», і значення False — якщо немає

Нумерація елементів списку
Списки, як і рядки, є впорядкованими послідовностями, тому можна отримувати доступ
до об’єктів списку за їхніми індексами, добувати зрізи тощо Нумерація елементів починається
з нуля (рис 6 2)

0 1 2 3 4 5
lst = 'a' 'b' 'c' 'd' 'e' ' '
lst[0] = 'a'
Рис. 6.2
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5

Дано список ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', ' '] Проаналізуємо результати виконання дій зі списком
Дія

Оператор Результат виконання

1 Визначити довжину списку

>>> len(lst) 6

2 Вивести елемент списку з індексом 3

>>> lst[3]

3 Вивести перші 3 елементи списку

>>> lst[0:3] ['a', 'b', 'c']

4 Вивести елементи списку, починаючи з елемента з номером 3 і до кінця

>>> lst[3:]

5 Вивести зріз списку довжиною 1 елемент

>>> lst[3:4] ['d']

'd'

['d', 'e', ' ']

Зріз списку теж є списком У прикладі 5(2) для отримання
елемента списку вказано його індекс, тому отримано значення типу string Але якщо указати суміжні індекси через
двокрапку (приклад 5(5)), отримаємо зріз у вигляді списку
з одного елемента
На відміну від рядків, списки — це змінювані послідовності, тобто
елементи списку можна змінювати, вилучати, додавати нові
6

Змінимо значення 1-го елемента списку mylist на ''м'яч'' (рис 6 3)
(У слові «м’яч» є апостроф, тому слово потрібно взяти в подвійні
лапки )
>>> mylist = ['робот', 'машина', 'ведмедик', 'каченя']
>>> mylist[1] = "м'яч"
>>> mylist
['робот', "м'яч", 'ведмедик', 'каченя']

mylist =

mylist[1] = ''м’яч''

mylist =

Рис. 6.3
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7

Замінимо перші три елементи списку нулями:
>>> lst = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
>>> lst[0:3] = [0, 0, 0]
>>> lst
[0, 0, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Об’єднання і повторення списків
Як і над рядками, над списками можна виконувати операції
об’єднання та повторення
8

Подвоїмо список [1, –2, 5]:
>>> a = [1, –2, 5]
>>> a = a*2
>>> a
[1, –2, 5, 1, –2, 5]

9

Об’єднаємо списки [1, –2, 5] і [2, 3, 0]:
>>> с = [1, –2, 5]+[2, 3, 0]
>>> с
[1, –2, 5, 2, 3, 0]

Списки дуже корисні в програмах, у яких потрібно працювати з
сукупностями даних (наприклад, таблиця результатів спортивних змагань) Використання списків дозволяє переглянути в циклі весь набір
елементів, опрацювати всі елементи за єдиним алгоритмом
Питання для самоперевірки
1.
2.
3.
4.

Як створити порожній список?
Як додати елемент до списку?
Як отримати частину заданого списку? Поясніть на прикладах
Дано список а = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Чому дорівнюють
значення виразів: а) len(а); б) а[1] + а[3]?
5. Дано список а = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] Яких значень набувають елементи списку b, якщо:
а) b = a[0:3];
ґ) b[1:3] = [1, 1, 1];
б) b = a[6:];
д) b = [–1, 0, 1];
в) b = a[2:3]+[1, –2, 0];
е) b = b*2;
г) b = a;
є) b = [–1, –2, 5]+[2, 3, 0]
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6. Заповніть список а 10 цілими випадковими числами (0 aі < 10)
Перевірте, чи є у списку число 0 Створіть список b з елементів
списку а, що мають парні індекси
Вправа 6

1)
2)
3)

4)
5)

6)

Скласти програму опрацювання списку, який складається зі
значень середньодобової температури за один тиждень місяця
Визначити, скільки разів за тиждень значення температури
змінювало знак
У Python IDLE виберіть команду File → New File
Завантажте модуль для генерації випадкових чисел:
rom random import*
Створіть порожній список t
Заповніть список випадковими значеннями в діапазоні від –10
до +5
Виведіть утворений список у консоль
Створіть змінну k для збереження кількості змін знаку температури
Запишіть оператор циклу для перегляду елементів списку
з індексами від 0 до 5 Якщо добуток поточного і наступного
елементів від’ємний, потрібно вивести індекси цих елементів
і збільшити значення лічильника k:
k=0
or i in range(6):
i (t[i]*t[i+1]<0):
print(i, ' ', i+1)
k += 1
Запишіть оператор для виведення значення k
Збережіть програму в файлі з іменем Vprava6
Випробуйте програму

Комп’ютерне тестування
Виконайте тестове завдання 6 із автоматичною
перевіркою результату
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§ 7.

Опрацювання елементів списку

Уявіть себе бухгалтером підприємства, який аналізує відомість заробітної платні співробітників за місяць Які задачі можуть виникнути
під час такого аналізу? Визначення загальної суми виплат, середньої
зарплатні, найбільшого значення — ці та багато інших прикладних
задач потребують опрацювання сукупностей значень, тобто списків
Розглянемо основні типи задач опрацювання елементів списку:
• задачі на зміну значень елементів списку;
• задачі на пошук елемента із заданою властивістю;
• задачі на знаходження суми (добутку) елементів списку
Опрацювання елементів списку виконується в циклі, де параметр
циклу послідовно набуває значень елементів списку або їх індексів

Перебір елементів списку
Перебрати елементи списку можна двома способами (розглянемо
їх на прикладі виведення списку на екран):
1

Послідовно звертатися до елементів за їх індексами.
У такому випадку потрібно знати кількість елементів
у списку (функція len())

a = [2, 5, 14, 62, -5]
or i in range(len(a)):
print(a[i])

2

Перебрати всі наявні в списку елементи

or item in a:
print(item)

Між цими способами є суттєва відмінність: лише звернення за
індексом дозволяє змінювати значення елементів списку (див далі)

Опрацювання елементів списку
Розглянемо основні типи задач опрацювання даних, що містяться
у списках, детальніше
Заміна значень усіх елементів списку
Алгоритм розв’язування задачі: послідовно перебрати всі елементи
списку й значення чергового елемента змінити за заданим правилом
(змінити знак на протилежний, збільшити на певну величину тощо)
1

Подвоїмо значення елементів списку а:
or i in range(len(a)): a[i] = a[i]*2
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Заміна значень елементів списку з перевіркою умови
Алгоритм розв’язування задачі: послідовно перебрати всі елементи списку; якщо черговий елемент або його індекс відповідає деякій
умові, його значення змінити за певним правилом
2

Поділимо на 2 парні елементи списку a = [2, 5, 14, 62, –5]:
or i in range(len(a)):
i a[i]%2 == 0:
a[i] = a[i]//2
print(a)
# Буде надруковано [1, 5, 7, 31, –5]

3

Замінимо нулем елементи списку a = [2, 5, 14, 62, –5], що мають
парні індекси:
or i in range(len(a)):
i i%2 == 0:
a[i] = 0
print(a)
# Буде надруковано [0, 5, 0, 62, 0]

Визначення кількості елементів списку із заданою властивістю
Алгоритм розв’язування задачі: присвоїти змінній-лічильнику значення 0; у циклі перебрати всі елементи списку; якщо черговий елемент відповідає деякій умові, то значення лічильника збільшити на 1
4

Визначимо кількість додатних елементів списку a = [2, 5, 14, 62, –5]:
k = 0;
# Лічильник елементів із заданою властивістю
or item in a:
i item>0:
k = k+1
print('k = ', k)
# Буде надруковано k = 4

5

На телевізійному шоу талантів глядачі голосують за 5 учасників,
надсилаючи SMS-повідомлення з номером учасника Складемо програму для визначення переможця шоу на основі 10 надісланих
SMS-повідомлень
Для розв’язування задачі створимо список show, до якого занесемо номери учасників, зазначених у SMS-повідомленнях Створимо додатковий список win із 5 елементів — за числом учасників
У (і–1)-му елементі списку win будемо зберігати інформацію про те,
скільки разів зустрівся номер учасника в списку show (рис 7 1)
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show = [2, 4, 2, 1, 2, 5, 4, 3, 3, 2]
win =

1

4

2

2

1

win[0]

win[1]

win[2]

win[3]

win[4]

Рис. 7.1

Алгоритм визначення переможця: припустити, що найбільшим
є k = win[0], після чого перебрати елементи списку з індексами від
1 до 4; якщо черговий елемент win[i] > k, то k присвоїти win[i] і запам’ятати індекс і у змінній n
show = [2, 4, 2, 1, 2, 5, 4, 3, 3, 2]
win = [0, 0, 0, 0, 0]
or item in show:
win[item–1] = win[item–1]+1
k = win[0]
n=0
or i in range(1, 5):
i k<win[i]:
k = win[i]
n=i
print('Переміг ', n+1, ' учасник')
Знаходження суми (добутку) елементів списку
Алгоритм розв’язування задачі: зробити початкове значення суми
рівним 0 (значення добутку рівним 1); в циклі перебрати всі елементи
списку і значення чергового елемента додати до значення суми (або
помножити на нього значення добутку)
6

Знайдемо добуток всіх елементів списку a = [2, 5, 1, 6, –5]:
p = 1;
# Змінна для збереження значення добутку
or item in a:
p = p*item
print('p = ', p)
# Буде надруковано p = –300

Знаходження суми (добутку) елементів із заданою властивістю
Алгоритм розв’язування задачі: зробити початкове значення суми
рівним 0 (значення добутку рівним 1); у циклі перебрати всі елементи
списку; якщо черговий елемент відповідає деякій умові, додати його
значення до значення суми (або помножити на нього значення добутку)
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7

Знайдемо суму додатних елементів списку a = [2, –3, 1, 6, –5]:
suma = 0;
# Змінна для збереження значення суми
or item in a:
i item>0: suma = suma+item
print('suma = ', suma)
# Буде надруковано suma = 9
Деякі типові алгоритми опрацювання списків реалізовані у вигляді методів класу list (про це далі)

Питання для самоперевірки
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Поясніть відмінності між двома способами перебору елементів
списку:
а) or i in range(len(a)): print(a[i])
б) or i in a: print(i)
Поясніть алгоритм заміни значень елементів списку за певним
правилом
Поясніть алгоритм визначення кількості елементів списку із
заданою властивістю
Поясніть алгоритм обчислення суми елементів списку
Дано список a = [2, –7, –1, 8, 4] Що буде надруковано після
виконання наведених фрагментів коду?
а) or i in range(5):
в) or i in range(5):
a[i] = a[i]*2
i (a[i]<0): a[i] = 0
print(a)
print(a)
б) k = 0
г) m = a[0]
or item in a:
or i in range(1, 5):
i (item>0): k = k+1
i (а[i]<m): m = a[i]
print(k)
print(m)
На складі зберігається 20 видів товарів До списку а занесено
кількість одиниць кожного товару, до списку b — ціни цих
товарів Обчисліть загальну вартість товарів на складі

Вправа 7
Скласти ігрову програму Відгадай столицю Занести назви країн
до списку а, назви їх столиць — до списку b Програма має
почергово запитувати назву столиці кожної країни зі списку а
і зменшувати оцінку на 1 за кожну помилку; після трьох помилок припиняти роботу, видаючи повідомлення про результат
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1)

2)
3)

4)

5)
6)

У Python IDLE виберіть команду File → New File
Створіть список назв країн і список їхніх столиць:
a = ['Франція', 'ОАЕ', 'Нідерланди', 'Туреччина', 'Швейцарія']
b = ['Париж', 'Абу-Дабі', 'Амстердам', 'Анкара', 'Берн']
Створіть змінну-лічильник помилок: k = 0
Змінній і для збереження індексу поточного елемента надайте
значення 0 Запитання користувачеві пропонуються доти, поки
не закінчився список країн (i < 5) і користувач не припустився
третьої помилки (k < 3)
while k<3 and i<len(a):
print('Країна: ', a[i])
s = input('Назвіть столицю країни: ')
i s == b[i]: print('Правильно!')
else:
k = k+1
print('Помилка!')
i = i+1
Напишіть оператор розгалуження, в якому в залежності від
значення k видається відповідне повідомлення:
i (k == 0): print('Вітаю! Ви – знавець географії!')
eli (k == 1): print('Непогано! Ви можете вирушати в подорож!')
eli (k == 2): print('Почитайте підручник географії!')
else: print('Вам краще сидіти дома!')
Додайте до списків а і b ще декілька країн і їхніх столиць
Внесіть до програмного коду відповідні зміни
Збережіть програму в файлі з іменем Vprava7 Випробуйте програму, проаналізуйте результати її роботи

Комп’ютерне тестування
Виконайте тестове завдання 7 із автоматичною
перевіркою результату
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§ 8.

Функції та методи опрацювання
списків

Для розв’язування задач опрацювання сукупностей даних мова
Python має вбудовані функції і методи списків Ви вже знайомі з методом append() Застосування функцій і методів списків допомагає
розв’язувати складні завдання

Методи списків
Як ви вже знаєте, синтаксис виклику методів такий:
ім’я_об’єкта.назва методу<параметр1>, <параметр2>, ...
Зауважимо, що методи списків змінюють список, тому результат
виконання не потрібно зберігати в іншу змінну Розглянемо таблицю:
Метод

Призначення

Приклад

list.insert(i, x)

Вставляє на i-те місце елемент
зі значенням x

>>> a = [1, 5, 7, 31, –5]
>>> a.insert(2, 78)
>>> a
[1, 5, 78, 7, 31, –5]

list.remove(x)

Видаляє зі списку перший
елемент зі значенням x

>>> a = [1, 5, 7, 31, –5]
>>> a.remove(5)
>>> a
[1, 7, 31, –5]

list.index(x)

Повертає індекс першого
елемента зі значенням x

>>> a = [1, 5, 7, 31, –5]
>>> a.index(7)
2

list.count(x)

Повертає кількість елементів зі
значенням x

>>> a = [1, 5, 1, 1, –5]
>>> a.count(1)
3

list.sort()
Упорядковує список за
list.sort(reverse = True) зростанням (або за спаданням,
якщо параметр reverse = True)

>>> a = [1, 5, 7, 31, –5]
>>> a.sort()
>>> a
[-5, 1, 5, 7, 31]

list.reverse()

>>> a = [–5, 1, 5, 7, 31]
>>> a.reverse()
>>> a
[31, 7, 5, 1, –5]
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1

Видалимо зі списку letters елемент 'a', якщо він є в списку:
letters=['a','b','a','d']
i 'a' in letters:
letters.remove('a')
print(letters)
Буде виведено: ['b', 'a', 'd']

2

Надрукуємо три найбільших
елементи списку results:
results = [2, 3, 7, 15, 1, 9]
results.sort()
results.reverse()
or i in range(3):
print(results[i])

results = [2, 3, 7, 15, 1, 9]
results.sort() → [1, 2, 3, 7, 9 , 15]
results.reverse() → [15, 9, 7, 3, 2, 1]
results[0] results[2]
results[1]

Списки зручно використовувати для опрацювання даних інших
типів, наприклад рядків Деякі призначені для цього функції та методи наведено в таблиці:
Метод

Призначення

Приклад

s.split(символ)

Розбиття рядка s на список
рядків за заданим символомроздільником

>>> s = 'мама мила раму'
>>> a = s.split(' ')
>>> a
['мама', 'мила', 'раму']

list(рядок)

Розбиття рядка на список
символів

>>> b = list(s)
>>> b
['м', 'а', 'м', 'а', ' ', 'м', 'и', 'л', 'а',
' ', 'р', 'а', 'м', 'у']

с.join(список)

Об’єднання елементів списку
в рядок із роздільником с між
елементами

>>> a = ['q', 'w', 'e', 'r', 'tttt', 'y']
>>> '-'.join(a)
'q-w-e-r-tttt-y'

3

Запишемо рядок с у зворотному порядку:
c = 'мама мила раму'
a = list(c)
# Створення рядка а з символів рядка с
a.reverse()
# Перестановка елементів списку а у зворотному порядку
c1 = ''.join(a)
# Об’єднання списку в рядок із порожнім роздільником
print(c1)
# Надруковано 'умар алим амам'
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Функції для роботи зі списками
Функції для роботи зі списками, на відміну від методів, не змінюють сам список, а повертають певне значення З функціями len()
і list() ви вже знайомі Деякі корисні функції описано в таблиці:
Функція

Призначення

Приклад

max(list)

Повертає найбільше значення елемента >>> a = [1, 5, 7, 31, –5]
>>> max(a)
31

min(list)

Повертає найменше значення елемента >>> min(a)
–5

sum(list)

Повертає значення суми елементів

>>> sum(a)
39

del(list[n])

Видаляє елемент із індексом n

>>> del(a[2])
>>> a
[1, 5, 31, –5]

4

Знайдемо індекс найбільшого елемента у списку a = [1, 5, 7, 31, –5]:
>>> a = [1, 5, 7, 31, –5]
>>> m = max(a)
# m = 31
>>> n = a.index(m)
#n=3
Комбінуючи функції та методи роботи зі списками, ми можемо,
як із цеглинок, скласти алгоритм розв’язування складної задачі

Питання для самоперевірки
1. Назвіть два способи видалення елемента зі списку
2. Назвіть два способи перевірити, чи є в списку певний елемент
3. Наведіть приклад завдання з реального життя, для розв’язання
якого необхідно використовувати сортування
4. Дано список a = [2, –7, –1, 8, 2, 4] Що буде надруковано після
виконання наведених фрагментів програми?
а) m = min(a)
б) m = max(a)
n = a.index(m)
n = a.index(m)
del(a[n])
c = a[0]
print(a)
a[0] = a[n]
a[n] = c
print(a)
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в) a.sort()
print(a)
s = sum(a[1:5])
print(s)

г) a.sort(reverse = True)
or i in range(3):
print(a[i])
д) k = a.count(2)
print(k)
5. Складіть програму для заміни найбільшого елемента списку
з 10 чисел нулем
6. У фігурному катанні загальна оцінка якості виконання програми виступу обчислюється за такими правилами: відкидаються
найвища і найнижча оцінки, а з решти обчислюється середнє
арифметичне Складіть програму для визначення оцінки за
цими правилами

Вправа 8

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Скласти програму опрацювання списку Дано список оцінок,
отриманих учнями за проходження тесту Складіть програму
для визначення:
а) середнього арифметичного оцінок;
б) кількості учнів, які отримали оцінку, вищу за середній бал
У Python IDLE виберіть команду File → New File
Створіть список оцінок:
a = [11, 8, 6, 8, 12, 9, 7, 6]
Обчисліть s — суми елементів списку а
Обчисліть середнє арифметичне елементів списку а, збережіть
це значення в змінній аv
Додайте оператор виведення результату, округленого до цілого
за допомогою функції round():
print (round(av))
Запишіть програмний код для визначення кількості елементів
списку, більших за значення середнього арифметичного
Збережіть програму у файлі з іменем Vprava8 Випробуйте програму, проаналізуйте результати її роботи Доповніть програму
командами для введення списку з клавіатури й випробуйте її

Комп’ютерне тестування
Виконайте тестове завдання 8 із автоматичною
перевіркою результату
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§ 9.

Створення інтерфейсу користувача

Ви вже маєте досвід написання програм із графічним інтерфейсом
із використанням бібліотеки tkinter Створення графічних компонентів
(віджетів) потребує достатньо об’ємного коду Коли створюється програма для подальшого багаторазового використання (гра, навчальна
програма тощо), складнощі роботи з tkinter виправдані Проте, розробляючи просту програму для обчислень або обробки текстових даних,
теж не обов’язково обмежуватися роботою в консолі
Бібліотека EasyGUI надає можливість швидко створювати зручний
графічний інтерфейс із використанням вікон виведення повідомлень,
кнопкових меню, діалогових вікон та зображень
Для доступу до функцій бібліотеки EasyGUI її слід встановити на
комп’ютер із офіційного сайта easygui.source orge.net

Перші кроки з asy UI
Перед викликом функцій із бібліотеки EasyGUI на початку програмного коду слід імпортувати модуль easygui:
rom easygui import*
Вікно повідомлень
Функция msgbox() модуля easygui створює діалогове вікно з повідомленням і єдиною кнопкою
Формат функції:
msgbox(message, <title, button, image>)
де message — текст повідомлення; title — заголовок діалогового вікна,
button — напис на кнопці, image — ім’я графічного файла (у форматі .gi ) для додавання зображення
1

Створимо діалогове вікно для привітання (рис 9 1)
message = 'Вітаю!'
msgbox(message, 'Привітання', 'Привіт!',
'python.gi ')

Привітання
Вітаю!

Привіт!
Рис. 9.1

Обов’язковим є тільки параметр message
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Якщо потрібно пропустити певний параметр, то значення решти
параметрів задавайте за допомогою присвоєнь параметр = значення
2

Створимо вітальне діалогове вікно з малюнком і кнопкою ОК, не
вказуючи заголовка
msgbox('Вітаю!', image = 'python.gi ')

Опрацювання дій користувача
Дослідимо, як віджети з бібліотеки EasyGUI реагують на дії користувача Введемо у вікні IDLE команди:
>>> rom easygui import*
>>> msgbox("Вітаю!")
і отримаємо реакцію: 'OK'
Рядком 'OK' інтерпретатор Python повідомляє, що користувач натиснув кнопку OK
Функції модуля easygui завжди підтримують зворотний зв’язок,
інформуючи про дії користувача — яку кнопку клацнули, які дані
уведено тощо Інформацію про дії користувача можна зберегти в змінній для подальшого опрацювання
Збережемо інформацію у змінній my_click:
>>> my_click = msgbox('Вітаю!')
Клацнемо кнопку OK, щоб закрити діалогове вікно, й у вікні IDLE
запитаємо значення змінної my_click:
>>> my_click
'OK'
Ми переконалися, що дії користувача — клацання кнопки OK —
зафіксовані у змінній my_click Це дозволяє програмувати реакцію на
дії користувача під час використання складніших функцій із бібліотеки EasyGUI (див далі)

Діалогове вікно з набором кнопок
Функція buttonbox() модуля easygui створює діалогове вікно з повідомленням і набором кнопок
Формат функції:
buttonbox(message, title, choices)
де: message — текст повідомлення, title — заголовок діалогового вікна,
choices — список заголовків кнопок
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3

Створимо програму для відповіді на загадку:
rom easygui import*
s = 'Фарбоване коромисло через річку зависло. Що це? '
puzzle = buttonbox(s, 'Загадка', ['Міст', 'Веселка', 'Електродроти'])
i (puzzle =='Веселка'):
msgbox ('Молодець! Це ' + puzzle, 'Ваша відповідь')
else:
msgbox ('Ні, це не ' + puzzle, 'Ваша відповідь')
Після запуску програми ми побачимо діалогове вікно з трьома
кнопками (рис 9 2) Після натискання однієї з них з’явиться вікно з коментарем (рис 9 3)
Загадка

Фарбоване коромисло через річку зависло. Що це?
Міст

Веселка

Електродроти

Рис. 9.2

Ваша відповідь

Ви обрали Веселка
ОК

Рис. 9.3

Проаналізуємо хід виконання програми Замість уведення значення змінної puzzle за допомогою оператора input() програма пропонує
клацнути кнопку Це клацання сприймається як введення даних Текст
заголовку кнопки (значення типу string) зберігається в змінній puzzle

Вікно choicebox
Коли потрібно зробити вибір із двох-трьох варіантів, зручно використовувати функцію buttonbox() Але якщо варіантів більше, вікно
буде перевантажене кнопками, тому краще скористатись функцією
choicebox() Вікно, що створене цією функцією, містить список варіантів Користувач може вибрати один із них подвійним клацанням або
клацнувши його у списку і натиснувши кнопку OK
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Формат функції choicebox():
choicebox (message, title, choices)
де message — текст повідомлення; title — заголовок діалогового вікна,
choices — список варіантів
4

Виберемо персонаж для гри за допомогою діалогового вікна зі списком варіантів Присвоїмо змінній ім’я вибраного елемента списку:
rom easygui import*
msg = "Виберіть персонажа гри"
title = "Вибір героя"
choices = ["Птах", "Заєць", "Злюка", "Кажан"] # Список варіантів
choice = choicebox(msg, title, choices)
# Присвоєння змінній choice
i (choice == "Птах"): image = "1.gi "
# вибраного елемента списку
eli (choice == "Заєць"): image = "2.gi "
eli (choice == "Кажан"): image = "3.gi "
else: image = "4.gi "
msgbox ("Ваш герой " + choice, "Ваш вибір", "OK", image)
Функція choicebox() виводить діалогове вікно зі списком (рис 9 4)
Після натискання кнопки OK змінна choice набуває значення, вибраного в списку, яке й виводиться функцією msgbox() (рис 9 5)
Вибір героя

Ваш вибір

Виберіть персонажа гри

Ваш герой Злюка

Птах
Заєць
Злюка
Кажан

Cancel

ОК

Рис. 9.4

ok

Рис. 9.5

Введення даних
Розглянуті функції дозволяють користувачеві вибирати з обмеженої кількості запропонованих варіантів А як надати можливість
вводити власний варіант відповіді? Для цього в бібліотеці EasyGUI
є функція enterbox, яка виводить вікно введення
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Синтаксис виклику функції:
змінна = enterbox(message, title, de ault)
де message — текст підказки, title — заголовок діалогового вікна,
de ault — варіант, що пропонується за замовчуванням
5

Створимо діалогове вікно без заголовка для введення відповіді,
запропонуємо за замовчуванням варіант Ескімо (рис 9 6)
avor = enterbox('Твоє улюблене морозиво? ', de ault = 'Ескімо')

Твоє улюблене морозиво?
Ескімо
ОК

Cancel

Рис. 9.6

При запуску програми ми побачимо, що в полі введення вже є варіант Ескімо Замість нього можна ввести іншу відповідь, але, якщо
нас влаштовує варіант Ескімо, ми просто клацнемо кнопку OK
Значення, отримане за допомогою функції enterbox, належить до
рядкового типу Якщо потрібно опрацьовувати числове значення, отриманий рядок слід перетворити на число за допомогою функцій int() або
loat()
6

Створимо програму для переведення значення температури за шкалою Фаренгейта в значення за шкалою Цельсія
rom easygui import*
ar = int (enterbox ('Значення за шкалою Фаренгейта? ', de ault = '0'))
cel = int(( ar–32)/1.8)
# Формула для переведення
i abs(cel) >= 11 and abs(cel) <= 14: grad = ' градусів'
eli (abs(cel)%10 >= 2 and abs(cel)%10 <= 4): grad = ' градуси'
eli abs(cel)%10 == 1: grad = ' градус'
else: grad = ' градусів'
msgbox('Значення за шкалою Цельсія ' + str(cel) + grad)
Звісно, за допомогою бібліотеки EasyGUI не створиш такого інтерфейсу, як за допомогою модуля tkinter, але її можливостей достатньо,
щоб зробити, наприклад, програму для перевірки знань з інформатики
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Питання для самоперевірки
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Як з модуля easygui викликати вікно з повідомленням і єдиною
кнопкою?
Як виглядає діалогове вікно, створене з такими параметрами:
choice = buttonbox('Виберіть рівень', 'Гра', ['1', '2', '3'])
Як виглядає діалогове вікно, створене з такими параметрами:
choice = choicebox('Скільки гравців? ', 'Гра', ['1', '2', '3'])
Як засобами модуля easygui ввести рядкові дані?
Як засобами модуля easygui ввести ціле число?
Поясніть, як у програмі з прикладу 6 вибирається правильна
форма слова «градус»

Вправа 9

1)
2)

3)

4)

Скласти програму Калькулятор для обчислення результату виконання арифметичних дій над двома введеними числами
У Python IDLE виберіть команду File → New File
Запишіть оператор для завантаження модуля easygui:
rom easygui import*
Уведення чисел і обчислення виразу відбуватимуться в циклі
while(rep), тобто поки значення змінної rep дорівнює True Задайте
початкове значення змінної rep:
rep = True
У тілі циклу while(rep): введіть два числа за допомогою діалогового вікна enterbox() (рис 9 7):
while(rep):
n1 = foat(enterbox('Введіть перше число: '))
n2 = foat(enterbox('Введіть друге число: '))
Реалізуйте вибір арифметичної дії за допомогою відповідних
кнопок діалогового вікна buttonbox() (рис 9 8)

Введіть перше число:
Виберіть дію:
592|
+
OK

–

*

Cancel

Рис. 9.7

Рис. 9.8
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Ім’я вибраного елемента списку присвойте змінній operation:
ch = ['+', '–', '*']
operation = buttonbox('Виберіть дію: ', choices = ch)
Проаналізуйте значення змінної operation і організуйте виконання потрібної арифметичної дії в операторі i … eli … else
і виведення результату (рис 9 8):
i operation == '+':
Результат 24272.0
msgbox('Результат ' + str(n1+n2))
eli operation == '–':
OK
msgbox('Результат ' + str(n1–n2))
else:
Рис. 9.9
msgbox('Результат ' + str(n1*n2))
5) Щоб запитати в користувача, чи слід повторити обчислення,
створіть діалогове вікно з кнопками Так, Ні; ім’я вибраного елемента списку присвойте змінній povtor:
povtor = buttonbox('Ще раз? ', choices = ['Так', 'Ні'])
Якщо змінна povtor набуває значення Ні, змінна rep отримує
значення False, і цикл while(rep): припиняє роботу:
i povtor == 'Ні': rep = False
6) Додайте до списку заголовків кнопок діалогового вікна для вибору дії кнопки «//», «%» і запрограмуйте відповідні обчислення
Збережіть програму в файлі з іменем Vprava9

Комп’ютерне тестування
Виконайте тестове завдання 9 із автоматичною
перевіркою результату

Практична робота 2

Створення програм для опрацювання списків
Завдання: скласти програму для розв’язування задачі
Задача На автобазі 10 вантажних автомобілів «КрАЗ» Список [12, 8, 13,
9, 14, 10, 15, 16, 11, 18] містить значення маси вантажів (у тоннах), перевезених кожним автомобілем за добу
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Визначити:
а) загальну масу вантажу, перевезеного всіма автомобілями;
б) номер у списку автомобіля, що перевіз вантаж найбільшої маси;
в) кількість автомобілів, що порушили обмеження (15
т) на масу вантажу
Обладнання: комп’ютер зі встановленим середовищем програмування
Python
Хід роботи
Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.
У Python IDLE виберіть команду File → New File
1. Створіть змінну v типу список і надайте цій змінній значення,
що вказані в умові задачі
2. Запишіть оператор присвоєння змінній s значення суми елементів
списку v (скористайтеся функцією sum(list)) Запишіть оператор
для виведення значення змінної s
3. Запишіть оператор присвоєння змінній m значення найбільшого
елемента списку (скористайтеся функцією max(list)) Запишіть оператор для виведення значення змінної m
4. Запишіть оператор присвоєння змінній n індексу найбільшого
елемента списку (скористайтеся методом list.index()) Запишіть оператор для виведення значення змінної n
5. Для запобігання пошкодженню дорожнього покриття маса вантажу, що перевозить автомобіль не має перевищувати 15 тонн
Скористайтесь алгоритмом визначення кількості елементів із заданою властивістю (див § 7)
k = 0;
# Лічильник елементів із заданою властивістю
or item in v:
i item >0:
k = k+1
print('k = ', k)
6. Збережіть файл з іменем Практична2
Зробіть висновок: як опрацьовувати числові дані, що зберігаються
у списках.
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§ 10.

Графічні методи модуля tkinter

У мові Python існують різні способи роботи з графікою Так, ви
вже знайомі з черепашачою графікою, що реалізується засобами модуля turtle і дає змогу створювати яскраві зображення в окремому графічному вікні
Розглянемо, як працювати з зображеннями засобами модуля tkinter

Полотно для малювання
У tkinter зображення створюється в межах полотна — об’єкта класу
Canvas, який теж входить до модуля tkinter Тому, перш ніж записувати
оператори для малювання, потрібно створити полотно
Синтаксис створення об’єкта класу Canvas:
змінна = Canvas(батьківський_віджет, width = значення, height = значення)
де width — ширина полотна; height — його висота, виражені в пікселях
Створимо полотно розміром 500 × 500 пікселів:
rom tkinter import*
root = Tk()
canvas = Canvas(root, width = 500, height = 500)
canvas.pack()
Для задавання положення точок на полотні використовують координати Будь-яка точка може бути задана парою чисел (X, Y), де
Х — відстань від точки до лівого краю полотна, Y — відстань від
точки до верхнього краю полотна (рис 10 1)
1

(0, 0)
y

x

P(x, y)
(500, 500)
Рис. 10.1

Колір полотна — світло-сірий, за бажання можна змінити фон для
майбутнього малюнка за допомогою оператора
canvas.con g(bg = 'blue')
# blue замініть назвою потрібного кольору
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Об’єкт Canvas має низку методів, призначених для малювання точок, ліній, прямокутників, кіл, дуг, виведення тексту

Методи полотна anvas модуля tkinter
Розглянемо використання графічних методів полотна Canvas
Відрізок
Метод create_line креслить відрізок від точки з координатами (x1, y1)
до точки з координатами (x2, y2):
canvas.create_line(x1, y1, x2, y2)
2

Намалюємо лінію від верхнього лівого кута полотна до правого
нижнього кута:
canvas.create_line(0, 0, 500, 500)
Прямокутник
Метод create_rectangle малює незаповнений прямокутник, у якого
протилежні кути збігаються з точками (x1, y1) і (x2, y2)
Сторони прямокутника паралельні сторонам екрана:
canvas.create_rectangle(x1, y1, x2, y2)
3

Намалюємо квадрат зі стороною завдовжки 100 пікселів:
canvas.create_rectangle(220, 30, 319, 129)
Еліпс
(x1, y1)
Метод canvas.create_oval малює еліпс, вписаний у прямокутник, який задано координатами двох протилежних вершин (x1, y1) і (x2, y2)
(рис 10 2):
canvas.create_oval(x1, y1, x2, y2)
4

Намалюємо коло діаметром 100 пікселів:
canvas.create_oval(220, 30, 319, 129);
Багатокутник
Метод canvas.create_polygon малює багатокутник за координатами
його вершин (рис 10 3):
canvas.create_polygon(х1, у1, х2, у2, …, xn, yn)
5

Накреслити трикутник:
points = [10, 210, 100, 210, 100, 310]
canvas.create_polygon(points)

(x2, y2)
Рис. 10.2

(x2, y2)

(x3, y3)

(x1, y1)
Рис. 10.3
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За замовчуванням контури всіх об’єктів і заливка багатокутника
мають чорний колір
Щоб створити кольорові рисунки, до переліку параметрів графічних методів потрібно додати параметри ill (колір заливки) і outline (колір лінії) Можна також збільшити товщину лінії, задавши значення
параметра width
Щоб отримати багатокутник без заливки, слід обов’язково
задати значення параметра ill = ''
6

Намалюємо червоний круг з синім контуром завтовшки 3 пікселі:
canvas.create_oval(20, 30, 120, 130, ll = 'red', outline = 'blue', width = 3)

Виведення зображень із графічних файлів
Засобами tkinter можна вивести на полотно зображення з графічного файла Для цього потрібно ім’я графічного файла завантажити до
змінної за допомогою функції PhotoImage( ile = 'ім’я файлу') і викликати
метод create_image
7

Виведемо на полотно рисунок picture1.gi , який міститься в кореневому каталозі диску D:
my_image = PhotoImage( le = 'd:\\picture1.gi ')
canvas.create_image(0, 0, anchor = NW, image = my_image)
Параметр anchor визначає розташування риNW
N
NE
сунка на полотні Значення NW вказує на верхній
лівий кут полотна (рис 10 4)
Засобами tkinter можна завантажувати тільки
W
CENTER
E
зображення формату GIF (файли з розширенням .gi )
Методи canvas.create_... повертають числове значення — ідентифікатор створеного
об’єкта

SW

S

SE

Рис. 10.4

Його зручно зберегти в змінній для подальших дій із об’єктом:
ball = canvas.create_oval(10, 10, 30, 30) — змінна ball зберігатиме ідентифікатор круга
Ми розглянули найпростіші способи роботи з віджетом Canvas модуля tkinter За допомогою графічних методів Canvas можна створювати
рисунки як комбінацію геометричних фігур
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Питання для самоперевірки
1. Опишіть систему координат полотна Canvas
2. Опишіть алгоритм створення полотна Canvas
3. Як побудувати круг зеленого кольору радіусом 100, центр якого збігається з центром полотна?
4. Запишіть фрагмент програми для побудови трикутника з вершинами в точках (100, 100), (150, 100), (80, 70); колір ліній —
червоний, заливка відсутня
5. Як вивести на полотно зображення з графічного файла?
6. Складіть програми для побудови наведених малюнків (рис 10 5)

Рис. 10.5

Вправа 10
Скласти програму для заповнення полотна випадковими прямокутниками
У Python IDLE виберіть команду File → New File
1) Імпортуйте необхідні модулі:
rom tkinter import*
rom random import*
2) Створіть графічне вікно й додайте до нього полотно розміром
200 × 200
3) Опишіть функцію користувача draw_rectangle() для накреслення
прямокутника, координатами вершин якого є випадкові числа
Функція draw_rectangle() приймає аргументи width і height, і
будує прямокутник з випадковими координатами лівого верхнього кута в діапазонах (0, width) і (0, height):
de draw_rectangle(width, height):
x1 = randint(0, width)
y1 = randint(0, height)
x2 = x1+randint(0, width)
# x2, y2 отримуємо додаванням до
y2 = y1+randint(0, height) # x1, y1 випадкового числа
canvas.create_rectangle(x1, y1, x2, y2)

63

Розділ 1. Алгоритми та програми

4) З основної програми в циклі or 30 разів викличте функцію
draw_rectangle() Заповніть полотно чорними прямокутниками
з випадковими координатами вершин (рис 10 7):
or x in range(0, 30):
draw_rectangle(200, 200)
5) Змініть функцію draw_rectangle, додавши аргумент ill_color —
колір заливки прямокутника До переліку параметрів методу
create_rectangle додайте параметр ill і присвойте йому значення
ill_color Після запуску полотно буде заповнене кольоровими
прямокутниками (рис 10 8):

Рис. 10.7

Рис. 10.8

de draw_rectangle(width, height, ll_color):
x1 = randint(1, width)
y1 = randint(1, height)
x2 = x1+randint(1, width)
y2 = y1+randint(1, height)
canvas.create_rectangle(x1, y1, x2, y2, ll = ll_color)
c = ['red', 'green', 'blue', 'yellow']
# Вираз x%4 може набувати
or x in range(0, 30):
# значень 0, 1, 2, 3, що відповідає
draw_rectangle(200, 200, c[x%4]) # індексам елементів списку c
6) Змініть функцію draw_rectangle так, щоб малювалися кола з випадковими координатами

Комп’ютерне тестування
Виконайте тестове завдання 10 із автоматичною
перевіркою результату
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§ 11.

Створення анімації

В усіх програмах із використанням графіки ми часто бачимо ефекти анімації Анімація — це ілюзія руху об’єктів, яка досягається шляхом швидкої зміни зображень на екрані
Кожна із зображених на полотні фігур (див § 10) є окремим об’єктом, і завдяки цьому можна програмувати їх рух і взаємодію

Рух графічних об’єктів
Розглянемо методи, що знадобляться для переміщення об’єкта полотном
• Метод canvas.move переміщає графічний об’єкт, змінюючи значення його координат на задані величини:
canvas.move(item, x, y),
де item — ідентифікатор графічного об’єкта (створюється автоматично під час створення графічного об’єкта); x, y — значення
зміщення по горизонталі та вертикалі (у пікселях)
• Метод update() примусово оновлює зображення
• Метод time.sleep() затримує виконання програми:
time.sleep(t),
де t – величина затримки (в секундах)
1

Організуємо горизонтальний рух круга по полотну Перший створений об’єкт (круг) автоматично отримує ідентифікатор 1:
import time
rom tkinter import*
tk = Tk()
canvas = Canvas(tk, width = 400, height = 400)
canvas.pack()
canvas.create_oval(10, 10, 30, 30, ll = 'red')
or x in range(0, 60):
canvas.move(1, 5, 0)
# Переміщення об'єкта із ідентифікатором 1
tk.update()
time.sleep(0.05)
Блок коду в циклі or призначено для пересування круга по полотну Зокрема, команда canvas.move(1, 5, 0) пересуне об’єкт із ідентифікатором 1 (це і є круг) на 5 пікселів праворуч і 0 пікселів по вертикалі
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Для пересування ліворуч знадобилася б команда canvas.move(1, –5, 0)
Для руху по діагоналі слід змінювати одночасно координати х і у:
canvas.move(1, 5, 5)

Програмування реакції об’єктів на події
Можна зробити так, щоб об’єкт рухався у відповідь на подію, що
відбувається під час роботи програми — пересування миші, натискання зазначеної клавіші Для обробки події потрібно описати функцію,
а потім повідомити tkinter, що ця функція має викликатися кожного
разу, коли відбудеться зазначена подія Для встановлення зв’язку між
подією та її обробником існує метод bind_all():
canvas.bind_all('<подія>', функція),
де '<подія>' — текстова константа, системне ім’я події; функція — ім’я
функції-обробника події
2

Змусимо круг рухатися праворуч в разі натискання на клавішу зі
стрілкою «→» Опишемо функцію — обробник події:
de move_oval(event):
canvas.move(1, 5, 0)
Функція має єдиний аргумент event, через який передається інформація про подію Об’єкт event має властивість keysym, яка набуває значення відповідної клавіші Якщо натиснуто клавішу «→», це
означає, що відбулася подія '<KeyPress-Right>', і властивість event.keysym
отримує значення 'Right' (рис 11 1)
de move_oval(event):
...
event.keysym = 'Right'
canvas.bind_all('<KeyPress-Right>', move_oval)
Рис. 11.1

Програмний код виглядатиме так:
rom tkinter import*
de move_oval(event):
canvas.move(1, 5, 0)
tk = Tk()
canvas = Canvas(tk, width = 400, height = 400)
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canvas.pack()
canvas.create_oval(10, 10, 30, 30, ll = 'red')
canvas.bind_all('<KeyPress-Right>', move_oval)
3

Буде цікавіше змінювати напрямок руху круга, застосовуючи всі
чотири клавіші-зі стрілками В тілі функції move_oval() запрограмуємо зміну координат об’єкта залежно від того, яке значення
передане для аргумента event:
de move_oval(event):
i event.keysym == 'Up': canvas.move(1, 0, –3)
eli event.keysym == 'Down': canvas.move(1, 0, 3)
eli event.keysym == 'Le t': canvas.move(1, –3, 0)
else: canvas.move(1, 3, 0)
У функції move_oval() перевіряється, чи містить змінна keysym значення 'Up' Якщо так, викликається метод canvas.move(1, 0, –3), і круг
зміщується вгору Якщо ні, перевіряється, чи містить змінна keysym
значення 'Down', і, якщо так, робиться крок униз Так само опрацьовується значення 'Le t' Якщо жодна з трьох умов не виконалася, круг
зміщується праворуч Таким чином, при натисканні на клавішу об’єкт
пересувається в заданому напрямку
Далі повідомимо tkinter, що функцію move_oval() треба застосовувати для обробки чотирьох подій: натискань клавіш «вгору», «вниз»,
«ліворуч» і «праворуч»:
canvas.bind_all('<KeyPress-Up>', move_oval)
canvas.bind_all('<KeyPress-Down>', move_oval)
canvas.bind_all('<KeyPress-Le t>', move_oval)
canvas.bind_all('<KeyPress-Right>', move_oval)

Створення анімації з використанням графічних файлів
У мультфільмах ілюзія руху об’єктів створюється за рахунок послідовної зміни кадрів, кожний із яких фіксує чергову фазу руху
об’єкта
Використовуючи цей принцип, ми можемо запрограмувати рух
об’єктів на полотні Спочатку потрібно підготувати певну кількість
графічних файлів, які містять зображення фаз руху деякого об’єкта
Потім запрограмувати послідовне завантаження на полотно зображень
із цих файлів Між завантаженнями слід затримати виконання програми для того, щоб користувач встиг побачити чергове зображення
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4

Створимо анімацію Політ метелика із трьох кадрів Розглянемо кроки створення анімації
1 Підготуємо три графічних файли з зображеннями фаз руху метелика (рис 11 2) Імена цих файлів зберігатимуться у списку
anim (див програму)

1.gi

2.gi
Рис. 11.2

3.gi

2 Запишемо програмний код:
import time
rom tkinter import *
de play():
or i in range(3):
canvas.create_image(0, 0, anchor = NW, image = rames[i])
root.update()
# Оновлення полотна
time.sleep(0.1)
# Пауза на 0.1 секунди
root.a ter(0, play)
# Повторний виклик функції play()
root = Tk()
root.title('Політ метелика')
root.geometry('200x250')
canvas = Canvas(root, width = 200, height = 200)
canvas.place(x = 1, y = 1)
anim=['1.gi ', '2.gi ', '3.gi ']
# Список імен файлів
rames = []
# Читаємо дані зображень з файлів, імена
or name in anim:
# яких у списку anim, у список rames
rames.append(PhotoImage( le = name))
play()
root.mainloop()
Проаналізуємо опис функції play(), що призначена для організації зміни зображень В циклі or почергово викликом методу
create_image створюється зображення на основі графічних даних
чергового кадра зі списку rames
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Метод time.sleep(0.1) виконує затримку зображення на 0 1 секунди Метод root.a ter викликається для об’єкта root з аргументами:
0 мс; play, тобто зразу ж після завершення функція play() буде
викликана повторно, і зміна зображень продовжиться
3 Зберігаємо файл з програмним кодом і виконуємо програму
Отже, засоби бібліотеки tkinter дозволяють створювати програми
з анімаційними ефектами, а також додавати реакцію на дії користувача шляхом програмування обробки подій

Питання для самоперевірки
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Які функції використовуються для переміщення об’єкта по полотну?
Як запрограмувати реакцію об’єкта на подію?
Поясніть призначення параметрів функції:
canvas.bind_all('<KeyPress-Up>', step)
Опишіть кроки створення анімації
шляхом послідовної зміни зображень
Як зміниться Політ метелика (див приклад 4), якщо з коду вилучити виклик
методу time.sleep(0.1)?
Створіть програму, в якій по зоряному
небу рухається космічний зонд Кассіні
Рис. 11.3
(рис 11 3)

Вправа 11
Створити програму, в якій реалізовано рух
кульки по полотну Об’єкт має змінювати положення у відповідь на натискання клавіш
управління курсором, залишаючи слід на полотні (рис 11 4)
У Python IDLE виберіть команду File → New File
1) Підключіть модуль tkinter Створіть вікно програми і додайте полотно розміром 400 × 400:
rom tkinter import*
tk = Tk()
canvas = Canvas(tk, width = 400, height = 400)
canvas.pack()

Рис. 11.4
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2) Намалюйте у лівому верхньому куті черpos[0]
pos[2]
воний круг Ідентифікатор створеного круpos[1]
га зберігатиметься в змінній ball:
x, y
ball = canvas.create_oval(10, 10, 30, 30, ll = 'red')
Слід кульки утворюватимуть відрізки, що
сполучають центри послідовних положень pos[3]
круга
3) Для обчислення координат центра круга
Рис. 11.5
(рис 11 5) опишіть функцію midpoint:
de midpoint(pos):
# pos — список координат x1, y1, x2, y2
return[(pos[0]+pos[2])/2, (pos[1]+pos[3])/2]
4) Опишіть функцію move_oval() У ній будуть змінюватися координати круга залежно від того, яку клавішу натиснуто (параметр
event), а також малюватиметься відрізок між центрами круга
в початковому і кінцевому положеннях:
de move_oval (event):
step = 3
# Величина зміщення
P1=midpoint(canvas.coords(ball)) # Зберігаємо початкові координати
i event.keysym == 'Up': canvas.move(ball, 0, –step)
eli event.keysym == 'Down': canvas.move(ball, 0, step)
eli event.keysym == 'Le t': canvas.move(ball, –step, 0)
else: canvas.move(ball, step, 0)
canvas.create_line(P1, midpoint(canvas.coords(ball)))
5) Запишіть виклики функції canvas.bind_all для встановлення зв’язку між подіями «натискання на клавішу зі стрілкою
і функцією move_oval:
canvas.bind_all('<KeyPress-Up>', move_oval)
canvas.bind_all('<KeyPress-Down>', move_oval)
canvas.bind_all('<KeyPress-Le t>', move_oval)
canvas.bind_all('<KeyPress-Right>', move_oval)
Збережіть файл з іменем Vprava11 і випробуйте програму
6) Удоскональте програму: змініть товщину і колір сліду, який
залишає круг; додайте діагональні переміщення за допомогою
клавіш A, S, Z, X

Комп’ютерне тестування
Виконайте тестове завдання 11 із автоматичною
перевіркою результату
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§ 12.

Об’єктно-орієнтоване програмування

Як ви знаєте, мова Python є об’єктно-орієнтованою, тобто кожна
величина є об’єктом певного класу Добре спроектовані об’єкти — це
«будівельні блоки», з яких легше будувати складні програми

Опис класів та створення об’єктів
У 6 класі ви дізналися, як створити свій власний клас (тип)
об’єктів Опис класу розташовується на початку коду програми
Синтаксис опису класу:
сlass Ім’я_класу():
de __init__(sel , <перелік атрибутів (властивостей) класу>):
sel .змінна = значення
Метод __init__ називається конструктором класу Він автоматично
виконується під час створення кожного нового екземпляра на основі
даного класу Ім’я методу починається й закінчується двома символами
підкреслення У списку атрибутів (властивостей) класу першим має
бути параметр sel , він потрібен для зв’язку з конкретним об’єктом
Можна вважати, що клас — це своєрідна інструкція зі створення
екземплярів Створення об’єкта на основі класу називають створенням
екземпляра класа
Синтаксис команди створення об’єкта такий:
змінна = Ім’я_класу(перелік значень атрибутів)
Далі в програмі з’являється об’єкт, доступ до якого можна отримати за іменем змінної Об’єкт отримує атрибути його класу
Атрибути класу — це імена змінних, у яких зберігаються значення властивостей об’єктів
1

Опишемо клас Balloons, який представляє повітряні кульки Створимо об’єкт balloon — червону кульку висотою 10 см (рис 12 1)
class Balloons:
de __init__(sel , color, height, infated):
sel .color = color
sel . height = height
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sel . infated = infated
balloon = Balloons('red', 10, True)
Значення атрибутів об’єкта можна
вивести на екран:
print (balloon.infated)
Можна змінити значення атрибуту:
balloon.color = 'green'
Значення атрибуту можна присвоювати змінним:
myсolor = balloon.color

ballon.height = 10

ballon.color = 'red'
ballon.in lated = True
Рис. 12.1

2

Опишемо клас Ball, який представляє кола заданого радіусу, кольору і розташування на полотні Створимо два екземпляри класу:
rom tkinter import*
tk = Tk()
canvas = Canvas(tk, width = 500, height = 400)
canvas.pack()
class Ball:
de __init__(sel , canvas, x, y, color):
sel .canvas = canvas
sel .id = canvas.create_oval(x, y, x+20, y+20, ll = color)
ball1 = Ball(canvas, 10, 10, 'red')
ball2 = Ball(canvas, 50, 50, 'blue')

3

Створимо список із 10 об’єктів класу Ball із випадковими координатами і кольорами, що вибираються зі списку colors (рис 12 2)
class Ball:
de __init__(sel , canvas, x, y, color):
sel .canvas = canvas
sel .id = canvas.create_oval(x, y, x+20, y+20,
Рис. 12.2
ll = color)
sel .dy =2
list_ball = []
colors = ['red', 'orange', 'yellow', 'green', 'blue']
or i in range(10):
x = random.randint(10, 400)
# Діапазон координати залежить
y = random.randint(10, 350)
# від розмірів вікна
list_ball.append(Ball(canvas, x, y, colors[i%5]))
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Методи класу
Методи — це дії, які можуть виконувати об’єкти даного класу
Методи можуть змінювати властивості (значення атрибутів) об’єкта,
виконувати інші дії над об’єктами Змінюючи атрибути, пов’язані
з екземпляром класу, ми можемо змінювати стан об’єктів у програмі
Синтаксис заголовка методу класу:
de ім’я_методу(sel ):
Замість параметра sel у разі виклику методу підставляється ім’я
конкретного об’єкта
Від звичайної функції метод класу відрізняється наявністю параметра sel , опис методу класу розташовується в описі класу
Виклик методу для конкретного об’єкта в основному блоці програми має вигляд: об’єкт.ім’я_методу(...)
У разі виклику методу класу до нього автоматично передається
змінна екземпляра — інформація про об’єкт, який викликає метод
4

Додамо до опису класу Balloons метод boom(), який виконується,
якщо кулька лопнула (рис 12 3)
class Balloons:
Пшшшш
de __init__(sel , color, height, infated):
sel .color = color
balloon.in lated = False
sel .height = height
balloon.height = 0
sel .infated = infated
de boom(sel ):
Рис. 12.3
print('Бабах! Пшшш...')
sel .infated = False
sel .height = 0
balloon = Balloons('red', 10, True)
balloon.boom()
# Виклик методу boom() для об’єкта balloon
print (balloon.infated)
# Буде надруковано False

Принципи об’єктно-орієнтованого програмування
Поняття класу та об’єкта є основою об’єктно-орієнтованого програмування (ООП) Програма створюється як деяка сукупність об’єктів,
які взаємодіють між собою ООП базується на трьох основних принципах: інкапсуляція, успадкування та поліморфізм Розглянемо сутність
цих принципів
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balloon.color = 'red'
Ви вже знаєте, що списки дозволяють об’єднувати змінні (дані), а для
об’єднання фрагментів коду в окремий
ОБ’ЄКТ = АТРИБУТИ + МЕТОДИ
блок застосовуються функції Об’єкти
ж дозволяють об’єднувати функції (меballoon.boom()
тоди класу) і дані (змінні, що зберігаРис. 12.4
ють значення атрибутів) (рис 12 4)
Інкапсуляція — це об’єднання в межах класу певних даних і методів для роботи з ними Наприклад, ми описали клас Balloons, що
представляє повітряні кульки і містить дані про кульку (колір, висота,
«надутість»), і методи (змінити значення атрибутів в разі проколювання кульки, збільшити розміри кульки тощо) При цьому клас стає
новим типом даних у програмі, і ми можемо створювати об’єкти —
змінні цього нового типу
Успадкування — це можливість створення нового класу (нащадка)
на базі наявного (базового)
Розглянемо такі поняття, як «людина», «учень» Будь-яка людина
має ім’я, прізвище, вік, інші загальні характеристики Учень також
має ім’я, прізвище, вік, але, крім цього, він має додаткові характеристики: навчальний заклад, клас, середній бал успішності
З точки зору наслідування клас Учень є нащадком класу Людина
Таким чином, клас-нащадок містить ті самі атрибути й методи, що
й базовий клас Але при цьому його можна розширити через додавання нових методів і атрибутів Це позбавляє необхідності починати
створення класу-нащадка «з нуля» — описувати атрибути й методи,
успадковані від базового класу
5 На основі базового класу Animal (тварина) створимо два класи-нащадки: Dog (собака) і Cat (кіт), які мають власні методи
class Animal():
de __init__(sel , name):
sel .name = name
de breathe(sel ):
print(sel .name, 'дихає')
de eat_ ood(sel , ood):
print(sel .name, 'їсть', ood)
class Dog(Animal):
de guard(sel ):
print(sel .name, 'охороняє')
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Мурчик дихає
class Cat(Animal):
Мурчик їсть рибку
de catchmouse(sel ):
Сірко їсть кістку
print(sel .name, 'ловить мишу')
Сірко охороняє
dog1 = Dog('Cірко')
Мурчик ловить мишу
cat1 = Cat('Мурчик')
>>> |
cat1.breathe()
#
Об’єкти класів-нащадків можуть
cat1.eat_ ood('рибку')
викликати метод базового класу
dog1.eat_ ood('кістку')
dog1.guard()
# Відправляємо собаку охороняти
cat1.catchmouse()
# Відправляємо кота на полювання
Поліморфізм — це різна поведінка методу в різних класах Методи з однаковим іменем, описані в різних класах, можуть виконувати
різні дії
6

Опишемо класи Triangle (трикутник) і Square (квадрат) Додати до
описів класів метод для обчислення площі фігури
class Triangle:
de __init__(sel , width, height):
sel .width = width
sel .height = height
de getArea(sel ):
area = sel .width*sel .height/2.0
return area
class Square:
de __init__(sel , size):
Метод getArea() присутній
sel .size = size
в обох класах
de getArea(sel ):
area = sel .size*sel .size
return area
myTriangle = Triangle(4, 5)
mySquare = Square(7)
s_triangle = myTriangle.getArea()
# Виклик методу класу Triangle
print (s_triangle)
# Буде надруковано 10.0
s_square = mySquare.getArea()
# Виклик методу класу Square
print (s_square)
# Буде надруковано 49

7

Опишемо метод voice (голос) для класів Dog і Cat
class Dog(Animal):
de voice(sel ):
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print(sel .name, 'Гав-гав')
class Cat (Animal):
de voice(sel ):
print(sel .name, 'Няв-няв')
cat1.voice()
dog1.voice()

Мурчик Няв-няв
Сірко Гав-гав

Питання для самоперевірки
1. У чому різниця між класом і його екземпляром?
2. Якими атрибутами ви б описали об’єкт Автомобіль, якщо в програмі моделюється: а) робота автосалону; б) автоперегони?
3. Проаналізуйте фрагмент програмного коду Які принципи ООП
використано під час складання цього коду?
class Figura:
de __init__(sel , x):
sel .x = x
class Kolo(Figura):
de S(sel ):
return 3.14*x*x
class Kvadrat(Figura):
de S(sel ):
return x*x
kolo1 = Kolo(5)
kvadrat1 = Kvadrat(5)
4. Опишіть клас Car(), що містить атрибути кількість пального, пройдений шлях Додайте до опису класу Car() метод для зміни значення пробігу

Вправа 12
Запрограмувати рух об’єктів класу Ball по вертикалі з відбиттям від меж вікна
У Python IDLE виберіть команду File → New File
1) Імпортуйте необхідні модулі:
rom tkinter import*
rom random import*
rom time import*
2) Створіть вікно програми і додайте полотно розміром 500 × 400
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3) Створіть клас Ball() з атрибутами x, y (координати правого верхнього кута прямокутника, в який уписано овал) і color (колір
кульки)
class Ball:
de __init__(sel , canvas, x, y, color):
sel .canvas = canvas
sel .id = canvas.create_oval(x, y, x+50, y+50, ll = color)
sel .dy =2
4) Додайте до опису класу Ball метод, який буде перевіряти, чи
дійшов об’єкт до межі вікна, і змінювати напрямок руху
de ruh(sel ):
pos = canvas.coords(sel .id)
i pos[1] > 348: sel .dy = –1*sel .dy
i pos[1] < 2: sel .dy = –1*sel .dy
5) Створіть список із 10 об’єктів класу Ball із випадковими
координатами:
list_ball = []
colors = ['red', 'orange', 'yellow', 'green', 'blue']
or i in range(10):
x = randint(10, 400)
y = randint(10, 350)
list_ball.append(Ball(canvas, x, y, colors[i%5]))
6) У нескінченному циклі організуйте перегляд усього списку
об’єктів, виклик методу ruh() для кожного елемента списку і виклик методу canvas.move() із новими координатами
while True:
or i in range(len(list_ball)):
list_ball[i].ruh()
canvas.move(list_ball[i].id, 0, list_ball[i].dy)
tk.update()
# Оновлення полотна
sleep(0.02)
# Затримка виконання програми
tk.mainloop()
Збережіть програмний код з іменем Vprava12 і виконайте
програму

Комп’ютерне тестування
Виконайте тестове завдання 12 із автоматичною
перевіркою результату

77

Розділ 1. Алгоритми та програми

Практична робота 3

Моделювання руху об’єктів
Завдання: скласти ігрову програму Ловець бульбашок
На ігровому полотні кожні 0,2 с
виникають бульбашки (рисунок)
Гравець знищує бульбашки, клацаючи їх Якщо кількість бульбашок у вікні перевищує 30, гра
припиняється
Обладнання: комп’ютер зі встановленим середовищем програмування Python
Хід роботи
Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.
У Python IDLE виберіть команду File → New File
1. Завантажте модулі, потрібні для реалізації руху об’єктів Створіть
вікно програми і додайте полотно розміром 800 × 500:
2. Створіть глобальну змінну num — лічильник «упійманих» бульбашок:
num = 0
3. Створіть клас Bub() з атрибутами id (автоматично створюваний
ідентифікатор об’єкта), r (радіус бульбашки), dx, dy (величини зміщень за осями під час руху)
4. Створіть список об’єктів класу Ball():
my_bub = list[]
5. Опишіть функцію create_bubble(), в тілі якої випадково задаються
координати й радіус бульбашки Ідентифікатор створеного овалу
зберігається в змінній id1 Змінна dx отримує випадкове значення
з проміжку [–2; 1], що задає напрямок руху бульбашки Додайте
об’єкт id1 до списку my_bub
de create_bubble():
r = randint(10, 20)
x = randint(20, 780)
y = randint(20, 480)
id1 = canvas.create_oval(x–r, y–r, x+r, y+r, outline = 'white')
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dx = randint(–2, 2)
my_bub.append(Bub(id1, r, dx, dx+1))
6. Опишіть функцію move_bubble(): кожен об’єкт зі списку my_bub
змінює координати на свої значення dx, dу:
de move_bubbles():
or i in my_bub:
canvas.move(i.id, i.dx, i.dy)
7. Опишіть функцію get_coords(id_num), у якій визначаються координати центра круга (рис 11 5):
de get_coords(id_num):
pos= canvas.coords(id_num)
x = (pos[0]+pos[2])/2
y = (pos[1]+pos[3])/2
return x, y
8. Опишіть функцію clean_up_bubs(), у якій для кожного елемента
списку перевіряється, чи не виходить він за межі вікна Якщо
виходить, відбувається зміна знака dx і/або dу:
de clean_up_bubs():
or i in my_bub:
x, y = get_coords (i.id)
i x<20 or x>780:
i.dx = –1*i.dx
i y<20 or y>480:
i.dy = –1*i.dy
9. Опишіть функцію click(event) для обробки події клацання об’єкта
Коли відбувається ця подія, бульбашка вилучається з вікна,
і об’єкт із відповідним ідентифікатором вилучається зі списку
Значення лічильника num збільшується на 1 і виводиться до заголовка вікна
de click(event):
global num
x = event.x
y = event.y
or i in range(len(my_bub)–1):
x1, y1 = get_coords(my_bub[i].id)
i (abs(x–x1)+abs(y–y1))/2<my_bub[i].r:
canvas.delete(my_bub[i].id)
del my_bub[i]
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num = num+1
window.title(num)
return
10. Після описів усіх функцій в основній програмі запишіть виклик
методу canvas.bind() для встановлення зв’язку між подією клацання об’єкта та функцією click:
canvas.bind('<1>', click)
11. Організуйте перегляд всього списку і виклик методів move_
bubbles(), clean_up_bubs() для кожного елемента списку поки довжина списку об’єктів не досягне 30
while len(my_bub)<30:
i randint(1, 20) == 1:
create_bubble()
# Кулька створюється в 1 випадку з 20
move_bubbles()
clean_up_bubs()
window.update()
# Оновлення полотна
sleep(0.02)
window.title('GAME OVER Ваш результат – ' + str(num))
canvas.unbind('<1>')
# Припинення обробки подій
12. Змініть періодичність виникнення кульок Додайте до кульок заливку Збережіть програмний код з іменем Практична3 і випробуйте програму
Зробіть висновок: чому для моделювання руху графічних об’єктів
доречно використовувати методи ООП.
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