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எழில் - பபொது பயன்பொட்டிற்கும, 
ப, வெளிவெளியளியீடு நோகடொக்கியிய ச, வெொல்கியளும

கியருணொகியரன் கியநோகணசன், கியிநோகரச்குமாொர் ரொமாரொச, அருண்ரொம ஆத்மாசரன், மாற்றும 

முத்து அண்ணொமாலை.���அ.

எழில் பமாொழி அறக்கியட்டலை.���ளி, சொன் ஓநோகச, கியொஅிஃநோகபொர்னவெளியொ.

சருக்கியம
எழில் ஒரு தமாிழ் கியண கணினவெளி பமாொழி [1-3]-  இந்த தமாிழ் கியண கணினவெளி பமாொழி என்னும பட்டியநோகஅ ஆநோகரொக்கியியமாொகிய 

Clj-Thamil  நோகபொன்ற திட்டங்கியளிவெளினொல் [4],  , வெளிரும ஒரு நோகடொக்கியில் உள்ளிது.  பஅ ஆண்டுகியள் பதொடர் 

முயற்சியொலும,  அனுப, வெத்தினொலும தற்நோகபொது எழில் பமாொழி ஒரு பபொது ப, வெளிவெளியளியீட்லை.���ட அலை.���டயும 

டிலை.���அய கணில் உள்ளிது. இந்த தருணத்தில் எழில் கியடந்த பொலை.���தலை.���யயும, சந்தித்த ப, வெற்றி நோகதொல், வெ கணிகியலை.���ளியும, 

ச, வெொல்கியலை.���ளியும ஒரு , வெரஅொற்று பொர்லை.���, வெக்கும, பபொறியொளிர் திறனொய்வுக்கும ஆ, வெணப்படுத்தும நோகடொக்கியில் 

இந்த கியட்டுலை.���ர அலை.���மாயும.

எழில் பமாொழி இலை.���டமுகியம
பஅ , வெழிகியளிொகிய எழில் பமாொழிலை.���ய இலை.���ணயம , வெழி , வெழங்கிய முற்பட்நோகடொம.  இதில் முதல் முயற்சி [1] 

சயமாொகிய மாடிக்கியண கணினவெளிய கணில் ஒரு web server  டிறு, வெ கணி;  அடுத்து ezhillang.org  என்ற தளித்தில் இலை.���ணயம , வெழி 

எழில் பமாொழிலை.���ய , வெழங்கியி,  நோகமாலும இந்த [2-3]  இலை.���ணய, வெழி இலை.���டமுகியத்லை.���த syntax  highlighting  மூஅமும 

நோகமாமபடுத்தி பகியொடுத்நோகதொம. ஆனொல் கியிலை.���டத்த தொக்கியநோகமாொ மாிகிய குலை.���றவு; எங்கியளுக்கும server நோகமாற்பொர்லை.���, வெக்கு 

நோக, வெலை.���அ அதிகியம. முக்கியியமாொகிய எழில் பமாொழி பசன்றலை.���டய நோக, வெண்டிய சிற்றூர் மாொண, வெர்கியளுக்கு கியண கணினவெளியும 

கியிலை.���டயொது,  இலை.���ணயமும கியிலை.���டயொது.  இதலை.���ன உணர்ந்த ப கணின் எழில் பமாொழிலை.���ய கியண கணினவெளிய கணில் மாட்டும 

நோகதலை.���, வெப்படும அளிவுக்கு இலை.���டமுகியத்லை.���த பகியொடுக்கும படி , வெடி, வெலை.���மாக்கிய முற்பட்நோகடொம.  இதுநோக, வெ “எழுதி” 

(படம:3). 

பமான்பபொருள் ப, வெளிவெளியளியீடு 
ஒரு பமான்பபொருள் , வெடி, வெலை.���மாப்லை.���ப தொண்டி,  இயக்கும டிலை.���அய கணில் இருக்கும என்றொலும அதலை.���ன பபொது 

ப, வெளிவெளியளியீடு என்று , வெரும  பபொழுது ஒரு பட்டியஅிட்டு அதனவெளில் உள்ளி குணொதிசயங்கியலை.���ளியும, 

சிறப்பமசங்கியலை.���ளியும சரி, வெர நோக, வெலை.���அபசய்கியிறதொ என்றும பரிநோகசொதித்து ப, வெளிவெளிய கணிடு, வெது மாிகிய முக்கியியமாொன 

கியண கணினவெளி பபொறிய கணியல் , வெளிர்ச்சி டிலை.���அ.  இந்த டிலை.���அலை.���ய எட்ட எழில் [படம : 1,2]  பமாொழிய கணில் பஅ படிகியள் 

இந்த ஆண்டு எடுக்கியப்பட்டது. முக்கியியமாொகிய Windows, Linux இயங்கு தளிங்கியளிவெளில் எழில் திரட்டி - “எழுதி” என்ற 

இலை.���டமுகியம [படம: 3, 5] -  தயொர் டிலை.���அய கணில் பயன்டுத்தும , வெலை.���கிய நோகசய்த்நோகதொம.  நோகமாலும Android  தளித்தில் 

ஒரு “எழில் லை.���கியநோகயடு”  [படம 4]  என்ற குறுஞ்பசயஅி (mobile  app)  ஒன்லை.���றயும பலை.���டத்துள்நோகளிொம.  இந்த 

நோக, வெலை.���அய கணில் டொங்கியள் சந்தித்த ச, வெொல்கியலை.���ளியும பற்றி இந்த கியட்டுலை.���ரய கணில் பதிவு பசய்கியிநோகறொம.  எழில் 



தமழ இண�ய ம
ந
ட (2017, ட�
ர
ணட�
, கன�
)

பமாொழிலை.���ய ப, வெளிவெளியளியீடு பசய்ய பங்கியளிவெளித்த அலை.���ன, வெருக்கும எங்கியளிது டன்றிகியள் - எங்கியளிது முன்நோகனற்றத்லை.���த 

பட்டியல் 1-இல் பொர்க்கியஅொம:

Project Stars Language closed 

issues

open 

issues

pull 

requests

Fork Contributors

Ezhil-Lang 78 Python 100 93 59 35 11

பட்டியல் 1:Github-இல்  எழழில் ம மொழழி பங்களகளிப்பு தளத்தழின் புள்ளகளிவிவர பட புள்ளிவிவிவர படர பட்டியலில்�����ழில்
எழில் பமாொழி பஅ ஆண்டுகியளிொகிய ஆலை.���மா நோக, வெகியத்தில் இதன் , வெளிர்ச்சி பதொடர்ந்து , வெந்திருக்கியிறது; 

இருந்தொலும , வெளிர்ச்சிலை.���ய டிரல் , வெரிகியளிவெளில் எண்ணமுடியொது -  பமாொழிய கணின் தொக்கியத்திலும,  கியலை.���டசி 

பயனொளிர்கியளிவெளிடத்திலும மாட்டுநோகமா கியொண முடியும.

       
படம 1: எழுதி பசயஅி பதொடக்கிய படம.        படம 2: எழில் பமாொழி சின்னம.

எழில் பமாொழிலை.���ய இப்படி சிறு, வெர் சிறுமாியர் பபொது பயன்பொட்டிற்கும,  அ, வெர்கியளுக்கு கியற்று, வெ கணிக்கும 

ஆசிரியர்கியளுக்கு நோகதலை.���, வெப்படும எழில் பமாொழி , வெ கணிளிக்கியம,  கியண கணிலை.���மா பொடங்கியள்,  , வெ கணிளிக்கிய உலை.���ர, 

நோகபொன்ற, வெற்லை.���ற தயொர் பசய்து  கியல், வெ கணி நுகியர்நோக, வெொர்க்கு இணங்கிய பசய், வெநோகத முக்கியியமாொன நோக, வெலை.���அ.  எழில் 

பமாொழிலை.���யநோகய டிரல்படுத்தி,  பரிநோகசொதிக்கும நோக, வெலை.���அலை.���ய தொண்டி,  இந்த எழில் பமாொழி கியல், வெ கணி 

பள்ளிவெளிக்கூடங்கியளிவெளில் இஅகு, வெொகிய எழிலை.���அ புகியட்ட நோகதலை.���, வெயொன அமசங்கியள் அலை.���னத்லை.���தயும பமான்பபொருள் 

ப, வெளிவெளியளியீட்டு ரீதிய கணில் அளிவெளிக்கிய இங்கு முயல்கியிநோகறொம. 

https://github.com/Ezhil-Language-Foundation/Ezhil-Lang
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படம 3: எழுதி - எழில் பமாொழி பசயஅி உத்தொரணங்கியளுடன் பயனர் இலை.���டமுகியம

எழில் கியற்கிய பய கணிற்சி பொடங்கியள்
தமாிழில் டிரல் எழுது புத்தகியம [5.1],  யூடியூப் கியொபணொளிவெளிகியள் [5.2]  நோகபொன்ற, வெற்லை.���ற தயொரித்து ப, வெளிவெளிய கணிட்டும 

எழில் பமாொழிலை.���ய பய கணிஅ , வெழி, வெகுத்துள்நோகளிொம.  கியொபணொளிவெளிய கணில் கியிட்டதிட்ட 35min  டிமாிடங்கியள் பய கணிற்சி [5.2]-

இல் இஅ, வெசமாொகிய உள்ளிது. இதலை.���ன எழுதி என்கியிற பமான்பபொருளிவெளில் இயக்கியி கியொபணொளிவெளிலை.���ய கியண்டபடிநோகய 

படிக்கியஅொம. இலை.���தயும பதொடர்ந்து , வெழங்கியி , வெரு, வெது எங்கியள் குறிக்நோககியொள். படம 3. -இல் கியொட்டியபடி எழுதி 

பசயஅிய கணில் கியிட்டத்தட்ட 175  இக்கும கூடுதஅொகிய டிரல் உதொரணங்கியள் உள்ளின.  படம 5.  இல் எழில் 

பமாொழிய கணில் LOGO நோகபொன்ற படங்கியள் , வெலை.���ர, வெலை.���த எடுத்துக்கியொட்டொகிய பசய்துள்நோகளிொம. 

இலை.���ணய தளித்தில் சிக்கியல்கியள் 
எழில் பமாொழிய கணில் இலை.���ணய தளிம http://ezhillang.org மாற்றும http://urbantamil.com என்ற இரு தமாிழ் பமாொழி சொர்ந்த 

தளிங்கியள் AWS Amazon நோகமாகிய கியண கணினவெளிய கணில் இயங்கியி , வெந்தன. ஆனொல் எழில் பமாொழி “கூடம” இலை.���ணயம , வெழி 

எழில் [3]  என்றபடி உங்கியள் உஅ, வெ கணிய கணில் இருந்நோகத எழில் பமாொழிலை.���ய கியற்று பகியொள்ளிஅொம என்றபடி உள்ளி 

சலுலை.���கிய , வெழியொகிய தக தீய, வெர்கியள் எழில் பமாொழி இலை.���ணயத்லை.���த அக்படொநோகபர் 2016  பதொடங்கியி தரகியர்த்தனர். 

இதன்ப கணின் மூன்று மாொதங்கியளுக்கு இந்த இலை.���ணயதளிங்கியள் இரண்டும  பசயஅற்று கியிடந்தன.  இன்றும, 

இதன்ப கணின்,  கூடம என்ற இலை.���ணயம , வெழி எழில் என்ற நோகசலை.���, வெலை.���ய டிறுத்திநோகனொம;  urbantamil.com  என்ற 

இலை.���ணயதளிம முழுதொகிய தொக்கியப்பட்டு முடங்கியியது.

http://urbantamil.com/
http://ezhillang.org/
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இலை.���ணயத்தில் மாின்னு, வெபதல்அொம பபொன்னல்அ என்றும பொதுகியொப்பொகிய பசயஅிகியலை.���ளி டிறு, வெநோக, வெண்டும, 

பசயஅிகியலை.���ளி பொதுகியொக்கியநோக, வெண்டும என்பது ஒரு கியடினமாொன பொடத்லை.���த கியற்நோகறொம.

திறன்நோகபசிய கணில் எழில்
தற்நோகபொதய கியொஅத்தில் எங்கும லை.���கியநோகபசிகியள் திறன்நோகபசியொல் மாொற்றம அலை.���ட, வெதனொல் இந்த ஒரு இயங்கு 

தளித்திலும மாொண, வெர்கியலை.���ளி பசன்றலை.���டய எழில் பமாொழி லை.���கியநோகயடு என்ற ஒரு பசயஅிலை.���ய உரு, வெொக்கியிநோகனொம. 

இது இலை.���ணயதளித்தின் தொக்குதலுக்கு முன்நோகப இலை.���ணயத்தில் server-கியலை.���ளி நோகமாமபடுத்து, வெதும ச, வெொஅொகிய 

உள்ளிலை.���த கியண்டு டொங்கியள் திட்டமாிட்ட ஒன்று; இலை.���ணய தளிம பசயலுற்றப கணின் இந்த முயற்சிய கணில் மாிகியவும 

கிய, வெனம பசலுத்துகியிநோகறொம.

தற்நோகபொது “எழில் லை.���கியநோகயடு”  என்ற பசயஅிலை.���ய டக தீங்கியள் பரிநோகசொதலை.���ன முலை.���றய கணில் Google  Play  Store-இல் 

இருந்து பபறஅொம [6].  இது December,  2016  அன்று ப, வெளிவெளிய கணிடப்பட்டு 40-50  டபர்கியளிொல் தங்கியள் 

லை.���கியநோகபசிய கணிநோகஅநோகய எழில் பமாொழிலை.���ய பய கணின்று,  இலை.���ணயம , வெழி ezhillang.org  “கூடம”  , வெழி டிரல்கியலை.���ளி 

இயக்கியியும எழில் பமாொழிலை.���ய பழகியஅொம.  தற்நோகபொது “கூடம”  இயக்கியத்தில் ச, வெொல்கியள் உள்ளிதொல் இந்த 

பசயஅிலை.���ய முழு , வெக தீச்சில் ப, வெளிவெளிய கணிட, வெ கணில்லை.���அ. இதற்கும தக தீர்வு கியொண்நோகபொம என்பதில் எங்கியளுக்கு டமப கணிக்லை.���கிய 

உண்டு.  எழில் லை.���கியநோகயடு பசயஅிலை.���ய முதல் படியொகிய கியருணொகியரன் கியநோகணசன் உரு, வெொக்கியி,  எங்கியளுடன் 

இதலை.���ன ப, வெளிவெளியளியீட்டு டிலை.���அக்கு பகியொண்டு, வெந்தொர். இ, வெர் , வெருங்கியொஅ பபொறியொளிர், பழகும மாொண, வெர்.

படம 4 (இடது): எழில் பமாொழி “எழில் லை.���கியநோகயடு” ஆண்ட்ரொய்டு லை.���கியநோகபசி பசயஅி.

படம 5 (, வெஅது): எழுதி பசயஅிய கணில் சதுரத்தில் இருந்து சழற்சி , வெலை.���ர, வெது டிரல்.

எழுதி இலை.���டமுகியம பரிநோகசொதலை.���ன, தரப்படுத்தல்
ப, வெளிவெளியளியீடு பசய்யும முன் ஒரு பமான்பபொருளிவெளில் சிஅ , வெழிமுலை.���றகியலை.���ளி 

ப கணின்பற்று, வெது பபொறிய கணியல் டலை.���டமுலை.���ற.

1. தனவெளி பரிநோகசொதலை.���ன (unit tests)
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2. கூட்டு பரிநோகசொதலை.���ன (integration tests)

3. இயங்குதளிம டிறு, வெல் பரிநோகசொதலை.���ன (operation system installation tests)

4. பயனர் இலை.���டமுகியம பரிநோகசொதலை.���ன (user interface testing)

இலை.���, வெ எல்அொ, வெற்லை.���றயும பசய்தொல் ஒரு டல்அ பமான்பபொருலை.���ளி தரமாொகிய 

உரு, வெொக்கியஅொம என்பது கியண கணினவெளிய கணியஅில் டலை.���டமுலை.���ற புரிதல்.  இ, வெற்லை.���ற 

எழில் பமாொழிய கணில் படி 1, 2,  நோகபொன்ற, வெற்லை.���ற நோகடரடியொகியநோக, வெ எழில் source code 

இல் continuous  integration  , வெழி [7]  பசய்துள்நோகளிொம;  அடுத்த படி 3,  4 

பரிநோகசொதலை.���னகியலை.���ளி லை.���கிய, வெழி பசய்நோகதொம. 

எங்கியளுக்கு பதரிந்த, வெலை.���ர “எழுதி”  பமான்பபொருலை.���ளி பரிநோகசொதலை.���ன பசய்தும, 

ப கணின்னூட்டங்கியலை.���ளி அணுகியியும ஒரு தரமாொன பமான்பபொருலை.���ளி 

உரு, வெொக்கியியுள்நோகளிொம என்பது டமப கணிக்லை.���கிய.  பமான்பபொருளிவெளில் ப கணிலை.���ழ/, வெழு 

இல்அொத பமான்பபொருள் என்பநோகத இல்லை.���அ. இதில் உள்ளி பபொறிய கணியல் சிக்கியல் 

(complexity)  லை.���கியயொள், வெதற்கு ஒரு மானவெளிதர் நோகதலை.���, வெ –  இதலை.���ன முழுதுநோகமா 

பசயற்லை.���கிய நுண்ணறி, வெொல் (A.I.)  தொனவெளியங்கியி படுத்தமுடியுமாொ என்பது 

கியொஅத்தொல் மாட்டுநோகமா பசொல்அக்கூடிய நோககியள், வெ கணி.

அடுத்த கியட்டம - முடிவுலை.���ர
எழில் எங்நோககிய நோகபொகியிறது என்பலை.���த பற்றி நோகயொசித்துள்நோகளிொம [8]; இதன்படி ஒரு 

தரமாொன எழுதிலை.���ய உரு, வெொக்கியியுள்நோகளிொம. இதலை.���ன சரி, வெர , வெ கணிளிமபரம பசய்து, 

மாொண, வெர்கியளுக்கு பய கணிற்சி அளிவெளிப்பது அடுத்த கியட்டம.  எழில் பமாொழி இப்நோகபொது 

பய கணிற்சிக்கு தயொர்,  ஆனொல் மாொண, வெர்கியளும,  ஆசிரியர்கியளும,  பள்ளிவெளிகியளும 

தயொரொ ?  அ, வெர்கியள் நோகதலை.���, வெகியலை.���ளி எழுதி மாட்டும எழில் அண கணி சந்திக்குமாொ 

என்பது கியளித்தில் அறிந்துபகியொள்ளி நோக, வெண்டிய உண்லை.���மா.  அதன்ப கணின் ஒருடொள் 

எழில் பமாொழியும தமாிழகியபமாங்கும தரப்படுத்தப்படும டொள் கூட , வெரும 

என்பதும எங்கியள் குறிக்நோககியொள். 
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