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1 நரலாககம எனறால எனன ?
நாம நணபரகளடன உைரயாட, பழக, ோபசசெமாழ ோதைவ. அைதபோபால, கணனயடன உைரயாட, 
பழக நமகக எனன ோதைவ ? எனற ோகளவககான வைடோய நரலாககம. ஆைண எனபத பனபறற 
நடகக ோவணடய வத எனற ெபாரள. ஆைண எ னப ைதக கடடைள ('command') எனறம 
ெசாலலலாம. நரல எனபத கணன இயஙகோவணடய ஆைணகளன ெதாகபப, அவவளவ தான. 

ஒர வடைட எபபடக கடட ோவணடம எனற ெசாலலத ோதைவபபடம மலவைரபடதைதப (blueprint) 
ோபானறத, இவவாைணகள. மலவைரபடம இனறக கடடடதெதாழலாளகக, க டட மா ன (கடடட 
வடவைமபபாளரன(architect)யன ோதைவைய அறய இயலாத. நரல இலலாமல, கணனகக எனன 
ெசயவத எனற ெதரயாத.

உஙகள ோதைவகோகறப நரைல உரவாககம ெசயோல, நரலாககம.

நரலாகக உதவம ெமாழையக, கணனெமாழ எனலாம.

நரலெமாழையக கறபத, மனதரகள ோபசம ெமாழகைளக கறபைதப ோபானறததான . மதலல 
அடபபைடக கறகளல (அ, ஆ, இ..) இரநத ெதாடஙகோவாம. அககறகைளக ெகாணட ெசாறகள, 
ெசாறெறாடரகள மறறம கணனையப பணகக நாம இட ோவணடய கடடைளகள வைர படபபடயாக 
நாம எளதல கறக மடயம.

உஙகள கணனயடம "ஒர படம எட" , இ லைல "ஞாயற மாைல 5 மண அளவல எனைன எழபப" 
எனற ெசானனால அதறகப பரயமா ? ோநராகச ெசானனால பரயாத. காரணம கணனயல அதறக 
ஒர தனபபடட ெமாழோய பரயம - இதைன "machine language" இயநதர ெமாழ எனற கறலாம. 
சராசரயாக இபபடக கணனயடம ோபசவதறக இயநதர ெமாழ எனபத பதல கணன நரலாகக 
ெமாழ மக மககயமானத.

கணன சறற ெசலல நாயககடட ோபால நடககம; நலல ோதாழைம, நடப எலலாம அளககம ஆனால 
அதைன ஒனற ெசயய ைவககோவணடம எனறால படப படயாகச ெசாலலக ெகாடகக ோவணடம. அயல 
ெமாழகள - கோரககம, இசபபானயம, சனம, பெரஞச, ஆஙகலம - ோபால கணனயலம நரலாகக 
ெமாழகள பல உளளன. இநத ெமாழகளல உளள ெபாத அமசஙகள ோபாலோவ கடடைள (imperative), 
ெசயலோநாகக (functional) மறறம ெபாரளோநாகக (object oriented) கணன ெமாழகளலம ெபாத 
அமசஙகள  உளளன. 

இநதப பததகம உஙகளகக ரப கணன ெமாழ கறறகெகாளள உதவம; இநதத ோதரசச 
வரஙகாலததல மறற கணன ெமாழகைளககறகப பயனளககம.

இநதப பததகததல மதல அதயாயஙகள பனவரம அததயாயஙகைள ெதளவ படததம வைகயல 
அதகமான சககல அளவல அைமககபபடடளளத. நாம இபோபாத எளதான சல சநதைனகளடன 
ெதாடஙகோவாம.

மழஎண, ெமயெயண, சரம... ோபானற அடபபைட வைககள
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     படம 1.1.: ோசாடாவல ஐசகரம - ஜகரதணடா ோபானற களபானமாக இரககம நரலாககம

நரல எழதவதகக மன நமம தரவ மதபபகைள பறற அறநத ெகாளளவத மககயம. ரப ெமாழயல 
எணகள இரணட வைகயல அைமயம; Integer எனற ெசாலலபபடம மழ எணகள - தசம பளள 
இலலாமல மழைமயான மதபைப கறககம எணகள ஒர வைக. மறறைவ தசம எணகள எனற floating 
point numbers - இைவ மழைம இலலாத பகத எணகளாக மடடோம அைமயம எணகள - இதைன 
ெமயெயண எனறம ெசாலலலாம.

உதாரணததறக மழ எண எனபத ரபயல இபபட எழதலாம:

1, 7, 0, 13, 2000

உதாரணததறக தசம எண எனபத ரபயல இபபட எழதலாம:

1.2, 3.14, 5.12345, 0.35
மழ எண எனபத பளள கறயைட ெகாளளாமல உரெவடககம. தசம எண அலலத ெமய எண எனபத 
பளள கறயைடயம எணகள ெகாணட அைமயம. இதைன சமமா பாரததாோல ெசாலலவடலாம - 
ஜஜப.

சரம - ெசாறகள தரவ
கணனயல ஒர கடடைர எழத, பதவ ெசயயம ெபாழத நாம  ெசயயம ோவைல கணனயல சரம 
உளளடகைள இடவத. சர சரம எனறால எனன? "ோமறோகாள கறயடகளகக உளோள இடட 
எழததககள எலலாம சரம" . கைடச வாககயம ோமறோகாள கறயடககள உளளதால இதவம சரம 
எனற ஆகம! நஙகள சரஙகைள ஏறெகனோவ பாரததரபபரகள!

உதாரணததறக கோழ உளள எசசரகைக ெசயதயல வரவத 'சரம':
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                          படம 1.2: நஙகள ோதடய ஆவணம (ோகாபப) கைடககவலைல

இநத மாதர ெவளயட வரவதறக யாோரா நரலாளர ஒரவர "File does not exist!" எனற ெசாறகைள 
எழத ோமறோகாள கறககள ோபாடடச சரம எனற எழத இரபபார. அதனபன உஙகள ெசயலயல 
ோதைவயான ோநரததல இநதச ெசயலபாட, சரம உஙகளகக காடட படடத.

சரம எனபத நரலாககததல ஒர டபன கைட, அடகக டபபா ோபால - ோதைவயானத எலலாதைதயம 
ஒர ெபரய மடைடயா கடட ைவததகெகாளளலாம. சரம எனபத கைடையக காடடம கயரகக 
பதல ோமறோகாள கறகைள ெகாணடத. இநத மாதரயான சரஙகளல நமம ெசாறகள, ெதாடரகள, 
அலலத மழ நள ோகாபபகைளயம ோசமதத ைவததகெகாளளலாம. இோதா நஙகோள பாரஙகோளன

"எனைனயம ோசரததகெகாளளஙகள!"
"அபப_எனைனயம_கடததான"
"9-இத எண அலல சரம"
"ெபரய ெபரய பதத.\n அதலம பரயாத 
கறயட \n இதைன அபபரம வளககோவாம."

இநத அததயாயததன மடவல உஙகளககக கணனயல உளள அடபபைடயான இரணட தரவ 
வைககள - எணகள, சரம பறற கறற ெகாணடரகள எனற எணணகோறன. இபோபாத இவறைறப பறற 
ோமோலாடடமாக மடடமலலாமல சறற ஆழமாகப பாரககலாம.
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2 எணகள
உஙகளககக கடடல, கழததல, ெபரககல, வகததல எலலாம ெதரயமா ? சபாஷ, ரப ெமாழககம 
அெதலலாம ெதரயம!

2 + 2 => 4 
9 - 3 => 6 
2 * 3 => 6 
4 / 2 => 2 

ெசயலபாட = Operation ஏரணம = logic

ரப கணத, ஏரணச ெசயலபாடகைளச ெசயயம ஆறறலெபறறத. எ.கா.

● + கடடல
● - கழததல
● > ெபரயதா?
● < சறயதா?

4 > 2 => true ( ெமய ) 
7 < 2 => false (ெபாய ) 
3 >= 3 => true ( ெமய ) 
0 <= 1 => true ( ெமய ) 

இககடடைளகைள ரப இயககயல நஙகள ெசயலபடதத, ரபைய உஙகள கணனயல நறவ 
ோவணடம.

ரபயைன நறவதல 
ந ஙக ள O S X இைண பயனபடததகறரகள எனறால, அதல ரப ஏறகனோவ நறவபபடடரககம. 
இபோபாத உஙகளைடய Terminal application தறககவம. இதைனக கணடபடகக தைரயன வலத 
ோமல மைலயல உளள magnifying glass(பதக கணணாட) ெபாததாைன அழததவம. ப ன Terminal 
எனத தடடசச ெசயத மதலாவத வைளைவத ெதரவ ெசயக. (இலைலெயனல நஙகள Applications - 
Utilities - Terminal எனபதன ஊடாகச ெசனற இர தடைவ terminal ல அழததத தறகக மடயம.)
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படம 2.1: Terminal (கடடைளகைள இடம மைனயம) எனபைத Mac-OSX-ல தறகக இதவழ

நஙகள Linux பயனராக இரநதால, ஒர shell இைனத தறநத, irb எனத தடடசச ெசயத enter இைன 
அழததவம. ோமலம நஙகள Windows பயனர எனறால, Ruby பகதயலளள Start Menu இல உளள fxri 
இைனத தறககவம. ம னறா ம ெத ர வா க Repl.it (http://repl.it/languages/Ruby) எனபதைனத 
ோதடபபாரககவம. இத ஒர அறபதமான இலகவான கரவ. இத ோதடல ெபாறகளல நரலாககம எழத 
உஙகைள அனமதககறத. இஙக நறவதல அவசயம இலைல.

அடதத irb என terminal அலலத shell தைரயல தடடசச ெசயத enter இைன அழததவம.

IRB எனறால எனன?

IRB எனபத Interactive Ruby Shell எனபதன சரககம ஆகம. IRB எனபத உஙகள கணனயல உளள 
ஒர சற இரகசய ோகாடைட ோபானறத. நஙகள உஙகள IRB சழநைலககவம) கழ தரபபடமாதர சல 
எளய கணகடகைள தடடசச ெசயத எனன மாதரயான ெவளயடகைள கணண தரகனறத 
எனபைதப பாரககவம. அலலத சயமாையப பயனபடதத Ruby பறற அறநத ெகாளளவம ெவவோவறான 
கடடைளகைளத ெதரநத ெகாளளவம மடயம. I R B ைய த த ற நத (shell window அலலத 
www.repl.it/languages/Ruby பாவதத தறக மயறச ெசயத பாரககவம.

2 + 2 
4 < 7 
5 > 10 
7 / 4 

Arrows => பறற அறய ஆரவமாக உளளதா? Ruby ெபாறயயலாளரகள இதைன எணணம அைடவ 
ராககட என அைழகக வரமபவாரகள. IRB ன ள 3 + 2 என தடடசச ெசயதாோலா அலலத ோவற 
வைகயான காரணகைள உளளட ெசயதாோலா எபோபாதம அத சடடயால = > கறபபடபபடட ஒர 
மதபைப வைளவாக தரம.

/> சற தள கணதம

ரப ோபானற நரலெமாழகள பல மடஙக ெபரய கணத கணகககைள இயககவலலத. நமககச 
சலககம ஆனால, கணன சலககாமல, சைளககாமல ோவைல ெசயத வைட ெசாலலம. இநதப 
பககததல அடதத, வக ததலமதம (modulo), மறறம அடககககற (exponent) ஆகய கணதச 
ெசயலபாடகைள ரப எவவாற ைகயாளகறத எனற பாரபோபாம!

அடககககற

அடககககற ஓர எண எவவளவ மைற ெபரககபபட ோவணடம எனற கறம. எ.கா. 2 ெபரககல 2 
எனபத 4. 4 ெபரககல 2 எனபத 8 . அதாவத 2^3 எனறால 2 ெபரககல 2 ெபரககல 2 , எனபதன 
வைட 8
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அடககககற பறற அறநதாலதான, ரபயல நரலாககம ெசயயலாம எனறலைல. ரப இரணட 
ெபரககலகறையக ெகாணட அடககககறையக கறயடம.

2 ** 3 => 8 
3 ** 2 => 9 
10 ** 3 => 1000 #10 மைற 10 மைற 10! 
# கற, கறபபைர எழத உதவம 
# (ரப இககற உளள வரையப ெபாரடபடததாத.) 

வகததலமதம

இயலபான கணதச ெசயலபாடகள இலலாமல, கணனயல வகததலமதம எனற ஒர ெசயலபாட உணட. 
அசெசயலபாடைட % கறககம.

இசெசயலபாட ஓர எணைண மறெறார எணணால வகககம ோபாத கைடககம மததைதத தரம. எ.கா.

● 9 எனற எண மனறால சரயாக வகபடம, அதாவத மதம 0. அதனால 9 % 3 எனபத 0.

● 9 எனற எணைண இரணடால வகததால அதாவத மதம 1. அதனால 9 % 2 எனபத 1.

பனவரம எடததககாடடகைள மயலஙகள

8 % 2 => 0 
9 % 2 => 1 
9 % 5 => 4 

வகததலமதம மறறம அடககககற சறற சககலாக இரநதால கவைலபட ோவணடாம. நரலாககம 
ெசயய இைவ கடடாயமா ோதைவயலைல.

தறோபாைதகக, கணன உஙகளககாகக கணத ெசயலபாடகைளச ெசயயம எனற அடபபைடையப 
பரநதாோல, சறபப.

பயறச
கழக கணட பயறச படஙகைள நஙகள தாளல அலலத நைனவல தரவ ெசயயஙகள. ப னப Ruby 
shell (IRB)-இல உளளடட தரவ ெசயத பாரஙகள.

1. 2 + 3 + 5

2. 10 - 3

3. 9 / 3

4. 4 * 2

5. 4 ** 2

அடதத கடடததப பாடஙகைளக கோழ மயறச ெசயயஙகள.

6. இதன 11 % 5 வைட எனன ?

7. இதன 14 % 3 வைட எனன ?

8. ஒர மாயாவ அவன இர ைகயல இரணட எணகைளக ெகாணடவன - ஒர எண ஒறைறபபைட 
இரணடாவத இரடைடப பைட எண. இவன உஙகளகக எநதக ைகயல எநத எண உளளத 
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எ னற ெசா லல மா டடா ன - mod u lo ' % ' ெசயலரப பயனபடதத இதைன உஙகளால 
கணெடடகக மடயமா ?

உதவக கறபப: இரடடதத எண எனறால '% 2' வழ வகததால மதம பஜயம.
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3 சரஙகள (Strings)
வாழததககள கழநைதகோள!

எண, சரம எனம நரலாககததன அடபபைடத ெதாகதகளல (blocks) பாதககோமல ெதரநத 
ெகாணடரகள

சரம எனறால எனன ?

சரஙகள எனபைவ ோமறோகாள கறகளகக(") இைடோய இரககம தகவல (சல ெசாறகள) எனபைத 
நைனவல ெகாளளஙகள. எ.கா. "தமழ, ஒர சறநத ெமாழ"

ரபயல, நம நணபரகளாக ஆகவடட சரஙகளன மத கணதச ெசயலபாடகைளயம ெசயயலாம. 
உதாரணததறக, சரதைத இவவாற ெபரககலாம:

"கபட" * 3 
=> "கபட கபட கபட" 

ோமல கறபபடடதல, "கபட" மமமைற ெபரககபபடகறத *. ரப * 3 எனபைதச ெசயலபடததம ோபாத, 
அத உணைமயல அநதச சரதைத மமமைற ஒனறாக இவவாற ோசரககறத:

"கபட " + "கபட " + "கபட " 
=> "கபட கபட கபட" 

3 + 3 + 3 = 9 எனறம, 3 * 3 = 9 எனறம இர வைகயல எழதனாலம ஒோர வைட தான வரம அலலவா? 
அத ோபாலததான சரஙகளககம. இவவாற கணன, சரஙகைள ஒனறாக இைணபபைத, 
ஒனறைணததல (அ) ஒனறைணபப எனலாம.

"நாய மறறம " + "பைன" 
=> "நாய மறறம பைன" 

ோமல கறபபடடளள உதாரணததல இர சரஙகள உளளன; மதலாவத "நாய மறறம ", இரணடாவத 
"பைன". அவவர சரஙகைளயம + எனற மநதரககடடைள இடடால அவறைற இைணகக மடயம.

ஒனறைணபப எனபதறக ஆஙகலததல இைணயான ெசால தான, concatenation.
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                           படம 3.1: ெசலலப பரானகள உஙகள வடடல யாைவ ? 

மயலோவாமா?

மணடம மைனயதைத (terminal) த ற நத (அ லல த http://repl.it/languages/Ruby) சல சரஙகைளக 
கடட, ெபரககப பாரஙகள.

கடட, ெபரககப பாரததாசசா ? சர, இபோபாத ஓர எணைணயம, ஓர சரதைதயம கடடப 
பாரககலாமா, அத ோவைல ெசயயாோத ஏன ெதரயமா?

மநைதய பாடம ஒனறல நாம பாரதத ோகாமாள சரம "9" நைனவல இரககறதா? அைத ரப எண 9 
எனக ெகாளளாத. மாறாக, ோமறோகாள கறகளககள இரபபதால அைதச சரம "9" எனோற எடததக 
ெகாளளம.

ரபையப ெபாறததமடடல, ோமறோகாள கறகளககள இரககம அைனததம சரஙகள மடடோம; 
ெசாலோலா, எணோணா அலல. எனோவ, ஒர சரதைத ஓர எணோணாட கடட மறபடடால, ரப அத 
பைழ எனற நமககப பதலளககம:

"9" + 9 
=> TypeError: can't convert Fixnum into String 

(இதல String எனபத சரதைதக கறககம.)

ோமல கறபபடடளள உதாரணததல, "9" + 9 எனபதறகான வைட 18 என நாம கரத வாயபப உணட; 
ஆனால ரப அவவாற கரதாத. ரப அைதச "சரம" + எண எனத தான கரதம. நாம ஒரோபாதம 
சரஙகைளயம, எணகைளயம ஒனறாகக கடட மடயாத. ஏெனனல, அ ைவ இ ர ோவ ற தரவ 
வைககள( data type ) ஆகம.

ரபயல இதோபானற சமனபாடகைள நாம இயககோவ மடயாத எனபத ெபாரள அனற. அதன 
ெபாரள எனனெவனறால, ரப நாம ெசாலவைதப பரநத ெகாளளம வதமாக நாம சல 
தநதரஙகைளச ெசயய ோவணடம எனபதாகம. அதறெகனச சல சறபபச ெசயறகறகள (methods) 
அலலத ெசயலகள (actions) ரப ெமாழயல உளளன.

அவவாறான சல ெசயலகைளப பனனர பாரககலாம. ஆனால, தறோபாத, to integer அலலத 
to_i எனபைதயம பயனபடதத இநதச சககைலத தரககலாம.
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இநதச ெசயறகற சரதைத எணணாக மாறறவடம (கறபபாக மழ எணணாக) . பறக, அவவர 
எணகைளக ெகாணட ரபயால கணதச சமனபாடகைள இயகக மடயம:

"9".to_i + 9 
=> 18 

மதல பாடததல நாம படதத \n நைனவல உளளதா? இைத உஙகள சரததல ோசரததக ெகாணடால, 
ோசரதத இடததல ஒர பத வரைய உளளட ோவணடம என ரப பரநத ெகாளளம. அபபடயானால, 
பனவரம சரம:

print "மதல வர.\n மறெறார வர.\n மறறெமார வர.\n" 
இவவாறாகப பதககபபடம:

மதல வர. 
மறெறார வர. 
மறறெமார வர. 

இவவழையப பயனபடதத, ரபயால, ஒோரெயார சரததல ஒர வாககயதைதோயா, ஒர மழக 
ோகா பைப ோயா (fi le) கடச ோசமததவட மடயம. தறோபாத உஙகளககச சரஙகள பறற ஓரளவ 
ெதரநதவடடபடயால, பனவரம எடததக காடடகைள மயறச ெசயத பாரஙகள.

பயறச
கழ உளள நரல தணடகளன ெவளயட எனன ? (இவறைற IRB Ruby இல இயகக பாரககவம)

1. puts "இநத நரல தணடன " + " ெவளயட " + "எனன?"

2. "இநதச சரம கழததல " - "இநதச சரம"

3. "1234.55".to_i
4. "1234.55".to_f
5. "Not a number".to_i
6. puts "1\n2\n3\n"

7. இநத மாதரயான ெசயலபாடட மைற to_i (to integer) எண வடவல மாறற மடயாத 
சரஙகளகக பஜயம ெவளயட தரவத, ஏன, எஙக உதவயாக இரககம ?

8. நளம எனகற 'length' நரலபாகம சாரப எனன ெசயயம எனற எணணகறரகள ? "Count”. 
length

9. 'split' ெசயலபாட எனன ெசயயம? "Count”.split("")
10. 'slice' ெசயலபாட எனன ெசயயம? "Count”.slice(2)

சரம சாரநத மாறற ெசயலபாடகள எைவ ? methods எனற ெசயலபாடைடச சரம வகபபல 
இயககஙகள! String.methods எனற தடசசச ெசயயஙகள IRB:

IRB$ String.methods # some of the built-in Ruby methods for String
[:try_convert, :allocate, :new, :superclass, :freeze, :===, :==, :<=>, :<, :<=, :>, :>=, :to_s, 
: i n c l u d e d _ m o d u l e s , : i n c l u d e ? , : n a m e , : a n c e s t o r s , : i n s t a n c e _ m e t h o d s , 
:public_instance_methods, :protected_instance_methods, :private_instance_methods, 
:constants, :const_get, :const_

இவறோறாட இனனம பல..........
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4 மாறகள (Variables)
எளய ோநாககல, மாறகள, தகவைலச ோசமககம கலனகள / பாததரஙகள (containers) எனற 
ெசாலலலாம.

நஙகளம மாறகைள உரவாககத ோதைவயான ெபாரடகள,

1. கழவரைச ஆஙகல எழததககள
2. சமககற
3. மதபப

ெபரமபாலம மதபப, ஓர எணணாகோவா, சரமாகோவா, சறற சககலான கறயாகவம இரககலாம. 
நஙக கணககப பாடததல பாரததரபபஙக.

x = 12 
x `-யன` மதபப எனன? 
=> 12 

சமககறகக இடபபறமாக எைத எழதனாலம, அத ஒர மாறயன ெபயைர வைரயறககம. சமககற 
வ ல பப ற மா க இ ர கக ம ம த பைப மா ற கக அ ள கக ம. மா ற க ைள வ ைர ய ற கக ம ச ல 
எடததககாடடககள.

myVar = "சரததன மதபப" 
a_long_var_name = 42 
myCat = "மறகக மைச" 

ோதககதல / ோசமததல / ோசரததல

1. தணணைர, ஏ ர (lake) களம (pond), கணமாயப ோபானற நரநைலகளல ோதககவதன (store) 
மலம, ோவளாணைமககப பயனபடததலாம.

2. பணதைதச ோசமதத ைவககம பழககம நலலத.

மாறயம ோதககமம

நைனவகததறகம (memory) மாறககம எனன ெதாடரப? எனற பரநதெகாளவத சறறக கடனமாகத 
ெதரயலாம, எடததவடோன பரயவலைல எனறாலம நரலகைள எழத எழத பரயம. 

எைதயாவத ோதகக (அ) ோசமகக நமகக இடம ோதைவ, அபபடததான கணனககம **மதபப**கைள 
இடம ோதைவ. கணன, மதபபகைளச ோசமககத ோதைவபபடம இடஙகைள நைனவகததல 
உரவாககம.

அவவடஙகள வணாககாமல இரகக, கணன தகவலகளன ோபாலநகலகைளத ோதககாத. இடம 
எனற ஒனற இரநதால, அதறக மகவர இரககம. இத நைனவகததல இரககம இடததறகம 
ெபாரநதம.

x = 12 

ோம ல ளள எ.கா வ ல 1 2 எனற மதபைபத ோதகககற இடததறக மகவர A B C 1 2 எனற 
ைவததகெகாளோவாம. அபோபா இநத x எனனதான ெசயகறத? இத ஒர நலலோகளவ ?
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ெபாதவாக, மாறகள மதபபகைளத ோதககாத, அைவ ோதஙககற இடதைதச சடடம.

மதபைப ோதகககற மகவர, மாற ோதககம.

பனவரம எ.கா (X, Y, Z) ஆகய மனற மாறகளம அோத இடதைதப பயனபடததம, ஏன ெதரயமா ? 
அைவ அைனததம 12 எனற மதபைப ோசமபபதால.

x = 12 => நைனவக மகவர: ABC12 
y = x => நைனவக மகவர: ABC12 
z = 12 => நைனவக மகவர: ABC12 

இபோபாத உஙகளககப பரநத இரககம, மாறகைள எபபடததான மதபைப ோதகககறத எனற. 
கழளள கடடைளகளன இறதயல x எனற மாற சடடம மதபப எனன? கணடபடஙக பாரககலாம.

y = 5 
# y நைனவக-மகவர AB1 ையச சடடம, 
# AB1 எனற நைனவக-மகவரயல, 5 எனற மதபப ோதககபபடட / ோசமககபபடட இரககறத. 
x = y 
# இபோபாத x நைனவக-மகவர AB1 ையச சடடம 
y = 7 
# y நைனவக-மகவர CD1 ையச சடடம, 
# CD1-யல, 7 எனற மதபப ோதககபபடட / ோசமககபபடட இரககறத 
x யன மதபப எனன?

X, Y இரணடம சமம இலைல எனபைதப பரநதெகாளளதல மககயம.

X = Y எனற கடடைள இயககபபடம ோபாத, Y தான சடடம AB1 எனற நைனவக மகவரையததான X கக 
அளககம, அதல இரககம மதபைப அலல.

பனனர Y எதைனச சடடனாலம, X தான சடடம AB1 ைய மறககாத.

Y = 7 எனற கடடைள இயககபபடம ோபாத, நாம கணனகக பதய நைனவக மகவரைய உரவாகக, 
அமமகவரைய Y சடட ெசயயக கறகோறாம. இதனால X சடடம மகவர மாறாத, அதனால 5 எனற 
மதபைபோய ெபரம.

object_id எனற ரபயன உளளாரநத ெசயறகற,ெபாரளன அைடயாளெயணைணத தரம. 
இவெவண நாம கடடததடட தனததவம ெபறற நைனவகமகவரையப ோபானறத.

object_id ெசயறகறைற ைவததகெகாணட சல எடததககாடடகைளப பாரககலாம வாஙக,

y = "வணககம" => y.object_id => 7021 
x = y => x.object_id => 7021 

இதவைர, "வணககம" எனற ஒர மதபைபத ோதகக ஒோரெயார நைனவக இடம மடடோம 
ஒதககபபடடளளத, X மறறம Y அவவடதைதப பகரநதெகாளளம.

y = "வாழக" => y.object_id => 8333 
x மதபப எனன? => x.object_id => 7021 

Y கக "வாழக" எனற பதய மதபைப அளகக, நாம பதய நைனவக இடதைத ஒதகக ோவணடம. 
தறோபாத X மதபப "வாழக" எனற இரககாத, அத இனனமம "வணககம" எனோற இரககம.

"வணககம" எனற மத பைப அள கக மோபாத எ நத ந ைன வ க இ ட தைதக ெகாட தோதா ோமா 
அைதோயதான X இனனமம சடடம.
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நாம மாறகைளப, பதத தகவலகைள மாறறம ோபாோதா , Ruby தறோபாத ஒதககயளள இடஙகளல 
நாம மாறறம மதபப இலைல எனறால மடடோம பத இடஙகைள ஒதககம.

சறற கழபபமாக இரபபத மாதர இரககம, கவைலபபட ோவணடாம!

நரலாகக ெசயய நைனவகஇடம, ஒதககட, மகவர பறற மழவதம ெதரநத ோவணடம எனற ோதைவ 
இலைல.

மறற மககய நரலாககக கரததரககைளக கறகம ோபாத, உஙகளகக ோமலம பரயம.

தறோபாைதககப பரநத ெகாளள ோவணடயத

= கறகக ெபாரள எனன?
= சமககற, வலபபறம இரககம மதபைப இடபபறம இரககம ெபயரககத தரம

number12 = 12 

(variable name) (அளககம) எண 12 
number12 = 12 

பயறச

1. '54 / 3' மதபைப 'x' எனற மாறலயல ோசமததால 'x'-இன மதபப எனன?

2. ோக ளவ 1-இல உளள ' x ' மாறலயன மதபைப ' y ' எனபதறக அளதத ஒர பத ' y ' மாறல 
உரவாககக. ப னப ' x ' எ னப ைத 3-ஆல வகதத தனகோக ஈட ெசயக. த றோபா த (இவறைற 
எலலாம ெசயத பன) 'x', 'y' இவறறன மதபப எனன ?

3. சல கணத கணகககைள ெசயத பாரககலாம; 'x'-ஐ 12 எனற மதபபறக இடக. அதனபன 'x' 
3-ஆல ெவக - இதனபன 'x'-இன மதபப எனன?

4. தறோபாத 'x'-இன மதபப எனன ?
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5 ஆனால இலைல நபநதைன 
கடடைள (If & Else)

ஒரநாள நஙகள படகைகயல இரநத சனககழைம எழநதரககறஙக:

"அைற சததம ஆனால ந வைளயாட ெசலலலாம, இலைல வடடல உளோளோய தான இரகக ோவணடம" 
-அமமா  

எனற ஒர தாளல எழதத நபநதைனயாக அமமா அைற கதவல ஓடடனாள.

இதல இர ெசாறகள ஆனால , இலைல வாககயஙகள ரபயடம உஙகளகக எனன தைசயல நரல 
இயககம ெதாடரோவணடம எனற ெசாலலயம, ரபயன இயககதைதயம கணகாணககம.

இதவைர, ரபயல எபபட எணகைளப பயனபடததக கணதம ெசயவத, ெசாறகைளயம 
வாககயஙகைளயம சரஙகளல ோசமபபத எனறம, இவவரணைடயம மாறயல கணனயன நைனவல 
ோசமபபத எனறம படதத பரநதெகாணோடாம. இதன வழ நாம கணனயல தகவலகைள 
எணகளாகவம, சரம எனறம கறயட ெசயய கறறகெகாணோடாம - ஆனால இதைன ைவதத எபபடக 
கணனயல இயஙகம தைசைய நரணயபபத எனற நமகக இயலவலைல.

இயஙகம தைசைய நரணயகக ஒர வழ நபநதைனகளடன நரலகள எழதவத. நபநதைனகளடன 
இயஙகம நரல எனறால எனன? இதைனப பரநத ெகாளள இநத நைலைய ோயாசயஙகள; உஙகள 
ெபறோறார உஙகைளத தைடயலலாமல, அளவலலாமல  அனப ெசலததகறாரகள அலலவா - 
அதாவத ஐமபத சதவகதம இலைல மழ நற சதவகதம ோகளவகள இலலாமல அனப 
ெசலததகறாரகள - இதனைடய எதரமைறயானத நபநதைன உடன இரககம அனப - "ெசலலம ந 
கணகக பரடைசயல 100/100 வாஙகனால மடடம உனகக இநத ஆணட பறநதநாள வழா" . இநத 
மடடறற அனப, ோகளவகள இலலாத தய தாயன அனப கணனயடம கைடயாத - ரப 
இயஙகவாரததறக நபநதைனகளடன ரபைய சமாளகக ோவணடம.

சர, நபநதைனகைள எபபடப பயனபடததவத எனற பாரபோபாம. நபநதைனகளகக ெவள மாற 
நைலைய ஒடடத தரவ அைமயம. உதாரணம, இஙக ஏோதா ஒனற நடநதத/மாறயத, ஆனால ஒர 
கறபபடட காரயம ெசயயவம, இலைல, மறெறார காரயம ெசயயவம. உதாரணததறக: உஙகளககப 
பசததால, "இடலையச சாபபடஙக" , இலைலயா, "இடலையச சாபபடாதஙக"!
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படம 5.1: ஆகா சாணடவச ோபாசோச! வரததம ோவணடாம - ோமலம ரபயல பயலஙகள

ரபயல நபநதைன வாககயம  கழக கணடத ோபாலோவ அைமயம:

# x மாறைய 5 எனற மதபபறக சமப படததவம
x = 5

# நபநதைனையத ெதாடஙக 'if', 'else', 'end' கறச ெசாலைலப பயனபடததவம 
if x <= 10
  puts x
else
  puts "எண 10-ககக கைறநததாக இரகக ோவணடம"
end

நபநதைன கடடைள எனறால, கணனயல ரப இயகக "if" எனற கறெசாலலகக அடதத  வரம 
தணகக ெமய (true) எனகற மதபபைடயதா எனற பரோசாதககம. இநதப பகத "நரல தணட" எனற 
அைழககபபடம. ோமோல உளள எடததககாடடல நமகக "நரல தணட" இஙோக X <= 10.

தறோபாத நமத நரல தணட உணைம (ெமய, true) எனற ஆகயரநதால (அதாவத 'x' மா ற 10-இன 
கழ இரநதால) , கணன நபநதைன வாககயததன ெமய அளவல உளள அடதத கடடைளககச 
ெசனறரககம - அதாவத மாறயன மதபபான 5-ஐ தைரயல "puts" வழ அசசடம. ஆனால மாற 'x' 11 
என மதபப ெகாணடரநதால நபநதைன "நரல தணட" ெபாய எனத தரமானககபபடட நபநதைன 
வாககயததன ெபாய பகதககச ெசனற "எ ண 10-ககக கைறநததாக இரகக ோவணடம" எனற 
ெசயதையத தைரயல இடம. இதோவ நபநதைன வாககயததன ெசயலபாட.

உஙகளத ரப ெமாழ நரலல பல "நரல தணட" நபநதைனகைளக ோகாதத வரைசயாக நரல 
எழதலாம - இதவம மதல "நரல தணட" உணைம என தரமானககப படம வைர வரைசயல 
பரோசாதககபபடட வரம; கைடசயாக எத மதலல தரமானககப படகறோதா அததடன இயககம 
மடயம - பனவரம நபநதைன வாககயததன அைமபபகள இயஙகமாடடாத.

இரம மதபப வைக (Boolean) எனறால எனன?
கடநத பகதயல ஒர மாறயன மதபைப ெமய true (ெமய) அலலத false (ெபாய) எனற தரவ காணபதம 
அதைன ெகாணட நபநதைன வாககயம எழதவைதயம பறற கணோடாம. இபபட ெமய அலலத ெபாய 
எனற இரணோட மதபபகைள ெகாணட மாற 'இரம மதபப' (Boolean) வைகையச ோசரநதத [Boolean 
எனற ெபயர வர காரணம கணத ோமைத ஜாரஜ பள அவரத கணடபடபைபப ோபாறறம வைகயல 
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இைத Boolean என அைழககோறாம] எனற ெசாலலலாம. இத ோபானற இரம மதபபகைளக ெகாணட 
நாம நபநதைனகைளக கோழ உளளபட எழதலாம:

if false
  puts "ெபாய " #பதவடாத 
elsif true
  puts "ெமய " #பதவடம
else
  puts "பதவடாத " #பதவடாத!
end

ோமோல உளள நரைலப படபபடயாக மனததல இயகக பாரககலாம - இநத வழமைற பனனாடகளல 
"debugging" எனற ெசாலலம "வழ நககதல"-கக உதவயளககம. Nil பஜயம மறறம (ெபாய) 
False மதபபகள மடடோம ரப ெமாழயல 'ெபாய' எனற தரக மதபப ெபறம - இைவகள மடடோம ெபாய 
எனற கறகக நாம பயனபடததலாம. Nil எனபத மணணாஙகடட ஒணணமலலாதைதக கறககம - 
அதாவத அஙக ஒணணோம கைடயாத - பஜயம - சழ!

ோமோல உளள உதாரண நரலல நபநதைன "நரல தணட" மதபப (ெபாய எனற உளளத) இஙக ெமய 
எனற மதபபடமா எனற பரோசாதககம. அத அபபட ெசயய, "ெபாய" எனற மதபப எபோபாதோம ெமய 
எனபதறக ஈடாகாத எனபதனால, கணன அடதத நபநதைன வாககயததன பகதகக ெசலலம - 
இஙோகா தணட "true" எனபதன மதபப ெமய ஆகவம அைமய, அத "ெமய" எனற  தைரயல அசசடம 
"puts" ெசயலபாடைட இயகககறத. 

கைடச "else" கடடைள இயககாமோல நரல மடவைடயம - இத ஏன எனறால ரப ஒர நபநதைனயல 
மதல ெமயயான .

ரப நபநதைனகைள மதபபடப பயனபடததம ெதாடரபற ெசயறகறகள (relational operators):

<   # கைறவ 
>   # கடதல 
<=  # சமம அலலத கைறவ
>=  # கடதல அலலத சமம
==  # சமம
!=  # சமம இலைல

ோமல கணட ரப ெசயலரபகள கணத கறயடகளாகோவ இரககம. இர உறபடகள சமமா எனற 
கணககட "==" இநதக கறயடைடப பயனபடததோவாம - இத நஙகள வகபபல படககம கணததைதப 
ோபால இலலாமல சறற மாறபடட அைமநதத. ரபயல "= " சமம எனற கறயட ஒர மதபைப ஒர 
கறபபடட மாறகக அளககம வைக அைமநதத. இர உறபடகளம சமம இலலாமல இரபபைத 
கணடறய "!=" எனற கறயைட பயனபடததலாம. ரபயல "இலைல" எனற ெசால not எனபைதயம 
"தரக எதரமைற" (logical not) எனபதறக பயனபடததலாம.

நரலகததல "ெபாரள" எனறால எனன?

நரலகததல "ெபாரள" எனறால எனன எனபைத அறநத ெகாளள நஜ வாழகைகயல "ெபாரள" 
எனறால எனன எனபைதயம பாரததால பரநத ெகாளள உதவயாக இரககம. உஙகள வைளயாடடப 
ெபாரடகள, ெசலல நாயககடட, பநத, கரகெகட ோபட - - இைவ எலலாோம நஜ வாழகைகயல 
ெபாரடகள தான. இநத மாதரயான நஜ வாழகைகப ெபாரடகளன தனைமகைள கணனயல 
கறயட ெசயய நமம பயனபடததப ோபாவத நரலாகக "ெபாரள" (Object எனற இதைன ஆஙகலததல 
கறவர; இ த ோவ "object oriented programming" எனற ெபாரள ோநாகக நரலாககததறக 
அடபபைடயாக அைமநதத.

உதாரணததறக உஙகள ெதரவல வாழபவரகளன ெசலல நாயககடடகைள தனமம நடகக நஙகள 
கடடச ெசலவரகள எனற எடதத ெகாளோவாம. இவறறன ெபயரகள : ராம, ோசாம, மதத.
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ஒரநாள நஙகள இநத ரப பததகதைதப படததவடட, "சர நாயககடடகளன ெபயைர நமம 
கணனயல வடோவாமா?" எனற சநதததால எபபட இதைனச சாதபபத ? ஏறெகனோவ படதத "அண" 
எனற தரவைமபபல "சரம" எனற மனற ெபயரகள இடலாம :

["ராம", "ோசாம", "மதத"]

ோமல உளள நரல தணடல மனற சரஙகளம ெபாரள எனற ரபககள ோதாறறமளககம; அடதத 
இ நத "அண" எனபதம நானகாவத ெபாரள எனறம ோதானறம. ஆ ம - ரபயல எஙகம ெபாரள 
உளளத (அண), எதலம ெபாரள  உளளத (சரம). 

ரபயல எலலாம ெபாரள மயம
இத மககய பாடம - இதவைர பததகததல நஙகள படதத ரபயன அமசஙகள அைனததம ெபாரள 
எனற அைமயம - இைவ எணகள, சரம, மாறகள, நபநதைனகள, இரம தரகக வைககள, ஏன 
நபநதைன வாககயஙகள கட ...எலலாோம "ெபாரள" தான!

அடதத அததயாயததல மடகக (loop) வாககயஙகள பறறக கறோபாம (அதவம "ெபாரள" தான!). 
நஙகள இரகைகப படபைபப (seat belt) படததகெகாளள ோவணடாம - இத இராடடனம ோபானற 
வயறைறக கலககம நடவனததல மடபபகள அலல - ெவறம மடககக கடடைள தான.

பயறச
கணன (ஒபபடதல ெசயறகற ெதாடரல) இைத எபபட மதபபடம ? IRB-இல இயககம மன உஙகள 
மனதல இவறைற ெசயத பாரஙகள. நைனவரககடடம, வைடகள இரம 'பலன' மதபபல இரககம.

1. 3 > 5 உணைமயா?

2. 3 < 5 உணைமயா? பறற உளள மறற ோகளவகள

3. 5 == 5 உணைமயா?

4. 10 >= 10 உணைமயா?

5. 10 <= 12 உணைமயா?

6. 10 != 10 உணைமயா ?

7. 10.object_id == 10.object_id

சரம பறற உளள மறற ோகளவகள மயறச ெசயயஙகள ?

8. "dog" == "cat" உணைமயா?

9. "cat" == "cat" உணைமயா?

10. "cat.object_id" == "cat.object_id" உணைமயா ?
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6 மடகக வாககயம
அடபபைடயல கணனையப பலமைற ஒர கறபபடட சல கடடைளகைளச ெசயய மைனவத மடகக 
வாககயம. கணன மனதரகைளப ோபால இனபம, வல, பச ோபானற உணரவகளகக ஆளாகாததால 
இநத இயநதரம சைளககாமல ோவைலகைளச (கணகககைள) ெசயயம - அதறக "ோபா ர (boredom)" 
அலபபைடயாமல ோவைலகைளச ெசயயம தறன ெகாணடத.

ஒர மடகக வாககயம (loop "லப" எனற ஆஙகலததல ெசாலவாரகள) எனபத ஒோர ெசயைல 
(அலலத சல கறபபடட ெசயலகைள) பலமைற தரமபத தரமபச ெசயயம ெபாரள ெகாணடத; 
கணன ஒர மன இயநதரம எனபதால கடகட எனற ெநாடகக பல மலலயன "flops" (floating-point 
operations per second) எனற ோவகததல நஙகள இடட மடகக வாககயம சழநத கடடைளகைளக 
கணசமடடம ோநரததல இயகக மடககம. கழ வரம நரல தணைடப படதத அதல உளள "while" 
மடகக வாககயதைத ஆராயநத பாரககலாம வாரஙகள.

x = 0
while x < 5
  puts x
  x = x + 1
end
puts "மடகக கடடைள மடநதத"

மடகக வாககயதைத ரப ெமாழயல இநத எடததககாடட வளககயத. while எனற கறசெசால 
அடதத வரம மாற 'true' (உணைம) எனறவைர மடடோம இநத மடகக வாககயம ெதாடரநத இயஙகம 
- இஙக அத x எனற மாறயன மதபப 5 ஆகம வைர இயஙகம. அதன பன மடகக கடடைளகளல 
இரநத ெவளோயற "மடகக கடடைள மடநதத" எனற ெசயதைய அசசடட மடயம.

ோமல ெகாடககபபடட மடகக வாககயம ஒர நபநதைன (x < 5) உணைமயாக இரககம வைர 
அதனள உளள எலலாக கடடைளகைளயம இயககம.உஙகள ெபறோறார நஙகள சாைலையத 
தாணடம வைர இரணட பககமம கவனம ெசலததச ெசாலவாரகள இலைலயா ? அோத ோபாலத தான 
இநத வைர எனம while கடடைள ெசயலபடம. அதாவத உஙகள ெபறோறாரகள உஙகைளோய 
நரலபடததகறத ோபால எனறம ெசாலலலாம - அதாவத சாைலயல இரணட பககமம காரகள 
இலலாத வைர மடடோம நஙகள சாைலையக கடககலாம.

ர ப க டட ைள puts தைரயல அதைனதசாரநத மதபைப அசசடம; ெகாஞசம நடபமாக 
ெசாலலோவணடமானால தைரயல அசசட puts எனற கடடைளகக ஒதத வரம மதபைப 
எடததகெகாளளம - அடதத இநத மதபப தைரயல அசசாகம!

கழ கணட மாதர கடடைளகள (pseudocode) எனபத while மடகக வாககயம எபபடச ெசயலாறறம 
எனற வளககம வணணம ெகாடககபபடடத

# pseudo code
1) x is 0
2) Is 0 less than 5? True. puts x. x = 0 + 1. x is 1.
3) Is 1 less than 5? True. puts x. x = 1 + 1. x is 2.
4) Is 2 less than 5? True. puts x. x = 2 + 1. x is 3.
5) Is 3 less than 5? True. puts x. x = 3 + 1. x is 4.
6) Is 4 less than 5? True. puts x. x = 4 + 1. x is 5.
7) Is 5 less than 5? False. Loop ends.
8) "while மடகக வாககயம மடநதத." is printed to the screen.

இநத உதாரணததல மாற, x பஜஜயம எனற ெதாடககததல அதாவத, மடகக வாககயததன மனப, 
மதபப ெபறகறத. மடகக வாககயம ெதாடஙகம ோபாத, கணன இநத மாறயன மதபப ஐநதறகக 
கைறவாக இரககறதா எனற பாரககம. பஜஜயம எனபத ஐநதறகக கைறவானத அதனால 
தைரயல puts இன ஒதத சரம ெவளயடபபடம. மடகக வாககயததல அடதத கடடைள x எனபதன 
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மதபைப ஒனறால கடடககடயத. இதோபாலோவ x எனபதன மதபப 5 ஐ எடடம வைர ெதாடரநத 
இ ய ஙக ம - ஐநைத எடடயபன மடகக வாககயம மடவைடநத அடதத கடடைளகக இயககம 
ெசலலம - இஙக இநதக கடடைள _puts

இதன இயககம ெவளபபாட இதோபால அைமயம:

0
1
2
3
4
while மடகக வாககயம மடநதத.

படம 6.1: மடகக வாககயஙகள ராடடனம சறறவத ோபால - கறபபடட அளவ சறறய பன எபபட 
ராடடனம சறற நறகனறோதா, அோதோபால இநத வாககயம இயஙககறத எனற ோதாராயமாக 
ெசாலலலாம.

_While_ மடகக வாககயஙகைள ைவததக ெகாணட ெவறம எணணவத மடடோம இதவைர 
ெசயதளோளாம. அடதத இோத _while_ வாககயதைத ெகாணட ோவெறனன ஒர மடவலா இயககதைத 
வடவைமககலாம எனற பாரஙகள. இநத எடததககாடடல சரயான சாரம உளளட ெசயயம வைர 
இநத _while_ மடகக வாககயம இயஙக ெகாணோட இரககம.

answer = ""  #கால சரம ஒனைற உரவாககஙகள 
while answer != "Ruby"
  puts "மனனககவம தவரான வைட." unless answer == ""
  puts "மக சறநத கணன ெமாழ எத?"
  answer = gets.chomp
end
puts "அட சகைக!"

இஙக சல பதய ரப சாரபகைளப பயனபடததோனாம; இ ைவ : gets ம றற ம chomp. இைவ இநதப 
பததகம வாசககம அளவல உஙகளகக வளகக படம.

பககம|22                                   ரபி நணபன -  கணினி நிரலாககம



நரல வளககம ோமல உளள நரல தணட "மக சறநத கணன ெமாழ எத ?" எனற ோகளவகக "Ruby" 
எனற ஆஙகலததல ெகாடககம வைர இயஙககெகாணோட இரககம. உஙகள உளளைட 
gets.chomp எனற சாரப ெபறற ெகாணட answer எனற மாறயல ோசமககம; இதைனோய while மடகக 
வாககயம மடயம வைர இயகககெகாளளம.

chomp எனற சாரப கைடதத சாரததல கைடசயல உளள வர மடவ எழததான '\ n ' எனபைத 
அழததப பயனபடததம வணணம உஙகளகக அநதச சரதைத பன ெகாடககம.

உஙகள நரைல சரவர பயனபடததம பயனர ,"Ruby" எனற ெகாடதததம இநத மடகக வாககயததல 
இரநத ெவளோயரம அதன பன "அட சகைக" எனற ெகாஞசம எகததாளமாகோவ நரலோபால 
தைரயல ெவளயடட மடககம. 

அடதத இநத எடததககாடடல for loop எனற ெசாலலககடய ஒவெவானறாக for கறசெசாலைல 
ெகாணட மடகக வாககயதைத பாரககலாம.

for number in 1..5 do
  puts "தறோபாைதய மதபப #{number}"
end

இ நத for ம ட கக வா கக ய ம while எனற மடகக வாககயம ோபால இலலாமல நபநதைன 
உணைமயாகாமல இரநதாலம ெதாடஙகம. ோமல உளள நரல தணட 1-இல இரநத 5-வைர 
(ெமாததம 5 மைற) இநத puts நரல கடடைளைய இயககம.

இஙகச சறபபாக நஙகள கவனகக ோவணடயத, மா ற 'number' எ னப த - இத மதபப வாககயம 
இயஙகம ெபாழத இதன மதபப 1, 2, 3, 4, 5 என மற இகெகாணோட ோபாகம. இபோபாத for மடகக 
வாககயதைத இரணடல இரநத எடட வைர, அதாவத ஏழ மைற [2,3,4,5,6,7,8] என இயகக 2..8 
எனற ரப ெமாழயல ெகாடககலாம. இபோபாத இைதோய ஒனறல இரநத இரபதைதநத வைர 
எபபட எழதவரகள ? மயனற பாரஙகோளன.

puts எனபத எபபட ஒவெவார மைறயம தனத மதபைப மாறற ெகாளகறத? இதறகக காரணம 
number எனபத இடமாறறம அைடகறத (substitution) - ஓெவார மைற மடகக வாககயம இயஙகம 
சமயம number இதன மதபப மாறகறத, பனப இதன இடம மாறறததால puts இன மதபபம மாற 
தைரயல அசசாகறத.

தறோபாைதய மதபப 1
தறோபாைதய மதபப 2
தறோபாைதய மதபப 3
தறோபாைதய மதபப 4
தறோபாைதய மதபப 5

உஙகளகக ரபயன மடகக வாககயஙகளன பலம பலபபடம எனற நைனககோறாம. இஙக 
ெகாடககபபடட ரப மடகக வாககயம while மறறம for தவர மறறைவயம உளளன அனால இைத 
ெகாணட மடடோம நாம ெதாடககததல இயஙகலாம. மடகக வாககயஙகைள தரவைமபபகளடன 
(datastructures) இைணநத நரலபடததனால இவறறன அசர பலம காணலாம!

உஙகளகக ஒர ெபாமைம அலமார, அலலத ஒர ெசாபப சாமான தரடட பரபப இரநதால இவறைற 
எணணவத, சரபாரபபத, வரைசபபடததவத எனபைத எலலாோம ரபயடம ஒர அதோவக 
கணனயடம ெகாடததவடலாம. நஙகள இைத ெசயயாமல ஒர ெசவவயல பததகதைதோயா அலலத 
தமழைச, கரநாடக இைசைய இரசகக ோநரம கழககலாம, இலலாடட ஒர தைலவர படதைதக கட 
மறபட பாரககலாம. ரபயன மடகக வாககயஙகள பலம உஙகளகக எபோபாதம உணட! இநதத 
ெதாகதைய மடபபதறக  
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பயறச
நாம கடறகைரயல நமத மாயாவககாகக காததரககோறாம எனற எணணகெகாளோவாம; சரயன 
அஸதமனம ஆகம ெபான மாைல ோநரம. நாம ஒவெவாரம மண ோநரம கழயம ோநரததலம மாயாவ 
வநதவடடாரா எனற பாரககோறாம. இதைன Ruby ெமாழயல இபபட எழதலாம - அதாவத 'while' 
எனற மடகக கடடைளயல வழயாக. ஒ ர 7-மண மைலயல சரயன அஸதமககம எனற 
ெகாளளஙகள; நாம 5 மண மாைல அளவல கடறகைரயல வநோதாம எனற ெகாளளஙகள.

சரயன_மைறவத = 7
ோநரம_இபோபாத = 5

ோமல உளள நரலல 'சரயன_மைறவத' எனற ஒர மாறயல 7 எனற ெகாடதோதாம; 'ோநரம_இபோபாத' 
எனற மாறயல 5 எனற ெகாடதோதாம.

while ோநரம_இபோபாத <= சரயன_மைறவத do
  puts "இனனம மாயாவகக காததரககோறாம."
  puts "இபோபாத ோநரம  #{ோநரம_இபோபாத} மண மாைல"
  ோநரம_இபோபாத = ோநரம_இபோபாத + 1
end
puts "மாயாவ வநதார!"

இநத 'while' மடகக கடடைளயன ெவளபபாட கோழ:

இனனம மாயாவகக காததரககோறாம.
இபோபாத ோநரம  5 மண மாைல
இனனம மாயாவகக காததரககோறாம.
இபோபாத ோநரம  6 மண மாைல
இனனம மாயாவகக காததரககோறாம.
இபோபாத ோநரம  7 மண மாைல
மாயாவ வநதார!

1. மடவல 'இபோபாத_ோநரம' எனபதன மதபப எனன ?
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7 தரவைமபபகள (Collections)
தரவ மதபப ெகாணட உறபடகைள ெகாளளம ஒர பாததரோம "தரவைமபபகள" எனபபடம. இத 
ோபானற தரவைமபபகளல இரணட வைகயாக நமத உறபடகைள ோசமககலாம. மதலாவத "அண" 
எனபபடம (array) தரவைமபப, இரணடாவத "எண கற அைடவ" எனபபடம (hashtable). தரவைமபப 
எனபத ஒர வைளயாடட சாமான ோபாடடையப ோபாலோவ - ஒனனம கழபபமான வஷயம இலைல.

படம 7.1: வைளயாடட ெபடடயம அதனள ைவககபபடம சாமானகைள ோபால அைமநதத அணகள

மதலல வைளயாடட சாமான அண எனம தரவைமபபடன இநதப பாடதைதத ெதாடஙகலாம.

1. அணகள (Arrays)
அண, அலலத அணகள, எனபத வரைசபபடததபபடட, இடம வழ அணகம வைக தரவைமபபகள; 
இத ோபானற அணகளல எநத வைக தரவகைளயம ோசரககலாம. இைவகைள வரைசபபடததலாம 
எனறல இதோவ ெபாரள: பளளயல காைல கடடததன பனப வயத அலலத ெபயர அகரமதல 
வரைசயல நனற வகபபைறயல நைழவரகள. அணகளம அத ோபாலோவ. உஙகள பளள வகபப 
மாணவரகைள வயத, ெபயர, இைட, உயரம எனற அமசஙகளால வரைசபபடததலாம. அதாவத இநத 
நானக அமசஙகளல ஏோதனம ஒர வைக இதைன ெகாணட வரைசபபடததலாம. இதைன நரல எனற 
எழதனால, அத 'அணகள' எனபதால கறககபபடம.

வரைசயல நால பளைளகள இரஙகாஙக எனற ெகாளளோவாம: கமரன, மகலன, ெசலவ, மடடம 
யாழன. நமம இநதக கழநைதகளன ெபயைர எழதயபடோய இவறைற இடம சடடம பட எண 
இடலாம. இபோபாத கமரன 1. மகலன 2. ெசலவ 3. யாழன 4. இநத நால பளைளகளம வரைசயல 
நகக இைதோய அணயல கறயடடால இபபட எழதலாம

 ["கமரன", "ெசலவ", "மகலன", "யாழன"]
அணகள எனபைத கறயோட '[' ெதாடககம மறறம ']' மடவ சதர அைடபப கறகைள பயனபடததலாம. 
இநத இர சதர அைடபப கறகளககள நமத சறவரகளன ெபயரகைள சரஙகளாக எழதஙகள.
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சரம எனபத உளளட வரைச படததபபடட பட கணன நைனவகததல இரககம. கணனயல 
அணகைள பரதத எடகக இவறறன இடம சடடம எண வரைச ோதைவபபடம - தனசர வாழவல 
ஒனறல இரநத எணணவத ோபால இலலாமல கணன இடம சடடம வைக பஜயததல இரநத 
ெதாடஙகம. அதாவத நமத மாணவரகளன ெபயரகைள இடம 0-இல கமரன 1-இல ெசலவ 2-இல 
மகலன 3-இல யாழன

இடம சடடம எண எனபத ஒர ெதாைலதரதைத அளபபதறக சமமான அளவ. கமரன எனற சரம 
மதபப இடம 0-இல உளளத. ெதாடரநத ெசலவ ஒனறலம, மகலன இரணடலம கைடசயாக 
யாழன மனறலம இடம சடட அணயல ோசமககபபடடத.

கோழ சறவரகளன ெபயரகைள அணய இடடபட அதைன சமபநத படட இடம சடட எணகைள 
மறோறார அணயல ோசமததால அத

kids_array_index எனற ோதானறம.

kids_array = ["கமரன", "ெசலவ", "மகலன", "யாழன"]
# kids_array index => [0,1,2,3]

வரைசபபடததய அணயல மதல இலககல உளள மதபைப எடகக, அதாவத இடம சடட எண 
பஜயம, இதல உளள மதபைப ெபற இபபட நரல கறமைற ெசயயணம,

kids_array[0]
=> "கமரன"
சதர அைடபப கறயட எனபத ஒர அண வைகயான மாறயல உளள கறபபடட இடம சடட 
எணணல உளள மதபைப கறதத எடககம வணணம அைமயம. இபோபாத அோத மாதர சதர அைடபப 
கறகளககள அணயல உளள மதபபகைளயம மாறறலாம. இபோபாத யாழன ஊர மார ோவற 
பளளகக ெசனறால நமத அணயல அவளத இடதைத கரபபாய எனற இனெனார கழநைதகக 
ெகாடததவடடால அதைன இபபட நரலல எழதலாம.

kids_array = ["கமரன", "ெசலவ", "மகலன", "யாழன"]
kids_array[3] = "கரபபாய"
kids_array
=> ["கமரன", "ெசலவ", "மகலன", "கரபபாய"]
இவரகைள அகரமதல பட  வரைசபபடததலாம. இத ‘கமரன’, ‘ெசலவ’, ‘மகலன’, ‘யாழன’ எனற 
வரைசயல வரம. பதய நபர ஒரவைர நமத அண படடயலல ோசரககலாம - இவளத ெபயர அலல.

kids_array[4] = "அலல"
kids_array
=> ["கமரன", "ெசலவ", "மகலன", "கரபபாய","அலல"]
அணகள எனபதல சரம  ோசரததம கழததம பாரதோதாம அனால இவறறல எணகள மறறம ோவற 
அணகள, ோபானற தரவைமபபகைளயம ோசறறகெகாளளலாம. கோழ உளள நரல தணடல பாரககலாம

number_array = [1,2,3,4,5]
string_array = ["அலல", "பாலன", "வளள", "ோதவன"]
mixed_array = [number_array, "a string", 13]
ஒர அண மறோறார அணைய மதபபாகக ெகாளளலாம. உதாரணததககக கோழ உளள நரலல அண 
lots_of_arrays எனபதல மதல மதபைப எடகக எபபட எழதலாம: 

lots_of_arrays[0] இதன மதபோபா [1,2] எனற அண. இதன இரணடாம இடம சடட மதபைப அணக 
இபபட எழதோவணடம lots_of_arrays[0][1] இைவ அைனதைதயம ோசரதத பாரததால இபபடயான 
நரல தணட அைமயம.

lots_of_arrays = [[1,2],"சரம","ோதரவெசய"]
lots_of_arrays[0][1]
=> 2
ரப ெமாழ நமகக அணகள எனற தரவைமபபல பல உளளடககய அணகளககான சாரபகைள 
தரகறத.  இவறறல வரைசபபடததவதறகானத sort எனறம இதைன ெசயலபடததலாம. உதாரணம,

string_array.sort
=> ["அலல", "ோதவன", "பாலன", "வளள"] 
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இநத அண வரைச படததபபடட கணன தைரயல அசசடடத. ஆனால இத கணன நைனவல 
மாறாமல இரககம. இதைன, அதாவத string_array எனற மாறைய வரைசபபடதத அோத கணன 
நைனவல ோசமகக sort! எனற அைழகக ோவணடம.

இதைன அைழககம மனோப பாரஙகள

string_array
=> ["அலல", "பாலன", "வளள", "ோதவன"]

அைழததபன பாரஙகள: 
string_array.sort!
=> ["அலல", "ோதவன", "பாலன", "வளள"]
அடதத ரப ெமாழயல தண (shovel) << எனகற ெசயறகறையக ெகாணட எபபட ஒர அணயன 
கைடசயல ஒர மதபைப அநத அணயல இைணபபத எனற பாரபோபாம,

string_array
=> ["அலல", "ோதவன", "பாலன", "வளள"]
string_array << "கபலன"
=> ["அலல", "ோதவன", "பாலன", "வளள", "கபலன"]
இநத மணவார << எனற ெசயறகற ஒவெவார தரவைமபபககம தனபபடட ெசயல ெசயயம வைக ரப 
ெமாழயல

push எனகற சாரபன பயனபடதத நமத அணயல ோசறறரககலாம. அதாவத:

string_array.push("கபலன")
=> ["அலல", "ோதவன", "பாலன", "வளள", "கபலன"]
.

2. ெதாடரபர அண (அலலத எணணம அைடவ) (ஹாஸ - Hash)
ரப ெமாழயன மறெறார தரவமசம Hash அலலத எணணம அைடவ எனபத. இதைன ெதாடரபர 
அண அலலத உரபபட அகராத எனறம (இதன நறவம வடவைமபைப ெபாரதத) அைழககலாம. 
அதாவத ஒர ெசால-ெபாரள ெதாடரைப எபபட அகராத பரதபலககரோதா அோதோபால இவவாறான 
தரவைமபபகள அைனததம ஒர உரபபட அதனடன ெதாடரபைடய மதபைபயம கணனயல ைகயாள 
உதவகனறத. அண எனபதல உளள வரைசபபடததம கணம இவவைக ெதாடரபர அணகளல 
கைடயாத - ஏெனனல இைவ சரறற அைமககபபடடைவ.

ெதாடரபர அணயல உரபபடகைள சரைள அைடபபககற ‘{‘ , ‘}’, ெகாணட உரபபடயன ெபயர-
ெபாரள எனற எழதலாம. உதாரணம: {“உ-ெபயர” => “உ-ெபாரள”}. இஙக ‘=>’ எனற கறயட ெபயர - 
ெபாரள ெதாடரைப கறககம.

ஒோர ரகததல பல ெபாரளகள இரநதால அவறைற ெதாடரபர அணயாக எழதலாம. உதாரணம, 
வடடன வைளயாடசாமானகைளயம அதன மதபைபயம ெகாணட ஒர ெதாடரபர அண 
உறவாககனால, இபபட இரககம:

toy_chest = {
  "அனனம" => 12,
  "ெபாமைம" => 5,
  "ெசாபபசசாமான" => 514
}
இநத மனற உரபபடகளம நமத மாறயல ோசமககபபடடத. உரபபட ெபாயரகளம - அதாவத 
அனனம, ெபாமைம, ெசாபபசசாமான மறறம அதன ோநரெதாடரபைடய மதபபகளான (உரபபட 
ெபாரடகள) 12, 5, 514 உம ோசமககபபடடத. இநதச ோசமககபபடட தகவலகைள அணக சதர 
அைடபபககறகைளப பயனபடததோவணடம.

toy_chest["அனனம"]
=> 12

toy_chest["ெபாமைம"]
=> 5
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toy_chest["ெசாபபசசாமான”]
=> 514
ோமலகணடபட பதய உரபபடகைள நமத மாறயல ோசககலாம. ‘toy chest’ எனற ெதாடரபர அணயல 
சதர அைடபபககறகைள ெகாணட பதய உரபபடகைள ோசரககலாம:

toy_chest["வைளயாடடபெபடட"] = 7
=> 7

toy_chest
=> {“அனனம"=> 12, "ெபாமைம”=> 5, "ெசாபபசசாமான”=> 514,
"வைளயாடடபபநத" => 7}
அதாவ த "வைளயாடடபபநத" எனற சதர அைடபபககறகளககள எழதனால, "toy_cars" எனற 
ெதா ட ரப ர அ ண ய ல 7 எ னற  ம த பப "வைளயாடடபபநத" எனற ெபயரடன ெதாடரபாக 
இைணககபபடம. ஒர உரபபடையத ெதாடரபர அணயல இரநத அழகக de l e t e ` எனற 
நரலபாகதைத பயனபடததலாம. இத எபபட ெசயலபடகறத எனபைத பறறயம நாம அடதத 
கடடததல படககலாம.

toy_chest.delete("அழ")
=> 12

toy_chest
=>  {"ெபாமைம”=> 5, "ெசாபபசசாமான”=> 514,
"வைளயாடடபபநத" => 7}

ோமலகணடைத வட கடதலாக ரபயல அைடவல உரபபடகைள ோசரககவம, நககவம மாறறவம 
அதக வழகள உளளன. இவறைற அனகவதறக மன நரலபாகஙகள (methods) எனபைதபபறற 
பயலோவணடம. அடததவரம சல ெதாடரபற அண உதாரணஙகைள வசதத பன நஙகள ோமறபடயாக 
அடதத பாடததறக ெசலலலாம!

பயறச
அணகள

1. இநத க கழநைதகளன ெபயரகைள 'kid_array' எனற ஒர அணயல தரடடஙகள: சவா, 
அலரோமல மஙைக, பரணமா, கவதா, ோசகர, நாசசமைம. ஆண மறறம ெபண கழநைதகளன 
ெபயரகைள அகரமதல வரைசபபடதத; வைட எனன ?

2. 'kid_array' எனற அணயல இரநத ஆண மறறம ெபண கழநைத ெபயரகைள தன தன 
அணகளல இடக; ோமலம இநத இரணட அணகைளயம ஒர "கழ" எனற அணயல இடக. 
இதைன ெசயய எவவளவ சறயதான நரைல எழதலாம ?

3. 'group' எனற கழ அணயல உளள 'boy_array' ம றற ம 'girl_array' எனபைத எபபட வரைச 
மாறறலாம?

4. நமத வகபபல 'டபபாண' எனற சறம அெமரககாவல இரநத ோசரநதாள; இவைள எபபட 
'கழ அணயல' ோசரபபரகள ?

5. வகபப வாதயார எபபட வகபபல சரசமம ைபயனகளம ெபாணணஙகளம இரபபாரகள 
எனற சரபாரககலாம ? இதறகக எனன நரல தணட உதவம. உதவ கறபப: அணயன நளம 
எனபத இஙக எதைன கறககம எனற ோயாசதத பாரஙகள.

எணகற அைடவ

6. மாயாவயன ைகைபயல உளள உறபடகைள கறகக நரலல எணகற அைடவ மலம கறகக. 
இநதப ைபயல 3 தவைளகள, 5 மலைககள, ம றற ம 1 0 சவடகள உளளன. "bag" எனற 
ெபயரல ஒர மாறலைய உரவாககக. உஙகள நரல எபபட அைமநதத ?
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7. எண கற அைடவல எநத வைகயான மதபபகைளயம ோசமககலாம - ெவறம எணகள 
மடடமலல - இதைன நைனவல ெகாளளஙகள. ோமல உரவாககய அைடவல மாயாவயன 
மநதரம ஒனைற ோசமயஙகள. மாயாவயன ைபயல "shazam" எனற மநதரதைத ோசமயஙகள - 
அதன வைளைவ அைடவன மதபபாக ோசமயஙகள. இ ஙக "shazam" எனற மநதரம "turns 
subject into a frog" எனற வைளைவ உணடாககவதால அதைனோய மதபபாக ோசமயஙகள. 
இபோபாத ைகைப நரல எபபட இரககறத ?

8. சர இபோபா மாயாவ மனத மாற அவர ைபயல உளள "shazam" எனற மநதரதைத அழகக 
வரமபகறார; எதைன எபபட ெசயவத?

9. மாயாவகக சல பதய ோலகயஙகள கைடககனறன; இ ைவ 4 ஆரஞச ோலகயம, 5 நலம, 
மறறம 7 சவபப ோலகயஙகள. உஙகள ைபயல ோலகயஙகள எனற ெபயரல இநத தகவலகைள 
எணகற அைடவாக ோசமககவம.உதவ கறபப: ஒர  அைடவ அதன உறபடகளல மறோறார 
எணகற அைடைவ ெகாளளலாம.

10. அைடவல தறோபாத நானக உறபடகள உளளன (தவைள, மலைக, சவட மறறம ோலகயம); 
ஒர பதய மாயம ெசயய மாயாவகக 2 தவைளகள, 3 மலைககள, 1 சவட மறறம 2 நல 
ோலகயஙகள ோதைவ. இவறைற ைகபைபயல இரநத எடஙகள - மதம எவவளவ உளளத ?
உதவ கறபப : கழததல '-' ெசயறகறையப பயனபடததஙகள.
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8 நரலபாகஙகள
நரலாககலல ெபரம பகத எனபத, ஒர ெபரநரைல ஒனற ோசரநத இயஙகககடய, கடடைளகைள 
சனனஞசற பகதகளாக பரபபத தான. இைதபபறற பரநத ெகாளள, சராசர வாழவல நாம காணம 
நகழவகளடன ஒபபடடப பாரபோபாம. உதாரணததறக நாம கரகெகட வைளயாடவதாக கறபைன 
ெசயத ெகாளோவாம. ைமதானததறக ெவளோய நஙகள பநைத வரடட அடககம பரபரபபான 
தரணதைத நஙகள அைடவதறக காரணம, நஙகள களமறஙகயத மதல கைடதத ோநரதைத சற 
சற பகதகளாக பரதத உஙகைள தயார படததக ெகாணடத தான.

மதலல மடைடையக ைகயல எடததரபபரகள. ஓர ர மைற மடைட ைய வ சப பய றச 
ெசயதரபபரகள. பனனர, ஆடகளதைத ோநாகக நகரநத, தயார நைலகக வநத, பநதவசசாளைர 
ோநாககக கவனதைத ெசலததயரபபரகள. இறதயாக உளமசெசடதத பநைத அடததரபபரகள. 
இவவாறாகய உஙகள ஒவெவார அைசவம வைளயாடடன பாகஙகள (வைளயாடவதறகான சற 
ெநறமைறகள). இைவ தான உஙகைளச சறபபான ஆடடததறக தயார ெசயயம.

இைத ோவற வதமாகவம பரநத ெகாளளலாம. நஙகள காெணாள வைளயாடடல பதய உயர 
நைலைய அைடயம ோபாத, அநத வைளயாடடல உளள ெமயயான நரலபாகஙகள அைழககபபடலாம. 
ோமலம, அநத வைளயாடடல உளள உயர_வாயபபகள எனம நரலபாகம, நமகக வைளயாட 
எததைன வாயபபகள உளளன எனபைத காடடம. ோவெறார நரலபாகம, நமத ெமாதத 
மதபெபணகைள காணபககம. மறறெமானற உஙகளத மதமளள ஆயளன நலதைத காணபககம. 
இதல உளள அைனதத நரலபாகஙகளம, வைளயாடடல உஙகள ெசயைககைள கவனதத உளளட 
(input) ெபறறக ெகாளளம. பனனர, மறற நரலகைள அணக தகவலகைள ோசகரதத, பதபபதத 
சரயாக நமகக வழஙகம.

நாோம ஒர நரலபாகதைத எழதனால, அைதபபறற இனனம சறபபாக நமமால பரநத ெகாளள 
மடயம. கோழ, சற தகவைல மடடம தைரயல காடடம ஓர எளய நரலபாகம ெகாடககபபடடளளத. 
ஐஆரப-யன (IRB) உளோள நாம ஒர நரலபாகதைத எழதவட மடயம, அதறக பதெயார ோகாபைப 
(file) உரவாகக ோவணடயதலைல. repl.it/languages/Ruby எனற இைணயதள மகவரகக ெசனறம 
நாம நரலபாகஙகைள எழதலாம. நரலபாகதைத இடதவசம உளள பரவல எழதவடட, நரைல 
ஓடவட ெபாததாைன அழததஙகள.

மைனயததல பனவரமாற தடடசச ெசயயஙகள:

  $ irb   # ரப ெமாழமாறறையத (nterpreter) தறகக irb என தடடசச ெசயயஙகள
irb(main):001:0> def hello
irb(main):002:1> puts "நலவரவ!"
irb(main):003:1> end
=> nil

ரபயல நாம நரலபாகதைத, def எ னற ப த பப செசா லலா ல (keyword) உரவாகககோறாம. 
நரலபாகததன ெபயர def எனற ெசாலலகக பன வரோவணடம. இததான நம hello நரலபாகம, இைவ 
எதத உளளடகைளயம ெபறவலைல (அலவலகம ெசலலம ோபாத, ெபறோறாரகள உஙகைள 
அைழததச ெசலல மாடடாரகள அலலவா, அத ோபாலததான) . நரலபாகததன உளளடகைளப பறற 
இனனம சறற ோநரததல பாரககலாம.

தைரபபடததன இறதயோலா, தாததா பாடட ெசாலலம கைதகளோலா வரம மறறம எனற வாரதைத 
ோபாலோவ, ரப ெமாழயன நரலபாகததல வரம end எனம வாரதைத, அதன மடைவ கறககம. def 
ம றற ம e n d எனற பதபபெசாறகளகக (keywords) இைடயல உளள நரலகைள, கணன இநத 
நரலபாகததன பகதயாக இயககம. இநத நரலவரகள தான நரலபாகததறக இயஙக "ெதாகபபாக" 
நாம வழஙகவதாகம.
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பலோவற நரலபாகஙகைள நாம ஒரோசர எழத இயககவதறக, அவறைற ஒர ோகாபபல ோசமதத 
இயககவோத எளைமயானதாக இரககம. அதனா;ல, தறோபாத மைனயததலரநத ெவளோயற 
exit எனற ெசாலைல தடடசச ெசயயஙகள.

உைர ெதாகபபையத (text editor) தறநத ெகாளளஙகள. எனகக ஸபைலம ெடகஸட (Sublime Text) 
எனனம ெதாகபப படததமானத எனபதால, அைத பயனபடததகோறன. ஆனான, நஙகள ோவெறத 
ோவணடமானாலம பயனபடததலாம. பலோவற வைகயான ெதாகபபகள இணயததலரநத இலவசமாக 
பதவறககம ெசயயமபடயாக கைடககனறன. இைவ எதவம ோவணடாம எனறாலம, நஙக ள repl.it 
இைணயதளதைத பயனபடததக ெகாளளலாம. ஆனால, அதல நரலகைள ோசமதத ைவகக இயலாத.

ஒர பதய ோகாபைப உரவாகக, ோமோல நாம பாரதத நரலபாகஙகைள தடடசச ெசயயஙகள.

def hello
  puts "நலவரவ!"
end
     
இநதக ோகாபைப hello.rb எனற ோமைசதளததல ோசமததக ெகாளளஙகள. இன இநதக ோகாபைப 
நஙகள மைனயததலரநத இயககக ெகாளளலாம. ம ைன ய தத ல cd (change directory) 
கடடைளைய இயகக ோமைசதளததறகச ெசலலஙகள.

நஙகள ோசமதத ோகாபைப மைனயததல கணடபடகக மடயவலைல எனறால கலஙக ோவணடாம, 
நான உஙகளகக ஒர எளய வழ கறறததரகோறன. பனவரமாற மைனயததல தடடசச 
ெசயயஙகள. (இத உஙகைள இலல அைடவகக அதாவத home folder அைழததச ெசனற பனனர 
ோமைசதளாததறக ெகாணட ெசலலம)

Your-Computer-Name:$ cd
Your-Computer-Name:$ cd ~/Desktop
Your-Computer-Name:Desktop $

நாம தறோபாத ோமைசதள அைடவல இரபபதால, நாம hello.rb நரைல ruby கடடைளைய பயனபடதத 
இயககலாம! மைனயததல, ruby hello.rb எனற தடடசச ெசயயஙகள. அத பனவரமாற இரககம.

Your-Computer-Name:Desktop $ ruby hello.rb
Your-Computer-Name:Desktop $

தைரயல பைழகள எதவம ோதானறாவடடால, உஙகள நரல ெவறறகரமாக இயககப படடத எனபத 
ெபாரள. வாழததககள!

ெகாஞசம ெபாறஙகள, "நலவரவ! " எனபத ஏன தைரயல ோதானறவலைல? ஏெனனன, hello 
நரலபாகதைத நாம அைழககவலைல. நா ம ெவ ற ம ோன h e l l o நரலபாகம உளள நரைல 
இயககோனாோம தவர, அநத நரலபாகம கணனயால இயககபபடவதறக அதைன அைழககாமல 
வடடவடோடாம. hello.rb நரலன சல மாறறஙகைள ெசயத, அைத நாம எளதாக சரெசயத வடலாம.

def hello
  puts "நலவரவ!"
end

hello()
இன hello.rb ோகாபப இயககபபடம ோபாத, hello நரலபாகமானத ஐநதாவத வரயல இயஙகம. இநத 
நரலபாகதைத அைழகக, அதன ெபயைர மடடம எழதனால ோபாதமானத. இநத நரலபாகததறக 
உளளடகள ஏதம இலைல எனபதால, அைடபபககறகள ோசரககோவணடயத கடடாயமலைல. 
உளளடகள இரககோமயானால, அவறைற நரலபாகததன ெபயரகக பனபாக அைடபபககறககள 
ெகாடகக ோவணடம. இன நாம நரைல இயககனால பனவரம ெவளயட நமகக கைடககம:

Your-Computer-Name:$ ruby hello.rb
நலவரவ!
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Your-Computer-Name:$
வாழததககள! நரலபாகதைத பயனபடதத உஙகள மதல நரைல நஙகள எழதவடடரகள. அத puts 
எனற ரபயன உள நரலபாகதைத பயனபடதத, ெவறறகரமாக இயஙக, "நலவரவ! " எனற 
ெவளயடைட நமகக தைரயல அளததளளத.

இன உளளட ெபறம ஒர நரலபாகதைத எழதலாம. நம நரலபாகதைத உபோயாகதத இர எணகைள 
ெபரகக ோவணடம என ைவததக ெகாளோவாம. அைத நாம பனவரமாற எழதலாம.

def multiply(num1,num2)
  num1 * num2
end
அைடபபகற பயனபடதத இர எணகைள (num1 and num2) உளளட ெசயயமாற, multiply எனம 
ெபயர சடட நாம நரலபாகதைத எழதலாம. அதனபன நாம இலகவாக ரபயன ெபரககல கறைய 
( * ) இர எணகளலம பயனனபடததலாம. ரபயல இயலபாக, ஒர நரலபாகததன இறத 
கடடைளயன வைட தைரயல ெவளயட ெசயயபபடம. அதனால, நாம எழதய நரலபாகததன இறத 
கடடைளயன வைட ெவளயட ெசயயபபடடளளத.

multiply(2,3)
=> 6
multiply(4,2)
=> 8

multiply("டக",3)
=> "டகடகடக"

பாரககபோபானால, நாம எழதய நரலபாகம எணகள மடடம அலலாத சரஙகைளயம ெபரககம 
வலலைம உளளத ோபாலம! நம நரலல சல மாறறஙகைள ெசயத, எணகைள மடடம உளளட ெசயய 
அனமதககமபட ெசயதவடலாம. ஆனால, அைதப பறற நாம இபோபாத கவைலபபட ோவணடாம. 
நமத, வயைத நாடகளல கணககடம படயாக ஒர பத உதாரணதைத பாரககலாமா?

def years_to_days_old(years)
  result = years * 365
  puts "உஙகள வயத #{result} நாடகள ஆகம!"
end

ோமல கறபபடட உதாரணதைத சறத வளககமாக பாரககலாம. மதலாவதாக, நம நரலபாகததன 
ெப ய ைர years_to_days_old எனற மாறறயளோளாம. இ த years எனனம ஒோரெயார மாற / மாறல 
(variable) மடடம ெபறறக ெகாளகறத. நம நரலபாகததன மதல வர, result எனெறார மாறலைய 
உரவாகக, அதல நாம உளளட ெசயத years எனபதன மதபைப 365-ஆல ெபரகக, அநதப ெபரககல 
மதபைபச ோசமககறத. இத நாம உளளட ெசயத ஆணடகளல எததைன நாடகள உளளன எனபைத 
நமகக ெதரவககம. பனப நாம "உஙகள வயத x நாடகள ஆகம! " எனனம சரததன வாயலாக 
வைடையத தைரயல ெவளயட ெசயகோறாம. இதல x எனபத நம வைடையக கறககம.

நம நரலபாகததறக 10 ஆணடகள என உளளட ெசயதால அத பனவரமாற இரககம.

years_to_days_old(10)
உஙகள வயத 3650 நாடகள ஆகம!
=> nil

puts நரலபாகம, நம வைடையத தரவதறக சரததனள உளள இைடசெசரகைலப (interpolation) #{ }
பயனபடததகறத. ரப, சரததனள சற நரைலப பயனபடதத வழஙகம மைறையத தான நாம 
இைடசெசரகல (interpolation) எனகோறாம. அத ஒர மாறலயாகோவா, #{ } எனபதறகள இரககம 
கணதச சமனபாடாகோவா இரககலாம. இோதா, கோழ சல உதாரணஙகள.

x = 15
puts "இதனள #{x} மாறல உளளத."
=> இதனள 15 மாறல உளளத.
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puts "இத சமனபாடைட கணககறத: #{x + 5}"
=> puts இத சமனபாடைட கணககறத: 20

நாம years_to_days_old நரலபாகததல ோவற சல கடடைளகைளச ோசரததவடட, அதன உளளடைட 
நகக வடலாம. நாம ரபயன gets நரலபாகதைதப பயனபடததனால, பயனரடமரநோத ோநரடயாக 
உளளட ெபறறவடலாம. நாம மநைதய பாடததல ெசயதத ோபால, chomp பயனபடதத, பத வரைய 
(new line character) நககவடலாம. to_i நரலபாகமானத நாம உளளட ெசயயம சரதைத எணணாக 
மறறவடம. நாம மாறறம ெசயத நரலபாகம பனவரவத ோபால காடசயளககம.

1. def years_to_days_old
2.   puts "தாஙகள வயைத உளளட ெசயயவம!"
3.   years = gets.chomp.to_i
4.   days = 365 * years
5.   puts "உஙகள வயத #{days} நாடகள!"
6. end
இ ன நா ம இ ைத I R B மைனயததல இயககப பாரககலாம. மதலாவதாக, இநத நரைல 
age_in_days.rb எனற ோகாபபல ோசமதத, அைத ோமைசதள அைடவோலா, ோவற அைடவோலா ைவதத 
வடஙகள. இன நஙகள மைனயதைத தறககமோபாத, தாஙகள ோசமதத ோகாபபன அைடவறக 
ெசனற irb என தடடசச ெசயயஙகள. இன நஙகள பனவரமாற உஙகளத நரைல இயககலாம.

/Documents/Ruby/my_code_folder >
/Documents/Ruby/my_code_folder > irb
>> load 'age_in_days.rb'
=> true
>> years_to_days_old
தாஙகள வயைத உளளட ெசயயவம?

தறோபாத நஙகள நரலபாகம கறதத அடபபைட அறைவ ெபறறரபபரகள, இன தானாக ஒர 
நரலபாகதைத எழத பாரஙகள. ஒர ெசால வைளயாடோடா, அலலத கணபபாைனோயா (calculator) 
எழத மயனற பாரககலாம. தானாக மயனற பாரபபத நலல ெதாடககமாக அைமயம!

பயறச

1. இநத (கழ உளள) நரலபாகததன சாரப ெபயர எனன ?

      def multiply(num1,num2)
        num1 * num2
      end

2. இநத நரலபாகததன சாரபல எததைன உளளடகள உளளன ?

      def meeting(place, time, day)
         ...
      end

3. இநத நரலபாகததன சாரப ெவளயட எனன ?

      def calculus
  numbers = (25 * 37) / 42

          numbers / 12 * 25
          "Programming is not math"
       end
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4. ஒர ெபயைர உளளடாக ெகாளளம நரலபாக சாரைப எழதஙகள. இநத நரல ெவளயட 
உஙகளத உளளட வாரதைதையக ெகாணட " சபெபராக உளளத!" எனற அளகக ோவணடம. 
இதறக ஏறறவாற நரைல எழதஙகள பாரககலாம!
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9 எணவைக தரவைமபபகள
Enumerable ெதாகத எனபத நஙகள ோதடல ெசயய, வரைசபபடதத, ோதட மறறம ெதாகபபகைள 
ைகயாள அனமதககம ஒர ரப மைறகள உளளைமககபபடட ஒர ெதாகபப ஆகம. ோசகரபபகள 
இரணட வடவஙகளல வரம அைவயாவன எணணமஅைடவ மறறம ெதாரபர அண எனபைத 
நைனவல ெகாளளஙகள. இநத அததயாயததல நானக அடபபைடக Enumerable ெதாகதகைள 
நாம வபரகக உளோளாம:

● each (ஒவெவார)
● each_with_index

● ோதரவ

● ெதாரபர அண

1. ஓவெவானறாக (Each)
' e a c h ' எ னக னற  ம ைற (method) உஙகளத அைடவல உளள ஒவெவார உரபபடயலம 
ெகாடககபபடட நரல தணடைன இயககம. உதாரணமாக, ஒர ெபாமைம களஞசயதைத அணயல 
ெகாணட நரல எழதனால இவவாற 'each' எனற மைறயைன ெசயலபடததலாம: இதைன ெகாணட 
நமத ெபாமைம அணயல உளள உரபபடகளன ெபயரகைள தைரயல இடலாம. அதாவத:

toys = [
  "கார",
  "பநத",
  "வரன ெபாமைம",
  "வடட வலஙக"
]
toys.each { |toy| puts toy }

# தறோபாத ஒவெவாற ெபாமைமயன ெபயரம 'toys' எனற அணயல இரநத தைரயடபபடம:
  கார
  பநத
  வரன ெபாமைம
  வடட வலஙக

each மைறககளோள நாம எனன ெசயதரககனோறாம எனபைதப பாரககலாம. இநத மைற, வரைச 
வகபைப சாரததரககம வைர இதைன எஙகளைடய ெபாமைம வரைசயல பயனபடதத மடயம. 
பனனர எஙகளைடய each மைறயைன நரலனடாக ெசயறபடதத மடயம. இஙோக நாஙகள puts 
மைறயைனப பயனபடததகனோறாம. எஙகளைடய |pipes| இல நாஙகள toy எனனம தறகாலக 
மாறைய வைரயறதத puts எனனம மைறயைன ஒவெவார toy களளம பயனபடததம நரலாககதைத 
ெகாணடரககனோறாம.

எஙக ள ைட ய e a c h மைறயால வரைச ஒனறலளள எலலா கறகைளயம பாரககமடயம. இத 
வரசயல மணடம மணடம ோதடல என அைழககபபடம(வரசயல மணடம மணடம ோதடல எனபத 
ெதாகதயலளள ஒவெவார t o y இைனயம பாரபபதறகான சறநத வழயாகம) வரைசயலளள 
ஒவெவார கறகளன ெபறமதையயம |pipes| இனளோள நாஙகள ோசமககலாம. அதோதாட ஒவெவார 
கறகளலம puts மைறயைன பயனபடததலாம.நாஙகள கழளளவாற நரைல எழதயளோளாம.

toys.each do |toy|
  puts toy
end
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சரள அைடபபககைளப பயனபடதத do and end இைன ஒர வரயல எழதமடயம. நஙகள அதைன 
கடடாயமாகப பயனபடதத ோவணடயதலைல. ஆனால இநதக கறகய மைறயைன ோதைவபபடன 
பயனபடததலாம. அதோதாட ரபயன மலம நரெலானைற எஙகளைடய do end or { } எனற 
நரலனளோள ெசயறபடதத மடயம.இபோபாத நாஙகள each மைறயைன எவவாற பயனபடதத 
ோவணடம எனற பாரககலாம.

எஙகளைடய ோசகரபபல ஒனறகக ோமறபடட t o y இரபபைதக கறபைன ெசயத பாரஙகள.
(உஙகளைடய ெபறோறார உஙகளகக ரபயல நரல எழத கறபததரநதால உஙகளைடய 
ோசகரபபல ஒனறகக ோமறபடட t o y இரகக வாயபபளளத.நஙகள அதஷடாசால)எஙகளைடய 
ெபாமைமப ெபடடயைன சறபபாக ஒழஙகபடதத அலலத காடசபபடதத எணணம அைடவைனக 
கடடாயமாகப பயனபடதத ோவணடம.each இைனப பயனபடததவதன மலம toy இைனயம toy இன 
எணணகைகையயம காடடட மடயம.

toys = {"car" => 1, "ball" => 3, "action figure" => 2,
"stuffed animal" => 8}
toys.each { |key, value| puts "#{key} => #{value}" }

car => 1
ball => 3
action figure => 2
stuffed animal => 8

எணணம அைடவல each மைறயைனப பயனபடததம ோபாத வரைசயலளள ஒவெவார 
கறகளம key and a value உளளத எனபைத ரப ெதரநத ைவததளளத.|pipes| னைடய key 
and va lue pairs இறக ெபயரட நஙகள எைத ோவணடமானாலம பயனபடததலாம. 
உதாரணமாக |x, y|. ஆ னா ல key and value இைன அவறறன ெபயரனால அைடயாளப 
படததவத இலகவானத.பனனர நாஙகள மணடம puts மைறயைன ஒவெவார கறகளம 
பயனபடதத, எஙகளைடய interpolation #{ } மலம எஙகளைடய மாறகளன ெபறமதயைன 
சரமகளல ோசமககமடயம. அதோதாட இறதயாக t o y களன சாரமகைளயம t o y களன 
எணணகைகையயம காடசபபடதத மடயம.

2. ஒவெவானறாக இடமகாடடயடன (Each_with_index)
இநத எணணலடஙகா மைற ஒவெவானறம மறெறானைறப ோபாலோவ ெசயலபடகறத, தவர அத 
கறபபடட அணகளன கறயடைட அதன அைழபபகக தகநதவாற படககறத. ஒர அண எனபத 
தரவகைள அலலத தகவலகைள ஒர கறயடட (வரைசயாகக அைமபப)மைறயல வரைசபபடதத 
உதவ பயனபடகனறத எனபைத நைனவல ைவததகெகாளளஙகள. ஒர அண மறறம ஐநத 
உரபபடகள ோசரதத 0 இலரநத 4 வைர ஐநத கறயடகைள ெகாணடளளன, ஒவெவார கறயடம 
ஒவெவார தனமததன நைலையயம கறபபடகறத.

my_array = ['பநத', 'மடைட', 'ெதாபப']
my_array[2]
=> ெதாபப 

my_array[0]
=> பநத

ோமோல உளள எடததககாடடல, my_array இல உளள ஒவெவார உறபைபயம அதன கறயடடால 
அைழகக மடயம. ப நத (ball) கறயடட 0 இல அைமநதளளத, Bat கறயட 1 இல உளளத, மறறம 
கறயட 2 இ ல Hat அைமநதளளத. நாஙகள ஒவெவார பற உரபபடையயம அசசட வரமபனால, 
ஒவெவார கறயடட மைறையயம இநத மாதர பயனபடததலாம:

my_array = ['பநத', 'மடைட', 'ெதாபப', 'சரைட', 'சபபாதத']
my_array.each_with_index do |item, index|
  if index % 2 == 0
    puts item
  end
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end

modulo எனபத ஒர எணணல மதமளள அளைவ (இடத பகதகக ோமல) பாரககம ஒர வழ எனபைத 
நைனவல ெகாளளஙகள. எனோவ இஙோக, நாம உரபபடகள கறயடடைன இரணடால வகககம 
ோபாத பஜஜயததைன எஞசயதாக ெகாணடரககம

ஒர உரபபடயைன தைரயல உடெசலததோவாம. இ வ றற ல 0, 2 , ம றற ம 4 ஆகய கறயடகள 
மதமனற இரணடனால வகபபடம. ஆகோவ இக கறயடகளககரய உரபபடகைள மடடோம 
உடெசலததோவாம .

enumerable மைறைமைய எளைமபபடதத even? மைறயம சரள அைடபபககறகளம பயனபடம.

my_array.each_with_index do |item, index|
  puts item if index.even?
end

பநத        #item at index 0
ெதாபப     #item at index 2
சபபாதத    #item at index 4

ரப இரடைட எண (even?)எனல நமைம இம மைற மடடபபடததபபடட ெதாகத பகதைய தவரகக 
அனமதககறத. இரடைட எண (Even?), ஒர இலககம இரடைட எண எனல அத t r u e எனம 
கடடைளகக தரபப அைழககபபடம. ஒவெவானறம ஒவெவார படயலம கறயடட மைறயைனப 
பயனபடதத கணனைய எவவாற ெசயலபடததகறத எனபைதப பாரபபதறகான வழ கோழ 
தரபபடளளத.

my_array = ['பநத', 'மடைட', 'ெதாபப', 'சரைட', 'சபபாதத']
my_array.each_with_index do |item, index|
  puts item if index.even?
end

|'ball', 0| if 0 is even?, then puts 'பநத'
true => puts 'பநத'

|'bat', 1| if 1 is even?, then puts 'மடைட'
false

|'hat', 2| if 2 is even?, then puts 'ெதாபப'
true => puts 'ெதாபப'

|'uniform', 3| if 3 is even?, then puts 'சரைட'
false

|'shoes', 4| if 4 is even?, then puts 'சபபாதத'
true => puts 'சபபாதத'

இநத மைறயானத அண ஒனறன உரபபட மறறம இதன கறயடடல இரநத ெதாடஙககறத. 
பனனர நாம வரைசபபடததயளள d o ம றற ம e n d காரணகளன இைடோய கறதத பகதககரய 
கடடைளையச ெசயலபடதத ோவணடம. இநத எடததககாடடல கறயடட எண இரடைட எண 
எனறால மடடோம அத உரபபடையப ெபயரடம. இலைலெயனல, if கடடைள தவறானத என தரமப 
வரம மறறம அநதக கறபபடட கடடைளையககரய எநத தகவைலயம ரப தைரயல காணபககாத.

3. ோதரவ (Selection)
சர, இத பரநத ெகாளள ஒர சறய சககலாக இரககலாம. ஆனால எஙகைள நமபஙகள. இதகச 
சல பயறசகளன மலம எளதாக அைடயலாம. s e l e c t ெசயனமைறயல அைத எபபடத 
ெதரவெசயவத எனபைதத ெதரநத ெகாளளப பாரககலாம. ஒர ெதாகதயன கடநத ெசலலம 
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கறயடைடக கணடறவதன மலம ‘Select’ ோவைல ெசயகனறத,ெதாகத true என மதபபடபபடடால 
மடடோம select இலளள கறகைள வைடயாகத தரம.

 $ [1,2,3,4].select { false }
=> []

 $ [1,2,3,4].select { true }
=> [1, 2, 3, 4]

ோமோல உளள எடததககாடடல, ோதரநெதடககபபடட மைற வரைச (1,2,3 ம றற ம 4 ) இல உளள 
ஒவெவார உறபபகளடனம பாரககபபடகறத, ோமலம எஙகள ெதாகத உணைமயாக இரநதால 
அநத உறபப வைடயாக கைடககம .எஙகள ெதாகத தவறான பலயன எனபதால, select மைற 
உணைம மதபபட இலைல மறறம வைடயாக எதைனயம தராத ஆனால அத ஒர ெவறற வரைசையத 
தரம. அடதத வரயல நாம ெதாகதகக true ஐ அனபபகனோறாம மறறம select மைற வரைசயல 
உளள ஒவெவார உரபபடையயம வைடயாகத தரகனறத.

s e l e c t மைறைய எவவாற பயனப டததவத மறறம மகவம பயனளள வழயல எவவாற 
பயனபடததபபடலாம எனபதறகான உதாரணம இஙோக தரபபடடளளத. பரடைச மதபெபணகளன 
ெதாகபைபக கறபைன ெசயத பாரஙகள, 80 பளளகளகக ோமலாக மடடோம மதபெபணகைளத 
ோதரநெதடகக ோவணடம.

test_scores = [23,80,34,99,54,82,95,78,85]
test_scores.select do |score|
  score > 80
end
=> [99, 82, 95, 85]
இ ஙோக வ ர ைச ய ல ளள ஒ வெவா ர க ற க ைள ய ம பா ரபப த றக s e l e c t இ ைன நா ஙக ள 
பயனபடததகனோறாம.score எனனம மாறயல இநத மதபப தறகாலகமாக ோசமககபபடம.பனனர 
ஒவெவார மதபெபணணம 8 0 ஐ வட அதகமாக உளளதா என ோசாதககபபடம.பனனர 8 0 ஐ வட 
அதகமான மதபெபணகள ோசகரககபபடட வரைசகக அனபபபபடம.

test_results = {
  "Bobby" => 80, "Jane" => 95,
  "Adam" => 99, "Doug" => 65,
  "Sue" => 89, "Kim" => 91
}

good_students = test_results.select do |student, score|
  score > 80
end

இஙக எஙகளடம மாணவரகளத ெபயர மறறம மதபெபணகைளக ெகாணட test_results எனபபடம 
எணணம அைடவ உளளத.80 மதபெபணகளகக அதகமாகப ெபறற மாணவரகைளயம அவரகளத 
மதபெபணகைளயம ெபற select எனனம மைறயைன நாஙகள பயனபடதத மடயம.இதைன நாஙகள 
ெசயறபடததம ோபாத good_students எனற எணணம அைடவ இபபட இரககம.

$ good_students
=> {"Jane"=>95, "Adam"=>99, "Sue"=>89, "Kim"=>91}

வகபபலளள நறறககணககான மாணவரகைள அவரகளத மதபெபணகளன அடபபைடயல 
வைகபபடதத ஒர எளய select மைற உபோயாகபபடவைதக நஙகள கறபைன ெசயத பாரஙகள. 
தரவகைள வரைசபபடதத, எணணகைகையப ெபற, வைகபபடதத மறறம ஒழஙகைமகக ரப 
பயனபடம. ந றற கக ண ககா ன மா ண வ ரக ைள  அ வ ரக ள த ெப ய ர ம றற ம 
மதபெபணகளனஅடபபைடயல வைகபபடதத ஒர மனதனககப பல மண ோநரஙகள எடககம 
ஆனால ஒர சறநத கணன நரல உடனடயாக இதைனச ெசயத மடககம.
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4. ெதாடரபர அண (map)
அறதயம இறதயமாக ெதாரபர அண( m a p ) மைற பாரஙகள. நம ோசகரபபகளலளள 
கறகைள( e l e m e n t s ) ோவ ற ப டட ம ைற க ள எ வவா ற பா த கக னற ன எ னப ைத இ த வ ைர 
பாரதோதாம.ெதாரபர அண மைற மலம கறபபடட கறகைளத ோதரநெதடதத ஒோர ோநரததல 
தரததலாம. உதாரணமாக

["dog", "cat", "snake", "mouse"].map do |animal| animal.capitalize end => ["Dog", "Cat", "Snake",  
"Mouse"]

இஙோக நாம ஒர வலஙககளன அணைய ைவததரககோறாம. அணயலளள ஒவெவார 
வலஙககளன மதல எழதைதயம ஆஙகல ெபரய எழததககளால மாறறட ெசயய ரபயலளள 
ெதாரபரஅண(map) மைறைமைய பயனபடததவோதாட capitalize மைறையயம பயனபடததகனோறாம 
.capitalize மைறைம அணயலளள வலஙககள எலலாவறறனதம மதல எழததககைள ஆஙகல 
ெபரய எழததககளால மாறறட ெசயயம.

ெதாரபர அண மககயமாக அணயலளள தரைவ கணடபடதத ைகயாளகறத அலலத 
அணயலளள கறகைள வைரபடமாகககறத ரபயல ெதாரபர அணயடன ஒர அணைய 
நரநதரமாக மாறறவதறக, ஏறகனோவ உளள வரைசகக ஒர ஆசசரய கறைய ோசரககவம .

animals = ["dog","cat","snake","mouse"] animals.map! { |animal| animal.capitalize } => ["Dog", 
"Cat", "Snake", "Mouse"]

Animals => ["Dog", "Cat", "Snake", "Mouse"]

இ நத ோந ர தத ல ந ர லா கக ெமா ழ க ள ல இ ர ணட அ ட பப ைட ோச க ர பப க ைள ந ஙக ள 
பரநதெகாளகறரகள. Enumerable ெதாகதைய கறறகெகாணடதன பனனர அணகள மறறம 
எணணம அைடவ ெகாணட ோசகரபபகளகக ெபாதவாக நானக மைறகள பயனபடததபபடம அைவ 
each, each_with_index, select and map

இ போபா த ச ல உ தா ர ண ஙக ோளா ட உ ஙக ள த அ ற ைவ ோம மப ட தத ச ல ப ய றச க ைள 
ோமறகெகாளளலாம.

பயறச
1. இநத நரல தணட எனன எணகைள ெவளயட ெசயயம?

 [1,2,3,4,5].each { |num| puts num if num.odd? }

2. கோழ உளள 'each' எனற சாரப எனன ெவளயட தரம ?

 "ThisdmakesdmoredsensedwithoutdD's".split("d").each {
    |letter| puts letter
   }

க ற பப : இஙக சாரபகைள ோகாரைவயாக இைணககோறாம ('method chaining' எனற இதைன 
கறவாரகள) . மதலல ஒர சரம அண எனபதைன உரவாகக பனப அநத அணயல 'each' எனற 
ெசயலபாைட இயகககோறாம. இதல அண மைறமகமாகோவ உளளத.   

3. 'select' எனபத ோதரநெதட வாககயம இநத எண சரகக?

food = {
  "apple" => "fruit",
  "carrot" => "vegetable",
  "tomato" => "fruit"
}
food.select do |item, category|
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   category == "vegetable"
end

4. கழ ெகாடகக படட ெதாரபற சாரபல (map) எனன மதபப கணககபபடடம?

numbers = [1,2,3,4,5]
numbers.map { |num| num * 5 }

5. ோகளவ 4-இல கணககபபடட மதபப எனன ?
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10 ோகாபபகள
மழ பரதல

இதவைர, நாம ரப ெமாழயன அடபபைடகள பலவறைற கறறகெகாணோடாம. எநத ஒர நரல 
ெமாழககம, நாம கறறகெகாணட சரஙகள, எணகள, மாறலகள, தரவைமபபகள மறறம 
நரலபாகஙகள மக மக மககயமானைவ. இைவகள தாம நரலகளன சனனஞசற கடடைமபபகள 
ஆகம. ரபையோயா ெவற நரல ெமாழகைளோயா கறறக ெகாளவதறக பறகாலததல இைவ 
உஙகளகக பயனபடம.

நஙகள நரலகள எழத தவஙகவதறக மன ோமலம ஒனைற கறக ோவணட உளளத. இதவைர நாம 
சரஙகைளயம எணகைளயம தரததவம, மாறறஙகள ெசயயவம மைனயதைத தான பயனபடததோனாம. 
ஆனால, ோகாபபல நாம ோநரடயாக மாறறம ெசயய ோவணடமாயன?

ெகாபபகோளாட நாம ெதாடரப ஏரபடததக ெகாளள, ர ப ய ன F i l e வ க பைப (File Class) நாம 
உபோயாககக ோவணடம. ோகாபபகைள உரவாகக, தறநத, தகவலகைள ோசமபபதறகான நரல 
பனவரமாற ோதாறறமளககம.

the_file = File.open("my_file.txt", "w")
the_file.puts "ோகாபபன மதல வர."
the_file.close

ோமலளள எடததககாடடல, F i le வகபைபயம open நரலபாகதைதயம பயனபடதத அதறக இர 
உளளடகைள அனபபயளோளாம. அநத உளளடகளல மதலாவதானத, my_file.txt, இத நாம 
உரவாககபோபாகம ோகாபபன ெபயர ஆகம. இரணடாவத உளளட, w. இத, நாம ோகாபபல 
தகவலகைள எழத ோபாகோறாம எனனம ெசயதைய ரபகக ெதரவககம. அடதத வரயல உளள puts, 
நாம அளககம சரஙகைள ோகாபபனள எழதம. இறதயாக, close நரலபாகதைத பயனபடதத நாம 
ோகாபைப மடவடகோறாம.

நஙகள மைனயதைத தறநத ரபயன 'Interactive Shell (IRB)'-றக ெசனறால, ோமல கறபபடடளள 
கடடைளகள அைனதைதயம இயககலாம. IRB-ல உளளோபாத, உஙகள ோகாபைப காணபதறக 
exit எனற தடடசச ெசயத ெவளோயற வடட, ப னப ls என தடடசச ெசயயஙகள. இத உஙகள 
அைனதத ோகாபபகைளயம படடயலடட காணபககம. அதல my_file.txt இடம ெபறறரபபைத நஙகள 
காணபரகள. இன open my_file.txt என தடடசச ெசயதால, உஙகள ோகாபப தறககம.

இன இநதக ோகாபபல நாம மாறறம ெசயய ோவணடமானால, ோமல கறபபடடளள அோத நரலல, 
ோகாபைப தறபபதறகான open கடடைளயன இரணடாம உளளடாக 'a' பயனபடதத ோவணடம. இதறக 
பதலாக நாம w பயனபடததனால, ோகாபபல உளள தகவலகைள அழககபபடட மதலலரநத 
எழதபபடம. நா ம 'a' பயனபடததவதன மலம, ோகாபபல மனனரநத தகவலகளகக கழ பதய 
தகவலகள ோசமககபபடம.

நாம ோகாபபல உளள தகவககைள படகக ோவணடமானால, அதறக இர வழமைறகள உளளன. 
மதலாவத நாம ோகாபபல உளள அைனதத தகவலகைளயம ஒரோசர படககலாம, அலலத ஒவெவார 
வரயாக படககலாம. நாம பனவரமாற 'r' உளளைட பயனபடதத ோகாபபகைள படககலாம. 'r' எனபத 
நாம ோகாபைப படகக ோபாகோறாம எனபதறகான கறயடாகம.

file = File.open("our_file.txt", "r")
entire_file = file.read
puts entire_file
> ோகாபபன மதல வர.
> இத இரணடாம வர.
> ோமலம, இத மனறாம வர ஆகம.
=> nil
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'r' பயனபடததவதன மலம நாம ோகாபைப read-only mode அதாவத படகக மடடோம வைக ெசயயம 
வதமாக தறககோறாம. இவவதமாக தறநத ோகாபபல நாம எழத மறபடடால, அசெசயல 
ோதாலவயைடயம. ஆனால, நா ம read நரலபாகதைத அைழதத ோகாபபன மழ தகவைலயம ஒர 
மாறலயல ோசமதத, பனனர தைரயல ெவளயட ெசயயலாம.

ஒவெவார வரயாக படகக ோவணடெமனறால, readlines நரலபாகதைத பயனபடததலாம.

File.open("our_file.txt").readlines.each do |line|
  puts line
end
இர வழமைறகளலம, ோகாபப படககபபடட ஒவெவார வரயாக ெவளயட ெசயயபபடம. ஆனாலம, 
அவவர நரலபாகஙகளன ெவளயடடலம ெபரம வததயாசம உளளத. read நரலபாகதைத 
பயனபடததம ோபாத, ோகாபபல உளள மழ தகவலம படககபபடட nil ெவளயட ெசயயபபடகறத. 
ஆனால, readlines நரலபாகதைத உபோயாகததால ஒவெவார வரயம ஓர அணயல ோசமககபபடட, 
இறதயாக அநத அண ெவளயட ெசயயபபடகறத.

அத பனவரமாற ோதாறறமளககம.

file_array = File.open("our_file.txt").readlines
=> ["ோகாபபன மதல வர.\n",
    "இத இரணடாம வர.\n",
    "ோமலம, இத மனறாம வர ஆகம."]
நாம ோகாபைப படகக, File.open-ஆ ல readlines நரலபாகதைத அைழககோறாம. ோகாபப மழவதமாக 
படதத மடககபபடம வைர அைனதத வரகளம ஓர அணயல ோசரககபபடகறத. நம சரஙகளகக 
இைடயல \n எனம பதவர எழதைத கவனததரகளா? நா ம each நரலபாகததன உதவயடன, ஒர 
ெதாகதககள ஒவெவார வரையயம ெசலதத chomp பயனபடதத அநதப பதவரகைள எளதாக 
நககவடலாம.

file_array = File.open("our_file.txt").readlines
  .each { |line| line.chomp! }

=> ["ோகாபபன மதல வர.",
    "இத இரணடாம வர.",
    "ோமலம, இத மனறாம வர ஆகம."]

அறபதம! ோகாபபகைள தறபபதறகம, அதல எழதவதறகம, அவறைற படபபதறகம நஙகள கறறக 
ெகாணடரகள! ோமலம, close நரலபாகதைத பயனபடதத ோகாபபகைள மடவதறக மறநத வடாதரகள. 
ோகாபபகைள தறததவடட அபபடோய வடடவடவத நலலதலல, ஏெனனல ோகாபைப மடமோபாத தான 
கணன நாம எழதய தகவலகைள அதல ோசமககம. இதறக ோமலாக, தறநத ைவககபபடட 
ோகாபபகள கணனயல நைனவ தறததல அழதததைத ஏறபடதத அதன ெசயலபாடைட 
கைறததவடலாம.

மடவ
வாழததககள!

நஙகள கலாசலாக சறவகரளகெகன எழதபபடட மதல ரப பததகதைத படதத மடததவடடரகள! 
சபாஷ! அடதத வஙகயல ோலான எடதத ெபஙகளரல ஒர நறவனதைத அரமததவடோவணடயத 
தாோன - இலைல ஒர ோவைள அைதயம பணணலாம.

சறற தவரமாக ோயாசததால நரலாககல எனபதல எனறம கறறகெகாளள கடலளவ உளளத. 
உஙகள மயறச இநதக கடலல கால நைனததத ோபாலோவ அைமயம. உஙகளகக ோநரம 
கைடகைகயல நரலாககல பறற கணனயல கறற ெகாளளஙகள - மறற நரலாககல ெமாழகள 
Python, எழல, C, C++, Java எனறம கறற ெகாளளலாம - சல பயறச படஙகைளயம மயலஙகள, 
அதல கறறதல நரலகைள ெசயலகைள உரவாககஙகள, உஙகள தறைமைய ோமமபடததஙகள.

வாழக நரலாககல. உஙகள பயனம ெவறறகரமாக அைமய வாழததககள!
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 பன இைணபபகள

Appendix
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இ.1 பயறச ோகளவகளன 
வைடகள

பாடம 2 - எணகள
1. 2 + 3 + 5 => 10
2. 10 - 3 => 7
3. 9 / 3 => 3
4. 4 * 2 => 8
5. 4 ** 2 => 16
6. இநதக கணககன 11 % 5 வைட எனன? => 1

11 ஐ 5 இன இரணட மடககல அடககலாம. 5 இன இரணட மடஙக 10. ஆகோவ 11 - 10 வைடயாக 1 
இைனத தரம

7. 14 % 3 வைட எனன? => 2
8. ஒர மநதரவாத தன ஒவெவார ைகயலம இரணட இலககஙகைள ெகாணடளளான (ஒனற 

இரடைட எண மறறத ஒறைற எண) . அவர தன ைககைள தறநத உஙகளகக அவறைற 
காடடபோபாவத இலைல. ஆ னா ல அ வ ர உ ஙக ைள m o d u l o மைறைய பாவகக 
அனமதககறார. உஙகளைடய பண எனனெவனறால எநதக ைகயல இரடைட எண மறறம 
ஒறைற எண உளளத எனபைத கணட படபபதாகம.

ஒவெவார இலககதைதயம x என கறயடடால நாம modulo இைன பயனபடததலாம. x % 2 == 0 
உணைம(true) எனறால இத ஒர இரடைட எண. x % 2 == 0 எனபத தவற எனறால இத ஒர ஒறைற 
எண.

பாடம 3 - சரஙகள
1. puts "இதன வைட" + " எனனவாக " + "ெவளபபடம ?" இதன வைட எனனவாக ெவளபபடம? 

=> nil

ோமலெகாடககபபடட put மைறயானத சரஙகைள ஒனறைணதத தைரயல வைடைய காணபதத 
ெவறைமயாக தரமபகறத

2. "This string minus" - "That string"

NoMethodError: undefined method `-' for
"This string minus":String

சரஙகளகக என எநத '- ' மைறயம(method) இலைல. எனோவ இநதச ெசயலபாட ெசயறபடததப பட 
மடயாத. ஞாபகததல ைவததரககவம – (minus) எனபத இலககஙகளகக (numbers) மடடோம!

"1234.55".to_i => 1234
"1234.55".to_f => 1234.55
"Not a number".to_i => 0
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puts "1\n2\n3\n"
1
2
3
=> nil

3. இலககஙகளாக(numbers ) கறபபட மடயாத ெவளயடான பஜயதைத சரததன ோமல தநதம 
ஏன 'to integer' (to_i) மைறயானத பயனளளதாக கரதபபடகறத?

"to_i" இலககஙகள இலலாமல கட இனனம சரஙகளால அைழககபபடலாம, ோமலம இத பஜயதைத 
ெவளயடாக தரம. இத கறதத ெவறறகரமான அைழபப மறறம பசசய மதபபால சரததல பசய 
இலககஙகைள கறதத காடட மடயம.

4. Length method எனன ெசயகனறத என நைனககறரகள? "Count".length => 5 சரததலளள 
எழததககளன எணணகைகைய அலலத உரபபடகைள கணககடகறத.

5. split method பறற எனன நைனககனறரகள? "Count".split("") => ["C", "o", "u", "n", "t"] 'split' 
மைறயைன இைடெவளகளனற ( " " ) பயனபடததம ோபாத சரம ஒனறன ஒவெவார 
எழததககைளயம தனததனயாக வரைச ஒனறல ெபற மடயம.

6. தணடகள (slice) எனன ெசயகனறன என நைனகறரகள? 
"Count".slice(2) => "u"

S l i c e மைறயனடாக அனபபபபடம கடடைளகக அைமவாக சரெமானறன எழததககளன 
கறயடடன அடபபைடயல எழதத ோதரவ ெசயயபபடம. இஙோக கறயட 2 ஆககவளள எழதத U 
ஆகம.

string: ["C", "o", "u", "n", "t"] indexes: [ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ]

பாடம 4 - மாறகள

1. x எனனம மாறயல 54 / 3 எனற ெபறமத ோசமதத ைவககபபடடரநதால x இன ெபறமத 
எனன?x = 54 / 3 => 18

2. மா ற x இன ெபறமதையப பதய மாற y இறக வழஙகக ,பனனர மாற x இ ைன 3 ஆல 
வகககக. இபோபாத மாற x இன ெபறமத எனன? y இன ெபறமத எனன?

y = x
=> 18  # y is assigned the x value, 18
x = x / 3   # or written as x /= 3
=> 6   # x is now the value of 18 / 3

3. நாம நம மாறகளலசல கணத ெசயன மைறகைள ெசயத பாரததால எனன? X கக 
ெபறமானம 1 2 ஐ ெகாடோபாம. இதைன இபோபாத 3 ஆல வகததால ெபறமானம 
எனனவாக இரககம?

x = 12
x / 3
=> 4

4 . இபோபாத x இன மதபப எனன? => 12 நாஙகள x இ ைன 3 ஆல வகககம ோபாத வரம 
வைளைவ ோசமதத ைவககவலைல. அ த னா ல X இனைடய மதபப மாறாமல மனப 
வழஙகபபடட அோத 12 எனற மதபைபோய ெகாணடரககம.
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பாடம 5 - If and Else

1. Is 3 > 5 ? => false
2. 3 < 5 => true
3. 5 == 5 => true
4. 10 >= 10 => true
5. 10 <= 12 => true
6. 10 != 10 => false
7. 10.object_id == 10.object_id => true

இநதச சரஙகைளப பறற? 8) "dog" == "cat" => false

9. "cat" == "cat" => true

10.

"cat".object_id == "cat".object_id
=> false
# Numbers have object id's that don't change.

ஒவெவார மைறயம சரம உரவாககபடகறத. எபபடோயா அநத சரததககரய ஒர பதய object_id 
உரவாககபபடடவடகறத.

பாடம 6 - Loops
1. ோநர மாறயன தறோபாைதய மதபப எனன?? => 8

எ ம த இ ற த வ ைள வ 7 ஆக இரநதாலம அடதத கறயடட ெதாகத ெசயறபடததபடடத. 
(current_time = current_time + 1), ோமலம எமத மாறகள 1 ஆல அதகரதத 8 கக சமமாக 
மாறயளளத.

பாடம 7 - Collections

1)மநதரவாதோயாரவரன மநதர ைகபைபகக ஒர எணணம அைடைவ உரவாககவம. நாம 
ைப ய ன ள 3 தவைள, 5 மலைககள , மறறம சரளகைள ோபாடோவாம. ைபகக ஒர எணணம 
அைடைவ எழதஙகள.இபோபாத உஙகளைடய எணணம அைடவ எவவாற காடசயளககம?

bag = {
  "frogs" => 3,
  "herbs" => 5,
  "scrolls" => 10
}
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2)ஞாபகததல ைவததரககவம, எணணம அைடவானத இலககஙகைள மடடம அனற எநதெவார 
தரவகளன மககய மதபப ோசாடகைள உளளடகக இரககம. மநதரவாதயன மநதரதைதயம அதன 
வைளைவயம ோசரபோபாம (இத மநதரவாதயன நைனவல ஒரோபாதம இரககாத). மநதரவாதயன 
ைபககள "shazam" எனம மநதர ெசாலைல ோசரககவம. ோமலம இநத மதபப எநதப ெபாரைளயம 
தவைளயாக மாறறம. இபோபாத எமத ைபயனள எனன உளளத?

bag["shazam"] = "turns subject into a frog"
bag
=> {"frogs" => 3,
    "herbs" => 5,
    "scrolls" => 10,
    "shazam" => "turns subject into a frog"}

3)எஙகளைடய மநதரவாத இன யாைரயம எபோபாதம தவைளயாக மாறற வரமபவலைல. ஆகோவ 
நாம எவவாற "shazam" எனம மநதரதைத மநதரவாதயன ைபயனள இரநத நககலாம?

bag.delete("shazam")
=> "turns subject into a frog"

4)எமத மநதரவாத சமபததல மனற ெவவோவற வைகயான ோபாஷன வாஙகயளளார. 4 ஆரஞ 
ோபாஷன, 5 நல ோபாஷன மறறம 7 சவபப ோபாஷன. நாம இபோபாத எமத ைபககள எவவாற ோவற 
வைகயான எணணம அைடவ ோபாஷைன ோசரககலாம?

க ற பப : collection இ றக ள collections கைள நாம ைவததரககலாம எனபைத நைனவல 
ைவததரஙகள.

bag["potions"] = {
  "orange" => 4,
  "blue" => 5,
  "red" => 10
}

bag
=> { "frogs"=>3, "herbs"=>5,
     "scrolls"=>10,
     "potions"=> {
       "orange"=>3,
       "blue"=>5,
       "red"=>10
      }
   }

5)இபோபாத எமத ைபககள நானக சாவகள உளளன (தவைள, மலைக, சரள, ோபாஷன) . நாம 
இவறைற பாவதத எமத தரவகைள அணகலாம. ஒர பதய மநதரதைத உரவாகக எமத 
மநதரவாதகக 2 தவைளகள, 3 மலைககள, 1 சரள மறறம 2 நல ோபாஷன ோதைவபபடகறத. 
இவறைற எவவாற எமத எணணம அைடவல இரநத நாம நககலாம?

க ற பப : நாஙகள சாவக உரய மதபபககைள வழஙக மடவோதாட நககபபடட உரபபடகைள 
கழககவம

bag["frogs"] = bag["frogs"] - 2
=> 1
bag["herbs"] = bag["herbs"] - 3
=> 2
bag["scrolls"] = bag["scrolls"] - 1
=> 9
bag["potions"]["blue"] = bag["potions"]["blue"] - 2
=> 3
bag
=> {

பககம|47                                   ரபி நணபன -  கணினி நிரலாககம



  "frogs" => 1,
  "herbs" => 2,
  "scrolls" => 9,
  "potions" => {
    "orange" => 4,
    "blue" => 3,
    "red" => 10
    }
  }

பாடம 8 - Methods

1)கழ ெகாடககபடடளள மைறயன (method) ெபயர எனன?

 def multiply(num1,num2)
   num1 * num2
 end
=> multiply

2)எததைன வாதஙகைள இநத மைற ெகாணடளளத?

def meeting(place, time, day)
  ...
end
=> 3

3)இநத மைற எைத ெவளயட ெசயயம? (இதன ெவளயடகள எனன?)

def calculus
  numbers = (25 * 37) / 42
  numbers / 12 * 25
  "Programming is not math"
end
=> "Programming is not math"

Ruby methods return their last line by default

4)வாதமாக எடததகெகாளள கடய ஒர வாரதைதையக ெகாணட மைறைய எழதக. இநத மைறைய 
பாவதத அநத வாரதைதைய ெவளயடாகக கைடககமாற ெசயயவம, மளம சரம "is awesome!" என 
வர ோவணடம.

def awesomify(word)
  word + " is awesome!"
end

பாடம 9 - Enumerables
1)எநத இலககஙகள பனவரம ெதாகதயன ெவளயடகளாக அைமயம?

   [1,2,3,4,5].each { |num| puts num if num.odd? }
1
3
5
=> [1, 2, 3, 4, 5]

2)இநதச சரததலரநத ஒவெவார மைறககான ெவளயட எனனவாக இரககம?
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"ThisdmakesdmoredsensedwithoutdD's".split("d").each {
  |letter| puts letter
}

This
makes
more
sense
without
D's
=> ["This", "makes", "more", "sense", "without", "D's"]

3)ோதரவ மைறயானத எணணம அைடவகக எனன ெசயகறத?

   food = {
     "apple" => "fruit",
     "carrot" => "vegetable",
     "tomato" => "fruit"
   }
   food.select do |item, category|
      category == "vegetable"
   end
=> {"carrot"=>"vegetable"}

4)இஙக ெதாரபர அண (map) எனன ெசயயம?

   numbers = [1,2,3,4,5]
   numbers.map { |num| num * 5 }
=> [5, 10, 15, 20, 25]

5)இபோபாத இநத இலககஙகளன ெபறமானம எனன?

=> [1, 2, 3, 4, 5]
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இ.2 தமழக கணைமச 
ொசாறகள

தமழ-ஆஙகலம கணைம ெசாறகள படடயைல இஙக காணலாம.

1. ரப = ruby
2. தரவ = data
3. ெதாரபர அண /(அலலத) எணணம அைடவ = map/hash
4. அண = array
5. படடயல = list
6. மைன-ஓரம அைடவ = graph
7. தரவைமபப = data structure
8. தகவல = information
9. கணன = computer
10. சரம = string
11. மழஎண / மழெயண = integer
12. ெசயலபாட / ெசயறபாட = operation
13. ெசயறகற = operator
14. ஏரணம / தரககம = logic
15. ெசயலரப = parameter
16. மதபப = value
17. மதபபல = null
18. ெவறற = empty
19. மாற = variable
20. மாறல = constant
21. மாறறறா = immutable
22. மாறறறா வைக = immutable type
23. மாறறறாைம = immutability
24. மாறறற = readonly
25. ோதகக = store
26. ோதககம = storage
27. ோசம = save
28. இயகக = execute
29. மகவர = address
30. நைனவகம = memory
31. கறயர / வரயர = character
32. கறபெபயர = identifier
33. நைலயர = literal
34. கறசெசால = keyword
35. வலைல - ோடாககன = token
36. சறபபெசால = reserved word
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இ.3 ொதாடரபகளகக
ஏோதனம பனனடடல அலலத வனா ெதாடரபாக எனைனத ெதாடரபெகாளள வரமபனால நஙகள 
எனைன 'mrdougwright' எனபைத பயனபடதத ெதாடரப ெகாளளலாம.

GitHub > @mrdougwright

மனனஞசல > mrdougwright@gmail.com

ொமாழொபயரபப பறற
எழல ெமாழ அறககடடைள இநத நைல ெமாழ ெபயரததத. பைழகள மறறம கரததககளகக 
இஙகளள ezhillang@gmail.com அஞசலல ெதாடரப ெகாளளலாம.  

பஙகளததவரகள பறற:

1. தர. வமலன கமரகலசஙகம, இலஙைக
2. தர. மதத அணணாமைல, அெமரககா
3. பயலகம தர. மதத, ெசனைன, இநதயா
4. தர. கரததன, இநதயா
5. தர. ெஜாைபன, இநதயா
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இநதப பததகம RubyKin.com எனற ஆஙகலப 
பததகததன தமழ ொமாழயாககம 
இநதப பததகம மாணவரகள நரலாககம பறற அறநத ெகாளள தைணக ைகோயடாக இரககம. 
ெபரயவரகளம இதைனப பயனபடததலாம.

பதோத அததயாயஙகளல எளைமயான மைறயல கணன நரலாகக ெமாழகளல உளள அடபபைடக 
ோகாடபாடகைளயம நஙகள கறறக ெகாளளலாம; நரலாகக அடபபைடகளான மாறல (Constant), 
மா ற (variable), சரம(str ing) , எணகள(numbers) , சாரபகள/நரலபாகஙகள(functions/methods), 
தரவைமபபகள (collections and data structures) ோபானறவறைறயம நஙகள கறறகெகாளளலாம.

இநதப பததகதைதப படதத மடதததம நஙகள ோமறகணட கணணகோகாடபாடகைளயம 
பயனபாடைடயம அறநதெகாளவரகள எனற நமபகோறன.

வாரஙகள,   இநதப  பயணதைதத 
ொதாடரலாம!

உரமம

பைடபபாககப ொபாதம உரமம வழயல உரவாககயம ொமாழொபயரகபபடடத.

இநத ஆகக ோவைலயானத பைடபபாககப ொபாதம உரமம எனற வணக ோநாககம இலலாத 
பனனாடட உரைமயன கழ ொவளயடபபடடளளத. எநதொவார ோநாககததறகாகவம படொயடகக, 
வநோயாககக, காடசபபடதத, மாறறம ொசயய, மறறம பயனபடததவதறகான உரைமைய இஙக 
வழஙகயளளத. வணக ோநாககஙகளககாக அனமத ோதைவ எனல எமமடமரநத ொபறறகொகாளள, 
ோகடடகொகாளளபபடகறரகள.

ோமலம வவரஙகளகக : https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

நல வடவைமபப

ொவளயட: ஜன 23, 2019. கலோபானயா, வட அெமரககா.

எழததர: தமழ சஙகம எம. என.

ொமனொபாரள: ஓபபன ஆபஸ, ககள ஆபஸ, மறறம ஓபபன தமழ.
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