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எ

மதைதயா அணணாமைல
எ ொமாைய உரவாககயவர.
பாஸடன நக+ வசககம 01ஞான,
மம ொமனொபாரள ொபா7யாளர.

ததாளரகள

என. ொசாககன
த' எ ததாளர. ொபா(க)ர நக+
வசககம, IT-தைர4, ொதா56ப
9ொலாசகர. இவர பல த'
;ததக(கைள எ த<ளளார.
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ஒப;ைககைள
எ ொமாைய தனநத தனனாரவவலரகளாக மதல பயனபடததயவரகளககம,
;ததகதைத பைழதரததயவரகளககம 9'நத நன7. எ ொமா த'
மாணவரகைள அைடய உத0ய நணபரகளகக நன7. அவரகள - அரணராம,
ட.ஶனவாசன, சாலா, சததயா, ஶதர; நணபரகள மம உற0னரகள.
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அரபபணம

ேபராச+யர தர. ொமயயபபன, சாரதா 9சச ைன0க
-அ. ம.
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மனனைர
தாய ொமா4 ககம கழநைதகள நனக ;+நதணரநத 9ழமாக ககறாரகள எனப
பேவ 9ராயசகள ககனறன. இதநாள வைர, நம தாய ொமாயான த
ரலாககம கபத எனபத ஓர எ6டா கனவாகேவ இரநத வநதத. அககனைவ
நனவாககவததான "எ".
நமகக, அனறாட வா'0 பேவ கணகககள, ொசயகள ொசயய ேவணட உளளன.
அவ7 பலவைற நமமா கணன4ன உத0 ொகாணட எளதாக ொசயய மட<ம.
9னா, இனைறய ேதத4 கணனேயாட உைரயாட, கணனயா ;+நத ொகாளள
ொத+நத ொமாைய நாம ொத+நத ைவததரகக ேவணடம. அமொமாகளதாம, C, C++,
Java, Python ேபானற ரலாகக ொமாகள (Programming Languages). இைவ அைனததம
9(கலதைத அடபபைடயாகக ொகாணடைவ!

கணனேயாட உைரயாட நாம ொமாகைளக கக ேவணடமா? ொகா1சம, 0தயாசமாக
ேயாசபேபாம! நாம த' ேபசகேறாம. கணனகக நாம ேபசம தைழக க ொகாடதத
06டா, எளத நாம தேல உைரயாட 0டலாம அலவா! இப;தய
ேயாசைன4ன பலனதான"எ"!
கணன "எ" மலம த' ேபச ரலாககம ொசயய வரேவகறத! நம ொமாைய
கணன கக ொகாணடளளத! இன,இதன மலம ரலாககம ொசயத, கணன ேபசம மற
ொமாகைள<ம நாம கேபாம!
ஒர ேமமப6ட ேம ைல (advanced high level) ரலாகக ொமா4, எனொனனன
அமச(கள உளளனேவா, அவ7 பல (பநதைனகள, ொதாடர கணகக6ட
வாககய(கள, ர பாக(கள, வைரத, ேகாப; மா7 வாககய(கள ேபானற) மககய
அமச(கள, "எ" ொமா4 உளளன.
ஒர ரலாகக ொமாககம பயனபா6டாளரககம உளள உறவ பரஸபர ;+தைல<ம
வளரசசைய<ம சாரநதத. ஒர ரலாகக ொமா4ன வளரசச, அமொமா எவவளவ
எளதாக எததைன பயனபா6டளரகளன ேதைவகைள பரதத ொசயகறத எனபதலம
பயனபா6டாளரகள உரவாககம ொதாகப;களலமதான(libraries and packages) உளளத.
அவவைக4, நாம "எ" ொமா4 ொதாகப;கள பலவம உரவாகக, கணனகக
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நாம த இனனம பல ;தய க6டைளகள இடேவாம! இடம க6டைளகைள ;+நத
ொகாளள கணனகக க ொகாடபேபாம!
"எ" எனற ;தய உலகததக உ(கைள அைழககேறாம!
தர. அரணராம,
னனய ொபா7யாளர
606டர: @arunatma
ொபா(க)ர, 2015

த ர எ

த - எ ரலாகக ொமா| 9

த ர எ

த - எ ரலாகக ொமா

ொபாரளடககம (Table of Contents)
1. 1 -1 -வா(க, ர எ தேவாம!.................................................................................................1
1.1 மத ரைல எபபட எ தவத...........................................................................................1
1.1 களதைத, கணன ொமாையத தரமானபபத.....................................................................2
1.1.1. 9னா, அைத எ(ேக எ தவத?.............................................................................2
1.1.2. எனன ர எ தவத எனத தரமானபபத...............................................................2
1.1.3. ர வமைற (Algorithm)..........................................................................................2
1.1.4.மாத+ ர எ தவத...................................................................................................3
1.1.5. ம ைமயான ர எ தவத.....................................................................................4
1.1.6.ரைலப ப+ேசாதபபத..................................................................................................5
1.1.7.ரைலச ேசததைவபபத............................................................................................5
2. 2 -2 -கணன ொமனொபாரள ர எ தக ககொகாள.........................................................7
2.1"எ" ொமாையக ொகாணட நாம எனனொவலாம ொசயயலாம?..............................8
2.2 எ அ7மகம மம வரலா.........................................................................................8
2.3 எ ொமா4ன ேநாகக(கள:...........................................................................................9
2.4 க7சொசாகள:.........................................................................................................................9
3. 3 -3 -எ பத0றககம மம வ (Installing Ezhil)........................................................11
3.1 வணககம தழகம!...............................................................................................................11
3.2 இைணயதைத பயனபடததம எ..................................................................................12
3.3 எ - ைபததான வ4..................................................................................................12
3.4 சல எளய எ கணகககள...............................................................................................13
4. 4 -4 - சர(கள மம எ ததகள (Strings)..............................................................................16
4.1 சரம நளம (String length).......................................................................................................16
4.2 சரம இைணவதக (String length).......................................................................................16
4.3 ேதட, சர(கைள மாறவம (Search Strings)....................................................................18
4.4 ப6டயகள பயனபடதத, வ+ைசபபடதத ( Using Lists, Sorting ).................................18
5. 5 -5 -பநதைன (Conditionals)....................................................................................................21
5.1 9ம இைல என..............................................................................................................21
5.2 ப4ச.....................................................................................................................................23
6. 6 -6 - மடககசொசய மம வாககயம (Loops and more statements)..................................25
6.1 வைர க7சொசா
(While statement)................................................................................25
6.2 ேதரநொதட, தத, ொதாடர - க7சொசா
(Switch-Case, Break, Continue,
statement).......................................................................................................................................27
6.3 ப4ச.....................................................................................................................................29
6.4 ஒவொவானறாக க7சொசா (For-Each statement)..............................................................30
7. 7 -7 -ொகா1சம ‘வைரநத’ பாரபேபாமா? (Drawing pictures - Turtle graphics).....................32
7.1 வலத, இடத வைரத - (Drawing Forward, Backward, Right, Left )................................33
7.2 எ தேகாேமேல (Pen up, Pen down..............................................................................33
7.3 ற(கள, வ6ட(கள Colors, Circles ..................................................................................34
8. 8 -8 -ரபாகம (Functions – Composition)...............................................................................37
8.1 ொதாடரொபரகக
(Factorial)..............................................................................................38
10 | www.ezhillang.org | த ர எ

த - எ ரலாகக ொமா

8.1.1.இநத ர எபபட இய(ககறத?...............................................................................39
8.2 மணடம அைழககபபடம ரபாகம (Recursion)...........................................................39
8.3 ப4ச - பகா எணகள (Prime Numbers).............................................................................41
9. 9 -9 -ேகாப; (File I/O)...............................................................................................................45
9.1 ;தய ேகாப;..........................................................................................................................45
9.1.1.ேகாபைப மட................................................................................................................45
9.2 ேகாபைப_தற படகக............................................................................................................46
9.3 மடவ.......................................................................................................................................47
10..................................................................10 -10 -எ ொமா உதாரண(கள
(Examples)
........................................................................................................................................................48
10.1 உதாரண(கள பத0றககம................................................................................................48
10.2 அ7மகபபடததத............................................................................................................48
10.3 அசசடத ............................................................................................................................48
10.3.1.எ ததச சர(கைள அசசடத: ...............................................................................49
10.4 ரல உளள 0வர(கைள அசசடத ........................................................................49
10.5 உளளடத .........................................................................................................................50
10.6 ஒபபடத ...........................................................................................................................50
10.7 ேமலம சல ஒபபடகள .....................................................................................................51
10.8 ஒனகக ேமப6ட ஒபபடகள ......................................................................................52
10.9 இதவா? அலத, அதவா? ...............................................................................................54
10.10 ஒேர பணையத தரமபத தரமபச ொசயத ..............................................................55
10.11 ததத, ொதாடரத.......................................................................................................58
10.12 அதக 0வர(கள .............................................................................................................60
10.13 ரபாக(கள ...................................................................................................................62
11....................................................11 -11 -ரலாளர உத0க ைகேயட (Programmer's Examples)
........................................................................................................................................................63
11.1 பதபப...................................................................................................................................63
11.2 உளளட..................................................................................................................................63
11.3 9னா..................................................................................................................................64
11.4. இைல9னா & இைல...............................................................................................64
11.5. வைர.....................................................................................................................................65
11.6. ொசய & மடேயன...........................................................................................................66
11.7. ஒவொவானறாக....................................................................................................................66
11.8. 9க.......................................................................................................................................67
11.9. ேதரநொதட, ேதரவ & ஏேதன........................................................................................67
11.10 தத.................................................................................................................................68
11.11 ொதாடர.................................................................................................................................68
11.12 ப6டய..............................................................................................................................69
11.13 பனஇைண..........................................................................................................................69
11.14 எட........................................................................................................................................69
11.15 தைலக'...............................................................................................................................70
11.16 வ+ைசபபடதத..................................................................................................................70
த ர எ

த - எ ரலாகக ொமா| 11

த ர எ

த - எ ரலாகக ொமா

11.17 நளம.....................................................................................................................................70
11.18 ந6டகக................................................................................................................................70
11.19 dict........................................................................................................................................71
11.20 ைவ.......................................................................................................................................71
11.21 எட........................................................................................................................................71
11.22 ரபாகம...........................................................................................................................72
11.23 பனொகாட...........................................................................................................................72
11.24 ேகாபைப_தற.....................................................................................................................72
11.25 ேகாபைப_எ த................................................................................................................73
11.26 ேகாபைப_மட...................................................................................................................73
11.27 ேகாபைப_பட.....................................................................................................................74

12 | www.ezhillang.org | த ர எ

த - எ ரலாகக ொமா

த ர எ

த - எ ரலாகக ொமா

காரணததகாக காலயாக ைவககபபடம பககம.
This page was intentionally left blank

14 | www.ezhillang.org | த ர எ

த - எ ரலாகக ொமா

1 -வா(க, ர எ

தேவாம!

1 - வா(க , ர எ

தேவாம !

யாதம ஊேர, யாவரம ேகளர!
கணன, தரவ (logic) ொமாையதத0ர எநத ொமாைய<ம இயபாக அ7யாத. அைகயா,
9(கலதத ம6டமன7, தலம ந(கள கணணைய க6டைள4ட எ தலாம! இதகப ொபயர
ரலாககம; இபபட அைமநத ஒர ொமா தான எ.
இநத ;ததகததன வயாக எ, ேமலம ரலாககம, இரணடம ககொகாணட,
ொபானற ொமாகைள கக தயாராக0டவரகள என நம;கேரன.

Java, Python

"எ" ர ொமா நாம நனக அ7நத தேலேய ரகள எ த வவைக ொசயகறத.
9னா, நமமைடய மத ரைல எபபட எ தவத? ேநரடயாகக கணன4 ர எ த
உ6காரநத0டலாமா?

1.1 மத ரைல எபபட எ

தவத

நாம ஒர வட க6டகேறாம என ைவததகொகாளேவாம. மத ேவைலயாகச ொச(கலம
சொமணடமாக லதத இற(க0டகேறாமா? அதக மனனா பல ேவைலகள உளளன:
1. லதைதத தரமானபபத
2. அ(ேக எனன க6டபேபாகேறாம (வடா, அலவலகமா, கைடயா, ேவ ஏதாவதா) என
தரமானபபத
3. அதகத த6டம ேபாடவத (Blueprint)
4. எ(ேக சவரகள, எ(ேக தணகள என தரமானதத, த6டததகேகப அஸதவாரம
ேபாடவத
5. அதனமத வ6ைட எ

ப;வத

6. உளேள 5ைழநத எலாம தரபதயாக உளளதா என பாரபபத
7. நணபரகள, உற0னரகளககச ொசாலவத
8. இேத ஏ

ைலகள, கணன ர எ

தவதலம உணட:

9. லதைதத தரமானபபதேபா, இ(ேக களதைத, கணன ொமாையத தரமானககேறாம
10. எைதக க6டபேபாகேறாம என தரமானபபதேபா, இ(ேக எனன ர எ
தரமானககேறாம

தவத எனத

11. த6டம ேபாடவதேபா, இ(ேக Algorithm எனபபடம ர வமைறைய எ

தகேறாம

12. அஸதவாரம ேபாடவதேபா, இ(ேக pseudocode எனபபடம மாத+ ரைல
எ தகேறாம
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ப;வதேபா, இ(ேக ம

ைமயான ரைல எ

14. உளேள 5ைழநத பாரபபதேபா, இ(ேக நாம எ
(Testing)

தகேறாம

தய ரைலப ப+ேசாதககேறாம

15. நணபரகள, உற0னரகளககச ொசாலவதேபா, இ(ேக நமமைடய ரைல ரநதரமாகச
ேசததைவதத ேவணடமேபாொதலாம பயனபடததகேறாம
இபபட ொமாததமாகச ொசானனா கழபபமாகதான இரககம. அதகப பதலாக, இநத ஏ
ைலகைளப பனப7, ஒர மாத+ ர எ தபபாரபேபாமா?

1.1 களதைத, கணன ொமாையத தரமானபபத
இத நமககக கழபபேம ேவணடயதைல. "எ" ொமாையதான பனபறபேபாகேறாம
என நாம ஏொகனேவ தரமானதத06ேடாம.

1.1.1. 9னா, அைத எ(ேக எ

தவத ?

நமமைடய 0ணேடாஸ அலத ைலனகஸ வைகக கணன4 "எ" ொமா4 ர
எ தலாம. 9னா அதக ந(கள "எ" ொமனொபாரைள அநதக கணன4
04ரககேவணடம. ஒரேவைள ந(கள இனனம அதைனச ொசயய0ைல எனறா,
இைணயதளம http://www.ezhillang.org கக வார(கள. அ(ேக ந(கள "எ"
ொமனொபாரைளத தர0றககம ொசயயலாம. அலத, ேநரடயாக அ(ேகேய ர எ தச ச+
பாரககலாம.
;ததாக ர எ தேவார ப4சககாக இைணயதளம http://www.ezhillang.org ேலேய
ர எ தவத நலத. அத நல அனபவம ஏப6டபறக நம கணன4 "எ"-ஐ
0கொகாளளலாம.

1.1.2. எனன ர எ

தவத எனத தரமானபபத

ந(கள உ(கள 0ரபபமேபா எதகம ர எ தலாம. இ(ேக ஓர எளய உதாரணமாக,
இர எணகளைடய சராச+ையக கணட7வதக ர எ தேவாம.
9(கலதத இதைன Program Objective எனபாரகள. அதாவத, நாம எ
ரலன ேநாககம எனன? அத எபபடச ொசயபடேவணடம? இைதத ொதளவாகத
ொத+நதொகாணடாதான, நாைளகேக அத பைழகள ஏதம இரநதா கவனததச
ச+பபடததமட<ம.

தபேபாகம

9க, நமமைடய ரலன ேநாககம, இரணட எணகளன சராச+ையக கணடபடபபத.

1.1.3. ர வமைற (Algorithm)
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ர வமைற எனபத, இநத ேநாககதைத நாம எபபட ைறேவறபேபாகேறாம
எனபதகான த6டட. அதாவத, படபபடயாகச சநதபபத.
9(கலதத Algorithm என அைழககபபடம ர வமைறைய எ தவதகப பல
வகள உணட, அழகழகாக ொபாமைம ேபா6ட எ தவதக ைறய tools கட உணட.
அைதொயலாம நாம பனனா ககொகாளேவாம. இபேபாைதகக, ஒர காகததத 1, 2, 3
என எண ேபா6ட எ தனா ேபாதமானத.
நம ேநாககம, சராச+ கணடபடபபத. அதக உளளட (Input) எனன?
இரணட எணகள. நாம அவைற எண1, எண2 என அைழபேபாம.
இநத ரலன ொவளயட (Output or Result) எனன?
நாம தநத இர எணகளன சராச+தான அத. இநத எணைண நாம எண3 என
அைழபேபாம.
எண1, எண2 9கயவைற ைவததகொகாணட நாம எபபட எண3-ஐக கணட7வத?
இதகான கணதச சததரம எனன?
இர எணகளன சராச+ எனபத, அவைறக க6ட இரணடா வகபபததான. அதாவத:
எண3 = (எண1 + எண2) / 2
அவவளவதான. நாம நமத ர வமைறைய எ

த06ேடாம. இேதா இபபட:

உளளட: எண1, எண2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

எண1 எனற எணைணப ொபக
எண2 எனற எணைணப ொபக
இவ0ர எணகைள<ம க6டக
வநத க6டத ொதாைகைய இரணடா வககக
கைடதத 0ைடைய எண3 எனச ேசகக
தைர4 எண3 எனற 0ைடைய அசசடக

ொவளயட: எண3
இத ஒர ேநரடயான ர வமைற. அதாவத, ஒனககப பறக இரணட, அதனபன மன
என வ+ைச4 ொசவத. சல ர வமைறகள அவவா7ன7 கதததச ொசலம, தரமபச
ொசலம (உதாரணமாக, 1, 2, 10 அலத, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5 எனபதேபால).
இபபடபப6ட சககலான ர வமைறகைள நாம பனனர ொத+நதொகாளேவாம. இபேபாைதகக
நமத மத கணன ரைல எ த இநத எளய வமைற ேபாதமானத.

1.1.4. மாத+ ர எ

தவத

ஒர மககயமான கடததைத எ தவதகமனனா மனதத அைத எ தப பாரககேறாம,
அலத ஒர தணடக காகததத எ தகேறாம அலவா? அதேபால "எ" ொமா4 இநத
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ரைல எ
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தவதகமனனா, மாத+ ர ஒனைற எ

தப பாரதத0டேவாம.

இ(ேக நாம "எ" ொமா4ன க7சொசாகைளச ச+யாகப பயனபடததேவணடம என
அவசயம இைல. சாதாரணத த எ தனாேல ேபாதம. இேதா இபபட:
எண1 ொபக
எண2 ொபக
க6டதொதாைக = எண1 + எண2
எண3 = க6டதொதாைக / 2
எண3 அசசடக
இத ஒர மாத+ ரதான. இதைன நாம "எ" இைணயததளதத ைவதத இயககனா
0ைட கைடககாத, பைழ(Error)தான கைடககம.
அதனா தவ7ைல. நம ர எபபட இரககேவணடம என ;+நதொகாணட06ேடாம
அலவா? அததான நம ேநாககம.

1.1.5. ம

ைமயான ர எ

தவத

இததான நமமைடய ஏ
படைலகள க மககயமானத. நமடம உளள மாத+ ரைல
எடததகொகாணட, ஒவொவார வ+யாக "எ" ொமாகக ஏறபட அதைன மாறபேபாகேறாம.
இதகத ேதைவயான உத0க க7ப;கள, க7சொசாகள, மாத+ ரகள என அைனததம
"எ" இைணயத தளதத கைடககனறன. அவ7ன தைணேயாட படபபடயாக நாம இத
மனேனறேவணடம. ஒவொவார வ+ைய<ம ச+யான "எ" ொமாக க6டைளகளாக
மாறேவணடம.
உதாரணமாக, “எண1 ொபக” எனற வ+ இபபட மாம:
எண1 = 10
அடதத, “எண2 ொபக” எனற வ+, இதவம எளைமயானததான:
எண2 = 6
மனறாவதாக, க6டதொதாைக கணககடவத. இநத வ+ மாத+ ரல உளளதேபாலேவ
"எ" ொமா4லம இய(கம:
க6டதொதாைக = எண1 + எண2
நானகாவத வ+<ம இேதேபாதான, மாத+ ரல உளளத அபபடேய இ(ேக<ம வரம:
எண3 = க6டதொதாைக / 2
ைறவாக, 0ைடைய அசசடம ஐநதாவத வ+ இபபட மாம:
பதபப "ந(கள தநத எணகளன சராச+: ", எண3
எ

அவவளவதான! வா'ததகள! ந(கள உ(களத மதலாவத "எ" ரைல
த06டரகள:
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எண1 = 10
எண2 = 6
க6டதொதாைக = எண1 + எண2
எண3 = க6டதொதாைக / 2
பதபப "ந(கள தநத எணகளன சராச+: ", எண3

1.1.6. ரைலப ப+ேசாதபபத
நாம ர எ த06ேடாம. 9னா அத ச+யாக இய(ககறதா என பாரககேவணடேம.
இதக நாம "எ" ொமனொபாரைளப பயனபடததலாம, அலத, "எ" இைணயத தளததககச
ொசலலாம. இத நமத மத ர எனபதா, அதைன ேநரடயாக இைணயத தளதத இயககப
பாரபேபாம.
உ(கள இைணய உலா0(Browser)-ஐத தறநத http://ezhillang.org எனற
இைணயதளம (website) மகவ+ககச ொசல(கள. அ(ேக "எ ர எ த இ(ேக களக
ொசயயவம(Click Here)" எனற இைணப; காணபபடம. அதைன களக ொசய<(கள.
இபேபாத, ேமேல நாம காகததத எ தய ரைல அ(ேக த6டசச ொசயயேவணடம.
உ(களககத த' த6டசச ொசயவத சரமம எனறா, அ(ேக இதகாகத தரபப6டளள 0ேசஷப
ொபாததானகைளேயா த6டசச உத0 ரைலேயா பயனபடதத(கள.
அடதத "ரைல இயகக(கள" எனற ொபாததாைன அ
ேதானம:

தத(கள. இநத 0ைட தைர4

ந(கள தநத எணகளன சராச+: , 8
வா'ததகள! உ(கள ர ொவ7கரமாக இய(ககறத.
ஏேதனம பைழகள இரநதா, பரசைன4ைல, பனேன ொசன அவைறச ச+ ொசயத
0ைடையக கணட7<மவைர ததாதரகள.
10, 6 எனற எணகளககப பத, ேவ சல எணகைள இ6டம ந(கள பாரககலாம. சராச+
எண எபேபாதம ச+யாக வரேவணடம.

1.1.7. ரைலச ேசததைவபபத
ஒரமைற ர எ தயபறக, அதைன நாம தரமபத தரமபப பலமைற
இயககேவணட4ரககலாம. இதகாக, நாம அதைனக ேகாபபாகச ேசததைவபபத அவசயம.
"எ" ொமா4 எ தபபடம ரகள அைனததம ".n" எனற ந6ச<டன
ேசககபபடேவணடம. உதாரணமாக, இத சராச+ க7தத ர எனபதா இதைன "average.n"
என ேசககலாம.
இதக ந(கள உ(கள கணன4 உளள notepad ேபானற ஒர 'text editor'-ஐத
தறககேவணடம. அதகள உ(கள ரைலத த6டசச ொசயயலாம, அலத ேமேல நாம "எ"
இைணயத தளதத த6டசச ொசயதைதப பரதொயடதத ஒ6டலாம (cut-paste).
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பனனர, அதைனச ேசககமேபாத, இநத 0வர(கைளத தரேவணடம:
•
•
•

ொபயர: average.n
ேசககம இடம: உ(கள 0ரபபபபட
Encoding: UTF-8

இதேபா ந(கள எததைண ".n" ேகாப;கைள ேவணடமானாலம ேசககலாம. பனனர
ேவணடயேபாத அவைற எடததப பயனபடததலாம.
ப4ச:

எ

இதவைர நாம பாரதத அேத ஏ
தப பார(கள:
•
•
•

படைலகைளப பனப7, இநத வைககள ரகள

ஓர எணணன வரககதைதக கணட7த
ஓர எ ததச சரதத எததைன எ ததகள உளளன என கணட7த
தரபபடம மன எணகள கச ச7யத எத என கணட7த

இவவைக எளய ரகைள எ த நனக பழகயபறக, ந(கள இனனம சககலான
ரகைள எ தத ொதாட(கலாம. அதகான உத0க க7ப;கள அைனதைத<ம "எ" இைணயத
தளேம உ(களகக வழ(ககறத.
ொதாடரநத எ

த(கள. ொவ7கக வா'ததகள!
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2 -கணன ொமனொபாரள ர எ

தக ககொகாள
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அைனவரககம வணககம.
த கணன ொமனொபாரள ர (Computer Software Program) எ தக
ககொகாளளேவணடம எனகற 9ரவததடன இநத "எ" தளததகக வநதரககறரகள.
உ(களகக எ(கள வா'ததகள!
"எ"ப7 ேமலம அ7<மனனர, ர எனறா எனன, அைதகொகாணட நாம எனன
ொசயயமட<ம என ஒர சரககமான அ7மகதைதத ொத+நதொகாளவத நலத.
9(கலதத ‘கமபய6டர’ எனபபடம கணன ஓர அ;தமான சாதனம. 9னா, அதகச சய
அ7வ என எதவம கைடயாத. மனதரகளாகய நாம ொசாவைதத தரமபச ொசய<ம,
அவவளவதான.
உ(கள வ6ட ஒர நாயகக6ட இரபபதாக ைவததகொகாளள(கள. அதனடம ‘உ6கார’ என
ொசானனா அத உ6காரகறத, ‘’ என ொசானனா அத கறத.
இ(ேக ‘உ6கார’, ‘’ எனற ொசாகைள நாம ‘க6டைள’ என அைழககேறாம. ந(கள
இடகற க6டைளகக ஏப அத ொசயபடகறத. அவவளவதான.
கணன<ம அபபடதான, ந(கள தரம க6டைளகக ஏப அத இய(கம.
ஒேர பரசைன, ‘உ6கார’, ‘’ ேபானற க6டைளகள அதகப ;+யாத. ொதல(க ொத+நத
ஒரவ+டம ந(கள தைழத த0ரததத ொதல(க ேபசவதேபால, கணனககத ொத+நத ொமா4
ேபசனாதான அதகப ;+<ம!
கணனகக எனொனனன ொமாகள ொத+<ம?
9(கலதத இதக ஏராளமான ொமாகள உளளன. உலொக(கம ல6சககணககாேனார இதைனப
பயனபடததக கணனககக க6டைள4டகறாரகள, கணன<ம அதனபட ொசயபடகறத.
இநதக க6டைளகளன ொதாகப;தான, சாஃப6ேவர பொராகராம, அலத, ொமனொபாரள ர.
இபேபாத, 9(கலம அ7யாதவரகளம கணன ர எ தக ககேவணடம எனற எணணததடன,
த "எ" எனற இநத ொமா அ7மகபபடததபபடகறத.
எனன ொசாகறரகள? த' எனபேத ஒர ொமாதாேன, அபபடப பாரததா "எ" எனபத
இனொனார ொமாயாகதாேன இரககேவணடம?
உணைமதான, த' எனகற, உ(களகக ஏொகனேவ நனறாகத ொத+நத ொமா4 உளள அேத
ொசாகைளப பயனபடதத உரவாககபப6ட இனொனார ொமாதான "எ". இைத ந(கள
காகதததலம எ தலாம, கணன4லம எ தலாம. அதனமலம கணனைய உ(கள 0ரபபமேபா
இயககலாம.
இநதச ச ைகேய6ட, "எ" ொமாையப பயனபடததவதகான 56ப(கைள உ(களககச
ொசாலததரபேபாகேறாம. ஒவொவார படயாக மனேன7, க 0ைர0 "எ"மலம
ைனததைதொயலாம ொசயயத ொத+நதொகாளளபேபாகறரகள, கணன உ(களைடய அடைமயாகக
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ைக க6ட கபேபாகறத.

2.1 "எ" ொமாையக ொகாணட நாம எனனொவலாம
ொசயயலாம?
ஏராளமாகச ொசயயலாம. ொமாதததைத<ம இ(ேக ொசாவத சாததயைல, அவைற ந(கேள
பயனபடததத ொத+நதொகாளவததான நனறாக இரககம. எனறாலம, ஒர ச7ய ப6டய இ(ேக:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ந(கள 0ரம;ம 0ஷய(கைளத தைர4 அசசடலாம
எளய, சககலான கணகககைளப ேபாடலாம
தரகக அடபபைட4லான (Logical) தரமான(கைள எடககலாம
படம வைரயலாம
ஒேர ொசயைல ந மைற, 94ரம மைற, ேகாட மைற தரமபத தரமபச ொசயயலாம
மககயமாக, இதனமலம ககொகாணட 0ஷய(கைள அடபபைடயாக ைவதத, மற
கணன ொமாகள, இைத0டப ொப+ய, பயனளளவைறத ொத+நதொகாளளலாம

2.2 எ அ7மகம மம வரலா
உலொக(கம கணன ர எ தத ொத+நதவரகளகக நல ேவைல வாயப;கள உணட. 9னா
அைத0டப ொப+ய 0ஷயம, ர எ தப பழகவதனமலம உ(களககத தரககரத4லான சநதைன
நனக பழகம, அத உ(களத படபபலம, மற ொசயபாடகளலம பரதபலககம.
வார(கள, "எ" உலகததனள ொசேவாம. அத ஒர பரவசமான பயணம!
அதகமனனா, "எ" ொமாப7ய சல அடபபைட 0ஷய(கைளத ொத+நதொகாணட0டவத
நலத.
எ எனபத, த உரவாககபப6ட கணன ர ொமா. கவம எளைமயானத, தறமலம
(Open Source) அடபபைட4 ொவள4டபபடவத.
இதன ேநாககம, தைழத தாயொமாயாகக ொகாணட மாணவரகள சலபமாகக கணன ர எ
கபபபத. இைதக ொகாணட அவரகள தரககரத4 சநதபபத, கணகககள ேபாடவத,
கணன4ய ேபானறவைற 9(கலததன தைண இன7ேய அ7யமட<ம.

தக

எ ர ொமா4, த'ச ொசாகளம, இலககணமம க எளைமயாக அைமககபப6டளளத.
அேதசமயம மற நவன கணன ர ொமாகள (9(கலம அடபபைட4லானைவ) உளள
எலா வசதகளம இதலம உணட.
பயனளள இநத எ கணன ர ொமா, இலவசமாகேவ வழ(கபபடகறத. 2007 ம
9ணடமத உரவாகவரம இநத ொமா, 2009 ம 9ணட மைறபபட ொவளயானத.
எ ொமா4 ர எ தவதகான வமைறகள, க6டதத6ட BASIC கணன
ொமாையபேபாலேவ அைமநதரககம. ந(கள எ தம ரகள ஒனறபன ஒன எனற வ+ைச4
இயககபபடம. அலத, Functions எனபபடம ‘ர பாக’(கைள ந(கள பயனபடததலாம.
இநத ொமா4 எணகள, எ ததச சர(கள, தரககக க7யடகள, ப6டயகள ேபானற வைககள
உணட. ந(கள பயனபடததம மா7(Variable)கைளத தனேய அ70கக(Declaration)த
ேதைவ4ைல. ேநரடயாக ரல பயனபடததத ொதாட(கலாம.
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அேதசமயம, ஒர வைக மா7ைய இனொனார வைக மா7யாக மாவத எனறா, அதக உ+ய
க7சொசாகைளப பயனபடததேவணடம.

2.3 எ ொமா4ன ேநாகக(கள :
1. க0 : ஒனறாம வகப; மத 12 ம வகப;வைர ப4லம மாணவரகள இதைனப
பயனபடதத அடபபைடக கணன4ய, ர எ ததப7 அ7யலாம
2. இயபானத : எ ொமா4ன இலககணம, தன எ தத இலககணதைத ஒ6டேய
அைமககபப6டளளத. 9கேவ, த ேபசகற, எ தகற எவரம இதைனச சலபமாக
அ7நதொகாணட பனபறலாம
இத உளள வசதகள:
1.
2.
3.
4.

கணதம மறம தரககரத4லான க7யடகள
மநநைறமபதககம ேமப6ட ர பாக(கள இத ஏொகனேவ ேசரககபப6டளளன
இைவத0ர, ந(கேள ;தய ர பாக(கைள எ தச ேசரககலாம
Notepad++ மம Emacs பயனபடததகறவரகள, த(களத ரகளகக ஏற வணணக
க7யடகைள அைமததகொகாளளம வசத எ ொமா4 உணட

2.4 க7சொசாகள:
எ ொமா4 ர எ தவதக ஏராளமான க7ச ொசாகள உளளன. இவைற நாம
அடததடதத அததயாய(கள 0ளககமாகப பாரகக0ரககேறாம.
இபேபாைதகக, எ ொமா4 உளள மககயமான க7ச ொசாகளன ப6டயைல<ம, அதக
இைணயான 9(கலச ொசாகைள<ம இ(ேக பாரதத0டேவாம:

9க : for
தத : break
ொதாடர : continue
பனொகாட : return
9னா : if
இைல9னா : elseif
இைல : else
ேதரநொதட : select
ேதரவ : case
ஏேதன : otherwise
வைர: while
ொசய : do
மடேயன : until
பதபப : print
ரபாகம : function
மட : end
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3 - எ பத0றககம மம வ (Installing Ezhil)
இபேபாத, "எ" ொமாையக ொகாணட தேலேய கணன ர, அதாவத Software
Program எபபட எ தவத என ககொகாளேவாம.
அதகமனனா, ந(கள ஏொகனேவ "எ" ொமாையப பயனபடததவதகான ொமனொபாரைள
(Software) இைணயததலரநத பத0றககம ொசயத06டரகள (Downloaded), உ(கள கணன4
அைத 006டரகள (Installed) என நம;கேறன. ஒரேவைள ந(கள அைதச ொசயய0ைல
எனறா, உடனடயாக http://ezhillang.org/ எனற இைணய தளததககச ொசல(கள, அ(ேக
தரபப6டளள உத0க க7ப;களன அடபபைட4 உ(கள கணனைய "எ" மயமாகக(கள!
அடதத, நாம ர எ

தத ொதாட(கேவணடம. 9னா, எ(ேக?

இதக நாம Interpreter எனற பகதையத ொதாட(கேவணடம. அதாவத, உ(களத ரைல
வாசதத, அைதச ொசயபடதத 0ைடகைளத தைர4 கா6டகற பகத. நம வசதககாக, இதைன
"ர ேமைச" என அைழபேபாம!
உ(களத எ கணனத தைர4 "ez" என த6டசச ொசய<(கள. 0ைசபபலைக4 உளள
"Enter" 0ைசையத த6ட(கள.
உடேன, உ(கள தைர4 Interpreter, அதாவத ர ேமைச ேதானம. இததான நாம
நமமைடய ரகைள எ தபேபாகேறாம***

3.1 வணககம தழகம!
இபேபாத, ஒர க எளய ர எ

தேவாம. இதன ொபயர, ‘வணககம’.

அதாவத, உ(கள கணன உ(களகக வணககம ொசாலபேபாகறத. அதக ந(கள
பறபபககேவணடய க6டைள இத:

பதபப "வணககம தழகம!"

இநதக க6டைளைய ந(கள த6டசச ொசயத, "Enter" எனற 0ைசையத த6ட(கள.
ம0நாட, உ(கள தைர4 "வணககம தழகம!" எனற எ
வா'ததகள! ந(கள உ(களைடய மத ரைல எ

ததகள ேதானம.

த06டரகள!

இத க எளைமயான ரதான. இனனம சககலான, பயனளள பல ொசயகைளச ொசயயககடய
ரகைள அடததடதத எ தபேபாகறரகள.
அதகமனனா, நாம ொதாட(கய ர ேமைசைய எபபட மடைவபபத என
ொத+நதொகாளளேவணடம. அதக ந(கள பயனபடததேவணடய க6டைளச ொசா exit()
இைதத த6டசச ொசயத "Enter" ொபாததாைன அ
ேபாய0டம.

ததயதம, ர ேமைசத தைர காணாம
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பறக, நமகக ேவணடயேபாத ez என த6டசச ொசயத மணடம "Enter" ொபாததாைன
அ ததனா ேபாதம, மணடம ர ேமைச ேதானம, அடதத ரைல எ தத
ொதாட(கலாம.இபபட ஒவொவாரமைற<ம ர ேமைசையத ொதாட(க, மணடம மடைவபபத
சரமமாக இரநதா,

3.2 இைணயதைத பயனபடததம எ
இனேனார எளய வ இரககறத, ந(கள வழககமாக இைணயதைத அணகப பயனபடததம
Internet Browser  ‘எ’ ொமா ரகைள எ தலாம. இேதா இபபட:
1. மதல, மன;ேபாலேவ ர ேமைசையத ொதாட(ககொகாளள(கள
2. அத இபபட த6டசச ொசய<(கள:
$ python ezhil/EZWeb.py
3. சல 0நாடகள கதத, உ(கள தைர4 ‘Server Starts - localhost:8080’ எனற
வாசகம ேதானம
4. இபேபாத, உ(கள கணன4 ’எ’ ொமா வபப6டரககம இடததகக (Folder)
ொசல(கள, அ(ேக ‘Web' எனற பகதையத தற(கள
5. அதகள ‘ezhil_on_the_web.html' எனற ேகாப; இரககம, அதைனத தற(கள
6. அவவளவதான, இனேம ந(கள உ(கள Internet Browser ன தைர4ேலேய ‘எ’
ரகைள எ தலாம, இயககலாம, 0ைடையப பாரககலாம!
ஒர 0ஷயம, Browser மலம இய(கம இநத “எ” வடவதத சல க7பப6ட வசதகள
இைல, உதாரணமாக, கணனையப பயனபடததகறவ+டம ஓர எணைணேயா, எ தைதேயா
ேகா+ப ொபறமடயாத, படம வைரயமடயாத.
9கேவ, இநதப ;ததகதத உளள சல ரகைள ந(கள அத இயககமடயாம ேபாகலாம,
அபேபாத, நாம மன; பாரததளள ர ேமைசையப பயனபடததகொகாளள(கள.

3.3 எ - ைபததான வ4
ைபததான வ4 எ பத0றககம மம வ
$ pip install ezhil
$ python
பறக,
>>> import ezhil
>>> ezhil.start()
க6டைள46டா ந(கள ைபததான வ4 எ ொசயபடததலாம.
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$ python
Python 2.7.3 (default, Feb 27 2014, 20:00:17)
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import ezhil
>>> ezhil.start()
எ - ஒர த' ரலாகக ொமா (Tue Jul 2 20:22:25 EDT 2013)
Ezhil : A Tamil Programming Language - version 0.76, (C) 2007-2013
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
எ 1>>

3.4 சல எளய எ கணகககள
இபேபாத, "எ" ொமாையப பயனபடததச சல எளய கணகககைளப ேபாடேவாம.
மதல, நாம ஏொகனேவ பாரதத மைறபபட உ(கள ர ேமைசையத தறநதொகாளள(கள.
அத கேழ உளள வ+ையத த6டசச ொசயத "Enter" ொபாததாைன அ தத(கள
பதபப 10+15
இபேபாத உ(கள தைர4 25 எனற எண ேதானம. அதாவத, 10, 15 9கயவ7ன க6டத
ொதாைக. இேதேபா, நாம கதத, ொபரகக, வகதத 9கயவைற<ம ொசயயலாம. இபபட:
பதபப 30-5
பதபப 5*5
பதபப 25/5
இனனம ொகா1சம ொப+ய கணகக, இரபதைதநதன அடகக இரணட, அதாவத 25 * 25 எபபடக
கணககடவரகள? இேதா, இபபடதான:
பதபப 25^2
இநதக கணகககைள நாம தனததனேய ேபாடேவணடம என அவசயம இைல, பலவைறத
ொதாகதத ஒேர வ+4கட எ தலாம. இபபட:
பதபப (((5+(25^2))/6)^2)
இ(ேக ந(கள அைடப;கக7 தநதளள வ+ைசபபட "எ" ஒவொவார கணககாகப ேபாடம,
ைறவாக ச+யான 0ைடையச ொசால0டம.
உ(களைடய கணகக வகபப "ைப" எனற மககயமான எணைணபப7ப படததரபபரகள.
3.14 என ொதாட(கம அநதப பயனளள எணைண உ(களத "எ" கணகககள
பயனபடததேவணடமானா, இபபட எ தேவணடம:
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pi()

இேதேபா, Sin, Cos, Tan, Log ேபானறவைற<ம "எ" கணகககள ொகாணடவரலாம.
இபபட:
radian = pi()/180
பதபப sin(30*radian)
பதபப tan(60*radian)
பதபப log(100*radian)
9னா, இைவொயலாம நாேம த6டசச ொசயகற கணகககள. ொகா1சம 0ததயாசமாக, நாம
ேக6கற கணகககைளக கணனேய ேபா6டப பத தரமபட மாறமடயாதா?
சசயமாகச ொசயயலாம, அததான நமமைடய அடதத பண!
இதவைர, நாம த6டசச ொசயத 0ஷய(கைள "எ" ொமா அபபடேய
ைறேவ7கொகாணடரநதத. இபேபாத, அத ேக6கம ேகள0கக நாம பத
ொசாலபேபாகேறாம.
இதக நாம "உளளட" எனற க6டைளையப பயனபடததேவணடம. இதேபால:
மதஎண = உளளட("ஓர எணைணச ொசால(கள: ")
இநதக க6டைளைய ைறேவ7னா, உ(கள கணனத தைர4 "ஓர எணைணச ொசால(கள:
" எனற எ ததகள ேதானம. ந(கள ஏதாவத ஓர எணைணத த6டசச ொசயத "Enter"
ொபாததாைன அ ததேவணடம.
உடேன, ந(கள த6டசச ொசயத எண கணனயா ொபறபப6ட, "மதஎண" எனற ொபய+
ேசககபப6ட0டம.
இபேபாத, இரணடாவதாக இனேனார எணைண<ம உளளட ொசயேவாம.
இபபட:

இரணடாமஎண = உளளட("இனேனார எணைணச ொசால(கள: ")
இநதக க6டைள ைறேவ7யதம, ந(கள இனேனார எணைணத த6டசச ொசயயேவணடம. அத
"இரணடாமஎண" எனற ொபய+ ேசககபப6ட0டம.
இபேபாத, இநத இரணட எணகைள<ம க6ட, "மனறாமஎண" எனற ொபய+ ேசபேபாம. இத
உ(களகக ஏொகனேவ நனறாகத ொத+நத 0ஷயமதாேன:
மனறாமஎண = மதஎண + இரணடாமஎண
ைறவாக, இநத 0ைடைய அசசடேவாம, இேதா இபபட:
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பதபப "ந(கள தநத எணகளன க6டத ொதாைக: " மனறாமஎண
அவவளவதான. இபேபாத, இநத ரைல இயககப பாரபேபாம.
See : simple_add.n
ஓர எணைணச ொசால(கள: 6
இனேனார எணைணச ொசால(கள: 7
ந(கள தநத எணகளன க6டத ொதாைக: , 13
ஓர எணைணச ொசால(கள: 10
இனேனார எணைணச ொசால(கள: 5
ந(கள தநத எணகளன க6டத ொதாைக: 15
அரைம! "எ" ொமாையப பயனபடதத ஓர உபேயாகமான ர எ

த06டரகள!

இபேபாத, உ(களகக ஒர ப4ச.
ஒர கைட4 மககள வநத காயக7, பழம, ொரா6ட வா(கச ொசகறாரகள. இவ7ன
0ைலகைள ந(கள தனததனேய ொப, ொமாததக க6டத ொதாைக எவவளவ என
ொசாலேவணடம. பனனர, அவரகள தரம ொதாைக எவவளவ என பாரதத, மத சலைற
எவவளவ எனம ொசாலேவணடம.
இதவைர ந(கள ககொகாணட 0ஷய(கைள ைவதத அதக ஒர ர எ

த(கள பாரககலாம!

0ைட:
காயக7 = உளளட("காயக7 வா(கய ொதாைக எவவளவ? ")
பழம = உளளட("பழம வா(கய ொதாைக எவவளவ? ")
ொரா6ட = உளளட("ொரா6ட வா(கய ொதாைக எவவளவ? ")
ொமாதததொதாைக = காயக7 + பழம + ொரா6ட
பதபப "ந(கள தரேவணடய ரபாய " ொமாதததொதாைக
தரமொதாைக = உளளட("ந(கள தரம ொதாைக எவவளவ? ")
மததொதாைக = தரமொதாைக - ொமாதததொதாைக
பதபப "நன7. மத சலைறையப ொபகொகாளள(கள: ரபாய " மததொதாைக
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ொசனற அததயாயதத "எ" ொமாையப பயனபடதத எணகேளாட 0ைளயாடேனாம,
இபேபாத எ ததகள, வாரதைதகள, வாககய(களடன 0ைளயாடப பழகேவாம.
"க" எனபத ஒர தன எ தத, "" எனபத இனொனார தன எ தத, அைவ ேசரநத "க"
எனற வாரதைத உரவாகறத. இபபடப பல வாரதைதகள ேசரநத ஒர வாககயமாகம, இபபட:
"கலம மணணம ேசரநத க6டய வட."
இைவ அைனதைத<ம நாம "சர(கள" என அைழககலாம. ஒர சரம எனபத தன எ
வாரதைதயாகேவா, வாககயமாகேவா இரககலாம.

ததாகேவா,

உதாரணமாக, "ந" எனபத ஒர சரம, "நர" எனபத இனொனார சரம, "நர தரகேறன" எனபத
இனொனார சரம. இபபட ொசாலகொகாணேட ேபாகலாம.

4.1

சரம நளம (String length)

எ ொமா4, இநதச சர(கைள ைவதத எனனொவலாம ொசயயமட<ம?
மதல, ஒர சரததன நளதைதக கணடபடபேபாம. அதக ஓர எளய ர எ
அ = உளளட("உ(களககப படதத ஏதாவத ஓர எ

தேவாம.

ததச சரதைதத தார(கள: ")

பதபப "ந(கள தநத சரம: " அ
பதபப "அநதச சரததன நளம: " நளம(அ)
இநத ரைல ேமேலா6டமாகப படததாேல உ(களகக நனறாகப ;+<ம. ந(கள தரபேபாகம
கணனைய "எ" ொமா வா(க, "அ" எனற ொபய+ ேசககறத, பனனர அதன நளதைதக
கணகக6ட அசசடகறத. (See demo program: string_demo.n )
இபேபாத, நாம எ

தய ரைல இயககப பாரபேபாம:

உ(களககப படதத ஏதாவத ஓர எ ததச சரதைதத தார(கள: என ொபயர எ
ந(கள தநத சரம: என ொபயர எ
அநதச சரததன நளம: 10

4.2

சரம இைணவதக (String length)

அடதத, இரணட எ

ததச சர(கைள ஒ6டைவபபத எபபட என பாரககலாம.

இதக, ந(கள எணகைளக க6டவதகப பயனபடததய "+" எனற க7ய6ைடப
பயனபடததலாம. இேதா இபபட:
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அ = "த'"
9 = "அமத"
இ = அ + 9
பதபப அ
பதபப 9
பதபப இ
இநத ர, "த'" மம "அமத" எனற இர எ ததச சர(கைள ஒ6டைவததக காணபககறத.
அதைன இயககனா, "த'அமத" என அசசடம.
இபேபாத, உ(களகக ஒர ப4ச, "த'அமத" எனற ொசா பாரபபதக நனறாக இைலேய,
இநத ரைலக ொகா1சம மா7, இர ொசாகளககம நட0 ஓர இைடொவள 06ட "த'
அமத" என அசசடமபட ொசய<(கள, பாரககலாம!
0ைட:
அ = "த'"
9 = " "
இ = "அமத"
ஈ = அ + 9 + இ
பதபப ஈ
அடதத ப4ச. இதவைர ந(கள ககொகாணட 0ஷய(கைளொயலாம ைவதத, கேழ
தரபப6டளள ேதைவகேகப ஒர ர எ த(கள:
* உ(கள கணன இரணட எ ததச சர(கைளக ேக6டப ொபறேவணடம
* அநத இரணைட<ம ஒ6டைவதத மனறாவதாக ஒர சரதைத உரவாககேவணடம
* இநத மனறாவத சரததன நளதைதத தைர4 அசசடேவணடம
0ைட:
மதசரம = உளளட("ஒர வாககயம ொசால(கள: ")
இரணடாமசரம = உளளட("இனொனார வாககயம ொசால(கள: ")
மனறாமசரம = மதசரம + இரணடாமசரம
சரநளம = நளம(மனறாமசரம)
பதபப "ந(கள தநத இர சர(கள உளள ொமாதத எ

ததகள " சரநளம

அடதத, ஒர ஜாலயான 0ைளயா6ட, ஒர சரததககள நாம 0ரம;கற எ
இரககனறன என ொகா1சம ேதடக கணடபடககலாமா?

ததகள எ(ேக

இதக, "சரம_கணடபட" எனற க6டைள வாரதைதையப பயனபடததேவணடம. இேதா இபபட:
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மககனகள = "மா, பலா, வாைழ"
பதபப "மககனகள : " மககனகள
பதபப சரம_கணடபட(மககனகள, "வாைழ")
பதபப சரம_கணடபட(மககனகள, "ேத(காய")
மா, பலா, வாைழ எனற மககனகள, வாைழ உளளத, 9கேவ, வாைழையத ேதடமேபாத
பஜஜயததகக ேமப6ட ஓர எண 0ைடயாகக கைடககம.
9னா, அநத மககனகளன ப6டயல ேத(காய இைல. 9கேவ, அதைனத ேதடமேபாத
பஜஜயதைத0டக கைறவான (-1) 0ைட உ(களககக கைடககம. இதேவ "சரம_கணடபட"
க6டைள4ன பயன.

4.3

ேதட, சர(கைள மாறவம (Search Strings)

அடதத, மககனகைளக ொகா1சம மாறம ொசயேவாமா? எனகக வாைழ படககாத, அதகப
பதலாகக ொகாயயாைவச ேசரதத 0ைளயாடேவாம. இேதா இபபட:
மககனகள = "மா, பலா, வாைழ"
பதபப "பைழய மககனகள : " மககனகள
மககனகள = சரம_இடமா(மககனகள, "வாைழ", "ொகாயயா")
பதபப ";தய மககனகள : " மககனகள
இ(ேக "சரம_இடமா" எனற க6டைள "வாைழ"ையத தகக எ7நத06ட, அநத இடதத
"ொகாயயா"ைவ உளேள 5ைழதத06டத. இதைன இயககனா, க'ககாணம 0ைட கைடககம:
பைழய மககனகள : மா, பலா, வாைழ
;தய மககனகள : மா, பலா, ொகாயயா
இபபட ஒவொவார பழமாகப பாரததப பாரதத மா7கொகாணடரபபத சரமம. இைதேய இனனம
சலபமாகச ொசயய ஏேதனம வ உணடா?
அதக ந(கள "ப6டய" எனற க6டைளையப பயனபடததேவணடம.

4.4 ப6டயகள பயனபடதத , வ+ைசபபடதத ( Using Lists, Sorting )
வகபப உ(கள 9ச+யர ொசாலம 0ஷய(கைள ஒனறனக' ஒனறாகப ப6டய ேபாடகறரகள
அலவா? அதேபால, பழ(கைள வ+ைசயாக அடககைவககப ப6டயைலப பயனபடததலாம.
மதல, ஒர காலப ப6டயைலத தயா+பேபாம. இேதா, இபபட:
பழ(கள = ப6டய()
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ததகள (Strings)

அடதத, இநதப ப6டயல பழ(கைளச ேசரபேபாம, அதக "பனஇைண" எனற க6டைளையப
பயனபடததேவணடம:
பனஇைண(பழ(கள,
பனஇைண(பழ(கள,
பனஇைண(பழ(கள,
பனஇைண(பழ(கள,
பனஇைண(பழ(கள,

"மா")
"பலா")
"வாைழ")
"ொகாயயா")
"9பபள")

9க, இபேபாத நம ப6டயல ஐநத பழ(கள உளளன. அவககத தனததனேய எணகள
தரேவாமா?
ஒர 0ஷயம, ப6டயலன எணகள 1, 2, 3 என அைமயாத, பஜஜயததலரநத ொதாட(கம,
அதாவத, 0, 1, 2... இபபட.
0
1
2
3
4

மா
பலா
வாைழ
ொகாயயா
9பபள

இபேபாத, நாம ஒர க7பப6ட பழதைத அசசடேவணடொமனறா, "எட" எனற க6டைளையப
பயனபடததேவணடம. உதாரணமாக, இநத வ+ையப பார(கள:
*************************************
எட(பழ(கள, 1)
*************************************
இநத ர இய(கனா, "பலா" என அசசடம. காரணம, அநதப ப6டயல 1 எனற
எணணகக ேநராக அநதப பழமதான பதவாக<ளளத.
அடததபடயாக, இநதப ப6டயல உளள பழ(கைள அகர வ+ைசபபட அடககேவாமா? அதக
நாம "வ+ைசபபடதத" எனற க6டைளையப பயனபடததேவணடம. இேதா, இபபட:
வ+ைசபபடதத(பழ(கள)
இநதக க6டைள, பழ(கைள அகர வ+ைசபபட மாம. அதாவத, மதல 9பபள, அடதத
ொகாயயா, பலா, மா, அதனபறக வாைழ.
இபேபாத, மன; நாம இயககய பைழய க6டைளைய மணடம இயககேவாம:
எட(பழ(கள, 1)
9னா 0ைட, பலா இைல, ொகாயயா! காரணம, நாம பழ(கைள அகர வ+ைசபபட
அடககயததான!
இபேபாத, உ(களகக ஒர ப4ச, மன நணபரகளைடய ொபயைரப ப6டயல ேசரதத, அகர
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வ+ைசபபட அவரகள ஒவொவாரவரககம வணககம ொசால அசசட(கள. உதாரணமாக, வணககம
கேணஷ, வணககம ரேமஷ... இபபட.
0ைட:
நணபரகள = ப6டய()
பனஇைண(நணபரகள, "கேணஷ")
பனஇைண(நணபரகள, "ரேமஷ")
பனஇைண(நணபரகள, "மேகஷ")
வ+ைசபபடதத(நணபரகள)
அ = "வணககம "
பதபப அ + எட(நணபரகள, 0)
பதபப அ + எட(நணபரகள, 1)
பதபப அ + எட(நணபரகள, 2)
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5 - பநதைன (Conditionals)
இதவைர, நாம எ தய ர வைககள அைனததம, ேநர ேகா6ட ொசபைவ. அதாவத, ஒர
வ+ககபபறக அடதத வ+, பனனர இனொனார வ+... இபபட.
அவவா7லாம, சல காரணகளகேகப ஒேர ரைல ொவவேவ0தமாக மா7 இய(கச ொசயய
மட<மா?
தாராளமாகச ொசயயலாம, இதக நாம தரககக க7யடகைளப பயனபடததேவணடம.
உதாரணமாக, ந(கள வ6டபபாடம எ த மடததா, 0ைளயாடச ொசலலாம என உ(கள தாய
ககறார. இதைனத தரககக க7யடகளனபட எபபட எ தவத?
•
•
•

வ6டபபாடம எ த மடதத06டாயா?
9ம என ... 0ைளயாடலாம
இைல என ... 0ைளயாடககடாத

5.1 9ம இைல என
இேத 0ஷயதைத "எ" ொமா4 ஒர ரலாக எ
அ = உளளட("வ6டபபாடம எ

தப பாரபேபாமா? இேதா, இபபட:

த06டாயா? ")

@(அ == "9மாம") 9னா
பதபப "0ைளயாடச ொசலலாம"
இைல
பதபப "வ6டபபாடம எ தயபறகதான 0ைளயாடேவணடம!"
மட
இ(ேக நாம பயனபடதத4ரககம தரககக க7யட, இபபட அைமகறத:
1.
2.
3.
4.

மதல "@" எனற சறப; எ தத
அடதத, அைடப;கக7ககள நாம ஒபபட0ரம;ம 0ஷயம (அ = "9மாம")
அடதத, "9னா" எனகற ொசா
அடதத வ+4, அநத ஒபபட உணைம என, நாம ொசயய 0ரம;ம ொசய, இ(ேக
நாம ஒன அலத அதக ேமப6ட ொசயகைள ொவவேவ வ+கள தரலாம
5. அடதத "இைல" எனகற ொசா
6. அடதத வ+4, அநத ஒபபட ொபாய என, நாம ொசயய 0ரம;ம ொசய, இ(ேக<ம
நாம ஒன அலத அதக ேமப6ட ொசயகைள ொவவேவ வ+கள தரலாம
7. ைறவாக "மட" எனகற ொசா, நாம ொசய<ம தரககரத4லான பணகைள ைறவ
ொசயகறத
இைதப ;+நதொகாளவதக, இனேனார எளய உதாரணம பாரபேபாம: (see: program age.n )
வயத = உளளட("உ(கள வயத எனன? ")
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@(வயத > 18) 9னா
பதபப "ந(கள ேதரதல வாககளககலாம"
பதபப "ந(கள வாகனம ஓ6டலாம"
இைல
பதபப "ந(கள ேதரதல வாககளகக இயலாத"
பதபப "ந(கள வாகனம ஓ6ட இயலாத"
மட
இைதேய ொகா1சம 0+வபடதத, ஒர ச7ய 0நாட 0னா க'சச நடததேவாமா?
பதபப
பதபப
பதபப
பதபப
பதபப

"இநதயா0ன தைலநகரம எத?"
"அ. ொசனைன"
"9. மதைர"
"இ. ொடல"
"ஈ. மமைப"

ச+யான0ைட = "இ"
உ(கள0ைட = உளளட("உ(களைடய பத எனன? ")
@(ச+யான0ைட == உ(கள0ைட) 9னா
பதபப "வா'ததகள. உ(களகக 10 மதபொபணகள!"
இைல
பதபப "தவறான 0ைட. மணடம மயச ொசய<(கள!"
மட
சல ேநர(கள, ஒர தரகக ஒபப6டககள இனொனார தரகக ஒபபடம வரலாம, அபேபாத @,
9னா, இைல, மட 9கய நானக ொசாகைள<ம ம ைமயாக, அடததடதத வரம ஒேர
ொதாகபபாக (Block) ஒனககள இனொனானைற அைமததப பயனபடததேவணடம. க6டதத6ட
உ(கள கணதப பாடதத வரம அைடப;கக7கைளபேபால என ைவததகொகாளள(கேளன!
உதாரணமாக, இநத ரைலப பார(கள:
அ = உளளட("ஓர எணைணச ொசால(கள ")
9 = உளளட("இனேனார எணைணச ொசால(கள ")
@(அ == 9) 9னா
பதபப "இர எணகளம சமம!"
இைல
@(அ > 9) 9னா
பதபப "மத எண ொப+யத!"
இைல
பதபப "இரணடாம எண ொப+யத!"
மட
மட
இதவைர நாம பாரதத ரகேளாட ஒபபடைக4, இத ொகா1சம ொப+யதாக உளளத. பனனர
இனொனாரநாள ேவொறாரவேரா (அலத நாேமகட) இதைனப படததா நமககப ;+<ேமா,
;+யாேதா!

22 | www.ezhillang.org | த ர எ

த - எ ரலாகக ொமா

5 -பநதைன (Conditionals)
9கேவ, ர எ தமேபாேத, அதகான 0ளகக(கைள<ம 9(கா(ேக எ த0டவத நலத.
இதக ந(கள "##" எனற சனனதைதப பயனபடததேவணடம. இேதா இபபட:
## இநத ரைல எ

தயவர: சநதரேசகரன

## மத எணைண உளளடத
அ = உளளட("ஓர எணைணச ொசால(கள ")
## இரணடாவத எணைண உளளடத
9 = உளளட("இனேனார எணைணச ொசால(கள ")
## உளள6டபப6ட இர எணகளம சமமா என ஒபப6டப பாரதத
@(அ == 9) 9னா
பதபப "இர எணகளம சமம!"
இைல
## அவ7 ஏேதனம ஒன ொப+யதா என ஒபப6டப பாரதத
@(அ > 9) 9னா
பதபப "மத எண ொப+யத!"
இைல
பதபப "இரணடாம எண ொப+யத!"
மட
மட

5.2 ப4ச
இபேபாத, உ(களகக ஒர ப4ச. க'ககாணம ேதைவகேகப "எ" ொமா4 ஒர ர
எ த(கள, 9(கா(ேக உ+ய 0ளகக(களடன அத அைமயேவணடம:
* இன எனன கழைம என ேக6டத ொத+நதொகாளளேவணடம
* அத சன அலத ஞா4 என, 0டமைற நாைள அனப0ககமா வா'ததேவணடம
0ைட:
## இநத ரைல எ

தயவர: க0தா

## கழைம உளளடபபடகறத
கழைம = உளளட("இன எனன கழைம?")
## இத சனககழைமயா?
@(கழைம == "சன") 9னா
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பதபப "மக'சச, 0டமைற நாைள அனப0<(கள!"
இைல
## இத ஞா4ககழைமயா?
@(கழைம == "ஞா4") 9னா
பதபப "மக'சச, 0டமைற நாைள அனப0<(கள!"
இைல
பதபப "நன7, இநத நாள இனய நாளாக6டம!"
மட
மட
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6 - மடககசொசய மம வாககயம (Loops and more
statements)
கணன4ன கப ொப+ய பல(கள ஒன, சல ொசயகைளத தரமபத தரமபச ொசயவத.
9(கலதத இதைன Loop எனபாரகள. த ’ வைளயம’ என ொசாலலாம. அதாவத, ஒர
வைளயததனமத ஊரநத ொசலம எமைபப ேபா, ச7ச ச7 வரவத.
9னா, அபபட ரநதரமாகச ச7கொகாணேட இரககமடயாதலவா? ஒரக6டதத அதலரநத
ொவளேய வரேவணடம. அதக ஒர பநதைன(Condition)ையத தரேவணடம.

6.1 வைர க7சொசா

(While statement)

ஓர உதாரணதேதாட பாரபேபாம. எ ொமா4 ‘வைர’ எனற க7சொசாைலப பயனபடதத
(9(கலதத "While") ஓர எளய ர எ தேவாம.
அ = 0
@(அ < 5) வைர
பதபப "வணககம!"
அ = அ + 1
மட
இநத ரைல வ+ வ+யாகப படததப ;+நதொகாளேவாம:
1. மதல "அ" எனற மா74 0 எனற எணைணச ேசககேறாம
2. அடதத, அநத "அ" எனற மா74 உளள எண ஐநைத0டக கைறவா என
பாரககேறாம (9ம!)
3. 9ம என, நாம இரணட ேவைலகைளச ொசயகேறாம:
4. தைர4 வணககம என அசசடகேறாம
5. "அ" எனற மா7<டன ஒனைறக க6டகேறாம. அதாவத அ = 0 + 1 = 1
6. மபட, "அ" எனற மா74 உளள எண ஐநைத0டக கைறவா என பாரககேறாம
(9ம!)
7. மபட, தைர4 "வணககம" என அசசடகேறாம, "அ" எனற எணணடன ஒனைறக
க6டகேறாம அ = 1 + 1 = 2
8. இபபடேய 6, 7 இரணைட<ம தரமபத தரமப ொசயகேறாம, "அ" எனற எணண 3,
4, 5 எனற எணகள பதவாகனறன
9. இபேபாத "அ" எனற மா74 பதவாக4ரககம எண ஐநைத0டக கைறவாக இைல,
9கேவ ரைல அததடன ைறவ ொசயத0டகேறாம
இபேபாத
கணககப
அசசாக4ரககறத?

ேபா6டச

ொசால(கள,

"வணககம"

எனற

ொசா

எததைனமைற

ஐநத மைற, இைலயா?
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அததான "வைர" எனற க7சொசாலன ேவைல. நாம க7பபடம பநதைன (அ
உணைமயாக உளளவைர, அேத ேவைலையத தரமபத தரமபச ொசயதொகாணடரககம.
க6டதத6ட இேதேபா, "ொசய", "மடேயன" எனற இரணட க7சொசாகள
9(கலதத இவைற "Do Until Statement" என அைழபபாரகள.

<

5)

இரககனறன.

இதக ஓர உதாரணம இேதா:
அ = 0
ொசய
பதபப "வணககம!"
அ = அ + 1
மடேயன @(அ < 5)
இநத ரலம மநைதய ரைலபேபாலேவதான உளளத. 9னா, இதைன எ த இயககப
பாரததா ஒர கப ொப+ய 0ததயாசம ொத+யவரம, இ(ேக "வணககம" எனற ொசா ஐநத
மைற அல, 9 மைற அசசாகம.
ஏன ொத+<மா?
"வைர" எனற க7சொசாைலப பயனபடததமேபாத, உ(கள கணன "அ < 5" எனற
பநதைனைய மதல ப+ேசாததத06ட, அதனபறகதான நாம ொசாவைத அசசடம. 9கேவ,
அ = 5 என 9னதம, உடனடயாக அசசடவைத தத0டம.
9னா "ொசய", "மடேயன" 9கய க7சொசாகள அபபடயல, இவைறப பயனபடததனா
உ(கள கணன மதல அசச6ட06ட, அதனபறகதான "அ < 5" எனற பநதைனையப
ப+ேசாதககம. 9கேவ, அ = 5 என 9னபறகம, கடதலாக இனொனாரமைற (அதாவத,
6 வத மைறயாக) "வணககம" என அசச6ட06டதான கம.
இதனா, ந(கள ர எ தமேபாத எபேபாத "வைர" பயனபடததேவணடம, எபேபாத "ொசய",
"மடேயன" க6டணையப பயனபடததேவணடம என ேயாசததத தரமானககேவணடம.
தவகைளத த0ரககேவணடம.
இபேபாத, உ(களகக ஒர ப4ச:
•
•
•

தைர4 ஓர எணைணக ேக6கேவணடம
அநத எண ஐமபதாகேவா, அலத அைத0டக கைறவான ஓர எணணாகேவா
இரநதா, அதகப பத இனேனார எணைணக ேக6கேவணடம
ஐமபைத0டப ொப+ய ஓர எண வரமவைர ொதாடரநத ேக6டகொகாணேட
இரககேவணடம

0ைட:
அ = உளளட ("ஏதாவத ஓர எணைணத தார(கள ")
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@(அ <= 50) வைர
அ = உளளட("இநத எண ேவணடாம. இனேனார எணைணத தார(கள ")
மட
பதபப "நன7!"
அடதத, நாம "ேதரநொதட" எனற க7சொசாைலக
இதைன Case Statement என அைழபபாரகள.

ககொகாளளபேபாகேறாம.

9(கலதத

இைத ஓர உதாரணததடன பாரததா ;+<ம. உ(கள வகபப உளள ஒவொவாரவ+ன ொபயைரக
ேக6ட, அவர 9ணாக இரநதா "ொசவன" எனம, ொபணணாக இரநதா "ொச0" எனம
அைடொமாேயாட அைழதத வணககம ொசாலேவணடம. அதக ஒர ர எ தேவாம.

6.2 ேதரநொதட, தத, ொதாடர
Break, Continue, statement)

- க7சொசா

(Switch-Case,

ொபயர = உளளட ("உ(கள ொபயர எனன? ")
பாலனம = உளளட ("ந(கள 9ணா? ொபணணா? ")
@(பாலனம) ேதரநொதட
ேதரவ @("9ண")
பதபப "வணககம ொசவன. ", ொபயர
தத
ேதரவ @("ொபண")
பதபப "வணககம ொச0. ", ொபயர
தத
மட
எளைமயான ரதான. இைலயா?
* மதல உ(கள நணபரைடய ொபயர மம பாலனதைதக ேக6டகொகாளகேறாம
* பனனர பாலனதைத அடபபைடயாக ைவதத, ஒவொவார ேதரவாகப பாரககேறாம
* 9ண என "வணககம ொசவன. " என ொசால அவர ொபயைர அசசடகேறாம,
அேதாட ரைல தத0டகேறாம, இதக "தத" எனற க7சொசா பயனபடகறத
* ஒரேவைள அபபட ததாம ரைல ேமலம ொதாடரேவணடம எனறா, அதகத
"ொதாடர" எனற க7சொசாைலப பயனபடததலாம
* உ(கள நணபர ொபண என "வணககம ொச0. " என ொசால அவர ொபயைர
அசசடகேறாம, அேதாட ரைல தத0டகேறாம
* ைறவாக "மட" எனற க7சொசாைலப பயனபடதத வைளயதைத ைறவ ொசயகேறாம
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இபபட இரணட, மன "ேதரவ"களம6டம இரநதா, எளதாக ர எ த0டலாம, ைறய
"ேதரவ"கள இரநத06டா, ஒவொவானறாக ேயாசதத எ தவத சரமமா4ேற.
பரசைன4ைல, அதகாக "ஏேதன" எனற க7சொசா உளளத, அதகேமேல தரபப6டளள
எநதத
"ேதரவ"ம
ொபாரநதா06டா,
இ(ேக
உளள
ர
வ+கள
ைறேவறபபடம.
உதாரணமாக:
ஊர = உளளட ("உ(கள ஊர எனன? ")
@(ஊர) ேதரநொதட
ேதரவ @("ொசனைன")
பதபப "ொசனைன4 உளள ொமரனா கடகைர அழகானத!"
தத
ேதரவ @("ேகாைவ")
பதபப "ேகாைவ4ன த' க இனைமயானத!"
தத
ேதரவ @("மதைர")
பதபப "சறநத ேகா4கள ைறநதத மதைர!"
தத
ஏேதன
பதபப "உ(கள ஊரப7 அ7நதத மக'சச!"
தத
மட
அவவளவதான, எலா ஊரகைள<ம ப6டய ேபாடாம, "ஏேதன" எனற க7சொசாைலப
பயனபடதத06ேடாம. ொசனைன, ேகாைவ, மதைரத0ர மற அைனதத ஊரகளககம இநத
வ+தான அசசடபபடம.
உ(கள வ6டச சைமயலைற4 ச7ய, ொப+ய த6டகள இரநதா, ஒர த6ைட இனொனானககள
ொபாரததலாம அலவா? அதேபால, எ கணன ொமா4 இநத வைளய(கைள ஒனககள
ஒன என அைமககலாம. அதைனப ‘பனன வைளயம’ (Nested Loop) எனபாரகள.
9னா ஒன, பனன வைளயம எனபத, ஒர த6டககள இனொனானைற ைவபபதேபா,
உளேள
இரககம
வைளயம
கசசதமாக
ொவள
வைளயததககள
ொபாரநதேவணடம.
இலா06டா, உ(கள ர ேவைல ொசயயாத.
பனன வைளய(கைள எபபட அைமபபத எனபதக உதாரணமாக இநத ரைலப பார(கள:
அ = 1
@(அ <= 10) வைர
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9 = 1
@(9 <= 10) வைர
இ = அ * 9
ஈ = str(அ) + " * " + str(9) + " = " + str(இ)
பதபப ஈ
9 = 9 + 1
மட
அ = அ + 1
மட

இநத ர 1 * 1 = 1 எனபத ொதாட(க 10 * 10 = 100 எனபதவைர4லான ொபரகக
வாயபபா6ைட உ(களைடய தைர4 அசசடம.
இ(ேக "அ" எனற மா7ைய அடபபைடயாகக ொகாணட வைளயம ொவளேய உளளத, "9" எனற
இனொனார
மா7ைய
அடபபைடயாகக
ொகாணட
வைளயம
உளேள
இரககறத,
அத
மடநதபறகதான ொவளவைளயமம மடகறத எனபைதக கவனததப பார(கள.

6.3 ப4ச
இபேபாத, உ(களகக ஒர ப4ச:
* ந(கள ஒன7லரநத நககள ஓர எணைணத தரமானததகொகாளளேவணடம (இதக
ந(கள "randint(1,100)" எனற க6டைளையப பயனபடததலாம)
* மறவரகைள அைத ஊகககச ொசயயேவணடம, அவரகளகக உத0யாக, ச
தப;(Clue)கள தரலாம
* பதத மயசகளககள அவரகள அநத எணைணச ச+யாக ஊகதத06டா, அவரகள
ொவ7 ொபறாரகள என அ70ககேவணடம
0ைட:
எண = randint(1,100)
வாயப; = 0
@(வாயப; < 10 ) வைர
ஊகததஎண = உளளட ("ஒன7லரநத நககள உளள ஏேதா ஓர எணைண நான மனதத
ைனததளேளன. அத எனன என உ(களா ஊகககமட<மா? ")
வாயப; = வாயப; + 1
@( எண == ஊகததஎண ) 9னா
பதபப "வா'ததககள! ச+யான பத!"
exit(0)
மட
@( எண < ஊகததஎண ) 9னா
பதபப "ந(கள ொசாலம எண தவ, நான ைனதத எணைண0ட அத ொப+யத!"
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இைல
பதபப "ந(கள ொசாலம எண தவ, நான ைனதத எணைண0ட அத ச7யத"
மட
பதபப "கவைல ேவணடாம, இனனம ", (10 - வாயப;), " வாயப;கள உளளன. ந(கள
சசயம ொவலலாம, மணடம மயச ொசய<(கள!"
மட
பதபப "மனனககவம, ந(கள பதத வாயப;களககள ச+யான எணைணக கணடபடகக0ைல!"

6.4 ஒவொவானறாக க7சொசா (For-Each statement)
அடதத, ’ஒவொவானறாக’ எனகற ஒர க7சொசாைலப பாரகக0ரககேறாம. 9(கலதத
இதைன 'For Each Loop' என அைழபபாரகள.
உதாரணமாக, ஒன மத 9 வைர உளள எணகைள அசசடேவணடம எனறா, அைத இபபடச
ொசயயலாம:
எணகள = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
@(எணகள இ இவொவண) ஒவொவானறாக
பதபப இவொவண
மட

இ(ேக நாம ‘ எணகள’ எனற ப6டயல 9 எணகைள ைவததளேளாம. பனனர அவைற
ஒவொவானறாக எடதத ‘இவொவண’ எனற ொபய+ ேசககேறாம, பன அதைன அசசடகேறாம.
ஒரேவைள,
94ேற!

9ககப

பத

ந

எணகள

இரநதா?

அததைண

நளமாக

எ

தவத

சரமம

உணைமதான. அதகாகேவ ‘எ’ ொமா4 ‘ 9க’ எனற க7சொசா உளளத. இதைனப
பயனபடததனா, ஒவொவானறாக எ தாம, அதைன ஒர கணககாகச ொசயத0டலாம, இபபட:
@(எண = 1, எண <= 100, எண = எண + 1) 9க
பதபப எண
மட
க எளய ரதான. ஒவொவார வ+யாகப படததா ொதளவாகப ;+நத0டம:
* மதல ‘எண’ எனற ொபய+ 1 எனற எணைணச ேசககேறாம
* பறக, ‘எண <= 100’ என பநதைன 0தககேறாம
* ைறவாக, எணைண ஒவொவானறாக அதக+ககேறாம
* 9க, ’எண’ எனபத 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... என படபபடயாக அதக+ககம, தைர4
அசசடபபடம
* அநத ’எண’ 101 9க மா7யதம, ‘எண <= 100’ எனற பநதைன தவறாக0டகறத,
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6 - மடககசொசய மம வாககயம (Loops and more statements)
9கேவ, அதகேம அசசடவைத தத0டகேறாம
இபேபாத, உ(களகக ஒர ப4ச:
* ஒன மத 94ரம வைர உளள எணகள ஒைறபபைட எணகைளம6டம தைர4
அசசடேவணடம
* அடததபடயாக, 94ரததலரநத ஒனவைர உளள எணகள இர6ைடபபைட
எணகைளம6டம தைர4 அசசடேவணடம
* இதக ந(கள "%" எனற க7ய6ைடப பயனபடததலாம, அத இர எணகைள வகதத,
அதனபறக மதமளள எணைணம6டம தரம.
0ைட:
பதபப "ஒைறபபைட எணகள"
@(எண=1, எண <=1000, எண = எண + 1) 9க
மதம = எண % 2
@(மதம == 1) 9னா
# ஒைறபபைட எண
பதபப எண
மட
மட
பதபப "இர6ைடபபைட எணகள"
@(எண=1000, எண >= 1, எண = எண - 1) 9க
மதம = எண % 2
@(மதம == 0) 9னா
#இர6ைடபபைட எண
பதபப எண
மட
மட
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7 - ொகா1சம ‘வைரநத ’ பாரபேபாமா ? (Drawing pictures Turtle graphics)
இதவைர ‘எ’ ொமாையக ொகாணட ைறய 0ஷய(கைள ‘எ
மாதலககாக, ொகா1சம ‘வைரநத’ பாரபேபாமா?

த’ப பாரதத06ேடாம, ஒர

ேவடகைக இைல, ஜமாகேவ, ‘எ’ ொமாையக ொகாணட பட(கள
அடபபைடயான
ேகாட,
வ6டம
ேபானறவ7
ொதாட(க,
ொகா1சம
ம ைமயான
ஓ0ய(கைளககட
வைரயமட<ம.
அைததான
இநத
ககொகாளளபேபாகேறாம!
இதக நாம பல ;தய "எ" க7சொசாகைளப
சலவைற மதல ப6டய ேபா6ட0டேவாம:
*
*
*
*
*
*

வைரயமட<ம.
ொமனகொக6டா
அததயாயதத

பயனபடததேவணட4ரககம.

அவ7

மனனாட
வலத
இடத
பனனாட
எ தேகாேமேல
எ தேகாகேழ

இநதப ொபயரகைளப பாரததாேல, அைவ எனன ொசய<ம எனபத உ(களகக ஓரளவ ;+<ம.
அவைறப பயனபடதத ர எ தத ொதாட(கமன, ‘எ தேகா’ எனறா எனன?
சாதாரணமாக நாம ஒர காகததத படம வைர<மேபாத, எ தேகா எனபத ேபனா, அலத
ொபனச. அைதக காகதததனமத ைவததப பல தைசகள இ ககேறாம. அபபடேய படம
உரவாகறத.
கணன4லம
அதேபா
ஓர
எ தேகா
இரபபதாகக
கபைன
ொசயதொகாளள(கள,
உ(களைடய "எ" ரமலமாக, அநத எ தேகாைலப பல தைசகள நகரததகறரகள, படம
வைரகறரகள.
உதாரணமாக, ஓர எளய ப4ச. ேகாட ஒனைற வைரயப பழகேவாம.
காகததத ேகாட வைரவத சலபம. எ தேகாைல ஓர இடதத ைவதத,
வலதபககமாகக ொகா1சம நகரததனா ேகாட உரவாக0டம. அவவளவதான.

அ(கரநத

கணன4லம அைதேய ொசயயலாம. இேதா இபபட:
மனனாட(50)
அவவளவதான, தைர4ன ைமயதத உளள எ
ேகாட உரவாக0டம.

தேகா, 50 ;ளளகள வலதபககமாக நகரம.

அேத ேகா6ைட ேமலரநத கழாக வைரவொதனறா? இேதா இபபட:
வலத(90)

32 | www.ezhillang.org | த ர எ

த - எ ரலாகக ொமா

7 -ொகா1சம ‘வைரநத’ பாரபேபாமா? (Drawing pictures - Turtle graphics)
மனனாட(50)

7.1 வலத, இடத வைரத - (Drawing Forward, Backward, Right, Left )
இ(ேக நாம எ தேகாைல வலதபககமாக 90 பாைககள தரப;கேறாம (அதாவத க'ேநாகக),
பனனர 50 ;ளளகள மனேன நகரகேறாம (அதாவத, கேழ), இதனா ேமலரநத கேழ ஒர
ேகாட உரவாக0டகறத. கச சலபம!
இைதேய இனனம ொகா1சம ந6ட, ஒர ம

ச சதரம வைரேவாமா?

மனனாட(50)
வலத(90)
மனனாட(50)
வலத(90)
மனனாட(50)
வலத(90)
மனனாட(50)
வலத(90)
இநதச சதரம அழகாக இரககறத, பககததேலேய இனொனார ொப+ய சதரம வைரயேவணடம.
எபபட?

7.2 எ

தேகாேமேல

(Pen up, Pen down

அதக நாம "எ தேகாேமேல" மம "எ தேகாகேழ" எனற க6டைளகைளப
பயனபடததேவணடம. இதனமலம உ(கள தைர4 எ தேகா நகரம, 9னா படம
வைரயாத, இேதா இபபட:
எ தேகாேமேல()
மனனாட(200)
எ தேகாகேழ()
மனனாட(100)
வலத(90)
மனனாட(100)
வலத(90)
மனனாட(100)
வலத(90)
மனனாட(100)
இபேபாத, இநத ர ம
காணலாம.

வைத<ம இயககப பாரததா, உ(கள தைர4 இரணட சதர(கைளக

சதரம வைரவதகாக இவவளவ தரம சரமபபடாம,
பயனபடதத<ம வைரயலாம, இேதா இபபட:

எளதாக
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அ = 0
@(அ < 4) வைர
மனனாட(50)
வலத(90)
அ = அ + 1
மட
இநதப படம அழகாக இரககறத. அடதத,
வைரவதக 0ரம;கேறன. அத எபபட?

நான

இைத

அதத06ட

இனொனார

படதைத

அதக ந(கள turtle_reset எனற க6டைளையப பயனபடததேவணடம. இேதா இபபட:
turtle_reset()
அடதத பல வணண(கள இனனம ொப+ய பட(கைள வைரவதகப பழகேவாம. இதக ந(கள
பயனபடததேவணடய க7சொசா, turtle_color.
உதாரணமாக, ஒர சவப;ச சதரம வைரயலாமா? இேதா இபபட:
அ = 0
turtle_color("red")
@(அ < 4) வைர
மனனாட(50)
வலத(90)
அ = அ + 1
மட

7.3 ற(கள, வ6ட(கள Colors, Circles
மன; பாரதத அேத ரதான, கடதலாக, turtle_color எனற க7சொசாைலத தநத, சவப;
றதத வைர<மபட கணனககச ொசாகேறாம. அவவளவதான 0ததயாசம.
அடதத,
சவப;
றதத
ஒர
வ6டம
வைரயலாமா?
அதக
நாம
பயனபடததேவணடய க7சொசாகள இரணட: turtle_fill & turtle_circle

கடதலாகப

turtle_color("red")
turtle_fill(True)
turtle_circle(100)

ஒரேவைள ந(கள அைரவ6டம வைரய 0ரமபனா, turtle_circle எனற க7சொசாலடன,
180 பாைக எனகற எணைண<ம ேசரததக ொகாட(கள:
turtle_circle(100, 180)
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7 -ொகா1சம ‘வைரநத’ பாரபேபாமா? (Drawing pictures - Turtle graphics)
அபபடயானா, காவ6டததகக எனன ொசயவரகள?
turtle_circle(100, 90)
க எளைமதான. இைலயா?
அடதத, ொகா1சம சரமமான ஒர வடவதைத வைரேவாம: பசைச ற ந6சததரம!
இநத ர பாரபபதகச ச சரமமாக இரககம, 9னா, காகததத ந6சததரம வைரநத,
உ(கள ேபனா எநதத தைச4 எவவளவ தரம நகரகறத என ஒரமைற கவனததா ொதளவாகப
;+நத0டம:

turtle_color("green")
வலத(36)
மனனாட(100)
வலத(144)
மனனாட(100)
வலத(144)
மனனாட(100)
வலத(144)
மனனாட(100)
வலத(144)
மனனாட(100)
இதவைர ந(கள ககொகாணட 0ஷய(கைளப பயனபடதத, ஒேர ொசயைலப பலமைற ொசய<ம
கணன4ன தறைமைய<ம ஒர(கைணததா, ஏராளமான ;தப;த 0ஷய(கைள ந(கள வைரநத
பாரததக கலககமட<ம.
இைத ரபககமவணணம, உ(களகக இபேபாத ஒர ப4ச. "4ன யா(" எனற பரபலமான
சனனதைதபப7க ேகள0பப6டரபபரகள. ொத+யாத எனறா, இைணயதத ேதட(கள, "எ"
ொமா4 அதைன வைரநத பார(கள
0ைட:
turtle_color("black")
turtle_fill(True)
turtle_circle(100, 180)
turtle_circle(200, 180)
இடத(180)
turtle_circle( -100 , 180 )
turtle_color("white")
turtle_fill(True)
turtle_color("black")
இடத(90)
எ தேகாேமேல()
மனனாட(200*0.375)
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வலத(90)
எ தேகாகேழ()
turtle_circle(200*0.125)
இடத(90)
turtle_fill(False)
எ தேகாேமேல()
பனனாட(200*0.375)
எ தேகாகேழ()
இடத(90)
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8 -ரபாகம (Functions – Composition)

8 - ரபாகம (Functions – Composition)
இதவைர ‘எ’ ொமாையப பயனபடததப பேவ உபேயாகமான ரகைள எ
அவைறப பயனபடததப ;+நதொகாணேடாம.

தேனாம,

அடததக6டமாக, ொபாதப பயனபா6டகக+ய சல 0ேசஷ ரகைள எ தப பழகேவாம.
இவைற ந(கள ஒரமைற எ த06டா ேபாதம, பறக ேவணடயேபாொதலாம அைழததப
பயனபடததலாம.
உதாரணமாக,
உ(கள
வ6ட
ஊகாய
இரககறத,
அைத
ஒரமைற
தயா+தத
ைவதத0டகறரகள, பறக எபேபாத அைதச சாபபட 0ரமபனாலம ஜாடையத தறநத எடததப
ேபா6டகொகாளகேறாம, ஒவொவாரமைற<ம ஊகாையப ;ததாகச சைமககேவணடயதைல.
அேத சைமயலைற4லரநத இனேனார உதாரணம, ஒரவர ரசம சைமககமேபாத, ஒர க7பப6ட
ொசயமைறையப பனபவார. அதன நடேவ ‘ரசபொபாடையப ேபாடவம’ என இரககம.
ரசபொபாட
எனபைத,
அவர
இபேபாத
தயா+பபதைல,
ஏொகனேவ
எபேபாேதா
தயா+ததைவதத06டார, பனனர ேதைவபபடமேபாத ச6ொடன எடததப பயனபடததகறார,
அதனபறக, ொசயமைற4 இரககம மற 0ஷய(கைளத ொதாடரநத ொசயகறார.
அதேபால, ஒர ரலன நடேவ, சல 0ஷய(கள நாம அடககட ொசயகறைவயாக இரககம,
அவைற
ஒவொவாரமைற<ம
தனததனேய
எ தகொகாணடரககாம,
ஒரமைற
எ தைவதத06ட, ேதைவபபடமேபாத அைழததப பயனபடததலாம, பறக, நமமைடய ரைலத
ொதாடரநத எ தலாம.
உதாரணமாக, இரணட எணகள எத ொப+யத என கணடபடபபதகான எளய ர ஒனைற
எ தேவாம:
எண1 = உளளட("ஓர எணைணச ொசால(கள: ")
எண2 = உளளட("இனேனார எணைணச ொசால(கள: ")
@(எண1 > எண2) 9னா
பதபப "ந(கள தநதவள ொப+ய எண: ", எண1
இைல
பதபப "ந(கள தநதவள ொப+ய எண: ", எண2
மட

க எளய ர இத. கணனப பயனாள+டரநத இர எணகைளக ேக6ட வா(க, அத எத
ொப+யேதா அைதம6டம தைர4 அசசடகறத.
இநதப ‘ ொப+ய எணைணக கணடபடதத’ எனற ொசய, நமமைடய பல கணகககள அடககட
வரம, அபேபாொதலாம இநத ரைல மணடம மணடம எ தகொகாணடரககாம, ஒரமைற
எ த06டப பனனர அைதப பலமைற பயனபடததமட<மா என பாரபேபாம.
இதக நாம ‘ ரபாகம’ எனற சறப;க க7சொசாைலப பயனபடததேவணடம. 9(கலதத
இதைன ‘Function' என அைழபபாரகள.
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ரபாகம ொப+யத (எண1, எண2)
@(எண1 > எண2) 9னா
பனொகாட எண1
இைல
பனொகாட எண2
மட
மட
இ(ேக நாம எனன ொசயதரககேறாம? படபபடயாக அலசேவாம:
1. “ொப+யத" எனற ொபய+ ஒர ரபாகதைதத ொதாட(க4ரககேறாம
2. இநத ரபாகதைத அைழகக 0ரம;ேவார அதக இரணட எணகைளத தரேவணடம,
அவைற அைடப;க க74னள எ த4ரககேறாம
3. இவள எண1 ொப+யத எனறா, ரபாகதைத அைழதேதாரகக அைதேய
0ைடயாகக ொகாடககேறாம, இலா06டா எண2 ைவ 0ைடயாகத தரகேறாம, இதகப
‘பனொகாட’ எனற க7சொசா பயனபடகறத. 9(கலதத இதைன ‘Return' எனபாரகள.
இ(ேக நாம ரபாகதைதம6டமதான எ த4ரககேறாம. அதைன இனனம அைழகக0ைல,
அதாவத, இநத ரைல நாம இனனம பயனபடதத0ைல. ரசபொபாடைய எடததப ேபா6டச
சைமததாதாேன ரசம தயாராகம?
அதகான ர வ+ க எளத:

பதபப ொப+யத(10, 15)
பதபப ொப+யத(12, 8)

அவவளவதான, நமகக ேவணடய இட(கள “ ொப+யத" எனற ொசாைல எ த, அதக
ேவணடய இரணட எணகைளக ொகாடததவடன 0ைட பளசொசன தரமபக கைடதத0டம.
பரமாதம, இைலயா?
9னா, ரபாகததன உணைமயான பலன இதவல, ொகா1சம சககலான கணகககள அைதப
பயனபடததப பாரததாதான இதன ம
பலமம நமககத ொத+யவரம.

8.1 ொதாடரொபரகக
மதல, Factorial
எ தேவாம.

(Factorial)

எனபபடம

ொதாடரொபரகக

அதகமனனா, ஓர எணணன Factorial ைல
பாடதைதச சேற ைனவபடததப பார(கள:

எணைணக

எபபடக

கணககடவதக

கணடபடபபத?

ஒர

உ(கள

கணககப

1. உதாரணமாக, எண 7 எடததகொகாளேவாம, இதன Factorial 7! என க7ககபபடம
2. 7! = அத ொதாட(க ஒன வைர4லான அைனதத எணகளன ொபரககத ொதாைக,
அதாவத, 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040
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அவவளவதான. எளைமயான கணகக!
9னா, உ(களடம யாராவத ’100! எவவளவ?’ என ேக6ட06டா எனன ொசயவரகள?
100*99*98... என கணககப ேபாடவதக ொராமப ேநரமாகேம!
கவைல ேவணடாம, எ ொமா<ம, அதன ரபாகமம உ(கள தைணகக வரம. இேதா
இபபட:

ரபாகம ொதாடரொபரகக(அ)
@(அ == 0) 9னா
பனொகாட 1
இைல
பனொகாட அ*ொதாடரொபரகக(அ-1)
மட
மட
பதபப ொதாடரொபரகக(7)
பதபப ொதாடரொபரகக(100)

8.1.1. இநத ர எபபட இய(ககறத ?
மதல ொதாடரொபரகக(7) எனத ொதாட(ககேறாம, அ(ேக அத 7 * ொதாடரொபரகக(6) என
மாகறத, பன 7 * 6 * ொதாடரொபரகக(5) என மாகறத... இபபடேய ொதாடரநத 7 * 6 * 5
* 4 * 3 * 2 * 1 = 5040 என கணட7நத0டகேறாம!
இேதேபா, ொதாடரொபரகக(100)ஐ<ம அைழககலாம, 9னா அதன 0ைட க கப ொப+யத,
இநதப ;ததகதத எ தவத சாததயைல!

8.2 மணடம அைழககபபடம ரபாகம (Recursion)
அடதத, இேதேபா இர எணகளகக இைடேய GCD அலத மொபாவ எனபபடகற மபொபர
ொபாத வகதத கணடபடகக ஒர ர எ தேவாம.
மபட<ம, உ(கள கணககப பாடதைதச சேற ைனவபடததப பார(கள, GCD எனறா எனன?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

உதாரணமாக, எணகள 54, 42 9கயவைற எடததகொகாளேவாம
இத 54 எனபத 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 மம 54 9கயவறா வகபடம
9னா 42 எனபத 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 9கயவறா வகபடம
இநத இரணட ப6டயலககம ொபாதவான எணகள 1, 2, 3, 6 9கயைவ
இவ7 ொப+யத 6
9கேவ, 54, 42 ன GCD 6

எளைமயான கணககதான. 9னா இைதக ைகயா ொசயவத சரமம. தரமபத தரமபப பலமைற
வகததப பாரததகொகாணேட இரககேவணடம.
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அதகதான ரபாகம பயனபடகறத, இேதா இபபட:
ரபாகம மொபாம(அ, 9)
ொப+த = max(அ, 9)
ச7த = min(அ, 9)
@(ச7த == 0) 9னா
பனொகாட ொப+த
இைல
பனொகாட மொபாம(ொப+த - ச7த, ச7த)
மட
மட
பதபப "54, 42 இைட4லான மொபாம = ", மொபாம(54, 42)
இநத ர எபபட இய(ககறத என நாம படபபடயாகப பாரககேவணடம:
மதனமைற:
மொபாம(54, 42)
ொப+த = அவ7 ொப+ய எண = 54
ச7த = அவ7 ச7ய எண = 42
ச7த == 0 இைல
9கேவ, அேத மொபாம ரபாகம மணடம அைழககபபடம, இபபட: மொபாம(ொப+த ச7த, ச7த), அதாவத, மொபாம(54-42, 42), மொபாம(12, 42)
இபேபாத,
ொப+த = 42
ச7த = 12
ச7த == 0 இைல
அேத மொபாம ரபாகம மணடம அைழககபபடம, மொபாம(42-12, 12), அதாவத
மொபாம(30, 12)
இபேபாத,
ொப+த = 30
ச7த = 12
ச7த == 0 இைல
அேத மொபாம ரபாகம மணடம அைழககபபடம, மொபாம(30-12, 12) அதாவத,
மொபாம(18, 12)
இபேபாத,
ொப+த = 18
ச7த = 12
ச7த == 0 இைல
அேத மொபாம ரபாகம மணடம அைழககபபடம, மொபாம(18-12, 12) அதாவத,
மொபாம(6, 12)
இபேபாத,
ொப+த = 6
ச7த = 12
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ச7த == 0 இைல
அேத மொபாம ரபாகம மணடம அைழககபபடம, மொபாம(12-6, 6) அதாவத
மொபாம(6,6)
இபேபாத,
ொப+த = 6
ச7த = 6
ச7த ==0 இைல
அேத மொபாம ரபாகம மணடம அைழககபபடம, மொபாம(6-6, 0), அதாவத
மொபாம(6, 0)
இபேபாத,
ொப+த = 6
ச7த = 0
ச7த == 0
9கேவ, GCD 0ைட = ொப+த = 6
அவவளவதான. நாம ைகயா ேபா6ட அேத கணகைகக கணனயா ேபா6ட06ேடாம.
ரபாகததன உணைமயான பலன இபேபாத ொத+நதரககம. ஒரமைற இரமைற அல, ந
மைற, 94ரம மைறகட இதைன ந(கள அைழததப பயனபடததலாம!

8.3 ப4ச - பகா எணகள (Prime Numbers)
இபேபாத, உ(களகக ஒர ப4ச:
1. ஒன மத ஐமபத வைர உளள எணகள எைவொயலாம பகா எணகள (Prime
Numbers) என கணட7நத, தைர4 அசசட(கள
2. பனனர அநத எணகளன க6டதொதாைகைய<ம அசசடேவணடம
3. இநதக க6டதொதாைக பக எணணா, பகா எணணா என கணட7யேவணடம
4. உ(களகக உத0யாக ஒர க7ப;, ஓர எண பகா எணணா என கணட7ய ந(கள
floor, fmod எனற கணதச ொசயபாடகைளப பயனபடததேவணட4ரககம, இைவப7த
ேதடப படததத ொத+நதொகாளள(கள, அலத, உ(களைடய ;தய வமைறையக
கணட7<(கள
0ைட:
ரபாகம பகாஎணணா(அ)
9 = 1
இ = floor(அ/2)
@(இ >= 2) வைர
@(fmod(அ, இ) == 0) 9னா
9 = 0
தத
மட
இ = இ + 1
மட
பனொகாட 9
மட
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எைல = 50
எண = 1
க6டதொதாைக = 0
@(எண <= எைல) வைர
0ைட = பகாஎணணா(எண)
@(0ைட) 9னா
பதபப எண
க6டதொதாைக = க6டதொதாைக + எண
மட
எண = எண + 1
மட
பதபப "இதவைர நாம பாரதத பகா எணகளன க6டதொதாைக: ", க6டதொதாைக
க6டதொதாைக0ைட = பகாஎணணா(க6டதொதாைக)
@(க6டதொதாைக0ைட) 9னா
பதபப "இநதக க6டதொதாைக<ம ஒர பகா எணதான"
இைல
பதபப "இநதக க6டதொதாைக பகா எண அல"
மட

ரபாகம கணககம6டமதான உதவமா? மற இட(கள அதைன உபேயாகபபடததமடயாதா?
நனறாக உபேயாகபபடததலாம. உதாரணமாக, படம வைரவதக!
ஏொகனேவ ‘எ’ பயனபடததப பல எளய பட(கைள வைரநதரககேறாம,
ொகா1சம சககலான ஒர படதைத வைரேவாம, ரபாகம உத0<டன!

இபேபாத,

இ(ேக நாம வைரயபேபாவத, ஒர ொசட4ன படம (9(கலதத Fern எனபாரகள), இநதச
ொசட4
உளள
ொவவேவ
அள0லான
இைலகைளொயலாம
ஒவொவானறாக
வைரநதொகாணடரககாம, ரபாகததனமலம ச6ொடன வைரயபேபாகேறாம. இேதா, இபபட:
ரபாகம சாளரதத ( அ )
பதபப "Window = ", அ
மட
ரபாகம PD()
பதபப "Pen Down"
மட
ரபாகம PU()
பதபப "Pen Up"
மட
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8 -ரபாகம (Functions – Composition)
ரபாகம FD(அ)
பதபப "Forward ",அ
மட
ரபாகம RT(அ)
பதபப "Right ", x
மட
ரபாகம LT(அ)
பதபப "Left ",x
மட
ரபாகம BK(அ)
பதபப "Back ",அ
மட
ரபாகம ேவம; (அளவ, பதவ)
@( அளவ < 1 ) 9னா
பனொகாட 0
மட
FD(அளவ)
RT (70)
ேவம; (அளவ * 0.5 ,
LT(70*பதவ)
FD(அளவ)
LT (70)
ேவம; (அளவ * 0.5,
RT(70*பதவ)

-1 * பதவ )

1 *பதவ )

RT (7*பதவ)
ேவம; ( அளவ - 1, பதவ )
LT(7*பதவ)
BK(அளவ * 2)
மட
சாளரதத ( "clearscreen" )
PU()
PD()
சா = 5
BK (150*சா )
ேவம; (25 , 1)

நாம இதவைர எ தயதேலேய கப ொப+ய ர இததான. ேமேலா6டமாகப பாரபபதகக
ொகா1சம சககலாக இரககம. 9னா உணைம4, ேவம;() எனற ரபாகதைதக ொகாணட
நாம எ தேகாைல மனனம பனனம வலமம இடமம நகரததகேறாம, ஓர இைலைய
வைரகேறாம, பன அடதத இைலைய வைரகேறாம, இநத 0ஷயதைத மனதத ொகாணட
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வாசததா, ர ொதளவாகப ;+<ம.
இநத
அததயாயதத
நாம
பாரததைவ
சல
எளய
உதாரண(களம6டேம,
உணைம4
ரபாகததன பயன க கப ொப+யத, அதனமலம அ;தமான பல கணகககைள ொநாட4
ொசயதமடககலாம, வைகவைகயான பட(கைள
வைரயலாம, உ(கள கபைனம6டேம எைல!
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9 -ேகாப; (File I/O)

9 - ேகாப;

(File I/O)

இநதச ச ைகேய6ட, “எ" ர ொமாையக ொகாணட ஏராளமான 0ஷய(கைளச ொசயயத
ொத+நதொகாணேடாம. அடதத எனன?
Files எனபபடம ேகாப;கைள ரவேய ைகயாளவதனமலம நாம ேமலம பல பயனளள
ரகைள எ தமட<ம. அைவ ொவமேன ககம ேநாககததககாகம6டலாம, பலரககம
உபேயாகபபடம.
உதாரணமாக,
கணக-வழகக
சாரநத
ொமனொபாரள
தனனச+
லவரதைத
ேகாப;களா
ேசககனறன. "எ" மலமாக, உ(களைடய கணன4 ஒர ச ேகாபைப உரவாகக, அத
சல 0ஷய(கைள எ தப பாரபேபாம.

9.1 ;தய ேகாப;
மதல ;தய ேகாப; ஒனைற உரவாககவதக,
பயனபடததேவணடம. இேதா இபபட:

நாம “ ேகாபைப_தற"

எனகற

ொசாைலப

;தகேகாப; = ேகாபைப_தற("weekdays.txt", "w")
இ(ேக weekdays.txt எனபத ேகாபபன ொபயர, “w" எனபத நாம அத ஏேதா சல
0ஷய(கைள எ த(write)பேபாகேறாம எனபைதக க7ககம ொசா.
இபபட நாம உரவாககய ;தய ேகாபைப, “;தகேகாப;" எனற ொபய+ ேசததைவககேறாம.
பனனர இநதப ொபயைரப பயனபடததப பல 0ஷய(கைளச ொசயயலாம. உதாரணமாக:
அ = "த(கள"
9 = "ொசவவாய"
இ = ";தன"
ஈ = "0யாழன"
உ = "ொவளள"
ேகாபைப_எ
ேகாபைப_எ
ேகாபைப_எ
ேகாபைப_எ
ேகாபைப_எ

த(;தகேகாப;,
த(;தகேகாப;,
த(;தகேகாப;,
த(;தகேகாப;,
த(;தகேகாப;,

அ)
9)
இ)
ஈ)
உ)

9.1.1. ேகாபைப மட
ைறவாக, அநதக ேகாபைப மடேவணடம. அதகப பயனபடததேவணடய ர வ+:
ேகாபைப_மட(;தகேகாப;)
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அடததபடயாக, நாம எ தய இநதக ேகாபப எனன இரககறத என படகக 0ரம;கேறாம.
அதக இநதக க6டைளகைளப பயனபடததலாம:
பைழயேகாப; = ேகாபைப_தற("weekdays.txt")
வ+கள = ேகாபைப_பட(பைழயேகாப;)
பதபப வ+கள
ேகாபைப_மட(பைழயேகாப;)

9.2 ேகாபைப_தற படகக
கவன<(கள, இநதமைற ேகாபைப_தற எனற
காரணம,
நாம
இநதக
ேகாபப
எதவம
படககபேபாகேறாம, அவவளவதான.

க6டைள4 "w" என க7பபட0ைல,
;ததாக
எ தபேபாவதைல,
ொவமேன

இபேபாத உ(களகக ஒர ப4ச, இதவைர ந(கள ககொகாணட 0ஷய(கைள ைவதத கேழ
தரபப6டளள ேதைவகளகேகப ஒர ர எ த(கள:
1. பஜஜயம மத ஐந வைர உளள Fibonacci எணகைளக கணடபடககேவணடம
2. அைவ ஒவொவான7ன வரகக(கைள(Square)ம6டம ஒர ேகாபப எ தேவணடம
3. பனனர அவைறத தைர4 அசசடேவணடம
0ைட:
எண1 = 0
எண2 = 1
எைல = 500
;தகேகாப; = ேகாபைப_தற("fibonacci.txt", "w")
ேகாபைப_எ த(;தகேகாப;, எண1 * எண1)
ேகாபைப_எ த(;தகேகாப;, எண2 * எண2)
எண3 = எண1 + எண2
@(எண3 <= எைல) வைர
ேகாபைப_எ

த(;தகேகாப;, எண3 * எண3)

எண1 = எண2
எண2 = எண3
எண3 = எண1 + எண2
மட
ேகாபைப_மட(;தகேகாப;)
# அசசடத
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9 -ேகாப; (File I/O)
பைழயேகாப; = ேகாபைப_தற("fibonacci.txt")
வ+கள = ேகாபைப_பட(பைழயேகாப;)
பதபப வ+கள
ேகாபைப_மட(பைழயேகாப;)

"எ"
ொமா4
அரைமயான
பல
பயனபாடகள
உணட
எனபைத
0ளககமாகப
பாரததளேளாம, இத ந(கள அடபபைட ரகைள எ தப பழகயபறக, அடததக6டமாக
ைபதான(Python)ேபானற "எ"கக இைணயான, அேதேபானற வடவைமபைபக ொகாணட
இனொனார 0+வான ொமாையக ககலாம.
அபேபாத, ந(கள ஒர மககயமான 0ஷயதைத உணரவரகள, "எ" மம “ ைபதான"
இைடேய எ தம 0தம, ொமா4ன இலககண ொசாொறாட+ய (Syntax) மாகறேதத0ர,
இவ0ர ொமாகளலம ர எ தவதகான அடபபைடச சநதைன (Logical Thought
Process) ஒனதான.
இநத இர ொமாகளம6டமல, உலக உளள அைனததக கணன ர ொமாகளலம,
எ தம 0தமதான மாபடம. சநதககத ொத+நதவரகள அைதக ககொகாணட ;ணராவத க
எளத. பனனர ;தப;த ொமாகள அ7மகமானாலம நாம சலபமாக அவைறத ொத+நதொகாணட
ொவ7 ொபறலாம.
9கேவ, எநத ொமாையக ககேறாம எனபதப7 அதகம கவைலபபடேவணடாம, ர
எ ததாளராகச சநதககக ககொகாணடா ேபாதம, அதேவ உ(கைளப பல தைசகளககக
ொகாணடொசலம!

9.3 மடவ
“எ" ொமா4 ொதாட(கய உ(கள பயணம, எலாப பகக(களலம 0+ய6டம, உ(களகக
வா'ததகள! ந(கள ஒர ொமனொபாரள உரவாககபவர 9க மட<ம!
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10 - எ ொமா உதாரண(கள

(Examples)

உ(களகக உதவம எ ரலாகக ொமா உதாரண(கள

10.1 உதாரண(கள பத0றககம
எடததககா6டாக
ரகள
ேமலம
வைலததளதத
பத0றககம
https://github.com/arcturusannamalai/Ezhil-Lang/archive/master.zip ொசயய. அடதத ezhil_tests/
ேகாபப க7பபடபபடகறத உதாரண(கள பாரகக.
வைலததளதத இரநத க7பபடபபடகறத உதாரண(கள இநத வைலததளதத
(website) http://ezhillang.org/koodam/play/eval மலம ந(கேள வைல உலா04 (browser)
ப4லலாம.

10.2 அ7மகபபடததத
”எ”

ொமாையக கபத உ(களகக உதவவதகாகேவ , நா(கள பல உதாரண
ரகைள உரவாகக4ரககேறாம. இவைற மைறபபட பாரைவ46டாேல ேபாதம,
ந(கேள ொசாநதமாக “எ” ரகள எ தத ொதாட(க0டலாம.
9னா, எநத வ+ைச4 பாரபபத? எ(ேக பாரபபத?
அதக வகா6டதான இநதக க6டைர. “எ” ொமா4ன அடபபைடக ககள
ொதாட(க, ஒவேவார அமசதைத<ம உதாரண ரகளன வேய கபத எபபட என
இ(ேக பாரபேபாம.
இநதக க6டைர4 தரபப6டளள வ+களம6டமதான என7ைல, இதேபா இனனம
பல வ+கள உதாரண ரகள உணட. அவைறத ேதடப படககப படககவம,
;+நதொகாளளவம உ(களகக “ எ”ப7 நனக 0ள(கம . ;தய ரகள
எ தவதகான நமபகைக, வமைறகள கைடககம.

10.3 அசசடத
இத இரணட வைக உணட: எ
அசசடத.

ததச சர(கைள அசசடத, ரல உளள 0வர(கைள
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10 -எ ொமா உதாரண(கள
10.3.1.

எ

(Examples)

ததச சர(கைள அசசடத :

உதாரண ர: quiz.n
இத மதலாவதாக உளள வ+ையக கவன<(கள:
பதபப "இநதயா0ன தைலநகரம எத?"
இநத வாசகம, “இநதயா0ன தைலநகரம எத?” எனகற எ ததச சரதைதத தைர4
அசசடகறத. இதேபா ந(கள 0ரம;ம எநத எ ததச சரதைத<ம தைர4
அசசடலாம.

10.4 ரல உளள 0வர(கைள அசசடத
உதாரண ர: string_demo.n
இத பனவரம வ+ையக கவன<(கள:
பதபப "மத ொசாலன நளம", நளம(அ)
நாம ஏொகனேவ பாரதத “பதபப” வ+ககம இதகம உளள 0ததயாசம
;+கறதலவா? இ(ேக வழககமான எ ததச சரததடன, அநத ரல உளள “அ” எனற
மா74ன நளதைதக கணகக6ட அைத<ம ேசரததத தைர4 அசசடகேறாம .
உதாரணமாக: “மத ொசாலன நளம10” எனபதேபா.
இேதமாத+ நாம
வாககயதத ேசரககலாம.

எததைன

0வர(கைள

ேவணடமானாலம “ பதபப”

உதாரண ர: calendar_days.n
இத பனவரம வ+ையக கவன<(கள:
பதபப month+1,"]",எட(months,month), " has ",எட(days,month)," days"
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இ(ேக ஒேர வ+4 பல 0வர(கள ேசரதத அசசடபப6டளளைதப பார(கள .
இதேபா ந(கள உ(கள ரகளன 0ைடகைள வாசகரகளககச ொசால
“பதபப”ையப பயனபடததலாம.

10.5 உளளடத
சல ேநர(கள, “எ” ர இய(கவதகப பயனாளர (User) ஒன அலத
அதக ேமப6ட எணகைளேயா எ ததகைளேயா உளளடேவணடம (Input).
உதாரணமாக, க6ட ர இய(க நாம இரணட எணகைளத தரேவணடமலவா?
இதக நாம “உளளட” எனற க6டைளையப பயனபடததகேறாம.
உதாரண ர: leapyear.n
இத பனவரம வ+ையக கவன<(கள:
வரடம = int(உளளட("வரடததன எணைண உளளட ொசயக (உ.தா) 1984;"))
இ(ேக ”உளளட” எனற க6டைள வநதளளதா, “எ” ந(கள தநதளள
சரதைதத தைர4 அசச6ட06டக காதத கம , பதலககப பயனாளர ஓர எணைண
உளளடேவணடம, அநத எண “ வரடம” எனற மா74 ேசககபபடம. பனனர, அைத
ைவதத அடததடதத கணகககள க'வைத ேமொசானன உதாரண ரல ொசன
0+வாகக காண(கள.
சரககமாகச ொசானனா, “உளளட” எனபத 0வர(கைளப பயனாள+டரநத
ொபத, “பதபப” எனபத 0வர(கைளப பயனாளரகக வழ(கத . இநத
இரணைட<ம
ேசரததப
பயனபடததனா
ந(கள
பயனாளரடன
கலநத
உைரயாடம0தமான (Interactive) ரகைள எ தமட<ம.

10.6 ஒபபடத
இரணட எணகள அலத எ

ததகைள “எ” ரகள எபபட ஒபபடவத?
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உதாரண ர: ackermann.n
இத பனவரம வ+ையக கவன<(கள:
@(மதொலண == 0) 9னா

இநத வாசகம, “மதொலண” எனற மா74ன மதப; பஜஜயமா எனபைதப
பாரககறத, அதன அடபபைட4 ேவ சல ர வாசக(கைள ைறேவகறத .
இதக நாம “==” எனற க7ய6ைடப பயனபடததகேறாம.
உதாரண ர: histogram.n
இத பனவரம வ+ையக கவன<(கள:
@(மநதனொசா!= "") 9னா

இநத வாசகதைத மநைதய வாசகததடன ஒபப6டப பார(கள. “மநதனொசா”
எனற மா74 உளள மதப; “” 9க இைலயா எனபைத இநத வாசகம பாரககறத.
அதன அடபபைட4 ேவ சல ர வாசக(கைள ைறேவகறத . இதக நாம “ !="
எனற க7ய6ைடப பயனபடததகேறாம.

10.7 ேமலம சல ஒபபடகள
==, != 9கயைவத0ர, இனனம பல ஒபப6டக க7யடகளம “ எ” ொமா4
உணட. அைவ:

•

ச7யத “<”

•

ொப+யத “>”

•

ச7யத அலத சமம “<=”

•

ொப+யத அலத சமம “>=”

உதாரண ர: rich_poor.n
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இத பனவரம வ+ையக கவன<(கள:
@( வரமானம > 10000 ) 9னா

இநத வாசகம “ வரமானம” எனற மா74 உளள எண பததா4ரதைத0ட
அதகமா என பாரககறத. அதன அடபபைட4 ேவ சல ர வாசக(கைள
ைறேவகறத. இேதேபா நாம
“<", "<=", ">=" 9கய க7யடகைள<ம
பயனபடததலாம. அவககான பல உதாரண(கள இ(ேக உளளன.

10.8 ஒனகக ேமப6ட ஒபபடகள
இதவைர நாம பாரதத உதாரண(கள அைனததலம, ஒர வாசகதத ஒேர ஒர
0ஷயதைதம6டமதான (சமம, சமமல, ச7யத, ொப+யத) ஒபப6டளேளாம.
ஒரேவைள நாம ஒனகக ேமப6ட 0ஷய(கைள ஒபபடேவணட4ரநதா எனன
ொசயவத?
இதக “எ” வழ(கம க7யடகள இைவ:
•

&& (AND / மம)

•

|| (OR / அலத)

இவ7 “ &&” க7ய6ைடப பயனபடததனா, அதக மனனா, பனனா
இரககம
இரணட
ஒபபடகளம
உணைமயாகேவணடம.
“||”
க7ய6ைடப
பயனபடததனா, இவ7 ஏேதனம ஒன உணைமயானாேல ேபாதமானத.
உதாரண ர: ackermann.n
இத பனவரம வ+ையக கவன<(கள:
@((மதொலண > 0) && (இரணடாொமண == 00)) 9னா

இநத வாசகதத இரணட ஒபபடகள உளளன: மதொலண பஜஜயதைத0டப
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ொப+யத, இரணடாொமண பஜஜயததககச சமம. இநத இரணடககம இைடேய “&&”
உளளத.
இதன ொபாரள, மதொலண பஜஜயதைத0டப ொப+யதாக இரநத, இரணடாொமண
பஜஜயததககச சமமாக இரநதாதான கேழ தரபப6டளள க6டைளகள ைறேவம .
உதாரண ர: interest.n
இத பனவரம வ+ையக கவன<(கள:
@(மலதனம == 0 || வ6ட_வதம == 0 || வரடம ==0 ) 9னா

இ(ேக மன ஒபபடகள உளளன: மலதனம பஜஜயம, வ6ட_வதம பஜஜயம,
வரடம பஜஜயம. இவ7ன இைடேய “||” உளளத.
இதன ொபாரள, மலதனம பஜஜயமாக இரககேவணடம, அலத வ6ட_வதம
பஜஜயமாக இரககேவணடம, அலத வரடம பஜஜயமாக இரககேவணடம. இநத
மன7 ஏதாவத ஒன ச+யாக இரநதாலம கேழ தரபப6டளள க6டைளகள
ைறேவம.
ஒனகக ேமப6ட ஒபபடகைளச
ச+யானமைற4
பயனபடததேவணடம.
கைடககாத.

ொசய<மேபாத,
இலா06டா

அைடப;கக7கைளச
ச+யான
பலனகள

உதாரண ர: leapyear.n
இத பனவரம வ+ையக கவன<(கள:
@( ( ((வரடம % 4) == 0) &&((வரடம % 100)!= 0) )||((வரடம % 400) ==0) ) 9னா

இ(ேக மன ஒபபடகள உளளன. அவைற && மம || 9கய க7யடகைளப
பயனபடதத, அைடப;கக7களன உத0<டன இைணததளேளாம. இபபட:
(”மத

ஒபபட” மம “இரணடாம ஒபபட”) அலத “மனறாம ஒபபட”

இதன ொபாரள, மத ஒபபட, இரணடாம ஒபபட இரணடம ச+யாக
இரககேவணடம, அலத, மனறாம ஒபபடம6டம ச+யாக இரககேவணடம. அபேபாத
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கேழ தரபப6டளள க6டைளகள ைறேவம.
இதேபா, ஒபபடகைள
பயனபடதத இயலம.

நம

ேதைவகேகபப

பல0த(கள

இைணததப

10.9 இதவா? அலத, அதவா?
சல ேநர(கள, ஒர க7பப6ட ஒபபட உணைம எனறா, நாம சல
க6டைளகைள இயககேவாம, ஒரேவைள அத உணைம அல எனறா, ேவ சல
க6டைளகைள
இயககேவாம. 9(கலதத
இதைன
If-Else
Construct
என
அைழபபாரகள.
“எ”

ரல இதைன எபபடச ொசயவத?

உதாரண ர: lcmgcd.n
இத பனவரம வ+கைளக கவன<(கள:
@(எண1 == எண2) 9னா
<க6டைள 1>
@(எண1 > எண2) இைல9னா
<க6டைள 2>
இைல
<க6டைள 3>
மட
இ(ேக நாம மதல எண1, எண2 இரணடம சமமா என பாரககேறாம, 9ம
என ஒர க6டைளைய ைறேவகேறாம. ஒரேவைள அைவ சமமாக
இலா06டா, எண1 ொப+யதா என பாரககேறாம, 9ம என இனொனார
க6டைளைய ைறேவகேறாம, அதவம இயலா06டா ேவொறார க6டைளைய
ைறேவகேறாம.
இபபட நாம எததைண ஒபபடகைள ேவணடமானாலம பைணககலாம, அதக
ஓர “9னா” (IF), பல “இைல9னா”கள (ElseIF), ஓர “இைல” (Else) ேதைவபபடம.
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ஒேர பணையத தரமபத தரமபச ொசயத

கணன4ன கப ொப+ய பலம, ஒேர பணையத தரமபத தரமபப பலமைற
0ைரவாகச ொசயவததான. “எ” ொமா4லம ந(கள அதைனச சறபபாகச
ொசயயலாம.
இத இரணட வைககள உணட:
•

வைர:
ஒபப6ைடப
ைறேவவத (While)

ப+ேசாததத06டக

க6டைளகைள

•

மடேயன: க6டைளகைள ைறேவ706ட ஒபபடவத (Until)

உதாரண ர: tables.n
இத இநத வ+கைளக கவன<(கள:
அ=1
@( அ <= 10 ) வைர
<க6டைளகள>
அ=அ +1
மட
இ(ேக ”அ” எனற மா74ன மதப; 1 9க உளளத. பன அத படபபடயாக
அதக+ககறத, அத பதத எனற எணைணத தாணடமவைர, சல க6டைளகள
ைறேவறபபடகனறன. “அ > 10” எனற ைல ஏப6டதம (அதாவத, “அ <= 10” எனற
ஒபபட தவறானதம), அநதக க6டைளகள ைறேவறபபடவத ன0டகறத.
”மடேயன” வாசகமம க6டதத6ட இேதமாத+தான. 9னா க6டைளகைள
ைறேவ7யபறகதான மா74 உளள மதப; ப+ேசாதககபபடம.

உதாரண ர: dowhile.n
இத இநத வ+கைளக கவன<(கள:
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அ=0
ொசய
<க6டைளகள>
அ=அ+1
மடேயன @(அ < 5)
மநைதய ர வ+கேளாட இைத ஒபப6டப பார(கள, இரணடம க6டதத6ட
ஒேரமாத+ ேதான7னாலம, ஒர மககயமான 0ததயாசம உளளத.
அ(ேகேபாலேவ இ(ேக<ம “ அ < 5” எனற ஒபபட இரககறத, “அ” எனற
மா74ன மதப; ஒவொவானறாக அதக+ககறத. 9னா, அநத ஒபபட, க6டைளகள
அைனதைத<ம ைறேவ7யபறகதான க'ததபபடகறத. இததான இநத இர
வாசக(களககம இைடேய மககயமான ேவபாட.
உ(களத
ரகள “ வைர”
அலத “ மடேயன”
வாசக(கைளச
ச+யானமைற4 பயனபடததனா கப ொப+ய மதப;கைளககடப படபபடயாக
அலச 0ைட காணமட<ம.
8. ஒவொவானறாக

அலசத

சல ேநர(கள ொதாகபபான 0வர(கைள ஒவொவானறாக எடதத அலச
ேவணட<ளளத.
அபேபாத
உ(களககப
பயனபடம
இரணட
க6டைளச
ொசாகள"எ" ொமா4 உணட. அைவ:
1.

ஒவொவானறாக

2.

9க (For)

(For Each)

உதாரண ர: stringreverse.n
இத இநத வ+கைளக கவன<(கள:
@( சரம1 இ இ) ஒவொவானறாக
சரம2 = இ + சரம2
மட
இ(ேக “சரம1” எனபத ஓர எ
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எனற எ ததச சரதத மா7ச ேசககேறாம . அதக “ ஒவொவானறாக” எனற
க6டைள பயனபடகறத.
“சரம2”

உதாரண ர: loopupdate.n
இத இநத வ+கைளக கவன<(கள:
@(எண = 1, எண <= 100, எண = எண + 1) 9க
பதபப எண
மட
இ(ேக நாம “ எண” எனற மா74 1  ொதாட(க ஒவொவானறாக
அதக+தத 100 வைர எணகைளச ேசககேறாம, அைதத தைர4 பதபபககேறாம.
இதேபா எணகள, எ ததகள அடபபைட4லான பல அலச பணகைள இநத
இர க6டைளச ொசாகைளப பயனபடததச சறபபாக எ தலாம.
க7பபாக, ப6டய, dict எனற இர வைக 0வர(கைள அலசவதக இத கவம
உபேயாகபபடம. அதைனப பனனர 0+வாகக காணேபாம.
9. ேதரநொதடதத

ஒேர மா74 பல மதப;கள இரககககடம எனற ச'ைல4, அைவ
ஒவொவானககம ொவவேவ க6டைளகைள ைறேவவதகத “ ேதரநொதட” எனற
க6டைளச ொசா பயனபடம.
உதாரண ர: select_case.n
இத இநத வ+கைளக கவன<(கள:
@(ஊர) ேதரநொதட
@("ொசனைன") ேதரவ
<க6டைள 1>
@("ேகாைவ") ேதரவ
<க6டைள 2>
@("மதைர") ேதரவ
<க6டைள 3>
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ஏேதன
<க6டைள 4>

மட
இ(ேக “ஊர” எனற மா74 உளள மதப; ொசனைனயா, அலத ேகாைவயா,
அலத மதைரயா எனபைதப ொபாதத க6டைள 1 அலத க6டைள 2 அலத
க6டைள 3 ைறேவறபபடம. இநத மனம அலாத ேவ ஊரகளககக க6டைள 4
ைறேவறபபடம. இைததான “ஏேதன” எனற ொசா க7பபடகறத.

10.11

ததத, ொதாடரத

ந(கள ஒேர ொசயைலப பல மதப;களகக ஏப தரமபத தரமபச
ொசயதொகாணடரககமேபாத, அவைற அவவபேபாத தத அடதத மதப;ககச
ொசலேவணட4ரககலாம,
அலத,
அதைனச
ொசயவதலரநத
ொவளேயறேவணட4ரககலாம. 9(கலதத இதைன Break, Continue எனபாரகள. இதக
இைணயான "எ" ொமாச ொசாகள இைவ:
1.

தத (break)

2.

ொதாடர (continue)

இத ‘ தத’ எனபத, ைறேவறபப6டகொகாணடரககம ொதாடரசசயான
பணைய
தத
ொவளேயத,
அதாவத,
மதரககம
மதப;கைளேயா
க6டைளகைளேயா ைறேவறேவணடயதைல.
உதாரண ர: prime.n
இத இநத வ+கைளக கவன<(கள:
@( p >= 2 ) வைர
@( fmod( n, p ) == 0 ) 9னா
தத
மட
p=p-1
மட
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இ(ேக நாம ஒர “ வைர” வைளயததனள இரககேறாம. 9னா ஒர க7பப6ட
பநதைன
ைறேவமேபாத,
அடததடதத
எணகைளப
ப+ேசாதககாம
ொவளேய70டகேறாம, அதக “தத” எனற க6டைளச ொசா பயனபடகறத.
அதாவத, ஒர வைளயம 1, 2, 3 என 100 வைர ொசவதாக ைவததகொகாளேவாம.
அைத ந(கள ஏேதா காரணததககாக 35  தத ேநரலாம. அபேபாத “ தத” எனற
ொசாைலப பயனபடததனா36, 37 மதலான எணகள பயனபடததபபடாத.
உ(களத ரகள எபேபாொதலாம ஒர வைளயம (Loop) இதகேம
ொசயபடேவணடயதைல எனகற ச'ைல வரகறேதா , அபேபாொதலாம இநதக
க6டைளச ொசாைலப பயனபடதத(கள. இதனமலம 0ைட<ம ச+யாகக கைடககம.
கணன4ன ொசயதறனம வணாகாம காககபபடம.
அடதத, “ொதாடர” எனற க6டைளச ொசா. இத “ தத”கக ேநர எதரானத.
இ(ேக ந(கள வைளயதைதத ொதாடரநத ொசயபடதத 0ரம;கறரகள . 9னா இநதக
க7பப6ட மதப;கக மதரககம க6டைளகைளப பயனபடதத 0ரமப0ைல.
அதாவத, வைளயம 1, 2, 3 என ொதாடரநத 100 வைர ொசகறத. அேத 35 
“தத”ககப பத “ ொதாடர” எனற வாசகதைதப பயனபடததகேறாம . அபேபாத, 35
எனற மதப;கக மதமளள க6டைளகள ைறேவறபபடாத . 9னா 36 மத உளள
க6டைளகள எபேபாதமேபா ைறேவறபபடம.
உதாரண ர: nqueens.n
இத இநத வ+கைளக கவன<(கள:
@( i = 0, i < n, i = i + 1 ) 9க
<சல க6டைளகள>
@( j < col ) 9னா
ொதாடர
மட
<ேமலம சல க6டைளகள>
மட
இ(ேக “சல க6டைளகள” மதல ைறேவறபபடம, அதனபறக ஓர ஒபபட ("j
< col") ொசயயபபடம. ஒரேவைள அத ஜம என, மதமளள “ேமலம சல க6டைளகள”
இநத மதப;கக ைறேவறபபடாத, “9க” வைளயம அடதத மதப;ககச
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ொசன0டம.
”தத” மம “ொதாடர” இைட4லான 0ததயாசம 56பமானத . அைத அ7நத
ச+யாகப பயனபடததனா உ(கள ர கத தலயமாக இய(கம.

10.12

அதக 0வர(கள

"எ" ொமா4 அதக 0வர(கைளத ொதாகததைவகக இரணட வகள
உணட:

1.

ப6டய

2. Dict

இத ப6டய 1D எனபபடம ஒைறப ப+மாண வைகையச ேசரநதத. அதாவத,
ஒனறனக' ஒனறாகப பல 0வர(கைளத ொதாகததைவககலாம . உதாரணமாக,
மாணவரகளன ொபயரகள.
அேத ப6டயல, ஒவொவார மாணவர ொபயரககம அரேக அவர வா(கய
மதபொபணகைளச ேசரகக 0ரமபனா, அதக Dict பயனபடம. இத 2D, இர6ைடப
ப+மாண வைகையச ேசரநதத.
ப6டய, Dict இரணடலம நாம 0வர(கைளத
அதகான வவைககள அைனததம தரபப6டளளன.

ொதாகககலாம, எடககலாம.

உதாரண ர: string_demo.n
இத இநத வ+கைளக கவன<(கள:
ப = ப6டய()
பனஇைண( ப , "வாைழ")
பனஇைண( ப , "ொகாயயா" )
பனஇைண( ப , "மா")
பதபப எட(ப,0), எட(ப ,1)
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தைலக'( ப )
வ+ைசபபடதத( ப )
பதபப "ப6டய நளம", நளம( ப )
ந6டகக( ப , ப )
இநத வ+கள நாம ப6டயைல உரவாககவைத அ7கேறாம, அத
0வர(கைளச ேசரககத ொத+நதொகாளகேறாம, அவைற எடததத தைர4 அசசடப
பழககேறாம, தைலகழாகககேறாம, வ+ைசபபடததகேறாம, நளம கணடபடககேறாம,
ந6டககேறாம...
இபபட உ(களைடய ரகளலம 0வர(கைளச ேசரததப பயனபடததம
ேதைவ வரமேபாொதலாம, ப6டயைலப பயனபடததகொகாளள(கள.
உதாரண ர: dict.n
இத இநத வ+கைளக கவன<(கள:
z = dict()
ைவ(z,"name","மண")
ைவ(z,"age",10)
ைவ(z,"location","த1சாவர")
பதபப "என ொபயர "+எட(z,"name")
பதபப "நான வா ம ஊர "+எட(z,"location")
பதபப "எனகக "+str(எட(z,"age"))+" வயதாகறத. "
இைத மநதன உதாரணததடன ஒபப6டப பார(கள, மண எனபவரைடய
வயத, இரபபடம எனபதேபானற பல 0வர(கைள இ(ேக ேசககேறாம . 9னா
“ப6டய” வைக4 மண, சேரஷ, ரேமஷ ேபானற ொபயரகைளம6டம ேசககலாம,
அலத 10, 12, 25 என வயதகைளம6டம ேசககலாம, இபபடத ொதாககக இயலாத.
”ப6டய” ேபாதம எனகற இட(கள
”Dict” பயனபடததவத வண.
அேதசமயம ” Dict” ேதைவபபடம இட(கள அநதப பணையப ” ப6டய”9 ொசயய
மடயாத. இநத 0ததயாசதைத உணரநத உ(கள ரகைள வடவைமபபத நலத.
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ஒேரமாத+ பணைய ஒர ரல பல இட(கள ொசயயேவணட4ரநதா ,
Function
எனபபடம க6டைமபைபப பயனபடததவாரகள. அதாவத, ஒரமைற
எ த06ட அதைனப பலமைற அைழததப பயனபடததவத.
இ(ேக "எ" ொமா4லம Functions உணட. அவைற “ரபாகம” என நாம
அைழககேறாம.
உதாரண ர: convert2kelvin.n
இத இநத வ+கைளக கவன<(கள:
ரபாகம ொக0ன_இரநத_மா( k )
<க6டைளகள
மட
ொக0ன_இரநத_மா( 0 )
இ(ேக நாம ஒர ரபாகதைத எ த, அதைன உ+ய இடததலரநத
அைழககேறாம. அநதக க6டைளகள கசசதமாக ைறேவறபபடகனறன. தரமபத
தரமப ஒேர பணைய ொவவேவ இட(கள ொசயயேவணடய ேதைவ ஏபடமேபாத ,
ரபாகம கவம பயனபடம.
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11 - ரலாளர உத0க ைகேயட (Programmer's
Examples)
எ க7ப;கள மம ரலாளர உத0க ைகேயட. இநத அததயாயதத
உயரைல
ொசயபாடகைள கானலாம. இைத உடேன ;7நத ொகாளள ேவணடம எனற அவசயைல. பல
மைற வாசகக அைழககேரன.

11.1

பதபப
["," எ

பயனபடததம 0தம ::= "பதபப" எ ததசசரம அலத மா74ன ொபயர
ததசசரம அலத மா74ன ொபயர]

இநதக க6டைள தனனடம தரபபடகற எ ததசசரம அலத மா74ன மதபைபத
தைர4 காணபககறத. எ ததசசரம மம மா74ன ொபயர இரணடம கலநத
தரபப6டா, அைவ ஒன ேசரககபப6ட (காணக: எ ததசசர(கைள இைணதத)
காணபககபபடம.
ொபாதவாக இநதக க6டைள இரணட0த(கள பயனபடம: ஒன, பயனாளரகளகக
ஒர ர இய(கம தனைமைய, இைட4 உளள மனேனற(கைளத ொத+0கக.
இரணடாவத, ஏேதனம பைழகள ேநரநதா அதைனப பயனாளரககம ர
எ தேவாரககம ொத+0கக.
இநதக க6டைள4 தரபபடம எ ததசசர(கள மம மா7கள அைனததம இைணநத
ஒர வ+4 காணபககபபடம, அததடன அநத வ+ ம ைம ொபம. அடதத க6டைள
அடதத வ+4தான அசசாகம. இதன ொபாரள, ஒவொவார ”பதபப” க6டைள4ன
ைற0லம “\n" தாேன ேசரககபபடகறத, ந(கள அைதத தனேய
ேசரககேவணடயதைல.

11.2 உளளட
பயனபடததம 0தம ::= “உளளட(” எ

ததசசரம “)”

இநதக க6டைள இர0தமாக இய(ககறத. தனனடம தரபபடகற எ ததச அரதைதத
தைர4 காணபககறத. பனனர, பயனாளர த6டசச ொசயயபேபாகம 0வரததககாகக
காததரககறத. அவர த6டசச ொசயத “Enter” 0ைசையத த6டயவடன, அநத
0வரதைத ரலககத தரகறத.
பயனாளரகள இநதக க6டைளககப பதலாக ஓர எணைணேயா எ ததகைளேயா
ேததையேயா தரலாம. அைவ அைனததம எ தத வட0தான ரலககத தரபபடம.
ேவணடமானா எ தைத எணணாக, ேததயாக மா7கொகாளளேவணடய Typecasting
ொபாப; ர எ தேவாரைடயத.
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உதாரணமாக, “உ(கள வயத எனன?” எனற ேகள0ககப பயனாளர “10” என பத
அளததா, அைத ரலன அடதத வ+4 அபபடேய பயனபடதத இயலாத. Int
எனபபடம எண வைககக மா7தான பயனபடததேவணடம. இபபட:
வயத = int(உளளட(“உ(கள வயத எனன?”))

11.3

9னா
பயனபடததம 0தம ::= “@(” பநதைன வாசகம பநதைன வாசக(கள “)
9னா“
ொசய வாசக(கள
”மட”
பநதைன வாசகம ::= மா74ன ொபயர அலத மதப; “ ” தரககக க7யட
” ” மா74ன ொபயர அலத மதப;
அனமதககபப6டளள தரககக க7யடகள ::= == | != | > | < | >= | <=
பநதைன வாசக(கள ::= “(” பநதைன வாசகம “) “ [”&& (” அலத “|| (”
பநதைன வாசகம “)”]

இநதக க6டைள ந(கள தரகற பநதைன வாசகம ச+யா, தவறா எனபைதக
க7பபடகறத. ஒரேவைள பநதைன வாசகம ச+யாக இரநதா, ”9னா”, “மட”
எனற க6டைளகளகக இைடேய உளள க6டைளகள அைனததம ைறேவறபபடம.
இலா06டா ரலன க6டபபாட “மட” எனற ொசாலககப பனனர உளள
க6டைளககச ொசன0டம.
இத ஒனகக ேமப6ட பநதைன வாசக(கைள<ம தரலாம. அபேபாத அவைற
“&&” (மம), “||” (அலத) எனற க7யடகள ஒனறா பைணககேவணடம.
ஒரேவைள இரணடகக ேமப6ட பநதைன வாசக(கைள ஒேர இடதத ொதாகததா,
அபேபாத () எனற அைடப;கக7ையக கவனமாகப பயனபடதத(கள. இைவ கணதச
சமனபாடகள ைறேவறபபடம அேத தனைமபபட ைறேவறபபடம. உதாரணமாக:
@(((a>5) || (b<5)) && (c>5)) 9னா

11.4 . இைல9னா & இைல
பயனபடததம 0தம ::= “@(” பநதைன வாசகம அலத வாசக(கள “)
9னா“
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ொசய வாசக(கள
[”@(” பநதைன வாசகம அலத வாசக(கள “) இைல9னா“
ொசய வாசக(கள
”இைல”
ொசய வாசக(கள]
”மட”
இநதக க6டைள எபேபாதம “9னா” எனற க6டைள<டன இைணநேத இய(கம.
“9னா”கக மனபாகத தரபப6டளள பநதைன ச+ எனறா, அைத அடததத
தரபப6டளள ொசய வாசக(கள இய(கம, ஒரேவைள அத தவ எனறா,
”இைல9னா”கக மனேப தரபப6டளள அடதத பநதைன வாசகம
ொசயபடததபபடம.
இபபட வ+ைசயாக வரம பநதைன வாசக(கள எைவ<ம ச+ இைல எனறா,
ைறவாக “இைல” எனற ொசா தரபப6டரககம. அைத அடதத வரகற ொசய
வாசக(கள இபேபாத ைறேவறபபடம.
“9னா”, “இைல9னா”, “இைல” 9கய மனககம இைணயாக “மட” எனற
ொசாொறாடர வரம. இதேவ {} எனற அைடப;கக7 இைணையபேபா இ(ேக
ொசயபடகறத.

11.5 . வைர
பயனபடததம 0தம ::= “@(” பநதைன வாசகம அலத வாசக(கள “)
வைர”
ொசய வாசக(கள
”மட”
இநதக க6டைள சழ வைகையச ேசரநததாகம. அதாவத, இதனள தரபப6டளள
ொசய வாசக(கள ஒர மைறேயா அலத அதக ேமேலா இய(கககடம. சல
ேநர(கள அைவ இய(காமேல ேபாகம வாயப;ம உணட.
”9னா” க6டைளையபேபாலேவ இ(ேக<ம பநதைன வாககய(கள உளளன.
அைவ ஒனகக ேமப6டமைற ப+ேசாதககபபடம. எபேபாத அநத பநதைன
ச+யாக உளளேதா, அபேபாொதலாம ொசய வாசக(கள இயககபபடம. பநதைன
தவறாகமேபாத, இநதச சழ ைறவைடநத அடதத வாசகததககச ொசன0டம.
இத ஒனகக ேமப6ட பநதைனகைளச ேசரககலாம. அதக “&&” அலத “||”
எனற ொசாகைள<ம, () அைடப;கக7கைள<ம உ+ய மைற4
பயனபடததேவணடம.
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11.6 . ொசய & மடேயன
பயனபடததம 0தம ::= “ொசய”
ொசய வாசக(கள
”மடேயன @(” பநதைன வாசகம அலத வாசக(கள “)”
இநதக க6டைள<ம “வைர” ேபானறேத. 9னா ஒர மககயமான 0ததயாசம, இ(ேக
ொசய வாசக(கள ைறேவறபப6டபறகதான பநதைன வாசகேமா வாசக(கேளா
ைறேவறபபடம.
மறபட பயனபடததம 0தம இைவ இரணடககம ஒனேற. இத உளள ொசய
வாசக(கள ஒரமைறயாவத சசயம ொசயபடததபபடம எனபைத
மறநத0டேவணடாம. எபேபாத “வைர”ையப பயனபடததவத, எபேபாத
“மடேயன”ஐப பயனபடததவத என தரமானகக உதவம அமசம இததான.

11.7 . ஒவொவானறாக
பயனபடததம 0தம ::= “@(” ொதாகப; மா74ன ொபயர “ இ “ தன
மா74ன ொபயர “) ஒவொவானறாக”
ொசய வாசக(கள
”மட”
எ

அனமதககபப6டளள ொதாகப; மா7 வைககள ::= ப6டய | dict |
ததசசரம

இநதக க6டைள ொதாகபபாக உளள 0ஷய(கைள ஒவொவானறாக எடததச
ொசயபடததகறத. உதாரணமாக, ஓர எ ததச சரதத உளள எ ததகைள
ஒவொவானறாகக ைகயாளவத; ஒர ப6டய அலத Dict வைக4 உளள
0ஷய(கைள ஒவொவானறாகக ைகயாளவத ேபானறைவ.
இ(களள ொதாகபப எததைன அமச(கள உளளனேவா, அததைனமைற இத உளள
ொசய வாசக(கள இய(கம. உதாரணமாக, ஒர ப6டயல 10 ொபயரகள இரபபன,
ொசய வாசக(கள பதத மைற இய(கம.
ஒரேவைள ந(கள இநதச சழல இரநத பாத4 ொவளேயற 0ரமபனா, உ(கள
ேதைவையப ொபாதத “தத” அலத ”ொதாடர” எனற வாசக(கைளப
பயனபடததலாம.
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11.8 . 9க
பயனபடததம 0தம ::= ”@(” ொதாடகக ைல ” , “ பநதைன ைல “ , “
அதக+ப; ைல “) 9க”
ொசய வாசக(கள
”மட”
ொதாடகக ைல ::= மா74ன ொபயர அலத மதப; “ = “ மா74ன ொபயர
அலத மதப;
பநதைன ைல ::= மா74ன ொபயர அலத மதப; “ “ தரககக க7யட “
“ மா74ன ொபயர அலத மதப;
அனமதககபப6டளள தரககக க7யடகள ::= == | != | > | < | >= | <=
அதக+ப; ைல ::= மா74ன ொபயர “ = “ மா74ன ொபயர “ கணதக
க7யட “ “ மா74ன ொபயர அலத மதப;
அனமதககபப6டளள கணதக க7யடகள ::= + | - | * | /
இநதக க6டைள4 மன0தமான வாசக(கள பயனபடததபபடகனறன: ொதாடகக
ைல, பநதைன ைல, அதக+ப; ைல.
இவ7 ொதாடகக ைல எனபத மதல ைறேவறபபடம வாசகம. பனனர,
அதக+ப; ைல எனபத அதனமத ொசயபடததபபடம. ைறவாக, பநதைன ைல
எ6டபப6ட06டதா எனபத காணபபடம.
உதாரணமாக, @(a=1;a<10;a=a+1) என க7பபடபப6டரநதா, மதல ொதாடகக
ைல4 “a” எனற மா74 “1” எனற மதப; ைவககபபடகறத. பன அத
ஒவொவானறாக அதக+ககபபடகறத, “a” மதப; 10 ஐ0டக கைறவாக உளளவைர
ொசய வாசக(கள ைறேவறபபடம. அதனபறக, இநதச சழ தானாக ைறவகக
வநத0டம.
”9க” சழ எததைனமைற ைறேவறபபடம எனபைதத தரமானபபத இநத மன
ைல வாசக(களதான. இ(ேக<ம “தத”, “ொதாடர” எனற வாசக(கைளப
பயனபடததச சழலன தனைமைய மா7 அைமககலாம.

11.9 . ேதரநொதட, ேதரவ & ஏேதன
பயனபடததம 0தம ::= ”@(” மா74ன ொபயர “) ேதரநொதட”
”@(” மா74ன மதப; “) ேதரவ”
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ொசய வாசக(கள
[”@(” மா74ன மதப; “) ேதரவ”
ொசய வாசக(கள
”ஏேதன”
ொசய வாசக(கள]

”மட”
இநதக க6டைள4 ஒர மா74ன மதப; காணபபடகறத. அதன மதப; ொவவேவ
எணகளாகேவா எ ததகளாகேவா இரபபன, அதக+ய “ேதரவ” ொசாொறாடரககக
கேழ உளள ொசய வாசக(கள ைறேவறபபடகனறன.
ஒரேவைள, அதன ஜமான மதப; அ(ேக தரபப6டளள எநத மதபேபாடம
ொபாரநத0ைல எனறா, “ஏேதன”ககக கேழ உளள ொசய வாசக(கள
ைறேவறபபடகனறன.
இ(ேக மா74ன மதப; ஒேர ஒரமைறதான ப+ேசாதககபபடம எனபைத ைன0
ொகாளக. இத பலமைற இய(கம சழ அல.

11.10

தத
பயனபடததம 0தம ::= “தத”

இநதக க6டைள எபேபாதம ஒர சழலன நடேவ பயனபடததபபடம. அததடன அநதச
சழ ைறவைடநத0டம.
அதாவத, சழ வழககமேபா ைறேவற இனனம பல சகள மதரநதாலம, இநதக
க6டைள அதைன அபபடேய தத0டம. பைழயான மதப;கள, நாம ொசயய
0ரமபயைதச ொசயத மடதத06ேடாம எனகற சழகள இநதக க6டைளையப
பயனபடததலாம. க6டைள உளள உள சழ தானாக ைறவைடநத0டம. ஒரேவைள
ஒனகக ேமப6ட சழகள இரபபன, அைவ அைனததலரநதம ொவளேயற
இனனம சல “தத” க6டைளகைள உ+ய இட(கள
பயனபடததேவணட4ரககலாம.

11.11

ொதாடர
பயனபடததம 0தம ::= “ொதாடர”

இநதக க6டைள<ம “தத” ேபானறேததான. 9னா இத சழல இரநத
ொமாததமாக ொவளேயவதைல. அநதக க7பப6ட சைறம6டம தத0டகறத.
உதாரணமாக, ஒர சழல 10 படகள இரககலாம, அைவ 1, 2, 3, 4, 5 என
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வரமேபாத நாம “தத” க6டைளைய அைழததா, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9கய சகள
இயககபபடாத. அேத இடதத “ொதாடர” க6டைளைய அைழததா, 5 ம சம6டம
இய(காத. 6  ொதாட(க மற சகள எபேபாதமேபா இய(கம.
இநத 0ததயாசதைதப ;+நதொகாணட06டா, எபேபாத “தத”, எபேபாத
“ொதாடர” எனபத ொதளவாக 0ள(க0டம.

11.12

ப6டய
பயனபடததம 0தம ::= மா74ன ொபயர ” = ப6டய()”

இநதக க6டைள ஒர ;தய ொதாகபபைன உரவாகககறத. அதன வைக “ப6டய”
எனபதாகம.
ஒர “ப6டய” மா74 எண, எ தத, ேதத ேபானற பல அமச(கைளச ேசககலாம,
ேவணடயேபாத அவைற ம6ொடடககலாம. அதகான க6டைளகள கேழ
தரபப6டளளன.

11.13

பனஇைண

பயனபடததம 0தம ::= ”பனஇைண(” ப6டய வைக மா74ன ொபயர ”,”
இைணககபபடேவணடய மதப; “)”
அனமதககபப6டளள மதப; வைககள ::= எண | எ

தத | எ

ததசசரம |

ேதத
இநதக க6டைள ஒர ப6டய வைக மா74ன பனனா ஒர மதபைபச ேசரகக
உதவகறத. உதாரணமாக, ஏொகனேவ ஐநத 0ஷய(கைளக ொகாணட ப6டயல
9றாவதாக ஒனைறச ேசரகக 0ரமபனா, இநதக க6டைளையப பயனபடததலாம.
எணகள, எ ததகள, எ ததச சர(கள, ேதத ேபானறவைற இதனமலம ப6டயல
ேசரககலாம.

11.14

எட

பயனபடததம 0தம ::= மா74ன ொபயர “ = எட(” ப6டய வைக
மா74ன ொபயர “,” எண வ+ைச “)”
இநதக க6டைள ஒர ப6டயல உளள 0ஷய(கைள ம6ொடடததப பயனபடதத
உதவகறத. நாம ேசரதத வ+ைசபபட 0ஷய(கைள ம6கலாம. அதகான வ+ைச
எணைணக க7பப6டாேல ேபாதமானத.
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ஒரேவைள அநத வ+ைச எண ப6டயல இைல எனறா, அதகான பைழச ொசயத
தரபபடம. இலா06டா அநத வ+ைச எணண ேசககபப6டளள 0வரம ம6டத
தரபபடம.

11.15

தைலக'
பயனபடததம 0தம ::= ”தைலக'(” ப6டய வைக மா74ன ொபயர “)”

இநதக க6டைள ஒர ப6டயைலத தைலகழாக மா70டகறத. அதாவத, நாம அத
0வர(கைளச ேசரதத வ+ைசகக ேநர எதரானதாக. ைறவாகச ேசரதத 0ஷயம
மதலாவதாக வரம, அதகச சமன ேசரதத 0ஷயம இரணடாவதாக… இபபடத
ொதாடரநத மதலாவதாகச ேசரதத 0ஷயம ைறவாக கம.
9னா, இதனா 0வர(கேளா, ப6டயலன நளேமா மாறாத. வ+ைச எணகளம6டேம
மாம.

11.16

வ+ைசபபடதத

பயனபடததம 0தம ::= “வ+ைசபபடதத(” ப6டய வைக மா74ன
ொபயர “)”
இநதக க6டைள ஒர ப6டயல உளள 0வர(கைள அகர வ+ைசபபட (அலத, ஏ
வ+ைசபபட) அடககத தரம. உதாரணமாக, ப6டயல மாணவரகளன ொபயரகள
இரநதா, அைவ அகரவ+ைச4 அடககபபடம. மாணவரகளன மதபொபணகள
இரநதா, அைவ ஏவ+ைச4 அடககபபடம.
இமமைற<ம, ப6டயலன நளம மாறாத. ;தய 0ஷய(கள ேசரககபபடாத. வ+ைச
எணம6டேம மாம.

11.17

நளம

பயனபடததம 0தம ::= எண வைக மா74ன ொபயர “ = நளம(” ப6டய
வைக மா74ன ொபயர “)”
இநதக க6டைள ஒர ப6டயலன நளதைத எணணாகத தரம. இதைனப பயனபடததக
கணககடகைளச ொசயயலாம.

11.18

ந6டகக
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பயனபடததம 0தம ::= ”ந6டகக(” ப6டய வைக மா74ன ொபயர “ , “
ப6டய வைக மா74ன ொபயர “)”
இநதக க6டைள ஒர வைகப ப6டயலடன இனொனார வைகப ப6டயைல ஒ6ட
ந6டததத தரம. அதாவத, மதல தரபப6டரககம ப6டயலன ைற0
இரணடாவதாகத தரபப6டரககம ப6டய இைணககபப6ட, அநதப ொப+ய ப6டய
மத ப6டயலன மா74 ேசககபபடம.
இதவம ”பனஇைண” க6டைள<ம க6டதத6ட ஒேரமாத+யானததான. 9னா அ(ேக
ஒேர ஒர 0ஷயதைததான ேசரகக இயலம, இ(ேக ம ப ப6டயைல<ம ேசரகக
இயலம. அததான மககயமான 0ததயாசம.

11.19

dict
பயனபடததம 0தம ::= மா74ன ொபயர “ = dict()"

இநதக க6டைள “ப6டய” ேபானறததான. 9னா மா74ன வைக “Dict” என
பயனபடததேவணடம. இத தனததன அமச(கைள அன7, ஒவொவானைற<ம ஓர
அைடயாளததடன ேசகக இயலம.
உதாரணமாக, ஒர மாணவ+ன ொபயர, வயத, மகவ+ ேபானறவைற ஒேர “Dict”
மா74 ேசககலாம, ேவணடயேபாத அவைற ம6ட எடககலாம.

11.20
எ

ைவ
பயனபடததம 0தம ::= “ைவ(” dict வைக மா74ன ொபயர “ , “
ததசசரம “ , “ மா74ன ொபயர அலத மதப; “)”

இநதக க6டைள ஒர “Dict” வைக மா74 ஒர ;தய மதபைபச ேசரககறத. அதைனப
“ப6டய”ேபா ொவமேன ேசரககாம, எ ததசசரமான ஓர அைடயாளதைதச
ேசரததப பதவ ொசயகேறாம.
உதாரணமாக, “ொபயர” எனற அைடயாளததடன “ராம” எனற மதபைபச ேசரககலாம;
பன “வயத” எனற அைடயாளததடன “12” எனற மதபைபச ேசரககலாம… இபபடேய
நமகக ேவணடய எலா 0வர(கைள<ம இநதக க6டைளைய மணடம மணடம
அைழபபதனமலம ேசககலாம.

11.21

எட
பயனபடததம 0தம ::= மா74ன ொபயர “ = எட(” dict வைக மா74ன
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ொபயர “ , “ எ

ததசசரம “)”

இநதக க6டைள “Dict” ைவதத ஒர 0ஷயதைத எடகக உதவகறத. அதன
அைடயாளம எனன எனபைத எ ததசசரமாகக க7பப6டா, அத பதவ
ொசயயபப6ட மதப; ம6டத தரபபடம.
ஒரேவைள அநத அைடயாளதத எநத மதப;ம பதவ ொசயயபபட0ைல என,
பைழசொசயத காணபககபபடம.

11.22

ரபாகம

பயனபடததம 0தம ::= “ரபாகம “ எ
[” , ” மா74ன ொபயர]] “)”
ொசய வாசக(கள
”மட”

ததசசரம “ (” [மா74ன ொபயர

இநதக க6டைள ஒர ரல அடககட பயனபடம ர வ+கைளத தனேய
ரபாகமாகச ேசகக உதவகறத. பனனர மதமளள ரல ேவணடமேபாொதலாம
நமககத ேதைவயான ரபாகதைத அைழததப பயனபடததகொகாளளலாம.
ஒவொவார ரபாகததலம நாம மா7கைள உளளட ொசயயலாம (Input). இைவ
பஜஜயம மத எததைனயாக ேவணடமானாலம இரககலாம. ரபாகதைத
அைழககமேபாத, இநத மா7களகக உ+ய மதபைப இ6ட அைழககேவணடம.

11.23

பனொகாட
பயனபடததம 0தம ::= “பனொகாட “ மா74ன ொபயர அலத மதப;

இநதக க6டைள ஒர ரபாகததன 0ைடயாக ஏேதனம ஒர மதபைபத தரமப
அளபபைதக க7பபடகறத. இநத மதப; எணணாகேவா, எ ததாகேவா, எ ததச
சரமாகேவா, ப6டயலாகேவா, ேவ வைக மா7யாகேவா இரககலாம.
ஒவொவார ரபாகமம ஒேர ஒர மதபைபம6டமதான பனொகாடகக இயலம.
9கேவ, ஒவொவார ரபாகததலம இநத வ+ககப பறக ஒரேவைள ேவ
க6டைளகள எைவேயனம இரநதா அைவ ைறேவறபபடாத எனபைதக கவனதத
ொகாளளேவணடம.

11.24

ேகாபைப_தற
பயனபடததம 0தம ::= மா74ன ொபயர “ = ேகாபைப_தற(” எ
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ததசசரம

11 -ரலாளர உத0க ைகேயட (Programmer's Examples)
[” , “ எ

தத] “)”

அனமதககபப6டளள எ

தத வைககள = “w"

இநதக க6டைள கணன4 உளள ேகாப; ஒனைறத தறககப பயனபடததபபடகறத.
அதகான ம மகவ+ (”எ” ொமனொபாரள வபப6டளள இடததலரநத)
தரபபடேவணடம. ேகாபைபத தறககம 0தம ொவமேன வாசபபதாக இரககலாம,
அலத எ தவதகாக இரககலாம.
எ தவதகாக ஒர ேகாபைபத தறகக மயச ொசய<ம ேநரதத, ஒரேவைள அநதக
ேகாப; அநத இடதத இலா06டா, ;தய ேகாப; ஒன உரவாககபபடம,
அதனபறக தறககபபடம.
ஒரேவைள ேகாபைபத தறகக / உரவாகக அனமத இலா06டா, பைழச ொசயத
காணபககபபடம.

11.25

ேகாபைப_எ

த

பயனபடததம 0தம ::= “ேகாபைப_எ த(” ேகாப; வைக மா74ன
ொபயர “ , “ மா74ன ொபயர அலத மதப; “)
இநதக க6டைள ஏொகனேவ தறககபப6ட ஒர ேகாபப எ தப பயனபடகறத.
எ ததகள, எணகள, ேததகள என பல 0ஷய(கைள இதனமலம எ தலாம. இைவ
அநதக ேகாபபன ைறவப பகத4 ொசன ேசரம.
ஒரேவைள உ(களகக அநதக ேகாபைப4 எ
பைழச ொசயத காணபககபபடம.

11.26

தவதகான அனமத இலா06டா,

ேகாபைப_மட
பயனபடததம 0தம ::= ”ேகாபைப_மட(” ேகாப; வைக மா74ன ொபயர
“)”

இநதக க6டைள தறநத ேகாபைப ம7லமாக மடப பயனபடகறத. அதனபறக அைத
வாசபபேதா, அத எ தவேதா இயலாத. அபபட ஒர ேதைவ ஏப6டா, மடய
ேகாபைப மணடம இனொனாரமைற தறபபத அவசயம.
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ேகாபைப_பட
பயனபடததம 0தம ::= மா74ன ொபயர “ = ேகாபைப_பட(” ேகாப;
வைக மா74ன ொபயர “)”

இநதக க6டைள ஏொகனேவ தறநதரககம ஒர ேகாபப உளள பகதகைள வாசககப
பயனபடகறத. இபபட வாசதத வ+கள அைனததம ஒர மா74 எ ததச சர(களாகச
ேசககபபடம. அதனபறக, அவைற அசசடலாம, அலத, அேத ரல ேவ
கணககடகளககப பயனபடததலாம.

**********************
* * * எ ொமா வயாக * * *
**
நனக கணன
**
**
ரலாககம கக * *
*** ***********
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