
்கணினி அறிவியல் 

ேமல்நிணல முதலாம் ஆண்டு

தமிழ்நாடு அரசு

தீண்டாைம மனித ேநயமற்ற ெசயலும் ெபருங்குற்றமும் ஆகும்

தமிழ்நாடு அரசு விைலயில்லாப் பாடநூல் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் ெவளியிடப்பட்டது

பள்ளிக் கல்வித்துலை
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தமிழ்நாடு அரசு

முதல்பதிப்பு     -    2018

திருத்திய பதிப்பு -    2019, 2020

(புதிய பாடத்திட்டத்தின்கீழ் 
ெவளியிடப்பட்ட நூல்)

மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி 
மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
© SCERT 2019

பாடநூல் உருவாக்கமும் 
ெதாகுப்பும்

தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் 
கல்வியியல் பணிகள் கழகம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல் அச்சாக்கம்

்க ற் ்க  ்க ச ை ை

விற்பைனக்கு அன்று

 ெசன்ைன-600 006 

மா
நில

க் 
கல்

வி
யியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நி

று
வ

ன
ம்.  

அறிவுைடயார் 
எல்லாம் உைடயார் 
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மனி� நா்கரீ்க வளரச்சியின் மி்க உயரந� ்கணடுபிடிப்பு “்கணிப்தபாறி்கள்”. 
்கணிப்தபாறி்கள் நமது அன்ைாை வாழ்வின் ஒவ்தவாரு நிலையிலும், நீக்்கமை 

நிலைநது ்காணப்படுகிைது. இன்று நாம் வாழும் யு்கம், 
“்கணிப்தபாறி யு்கம்”. இந� யு்கத்தில் ்கணிப்தபாறி 
பற்றிய அறிவு இன்றியலமயா� ஒன்ைாகும். எவர 
ஒருவர, ்கணிப்தபாறிலய இயக்கும் அடிப்பலை 

அறிலவ தபற்றிருக்்கவில்லைமயா அவர எத்�லன 
படைங்கள் தபற்றிருப்பினும், ்கல்ைா�வர என்மை 

்கரு�ப்படுவார. அந� அளவுக்கு ்கணிப்தபாறி ்கற்ைல் அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந�து. 
நாடடின் வளரச்சி, இலளஞர்களின் ல்க்களில் �ான் உள்ளது, ஒவ்தவாரு இலளஞரும் 

்கணிப்தபாறி அறிலவ தபைமவணடியது அவசியமாகும். இ�லன மனதில் த்காணமை, இந� 
பாைப்புத்�்கம் வடிவலமக்்கப்படடுள்ளது.

  இந� பாைப்புத்�்கத்ல� படிக்்க ்கணிப்தபாறி 
த�ாழில்நுடபம் பற்றிய முன்னறிவு 
ம�லவயில்லை.

  ஒவ்தவாரு அைகும், ஆசிரியர மற்றும் 
மாணவர்கள் தசய்து பழ்கக்கூடிய  எளிய 
தசயல்முலை்கள் மற்றும் தசயல்பாடு்கலளக் த்காணடுள்ளது.

  த�ாழில்நுடப ்கலைச்தசாற்்கலள எளிதில் புரிநதுத்காள்வ�ற்்கா்க, 
”்கலைச்தசால் அ்கராதி” இலணக்்கப்படடுள்ளது.

  ”உங்களுக்குத் த�ரியுமா?” தபடடி தசய்தி, ்கற்பவருக்கு பாைத் த�ாைரபான கூடு�ல் 
�்கவல்்கலள �ருகிைது.

  தமன்தபாருள் பயன்பாடு்கலளப் பயன்படுத்தி, தசய்முலை பயிற்சி்கலளத் தீரப்ப�ற்்கான 
”பயிற்சி படைலை” அறிமு்கம் தசய்யப்படடுள்ளது.

  QR குறியீடு, பாைத் த�ாைரபான கூடு�ல் �்கவல்்கலள மின்்கற்ைல் மூைம் தபறும் 
வல்கயில் இலணக்்கப்படடுள்ளது.

QR குறியீடலட எவ்ோறு இலணப்பது?
o  உங்கள் ஸமாரட ல்கமபசியில், QR ஸம்கனர பயன்பாடலை கூகுள் பிமள 

ஸமைாரிலிருநது பதிவிைக்்கம் தசய்து, நிறுவிக்த்காள்ளவும்.
o QR ஸம்கனர பயன்பாடலை திைநதுத்காள்ளவும். 
o  ஸமாரட ல்கமபசிலய பாைப்புத்�்கத்திலுள்ள QR குறியீடடுக்கு அருகில் 

த்காணடுதசல்ைவும்.
o  ஸமாரட ல்கமபசி, QR குறியீடலை படித்�வுைன், குறியீடடில் உள்ள இலணய மு்கவரி 

உங்கள் ஸமாரட ல்கமபசியில் இலணக்்கப்படடு, பாைத் த�ாைரபான கூடு�ைான 
�்கவல்்கலள அறிநது த்காள்ளைாம்.

முகப்புலை

இந்த
பாடப்புத்தகத்லத

எவ்ோறு
பயனபடுத்துேது
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12ஆம் ேகுப்பிற்கு பிைகு வமற்படிப்பு மற்றும் வேலை ோய்ப்பு ஆவைாசலனெ

படிப்புகள் கல்லூரிகள் / பல்கலைக் 
கழகஙகள் வேலை ோய்ப்புகள்

பபாறியியல்

இளங்கலை தபாறியியல்
(B.E./B.Tech)

இநதியா மற்றும் தவளிநாடு்களில்  
உள்ள எல்ைா பல்்கலைக் 
்கழ்கங்கள் மற்றும் அ�ன் 
உறுப்புக்்கல்லூரி்கள், 
சுயநிதிக்்கல்லூரி்கள்

தமன்தபாருள் தபாறியாளர/ 
வன்தபாருள் தபாறியாளர/ 
தமன்தபாருள் 
உருவாக்குவர. 
்கணிப்தபாறி துலையில் 
மருத்துவ மசலவப் பிரிவு.

அறிவியல் மற்றும் கலை

இளங்கலை அறிவியல் (B.Sc.) 
- ்கணிப்தபாறி அறிவியல்
B.C.A. (இளங்கலை 
்கணிப்தபாறி பயன்பாடடியல்)
இளங்கலை அறிவியல் 
– ்கணி�ம், இயற்பியல், 
மவதியியல், உயிரிமவதியியல், 
புவியியல், இ�ழியல்/ 
நூை்க அறிவியல்,  அரசியல் 
அறிவியல், பயணம் மற்றும் 
சுற்றிைாவியல். 

இநதியா மற்றும் தவளி 
நாடு்களில் உள்ள எல்ைா 
பல்்கலைக் ்கழ்கங்கள் மற்றும் 
அ�ன் உறுப்புக்்கல்லூரி்கள், 
சுயநிதிக்்கல்லூரி்கள்

அரசு மற்றும் �னியார 
நிறுவனங்களில், நிை 
அலமப்பியல் வல்லுனர,
வணி்க தசயைாக்்க 
புைத்திைனீடைம் (B.P.O.)

சடடம்

LLB, இளங்கலை- சடைம்,
இளங்கலை மற்றும் சடைம்,
இளங்கலை வணி்கவியல், 
இளங்கலை வணி்க 
மமைாணலம,
இளங்கலை வணி்க நிரவா்கம், 

இநதியா மற்றும் தவளி 
நாடு்களில் உள்ள எல்ைா 
பல்்கலைக் ்கழ்கங்கள் மற்றும் 
அ�ன் உறுப்புக்்கல்லூரி்கள், 
சுயநிதிக்்கல்லூரி்கள்

வழக்்கறிஞர்கள், சடை 
அதி்காரி்கள் மற்றும் அரசு 
மவலை்கள்
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படிப்புகள் கல்லூரிகள் / பல்கலைக் 
கழகஙகள் வேலை ோய்ப்புகள்

ேணிகவியல் படிப்புகள்

இளங்கலை-வணி்கவியல் 
(வரி  மற்றும் வரி 
நலைமுலை்கள்), இளங்கலை-
வணி்கவியல் ( பயணம் 
மற்றும் சுற்றுைா),
இளங்கலை-வணி்கவியல் 
(வஙகிமமைாணலம), 
இளங்கலை-வணி்கவியல் 
(த�ாழில்முலை), இளங்கலை-
மமைாணலம நிரவா்கம்.
இளங்கலை-பஙகுசநல�,
இளங்கலை-்கணக்கியல் 
மற்றும் நிதி

இநதியா மற்றும் தவளி நாடு்களில் 
உள்ள எல்ைா பல்்கலைக் 
்கழ்கங்கள் மற்றும் அ�ன் உறுப்புக்
்கல்லூரி்கள், சுயநிதிக்்கல்லூரி்கள்

�னியார நிறுவனங்கள், 
வஙகிதுலை்கள் மற்றும் 
சுயமவலை வாய்ப்பு்கள்.

கணக்காயர் படிப்புகள்

C.A. படலைய ்கணக்்காயர, 
C.M.A. –தசைவு மமைாணலம 
்கணக்்காயர

ICAI –இநதிய படலைய 
்கணக்்காயர பயிற்சி நிறுவனம்,

்கணக்்காயர �னியார 
நிறுவனங்கள், வஙகி 
துலை்கள் மற்றும் 
சுயமவலை வாய்ப்பு்கள்.

அறிவியல் படிப்புகள்

இளங்கலை-அறிவியல் 
�ாவரவியல், விைஙகியல், 
மலனயியல், உணவு 
மமைாணலம, பால் 
த�ாழில் நுடபம், உணவ்க 
மமைாணலம, ஆலை 
அைங்கார மமைாணலம,
�்கவல் த�ாைரபு, முப்பரிமாண 
அலசவுபை த�ாழில்நுடபம் (3D)

இநதியா மற்றும் தவளி நாடு்களில் 
உள்ள எல்ைா பல்்கலைக் 
்கழ்கங்கள் மற்றும் அ�ன் உறுப்புக்
்கல்லூரி்கள், சுயநிதிக்்கல்லூரி்கள்

அரசு மற்றும் �னியார 
நிறுவனங்களில், நிை 
அலமப்பியல் வல்லுனர,
வணி்க தசயைாக்்க 
புைத்திைனீடைம்  (B.P.O.)
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பபாருளடக்கம்பபாருளடக்கம்

மின்னூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்
பாடநூலில் உள்ள விலைவு குறியீடலடப் (QR Code) பயனபடுத்துவோம்! எப்படி?
 •  உங்கள் திைன்மபசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store த்காணடு QR Code ஸம்கனர தசயலிலய இைவசமா்கப் பதிவிைக்்கம் தசய்து நிறுவிக்த்காள்்க.
 •  தசயலிலயத் திைந�வுைன், ஸம்கன் தசய்யும் தபாத்�ாலன அழுத்தித் திலரயில் ம�ான்றும் ம்கமராலவ QR Code-இன் அருகில் த்காணடு தசல்ைவும்.
 •  ஸம்கன் தசய்வ�ன் மூைம் திலரயில் ம�ான்றும் உரலிலயச் (URL) தசாடுக்்க, அ�ன் விளக்்கப் பக்்கத்திற்குச் தசல்லும்.

 இயல்
 எண் பாடத் த லைப்புகள் பக்க 

எண் மாதம்

அைகு I - கணினி அறிமுகம்
1 கணினி அறிமுகம் 1 ஜூன்
2 எண் முறைகள் 15 ஜூன்
3 கணினி அறைப்பு 43 ஜூன்

4 இயகக அறைப்பின் ககோட்ோடடு கருத்துககள் 53 ஜூறை

5 விண்கடோஸ் - ல் கேறை செய்தல் 61 ஜூறை

அைகு II - பெறிமுலைசார் சிக்கல் தீர்வு 
6 விேரககுறிப்பு ைற்றும் அருேைோககம் 82 ஜூறை

7 பிரித்்தல் ைற்றும் ஒருங்கிறைத்்தல் 93 ஆகஸ்ட

8 சுழற்சியும், ்தற்சுழற்சியும் 106 ஆகஸ்ட

அைகு III - C++ ஓர் அறிமுகம்
9  C++ ஓர் அறிமுகம் 119 செப்டம்்ர்

10 ்ோயவுக கடடுப்்ோடு 155 செப்டம்்ர்

11 C++ - ன் செயற்கூறுகள் 178 அககடோ்ர்

12 அணிகள் ைற்றும் கடடுருககள் 206 அககடோ்ர்

அைகு IV - பபாருள்வொக்கு நிைைாக்க பமாழி 
13 அறிமுகம் – ச்ோருள்கநோககு நிரைோகக நுட்ங்கள் 227 அககடோ்ர்
14 இனககுழுககள் ைற்றும் ச்ோருள்கள் 233 நேம்்ர்

15 ்ல்லுருேோககம் 248 நேம்்ர்

16  ைரபுரிைம் 260 டிெம்்ர்

அைகு V - கணிப்பபாறி ெனபனெறி மற்றும் இலணயப் பாதுகாப்பு
17  கணிப்ச்ோறி நன்சனறி ைற்றும் இறையப் ்ோதுகோப்பு 276 டிெம்்ர்
18  கணிப்ச்ோறியில் ்தமிழ் 287 டிெம்்ர்

செயமுறை 296

XI Std Computer Science Vol-1 TM Introduction Pages.indd   6 4/19/2020   4:23:01 PM



1

கணினி அறிமுகம்

கற்ைலின் தநொக்கஙகள் ்:

 இந்த பொடபபகுதிசயக் கற்ைபின் மைொணவர் 

அறிந்து ்கொள்வது.

• கணிப்பொறிசயப பற்றி ் தரிந்து்கொள்ளுதல் 

• கணிப்பொறியின்  பல்தவறு தசை 

முசைகசளப பற்றி அறிந்து ்கொள்ளுதல் 

• கணிப்பொறியின் அடிபபசட ்ையல்பொடுகள் 

பற்றி புரிந்து ்கொள்ளுதல்

• கணிப்பொறியின் பொகஙகசளப பற்றியும் 

அதன் ்ையல்பொடுகசளயும் ்தரிந்து 

்கொள்ளுதல் 

• கணிப்பொறி ்தொடஙகுதல் (Booting) பற்றி 

்தரிந்து ்கொள்ளுதல்

உஙகளுக்கு ்தரியுமைொ?

1837 ம் ஆண்டு, 
“அனைடிக்கல் இன்ஜின்” 
(Analytical Engine) என்ை 
கருவிசய வடிவசமைத்த 
ைொர்ைஸ பொதபஜ், 
“கணிப்பொறியின் தந்சத” 
என அசழக்கபபடுகிைொர். 

“அனைடிக்கல் இன்ஜின்” – கணித ஏரணச் 
்ையைகத்சதயும், அடிபபசட கடடுபபொடடு 
அசமைவுகசளயும், உள்ளிசணந்த 
நிசனவகத்சதயும் உள்ளடக்கியது. இவரின் 
இந்த “அனைடிக்கல் இன்ஜின்”, முதல் 
்பொதுபபயன்  கணிப்பொறிகசள வடிவசமைக்க 
அடிபபசடயொக அசமைந்தது.

கணிப்பொறியின் 
தந்சத

1.1 கணிப்பொறி ஓர் அறிமுகம்

 
 நமைது அன்ைொட வொழ்வில், நம்சமைச் சுற்றி 

எல்ைொ இடஙகளிலும், கணிப்பொறிகள் நீஙகொ இடம் 

்பற்றுள்ளன. கல்வி, ஆரொய்ச்சி, சுற்றுைொ, வொனிசை 

முன்னறிவிபபு, ைமூக வசைதளம், மின்வணிகம் 

(e-commerce) தபொன்ை பை  துசைகள். வொயிைொக 

நமைது வொழ்வில் கணிப்பொறிகள் ஒரு தவிர்க்க 

முடியொத அஙகமைொக மைொறிவிடடது. ஒரு தவசைசய 

தவகமைொகவும், அதத தநரத்தில் துல்லியமைொகவும் 

்ைய்துமுடிக்கும் கொரணத்தொல் நமைது 

வொழ்க்சகசயக் கணிப்பொறிகள் புரடசிகரமைொனதொக 

மைொற்றியுள்ளன என்பது உண்சமையிதைதய 

குறிபபிடத்தக்கது.  இன்று எந்த ஒரு நிறுவனமும் 

கணிப்பொறி இல்ைொமைல் இயஙக முடியொது. 

உண்சமையில் பை நிறுவனஙகள் “்கொகி�மில்லொ” 

அலுவைகஙகளொகச் ்ையல்படத் ்தொடஙகிவிடடன. 

கணிப்பொறிகள், ்தொடக்கத்தில் ஒரு ைொதொரணக் 

கணக்கிடும் கருவியொக வடிவசமைக்கபபடடு, கடந்த 

பை ஆண்டுகளொகப பரிணொமை வளர்ச்சி ்பற்று, 

இன்று அதிதவகக் சகயடக்கக் கணிப்பொறிகளொக 

மைொற்ைபபடடுள்ளன. 

 கணக்கீடுகசள விசரவொகவும், 

துல்லியமைொகவும் ்ைய்ய தவண்டியதன் 

அவசியதமை, கணிப்பொறி ்தொழில்நுடப 

வளர்ச்சியின் அடிபபசடயொக அசமைந்தது. 

சகவழிக் கணக்கீடுகள் நீண்ட தநரம் 

எடுத்துக்்கொள்வதுடன், பிசழயுள்ளதொகவும் 

இருந்தது. எனதவ விசரவொகக் கணக்கிடும் 

ைொதனஙகசளத் தயொரிக்கும் முயற்சிகளில் 

தமைற்்கொள்ளபபடட பயணம், அபொ்கஸ்-ல் 

்தொடஙகி, இன்று மிக அதிதவகக் கணக்கீடடுக் 

கருவிகசள வடிவசமைக்கும் பொசதயில் ் தொடர்ந்து 

பயணித்துக் ்கொண்டிருக்கின்ைது. 

1.2 கணிப்பொறியின் தசைமுசைகள்

 ்தொழில் நுடபத்தின் வளர்ச்சி, 

கணிப்பொறித் துசையின் வளர்ச்சிசயத் 

தீர்மைொனிக்கின்ைது.  பல்தவறு வடிவசமைபபு 

கடடஙகளின் அடிபபசடயில் கணிப்பொறிகசளப 

பை தசைமுசைகளொக வசகபபடுத்தைொம்.

பொடம் 1கணினி அறிமுகம்அைகு I 
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வரிசை 

எண்

கணிப்பொறியின் 

தசைமுசை
கொைம் 

பயன்படுத்திய 

முதன்சமை ைொதனம்  
 நிசை  / குசை 

1
முதைொம் 

தசைமுசை 
1940-
1956

்வற்றிடக் குழல்கள் 
(Vaccum tubes) 

• அளவில் ்பரியது 
• அதிக அளவு மின்ைொரத்சத 

எடுத்துக்்கொண்டது.
• அதிக ்வபபம் கொரணமைொக 

்ையலிழக்கும்.
• இயந்திர ்மைொழி  

பயன்படுத்தபபடடது.

 முதல் தசைமுசை கணிப்பொறிகள்  - ENIAC , EDVAC , UNIVAC 1, ENAIC - 27 டன் எசட, பரபபளவு

8 x 100 x 3 அடி, மின்ைொரத் ததசவ 150 வொடகள்

2
இரண்டொம் 

தசைமுசை 
1956-
1964

திரிதசடயஙகள் 

(Transistors)

• முதல் தசைமுசையுடன் 
ஒபபிடும்தபொது அளவில் சிறியது.
குசைந்த ்வபபத்சத  
்வளிதயற்றியது. (குசைந்த 
மி ன் ை ொ ர த் ச த  
எடுத்துக்்கொண்டது).

• துசளயிடட அடசட, உள்ளீடடுக்கு 
பயன்படுத்தபபடடது.

• முதல் இயக்க அசமைபபு 
(Operating System) 
உருவொக்கபபடடது.

• ்தொகுபபு ்ையைொக்க அசமைபபு 
மைற்றும் பன்முக இயக்க 
அசமைபபு(Batch Processing and 
multiprogramming operating 
system) உருவொக்கபபடடது

• இயந்திர ்மைொழி மைற்றும் அ்ைம்பளி 
்மைொழி பயன்படுத்தபபடடது.

இரண்டொம் தசைமுசை கணிப்பொறிகள்  - IBM 1401, IBM 1620, UNIVAC 1108

3
மூன்ைொம் 

தசைமுசை 
1964 
-1971

ஒருஙகிசணந்த 
சுற்றுகள் (Integrated 

circuits-IC)

• கணிப்பொறிகள் அளவில் 
சிறியதொகவும் , விசரவொக 
்ையல்படும் மைற்றும் அதிக 
நம்பகத் தன்சமையுசடயது.

• குசைந்த மின்ைொரத்சத  எடுத்துக் 
்கொண்டது.

• உயர் நிசை ்மைொழி 
பயன்படுத்தபபடடது

மூன்ைொம்  தசைமுசை கணிப்பொறிகள் - IBM 360 series, Honeywell 6000 series

4
நொன்கொம் 

தசைமுசை 
1971-1980

நுண் ்ையலி (மிகப 
்பரிய அளவிைொன 

ஒருஙகிசணந்த 
சுற்றுகள்)

(Very Large Scale 
Integrated Circuits 

-VLSI)

• சிறியது மைற்றும் தவகமைொனது 

• IBM மைற்றும் APPLE தபொன்ை 

நுண் கணிப்பொறிகள்  

உருவொக்கபபடடது

• சகயடக்க கணிப்பொறிகள் 

அறிமுகபடுத்தபபடடது .
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5
ஐந்தொம்  

தசைமுசை

1980 - 
இன்று 
வசர

மீப்பரு அளவிைொன 
ஒருஙகிசணந்த 

சுற்றுகள்
(Ultra Large Scale 
Integration -ULSI)

• இசண ்ையைொக்கம் (Parallel 
processing)

• கணிப்பொறியின் அளவு மிகவும் 
கணிைமைொகக் குசைக்கபபடடது.

• நிழற்படஙகள் மைற்றும் 
வசரபடஙகசளப புரிந்து 
்கொள்ளும் திைன்.

• ்ையற்சக நுண்ணறிவு மைற்றும் 
நிபுணர் அசமைபபு (Expert 
Systems) அறிமுகம்.

• தீர்மைொனித்தல் மைற்றும் தருக்க 
முசையில் அதிகச் சிக்கைொன 
பிரச்ைசனகளுக்குத் தீர்வு 
க ொ ணு த ல் .

6
ஆைொவது 

தசைமுசை

எதிர்

கொைத்தில்

• இசண மைற்றும் பகிர்வு கணிபபீடு

• கணிப்பொறிகள் திைசமையொகவும்,  
விசரவொகவும் மைற்றும் 
சிறியதொகவும் இருக்கும்.

• ்ையற்சக மைனிதர்கள் (Robots) 
உருவொக்குதல்.

• இயற்சக ்மைொழி ்ையைொக்கம்
• குரல் அறிதல் ்மைன்்பொருள் 

உருவொக்குதல்.

அடடவசண 1.1 கணிப்பொறி தசைமுசைகள்

உஙகளுக்கு ்தரியுமைொ?

முதல் இயக்கவசக கணிப்பொறி

தே. பி்ரஸபர் எ்கர்ட 
மைற்றும் ேொன் 
்மைௌச்சிலி ஆகிய 
இருவர் 
்பன்சில்தவனியொ 
பல்கசைக் கழகத்தில் 

1943ம் ஆண்டின் ்தொடக்கத்தில் ENIAC – சய 
வடிவசமைக்கத் ்தொடஙகினர். ஆனொலும், 1946 
வசர வடிவசமைபபு பணிகள் நிசைவு ்பைவில்சை.  
ENIAC 1800 ைதுர அடி இடபபரபபில், சுமைொர் 18000 
்வற்றிடக்குழல்களுடன், 
50டன் எசடயில் 
வடிவசமைக்கபபடடது. 
ENIAC ஒரு 
கணிப்பொறிக்கொன 
அசனத்து அம்ைஙகசள  
்கொண்டு, ்ையல்படும் 
விதத்தில் இருந்ததொல், இதுதவ முதல் 
கணிப்பொறியொகக் கருதபபடுகிைது.

1.3 ஆைொவது தசைமுசை கண்ிப்பொறிகள்

 ்ையற்சக நரம்பியல் வசையசமைபபின் 
(ANN - Artificial Neural Networks) 
அடிபபசடயில் ஆைொவது தசைமுசை  
கணிப்பொறிகள், அறிவு ைொர்ந்த கணிப்பொறிகள் 
என வசரயறுக்கபபடுகிைது. ஆைொவது 
தசைமுசை, கணிப்பொறிகளின் வியத்தகு 
மைொற்ைஙகளில் ஒன்று பரந்த வசையசமைபபு 
(WAN - Wide Area Networking) -ன் வளர்ச்சி 
ஆகும். இயற்சக ்மைொழி ்ையைொக்கம் (NLP–
Natural Language Processing)  என்பது 
்ையற்சக நுண்ணறிவு (AI–Artificial 
Intelligence)-ன் ஒரு அஙகமைொகும்.  இது  மைனித 
்மைொழிசயப புரிந்து்கொள்ளக் கூடிய  ஒரு 
கணிப்பொறி நிரசை  உருவொக்குவதற்கொன 
திைசன வழஙகுகிைது. 

1.4 தரவு மைற்றும் தகவல்

 கணிப்பொறி என்ைொல் என்ன்வன்று 

நொம் அசனவரும் அறிதவொம் - அது 

்கொடுக்கபபடட கடடசளகசள உள்ளீடொகப 
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்பற்று, அதிதவகமைொகச் ்ையல்படடு, விரும்பிய 

்வளியீடசட வழஙகும் ஒரு மின்னணு ைொதனம் 

ஆகும். 

 கணிப்பொறிகள் தரவுகசளச் 
தைமிக்கவும், வொனிசை முன்னறிவிபபு, விமைொனம், 
ரயில் தபொக்குவரத்து பயணச்சீடடு முன்பதிவு, 
திசரயரஙக நுசழவுச்சீடடு முன்பதிவு தபொன்ை 
பை பணிகசளயும், விசளயொடடு மைற்றும் இதர 
்பொழுதுதபொக்கு அம்ைஙகசளயும் ்ைய்யும் 
பல்திைன் ்பற்ைசவயொக உள்ளது.
தரவு: பல்தவறு வசககளிலும் திரடடபபடும் 
்ையற்படுத்தபபடொத  ்ைய்தித் துணுக்கு தரவு 
எனபபடும். 
 இது ்தொடர்பு ்கொள்வதற்கும், 
விளக்குவதற்கும் அல்ைது ்ையைொக்கம் 
்ைய்வதற்கும் ஏற்ைது.
 எடுத்துக்கொடடொக 134, 16, `கவிதொ', `சி' 
தபொன்ைசவ தரவிற்கு உதொரணம். தரவு எந்த  
விளக்கமைொன தகவசையும் அளிக்கொது
தகவல் : தகவல் என்பது முடிவுகசள 
எடுக்கக்கூடிய உண்சமைகளின் ்தொகுபபொகும் 
எளிசமையொக கூைதவண்டு்மைனில், தரவு என்பது 
ைரியொன ்பொருள் ்கொண்ட, முசைபடுத்தபபடட 
அல்ைது கடடசமைக்கபபடட தகவசை 
வழஙகுவதற்கு ்ையைொக்கபபடட மூை 
உண்சமைகளொகும். எடுத்துக்கொடடொக, 
கவிதொவின் வயது 16 என்ை கூற்று, கவிதொசவப 
பற்றி ைரியொன ்பொருள் ்கொண்ட அர்த்தமுள்ள 
தகவசை ்தரிவிக்கின்ைது. தரவுகசளத், 
தகவல்களொக மைொற்ைம் ்ைய்யும் இந்த 
்ையல்முசை "�ரவு தசயலொக்கம்" என்று 
அசழக்கபபடுகிைது.

உள்ளீடு ்ையைொக்கம் ்வளியீடு

தரவு
தகவல்

படம் 1.1 தரவு மைற்றும் தகவல்

 "கணிப்பொறி என்பது ஒரு மின்னணு 
ைொதனம் ஆகும். இது மூைத்தரவுகசளப 
(்ையல்படுத்தபபடொத) பயனரிடம் இருந்து 
உள்ளீடொகப ்பற்று, ்கொடுக்கபபடட 
கடடசளகளின் படி (நிரல்) ் ையல்படுகிைது. இதன் 
விசளவொகக் கிசடக்கும் தரசவ, (்வளியீடு) 
எதிர்கொைப பயன்பொடடிற்கொகச் தைமித்து, 
் வ ளி யி டு கி ை து . "

1.5 கணிப்பொறியின் பகுதிகள்

 கணிப்பொறி என்பது வன்்பொருள் மைற்றும் 
்மைன்்பொருளின் கைசவயொகும். கணிப்பொறியில் 
உள்ள பருப்பொருள்களொன மைதர்தபொர்ட 
(motherboard), நிசனவகம் (memory), 
திசரயகம் (monitor) மைற்றும் விசைபபைசக 
(keyboard) தபொன்ைசவ  வன்்பொருள் 
(hardware) ஆகும்.  ்மைன்்பொருள் (software) 
என்பது கணிப்பொறிக்கு வழஙகபபடும் கடடசள 
அல்ைது கடடசளகளின் ்தொகுபபு ஆகும். ஒரு 
கணிப்பொறியின் இயக்கத்திற்கு வன்்பொருள் 
மைற்றும் ்மைன்்பொருள் ஆகிய இரண்டும் 
து ச ண பு ரி கி ை து . 

படம் 1.2  கணிப்பொறி

 முதலில் நொம் ஒரு கணிப்பொறியின் 
்ையல் பகுதிகசளப பற்றிக் கற்தபொம். 
கணிப்பொறியில்,  ்கொடுக்கபபடட ஒவ்வொரு 
பணியும், உள்ளீடு- ்ையைொக்கம்-்வளியீடு என்ை 
சுழற்சிசய (IPO- Input Process Output- cycle) 
அடிபபசடயொகக் ்கொண்டு ்ையைொற்றுகிைது. 
கணிப்பொறியின் ஒவ்வொரு ் ையைொக்கத்திற்கும் 
ஒரு சிை உள்ளீடுகள் ததசவ. இந்த உள்ளீடசடச் 
்ையல்படுத்தி  விரும்பிய ்வளியீடசட 
உருவொக்குகிைது.  உள்ளீடடகம், உள்ளீடசடப 
்பறுகிைது, சமையச்்ையைகம் தரசவச், 
்ையைொக்கம் ்ைய்கிைது, ்வளியீடடகம் 
்வளியீடசட ்வளியிடுகிைது.  நிசனவகம் 
்ையைொக்கத்தின் தபொது தரவு மைற்றும் 
கடடசளகசள இருத்தி சவக்கிைது.
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கணித ஏரண 
்ையைகம்

உள் 
நிசனவகம்

முதன்சமை நிசனவகம்

இரண்டொம் நிசை நிசனவகம்

்வளியீடடகம்உள்ளீடடகம்

கடடுபபொடடகம்

தரவுப பொசத
கடடுபபொடடுப

 பொசத

படம் 1.3 கணிப்பொறியின் பகுதிகள்

1.5.1  உள்ளீடடகம் 

 உள்ளீடடகம் அசனத்து வசகயொன 
தரவுகசளயும் கணிப்பொறிக்குள் உள்ளிடப 
பயன்படுகிைது. உள்ளிடபபடட தரவுகள் 
்ையைொக்கத்திற்கொக நிசனவகத்தில் 
தைமிக்கபபடுகின்ைன. எடுத்துக்கொடடு 
விசைபபைசக, சுடடி தபொன்ைசவ. 

1.5.2  சமையச் ்ையைகம்

சமையச் ்ையைகம் என்பது, கணிப்பொறிக்கு 
வழஙகபபடும் கடடசளகசளக், கணிப்பொறி 
புரிந்து்கொள்ளும் வசகயில் மைொற்றி அதசன 
்ையைொக்கம் ் ைய்யும் முதன்சமையொன பகுதியொகும். 
இது நிசனவகம், உள்ளீடு மைற்றும் ்வளியீடு 
தபொன்ை மைற்ை அசனத்துச் ைொதனஙகளின் 
்ையல்பொடசடக் கடடுபபடுத்துகிைது.  இது தரசவ 
உள்ளீடொகப ்பற்று, ்கொடுக்கபபடட 
கடடசளகளின் படி ்ையல்படுத்தி,  ்வளியீடசட 
்வளியிடுகிைது.

 சமையச்்ையைகத்தில்  மூன்று பகுதிகள் 
உள்ளன, அசவ கடடுபபொடடகம் (CU - Control 
Unit), கணித ஏரணச் ்ையைகம் (ALU - 
Arithmetic and Logic Unit) மைற்றும் நிசனவகம் 
(MU - Memory Unit) ஆகும்.

1.5.2.1 கணித ஏரணச் ்ையைகம் 

 சமையச்்ையைகத்தின் ஒரு பகுதியொக 
உள்ள கணித ஏரணச் ்ையைகம்,   பை கணிபபீடு 
்ையல்கசளத் தரவின் மீது நிகழ்த்துகிைது. 
கூடடல், கழித்தல், ்பருக்கல், வகுத்தல் 
மைற்றும் தருக்க ்ையல்கள் தபொன்ை கணிதச் 
்ையல்பொடுகசளக் கணித ஏரணச் ்ையைகம் 
்ைய்கிைது. சமையச்்ையைகத்தில் உள்ள உள் 
நிசனவகத்தில் இதன் விசட தைமிக்கபபடுகிைது. 
கணித ஏரணச் ்ையைகத்தின் தருக்கச்  ்ையல் 
திைதன கணிப்பொறியின் முடி்வடுக்கும் திைசன 
தமைம்படுத்துகின்ைன.

1.5.2.2 கடடுபபொடடகம்  

 சமையச்்ையைகம் - நிசனவகம் மைற்றும் 
உள்ளீடு  ்வளியீடு ைொதனஙகளுக்கு இசடதய 
பரிமைொைபபடும் தரசவக் கடடுபபொடடகம் 
கடடுபபடுத்துகிைது. தமைலும், கணிப்பொறியின் 
முழுச் ்ையல்பொடுகசளயும் இது 
கடடுபபடுத்துகிைது. 
1.5.3 ்வளியீடடகம்

 பயனர்கள் புரிந்து ்கொள்ளக்கூடிய 
வசகயில் தகவசைத் ்தரிவிக்கும் எந்த்வொரு 
வன்்பொருளும் ்வளியீடடகம்  எனபபடும்.  
எடுத்துக்கொடடு: திசரயகம், அச்சுப்பொறி 
தபொன்ைசவ. 

1.5.4 நிசனவகம் 

  முதன்சமை நிசனவகம் மைற்றும் இரண்டொம் 
நிசை நிசனவகம் என இருவசக நிசனவகஙகள் 
உள்ளன. கடடசளகள் நிசைதவற்ைத் தயொரொக 
இருக்கும்தபொது தரவு மைற்றும் நிரல்கசளத் 
தற்கொலிகமைொகச் தைமிக்க முதன்சமை நிசனவகம்  
பயன்படுகிைது. தரவுகசள நிரந்தரமைொகச் 
தைமித்துசவக்க இரண்டொம் நிசை நிசனவகம் 
பயன்படுகிைது. 

 அதொவது, முதன்சமை நிசனவகம் அழியும் 
நிசனவகமைொகும் முதன்சமை நிசனவகத்துக்கு 
மின்ைொரம் நிறுத்தபபடடவுடன் அதில் 
தைமிக்கபபடடுள்ள அசனத்துத் தகவல்களும் 
அழிந்துவிடும். முதன்சமை நிசனவகத்திற்கு 
எடுத்துக்கொடடு; தநரடி அணுகல் நிசனவகம் 
(RAM - Random Access Memory) ஆகும்.  
இரண்டொம் நிசை நிசனவகம் அழியா 
நிசனவகமைொகும், அதொவது இரண்டொம் நிசை 
நிசனவகத்திற்கு மின்ைொரம் நிறுத்தபபடடொலும் 
அதில் தைமி்க்கபபடடுள்ள அசனத்துத் 
தகவல்களும் அழியொமைல் இருக்கும். வன்வடடு 
(Hard disk), குறுவடடு (CD-ROM) மைற்றும் டிவிடி  
தரொம் (DVD ROM) தபொன்ைசவ இரண்டொம் நிசை 
நிசனவகத்திற்கு எடுத்துக்கொடடுகள் ஆகும்.

1.5.5 உள்ளீடடு மைற்றும் ்வளியீடடு 
ைொதனஙகள்

உள்ளீடடு ைொதனஙகள்: 
 (1) விசைபபைசக: விசைபபைசக (கம்பி / 
கம்பியில்ைொ / மைொய) கணிப்பொறிகளில் மிகவும் 
்பொதுவொகப பயன்படுத்தபபடும் உள்ளீடடு 
ைொதனம் ஆகும். எழுத்துகள், எண்கள் மைற்றும் 
சிைபபு குறியீடுகளுக்கொன தனித்தனிப 
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மின்நகல் இயந்திரம்" (Xerox machine) தபொல் 

்ையல்படுகிைது. எழுதபபடட அல்ைது 

அச்சிடபபடட, புசகபபடஙகசள உள்ளடக்கிய 

எந்த்வொரு தகவசையும் வருடி  கணிப்பொறிக்கு 

இைக்கமுசை  தகவைொக மைொற்றியசமைக்கிைது.

(4) சகதரசக வருடி (Fingerprint Scanner): 

சகதரசக வருடி என்பது 

சகதரசகசய உணர்ந்து  

க ணி ப ் ப ொ றி க் கு ப 

பொதுகொபபு வழஙகிடும் 

ஒரு கருவி, அதன்  

்ையல்திைன்,  சகதரசக 

உ யி ர ள ச வ யி ய ல் 
( b i o m e t r i c ) 

்தொழில்நுடபத்தின் அடிபபசடயில் 

இயஙகும் தன்சமை ்கொண்டது. நிசனவில் 

சவத்துக்்கொள்ள முடியொத, கடினமைொன 

மைற்றும் தமைொைடிக்கு வழிவகுக்கக் கூடிய 

கடவுச்்ைொல்லுக்கு பதிைொக மிகவும் 

பொதுகொபபொனது மைற்றும் வைதியொனது சகதரசக 

படிபபொன் (Fingerprint Reader) / வருடி 

(Scanner) ஆகும். 

(5) டிரொக் பந்து (Track Ball):  டிரொக் பந்து 

சுடடியின் தசைகீழ் வடிவசமைபசபப தபொன்ைது, 

பயனர் பந்சத நகர்த்தும்தபொது, கருவி நகரொமைல் 

படம் 1.6 சகதரசக 
வருடி

்பொத்தொன்கசள ்மைொத்தமைொக "எழுத்துரு 
தபொத்�ொன்்கள்" எனைொம். கணிப்பொறிகளில் 
பயன்படுத்தபபடும் விசைபபைசக, தடடச்சுப 
்பொறிகளில் (typewriter) உள்ள விசைப 
்பொத்தொன்களின் அடிபபசடயில் 
தருவிக்கபபடடது. தரவுகளும், தகவல்களும் 
விசைபபைசகயின் மூைம் தடடச்சு ்ைய்து 
கணிப்பொறியில் உள்ளிடபபடுகின்ைது. எழுத்து 
மைற்றும் எண் வசக ்பொத்தொன்கசளத் தவிர 
்வவதவறு ்ையல்பொடுகசளச் ்ைய்வதற்கொன 
பிை தசயல்பொட்டு தபொத்�ொன்்களும் (function 
keys) உள்ளன. விசைபபைசகயில் பல்தவறு 
வசக ்பொத்தொன்களின் ்தொகுபபுகள் உள்ளன, 
அசவ எழுத்துவசக, எண்வசக, 
்ையல்பொடடுவசக, நுசழவு மைற்றும் பதிபபொய்வு 
்பொத்தொன்கள் ஆகும்.

படம் 1.4  விசைப பைசக

(2) சுடடி :  சுடடி (கம்பி / கம்பியில்ைொ) என்பது 
திசரயில் இடசுடடின் (cursor)  இயக்கத்சதக் 
கடடுபபடுத்தும்  ஒரு சுடடுச் ைொதனமைொகும். 
கணிப்பொறியில் உள்ள பணிக் குறிகள் (icons), 
படடிகள் (menus), கடடசள ்பொத்தொன்கள் 
(command buttons) தபொன்ைவற்சைத்    
ததர்ந்்தடுத்துச் ்ையல்படுத்துவதற்கு இது 
பயன்படுகிைது. கிளிக், இரடசடக் கிளிக், வைது 
கிளிக், இழுத்து விடு தபொன்ைசவ, சுடடியின் சிை 
்ையல்பொடுகள் ஆகும். 

பைவசகயொன சுடடிகள்  உள்ளன, அசவ 
இயந்திரவியல் (Mechanical) சுடடி, ஒளியியல் 
சுடடி (Optical Mouse ), தைைர் (Laser) 
சுடடி, ஏர் சுடடி (Air Mouse) 3D சுடடி , 
்தொடுபபுைன்(Tactile) சுடடி , ஏர்்கொ்னொமிக் 
சுடடி (Ergonomic Mouse), தகமிங சுடடி 
(Gaming Mouse).  
(3) வருடி(Scanner): கணிப்பொறியின் 

நி ச ன வ க த் தி ல்  

தநரடியொகத் தகவசை 

உள்ளிட வருடிகள் 

பயன்படுத்தபபடுகின்ைன. 

இந்தக் கருவி ஒரு "உைர் படம் 1.5 வருடி

உஙகளுக்கு ்தரியுமைொ?

சுடடிசயக் கண்டுபபிடுத்தது யொர்?

 இன்சைக்கு நொம் 

ப ய ன் ப டு த் து ம் 

கணிப்பொறியின் சுடடிசய, 

டக்ளஸ எங்கல்பர்ட 
(Douglas Engelbart) 

என்பவர் பில் இஙகிலீஸ 

(Bill English) என்பவரின் 

உதவியுடன் 1960 இல் 

கண்டுபிடித்தொர். பின்னர் 1970 ஆம் ஆண்டு 

நவம்பர் 17 ஆம் தததி அன்று அதற்குக் 

கொபபுரிமைம் வழஙகபபடடது.
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இருக்கும். திசரயில் 

இ ய க் க ங க ச ள ச் 

் ை ய ல் ப டு த் து வ த ற் கு ப 

பயனர் பல்தவறு 

திசைகளில் பந்சதச் 

சுழற்றுவொர்.

(6) விழித்திசர வருடி (Retinal Scanner): 

விழித்திசர  வருடி என்பது  ஒரு உயிரளசவயியல் 

(biometric) நுடபத்தில் ்ையல்படும் கருவி ஆகும். 

இது ஒரு நபரின் விழித்திசர இரத்த நொளஙகளின் 

தனிபபடட வடிவஙகசளப பயன்படுத்துகிைது.  

படம் 1.8  விழித்திசர வருடி
(7) ஒளிப தபனொ (Light Pen) : ஒளிப தபனொ 
என்பது ஒரு தபனொ தபொன்ை வடிவம் ்கொண்ட 
சுடடிக்கொடடும் கருவி, 
அது  திசரயகத்துடன் 
இசணக்கபபடும். ஒளிப 
தபனொவின் முசனயில் 
ஒரு ஒளி உணர்திைன் 
( l i g h t - s e n s i t i v e ) 
்கொண்ட ்பொருள் 
்பொருத்தபபடடுள்ளது, அது திசரயில் இருந்து 
்வளிச்ைத்சதக் கண்டறிந்து தபனொவின் 
இடத்சத அசடயொளம் கொணக் கணிப்பொறிக்கு 
உதவுகிைது.  ஒளிப தபனொக்கள் திசரயில் 
தநரடியொக வசரயும் தன்சமை ்கொண்டசவ, 
ஆனொல் இது பயன்படுத்தக்  கடினமைொனது 
தமைலும் துல்லியமைொக வசரவதற்கு 
துசணபுரிவதில்சை.

8) ஒளிவழி எழுத்து படிபபொன் 
(Optical Character Reader) :

இது  கொகிதத்தில் 
அச்சிடபபடட  அல்ைது 
எழுதபபடட எழுத்துகசளக் 
கண்டறிகிைது. இசதப 
பயன்படுத்திப பயனர் ஒரு 
புத்தகத்தில் இருந்து ஒரு 

படம் 1.9  ஒளிப  தபனொ

படம் 1.10  ஒளிவழி 

எழுத்து படிபபொன்

பக்கத்சத வருட முடியும். கணிப்பொறி பக்கத்தில் 
உள்ள எழுத்துகள் மைற்றும் நிறுத்தற்குறிகசள 
உணர்ந்து, தைமித்துக் ்கொள்ளும். வருடபபடட 
ஆவணத்சதச் ்ைொற்்ையலி மூைம் பதிபபொய்வு 
்ைய்யைொம்.

(9) படசடக் குறியீடு / கியூ. ஆர் படசட படிபபொன் 
(Bar Code / QR Code Reader) :  படசடக் 
குறியீடு என்பது ்வவதவறு தடிமைன் வரிசையில் 
அச்சிடபபடும் ஒரு வடிவம் 
ஆகும். படசட குறியீடடு 
படிபபொன், படசடக் 
குறியீடசடப படித்து 
அவற்சை மின் 
துடிபபுகளொக (electric 
pulses) மைொற்றி 
க ணி ப ் ப ொ றி 
்ையைகத்திற்கு அனுபபும் ஒரு கருவியொகும். 
கணிப்பொறியில் தகவசை விசரவொகவும் 
பிசழயின்றி பதிவு ்ைய்யவும் இது பயன்படுகிைது. 

கியூ.ஆர் (Q.R. – Quick Response) குறியீடொனது, 
இரு பரிமைொண படசடக் குறியீடொகும், இது ஒரு 
தகமைரொ மூைம் படிக்கபபடட படத்சத ் ையல்படுத்த  
உணர்த்துகிைது.

(10) குரல் உள்ளீடடு  ைொதனம் (Voice Input 
Systems) : நுண்தபசி 
ஒரு குரல் உள்ளீடு 
ை ொ த ன மை ொ க ச் 
்ையல்படுகிைது. இது 
குரல் தரசவப ்பற்று 
க ணி ப ் ப ொ றி க் கு 
அ னு ப பு கி ை து . 
நு ண் த ப சி யு ட ன் , 
த ப ச் சி ச ன 
உணர்ந்து்கொள்ளும் ்மைன்்பொருசளப 
பயன்படுத்திக் கணிப்பொறிக்கு உள்ளிடபபடும் 
தகவலுக்கொன முற்றிலும் புதிய அணுகுமுசைசய 
வழஙகுகிைது .

(11) இைக்கவசக 
தகமைரொ (Digital 
Camera): இந்த ைொதனம் 
இைக்க (digital) வடிவில்  
தநரடியொகப படஙகசள 
எடுக்கிைது. இது சிசிடி 
( மி ன் த ன ற் ை ப ப ட ட 
இசண ைொதனம்) – CCD 
(Charged Coupled Device) எனும் மின்னணு 
சில்லு (Electronic chip)-சவ பயன்படுத்துகிைது. 

படம் 1.11  படசடக் 
குறியீடு படிபபொன்

படம் 1.12 குரல் 

உள்ளீடடு ைொதனம்

படம் 1.13 
இைக்கவசக தகமைரொ

படம் 1.7 டிரொக் பந்து
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ஒளி வில்சை (lens) மூைம் ்வளிச்ைம் சில்லுவின் 
மீது விழும்தபொது ஒளிக்கதிர்கள் 
இைக்கமுசைக்கு மைொற்ைபபடுகிைது.

(12) ்தொடு திசர (Touch Screen):  ்தொடுதிசர 
என்பது ஒரு கொடசி ைொதனம். 
இது பயனர் கணிப்பொறியுடன் 
ஊடொடுவதற்கு விரசைப 
பயன்படுத்த அனுமைதிக்கிைது.  
ஒரு வசரகசை பயனர்  
இசடமுகத்தில் (GUI) 
உைவுவதற்கு, சுடடி அல்ைது 
விசைபபைசகக்கு மைொற்ைொகத் 
்தொடு திசர பயன்படுகிைது.  
கணிப்பொறி மைற்றும் மைடிக்கண்ினி, திசரயகம்,  
ஸமைொர்ட சகதபசிகள், தடபைடஸ (tablets), 
பணபபதிதவடுகள் (cash registers) மைற்றும் தகவல் 
கணிப்பொறியகம் (information kiosks) தபொன்ை 
பல்தவறு வசகயொன ைொதனஙகளில் ்தொடு திசர 
பயன்படுத்தபபடுகின்ைன. சிை ்தொடு திசரகள் 
்தொடு உணர் திைசன உள்ளிடுவதற்குப பதிைொக 
ஒரு விரலின் இருபசப உணர, அகச்சிவபபு 
பிம்பஙகளின் ஒரு கடடத்சதப பயன்படுத்துகின்ைன.

(13) விசை (Keyer):  ஒரு விசை என்பது சகயொல் 
ைமிக்சஞை ்ைய்வதற்கொன ஒரு ைொதனமைொகும். இது 
ஒன்று அல்ைது 
அதற்கு தமைற்படட 
நிசைமைொற்றி (switch)-
கசளக் ்கொண்டு 
அழுத்துவதன் மூைம்   
்ையல்படுகிைது.  முழு 
அளவு விசைபபைசக 
தபொல் அல்ைொமைல், நவீன விசை ஏரொளமைொன 
நிசைமைொற்றிகசளக் ்கொண்டிருக்கும்.  
்பொதுவொக, இந்த எண்ணிக்சக 4 மைற்றும் 50க்கு 
இசடயில்  இருக்கும். விசையில் “எந்�ப் 
பலம்கயும் இல்மல” (“no board”) என்ை 
கருத்தில்தொன் விசை ஒரு விசைபபைசகயிலிருந்து 
மைொறுபடுகிைது, ஆனொல் விசைகள் ஒரு 
குழுக்களொக அசமைக்கபபடடுள்ளது.

்வளியீடடு ைொதனஙகள் :

(1) திசரயகம் (Monitor)
 தகவசைத் திசரயில் கொடடப ்பொதுவொகப 
பயன்படுத்தபபடும் ்வளியீடடு ைொதனம் திசரயகம் 
ஆகும். இது ் தொசைக்கொடசி ் படடிசயப தபொன்ைது. 
திசரயகத்தில் படஙகள் பிகதசல்ஸ் (PIXELS) 
எனபபடும் படக் கூறுகளுடன் உருவொக்கபபடுகிைன.   

படம் 1.14 ்தொடு 
திசர

படம் 1.15 விசை

படம் 1.16  திசரயகம்

ஒதர வண்ணமுசடய 
திசரயகம் கருபபு மைற்றும் 
்வள்சள நிைத்தில் 
கொடடுகிைது. வண்ணத் 
திசரயகம் பை நிைஙகளில் 
கொடடுகிைது. சிஆர்டி(கத்ததொட 
தர டியூப)- CRT (Cathode 
Ray tube),  எல்சிடி (லிக்விட 
கிரிஸடல் டிஸபிதள)- LCD 
(Liquid Crystal Display) 
மைற்றும் எல்ஈ டி(சைட 
ஏமிடடிங சடதயொடகள்)- LED (Light Emitting 
Diodes) தபொன்ை பல்தவறு வசகயொன திசரயகஙகள் 
கிசடக்கின்ைன. திசரயகம் தகவசை விஜிஏ 
(ஒளிஉரு வசரபட வரிசை)-VGA (Video Graphics 
Array) மூைம் திசரயில் கொடடுகிைது. விசைபபைசக 
திசரயகத்துடன் ் தொடர்பு ் கொள்ள ஒளிஉரு வசரபட 
அடசட (Video Graphics Card) உதவுகிைது. இது 
கணிப்பொறி மைற்றும் திசரயகத்தின் இசடதய 
இசடமுகமைொக ்ையல்படுகிைது.  அண்சமையில்  
மைதர்தபொர்டகள் (motherboards) வசரபட 
அடசடகசள உள்ளிசணந்ததொக வழஙகுகிைது. 

 1973 ஆம் ஆண்டு மைொர்ச் 1 ஆம் தததி 
்வளியிடபபடட ்ேரொக்ஸ ஆல்தடொ (Xerox 
Alto) என்ை கணிப்பொறி அசமைபபின் ஒரு 
பொகமைொக முதல் திசரயகம் இருந்தது.
(2) வசரவி (Plotter) :  வசரவி என்பது ஒரு 
்வளியீடுச் ைொதனம் ஆகும். இது தொள்களில்  
வ ச ர க ச ை 
்வளியீடசட அச்சிட 
பயன்படுகிைது. இது 
படஙகசள வசரய 
ஒற்சை நிைம் அல்ைது 
பை வண்ணம் 
் க ொ ண் ட 
தபனொக்கசள பயன்படுத்துகிைது.

(3) அச்சுப்பொறிகள் (Printers) : தொள்களில் 
தகவல்கசள அச்சிட அச்சுப்பொறிகள் 
பயன்படுத்தபபடுகிைது. அச்சுப்பொறிகள் இரண்டு 
முக்கியப பிரிவுகளொகப பிரிக்கபபடுகிைது. 

• தடடல் அச்சுப்பொறிகள் (Impact Printers)
• தடடொ அச்சுப்பொறிகள் (Non Impact 

Printers)

தடடல் அச்சுப்பொறிகள்

 இந்த வசகயில் ஒரு  சிறு கம்பி, சமை  

நொடொ (ribbon) மீது தடடி ஒரு புள்ளிசய 

படம் 1.17 வசரவி

படம் 1.18 தடடல் 
அச்சுப்பொறி 
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ஏற்படுத்தும் அல்ைது ஒரு 

முழு எழுத்சத தடடி அந்த 

எழுத்சத ஏற்படுத்தும். இந்த 

அச்சுப்பொறிகள் இயந்திர 

அழுத்தத்சதப பயன்படுத்தி  

ஒதர ைமையத்தில் பை படிகள் 

எடுக்க வசக ்ைய்கிைது.  

வரி அச்சுப்பொறி மைற்றும்  வரிபுள்ளி அச்சுப்பொறி 

ஆகியசவ தடடல் வசகக்கு எடுத்துக்கொடடுகள் 

ஆகும்.

 புள்ளி  அச்சுப்பொறி (Dot Matrix Printer) 
ஒரு குறிபபிடட எண்ணிக்சகயிைொன ்ைருகி 
அல்ைது கம்பிகசளப பயன்படுத்தி அச்சிடுகிைது. 
ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒரு சிறிய உதைொகக் கம்பி 
மூைம் உருவொக்கபபடுகிைது. இது ஒரு சிறிய 
மின்கொந்தம் அல்ைது வரிச் சுருள் ைக்திசயச் 
்ையல்படுத்தி தநரடியொகதவொ அல்ைது 
்நம்புதகொல்களொதைொ ்ையல்படுகிைது.  இதில் 
்பொதுவொக ஒரு தநரத்தில் ஒரு வரி உசரசய 
மைடடுதமை அச்சிட முடியும்.  இந்த  அச்சுப்பொறிகளின்,  
அச்சிடும் தவகம் 30 முதல் 1550 சிபிஎஸ (CPS - 
Character Per Second) வசர தவறுபடுகிைது.

 வரிபுள்ளி அச்சுப்பொறிகள் (Line Matrix 
Printer) அச்சிடுவதற்கு நிசையொன அச்சு 
தசைகசளக் (print head) ்கொண்டுள்ளது. 
அடிபபசடயில், இது ஒரு பக்க அளவிைொன 
புள்ளிகசள அச்சிடுகிைது. ஆனொல் இது 
புள்ளிகளின் அச்சிடும் தகொடுகள் மூைம் ஒரு வரி 
உசரசய உருவொக்குகிைது.  வரி அச்சுப்பொறிகள் 
வினொடிக்கு 1000 க்கு தமைற்படட வரிகசள (Lines 
Per Minute) அச்சிடும் திைன் ்கொண்டது. இதன் 
விசளவொக ஒரு மைணிதநரத்திற்கு 
ஆயிரக்கணக்கொன பக்கஙகள் அச்சிடபபடும். 
இந்த வசக அச்சுப்பொறிகளும் இயந்திர 
அழுத்தத்சதப பயன்படுத்துவதொல்  ஒதர 

ைமையத்தில் பை படிகள் எடுக்க வசக ்ைய்கிைது.

தடடொ அச்சுப்பொறிகள் (Non-Impact Printers)
 இந்த வசக 
அ ச் சு ப ் ப ொ றி க ள் 
அச்சிடுவதற்டு தடடும் 
( s t r i k i n g ) 
ப ொ க ங க ச ள ப 
பயன்படுத்துவதில்சை. 
இது தைைர் மைற்றும் 
நி ச ை மி ன் த ன ொ ட ட 

படம் 1.19 தைைர் 

அச்சுப்பொறி 

ஒதர வண்ணமுசடய 
திசரயகம் கருபபு மைற்றும் 
்வள்சள நிைத்தில் 
கொடடுகிைது. வண்ணத் 
திசரயகம் பை நிைஙகளில் 
கொடடுகிைது. சிஆர்டி(கத்ததொட 
தர டியூப)- CRT (Cathode 
Ray tube),  எல்சிடி (லிக்விட 
கிரிஸடல் டிஸபிதள)- LCD 
(Liquid Crystal Display) 
மைற்றும் எல்ஈ டி(சைட 
ஏமிடடிங சடதயொடகள்)- LED (Light Emitting 
Diodes) தபொன்ை பல்தவறு வசகயொன திசரயகஙகள் 
கிசடக்கின்ைன. திசரயகம் தகவசை விஜிஏ 
(ஒளிஉரு வசரபட வரிசை)-VGA (Video Graphics 
Array) மூைம் திசரயில் கொடடுகிைது. விசைபபைசக 
திசரயகத்துடன் ் தொடர்பு ் கொள்ள ஒளிஉரு வசரபட 
அடசட (Video Graphics Card) உதவுகிைது. இது 
கணிப்பொறி மைற்றும் திசரயகத்தின் இசடதய 
இசடமுகமைொக ்ையல்படுகிைது.  அண்சமையில்  
மைதர்தபொர்டகள் (motherboards) வசரபட 
அடசடகசள உள்ளிசணந்ததொக வழஙகுகிைது. 

 1973 ஆம் ஆண்டு மைொர்ச் 1 ஆம் தததி 
்வளியிடபபடட ்ேரொக்ஸ ஆல்தடொ (Xerox 
Alto) என்ை கணிப்பொறி அசமைபபின் ஒரு 
பொகமைொக முதல் திசரயகம் இருந்தது.
(2) வசரவி (Plotter) :  வசரவி என்பது ஒரு 
்வளியீடுச் ைொதனம் ஆகும். இது தொள்களில்  
வ ச ர க ச ை 
்வளியீடசட அச்சிட 
பயன்படுகிைது. இது 
படஙகசள வசரய 
ஒற்சை நிைம் அல்ைது 
பை வண்ணம் 
் க ொ ண் ட 
தபனொக்கசள பயன்படுத்துகிைது.

(3) அச்சுப்பொறிகள் (Printers) : தொள்களில் 
தகவல்கசள அச்சிட அச்சுப்பொறிகள் 
பயன்படுத்தபபடுகிைது. அச்சுப்பொறிகள் இரண்டு 
முக்கியப பிரிவுகளொகப பிரிக்கபபடுகிைது. 

• தடடல் அச்சுப்பொறிகள் (Impact Printers)
• தடடொ அச்சுப்பொறிகள் (Non Impact 

Printers)

தடடல் அச்சுப்பொறிகள்

 இந்த வசகயில் ஒரு  சிறு கம்பி, சமை  

நொடொ (ribbon) மீது தடடி ஒரு புள்ளிசய 

படம் 1.17 வசரவி

படம் 1.18 தடடல் 
அச்சுப்பொறி 

(electrostatic) ்தொழில்நுடபத்சதப  
பயன்படுத்துகிைது.  இந்த அச்சுப்பொறிகள் தடடல் 
அச்சுப்பொறிகசளவிட தவகம் மைற்றும் தரத்தில்  
சிைந்தது. சமைபபீச்சு (Inkjet) அச்சுப்பொறி மைற்றும்  
தைைர் (Laser) அச்சுப்பொறி ஆகியசவ தடடொ 
வசகக்கு எடுத்துக்கொடடுகள் ஆகும்.  

தைைர் (Laser) அச்சுப்பொறி:

 தைைர் (Laser) அச்சுப்பொறிகள் 
்பரும்பொலும் படி்யடுபபொன் (photocopiers) 
பயன்படுத்தும் ஒத்த ்தொழில்நுடபத்சததய  
பயன்படுத்துகிைது. அச்சுப்பொறியின் உள்தள ஒரு 
உருசள (drum) முழுவதும் தைைர் கதிர் முன்னும் 
பின்னுமைொக வருடும் தபொது ஒரு நிசையொன மின்ைொரம் 
ஒரு வடிவத்சத உருவொக்குகிைது. இது வசரகசைப 
படஙகசளத் திைன்பட உருவொக்குகிைது.  தைைர் 
அச்சுப்பொறியின் முக்கியச் சிைபபியல்புகளில் 
ஒன்று அவற்றின் ் தளிவுதிைன் (resolution) ஆகும் 
- ஒரு அஙகுைத்திற்கு எத்தசன புள்ளிகள் (DPI) 
என்பது 1200 dpi க்கு கிசடக்கக்கூடிய 
்தளிவுதிைன் வரம்பு, ஏைக்குசைய  ஒரு நிமிடத்திற்கு 
100 பக்கஙகசள அச்சிடைொம் (PPM – Pages Per 
Minute).
சமைபபீச்சு அச்சுப்பொறிகள் (Inkjet Printers) :
 சமைபபீச்சு அச்சுப்பொறிகள் கருஞ்சிவபபு 
(Magenta), மைஞ்ைள்(Yellow) மைற்றும் சியொன்(Cyan) 
உள்ளடக்கிய சமைகுபபிசயப பயன்படுத்தி வண்ண 
ைொயசை (color tones) உருவொக்குகிைது.  ஒரு நிை 
வண்ணத்தில் (monochrome) அச்சிடுவதற்கு 
கருபபு (black) 
ச மை கு ப பி ச ய 
ப ய ன் ப டு த் து கி ை து . 
ச மை ப பீ ச் சு 
அச்சுப்பொறிகள்  ஒரு 
கொகிதத் தொளில் 
மின்னூடடம் ்பற்ை 
சமைசயத் ்தளிபபதன் மூைம் ்ையல்படுகிைது.  
இதன் அச்சிடும் தவகம் ்பொதுவொக ஒரு 
நிமிடத்திற்கு 1 முதல் 20 பக்கஙகசள அச்சிடும் 
(PPM – Pages Per Minute).
 சமைபபீச்சு அச்சுப்பொறிகள்,  ்வபபம் 
மூைம் மின்கைன் சூடொக்குவதொல் சமை கொகிதத்தில் 
குமிழிகளொக (bubbles) ்தளிக்கபபடும் 
்தொழில்நுடபத்சத அல்ைது தசகவுமின்ைொரத்சத 
(piezoelectricity)பயன்படுத்தி மின்சுற்றுகள் 
மூைம் கடடுபபடுத்தபடும் சிறிய மின்தனொடடஙகள் 
்ேட தவகத்தில், அச்சுப்பொறியின் உள்தள 

படம் 1. 20 சமைபபீச்சு 
அச்சுப்பொறி 
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சமைசயப பரபபுகின்ைன.

ஒலி்பருக்கிகள் (Speakers): ஒலி்பருக்கிகள் குரல் 
ஒலிசய (audio) 
்வளியிடுகிைது. தபச்சு 
இ ச ண ப ப ொ க் க ம் 
் மை ன் ் ப ொ ரு ச ள 
ஒ லி ் ப ரு க் கி யு ட ன் 
பயன்படுத்திக் கணிப்பொறி 
குரல் ்வளியீடசட வழஙக 
முடியும். விமைொன நிசையஙகள், பள்ளிகள், வஙகிகள், 
இரயில் நிசையஙகள் தபொன்ை பை இடஙகளில் இது 
மிகவும் ்பொதுவொனதொக உள்ளது.

பல்லூடகப படவீழ்த்தி (Multimedia Projector):  
பல்லூடகப படவீழ்த்தி, 
கணிப்பொறி திசரயக 
்வளியீடசடப ்பரிய 
திசரயில் திசரயிடப 
ப ய ன் ப டு கி ன் ை து . 
இ ச வ க ள்  
வ கு ப ப ச ை க ளி ல் 
அல்ைது கூடட அரஙகுகளில் விளக்கக்  
கொடசிகசளக் கொடசிபபடுத்தப 
பயன்படுத்தபபடுகின்ைன.

1.6  கணிப்பொறிசயத் ்தொடஙகுதல் 
(Booting)

 ஒரு கணிப்பொறிசய இயக்கும் 

அடிபபசட ்மைன்்பொருள் “இயக்க அமைப்பு” 
(OS - Operating System) ஆகும்.  ஒரு 

கணிப்பொறி ்தொடஙகும் தபொது அதன் 

முதன்சமை நிசனவகத்தில் (RAM) எந்தத் 

தகவல்களும் இருக்கொது. அதத தநரத்தில், 

அதன் “படிக்க மைடடும் நிசனவகத்தில்” (ROM 
– Read Only Memory) ஏற்கனதவ எழுதபபடட 

“மின் இமைப்பில் சுய ஆய்வு” (POST - 
Power On Self Test)  என்ை நிரல் முதலில் 

இயஙகத் ்தொடஙகும். இந்த நிரல் 

கணிப்பொறியில் இசணக்கபபடடுள்ள 

அசனத்துப புைக்கருவிகளும் (முதன்சமை 

நிசனவகம், விசைபபைசக, திசரயகம் 

தபொன்ை), இயஙகும் நிசையில் உள்ளதொ என 

ஆய்வு ் ைய்யும். அசனத்தும் ைரியொன நிசையில் 

இருந்தொல் மைடடுதமை, ்தொடர்ந்து “அடிபபசட 

உள்ளீடடு-்வளியீடடு முசைசமை”- (BIOS-
Basic Input Output System) சய இயக்கும். 

படம் 1. 21 
ஒலி்பருக்கிகள்

இந்தச் ்ையல்முசை “த�ொடங்கு�ல்” (Booting) 

என அசழக்கபபடுகின்ைது. அதன் பின்னர், 

Boot Strap Loader என்ை நிரல், “இயக்க 

அசமைபபு” ்மைன்்பொருசள வன்வடடிலிருந்து, 

முதன்சமை நிசனவகத்திற்கு அனுபபுகின்ைது.  

இபதபொது கணிப்பொறி திசரயில், நமைது 

கணிப்பொறியில் நிறுவபபடடுள்ள இயக்க 

அசமைபபு ்மைன்்பொருள் (விண்தடொஸ / லினக்ஸ 

அல்ைது தவறு ஏததனும் ஒரு இயக்க அசமைபபு) 
இயஙக ்தொடஙகும். 

 ஒரு கணிப்பொறியில் இரண்டு வசகயொன 
“்தொடஙகுதல்” (Booting) முசைகள் உள்ளன.  
அசவ 

(1) தண் ்தொடக்கம் (Cold booting) 

(2)  உடன் ்தொடக்கம் (Warm booting). 

1. தண் ்தொடக்கம் (Cold booting) 

 ஒரு கணிப்பொறிசய முதன்முதலில் 

்தொடஙகுவசதத் தண் ்தொடக்கம் அல்ைது வன் 

்தொடக்கம் (Hard booting) எனைொம். இந்தத் 

்தொடக்க முசையில், பயனர் மின் இசணபசபத் 

்தொடஙகும் தபொது, படிக்க மைடடும் நிசனவகத்தில் 

(ROM) உள்ள ்தொடஙகுதல் நிரல் இயஙகத் 

்தொடஙகும்.

2.  உடன் ்தொடக்கம் (Warm booting)

 இயஙகிக் ்கொண்டிருக்கும் ஒரு 

கணிப்பொறிசய ஏததனும் ஒரு சூழலில் அதன் 

இயக்கத்சத நிறுத்தி மீண்டும் ்தொடஙகுதசை 

உடன் ்தொடக்கம் அல்ைது ்மைன் ்தொடக்கம் 

(Soft booting) எனைொம். இந்த முசையில், 

கணிப்பொறி “தண் ்தொடக்க முசையில்” 

்தொடஙகியது தபொல் அசனத்துப 

புைக்கருவிகளின் இசணபசப உறுதி ்ைய்து 

்தொடஙகுவதில்சை. தமைலும், இந்த ்தொடக்க 

முசையில் முதன்சமை நிசனவகத்தில், முந்சதய 

இயக்கத்தின் தபொது பயன்படுத்தபபடட 

தகவல்கள் முசையொக இரண்டொம் நிசை 

நிசனவகத்திற்கு மைொற்ைபபடொத நிசை 

ஏற்படுவதொல், தகவல்கள் அழியும் நிசையும், 

கணிப்பொறியின் இயக்க அசமைபபு பழுதசடயும் 

நிசையும் ஏற்படும்.

படம் 1.22 பல்லூடகப 
படவீழ்த்தி
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நிசனவில் ்கொள்ள தவண்டிய குறிபபுகள்:

• நமைது அன்ைொட வொழ்வில், நம்சமைச் சுற்றி 
எல்ைொ இடஙகளிலும், கணிப்பொறிகள் நீஙகொ 
இடம் ்பற்றுள்ளன.

• கணிப்பொறி என்பது, ்கொடுக்கபபடட 
கடடசளகசள உள்ளீடொகப ்பற்று, 
அதிதவகமைொகச் ்ையல்படடு, விரும்பிய 
்வளியீடசட வழஙகும் ஒரு மின்னணு 
ைொதனம் ஆகும். 

• கணிப்பொறியின் வளர்ச்சிசயப பல்தவறு 
நிசைகளின் அடிபபசடயில் ஆறு ்வவதவறு 
தசைமுசைகளொகப பிரிக்கைொம்.

• கணிப்பொறி என்பது ்மைன்்பொருள் மைற்றும் 
வன்்பொருளின் கைசவயொகும்.

• வன்்பொருள்  என்பது கணிப்பொறியின் 
பருப்பொருள்களொகும்.

• உள்ளீடடகத்சதப பயன்படுத்தி 
கணிப்பொறிக்கு எந்த்வொரு தரசவயும் 
்கொடுக்கைொம்.

• சமையச்்ையைகம் என்பது கடடசளகசள 
்ையல்படுத்துவதற்கு பயன்படுகிைது.

• கணித ஏரணச் ்ையைகம் (ALU), ஆனது 
சமையச்்ையைகத்தின் (CPU) ஒரு பகுதியொகும்,  
தரவுகளில் பல்தவறு கணிபபீடடு 
்ையல்பொடுகள்  இதில்  நிகழ்த்தபபடுகிைது.  

• சமையச்்ையைகம், நிசனவகம் மைற்றும் உள்ளீடு /  
்வளியீடு ைொதனஙகளுக்கு இசடயில் 
தரசவக் கடடுபபொடடகம் கடடுபபடுத்துகிைது.

• பயனர்கள் புரிந்து ்கொள்ளக்கூடிய வசகயில் 
தகவசைத் ்தரிவிக்கும் எந்த்வொரு 
வன்்பொருளும்  ஒரு ்வளியீடடகம்  ஆகும்.

• முதன்சமை நிசனவகம் மைற்றும் இரண்டொம் 
நிசை நிசனவகம் ஆகிய இருவசக 
நிசனவகஙகள் உள்ளன 

• தண் ்தொடக்கம் (Cold booting) மைற்றும்  
உடன் ்தொடக்கம் (Warm booting) ஆகிய 
இரண்டு வசகயொன “த�ொடங்கு�ல்” 
(Booting) முசைகள் உள்ளன.

மைொணவர் ்ையற்பொடுகள்
1. கணிப்பொறியின் வசககசள விளக்குக.

2. கணிப்பொறியின் மைதர்தபொர்ட-களின் 
்பயர்கசளத் தருக. தமைலும் 1993, 1995, 
2005, 2008 மைற்றும் 2016 ஆண்டுகளில் 
பயன்பொடடில் இருந்த முதன்சமை 
நிசனவகத்தின் (RAM) ்கொள்ளளசவத் 
தருக.

3. இந்தப பொடபபகுதியில் விளக்கபபடொத 
ஏததனும் இரண்டு உள்ளீடடு, ்வளியீடடு 
ைொதனஙகசளக் குறிபபிடுக.

்ையல்பொடு

மைதிபபொய்வு

பகுதி - அ 

ைரியொன விசடசய 

ததர்ந்்தடுத்து எழுதுக:

1. முதல் தசைமுசை 

க ணி ப ் ப ொ றி க ளி ல் 

ப ய ன் ப டு த் த ப ப ட ட 

பகுதிப்பொருள்

 (அ) ்வற்றிடக் குழல்

 (ஆ) திரிதசடயகம்

 (இ) ஒருஙகிசணந்தச் சுற்றுகள்

 (ஈ) நுண்்ையலிகள்

2. தற்கொலிக நிசனவகம் எது?

 (அ) ROM  (ஆ) PROM

 (இ) RAM  (ஈ) EPROM

3. ்வளியீடடு ைொதனத்சத அசடயொளம் 
கொண்க.

 (அ) விசைபபைசக (ஆ) நிசனவகம்

 (இ) திசரயகம்  (ஈ) சுடடி

4. உள்ளீடடு ைொதனத்சத அசடயொளம் 
கொண்க 

 (அ) அச்சுப்பொறி (ஆ) சுடடி

 (இ) வசரவி  (ஈ) படவீழ்த்தி 
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5. கடடிட வசரபடத் திடடம்,  பிளக்ஸ 

அடசட தபொன்ைவற்சை அச்சிடப 

பயன்படும் ்வளியீடடு ைொதனம் எது?

 (அ) ்வபப அச்சுப்பொறி

 (ஆ) வசரவி 

 (இ) புள்ளி அச்சுப்பொறி 

 (ஈ) சமைபீச்சு அச்சுப்பொறி 

6. ஏ.டி.எம் இயந்திரஙகளில், 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது 

பயன்படுத்தபபடுகிைது?

 (அ) ்தொடுதிசர  (ஆ) திசரயகம்  

(இ) ஒலி ்பருக்கி (ஈ) அச்சுப்பொறி

7. ஒரு கணிப்பொறி  மீண்டும் ்தொடஙகும் 

தபொது எந்த வசகயொன ்தொடஙகுதசைப 

பயன்படுத்துகிைது.

 (அ) உடன் ்தொடக்கம்

 (ஆ) தண் ்தொடக்கம்

 (இ) ்தொடு ்தொடக்கம்

 (ஈ) ்மைய் ்தொடக்கம்

8. POST – ன் விரிவொக்கம்.

 (அ) Post on self Test
 (ஆ) Power on Software Test 

 (இ) Power on Self Test
 (ஈ) Power on Self Text

9. கீழ்வருவனவற்றுள் எது ஒரு முதன்சமை 

நிசனவகமைொகும்?

 (அ) ROM  (ஆ) RAM

 (இ) Flash drive  (ஈ) Hard disk

10. எந்த கணிப்பொறி தசைமுசையில் 

ஒருஙகிசணந்த சுற்றுகள் 

பயன்படுத்தபபடடது?

  (அ) முதைொம்  (ஆ) இரண்டொம்

 (இ) மூன்ைொம்  (ஈ) நொன்கொம்

பகுதி - ஆ 

குறு வினொக்கள்:

11. கணிப்பொறி என்ைொல் என்ன?

12. தரவு மைற்றும் தகவல் தவறுபடுத்துக.

13. சமையச் ்ையைகத்தின் (CPU) பகுதிகள் 

யொசவ?

14. கணித ஏரணச் ்ையைகத்தின் (ALU) 

்ையல்பொடு யொது?

15. கடடுபபொடடகத்தின் ்ையல்கசள 

எழுதுக?

16. நிசனவகத்தின் ்ையல்பொடு யொது?

17. உள்ளீடடகம் மைற்றும் ்வளியீடடகம் 

தவறுபடுத்துக. 

18. முதன்சமை நிசனவகம் மைற்றும் இரண்டொம் 

நிசை நிசனவகம் தவறுபொடு யொது?

பகுதி - இ

சிறு வினொக்கள்:

19. கணிப்பொறியின் தன்சமைகள் யொசவ?

20. கணிப்பொறியின் பயன்பொடுகசள 

எழுதுக.

21. உள்ளீடடு ைொதனஙகள் என்ைொல் என்ன? 

இரண்டு எடுத்துக்கொடடுகள் தருக.

22. ஏததனும் மூன்று ்வளியீடடு 

ைொதனஙகசள விளக்குக?

23. ஒளியியல் சுடடி மைற்றும் தைைர் சுடடி 

தவறுபடுத்துக 

24. தடடல் வசக அச்சுப்பொறிசயப பற்றி 

சிறுகுறிபபு வசரக.

25. ஆைொவது தசைமுசையின் 

தன்சமைகசளப பற்றி சுருக்கமைொக 

எழுதுக.

26. திசரயகத்தின் குறிபபிடத்தக்க 

சிைபபியல்புகசளப பற்றி எழுதுக.
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பகுதி - ஈ 

்நடு வினொக்கள்:

27. ஒரு கணிப்பொறியின் அடிபபசட 

பொகஙகசளத் ்தளிவொன 

விளக்கபபடத்துடன் விளக்கு. 

28. கணிப்பொறியின் பல்தவறு 

தசைமுசைகசள விளக்குக.

29. பின்வருபவற்சை விளக்குஙகள்

  அ) சமைபபீச்சு அச்சுப்பொறி 

 ஆ) பல்லூடகப படவீழ்த்தி

 இ) படசடக் குறியீடு / QR  குறியீடு 

படிபபொன்

நூற்படடியல்: 
(1) கணிப்பொறிகளின் அடிபபசடகள் -  

வி. ரொேரொேன் - PHI பிரசுரஙகள்

(2) கணிப்பொறி அறிவியல் பொடபபுத்தகம் - 
NCERT, புது தில்லி

இசணய வளஙகள்: 

(1) www.wikipedia.org
(2)  https ://www.computerhope.com/

j a r g o n / c / c o m p u t e r. h t m

நிகழ் ஆய்வு

 தவகம், நிசனவகம், அளவு, மின்ைொர நுகர்வு 

மைற்றும் பிை அம்ைஙகசளக் கருத்தில் ்கொண்டு 

கடந்த கொை மைற்றும் தற்தபொசதய பல்தவறு 

கணிப்பொறிகசள ஒபபிடடு ஒரு ஆய்வு தயொர் ் ைய்க.

்ைொற்களஞ்சியம்

கணிப்பொறி - Computer
கணிப்பொறி என்பது ஒரு மின்னணு ைொதனம், அதற்கு வழஙகபபடட 

கடடசளகளின் படி உள்ளீடசடப ்பற்று அசதச் ்ையல்படுத்தி, 

ததசவயொன ்வளியீடசட மிக தவகமைொகக் ்கொடுக்கிைது.

்வற்றிடக்குழல்-
Vacuum tube

்வற்றிடக் குழல்கள் எ்ைக்டரொன் ஓடடத்சதக் கடடுபபடுத்த 

மின்சுற்றுகசளக் ்கொண்டுள்ளன, ஆரம்பகொைக் கணிப்பொறிகளில்  ஒரு 

நிசைமைொற்றி அல்ைது ஒரு ்பருக்கியொகப பயன்படுத்தபபடடன.

தி ரி த ச ட ய க ம் - 
Transistors

திரிதசடயகம் ("பரிமைொற்ை எதிர்பபொற்ைல்") அசர கடத்திகளொல் 

உருவொக்கபபடுகிைது. இது  மின்னழுத்த அளசவக் கடடுபபடுத்த ஒரு 

மின்னணு ைமிக்சஞையின் ்பருக்கம் / பண்தபற்ைம் அல்ைது நிசைமைொற்றி 

ஆகியவற்றிற்கொகப பயன்படுத்தபபடுகிைது.

துசளயிடட அடசட  
-Punched cards 

(Hollerith) அடசடகள் என அசழக்கபபடும் துசளயிடட அடசடகள் 

கொகித அடசடகள் ஆகும். பை துசளயிடபபடட அல்ைது சிறு துசளயிடட 

அடசடகளில் தரசவக் குறிக்கக் சக அல்ைது இயந்திரம் 

பயன்படுத்தபபடடது.

இயந்திர ்மைொழி - Machine 
Language

இயந்திர ்மைொழி என்பது இருநிசை இைக்கஙகள் அல்ைது பிடடுகளின் 

்தொகுபபொகும். அது கணிப்பொறி படிக்க மைற்றும் விளஙகிக்்கொள்ளப 

பயன்படுகிைது.  
்தொகுபபு ்மைொழி

assembly language
்தொகுபபு ்மைொழி என்பது ஒரு  தொழ்மைடட (low-level )  நிரைொக்க 

்மைொழியொகும்.
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ஒருஙகிசணந்த சுற்று 

Integrated Circuits 

ஐசி பை சுற்றுகள், பொசதகள், திரிதசடயகஙகள் மைற்றும் பிை மின்னணு 

கூறுகசள உள்ளடக்கிய ஒரு ்தொகுபபு ஆகும், இது ஒரு குறிபபிடட 

்ையல்பொடு அல்ைது ்தொடர்ச்சியொன ்ையல்பொடுகசளச் ்ைய்ய,  

ஒருஙகிசணந்து தவசை ்ைய்கிைது.
நு ண் க ணி ப ் ப ொ றி 

M i c r o c o m p u t e r
நுண்கணிப்பொறி ஒரு நிசையொன தனிநபர் கணிப்பொறிசய விவரிக்கப 

பயன்படுகிைது. 

உயர் நிசை ்மைொழி -High-
level languages

உயர்-நிசை ்மைொழி (High-Level Language ) என்பது ஒரு கணிப்பொறி 

நிரைொக்க ்மைொழியொகும், இது கணிப்பொறியொல் வசரயறுக்கபபடொதது, 

எளிதில் புரிந்து ்கொள்ளக்கூடிய ஒரு குறிபபிடட தவசைக்கொக 

வடிவசமைக்கபபடடது.
இயற்சக ்மைொழி 

்ையைொக்கம் -

Natural language 
processing (NLP)

இயற்சக ்மைொழி ்ையைொக்கம் (NLP - Natural Language Processing) 

என்பது ்ையற்சக நுண்ணறிவியலில்   பயன்படுத்தபபடும் ஒரு 

முசையொகும். இது மைனித ்மைொழியிலிருந்து ்பொருசளப ்பறுவதற்குப 

பயன்படுகிைது.

தரொபொடடிக்ஸ

Robotics 

1921 ஆம் ஆண்டு ஆர்யூஆர்-சர இயஙகுவதற்கொக (தரொைம்ஸ 

யுனிவர்ைல் தரொதபொஸ) RUR (Rossum's Universal Robots) இல் கதரல் 

கபீக் (Karel Capek) என்பவரொல்  “தரொதபொட“  என ்பயர் சூடடபபடடது.  

சகவழியொக அல்ைது அதன் சுற்றுபபுைத்தில்  இருந்து ்பைபபடட 

உள்ளீடுகளுக்குப பதிைளிபபதற்கொக வடிவசமைக்கபபடட கணிப்பொறி   

இயந்திரத்சத விவரிக்க இது பயன்படுகிைது.

நொதனொ ்தொழில்நுடபம்

Nanotechnology

நொதனொ  என்பது ஒரு ்பொறியியல், விஞ்ஞைொனம் மைற்றும் ்தொழில்நுடபம்   

ைொர்ந்தது ஆகும், இது இயந்திரஙகசள உருவொக்க அல்ைது தவசை 

்ைய்ய ஒரு அணு அல்ைது ஒரு மூைக்கூறு அதொவது 100 நொதனொமீடடர் 

அல்ைது அதற்கும் குசைவொனவற்றுடன் தவசை ்ைய்கிைது .

உயிரிப்பொறியியல்

Bioengineering
உயிரியல் அசமைபபுகள் மைற்றும் உயிரியல் ்தொழில்நுடபஙகள் வடிவசமைபபு 

மைற்றும் பகுபபொய்வு ் பொறியியல் ் கொள்சககள் ் பொருந்தும் ஒரு முசையொன 

்தொகுதி ஆகும்.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

• கணிப்போறிகள் தரவுகளை எவ்ோறு 
புரிந்து்கோண்டு நிளை்கத்தில் 
நேமிககின்்றை என்பளத அறிந்து 
்கோள்ளுதல்.

• பல ்ளகயோை தரவு பிரதியீடுகளையும் மறறும் 
இருநிளல கணககீடுகளையும் பறறி கற்றல். 

• பல ் ளகயோை எண்முள்றகளை ஒன்றிலிருந்து 
மற்்றோன்றுககு மோறறுதல் பறறி கற்றல்.

2.1 அறிமுகம்

 தரவு என்பதறகோை ஆஙகில ் ோரத்ளதயோை 
Data என்்ற ்ேோல் Datum என்்ற ்ேோல்லிலிருந்து 
்ந்தது, அதன் ்போருள் "்ேயல்படுத்தபபடோத மூல 
தக்ல்" (Raw facts)  என்பதோகும். தரவு என்பது 
மககள், இடஙகள் அல்லது ்போருடகளின் பல 
தக்ல்களை ்கோண்டது. 

எடுத்துககோடடு:

 ்பயர (Name), ்யது(Age), ்குபபு 
(class), மதிப்பண் (Marks) மறறும் போடம் 
(Subject) நபோன்்றள் மோறிகள் என்று 
எடுத்துக்கோள்ந்ோம். இபநபோது, இந்த 
ஒவ்்ோரு மோறியிலும் அதறகுரிய மதிபபுகளை 
இருத்திைோல், கீழககண்ட்ோறு நதோன்றும்.

Name   = Rajesh
Age  = 16
Class  = XI
Mark  = 65
Subject  = Computer Science

 படம் 2.1 தரவிறகோை எடுத்துககோடடு 

 நமநல கூ்றபபடட எடுத்துககோடடில்,  
ஐந்து மோறிகளில் இருத்தபபடட மதிபபுகள் தரவு 
எைபபடும். இந்த தரவுகள் ்ேயறபடுத்தபபடும் 
நபோது, "ரோநேஷ் ்யது 16,  பதி்ைோன்்றோம் 
்குபபில் பயின்று ்ருகின்்றோர. அ்ர 

கணிப்போறி அறிவியல் போடத்தில் 65 
மதிப்பண்களைப ்பறறுள்ைோர" என்்ற தக்ல் 
கிளடககும். 

2.2 தரவு பிரதியீடு
 கணிப்போறிகள் தரவுகளை ‘0’ (சுழியம்) 
மறறும் ‘1’ (ஒன்று) என்்ற எண்களில் 
ளகயோளுகின்்றது.  எண், எழுத்து, சி்றபபுககுறியீடு 
எை தரவு எந்த ்ளகயோக இருந்தோலும் அள் 
கணிப்போறியோல் புரிந்து்கோள்ைககூடிய ‘0’ 
(சுழியம்) அல்லது ‘1’ (ஒன்று) என்்ற எண் ்டிவில் 
மோற்றபபட ந்ண்டும். கணிப்போறிகள் 
புரிந்து்கோள்ைககூடிய 0 மறறும் 1 ஆகியள் 
இயந்திர ம�ொழி (Machine Language) எை 
அளைககபபடுகின்்றது. 0 அல்லது 1 ஆகிய இரண்டு 
எண்கள் ஆஙகிலத்தில், Binary Digits (Bit) என்று 
அளைககபபடுகி்றது. தமிழில் இள் “இருநிளல 
எண்கள்” அல்லது “இரும எண்கள்” (Binary) 
என்று அளைககபபடுகி்றது.   எைந், தரவு 
பிரதியீடுகளைப பறறி கற்றல்  கணிப்போறி கற்றலில் 
முககியோை பகுதியோகும்.  இருநிளல 
எண்கள் அதன் அைள் அடிபபளடயோக ்கோண்டு 
பல்ந்்றோக அளைககபபடுகின்்றது. அள் ்ருமோறு:

•  பிட (Bit) – இருநிளல எண்கைோை 0 அல்லது 1 
பிட எை அளைககபபடும். இது கணிப்போறி 
தரவின் அடிபபளட அலகு ஆகும். Bit என்்ற 
ஆஙகில ்ோரத்ளத Binary digit என்பதின் 
சுருககம். நிபில் (Nibble) என்பது 4 பிடடுகளின் 
்தோகுதி.

• ளபட (Byte) என்பது 8 பிடடுகளின் ்தோகுதி. 
கணிப்போறியில் நிளை்கத்ளத அைவிடு்தறகு 
அடிபபளட அலகு பைட் ஆகும்.

• வேர்டு நீளம் (Word length) என்பது ஒரு 
கணிப்போறியின் ளமய ்ேயலகத்தில் எத்தளை 
பிடடுகள் ்ேயறபடுத்தபபடும் என்பளத குறிககும். 
எடுத்துககோடடோக, ந்ரடு நீைம் – 8 பிடடுகள், 16 
பிடடுகள், 32 பிடடுகள் மறறும் 64 பிடடுகளின் 
அைவில் அளமககபபடும்  (இன்ள்றய 
கணிப்போறிகள் 32 பிடடுகள் அல்லது 64 பிடடு 
ந்ரடு நீைத்தில் ்டி்ளமககபபடுகி்றது).

போடம் 2கணினி அறிமுகம்

எண் முள்றகள்

அலகு I 
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்டரோ ளபட (1024 GB)

ஜிகோ ளபட (1024 MB)

்மகோ ளபட (1024 KB)

கிநலோ ளபட (1024 bytes)

ளபட(8 bits)

நிபில் (4 bits)

பிட
(0 or 1)

படம் 2.2 தரவுகளின் குறிபபு முள்ற

கணிப்போறி நிளை்கம் (முதன்ளம மறறும் 

இரண்டோம்நிளல நிளை்கம்)

 கணிப்போறி நிளை்கஙகள் (முதன்ளம 

மறறும் இரண்டோம்நிளல நிளை்கம்) ்போது்ோக 

கிநலோளபட (Kilobyte - KB) அல்லது ்மகோ 

ளபட (Megabyte -MB) என்்ற அைவுகளில் 

குறிபபிடபபடும். பதின்ம எண் முள்றயில் 1 கிநலோ 

என்பது 1000 என்பதோகும். அதோ்து, 103. 
இருநிளல எண் முள்றயில் 1 கிநலோ ளபட என்பது 

1024 ளபடடுகள் அதோ்து 210 ஆகும். கீநை 

்கோடுககபபடடுள்ை அடட்ளண பல்ந்று 

நிளை்க அைவுகளைக கோடடுகி்றது.
அடட்ளண 2.1 நிளை்கத்தின் அைவு

்பயர சுருககம் அைவு

கிநலோ K 2^10 = 1,024
்மகோ M 2^20 = 1,048,576
ஜிகோ G 2^30 = 1,073,741,824
்டரோ T 2^40 = 1,099,511,627,776
பீடடோ P 2^50 = 1,125,899,906,842,624
எக்ோ E 2^60 = 1,152,921,504,606,846,976
ஜீடோ Z 2^70 = 1,180,591,620,717,411,303,424

நயோடடோ Y 2^80 = 1,208,925,819,614,629,174,706,173

 ஒரு உளரயில் உள்ை எழுத்துருககளைக குறிகக பைட்டுகள் பயன்படுத்தபபடுகின்்றை. 

எழுத்துருககள் மறறும் எண்களைக குறிகக பல்ந்று குறியீடடு முள்றகள் பயன்படுத்தபபடுகின்்றது. 

இதில், ”தக்ல் பரிமோற்றத்திறகோை அ்மரிகக தரநிளல குறியீடு முள்ற” (ASCII - American Standard 
Code for Information Interchange) ்போது்ோக பயன்போடடில் உள்ை ஒரு குறிமுள்றயோகும். இந்த 

குறிமுள்றயில், 0 லிருந்து 127 ்ளரயோை இருநிளல மதிபபுகள் ஒவ்்ோரு ஆஙகில எழுத்துருள்யும் 

குறிகக பயன்படுகின்்றது. இளட்்ளிககோை ASCII குறியீடு 32. சுழியத்தின் (0) குறியீடு 48 ஆஙகில 

சிறிய எழுத்துககளுககோை குறியீடடு மதிபபுகள் 97 முதல் 122 ்ளர. ஆஙகில ்பரிய எழுத்துககளின் 

மதிபபுகள் 65 முதல் 90 ஆகும்.

2.3 பல்ந்று எண் முள்றகள்

எண் முள்றகள்

பதின்ம
(Decimal)

இருநிளல
(Binary)

எண்ணிளல
(Octal)

பதிைோறு நிளல
(Hexa Decimal)

அடிமோைம் 10
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

அடிமோைம் 2
(0,1)

அடிமோைம் 8
(0,1,2,3,4,5,6,7)

அடிமோைம் 16
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)

படம் 2.3 எண் முள்றகள்
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 எண் முள்றகள்-எண்களைக குறிககும் 

ஒரு ்ழிமுள்றயோகும். �ளடமுள்றயில் �ோம் 

பயன்படுத்தும் மிகவும் ்போது்ோை எண்முள்ற 

பதின்ம எண்முள்றயோகும்.  இள் தவிர 

இருநிளல, எண்ணிளல மறறும் பதிைோறு நிளல 

எண்முள்றகளும் பயன்போடடில் உள்ைது. 

ஒவ்்ோரு எண் முள்றயும் அதன் அடிமோை 

மதிபளப ்கோண்டு அளடயோைம் கோணபபடும். 

அடிமோைம் என்பது ஆஙகிலத்தில் Radix 

அல்லது Base எைபபடும். அடிமோைம் ஒவ்்ோரு 

எண்முள்றயிலும் உள்ை ்மோத்த எண் மதிபபு 

உருககளின் எண்ணிகளகளயக குறிககும்.

உஙகளுககு ்தரியுமோ?

• ஒரு கணிப்போறியின் ந்கம், அது 
்ேயல்படுத்தும் பிடகளின் 
எண்ணிகளகளயப ்போருத்தது, 
எடுத்துககோடடோக 64 பிட கணிப்போறி, 
ஒரு ்ேயறபோடடில் 64 பிட எண்களை 
்ேயறபடுத்தும், அநத ந�ரத்தில் 32 பிட 
கணிப்போறிகள் 64 பிட எண்களை 
இரண்டு 32 பிடடுகைோக பிரித்து 
்ேயறபடுத்தும். இதைோல் 64 பிட-ளய விட 
32 பிட கணிப்போறியின் ்ேயல் ந்கம் 
குள்றவு.

2.3.1 பதின்ம நிளல எண்முள்ற

 இந்த எண் முள்ற 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 
ஆகிய பத்து எண் உருககளைக ்கோண்டது. 
இது பைளமயோை, ்போது்ோக பயன்போடடில் 
உள்ை முள்றயோகும். இது “நிபை �திப்பு” 
(Positional Value) முள்றயோகும். ஒரு பதின்ம 
எண் ்தோடரில் உள்ை ஒவ்்ோரு எண்ணின் 
மதிபபும், அதன் நிளலளய அல்லது அந்த எண் 
அளமந்துள்ை இடத்ளதப ்போருத்து அளமயும். 
அதோ்து, பதின்ம எண்ணின் ஒவ்்ோரு 
இலககத்ளதயும், அந்த இலககத்தின் நிளல 
மதிபளப 10-ன் அடுககுகளில் ் பருககந்ண்டும்.

எடுத்துககோடடு

(123)10 = 1x102  +  2x101  +  3x100  
  = 100 + 20 + 3 
  = (123)10

2.3.2 இருநிளல எண்முள்ற

 இருநிளல எண் முள்றயில் 0 மறறும் 1 
என்்ற இரண்டு எண் உருககள் மடடுநம உள்ைது. 

இந்த முள்ற,  "2ன் அடுககு நிளல நிள்ற முள்ற"-

(2's Power positional weightage method) யில் 

2ளய அடிமோைமோகக ்கோண்டுள்ைது. ஒரு 

இருநிளல எண் ்தோடரின் இடது ஓர பிட, அதிக 

நிளல நிள்ற மதிபளப ்கோண்டுள்ைதோல், அது 

“மிகு மதிபபு பிட” (Most Significant Bit – MSB) 

எைவும், ்லது ஓர பிட குள்றந்த மதிபளபப 

்பறு்தோல், அது “குள்ற மதிபபு பிட” (Least 
Significant Bit – LSB) எை அளைககபபடுகின்்றது.  

1 1 0 1

MSB LSB

எடுத்துககோடடு

 (1101)2   என்்ற இருநிளல எண்ணிறகு நிகரோை 

பதின்ம எண் :

(1101)2 = 1 × 23  +  1 × 22 + 0 × 21 + 1 × 20

  = 8 + 4 + 0 + 1
  = (13)10

2.3.3 எண்ணிளல எண் முள்ற

 எண்ணிளல எண் முள்றயில் 0 முதல் 7 
்ளர ்மோத்தம் எடடு எண் உருககள் உள்ைது. 

இந்த எண் முள்றயும் “நிளல நிள்ற” முள்றயோகும். 

இதன் ஒவ்்ோரு இலககமும், 8-ன் அடுககளில் 

மதிபளபப ்பறுகி்றது.

எடுத்துககோடடு

(547)8 
என்்ற எண்ம எண்ணிறகு நிகரோை பதின்ம 

எண்:

(547)8 = 5×82 + 4×81 + 7×80

  = (5×64) + (4×8) + (7×1)
  = 320 + 32 + 7
  = (359)10

2.3.4 பதிைோறு நிளல எண்முள்ற

 பதிைோறுநிளல எண்முள்றயின் 

மதிபபுகள் 16-ன் அடிமோைத்தில் குறிபபிடபபடும். 

பதிைோறு நிளல எண்கள், இருநிளல எண்களுககு 
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குறுககு ்ழி ்டி்ஙகைோகப 

பயன்படுத்தபபடுகின்்றது. தரவுகளை மிகவும் 

கச்சிதமோக குறிபபிட இந்த முள்ற பயன்படுகி்றது. 

இந்த முள்றயில் 0 முதல் 9 ் ளர எண் உருககளும், 

A, B, C, D, E, F ஆகிய எழுத்துககளுடன் 16 
இலககஙகளைக ்கோண்டுள்ைது. இதில், A, B, 

C, D, E, F உருககள் முள்றநய 10, 11, 12, 13, 14 

மறறும் 15 ககு நிகரோைள்யோகும். 

அடட்ளண 2.2 இரும, எண்ம, பதிைோறுநிளல 

எண்களின் ேமமோை பதின்ம எண்கள்

பதின்ம இருநிளல எண்ணிளல பதிைோறு 

நிளல

0 0000 000 0000
1 0001 001 0001
2 0010 002 0002
3 0011 003 0003
4 0100 004 0004
5 0101 005 0005
6 0110 006 0006

7 0111 007 0007
8 1000 010 0008
9 1001 011 0009

10 1010 012 A
11 1011 013 B
12 1100 014 C
13 1101 015 D
14 1110 016 E
15 1111 017 F

எடுத்துககோடடு 

2516 என்்ற பதிைோறு நிளல எண்ணிறகு நிகரோை 

பதின்ம எண்ணோக மோறறுதல்

(25)16 = 2×161 + 5×160

  = 32+5 
  = (37)10

பயிறசி படடள்ற

1. பின்்ரும் எண்கள் எந்த எண்முள்ற ேோரந்தது 

என்று கண்டுபிடித்து எழுதவும்.

். எண். எண்கள் எண் முள்ற

1 (1010)10
பதின்ம எண் முள்ற

2 (1010)2

3 (989)16

4 (750)8

5 (926)10

2. கீநை ்கோடுககபபடடுள்ை கூறறுகள் ேரியோ, 

த்்றோ எைக கோண்க, த்று எனில் அதறகோை 

கோரணத்ளத கூறுக.

். 

எண்.

கூறறுகள் ேரி / 

த்று

த்று எனில் 

கோரணம்

1. 786 

என்பது ஒரு 

எண்ணிளல 

எண்
2. 101 ஒரு 

இருநிளல 

எண்
3. எண்ணிளல 

எண்ணின் 

அடிமோைம் 7

2.4 எண் முள்ற மோற்றஙகள்

2.4.1 பதின்ம எண்களை இருநிளல 
எண்கைோக மோறறுதல்:

 பதின்ம எண்களை, இருநிளல எண்கைோக 

மோற்ற இரண்டு முள்றகள் உள்ைை 2–ன் ்தோடர 

்குத்தல் முள்ற  பயன்படுத்தபபடுகி்றது. ஒரு 

பதின்ம எண்ளண 2-ல் ்குககும் நபோது அதன் 

மீதி 0 அல்லது 1 எை மடடுநம இருககும். 2-ன் 

்தோடர ்குத்தல் முள்றயில் கிளடககும் “0” 
மறறும் “1” ன் ்தோடரச்சி ்கோடுககபபடட பதின்ம 

எண்ணிறகு நிகரோை இருநிளல எண்ணோகும். N 
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என்்ற பதின்ம எண்ளண இருநிளல எண்ணோக 

மோற்ற ந்ண்டு்மனில், ்கோடுககபபடட N-ளய 
2-ல் ்குககும் நபோது, N ஈவு மறறும் R என்்ற மீதி 

0 அல்லது 1 ஆக கிளடககும். இந்த ் ேய்முள்றளய 

ஈவு 0 அல்லது 1 எை ்ரும் ்ளர ்தோடரச்சியோக 

்குகக ந்ண்டும். ஈவு 0 அல்லது 1 ஆக 

்ரும்நபோது, அதுந் களடசி மீதியோக 

எடுத்துக்கோள்ை ந்ண்டும். களடசி மீதி 

மதிபபிலிருந்து முதல் மீதி மதிபபு ்ளர உள்ை 

எண்களை எடுத்து எழுதிைோல் கிளடககும் விளட 

்கோடுககபபடட பதின்ம எண்ணிறகு நிகரோை 

இருநிளல எண்ணோகும்.
எடுத்துககோடடு

 (65)10 ககு நிகரோை இருநிளல எண்ணோக 

மோறறுக 

2 65
2 32 -1
2 16 - 0
2   8 - 0

2   4 - 0
2   2 - 0

 1 - 0

LSB

MSB

குறிபபு : 
65/2 = 32 + 1
32/2   = 16 + 0
16/2   = 8 + 0
8/2   = 4 + 0
4/2   = 2 + 0
2/2   = 1 + 0

மீதி

(65)10 = (1 0 0 0 0 0 1)2

முபை 2: இரண்டின் அடுக்குமுபை
 பதின்ம எண்ளண இருமநிளல எண்ணோக 

மோற்ற 2-ன் அடுககஙகளை கூடடிக ்கோண்நட 

்ர ந்ண்டும். பின்ைர அந்த எண்ணின் ்மோத்த 

மதிபளபளய கணககிட நதள்பபடும் பிடடுகளை 

ஒன்்றோக நேரகக ந்ண்டும்.

அ)  65-ககு ேமமோை அல்லது அளத விட சிறிய 

இரண்டின் மடஙளக கண்டறிக.

6510 > 6410

ஆ) 64 என்்ற மதிபளபக ்கோண்ட பிடடில் 1 எை 

இடுக. நமலும் ்கோடுககபபடட எண்ணிலிருந்து 

64-ஐ கழிகக.

65-64=1

இ)  மீதமுள்ை மதிபளப விட அடுத்த இரண்டின் 

மடஙகோகிய 32 என்பது ்பரியதோகும். எைந், 

32 என்்ற மதிபளபக ்கோண்ட பிடடில் 0 எை 

இடுக.

ஈ)  மீதமுள்ை மதிபளப விட அடுத்த இரண்டின் 

மடஙகோகிய 16 என்பது ் பரியதோகும். எைந் 16  

என்்ற மதிபளபக ்கோண்ட பிடடில் 0 எை இடுக.

உ)  மீதமுள்ை  மதிபளப விட 8 என்பது ் பரியதோகும். 

எைந் 8 –ல் 0 எை இடுக.

ஊ)  மீதமுள்ை மதிபளப விட 4 என்பது 

்பரியதோகும். எைந் 4-ல் 0 எை இடுக.

எ)  மீதமுள்ை மதிபளப விட 2 என்பது ் பரியதோகும். 

எைந் 2-ல் 0 எை இடுக.

ஏ)  மீதமுள்ை மதிபபு 1 ககு ேமமோைதோக 

உள்ைதோல் 1 எை இடுக.

1-1=0

மோறறும் ்ேயல் முடி்ளடந்தது. 
6510=(1000001)2

எடுத்துககோடடு

 மோறறும் படிநிளலகள் பின்்ருமோறு 

்கோடுககபபடடுள்ைை. ்கோடுககபபடட 

எண் : 65

ேமம் அல்லது சிறிய இரண்டின் அடுககம் :64

65-64=1

1-1=0
இரண்டின் 

அடுககம் 
64 32 16 8 4 2 1

இ ரு நி ள ல 

எண் 
1 0 0 0 0 0 1

6510=(1000001)2

2.4.2 பதின்ம எண்ளண எண்நிளல 
எண்ணோக மோறறுதல்

 ஒரு பதின்ம எண்ளண எண்ணிளல 

எண்ணோக மோறறு்தறகு “8 ன் ்தோடர 
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்குத்தல்” முள்ற பயன்படுத்தபபடுகி்றது. இந்த 

முள்ற 2.4.1- ல் கற்றது நபோல அநத  

்ழிமுள்றளயப பயன்படுத்த ந்ண்டும். ஆைோல் 

இம்முள்றயில் ்கோடுககபபடட பதின்ம எண்ளண 
8-ல் ்தோடரச்சியோக ்குகக ந்ண்டும்.

எடுத்துககோடடு

(65)10 
என்்ற எண்ளண எண்ம நிளல எண்ணோக 

மோறறுக

8 65
8 8 - 1

1 - 0

LSB

MSB

(65)10   = (1 0 1)8

2.4.3 பதின்ம எண்ளண பதிைோறு நிளல 

எண்ணோக மோறறுதல்

 ஒரு பதின்ம நிளல எண்ளண பதிைோறு 

நிளல எண்ணோக மோற்ற “16-ன் ்தோடர 

்குத்தல்” முள்ற பயன்படுத்தலோம். இந்த 

முள்றயிலும் 2.4.1 ல் கற்றது நபோல் அநத 

்ழிமுள்றளயப பயன்படுத்த ந்ண்டும். ஆைோல் 

இம்முள்றயில் ்கோடுககபபடட பதின்ம எண்ளண 
16-ல் ்தோடரச்சியோக ்குகக ந்ண்டும்.

எடுத்துககோடடு

16    31
1 - 15

LSB

MSB

(31)10 = (1F)16

2.4.4 மிதபபுப புள்ளி பதின்ம எண்ளண இருநிளல 

எண்ணோக  மோறறுதல்

 “2ன் ்தோடர ்பருககல் முள்ற” ளயப 

பயன்படுத்தி ்கோடுககபபடட மிதபபுப புள்ளி 

பதின்ம எண்ளண இருநிளல எண்ணோக 

மோற்றலோம்.

“2-ன் ்தோடர ்பருககல் முள்ற” யின் ்ழிகள் 

பின்்ருமோறு:

படிநிளல 1: மிதபபுப புள்ளி பதின்ம எண்ளண 

2ஆல் ்பருககி ்ரும் விளட மதிபபின் 

முழு எண் பகுதிளயத் தனியோக 

குறித்து ள்கக ந்ண்டும். முழு எண் 

பகுதி 0 அல்லது 1 ஆக மடடுநம 

இருககும்.

படிநிளல 2: படிநிளல 1ல் கிளடககப்பற்ற விளட 
மதிபபின் முழு எண் பகுதிளய, 
்கோடுககபபடட மிதபபுப புள்ளி 
எண்ணிலிருந்து கழித்து விடடு, 
மீதமுள்ை மிதபபுப புள்ளி மதிபபுகளை 
மீண்டும் 2ஆல் ்பருககி, அதன் விளட 
மதிபபின் முழு எண் பகுதிளயத் 
தனியோக குறித்து ள்ககவும்.

 படிநிளல 1 மறறும் 2ளய, இறுதி 

மதிபபு 0 எை ் ரும் ் ளரநயோ அல்லது 

்தோடரந்து சில இலககஙகள் 

்ளரநயோ மீண்டும், மீண்டும் 

பின்பறறுக.

படிநிளல 3: படிநிளல 1 மறறும் 2ன் படி தனிநய 

எழுதி ள்ககபபடடுள்ை அளைத்து 0 
மறறும் 1-களை நமலிருந்து கீைோக 

எழுதந்ண்டும். இதுந், 

்கோடுககபபடட மிதபபுப புள்ளி 

எண்ணுககு நிகரோை இருநிளல எண் 

ஆகும்.

எடுத்துககோடடு:

முழு எண்பகுதி

0.2 × 2 = 0.4 0 (விளடயோக கிளடககப 

்பற்ற முதல் முழு எண்)

0.4 × 2 = 0.8 0

0.8 × 2 = 1.6 1

0.6 × 2 = 1.2 1

0.2  × 2 = 0.4 0 (விளடயோக கிளடககப 
்பற்ற களடசி முழு எண்)

குறிப்பு: மிதபபுப புள்ளி மீண்டும் அநத ்பருககு 

மதிபபு முதல் படிநிளல நபோலந் கிளடககும்.

படிநிளல 4:  விளடயோக கிளடககப்பற்ற 

அளைத்து முழு எண்களையும், 

நமலிருந்து கீைோக எடுத்து எழுதுக. 
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அதுந், ்கோடுககபபடட மிதபபுப 

புள்ளி எண்ணிறகு நிகரோை 

இருநிளல எண் ஆகும். (0.2)10 = 
(0.00110)2

பயிறசி படடள்ற

பின்்ரும் பதின்ம எண்களை இருநிளல, 

எண்ணிளல மறறும் பதிைோறு நிளல எண்கைோக 

மோறறுக.

1) 1920  2) 255  3)126

2.4.5 இருநிளல எண்களை, பதின்ம எண்கைோக 

மோறறுதல்:

 இருநிளல எண்களை, பதின்ம 
எண்கைோக மோறறு்தறகு, 2's அடுககு நிளல 
நிள்ற முள்றளயப (2s Power Positional notation 
method) பயன்படுத்தலோம்.

படிநிளல 1: ் கோடுககபபடும் இருநிளல எண்களை 
எழுதி, ்லமிருந்து இடமோக 
ஒவ்்ோரு இருநிளல மதிபபுககும் 
நிகரோை 2ன் அடுககு நிளல மதிபளப 
எழுதுக.

படிநிளல 2: ஒவ்்ோரு 2ன் அடுககு நிளல 
மதிபபிறகும், அதன் நிள்ற மதிபளப 
எழுதுக.

படிநிளல 3: ஒவ்்ோரு இருநிளல 
இலககத்ளதயும், அதறகு நிகரோை 
நிள்ற மதிபபுடன் ்பருககி எழுதுக.

படிநிளல 4: விளட மதிபபுகள் அளைத்ளதயும் 
கூடடி ்ரும் இறுதி மதிபபு, 
்கோடுககபபடட இருநிளல எண்ணிறகு 
நிகரோை பதின்ம எண் ஆகும்.

அடட்ளண 2.3 - 2ன் அடுககு நிளல நிள்ற 

மதிபபு

2ன் 

அடுககு 

நிளல

நிள்ற 

மதிபபு
2ன் 

அடுககு 

நிளல

நிள்ற 

மதிபபு

20 1 26 64
21 2 27 128
22 4 28 256
23 8 29 512
24 16 210 1024
25 32

எடுத்துககோடடு:

(111011)2 ககு நிகரோை பதின்ம எண்ணோக 

மோறறுக.

நிள்ற மதிபபு 32 16 8 4 2 1

2ன் அடுககு 

நிளல மதிபபு
25 24 23 22 21 20

்கோடுககபபடட 

இருநிளல எண்
1 1 1 0 1 1

32+16+8+0+2+1= (59)10

(111011)2= (59)10

2.4.6  இருநிளல எண்களை எண்ணிளல 
எண்கைோக மோறறுதல்:

படிநிளல 1:  ் கோடுககபபடட இருநிளல 
எண்களை ்லமிருந்து இடமோக 
மூன்று பிடடுகைோக குழு்ோககவும்.

படிநிளல 2: இடது ஓரம் மூன்று பிடடுகைோக   
அளமயவில்ளல எனில், 
முன்்ைோடடோக 0-ள் நிரபபி, மூன்று 
பிட குழு்ோக அளமககந்ண்டும்.

படிநிளல 3: "2ன் அடுககு நிளல நிள்ற முள்ற”-
ளயப பயன்படுத்தி,  ஒவ்்ோரு 
குழுவிலும் உள்ை இருநிளல 
மதிபபுககளுககு நிகரோை பதின்ம 

எண்களைக கணககிட ந்ண்டும்.

எண்ணிளல எண்
நிகரோை 

இருநிளல எண்

0 000
1 001
2 010
3 011
4 100
5 101
6 110
7 111

எடுத்துககோடடு:

(11010110)2 ககு நிகரோை எண்ணிளல 
எண்ணோக மோறறுக. 

படிநிளல 1: ்கோடுககபபடட இருநிளல 
எண்களை ்லமிருந்து இடமோக 

மூன்று பிடடுகைோக குழு்ோககுக.

011 010 110

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 2 023-058.indd   21 4/19/2020   4:20:25 PM



22

குறிபபு:

இடது ஓர குழு மூன்று பிடடுகைோக 

அளமயவில்ளல. எைந், அதளை மூன்று 

பிடடோக மோற்ற 0 முன்்ைோடடோக 

நேரககபபடடுள்ைது.

படிநிளல 2: "2ன் அடுககு நிளல நிள்ற முள்ற”-

ளயப பயன்படுத்தி,  ஒவ்்ோரு 

குழுவிலும் உள்ை இருநிளல 

மதிபபுககளுககு நிகரோை பதின்ம 

எண்களை கணககிட ந்ண்டும். 

011        010      110

(11010110)2   = (326)8

  3          2        6

{ { {

2.4.7 இருநிளல எண்களைப பதிைோறு நிளல 
எண்கைோக மோறறுதல்:

படிநிளல 1:  ் கோடுககபபடட இருநிளல 

எண்களை ்லமிருந்து இடமோக 

�ோன்கு �ோன்கு பிடடுகைோக 

குழு்ோககவும்.இடது ஓரம் �ோன்கு 

பிடடுகைோக அளமயவில்ளல எனில், 

முன்்ைோடடோக 0-ள் நிரபபி, 

�ோன்கு பிட குழு்ோக 

அளமககந்ண்டும்.

படிநிளல 2: "2ன் அடுககு நிளல நிள்ற முள்ற”-

ளயப பயன்படுத்தி,  ஒவ்்ோரு 

குழுவிலும் உள்ை இருநிளல 

மதிபபுககளுககு நிகரோை பதின்ம 

எண்களைக கணககிட ந்ண்டும். 

படிநிளல 3: ஒவ்்ோரு பதின்ம எண்ணுககும் 

நிகரோை பதிைோறு நிளல எண்கைோக 

எழுதந்ண்டும். 

எடுத்துககோடடு:

(1111010110)2 ககு நிகரோை பதிைோறு நிளல 

எண்ணோக மோறறுக.

படிநிளல 1: ்கோடுககபபடட இருநிளல 

எண்களை ்லமிருந்து இடமோக 

�ோன்கு பிடடுகைோக குழு்ோககுக.

0011     1101     0110

குறிபபு: இடது ஓரக குழு �ோன்கு பிடடுகைோக 

அளமயவில்ளல. எைந், அதளை �ோன்கு 

பிடடோக மோற்ற 0-ள் முன்்ைோடடோக 

நேரககபபடடுள்ைது.

படிநிளல 2: "2ன் அடுககு நிளல நிள்ற முள்ற”-

ளயப பயன்படுத்தி,  ஒவ்்ோரு 

குழுவிலும் உள்ை இருநிளல 

மதிபபுககளுககு நிகரோை பதின்ம 

எண்களைக கணககிட ந்ண்டும். 

0011        1101      0110

(1111010110)2   = (3D6)16

  3          D        6

{ { {

2.4.8 மிதபபுப புள்ளி இருநிளல எண்களை 
பதின்ம எண்கைோக மோறறுதல்:

 கீழகோணும் படிநிளலகளைப பயன்படுத்தி, 

ஒரு மிதபபுப புள்ளி இருநிளல எண்களைப 

பதின்ம எண்கைோக மோற்றலோம்.

படிநிளல 1:  ் கோடுககபபடட மிதபபுப புள்ளி 

இருநிளல எண்ணின் முழு எண் 

பகுதிளயப பத்தி 2.4.5ல் 

குறிபபிடபபடடுள்ை்ோறு, 2ன் 

அடுககு நிளல நிள்ற முள்றளயப 

பயன்படுத்தி, பதின்ம எண்ணோக 

மோறறுக.

படிநிளல 2: மிதபபுப புள்ளி இருநிளல 

எண்ணிறகு நிகரோை பதின்ம 

எண்ளணக கணககிட கீழகோணும் 

்ழிமுள்றகள் பின்பற்றபபட 

ந்ண்டும்.

 படிநிளல 2.1: மிதபபுப புள்ளி 

இருநிளல எண்களை எடுத்து 

எழுதுக.

 படிநிளல 2.2: ஒ வ ் ் ோ ரு 

இருநிளல எண்ணிறகும் நிகரோை 

எதிரமள்ற 2ன் அடுககு நிளல 

மறறும் நிள்றகளை இடமிருந்து 

்லமோக எழுதவும்.
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 படிநிளல 2.3: ஒ வ ் ் ோ ரு 

இருநிளல எண் மதிபபுடனும், 2ன் 

அடுககு நிளல நிள்றளயப 

்பருககுக.

 படிநிளல 2.4: மு ந் ள த ய 

படிநிளலயில் கிளடககப்பற்ற 

்பருககல் மதிபபுகளைக கூடடுக.

2ன் எதிரமள்ற அடுககு

நிளல மதிபபு

நிள்ற மதிபபு

2-1  (1/2) 0.5
2-2   (1/4) 0.25
2-3   (1/8) 0.125
2-4  (1/16) 0.0625
2-5   (1/32) 0.03125
2-6  (1/64) 0.015625
2-7   (1/128) 0.0078125

2.5 அடட்ளண

படிநிளல 3: இறுதியோக, முழு எண் பகுதிளயயும், 

மிதபபுப புள்ளி எண் பகுதிகளை ஒரு 

தேமபபுள்ளியுடன் நேரத்து எழுத 

ந்ண்டும்.

எடுத்துககோடடு:

 ்கோடுககபபடடுள்ை (11.011)2 இருநிளல 

எண்ணிறகு நிகரோை பதின்ம எண்ணோக 

மோறறுக.

்கோடுககபபடட இருநிளல எண்ணின் 

 முழு எண் பகுதி: 11

 மிதபபுப புள்ளி பகுதி: .011
்கோடுககப 

படட 

இருநிளல 

எண்கள்

1 1 . 0 1 1

2ன் அடுககு 

நிளல 

மதிபபுகள்

21 20 2-1 2-2 2-3

நிள்ற 

மதிபபுகள்
2 1 1/2 1/4 1/8

0.5 0.25 0.125
்பருககல் 

மதிபபு
2 1 . 0 0.25 0.125

(11.011)2  = (2+1). (0.25 + 0.125)
(11.011)2 = (3.375)10

பயிறசி படடள்ற

4. கீநை ் கோடுககபபடடுள்ை இருநிளல எண்களை 

அதறகு நிகரோை பதின்ம எண்ணிளல மறறும் 

பதிைோறுநிளல எண்கைோக மோறறுக.

1) 101110101
2) 1011010
3) 101011111

2.4.9 எண்ணிளல எண்களைப பதின்ம 
எண்கைோக மோறறுதல்:

 8-ன் அடுககு நிளல நிள்ற முள்றளயப 

பயன்படுத்தி, ஒரு எண்ணிளல எண்ளண 

அதறகு நிகரோை பதின்ம எண்ணோக மோற்றலோம்.

படிநிளல 1:  ் கோடுககபபடடுள்ை எண்ணிளல 

எண்களை எடுத்து எழுதி, ஒவ்்ோரு 

எண்ணின் நிளல மதிபபுககும் 

நிகரோை 8-ன் அடுககு நிள்றகளை 

்லமிருந்து இடமோக எழுத ந்ண்டும்.

படிநிளல 2:  ஒவ்்ோரு எண்ணிளல 

எண்ளணயும், அதன் 8-ன் அடுககு 

நிளல நிள்ற மதிபபுடன் ்பருகக 

ந்ண்டும்.

படிநிளல 3: அளைத்து ் பருககல் மதிபபுகளையும் 

கூடடுக.

எடுத்துககோடடு:

(1265)8 
ககு நிகரோை பதின்ம எண்ணோக 

மோறறுக.

நிள்ற மதிபபு 512 64 8 1

8ன் அடுககு 

நிளல மதிபபு

83 82 81 80

்கோடுககபபடட 

எண்ணிளல 

மதிபபுகள்

1 2 6 5
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(1265)8 = 512 ×1 + 64×2 + 8×6 +1×5
 = 512 + 128 + 48 + 5
(1265)8  = (693)10

2.4.10 எண்ணிளல எண்களை இருநிளல 
எண்கைோக மோறறுதல்:

 ஒவ்்ோரு எண்ணிளல எண்ணிறகும் 

நிகரோை 3 இலககு இருநிளல எண்களைக 

கணககிடடு எழுத ந்ண்டும்.

எடுத்துககோடடு:

(6213)8 ககு நிகரோை இருநிளல எண்ணோக மோறறுக.

6 2 1 3

110 010 001 011

(6213)8=(110010001011)2

பயிறசி படடள்ற

5. கீழகோணும் எண்ணிளல எண்களை 

இருநிளல எண்கைோக மோறறுக:

(அ) 472 (ஆ) 145  (இ) 347  
(ஈ) 6247 (உ) 645

2.4.11 பதிைோறுநிளல எண்களைப பதின்ம 

எண்கைோக மோறறுதல்:

 16-ன் அடுககு நிளல நிள்ற முள்றளய 

பயன்படுத்தி, ஒரு பதிைோறுநிளல எண்ணுககு 

நிகரோை பதின்ம எண்ளணக கணககிடலோம்.

படிநிளல 1:  ் கோடுககபபடடுள்ை பதிைோறுநிளல 

எண்களை எடுத்து எழுதி, ஒவ்்ோரு                   

எண்ணின் நிளல மதிபபுககும் 

நிகரோை 16-ன் அடுககு நிள்றகளை 

்லமிருந்து, இடமோக எழுத 

ந்ண்டும்.

படிநிளல 2:  ஒவ்்ோரு பதிைோறு எண்ளணயும், 

அதன் 16-ன் அடுககு நிளல நிள்ற 

மதிபபுடன் ்பருகக ந்ண்டும்.

படிநிளல 3:  அளைத்து ் பருககல் மதிபபுகளையும் 

கூடடுக.

எடுத்துககோடடு:

(25F)16 
ககு நிகரோை பதின்ம எண்ணோக மோறறுக.

நிள்ற மதிபபு 256 16 1

16 ன் அடுககு நிளல 

மதிபபு

162 161 160

்கோடுககபபடட 

பதிைோறு நிளல 

மதிபபுகள்

2 5 F

(25F)16 = 512 + 80 +15
(25F)16 = (607)10

2.4.12 பதிைோறுநிளல எண்களை இருநிளல 

எண்கைோக மோறறுதல்:

 ்கோடுககபபடும் பதிைோறுநிளல எண்கள் 

ஒவ்்ோன்றுககும் நிகரோை �ோன்கு இலகக 

இருநிளல எண்களைக கணககிட ந்ண்டும். 

எடுத்துககோடடு:

(8BC)16 ககு நிகரோை இருநிளல எண்ணோக 

மோறறுக.

8 B(11) C(12)

1000 1011 1100

(8BC)16 = (100010111100)2

6. கீழககோணும் பதிைோறுநிளல எண்களை 

இருநிளல எண்கைோக மோறறுக:

(அ) A6   (ஆ) BE  

(இ) 9BC8  (ஈ) BC9

பயிறசி படடள்ற

2.5 குறியுரு எண்களின் இருநிளல பிரதியீடு:

 கணிப்போறிகள் ந�ரமள்ற (குறியு்றோ) 

மறறும் எதிரமள்ற (குறியுரு) எண்களைக 

ளகயோளும் தி்றன் ்பற்றள். எதிரமள்ற 

இருநிளல எண்களை எளிதோக குறிகக 
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பயன்படும் முள்ற  “குறியுரு அளவு” (Signed 
Magnitude) முள்ற என்று அளைககபபடுகி்றது. 

“குறியுரு அைவு” முள்றயில், இடது ஓர பிடடோை 

(Left most bit), மிகு மதிபபு பிட (MSB) “குறி 

பிட” (Sign Bit) அல்லது “ேமநிளல பிட” (Parity 
Bit) எை அளைககபபடுகி்றது. 

 கணிப்போறியில் எண்கள் பல்ந்று 

்ழிகளில் பிரதியிடபபடுகின்்றை. அள்,

•  குறியுரு அைவு பிரதியிடுதல் (Signed 
Magnitude Representation)

•  1-ன் நிரபபி (1's compliment)
•  2-ன் நிரபபி (2's compliment)
2.5.1 குறியுரு அைவு பிரதியிடுதல் (Signed 

Magnitude Representation)
 ஒரு முழு எண்ணின் மதிபபு அதன் 
முன்்ைோடடோை குறிளய அடிபபளடயோக 

்கோண்நட  தீரமோனிககபபடுகி்றது. ‘+’ குறியுடநைோ 
அல்லது எந்த ஒரு குறியும் இல்லோமநலோ இருககும் 
எண்கள் ந�ரமள்ற எண்கைோக கருதபபடுகி்றது. 

‘-’ குறிளய முன்்ைோடடோக ்கோண்ட எண்கள் 
எதிரமள்ற எண்கைோக கருதபபடுகி்றது. 

எடுத்துககோடடு:

+43 அல்லது 43 ஒரு ந�ரமள்ற எண்

-43 என்பது ஒரு எதிரமள்ற எண்

குறியுரு இருநிளல பிரதியீடடில், இடது ஓர பிட அதன் 

குறி பிடடோக கருதபபடுகி்றது. இடது ஓர பிட 0 எனில், 

அது ந�ரமள்ற எண், 1 எனில் அது எதிரமள்ற எண் 

எைக கருதபபடும். எைந், ஒரு 8 பிட குறியுரு 

இருநிளல எண்ணில் அதில் 7பிடகள் மதிபபுகளைச் 

நேமிககும் தரவு பிடடுகைோகவும்  (Magnitude) மறறும் 

இடது ஓர 1பிட அதன் குறியோகவும் பயன்படுகி்றது.

+43 என்பது நிளை்கத்தில் கீழககண்ட்ோறு 

பிரதியிடபபடுகி்றது.

0 0 1 0 1 0 1 1

குறி பிட அைவு மதிபபு

மிகு மதிபபு பிட (MSB )
(‘0’ என்பது இந்த எண் ஒரு 
ந�ரமள்ற எண் என்பளத குறிககி்றது)

குள்ற மதிபபு பிட (LSB)

-43 என்பது நிளை்கத்தில் கீழககண்ட்ோறு 

பிரதியிடபபடுகி்றது.

1 1 0 1 0 1 0 1

குறி பிட அைவு மதிபபு

மிகு மதிபபு பிட (MSB )
(‘1’ என்பது இந்த எண் ஒரு 
எதிரமள்ற எண் என்பளத குறிககி்றது)

குள்ற மதிபபு பிட (LSB)

2.5.2  –  1ன் நிரபபி  (1's compliment)

 குறியுரு எண்களைக குறிபபிடு்தறகு 

இந்த முள்ற மிகவும் எளிதோை ஒன்்றோகும். இந்த 

முள்ற எதிரமள்ற எண்களுககு அதோ்து மிகு 

மதிபபு பிட 1 எை ்தோடஙகும் மதிபபுகளுககு 

மடடுநம ்போருந்தும். 

ஒரு எண்ணின் 1ன் நிரபளபக கோண கீழககோணும் 

்ழிமுள்றகள் பின்பற்றபபட ந்ண்டும்.

படிநிளல 1: ்கோடுககபபடட பதின்ம எண்ணுககு 

நிகரோை இருநிளல எண்ணோக 

மோறறுக.

படிநிளல 2: மோற்றபபடட இருநிளல எண் 8 
பிடடுகைோக உள்ைதோ என்பளதச் 

ேரிபோரககவும். 8 பிடடுககும் குள்ற்ோக 

இருபபின், முன்்ைோடடோக 

0-ககளைச் நேரத்து 8 பிடடுகைோக 

மோற்றவும்.

படிநிளல 3: அளைத்து பிடடுகளையும், 

தளலகீைோக மோற்றவும். (அதோ்து 1 
என்பளத 0 எைவும், 0 என்பளத 1 
எைவும் மோறறுக.)

எடுத்துககோடடு:

(-24)10 கோை 1-ன் நிரபபு கோண்க.

்கோடுககபபடட 

பதின்ம எண்

இருநிளல 

எண்

1-ன் நிரபபு

(-24)10 00011000 11100111

2.5.3  2-ன் நிரபபி (2's compliment)

 எதிரமள்ற எண்களுககோை 2ன் நிரபபி 

்ழிமுள்றகள் ்ருமோறு:
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(அ) இருநிளல எண்களின் அளைத்து 

பிடடுகளையும் தளலகீைோககுக. (அதோ்து, 

1களை 0ஆகவும், 0-ள்  1ஆகவும் மோறறுக 

இதுந் 1ன் நிரபபி)

(ஆ) பின்ைர, குள்ற மதிபபு பிடடுடன் 1-ளயக 

கூடடவும்.

எடுத்துககோடடு:

(-24)10ன் 2-ன் நிரபபிளயக கோண்க.

+24ககு நிகரோை இருநிளல 

எண்கள்

11000

8பிட ்டிவில் 00011000
1-ன் நிரபபி 11100111
குள்ற மதிபபு பிடடுடன் 1ளய 

கூடடுதல்

+1

-24ககோை 2ன் நிரபபி 11101000

7. ்கோடுககபபடடுள்ை பதின்ம எண்களை 1ன் 

நிரபபி மறறும் 2ன் நிரபபிகளில் எழுதுக.

(அ) 22    (ஆ) -13 (இ) -65        (ஈ) -46

பயிறசி படடள்ற

2.6 இருநிளல எண்களின் கணககீடுகள் 
(Binary Arithmetic)

 பதின்ம எண்களைப நபோலந், இருநிளல 

எண்களிலும் அடிபபளட கணககீடுகைோை, 

கூடடல், கழித்தல், ்பருககல் மறறும் ்குத்தல் 

ஆகியள்களைச் ்ேய்ய முடியும். இபபகுதியில், 

இருநிளல எண்களின் கூடடல் மறறும் கழித்தல் 

்ேயல்முள்றகளைப பறறி மடடும் கறகலோம்.

2.6.1 இருநிளல கூடடல் (Binary Addition)

 இருநிளல எண்களை விளர்ோக 

கூடடு்தறகு பின்்ரும் கூடடல் அடட்ளண 

பயனுள்ைதோக இருககும்.

A B கூடடுத் 

்தோளக

(A + B)

நமநல எடுத்து 

்ேல்லபபடும் பிட 

(Carry Bit)

0 0 0 -
0 1 1 -
1 0 1 -
1 1 0 1

 1 + 1 = 10 என்பதில், 0-ள் மடடும் 
ள்த்துக்கோண்டு, 1-ளை அடுத்த சுறறுககு 
எடுத்து ்ேல்ல ந்ண்டும். எைந் இது “எடுத்து 
்ேல்லபபடும் பிட” (Carry Bit) எைபபடும்

எடுத்துககோடடு: கூடடுக: 10112 + 10012

(Carry Bit)→  1 1

 1 0 1 1

+ 1 0 0 1

1 0 1 0 0

} 1 0

எடுத்து ்ேல்லபபடும் பிட

 10112 + 10012 = 101002

எடுத்துககோடடு: இருநிளல எண் ்டிவில் கூடடுக: 

2310 + 1210

படிநிளல 1:  23 மறறும் 12ளய இருநிளல எண் 

்டிவில் மோறறுதல்

2310   

(1) 23 – 16 = 7         (2) 7 – 4 = 3
(3) 3 – 2 = 1              (4) 1 – 1 = 0

2ன் அடுககு 

மதிபபுகள்

16 8 4 2 1

இருநிளல எண்கள் 1 0 1 1 1
2310 = 000101112

1210   

(1) 12 – 8 = 4                  (2) 4 – 4 = 0 

2ன் அடுககு 

மதிபபுகள்
8 4 2 1

இருநிளல எண்கள் 1 1 0 0
1210 = 000011002

படிநிளல 2: 
23 மறறும் 12-ளய இருநிளல எண் ்டிவில் 
கூடடுதல்:

Carry Bit 1 1

2310 = 0   0 0 1 0 1 1 1

1210  = 0   0 0 0 1 1 0 0

3510 = 0   0 1 0 0 0 1 1

இருநிளல கழித்தல் (Binary Subtraction)
 இருநிளல எண் கழித்தல் விதிகளின் 

அடட்ளண:
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A B கழித்தல் 

மதிபபு

(Difference)

கடன் ்ோஙகும் 

மதிபபு

(Borrow)
0  0 0 0
1  0 1 0
1  1 0 0
0  1 1 1

 0 லிருந்து 1-ளைக கழிககும் நபோது, அதன் 
முந்ளதய “மிகு மதிபபு பிட” (MSB)-லிருந்து 1ளய 
கடைோக ்ப்றந்ண்டும். அவ்ோறு 1-ளை கடைோக 
்பறும் நபோது,  அதன் மதிபபு (முந்ளதய மிகு மதிபபு 
பிட) 1 எனில், அதளை 0-ஆக மோற்ற ந்ண்டும்.  
அல்லது அதன் முந்ளதய மிகு மதிபபு பிட 0 எனில், 
அதறகும் முந்ளதய எந்த மிகு மதிபபு பிடடு 1-ளை 
்பறறுள்ைநதோ அதளை கடைோக ்பறறு, 
அதளையும் 0-ஆக மோற்ற ந்ண்டும். நமலும், 
அஙகிருந்து அதன் இடதுபககமோக மீதமுள்ை 
அளைத்து 0 பிடடுகளும் 1ஆக மோற்ற ந்ண்டும்.

எடுத்துககோடடு: கழித்து எழுதவும் 10010102 - 
101002

0 1 10 0 10

1 0 0 1 0 1 0

(-) 1 0 1 0 0

1 1 0 1 1 0

 எடுத்துககோடடு: இருநிளல எண் ்டிவில் கூடடுக: 

(-21)10 + (5)10

படிநிளல 1: -21 மறறும் 5 ஆகிய்றள்ற இருநிளல 

்டிவில் மோறறுக.

2110 

2-ன் அடுககு 

நிளல நிள்ற
16 8 4 2 1

இருநிளல எண்கள் 1 0 1 0 1
2110 = 000101012

510 

2-ன் அடுககு 

நிளல நிள்ற
4 2 1

இருநிளல எண்கள் 1 0 1

510 = 000001012

படிநிளல 2:

 2110 0 0 0 1 0 1 0 1
1-ன் நிரபபி 1 1 1 0 1 0 1 0
2-ன் நிரபபி 1 1 1 0 1 0 1 1

படிநிளல 3:
-21 மறறும் 5ககோை இருநிளல கூடடல்:

எடுத்து 

்ேல்லபபடும் பிட
1 1 1 1

-2110 1 1 1 0 1 0 1 1

   510 0 0 0 0 0 1 0 1

-1610 
 (விளட) 1 1 1 1 0 0 0 0

8. பின்்ரும் குறியுரு இருநிளல எண்களின் 

கணககியல் ்ேயல்போடுகளை ்ேய்க:

(அ) 1010 + 1510  (ஆ) -1210 + 510  
(இ) 1410 – 1210  

(ஈ) (-210) – (-610)

பயிறசி படடள்ற

2.7 நிளை்கத்தில் எழுத்துருககளின் 
பிரதியீடுகள் (Representing Characters in 

Memory)

 அறிமுகத்தில் குறிபபிடடது நபோல, ஒரு 
கணிப்போறிககு தரபபடும் தரவுகள் அளைத்தும், 
கணிப்போறி புரிந்து்கோள்ளும் எண் ்டிவில் 
(Numerical form) இருகக ந்ண்டும். 

 ்போது்ோக கணிப்போறியில், 26 ஆஙகில 
்பரிய எழுத்துககள் (Uppercase), 26 சிறிய 
எழுத்துககள் (Lowercase), 10 எண் குறிகள் (0 
முதல் 9 ்ளர), 7 நிறுத்தறகுறிகள் நமலும் 20 
முதல் 40 இதர குறியீடுகள் பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 
இள் அளைத்ளதயும் “குறியுரு ்தோகுதி” 
(Character Set) எைலோம். அளைத்து குறியுரு 
்தோகுதிகளும்,  கணிப்போறியில் எண்கைோக 
மடடுநம குறிபபிடபபட ந்ண்டும். 

குறியுரு ்தோகுதியில் உள்ை அளைத்து 
குறிகளுககும் ஒரு ்போது்ோை குறியீடடு முள்ற 
(Encoding System) நதள்பபடுகி்றது. எைந் 
பல்ந்று குறியீடடு முள்றகள் உரு்ோககபபடடது. 
அள்,

• BCD – Binary Coded Decimal
• EBCDIC – Extended Binary Coded 

Decimal Interchange Code
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• ASCII – American Standard Code for 
Information Interchange

• Unicode 
• ISCII - Indian Standard Code for 

Information Interchange
2.7.1 Binary Coded Decimal (BCD)
 இந்த குறியீடடு முள்ற தறநபோது 
்ைககில் இல்ளல. இந்த முள்ற 26 பிட குறியீடடு 
முள்றயோகும். அதோ்து, 26 = 64  எழுத்துருககள் 
மடடுநம இந்த முள்றயில் ளகயோை முடியும்.

2.7.2 தக்ல் பரிமோற்றத்திறகோை அ்மரிகக 
தரநிளல குறியீடு முள்ற. American Standard 
Code for Information Interchange (ASCII)
 மிகவும் பிரபலமோை இது, அ்மரிகக 
ஐககிய �ோடடின் (USA) அஙகீகோரம் ்பற்ற ஒரு 
குறியீடடு முள்றயோகும். ்பரும்போலோை 
கணிப்போறிகளில் இந்த முள்ற 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. இந்த குறியீடடு முள்ற 
ஆஙகில ்மோழி எழுத்துருககளை மடடுநம 
ளகயோளும் தி்றன் ்கோண்டள் என்பளத 
நிளைவில் ்கோள்க. இது 27 பிட அைவுககு 
எழுத்துருககளைக ளகயோளும் தி்றன் ்பற்றது. 
அதோ்து, 27 = 128 எழுத்துருககளை இந்த 
முள்றயில் குறியீடு ்ேய்ய முடியும். இந்த முள்றயில் 
ஒவ்்ோரு எழுத்துருவுககும் ஒரு குறிபபிடட எண் 
்ைஙகபபடடுள்ைது (பிறநேரகளக கோண்க).

 ASCII-8 என்்ற புதிய பதிபபு, 28 பிட 
முள்றயில் 256 எழுத்துருககளைக ளகயோளும் 
தி்றன் ்பற்றது. இந்த முள்றயில் 
எழுத்துருககளுககு 0 முதல் 255 ்ளர குறியீடடு 
எண்கள் ்ைஙகபபடடுள்ைது. 

ஆஙகில ்பரிய எழுத்துரு Aககு நிகரோை ASCII 
குறியீடடு எண் 65. இதறகு நிகரோை 7பிட 
ASCIIயின் இருநிளல மதிபபு 1000001 ஆகும். 
ASCII-8ன் இருநிளல மதிபபு 01000001.
2.7.3 Extended Binary Coded Decimal 
Interchange Code (EBCDIC)
 ASCII குறியீடடு முள்றளயப நபோன்ந்ற 
இதுவும் 8 பிட குறியீடடு முள்றயோகும். இந்த 
குறியீடடு முள்ற IBM (International Business 
Machine) நிறு்ைத்தோல் உரு்ோககபபடடது. அந்த 
நிறு்ைத்தின் கணிப்போறிகளில் தக்ல் 
பரிமோற்றத்திறகு இந்த முள்ற பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 
இந்த முள்றயில் 256 எழுத்துருககளைக ளகயோை 
முடியும். ASCII முள்றயில் குறியீடு ்ேய்யபபடட 
தரவுகளை, இந்த முள்றயில் இயஙகும் 

கணிப்போறிகளில் பயன்படுத்த ந்ண்டு்மனில், 
தரவுகளின் குறியீடளட ASCII முள்றயிலிருந்து 
EBCDIC முள்றககு மோற்ற ந்ண்டும். அநத நபோல, 
EBCDIC முள்றயில் குறியிடபபடட தரவுகளை, 
ASCIIயில் இயஙகும் கணிப்போறிககு மோற்ற 
குறியீடடு முள்றளய மோற்ற ந்ண்டும்.

2.7.4 தக்ல் பரிமோற்றத்திறகோை இந்திய 
தரநிளல குறியீடு முள்ற Indian Standard Code 
for Information Interchange (ISCII)
 இந்திய ்மோழிகளின் பல்ந்று 
எழுத்துருககளை மடடும் ளகயோளும் ந�ோககில் 
்டி்ளமககபபடட ஓர முள்ற ISCII ஆகும். இதுவும் 
8 பிட குறியீடடு முள்றயோகும். எைந், இந்த 
முள்றயில் 256 எழுத்துருககளைக ளகயோை முடியும். 
இந்திய அரசின் மின்ைணு துள்றயின் (Department 
of Electronics) 1986-88 ஆண்டு்ோககில் இந்த 
முள்ற உரு்ோககபபடடு, இந்திய தரநிரணயக 
குழுமத்தோல், (Bureau of Indian Standards – BIS) 
ஏறறுக்கோள்ைபபடடுள்ைது. தறநபோது இந்த 
குறியீடடு முள்ற யுனிநகோட குறியீடடு முள்றயில் 
இளணந்துவிடடது.
2.7.5 யுனிநகோட (Unicode)

 அளைத்து �வீை கணிப்போறிகள் மறறும் 
்தோளல ்தோடரபு ேோதைஙகளில் பர்லோக 
பயன்படுத்தபபடும் ஓர முககிய குறியீடடு முள்ற 
யுனிநகோட ஆகும். ASCII குறியீடடு முள்றககு 
பி்றகு மிகபபிரபலமோை ஓர முள்ற தோன் யுனிநகோட 
குறியீடடு முள்றயோகும். 

ASCII குறியீடடு முள்ற 8பிட அைவில், 256 
எழுத்துருககளுககு மடடுநம குறியிட முடியும். 
எைந் ASCII முள்றயில் ஆஙகிலம் மறறும் 
ஐநரோபபிய ்மோழிகளை மடடுநம ளகயோை முடிந்தது. 
உலகில் உள்ை மற்ற ்மோழிகளைக ளகயோளும் 
தி்றன் ASCII குறியீடடு முள்றககு இருககவில்ளல. 
குறிபபோக, �மது இந்திய ்மோழிகைோை தமிழ, 
மளலயோைம், ்தலுஙகு, கன்ைடம் நபோன்்ற்றள்ற 
ASCII யில் ளகயோை முடியோத நிளல இருந்தது.

எைந், உலகின் அளைத்து ்மோழிகளுககும் ஒநர 
குறியீடடு முள்றளய ஏறபடுத்தும் ந�ோககில் 
உரு்ோககபபடடது “யுனிநகோட” குறியீடடு முள்ற 
ஆகும். இது 16பிட முள்றயில் 65536 
எழுத்துருககளைக ளகயோளும் தி்றன் ்பற்றது. 
யுனிநகோட குறியீடடு முள்ற, பதிைோறு நிளல எண் 
முள்றயில் குறியிடபபடுகின்்றது. தமிழ, ்தலுஙகு, 
மளலயோைம் மறறும் கன்ைடத்தின் யுனிநகோட 
குறியீடடு அடட்ளண 2.6ல் ்கோடுககபபடடுள்ைது.
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பிறநேரகளக

தக்ல் பரிமோற்றத்திறகோை அ்மரிகக தரநிளல குறியீடு முள்ற

American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
(சில குறிபபிடட எழுத்துருககள் மடடும்)

ஆஙகில எழுத்துககள் (Alphabets)

ஆஙகில 

எழுத்துககள்

பதின்ம 

எண்

இருநிளல எண்

(8 பிட)

எண்ணிளல 

எண்

பதிைோறு நிளல 

எண்

A 65 01000001 101 41
B 66 01000010 102 42
C 67 01000011 103 43
D 68 01000100 104 44
E 69 01000101 105 45
F 70 01000110 106 46
G 71 01000111 107 47
H 72 01001000 110 48
I 73 01001001 111 49
J 74 01001010 112 4A
K 75 01001011 113 4B
L 76 01001100 114 4C
M 77 01001101 115 4D
N 78 01001110 116 4E
O 79 01001111 117 4F
P 80 01010000 120 50
Q 81 01010001 121 51
R 82 01010010 122 52
S 83 01010011 123 53
T 84 01010100 124 54
U 85 01010101 125 55
V 86 01010110 126 56
W 87 01010111 127 57
X 88 01011000 130 58
Y 89 01011001 131 59
Z 90 01011010 132 5A
a 97 01100001 141 61
b 98 01100010 142 62
c 99 01100011 143 63
d 100 01100100 144 64
e 101 01100101 145 65
f 102 01100110 146 66
g 103 01100111 147 67
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h 104 01101000 150 68
i 105 01101001 151 69
j 106 01101010 152 6A
k 107 01101011 153 6B
l 108 01101100 154 6C

m 109 01101101 155 6D
n 110 01101110 156 6E
o 111 01101111 157 6F
p 112 01110000 160 70
q 113 01110001 161 71
r 114 01110010 162 72
s 115 01110011 163 73
t 116 01110100 164 74
u 117 01110101 165 75
v 118 01110110 166 76
w 119 01110111 167 77
x 120 01111000 170 78
y 121 01111001 171 79
z 122 01111010 172 7A

எண்ணுருககள் (Numerics)

எண்ணுருககள்
பதின்ம 

எண்

இருநிளல எண்

(8 பிட)

எண்ணிளல 

எண்

பதிைோறு நிளல 

எண்

0 48 00110000 60 30
1 49 00110001 61 31
2 50 00110010 62 32
3 51 00110011 63 33
4 52 00110100 64 34
5 53 00110101 65 35
6 54 00110110 66 36
7 55 00110111 67 37
8 56 00111000 70 38
9 57 00111001 71 39

சி்றபபு எழுத்துருககள் (Special Character)

சி்றபபுக 

குறியீடுகள்

பதின்ம 

எண்

இருநிளல எண்

(8 பிட)

எண்ணிளல 

எண்

பதிைோறு நிளல 

எண்

Blank 32 00100000 40 20
! 33 00100001 41 21
" 34 00100010 42 22
# 35 00100011 43 23
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$ 36 00100100 44 24
% 37 00100101 45 25
& 38 00100110 46 26
' 39 00100111 47 27
( 40 00101000 50 28
) 41 00101001 51 29
* 42 00101010 52 2A
+ 43 00101011 53 2B
, 44 00101100 54 2C
- 45 00101101 55 2D
. 46 00101110 56 2E
/ 47 00101111 57 2F
: 58 00111010 72 3A
; 59 00111011 73 3B
< 60 00111100 74 3C
= 61 00111101 75 3D
> 62 00111110 76 3E
? 63 00111111 77 3F
@ 64 01000000 100 40
[ 91 01011011 133 5B
\ 92 01011100 134 5C
] 93 01011101 135 5D
^ 94 01011110 136 5E
_ 95 01011111 137 5F
` 96 01100000 140 60
{ 123 01111011 173 7B
| 124 01111100 174 7C
} 125 01111101 175 7D
~ 126 01111110 176 7E

மதிபபோய்வு

பகுதி – அ

ேரியோை விளடளயத் நதரந்்தடு:

1. கணிப்போறியின் ளமயச் ்ேயலகத்தில் பிடடுகளின் எண்ணிகளக எவ்ோறு குறிபபிடபபடுகி்றது?

 (அ) ளபட  (ஆ) நிபில்  (இ) ந்ரடு நீைம்  (ஈ) பிட

2. ஒரு கிநலோ ளபட என்பது எத்தளை ளபடடுகளைக ்கோண்டது?

 (அ) 1000  (ஆ) 8   (இ) 4   (ஈ) 1024

3. ASCII என்பதன் விரி்ோககம்:
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 (அ) American School Code for Information Interchange
 (ஆ) American Standard Code for Information Interchange
 (இ) All Standard Code for Information Interchange
 (ஈ) American Society Code of Information Interchange
4.  2^50 என்பது எளத குறிககும்

 (அ) கிநலோ (Kilo) (ஆ) ்டரோ (Tera) (இ) பீடடோ (Peta) (ஈ) ஜீடடோ (Zetta)

5. Binary Coded Decimal முள்றயில் எத்தளை எழுத்துருககளைக ளகயோை முடியும்?

 (அ) 64   (ஆ) 255   (இ) 256  (ஈ) 128

6. 11012-ககு நிகரோை பதிைோறுநிளல மதிபபு எது?

 (அ) F   (ஆ) E   (இ) D   (ஈ) B

7.  00100110 ககோை 1-ன் நிரபபி எது?

 (அ) 00100110  (ஆ) 11011001  (இ) 11010001  (ஈ) 00101001

8. கீழககண்ட்றறில் எது எண்ணிளல எண் அல்ல?

 (அ) 645  (ஆ) 234  (இ) 876   (ஈ) 123

பகுதி – ஆ

குறு விைோககள்:

1. தரவு என்்றோல் என்ை?

2. 1-ன் நிரபபு முள்றககோை ்ழிமுள்றகளை எழுதுக.

3. (46)10ககு நிகரோை இருநிளல எண்ணோக மோறறுக.

4. (28)10 ககு 1-ன் நிரபபு முள்றயில் விளட கோண முடியோது. ஏன் கோரணம் கூறு.

5. எழுத்துருககளை நிளை்கத்தில் ளகயோளு்தறகோை குறியீடடு முள்றகளைப படடியலிடுக.

பகுதி – இ

சிறு விைோககள்:

1. எண் முள்றயில் அடிமோைம் என்்றோல் என்ை? எடுத்துககோடடு தருக.

2. இருநிளல எண் முள்ற – குறிபபு ்ளரக.

3. (150)10 
ககு நிகரோை இருநிளல எண்ணோக மோறறி, அதளை எண்ணிளல எண்ணோக மோறறுக.

4. ISCII குறிபபு ்ளரக.

5. கூடடு: (அ) -2210 + 1510 (ஆ) 2010 + 2510

பகுதி – ஈ

்�டு விைோககள்:

1.  (அ) மிதபபுப புள்ளி பதின்ம எண்ளண, இருநிளல எண்ணோக மோறறு்தறகோை ்ழிமுள்றகளை   

 வி்ரி.

 (ஆ) (98.46)10 
ககு நிகரோை இருநிளல எண்ணோக மோறறுக.

2. பின்்ரும் பதின்ம எண்களுககு 1ன் நிரபபி மறறும் 2ன் நிரபபிகளைக கோண்க.

 (அ) -98  (ஆ) -135
3.  (அ) கூடடுக:  11010102 + 1011012

 (ஆ) கழிகக: 11010112 – 1110102
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பகுதி - II - பூலியன் இயறகணிதம்

2.8 அறிமுகம்:

 பூலியன் இயறகணிதம் ஒரு இலகக ்ளக 
கணினியில், இலகக சுறறுகளை ்டி்ளமககப 
பயன்படுத்தபபடும் ஒரு கணித ஒழுககமோகும். இது 
இலகக சுறறுகளில் உள்ை உள்ளீடுகள் மறறும் 
்்ளியீடுகளுககு இளடநய உள்ை உ்றள் 
வி்ரிககி்றது. பூலன் இயறகணிதத்தின் 
அடிபபளடக ்கோள்ளககளை  ஆஙகிநலய 
கணிதவியலோைரோை ேோரஜ் பூல் (George Boole) 
என்ப்ரோல் முன்்மோழியபடடது, அ்ளர 
்கௌரவிககும் ்ளகயில் இதறகு பூலியன் 
இயறகணிதம் என்று ்பயர சூடடபபடடது.

உஙகளுககு ்தரியுமோ?

  ேோரஜ் பூல் (1815 - 
1864) குள்றந்த 

்ருமோைம் உள்ை 

குடும்பத்தில் பி்றந்த 

இ்ர ஆரம்ப பள்ளி 

கல்வி மடடுநம 

மு டி த் தி ரு ந் த ோ லு ம் , 

யோருளடய உதவியின்றி தோைோகந் உயர 

கணித நகோடபோடுகளை கறறு அறிந்தோர. 

நமலும் பல ்மோழிகளிலும் இைளமயிநலோநய 

நதரச்சிப ் பறறிருந்தோர. பதிைோறு ் யதிநலநய 

கல்வி பணிளய துடககி, பத்்தோன்பது ்யதில் 

தைது ்ேோந்த பள்ளிளய ்தோடஙகிைோர. 

அ்ருளடய இருபது ்யது  கோலகடடத்தில் 

உள்ை முககிய கணிதக நகோடபோடுகளில் 

நதரச்சி ்பற்ற்ரோய் திகழந்த்ர இ்ர.

2.8.1 இரும மதிபபு அைவுகள்:

 ஒவ்்ோரு �ோளும் �ோம் தருககரீதியோை 

முடிவுகளை எடுகக ந்ண்டியுள்ைது:

1. கணிப்போறியில் போடபுத்தகத்ளத  
அன்்றோடம் பள்ளிககு ்கோண்டு ்ேல்ல 
ந்ண்டுமோ? ஆம் / இல்ளல

2. 8-10=10 இந்த பதில் ேரியோ? - ஆம் / இல்ளல

3. ்ேன்ளை, இந்தியோவின் தளல�கரம்? ஆம் / 
இல்ளல

4. ந�றறு �ோன் என்ை ்ேோன்நைன் ?

 நமறகண்ட நகள்விகளில் முதல் மூன்றுககு 
பதில் ்மய் (ஆம்) அல்லது ்போய் (த்று) 
என்றிருககும். ஆைோல் �ோன்கோ்து நகள்வியின் 
பதில் ேரி அல்லது த்று என்று கூ்றமுடியோது. 
ஆதலோல், ்மய் அல்லது ்போய் என்று 
தீரமோனிககபபடககூடிய  ்ோககிஙகளை 
“தருககரீதியோை அறிகளககள்” (Logical 
Statement ) அல்லது “உண்ளம ்ேயல்போடுகள்” 
(Truth functions) என்று அளைககபபடுகின்்றை. 
்மய் அல்லது ்போய் என்்ற முடிவுகளை “உண்ளம 
மதிபபுகள்” (Truth values) எைபபடும். 
தருககரீதியோை மோறிலி 1 மறறும் 0 மூலம் 
்ளரயறுககபபடட உண்ளம மதிபபுகைோகும்; இதில் 
1 என்பது ்மய், 0 என்பது ்போய்ளயக குறிககும். 
உண்ளம மதிபபுகளை நேமிகக உதவும் மோறிளய 
“இரும மதிபபு மோறிகள்” (Binary valued variables) 
அல்லது “ பூலியன் மோறிகள்” (Boolean Variables) 
என்்றளைககபபடுகின்்றை. ஏன் என்்றோல் இவ்ளக 
மோறியில் ்மய் அல்லது ்போய் என்்ற இரண்டில் 
ஏநதனும் ஒரு மதிபளப தோன் நேமிககமுடியும்.

2.8.2 தருகக ்ேயறபோடுகள்:

 பூலியன் இயறகணிதம் மோறிகள் மறறும் 

பல்ந்று ்ேயறபோடுகள் (ேோரபுகள்) ்கோண்டது. 

AND, OR மறறும் NOT நபோன்்ற அடிபபளட 

தருகக ்ேயறபோடுகள் முள்றநய புள்ளி  (.) , 

கூடடல் குறி (+) மறறும் நமல்நகோடு அல்லது 

அபோஸடரரஃபி குறி என்ப்ற்றோல் குறிபபிடலோம். 

இந்த குறிகளை “தருகக ்ேயறகுறிகள்” 

என்்றளைககபபடும்.
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2.8.3 ்மய் படடியல்:

 தருகக மோறி அல்லது தருகக 

அறிகளகயில் உள்ை எல்லோ ்மய் மதிபபுகளின் 

முடிவுகள் ்மய் படடியலில் அளமககபபடும். AND 
்ேயறகுறியின்  ்மய்படடியல் கீநை 

்கோடுககபபடடுள்ைது.

AND operator
A B Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

2.8.4 AND ்ேயறகுறி:

பூலியன் இயறகணிதத்தில் புள்ளி (.) குறியுடன் 
AND ்ேயறகுறிளய குறிபபிடலோம். ேோதோரண 
இயறகணித ்பருககளுககு இளணயோைது 
இரண்டு அல்லது அதறகு நமறபடட உள்ளீடடு 
மோறிகளை இளணத்து AND ்ேயறகுறி 
்்ளியீடளட தரும், அளைத்து உள்ளீடுகளும் 
‘்மய்’ ஆகயிருந்தோல் மடடுநம ்்ளியீடு ்மய்யோக 
இருககும். 2- உள்ளீடடு AND ்ேயறகுறியின் 
்மய்படடியல் கீநை ்கோடுககபபடடுள்ைது.

 இந்த 2-உள்ளீடுகளை ்கோண்ட AND 
இயககத்தின் ் தோடளர Y = A . B எை எழுதலோம்.

2.8.5 OR ்ேயறகுறி:
 OR ்ேயறகுறி கூடடல் குறியுடன் (+) 
குறிபபிடலோம். இரண்டு அல்லது இரண்டிறகு 
நமறபடட உள்ளீடுடடு மோறிகளின் மதிபளப 
இளணத்து OR ்ேயறகுறி ்்ளியீடளட தரும். 
ஏநதனும் ஒரு உள்ளீடு ்மய் (1) என்று ்கோடுககும். 
2 – உள்ளீடடிறகோை OR ்ேயறகுறியின் ்மய்ப 
படடியல் கீநை ்கோடுககபபடடுள்ைது.

A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

 இரு மோறிகளைக ்கோண்ட இந்த 

பூலியன் ்தோடளர Y = A + B எை எழுதலோம்.

2.8.6 NOT ்ேயறகுறி:
 NOT ்ேயறகுறி ஒரு உள்ளீளட மறறும் 
ஏறறு அதறகோை ்்ளியீடளட தரும். ்மய் 

அல்லது ்போய்யோக இருககும் உள்ளீடடிறகு 
அதன் ந�ரமள்றயோை ்்ளீயீடளட  NOT 
்ேயறகுறி ்கோடுககும். அதோ்து NOT 
்ேயறகுறி உள்ளீடடின் மதிபளப தளலகீைோக 
்கோடுககும்.

 A என்்ற உள்ளீடடு மோறி மறறும் Y என்்ற 

்்ளியீடடுடன் கூடிய  NOT ்ேயறகுறியின் 

்மய் படடியல் கீநை ்கோடுககபபடடுள்ைது.

A Y
0 1
1 0

 Y = A என்்ற பூலியன் ்்ளிபபோடு மூலம் NOT 
்ேயறகுறிளய இயறகணிதத்தில் குறிபபிடலோம்.

எடுத்துககோடடு:

 கீநை ்கோடுககபபடடுள்ை பூலியன் 
ேமன்போடளட கருத்தில் ்கோண்டோல்:

A = 1  என்்ற மதிபபு ்கோண்டிருககும்நபோநதோ  
அல்லது  (B = 0, C = 1) என்்ற மதிபபுகளை 
்கோண்டிருககும்நபோது)  என்்ற மதிபபு ்கோண்டோல், 
D-யில் உள்ை மதிபபு 1 (்மய்) ஆக இருககும். 
இல்ளலநயல் D-ல் 0 (்போய்) என்்ற மதிபபு 
்கோண்டிருககும்.

 AND, OR மறறும் NOT  நபோன்்ற அடிபபளட 
தருகக ் ேயறபோடுகளை இளணத்து NAND மறறும்  
NOR நபோன்்ற தருகக ்ேயறகுறிகளை 
உரு்ோககலோம். 

2.8.7 NAND ்ேயறகுறி:

 NAND  என்பது AND மறறும்  NOT 
என்பதன் ்தோகுபபோகும்.  AND ்ேயறகுறியின் 
்்ளியீடளட தளலகீைோக அளமத்தோல் NAND 
்ேயறகுறியின் ்்ளியீடளட ்ப்றலோம். NAND 
்ேயறபோடளட, இயறகணித கூற்றோக 

 Y = A . B  எைக குறிபபிடலோம்

A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

A NAND B = NOT (A AND B)

2.8.8 NOR ்ேயறகுறி:

 Y = A + B எைக குறிபபிடலோம்
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NOR  ்ேயறபோடடின்  ்மய்படடியல் கீநை 

்கோடுககபபடடுள்ைது.

A B Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

A NOR B = NOT (A OR B)

2.9. அடிபபளட தருகக ்ோயில்கள்:
 தருகக ்ோயில் என்பது அடிபபளட 
மின்ைணு சுற்றோகும். இது ஒன்று அல்லது 
அதறகு நமறபடட ேமிஞளேகளில் ்ேயறபடடு ஒரு 
்்ளியீடடு ேமிஞளேகள் தரும். மூன்று அடிபபளட 
்ோயிலோக AND, OR மறறும் NOT ்ோயில்கள் 
உள்ைை. NAND, NOR, XOR மறறும் XNOR 
நபோன்்ற ் ோயில்கள் அடிபபளட ் ோயில்களிலிருந்து 
தருவிககபபடடள். NAND மறறும் NOR 
்ோயில்கள்  ்போதுளம ்ோயில்கள் (Universal 
gates) என்்றளைககபபடும். அடிபபளட தருகக 
்ோயில்களை இ்றறின் மூலம் உரு்ோககலோம்.

2.9.1 AND ்ோயில்: 
 இரண்டு அல்லது அதறகு நமலோை 
உள்ளீடடு ேமிஞளேகளைக ்கோண்டு ்ேயறபடடு 
ஒரு ்்ளியீடடு ேமிஞளேகளை தரும்.

 இரண்டு உள்ளீடுகளும் ‘்மய்’ எனில் 
மடடுநம இதன் ் ்ளியீடு ‘True’ இருககும் அல்லது 
‘False’. அதோ்து உள்ளீடுகள் அளைத்தும் 1 என்்ற 
மதிபபிலிருந்தோல் இதன் ்்ளியீடு 1
 இரண்டு உள்ளீடுகளும் ்மய்்யனில் 
மடடுநம இதன் ்்ளியீடு ்மய்யோக இருககும் 
அல்லது ்போய்யோகிவிடும். அதோ்து உள்ளீடுகள் 
அளைத்தும் 1 என்்ற மதிபபிலிருந்தோல் இதன் 
்்ளியீடு 1-ஆக இருககும் அல்லது 0 – ஆகிவிடும். 
A மறறும்  B என்்ற மோறிகளில் உள்ளீடளடயும், C 
என்்ற மோறியில் ்்ளியீடளடயும் அறிவித்தோல், A 
மறறும் B மோறிகள் 0 அல்லது 1 என்்ற மதிபளப 
ஏறகும். AND ்ோயிலின் தருகக குறி.

A
C=AB

B

படம் 2.2 AND ்ோயிலின் தருகக குறி

 AND ்ோயிலின் ்ேயறபோடளட C= A AND 
B என்்ற பூலியன் ்ேயறபோடடில் குறிபபிடலோம். 
 பூலியன் இயறகணிதத்தில், ்பருகல் 

குறி AND ்ேயறபோடளட குறிககும். இதைோல் 

AND ்ோயிலின் ்்ளியீடு.

 C=A.B அல்லது C=AB என்று 

குறிககலோம். 

“C என்பது A AND B” என்று இளத படிககலோம். 

இரண்டு உள்ளீடடு மோறிகளை ் கோண்டிருபபதோல் 

்மோத்தம் �ோன்கு விதஙகளில் உள்ளிடலோம். 

அள் 00,01,10 மறறும் 11.
எடுத்துககோடடோக இரண்டு உள்ளீடுகளும் 0 எனில்,

 C= A . B
 = 0 . 0
 = 0
 AND ்ோயிலின் ்மய்படடியல் கீநை 

்கோடுககபபடடுள்ைது.

உள்ளீடு ்்ளியீடு

A B C
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

அடட்ளண 2.7 AND ்ோயிலின் ்மய்படடியல்

2.9.2 OR ்ோயில்

தருகக OR ்ேயறகுறியிளைப நபோன்று 

்ேயல்படு்தோல் இந்த ் ோயில் OR ் ோயில் என்்ற ் பயர 

்பற்றது. ்கோடுககபபடட இரண்டு உள்ளீடுகளில் 

ஏநதனும் ஒன்று அல்லது இரண்டு உள்ளீடுகளுநம 

‘்மய்’ எை இருந்தோல் மடடுநம இவ்ோயில் ‘்மய்’ எை 

்்ளியீடளட தரும். இரு உள்ளீடுகளும் ‘்போய்’ 

எனில், ‘்போய்’ என்ந்ற ்்ளியீடு தரும். விதமோக 

்ேோல்்தைோல், ்கோடுககபபடட உள்ளீடுகளில் 

ஒன்று அல்லது இரண்டு உள்ளீடுகளும் 1 எனில் 

்்ளியீடு 1 இல்லோவிடில் ்்ளியீடு 0 OR ்ோயிலின் 

தருகக குறியீடு.
A

B
C=A+B

படம் 2.3 OR ்ோயிலின் தருகக குறி

OR ்ோயிலின் ்்ளியீடு 
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C= A  OR B
OR ் ேயல்போடளட கூடடல் குறி (+) பயன்படுத்தி 

குறிபபிடலோம். எைந்,,

 C=A+B
நமநல உள்ை ேமன்போடளட C என்பது A 

அல்லது B  எை ்ோசிககலோம். 

 எடுத்துககோடடோ க, இரு உள்ளீடுகளும் 

1 எனில்,

C=A+B=1+1=1
OR  ்ோயில் ்மய் படடியல்

உள்ளீடு ்்ளியீடு

A B C
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

அடட்ளண 2.8 OR ்ோயிலின் ்மய்படடியல்

2.9.3 NOT ்ோயில்:

NOT ்ோயில் தருகக தளலகீழி எை 

அளைககபபடுகி்றது. இது ஒரு உள்ளீடளட 

மடடுநம ஏறகும். இது தருகக நிளலளய மோறறும். 

ந்று ்ோரத்ளதகளில் கூ்றந்ண்டு்மனில், 

்்ளியீடு C எப்போழுதும் உள்ளீடடின் 

தளலகீைோகந் இருககும்.

NOT ்ோயில் தருகக குறியீடு ்ருமோறு

 C  =  A

A C = A

படம் 2.4 NOT ்ோயிலின் தருகக குறி

NOT ்ோயிலின் பூலியன் ்ேயல்போடு

  C=NOT A
பூலியன்   இயறகணிதத்தில், நமல்நகோடு NOT 

்ேயல்போடடின் நிளலளய குறிககும். எைந்

  C = A
 இதளை “C என்பது NOT A” அல்லது “C என்பது 

Aன் தளலகீழி” எை ்ோசிககலோம்.

  A ன் மதிபபு 0 எனில்,

  C = A =1

அல்லது Aன் மதிபபு 1 எனில்,

  C = A =0

NOT ்ோயிலின் ்மய் படடியல் ்ருமோறு

அடட்ளண 2.9 NOT ்ோயிலின் ்மய் படடியல்
உள்ளீடு ்்ளியீடு

A C
1 0
0 1

அடட்ளண 2.9 NOT ்ோயிலின் ்மய்படடியல்

2.9.4 NOR ்ோயில்:

NOR ்ோயில் மின்ைணு சுறறு, ஒரு OR ்ோயிளல 
்தோடரந்து ஒரு தளலகீழி ்ோயிளல (NOT ்ோயில்) 
்போருத்தி உரு்ோககபபடும். ் கோடுககபபடும் இரண்டு 
உள்ளீடுகளும் ்போய் எனில் மடடுநம இவ்ோயில் 
்மய் என்்ற ்்ளியீடளட தரும். இல்லோவில் ்போய் 
என்்ற ்்ளியீடளட தரும். ந்று்ளகயில் 
கூறு்்தனில், 1 என்பளத ்்ளியீடோக ்ப்ற, 
இரண்டு உள்ளீடுகளின் மதிபபும் 0 என்று இருகக 
ந்ண்டும். இல்லோவில் அதன் ்்ளியீடு 0 ஆகும்.

NOR ்ோயிலின் தருகக சுறறு
A
B

A+B C=A+B

படம் 2.7 NOR ்ோயிலின் தருகக சுறறு
A
B

C

படம் 2.8 NOR ்ோயிலின் தருகக குறி

NOR ்ோயிலின் ்்ளியீடு

 C  = ( A  +  B)  
இதளை C என்பது A அல்லது B யின் இல்ளல

அல்லது C என்பது A அல்லது B யின் தளலகீழி

எை ்ோசிககலோம்.

எடுத்துககோடடோக,
C  = ( A  +  B)  =1
NOR ்ோயிலின் ்மய் படடியல்

உள்ளீடு ்்ளியீடு
A B C
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

அடட்ளண 2.10  NOR ்ோயிலின் ்மய்படடியல்
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2.9.5 ்டடமிடட AND ்ோயில்    

(Bubbled AND gate):

்டடமிடட AND ்ோயிலின் தருகக சுறறு கீநை 

்கோடுககபபடடுள்ைது.

A

B

A

C=A.B

B

படம் 2.9  ்டடமிடட AND ்ோயிலின் தருகக சுறறு

 நமநல ்கோடுககபபடட சுறறில் 

உள்ளீடடுககளின் மதிபளப தளலகீைோக மோறறி 

AND ்ோயில் எடுத்துக ்கோண்டு ்்ளியீடளட

 C  = ( A  .  B)   என்று தரும்.

 உள்ளீடடுகளுககு ்டடமிடு்தன் மூலம். 

இந்த சுறள்ற கீநை ்கோடுககபபடடுள்ைது நபோல 

மோறறி ்ளரயலோம், இதில் ்டடஙகள் தளலகீழ 

என்று குறிககும்.
A

B
C

படம் 2.10 ்டடமிடட AND ்ோயிலின் தருகக குறி

 இந்த தருகக சுறறின் ்்ளியீடளட 

எல்லோ உள்ளீடடின் மதிபபுகளைக ்கோண்டு 

ஆரோய்ந்தோல்,

A = 0 மறறும் B = 0 எனில் C=(A.B)    = 1.1 = 1
A = 0 மறறும் B = 1 எனில் C=(A.B)    = 1.0 = 1
A = 1 மறறும் B = 0 எனில் C=(A.B)    = 0.1 = 1
A = 1 மறறும் B = 1 எனில் C=(A.B)    = 0.0 = 0
இதன் ்மய் படடியல்

உள்ளீடு ்்ளியீடு

A B C
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

அடட்ளண 2.11 ்டடமிடட AND ்ோயிலின் 

்மய்படடியல்

 ்டடமிடட AND ்ோயிலின் ்்ளியீடும் 

NOR ்ோயிலின் ்்ளியீடும் ஒன்்றோகயிருககும். 

NOR ்ோயிளல ்டடமிடட AND ்ோயிலின் மூலம் 

குறிபபிடலோம். மோ்றோக இவவிரண்டு 

்ோயிலில்களும் ஒன்ந்றோடு ஒன்று 

மோறறியளமககலோம்.

எைந்,
(A + B) = A . B

இந்த ேமன்போடு டீமோரகன் நதற்றத்தின் முதலோம் 

விதிளய நிறுவும்

2.9.6 NAND ்ோயில்:

 AND ்ோயிலின் ்்ளியீடளட NOT 
்ோயிலுககு அனுபபி ்பறும் ்்ளியீடளட 

்கோண்டு NAND ்ோயில் ்ேயறபடும். இதன் 

தருகக ்ேயறபோடு AND ்ோயிலின் ்்ளியீடளட 

தளலகீைோக ்பறும், உள்ளீடுகள் அளைத்தும் 

“்மய்” எனில், இதன் ்்ளியீடு “்போய்” 

ஆகயிருககும், இல்ளலநயல் இதன் ்்ளியீடு “ 

்மய்”ஆகயிருககும். மோ்றோக உள்ளீடடுக 

அளைத்தும் 1 எனில் NAND ் ோயிலின் ் ்ளியீடு 

0-ஆகயிருககும், இல்ளலநயல் இதன் ்்ளியீடு 

1-ஆகயிருககும். NAND ்ோயிலின் தருகக 

சுறறு.

 
A

A.B C=A.B
B

படம் 2.11  NAND ்ோயிலின் தருகக சுற்ற

 NAND ்ோயிலின் தருகக குறி கீநை 

் க ோ டு க க ப ப ட டு ள் ை து .

A

B
C

படம் 2.12  NAND ்ோயிலின் தருகக குறி

 NAND ்ோயிலின் ்்ளியீடு

C = (A . B)

 இதளை இதளை C என்பது A மறறும் 
B யின் இல்ளல அல்லது C என்பது A மறறும் 
B யின் தளலகீழி எை ்ோசிககலோம்.
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எடுத்துககோடடோக, இரண்டு உள்ளீடுகளும் 1 
எனில். 

C = (A . B)=0
NAND ்ோயிலின் ்மய் படடியல்

உள்ளீடு ்்ளியீடு
A B C
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

அடட்ளண 2.11 NAND ்ோயிலின் 

்மய்படடியல்

2.9.7 ்டடமிடட  OR ்ோயில்:
 ்டடமிடட OR ்ோயில் தருகக சுறறு கீநை 

்கோடுககபபடடுள்ைது.

 

A A

B B

C=A . B

படம் 2.13 ்டடமிடட OR ்ோயிலின் தருகக சுறறு

இந்த சுறறின் ்்ளியீட C = A  +  B
 என்று எழுதலோம். உள்ளீடடுகளுககு 

்டடமிடட, நமநல உள்ை சுறள்ற இவ்ோறு ந்று 

விதமோக ் ளரயலோம், இதில் ் டடஙகள் தளலகீழ 

என்பளத குறிககும்.
A

B
C

படம் 2.14 ்டடமிடட OR ்ோயிலின் தருகக 

குறியீடு

்டடமிடட OR ்ோயிலின் ்மய்படடியல் கீநை 

்கோடுககபபடடுள்ைது.

உள்ளீடு ்்ளியீடு
A B C
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

அடட்ளண 2.12 ்டடமிடட OR ்ோயிலின் 

்மய்படடியல்

 ்டடமிடட OR ்ோயில் மறறும் NAND 
்ோயிலின் ்மய்படடியல்களை ஒபபீடு ்ேய்தோல் 
இரண்டும் ஒன்்றோகந் இருககும். ஆகந் 
இவவிரண்டு சுறறுகளும் ஒன்றிலிருந்து 
இன்்ைோன்்றோக மோறறியளமககலோம்.

அதோ்து,
(A . B) = A  + B

இது டிமோரகனின் (De-Morgan) இரண்டோ்து 

நதற்றத்ளத நிரூபிககி்றது.

2.9.8 XOR ்ோயில்:

 என்பது (Exclusive OR) ்ோயில், இது 

தருகக “either/OR” என்பது நபோலந் ் ேயல்படும். 

 ஏநதனும் ஒன்று அல்லது அளைத்து 
உள்ளீடுகளும் “்மய்” எனில், இதன் ்்ளியீடு 
“்மய்” ஆகும். உள்ளீடுகள் “்மய்” அல்லது 
“்போய்” என்றிருந்தோல், இதன் ்்ளியீடு “்மய்” 
ஆகும். அதோ்து, உள்ளீடுகளின் மதிபபு 
ந்வந்்றோக இருந்தோல், ்்ளியீடு 
1-ஆகயிருககும் அல்லது உள்ளீடுகள் ஒநர 
மதிபபிலிருந்தோல் ்்ளியீடு 0-ஆகும். XOR 
்ோயிலின் தருகக சுறறு கீநை 
்கோடுககபபடடுள்ைது.
A

B

A

A = A.B+ A.B

A A.B

B A.BB

படம் 2.15  XOR ்ோயிலின் தருகக சுறறு

 XOR ்ோயிலின் ்மய் படடியல்

உள்ளீடு ்்ளியீடு
A B C
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

அடட்ளண 2.13  XOR ்ோயிலின் ்மய்படடியல்

 Exclusive OR ்ேயறபோடளட, பூலியன் 

கணிதத்தில் சுழிககுள் உள்ை கூடடல் குறி 

மூலம் அல்லது இளத “Encircled Plus” என்று 

குறிபபிடலோம்.

 C = A ⊕B
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 XOR ்ோயிலின் தருகக குறி கீநை 

்கோடுககபபடடுள்ைது.
A

B
C

படம் 2.16  XOR ்ோயிலின் தருகக குறி

2.9.9 XNOR ்ோயில்:

 XNOR (Exclusive –NOR) ்ோயில் 

என்பது XOR ்ோயில் இருந்து ்ந்த 

்்ளியீடடிளை, தளலகீைோக மோறறி தரும். இரு 

உள்ளீடுகளும் ேமமோக இருககும் நபோது இதன் 

்்ளியீடு “்மய்” ஆகயிருககும், அல்லது 

உள்ளீடுகள் ந்வந்்றோக இருபபின் ்்ளியீடு 

“்போய்” ஆகயிருககும். மோ்றோக உள்ளீடுகள் 

ேமம். எனில் ்்ளியீடு 1-ஆகயிருககும், 

இல்ளலநயல் ்்ளியீடு 0-ஆகும்.
A A ⊕ B
B

C = A ⊕ B

படம் 2.17 XNOR ்ோயிலின் தருகக சுறறு

 XNOR ்ோயிலின் ்்ளியீடு, XOR 
்ோயிலின் ்்ளியீடளட NOT ்ோயிலுககு 

்ேலுத்தி ்ப்றபபடும்.

C = A ⊕ B

    = A . B + A . B 

    = AB + A  B

பூலியன் கணிதத்தில், சுழிககுள் புள்ளி 

⊙அல்லது “included dot” என்பளத குறிககும்.

 C = A ⊙ B
இதன் தருகக குறி,

A C=A ⊙ B
B

படம் 2.18  XNOR ்ோயிலின் தருகக குறி

XNOR ்ோயிலின் ்மய்படடியல் கீநை 

்கோடுககபபடடுள்ைது.

உள்ளீடு ்்ளியீடு

A B C
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

அடட்ளண 2.14 XNOR ்ோயிலின் 

்மய்படடியல்

 இந்த ஏரண ்ோயில்களைப பயன்படுத்தி, 
சிககலோை பல சுறறுகளை உரு்ோககலோம். ஒரு 
சில்லில் எத்தளை ்ோயில்களை ள்ககலோம் 
என்பதறகு நமல் ்ரம்பு குறிககும் கருத்தியல் 
ஏதுமில்ளல. ஆைோல் �ளடமுள்றயில், 
்கோடுககபபடட சில்லுவின் அளமபபிடத்தில், 
எத்தளை ்ோயில்கள் அளமகக முடியும் என்பதன் 
எண்ணிகளகககு ்ரம்புள்ைது. தருகக 
்ோயில்களின் அணிளய எண்ணைவு 
ஒருஙகிளணந்த சுறறுகளில் (Digital Integrated 
Circuits) கோணபபடும்.

தருகக ்ோயில்கள் குறியீடு ்மய்படடியல்

AND

A B AB
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

OR

A B A + B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 2 023-058.indd   40 4/19/2020   4:20:28 PM



41

NOT
A A
0 1
1 0

NAND

A B A B
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

NOR

A B A + B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

XOR

A B A ⊕ B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

XNOR

A B A ⊕ B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

அடட்ளண 2.15  தருகக ்ோயில்களின் ்தோகுபபு

பூலியன் இயறகணிதத்தின் நதற்றஙகள்:
இளணயோை விதி Identity    
 A + 0 = A      
 A. 1 = A
மோறறு விதி Complement    

A + A = 1
A . A = 0

இடமோற்ற விதி Commutative
 A + B = B + A 
 A. B = B. A
்தோடர விதி Associative  
 A + (B + C) = (A + B) + C
 A. (B. C) = (A. B). C
பகிரவு விதி Distributive
 A. (B + C) = A. B + A. C
 A + (B. C) = (A + B). (A + C)

்்றறு கூறு Null Element
 A + 1 = 1
 A. 0 = 0
மோறறியின் மோறறி Involution
 (A) = A  
உள்ளீடும் ்்ளியீடும் ேமம் Idempotency
 A + A = A   
 A. A = A
தன்ைகத்நத ஏறறுக ்கோள்ளுதல் 
Absorption
 A + (A. B) = A   
 A. (A + B) = A
3rd பகிரவு விதி Distributive
 A + A. B = A + B 
டிமோரகன் விதிகள்  
 (A + B) = A . B
 (A. B) = A + B
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மதிபபீடு

பகுதி– அ
ேரியோை விளடளய நதரவு ்ேய்க

1.  இ்றறுள் எது, ஒன்று அல்லது அதறகு நமறபடட ேமிஞளஞகளில் இயஙகும் ஒரு அடிபபளட 

மின்ைணு சுற்றோகும்?

 அ) பூலியன் இயறகணிதம்  ஆ)்ோயில்

 இ) அடிபபளட ்ோயில்கள்   ஈ) தருவிககபபடட ்ோயில்கள்

2. இ்றறுள் எந்த ்ோயில் தருகக தளலகீழி என்று அளைககபபடுகி்றது?

 அ) AND     ஆ) OR  
 இ) NOT     ஈ) XNOR
3. A+A=?

 அ)A  ஆ)0  இ) 1  ஈ) A
4. NOR ்ோயில் எதன் இளணபபோக உள்ைது?

 அ)NOT(OR)    ஆ) NOT(AND)
 இ) NOT(NOT)    ஈ) NOT(NOR)
5. NAND ்போதுளம்ோயில்  என்பது  ------------- ்ோயில் எைபபடும்.

 அ) அடிபபளட ்ோயில்   ஆ) தருவிககபபடட ்ோயில்

 இ) தருகக ்ோயில்    ஈ)  மின்ைணு ்ோயில்
பகுதி –  ஆ 

குறு விைோககள்:
1. பூலியன் இயறகணிதம் என்்றோல் என்ை?

2. NAND ்ோயில் – சிறுகுறிபபு எழுதுக.

3. XOR ்ோயிலின் ்மய் படடியல் எழுதுக.

4. ்தோடர விதிகளை எழுதுக.

5. தருவிககபபடட ்ோயில்கள் என்்றோல் என்ை? 

பகுதி –  இ
சிறு விைோககள்:

1. அடிபபளட ்ோயில்களின் ்மய்படடியல்களை எழுதுக.

2. XNOR ்ோயிளலப பறறி சிறுகுறிபபு ்ளரக.

3. NAND மறறும் NOR ்ோயில்கள் ஏன் ்போதுளம ்ோயில்கள் என்்றளைககபபடுகின்்றை.

4.  XOR ்ோயிலின் ்மய்படடியல் எழுதுக.

5. டிமோரகன் நதற்றஙகளை எழுதுக.
பகுதி –  ஈ

்�டு விைோககள்:

1. அடிபபளட ்ோயில்களை அதன் நகோள் மறறும் ்மய்படடியலுடன் விைககுக.

2. NAND மறறும் NOR ்ோயில்களின் மூலம் AND மறறும் OR  ்ோயில்களை எவ்ோறு அறிவிபபோய் 
என்பளத விைககுக.

3. தருவிககபபடட ்ோயில்களை அதன் நகோள் மறறும் ்மய்படடியலுடன் விைககுக. 
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

 இந்தப்ோடப ்குதியைக கற்றபின், 

மோணவரகள்

• கணிப்்ோறியின் ்லநவறு சோ்தனஙகள் 

மறறும் அ்தன் இயணபபுகள் ் றறி அறி்தல.

• நுண்சைலியும் அ்தன் ்தன்யமகயைப 

்றறி அறிநது ்கோள்ளு்தல.

• நியனவகச் சோ்தனஙகளின் 

முககிைத்துவத்ய்தயும், கணிப்்ோறியில 

அ்தன் ்ஙகியனயும் அறிநது 

்கோள்ளு்தல.

1. RAM மறறும் ROM கயை ஆரோய்நது  

அ்தயன நவறு்டு்தல

2. நகச் நியனவகத்ய்த அறி்தல 

மறறும் கணிப்்ோறியின் ்சைல 

தி்றயன நகச்நியனவகம் எவவோறு 

நமம்்டுத்துகி்றது  என்்ய்தயும் 

அறி்தல

• இரணடோம் நியனவகச் சோ்தனஙகளும் 

அ்தன் ்ைன்்ோடுகளும் ்றறி அறிநது 

்கோள்ளு்தல.

• ்்தோடரபு முகம் மற்றம் இயடமுகம் 

்ைன்்டுத்தி, ்வளிச்சோ்தனஙகள் எவவறு 

இயணககப்டுகி்றது என்்ய்த அறி்தல.

3.1 முன்னுயர

கணிப்்ோறி அயமபபு என்்து கணினியின் 

வன்்்ோருள் கூறுகயை உள்ைடககிைது. இதில 

உள்ளீட்டு / ்வளியீட்டு சோ்தனஙகள், யமைச் 

்சைலகம் (CPU), நசமிபபு சோ்தனஙகள்  மறறும் 

மு்தன்யம நியனவகம் ஆகிையவ அடஙகும். 

இது  கணினியின் ்லநவறு ்ோகஙகயை எப்டி 

்சைல்டுத்துகி்றது என்்ய்தப ்்ோறுத்்தது. இது 

ஒரு கணினியின் அயனத்து வன்சோ்தனஙகளும் 

எவவோறு நவயல ்சய்கி்றது என்்து ்றறியும், 

நமலும் ்லநவறு ்ோகஙகளின்  இயணபபு 

்றறியும் விைககுகி்றது. கணினியின் கட்டயமபபு 

என்்தும் கணிப்்ோறியின் அயமபபு என்்தும் 

ஒன்ந்ற. ஆனோல கணிப்்ோறியை 

வடிவயமப்தில ஈடு்ட்டிருககும் ்்ோறியிைல 

கருதுநகோளுடன் கணினி கட்டயமபபு 

உள்ைடககிைது. அந்த ந�ரத்தில கணினி 

அயமப்ோனது, நிரலருககு வன்்்ோருள் 

கூறுகயை  ்வளிப்யடைோக விைககுகி்றது. 

3.2. நுண்சைலிகளின் அடிப்யடகள்
 

 கணிப்்ோறியின் யமைச்்சைலகம் 

என்்து கணிப்்ோறியின் மு்தன்யம 

அஙகமோகும். இது அயனத்து ்சைலகயையும் 

்சய்கி்றது. இது ஒருஙகியணந்த சுறறுகயை 

உள்ைடககிை நுண்சைலியை (Micro 
processor)அடிப்யடைோகக ்கோணடது. மு்தன் 

மு்தலில நுண்சைலிகள் 1970 ஆம் ஆணடில 

அறிமுகப்டுத்்தப்ட்டது. 4004 என்்ற மு்தல   

்்ோதுப்ைன் நுண்சைலியை இண்டல (Intel)
என்்ற நிறுவனம் உருவோககிைது.

 நுண்சைலிைோனது ஒரு  நிரலோககம் 

்சய்ைககூடிை, ்ற்ல உ்நைோகத்திறகோன ஒரு 

சிலிகோன் சிப்ோகும். இது கடிகோர துடிபபுகைோல 

இைஙகுகி்றது. நுண்சைலி இரும எணகயை 

உள்ளீடோகப ்்றறு எண கட்டயைகநகற், 

்சைலோககம் ்சய்து பின்பு ்வளியீடுகயை 

நியனவகத்தில ந்தககி யவககி்றது. ்டம் 3.1ல 

உள்ை வயர்டம்  நுண்சைலியின் அடிப்யடயில 

கணிப்்ோறியின் ்சைல்ோகஙகயைக 

கோட்டுகி்றது .

3
கணினி அயமபபு

்ோடம்கணினி அறிமுகம்அலகு I 
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உள்ளீடு நுண்சைலி ்வளியீடு

நியனவகம்

்டம் 3.1 நுண்சைலி - அடிப்யட அயமபபுகள்

 நுண்சைலி மூன்று முககிை ் குதிகயைக 

்கோணடுள்ைது. அயவ

• கணி்த ஏரணச் ்சைலகம்(Arithmetic and 
Logic Unit - ALU): கணி்த மறறும் ஏரணச் 

்சைல்ோடுகயைக கணிப்்ோறியின் 

கட்டயைகநகற் ்சைல்டுத்தும்.

• கட்டுப்ோட்டகம்:  கட்டுப்ோட்டு  சமிகயஞைகயைப 

்்றறு கணிப்்ோறியின் எலலோ 

்ோகஙகயையும் கட்டுப்டுத்துகி்றது.

• ்திநவடுகள்- உள்ையமந்த நியனவகம் 

(Registers – Internal Memory): 

்சைல்ோடுகளுககுத் ந்தயவைோன ்தரவு 

மறறும் கட்டயைகயைச்  நசமிககும்.
• ்டம் 3.2ல ்கோடுககப்ட்டுள்ைய்தப ந்ோல, 

நுண்சைலிைோல நியனவகம், உள்ளீடு மறறும் 
்வளியீடு சோ்தனஙகநைோடு ்்தோடரபு ்கோள்ை 
முடியும். ்ோட்யட என்னும் அயமப்ோனது 
கம்பிகளின் குவிைலோகும். இது முகவரி 
்ோட்யட ்தரவு ்ோட்யட மறறும் கட்டுப்ோட்டு 
்ோட்யட ஆகிைவறறின் திரட்டோகும். இது, 
நுண்சைலி பி்ற சோ்தனஙகநைோடு ்்தோடரபு 
்கோள்ளும் ்ோய்தைோக நவயல ்சய்கி்றது.

A.L.U ்திநவடு

கட்டுப்ோட்டகம்
அயமபபு

உள்ளீடு / ்வளியீடு

RAMROM
நியனவகம்

்டம் 3.2 நுண்சைலியும் மற்ற சோ்தனஙகளின் 

இயணபபும்

நுண்சைலின் ்ணபிைலபுகள்

ஒரு நுண்சைலின் ்சைல்ோடு, 
கீழககோணும் அ்தன் ்ணபிைலகயை 
அடிப்யடைோக ்கோணடது:

a) கடிகோர நவகம் (Clock Speed) 

b) கட்டயைத் ்்தோகுபபு (Instruction Set)
c) நவரடு அைவு (Word Size)

நுண்சைலி

a) கடிகோர நவகம்
 ஒவ்வோரு நுண்சைலிலும் உள்நை ஒரு 
கடிகோரம் உள்ைது. கணிப்்ோறியின் ஒவ்வோரு 
கட்டயையும் நிய்றநவறறு்தலின் நவகத்ய்த இந்த 
கடிகோரம் கட்டுப்டுத்துகி்றது. இதுநவ கடிகோரத்தின் 
நவகம் எனப்டும். கணிப்்ோறியின் நவகத்ய்த ்மகோ 
்ெரட்ஸ் (MHz-Mega Hertz)  மறறும் ஜிகோ ் ெரட்ஸ் 
(GHz-Giga Hertz) அைவில அைககப்டுகி்றது.
b) கட்டயைத் ்்தோகுபபு:
 ஒரு ்தரவின் மீது ்சைல்ோடுகயைச் 
்சைல்டுத்துவ்தறகோக, கணிப்்ோறிககு 
்கோடுககப்டும் கட்டயைகநை அறிவுறுத்்தல 
எனப்டும். நுண்சைலியைச் ் சைல்டுத்துவ்தறகோக 
வடிவயமககப்ட்ட அடிப்யட இைநதிர நியல 
அறிவுறுத்்தல ் ்தோகுதிகயைக கட்டயைத் ் ்தோகுபபு 
என்கிந்றோம். இந்த கட்டயைகளின் ்்தோகுதி 
பின்வரும் ்சைலகயை ்சைல்டுத்துகி்றது.

கடிகோரத்தின் நவகம் கணககிடு்தல
• Hz என்்து Hertz ன் சுருககம் ஆகும்.

்ெரட்ஸ்,  ்்ோதுவோக ஒலி அயல 
அதிர்வணகயை அைவிடப  ் ைன்்டுகி்றது. 
ஒலி அயலகள் ஒரு ்�ோடியில  எத்்தயன 
சுறறுகள் என்்ற அைவில அைககப்டுகி்றது.

• ஒலி அயலகள், வோ்னோலி அயலகள் ந்ோன்்ற 
அயல அதிர்வணகயை அைவிடுவ்தறகு  
்ெரட்ஸ் ்ைன்்டுகி்றது.  உ்தோரணமோக, 
சரோசரி மனி்தனின் கோது 20 மு்தல 20,000 
்ெரட்ஸ் அயலகயைக நகட்க முடியும். 20 
்ெரட்ஸ் அருகிலுள்ை ஒலி அயலகள் 
குய்றவோன சுருதியில அயமவய்தநை “bass” 
அயலகள் எனப்டுகி்றது. 5000 Hz –ககு 
அதிகமோன  ஒலி அயலகள் உைரந்த 
சுருதியில அயமவய்த “treble” அயலகள் 
எனப்டுகி்றது.

• ்ெரட்ஸ் அயல அதிர்வணகயை 
அைவிடுவ்தறகு ்ைன்்டுவது ந்ோல கணினி 
்சைலியின் நவகத்ய்த அைவிடவும் 
்ைன்்டுகி்றது. உ்தோரணமோக, ஒவ்வோரு 
யமைச் ்சைலகத்தின் நவகம் ஒரு குறிபபிட்ட 
கடிகோர நவகத்தின் மதிபபிடப்டுகி்றது. இந்த 
எண ஒவ்வோரு ் சைலியும் ் �ோடிககு எத்்தயன  
வழிமுய்ற சுழறசிகயை  இைககும் என்்ய்தக 
குறிககி்றது. �வீன ்சைலிகளில ஒரு 
்�ோடிககு மிலலிைன் அலலது பிலலிைன் 
்சைலகயைச் ்சய்ை முடியும் என்்ய்தக  
கடிகோர நவகம் ்்ோதுவோக ்மகோ ்ெரட்ஸ் 
அலலது ஜிகோ ் ெரட்ஸில அைவிடப்டுகி்றது.

உஙகளுககு ்்தரியுமோ?
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• ்தரவு மோற்றம்
• எண கணி்த ்சைலமுய்றகள்
• ்தருகக ்சைலமுய்றகள்
• கட்டுப்ோட்டு �கரவு
• உள்ளீடு / ்வளியீடு

c) நவரடு அைவு

 நவரடின் அைவு என்்து ஒரு்தடயவ ் சைலி 
்சைற்டுத்தும் பிட்டுகளின் அைவோகும். ஒரு நவரடு  
அைவு என்்து கணிப்்ோறியின் மு்தன்யம 
நியனவகம் (RAM) ்சைற்டுத்தும் கட்டயையின் 
அையவயும், நுண்சைலியில உள்ை ஊசிகளின் 
(Pins) எணணிகயகயை  ்்ோருத்்த்தோகும். 
முய்றநை உள்ளீடு மறறும் ்வளியீடு ஊசிகளின் 
்மோத்்த  எணணிகயகைோனது  நுண்சைலியின் 
கட்டயமபய்த் தீரமோனிககி்றது.

3.3 யமைச் ்சைலகம் மறறும் நியனவகத்திறகு 

இயடநைைோன ்தரவு ்ரிமோற்றம்

 யமைச் ்சைலகம் (CPU), ்தரவு 
நியனவகப ்தரவு ்திநவடுகயையும் (MDR) 
மறறும் நியனவக முகவரி ்திநவடுகயையும் 
(MAR) ்கோணடுள்ைது. நியனவகத்திறகும் 
மறறும் யமைச் ்சைலகத்திறகும் இயடநை 
ந்தயவைோன ்தரயவத்  நியனவக ்தரவு 
்திநவடுகள் ந்தககி யவககும் .  நிரலின் அடுத்து 
்சைற்டுத்்த நவணடிை கட்டயையின் முகவரியை 
யமைச்்சைலகத்தில நசமித்து யவககும் ஒரு 
சி்றபபு ்திநவடு ்தோன் நிரல ்திநவடு ஆகும்.   
யமைச் ்சைலகத்திலுள்ை கணி்த ஏரணச் 
்சைலகம் ்சைற்டுத்்த நவணடிை நியனவக 
முகவரியை, நியனவக முகவரி ்திநவட்டில 

(Program Counter) நசமித்து யவககும். 

 ்ோட்யட (bus) என்்து கணினியின் 
கூறுகளுககியடநை ்்தோடரபு ்கோள்ை 
்ைன்்டும் கம்பிகளின் ்்தோகுபபு ஆகும்.

 RAM யில உள்ை நவரடின்  அைவும் 
நியனவக ்தரவு ் திநவட்டின்  அைவும் ஒன்்றோகும். 
8 – பிட்  ்சைலிைோன Intel 8085 யில நியனவக 
்தரவு ்திநவடும்  மறறும் RAM யில உள்ை 
நவரடின்  அைவும் 8 பிட் ஆகும்.

 READ ்சைல்ோடு ்தரவுகயை 
(பிட்டுகயை) நவரடில இருநது  நியனவக ்தரவு 
்திநவடுகளுககு அனுபபும். WRITE ்சைல்ோடு 
்தரவுகயை (பிட்டுகயை) நியனவக ்தரவு 
்திநவடுகளில இருநது நவரடிறகு அனுபபும்.

• கம்பியின் ஒரு முயனயில 5V 
்கோடுககப்ட்டோல  எதிர  முயனயில அந்த 

5V்்்ற முடியும். இய்தபந்ோல கம்பிகைோன 

்ோட்யடகள் இரும ்தரவுகயை  

மின்்னழுத்துககைோக (5V என்்து 1  
–ஆகவும் , 0V என்்து 0 –ஆகவும்) கம்பியின் 

ஒரு முயனயிலிருநது மறுமுயனககு ்தர யவ 

நவோலட்நடஜைோக அனுபபும்.

உஙகளுககு ்்தரியுமோ?

3.4 நுண்சைலியின் வயககள்

 நுண்சைலிகயைப பின்வரும் 

நி்ந்தயனகளின் அடிப்யடயில 

வயகப்டுத்்தலோம்:

• ்சைலோககப்டும் ்தரவின் அகலம்

• கட்டயைத் ்்தோகுபபு

3.4.1 ்சைலோககப்டும் ்தரவின் அகலத்தின் 

அடிப்யடயில நுண்சைலியின் வயககள் 

•  ்தரவின் அகலத்தின் அடிப்யடயில 

நுண்சைலி கட்டயைகயைச் ்சைலோககும். 

நுண்சைலியைப பின்வருமோறு 

வயகப்டுத்்தலோம்:

• 8- பிட் நுண்சைலி

• 16-பிட் நுண்சைலி

• 32-பிட் நுண்சைலி

• 64-பிட் நுண்சைலி

3.4.2 கட்டயைத் ்்தோகுதியின் அடிப்யடயில 

நுண்சைலியை வயகப்டுத்்தல

 நுண்சைலியை வயகப்டுத்தும் ந்ோது 

கட்டயைத் ்்தோகுதியின் அைவு ஒரு முககிைமோன 

கருத்்தோக அயமயும்.

 RISC என்்து Reduced Instruction Set 
Computers.

 CISC என்்து Complex Instruction Set 
Computers.

• RISC ்சைலிககு எடுத்துககோட்டு :Pentium IV ,  
Intel P6, AMD K6 மறறும் K7.
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நியனவகத்தில நசமிககப்டும் மிகச் சிறிை 

்தகவயல பிட் (Bit) என்்றயழககின்ந்றோம். 

நியனவகம் ஒரு ந�ரத்தில 8 – பிட்டுகயைக 

்கோணட ்்தோகுபபுகயை அணுகும். இய்தநை ஒரு 

ய்ட் (Byte) என்கின்ந்றோம். ‘B’ என்்ற ஆஙகில 

்்ரிை எழுத்்தோல ய்ட் குறிபபிடப்டும். ஒரு 

கணினியின் நியனவகம் 1 ்மகோ 

ய்ட்டோகயிருந்தோல (MB) அதில 10,48,576 
ய்ட்கள் (அலலது எழுத்துககள் ) ்தகவலகயைச் 

நசமிகக முடியும் (1 MB என்்து 1024 KB மறறும் 

1KB என்்து 1024 ய்ட்கள், இதில 1024 x 1024= 
10,48,576 ய்ட்கைோகும்.) 

 RAM ஒரு ்தறகோலிக நியனவகம் ஆகும். 

அ்தோவது இதில நசமிககப்டும் ்தகவலகள் 

நிரந்தரமிலயல. கணிப்்ோறிககு ்சலுத்தும்  

மின்சோரம்  நிறுத்்தப்ட்டவுடன் அதில உள்ை   

அயனத்து ்தரவுகளும் அழிநது விடும். மு்தன்யம 

நியனவகம் READ  மறறும் WRITE ்சைலகயை 

அனுமதிககும்.

3.5.2 ந�ரடி அணுகல நியனவகத்தின் 
வயககள்

 RAM – ன் இரணடு அடிப்யட வயககள்

• மோறும் மு்தன்யம நியனவகம் [Dynamic 
RAM -DRAM]

• நியலைோன மு்தன்யம நியனவகம் [Static 
RAM -SRAM]

 நமநல கூறிை நியனவகஙகள் ்தரயவ 

யவத்திருககும் ்்தோழிலநுட்்த்தில மோறு்டுகி்றது. 

மோறும் மு்தன்யம நியனவகம்  அடிககடி 

நியனவகத்ய்தப புதுபபிகக நவணடியிருககும். 

ஆனோல நியலைோன மு்தன்யம நியனவகம் சில 

ந�ரஙகளில புதுபபித்்தோல ந்ோதும். இ்தனோல 

இந்த வயகைோன நியனவகம் நவகமோக 

்சைல்டுகின்்றது. நியலைோன மு்தன்யம 

நியனவகம், மோறும் மு்தன்யம நியனவகத்ய்த விட 

அதிக உைரந்த்தோகும்.

3.5.3 ்டிகக மட்டும் நியனவகம் (ROM)

 ்டிகக மட்டும் நியனவகம் (ROM) 
கணிப்்ோறியின் ஒரு சி்றபபு நியனவகம். இது 

உருவோககப்டும் ந்ோந்த, ்தரவுகள் ்திவு 

 Intel 386 & 486, Pentium, Pentium II, III 
மறறும் Motorola 68000 கணினிகள் CISC 
்சைலியைக ்கோணட கணிப்்ோறிகளுககு 

எடுத்துககோட்டுகள் ஆகும்.

3.5 நியனவகச் சோ்தனஙகள்

 கணிப்்ோறி நியனவகம் என்்து மனி்த 

மூயையைப ந்ோன்்ற்தோகும். கணிப்்ோறி நியனவகம் 

்தரவுகயையும் கட்டயைகயையும் நசமித்து யவககப 

்ைன்்டுகி்றது. நியனவகத்தில நசமித்து 

யவககப்ட்ட ்தரவு ் மறறும் கட்டயைகள் இரணடு 

வயகயில யகைோைப்டுகின்்றது (் டிகக / எழு்த), 

அயவ ்்தோடரச்சிைோன மறறும் ந�ரடி அணுகல 

முய்றைோகும். ்்தோடரச்சிைோன அணுகல முய்றயில 

நியனவகம் மு்தலிலிருநது கயடசிவயர 

ஒவ்வோன்றும் வரியசைோக அணுகும். ஆனோல ந�ரடி 

அணுகல முய்றயில நியனவகம் ஒவ்வோன்்றோக 

அணுகுவ்தறகு ்திலோக ந�ரடிைோக அணுகும். ்டம் 

3.6 ல ் ல வயகைோக நியனவகச் சோ்தனஙகள், அ்தன் 

்கோள்ைைவு, நவகம் மறறும் வியலயின் 

அடிப்யடயில  வரியசப்டுத்்தப்ட்டுள்ைது.
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்டம் 3.6 நியனவக வரியச முய்ற

3.5.1 ந�ரடி அணுகல நியனவகம் (RAM)  
 கணிப்்ோறியின் மு்தன்யம நியனவகம் 

ந�ரடி அணுகல நியனவகம் (Random Access 
Memory) என்றும் அயழககப்டுகி்றது. இது 

கணிப்்ோறியில ஒரு ஒருஙகியணந்த சுறறுகைோக 

்்ோருத்்தப்ட்டுள்ைது. கணிப்்ோறியில இஙகு 

்தோன் இைகக அயமபபு, ்ைன்்ோட்டு நிரலகள் 

மறறும் ்தறந்ோது ்ைன்்ோட்டில உள்ை ்தரவுகள் 

்தறகோலிகமோக நசமிககப்ட்டிருப்ய்த 

கணினியின் ்சைலிைோல அணுகும். 
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மூலம் ்தகவலகள் அழிககப்டுகி்றது. EPROM –ல 

்தகவலகள் பு்ற ஊ்தோ ஒளி ்சலுத்தும் வயர 

்தகவலகயைச் நசமித்து யவககும். பு்ற ஊ்தோ 

ஒளியை ்சலுத்தி PROM-ன் உள்ைடககத்ய்த 

அழித்தும், மீணடும் நவறு நிரலகயை மறு்டியும் 

எழு்தலோம். PROM ஒரு முய்ற எழு்தப்ட்டபின் 

அய்த அழிககமுடிைோது, அ்தனோல EPROM, 
PROM லிருநது மோறு்ட்டது. EPROM ்்ோதுவோக 

்தனிைோள் கணினியில ்்ரும்்ோலும் 

்ைன்்டுத்்தப்டுகி்றது.  ஏ்னனில 

உற்த்திைோைரகள் கணினியை வழஙகுமுன் 

PROM-ன் உள்ைடககத்ய்த மோறறி, நமம்்டுத்தி 

அலலது நீகக நவணடிைவறய்ற அழிகக முடியும். 

்டம்  3.7 அழிககக கூடிை நிரலோககு ் டிகக மட்டும் 

நியனவகம்

3.5.3.3 மின்சோரத்்தோல அழிககும் மறறும் 

நிரலோககு ்டிகக மட்டும் நியனவகம்  

(EEPROM) Electrically Erasable 
Programmable Read-Only Memory:

 EEPROM  ஒரு சி்றபபு PROM வயகயைச் 

சோரந்த நியனவகம் ஆகும். இதில உள்ை 

்தரவுகயை மின்சோரத்ய்தச் ்சலுத்திநை 

அழிககலோம்.  மற்ற PROM வயகயைப ந்ோல  

மின்சோரம் நிறுத்்தப்ட்டோலும் ்தரவுகள் அழிைோது. 

மற்ற ROM வயககயை ஒபபிட்டோல, EEPROM ஒரு 

்மதுவோக இைஙகும் நியனவகம் ஆகும். 

• ்்ோதுவோக EPROM சிலலுகளின்  நமல 

்குதியில ்வளிப்யடைோக யவககப்ட்டு, 

ஸ்டிககர மூலம் மய்றககப்ட்டிருககும். 

ஸ்டிககர அகற்றப்ட்டோல சூரிை ஒளியில 

உள்ை பு்ற ஊ்தோ ஒளி அதில உள்ை 

்தரவுகயை அழித்து விடும்.

உஙகளுககு ்்தரியுமோ?

்சய்ைப்ட்டு விடுவ்தோல அதில மோற்றம் ்சய்ை 

முடிைோது. இதில நசமிககப்டும் நிரலகள் 

கணினியைத் துவககவும் மறறும் ்்தோடஙகும் 

ந்ோது ்சய்ை நவணடிை ்சைலகள் ந்ோன்்றயவ 

இத்்தயகை நியனவகஙகளில 

யவககப்டுகின்்றன. ROM ல கணினியைத் 

துவஙகுவ்தறகோன மிக முககிை நிரலகயைச் 

நசமித்து யவககும். ஒரு முய்ற ்தரவுகயை இதில  

எழுதிவிட்டோல அய்த மோற்றநவோ அலலது 

அழிககநவோ முடிைோது. ஆனோல ்டிககமட்டும் 

முடியும். ROM ன் உள்ைடககம் மின்சோரம் 

நிறுத்்தப்ட்டோலும் அழிவதிலயல. இ்தனோல  

ROM அழிைோ நியனவகம் என்று 

அயழககப்டுகி்றது.

3.5.3.1 நிரலோககு ்டிகக மட்டும் நியனவகம்   

(Programmable Read-Only Memory - 
PROM)

 நிரலோககு ்டிகக மட்டும் நியனவகம், ஒரு 

அழிைோ நியனவகம் ஆகும். இதில ்தரவுகள் ஒரு 

முய்றமட்டும் எழு்த முடியும். PROM - ல ஒரு முய்ற 

நிரலகயை எழுதிவிட்டோல எப்்ோழுதும் 

அழிைோமலிருககும். மு்தன்யம நியனவகம் 

ந்ோன்று அலலோமல கணினியின் ்சைல்ோடு 

நிறுத்்தப்ட்டோலும் PROM நிரலர அலலது  PROM 

–ன் உள்ைடககம் அழிைோமல இருககும். 

 PROM – ROM ல இருநது மோறு்ட்ட்தோகும் 
PROM ்தைோரிககப்டும் ்்ோழுது ஒரு கோலி 
நியனவகமோக ்தைோரிககப்டும், ஆனோல ROM 
்தைோரிககும் ்்ோழுந்த அதில நிரலகள் 
நசமிககப்டுகின்்றது.ஆனோல PROMல 
நிரலருககு ந்தயவப்டும் ்்ோழுது நிரலகயை 
எடுத்துக ்கோள்ைலோம். PROM Burner 
்ைன்்டுத்தி PROM சிபபில ்தரவுகள் 
எழு்தப்டுகின்்றது. இந்த வயகைோன PROM-ன் 
நிரலோககம் PROM-ல எழுது்தல 
என்்றயழககப்டும்.

3.5.3.2 அழிககக கூடிை நிரலோககு ்டிகக மட்டும் 

நியனவகம் (EPROM)Erasable 
Programmable Read-Only Memory:

  அழிககக கூடிை நிரலோககு ்டிகக மட்டும் 

நியனவகம், ஒரு  PROM வயகைோன சி்றபபு 

நியனவகம் ஆகும். ஆனோல அதில பு்ற ஊ்தோ ஒளி 
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3.5.4 நகச் நியனவகம்
 நகச் நியனவகம் அதிநவகமோன, வியல 
உைரந்த நியனவகம் ஆகும். நியனவகத்தில 
உள்ை ்தரயவத் திரும்் எடுத்்தயலத் 
துரி்தப்டுத்துவ்தறகு ்ைன்்டும் நியனவகம் 
ஆகும். இ்தன் வியல கூடு்தலோகும். அ்தனோல 
யமைச் ்சைலகத்தில மு்தன்யம நியனவகத்தின் 
அையவ விட நகச் நியனவகத்தின் அைவு மிகவும் 
குய்றவோக இருககும். நகச் நியனவகம் 
இலயல்ைனில யமைச் ்சைலகம் ஒவ்வோரு  
முய்றயும்  ்தரவு ந்தயவ்டும்ந்ோது அய்த 
மு்தன்யம நியனவகத்திலிருநது ்்றும். இது 
அதிக ந�ரத்ய்த எடுத்துக ்கோள்ளும். நகச் 
நியனவகம் அறிமுகப்டுத்்தப்ட்ட்தறகு கோரணம், 
இந்த நியனவகத்தில அடிககடி ந்தயவப்டும் 
மறறும் அணுகககூடிை ்தரவுகள் நசமிககப்டும். 
இது வியரவோன ்திலளிபபு ந�ரத்ய்தத் ்தகக 
யவகக உ்தவுகி்றது. அஙகு இைகக ந�ரம் (Access 
Time) நியனவகம் ்டிகக / எழு்த நகோரிகயகககு 
எவவைவு வியரவோக ்திலளிகக முடியும் என்்ய்த 
குறிககின்்றது. ் டம் 3.8ல யமைச் ் சைலகத்திறகும் 
மு்தன்யம நியனவகத்திறகும் இயடநை 
அயமககப்ட்டுள்ை நகச் நியனவகத்ய்தக 
கோணலோம்.

CPU Cache Main
Memory

Fast Slow

்டம் 3.8 நகச் நியனவகத்தின் அயமபபு

3.6 இரணடோம் நியல நசமிபபு சோ்தனஙகள்

 கணினியின் மு்தன்யம நியனவகம், 
்்ோதுவோக குய்றந்த அைவிலும், வியல உைரநதும் 
மறறும் அழியும் நியலயிலும் இருககும். இரணடோம் 
நியல நசமிபபு சோ்தனஙகளில ்தரவு மறறும்  
நிரலகள் நிரந்தரமோக நசமித்து யவககப்டும். 
இரணடோம் நியல நசமிபபு சோ்தனஙகள் இைல்ோக 
அழிைோ நியலயில இருப்்தோல இயவ மு்தன்யம 
நியனவகத்திறகு ஒரு இயண நசமிபபு சோ்தனமோக 
்ணிைோறறுகி்றது. இ்தனோல இரணடோம் நியல 
நசமிபபு "கோபபு நசமிபபு" (Backup Storage) 
என்்றயழககப்டுகி்றது.

3.6.1 வன்வட்டுகள் (Hard Disks)
 வன்வட்டு ஒரு கோந்தவட்டோகும். இதில 

்தரவுகயைச் நசமிககலோம். வன்வட்டு ஒவ்வோரு 

வட்டிறகும் ஒரு நஜோடி ்தயலகள் ்கோணடு 

அணுகும் வணணம் ்ல வட்டுககயை ஒன்றின் 

மீது ஒன்்றோக அடுககப்ட்டுள்ை ஏற்ோட்டில 

அயமநதிருககும். வன்வட்டுககள் ஒறய்ற அலலது 

இரட்யட ்கக வட்டுககைோக இருககும்.

3.6.2 குறு வட்டு (CD)
 CD எனப்டும் CD-ROM 1.2 மிலலிமீட்டர 

்ருமன் அைவில ்ோலிகோர்நனட் பிைோஸ்டிக 

்்ோருைோல ஆன்தோகும். ்மலலிை அைவிலோன  

அலுமினிைம் அலலது ்தஙக முலோம் அ்தன் 

நமல்குதியில பூசப்ட்டிறகும். CD - ல ்தரவுகள் 

சிறிை ்தடஙகளில துணுககுகைோக அதில  

நசமிககப்டுவது “pits” எனப்டும். இயவ 

அடுககின் நமல ஒரு சுருள் ்ோய்தயில 

வடிவயமககப்ட்டிருககும். இரணடு Pits – களுககு 

இயடநை உள்ை இயட்வளி “lands” என்று 

அயழககப்டும். CD - யைப ்டிககும் சோ்தனத்தில 

உள்ை நமோட்டர CD-யைச் சுழறறும். ஒரு சோ்தோரண 

CD - ன் ்கோள்ைைவு 700  MB ஆகும்.

்டம் 3.9  குறு வட்டு

3.6.3 டிஜிட்டல ்வரசயடல வட்டு (DVD)
 DVD (Digital Versatile Disc அலலது 

Digital Video Disc) கணணோடியியழ வட்டு 

(Optical Disc),  4.7 GB வயர ்தரவுகள் நசமிககும்.  

இந்த அைவு 6 CD-ன் ்கோள்ைைவுககு சமமோகும்.  

தியரப்டஙகயைச் சி்றந்த  ்தரத்தில DVD-களில 

நசமித்து யவககலோம். குறுவட்டுககயைப ந்ோல 

DVD- களும் நலசர மூலம் ்டிகக முடிகின்்றது. 

 இவவயக வட்டு ஒன்று அலலது இரணடு 

்ககஙகயைக ்கோணடு, நமலும் ஒரு ்ககத்திறகு 

ஒன்று அலலது இரணடு அடுககுகளில இருககும். 

அய்த ் ்ோறுத்ந்த DVD யின் ் மோத்்த ் கோள்ைைவு 

கணககிடப்டுகி்றது. இரு அடுககு DVD ்தஙக 

நி்றத்திலும் ஒரு அடுககு உள்ை DVD ்வள்ளி 

நி்றத்திலும் கியடககும்.
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்டம்  3.10 டிஜிட்டல ்வரசயடல வட்டு

3.6.4 ஃபிைோஷ் நியனவக சோ்தனஙகள் (Flash 
Memory Devices)

 ஃபிைோஷ் நியனவகம் ஒரு மின்னனு (திட 
நியல) அழிவு்றோ்த நசமிககும் சோ்தனமோகும். 
நமலும் மின்சோரத்தின் மூலம்  நிரலகயை அழித்து, 
மறு்டியும் நிரலோகக முடியும். ஃபிைோஷ் நியனவகம் 
ஒரு EEPROM அலலது EPROM வயகப்டும். 
்்ன் டியரவ (Pen drive), ்மமரி கோரடு (Memory 
card) ந்ோன்்றயவ ஃபிைோஷ் நியனவகத்திறகோன 
எடுத்துககோட்டுகைோகும்.  ்தனிைோள் கணிப்்ோறி 
(Personal Computer), ்தன்னுயட இலகக வயக  
உ்தவிைோைர (Personal Digital Assistant), 
டிஜிட்டல ஆடிநைோ பிநைைரகள், டிஜிட்டல நகமிரோ, 
யகைடகக ்்தோயலந்சிகள் (்மோய்ல 
்்தோயலந்சி) ந்ோன்்றவறறில இவவயக ஃபிைோஷ் 
நியனவகம் உ்நைோகிககப்டுகி்றது. ஃபிைோஷ் 
நியனவகம் நவகமோக அணுகல ந�ரத்ய்த 
வழஙகுகி்றது.நியனவகத்தில ஒரு எழுத்துருயவ 
்டிகக அலலது எழு்த ்ைன்்டும் ந�ரத்ய்த 
அணுகல ந�ரம் எனப்டும். 

 ஃபிைோஷ் நியனவகம் ்கோள்ைைவு 1 ஜிகோ 

ய்ட்ஸ் (GB) – யிலிருநது 2 ்டரோ ய்ட்ஸ் (TB) 
வயரயில கியடககும். ்டம் 3.11–ல ஃபிைோஷ் 

நியனவகத்தின் ஒரு மோதிரியைக கோணலோம்.

்டம்  3.11 ஃபிைோஷ் நியனவகம்

3.6.5 பளு - நர வட்டு (Blu – Ray Disc)
 பளு-நர வட்டு அதிக அடரத்திைோன 

கணணோடி இயழ வட்டு வடிவயமபபு ்்ற்ற DVD-
யை ஒத்்த்தோகும். பளுநர வட்டு ்்ரும்்ோலும் 

வியைைோட்டு ்மன்்்ோருட்கயை, உைர வயரைய்ற 

தியரப்டஙகயைச் நசமிககவும் 

்ைன்்டுத்்தப்டுகி்றது. ஒரு இரணடு அடுககு பளு-

நர வட்டில 50 GB வயர ்தரவுகயைச் நசமிககலோம்.  

DVDயில ்தரயவ நசமிப்்தறகு மறறும் ் டிப்்தறகு 

சிகபபு நலசர ்ைன்்டுத்்தப்டுகி்றது. ஆனோல 

பளு-நர பளு யவயலட் நலசர – யைத் ்தரயவ 

எழுதுவ்தறகு ்ைன்்டுத்துவ்தோல பளு-நர என்று 

்்ைர ்்ற்றது.

்டம் 3.12 பளு-நர வட்டு 

3.7 ்்தோடரபு முகம் (Ports) மறறும் 
இயடமுகம் (Interface)

 ்டம் 3.13-ல கோட்டப்ட்டுள்ைது ந்ோல 

ஒரு கணிப்்ோறியின் "ம்தரந்ோரடு"யின் (Mother 
Board) பின்பு்றத்தில  ்்தோடரபு முகம் மறறும் 

இயடமுகஙகயை இயணப்்தறகு I/O 
துயைகள் உள்ைன. கணிப்்ோறியுடன் 

்வளிககருவிகயை இயணப்்தறகு ்தனித்்தனி 

்்தோடரபு முகமும், இயடமுகஙகளும் உள்ைன. 

்ல வயகைோன ்்தோடரபு முகஙகள் கீநழக  

்கோடுககப்ட்டுள்ைன. 

 ்்தோடர ்்தோடரபு முகம் (Serial Port)– 

்யழை கணினிகளில ்வளிககருவிகயை  

இயணப்்தறகு  ்ைன்்டுத்்தப்ட்டது.

 இயணைோன ்்தோடரபு முகம் (Parallel 
Port) – ்யழை கணினிகளில அச்சுப்்ோறியை 

இயணப்்தறகு ்ைன்்டுத்்தப்ட்டது.

 USB ்்தோடரபு முகம் – நகமரோககள், 

ஸ்நகனரகள் , ் மோய்லகள், ் வளிபபு்ற வன்்தட்டு  

மறறும் அச்சுப ்்ோறிப ந்ோன்்ற ்வளிபபு்ற 

கருவிகயை இயணப்்தறகு 

்ைன்்டுத்்தப்டுகி்றது.
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 VGA  இயணப்ோன்: LCD பு்ரோ்ஜகடர 
அலலது கோட்சி தியரயைக கணினியுடன் 
இயணப்்தறகு ்ைன்்டும். 
 ஆடிநைோ பிைகஸ் (Audio Plugs): 
கணினியுடன் ஒலி்்ருககி, யமகநரோ ஃந்ோன் 
மறறும் ்ெட் ந்ோன்கள் (Head phones) 
இயணப்்தறகு ்ைன்்டுகி்றது.
 PS/2 Port: சுட்டி மறறும்  
வியசப்லயகயைக கணினியுடன் 
இயணப்்தறகுப ்ைன்்டுகி்றது.
 SCSI Port: வன்வட்டு, பியணை 
இயணபபிகள் கணினியுடன் இயணப்்தறகுப 
்ைன்்டுத்்தப்டுகி்றது.

்டம் 3.13 USB 3.0 ்்தோடரமுகஙகள் 

Mouse Port

Keyboard Port

VGA
Port

HDMI Port

USB Port
Network Port

Serial
Port Power Supply

்டம் 3.14 ்்தோடரபு முகஙகள் மறறும் 

இயடமுகஙகள்

உைர வயரைய்ற ்லலூடக இயடமுகம் 
(HDMI)
 உைர வயரைய்ற ்லலூடக என்றும் 
இயடமுகம் ஒலி / ஒளி இயடமுகம் சுருககப்டோ்த 
ஒலி மறறும் ஒளி ்தரவுகயைக கணிப்்ோறி 
தியரைகம்,  LCD பு்ரோஜகடர, டிஜிட்டல 
்்தோயலககோட்சி ஆகிைவறறிககு ்கோடுககப 
்ைன்்டுகின்்றது

Micro HDMI HDMI

 ்டம்  3.15 HDMI ்்தோடரபு முகஙகள் 

மோணவர ்சைல்ோடுகள்

• கணினியில உள்ை ்லநவறு ்்தோடர 

முகஙகயையும் அவறறின் ்ைன்கயையும் 

கோணபித்து விைககவும்.

• கணினியின் ் ல ் ோகஙகயைக  கணடறிைவும்.

• ்வளிபபு்றச் சோ்தனஙகயை 

கணிப்்ோறியுடன் எவவோறு இயணகக 

நவணடும் என்்ய்த ்்தரிநதுக ்கோள்ை 

நவணடும். உ்தோரணமோக அச்சுப்்ோறி 

அலலது LCD பு்ரோஜகடர.

ஆசிரிைர ்சைல்ோடுகள்

• கணினியின் ்ோகஙகயைக கோணபிகக 

நவணடும்.

• ்ல வயகைோன ROM சுறறுகயைக 

கோணபிகக நவணடும்.

• ஃபிைோஷ் நியனவகஙகயை 

மோணவரகளுககுக கோணபிகக நவணடும்.

மதிப்ோய்வு

்குதி – அ
சரிைோன வியடயைத் 
ந்தரந்்தடுககவும்
1.  பின்வருவனறறுள் எது 

க ணி ப ் ் ோ றி யி ன் 
மூயை என 
அயழககப்டுகி்றது? 

 (அ) உள்ளீட்டுச் சோ்தனஙகள்
 (ஆ) ்வளியீட்டுச் சோ்தனஙகள்
 (இ) நியனவக சோ்தனஙகள்
 (ஈ) நுண்சைலி

2.  பின்வருவனறறுள் எது நுண்சைலியின் 
்ோகம் அலல?

 (அ) கணி்த ஏரணச்்சைலகம்  
 (ஆ) கட்டுப்ோட்டகம்  
 (இ) நகச் நியனவகம்
 (ஈ) ்திநவடு

3.  எத்்தயன பிட்டுகள் ஒரு நவரயட 
கட்டயமககும்?

 (அ) 8 
 (ஆ) 16
 (இ) 32 
 (ஈ)  ் ைன்்டுத்்தப்டும் ்சைலியைப 

்்ோருத்்தது
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4.  பின்வரும் எந்த சோ்தனம், நியனவக 
முகவரி ்திநவட்டில முகவரியைக 
குறிககும் ந்ோது அ்தன்    
இருபபிடத்ய்த அயடைோைம் கோட்டும் ?   

 (அ) ்லோநகட்டர (Locator)
 (ஆ) என்நகோடர (Encoder) 
 (இ) டிநகோடர (Decoder)
 (ஈ) மலடி ஃபிைகசர (Multiplexer)
5.  பின்வருவனறறுள் எது ஒரு CISC ்சைலி 

ஆகும்?
 (அ) Intel P6  (ஆ) AMD K6 
  (இ) Pentium III  (ஈ) Pentium IV
6.  எது நவகமோக ்சைல்டும் நியனவகம் 

ஆகும்?
 (அ) வன் வட்டு 
 (ஆ) மு்தன்யம நியனவகம்
 (இ) நகச் நியனவகம்
 (ஈ) புளு- நர நியனவகம்
7.  ஒரு 8 – பிட் நியனவக ்ோட்யட உள்ை 

்சைலி எத்்தயன நியனவக இடஙகயை 
அயடைோைம்    கோணும்?

 (அ) 28    (ஆ) 1024 
 (இ) 256    (ஈ) 8000
8.  ஒறய்ற ்கக மறறும் ஒறய்ற அடுககு  12 

்ச.மீ விட்டம் உள்ை DVD-யின் ்மோத்்த 
்கோள்ைைவு    எவவைவு?

 (அ) 4.7 GB  (ஆ) 5.5 GB
 (இ) 7.8GB  (ஈ) 2.2 GB 
9.  CD யின் குய்றந்த அைவிலோன ்தரவின் 

அைவு ைோது ?
 (அ) ்்தோகுதி  (ஆ) ்குதி 
 (இ) பிட்ஸ்  (ஈ) ்தடஙகள்
10.  கணிப்்ோறியின் தியரச்சோ்தனத்ய்த 

இயணகக உ்தவும் ்்தோடரபு சோ்தனம் 
எது?

 (அ) USB   (ஆ) Ps/2
 (இ) SCSI  (ஈ) VGA 

்குதி – ஆ
குறு வினோ:
(1)  ஒரு நுண்சைலின் ்ணபுகயைக 

குறிககும் கோரணிகள் ைோயவ?
(2) அறிவுறுத்்தல என்்றோல என்ன?
(3) நிரல கவுணட்டர என்்றோல என்ன?
(4)  உைர வயரையர ்லலூடக இயடமுகம் 

(HDMI )என்்றோல என்ன?
(5)  EPROM- உள்ை ்தரயவ எவவோறு 

அழிப்ோய்? 

்குதி – இ
சிறு வினோ:
(1)  கணிப்்ோறி  அயமபபு, கணிப்்ோறி  

கட்டயமபபு நவறு்டுத்துக.
(2)  ்தரவின் அையவப ்்ோருத்து 

நுண்சைலியை வயகப்டுத்துக.
(3)  கட்டயையின் ் ்தோகுதியின் அடிப்யடயில 

நுண்சைலியின் வயககயை எழுதுக.
(4)  PROM மறறும்  EPROM  நவறு்டுத்துக.
(5)  கணிப்்ோறியில ்ைன்்டுத்்தப்டும் 

இயடமுகம்  மற்றம் ்்தோடரபுமுகஙகயை 
எழுதுக.

(6) CD மறறும் DVD நவறு்டுத்துக.
(7)  ஃபிைோஷ் நியனவகம் மற்றம் EEPROM 

எவவோறு நவறு்டுத்துவோய்?

்குதி – ஈ
்�டு வினோ:
(1)  நுண்சைலியின் ்ணபு கூறுகயை 

விைககுக.
(2)  ் டித்்தல / எழுது்தல (READ / WRITE) 

்சைலகயை ்சைலி எவவோறு ்சய்கி்றது? 
விைககுக.

(3)  இைகக  ந�ரத்தின் அடிப்யடயில 
நியனவக சோ்தனஙகயை ஏறுவரியசயில 
அயமககவும்.

(4)  ROM ன் வயககயைப ்றறி விைககமோக 
எழுதுக.
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்சோறகைஞ்சிைம்

கணினி  வன்்்ோருள்
கணினி வன்்்ோருள் ந்ோன்்ற CPU, ்தோய் ்லயக, தியரசோ்தனம், 

வியசப்லயக ந்ோன்்றயவ

Intel

Intel Corporation என்றும் அ்மரிகக நிறுவனம் கணினி வன்்்ோருள் 

உற்த்திச் ்சய்யும் நிறுவனம் ஆகும். முககிைமோக ்தோய் ்லயக மறறும் 

்சைலிகயை உற்த்தி ்சய்யும் அ்மரிகக நிறுவனம் ஆகும்.

Silicon Chip Silicon chip என்்து ஒரு ஒருஙகியணந்த சுறறு ஆகும்.

்ற்ல உ்நைோகம்
நுண்சைலிைோனது ஒரு நிரலோககம் ்சய்ைககூடிை, ்ற்ல 

உ்நைோகத்திறகோன ஒரு சிலிகோன் சிப்ோகும்.

முகவர ்ோட்யட
முகவரி ்ோட்யட முகவரியை BITS- ஆக எடுத்துச் ்சலலும் கம்பிகளின் 

்்தோகுபபு ஆகும்.

்தரவுப்ோட்யட
்தரவுப்ோட்யட ்தரவுகயை எடுத்துச் ்சலலும் கம்பிகளின் ்்தோகுபபு 

ஆகும்.

கட்டுப்ோட்டு ்ோட்யட
கட்டுப்ோட்டுப்ோட்யட என்்து கம்பிகளின் ்்தோகுதி ஒநர ஒரு 

கட்டுப்ோட்யட அ்தோவது ்டித்்தல / எழுது்தல நவயலயைச் ்சய்யும்

கணி்த ்சைல்ோடுகள்
கணி்த ்சைல்ோடுகள் என்்து கூட்டல கழித்்தல ந்ோன்்ற 

்சைல்ோடுகயை ்சய்யும் ்சைலோகும்.

்தரவு ்ரிமோற்றம்
்தரவு ்ரிமோற்றம் என்்து ்தரயவ ஒரு சோ்தனத்திலிருநது மற்்றோரு 

சோ்தனத்திறகு ்சலவ்தோகும்.

ஏரணச் ்சைல்ோடுகள்
ஏரண ்சைல்ோடுகள் என்்து ஏரணச் ்சைல்ோடுகயை AND, OR, NOT 

்சைல்ோடுகள் ஆகும்.

இருவழி இருவழி என்்து ்தரவுகயை இரு தியசகளிலும் ்கோணடு ்சலலும்

ஒரு வழி ஒரு வழி என்்து ்தரவுகயை ஒநர ஒரு தியசயில ்கோணடு ்சலலும்.

அணுகல ந�ரம் எழு்த மறறும் ்டிகக எடுத்துக ்கோள்ளும் ந�ரம் ஆகும்.
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இயக்க அமைப்பின் க்கோட்ோடடு ்கருத்துக்கள்

்கற்றலின் க�ோக்கங்கள்

• இயக்க அமைப்பின் ்கருத்துரு ைறறும் அதன் 

வம்க்கமைப் ்றறி அறிந்துக்கோள்ளுதல்.

• இயக்க அமைப்பின் அடிப்்மை அறிவு ைறறும் 

அதன் கெயல்்ோடு்கமை அறிந்து க்கோள்ளுதல்.

4.1  கைன்க்ோருள் ஒர் அறிமு்கம்

 கைன்க்ோருள் என்்து ்கணிப்க்ோறியில் 

ஒரு குறிப்பிடை ்ணிமயச் கெயவதற்கோன 

்கடைமை்களின் கதோகுப்்ோகும். அடிப்்மை 

வன்க்ோருள்்களுைன் கெயல்்டடு இது 

கதமவயோன கவளியீடு்கமைத் தருகின்்றது.

4.1.1 கைன்க்ோருள் வம்க்கள்

கைன்க்ோருள் இரண்டு வம்க்கைோ்கப் 

பிரிக்கப்்டுகி்றது:

1) ்யன்்ோடடு கைன்க்ோருள் (Application 
Software)

2) அமைப்பு கைன்க்ோருள் (System Software)

்யன்்ோடடு கைன்க்ோருள்

 ்யன்்ோடடு கைன்க்ோருள் ஒரு குறிப்பிடை 

்ணிமயச்  கெயவதறகு கதமவயோன நிரல்்களின் 

கதோகுப்்ோகும். எடுத்துக்கோடைோ்க, எம்.எஸ், 

கவர்டு (MS-word) என்்து உமர ஆவணங்கமை 

(text document) உருவோக்க ்யன்்டும் ஒரு 

்யன்்ோடடு கைன்க்ோருள் (application 
software) ஆகும். VLC பிகையர் என்்து ஒரு 

பிர்லைோன ஒலி, ஒளிக ்கோடசி்கள் ைறறும் ்ல 

க்கோப்பு்கமைத் திமரயிைப் ்யன்்டும் ஒரு  

்யன்்ோடடு கைன்க்ோருள் ஆகும்.  

அமைப்பு கைன்க்ோருள்:

 அமைப்பு கைன்க்ோருள் என்்து 

வன்க்ோருள்்கள் ைறறும் ்யன்்ோடடு 

கைன்க்ோருள்்கமை இயககுவதறகு 

வடிவமைக்கப்்டை ஒரு ்கணிப்க்ோறி நிரலோகும். 

இயக்க அமைப்பு (Operating System) ைறறும் 

நிரல் க்யர்ப்பி (Language Processor) க்ோன்்றமவ 

அமைப்பு கைன்க்ோருளுககு எடுத்துக்கோடைோகும்.

4.2  இயக்க அமைப்பு ஓர் அறிமு்கம்

 இயக்க அமைப்பு என்்து 

்கணிப்க்ோறிககும், ்யனருககும் இமைமு்கைோ்க 

கெயல்்டும் ஒரு அமைப்பு கைன்க்ோருள் ஆகும். 

 இது உள்ளீடு, கவளியீடு ைறறும் 

்கணிப்க்ோறி கவளிப்பு்ற ெோதனங்கைோகிய வடடு 

இயககி (Disk Drive), அச்சுப்க்ோறி (Printer) 
ைறறும் பி்ற மின்னணு ெோதனங்கமைக 

்கடடுப்்டுத்துகி்றது. க்கோப்பு கைலோண்மை (File 
Management), நிமனவ்க கைலோண்மை (Memory 
Management), கெயலோக்க கைலோண்மை (Process 
Management) ைறறும் ெோதன  கைலோண்மை(Device 
Management) க்ோன்்றமவ இயக்க அமைப்பின் 

கெயல்்ோடு்கள் ஆகும்.

 இயக்க அமைப்பு இல்லோைல் ஒரு 
்கணிப்க்ோறி அதன் வைங்கமைத் தி்றம்்ை 
நிர்வகிக்க இயலோது. ஒரு ்கணிப்க்ோறி  
இயங்க துவஙகும்க்ோது, அதன் இயக்க 
அமைப்பு தோனோ்ககவ நிமனவ்கத்திறகு 
ஏற்றப்்டும். இயக்க அமைப்பு ஏற்றப்்ைோைல் 
ஒரு ்யனர் க�ரடியோ்க, ்கணிக்ோறியின்  
வன்க்ோருட்களுைன் கதோைர்புக்கோள்ை 

்ோைம் 4்கணினி அறிமு்கம்அலகு I 
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இயலோது.

இயக்க
அமைப்பு

வன்வடடு

அச்சுப்க்ோறி விமெப்்லம்க

சுடடி

திமரய்கம்

்யன்்ோடு

்ைம்: 4.1 இயக்க அமைப்பு

 விண்கைோஸ், யுனிகஸ் ைறறும் லினகஸ் 

க்ோன்்றமவ தனி்�்ர் ்கணிப்க்ோறி்கள் ைறறும் 

ைடிக்கணினி்களில் ்யன்்டுத்தப்்டும் 

பிர்லைோன இயக்க அமைப்பு்கைோகும். ம்கப்க்சி 

ெோதனங்களில் க்ரும்்ோலும்  ஆண்டிரோயடு 

(Android) ைறறும் iOS இயக்க அமைப்பு்கள் 

்யன்்டுத்தப்்டுகி்றது.
்யன்்ோடடு 

கைன்க்ோருள்

அமைப்பு 
கைன்க்ோருள்

வன்க்ோருள்

்யனர்

்ைம்: 4.2 இயக்க அமைப்பு ைறறும் ்யனர் 

ஊைோடுதல்

 இயக்க அமைப்பு ஒரு 
கைோழிக்யர்ப்பியோ்க கெயல்்டடு, ்யனர் 
எழுதும் நிரமல ்கணிப்க்ோறி 
புரிந்துக்கோள்ளும் இயந்திர கைோழியோ்க 
(இருநிமல கைோழி) ைோறறி கெயலோக்கம் 
கெயது, இயக்க அமைப்பிறகு மீண்டும் 
திருப்பி அனுப்புகி்றது. இயக்க அமைப்பு, 
கெயலோக்கம் கெயத த்கவல்்கமைப் ்யனர் 
்டிக்கககூடிய வடிவில் ைோறறியமைககி்றது.

இயக்க அமைப்பின் ்யன்்கள்

இயக்க அமைப்பின் சில முககிய ்யன்்ோடு்கள்:

• ்கணிப்க்ோறிமயப்  ்யன்்டுத்தி ்யனர் 

கெயய விரும்புவமத உறுதிப்்டுத்துதல்.

• ்யனர் ைறறும் ்கணிப்க்ோறி இமையிலோன 

எளிய ஊைோடுதல்.

• ்கணிப்க்ோறியில் மின் இமணப்பு  

க்கோடுக்கப்்்டை உைன் ்கணிப்க்ோறி 

தோனோ்ககவ கெயல்்ோடமைத் கதோைஙகுதல் 

(்கணிப்க்ோறி இயககுதல் - Booting)

• உள்ளீடு ைறறும் கவளியீடு ெோதனங்கமைக 

்கடடுப்்டுத்துதல்

• முதன்மை நிமனவ்கத்தின் ்யன்்ோடமை 

நிர்வகித்தல்

• ்யனர் நிரல்்களுககு ்ோது்கோப்பு வைஙகுதல்.

4.3  இயக்க அமைப்பின் வம்க்கள்

 கெயலோக்க தி்றன்்கமைப் க்ோருத்து 

இயக்க அமைப்பு்கள் பின்வரும் வம்க்கைோ்கப் 

பிரிக்கப்்டுகின்்றன.

4.3.1 ஒறம்றப் ்யனர் இயக்க அமைப்பு

 இந்த வம்க இயக்க அமைப்பு, ஒரு 
க�ரத்தில், ஒரு  ்யனமர,  ஒகர ஒரு ்ணிமய 
ைடடுகை கெயய அனுைதிககி்றது. எனகவ, இது 
"ஒறம்றப் ்யனர் ைறறும் ஒறம்றப் ்ணி இயக்க 
அமைப்பு" என அமைக்கப்்டுகி்றது.  MS-DOS  
என்்து ஒறம்ற ்யனர் ைறறும் ஒறம்ற  ்ணி 
இயக்க அமைப்புககு ஒரு எடுத்துக்கோடடு அகும்.

4.3.2 ்ல ்யனர் இயக்க அமைப்பு

 ஒகர க�ரத்தில் ஒன்றுககும் கைற்டை 
்யனர்்கள், ஒகர ைோதிரியோன   தரவு்கமையும் 
்யன்்ோடு்கமையும் ்கணிப்க்ோறியில் 
்யன்்டுத்த அனுைதிககும் இயக்க அமைப்பு 
“்ல ்யனர் இயக்க அமைப்பு” எனப்்டும். 
இந்த இயக்க அமைப்பில், ்யனர்்கள் 
ஒருவருகக்கோருவர் கதோைர்பு க்கோள்ை முடியும். 
விண்கைோஸ், லினகஸ் ைறறும் யுனிகஸ் 
க்ோன்்றமவ ்ல ்யனர் இயக்க அமைப்புககு 
எடுத்துக்கோடடு்கள் ஆகும்.
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4.4 இயக்க அமைப்பின் முககிய 
சி்றப்பியல்பு்கள்
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்ைம் 4.3 இயக்க அமைப்பின் முககிய 

சி்றப்பியல்பு்கள்

்ல்கவறு முககிய சி்றப்பியல்பு்கள் கீகை 

க்கோடுக்கப்்டடுள்ைன.

4.4.1 ்யனர் இமைமு்கம்

 ்யனர் இமைமு்கம், இயக்க அமைப்பில் 
குறிப்பிைத்தக்க சி்றப்பியல்பு்களில்  ஒன்்றோகும். 
்யனர் ்கணிப்க்ோறியுைன் ஊைோை இதுகவ சி்றந்த 
வழிமும்றயோகும். இதுகவ "வமர்கமல ்யனர் 
இமைமு்க” (Graphical User Interface – GUI) 
அடிப்்மையிலோன  இயக்க அமைப்பு்களின் 
கவறறிககு முககிய ்கோரணைோகும். "வமர்கமல 
்யனர் இமைமு்கம்” (GUI) ென்னல் திமர 
அடிப்்மையிலோன, க�ரடியோ்க உள்ளீடடு / 
கவளியீடு்கமை ம்கயோள்வதறகும், 
்டடி்களிலிருந்து கதர்வு கெயவதறகும், 
கதர்ந்கதடுப்்தறகு கதமவயோன சுடடும் 
்கருவி்கமைக (Pointing devices) க்கோண்ைது. 
கைலும், உமர்கமை உள்ளிை விமெப்்லம்க 
்யன்்டுத்தப்்டுகி்றது. "வமர்கமல ்யனர் 
இமைமு்கத்தின்” ்கவரும் வண்ணங்கள், ்யனமர 
எளிதோ்க ஈர்ககின்்றது.

 தறக்ோது, லினகஸ் இயக்க அமைப்பும் 

"வமர்கமல ்யனர் இமைமு்க” வெதியுைன் 

கிமைககி்றது.  ஒரு ்யன்்ோடடிற்கோன 

இமைமு்கத்மத வடிவமைககும் க்ோது, ்கவனத்தில் 

க்கோள்ை கவண்டியமவ பின்வருைோறு:

1. ்யனர் இமைமு்கைோனது,  இந்த அனு்வத்மத 

நீண்ை ்கோலத்திறகு ்யன்்டுத்துவதறகு 

்யனருககு உதவுகி்றது. 

2. இமைமு்கம் ்யனரின்  கதமவ்கமைத் திருப்தி 

கெயய கவண்டும்.

3. ்யனர் இமைமு்கைோனது, ்யனரின் 

விமலைதிப்்ற்ற க�ரத்மத கெமிககி்றது. 

வமர்கமல கூறு்கைோன ்டடி்கள், ென்னல் 

திமர்கள், தத்தல், ்ணிககுறி்கள் ைறறும் 

தடைச்சு கெயயும் கவமலமயக கும்றத்தல் 

க்ோன்்றமவ இயக்க அமைப்பின் கூடுதல் 

்யனோகும்.

4. எந்தகவோரு தயோரிப்பின் உயரிய  க�ோக்கமும், 

வோடிகம்கயோைமரத் திருப்திப்்டுத்த கவண்டும் 

என்்தோகும். அகத க்ோல், ்யனர் இமைமுகும் 

வோடிகம்கயோைமரத் திருப்திப்்டுத்துைோறு 

வடிவமைக்கப்்ை கவண்டும்

5. ்யனர் கெயயும் தவறு்கமை இமைமு்கம் 

கும்றக்க கவண்டும். அகத க்ோல் ்யனர் 

கும்றந்த ்யிறசியிலும், தவறு்கமைத் 

தவிர்ககும் வண்ணம்  இருத்தல் கவண்டும். 

4.4.2 நிமனவ்க கைலோண்மை

 நிமனவ்க கைலோண்மை என்்து 

்கணிப்க்ோறியின் முதன்மை நிமனவ்கத்மதக 

்கடடுப்்டுத்தவும் கைலும் ஒருஙகிமணக்கவும்,  

்கணிப்க்ோறியின் ஒடடுகைோத்த கெயல்தி்றமன 

கைம்்டுத்துவதற்கோ்க, ்ல்கவறு இயஙகும் 

நிரல்்களுககு நிமனவ்க கதோகுதிககுள் இைம் 

ஒதுககும் கெயல்மும்ற ஆகும். ்யனரின் 

கதமவகக்கற், குறிப்பிடை நிரல்்களுககு 

நிமனவ்கத் கதோகுதிககுள்  கதமவயோன இைத்மத 

ஒதுககீடு கெயயும் கெயல்மும்றயில் நிமனவ்க 

கைலோண்மை ஈடு்டுகி்றது. எல்லோ க�ரங்களிலும் 

இயஙகும் ஒவகவோரு ்யன்்ோடடு நிரல்்களுககும் 

கதமவயோன நிமனவ்கம் ஒதுககீடு கெயவமத 

நிமனவ்க கைலோண்மை உறுதி கெயகி்றது.

 மையச்  கெயல்கத்தின் ்யன்்ோடமை  

கைம்்டுத்துவதும், முதன்மை நிமனவ்கத்தின் 

வழியோ்க ்கணிப்க்ோறியின் கவ்கத்மதயும் 

அதி்கப்்டுத்துவது ஆகிய இரண்டும் நிமனவ்க 

கைலோண்மையின் க�ோக்கங்கள் ஆகும். இதன் 
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்கோரணைோ்க ்ல்கவறு வம்கயோன நிமனவ்க 

கைலோண்மைத் திடைங்களுைன் கதோைர்புமைய 

நிரல்்கமை முதன்மை நிமனவ்கத்தில் 

மவத்திருககி்றது.

 இயக்க அமைப்பு்கள் கீழக்கோணும் 

நிமனவ்க கைலோண்மையுைன் கதோைர்புமைய 

கெயல்்களுககு க்ோறுப்்ோகும்: 

• நிமனவ்கத்தின் எந்த  ்குதிமயத் தறக்ோது 

யோர் ்யன்்டுத்துகி்றோர்்கள் என்று கதோைர்ந்து 

்கண்்கோணித்தல்.

• நிமனவ்கத்திறகு உள்கையும், கவளிகயயும் 

�்கரும் கெயல்மும்ற்கள் ைறறும் தரவு்கமைத் 

தீர்ைோனித்தல்.

• முதன்மை நிமனவ்கத்தில், நிரல்்களுககு 

கதமவயோன நிமனவ்கத் கதோகுதி்கமை 

ஒதுககிடுதல் ைறறும் நீக்கம் கெயதல். (்யனற்ற 

தரவு்களின் கதோகுப்பு) 

4.4.3.கெயல் கைலோண்மை (Process Management)

 ஒரு கெயல்மும்றமய உருவோககுதல், 

நீககுதல் ைறறும் அமவ ஒன்க்றோகைோன்று கதோைர்பு 

க்கோண்டு ஒத்திமெவோ்க கெயல்்ை கதமவயோன 

வழிமும்ற்கமை வகுத்தல் ஆகிய கெயல்்கமை 

உள்ைைககியது “கெயல் கைலோண்மை” எனப்்டும்.

 "கெயல்மும்ற” என்்து ்கணிப்க்ோறி 

கெயலோக்க ்ணியின் ஒரு அலகு (நிரல்) ஆகும். 

ஒரு ்கணிப்க்ோறியில் தனிப்்டை ்யனரோல் 

இயக்கப்்டும் கெோறகெயலி நிரலோனது 

"கெயல்மும்ற" ஆகும். ஒரு கவளியீடமைத் 

திமரயில் கதோன்்ற கெயவது அல்லது 

அச்சிடுவதற்கோ்க அச்சுப்க்ோறிககு அனுப்புவது 

க்ோன்்ற ்கணிப்க்ோறி கெயலோக்க ்ணி்களும் 

“கெயல்மும்ற” என்க்ற அமைக்கப்்டுகி்றது.

 ஒரு ்கணிப்க்ோறி கெயல்மும்ற்களின் 

கதோகுப்ம் க்கோண்டுள்ைது. கெயல்மும்ற்கள் 

இரண்டு வம்கப்்டும். 

1. இயக்க அமைப்பு கெயல்மும்ற, அமைப்பு 

குறியீைோ்க இயக்கப்்டும்

2. ்யனர் கெயல்மும்ற இது ்யனர் குறியீைோ்க 

இயக்கப்்டும்.

 இந்த கெயல்மும்ற்கள் அமனத்மதயும் 

ஒரு மையச் கெயல்கத்தில், ஒகர க�ரத்தில் 

கெயல்்டுத்த முடியும். 

 ஒரு ்கணிப்க்ோறியின் கெயல்கத்திறகுத்  

கதமவயோன கெயல்மும்ற்கமை ஒதுககீடு 

கெயவதறகு கீழக்கோணும் க�றிமும்ற்கள் 

(Algorithms) முதன்மையோ்கப் 

பின்்ற்றப்்டுகின்்றது. 

1. முதலில் வந்தது முதலில் கெல்லும் (FIFO)

2. சிறியது முதலில் (Shortest Job First)

3. வடை வரிமெ (Round Robin)

4. முன்னுரிமைககு ஏற் (Based on Priority)

முதலில் வந்தது முதலில் கெல்லும் (FIFO -  
First In First Out):
 முதலில் வந்தது முதலில் கெல்லும் 

க�றிமும்ற என்்து வரிமெ நுட்த்மத (Queuing 
Technique) அடிப்்மையோ்கக க்கோண்ைது. ஒரு 

கெமவமயப் க்்ற �ோம் வரிமெயில் நிறகிக்றோம். 

முதலில் வந்தவர் முதலில் கெமவமயப் க்றுகி்றோர். 

ைதிப்க்ண் ்டடியமல ஆசிரியர் வைஙகுவதற்கோ்க 

ைோணவர்்கள் வரிமெயில் நிற்து ஒரு 

எடுத்துக்கோடடு ஆகும். வரிமெயில் முதலில் 

நிறகும் ைோணவன் முதலில் ைதிப்க்ண் ் டடியமலப் 

க்றறுக க்கோண்டு வரிமெயிலிருந்து 

கவளிகயறுகி்றோன். இதுகவ "முதலில் வந்தது 

முதலில் கெல்லும்” க�றிமும்றயின் அடிப்்மை 

வழிமும்ற.

 நுட் ரீதியோ்க, வரிமெயில் முதலில் 

நுமையும்  கெயல்மும்ற முதலில் CPU-வில் 

கெயல்்டுத்தப்்டடு ,அடுத்தடுத்து கதோைர்கி்றது. 

வரிமெயின் அடிப்்மையில்  கெயல்மும்ற்கள் 

கெயல்்டுத்தப்்டுகின்்றன.

சிறியது முதலில் (Shortest Job First)
 இந்த க�றிமும்ற, மையச் கெயல்கத்தோல் 

இயக்கப்்டும் ஒரு கவமலயின் அைமவ 

அடிப்்மையோ்கக க்கோண்ைது.  A ைறறும் B என 

இரண்டு கவமல்கமை எடுத்துகக்கோள்கவோம். 

 இதில், A கவமலயின் அைவு 6 கிகலோ 

ம்டடு்கள் ைறறும் B கவமலயின் அைவு 9 கிகலோ 

ம்டடு்களும் ஒதுக்கப்்டுகி்றது.

 இந்த இரண்டு கவமல்களில், A 
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கவமலயின் அைவு, B கவமலமய விை கும்றவோ்க 

இருப்்தோல், முதலில் A கவமல இயக்கப்்டும். 

வடை வரிமெ திடைமிைல் (Round Robin)
 வடை வரிமெ திடைமிைல் “க�ரப் ்கிர்வு 

அமைப்பு”-்களுககு (Time Sharing System) 

சி்றப்்ோ்க வடிவமைக்கப்்டை க�றிமும்ற ஆகும்.  

சுைறசி மும்றயில், ஒவகவோரு ்ணிககும், ஒரு 

குறிப்பிடை க�ரம் ஒதுக்கப்்டும். எடுத்துக்கோடைோ்க, 

A, B, C என மூன்று கவமல்கள் இருப்்தோ்க 

எடுத்துகக்கோள்கவோம். இதில், முதலோவது A 
பின்னர் B அமத கதோைர்ந்து C என ஒவகவோரு 

கவமலககும் ஒரு குறிப்பிடை க�ரம் சுைறசி 

மும்றயில் மையச் கெயல்கத்தோல்   ஒதுக்கப்்டும். 

மீண்டும் அடுத்த சுைறசியில் வடைவரிமெ 

மும்றயில் கவமல ஒதுககீடு கெயயப்்டும். 

முன்னுரிமைககு ஏற் (Based on Priority)

 க்கோடுக்கப்்டை கவமல முன்னுரிமை 

அடிப்்மையில் ஒதுக்கப்்டடுள்ைது. ைற்ற 

கவமல்கமை விை அதி்க முன்னுரிமை 

க்கோண்டிருககும் கவமல மி்கவும் முககியைோனது. 

இரண்டு கவமல்கள் A ைறறும் B  என 

எடுத்துகக்கோள்கவோம். A-ககு முன்னுரிமை  எண் 5 
எனவும், B-ககு 7 எனவும் இருந்தோல், முதலில் 

B-ககுதோன் கெயல்கம் ஒதுக்கப்்டும்.

4.4.4. ்ோது்கோப்பு கைலோண்மை

 ்யனரின் மும்றயோன தரவு்கமை 

மின்னணு தரவு திருைர்்களிைமிருந்து ்ோது்கோப்்து 

முககிய ெவோலோ்க உள்ைது. இயக்க அமைப்பு 

்யனருககு மூன்று நிமலப் ்ோது்கோப்ம் 

வைஙகுகி்றது. 

1. க்கோப்பு நிமல

2.  அமைப்பு நிமல

3.  வமல நிமல

 பி்ற ்யனர்்கைோல் உருவோக்கப்்டை 

க்கோப்பு்கமை �ோம் அணுகுவதறகு அதறகுரிய 

அனுைதிமய க்றறிருக்க கவண்டும். க்கோப்பிமன 

உருவோககியவர் அல்லது ்கணிப்க்ோறி நிர்வோகி 

அனுைதிமய வைங்கமுடியும்.

 அமைப்பு நிமலயில், ஒரு ் யனர் குறிப்பிடை 

்கைவுச்  கெோல்மலக  க்கோடுத்தோகலோழிய ்கணிப் 

க்ோறிமயப் ்யன்்டுத்த இயலோது.விண்கைோஸ், 

லினகஸ் க்ோன்்ற இயக்க அமைப்பு்கள் இத்தம்கய 

வம்கயில் கெயல்்டுகின்்றன.

 வமல ்ோது்கோப்பு என்்து ெறறு சிக்கலோன 

விஷயம்.ஏகனன்்றோல் உல்கத்தின் எந்த மூமலயில் 

இருந்தும் ்கணிப்க்ோறிமய அணு்கலோம். உரிய 

்ோது்கோப்பு அளிக்க ்லரும் முயறசி  கெயது 

வருகின்்றனர்.

4.4.5 பிமை க்ோறுத்தல்:

 இயக்க அமைப்பு வலுவோன பிமை 

க்ோறுத்தல் தன்மையுைன் இருக்க  கவண்டும். 

ஏதோவது ஒர் தவறு க�ரும்க்ோது, இயக்க அமைப்பு 

கெயல் இைக்கககூைோது; ைோ்றோ்க இயக்க அமைப்பு 

பிமைக்ோறுப்புத்தி்றன் க்கோண்டு இயல்பு நிமலககு 

ைோ்ற கவண்டும். 

4.4.6 க்கோப்பு கைலோண்மை

 க்கோப்பு கைலோண்மை என்்து தரவு்கமைச்  

கெமிககும் கதோழில்நுட்ங்கமைக ம்கயோளும் 

ஒரு முககிய கெயல்்ோைோகும். இயக்க அமைப்பு 

ஒரு ்கணினியில் க்கோப்பு்கள், க்கோப்பும்ற்கள் 

ைறறும் அமைவு அமைப்பு்கள் ஆகியவறம்ற 

நிர்வகிககி்றது. ஒரு ்கணிப்க்ோறியில் உள்ை 

கவவகவறு தரவு்கமை  க்கோப்பு ஒதுககீடு 

அடைவமண (FAT) மூலம்  க்கோப்பு ைறறும் 

அமைவு்கள் / க்கோப்பும்ற்கள் வடிவத்தில் 

கெமிக்கப்்டும்.க்கோப்புப்க்யர், வம்க (உமர 

அல்லது ம்னரி), அைவு, ஆரம்் மு்கவரி ைறறும் 

அணு்கல் ்யன்மும்ற (கதோைர் / குறியிைப்்டை / 

குறியிைப்்டை - கதோைர்ச்சியோ்க / க�ரடியோ்க / 

கதோைர்புமையதோ்க) க்ோன்்ற க்கோப்பின் க்ோது 

த்கவல்்கள்  FAT - ல் கெமிக்கப்்டும். 

இயஙகுதைத்தின் க்கோப்பு கைலோைர், க்கோப்பு்கமை 

உருவோக்க, திருத்த, �்ககலடுக்க, க்கோப்பு்களுககு 

நிமனவ்கத்மத ஒதுக்க உதவுகி்றது, கைலும் 

க்கோப்பு ஒதுககீடு அடைவமண 

கைம்்டுத்தப்்டுகி்றது. அடுத்த தமலமும்ற க்கோப்பு 

மும்றமை (NTFS) ைறறும் ext12 (லினகஸ்) 

க்ோன்்ற சில க்கோப்பு கைலோண்மை நுட்ங்களும் 

உள்ைன.
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4.4.7 ்ல கெயலோக்க இயக்க அமைப்பு

 இது இயக்க அமைப்பு அம்ெங்களில் 

ஒன்்றோகும். ்ல கெயலோக்க கெயல்மும்ற (கவமல) 

இரண்டு அல்லது அதறகு கைற்டை கெயலி்கமைக 

க்கோண்டுள்ைது. கெயலோக்கம் இமணயோ்க 

கெயல்்டுவதோல் இது இமணயோக்க கெயலி 

ஆகும். ஒவகவோரு கெயலோக்கமும் ஒகர கவமலயில் 

கவவகவறு ்குதி்களில் அல்லது இரண்டு அல்லது 

அதறகு கைற்டை கவவகவறு ்ணி்கமை 

கெயகி்றது. ்ல கெயல்்கள் இமணயோ்க 

நிம்றகவற்றப்்டுவதோல், இந்த அம்ெைோனது 

அதி்க்டெ இயக்கத்திறகு  ் யன்்டுத்தப்்டுகி்றது. 

இது ்கணினிப்்ணியின் தி்றமன கைம்்டுத்துகி்றது. 

4.4.8 க�ரப் ்கிர்வு இயக்க அமைப்பு

 இது இயக்க அமைப்பு அம்ெங்களின் 

ஒன்்றோகும். ஒகர க�ரத்தில் ்ல ்ணி்கமை 

அல்லது கெயல்்கமைச் கெயல்்டுத்துகி்றது.

ஒவகவோரு ்ணிககும் ஒரு குறிப்பிடை க�ரம் 

ஒதுககீடு கெயயப்்டுகி்றது. க�ரத்மதப் பிரித்து 

கெயல்்டுவதோல் இது க�ரப் ்கிர்வு என்று 

அமைக்கப்்டுகி்றது. ஒரு மும்ற க�ரம் ஒதுககீடு 

அல்லது கெயல்மும்ற நிம்றவமைந்தவுைன்,  

கெயலி ்ல்கவறு கெயல்்களுககு இமையில் 

விமரவோ்க ைோறுகி்றது.

உதோரணத்திறகு

 P1, P2, P3 என மூன்று கெயல்மும்ற்கள் 

உள்ைன என எடுத்துகக்கோள்கவோம். 

ஒவகவோன்றிறகும் ஒதுக்கப்்டும் க�ரம் மும்றகய 

30,40,50 நிமிைங்கள் ஆகும். கெயல்மும்ற P1,  20 
நிமிைங்களில் முடிவமைந்தோல், அடுத்த 

கெயல்மும்ற P2ஐ கெயலி எடுத்துகக்கோள்கி்றது. 

கெயல்மும்ற P2மவ  40 நிமிைங்களில் முடிக்க 

முடியவில்மல எனில், தறக்ோமதய கெயல்மும்ற 

P2மவ  இமைநிறுத்தம் கெயது அடுத்த கெயல்மும்ற 

P3ஐ எடுத்துகக்கோள்ளும்

4.4.9 ்ரவல் இயக்க அமைப்பு

 டிஜிடைல் இமணயம் (இமணய தைம் / 

உள்வமல) வழியோ்க உலக்கஙகிலும் ்ல 

இைங்களில் கெமிக்கப்்டடு கெயலோக்கப்்டை 

தரவு்கள் ைறறும்  ்யன்்ோடடு்கமை இந்த அம்ெம் 

்கவனித்து க்கோள்கி்றது.

 ்ரவல் இயக்க அமைப்பின் �ன்மை்கள் 

பின்வருைோறு:

• ஒகர இைத்தில் உள்ை ஒரு ்யனர், 

வமலயமைப்பின் மூலம் ைறக்றோரு 

இைத்திலுள்ை   எல்லோ வைங்கமையும் 

்யன்்டுத்தலோம்.

•  ்ல ்கணினி வைங்கமை வமலயமைப்பில் 

எளிதோ்க இமணக்க முடியும்

•  வோடிகம்கயோைர்்களுைன்  உள்ை 

கதோைர்பு்கமை கைம்்டுத்துகி்றது

•  புரவலன்/புரவலர் (Host)  ்கணினியில் 

உள்ை சுமைமயக கும்றககி்றது

்ைம் 4.4 ்ரவல் இயக்க அமைப்பு

4.5 முககிய இயக்க அமைப்பு்கள்

முககிய இயக்க அமைப்பு்கள் பின்வருைோறு:

• யுனிகஸ்

• மைககரோெோஃப்ட விண்கைோஸ்

• லினகஸ்

• iOS
• ஆண்டரோயடு

 �வீன இயக்க அமைப்பு்கள் ஒரு 

வமர்கமல ்யனர் இமைமு்கத்மத (GUI) 
்யன்்டுத்துகின்்றன. வமர்கமல ைறறும் உமர 

கூறு்கமைப் ்யன்்டுத்தி, ்ணிககுறி்கள், 

க்ோத்தோன்்கள், ்டடியல்்கள் ைறறும் 

எல்லோவறம்றயும் கதளிவோ்க திமரயில் 

்கோண்பிக்க GUI உதவுகி்றது .

்ைம்: 4.13xiOS - ஐக்ோன் மு்கப்பு திமர

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 4 074-089.indd   58 4/19/2020   4:21:27 PM



59

கெயல்்ோடு

ைோணவர் கெயல்்ோடு

கெயல்்ோடு 1: இயக்க அமைப்பு முத்திமர (Logo) 

ைறறும் விைக்கத்மதயும் இமணக்க க்கோடு 

வமர்க.
ஒரு ்கடைமை வரி இயக்க 

அமைப்பு தி்றந்த மூல 

கைன்க்ோருள் கைம்்ோடடு ைறறும் 

இலவெ இயக்க 

அமைப்பிறக்கோன ஒரு 

எடுத்துக்கோடடு
ஆப்பிள் தயோரிப்பு்களுைன் 

இமணக்கப்்ைோத கைோம்ல் 

ஃக்ோன் கதோழில்நுட்த்திற்கோன 

பிர்லைோன இயக்க அமைப்பு

ஆப்பிள் ்கம்ப்யூடைர்்களுைன் 

்யன்்டுத்தியது ைறறும் கிைவுட 

்கம்ப்யூடடிங மூலம் �ன்்றோ்க 

கவமல கெயகி்றது 
ஆப்பிள் ஐக்ோன் ்யன்்ோடடிறகு  

வடிவமைக்கப்்டைது

்ல்்கமலக்கை்கங்கள், 

நிறுவனங்கள், க்ரிய 

நிறுவனங்கள் முதலியவறறில் 

மி்கவும் பிர்லைோ்க இயக்க 

அமைப்பு
தனிப்்டை ்கணினி்களுக்கோன 

மி்கவும் பிர்லைோன GUI இயக்க 

அமைப்பு.

கெயல்்ோடு 2: கீகை உள்ை க்கள்வி்களுக்கோன 

க்ோருத்தைோன ்தில்்கமை விவோதித்து தரவும்.

ஒரு இயக்க அமைப்பின் ்ல கெயல்்ோடு்களில் 

ஒன்று ்ல-்ணியோகும் 

1)  இயக்க அமைப்புப் ் ணி கதமவப்்டுவதற்கோன 

ஒரு ்கோரணத்மத விைககு்க

2)  ஒரு இயக்க அமைப்பின் இரண்டு கவறு 

கெயல்்ோடு்கமைக கூறு்க?

ைதிப்்ோயவு

்குதி - அ

ெரியோன விமைமயத் 

கதர்ந்கதடுக்கவும்

1) இயக்க அமைப்்ோனது 

------------------

 அ) ்யன்்ோடடு கைன்க்ோருள்  

 ஆ) வன்க்ோருள்

 இ) அமைப்பு கைன்க்ோருள்

 ஈ) உ்்கரணம்

2) இயக்க அமைப்பு்களின்  ்யன்்ோடமைக 

்கண்ைறியவும்

 அ) ைனித ைறறும் ்கணினி இமைகய எளிதோ்க 

கதோைர்பு

 ஆ) உள்ளீடு ைறறும் கவளியீடு ெோதனங்கள் 

்கடடுப்்டுத்தும்

 இ) முதன்மை நிமனவ்கத்மத கைலோண்மை 

கெயய

 ஈ) இமவ அமனத்தும்

3) பின்வரும் எது, இயக்க அமைப்பு கெயல்்ோடு 

அல்ல?

 அ) கெயல்மும்ற கைலோண்மை

 ஆ) நிமனவ்க கைலோண்மை

 இ) ்ோது்கோப்பு கைலோண்மை

 ஈ) நிரல் க்யர்ப்பி சூைல்

4) பின்வரும் எந்த இயக்க அமைப்பில் வணி்க 

ரீதியோ்க உரிைம் க்ற்ற இயக்க அமைப்பு 

ஆகும்?

 அ) விண்கைோஸ்   ஆ) உபுண்டு

 இ) க்கைோரோ   ஈ) கரடகஹட

5) பின்வரும் இயக்க அமைப்பு்களில் கைோம்ல் 

ெோதனங்கமை ஆதரிப்்து எது? 

 அ) விண்கைோஸ் 7   ஆ) லினகஸ்  

 இ) ்ோஸ்   ஈ) iOS 
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6) க்கோப்பு கைலோண்மை எவறம்ற 

நிர்வகிககி்றது ?

 அ) க்கோப்பு்கள்

 ஆ) க்கோப்பும்ற்கள்    

 இ) அமைவு அமைப்பு்கள் 

 ஈ) இமவ அமனத்தும்

7) ஊைோடு இயக்க அமைப்பு வைஙகும் வெதி.

 அ) வமர்கமல ்யனர் இமைமு்கம் (GUI)

 ஆ) தரவு விநிகயோ்கம்

 இ) ்ோது்கோப்பு கைலோண்மை

 ஈ) உண்மையோன க�ரம் கெயலோக்க

8)  ஒறம்ற ்யனர் இயக்க அமைப்பிறகு 

எடுத்துயக்கடடு 

 அ) லினகஸ்  ஆ) விண்கைோஸ்

 இ) MS DOS  ஈ) யுனிகஸ்

9)  லினகஸ் எந்த வம்க க்கோப்பு 

கைலோண்மைமய ்யன்்டுத்துகி்றது

 அ) ext2  ஆ) NTFS 

 இ) FAT  ஈ) NFTS 

்குதி – ஆ

குறு வினோ:

1)  நிமனவ்க  கைலோண்மையின் �ன்மை்கள் 

ஏகதனும் இரண்மை கூறு ?

2)  ்ல ்யனர் இயக்க அமைப்பு என்்றோல் 

என்ன?

3)  GUI என்்றோல் என்ன?

4)  ்ோது்கோப்பு கைலோண்மையின் �ன்மை்கள் 

யோமவ?

5)  ்ல் ்ணியோக்கம் என்்றோல் என்ன?

6)  ்கணிப்க்ோறியில் ்யன்்டுத்தப்்டும் 

கவவகவறு இயக்க அமைப்பு்கள் யோமவ?

்குதி - இ

சிறு வினோ:

1) க�ரம் ்கிர்தல் இயக்க அமைப்பின் 

�ன்மை்கள் ைறறும் தீமை்கள் என்ன? 

2) இயக்க அமைப்பின் முககிய 

சி்றப்பியல்பு்கமை ்டடியலிடு்க.

3) ்ல கெயலோக்க இயக்க அமைப்பு சிறு 

குறிப்பு வமர்க

்குதி - ஈ

க�டு வினோ:

1) ்ரவல் இயக்க அமைப்பின் ்கருத்துரு ்றறி 

விைககு்க கைலும் அதன் ்யன்்ோடு்கள் 

யோமவ ?

2) ஒரு இயக்க மும்றமைக்கோன ்யனர் 

இமைமு்கத்மத உருவோககும்க்ோது 

்கவனத்தில் க்கோள்ை முககிய 

்கருத்துக்கமை  ்டடியலிடு்க.

3) இயக்க அமைப்பின் கெயல் கைலோண்மை 

க�றிமும்ற்கமை விைககு்க.

  நூற்டடியல்  

1) Silberschatz, Galvin Gagne, 
Operating System Concepts – John 
Wiley&Sons,inc

2) Andrew S. Tanenbaum, Modern 
Operating Systems – Pearson 
Publication

3) Andrew S. Tanenbaum , 
Operating Systems Design And 
Implementation, Prentice Hall 
Publication

4) Tom Anderson,Operating Systems: 
Principles And Practice, Recursive 
Books 

5) Thomas W. Doeppner, Operating 
Systems In Depth: Design And 
Programming, John Wiley&Sons,Inc
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இந்த போடத்்தக கற்றபின் மோணவரகள் அறிநது 

ககோள்ப்வ

• இயகக அ்மப்பின் கருததுருகக்ைத 

க ்த ரி ந து க க ோ ள் ளு ்த ல் .

• விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பின் பதிப்புக்ை 

அறிநது ககோள்ளு்தல். 

• முகப்புததி்ை மறறும் சன்்னல் தி்ையின் 

கூறுகளின் கருததுருகக்ைத அறிநது 

க க ோ ள் ளு ்த ல் .

• ஆவண சன்்னல் தி்ை்ய ஆைோய்தல்

• பல்நவறு வ்கயோ்ன பணிககுறிக்ை 

ஒ ப் பி டு ்த ல் .

• விணநடோஸ் நகோப்பு்்ற அ்டவு அ்மப்்ப  

ஆைோய்தல்.

• ஒரு குறிப்பிடட இயககவடடில் 

நகோப்புக்ையும், நகோப்பு்்றக்ையும், 

உருவோககுவ்தறகோ்ன பயிறசி.

• நகோப்புக்ையும், நகோப்பு்்றக்ையும் 

நி ர வ கி த ்த ல் .

• மு்்றப்படி ஒரு கணிப்கபோறியின் 

இயககத்்தத க்தோடஙகு்தல் மறறும் நி்்றவு 

க ச ய ்த ல் .

5.1. இயகக அ்மப்பு ஓர அறிமுகம் 
 இயகக அ்மப்பு (Operating  System) 
ஒரு அ்மப்பு கமன்கபோருள் (System Software) 
ஆகும். இது வன்கபோருடக்ை, மற்ற 

போடம் 5கணினி அறிமுகம்

கமன்கபோருடகளுடன் க்தோடரபு ககோள்ைவும், 

இயககவும் வ்க கசயகி்றது. நமலும், 

பய்ன்ையும், வன்கபோருடக்ையும் இ்ணககும் 

இ்டமுகமோகவும், கணிப்கபோறியின் 

அ்்னதது இயககஙக்ைக கடடுப்படுத்தவும் 

பயன்படுகி்றது. (படம் 5.1)
1 பய்னர 2 பய்னர n பய்னர

கமன்கபோருள்

அ்மப்பு 
கமன்கபோருள்

பயன்போடடு
கமன்கபோருள்

இயகக அ்மப்பு

வன்கபோருள்  ்மய 
கசயலகம் நி்்னவகம்

உள்ளீடு /
கவளியீடு

படம் 5.1 இயகக அ்மப்பு ஒரு போர்வ

 முந்்தய போடததில் கற்ற, இயகக 

அ்மப்பின் சில முககிய கசயல்போடுகள் பின் 

வ ரு ம ோ று :

• நி்்னவக நமலோண்ம

• கசயல் நமலோண்ம

• சோ்த்ன நமலோண்ம 

• நகோப்பு நமலோண்ம 

• போதுகோப்பு நமலோண்ம

• கணிப்கபோறி கசயல்போடுகளின் மீ்தோ்ன 

ஒடடுகமோத்த கடடுப்போடு

• பி்ை கணடறியும் சோ்த்னம்

• பய்னருககும் இ்தை கமன்கபோருள்களுககும் 

இ்டநயயோ்ன ஒருஙகி்ணப்பு.

அலகு I 

விணநடோஸ் - ல் நவ்ல கசய்தல்
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5.2. விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பு ஓர 
அறிமுகம்

 ஒவ்கவோரு  கணிப்கபோறியும் 

இயஙகுவ்தறகு ஏந்தனும் ஒரு இயகக 

அ்மப்பு ந்த்வப்படுகி்றது. அந்த வ்கயில், 

்மகநைோசோப்ட விணநடோஸ் மிகவும் பிைபலமோ்ன 

ஒரு “வ்ைக்ல பய்னர இ்டமுகம்” (GUI - 
Graphics User Interface) இயகக அ்மப்பு 

ஆகும். விணநடோஸ்-ல் ஒநை ந�ைததில் 

ஒன்றுககும் நமறபடட பயன்போடுக்ை 

இயகக முடியும் இ்தறகு “பல்பணியோககம்” 

(Multitasking)  என்று கபயர.

 விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பில், 
வி்சப்பல்க மறறும் சுடடி ஆகிய இைண்டயும் 
உள்ளீடடு சோ்த்னஙகைோகப் பயன்படுத்தலோம். 
சுடடி்ய பணிககுறிகளில் கிளிக கசயவ்தன் 
மூலம்,                 விணநடோஸ்-ல் கூறுகளுடன் எளிதில் 
கசயல்பட முடியும். வி்சப்பல்க, எழுததுககள், 
எணகள் மறறும் சி்றப்பு குறியீடுக்ை உள்ளிடப் 
பயன்படுகி்றது.

விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பின் சில  
க ச ய ல் ப ோ டு க ள்

• கசோறகசயலிகள், அடடவ்ணச் கசயலிகள், 
கணிப்போன், வி்ையோடடுகள் நபோன்்ற  
பயன்போடுக்ை இயககுவ்தறகு.

• கணிப்கபோறியில் புதிய பயன்போடுக்ை 
நி று வு வ ்த ற கு .

• அச்சுப் கபோறி, வருடி, சுடடி, இலகக 
வ்க நகமைோ நபோன்்ற வன்கபோருள்க்ை 
நமலோண்ம கசயவ்தறகு.

• நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றகள் உருவோககு்தல், 
பதிப்போயவு கசய்தல், நசமித்தல்,  
அழித்தல் நபோன்்ற நகோப்புநமலோண்ம 
கசயல்போடுக்ை கசயவ்தறகு.

• கணிப்கபோறியின் அ்மப்புகைோ்ன 
(Settings), வணண திடடஙகள் (Colour 
Scheme), தி்ைககோப்பு (Screen Savers) 
நபோன்்றவற்்ற தி்ையில்மோறறி அ்மகக.

அடடவ்ண 5.1 ல் விணநடோஸ் 
இயகக அ்மப்பின் பல்நவறு பதிப்புகள் 

ப ட டி ய லி ட ப் ப ட டு ள் ை து .

5.3. வின்நடோஸின் பல்நவறு பதிப்புகள்

பதிப்புகள் சின்்னம் ஆணடு முககிய சி்றப்பியல்புகள்

விணநடோஸ் 1.x

 

1985

(1) 16 பிடடுகளில் வ்ைக்ல பய்னர          இ்டமுகம் 
அறிமுகம் கசயயப்படடது.

(2) சுடடி, உள்ளீடடுச் சோ்த்னமோக அறிமுகம் 
கசயயப்படடது.

விணநடோஸ் 2.x 1987

• சன்்னல் தி்ை்ய சிறி்தோககு்தல், அல்லது 
கபரி்தோககு்தல் வசதி.  

• ்தனிப் பய்னோககு்தல்  விருப்பத ந்தரவுகள் 
(Customising Options) மறறும் கணிப்கபோறி 
அ்மப்பு (Computer System Setting) 
மோறறு்தல் நபோன்்ற சி்றப்பம்சஙகளுடன் 
”கடடுப்போடடுப் பலகம்” (Control Panel) 
அறிமுகம் கசயயப்படடது.

விணநடோஸ் 3.x 1992

• விணநடோஸ்-ல் “பல்பணி கருததுரு” 
(Concepts of Multitasking) அறிமுகம்.

• 256 வணணஙக்ை ஆ்தரிப்ப்தோல், 
அதி�வீ்ன வணணமயமோ்ன ந்தோற்றத்்த 
இ்டமுகததிறகு அளிககி்றது. 
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விணநடோஸ் 95 1995

• க்தோடகக கபோத்தோன், பணிப்பட்ட, 
விணநடோஸ் எகஸ்ப்நைோைர மறறும் 
க்தோடககப்படடி அறிமுகம்.

• 32 பிட கசயலி அறிமுகம் மறறும்  
பல்பணியோககம் மீது அதிக கவ்னம் 
க ச லு த ்த ப் ப ட ட து .

விணநடோஸ் 98 1998

• இயகக அ்மப்புடன், ஒருஙகி்ணந்த 
இ்ணய உலவி (இணடரக�ட எகஸ்ப்நைோைர 
- Internet Explorer) அறிமுகம்.

• DOS  அடிப்ப்டயிலோ்ன வி்ையோடடுகள்  
ம்்றயத க்தோடஙகி, விணநடோஸ் 
அடிப்ப்டயிலோ்ன வி்ையோடடுகள் 
ந ம ம் ப டு த ்த ப் ப ட ட து .

• கசருகி (Plug and play)  உபநயோகித்தல் 
சி்றப்பம்சம் அறிமுகம்.

விணநடோஸ் NT
• வ்லய்மப்பில் நச்வயகம் நபோல் 

வ டி வ ் ம க க ப் ப ட ட து .

விணநடோஸ் Me 2000
• ்தோனியஙகு  கணிப்கபோறி 

பரிநசோதித்தல் மறறும் மீடபுக கருவிகள் 
அ றி மு க ப் ப டு த ்த ப் ப ட ட ்ன .

விணநடோஸ் 
2000 2000

• வணிகநம்சக கனிணி மறறும் மடிக 
கனிணிகளில்  இயகக அ்மப்போக 
ந ச ் வ ய ோ ற றி ய து .

• விணநடோஸ் 2000ல் �ோன்கு பதிப்புகள் 
கவளியிடப்படட்ன.

• Professional (வணிக நம்சக கனிணி 
மறறும் மடிககணினிகள்)

• Server (இ்ணய நச்வயகம் மறறும் 
அலுவலக நச்வயகம்).

• Advanced Server (க்தோழில்து்்ற 
ப ய ன் ப ோ ட டி ற க ோ க )

• Data Centre Server (உயர நபோககுவைதது 
(high-traffic) கணிப்கபோறி நச்வயகம்). 

விணநடோஸ் XP 2001
• 64-பிட கசயலிகள் அறிமுகம்.

• வின்நடோஸ் ந்தோற்றம் மறறும் நி்லயோ்ன 
பணித்தைம் நமம்படுத்தப்படடது.
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விணநடோஸ் 
Vista 2006 • விணநடோஸ் ந்தோற்றம் நமம்படுத்தப்படடது.

விணநடோஸ்  7 2009

• கணிப்கபோறியின் க்தோடஙகு்தல் ந�ைம் 
நமம்படுத்தப்படடது.

• ஏநைோ பீக (Aero Peek), பணிப்பட்டயில் 
பயன்போடுக்ை இ்ணத்தல் (pinning 
programs to taskbar), ்ககயழுதது 
உணர்தல் (Handwriting recognition), 
இன்டரக�ட எகஸ்புநைோைர 8 (Internet 
Explorer 8) நபோன்்ற புதிய பய்னர இ்டமுக 
வசதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்படடது.

விணநடோஸ் 8 2012

• விணநடோஸ்-ன் முந்்தய பதிப்புக்ை 
விட விணநடோஸ் 8 மிகவும் நவகமோக 
க ச ய ல் ப ட க கூ டி ய து . 

• க்தோடகக கபோத்தோன் நீககப்படடது.

• விணநடோஸ் 8 - யில் "பல் அடுககு கசயலி" 
(Multi Core Processing), திட நி்ல 
இயககிகள், க்தோடுதி்ை மறறும் மோறறு 
உள்ளீடடு மு்்றகள் நபோன்்ற சி்றந்த 
�ன்்மகள் உள்ை்ன.

• ்கப்நபசி மறறும் கணிப்கபோறிகளுககோ்ன 
கபோதுவோ்ன பணிநம்டயோக கசயல்படடது.

விணநடோஸ் 10 2015

• க்தோடகக கபோத்தோன் மீணடும் 
ந ச ர க க ப் ப ட ட து .

• ஒன்றுககும் நமறபடட தி்ை முகப்பு.

• "கசயலி அறிவிப்பு" மறறும் "வி்ைவு 
�டவடிக்க கசயலிககோ்ன மததிய அறிவிப்பு 
்மயம்" அறிமுகம்.

கோரடோ்னோ குைல் கசயலியகக ்தனி உ்தவியோைர வசதி (Cortana voice activated Personal assistant) 

5.4. சுடடி்யக ்கயோளு்தல் 

 விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பில் நவ்ல 

கசயவ்தறகு முன்பு சுடடியின் இயககத்்தப் 

பறறி அறிநது ககோள்ை நவணடும்.

(Cortana voice activated Personal assistant)
வலது கிளிக

இடது கிளிக
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படம் 5.2.சுடடியின் கசயல்போடுகள்

சுடடியின் கசயல்போடுகள்

கசயல் வி்ைவு

ஒரு உருப்படி்ய 
(item) சுடட 

சுடடி்ய ஒரு உருப்படியின் மீது 
�கரதது்தல்.

கிளிக

தி்ையில் உள்ை ஒரு 
உருப்படியின் மீது சுடடி்ய 
்வதது இடது கபோத்தோ்்ன 
அழுததி உடந்ன விடடுவிடு்தல்.

வலது கிளிக

ஒரு உருப்படியின் மீது சுடடி்ய 
்வதது, வலது கபோத்தோ்்ன 
அழுத்த, ஒரு நமல்மீடபுப் படடி 
ந்தோன்றும், அதில் பல விருப்பத 
ந்தரவுகள் படடியலிடப்படும்.

இரு கிளிக 
கசய்தல்

தி்ையில் உள்ை ஒரு 
உருப்படியின் மீது சுடடி்ய 
்வதது, இடது கபோத்தோ்்ன 
இருமு்்ற நவகமோக அழுததி 
வி டு ்த ல் .

இழுதது விடு்தல்

ஒரு உருப்படியின் மீது 
சுடடி்ய ்வதது, சுடடியின் 
இடது கபோத்தோ்்ன அழுததி 
பிடித்தவோறு, சுடடி்ய 
ந்த்வயோ்ன இடம் வ்ை 
இழுதது, பின் விடடுவிடு்தல்.

அடடவ்ண  5.2
5.5. விணநடோஸின் தி்ைமுகப்பு

விணநடோஸின் க்தோடகக தி்ை ”தி்ைமுகப்பு”  
(Desktop) என்று அ்ைககப்படுகி்றது. 
உஙகள் கணிப்கபோறியில் உள்ை தி்ை முகப்பு 
படம்  5.3ல் கோடடப்படடது நபோல இல்லோமல் 
நவறுபடடிருககலோம். ஏக்னனில் விணநடோஸ் 
அ்தன் ந்தோற்றம், தி்ை முகப்பு ஆகியவற்்ற 
மோறறி அ்மகக வழி கசயகி்றது.
படம் 5.3 -ல் க்தோடகக கபோத்தோன், 
பணிப்பட்ட, அறிவுப்புப் பகுதி, ந்ததி 
மறறும் ந�ைம் ஆகியவற்்றத தி்ைமுகப்பில் 
க ோ ண ல ோ ம் .

• நீஙகள் எந்த பயன்போடடில் நவ்ல கசயது 

ககோணடிருந்தோலும் Winkey + D அல்லது 

ஏநைோ பீக (Aero Peak) பயன்படுததி எந்த 

ந�ைததிலும் தி்ை முகப்புககுச் கசல்லலோம்.

• பணிப்பட்டயில் ஏநைோ பீக எஙகு உள்ைது 

என்ப்்த படம் 5.4ல் அறியலோம்.

உஙகளுககு க்தரியுமோ?

பணிககுறிகள்

பணிப்பட்ட

அறிவிப்பு பகுதிக்தோடகக கபோத்தோன்

நககஜடடுகள்

படம் 5.3. ்மகநைோசோப்ட விணநடோஸ் 7 

தி்ைமுகப்புதி்ைமுகப்பு

ஏநைோ பீக கபோத்தோன்

படம் 5.4. ஏநைோ பீக கபோத்தோன்.

5.5.1. பணிககுறிகள் (Icon)
 விணநடோஸ்-ன் கூறுகைோ்ன நகோப்பு, 

நகோப்பு்்ற, குறுககுவழிகள் நபோன்்றவற்்றக 

குறிககும் படககுறியீடு "பணிககுறி" எ்னப்படும். 

வ்ைக்லப் பய்னர இ்டமுக (GUI) 

பயன்போடுகளில் பணிககுறிகள் முககிய பஙகு 

வ கி க கி ்ற து .

5.5.1.1 கசந்தை பணிககுறி (Standard 
Ic ons)
  விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பு 

நிறுவப்படும் நபோது உருவோககப்படும் ககோடோநி்ல 

பணிககுறிகள், "கசந்தை பணிககுறிகள்" 

(Standard Icons) எ்ன அ்ைககப்படுகி்றது. 

்மகம்ப்யூடடர (My Computer), டோககுகமன்ட 
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(ஈ) ்கப்நபசி, ஸ்மோரட ்கப்நபசி, நடப்ைட 

(Tablet) நபோன்்ற நீககககூடிய நி்்னவகஙகள்

(உ) உஙகள் கணிப்கபோறி பி்ற கணிப்கபோறிகளுடன் 

இ்ணககப்படடு இருந்தோல், அ்தன் வ்ல 

இயககி (படம் 5.6 போரகக)

பயன்போடடு பணி-
ககுறி

நகோப்பு்்ற 
பணிககுறி

படம் 5.5.பணிககுறியின்  வ்ககள்

(Documents) மறறும் ரி்சககிள் பின் (Recycle 
Bin) நபோன்்ற்வ அ்்னதது விணநடோஸ் 

இயகக அ்மப்புகளிலும் கோணப்படும் கசந்தைப் 

பணிககுறிகள் ஆகும். 

5.5.1.2. குறுககு வழி பணிககுறிகள் :

 எநக்தவோரு பயன்போடு அல்லது  நகோப்பு 

அல்லது நகோப்பு்்றகளுககு குறுககு வழி 

பணிககுறிக்ை உருவோககலோம்.  இ்தன் மீது இரு 

கிளிக கசயயப்படும் நபோது இ்தறகோ்ன பயன்போடு 

/ நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற தி்றககப்படும்.  

குறிப்பிடட பயன்போட்டத தி்றப்ப்தறகோ்ன  

குறுககுவழியோக பணிககுறிகள் பயன்படுகி்றது. 

(படம் 5.5).

5.5.1.3. வடடு இயககி பணிககுறிகள் 

 வடடு இயககி பணிககுறிகள், ஐநது 

வ்கயோ்ன வடடு இயககிக்ைப் படககுறியீடோக 

வ ை ங கு கி் ்ற து .

(அ) வன்வடடு (C,D,E) 

(ஆ)CD-ROM / DVD வடடு

(இ) கபன்டி்ைவ் (Pen Drive)

பல்நவறு வடடு இயககி 

பணிககுறி

கமோத்த நி்்னவக இடம் 

மறறும் மீ்தமுள்ை நி்்னவக 

இடததுடன் வன்வடடு இயககி

நீககக கூடிய நி்்னவகம் (கபன் இயககி)

படம் 5.6.வடடு இயககி பணிககுறிகள்

5.6. சன்்னல் தி்ை

 ஒரு ஆவணம் அல்லது பயன்போடடின் கபோதுவோ்ன கசவ்வகப் பகுதி "சன்்னல்" தி்ை எ்னப்படும். 
குறிப்பிடட பயன்போடடின் ்தகவல்க்ைத தி்ையிடுவ்தறகு  பயன்படும் பகுதியோகும்.
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5.7 பயன்போடடு சன்்னல்தி்ை

 ்தகவல்க்ைத தி்ையிடுவ்தறகோ்ன, 
வ்ையறுககப்படட எல்்லக்ைக ககோணட 
கணிப்கபோறி தி்ையின் பகுதி, "பயன்போடடு 
சன்்னல்தி்ை" எ்னப்படும். சன்்னல் தி்ைக்ை 
சிறி்தோககு்தல் (Minimize), கபரி்தோககு்தல் 
(Maximize), அருகருநக ்வத்தல் (side 
by side), ஒன்்றன் மீது ஒன்்றோக ்வத்தல் 
(Overlap) நபோன்்ற கசயல்க்ைச் கசயய 
முடியும். ஒரு பயன்போடடு சன்்னல்தி்ை என்பது 
தி்றககப்படடுள்ை ஒரு  பயன்போடு. அ்தோவது Word, 
Paint நபோன்்ற இயஙகும் பயன்போடுக்ைக 
குறிககும். இைணடுககும் நமறபடட சன்்னல்கள் 
தி்றநதிருககும் நபோது அ்தனுள் ஒன்று மடடுநம 
கசயலில் இருககும். மற்றது கசயலற்ற்தோக 
இருககும். படம் 5.7 மறறும் 5.8 ல் ஓபன் ஆஃபீஸ் 
்ைடடர பயன்போடடு சன்்னல் தி்ை மறறும் தி்ை 
முகப்பில் தி்றநதுள்ை ஒன்றுககும் நமறபடட 
சன்்னல்களின் ந்தோற்றத்்தக கோணலோம்.

5.8. ஆவண சன்்னல் தி்ை

 ஒரு ஆவணததின் உள்ைடககத்்தக 

கோடடும் சன்்னல் தி்ை "ஆவண சன்்னல் 

தி்ை"  எ்னப்படும். படம் 5.9 ல் ஆவண சன்்னல் 

தி்ைககோ்ன எடுததுககோடடோகும்.
குறிப்பு

ஓபன் ஆஃபீஸ் ்ைடடர, இம்ப்கைஸ் 
அல்லது கோல்க நபோன்்ற பயன்போடுக்ைத 
தி்றககும் நபோது, கணிப்கபோறி தி்ையில் 
இைணடு சன்்னல் தி்ைகள் ஒன்றினுள் 
ஒன்்றோக ந்தோன்றும். அதில், கபரிய 
சன்்னல் தி்ை “பயன்போடடு சன்்னல் தி்ை” 
என்று அ்ைககப்படுகி்றது. இது, பய்னர, 
பயன்போடடு கமன்கபோருளுடன் க்தோடரபு 
ககோள்ைப் பயன்படுகி்றது. பயன்போடடு 
சன்்னல் தி்ையின் உள்நை அ்மநதுள்ை 
சிறிய சன்்னல் தி்ை “ஆவண சன்்னல் 
தி்ை” என்று அ்ைககப்படுகி்றது. இது, 
உ்ை மறறும் படஙக்ை (graphics) 
உருவோககவும், பதிப்போயவு கசயயவும், 
படஙக்ை வ்ையவும் மறறும் வடிவூடடல் 
கசயயவும் பயன்படுகின்்றது.

பயன்போடடு பணித்தைம்

ஆவணததின் ்த்லப்புடன் "்த்லப்புப் பட்ட"

கருவிப் பட்ட

உருைல் பட்ட

படடிப் பட்ட

வி
ண

ந
ட

ோஸ்
 க

ட
டு

ப்போட
டு

 கபோத
்த

ோன்
க

ள்
 

படம் 5.7. பயன்போடடு சன்்னல்தி்ை

படம் 5.8. ஒன்றுககும் நமறபடட சன்்னல்கள் 

தி்ைமுகப்பில் தி்றககப்படடுள்ைது
பயன்போடடு சன்்னல்

ஆவண பகுதி

ஆவண சன்்னல்

ரூலர

படம்  5.9.ஆவண சன்்னல் தி்ையின் கூறுகள்
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5.9. சன்்னல் தி்ையின் கூறுகள்

 படம் 5.10 சன்்னல் தி்ையின் 

கூறுக்ைப்ப புரிநது ககோள்ை பயன்படுகி்றது.

 சிறி்தோககு, கபரிய்தோககு மறறும் மூடு 

கபோத்தோன்களும் உள்ை்ன.

5.9.1 ்த்லப்புப்பட்ட

 தி்றநதுள்ை ஆவணததின் கபயரும், 

பயன்போடடின் கபயரும் ்த்லப்புப் பட்டயில் 

ந ்த ோ ன் று ம் .

5.9.2 படடிப்பட்ட

 ்த்லப்பு பட்டயின் கீழ் பு்றம் 

படடிப்பட்ட கோணப்படும். Alt கபோத்தோ்்ன 

அழுததியவோந்ற படடித ்த்லப்பில் அடிநகோடிடடு 

ந்தோன்றும் எழுததி்்னயும் அழுததி, 

படடிப்பட்டயில் உள்ை படடிக்ைப் பயன்படுத்த 

முடியும். நமலும் Alt கபோத்தோன் அல்லது F10 
கபோத்தோ்்ன அழுததி்னோல் படடிபட்டயில் 

உள்ை மு்தல் படடி்ய முன்னிறுததும். 

 விணநடோஸ் 7  இல் படடி பட்ட 

இல்லோவிடடோல் organize கபோத்தோனில் களிக 

கசயது ந்தோன்றும் கீழ்விரிப் படடியிலிருநது 

layout Option கிளிக கசயது படடிப் 

பட்ட்யத ந்தோன்்றச்கசயயலோம். படம் 5.11ன் 
மூலம் படடி பட்ட ந்தோன்்றோவிடடோல் அ்்த 

எவ்வோறு ந்தோன்்றச் கசயவது என்ப்்தத க்தரிநது 

க க ோ ள் ை ல ோ ம் .
மூ்லகள்

மூ்லகள் மூ்லகள்

உருைல் பட்ட

பணித்தைம்

Menu Bar

மூ்லகள்
்த்லப்புப் பட்ட

எ
ல்

்
ல

க
ள்

எல்்லகள்

எல்்லகள்

படம்  5.10. விணநடோஸின் கூறுகள் 

படம்  5.11. படடிப் பட்ட்ய ந்தோன்்ற கசயவது

5.9.3. பணித்தைம் 
 ஒரு ஆவணததில் உ்ை்யத ்தடடச்சு 
கசயயும் ஆவண சன்்னல் தி்ையின் பகுதி 
பணித்தைம் ஆகும். படம்  5.10 ஆவண 
சன்்னலின் பணித்தைத்்தக கோடடுகி்றது.
5.9.4 உருைல் பட்ட
 உருைல் பட்டகள் பணித்தைத்்தச் 
கசஙகுத்தோகவும், கி்டமடடமோகவும் உருை 
கசயயப் பயன்படுகி்றது. படம் 5.10 உருைல் 
பட்டயின் ந்தோற்றத்்தக கோடடுகி்றது.
5.9.5 மூ்லகள் மறறும் எல்்லகள்
 விணநடோஸில் அை்வ மோறறி அ்மகக 
மூ்ல மறறும் எல்்ல உ்தவி கசயகி்றது.
சன்்னல் தி்ையின் மூ்லகள் மறறும் 
எல்்லகளின் மீது சுடடியின் அம்புககுறி்ய 
்வககும்நபோது, அது இரு்த்ல ககோணட 
அம்புககுறியோக மோறும். இரு்த்ல 
அம்புககுறியின் தி்சககு ஏறப இழுககும் நபோது, 
சன்்னல் தி்ையின் அைவு மோறும் (படம் 5.10்ய 
கோணக). சன்்னலின் மூ்லவிடடததில் இரு்த்ல 
அம்புககுறி்ய ்வதது இழுககும்நபோது, அ்தன் 
அைவு மோற்றப்படும். 

5.10 கணினி்ய ஆைோய்தல்

5.10.1 க்தோடககப்படடி
 தி்ைமுகப்பின் கீழ் இடது ்க 
மூ்லயில் க்தோடகக கபோத்தோன் உள்ைது. 
க்தோடகக கபோத்தோ்்னக கிளிக கசயயும் 
நபோது க்தோடககப்படடி ந்தோன்றும். நமலும் 
அ்்த பயன்படுததி எந்த ஒரு பயன்போட்டயும் 
க ்த ோ ட ங க ல ோ ம் .
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பணிப்பட்ட

 தி்ைமுகப்பின் கீநை உள்ை 
கி்டமடட பட்ட “பணிப்பட்ட” (Taskbar) 
என்று அ்ைககப்படுகி்றது. இந்த பட்ட, 
(இடமிருநது வலமோக) க்தோடககப் கபோத்தோன், 
பல்நவறு பயன்போடுகளின் குறுககுவழிகள், 
சிறி்தோககப்படட பயன்போடுக்ை 
ககோணடிருககும். நமலும், அ்தன் வலதுநகோடியில், 

ஒலி கடடுப்போடடகம், வ்லய்மப்பு, ந்ததி 
மறறும் ந�ைம் நபோன்்ற வசதிக்ை உள்ைடககிய 
”கணினி அ்மப்பு ்தடடு” (System tray)  
உள்ைது. அடிககடி பயன்படுத்தப்படும் 
பயன்போடுக்ைக ககோணடிருககும். ”வி்ைவு 
க்தோடகக கருவிப்பட்ட” (Quick launch 
toolbar), க்தோடகக கபோத்தோனுககு அடுத்த்தோக 
உ ள் ை து .

இந்த ந்தரவுடன் நமலும் 
து்ணப்படடி உள்ை்்தக 
கோடடும் குறியீடு.

கணிப்கபோறி அ்மப்்ப  
மோறறுவது

(கடடுப்போடடு பலகம்)

இ்தை சோ்த்னஙகள் மறறும் 
அச்சுப்  

கபோறிக்ைச் நசரத்தல் / 
மோறறு்தல்

உ்தவி கபறு்தல்

கவளிநயறு்தல் / மீணடும்  
க்தோடஙகு்தல், பணி  நிறுத்தம்

நிறுவப்படட 
பயன்போடுகள்

ந்தடல் கபடடி

க்தோடகக 
கபோத்தோன்

படம் 5.12.க்தோடகக படடி 
க்தோடககப் கபோத்தோன்

சிறி்தோககப்படட 
பயன்போடுகளும், நகோ-

ப்பு்்றகளும்

ம்்றககப்படட பணி-
ககுறிக்ைக கோடடும்

்தோ்ன்மவு 
கமோழி

வ்லய்மப்பு 
பணிககுறி

ஒலி சரிகச-
ய்தல்

ந�ைம் மறறும்  �ோள்

ஏநைோபீக 
கபோத்தோன்

படம்  5.13 படடிப்பட்ட
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5.10.2 கணிப்கபோறி பணிககுறி

 இந்த பணிககுறி்யக கிளிக கசய்தோல், 
கணிப்கபோறியுடன் இ்ணககப்படடுள்ை 
வடடு இயககிக்ைப் பய்னர கோண முடியும். 
விணநடோஸ் XP மறறும் விஸ்டோ பதிப்புகளில், 
இந்த பணிககுறி “்ம கம்ப்யூடடர” (My 
Computer) என்றும், விணநடோஸ் 8 மறறும் 
10ல் ”திஸ் பீஸி” (This PC) என்றும் 
அ்ைககப்படுகி்றது. இந்த பணிககுறியின் 
கசயல்போடு விணநடோஸ்-ன் அ்்னதது 
பதிப்புகளுககும் கபோதுவோ்ன்தோகும். (படம்  
5.14 ்ய கோணக)

5.10.3 பயன்போட்டத க்தோடஙகு்தல் மற்றம் 
மூ டு ்த ல் 
 கணிப்கபோறியில் நிறுவப்படடுள்ை 
கபரும்போலோ்ன பயன்போடுகள், க்தோடககப்படடியில் 
கி்டககும். கணிப்கபோறியின் அ்மப்்பப் 
கபோறுதது க்தோடககப் படடியில் உள்ை பயன்போடுகள் 
ந வ று ப டு கி ன் ்ற ்ன . 

1. ஒரு பயன்போட்டத க்தோடஙகுவ்தறகு: Start 
கபோத்தோ்்னக கிளிக கசயது, All Programs 
ல் சுடடி்ய ்வககவும்.  நிைல் படடி படம் 5.15 
ல் உள்ைவோறு ந்தோன்றும்.

2. நீஙகள் க்தோடஙக விரும்பும் பயன்போட்டக 
ககோணட குழுவில் சுடடி்ய ்வதது, பின்்னர 

பயன்போடடின் கபய்ைக கிளிக கசயயவும்.

படம்  5.14 விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பு பதிப்பில் உள்ை ்மகம்ப்யூடடர பணிககுறி

படம் 5.15 க்தோடககப் கபோத்தோ்்னப் 

பயன்படுத்த பயன்போட்டத க்தோடஙகு்தல்.

3. க்தோடகக  படடியிலுள்ை Run என்ப்்தக கிளிக 

கசயது, ந்தோன்றும் கபடடியில், தி்றககப்பட 

நவணடிய பயன்போடடின் கபய்ைத ்தடடச்சு 

கசயதும், ஒரு பயன்போட்டத க்தோடஙகலோம். 

(படம் . 5.16   ்ய கோணக)

படம்  5.16. Run கடட்ை்யப் பயன்படுததி 

பயன்போட்டத க்தோடஙகு்தல்

4. ஒரு பயன்போட்ட விடடு கவளிநய்ற 

பயன்போடடு சன்்னல் தி்ையின் நமல் வலது 

மூ்லயில் உள்ை மூடு கபோத்தோ்்னக கிளிக 

கசயக. (படம் 5.17)
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மூடு கபோத்தோன்

கவளிநயறு

படம் 5.17. மூடு (Close) மறறும் கவளிநயறு (Exit)
கபோத்தோ்்னப் பயன்படுததி கவளிநயறு்தல்

5.  File → Exit அல்லது File → Close 

கடட்ைக்ை்யப் பயன்படுததியும், ஒரு 

பயன்போடடிலிருநது கவளிநய்றலோம்.

பயிறசி படட்்ற

 க்தோடககப்  படடி மறறும் RUN ந்தரவு 
பயன்படுததி Word Pad பயன்போட்டத 

க ்த ோ ட ங கு க .

 File படடி்யப் பயன்படுததி Word Pad ஐ 

மூடுக.

5.11 நகோப்புக்ையும், 
நகோப்பு்்றக்ையும் நிரவகித்தல்

 விணநடோஸ் 7 ல், ஆவணஙகள் மறறும் 
நிைல்க்ைக நகோப்புகள் மறறும் நகோப்பு்்றகைோக  
நிரவகிககலோம். நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றக்ை 
�கரதது்தல், �ககலடுத்தல், மோறறுப்கபயரிடு்தல், 
நீககு்தல் மறறும் ந்தடல் நபோன்்ற கசயல்க்ைச் 
கசயய முடியும்.

5.11.1. நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றக்ை 

உ ரு வ ோ க கு ்த ல்

5.11.1.1 நகோப்பு்்றக்ை உருவோககு்தல்

 உஙகள் நகோப்புக்ைப் பல இடஙகளில் 

நசமிககலோம் - வன்வடடு அல்லது பி்ற 

இயககிகளில். உஙகள் நகோப்புக்ை சி்றப்போக 

அ்மகக நகோப்பு்்றகளில்  நசமிககலோம். 

புதிய நகோப்பு்்ற்ய உருவோகக இைணடு 
வழிமு்்றகள் உள்ை்ன.

மு்்ற 1
படி 1. கம்ப்யூடடர குறும்படத்்த தி்றககவும்

படி2. புதிய நகோப்பு்்ற்ய உருவோகக விரும்பும் 
இயககி்ய தி்றககவும். (உ்தோைணம் D:/)

படி3. File  New  Folder கிளிக கசயக.

படி4. புதிய நகோப்பு்்ற, ்தோ்ன்மவோக “New 
Folder” எ்ன (படம் 5.19) கோடடியவோறு 
உ ரு வ ோ கு ம் .

படி 5. நகோப்பு்்றயின் கபய்ைத ்தடடச்சு 
கசயது, Enter கபோத்தோ்்ன அழுத்தவும். 
(புதிய்தோக உருவோககப்படட நகோப்பு்்ற  
"test folder" எ்ன கபயரிடப்படடுள்ை்்தப்  
படம் 5.20 கோணக)

படம் 5.18. File படடி்யப் பயன்படுததி 

நகோப்பு்்றக்ை உருவோககு்தல்.

படம் 5.19 ்தோ்ன்மவு கபயரில் புதி்தோக 

உருவோககப்படட நகோப்பு்்ற
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படம் 5.20. புதி்தோக உருவோககப்படட 
நகோப்பு்்றககு  மறுகபயரிடு்தல்.

மு்்ற 2
தி்ைமுகப்பில் நகோப்பு்்ற்ய உருவோகக

படி 1-  தி்ைமுகப்பில் சுடடியின் வலது 
கபோத்தோ்்னக கிளிக கசயது, New 
 Folder  கடட்ை்யக கிளிக கசயக. 
(படம் 5.21)

படி 2-  கபயரிடப்படோ்த ஒரு new folder என்்ற 
நகோப்பு்்ற ந்தோன்றுகி்றது (படம் 5.22)

படி 3-  நகோப்பு்்றககு ஒரு கபயர ்தடடச்சு 
கசயது. Enter கபோத்தோ்்ன 
அ ழு த ்த வு ம் .

படி 4 –  நகோப்பு்்றயின் கபயர மோற்றம் கபறும். 
(படம் 5.20)

2. ்ம டோககுகமன்ட (My Document) ல், �ோம் 
பயின்்ற ஏந்தனும் ஒரு மு்்ற்யப் பயன்படுததி 
ஒரு நகோப்பு்்ற்ய உ்னது கபயரில் 
உருவோககவும். 

பயிறசி படட்்ற

5.11.1.2 நகோப்பு உருவோககு்தல் (நவரடு நபட)
நவரடு நபட (Word Pad) விணநடோஸ் இயகக 
அ்மப்பின் உள்ளி்ணந்த கசோறகசயலி 
பயன்போடோகும். உ்ை ஆவணஙக்ை 
உருவோககவும், ்கயோைவும் இது 
ப ய ன் ப டு கி ்ற து . 
 இதில் நகோப்பி்்ன உருவோகக 
விரும்பி்னோல் கீழ்ககோணும் படிநி்லக்ைப் 
பி ன் ப ற ்ற வு ம் .

படம் 5.21. தி்ை முகப்பில் நகோப்பு்்ற்ய 

உருவோககு்தல்.

1.  Start  All Programs  Accessories  
Wordpad அல்லது Run  type Wordpad 
எ்ன ்தடடச்சு கசய்த பி்றகு ok கபோத்தோ்்னக 

கிளிக கசயய நவணடும்.

 Word Pad சன்்னல் தி்ை படம் 5.23 ல் 

கோடடியுள்ைவோறு தி்றககப்படும்.

2. பணித்தைததில் ்தடடச்சு கசயயப்பட 

நவணடிய உ்ை்யத ்தடடச்சு கசயது, File 

 Save அல்லது Ctrl + S  பயன்படுத்தவும். 
3. Save As உ்ையோடல் கபடடி தி்ையில் 

ந ்த ோ ன் று ம்

4. அந்த உ்ையோடல் கபடடியில் ஆவணத்்த 

எஙகு நசமிகக நவணடுநமோ அ்்த  
look –in கீழி்றககுப்  கபடடியில் ந்தரவு கசயய 

நவணடும்.

5. File name என்்ற உ்ைப்கபடடியில் நகோப்பின் 

கபய்ைத ்தடடச்சு கசயய நவணடும்.

6. Save கபோத்தோ்்னக கிளிக கசயய நவணடும் 

படம் 5.22. தி்ைமுகப்பில் புதிய நகோப்பு்்ற
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படம்  5.23.Word pad- கசோறகசயலி பயன்போடு

3. Wordpad- ்ய பயன்படுததி ஒரு 
ஆவணத்்த உருவோககி பின் அ்்த 
்ம டோககுகமன்டில் உள்ை உஙகள் 
கபயரில் உருவோககப்படட நகோப்பு்்றயில் 
ந ச மி க க வு ம் .

பயிறசி படட்்ற

5.11.2. நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றக்ைத 
ந்தடு்தல்

கணினியில் அல்லது குறிப்பிடட இயககிகளில் 

உள்ை நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய வி்ைவோக 

க்தோடககப் கபோத்தோனிலுள்ை Search கபடடி 

பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

படம் 5.24. க்தோடகக படடி்யப் பயன்படுததி 

நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்யக கணடுபிடித்தல்.

நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்யக கணடுபிடிகக

1. Start கபோத்தோ்்ன கிளிக கசயயவும், 
க்தோடகக படடியின் க்டசியில் Search 
கபடடி கோணப்படும்.

2. ந்தடப்பட நவணடிய நகோப்பு அல்லது 
நகோப்பு்்றயின் கபய்ை Search  
கபடடி - ல் ்தடடச்சு கசயக. ந்தடநவணடிய 
நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றயின் கபயரில் 
ஒரு பகுதி்ய நீஙகள்ககோடுத்தோநல 
நபோதும்.

3. குறிப்பிடப்படட கபயரிலுள்ை நகோப்பு அல்லது 
நகோப்பு்்றகள் தி்ையில் ந்தோன்றும். அந்த 
நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய கிளிக 
கசய்தோல், அது ந�ைடியோக தி்றககும்.

4. Search கபடடிககு நமநல “See more 
results” என்்ற மறக்றோரு ந்தரவும் உள்ைது.

5. இந்த ந்தர்வக கிளிக கசயயும் நபோது, 
Search Results உ்ையோடல் கபடடி 
ந்தோன்றும். இ்தன் மூலம், நகோப்பு அல்லது 
நகோப்பு்்றக்ை ந்தடித, தி்றககலோம். 

நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய கம்ப்யூடடர 
பணிககுறி  மூலம் ந்தடு்தல்.

படி 1 கம்ப்யூடடர பணிககுறி்ய தி்ை முகப்பில் 
ந்தரவு கசயக அல்லது Start படடி மூலம்  
ந்தரவு கசயக.

படி 2 கம்ப்யூடடர வடடு இயககி(Disk Drive) 
என்்ற தி்ை, நமல் வலது மூ்லயில் 
ந்தோன்றும்.அதில் Search box ந்தரவு 
உள்ைது. (படம் 5.25) 

படி 3 அதில் நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றயின்  
கபய்ை ்தடடச்சு கசயக. நகோப்பு அல்லது 
நகோப்பு்்ற கபயரின் ஒரு பகுதி்ய  
ககோடுத்தோல் குறிப்பிடட கபயரில் 
க்தோடஙகும் அ்்னதது நகோப்பு அல்லது 
நகோப்பு்்றக்ைக கோடடும்.

படி 4 நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய தி்றகக 
அ்த்்ன கிளிக கசயயவும்.
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படம் 5.25. 'கம்ப்யூடடர' பணிககுறி்யப் பயன்படுததி, நகோப்புஅல்லது நகோப்பு்்ற்யத ந்தடு்தல்.

4. நமநல கூறியுள்ை மு்்றக்ைப் 
பின்பறறி நீஙகள்  பயிறசி படட்்ற 3 ல் 
உருவோககிய நகோப்பி்்னத ந்தடவும்.

பயிறசி படட்்ற

5.11.3. முன்்னநை உருவோககிய நகோப்பு அல்லது 

நகோப்பு்்ற்யத தி்றத்தல்

நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்யத தி்றகக மிக 

கபோதுவோ்ன வழி, அ்்த இைட்டக கிளிக 

கசய்தல் ஆகும்.

5.11.4 நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றககு 

ம று க ப ய ரி டு ்த ல்

 நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றககு 

மறுகபயரிடுவ்தறகு பல வழிகள் உள்ை்ன.

File படடி அல்லது இடது சுடடிப் கபோத்தோன் 

அல்லது வலது சுடடிப் கபோத்தோ்்னப் 

பயன்படுததி மறுகபயரிடலோம்.

மு்்ற 1

File படடி்யப் பயன்படுததி மறுகபயரிடு்தல்

1. மறுகபயரிட நவணடிய நகோப்பு அல்லது 

நகோப்பு்்ற்யக கிளிக கசயக.

2. கிளிக File -> Rename

3. புதிய கபய்ைத ்தடடச்சு கசயக.

4. படம் 5.26 ல் கோடடியபடி மறு கபயரிடும் 

கசயலி்்ன முடிகக  Enter  கபோத்தோ்்ன 

அழுத்தவும் அல்லது OK கபோத்தோ்்னக 

கிளிக கசயயவும்.

படம் 5.26. File படடி்யப் பயன்படுததி நகோப்பு 

அல்லது நகோப்பு்்றககு மறுகபயரிடு்தல்

படம் 5.27. மறுகபயரிடப்படட நகோப்பு்்ற படம்

5.27 SCERT  என்்ற  நகோப்பு்்ற SCERT-
DPI எ்ன மோறறு கபயரிடப்படடுள்ை்்தக 

கோணலோம்.
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மு்்ற   2 

சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்னப் பயன்படுதது்தல்.

படி 1- மறுகபயரிட விரும்பும் நகோப்பு அல்லது 

நகோப்பு்்ற்யத ந்தரவு கசயக.

படி 2  நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றயின் மீது 

சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்னக கிளிக 

கசயக. (படம் 5.28)

படி 3 நமல் மீடபுப் படடித ந்தோன்றும். அதில் 

rename என்்ற கடட்ை்யத ந்தரவு  கசயக. 

படி 4  புதிய கபய்ைத ்தடடச்சு கசயக.

படி 5  மறு கபயரிடும் கசயலி்்ன முடிகக Enter   
அல்லது OK கபோத்தோ்்ன அழுத்தவும்.

படம்  5.29ல். New Folder  என்்ற நகோப்பு்்ற 

C++  எ்ன கபயர மோற்றம் கசயயப்படடுள்ைது.

படம் 5.28. நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்யச் 

சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்னப் பயன்படுததி  

மறுகபயரிடு்தல்

படம்  5.29. C++எ்ன கபயர மோற்றம் கசயயப்படட 
நகோப்பு்்ற

மு்்ற 3 
சுடடியின் இடது கபோத்தோ்்னப் பயன்படுததி 
மறுகபயரிடு்தல்.
படி 1-  மறுகபயரிட விரும்பும் நகோப்பு அல்லது 

நகோப்பு்்ற்யத ந்தரவு கசயக.
படி 2 – F2 கபோத்தோ்்ன அழுத்த நவணடும் 
அல்லது நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றயின் மீது  
கிளிக கசயய நவணடும். நகோப்பின் கபய்ை சுறறி 
ஒரு கசவ்வக வடிவம் ந்தோன்றும்.
படி 3 – புதிய கபய்ைத ்தடடச்சு கசயக.
படி 4 – மறு கபயரிடும் கசயலி்்ன முடிகக Enter   

அல்லது  OK கபோத்தோ்்ன அழுத்தவும்.

5. நீஙகள் உருவோககிய நகோப்பி்்ன File 
படடி, இடது சுடடி, வலது சுடடி  பயன்படுததி 

மறுகபயரிடுக.

பயிறசி படட்்ற

5.11.5. நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்ற்ய 
�ககலடுத்தல் அல்லது �கரதது்தல்
 நகோப்பு  மறறும் நகோப்பு்்ற்ய பி்ற 
பகுதிகளுககு �கரததுவ்தறகு பல வழி மு்்றகள் 
உ ள் ை ்ன .
நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்ற்ய �கரதது்தல்:
மு்்ற 1-கவடடு்தல் மறறும்  ஒடடு்தல் 
• ஒரு நகோப்பு அல்லது ஒரு நகோப்பு்்ற்ய 

�கரததுவ்தறகு மு்தலில் ந்தரநக்தடுகக 
நவணடும். பி்றகு கீழ் வரும் வழி மு்்றகளில் 
ஏந்தனும் ஒன்்்ற கசயக.

• Edit → Cut அல்லது Ctrl + X அல்லது 
வலது சுடடி கபோத்தோ்்ன அழுததி்னோல் 
நமல் மீடபுப் படடித ந்தோன்றும். அதில் Cut 
என்ப்்த ந்தரவு கசயக.  

• நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய புதிய 
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இடததிறகு �கரததுவ்தறகு Edit→ Paste  
அல்லது  Ctrl + V     என்்ற சோவி நசரமோ்னத்்த 
அல்லது வலது சுடடி கபோத்தோ்்ன 
அழுததி்னோல் நமல் மீடபுப் படடித ந்தோன்றும். 
அதில் Paste என்்ற கடட்ை்யத ந்தரவு 
கசய்தோல் , நகோப்பு புதிய இடததிறகு 
� க ர த ்த ப் ப டு ம் .

மு்்ற 2 – இழுததுவிடு்தல் 

• விணநடோஸின் இயகக வடடு சன்்னல் 
தி்ையில், இடது மறறும் வலது சோைைப் 
பிரிவுகள் உள்ை்ன. இடது சோைைப் பிரிவில் 
நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றகள் மைக 
கி்ைகள் நபோல் கோடசியளிககும். வலது 
சோைைப் பிரிவில், இடது சோைைததில் உள்ை ஒரு 
குறிப்பிடட நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றகள் 
பல்நவறு விருப்பஙகளுடன் கோடடப்படும். 

• இயகக வடடு சன்்னல் தி்ையில்  �கரத்தப்பட 
நவணடிய நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றக்ை 
ந்தரவு கசயக. 

• வலது பகக சோைைததில் உள்ை நகோப்பு 
அல்லது நகோப்பு்்ற்ய இழுதது, இடது பகக 
சோைைப் பிரிவு நகோப்புப்படடியில் நசரககவும். 
பி்றகு சுடடியின் கபோத்தோ்்ன விடுவிககவும். 

• உஙகள் நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றகள் 
புதிய பகுதியில் ந்தோன்றும்.

படம்  5.30. இழுதது விடு்தல் மு்்றயில் நகோப்பு 
அல்லது நகோப்பு்்ற்ய �கரதது்தல்.

5.11.6 நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றக்ை 
� க க ல டு த ்த ல்
 நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றக்ை 
�ககலடுகக பல வழிகள் உள்ை்ன.
மு்்ற 1
�ககலடுத்தல் மறறும் ஒடடு்தல்
1. �ககலடுகக நவணடிய நகோப்பு அல்லது 

நகோப்பு்்ற்ய ந்தரவு கசயக.
2. Edit → Copy  அல்லது Ctrl + C அல்லது 

சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்ன அழுததி்னோல் 
நமல் மீடபுப் படடித ந்தோன்றும். அதில் Copy 
என்்ற கடட்ை்ய ந்தரவு கசயது புதிய 
இடததில் நகோப்பு்்ற்ய ஒடட நவணடும்.

3. ஒடடுவ்தறகு Edit → Paste அல்லது  Ctrl + V  
்யக கிளிக கசயய நவணடும்.

4. அல்லது, சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்ன 

அழுததி்னோல் நமல்மீடபுப் படடித ந்தோன்றும். 

அதில் Paste என்்ற கடட்ை்ய ந்தரவு 

கசயக.

மு்்ற 2 இழுததுவிடு்தல்
1. வலது சோைைப் பகுதியில் �ககலடுகக 

நவணடிய நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்யத 
ந்தரவு கசயய நவணடும்.

2. ந்தரவு கசய்த நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய, 
இடது சோைைப் பகுதியில் நகோப்பு்்றப்படடியில் 
இழுதது விட நவணடும்.

3. புதிய பகுதியில் நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்ற 
ந ்த ோ ன் று ம்

3. புதிய இடததில் நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்ை 
கோணப்படும்.

குறிப்பு

ஒன்றுககும் நமறபடட நகோப்பு 

அல்லது நகோப்பு்்ற்யத ந்தரவு கசயய  

Ctrl + Click ்யப் பயன்படுத்த நவணடும்.

5.11.6. நீககக கூடிய வடடிறகு நகோப்பு மறறும் 
நகோப்பு்்ற்ய �ககலடுத்தல்

 நீககக கூடிய வடடிலிருநது அல்லது 
வடடுககு ஒரு நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய 
�ககலடுகக அல்லது அனுப்ப பல வழிகள் உள்ை்ன. 
1. �ககலடுத்தல் மறறும் ஒடடு்தல்

2. Send To
மு்்ற 1
�ககலடுத்தல் மறறும் ஒடடு்தல்
 USB flash இயககி்ய USB ல்  ந�ைடியோக 
இ ் ண க க வு ம் .
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• இ்ணககப்படட USB flash இயககி 
்தோ்னோக தி்றககவில்்ல எனில், கீழ்கோணும் 
வழிமு்்ற்யப் பின்பறறுக.

• Start Computer கிளிக கசயக. (படம் 5.31)
• நீககககூடிய இயககியுடன் க்தோடரபு்டய 

USB flash இயககி்ய இருகிளிக கசயக. 
இப்நபோது, USB இயககி தி்றககப்படும். (படம் 
5.32)

• �ககலடுகக நவணடிய நகோப்பின் மீது 
சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்னக கிளிக கசயது 
ந்தோன்றும் நமல் மீடபுப் கபடடியிலிருநது, 
Copy ந்தர்வக கிளிக கசயக.

• இப்நபோது USB இயககிககு திரும்பி, கோலி 
இடததில், சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்னக 
கிளிக கசயது, கி்டககும் நமல்மீடபுப் 
படடியிலிருநது, Paste ந்தர்வக கிளிக 
கசயயவும். (படம் 5.34)

மு்்ற – II Sent To
• USB flash இயககி்ய ந�ைடியோக USBல் 

இ்ணககவும்.

• நகோப்புகள் அடஙகியுள்ை நகோப்பு்்ற்யத 
தி்றநது ககோள்ைவும்.

• மோற்றப்பட நவணடிய நகோப்பின் மீது சுடடியின் 
வலது கபோத்தோ்்னக கிளிக கசயக.

• ந்தோன்றும் நமல்மீடபு படடியில், Send To 
என்்ற ந்தர்வக கிளிக கசயது, அதில் 
க்தோடரபு்டய USB flash இயககி்யத 
ந்தரவு கசயக. (படம் 5.35)

படம் 5.31 Start படடி மூலம் கம்ப்யூடட்ைத  

ந்தரவு கசய்தல்.

படம் 5.32 நீகக கூடிய இயககி்ய இைட்டக 
கிளிக கசய்தல்

படம் 5.33 சுடடியின் வலது கபோத்தோ்்ன Click 
கசயது நகோப்்ப �ககலடுத்தல்

6. நீஙகள் உருவோககிய நகோப்்ப ்ம 

கணினியில் இருநது D வடடு இயககிககு 

�கரத்தவும்.

 D:/ வடடி இயககியில் உருவோககப்படட 

நகோப்்ப நீககககூடிய இயககிககு 

ம ோ ற று க .

பயிறசி படட்்ற
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படம் 5.34 வலது கிளிக மூலம் ஒடடு்தல்

5.11.7. நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றக்ை 

நீ க கு ்த ல்

• வடடு இயககிகளிலிருநது நகோப்பு அல்லது 

நகோப்பு்்ற்ய நீககும் நபோது அ்வ Recycle 
bin-ககு �கரும்.

நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றகள் நீககு்தல்

 நீககப்பட நவணடிய நகோப்பு அல்லது 

நகோப்பு்்ற்யத ந்தரவு கசயது ககோள்க.

 சுடடியோல் நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய 

வலது கபோத்தோ்னோல் கிளிக கசயயவும், நமல் 

மீடபு படடி ந்தோன்றும், அதிலிருநது Delete என்்ற  

விருப்பத்்தத ந்தரநக்தடுககவும். அல்லது வி்ச 

பல்கயில் Delete கபோத்தோ்்ன அழுத்தவும். 

நகோப்போ்னது நீககம் கசயயப்படடு Recycle bin-
ககு �கரத்தப்படும்.

 File → delete கிளிக கசயயவும்

7. நீஙகள் உருவோககிய நகோப்்ப My 
Document-ல் �ககலடுததுக ககோணடு,  

அ்த்்ன மூல பதிப்்ப நீககவும்.

பயிறசி படட்்ற

நீகக கூடிய இயககி 

Removable disk

படம் 5.35. Send to மூலம் நகோப்்ப �ககலடுத்தல்

குறிப்பு
 ஒரு நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்ற்ய 

நிைந்தைமோக கணிப்கபோறியில் இருநது 

Recycle bin-ல் ்தஙகோமல் நீகக SHIFT 

வி்சயுடன் Delete வி்சயும் நசரதது 

அழுத்த நவணடும்.

மறு சுைறசி க்தோடடி (Recycle bin) 

 மறுசுைறசி க்தோடடி என்பது, பய்னைோல் 
நீககப்படட நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றகள், 
்தறகோலிகமோக நசமிககப்படும் சி்றப்பு 
நகோப்பு்்றயோகும். அழிககப்படட நகோப்புக்ை 
மீடகடடுகக இது மீணடும் ஒரு வோயப்்ப 
வைஙகுகி்றது.  மறுசுைறசித க்தோடடியிலுள்ை 
நகோப்புகள் மடடும் நகோப்பு்்றக்ை 
மீடகடடுககோமல் இயகக முடியோது.

 மறுசுைறசி க்தோடடியிலுள்ை ஒரு நகோப்பு 
அல்லது நகோப்பு்்ற்ய மீடகடடுத்தல்:

• தி்ைமுகப்பிலிருநது மறுசுைறசி க்தோடடி்யத 
தி்றககவும்.

• அதில், அழிககப்படட நகோப்புகள் அல்லது 
நகோப்பு்்றகள் ந்தோன்றும். மீடகடடுகக 
நவணடிய நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றயின் 
மீது வலது கிளிக கசயயவும். அப்நபோது 
ந்தோன்றும் நமல்மீடபுப் படடியிலிருநது, Restore 
ந்தர்வக கிளிக கசயயவும்.
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• மறுசுைறசி க்தோடடியிலுள்ை அ்்னதது நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றக்ையும் மீடகடடுகக, Restore all 
என்்ற பணிககுறி்யக கிளிக கசயயவும்.

• மறுசுைறசி க்தோடடியிலுள்ை அ்்னதது நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றக்ையும் நிைந்தைமோக அழிததுவிட, 
“Empty Recycle bin” என்்ற பணிககுறி்யக கிளிக கசயயவும். 

5.12 முகப்புத தி்ையில் குறுககு வழி பணிககுறி்க்ை உருவோககு்தல்.

 உஙகள் நவ்ல்யத ்தோனியஙகியோக மோறறுவ்தறகு உஙகளுககு அடிககடி பயன்படும் நகோப்புகள் 
மறறும் நகோப்பு்்றகளின் குறுககு வழிக்ை உருவோககி, அ்்த முகப்புத தி்ையில் ்வககலோம்.  
தி்ை முகப்பில் நகோப்பு அல்லது  நகோப்பு்்றயின் குறுககு வழி்யத ந்தரநந்தடுககவும். வலது கிளிக கசயயவும்.

• ஒரு நமல்மீடபுப் படடி ந்தோன்றும். அதிலிருநது Send to  Desktop (Create Shortcut) என்்ற ந்தர்வ 
கிளிக கசயக.

• விணநடோஸ் தி்ைமுகப்பில், நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்்றயின் குறுககுவழி பணிககுறி ந்தோன்றும். 
(படம் 5.36)

படம் 5.36 குறுககு வழி பணிககுறி  முகப்புத தி்ையில் உருவோககு்தல்

5.13. ஒரு கணிப்கபோறியிலிருநது மு்்றயோக கவளிநயறு்தல்

 அ்்னதது பயன்போடுக்ையும் மூடிவிடட பின்்னர, கணிப்கபோறியின் இயககத்்த மு்்றயோக 

நிறுத்தவிடடு கவளிநய்ற நவணடும்.

Logoff/shutdown கசயய:

• Start -> log off  அல்லது  Start -> Shut down கிளிக கசயக. (படம் 5.37) 
• ஏந்தனும் தி்றந்த நிைல்கள் இருககுமோயின் அ்்த மூடச் கசோல்லி விணநடோஸ் நகடகும், 

அவ்வோறு மூடோமல் விடடோல் கடடோயப்படுததி (Force Shut Down) மூடும், அ்த்னோல் நசமிககோ்த 
்தகவல்க்ை இைகக ந�ரிடலோம்.

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 5 090-130.indd   79 4/19/2020   4:14:32 PM



80

Figure 5.37. Log off ந்தரவு
• Switch User
 அடுத்த பய்னர கணககினுள் தி்றககப்படட 
நிைல்கள் மறறும் விணநடோஸின் கசயல்க்ை 
மூடோமநல நு்ைய விணநடோஸ் வழி வகுககும்.

• Log off
 தி்றநதுள்ை அ்்னதது நிைல்களும் முடிந்த 
பின்்னநை அடுத்த பய்னர கணககிறகு மோற்றம்  
கசயய இயலும்.

• Lock
 கணினி்ய விடடு க்தோ்லவில் இருககும் 
கபோழுது கணினி்யப் பூடடும் வசதி உள்ைது.

• Restart
 கணிப்கபோறி்ய மறு க்தோடககம் கசயவது 
(விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பு நமம்படுததும் 
நபோதும் புதிய கமன்கபோருள் நிறுவும் நபோதும் இந்த 
விருப்பம் பயன்படும்).

• Sleep
 கு்்றந்த மின் சகதியில் கணிப்கபோறி 
இயகக இந்த நி்ல பயன்படும். இந்த நி்லயில் 
தி்றநது ்வககப்படடுள்ை அ்்னதது 
பயன்போடுகளும் இயஙகி ககோணடிருககும்.

 சூப்பர வி்ைவு மறுக்தோடககததிறகு 
விணநடோஸ்- ்யக கணினியின் நி்்னவகததில் 
இருநது தி்றககும்.

• Hibernate
 கு்்றந்த சகதியில் கணிப்கபோறி இருககும் 
நபோது எல்லோ இயஙகும் நிைல்களும் வி்ைவு 
மறுக்தோடககததிறகு கணினியின் வன்வடடில் 
விணநடோ்ைத தி்றககும்.

கசயல்போடு

மோணவர கசயல்போடு
1.  விணநடோஸ்  இயகக்மப்பில் நகோப்பு மறறும் 

நகோப்பு்்றக்ை உருவோககி ஒப்பிடவும்.

2.  விணநடோஸ் 7, விணநடோஸ் 8 மறறும் 
விணநடோஸ் 10 இல் ஒரு நகோப்பு / நகோப்பு்ை்ய 

உருவோககவும். அந்த ந�ைததில் நீஙகள் 
எதிரககோள்ளும் நவறுபோடுகள் குறித்த 
அறிக்க்யத ்தயோரிககவும்.

மதிப்போயவு

பகுதி – அ

சரியோ்ன வி்ட்யத 
ந்தரநக்தடுதது எழுதுக

1. கீநை ககோடுககப் 
படடுள்ைவறறுள்  இயகக 
அ்மப்பு  நிரவகிககும் 
கசயல்க்ைத ந்தரவு கசயயவும்

 (அ) நி்்னவகம்    (ஆ) கசயலி

 (இ) I/O சோ்த்னஙகள்

 (ஈ) இ்வ அ்்னததும்

2. விணநடோஸ் பயன்போடடில்  நகோப்புகள் 
ககோடோநி்லயோக எந்த நகோப்பு்்றயில் 
நசமிககப்படும்?

 (அ) My document
 (ஆ) My Picture
 (இ) Document and settings
 (ஈ) My Computer
3. எந்த இயகக்மப்பில் shift + delete என்்ற 
ந்தரவு நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்ற்ய நிைந்தைமோக 
நீககும்?

 (அ) windows 7
 (ஆ) windows 8
 (இ) windows 10
 (ஈ) இவறறில் ஏதும் இல்்ல
4. Windows XP/Windows 7 –ல் 
“்ைபரந்னட”என்ப்தன் கபோருள் என்்ன?

  அ) Safe modeல் கணினி்ய 
மறுக்தோடககம் கசய்தல்.

  ஆ) hibernate modeல் கணினி்ய 
நிறுதது்தல்.

  இ) இயககததில் இருககும் 
பயன்போடுக்ை நிறுததிய பி்றகு 
கணினி்ய நிறுதது்தல்.

  ஈ) இயககததில் இருககும் பயன்போடுக்ை 
நிறுத்தோமல் கணினி்ய நிறுதது்தல்.

5. சோைைஙகளில் ஒரு நகோப்பின் மறுகபயரிட 
பயன்படுத்தப்படும் குறுககுவழி வி்ச

 (அ) F2  (ஆ) F4
 (இ) F5  (ஈ) F6
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பகுதி – ஆ

குறுவி்னோககள்

1. பல்பணியோககம் என்்றோல் என்்ன ?

2. கசந்தை பணிககுறி என்்றோல் என்்ன ?

3. நகோப்பு மறறும் நகோப்பு்்றககு உள்ை விததியோசஙகள் யோ்வ?

4. Save மறறும் Save As-ககு உள்ை விததியோசஙகள் யோ்வ?

5. ஒரு நகோப்்ப எவ்வோறு மறுகபயரிடுவீரகள்?

பகுதி – இ

சிறுவி்னோககள்

1.  விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பின் கசயல்போடுகள் யோ்வ?

2.  மறுசுைறசி கபடடி்ய பறறி ஒரு குறிப்பு வ்ைக.

3. விணநடோஸ் சன்்னல் தி்ைக கூறுக்ைப் பறறி குறிப்பு வ்ைக.

4. ஒரு நகோப்பு்ை்ய உருவோககும் இைணடு வழிமு்்றக்ை  எழுதுக.

5. கவடடு்தல் மறறும் �ககலடுத்தல்- ககுப் உள்ைநவறுபோடுகள் யோ்வ?

பகுதி – ஈ

க�டுவி்னோககள்

1.  விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பின் பலவ்கயோ்ன பதிப்புக்ை விவரி.

2.  ஒரு நகோப்பு அல்லது நகோப்பு்ை்ய ந்தடிக கணடுபிடிககும் பல்நவறு வழிமு்்றக்ை விைககுக. 

3.  விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பில் குருககு வழி பணிககுறிக்ை உருவோககும் கசயல் மு்்ற்ய 
விைககுக-ல் குறுககுவழி்ய உருவோகக கசயல்மு்்ற எழு்தவும்.

கசோறகைஞ்சியம்

இயகக அ்மப்பு
அ்மப்பு கமன்கபோருைோ்னது பி்ற கமன்கபோருளுடன் 

க்தோடரபுககோள்வ்தறகும் மறறும் வன்கபோருள்க்ைச் கசயல்படுததுகி்றது

சுடடி
ஒரு GUI - இல் ஒரு சுடடி்யக கடடுப்படுததுகின்்ற ் கயு்்ற வன்கபோருள், 

உள்ளீடு சோ்த்னம் மறறும் உ்ை குறும்படஙகள், நகோப்புகள் மறறும் 

நகோப்பு்்றகள் ஆகியவற்்ற �கரத்தவும், ந்தரநக்தடுககவும் முடியும்.

விணநடோஸ் ்மகநைோசோப்ட நிறுவ்னம் உருவோககிய பிைபலமோ்ன இயகக அ்மப்பு.

தி்ைமுகப்பு விணநடோஸ் இயகக அ்மப்பின் முகப்புதி்ை

குறும்படம் ஒரு கடட்ை்யக குறிககும் சிறிய படம்

நகோப்பு்்ற நகோப்புக்ை உள்ைடககிய ககோள்கலன்

லி்னகஸ் ஒரு இயகக அ்மப்பு
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கற்றலின் ந�ோககம்

 இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் 
மாணவர் அறிநது ககாளவது.
• சிக்கல் தீர்க்கும் கெறிமுய்ற கருதய்த பறறி 

புரிநது ககாளளு்தல்
• சிக்கல் தீர்க்கும் கெறிமுய்ற நுடபதய்த 

பறறி  அறிநது ககாளளு்தல் 
 ொம் அன்்றாட வாழ்வில்  பல 
கெைல்முய்றகயை (Processes) தீர்க்க 
படிப்படிைாக நிய்றவவறறு்தல் முய்றயை 
பின்பறறுகிவ்றாம். காயலயில் பளளிக்கூடம் 
கெல்ல ஆைத்தப்படுதது்தல், "வகாலஙகள" 
வபாடுவது, உணயவ ெயமப்பது, இரண்டு 
எண்கயை கூடடுவது வபான்்றயவ, 
கெைல்முய்றக்கு எடுததுகாடடாகும். கெறிமுய்ற 
(Algorithm) -யை கெைல்படுததுவ்தன் மூலம் 
கெைல்முய்றகள உருவாக்கப்படுகின்்றன. இந்த 
பாடப்பகுதியில், கெறிமுய்றகயை எவவாறு 
குறிப்பிடுகிவ்றாம் மறறும் ஒரு கெைல்முய்றயின் 
கூறுகள என்ன என்பய்தப் கறவபாம்.

6.1 ந�றிமுற்றகள் (Algorithms)

 கெறிமுய்ற என்பது ஒரு பணியை 
நிய்றவவறறுவ்தறகான அல்லது ஒரு சிக்கயல 
தீர்க்க படிப்படிைான வழிமுய்றகளின் வரியெ 
ஆகும். ஒரு வழிமுய்ற ஒரு கெையல விவரிக்கி்றது. 
கடடயைகயை கெைல்படுத்தப்படும்வபாது, ஒரு 
கெைல்முய்ற உருவாகி்றது, இது குறிப்பிடட 
பணியை நிய்றவவறறுகி்றது அல்லது 
ககாடுக்கப்படட சிக்கயல தீர்க்கி்றது. ஒரு 
உணவு ்தைார் கெயவ்தறகான கெயமுய்றக்கு 
ஒரு கெறிமுய்றயை ஒப்பிடலாம், வமலும் இ்தன் 
வியைவாக ெயமைல் கெய்தல்.
 ஒரு கெறிமுய்றயை கணிப்கபாறியில் 
இைஙகுவவ்த ெமது வொக்கமாகும். நிரலாக்க 
கமாழியில் ககாடுக்கப்படடுளை கடடயைகயை 

மடடுவம கணிப்கபாறியில் இைக்கப்படும் 
.கணிப்கபாறியின் கடடயைகயை கூறறுகள 
எனவும் அயைக்கப்படுகின்்றன. எனவவ, 
இறுதியில் கெறிமுய்றகள ஒரு நிரலாக்க 
கமாழியின் கூறறுகைாக கவளிப்படுத்தப்பட 
வவண்டும்.
 ஒரு சிக்கலானது, உளளீடடுத ்தரவு, 
வ்தயவைான கவளியீடு,  உளளீடு மறறும் 
கவளியீடு ்தரவுகளுக்கு இயடவை உ்றயவ 
குறிப்பிடுகி்றது. ஒரு கெறிமுய்றைானது 
உளளீடடுத ்தரவவாடு கெைல்பட க்தாடஙகி, 
கூறறுகயை கெைல்படுததி, நிய்றவாக 
கவளியீடடுத ்தரவுடன் கெைல்பாடயட நிய்றவு 
கெயகி்றது. இது நிய்றவவற்றப்படுயகயில், 
உளளீடு ்தரவு மறறும் கவளியீடடுத ்தரவு 
ஆகிைவறறிறகு இயடவைைான குறிப்பிடட 
உ்றவு நிய்றவவற்ற வவண்டும். அ்தன் பின்னவர 
ககாடுக்கப்படட சிக்கயல தீர்ப்ப்தறகான 
கெறிமுய்றைாக கரு்தப்படும்.

உஙகளுக்கு க்தரியுமா?

ஜி வபாலிைா, ஹஙவகரிை 
ொடடின் கணி்தவமய்த. 
அவர் வெர்மானவிைல், எண் 
வகாடபாடு, எண் பகுப்பாயவு 
மறறும் நிகழ்்தகவு 
வகாடபாடு வபான்்றவறறில் 
கபரும் பஙகாறறினார்.
 ம ா ண வ ர் க ள 
மறறும் ஆசிரிைர் 

களுக்கான கணி்தததில் பல கண்டுபிடிப்பு 
மறறும் கணி்தததில் சிக்கலயல தீர்க்கும் 
முய்றைான வழிமுய்றகயை கற்றலில் 
ஊக்கவித்தல் மறறும் கணி்தக் கல்வியிலும் 
அவர் பணிபுரிந்தார்.
 "How to solve it"-ல் ஒரு கணி்த சிக்கயல 
தீர்க்கும் வபாது பின்வரும் படிநியலகயை அவர் 
குறிப்பிடுகி்றார்: 1. சிக்கயல புரிநது ககாளளு்தல் 2. 
ஒரு கெைல்திடடதய்த திடடமிடு்தல். 3. திடடதய்த 
கெைல்படுதது்தல். 4. முடித்த வவயலயை ஆயவு 
கெய்தல். 

பாடம் 6அலகு II கெறிமுய்றொர் சிக்கல் 
தீர்வு 

விவரககுறிப்பு மறறும் அருவமோககம்
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 ஒரு கெறிமுய்றயின் வொக்கம் என்பது 
ஒரு சிக்கயல தீர்க்க படிப்படிைான வரியெ 
ககாண்ட கூறறுகள ஆகும். கெறிமுய்ற 
உளளீடடுத ்தரவவாடு கெைலாறறும்வபாது, 
கணக்கீடடுகயை கெைல்முய்றபடுததி, வமலும் 
கவளியீடயட வைஙகுகின்்றது, உளளீடு ்தரவு 
மறறும் கவளியீடடு ்தரவு இயடவை குறிப்பிடட 
உ்றயவ நிய்றவவறறுகின்்றது. 
எடுததுக்காடடு 6.1. இரண்டு எண்கயைச் 
கூ ட டு வ து : 
 இரண்டு எண்கயை கூடட,   ொம் 
மு்தலில், இரண்டு எஙகளின் வலது ஒர 
இலக்கஙகயை கூடட வவண்டும். பி்றகு அடுத்த   
முன் வலதுபக்கமாக உளை இலக்கஙகயைக் 
கூடடி முநய்தை  நியலப்பாடடிலிருநது 
வியைந்த க்தாகு (carry) எண்யண வெர்தது 
கூடடவவண்டும். இவ்தவபால் மீ்தமுளை 
எண்கயை கூடடவவண்டும்.  2586 மறறும் 
9237 ஐ கூடடுவ்தறகான கெைல்முய்ற 
அடடவயண 6.1-ல் விைக்கப்படடுளைது.

படிநியல 5 4 3 2 1

க்தாகுஎண் 1 0 1 1 -

எண் – 1 0 2 5 8 6

எண் – 2 0 9 2 3 7

கமாத்தம் (வியட) 1 1 8 2 3

அடடவயண 6.1: இரண்டு எண்கயை 
கூடடுவ்தறகான கெைல்முய்ற

6.2 ந�றிமுற்றசோர் சிககலகள் (Algorithmic 
Problems)
 கெறிமுய்றகயை கடடயமப்ப்தறகான 
சில ககாளயககளும் உததிகளும் உளைன. 
ொம் கபாதுவாக ஒரு சிக்கயல இைறயகைான 
கெறிமுய்ற என்கிவ்றாம், எகனனில் அ்தன் தீர்வு 
ஒரு படிமுய்ற கடடயமப்பாகும். சில வயகைான 
சிக்கல்கள உடனடிைாக கெறிமுய்ற என 
அஙகீகரிக்க முடியும். 
 எடுததுக்காடடு 6.2. ெமக்கு 
பிரபலமான ஆடு, புல் மறறும் ஓொய சிக்கயல 
எ டு த து க் க க ா ள வ வ ா ம் : 
 ஒரு விவொயி அவரிடம் உளை ஆடு, 
புல்லுகடடு  மறறும் ஓொய ஆகிைவறறுடன் ஒரு 
ஆறய்ற கடக்க விரும்புகி்றார். ஆனால் அவரது 
படகில் ஒவர ெமைததில் ஏவ்தனும் ஒன்ய்ற மடடுவம  

அவருடன் எடுதது கெல்ல  முடியும். அ்தனால் அவர் 
ஆறய்றக் கடக்க பலமுய்ற ஆறறின் குறுக்வக  
பைணம் கெயை வவண்டும். வமலும் அவர் ஆடு 
மறறும் ஓொய அல்லது ஆடு மறறும் புல்லுகடடு 
ஆகிைவறய்ற ஒன்்றாக வெர்தது விடடு கெல்லக் 
கூடாது. (ஏகனனில் ஓொய ஆடயட தின்றுவிடும், 
அல்லது ஆடு புல்லுகடயட தின்றுவிடும்.) ஆகவவ 
விவொயி ்தன்னுடன் உளை மூன்ய்றயும் 
அக்கயரக்கு எடுதது கெல்லவவண்டும்? இந்த 
சிக்கயல எவவாறு தீர்ப்பாய? ஆரம்பததில், 
ொன்கு வபர் ஆறறின் ஒவர பக்கததில் இருப்ப்தாக 
ொம் கருதிக்ககாளவவாம். கயடசிைாக, ொன்கு 
வபரும் எதிர் பக்கததில் இருக்க வவண்டும். 
விவொயி ஆறய்ற கடக்கும்வபாது அவர் படகில் 
இருக்க வவண்டும். அவருடன் ைார் அல்லது 
என்ன கடக்க வவண்டும் என்பய்த குறிக்கும் 
கடடயைகளின் வரியெயைக் ககாண்டது ஒரு 
தீர்வு. எனவவ, இது ஒரு கெறிமுய்றயை ொர்ந்தசி 
க்கல். இச்சிக்கலுக்கான தீர்வு கடடயைகள 
இவவாறு இருக்கலாம்
விவொயி ஓொயுடன் ஆறய்ற கடநது கெல்ல 
வவண்டும் .
அல்லது
விவொயி மடடும் ்தனிைாக ஆறய்ற கடக்க 
வவண்டும்.
 இருப்பினும், சில கெறிமுய்ற 
சிக்கல்களுக்கு கெறிமுய்றகயை உருவாக்கத 
வ்தயவயில்யல. அ்தறகு பதிலாக, ஒரு படிமுய்ற 
வைஙகப்படுகி்றது,  ொம் அ்தன் பண்புகள 
சிலவறய்ற நிரூபிக்க வவண்டும்.
 எடுததுக்காடடு 6.3. குவராம்வலண்டின்  
பச்வொநதிகள சிக்கயல எடுததுக்ககாளவவாம்
 குவராம்வலண்ட தீவில் மூன்று 
கவவவவறு வயகைான பச்வொநதிகள உளைன: 
சிவப்பு பச்வொநதி, பச்யெ பச்வொநதி மறறும் நீல 
பச்வொநதி. கவவவவறு   நி்றஙகளின் இரண்டு 
பச்வொநதிகள ெநதிக்கும்வபாது, அயவ இரண்டும் 
மூன்்றாவது நி்றததில் உளை பச்வொநதி 
நி்றததுக்கு ்தஙகயை மாறறிக்ககாளளும். சிவப்பு, 
பச்யெ மறறும் நீல பச்வொநதிகள எத்தயன 
முய்ற ெநதிக்கும்வபாது  அயவ அயனததும் 
ஒவர நி்றததில் காணப்படும்.
இது ஒரு கெறிமுய்றயை ொர்ந்த  சிக்கலாகும், 
ஏகனன்்றால் பச்வொநதிகள  ்தஙகளுக்கியடவை 
இயடயில் ெநதிக்க கெயை ஒரு கெறிமுய்ற 
உளைது. கெறிமுய்றயின் சில பண்புகயை 
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பைன்படுததி, ொம் பச்வொநதிகளின் ஆரம்ப 
எண்ணிக்யகயை கண்டுபிடிக்க முடியும், 
இலக்யகயும் அயடை முடியும்.
6.3 ந�றிமுற்ற கட்டுமோனத் ந�ோகுதிகள் 

(Building Blocks of Algorithms)
 ொம் அடிப்பயட கடடுமான 
க்தாகுதிகயை பைன்படுததி கெறிமுய்றகயை 
க ட ட ய ம க் கி வ ்ற ா ம் .
• ்தரவு
• மாறிகள
• கடடுப்பாடடு பாயவு
• கெைறகூறுகள
6.3.1 �ரவு (Data)
 கெறிமுய்றகள ்தரயவ உளளீடடாக 
கபறறு அவறய்ற கெைல்படுததி கவளியீடயட 
வைஙகுகின்்றது. கணிப்கபாறிகள ்தரவுகயை 
கெைல்படுததுவ்தறகான கடடயைகயை 
வைஙகுகின்்றன. உ்தாரணமாக, எண்களில் 
கணி்த கெைல்பாடுகயைச் கெயவ்தறகான 
கடடயைகள உளைன, கூடடல், கழித்தல், 
கபருக்கு்தல் மறறும் வகுத்தல் வபான்்றயவ. 
எண்கள மறறும் உயர வபான்்ற பல்வவறு 
வயகைான ்தரவுகள உளைன.
6.3.2 மோறிகள் (Variables): 
 ்தரவுகயை வெமிப்ப்தறகு மாறிகள 
கபைரிடப்படட கபடடிகைாகும். ்தரவுகயை 
கெைல்படுததும்  வபாது  கியடக்கும் வியடகயை  
வெமிக்க மாறிகள வ்தயவப்படுகி்றது. ஒரு மாறியில் 
வெமிக்கப்படும் ்தரவு அந்த மாறிக்கான மதிப்பு 
என்று அயைக்கப்படுகி்றது.ஒரு மதிப்பிருதது  
கூறய்ற பைன்படுததி ஒரு மாறியில் ஒரு மதிப்யப 
வெமிக்க முடியும் அல்லது அ்தன் மதிப்யப மாற்ற 
முடியும்..
நிஜ உலகில் மதிப்பிருதது கணக்கீடு  
கெைல்பாடுகளுக்கு ஒரு நியல உண்டு. 
கெைல்பாடுகள படிப்படிைாக கெைல்படும் வபாது  
நியல மாறுபடுகி்றது. ஒரு கெறிமுய்றயில், 
கெைலாகததின் நியல மறறும்  நியலயின் 
மாற்றதய்த ொம் எவவாறு குறிப்பிடுகிவ்றாம்?.ஒரு 
கெறிமுய்றயில், ஒரு கெைல்முய்றயின் நியல 
என்பது அந்த குறிப்பிடட வெரததில் மறிகளின் 
மதிப்பாகும். மறிகளின் மதிப்புகள மாறும்வபாது 
அ்தன் நியலைம் மாறும்.. 
 மாறிகளிள மதிப்புகள மாற்றப்படடால்  மடடுவம    
நியல மாறும். இல்யலகைனில் நியலயில் எந்த 
மாற்றமும் இருக்காது.

எடுததுக்காடடு 6.4. நியல (State) : 
ஒரு வபாக்குவரதது சிக்னல், பச்யெ, மஞெள 
அல்லது சிவப்பு ஆகிை மூன்று நியலகளில் 
ஏவ்தனும் ஒன்றில் இருக்கலாம். வபாக்குவரதது 
சீராக கெல்ல நியல மாற்றப்படுகி்றது. 
நியலைானது ஒரு ஒறய்ற மாறிச் சிக்னல் 
குறிப்பிடப்படுகி்றது, அயவ மூன்று ்தனி 
மதிப்புகளில் ஒன்று: பச்யெ, மஞெள, அல்லது 
சிவப்பு என இருக்கலாம்.
6.3.3 கட்டுப்்ோட்டு ்ோய்வு (Control flow):
ஒரு கெறிமுய்ற என்பது படிப்படிைான 
கூறறுகள ஆகும். இருப்பினும், ஒரு கூறய்ற 
நிய்றவவறறிை பின்னவர, அடுத்த கூறய்ற 
கெைல்படுத்தவவண்டும் என்பது கெறிமுய்றகளில் 
கடடாைம் இல்யல. அடுத்தடுதது கெைல்படுத்தப்பட 
வவண்டிை கூறறுகள, கெைல்பாடடின் 
நியலயமயைச் ொர்ந்தது.  ஆயகைால் கூறறுகள 
கெறிமுய்றயில் எழு்தப்படடுளை வரியெயில் 
நிய்றவவற்றப்படாமல், வவறுவரியெயில் 
நிய்றவவற்றப்படலாம். இந்த வரியெயில் 
நிய்றவவற்றப்படும் கூறறுகள கட்டுப்்ோடு ்ோய்வு 
என்று அறிைப்படுகி்றது.
நியலக்கு ஏறப கடடுப்பாடடு பாயயவ  
மாறறுவ்தறகு மூன்று முக்கிை கடடுப்பாடடு 
பாயவுக் கூறறுகள உளைன.
• ந�ோடர் கட்டுப்்ோட்டு ்ோய்வு (sequential control 

flow), கூறறுகள அயவ எழு்தப்படடிருக்கும் 
அவ்த வரியெயில் ஒன்்றன்பின் ஒன்்றாக 
நிய்றவவற்றப்படும்.

• ந�ர்்நந�டுப்பு கட்டுப்்ோட்டு ்ோய்வு (alternative 
control flow),  கூறறின் நியல வொதிக்கப்படடு, 
நிபந்தயன உண்யம என்்றால், ஒரு 
கூறறு கெைல்படுத்தப்படுகி்றது; நிபந்தயன 
்தவ்றானது என்்றால், மாறறு கூறறு 
கெைல்படுத்தப்படுகி்றது.

• சுழறசி கட்டுப்்ோட்டு ்ோய்வு (iterative control 
flow) நியல வொதிக்கப்படடு,  நிபந்தயன 
உண்யம என்்றால், ஒரு கூறறு 
கெைல்படுத்தப்படுகி்றது. நிபந்தயன வொதிப்பு 
மறறும் கூறறுகள கெைல்பாடு ஆகிை இரண்டு 
படிமுய்றகயை நிபந்தயன ்தவ்றாகும்வயர 
மீண்டும் , மீண்டும் கெைல்படுத்தப்படுகி்றது

6.3.4 நசயறகூறுகள் (Functions):
 கெறிமுய்றகள மிகவும் சிக்கலான்தாக 
இருக்கும். ஒரு கெறிமுய்றயின் மாறிகள  
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மறறும் அய்த ொர்ந்த மாறிகளும் அதிகமாக 
இருக்கலாம். பின்னர், ெரிைான கெறிமுய்றகயை 
உருவாக்குவது கடினமாக இருக்கும். அத்தயகை 
சூழ்நியலகளில், ொம் ஒரு கெறிமுய்றயை 
பகுதிகைாக உயடக்கிவ்றாம், ஒவகவான்ய்றயும் 
்தனித்தனிைாக கடடயமதது, பின்னர் 
முழுயமைான கெறிமுய்ற பகுதிகயை 
ஒருஙகியணக்கலாம்.
 ஒரு கெறிமுய்றயின் ஒவகவாரு பகுதிகள 
ஒரு கெைறகூறு என அறிைப்படுகின்்றன. ஒரு 
கெைறகூறு ஒரு துயண கெறிமுய்றைாகும். 
இது ஒரு உளளீடயட கபறறு, கெைல்படுததி 
கவளியீடயட கவளியீடுகி்றது,  உளளீடு மறறும் 
கவளியீடடின் உ்றயவ நிய்றவவற்ற கெயகி்றது.
எடுததுக்காடடு 6.5. ஆரம் r மறறும் உைரம் 
h உளை வமறபரப்பு பகுதியை கணக்கிட 
வவண்டும் என்்றால்.  

A = 2πr2 + 2πrh
 ொம் இரண்டு கெைல்கூறுகயை 
அயடைாைம் காணலாம். ஒன்று வடடததின் 
சுற்றைவு மறக்றான்று ஒரு வடடததின் 
பரப்பைவு பகுதியை கணக்கிடுவ்தறகு.  Circle_
area (r) மறறும் Circle_circumference (r) என 
இரண்டு கெைல்பாடுகயை ொம் சுருக்கினால், 
பின்னர் Cylinder_area (r, h) தீர்வுகாண.
 Cylinder_area (r, h) = 2 × Circle_area 
(r) + Circle_circumference (r) × h
6.4 ந�றிமுற்ற வடிவறமப்பு நுட்்ஙகள் 

(Algorithm Design Techniques)

 கெறிமுய்றகயை வடிவயமப்ப்தறகான 
சில அடிப்பயட வகாடபாடுகள மறறும் 
க்தாழில்நுடபஙகள உளைன.
 1. விவரககுறிப்புகள்(Specification): 
சிக்கல் தீர்ப்தறகான மு்தல் படி  சிக்கயலத 
துல்லிைமாக அறிநதுககாளை வவண்டும். ஒரு 
சிக்கலானது  ககாடுக்கப்படட உளளீடு மறறும் 
கவளியீடடின்   அடிப்பயடயில்  குறிப்பிட 
வவண்டும். விவரக்குறிப்புகள ககாடுக்கப்படட 
உளளீடுகளின் பண்புகயையும், உளளீடு 
மறறும் கவளியீடடிறகும் இயடவைைான 
க்தாடர்யபயும் குறிப்பிட வவண்டும்.
 2. அருவமோககம் (Abstraction): ஒரு 
சிக்கல் நிய்றை விவரஙகயை உளைடக்கிைது 
ஆனால் ஒரு சிக்கயல தீர்க்க அ்தன் எல்லா 

விவரஙகளும் வ்தயவயில்யல. ஒரு 
சில விவரஙகள மடடுவம வபாதுமானது.  
வ்தயவைற்ற விவரஙகயைப் பு்றக்கணிதது 
அல்லது  மய்றதது  யவததிருப்பது  
அ்தன்  முக்கிை பண்புகயை மடடுவம 
பைன்படுததுவது என்பது அருவமோககம் என்று 
அயைக்கப்படுகி்றது. உ்தாரணமாக, ொம் ஒரு 
கெைல்பாடடின் நியலயை குறிப்பிடுயகயில் 
சிக்கலுக்கு அவசிைமான மாறிகள மடடும் 
வ்தர்நக்தடுக்கிவ்றாம் மறறும் அவசிைமற்ற 
விவரஙகயை பு்றக்கணிக்கிவ்றாம்.
 3. ஒருஙகிறைப்பு (Composition): 
ஒரு கெறிமுய்ற மதிப்பிருதது மறறும் 
கடடுப்பாடடு பாயவு கூறறுகயை 
உளைாக்கிைது. ஒரு கடடுப்பாடடு பாயவு கூறறு 
ஒரு நிபந்தயனயின் நியலயை  வொதிதது 
அ்தன் மதிப்பு அடிப்பயடயில்  அடுத்த கூறறு 
நிய்றவவற்றப்பட வவண்டும் என்று முடிவு 
க ெ ய கி ்ற து .
 4. பிரித்�ல (Decomposition): ொம் 
முக்கிை கெறிமுய்றகயை  கெைல்கூறுகைாக 
பிரிக்கிவ்றாம். முக்கிை கெறிமுய்ற மறறும் பி்ற 
கெைல்கூறுகைாக  ்தனித்தனிைாக ஒவகவாரு 
கெையலயும் கடடயமக்கிவ்றாம். இறுதிைாக, 
ொம் கெைல்கூறுகயை பைன்படுததி 
முக்கிை கெறிமுய்றயை கடடயமக்கிவ்றாம். 
ொம் கெைல்பாடுகயை பைன்படுததும் 
வபாது, கெைல்பாடடின் விவரக்குறிப்யப 
க்தரிநதுககாளவது வபாதுமானது.  கெைல்கூறு  
எவவாறு ெயடமுய்றப்படுத்தப்படுகி்றது 
என்பய்த அறிை வவண்டிை அவசிைம் இல்யல.

6.5 விவரககுறிப்பு (Specification)

 ஒரு சிக்கயலத  தீர்ப்ப்தறகு, 
மு்தலில் ொம் அந்த சிக்கயல க்தளிவாகவும் 
துல்லிைமாகவும் விைஙக வவண்டும். 
ககாடுக்கப்படட உளளீடு மறறும் 
வ்தயவைான கவளியீடு மூலம் ஒரு சிக்கல் 
குறிப்பிடப்படுகி்றது. ஒரு சிக்கயல தீர்ப்ப்தறகு 
ஒரு கெறிமுய்றயை வடிவயமக்க வவண்டும், 
ொம் ககாடுக்கப்படட உளளீடு மறறும் 
வ்தயவைான கவளியீடடின் பண்புகயை 
க்தரிநது ககாளை வவண்டும். உளளீடு மறறும் 
வ்தயவைான கவளியீடடிறகும் இயடவைைான 
க்தாடர்யப உருவாக்குவவ்த கெறிமுய்றயின் 
இ ல க் க ா கு ம் .
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உளளீடு

கெறிமுய்ற

கவளியீடு
படம் 6.1: உளளீடு கவளியீடு உ்றவு

 ஒரு கெறிமுய்றைானது  ககாடுக்கப்படட 
உளளீடடு பண்புகள, உளளீடு மறறும் 
வ்தயவைான கவளியீடு ஆகிைவறறுக்கு 
இயடவைைான க்தாடர்புகைால் 
குறிப்பிடப்படுகி்றது. எளியமைான கொறகளில், 
ஒரு கெறிமுய்றயின் விவரக்குறிப்பு விரும்பிை 
உளளீடு-கவளியீடு உ்றவு ஆகும்.
 ஒரு கெறிமுய்றக்கும் பைனருக்கும் 
இயடவை உளளீடுகளும் கவளியீடுகளும் 
மாறிகள மூலம் அனுப்பப்படுகின்்றன.  
கெறிமுய்ற துவஙகும் வபாது மாறிகளின் 
மதிப்புகள ஆரம்ப நியல என்றும், கெறிமுய்ற 
முடியும் வபாது மாறிகளின் மதிப்புகள இறுதி 
நியல என்று அறிைப்படுகி்றது.
 உளளீடுகளின் வ்தயவைான பண்புகள 
P எனவும் மறறும் விரும்பிை கவளியீடுகளின் 
பண்புகள Q எனவும். பின்னர் S- என 
கெறிமுய்ற குறிப்பிடப்படடுளைது.
1 கெறிமுய்ற_கபைர் (உளளீடுகள )
2 – உளளீடுகள : P
3 -- கவளியீடுகள : Q
 இந்த விவரக்குறிப்பானது கெறிமுய்ற 
க்தாடஙகும் வபாது  P ஐ உளளீடாக கபறறு 
அது முடியும் வபாது கவளியீடான Q ஐ திருப்தி 
கெயை வவண்டும்.
 ஒரு  --  இரடயட வகாடுடன் க்தாடஙகும் 
வரிைானது மற்ற மீ்தமுளை வரியை ஒரு 
குறிப்பு என்று குறிக்கி்றது. குறிப்புகளுடன் 
க்தாடஙகும் கூறறுகயை கணிப்கபாறி 
கெைல்படுததுவதில்யல இது பைணர்கள 
புரிநதுககாளவ்தறகான வமறவகாள ஆகும். 
கெறிமுய்றகயைப் புரிநதுககாளவ்தறகு 
குறிப்புகள முக்கிைமான மறறும் 
பைனுளை்தாகும்.  கெறிமுய்ற குறியீடடில், ஒரு 
குறிப்புடன் க்தாடஙக ொம்   இரடயட வகாடுகள 
(--) பைன்படுததுகிவ்றாம். (C ++ இல், ஒரு 
இரடயட (ஸலாஷ்-slash) // உடன் க்தாடஙகும் 
வரி குறிப்பு என்று குறிப்பிடுகி்றது).

 எடுததுக்காடடு 6.6. ஒரு முழு எண் A – 
லிருநது  முழு எண் B –யை வகுதது வரும் ஈவு 
மறறும் மீதியைக் கான ஒரு  கெறிமுய்றயின் 
விவரக்குறிப்யப எழுதுக.
வகு (22, 5) = 4, 2 – ( ஈவு – 4, மீதி – 2)
வகு (15, 3) = 5, 0 – ( ஈவு – 5, மீதி – 0)
 A மறறும் B ஐ உளளீடு மாறிகள என்று 
கருதுவவாம். மாறி q – ல் ஈயவயும் மறறும் 
மாறி r –ல் மீதியையும்  வெமிதது யவப்வபாம். 
Q மறறும் r ஆகிையவ கவளியீடு மாறிகள 
ஆகும்.
A  மறறும் B  அகிை உளளீடுகளின் பண்புகள 
ைாயவ?
1. A -  ஒரு முழு எண்ணாக இருக்க 

வவண்டும். முழு எண் மூலம் வகுக்கும் 
கபாது மீதி கியடக்கும்.     

 மறறும்
2. B – 0 வாக இருக்கக்கூடாது, ஏகனன்்றால் 

0 ஆல் வகுக்க அனுமதிக்கப்படாது. 
 உளளீடுகளின் பண்புகயை ொம் 

கு றி ப் பி டு வ வ ா ம் .
-- inputs: A is an integer and B ≠ 0
 A மறறும் B -யின் உளளீடுகள q 
மறறும் r அகிை கவளியீடுகளுக்கு  இயடவை 
உளை உ்றவு என்ன?
1. q (ஈவு) மறறும் r (மீதி) அகிை இரண்டு 
கவளியீடுகளின் பண்புகள நிய்றவவற்றப்பட 
வவண்டும்.
A = q × B + r, மறறும்
2. மீதி r வகு எண் B விட குய்றவாக 
இருக்க வவண்டும்,
0 ≤ r < B
இந்த வ்தயவகயை இயணதது, 
வ்தயவைான உளளீடு-கவளியீடு உ்றவு என  
கு றி ப் பி டு வ வ ா ம் .
-- Outputs: A = q × B + r மறறும் 0 ≤ r < B.
 குறிப்பு கபாதுவாக -- என்்ற குறியுடன் 
க்தாடஙகுகி்றது 
--inputs:  என க்தாடஙகும்  வரி குறிப்பாகும். 
இது ககாடுக்கப்படட உளளீடுகளின் பண்யப 
குறிக்கின்்றது   
--outputs:  என க்தாடஙகும்  வரி குறிப்பாகும். 
இது உளளீடு மறறும் கவளியீடுகளின் 
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இயடவை  உளை உ்றயவ குறிக்கும். 
ந�றிமுற்றயின் விவரககுறிப்பு
1      divide (A , B)
2  -- inputs:  A is an integer and B ≠ 0
3  -- outputs: A = q × B + r and 0 ≤ r < B.
விவரககுறிப்பு வடிவம் (Specification format):  
கபாதுவாக விவரக்குறிப்புகயை மூன்று பகுதி 
வடிவததில் எழு்தலாம்:
• கெறிமுய்றயின் கபைர் மறறும் உளளீடுகள
• உளளீடு: உளளீடுகளின் பண்புகள
• கவளியீடு: உளளீடு-கவளியீடு உ்றவு
 மு்தல் பகுதி கெறிமுய்றயின் கபைர் 
மறறும் உளளீடுகைாகும். இரண்டாவது 
பகுதி உளளீடுகளின் பண்புகள ஆகும். இது 
குறிப்புகைாக எழு்தப்படடு --inputs உடன் 
க்தாடஙகுகி்றது. மூன்்றாவது பகுதி விரும்பிை 
உளளீடு-கவளியீடு உ்றவாகும். இது 
குறிப்புகைாக எழு்தப்படடு --outputs உடன் 
முடிகி்றது. உளளீடு மறறும் கவளியீயட  
குறிப்பிட ஆஙகிலம் மறறும் கணி்த குறியீடுகயை 
பைன்படுத்தலாம்.
எடுததுக்காடடு 6.7. ஒரு எண்ணின் வர்க்க 
மூலதய்த (square_root) கணக்கிடுவ்தறகு 
கெறிமுய்றயின் விவரக்குறிப்யப எழு்தவும்.
1. கெறிமுய்ற, square_root என கபைரிடுவவாம்.
2. இது எண்யண உளளீடாக எடுக்கும். 
உளளீடயட ொம் n என கபைரிடலாம். n 
எதிர்மய்ற எண்ணாக இருக்கக்கூடாது.
3. இது வர்க்க மூலததின் n-ஐ கவளியீடுகி்றது.  
கவளியீடயட y என  கபைரிடுவவாம். பின்னர் n 
வர்க்க மூலததின் y ஆக இருக்க வவண்டும்.
இப்வபாது கெறிமுய்றயின் விவரக்குறிப்பு
square_root (n)
--inputs: n is a real number, n ≥ 0.
--outputs: y is a real number such that y2 = n.
6.5.1 ஒப்்்ந� விவரககுறிப்பு (Specification as 
contract)
 கெறிமுய்ற வடிவயமப்பாைருக்கும் 
மறறும் கெறிமுய்ற பைனர்களுக்கும் இயடவை 
ஒரு ஒப்பந்தமாக கெைல்படுகி்றது .ஏகனன்்றால் 
வடிவயமப்பாைர் மறறும் பைனரின் உரியமகள 
மறறும் கபாறுப்புகயை அது வயரைறுக்கி்றது.
 உளளீடுகளின் வ்தயவைான 

பண்புகயை நிய்றவவறறுவது பைனரின் 
கபாறுப்பு, ஆனால் அது வடிவயமப்பாைரின் 
உரியம. விரும்பிை உளளீடு-கவளியீடு உ்றவு 
வடிவயமப்பாைரின் கபாறுப்பு மறறும் பைனரின் 
உரியம. பைனர் உளளீடுகளின் பண்புகயை 
முக்கிைமாக, நிய்றவவற்றாவிடடால், விரும்பிை 
உளளீடு-கவளியீடு உ்றயவ நிய்றவவற்ற  
கெயை வடிவயமப்பாைரின் கடடயையிலிருநது 
விடுபடலாம்.

உரியம 

பைனர்

உளளீடு - கவளளியீடு உ்றவு

கபாறுப்பு

கெறிமுய்ற
(திடடமிடுபவார்)

உளளீடடின் பண்புகள

கபாறுப்பு உரியம

படம் 6.2: உளளீடடு பண்பு மறறும் உளளீடு-
கவளியீடடு உ்றவு உரியமகள மறறும் 

கபாறுப்புகள
எடுததுக்காடடு 6.8.  கெறிமுய்ற square_root 
விவரக்குறிப்யபக் எடுததுக்ககாளைவும்.
square_root (n)
--inputs: n is a real number, n ≥ 0.
--outputs: y is a real number such that y2 = n.
 கெறிமுய்ற வடிவயமப்பாைர், 
ககாடுக்கப்படட எண்ணானது எதிர்மய்ற எண் 
அல்ல, வமலும் கெறிமுய்ற உருவாக்கவும் 
முடியும். பைனர் ககாடுக்கப்படட எண் வர்க்க 
மூலததின் எண்ணாக கவளியீடடாக  
எ தி ர் ப ா ர் க் க ல ா ம் .
 ககாடுக்கப்படட எண்ணின் கவளியீடு 
எதிர்மய்ற வர்க்க மூல எண்ணாக இருக்கலாம். 
கவளியீடு வெர்மய்ற வர்க்க மூல எண் என்று 
குறிப்பிடப்படவில்யல. பைனர் உளளீடாக 
எதிர்மய்ற எண்யணக் ககாடுத்தால், கவளியீடு 
எண்ணின் வர்க்க மூல எண்ணாக இருக்க 
வவண்டிை அவசிைமில்யல.

6.6 அருவமோககம் (Abstraction)
 நீஙகள ஒரு மிதிவண்டியை 
ஓடடுவ்தறகு அ்தன் மிதி, யகப்பிடி,  
பிவரக்  மறறும் மணி வபான்்ற,  ொன்கின் 
கெைல்பாடுகயை பறறி அறிநதிருத்தல் 
வபாதுமானது. இந்த ொன்கு அம்ெஙகயை 
ககாண்டு ஒரு மிதி வண்டியின் மாதிரியை 
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உருவகபடுத்த முடியும். ஒரு மிதிவண்டியில் 
இந்த ொன்கு கபாருடகள மடடுமின்றி வமலும் 
பல உதிரி பாகஙகள இருப்பினும், அயவ பறறிை 
்தகவல்கள பு்றக்கணிக்கபடடுளைது. வமவல 
குறிப்பிடப்படடுளை முக்கிை உதிரி பாகஙகள 
நீஙகலாக, மற்ற ்தகவல்கள ஒரு மிதிவண்டி 
ஓடடுபவர் க்தரிநதிருக்க வவண்டிைதில்யல. 
ஒரு சிக்கயல பல விவரஙகயை உளைடக்கிைது. 
இவறறில் பல விவரஙகள, அந்த சிக்கயல 
தீர்ப்பதில் வெரடி க்தாடர்பு அற்றயவைாக 
உளைது. அருவமாக்கம் என்பது, ஒரு சிக்கயல 
தீர்ப்பதில் வெரடித க்தாடர்பற்ற ்தகவல்கயை 
மய்றத்தல் அல்லது பு்றக்கணிக்கும் ஒரு 
கெைலாகும். வமலும், இது சிக்கல் தீர்ப்பதில் 
வெரடிைாக க்தாடர்புளை ்தகவல்கயை மடடுவம 
எடுததுக்ககாண்டு சிக்கல் வ்தர்வுக்கான ஒரு 
மாதிரியை உருவாக்கப் பைன்படுகி்றது. ெமது 
அன்்றாட வாழ்வில், இைல்பாகவவ பல்வவறு 
சிக்கல்களுக்கு அருவமாக க்தாழில்நுடபதய்த 
பைன்படுததுகிவ்றாம். சிக்கல்கயை 
வமலாண்யம கெயவதில், அருவமாக்கம் மிகச் 
சி்றப்பானக்தாரு கருவிைாக கெைல்படுகி்றது. 
சிக்கல் தீர்வில், அருவாக்க நுடபம் 
பைன்படுத்தப்படவில்யல எனில், வ்தயவைற்ற 
பல்வவறு ்தகவல்களுடன் சிக்கல்களுக்கு தீர்வு 
காணும் கெைல் வமலும் சிக்கலாகும் வாயப்பும் 
உளைது.
எடுத்துககோட்டு 6.9 
 நிலததில் ொம் பார்க்கும் பல்வவறு 
்தகவல்களகயை, ஒரு நிலவயரபடததில் 
(Map) அருவமாக்கப்படடுளைய்த காணலாம். 
நிலவயரபடஙகயை உருவாக்குபவர்கள, 
வ்தயவைான ்தகவல்கயை மடடுவம அதில் 
காடடுவார்கள. எனவவ, அருவமாக்கதய்த 
பைன்படுததி வ்தயவக்வகறப ்தகவல்கயை 
உளைடக்கிை நிலவயரபடஙகள 
உருவாக்கப்படுகி்றது.  வாகன ஓடடிகளுக்கான 
ஒரு ொயல நிலவயரபடததில், ொயலகள 
மடடுவம காடடப்படடிருக்கும். மயலகள, 
பாலஙகள, கடடிடஙகள வபான்்றயவ 
விடப்படடிருக்கும். ெயடபைணம் 
கெயபவர்களுக்கான நிலவயரபடததில், 
ொயலகள காடடப்படடிருக்கும், ஆனால், 
ஒருவழி பாய்த, இருவழிப்பாய்த வபான்்ற 
்தகவல்கள விடப்படடிருக்கும். 
எடுத்துககோட்டு 6.10 

 மருததுவததில், மனி்த 
உடறகூறில் பல்வவறு அருவமாக்க 
நுடபம் பைன்படுத்தப்படுகி்றது. எலும்பிைல் 
மருததுவததில், எலும்பு மண்டலம் (skeletal 
system) மண்டலம் மடடுவம விவரிக்கப்படும். 
மற்ற உடறகூறு மண்டலஙகள பறறிை 
்தகவல்கள அருவமாக்கப்படடிருக்கும். 
அவ்த வபான்று, குடலிைல் மருததுவம், 
கெரிமான மண்டலததுடனும், பிசிவைாக்தரபி 
மருததுவம், ்தயெ மண்டலததுடனும் 
மடடுவம க்தாடர்புயடைது. எனவவ, ஒரு 
மருததுவததுய்ற க்தாடர்பில்லா்த மற்ற 
உடறகூறுகயை அருமாக்கியுளைது. 
 கெறிமுய்றயை கடடயமக்கும்வபாது 
உளை பல வழிகைான  - சிக்கலின் விவரக்குறிப்பு, 
நியலயை மாறிகளமூலம் குறிப்பது , 
கெறிமுய்றகயை கெைறகூறுகைாக பிரிப்பது 
வபான்்றவறறில் அருவமாக்கம் பைன்படுகி்றது. 
ஒரு கெறிமுய்ற வடிவயமப்பாைர், ஒரு 
சிக்கயல தீர்ப்ப்தறகு அவசிைமான வெரடிக் 
கூறுகள எயவ, அவசிைமற்ற  கூறுகள 
எயவ என்பய்த கண்டறியும், அறியவயும், 
பயிறசியையும் கபறறிருக்க வவண்டும். ஒரு 
சிக்கல் தீர்வில், அவசிைமற்ற ்தகவல்கள 
வெர்க்கப்படும்வபாது, தீர்க்கப்பட வவண்டிை 
சிக்கல் வமலும், சிக்கலாகிவிடும்.
விவரக்குறிப்பு: உளளீடு மறறும் விரும்பிை 
கவளியீடடின் பண்புக்கூறுகளில், ஒரு சிக்கலின் 
்தகவலகயை அருவமாக்கும்.ஒரு சிக்கயல 
தீர்க்க அ்தறக்கு வ்தயவைான பண்புகயையும் 
வ்தயவைற்ற குறிப்புகயை ்தவிர்க்கவும்  ொம் 
அறிநதுககாளைவவண்டும்
நிறை: 
 கெறிமுய்றயின் கணக்கீடடு நி ய ல 
மாறித க்தாகுதியில், அருவமாக்கப்படடுளைது.
நசயறகூறுகள்:
 ஒரு கெறிமுய்ற மிகவும் சிக்கலான்தாக 
இருக்கும் வபாது, அது கெைறகூறுகைாக 
பிரிக்கப்படுகி்றது. ஒவகவாரு கெைறகூறும், 
அ்தன் விவரக்குறிப்பில் அருவமாக்கப்படும்.
6.6.1 நிறை
 நியல என்பது ஒரு முக்கிைமான, 
அடிப்பயட அருவமாக்கம் ஆகும். கணக்கீடடு 
கெைல்முய்றகள நியலகயை ககாண்டது. ஒரு 
கணக்கீடடு கெைல்முய்ற க்தாடக்க நியலயில் 
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க்தாடஙகும். கணக்கீடு நிகழும்வபாது, அ்தன் 
நியல மாறும். இறுதி நியலயில் ஒரு காணக்கீடு 
நிய்றவு கபறுகி்றது. ஒரு கெறிமுய்றயில், 
கெைல்முய்றயின் நியல, மாறிதக்தாகுதிைால் 
அருவமாக்கப்படும். ஒரு கெறிமுய்றயில் 
ஒரு கெைல்முய்றயின் நியல என்பது அந்த 
குறிப்பிடட வெரததில் மாறிகளின் மதிப்பாகும்.
எடுததுக்காடடு  6.11. 
 ொக்வலட பார்: ஒரு கெவவக 
வடிவிலான ொக்வலட பார், கிடக்யக மறறும் 
கெடுக்யககியடைாக கவடடப்படடு ெதுரஙகைாக 
பி ரி க் க ப் ப டு கி ்ற து .
 க்தாடக்கததில், ொக்வலட பார் முழுவதும், 
ஒறய்ற துண்டாக உளைது. ஒரு கவடடும் 
கெைல், அந்த ொக்வலட பார்-யை இரண்டு 
துண்டுகைாக உயடக்கின்்றது, கமாத்த 
ொக்வலட பார்-யும், ்தனித்தனி சிறிை ெதுரத 
துண்டுகைாக மாற்ற எத்தயன ”கவடடு” கெைல் 
கெயைப்பட வவண்டும். 
 இந்த எடுததுக்காடடில், சிக்கலின் 
அவசிைமான மாறிகயை அருவமாக்கலாம். 
இந்த சிக்கலுக்கான தீர்வு எடுததுக்காடடு 
8.6ல் ககாடுக்கப்படடுளைது.
 அவசியமோன மோறிகள்: இந்த சிக்கலின் 
அவசிைமான மாறிகள, கமாத்த துண்டுகள 
மறறும் கமாத்த ”நவட்டு” கெைல்கள ஆகும். 
இந்த இரண்டு மாறிகயையும், p மறறும் c என்்ற 
மாறிகளில் குறிப்பிடலாம். கெைல்முய்றயின் 
நியல, இந்த இரண்டு மாறிகைான p மறறும் c 
ஆல் அருவமாக்கப்படடுளைது. 
அவசியமற்ற �கவலகள்:
1. ொக்வலட பார்-யை பல சிறிை துண்டுகைாக 

கவடடுத்தவலா அல்லது கமாத்த 
அஞெல் வில்யலகயை ்தனித்தனிைாக 
கவடடிகைடுக்கும் கெைவலா. அது 
அவசிைமற்றது. ஒடடுகமாத்தமாக, சிக்கல் 
என்னகவனில், ஒரு கபரிை ெதுரவடிவதய்த, 
பல சிறிை ெதுரஙகைாக பிரித்தல் ஆகும்.

2. எந்த வரியெயில் கவடடப்படவவண்டும், 
அ்தன் வடிவம், அைவு வபான்்றயவயும் 
அவசிைமற்ற ்தகவல்்தான். p மறறும் c 
மாறிகளிலிருநது, ஒவகவாரு ்தனித்தனி 
துண்டுகயையும், மறுகடடயமப்பு கெயை 
முடிைாது. ஆனால், அது சிக்கல் தீர்வுக்கு 
அவசிைமற்ற ்தகவல் ஆகும்.

எடுததுக்காடடு  6.12. 
 ஆடு, புல்லுக்கடடு மறறும் ஓொய சிக்கல் 
எடுததுக்காடடு 6.2ல் ககாடுக்கப்படடுளைய்த 
எடுததுக்ககாளைலாம். இந்த சிக்கலுக்கான 
வரக்குறிப்யப எழு்தலாம். இந்த சிக்கலில் கமாத்தம் 
ொன்கு உருப்படிகள க்தாடர்பு ககாண்டுளைது. 
இவறறில் இரண்டு ெதியின் ஏவ்தனும் ஒரு 
பக்கததில் இருப்பயவ, அ்தாவது, இந்த ொன்கு 
மாறிகளின் நியலயை குறிப்பிட, ஒவகவான்றும் 
இரண்டில் ஒரு மதிப்யப கபறறிருக்கும். விவொயி, 
ஆடு, புல்லுக்கடடு மறறும் ஓொய என்்ற இந்த 
ொன்கு மாறிகளும், L மறறும் R என்்ற இரண்டில் 
ஒரு மதிப்யப கபறறிருக்கும். L என்பது இடது 
பக்கதய்தயும், R என்பது வலது பக்கதய்தயும் 
குறிக்கும். படகு எப்வபாதும் விவொயிடம் ்தான் 
இருக்கும். எனவவ, அ்தயன ஒரு மாறிைாக 
குறிப்பிட வவண்டிை அவசிைமில்யல. 
 க்தாடக்க நியலயில், அயனதது ொன்கு 
மாறிகைான விவொயி, ஆடு, புல்லுக்கடடு மறறும் 
ஓொய ஆகிையவ ஒவகவான்றும் L மதிப்யப 
கபறறிருக்கும். 

farmer, goat, grass, wolf = L, L, L, L
இறுதி நியலயில், இந்த அயனதது ொன்கு 
மாறிகைான விவொயி, ஆடு, புல்லுக்கடடு மறறும் 
ஓொய ஆகிையவ ஒவகவான்றும் R மதிப்யப 
கபறறிருக்க வவண்டும். 

farmer, goat, grass, wolf = R, R, R, R
இந்த சிக்கலின் விவரக்குறிப்பு வருமாறு:
cross_river
-- inputs: farmer, goat, grass, wolf = L, L, 

L, L
-- outputs: farmer, goat, grass, wolf = R, R, 

R, R
 நிபந்தயனகளின் அடிப்பயடயில், ஆடும், 
புல்லுகடடும் ஒன்்றாய இருக்க கூடாது. 

if goat = grass then farmer = goat
ஆடும், ஓொயையும் ஒன்்றாக இருக்க முடிைாது

if goat = wolf then farmer = goat
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6.6.2 மதிப்பிருத்து  கூறறு 
  மாறிகள மதிப்புகயை வெமிக்கும் 
கபைரிடப்படட கபடடிகைாகும்.  மதிப்பிருதது  
கூறறு(Assignment Statement)  ஒரு மாறிக்குள  
ஒரு மதிப்யப வெமிக்க பைன்படுத்தப்படுகி்றது. 
கெைறகுறியின்  இடது பக்கததில் மாறியும்  வலது 
பக்கததில் அ்தன் மதிப்பு எழு்தப்படடுளைது.

variable := value
 இந்த மதிப்பிருதது  கெைல்படுத்தப்படும் 
வபாது, வலது  பக்கததின்  மதிப்பு இடது 
பக்கததில் மாறியில் வெமிக்கப்படுகி்றது.

m := 2
மாறி m -இல்,  மதிப்பு 2 ஐக் வெமிக்கும். 

m

2

 மாறிகள ஏறகனவவ ஏவ்தனும் வெமித்த 
மதிப்யபக் ககாண்டிருப்பின், மதிப்பிருத்தல் 
அ்தன் மதிப்யப வலது பக்கததில் உளை 
மதிப்பிறகு மாறறுகி்றது. மாறி அ்தன் பயைை 
மதிப்யப இைக்கி்றது.
ஒரு மதிப்பிருதது கூறறின் வலது பக்கம் ஒரு 
வகாயவைாக இருக்கலாம்
 variable := expression
 இதில், வகாயவ இைக்கப்படடு 
அ்தன் மதிப்பு மாறியில் வெமிக்கப்படுகி்றது. 
வகாயவயில் மாறிகள இருப்பின் அவறறின் 
்தறவபாய்தை மதிப்பு பைன்படுததி வகாயவ 
இைக்கப்படடு அ்தன்பின்னர் மாறியின் மதிப்பு 
மாற்றப்படும் . 
 எடுததுக்காடடு
 m : = m + 3
m - மாறியின் ்தறவபாய்தை மதிப்யப 
பைன்படுததி வகாயவ m + 3-யை மதிப்பிடுகி்றது.
 m + 3
 = 2 + 3
 = 5
மாறி m-யில்  மதிப்பு 5-ஐ வெமிக்கி்றது.

m
5

 இய்த v “becomes” e என்று 
படிக்கவவண்டும். மதிப்பிருத்தல்  கெைறகுறி, 
ெமம் கெைறகுறிக்கு நிகர் அல்ல… v: 
= e மறறும் v = e என்ப்தன் கபாருள 
வவவகவறு மதிப்பிடு்தல், மாறியின் 
கணி்த ெமன்பாடயட குறிக்காது. ஆனால் 

மாறியின் மதிப்யப மாறறும் m: = m + 3 
என்்ற மதிப்பிடு்தல் M மறறும் m + 3 ஒன்வ்ற 
என்பய்த குறிக்காது. ஆனால் m + 3 என்்ற 
வகாயவ இைக்க M-மதிப்யப மாறறும் 
ஒரு மதிப்பிலிருநது கெைறகுறி மூலம் ஒவர 
வெரததில் பல மாறிகளின் மதிப்புகயை 
மாற்றலாம். இடது பக்கம் உளை மாறிகளின் 
எண்ணிக்யகைானது வலது பக்கம் 
உளை மாறிகளின் எண்ணிக்யகவைாடு 
கபாருநதும் எடுததுக்காடடாக v1, v2 மறறும் 
v3 என்்ற மூன்று மாறிகளுக்கு மதிப்பு  
இருந்த விரும்பினால் e1.e2 மறறும் e3 
என்்ற மூன்று வகாயவகள வ்தயவப்படும்.
 vl, v2, v3 := el, e2 , e3
 இடது பக்க மாறிகளுயடை  படடிையல 
(,) காறபுளளிைால் பிரிக்கப்பட வவண்டும். 
மு்தலில் மதிப்பீடு கெயயுஙகள. வலது 
பக்கஙகளின் கவளிப்பாடுகள ்தறவபாய்தை 
மதிப்பு  மாறிகயை  பைன்படுததி, பின்னர்இடது 
பக்கததில் உளை க்தாடர்புயடை மாறிகளில் 
அவறய்ற வெமிக்கவும். 
எடுததுக்காடடு 6.13 m, n மாறிகளில் 
மதிப்பிருத்தலுக்கு பி்றகு என்ன மதிப்பு 
இ ரு க் கு ம் ?
1. m, n := 2 , 5
2. -- m, n = ? , ?
3. m,n:=m+3,n-1
4. -- m, n = ? , ?
வரி 1-ல் மதிப்பிருத்தலில்  m என்்ற மாறியில் , 
மதிப்பு 2 எனவும், n என்்ற மாறியில்  மதிப்பு 5 
எனவும், வெமிக்கப்படும்.

m n
2 5

வரி 3-இல் உளை மதிப்பிருத்தயல,  m + 3 
மறறும் n - 1 ஆகிைவறய்ற  மதிப்பீடு  கெயை,   
m மறறும் n இன் ்தறவபாய்தை மதிப்புகயை 
பைன்படுததுகி்றது
 m + 3 , n - 1
 =2+3,5-1
 = 5,4
5 மறறும் 4 ஆகிை மதிப்புகயை,  m, n  அகிை 
மாறிகளில்  வெமிதது யவக்கி்றது.

m n
5 4

1. m, n := 2,5
2. -- m, n = 2 , 5
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3. m, n := m + 3, n - 1
4. -- m, n = 2 + 3, 5-1 = 5,4 
 மாறிகளின் மதிப்புகள இரண்டு 
மதிப்பிருத்தளுக்கு பின் வரி 2 மறறும் 4-ல் 
க ா ட ட ப் ப ட டு ள ை து . 
 எடுததுக்காடடு 6.14 எடுததுக்காடடு 6.11-
ல், p மறறும் c அகிை இரண்டு மாறிகயை சுருக்கி 
கெைல்படுததி காடடப்படடுளைது
எடுததுக்காடடு 6.14 எடுததுக்காடடு 6.11-
ல் P மறறும் C மாறிகளில் கெைல்பாடடின் 
நியலயை அருவமாக்கியுளவைாம். அடுத்த 

படிநியல ொக்வலட பார்யவ துண்டுகைாக்கு 
வழிமுய்றயை வடிவயமக்கவவண்டும். 
ொக்வலட பார்யவ ஒரு முய்ற கவடடும்வபாது 
துண்டுகளின் எண்ணிக்யக (P)  மறறும் 
கவடடுக்களின் எண்ணிக்யக (c) யின் 
மதிப்புகள 1 கூடும். இய்த ஒரு மதிப்பிலிருநது 
கூறறின் ொம் வடிவயமக்கலாம்.
 p, c := p + 1, c+1
p, c-யை , p+1 மறறும், c+1 என முய்றவை 
படிக்கப்படுகி்றது.

நியனவில் ககாளக

• நிரலாக்க கமாழி அடிப்பயட அறிக்யககள 
மறறும் கூடடியணப்பு அறிக்யககயை 
உருவாக்குவ்தறகான ஒரு குறியீடயட 
வைஙகுகி்றது.

• வழிமுய்றயின்  ஒரு சிக்கயல தீர்க்கும் 
அறிக்யககள வரியெ ஆகும்.

• வழிமுய்ற நிய்றவவற்றப்படுயகயில், 
சிக்கல் தீர்க்கப்படும் ஒரு கெைல்முய்ற      
உருவாகி்றது.

• வழிமுய்ற என்பது,  சிக்கல் தீர்க்கும் 
கெறிமுய்றகள கடடயமப்யப  
உ ள ை ட க் கி ை து .

வழிமுற்றகளின் ்ண்புகள் நிரூபிககும்.
• ஒரு வழிமுய்றயின் விவரக்குறிப்பு 

என்பது வழிமுய்றயின் கபைர் 
(உளளீடுகளுடன்  ஒன்்றாக), உளளீடு 
பண்புகள மறறும் விரும்பிை உளளீடு-
கவளியீடு க்தாடர்பு அகும்.

• ஒரு வழிமுய்றயின் விவரக்குறிப்பு  
என்பது வடிவயமப்பாைர் மறறும் 
பைனர்களுக்கு     இயடவைைான ஒரு 
ஒப்பந்த வழிமுய்ற அகும்.

• கருப்கபாருள என்பது விவரஙகயை  
மய்றக்க அல்லது பு்றக்கணிக்கப்படும் 
கெைல்முய்றைாகும் . அ்தன் 
அததிைாவசிை அம்ெஙகயை மடடுவம 
எ டு த து க் க க ா ள ளு ம் . 

• சிக்கலின் அததிைாவசிை மாறிகள மூலம் 
ஒரு சிக்கல் அருவமாக்கப்படுகி்றது.

• வழிமுய்றயில்  உளை மாறிகளின் 
மதிப்புகள கெைல்பாடடின் நியலயை     
வயரைறுக்கின்்றன.

• மதிப்பிருத்தல்  கூறறு,  மாறிகளின்  
மதிப்புகள  மறறும் மாறிகளின் நியல 
மாறும்.

மதிப்பீடு

பகுதி – அ
ெரிைான வியடயைத வ்தர்நக்தடுதது எழுதுக,
1. பின்வரும் கெைல்பாடுகளில் ெரிைான கெறிமுய்ற ொர்ந்தது எது?
 (அ)  மிதிவண்டி பாகஙகயை இயணத்தல்.
 (ஆ) மிதிவண்டியை  விவரித்தல்.
 (இ) ஒரு மிதிவண்டியின்  பாகஙகயை கபைரிடு்தல். 
 (ஈ) ஒரு மிதிவண்டி எவவாறு வவயல கெயகி்றது என்பய்த விைக்கு்தல்.
2. பின்வரும் கெைல்பாடுகளில் எது ெரிைான கெறிமுய்ற ொர்ந்தது அல்ல?
 (அ) இரண்டு எண்கயை கபருக்கு்தல்.  (ஆ) ஒரு வகாலதய்த வயர்தல்.
 (இ) பூஙகாவில் ெயட பயிறசி .   (ஈ)  இரண்டு எண்களின் மதிப்புகயை இடமாற்றம் கெய்தல்
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3.   பணிக்குத ்தகுதிைற்ற விவரஙகயைத 
்தவிர்தது, அவசிைமானவறய்ற மடடுவம 
குறிக்கும் பணியின் அம்ெஙகள என 
அயைக்கப்படுவது எது?

 (அ) விவரக்குறிப்பு  (ஆ) அருவமாக்கம் 
 (இ) ஒருஙகியனத்தல்  (ஈ) பிரித்தல் 
4.   உளளீடடு பண்பு மறறும் உளளீடு-கவளியீடு 

க்தாடர்யப ஒரு சிக்கலில் குறிப்பிடுவய்த 
இவவாறு அயைக்கலாம்?

 (அ) விவரக்குறிப்பு  (ஆ) கூறறுக்கள
 (இ) கெறிமுய்ற   (ஈ) வயரைய்ற
5.  உளளீடு கவளியீடு உ்றயவ 

உ று தி ப டு த து வ து ?
 (அ)  கெறிமுய்ற மறறும் பைனர் உரியமயின் 

கபாறுப்பு.
 (ஆ)  பைனரின் கபாறுப்பு மறறும் 

கெறிமுய்றயின் உரியம.
 (இ)  கெறிமுய்றயின் கபாறுப்பு ஆனால் 

பைனரின் உரியம அல்ல.
 (ஈ)  பைனர் மறறும் கெறிமுய்றயின்  கபாறுப்பு.
6. i =  5;  இைக்குவ்தறகு  முன்  i: = i -1  

இைக்கிை்தறகு  பின் i-ன் மதிப்பு 
 (அ) 5   (ஆ) 4
 (இ) 3   (ஈ) 2
7. 0 < i  இைக்குவ்தறகு முன், i: = i -1 

இைக்கிை்தறகு  பின் i-ன் மதிப்பு 
 (அ) 0 < i   (ஆ) 0 ≤ i
 (இ) i = 0   (ஈ)  0 ≥ i

பகுதி – ஆ
குறுவினாக்கள
8. ஒரு கெறிமுய்ற வயரைறுக்கவும்.
9. ஒரு கெறிமுய்ற மறறும் ஒரு கெைல்முய்றயை  

வவறுபடுததுக .
10. க்தாடக்கததில் ,  விவொயி, ஆடு, புல் கடடு, ஓொய 

= L, L, L, L  விவொயி ஆடடுடன்  ஆறய்றக் 
கடக்கி்றார். மதிப்பிறகு கூறய்ற  பைன்படுததி 
கெைல்திடடம் ஒன்ய்ற உருவாக்குக.

11. மூன்று எண்களில்,  மிக  சிறிை எண்யண 
கண்டுபிடிக்க ஒரு கெைல்பாடயட  
குறிப்பிடவும்.

12. √2 = 1.414 என இருந்தால், square_root () 
கெைல் கூறறின் கவளியிடு -1.414-ஐ      

    கபறுவ்தறகு . பின்வருவனவறறின் 
பின்வியைவுகயை மீறுவது எது?

     -- square_root (x)
     -- inputs : x is a real number , x ≥ 0
     -- outputs : y is a real number such that y2 = x

பகுதி – இ
சிறுவினாக்கள
13.  ஒரு பிரச்ெயன ெரிைான கெறிமுய்ற என்று 

எப்கபாழுது கூறுவீர்கள?
14.  ஒரு கெறிமுய்ற பறறிை விவரக்குறிப்பின் 

வடிவயமப்பு என்ன?
15.  அருவமாக்கம் என்்றால் என்ன?
16.  கெறிமுய்றயின் நியலயை எவவாறு 

குறிப்பிடப்படுகின்்றது?
17.  மதிப்பிருத்தல் கூறறின் வடிவம் மறறும் 

கபாருள ைாது?
18.  மதிப்பிருத்தல் கெைறகுறி மறறும் ெமநியல 

கெைறகுறி இயடவை உளை வவறுபாடு 
என்ன?

பகுதி – ஈ
கெடுவினாக்கள
19.  ஒரு கெறிமுய்றயில் கர்ணம் (hypotunse) 

பறறிை விவரக்குறிப்புகயை எழுதுஙகள, 
வலது வகாண முக்வகாணததின் இரண்டு 
குய்றந்த பக்கதய்தயும், மறறும் கவளியீடு 
நீைம் மூன்்றாம் பக்கதய்தயும் காண்க.

20.   ax2 + bx + c = 0 எனும் இருபடி ெமன்பாடு 
ஒன்ய்ற நீஙகள தீர்க்க வழிமுய்ற இருபடி 
ெமன்பாடு  quadratic_solve (a, b, c) 

       -- input :     ?
       -- outputs:   ?
இ்தறகு வ்தயவைான விவரக்குறிப்யப கீவை 
ககாடுக்கப்படடுளைை வாயபபாடடின் மூலம் 
எழுதுக.

x a
b b ac
2

42!
=
- -

என்்ற சூததிரதய்த எண்  மூலம் பைன்படுததி 
கபாருத்தமான குறிப்யப எழுதுஙகள.
21. உளைடக்கதய்த இடமாற்றம் கெயைவும்: 
A மறறும் B என்்ற மாறிகயை இரண்டு 
குவயைகைாக கரு்தவும். குவயை A-யில் 
ஆப்பிள பைச்ொறு முழுவதுமாக உளைது. 
மறறும் குவயை B-யில் திராடயெ பைச்ொறு 
முழுவதுமாக உளைது. குவயை A மறறும் B–
யில் உளை பைச்ொறறின் நியலயை இடமாற்றம் 
கெயை, வ்தயவைான மாறிகளின் இருததி, அ்தன் 
கெறிமுய்றயின் விவரக்குறிப்யப எழுதுக
Books
1. Roland Backhouse, Algorithmic 

Problem Solving, John Wiley & Sons 
Ltd, 2011.

2. Krysia Broda, Susan Eisenbach, Hessam 
Khoshnevisan, Steve Vickers, Reasoned 
Programming, Prentice Hall, 1994
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பிரித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல்

கற்்றலின் ந�ோககங்கள்
இப்ோடதண்த கற்்றறிந்த பி்றகு மோைவரகள் 
அறிநதுக ககோள்வது.
1.  க�றிமுண்றகளில் ்யன்்டுத்தப்டும் 

குறியீட்டு முண்றகணை க்தரிநது ககோள்ளு்தல்.
2.  க�றிமுண்றயில் பிரித்தல் மற்றும் 

ஒருங்கிணைத்தல் நுட்்ங்கணை க்தரிநது 
ககோள்ளு்தல்.

 ்ோடம் 6ல், க�றிமுண்ற என்்து, 
ஒருங்கிணைககப்ட்ட கூற்றுகள் என 
்ோரதந்தோம். கூற்றுகள், ஒன்றிணைககப்ட்ட 
குழுவோகப்டும்ந்ோது ஒரு ்டிநிணை  
க�றிமுண்ற அணமபண் (hierarchical structure 
of algorithms) ந்தோற்றுவிககி்றது. பிரித்தல் 
என்்து  சிககல் தீரககும் ஒரு அடிப்ணட 
நுட்்மோகும். ஒரு சிககணை தீரககும் உயரநிணை 
்தகவல்கணை மட்டும் கவளிப்டுததும் 
கூற்றுகணை உள்ைடககிய்தோக ஒரு 
க�றிமுண்றயோனது, ்ை ்ோகங்கைோக 
பிரிககப்டைோம். பின்னர, அ்தன் ஒவகவோரு 
சிறிய ்குதியும், நமலும் நுண்ணிய 
்தகவல்கணைக ககோண்ட சிறு ்குதியோக 
பிரிககப்டும் (அல்ைது) ஒவகவோரு சிறிய 
்குதியும், சிககணை தீரககும் வழிமுண்றகணை 
உள்ைடககிய கெயற்கூ்றோக (Function) 
உருவோககப்டைோம். 

7.1 க�றிமுண்ற குறியீட்டு முண்றகள்

 க�றிமுண்றகணை குறிபபிட சிை 
குறியீட்டு முண்றகள் ந்தணவப்டுகின்்றது. ஒரு 
க�றிமுண்றணய குறிபபிட மூன்று மு்தன்ணம 
குறியீட்டு முண்றகள் உள்ைது. அணவ,
1. நிரைோகக கமோழி (Programming 

Language)
2. ந்ோலிக குறிமுண்ற (Pseudo code)
3. ்ோய்வுப ்டம் (Flowchart)
(1) நிரைோகக கமோழி (Programming Language)

 நிரைோகக கமோழி என்்து, ஒரு 
க�றிமுண்றணய கணிபக்ோறியில் இயககி 
சிககணைத தீரககும் ஒரு குறியீட்டு 
முண்றயோகும்.

(2) ந்ோலிக குறிமுண்ற (Pseudo code)
 ந்ோலிக குறிமுண்ற, நிரைோகக கமோழிககு 

நிகரோன்தோகும். ந்ோலிக குறிமுண்றயோக 
குறிபபிடப்டும் க�றிமுண்றகணை 
கணிபக்ோறிகளில் இயகக முடியோது. 
ஆனோல், க�றிமுண்றணய ்டிப்வர, 
சிககலுககோன தீரவு வழிமுண்றணய 
புரிநதுககோள்ை இது ்யன்்டுகி்றது. 

(3) ்ோய்வுப்டம் (Flowchart)
 ்ோய்வுப்டம் என்்து, க�றிமுண்றகணை 

்டவடிவில் குறிபபிடும் ஒரு வழிமுண்ற 
ஆகும். ஒரு க�றிமுண்ற கெயல்்டுததும் 
ந்ோது, கட்டுப்ோட்டு ்ோய்ணவ (Control 
Flow) ்டவடிவில் கோட்சிப்டுத்த இது 
்யன்்டுகி்றது. 

7.1.1 நிரைோகக கமோழி
 நிரைோகக கமோழி என்்து, 
க�றிமுண்றணய குறிபபிடப ்யன்்டும் ஒரு 
குறியீட்டு முண்றயோகும். இ்தணன கணிபக்ோறி 
கெயைோககம் கெய்து, சிககல்களுககு தீரணவ 
்தருகின்்றது. நிரைோகக கமோழியில் 
குறிபபிடப்டும் க�றிமுண்ற “நிரல்” (Program) 
என்று அணைககப்டுகி்றது. C, C++ மற்றும் 
ண்த்தோன் (Python) ந்ோன்்றணவ நிரைோகக  
கமோழிககு  சிை   எடுததுககோட்டுகைோகும்.
 நிரைோகக கமோழிகள், சிககணை 
தீரப்்தற்கோன முண்றயோன வழிமுண்றகளில் 
ஒன்்றோகும். நிரல்கள், நிரைோகக கமோழியின் 
கட்டணை அணமபபு (Syntax) முண்றகணை 
கட்டோயமோக பின்்ற்்ற நவண்டும். நிரைோக 
கமோழியில், புள்ளி, அணரபபுள்ளி ந்ோன்்ற சிறு 
நிறுத்தற் குறிகளும் முககியததுவம் க்ற்்றணவ. 
இயற்ணக கமோழிகைோன ்தமிழ் அல்ைது ஆங்கிைம் 

்ோடம் 7அைகு II க�றிமுண்றெோர சிககல் 
தீரவு 
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ந்ோன்்ற முண்றெோரோ அணமபண், கணிபக்ோறி 
நிரைோகக கமோழிகள் அனுமதிப்தில்ணை. நிரல் 
க்யரபபிகள், நிரல்கணை கணிபக்ோறிகள் 
இயககும் கட்டணைகைோக, மோற்்றம் கெய்கின்்றன. 
நிரல்களின் கட்டணை அணமபபில் பிணைகள் 
இருபபின், நிரல் க்யரபபியோல் அவற்ண்ற 
கமோழிமோற்்றம் கெய்ய முடிவதில்ணை.
7.1.2 ந்ோலிக குறிமுண்ற
 ந்ோலிக குறிமுண்ற என்்து, 
கணிபக்ோறியில் நிரைோகக கமோழிணய ந்ோன்்ற 
கட்டணமபபும், எளிய ஆங்கிைமும் கைந்த ஒரு 
குறியீட்டு முண்ற ஆகும். இந்த குறியீட்டு முண்ற 
ஒரு முண்றயோன்தல்ை. நிரைோகக கமோழியின் 
கட்டுமோன க்தோகுதிகைோன மோறிகள் (Variables), 
கட்டுப்ோட்டு ்ோய்வுகள் ந்ோன்்றவற்ண்ற, ந்ோலிக 
குறிமுண்றகளும் ்யன்்டுததிக ககோள்கின்்றன.
ஆனோல் இணவ கூற்றுகள்,  நி்ந்தணனககளுககோக 
ஆங்கிை கமோழிணய ்யன்்டுத்த 
அனுமதிககின்்றன   ந்ோலிக குறிமுண்றயோக 
குறிபபிடப்டும் க�றிமுண்றகணை ந�ரடியோக  
கணிபக்ோறியில் இயகக முடியோது, ஆனோல், 
இணவ ்டிப்வரகள் புரிநதுககோள்வ்தற்கோக 
மட்டுநம ்யன்்டுத்தப்டுகி்றது. எனநவ, 
ந்ோலிககுறிமுண்றகள், நிரைோகக கமோழியின் 
கட்டணை அணமபண் பின்்ற்்ற நவண்டிய 
அவசியம் இல்ணை. எனினும் ந்ோலிக 
குறிமுண்றகள் ெரியோன அணமபபுடன் 
எழு்தப்டநவண்டும். எனினும், ந்ோலிக 
குறிமுண்றகள், க�றிமுண்றகணை குறிபபிடுவ்தற்கு 
்ரவைோகப ்யன்்டுத்தப்டும்  குறியீட்டு 
முண்றயோகும்.
7.1.3 ்ோய்வுப ்டங்கள்
 க�றிமுண்றகணை ்டவடிவில் குறிபபிடப 
்யன்்டும், குறியீட்டு முண்ற ்ோய்வுப்டங்கள் 
ஆகும். இணவ, க�றிமுண்றயின் கட்டுப்ோட்டு 
்ோய்வுகணை, க்தளிவோன கோட்சிப்டமோக 
கோட்டுவ்தற்கு ்யன்்டுகி்றது. ்ோய்வுப ்டததில், 
கெவவக வடிவ க்ட்டி, எளிய கூற்றுகணையும்,  
ணவர வடிவ க்ட்டி, கட்டுப்ோடுகணை குறிககவும் 
மற்றும் அம்புககுறி க�றிமுண்றகள் இயங்கும் 
ந்ோது, கட்டுப்ோடு எவவோறு ் ோய்கி்றது என்்ண்த 
விவரிககப ்யன்்டுகி்றது.
்ோய்வுப்டம், கூற்றுகள் மற்றும் 
கட்டுப்ோடுகணை ககோண்ட க்ட்டிகளின் 
க்தோகுபபு ஆகும். இது, அம்புககுறிகைோல் 
இணைககப்ட்ட க்ட்டிகள் இயககப்டும் 
வரிணெமுண்றணய கோட்டும்.

(1) கவளிநயறும் ஒற்ண்ற அம்புககுறியுடன் 
ந்தோன்றும் ஒரு கெவவகக்ட்டியிலுள்ை 
ஒரு கூற்று அடுதது இயககப்டும் 
க்ட்டிணய குறிககும்.

S

(2) கட்டுப்ோட்டு கூற்று, இரண்டு கவளிநயறும் 
அம்புககுறிகணையுணடய, “True” மற்றும் 
“False” என்்ற விவரததுணுககுகணை 
ககோண்ட ஒரு ணவரவடிவ க்ட்டியின் 
உள்நை குறிபபிடப்ட்டுள்ைது. “True” 
என்று குறிககப்ட்ட அம்புககுறி, 
ககோடுககப்ட்ட நி்ந்தணன கமய் எனில், 
இயககப்ட நவண்டிய அடுத்த க்ட்டிணய 
குறிககும். “False” என்று குறிககப்ட்ட 
அம்புககுறி, ககோடுககப்ட்ட நி்ந்தணன 
க்ோய் எனில், அடுதது இயககப்ட 
நவண்டிய க்ட்டிணய குறிககும்.

C
true

false

(3) உள்ளீடு மற்றும் கவளியீடுகள், �ோற்கர 
வடிவ க்ட்டியில் குறிபபிடப்ட்டுள்ைது. 

Inputs Outputs

(4) Start மற்றும் End என்று குறிககப்ட்ட 
சி்றபபு க்ட்டிகள், ஒரு இயககததின் 
க்தோடககம் மற்றும் முடிணவ குறிபபிடப 
்யன்்டுகி்றது.

Start End
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 ்டம் 7.1ல், A என்்ற ஒரு முழு எண்ணை 
B என்்ற எண்ைோல் வகுதது, ஈவு மற்றும் 
மீதிணய கைககிடும் க�றிமுண்றககு, ்ோய்வுப 
்டம் வணரவ்தற்கோன, உள்ளீடு கவளியீ 
நி்ந்தணன, மதிபபிருத்தல் மற்றும் 
க்ட்டிகளுககிணடநயயோன ் ோய்வுககட்டுப்ோடு 
ந்ோன்்றவற்றிற்கோன ்ல்நவறு வடிவங்கள் 
கட்டப்ட்டுள்ைது 

Enter

A,B

q,r:=q+1,r-B

q,r:=0,A

r  > B
true

false

r,q

Exit

்டம் 7.1 முழுஎண் வகுத்தலுககோன 
்ோய்வுப்டம்

பாய்வுபபடத்தின் குறைபாடுகள் வருமாறு: 
(1) க�றிமுண்றகணை, கணிபக்ோறி நிரைோகக 

கமோழி அல்ைது ந்ோலிக குறிமுண்ற 
ஆகியவற்றில் குறிபபிடுவண்தவிட 
்ோய்வுப்டங்கள் குண்றந்த ்தோககதண்தநய 
ஏற்்டுததுகின்்றன. 

(2) க�றிமுண்றயின் அடிப்ணட ்டிநிணை 
அணமபபு க்தளிவற்்ற்தோக இருககும்.

(3) ந்தரநக்தடுபபு கூற்றுகள் (Alternative 
statements) மற்றும் மடககுகள் (Loops) 
ந்ோன்்றணவ முண்றயோக 
வணரயறுககப்ட்ட கட்டுப்ோட்டு ்ோய்வு 
அணமபபுகைோகும். ்ோய்வுப்டங்கள் இது 
ந்ோன்்ற அணமபபுகணை வணரவண்த 
கட்டுப்டுததுவதில்ணை.

7.2 ஒருங்கிணைபபு (Composition)

 கணிபக்ோறி ஒரு ்ணிணய 
கெய்வ்தற்கோக ககோடுககப்டும் கட்டணைகள் 
அடங்கிய ஒரு கெோற்க்றோடர “கூற்று” 
(Statements) எனப்டும்.  �ோம் ஏற்கனநவ 
மதிபபிருததுக கூற்ண்றப ் ற்றி ் ோரததுள்நைோம். 

இது மோறிகளில் உள்ை மதிபபுகணை 
மோற்றுவ்தற்கு ்யன்்டும் ஒரு எளிய கூற்று 
ஆகும். க�றிமுண்றகளின் ்டிநிணை 
அணமபபுககு ஏற்், ஒரு கூற்று, ்ை 
கூற்றுகணைக ககோண்டு அணமககப்டைோம். 
அவவோறு, அணமககப்டும் ஒன்றுககும் 
நமற்்ட்ட கூற்றுகணை ”கூட்டு கூற்றுகள்” 
(Compound Statements) என்று 
அணைககிந்றோம்.
 கட்டுப்ோட்டு ்ோய்வு கூற்றுகள், கூட்டு 
கூற்றுகைோகும். இணவ கட்டுப்ோட்டு ்ோய்வின் 
ந்ோகணக, கெயைோககததின் நிணைககு ஏற்் 
மோற்றுகி்றது. மூன்று முககிய கட்டுப்ோட்டு 
்ோய்வு கூற்றுகள் உள்ைது. அணவ,
• க்தோடர கூற்றுகள் (Sequential)
• ந்தரநக்தடுபபு கூற்றுகள் (Alternative)
• சுைற்சிக கூற்றுகள் (Iterative)
 ஒரு கட்டுப்ோட்டு ்ோய்வு கூற்று 
இயங்கும் ந்ோது, கெயைோககததின் 
நிணையோனது  ஆய்வு கெய்யப்ட்டு, அந்த 
நிணையின் மதிபபுககு ஏற்், அடுதது 
கெயைோககம் கெய்யப்ட நவண்டிய கூற்று 
ந்தரநக்தடுககப்டுகி்றது. 
7.2.1 க்தோடர கூற்றுகள்
 க்தோடர கூற்று என்்து, க்தோடரச்சியோன 
ஒன்றுககும் நமற்்ட்ட கூற்றுகள் 
ஒன்றிணைந்த அணமப்ோகும். க�றிமுண்றயில் 
அணவ எந்த வரிணெயில் எழு்தப்ட்டந்தோ, அந்த 
வரிணெயில் ஒன்்றன் பின் ஒன்்றோக 
இயங்குவ்தோல், அணவ க்தோடர கூற்றுகள் 
என்று அணைககப்டுகின்்றது. அ்தன் 
கட்டுப்ோட்டு ் ோய்வு க்தோடரச்சியோன ஒன்்றோகும். 
S1 மற்றும் S2 என்்ற இரண்டு கூற்றுகள் 
உள்ை்தோக ககோள்நவோம். இந்த இரண்டு 
கூற்றுகணை க்தோடர கூற்்றோக அணமகக, 
S1 
S2
என எழு்தநவண்டும். இந்த க்தோடர கூற்றில், 
S1 மு்தலிலும், S2 இரண்டோவ்தோகவும் 
இயங்கும். ்டம் 7.2ல் இந்த இரண்டு 
கூற்றுகளின் ்ோய்ணவ கோட்டும் ்ோய்வுப ்டம் 
ககோடுககப்ட்டுள்ைது. அதில், S1 லிருநது S2ககு 
கெல்லும் அம்புககுறி, மு்தலில் S1 இயங்கி, 
அ்தன் பின் S2 இயங்கும் என்்ண்த கோட்டுகி்றது.
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S1

S2

்டம் 7.2 க்தோடர கட்டுப்ோட்டு ்ோய்வு
ஒரு சிககணை தீரப்்தற்கு, P என்்ற  உள்ளீட்ணட, 
S என்்ற கூற்று தீரதது, Q என்்ற கவளியீடோக 
்தருவ்தற்கோன, க�றிமுண்ற பின்வருமோறு 
எழு்தப்ட்டுள்ைது. 
1 -- P
2 S
3 -- Q
ஒரு சிககல் இரண்டு ்குதிகைோக 
பிரிககப்ட்டோல், மு்தலில் சிககல் தீரவு 
கூற்்றோன S என்்து, S1 மற்றும் S2 என்்ற 
இரண்டு தீரவுக கூற்றுகைோக பிரிககப்ட 
நவண்டும். S1 கூற்று, P என்்ண்த உள்ளீடகப 
க்ற்று, R என்்ண்த கவளியீடோக ்தரும், 
இதுநவ மு்தல் சிககலின் தீரவு ஆகும். இந்த 
மு்தல் சிககலின் தீரவு, இரண்டோவது சிககலின் 
தீரவுக கூற்்றோன S2ககு உள்ளீடோக 
கெயல்்ட்டு, இறுதி முடிவு Q கிணடககும். 
இ்தற்கோன எளிய க�றிமுண்ற பின்வருமோறு.

1 -- P    2 S1    3 -- R    4 S2    5 – Q
எடுததுககோட்டு 7.1: எடுததுககோட்டு 6.1.2 ல் 
ககோடுககப்ட்ட விவெோயி, ஆடு, புல்லுககட்டு 
மற்றும் ஓ�ோய் சிககணை தீரககைோம். 
விவெோயி, ஆடு, புல்லுககட்டு மற்றும் ஓ�ோய் 
ஆகிய இந்த �ோன்கின் நிணைணய, �ோன்கு 
மோறிகைோகவும், அணவகள் இருககும் ஆற்றின் 
்ககங்கணை அந்த �ோன்கு மோறிகளுககோன 
மதிபபுகைோக குறிபபிடைோம். க்தோடகக 
நிணையில், அணனதது �ோன்கு மோறிகளின் 
மதிபபும் L (இடது ்ககம்) என்க. இறுதி 
நிணையில், இந்த �ோன்கு மோறிகளின் மதிபபும் 
R (வைது ்ககம்) என மோ்ற நவண்டும். இந்த 
கெயல்முண்றணய (அ்தோவது, க்தோடகக 
நிணையிருநது, இறுதி நிணைககு மோறு்தல்) 
கெய்வ்தற்கு, S என்்ற கூற்ண்ற கட்டணமப்து 
இ்தன் ந�ோககமோகும். 
1 -- farmer, goat, grass, wolf = L , L , L , L 
2 S

3 -- farmer , goat , grass , wolf = R , R , R , R
க்தோடர மதிபபிருதது கூற்றுகணை, S என 
கட்டணமககைோம். அவவோறு கட்டணமககும் 
ந்ோது, சிககணை தீரப்்தற்கோன சிை அடிப்ணட 
விதிகணை கவனததில் ககோள்ை நவண்டும். 
நமநை குறிபபிடப்ட்டுள்ை சிககணை தீரகக, 
கீழ்கோணும் விதிமுண்றகணை கவனததில் 
ககோள்ை நவண்டியது அவசியமோகும்.
1. ஆடு மற்றும் ஓ�ோய் ஆகியணவ ஒநர 

நிணை மதிபண் க்றும்ந்ோது, விவெோயி 
அ்தற்கு எதிரோன மதிபண் க்்றககூடோது. 
(அல்ைது)

2. ஆடு மற்றும் புல்லுககட்டு ஆகியணவ ஒநர 
நிணை மதிபண் க்றும்ந்ோது, விவெோயி 
அ்தற்கு எதிரோன மதிபண் க்்றககூடோது.

்டம் 7.3 இந்த விதிமுண்றகணை கவனததில் 
ககோண்டு கட்டணமககப்ட்ட மதிபபிருதது 
கூற்றுகணை கோட்டுகி்றது.
1. -- farmer, goat, grass, wolf = L, L, L, L
2. farmer, goat := R, R
3. -- farmer , goat , grass , wolf = R, R, L, L
4. farmer := L
5.  farmer, goat, grass, wolf = L, R, L, L
6. farmer, grass := R, R
7. -- farmer , goat , grass , wolf = R, R, R, L
8. farmer, goat := L, L
9. -- farmer, goat, grass, wolf = L, L, R, L
10. farmer, wolf := R, R
11. -- farmer , goat , grass , wolf = R, L, R, R
12. farmer : = L
13. -- farmer , goat , grass , wolf = L, L, R, R
14. farmer , goat : = R, R
15. -- farmer , goat , grass , wolf = R, R, R, R

்டம் 7.3 ஆடு, புல்லுககட்டு மற்றும் ஓ�ோய் 
சிககலுககோன க்தோடர மதிபபிருதது கூற்றுகள்
 வரிணெ எண்கள் 1 மற்றும் 15 
நீங்கைோக, வரிணெ எண் 7ல் ஆடு மற்றும் 
புல்லுககட்டு ஆகியணவ ஒநர நிணை மதிபண் 
க்ற்றுள்ைன, அந்த ந�ரததில், விவெோயியும் 
அந்த மதிபண் க்ற்றுள்ைோர. வரிணெ எண் 
9ல், ஆடு மற்றும் ஓ�ோய் ஆகியணவ ஒநர 
மதிபண் க்ற்றுள்ைன, அந்த ந�ரததில், 
விவெோயியும் அந்த மதிபண் க்ற்றுள்ைோர. 
எனநவ, நமநை குறிபபிடப்ட்ட 
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விதிமுண்றகணை மீ்றோமல், சிககணை 
தீரப்்தற்கோன க்தோடர கூற்றுகள் அணமககும் 
ந�ோககம் நிண்றநவறியுள்ைது. 
7.2.2 ந்தரநக்தடுபபு கூற்றுகள்
 ஒரு நிணைணய நெோதிப்்தற்கோன ஒரு 
கெோற்க்றோடர “நி்ந்தணன” (Condition) ஆகும். 
C என்்து ஒரு நி்ந்தணன, S1 மற்றும் S2 
ஆகிய இரண்டும் கூற்றுகள் எனில், 
if C
 S1
else
 S2
நமநை ககோடுககப்ட்டுள்ை க�றிமுண்ற 
கூற்றுககளுககு, ந்தரநக்தடுபபு கூற்றுகள் 
என்று க்யர. அது கீழ்கண்டவோறு 
கெயல்்டுகி்றது.
1. மு்தலில், C ன்  மதிபபு கமய் அல்ைது க்ோய் 

என நெோதிககும்.
2. C ன் மதிபபு கமய் என இருந்தோல் S1 

கூற்ண்றயும், க்ோய் என இருந்தோல் S2 
கூற்ண்றயும் கெயல்்டுததும்.

ந்ோலிக குறிமுண்றயில், S1 மற்றும் S2 
ந்தரநக்தடுபபு கூற்றுகள் if மற்றும் else என்்ற 
சி்றபபுச் கெோற்களுககு இணடநய 
அணமககப்ட்டிருககும். ்டம் 7.4ல் ந்தரநக்தடுபபு 
கூற்றுககோன ் ோய்வுப ் டம் ககோடுககப்ட்டுள்ைது. 
நி்ந்தணன க்ட்டி C ஆனது இரண்டு 
கவளிநயறும் அம்புககுறிகணை 
ககோண்டுள்ைதுTrue (கமய்) என குறிககப்ட்ட 
அம்புககுறி, S1 க்ட்டிணய ந�ோககி அணமநதுள்ைது. 
False (க்ோய்) என குறிககப்ட்ட அம்புககுறி S2 
க்ட்டிணய ந�ோககி அணமநதுள்ைது. S1 மற்றும் 
S2 லிருநது கவளிநயறும் அம்புககுறிகள் 
இரண்டுநம, ந்தரநக்தடுபபுககு அடுததுள்ை ஒநர 
க்ட்டிணய ந�ோககி கெல்வண்த கோைைோம்.

C S1true

false

S2

்டம் 7.4 ந்தரநக்தடுபபு கட்டுப்ோட்டு ்ோய்வு

நி்ந்தணன கூற்று (Conditional Statement)
 சிை ந�ரங்களில், நி்ந்தணன மதிபபு 
கமய் என இருககும் நிணையில் மட்டும் சிை 
கூற்றுகணை கெயைோககம் கெய்ய நவண்டிய 
சூைல் இருககைோம். அ்தவோது, நி்ந்தணன மதிபபு 
க்ோய் என இருககும் ந்ோது, கெயைோககம் 
கெய்ய எந்த ஒரு கூற்றும் இருககோது. இதுவும் 
ந்தரநக்தடுபபுக கூற்றுககு நிகரோனது ஆனோல், 
இதில் else (இல்ைோவிட்டோல்) கூற்றுகள் 
ஏதுமின்றி கோலியோக இருககும். இந்த 
வணகயோன  ந்தரநக்தடுபபு கூற்று “நி்ந்தணன 
கூற்று” என்று அணைககப்டுகி்றது.
C என்்து நி்ந்தணன, S என்்து ஒரு கூற்று 
எனில்,
if C
 S
நமநை ககோடுககப்ட்ட கூற்றுகள் “நி்ந்தணன” 
கூற்றுகள் என்று அணைககப்டுகி்றது. இது 
கீழ்கண்டவோறு கெயல்்டும்.
1. C ன் மதிபபு கமய் அல்ைது க்ோய் என 

நெோதிககும்.
2. C ன் மதிபபு கமய் எனில், S கூற்ண்ற 

கெயல்்டுததும், க்ோய் எனில், எதுவும் 
நிகைோது.

்டம் 7.5ல் நி்ந்தணன கட்டுப்ோட்டு ்ோய்ணவ 
குறிககும் ்ோய்வுப்டம் ககோடுககப்ட்டுள்ைது.

C Strue

false

்டம் 7.5 நி்ந்தணன கட்டுப்ோட்டு ்ோய்வு
எடுததுககோட்டு 7.2
 இரண்டு எண்களில் சிறிய எண்ணை 
கண்டுபிடித்தல்: a மற்றும் b என்்ற இரண்டு 
எண்கள் ககோடுககப்டுகி்றது. ந்தரநக்தடுபபு 
கூற்ண்ற ்யன்்டுததி, அவற்றில் சிறிய எண் எது 
என்்ண்த கோை நவண்டும். சிறிய எண்-ணய 
result என்்ற மோறியில் நெோமிகக நவண்டும். a 
மற்றும் b இவற்றில் சிறியது எது என்்ண்த, a ↓ b 
என்று குறிபபிட நவண்டும். (எடுததுககோட்டோக 4 
↓  2 = 2; -5 ↓ 6 = -5). சிறிய எண்ணை 
கண்டுபிடிப்்தற்கோன க�றிமுண்ற பின் வருமோறு:
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minimum (a , b)
-- inputs : a , b
-- outputs : result = a ↓ b
minimum  என்்ற இந்த க�றிமுண்ற 
கீழ்கண்டவோறு வணரயறுககப்டுகி்றது.
1. minimum(a, b)
2.     -- a, b
3.     if a < b
4.         result : = a
5.     else
6.          result = b
7.     --  result = a c b
7.2.3 Case ்குப்ோய்வு
 ந்தரநக்தடுபபு கூற்று, இரண்டு 
நி்ந்தணனகணை மட்டுநம நெோதிககும். 
இரண்டுககும் நமற்்ட்ட நி்ந்தணனகணை 
நெோதிதது, அ்தனடிப்ணடயில் கெயைோககம் 
கெய்ய Case ்குப்ோய்வு ்யன்்டுகி்றது. Case 
்குப்ோய்வு ஒரு சிககணை சிறு ்குதிகைோக 
பிரிககின்்றது. ஒவகவோரு ்குதியும் ்தனிநய 
தீரககப்டும். C1, C2 மற்றும் C3 ஆகியணவ 
நி்ந்தணனகள், S1, S2, S3 மற்றும் S4 ஆகியணவ 
கூற்றுகள் எனில், அ்தன் case ்குப்ோய்வு 
கூற்றுகள் வருமோறு:
1. case   C1
2.     S1
3. case   C2 
4.     S2
5. case   C3
6.     S3
7. else
8.     S4
 C1, C2 மற்றும் C3 ஆகிய மூன்று 
நி்ந்தணனகளும் ஒன்்றன் பின் ஒன்்றோக 
நெோதிககப்டும். மு்தைோவது நி்ந்தணனயின் 
நெோதிபபு மதிபபு, கமய் எனில், அ்தணனத 
க்தோடநது உள்ை கூற்று கெயல்்ட்டு, case 
்குப்ோய்வு கூற்று நிண்றவு க்றும். C1, C2 
மற்றும் C3யின் எந்த ஒரு நி்ந்தணன நெோதிபபு 
மதிபபும் கமய் என இல்ைோ்த நிணையில், 
்தோனணமவோக S4 கூற்று கெயல்்டும்.
1. நி்ந்தணனகள் முழுணமயோக 

வணரயறுககப்ட்டது: ஏந்தனும் ஒரு 
நி்ந்தணன கமய் என இருககும். எந்த 
ஒரு நி்ந்தணனயும் கமய் என 
இருககவில்ணை எனில், ்தோனணமவோன 
நி்ந்தணன கமய் ஆகும். 

2. க்ோதுவற்்ற நி்ந்தணனகள்: ஒநர ஒரு 
நி்ந்தணன கமய் என இருககும். 
ஒன்றுககும் நமற்்ட்ட நி்ந்தணனகள் 
கமய்யோக இருந்தோலும். Case ்குப்ோய்வு, 
மு்தைோவ்தோக இருககும் ஒநர ஒரு கமய் 
கூற்ண்ற மட்டுநம கெயல்்டுததும். மூன்று 
நி்ந்தணனகளும் க்ோதுவற்்ற்தோக 
இருந்தோல், �ோன்கு நி்ந்தணனகைோவது

1. C1
2. C2
3. C3
4. C1, C2, C3 இவற்றுள் எதுவும் 

இல்ணை
எடுததுககோட்டு 7.3 இரண்டு எண்கணை 
ஒபபிட்டு, கீழ்கோணும் கவளியீட்ணட 
்தருவ்தற்கோன க�றிமுண்ற எழுது்தல்.

compare (a, b) = { -1

0
1

if a < b
if a = b
if a > b

மு்தலில், நமற்கோண் நிணைணய a < b, a = b  
மற்றும் a > b என்்ற மூன்று முழுணமயோன 
க்ோதுவற்்ற நி்ந்தணனகைோக பிரிகக 
நவண்டும். பின்னர, case ்குப்ோய்ணவ 
்யன்்டுததி, compare( ) வணரயறுகக 
நவண்டும்.
1. compare(a, b)
2.     case a < b
3.      result := -1
4.     case a = b
5.      result := 0
6.    else -- a > b
7.      result : = 1
7.2.4 சுைற்சிக கூற்று (Iterative statement):
 C என்்ற நி்ந்தணனணய க்ோருதது, 
ஒரு கூற்ண்ற மீண்டும், மீண்டும் இயககும் 
கெயல்நுட்்ம் “சுைற்சி” எனப்டும். 
C என்்து ஒரு நி்ந்தணன, S என்்து ஒரு 
கூற்று எனில்,
while C
S
நமற்கோண் கூற்று ஒரு சுைற்சி கூற்்றோகும். இது 
பின்வருமோறு கெயல்்டும்.
1.  C என்்ற நி்ந்தணன கமய் அல்ைது க்ோய் 

என்்ண்த நெோதிககும்.
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2. C நி்ந்தணன கமய் எனில், S கூற்ண்ற 
கெயல்்டுததும். பின்னர, மீண்டும் ்டிநிணை 
1ககு திரும்பும். C நி்ந்தணன க்ோய் எனில் 
எந்த கெயலும் �ணடக்்றோது.
க்ோதுவோக, சுைற்சி கூற்றுகள் “மடககு” (Loop) 
எனப்டும். நமற்கோண் இரண்டு ் டிநிணைகளில், 
மு்தலில் C என்்ற நி்ந்தணன மதிபபு 
நெோதிககப்ட்டு, S என்்ற கூற்று, நி்ந்தணன 
மதிபபு க்ோய் என வரும் வணர க்தோடரநது 
மீண்டும், மீண்டும் இயககப்டும். C நி்ந்தணன 
மதிபபு க்ோய் என வந்தவுடன் மடககு சுைற்சி 
நிறுத்தப்டும், நமலும், கட்டுப்ோட்டு ்ோய்வு, 
சுைற்சிக கூற்றுககு கவளிநய உள்ை 
கூற்றுகணை இயககும். நி்ந்தணன C, மடககின் 
நி்ந்தணன (Loop condition) என்றும், S என்்ற 
கூற்று மடககின் உடற்்குதி (Loop body) 
என்றும் குறிபபிடப்டும்.  ஒரு முண்ற மடககின் 
நி்ந்தணன நெோதிககப்ட்டு, மடகின் 
உடற்்குதியிலுள்ை கூற்றுகள் இயககப்டுவது 
ஒரு சுைற்சி என்று அணைககப்டுகி்றது. 
நி்ந்தணன C மதிபபு க்ோய் என்்து, 
நி்ந்தணனயின் முடிவு (termination condition) 
ஆகும். 
்டம் 7.6ல் சுைற்சிக கட்டுப்ோட்டு ்ோய்வு, 
்ோய்வுப்டமோக ககோடுககப்ட்டுள்ைது. அதில், 
C என்்ற நி்ந்தணன க்ட்டி, True மற்றும் False 
எனககுறிககப்ட்ட இரண்டு கவளிநயறும் 
அம்புககுறிகணை ககோண்டுள்ைது. True என்்ற 
அம்புககுறி S க்ட்டிணய ந�ோககி சுட்டுகி்றது. 
நி்ந்தணன C கமய் எனில், S க்ட்டி இயங்கும். 
பின்னர, கட்டுப்ோட்டு ்ோய்வு C க்ட்டிககு 
திரும்பி விடும். False என குறிககப்ட்ட 
அம்புககுறி, சுைற்சி உடற்்குதிககு (புள்ளிகைோல் 
அணமககப்ட்ட க்ட்டி) கவளிநய கெல்கின்்றது. 
C நி்ந்தணன மதிபபு  க்ோய் எனில், மடககு 
முடிவுற்று, கட்டுப்ோட்டு ்ோய்வு, மடககிற்கு 
அடுதது உள்ை க்ட்டிககு கெல்லும். 

C Strue

false

்டம் 7.6 சுைற்சி கட்டுப்ோட்டு ்ோய்வு

எடுததுககோட்டு 7.4: A என்்ற எண்ணை B 
என்்ற எண்ைோல் வகுதது, ஈவு மற்றும் 
மீதிணய கைககிடுவ்தற்கோன சுைற்சி 
க�றிமுண்ற ஒன்ண்ற கட்டணமககவும். 
எடுததுககோட்டு 6.6ல் வகுககப்ட்ட க�றிமுண்ற 
திட்டததின் ்டி இந்த க�றிமுண்ற கீழ்கண்ட 
விதிகளுககு உட்்ட்ட்தோக இருகக நவண்டும்.
divide (A , B)
-- inputs: A ஒரு முழு எண் மற்றும் B ≠ 0
-- outputs : q மற்றும் r; such that A = q X  

  B+ r --
-- மற்றும் 0 ≤ r < B
 இபந்ோது, க�றிமுண்ற திட்டததின் ்டி, 
�ம்மோல் ஒரு சுைற்சி க�றிமுண்றணய 
கட்டணமகக முடியும்.
 divide (A , B)
-- inputs: A ஒரு முழு எண் மற்றும் B ≠ 0
-- outputs : q மற்றும் r; A = q X B + r மற்றும்
--   0 ≤r ≤ B
 q,r := 0, A
 while r > B
      q, r := q + 1, r - B

 ்டம் 7.1ல் இந்த க�றிமுண்றககோன 
்ோய்வுப்டம் ககோடுககப்ட்டுள்ைது.

 A மற்றும் B மோறிகளின் மதிப்ோக 
முண்றநய 22 மற்றும் 5 ணய எடுததுகககோண்டு, 
நமற்கோண் க�றிமுண்ற ்டிப்டியோக எவவோறு 
இயங்கும் என்்ண்த கோைைோம். அட்டவணை 
7.1ன் ஒவகவோரு வரிணெயும், ஒரு சுைற்சிணய 
குறிககும். நமலும், ஒரு சுைற்சியின் இறுதியில், 
நகோணவகளின் மதிபபு மற்றும் மோறிகளின் 
மதிபபு எவவோ்றோக இருககும் என்்ண்தயும் 
கோட்டும். முநண்தய சுற்றில் மோறியின் மதிபபு, 
�டபபு சுற்றின் நகோணவயின் மதிப்ோக இருப்து 
குறிபபிடத்தககது. கவளியீட்டு மோறிகைோன q 
மற்றும் r –ன் மதிபபுகள் ஒவகவோரு சுற்றிலும் 
மோறு்டுவண்த கோைைோம். உள்ளீட்டு 
மோறிகைோன A மற்றும் B யின் மதிபபு 
மோறுவதில்ணை. சுற்று 0 என்்து, மடககு 
க்தோடங்குவ்தற்கு முநண்தய மதிபபுகணை 
குறிககும். 4வது சுற்றின் இறுதியில், 
ககோடுககப்ட்ட நி்ந்தணன (r≥B) = (2≥5) 
என்்து க்ோய் என்று இருககும். அபந்ோது, (q, 
r) = (4, 2) என்்ற மதிபபுகளுடன் மடககு நிண்றவு 
க்றும்.
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அட்டவணை 7.1: divide (22,5) க�றிமுண்றயின் 
்டிப்டியோன இயககம்
சுைற்சி q q+1 r r-B A B

0 0 22 22 5
1 1 0+1 17 22-5
2 2 1 + 1 12 17-5
3 3 2+1 7 12-5
4 4 3+1 2 7-5

எடுததுககோட்டு 7.5: எடுததுககோட்டு 6.3ல் 
ககோடுககப்ட்டுள்ை, குநரோமிநைண்டில் 
்ச்நெோநதிகள் என்்ற சிககலில், இரண்டு 
வணகயோன ்ச்நெோநதிகள் ஒநர 
எண்ணிகணகயில் இருககும் என 
எடுததுகககோள்க. இரண்டு வணகயோன 
்ச்நெோநதிகளும் ெநதிககும் ந்ோது, மூன்்றோவது 
வணகயோன ்ச்நெோநதியின் நி்றததிற்கு 
மோறுவ்தற்கோன வோய்பபுகணை ஏற்்டுததும் 
ெநதிபபுகணை ஏற்்ோடு கெய்வ்தற்கோன 
க�றிமுண்ற ஒன்ண்ற எழுது்தல். முடிவில் 
அணனதது ்ச்நெோநதிகளும் ஒநர நி்றததில் 
இருகக நவண்டும். 
்ச்நெோநதிகளின் எண்ணிகணகணய a, b, c 
என்்ற மூன்று மோறிகளில் குறிபபிடைோம். 
அவற்றின் க்தோடகக மதிபபுகள் முண்றநய A, B, 
C என்க. a = b என்்து உள்ளீடு எனில், a = b = 0 
மற்றும் c = A + B + C என்்து கவளியீடோக 
இருகக நவண்டும். இந்த க�றிமுண்றககு 
monochromatize என்று க்யரிடைோம். இந்த 
க�றிமுண்ற திட்டம் வருமோறு:
 monochromatize(a, b, c)
 -- inputs: a=A, b=B, c=C, a=b
 -- outputs : a = b = 0 , c = A+B+C
 ஒவகவோரு சுைற்சியிலும், ஒநர 
எண்ணிகணகயிைோன இரண்டு வணகயோன, 
்ச்நெோநதிகள் ெநதிததுகககோள்ளும்ந்ோது, 
அணவ அவற்றின் நி்றதண்த மூன்்றோவது 
வணகயோன ்ச்நெோநதியின் நி்றததிற்கு 
மோற்றிகககோள்ளும். 
எடுததுககோட்டோக, A, B, C = 4, 4, 6 எனில், 
அவற்றின் க்தோடரச்சியோன ெநதிபபின் முடிவு 
பினவருமோறு அணமயும்.
அட்டவணை 7.2: ஒநர எண்ணிகணகயில் 
உள்ை இரண்டு வணகயோன 
்ச்நெோநதிகளுககிணடயோன  க்தோடர ெநதிபபு

சுைற்சி a b c
0 4 4 6
1 3 3 8
2 2 2 10
3 1 1 12
4 0 0 14

 ஒவகவோரு ெநதிபபிலும், a மற்றும் bயின் 
மதிபபுகளில் 1 குண்றயும் மற்றும் c மதிபபு 2 
அதிகரிககும். இ்தன் தீரணவ, சுைற்சி 
க�றிமுண்றயில் குறிபபிடைோம். 
monochromatize(a, b, c)
 -- inputs: a=A, b=B, c=C, a=b
 -- outputs: a = b = 0, c = A+B+C
  while a > 0
   a, b, c := a-1, b-1, c+2
்டம் 7.7ல் இந்த க�றிமுண்ற ்ோய்வுப்டமோக 
ககோடுககப்ட்டுள்ைது.

a,b,c

a, b, c,: = a-1, b-1, c+2a > 0
True

False
a= b = 0, c = A + B + C

a=b, a=A, b=B, c=C

a,b,c

்டம் 7.7: monochromatize க�றிமுண்ற
7.3 பிரிபபு (Decomposition)

 ஒரு க்ரிய சிககணை, ்ை சிறிய, 
நிரவகிககக கூடிய சிககல்கைோக பிரிககும் கெயல்,  
`பிரிபபு’ எனப்டும். இது சிககணைத தீரககும் 
க்தோடகக கெயல்நுட்்மோகும். பிரிககப்டும் சிறிய 
சிககல்கள் தீரககப்ட்டு, மீண்டும் 
ஒன்றிணைககப்ட்டு, முழுணமயோன தீரணவக 
கோைமுடியும். க்ரும்்ோலும், சிககல்கள்  ஒரு 
முண்றயோன அணமப்ோக இருககும். அவவோறு ஒரு 
முண்றயோன அணமப்ோக உள்ை சிககல்கள், சிறிய 
சிககல்கைோக பிரிககப்டும். பின்னர, ஒவகவோரு 
சிறிய ்குதியும், ்ை நுண்ணிய ்குதிகைோக 
பிரிககப்ட்டு, தீரககப்ட்டு, ஒன்றிணைககப்ட்டு, 
முழு சிககலுககும் தீரவு கோைப்டும்.
7.3.1. கமருநகற்்றம் (Refinement)
 ஒரு க்ரிய சிககல், ் ை சிறிய சிககல்கைோக 
பிரிககப்ட்ட பின்னர, ஒவகவோரு சிறிய சிககல் 
கூறுகளும் நமலும், இதுநவ கமருநகற்்றப்டும் 
எனப்டும். 
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1. ஒவகவோரு சிறிய சிககல்களும் ்ை 
நுண்ணிய ் டிநிணையோக விரிவோககப்டும். 
பின்னர, அந்த ஒவகவோரு நுண்ணிய 
்டிநிணையும், நமலும் ்ை ்டிநிணைகளில் 
விரிவோககம் கெய்யப்டும். கமருநகற்்றம் 

2. சிறிய சிககல் கூறுகணை அருவமோககவும் 
முடியும். ஒவகவோரு சிறிய சிககல் 
கூறுகளும் உள்ளீடு மற்றும் கவளியீட்ணட 
ககோண்டிருககும். க்ரிய சிககணை தீரககும் 
ந்ோது, ஒவகவோரு சிறிய சிககல் கூறுகளின் 
விவரககுறிபண் க்தரிநதுணவததுக 
ககோண்டோநை ந்ோதும். அந்த சிறிய சிககல் 
கூறு எவவோறு சிககணை தீரககி்றது 
என்்ண்த க்தரிநது ணவததிருகக 
நவண்டிய அவசியமில்ணை.

எடுததுககோட்டு 7.6: கோணையில் ் ள்ளிககு கெல்ை 
்தயோரோகும் மோைவரின் கெயல்கணை கீழ் 
உள்ைவோறு எழு்தைோம்.
1 ்ள்ளிககுத ்தயோரோகு்தல்
  இந்த கெயணை நமலும், சிை சிறிய 

்குதிகைோக பிரிககைோம்
1 கோணை சிற்றுண்டி உண்ணு்தல்
2 சீருணட அணி்தல்
3 வீட்ணட விட்டு கிைம்பு்தல்
  இதில் ஒரு கெயணை நமலும் விரிவோன 

க்தோடர கெயைோக கமருநகற்்றைோம்.
1 கோணை சிற்றுண்டி உண்ணு்தல்
2 இட்லி உண்ணு்தல்
3 முட்ணட உண்ணு்தல்
4 வோணைப்ைம் உண்ணு்தல்
  "சீருணட அணி்தல்" என்்ற கெயல், 

பின்வருமோறு விரிவோககப்டுகி்றது.
1 சீருணட அணி்தல்
2 நீை நி்ற ஆணட உடுதது்தல்
3 ெோகஸ் மற்றும் ஷீ அணி்தல்
4 அணடயோை அட்ணட அணி்தல்
மற்றும் “வீட்ணட விட்டு கிைம்பு்தல்” பின்வருமோறு 
விவரிககப்டுகி்றது.
1 வீட்ணட விட்டு கிைம்பு்தல்
2 மிதிவண்டிணய கவளிநய எடுத்தல்
3 மிதிவண்டிணய ஓட்டு்தல்
ஒட்டு கமோத்தமோக "்ள்ளிககு ்தயோரோகு்தல்" 
என்்ற கெயல்்ோடு பின்வருமோறு 
கமருநகற்்றப்டுகி்றது.
1  கோணை சிற்றுண்டி உண்ணு்தல்
2  இட்லி உண்ணு்தல்
3  முட்ணட உண்ணு்தல்
4  வோணைப்ைம் உண்ணு்தல்

5 
6  சீருணட அணி்தல்
7  நீை நி்ற ஆணட உடுதது்தல்
8  ெோகஸ் மற்றும் ஷீ அணி்தல்
9  அணடயோை அட்ணட அணி்தல்
10
11  வீட்ணட விட்டு கிைம்பு்தல்
12  மிதிவண்டிணய கவளிநய எடுத்தல்
13  மிதிவண்டிணய ஓட்டு்தல்
 கமருநகற்்றம் என்்து, கெயல்முண்றகணை 
வரிணெ்டுதது்தல் மட்டுமல்ை. சூழ்நிணைககு ஏற்் 
மோைவர எப்டி �டநதுககோள்ைநவண்டும் 
என்்தும் ஆகும். எவவோறு கோணை சிற்றுண்டி 
உண்ை நவண்டும் என்்து அவருணடய 
அைணவயும், உைவு நமணெயின் மீது என்ன 
உள்ைது என்்ண்தயும் எந்த ஆணடணய அணிய 
நவண்டும் என்்து வோரததின் �ோட்கணையும், 
க்ோறுததுள்ைது நி்ந்தணன மற்றும் சுைற்சி 
கூற்றுகணை ்யன்்டுததி, சூழ்நிணைககு ஏற்் 
�மது �டவடிகணககணை கமருநகற்்ற முடியும்.
1 கோணை சிற்றுண்டி உண்ணு்தல்
2 ்சி இருந்தோல், நமணையில் இட்லி இருககும்
3 இட்லி உண்ணு்தல்
4 ்சி இருந்தோல், நமணையில் முட்ணட 

இருககும்
5 முட்ணட உண்ணு்தல்
6 ்சி இருந்தோல், நமணையில் வோணைப்ைம் 

இருககும்
7 வோணைப்ைம் உண்ணுங்கள்
8
8 சீருணட அணி்தல்
10  பு்தன் கிைணம எனில்
11  நீை நி்ற ஆணட அணி்தல்
12  இல்ணைநயல்
13 கவண்ணி்ற ஆணட அணி்தல்
14 ெோகஸ் மற்றும் ஷீ அணி்தல்
15 அணடயோை அட்ணட அணி்தல்
16
17 வீட்ணட விட்டு கிைம்பு்தல்
18 மிதிவண்டிணய கவளிநய எடுத்தல்
19 மிதிவண்டிணய ஓட்டு்தல்
“இட்லி உண்ணு்தல்” என்்ற கெயல், சுைற்சி 
கெயல்முண்றயோல் நமலும், கமருநகற்்றப்டும்.
1 இட்லி உண்ணு்தல்
2 ்தட்டில் இட்லிகணை ணவத்தல்
3 ெட்டினி நெரத்தல்
4 ்தட்டில் இட்லி இருககும் வணர
5 இட்லி உண்ணு்தல்
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்டம் 7.8ல் “்ள்ளிககு ்தயோரோகு்தல்”  என்்ற கெயல் எவவோறு கமருநகற்்றப்டுகி்றது என்்ண்த 
கோைைோம்.

ஒட்டு கமோத்தமோக விரிவோன
கோணை 

சிற்றுண்டி 
உண்ணு்தல்

சீருணட அணி்தல்

வீட்ணடவிட்டு 
கிைம்பு்தல்

இட்லி உண்ணு்தல்

முட்ணட  உண்ணு்தல்

ெோகஸ் மற்றும் ஷீ அணி்தல்

அணடயோை அட்ணட அணி்தல்

மிதிவண்டிணய கவளிநய எடுத்தல்

மிதிவண்டிணய ஓட்டு்தல்

்தட்டில் இட்லிணய ணவத்தல்

ெட்டினி நெரத்தல்

இட்லி உண்ணு்தல்

இட்லி உண்ணு்தல்

இட்லி உண்ணு்தல்
வோணைப்ைம் உண்ணு்தல்

நீை நி்ற ஆணட அணி்தல்

மிக விரிவோன

்டம் 7.8 ்ல்நவறு நிணைத ்தகவல்கணை கமருநகற்று்தல்
்டம் 7.9ல் “கோணை சிற்றுண்டி உண்ணு்தல்” என்்ற கெயல் ்ோய்வுப்டமோக ்தரப்ட்டுள்ைது.

Enter

Put idlis 
on plate

hungry 
and 

idlis on 
table

true

false

Exit

Add 
chutney

Idli in 
plate?

Eat a bite 
of idli

false

false

Eat 
bananas

Eat eggs

true

false

true

true

hungry 
and 

eggs on 
table

hungry 
and 

bananas 
on table

்டம் 7.9 கோணை சிற்றுண்டி உண்ணு்தல் 
்ோய்வுப்டம்

குறிபபு: இந்த ்ோய்வுப ்டம் கமருநகற்்றததின் 
்டிநிணை அணமபண் கோட்டவில்ணை.

7.3.2 கெயற்கூறு (Functions)
 க�றிமுண்ற ெோர சிககல், ்ை சிறிய 
சிககல்கைோக பிரிககப்ட்டு, அணவ 
அருவமோககப்டுவது, கெயற்கூறுகள் ஆகும். ஒரு 
கெயற்கூறு ஒரு துணை க�றிமுண்ற ஆகும். ஒரு 
முழுணமயோன க�றிமுண்றணயப ந்ோன்று, 
கெயற்கூறும் உள்ளீடு மற்றும் கவளியீடு 
க்ற்றுள்ைது.

 

மு்தன்ணம 
க�றிமுண்ற

கெயற்கூறு 
(துணை 

க�றிமுண்ற)

உள்ளீடு

கவளியீடு
்டம் 7.10 கெயற்கூறு வணரயண்ற

 ஒரு கெயற்கூறு, மு்தன்ணம 
க�றிமுண்றயில் ்யன்்டுத்தப்டுவ்தற்கு, அந்த 
கெயற்கூறின் விவரககுறிபபுகைோன, கெயற்கூறு 
க்யர, உள்ளீடு மற்றும் கவளியீடு ந்ோன்்றவற்ண்ற 
க்தரிநது ணவததிருத்தல் நவண்டும். 
கெயற்கூறுககு அனுப்ப்டும் உள்ளீடு ,குறிபபிட்ட 
்ண்புககூறுகணையும், கெயற்கூறின் 
கவளியீடோனது உள்ளீடு- கவளியீடு 
உ்றவுநிணைணயயும்  திருபதி கெய்கி்ற்தோ 
என்்ண்தயும் ் யனர அறிநதிருத்தல் அவசியமோகும். 
அ்தோவது கெயற்கூறின் கெயல்்ோடு ்ற்றி ்யனர 
அறிநதிருத்தல் அவசியமோகும். அது கெயல்்டும் 
வி்தம் ்ற்றி க்தரிநதிருகக நவண்டியதில்ணை.
 ஒருவர க�றிமுண்றணய ்யன்்டுததி, 
கெயற்கூற்ண்ற கெயல்்டுத்த முடியும். 
கெயற்கூற்ண்ற கெயல்்டுத்த ்யன்்டும் 
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க�றிமுண்ற ் ற்றி, அச்கெயற்கூண்ற ் யன்்டுததும் 
்யனர க்தரிநது ணவததிருகக நவண்டிய 
அவசியமில்ணை. அது ்யனரிடமிருநது 
மண்றககப்ட்டுள்ைது. ஒரு கெயற்கூறு 
்யன்்டுத்தப்டும் ந்ோது அது எவவோறு 
கெயல்்டுகி்றது என்்து ்ற்றி ்யனருககு 
க்தரிநதிருகக நவண்டிய அவசியமில்ணை. 
 ஒரு கெயற்கூற்ண்ற கெயல்்டுத்தப 
்யன்்டுத்தப்டும், க�றிமுண்ற அ்தற்ககன 
்தனித்த, கெோந்த மோறிகணை ்ரோமரிககும். இந்த 
மோறிகள், அந்த குறிபபிட்ட கெயல்கூற்றில் மட்டுநம 
விணனபுரியும் ஒரு உள்ைணமந்த 
்தன்ணமயுணடயது. அது ்யனரின் 
்ோரணவயிலிருநது மண்றககப்ட்டுள்ைது. அ்தன் 
விணைவோக, ் யனர ஒரு சிை மோறிகணை மட்டுநம 
மு்தன்ணம க�றிமுண்றயில் ்ரோமரித்தோல் 
ந்ோதுமோனது. அது, மு்தன்ணம க�றிமுண்றணய 
குைப்நிணையிருநது கோககும்.
எடுததுககோட்டு 7:2
ககோடுககப்ட்ட a, b, c என்்ற மூன்று ்ககங்களில், 
c என்்ற நீண்ட ்ககதண்தயுணடய ஒரு 
முகநகோைம், வைது நகோை முகநகோைமோ 
(Right angled triangle) என்்ண்த கோணும் சிககல் 
ஒன்று ்தரப்ட்டுள்ைது. 
ஒரு முகநகோைம், வைது நகோை முகநகோைமோக 
இருகக நவண்டுகமனில், 
c2 = a2 + b2 என்று இருககநவண்டும்.
இந்த சிககணைத தீரகக, square ( ) என்்ற 
கெயற்கூறு, கீழ்கண்டவோறு குறிபபிடப்ட 
நவண்டும். 

square(y)
-- inputs : y
-- outputs : y2

 ககோடுககப்ட்ட முகநகோைம், வைது 
நகோை முகநகோைமோ? என நெோதிகக, நமற்கோண் 
கெயற்கூற்ண்ற, மூன்று முண்ற ்யன்்டுத்த 
நவண்டும். square ( ) கெயற்கூறு ஒரு “கருபபு க்ட்டி” 
ஆகும். இந்த square ( ) என்்ற கெயற்கூறு எவவோறு 
கைககிடுகி்றது என்்ண்த ்ற்றி, இ்தணன 
்யன்்டுதது்வர க்தரிநதிருகக நவண்டியதில்ணை. 
இந்த கெயற்கூறின் விவரககுறிபண  ் மட்டும் 
க்தரிநதுககோண்டோல் ந்ோதுமோன்தோகும்.

y

Algorithm

y2

்டம் 7.11: square கெயற்கூறு
1  right_angled(a, b, c)
2 -- inputs: c ≥ a, c ≥ b
3 -- outputs: result = true if c2 = a2 + b2;
4 --     result = false , otherwise
5 if square (c) = square (a) + square (b)
6     result := true
7 else
8     result := false

நிணனவில் ககோள்க

• க்தோடர கூற்றுகள், ந்தரநக்தடுபபுக கூற்றுகள் 
மற்றும் சுைற்சிக கட்டுப்ோட்டு கூற்றுகணை 
இணைதது உருவோககப்டும் கூற்றுகள் 
“கூட்டுக கூற்றுகள்” எனப்டும்.

• கட்டுப்ோட்டு மோறியின் மதிபண் க்ோருதது, 
ஒரு நி்ந்தணனயின் மதிபபு கமய் அல்ைது 
க்ோய் என இருககைோம். 

• ககோடுககப்டும் நி்ந்தணனகளின் மதிபண்  
க்ோருதது, ஒரு ந்தரநக்தடுபபு கூற்று, 
இரண்டு ந்தரவுகளில் ஏந்தனும் ஒன்ண்ற 
கெயல்்டுததும்.

• ககோடுககப்டும் நி்ந்தணன மோறியின் மதிபபு 
கமய் என இருந்தோல் மட்டுநம, நி்ந்தணனக 
கூற்று இயககப்டும். இல்ணைகயனில் 
எதுவும் இயககப்டோது

• ககோடுககப்டும் நி்ந்தணன மோறியின் மதிபபு 
கமய் என இருககும் வணர, ஒரு சுைற்சிக கூற்று 
அ்தனுள் ்தரப்ட்டுள்ை கூற்றுகணை, மீண்டும், 
மீண்டும் கெயல்்டுததிகககோண்டிருககும்.

• நிரைோகக கமோழி, ந்ோலிக குறிமுண்ற, 

்ோய்வுப்டம் ஆகியணவ ஒரு க�றிமுண்றணய 
விவரிககும் குறியீட்டு முண்றகைோகும்.

• ஒரு சிககலுககு தீரவு கோணுவ்தற்கோக, 
அ்தணன ்ை சிறிய சிககல்கைோக பிரிப்து, 
“பிரித்தல்” எனப்டும். அவவோறு, சிறிய 
சிககல்கைோக பிரிககப்டு்ணவ, பின்னர 
முழுணமயோன்தோக ஒன்றிணைககப்டும்.

• ஒரு கெயற்கூறு என்்து, அருவமோககப்ட்ட 
ஒரு துணை நிரல் ஆகும். இது, உள்ளீட்ணட 
க்ற்று, கவளியீட்ணட  கோட்டப ் யன்்டுகி்றது.

• ஒரு கெயற்கூற்ண்ற ்யன்்டுதது்வர, 
அது என்ன கெய்யும் என்்ண்த மட்டும் 
அறிநதிருந்தோல் ந்ோதுமோனது. அது எவவோறு 
கெயல்்டுகி்றது என்்ண்த  அறிநதிருகக 
நவண்டிய அவசியமில்ணை.

• கமருநகற்்றததில், உயரநிணையில் 
க்தோடங்கப்டும் விவரககுறிபபின் ஒவகவோரு 
கூற்றும், க்தோடரச்சியோக, அதிக ்தகவல்கணைக 
ககோண்ட ்ை க்தோடர நிணை கூற்றுகளில் 
விவரிககப்டும்.
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மதிபபீடு

்குதி அ

1. மதிபபிருத்தலுககு முன், u, v 
= 5  ,10 எனில், 
ககோடுககப்ட்டுள்ை க்தோடர 
மதிபபிருத்தலுககு பின், u  
மற்றும் v மோறிகள் க்றும் 
மதிபபு என்ன?

1 u := v
2 v := u
 (அ) u, v = 5, 5  (ஆ) u, v = 10, 5
 (இ) u, v = 5, 10  (ஈ) u, v = 10, 10
2. மதிபபிருத்தலுககு பி்றகு, வரிணெ எண் 

3ககோன கீழ்கண்ட எந்த ்ண்புககூறு கமய்?
 1  -- i, j = 0
 2  i , j := i+1 , j -1
 3  -- ?
 (அ) i+j > 0   (ஆ) i+j < 0 
 (இ) i+j = 0   (ஈ) i = j

3. C1 என்்து க்ோய் மற்றும் C2 என்்து கமய் 
எனில், இயககப்டும் கூட்டு கூற்று எது?

 1  if C1
 2   S1
 3  else
 4   if C2
 5      S2
 6   else
 7     S3
 (அ) S1   (ஆ) S2    

(இ) S3    (ஈ) இவற்றில் 
ஏதுமில்ணை

4. மடககிற்கு முன்னர, C க்ோய் எனில், 
கட்டுப்ோட்டு ் ோய்வு எ்தன் வழியும் இயங்கும்?

 1  S1
 2   while C
 3   S2
 4  S3
 (அ) S1; S3  (ஆ) S1;S2;S3
 (இ) S1;S2;S2;S3 (ஈ) S1;S2;S2;S2;S3

5. C கமய் எனில், ககோடுககப்ட்ட ்ோய்வு ்டங்கள் இரண்டிலும், S1 இயங்கும் ஆனோல், S2 எதில் 
இயங்கும்?  

 

C S1true

false

S2

     

C S1true

false

S2

 (அ) 1ல் மட்டும் (ஆ) 2ல் மட்டும்  (இ) 1 மற்றும் 2  (ஈ) 1ம் இல்ணை 2ம் இல்ணை

6. கீழ்கோணும் மடககு எத்தணன முண்ற 
இயங்கும்? 

 i := 0
 while i ≠ 5
 i := i + 1
 (அ) 4    (ஆ) 5 
 (இ) 6    (ஈ) 0

்குதி – ஆ
குறுவினோககள்
1. ஒரு நி்ந்தணன மற்றும் கூற்று – 

நவறு்டுததுக.
2. நி்ந்தணனக கூற்றுககு ஒரு ்ோய்வுப ்டம் 

வணரக.
3.  நி்ந்தணனக கூற்று மற்றும் சுைற்சிக கூற்று 

இரண்டுநம, ஒரு நி்ந்தணன மற்றும் 
கெயல்்டு கூற்ண்ற க்ற்றிருககி்றது எனில், 
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அணவ எவவோறு நவறு்டுகி்றது.
4. ஒரு க�றிமுண்றககும், நிரலுககும் உள்ை 

நவறு்ோடு என்ன?
5. கெயற்கூறு அருவமோககம் என்்றோல் என்ன?
6. ஒரு கூற்று எவவோறு கமருநகற்்றப்டுகி்றது?

்குதி – இ
சிறுவினோககள்
1. ககோடுககப்ட்டுள்ை இரண்டு ்ோய்வு 

்டங்களுககும், ந்ோலிக குறிமுண்ற எழுதுக.

C S1true

false

S2

  

C S1true

false

S2

 (1)     (2)
2. ககோடுககப்ட்டுள்ை க�றிமுண்ற வரிணெ 

எண் 2ல், C க்ோய் எனில், அ்தன் கட்டுப்ோட்டு 
்ோய்ணவ கோண்க.

 1  S1
 2  -- C is false
 3  if C
 4   S2
 5  else
 6   S3
 7  S4
3. Case ்குப்ோய்வு என்்றோல் என்ன?
4. ந்தரநக்தடுபபுக கூற்றுகணைப ்யன்்டுததி, 

மூன்று case ்குப்ோய்வுககு, ்ோய்வுப்டம் 
ஒன்ண்ற வணரக.

5. ஒரு எண்ணை, ககோடுககப்ட்டுள்ை 
இரண்டு நவறு்ட்ட வழிகளில், 
இரட்டிப்ோககும் கெயற்கூறு ஒன்ண்ற 
வணரயறு. (1) n + n, (2) 2 × n.

்குதி – ஈ
க�டுவினோககள்
1.  A மற்றும் B எனக குறிககப்ட்டுள்ை இரண்டு 

கண்ைோடிக குவணைகள் உள்ைது. அதில், 
A என்று குறிககப்ட்ட குவணை முழுவதும் 
ஆபபிள் ்ோைமும், B என்று குறிககப்ட்ட 
குவணை முழுவதும் திரோட்ணெ ்ோைமும் 
ணவககப்ட்டுள்ைது. இபந்ோது, A மற்றும் B 
குவணைகளில் உள்ை ்ோைங்கணை 

ஒன்றிலிருநது, மற்க்றோன்றுககு மோற்றும் 
விவரககுறிபபு ஒன்ண்ற எழுதுக. மற்றும் 
விவரககுறிபபில் ஏற்றுகககோள்ளும் 
வணகயில், க்தோடர மதிபபிருதது 
கூற்றுகணையும் எழுதுக.

2.  கீநை ககோடுககப்ட்டுள்ை A, B மற்றும் C  
மோறிகளின் மதிபபுகணை ஒன்றிலிருநது, 
மற்க்றோன்றுககு சுைற்சியோக மோற்றும் 
விவரககுறிபபு மற்றும் க�றிமுண்றணய 
கட்டணமககவும். அம்புககுறியிடப்ட்டுள்ை்டி, 
B மோறிககோன மதிபபு A மோறியிலிருநதும், C 
மோறிககோன மதிபபு B மோறிலிருநதும், A 
மோறிககோன மதிபபு C மோறியிலிருநதும் 
க்்றப்டும்.

 

A B C

3.  முண்றநய 5 ,8 மற்றும் 3 லிட்டர ககோள்ைைவு 
ககோண்ட மூன்று கண்ைோடி குடுணவகணை 
்தரப்டுகி்றது. அதில், 8லிட்டர குடுணவயில் 
எண்ணைய் நிரம்பியுள்ைது. மற்்ற இரண்டு 
குடுணவகளும் கோலியோக உள்ைன. 8லிட்டர 
குடுணவயிலுள்ை எண்ணைணய இரண்டு 
ெம அைவோக பிரிககவும். க்ோருத்தமோன 
மோறிகளில், இந்த கெயல் நிணைணய 
குறிபபிடுக. இந்த கெயல்நிணையின் க்தோடகக 
மற்றும் இறுதி நிணை என்ன? மதிபபிருத்தல் 
மூைமோக, ஒரு குடுணவயிலிருநது, மற்க்றோரு 
குடுணவககு மோற்்றம் கெய்யும் மோதிரிணய 
உருவோககு. இறுதிநிணைணய 
க்றுவ்தற்கோன க்தோடர மதிபபிருதது 
கூற்றுகணை எழுதுக.

4. factorial(4) என்்ற கெயற்கூற்றின் 
க�றிமுண்றயின் ்டிப்டியோன இயககதண்த 
கணிககவும்.

 factorial (n)
  -- inputs : n is an integer , n ≥ 0
  -- outputs : f = n!
   f , i := 1 , 1
    while i ≤ n
    f , i := f × i , i + 1
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் ்:

இந்தப்ோடப ் குதியைக கற்றபின்,மோணவரகள்
• ந�றிமுய்ற நுட்ஙகளில் 

்ைன்்டுத்தப்டும் மறறும் மோற்றமிலி 
கருததுருககயை அறிநது நகோள்ளு்தல்.

• சுழறசி மறறும் ்தறசுழறசி நெைல்்ோடுகளில் 
ந�றிமுய்ற நுட்ஙகயைப 
்ைன்்டுதது்தல்.

    ஒநே நெையைப ்ைமுய்ற மீண்டும் 
மீண்டும் நெயவதின் மூைம், ் ை சிககல்கயைத 
தீரகக முடியும். சுழறசியும், ்தறசுழறசியும் ஒநே 
நெையை மீண்டும் மீண்டும் 
நெைல்்டுததுவ்தறகோன ந�றிமுய்ற 
வடிவயமபபு நுட்ஙகைோகும். ஒநே நெையை 
மீண்டும் மீண்டும் நெயவ்தோல் என்ன ்ைன்? 
நெைல்்டுத்தப்டும் நெைல் ஒநே நெைைோக 
இருந்தோலும், நெைல்்டுத்தப்டும் நியை ஒநே 
நியைைன்று. ஒவநவோருமுய்றயும் �ோம் ஒரு 
நெையைச் நெைல்்டுததும்ந்ோதும், நியை 
மோறிகநகோண்நடயிருககி்றது. எனநவ, ஒநே 
நெைல்்தோன் மீண்டும் மீண்டும் 
நெைல்்டுத்தப்டுகி்றது. ஆனோல், அது 
நவவநவறு நியைகளில் 
நெைல்்டுத்தப்டுகி்றது. இந்த நெைல்முய்ற 
இவவோறு ந்தோடரநது �யடந்றுவதின் 
வியைவோக �ோம் விரும்புகி்ற உள்ளீடு - 
நவளியீடயடப ந்்றத்தகக வி்தததில் நியை 
மோறிகநகோண்நடயிருககும்.
சுழறசி(iteration) : 
 சுழறசியில்,  மடககின் நி்ந்தயன நமய 
என  இருககும் வயே மடககின் உடற்குதி 
மீண்டும் மீண்டும் நெைல்்டுத்தப்டுகி்றது. 
ஒவநவோரு முய்றயும் மடககின் உடற்குதி 
நெைல்்டுத்தப்டும்ந்ோது, மோறிகளின் மதிபபு 
மோறிகநகோண்நடயிருககும். இருபபினும், 
மடககின் உடற்குதி 
ந ெ ை ல் ் டு த ்த ப ் டு ம் ந ் ோ து ம் , 
மோறிகளுககியடநைைோன ஒரு ்ண்பு மோ்றோமல் 

இருககும். மோ்றோ்த இந்த ்ண்ந் மடககு 
மோற்றமிலி (Invariant)  என்்றயழககப்டுகி்றது.  
ந�றிமுய்றகயை அயமப்்தறகும், அ்தறகோன 
நி்ந்தயனகயை அயமப்்தறகும், 
விைககுவ்தறகும் மடககு மோற்றமிலி 
இன்றிையமைோ்தது.

உஙகளுககு ந்தரியுமோ?

E. W. டிஜிகஸ்திேோ, 
கணிபந்ோறி அறிவிைல் 
துய்றயின் மிகவும் 
ந ெ ல் வ ோ க கு மி க க 
முன்நனோடிகளில் ஒருவர. 
நிேைோகக நமோழி 
வடிவயமபபு, இைகக 
அயமபபு மறறும் நிேல் 

வடிவயமபபு ந்ோன்்ற ்ல்நவறு துய்றகளில் 
்தனது ்ஙகளிபய் வழஙகியுள்ைோர. 
நமன்ந்ோருள் ந்ோறியிைல் (Software 
Engineering) துய்றயின் அடிப்யட 
நுட்மோன, “கடடயமககப்டட நிேைோககம்” 
(Strucutred Programming) என்்ய்த 
அறிமுகம் நெயதுள்ைோர. கணிபந்ோறி 
அறிவிைல் துய்றயில், இவரின் மிக உைரந்த 
நெயவயை  ்ோேோடடி,1972ம் ஆண்டில், ACM 
Turing விருது வழஙகப்டடது. 
“வோனிைல் ந்தோயைந�ோககிகயை மடடுநம 
குறிப்்தல்ை என்்ய்தப ந்ோை, கணிபந்ோறி 
அறிவிைல், கணிபந்ோறிகயை மடடுநம 
குறிப்்தல்ை” - E. W. டிஜிகஸ்திேோ. 

்தறசுழறசி(Recursion): 
 ்தறசுழறசி, சுழறசிநைோடு ந�ருஙகிை 
ந்தோடரபுயடை மறந்றோரு ந�றிமுய்ற 
வடிவயமபபு நுட்மோகும். ஆனோல், இது 
சுழறசியை விட  ் ைம்வோயந்தது. நகோடுககப்டட 

சுழறசியும், ்தறசுழறசியும்

்ோடம் 8அைகு II ந�றிமுய்றெோர சிககல் 
தீரவு 
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உள்ளீடடின் ஒரு ்குதியைப ்ைன்்டுததி 
சிககயைத தீரதது, அந்த தீரவிலிருநது மூை 
சிககலுககோன தீரயவ உருவோககுவது 
“்தறசுழறசி” நுட்மோகும்.

8.1  மோற்றமிலி (Invariant)
எடுததுககோடடு 8.1.
ந்தோடகக நியையில் (u, v) = (20, 15) என்று 
இருககும்ந்ோது, பின்வரும் மதிபபிருத்தலில் 
நெைல்்டுத்தப்டுகி்றது என்று 
யவததுகநகோள்நவோம்.
 -- before u, v = 20, 15 
 u, v = u + 5, v - 5 
 -- after   u, v = 25,10 
மதிபபிருத்தலின் முடிவில், (u, v = 20, 15)  என  
இருககும். ஆனோல்,  u + v   என்்ற நெைல்கூறின் 
மதிபய்ப ்றறி நீவீர உறறுந�ோககுவது 
என்ன?
 -- before   
 u + v = 20 + 15 = 35
 -- after 
 u + v = 25 + 10 = 35
மதிபபிருத்தலில் u+v யின் மதிபபு மோற்றம் 
ந்்றவில்யை. u+v மதிபபிருத்தல் என 
அயழககிந்றோம். இந்த மோ்றோக நகோயவயை 
மதிபபிருத்தலின் ந்தோடககததிலும் இறுதியிலும் 
முன்னும் பின்னும் பின்வருமோறு குறிபபிடைோம்.
 -- before : u + v = 35 
 u, v = u + 5, v - 5 
 -- after: u+v = 35
u + v ஒரு மோற்றமிலி என்று அயழககைோம். u + 
v யின் மதிபபு எபந்ோதும் 35 ஆகநவ u + v = 35 
என்்தும் ஒரு மோற்றமிலி எனக கூ்றைோம். 
ஏநனனில், மதிபபிருத்தலின் ந்தோடககததிலும், 
இறுதியிலும் அ்தன் மதிபபு ‘நமய’ என்ந்ற 
இருககி்றது. 
எடுததுககோடடு 8.2:
ந்தோடகக நியையில், (p, c = 10, 9) என்று 
எடுததுகநகோண்டு, பின்வரும் மதிபபிருத்தயை 
நெைல்்டுததினோல், மதிபபிருத்தலின் 
இறுதியின் (p, c) = (11, 10) என இருககும். 
 -- before p, c = 10, 9
 p, c := p + 1, c + 1
 -- after p, c = 11, 10  
நமறகோண் ந�றிமுய்றயில் ஒரு மோற்றமிலியை 
கண்டுபிடிகக முடிகி்ற்தோ? மதிபபிருத்தலின் 

ந்தோடககததிலும், இறுதியிலும் p – c யின் 
மதிபபு என்ன? 
ந்தோடககததில் p – c = 10 – 9 = 1 
இறுதியில் p – c = 11 – 10 = 1 
எனநவ, p – c = 1 என்்து ஒரு மோற்றமிலி 
என்று கோண்கிந்றோம். 
ந்ோதுவோக,  மோறிகைோைோன ஒரு நகோயவ, 
மதிபபிருத்தலின் ந்தோடககததிலும், இறுதியிலும் 
ஒநே மதிபபுயடை்தோக இருந்தோல், அந்த நகோயவ 
மதிபபிருத்தலின் மோற்றமிலி எனப்டும். p (u, v) 
என்்து u மறறும் v என்்ற மதிபபுகயையுயடை 
ஒரு நகோயவ என்க. uககு ்திைோக e1யையும், 
vககு ்திைோக e2யவயும் ஒநே ந�ேததில் இடம் 
மோற்றம் நெயயும் ந்ோது கியடககும் நகோயவயை
p(u, v) [u, v := e1, e2] என்று எழுதுகிந்றோம்.  
p(u, v) [u, v := e1, e2] = p(u, v) என்்து 
நமயநைனில் p(u, v)  என்்து u, v := e1, e2 
என்்ற மதிபபிருத்தலின் மோற்றமிலி ஆகும்.
எடுததுககோடடு 8.3
p - c என்்து p, c := p + 1, c +1 மோற்றமிலி என்்து 
கோண்பி.
p (p, c) = p - c என்க.
எனில், p (p, c) [p, c := p + 1, c + 1] 
= p - c [p, c := p + 1, c + 1] 
= (p + 1) - (c + 1) 
= p - c  
= p (p, c) 
(p - c) [p, c := p + 1, c + 1] = p - c என்்்தோல், p 
– c என்்து p, c := p + 1, c + 1. என்்ற 
மதிபபிருத்தலின் மோற்றமிலி.
எடுததுககோடடு 8.4. 
m, n := m + 3, n – 1 என்று மதிபபிருத்தலின் m, 
n  என்்யவ இேண்டு மோறிகள் என்க. எனில், 
m+3n என்்ற நகோயவ ஒரு மோற்றமிலிைோ என 
கோண்க:
P (m, n) = m + 3n எனில்,
 P (m, n) [m, n := m + 3, n – 1]
  = m + 3n [m, n := m + 3, n – 1]
 = (m + 3) + 3(n – 1)
 = m + 3 + 3n – 3
 = m + 3n
 = P (m, n)
(m + 3n) [m, n := m + 3, n - 1] = m + 3n 
என்்்தோல் m +3n என்்து m, n := m + 3, n – 1  
என்்ற  மதிபபிருத்தலின் ஒரு மோற்றமிலிைோகும்.
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8.2 மடககு மோற்றமிலி 
 ஒரு மடககில், L என்்து மடககின் 
உடற்குதிைோகிை Bயின் மோற்றமிலிைோனோல், 
L  “மடககு மோற்றமிலி” என்்றயழககப்டுகி்றது. 
 while C
  -- L
  B
  -- L
மடககு மோற்றமிலி, மடககின் உடற்குதிககு 
முன்பும், உடற்குதிககுப பின்பும், ஒவநவோரு 
சுழறசி நமய என இருககி்றது. L என்்து மு்தல் 
சுழறசி ந்தோடககததில் நமய என இருப்்தோல், 
மடககின் ந்தோடககததிலும் நமயைோக இருககி்றது. 
L கயடசி சுழறசி முடிவிலும் நமய என இருப்்தோல், 
மடககு முடியும் ந்ோதும் நமய என்ந்ற இருககி்றது. 
இவவோறு, L ஒரு மடககு மோற்றமிலிைோனோல், 
கீழககோணும் ந�றிமுய்றயில் 
குறிககப்டடுள்ை்டியும், 8.1ஆவது ் ோயவு்டததில் 
கோடடப்டடுள்ை்டியும், ந�றிமுய்றயின் �ோன்கு 
முககிைமோன இடஙகளில் L நமயைோக உள்ைது.
1. மடககின் ந்தோடககததில் (அ்தோவது, 

மடககிறகு முன்பு) 
2. ஒவநவோரு சுழறசியின் ந்தோடககததில் 

(அ்தோவது மடககின் உடற்குதிககு முன்பு) 
3. ஒவநவோரு சுழறசியின் முடிவில் (அ்தோவது 

மடககின் உடற்குதிககுப பின்பு) 
4. மடககின் இறுதியிலும் (அ்தோவது, 

மடககிறகுப பின்பு)
1 -- L மடககின் ந்தோடககம்
while 
      C
2       -- L சுழறசி ந்தோடககம்
     B
3       -- L சுழறசியின் ந்தோடககம்
4 -- L மடககின் இறுதி

inputs

C

1 மடககின் ந்தோடககம்

outputs

L

L

L

B
L

2 சுழறசியின் ந்தோடககம்

3 சுழறசி இறுதி

4 மடககின் இறுதி

்ோயவுப்டம் 8.1 மடககு மோற்றமிலி நமய என 
இருககும் இடஙகள்

ஒரு மடகயக அயமகக 
1. மடககின் ந்தோடககததில், மடககின் 

மோற்றமிலியை நமய என அயமகக 
நவண்டும். 

2. மடககின் உடற்குதிைோனது, மடககின் 
இறுதியை ந�ோககி �கரும் வயகயில், 
மோறிகளின் மதிபய் மோற்ற நவண்டும்.  
அந்த ந�ேததில் மடககின் மோற்றமிலியை 
மோ்றோமல் ்ேோமரிகக நவண்டும். 

3. மடககு முடியும்ந்ோது, அதின் முடிவு 
நி்ந்தயனயும், மடககு மோற்றமிலியும் 
நெரநது உள்ளீடடு-நவளியீடடு உ்றயவ 
நமயைோகக நவண்டும்.

8.3 மோற்றமிலி -- எடுததுககோடடுகள்

 மடககு மோற்றமிலி ஒரு மடககின் 
�ோன்கு மிகமுககிைமோன இடஙகளில் 
நமயைோக இருககும். மடககு மோற்றமிலியைப 
்ைன்்டுததி, �ோம் ஒரு மடகயக 
உருவோககைோம். நமலும், அந்த இடஙகளில் 
மோறிகளின் சிை ்ண்புகயையும் �ோம் 
நிரூபிககைோம். 
எடுததுககோடடு 8.5
 an என்்ய்தக கணககிட ஒரு  சுழறசி 
ந�றிமுய்றயை வடிவயமககவும். அந்த 
ந�றிமுய்றககு power(a,n) என்று 
ந்ைரிடுநவோம். எடுததுககோடடோக,
power (10, 4) = 10000
power (5, 3) = 125
power (2, 5) = 32
power (a, n) என்்ற ந�றிமுய்ற a-யை 
ஒடடுநமோத்தமோக ‘n’ முய்ற ந்ருககி an ஐ 
கணககிடுகி்றது. {an = ax ax ... x a

  
n times

அ்தன் விவேககுறிபபும், மடககு மோற்றமிலியும் 
குறிபபுயேகைோகக கீநழ கோடடப்டடுள்ைன.
 power (a, n)
 -- inputs: n ஒரு ந�ரமய்ற எண்
 -- outputs: p = an

 p, i := 1, 0
 while i ≠ n
 -- மடககு மோற்றமிலி: p = ai

 p, i := p × a, i + 1
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power(2, 5) எவவோறு ்டிப்டிைோகச் 
நெைல்்டுத்தப்டுகி்றது என்்து அடடவயண 
8.1 இல் கோடடப்டடுள்ைது. ஒவநவோரு 
வரியெயும் ஒரு சுழறசியின் முடிவில் p, i என்்ற 
இேண்டு மோறிகளின் மதிபய்யும், அயவ 
எவவோறு கணககிடப்டடன என்றும் 
கோண்பிககி்றது. p=ai  என்்து மடககின் 
ந்தோடககததில் நமயைோக உள்ைது என்றும், 
ஒவநவோரு வரியெயிலும் அது நமயைோகநவ 
இருககி்றது என்றும் கோணைோம். ஆகநவ, இது 
ஒரு மடககு மோற்றமிலி எனப்டும்.

சுழறசி p p x a i i+1 ai

0 1 0 20

1 2 1x2 1 0 + 1 21

2 4 2x2 2 1 + 1 22

3 8 4x2 3 2 + 1 23

4 16 8x2 4 3 + 1 24

5 32 16x2 5 4+1 25

அடடவயண 8.1 – power (2,5) ன் 
நெைல்நியை

 மடககு முடியும்ந்ோது, p = ai என்்து 
நமயைோகநவ இருககி்றது. நமலும், i = 
5. எனநவ, p = a5 ஆக அயமநதுள்ைது. 
ந்ோதுவோகச் நெோல்வ்தோனோல், மடககு 
முடியும்ந்ோது p = an எவவோறு, power (a, n) 
விவேககுறிபய் நிய்றவுநெயகி்றது என்று 
�ோம் ெரி்ோரததுவிடநடோம்.
எடுததுககோடடு 8.6: 
 எடுததுககோடடு 6:11யிலுள்ை ெோகநைட 
்ோர எடுததுககோடயட நியனவுநகோள்க. ஒரு 
முழு ெோகநைடயடத ்தனித்தனிச் ெதுேஙகைோக 
உயடப்்தறகு எத்தயன நவடடுககள் ந்தயவ? 
எத்தயன துண்டுகள், எத்தயன நவடடுககள் 
என்்ய்தக குறிகக முய்றநை p, c என்்ற 
மோறிகயைப ்ைன்்டுத்தைோம். ஒவநவோரு 
முய்றயும் நவடடும்ந்ோதும், நவடடுகளின் 
எண்ணிகயக ஒன்று கூடுகி்றது, துண்டுகளின் 
எண்ணிகயகம் ஒன்று கூடுகி்றது. இய்த ஒரு 
மதிபபிருத்தலின் மூைம் கு்றபபிடைோம்.

p, c := p + 1, c + 1
முழு ெோகநைடயட நவடடும் நெைல்முய்றயை 
ஒரு மடகயகக நகோண்டு விைககைோம். 

ந்தோடஙகும்ந்ோது ஒநேநவோரு துண்டு 
உள்ைது, ஒருமுய்றகூட நவடடப்டவில்யை.  
அ்தோவது, p = 1, c = 0 நமோத்தத ்தனித்தனி 
ெதுேஙகளின் எண்ணிகயகயை n என்று 
குறிபபிடுநவோம். துண்டுகளின் எண்ணிகயக 
pம், ்தனித்தனி ெதுேஙகளின் எண்ணிகயக 
nம் ெமமோகும்ந்ோது மடககு முடிவயடகி்றது.
p, c := 1 ,0
while p ≠ n
p, c := p + 1, c + 1
p – c என்்து, p, c := p + 1, c + 1 என்்ற 
மதிபபிருத்தலின் மோற்றமிலி  என்று 
எடுததுககோடடு 8.2இல் ்ோரதந்தோம். p–c= 
k என்க. இதில் k ஒரு நியைைோன மதிபபு. 
ந�றிமுய்றயில் எநந்தந்த இடஙகளில் p – c 
= k என்்து  நமயைோக இருககி்றது என்று 
கீநழக நகோடுககப்டடுள்ை ந�றிமுய்றயிலும், 
்ோயவுப்டம் 8.2யிலும் கோடடப்டுள்ைது.
p , c := 1 , 0
1  -- p - c = k
while p ≠ n
2  -- p - c = k
p , c := p1+ , c1+
3  -- p - c = k
4 -- p - c = k , p = n
p – c = k என்்ற மடககு மோற்றமிலி, மடககின்  
ந்தோடககததில்  (மு்தல் வரி) நமயைோக 
இருககி்றது. நமலும், மடககின் ந்தோடககததில் 
p – c = 1. எனநவ, k = 1  மடககு மோற்றமிலிலி 
p – c = 1 எனக குறிபபிடைோம்.

1 மடககின் ந்தோடககம்

p,c

p,c : =1,0
p-c : = k

p-c : = k

p-c : = k
p-c : = k

p ≠ n

p,c : =p + 1, c+ 1

2 சுழறசி ந்தோடககம்

3 சுழறசி இறுதி

4 மடககின் இறுதி

்ோயவுப்டம் 8.2:  மடககு மோறறிமிலி நமயைோக 
இருககும் இடஙகள்

மடககு  முடியும்ந்ோது (�ோன்கோவது வரி), 
மடககு மோறறிமிலி, p–c = 1, இன்னும் 

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 8 166-182.indd   109 4/19/2020   4:22:38 PM



110 111

நமயைோகநவ இருககி்றது. நமலும், மடககின் 
நி்ந்தயன p ≠ n என்்து ந்ோயைோக உள்ைது. 
எனநவ,  p – c = 1,  p = n இயவகளிலிருநது 
(1) p – c = 1 என்்து மடககு மோற்றமிலி 
(2) p = n என்்து மடககின் முடிவு 
(3) n – c = 1 என்்து (1), (2)வது வரிகளிலிருநது 
(4) c = n – 1  என்்து (3)வது வரியிலிருநது 
மடககு முடியும்ந்ோது ெதுேஙகளின் 
எண்ணிகயகயைவிட நவடடுகளின் 
எண்ணிகயக ஒன்று குய்றவோக இருககி்றது.
எடுததுககோடடு 8.7:
 6 மேஙகள் ெமதூேததில் இருககின்்றன. 
ஒவநவோரு மேததிலும் ஒரு குருவிவீ்தம் 6 
மேஙகளில் நமோத்தம் 6 குருவிகள் 
உடகோரநதிருககின்்றன. ஒரு குருவி ஒரு 
மேததிலிருநது இன்நனோரு மேததுககுப 
்்றநதுந்ோகும் அந்த ந�ேததில் மறந்றோரு 
குருவி முநய்தை குருவி எவவைவு தூேம் 
்்றநதுந்ோனந்தோ அவவைவு தூேம் 
இன்நனோரு மேததிறகுப ்்றநதுந்ோகி்றது. 
ஆனோல், இந்த குருவி மு்தைோவது குருவிககு 
எதிரததியெயில் ்்றநதுந்ோகி்றது. 
அப்டிைோனோல், எல்ைோக குருவிகளும் ஒநே 
மேததில் உடகோருவது ெோததிைமோ? 
மேஙகயை 1மு்தல் 6வயே 
வரியெப்டுததுநவோம். குருவிகள் 
உடகோரநதிருககின்்ற மேஙகளின் வரியெ 
எண், குருவிகளின் வரியெ எண் என்று 
யவததுகநகோள்நவோம். ஒரு ந�ோடிக 
குருவிகள் ்்றநதுந்ோவய்த  மடககின் ஒரு 
சுழறசிைோக எடுததுக  நகோள்ைைோம்.  ஒரு 
குருவி i என்்ற மேததிலிருநது i + d ககுப 
்்றநதுந்ோகும்ந்ோது, இன்நனோரு குருவி j 
என்்ற மேததிலிருநது j – d ககுப ் ்றநதுந்ோகி்றது. 
இவவோறு, ஒவநவோரு சுழறசிககு வரியெ 
எண்களின் பின்பும், குருவிகளின் வரியெ 
எண்களின் நமோத்த எண்ணிகயக S என்்து 
மோ்றோமல் அப்டிநை இருககி்றது. நமலும், ஒரு 
மடககு மோற்றமிலி மடககின் ந்தோடககததிலும், 
முடிவிலும் நமயைோகநவ உள்ைது. 
மடககின் ந்தோடககததில்  மதிபபு 
S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21
மடககு முடியும்ந்ோதும், மடககு மோற்றமிலியின் 
மதிபபு மோ்றோமல் அப்டிநை இருககி்றது. 
எனினும், மடககு முடியும்ந்ோது, எல்ைோக 

குருவிகளும் k என்்ற ஒநே மேததில் இருப்்தோக 
யவததுகநகோள்நவோம். அப்டிைோனோல் S = 6k

S = 21, மடககின் ந்தோடககததில் மடககு 
மோற்றமிலி 

S = 6k, மடககின் முடிவில் மடககு 
மோற்றமிலி 

6k= 21, ந்தோடககததிலும், முடிவிலும் 
மடககு மோற்றமிலிககு ஒநே மதிபபு 
இருககி்றது 

21, 6ன் ந்ருககம் 
இது ெோததிைம் இல்யை. 21, 6ன் ந்ருககம் 
இல்யை. குருவிகளின் வரியெஎண்களின் 
கயடசி மதிபபு மடககு மோற்றமிலியில் 
ெோததிைமில்யை. ஆயகைோல், எல்ைோக 
குருவிகளும் ஒநே மேததில் வநது நெருவது 
ெோததிைமில்யை.
எடுததுககோடடு 8.8. 
 எடுததுககோடடு 6.3இல் நகோடுககப்டட 
குநேோம்நைண்டில் ் ச்நெோநதிகள் என்்ற சிககயை 
எடுததுக நகோள்நவோம்.  அயவகளில் 13 சிவபபு, 15 
்ச்யெ மறறும் 17 நீை நீ்ற ் ச்நெோநதிகள் உள்ைன.  
இவறறில் நவறு்டட நி்றஙகயையுயடை   
இேண்டு ்ச்நெோநதிகள் ெநதிககும்ந்ோது, 
அயவயிேண்டும் ்தஙகள் நி்றதய்த மூன்்றோவது 
நி்றமோக மோறறிகநகோள்ளுகின்்றன 
(எடுததுககோடடோக, சிவபபு நி்ற ்ச்நெோநதியும், 
்ச்யெ நி்ற ்ச்நெோநதியும் ெநதித்தோல், 
அயவயிேண்டும் நீைநி்ற ்ச்நெோநதிைோக 
மோறிவிடுகின்்றன). எல்ைோப ்ச்நெோநதிகளும் நீை 
நி்றமோக மோறிவிடுமோறு அயவகள் ெநதிகக 
ஏற்ோடு நெயவது ெோததிைமோ? 
 r, g மறறும் bஎன்்து முய்றநை சிவபபு, 
்ச்யெ, நீைநி்ற ்ச்நெோநதிகளின் 
எண்ணிகயக என்று யவததுகநகோள்நவோம். 
நவறு நி்றஙகளுயடை இேண்டு 
்ச்நெோநதிகளின் ெநதிபய்ச் சுழறச்சி 
முய்றயில்  குறிககைோம். ஒரு ெநதிபபு r, g, b 
யை (r - 1, g - 1, b + 2) அல்ைது (r - 1, g + 2, b 
- 1)  அல்ைது (r + 2, g - 1, b - 1) என்று 
மோறறுகி்றது. எடுததுககோடடோக, ஒரு சிவபபுநி்ற 
்ச்நெோநதியும், ஒரு ்ச்யெநி்ற ்ச்நெோநதியும் 
ெநதிககின்்றன என்று யவததுகநகோள்நவோம். 
அபந்ோது,
 r, g, b := r – 1, g – 1, b + 2
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 எந்த இேண்டு வி்தமோன 
்ச்நெோநதிகளின் எண்ணிகயகயின் 
நவறு்ோடும் மோ்றோது அல்ைது மோறினோலும், 3 
என்்ற எண்ணிகயகயில் மோறும். இது ஒரு 
மோற்றமிலி. 
 r – 1 – (g – 1) = r – g
 r –1 – (b + 2) = (r – b) – 3
 g – 1 –  (b + 2) = (g – b) – 3
எல்ைோ மூன்று வயககயைப 
ந்ோறுத்தவயேயிலும் இது நமயைோக உள்ைது. 
சுழறசியின் ந்தோடககததில், ஏந்தனும் இேண்டு 
வயக ்ச்நெோநதிகளின் 
எண்ணிகயகயிலுள்ை நவறு்ோடு 3ன் 
மடஙகோக இருந்தோல், அ்தயன மூன்று 
மூன்்றோக குய்றதது சுழறச்சியின் இறுதியில் 0 
என மோற்றைோம்.
எனினும்,
எந்த இேண்டு நி்றஙகளின் 
எண்ணிகயககளின் நவறு்ோடும், 3ன் 
மடஙகோக இல்யை. ஆயகைோல், எல்ைோப 

்ச்நெோநதிகயையும் ஒநே நி்றததிறகு மோற்ற 
முடிைோது. 
எடுததுககோடடு 8.9. 
 ்நதுகளின் குடுயவ : நவள்யை 
மறறும் கருபபு நி்றமுள்ை  இேண்டு வி்தமோன 
்நதுகள் நிேம்பிை ஒரு குடுயவ 
நகோடுககப்டடுள்ைது. அதிலிருநது ஏந்தனும் 
இேண்டு ்நதுகயை எடுகக நவண்டும். 
எடுககப்டட இேண்டு ்நதுகளும் நவள்யை 
நி்றமோயின், அவறய்ற நவளிநை எறிநது விடடு,  
ஒரு புதிை கருபபு நி்ற ்நய்த குடுயவயின்  
உள்ை ந்ோட நவண்டும். (ந்தயவைோன 
அைவுககுப ்நதுகள் கியடககும் என்று 
யவததுகநகோள்நவோம்). இேண்டும் 
நவவநவறு நி்றநமன்்றோல், நவள்யை 
நி்றதய்தக குடுயவககுள் ந்ோடடுவிடடு, கருபபு 
நி்றதய்த எறிநதுவிடு. மு்தலில் எத்தயன 
நவள்யை நி்றப ்நதுகளும், கருபபுநி்றப 
்நதுகளும் இருந்தன என்று உனககுத 
ந்தரிந்தோல், குடுயவயில் இருககும் கயடசிப 
்நதின் நி்றம் என்ன?

r – g = 13 – 15 = –2
g – b = 15 – 17 = –2
b – r = 17 – 13 = 4

BB BW
WW

வயே்டம் 8.3: ்நதுகளின் நியை 
மோற்றஙகள்

 w, b என்்ற இேண்டு மோறிகள் 
குடுயவயிலுள்ை நவள்யை மறறும்  கருபபுநி்றப 
்நதுகளின் எண்ணிகயகயைக குறிககின்்றன. 
ஒவநவோரு சுழறச்சியிலும்,  குடுயவயிலிருநது 
நவளிநை எடுககும் இேண்டு ்நதுகளின் 
நி்றதய்தப ந்ோறுதது  கருபபு கருபபு, கருபபு 
நவள்யை, நவள்யை நவள்யை என்று 
மோறுகின்்றன: இது ்டம் 8.3இல் 
நகோடுககப்டடுள்ைது.  கீநழ நகோடுககப்டடுள்ை 
ந�றிமுய்றயில் இது விைககப்டடுள்ைது.
1  குடுயவயில் குய்றந்தது இேண்டு ்நதுகள் 
இருந்தோல்
2  -- b , w

3  ஏ்தோவது இேண்டு ்நதுகயை எடுககவும் 

4  Case இேண்டும் கருப்ோக இருந்தோல்  -- BB

5  இேண்டு ்நதுகயையும் எறிநதுவிடு 
6  ஒரு கருபபு ்நய்த குடுயவயில் ந்ோடு
7  - - b = b' - 1, w = w', b + w = b' + w' - 1

8  Case இேண்டும் நவள்யைைோக இருந்தோல்  
--W W

9  இேண்டு ்நதுகயையும் எறிநதுவிடு
10  ஒரு கருபபு ்நய்த குடுயவயில் ந்ோடு 
11 - - b = b' + 1, w = w' - 2, b + w = b' + w' - 1
12 else - - b w

13  கருபபு நி்ற ்நய்த எறிநதுவிடு
14   நவள்யை நி்ற ்நய்த குடுயவயில் 
ந்ோடு
15  - - b = b' - 1, w = w', b + w = b' + w' - 1

 ஒவநவோரு நியையிலும் b, w, b + w 
எப்டி மோறுகின்்றன என்று ந�றிமுய்றயில் 
கோடடப்டடுள்ைது. b', w' ஆகிையவ இேண்டு 
்நதுகயை எடுப்்தறகு முன் மோறிகளின் 
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மதிப்ோகும். w எப்டி மோறுகி்றது என்று 
கவனிககவும். ஒன்று, அது மோறுவதில்யை 
அல்ைது 2 குய்றகி்றது.  ந்தோடககததில் w ஒறய்ற 
்யடைோக இருபபின், கயடசி வயே ஒறய்றப 
்யடைோகநவ  இருககும். இேடயடப ்யடைோக 
இருபபினும், கயடசி வயே இேடயடப 
்யடைோகநவ இருககும். எனநவ, ெமநியை 
மோ்றோது என்்ந்த இ்தன் ந்ோருள். w யின் 
ெமநியை மோற்றமிலி. 
 ந்தோடககததில் w  இேடயடப்யட 
என்று யவததுகநகோள்நவோம்.  முடிவிலும் w 
இேடயடப்யடைோகநவ  இருககும். நமலும், 
இபந்ோது ஒநேநவோரு ்நது்தோன் 
மீதியிருககி்றது,  w + b = 1

1 w + b = 1 மடககின் இறுதி 
2 w = 0 அல்ைது  w = 1 1 லிருநது 

வரியிலிருநது
3 w இேடயடப்யட மடககு மோற்றமிலி
4 w = 0 2,3 லிருநது
5 b = 1 1,4 லிருநது

 கயடசிப ்நது கருப்ோகத்தோன் இருகக 
நவண்டும். அதுந்ோை, ந்தோடககததில் 
நவள்யைப ்நதுகள் ஒறய்றப்யடைோக 
இருந்தோல், கயடசிப ்நது நவள்யைைோக 
இருகக நவண்டும். 
 நகள்வி: கயடசியில் ஒநேநவோரு 
்நது்தோன் இருககி்றது என்்ற நியையை �ோம் 
எபந்ோ்தோவது அயடநவோமோ? ஆம், ஏநனன்்றோல், 
ஒவநவோரு ்டியிலும், b + w ்நதுகளின் நமோத்த 
எண்ணிகயக ஒன்று குய்றநது நகோண்நட 
ந்ோகும். எனநவ, ்டிப்டிைோகக குய்றநது, 
கயடசியில் அது 1 என்்றோகிவிடும். 

8.4 ்தறசுழறசி (Recursion) 
 ்தறசுழறசி  என்்து ஒரு ந�றிமுய்ற 
வடிவயமபபு நுட்மோகும். இது 
கணி்தததூண்டநைோடு ந�ருஙகிை 
ந்தோடரபுயடைது. இது சுழறசிககு 
இயணைோனது. ஆனோல் அய்தவிட அதிகப 
்ைனுள்ைது. ்தறசுழறசியைப ்ைன்்டுததி, 
நகோடுககப்டட உள்ளீடடின் ்குதிகயைக 
நகோண்டு ஒரு சிககலின் ெோன்றுருககயை  
தீரப்தின்மூைம்,  சிககயைக நகோடுககப்டட 
உள்ளீடடிறகோகத தீரகக முடியும். 
எடுததுககோடடு 8.10. 

 வோடிகயகைோைரகள் ஒரு நெயவககோக 
வரியெயில் கோததுகநகோண்டிருககி்றோரகள். 
நெயவநெய்வர வரியெயில் எத்தயன ந்ர 
கோததிருககி்றோரகள் என்று ந்தரிநதுகநகோள்ை 
விரும்புகி்றோர. 
Length? Length? Length? Length? Length?

1 + 4 1 + 3 1 + 2 1 + 1  1
A B C D E

்டம் 8.4 ஒரு வரியெயின் நீைம்
 அவர  வரியெயின் நீைதய்தத 
்தோனோகநவ கணககிடுவ்தறகுப ்திைோக, 
வரியெயில் மு்தைோவ்தோக நிறகின்்ற 
வோடிகயகைோைர  Aயிடம், வரியெயின் நீைம் 
என்ன? என்று நகடகி்றோர. வோடிகயகைோைர A, 
வோடிகயகைோைர B யிடம், நீைம் என்ன? என்று 
நகடகி்றோர. வோடிகயகைோைோர B வோடிகயகைோைர 
C யிடம் நகடகி்றோர. இப்டி ஒவநவோருவரும் 
்தனககுபபின் இருப்வரிடம் நகடகி்றோரகள். 
வரியெயின் கயடசியில் இருககும் 
வோடிகயகைோைர E என்று யவததுகநகோள்நவோம். 
அவரிடம் இந்த நகள்வியைக நகடகும்ந்ோது, 
அவர  ்தன்னிடம் நகடட D யிடம் “1’’ என்று 
்திைளிககி்றோர. D,“1+1=2” என்று  Cககுப 
்திைளிககி்றோர. C,“1+2=3” என்று Bககுப 
்திைளிககி்றோர. B,“1+3=4” என்று A ககுப 
்திைளிககி்றோர. A,“1+4=5” என்று ்தன்னிடம் 
நகடட நெயவைோைருககுப ்திைளிககி்றோர. 
8.4.1 ்தறசுழறச்சி முய்ற 
எடுததுககோடடு 8.10
 ்தறசுழறசி முய்றயை விைககுகி்றது. A, 
B, C, D, E என்்ற 5 வோடிகயகைோைரகைோைோன 
வரியெயை [A, B, C, D, E] என்று 
குறிபபிடுநவோம். இபந்ோது [A, B, C, D, E] என்்ற 
வரியெமுய்றயின் நீைதய்தக கணககிட 
நவண்டும். சிககயை தீரககின்்ற தீரப்ோனுககு 
(solver), length என்று ந்ைரிடுநவோம். இந்த 
length என்்ற தீரப்ோனுககு �ோம் ஒரு 
வரியெயை உள்ளீடோகத ்தந்தோல், அது அந்த 
வரியெமுய்றயின் நீைதய்த நவளியீடோகக 
நகோடுககும்.
length [A, B, C, D, E] = 5
length என்்ற தீரப்ோன்  [A, B, C, D, E] என்்ற 
வரியெயை அ்தன் மு்தல் வோடிகயகைோைர  
என்றும், எஞ்சியுள்ை வரியெ என்றும், இேண்டு 
்குதிகைோகப பிரிககின்்றது.
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மு்தல் (first)  [A, B, C, D, E] = A 
எஞ்சியுள்ைது (rest) [A, B, C, D, E] = [B, C, D, 
E]
 ஒரு சிககயைத ்தறசுழறசி  முய்றயில் 
தீரப்்தறகு, length  என்்ற தீரப்ோன் [B, C, D, E] 
என்்ற அைவு குய்றககப்டட வரியெயை 
நவந்றோரு துயணததீரப்ோனுககு (Sub solver) 
உள்ளீடோகக கடததுகி்றது. இந்த 
துயணததீரப்ோன் length என்்ற தீரப்ோனின் 
மறந்றோரு ெோன்றுரு. இந்த துயணததீரப்ோன் [B, 
C, D, E] என்்ற வரியெயின் நீைதய்த 
நவளியீடோகத ்தருவ்தோகக கருதிக நகோண்டு, 
அ்தனுடன் 1 ஐக கூடடி, அய்த [A, B, C, D, E]யின் 
நீைம் என்று நவளியீடோகத ்தருகி்றது.
length [A, B, C, D, E] = 1 + length [B, C, D, E]
இப்டி ஒவநவோரு தீரப்ோனும் 
1 ஓர உள்ளீடயடப ந்றுகி்றது 
2 அைவு குய்றககப்டட ஓர உள்ளீடயடத 

துயணததீரப்ோனுககுக கடததுகி்றது. 
3 அைவு குய்றககப்டட உள்ளீடடிறகோனத 

தீரயவ துயணததீரப்ோனிடமிருநது 
ந்றுகி்றது. 

4 நகோடுககப்டட உள்ளீடடிறகோன தீரயவ 
உருவோககுகி்றது. 

இது ்டம் 8.5இல் விைககப்டடுள்ைது.
solution for the input

reduced input solution for the reduced 
input

solver
1

Inputs

2 3

4

்டம் 8.5 ்தறசுழறசி முய்றயின் தீரப்ோனின் 
ஒரு ெோன்றுரு

எடுததுககோடடு 8.10 இல் ஒவநவோரு தீரப்ோனும் 
ந்றறுகநகோள்ளும் உள்ளீடயடயும், 
உருவோககும் தீரயவயும், ்டம் 8.6 
கோண்பிககி்றது. ஒவநவோரு தீரப்ோனும் ்தோன் 
ந்றும் உள்ளீடடின் அைவில் 1யைக குய்றதது, 
அய்த ஒரு துயணததீரப்ோனுககுக 
கடததுகி்றது. இவவோறு, 5 தீரப்ோன்கள் 
ந்தயவப்டுகி்றது. ஒரு தீரப்ோன் ந்றுகி்ற 
உள்ளீடு ஒரு தீரயவ ந�ேடிைோக நவளியீடு 
நெயயும் அைவுககு மிகச் சிறிை்தோகும்வயே 
இப்டிக கடதது்தல் ந்தோடரகி்றது. கயடசித 
தீரப்ோன் (E)ஐ உள்ளீடோகப ந்றுகி்றது. (E) 
ந்ோதுமோன அைவுககுச் சிறிை்தோக இருப்்தோல், 

அய்தப ந்றும் தீரப்ோன் (E)யின் நீைம் 1 என்று 
உடனடிைோக நவளியிடுகி்றது. அததுடன் அ்தன் 
்தறசுழறச்சி நின்றுவிடுகி்றது. 

1+4

 1+3

1+2

1+1

1 

Length

Length

Length

Length

Length

[ A, B, C, D, E]

[ B, C, D, E]

[C, D, E]

[D, E]

[E]

்டம் 8.6 : ்தறசுழறசிமுய்றயின் 
தீரப்ோன்களும், துயணததீரப்ோன்களும் 

[A, B, C, D, E] என்்ற நீைததிறகோன 
்தறசுழறசிமுய்ற ் டம் 8.7இல் கோடடப்டடுள்ைது.
1        length [A,B,C,D,E]
2 =  1 + length [B,C,D,E]
3 = 1  +1 + length [C,D,E]
4 = 1   + 1+ 1 + length [D,E]
5 = 1  + 1+ 1 + 1 + length [E]
6 = 1  + 1 + 1 + 1 +1
7 =  1 +1 +1 + 2
8 =  1 + 1 + 3
9 =  1 + 4
10 =  5

்டம் 8.7 : ஒரு வரியெயின் நீைதய்தக 
கணககிடுவ்தறகோன ்தறசுழறசிமுய்ற

8.4.2 ்தறசுழறசி முய்றயில் சிககயைத தீரத்தல் 
 ஒவநவோரு தீரப்ோனும் ்தோன் ந்றும் 
உள்ளீடடின் அையவ நெோதித்தறிை நவண்டும். 
அந;்த உள்ளீடடின் அைவு ந்ோதுமோன 
அைவுககுச் சிறிை்தோக இருந்தோல், தீரப்ோன் 
சிககலுககோன தீரயவ ந�ேடிைோக நவளியிட 
நவண்டும். உள்ளீடடின் அைவு ந்ோதுமோன 
அைவுககுச் சிறிை்தோக இல்யைநைன்்றோல், 
தீரப்ோன் உள்ளீடடின் அையவக குய்றதது, 
குய்றககப்டட உள்ளீடயட யவதது 
சிககயைத தீரககுமோறு ஒரு 
துயணததீரப்ோயன அயழகக நவண்டும். 
எடுததுககோடடு 8.10ககோன தீரப்ோனின் 
ந�றிமுய்றயைப பின்வருமோறு நெோல்ைைோம்.
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1 வரியெயில் ஒநேநவோரு வோடிகயகைோைர  மடடும் இருந்தோல்  

1 + மீ்தமுள்ை நீைம் – மற்ற்டி
வரியெயின் நீைம் = {

 ்தறசுழறசி முய்றயில் ஒரு சிககயைத 
தீரப்்தறகு, தீரப்ோன் சிககயை துயணச் 
சிககல்கைோகப பிரிதது, ஒவநவோரு 
துயணச்சிககயைத தீரப்்தறகும், ஒரு 
துயணததீரப்ோயன அயழகக நவண்டும். 
ஒவநவோரு துயணததீரப்ோனும் 
தீரப்ோனுயடை இன்நனோரு 
ெோன்றுருநவைோகும். துயணச்சிககலுககோக 
இடப்டும் உள்ளீடடின் அைவு மூைச் 
சிககலுககோன உள்ளீடடின் அையவவிடச் 
சிறிை்தோக இருகக நவண்டும். ஒரு தீரப்ோன் 
இன்நனோரு துயணததீரப்ோயன 
அயழககும்ந்ோது, அது ்தறசுழறசி அயழபபு 
என்று வழஙகப்டுகி்றது. ்தறசுழறசிைோக 
அயழககப்டும் துயணததீரப்ோன் ்தோன் ந்றும் 
துயணச்சிககலுககோன தீரயவ நவளியிடுகி்றது 
என்று தீரப்ோன் அனுமோனிப்்தறகு ்தறசுழறசி 
அனுமதிககி்றது. அ்தன்பின் துயணச்சிககலின் 
தீரவிலிருநது, நகோடுககப்டட சிககலுககோன 
தீரயவ தீரப்ோன் அயமககி்றது. 
 துயணததீரப்ோன்கள் சிககல்கயை 
நமலும்  சிறிை அைவிைோன 
துயணச்சிககல்கைோகக குய்றததுக நகோண்நட 
ந்ோகும்ந்ோது, இறுதிைோக, ்தறசுழறசியின் 
ந்தயவயில்ைோமல் ந�ேடிைோகநவ 
தீரததுகநகோள்ளும் அைவுககுச் 
துயணச்சிககல்கள் மிகச் 
சிறிையவகைோகிவிடுகின்்றன. ஆயகைோல், ஒரு 
்தறசுழறசித தீரப்ோனுககு இேண்டு (cases) 
நியைகள் உள்ைன:
1. அடிப்யட நியை (Base Case): ந�ேடிைோகத 
தீரககும் அைவுககுச் சிககலின் அைவு சிறிை்தோக 
இருககி்றது. அபந்ோழுது தீரயவ உடனடிைோக 
நவளியீடு நெயைைோம். குய்றந்தது ஓர அடிப்யட 
நியையமைோவது இருகக நவண்டும். 
2. ்தறசுழறசிப ்டிநியை (Recursion step) : 
சிககலின் அைவு அந்த அைவுககுச் சிறிை்தல்ை 
என்்து வயே, சிககயைத துயணச் 
சிககல்கைோகப ்குகக நவண்டும். அந்த 
துயணச்சிககல்கள் நகோடுககப்டட சிககலின் 
அையவவிட கண்டிப்ோகச் சிறிை்தோக இருகக 
நவண்டும். பின்பு, துயணச்சிககயைத தீரகக 
ஒரு துயணததீரப்ோயன அயழகக நவண்டும். 

அந்த துயணததீரப்ோன் துயணச்சிககலுககோன 
தீரயவ நவளியிடுவ்தோகக கருதி, நகோடுககப்டட 
சிககலுககோனத தீரயவ அயமகக நவண்டும்.. 
்தறசுழறசி முய்றயைப ் ைன்்டுததிச் சிககயைத 
தீரககும் நுட்தய்தப பின்வரும் ந�றிமுய்ற 
கோண்பிககி்றது.
 solver ( input )
if உள்ளீடு ந்ோதுமோன அைவுககு சிறிை்தோக 
இருககுநமனில், 
தீரயவ கடடயமககவும் 
else
சிறி்தோககப்டட உள்ளீடடுககோன துயணச் 
சிககல்கயைக கண்டுபபிடிககவும்.
துயண சிககலின் தீரவு = ஒவநவோரு துயண 
சிககலின் தீரப்ோன். 
துயணச் சிககல்களிலிருநது, மூைச் 
சிககலுககோன தீரயவக கடடயமத்தல்.
்தறசுழறசியைப ்ைன்்டுததி ஒரு சிககயைத 
தீரககும்ந்ோந்தல்ைோம், இந்த இேண்டு 
நியையமகயை �ோம் உறுதிநெயை 
நவண்டும்: 
(1) ்தறசுழறசிப ்டியில், ்தறசுழறசி 
அயழபபுககோன உள்ளீடடின் அைவு 
நகோடுககப்டட உள்ளீடடின் அையவவிட 
கண்டிப்ோகச் சிறிை்தோக இருகக நவண்டும். 
(2) குய்றந்தது, ஓர அடிப்யட 
நியையமைோவது இருகக நவண்டும். 
8.4.3 ்தறசுழறசி - எடுததுககோடடுகள் 
எடுததுககோடடு 8.11. 
 ஒரு வரியெமுய்றயின் நீைதய்தக 
கணககிடுவ்தறகு, ்தறசுழறசி ந�றிமுய்றயைப 
பின்வருமோறு எழு்தைோம். நீைம் (s) 
length (s)
-- inputs : s
-- outputs : sன் நீைம்
if sல் ஒரு வோடிகயகைோைர உள்ைோர எனில் - 
- அடிப்யட நியை
1
else
1 + length (tail (s)) - - ்தறசுழறசி ்டிநியை
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எடுததுககோடடு 8.12.
  an யைக கணககிட ஒரு ்தறசுழறசி 
ந�றிமுய்றயை வடிவயமககவும். 
எடுததுககோடடு 8.5ல், an யைக கணககிட �ோம் 
ஒரு சுழறசி ந�றிமுய்றயை அயமதந்தோம். an 
ஐ ்தறசுழறசி  முய்றயில் இவவோறு 
வயேைறுககைோம்.

{an = 1  if n = 0
a x a n - 1 otherwise

இந்த ்தறசுழறசி வயேைய்றயை, power (a, n) 
யைக கணககிடுவ்தறகோன ்தறசுழறசி 
தீரப்ோகப பின்வருமோறு எழு்தைோம். power (a, 
n)
 power (a, n)
-- inputs : n is an integer, n ≥ 0
-- outputs : an

if n = 0 -- base case
1
else -- recursion step
a x power (a, n-1)
power (a, n)  ஐக கணககிடுவ்தறகோன 
்தறசுழறசி முய்றயும், அ்தன் தீரப்ோன்களும்
 ்டம் 8.8 இல் கோடடப்டடுள்ைன.

n = 5

n = 4

n = 3

n = 2

n = 1

n = 0

2 x 16

2 x 8 

2 x 4

2 x 2

2 x 1

1
Power

Power

Power

Power

Power

Power

வயே்டம் 8.8: power (2, 5)யைக 
கணககிடுவ்தறகோன ்தறசுழறசி முய்றயும், 

அ்தன் தீரப்ோன்களும்.
power (2, 5)  யிலிருநது வேககூடிை ்தறசுழறசி 
முய்ற வயே்டம் 8.9-ல் கோடடப்டடுள்ைது.

power (2,5)
= 2  X power (2,4)
= 2  X 2  X power(2,3)
= 2  X 2  X 2  X  power(2 ,2)
= 2  X 2  X 2  X  2 X  power (2,1)
= 2  X 2  X 2  X  2 X 2 X power (2,0)
= 2  X 2  X 2  X  2 X 2 X 1
= 2  X 2  X 2  X  2 X 2
= 2  X 2  X 2  X  4
= 2  X 2  X 8
= 2  X 16
= 32

வயே்டம் 8.9 power (2, 5)ககோன ்தறசுழறசி 
முய்ற

எடுததுககோடடு 8.13. 
மூயை மூடப்டட ்ையக என்்து 2nx2n 
ெதுேஙகைோைோனது. அதில் ஒரு மூயைச் ெதுேம் 
ஒரு ்தனிச் ெதுே ஓடடினோல் மூடப்டடிருககி்றது. 
அடுத்தடுத்த மூன்று ெதுேஙகயைகநகோண்டு L 
வடிவததில் அயமககப்டட ஓடடுககு முகநகோண 
ஓடு என்று ந்ைர (்டம் 8.10ஐப ்ோரககவும்). 
மூயை மூடப்டட ஒரு ் ையகயை இந்த L வடிவ 
ஓடுகயைகநகோண்டு, ஒன்றின்நமல் ஒன்று 
வேோ்த்டிககு, மூடவும். L வடிவ ஓடுகயைத 
ந்தயவகநகற்றோறந்ோல் சுழறறிகநகோள்ைைோம். 

வயே்டம் 8.10 மூயை மூடப்டட ்ையகயும், 
முகநகோண ஓடும் 

சிககலின் அைவு n (2nx 2n) என்்ற அைவிைோன 
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்ையக. ்தறசுழறசியைப ் ைன்்டுததி �ோம் இந்த 
சிககயைத தீரககைோம். n = 1 என்்து அடிப்யட 
நியையம. இது 2 x 2 அைவிைோன மூயை 
மூடப்டட ்ையக. �ோம் இய்த ஒரு முகநகோண 
ஓடயடகநகோண்டு மூடி, சிககயைத தீரககைோம். 
்தறசுழறசிப ்டியில், 2n x 2n என்்ற அைவிைோன 
மூயை மூடப்டட ்ையகயின் �டுவில் 
குறுககோகவும் ந�டுககோகவும் நகோடுகயை 
வயேநது, அந்தப ்ையகயை 4 
துயணப்ையககைோகப பிரிகக நவண்டும். 
ஒவநவோரு துயணப்ையகயின் அைவு 2n-1 x 
2n-1. வயே்டம் 8.11இல் இடது ் ககப ் ையகயில் 
கோடடப்டடுள்ை்டி மூயை மூடப்டட 
துயணப்ையகயை மூடோ்தவோறு, ஒரு 
முகநகோண ஓடயட முழுப ்ையகயின் �டுவில் 
யவககவும். இபந்ோது ஒவநவோரு 
துயணப்ையகயும் 2n-1 x 2n-1 என்்ற 
அைவுநகோண்ட மூயை மூடப்டட �ோன்கு 
்ையககைோக உள்ைன.

வயே்டம் 8.11 23 x 23என்்ற அைவிைோன 
மூயை மூடப்டட ்ையகயைத ்தறசுழறசி 

முய்றயில் மூடு்தல் 
இபந்ோது நகோடுககப்டட சிககலின் 
அையவவிடச் சிறிை அைவிைோன 4 
துயணச்சிககல்கயையும்  உள்ைன. ஒவநவோரு 
துயணச்சிககயையும்  ்தறசுழறசி முய்றயில் 
�ோம் தீரககைோம்.
tile corner_covered board of size n

if n = 1 -- base case

 cover the 3 squared with one trioninoe

else -- recursion step

 divide board into 4 sub_boards of size 
n - 1 

 place a triominoe at centre of board,

    leaving out the corner_covered sub_
board

 tile each sub_board of size n - 1

23 x 23 என்்ற அைவிைோைோன மூயை மூடப்டட 
்ையகயைத ்தறசுழறசி முய்றயில் மூடுவதின் 
வியைவு ்டம் -8.11ல் விைககப்டடுள்ைது.
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நியனவில் நகோள்க

• சுழறசி இேண்டு ்டிகயைத 
திரும்்ததிரும்்ச் நெயகி்றது. ஒன்று, 
அது ஒரு நியையமயை 
மதிபபிருததுகி்றது, இேண்டு, நியையம 
நமய என இருககும்வயே, அது ஒரு 
கூறய்றச் நெைல்்டுததுகி்றது. 

• மோறிகள் ெம்்ந்தப்டட ஒரு 
நகோயவயிலுள்ை ஒரு மோறிககு ஒன்ய்ற 
மதிபபிருததிை பி்றகும், அந்தக நகோயவ 
மோ்றோமல் அப்டிநை இருந்தோல் அது 
மதிபபிருத்தலின் மோற்றமிலி என்று 
அயழககப்டுகி்றது.  

• மடககின் உடற்குதியிலுள்ை மோற்றமிலி 
மடககு மோற்றமிலி 
என்்றயழககப்டுகி்றது. 

• மடககு மோற்றமிலி பின்வரும் இடஙகளில் 
நமயைோக இருககும் 

அ. மடககின் ந்தோடககததில் (அ்தோவது, 
மடககிறகுமுன்பு) 

ஆ. ஒவநவோரு சுழறசியின் ந்தோடககததில் 
(அ்தோவது மடககின் உடற்குதிககு 
முன்பு) 

இ. ஒவநவோரு சுழறசியின் இறுதியில் 
(அ்தோவது மடககின் உடற்குதிககுப 
பின்பு) 

உ. மடககின் முடிவில் (அ்தோவது, 
மடககிறகுபபின்பு)

• ஒரு மடககு முடியும்ந்ோது, மடககு 
மோற்றமிலி நமயைோக இருககும். நமலும், 
முடிவுறும் நியையமயும் உண்யமைோக 
இருககும். 

• ்தறசுழறசிககுக குய்றந்த்டெம் ஓர 
அடிப்யட நியைைோவது இருகக 
நவண்டும். 

• ்தறசுழறசி ஒரு சிககயைச் சிறிை 
அைவிைோன துயணச்சிககல்கைோக 
பிரிககி்றது. சிககல்களுககு ்தறசுழறசி 
அயழபபினோல் தீரவு கியடககி்றது 
என்று அனுமோனிககி்றது. நகோடுககப்டட 
சிககலுககுத தீரயவ உருவோககுகி்றது. 

• ்தறசுழறசியில், நகோடுககப்டட 
உள்ளீடடின் அையவவிட 
துயணச்சிககலின் அைவு கண்டிப்ோகச் 
சிறிை்தோக இருகக நவண்டும்.

மதிபபீடு

்குதி அ

1. மடககு மோற்றமிலி 
உண்யமைோக 
இருககநவண்டிை 
அவசிைம் இல்யை

 அ. மடககின் ந்தோடககததில்
 ஆ. ஒவநவோரு சுழறசியின் ந்தோடககததில்
 இ. ஒவநவோரு ்தறசுழறசியின் முடிவில் 
 ஈ. ந�றிமுய்றயின் ந்தோடககததில்
2. ஒரு ெதுேஙகப்ையகயை 

நடோமிநனோஸ்  என்்ற நெவவகக 
கடயடகயைக நகோண்டு மூட 
விரும்புகிந்றோம். b என்்து 
நடோமிநனோஸ் எத்தயன கருபபுக 
கடடஙகயை மூடுகி்றது என்்ய்தயும், w 
என்்து நடோமிநனோஸ் எத்தயன 
நவள்யைக கடடஙகயை மூடுகி்றது 
என்்ய்தயும் குறிககின்்றன என்்றோல், 

பின்வரும் எந்த மோதிரியின்்டி ஒரு 
நடோமிநனோயை  யவககைோம்

 அ. b := b + 2  ஆ. w := w + 2
 இ. b, w : = b + 1, w +1 ஈ. b := w
3. m x a + n x b என்்து a, b := a + 8, b + 7 

என்்ற மதிபபிருத்தலின் மோற்றமிலி 
என்்றோல், m, n வின் மதிபபுகள்

 அ. m=8,  n=7  ஆ. m=7,  n=-8  
இ. m=7,  n=-8  ஈ. m=8,  n=-7

4. கீநழ நகோடுககப்டடுள்ையவகளில் எது m, 
n : = m+2, n+3 என்்ற மதிபபிருத்தலின் 
மோற்றமிலி இல்யை?

 அ. m mod 2  ஆ. n mod 3
 இ. 3 x m – 2 x n ஈ. 2xm – 3 x n
5. ஃபிந்ோனோச்சி எண்யணப 

்தறசுழறசியின்்டி பின்வருமோறு 
வயேைறுத்தோல் 

{F (n)=
0   n = 0
1   n = 1
F(n — 1) + F(n — 2) otherwise
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 (குறிபபு : ஃபிந்ோனோச்சி எண் என்்து 
அ்தறகு முநய்தை இேண்டு எண்களின் 
கூடடுதந்தோயக. எடுததுககோடடு: 0, 1, 1, 2, 
3, 5, 8, 13, 21...) இல்யைநைன்்றோல் F(4)
யை மதிபபிட எத்தயன F() ் ைன்்டுத்தப்ட 
நவண்டும்? 

 அ. 3 ஆ. 4  இ. 9  ஈ. 8 
6. ்தறசுழறசியின் பின்வரும் வயேைய்றயைப 

்ைன்்டுததி a10 யை மதிபபிட 
எத்தயனமுய்ற ந்ருகக நவண்டும்?

 {a n=
1   if n = 0
a x an -1   otherwise

 (a) 11 (b) 10 (c) 9 d) 8
்குதி – ஆ

குறுவினோககள்
1. மோற்றமிலி என்்றோல் என்ன? 
2.  மடககு மோற்றமிலியை வயேைறுககவும்.
3.  மோற்றமிலியின் நியையமயைச் 

நெோதிப்து மடககு மோற்றமிலியைப 
்ோதிககுமோ? ஏன்?

4.  மடககு மோற்றமிலிககும், மடககு 
நியையமககும், உள்ளீடடு நவளீயீடடு 
ந்தோடரபுககும் என்ன உ்றவு?

5.  ்தறசுழறசி முய்றயில் சிககயைத தீரப்து 
என்்றோல் என்ன? 

6.  இைல் எண்ணின் ந்தோடர ந்ருககதய்தத 
்தறசுழறச்சி முய்றயில் வயேைறுககவும். 

்குதி – இ
சிறுவினோககள்
1. ஒரு நமய�யில் 7 குவயைகள் 
்தயைகீழோக இருககின்்றன. எந்த இேண்டு 
குவயைகயையும் நீஙகள் ஒநே ந�ேததில் 
திருபபுவ்தறகு உஙகளுககு அனுமதி உண்டு. 
எல்ைோக  குவயைகளும் ந�ேோக இருககககூடிை 
நியையை எடடுவது ெோததிைமோ? (குறிபபு: 
்தயைகீழோக இருககும் குவயைகளுயடை 
எண்ணிகயகயின் ெமநியை மோ்றோது). 
2. ந்தோற்றோல் நவளிநைறிவிட நவண்டும் 
என்்ற நி்ந்தயனயுள்ை ஒரு வியைைோடடு 
ந்ோடடியில் வரியெைோக ந்ோடடிகள் 
�டககின்்றன. ஒவநவோரு ந்ோடடியிலும் இேண்டு 
வியைைோடடு வீேரகள் ந்ோடடியிடுகி்றோரகள் 
ந்தோற்றவர நவளிநைறிவிட நவண்டும் (அ்தோவது, 
அ்தறகுபபின் அவர எந்தப ந்ோடடியிலும் 
்ஙநகடுககமோடடோர). நவறறிந்ற்றவர ந்தோடரநது 
ந்ோடடியில் ்ஙநகடுப்ோர. எல்ைோ வியைைோடடு 

 வீரரகளும் இவவோறு 
நவளிநைற்றப்டடபின், கயடசியில் எஞ்சியிருககும் 
வீேநே ந்ோடடியில் நவறறிந்ற்றவர. ஒரு 
வியைைோடடுபந்ோடடியில் 1234 வீேரகள் 
இருககி்றோரகள் என்று யவததுகநகோள்நவோம். 
நவறறிவீேயேத தீரமோனிப்்தறகு எத்தயன 
ந்ோடடிகள் �டத்தப்ட நவண்டும்? 
3. மன்னன் விககிேமோதித்தனிடம் இேண்டு 
மநதிே வோள்கள் இருககின்்றன. ஒரு வோயை 
யவதது அவனோல் நவ்தோைததின் 19 ்தயைகயை 
நவடடிநைறிை முடியும். ஆனோல், அ்தன்பின் 
நவ்தோைததுககு 13 ்தயைகள் முயைககின்்றன. 
இன்நனோரு வோயை யவதது 7 ்தயைகயை 
நவடடிநைறிை முடியும். ஆனோல், அ்தறகுபபின் 22 
புதிை ்தயைகள் முயைககின்்றன. எல்ைோத 
்தயைகயையும் நவடடிவிடடோல், நவ்தோைம் 
நெததுவிடும். நவ்தோைததுககு ஆேம்்ததில் 1000 
்தயைகள் இருந்தோல், அது ெோகி்ற வோயபபு 
உண்டோ? (குறிபபு: ்தயை mod 3 –ன் 
எண்ணிகயக மோ்றோது).

்குதி – ஈ
ந�டுவினோககள்
1. வழககமோன நி்றமுய்றடை 8 x 8 
அைவிைோன ஒரு ெதுேஙகப்ையகயை எடுததுக 
நகோள்ளுஙகள். குறுககுவரியெ மறறும் 
ந�ரவரியெயின் எல்ைோக கடடஙகளுககும் 
நவறு நி்றமிடடு அயவகளின் நி்றய்த 
மோறறிவிடுநவோம். திரும்்ததிரும்் நவறு 
நி்றமிடைோம். இப்டிச் நெயவ்தோல், கயடசியில் 
ஒநேநவோரு கருபபுக கடடம் மடடுநம வே 
நவண்டும் என்்ந்த   இைககு. இந்த இைகயக 
அயடை முடிைோது என்று நிருபபிககவும்  
(குறிபபு : ஒரு குறுககு  வரியெயில் அல்ைது 
ந�ரவரியெயில் என்்ற கருபபுக கடடஙகள் 
இருந்தோல். அது | (8 – b) – b|  என்று மோறுகி்றது.
2.  power ்தறசுழறசியை பின்வருமோறு 

வயேைறுககைோம். 

{a n=
1   if n = 0
a x an -1   if n is odd
a n/2 x a n/2  if n is even

இந்த வயேைய்றயைப ்ைன்்டுததி ்தறசுழறசி 
ந�றிமுய்றயை உருவோககவும். a10 யைக 
கணககிட எத்தயன முய்ற ந்ருகக நவண்டும்?
3.  2n x 2n ெதுே அையவக நகோண்ட ஒரு ெதுே 

மூயை மூடப்டட அடயடயில், ஒரு மூயைச் 
ெதுேம் ஒரு ்தனிச் ெதுே ஒடடினோல் 
மூடப்டடிருககி்றது. ஒன்றின்நமல் ஒன்று 
இல்ைோமல் முகநகோண ஒடடு அடயடயை 
மூட முடியும் என்்ய்த கோண்பிகக
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்:

 இந்தப் போடப்பகுதியைக கற்றபின் 
மோணவர் அறிநது ககோள்வது.
• C++ நிரலோகக கமோழியின் அடிப்பயடக 

கட்டுமோன க்தோகுதியைப்பறறி புரிநது 
ககோள்ளு்தல்.

• எளிை C++ நிரல்கயை உருவோகக முடியும்.
• C++ நிரல்கயை கெைல்படுத்து்தல்  மறறும் 

பியைதிருத்து்தல்.
9.1 முன்னுயர

 C++ கமோழி மிகவும் பிரபலமோன நிரலோகக 
கமோழிகளில் ஒன்்றோகும். C++ கமோழி கெைல்முய்ற 
மறறும் கபோருள் ந�ோககு நிரலோகக முய்றகள் 
இரணயடயும் ஆ்தரிககி்றது. எனநவ, C++ ஒரு 
கலப்பின ம�ொழி ஆகும். C++ அ்தன் முன்நனோடி 
‘சி’ கமோழியின் நீட்டிப்பு ஆகும். நேர்ன் ஸட்கரரௌஸட்ரப் 
்தனது புதிை கமோழியை "இனககுழுககளுடன் சி" 
என்று கபைரிட்டோர். C++ என்னும் கபையர (சி பிைஸ 
பிைஸ என உசெரிகக நவணடும்) ரிக மோஸசிட்டி 
(Rick Mascitti) என்பவர் சூட்டினோர்.

நேர்ன் ஒரு நடனிஷ் 
க ணி ப் க ப ோ றி 
விஞ்ோனி ஆவோர். 
இவர் 1950 ஆம் 
ஆணடு டிெம்பர் 30 
ஆம் ந்ததி பி்றந்தோர். 
1975 ஆம் ஆணடில் கடன்மோர்ககில் உள்ை 
ஆர்்ஹஸ பல்கயலககைகத்தில் (Aarhus 
University) கணி்தம் மறறும் கணிப்கபோறி 
அறிவிைலில் முதுகயல பட்டம் கபற்றோர். 
1979 ஆம் ஆணடில் இஙகிலோநதில் உள்ை 
நகம்பிரிட்ஜ் பல்கயலககைகத்தில் (University 
of Cambridge) கணிப்கபோறி அறிவிைலில் 
முயனவர் (Ph.D) பட்டம் கபற்றோர்.

நேர்ன் ஸட்கரஸரப் (Bjarne Stroustrup)
C ++ நிரலோகக கமோழியை 

கணடுபிடித்்தவர்

போடம் 9C++ ஓர் அறிமுகம்

C++ ஓர் அறிமுகம் 

அலகுIII

C ++ வரலோறு
 C ++ ஆனது 1979 ஆம் ஆணடில் AT &T 
கபல் ஆயவகத்தில் நேர்ன் ஸட்கரரௌஸட்ரப்(Bjarne 
Stroustrup) - ஆல் உருவோககப்பட்டது. C++ கமோழி 
மு்தலில் C கமோழியில் இருநது ்தருவிககப்பட்டது 
மறறும் சிமுலோ(Simula), பி.சி.பி.எல் (BCPL), 
அடோ(Ada), எம்.எல்.(ML), சி.எல்.யூ(CLU) மறறும் 
அல்கோல் 68 (ALGOL 68) நபோன்்ற பல கமோழிகைோல் 
்தோககத்ய்த ஏறபடுத்திைது. இது "புதிை சி” மறறும் 
“இனககுழு உடன் சி” என்று 1983 வயர 
வைஙகப்பட்டது. 1983 ஆம் ஆணடு, C ++ என ரிக 
மோஸகிட்டிைோல்(Rick Mascitti.) கபைர்  சூட்டப்பட்டது.
C++ -ன் �ன்யமகள்
• C++ மிகவும் எளியமைோன கமோழிைோகும், 

நமலும் பல்-ெோ்தனம், பல்-பணித்்தைம் 
பைன்போட்டு வைர்சசிககு கபரும்போலும் ந்தர்வு 
கெயைப்படும் கமோழிைோகும்.

• C++ ஒரு கபோருள்ந�ோககு நிரலோகக 
கமோழிைோகும். இது இனககுழுககள், மரபுரிமம், 
பல்லுருவோககம், ்தரவு அருவமோககம் மறறும் 
உய்றகபோதிைோககம் ஆகிைவறய்ற 
உள்ைடககிைது.

• C++ கைஞசிைத்தில் நிய்றை கெைறகூறுகள் 
உள்ைது.

• C++ விதிவிலககு யகைோளு்தயலயும் 
(exception handling), கெைறகூறு 
பணிமிகுப்யபயும்  அனுமதிககி்றது. ஆனோல் 
சி கமோழியில் இந்த வெதி இல்யல.

• C+ + கமோழி ஒரு ெகதிவோயந்த, ஆற்றலுயடை 
மறறும் வியரவோன கமோழிைோகும். இது  GUI 
பைன்போடுகளிலிருநது வியைைோட்டுகளுககோன 
3D வயரகயை நிகழந�ர(real-time) கணி்த 
உருவகப்படுத்து்தல்களுககு ஒரு பரவலோன 
பைன்போடுகயைக கணடறிகி்றது.

9.2 குறியுருத் க்தோகுதி
•  குறியுருத் க்தோகுதி என்பது ஒரு C++ 

நிரயல எழுதுவ்தறகு அனுமதிககப்படும் 
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எழுத்துகளின் க்தோகுப்போகும். ஒரு எழுத்துரு 
என்பது கபரும்போலும் எல்லோ வியெப்பலயகயிலும்  
உள்ை எழுத்து, எண அல்லது குறியீடு (சி்றப்பு 
குறியீடுகள்) ஆகும்.பின்வரும் எழுத்துககயை 
C++ ஏறறுகககோள்கி்றது.

எழுத்துககள் A …. Z, a ….. z

எண 0 …. 9

சி்றப்பு குறியீடு
+ - * / ~ ! @ # $ % ^& [ ] ( ) 
{ } = >< _  \ | ? . , : ‘ “ ; 

இயடகவளி

கவறறு இயடகவளி, 

கியடமட்டத்்தத்்தல் (→), 

கெலுத்தி திருப்பல்(↵), புதிை 

வரி, வரி கெலுத்தி.

மற்ற  

குறியீடுகள்
C++ 256 ASCII உருககயை 

்தரவுகைோக கெைல்படுத்தும்.

9.3 கமோழித் க்தோகுதி (வில்யலகள்)
 C++ நிரல் கூறறுகள், பல சிறிை 
கூறுகைோல் நிர்வகிககப்படுகின்்றன கட்டயைகள், 
மோறிகள், மோறிலிகள் மறறும் கெைறகுறிகள்,  
நிறுத்்தக குறிகள் நபோன்்ற குறியீடுகள் ககோணடு 
உருவோககப்படுகி்றது. இந்த ்தனிப்பட்ட கூறுகள் 
கூட்டோக, கமோழித்க்தோகுதிகள் (Lexical units) 
அல்லது கமோழிககூறுகள் (Lexical elements) 
அல்லது வில்யலகள் (Tokens) என 
அயைககப்படுகின்்றன. C++ பின்வரும் 
வில்யலகயை ககோணடுள்ைது:

சி்றப்புச கெோறகள் 

(Keywords)  

குறிப்கபைர்கள்

(Identifiers)
நியலயுருககள் 

(Literals)
கெைறகுறிகள் 

(Operators)
நிறுத்்தறகுறிகள்(Punctuators)

குறிப்பு 
வில்யலகள்
 ஒரு நிரலில் உள்ை  மீசசிறு ்தனித்்த 
அலகு,  வில்யலகள் அல்லது கமோழித் க்தோகுதி 

என்று அயைககப்படுகி்றது.

9.3.1 சி்றப்புச கெோறகள் (Keywords)
 C ++ -நிரல்  கபைர்ப்பிககு மட்டுநம புரிகின்்ற 
கபோருள் ககோணட கோப்பு கெோறகளுடன் (reserved 
words), அயவ C++ நிரல்கயைக கட்டயமகக, 
சி்றப்புச அவசிைமோன கூறுகைோகும்.  கபரும்போலோன 
கெோறகள் C, C ++ மறறும் Java ககு கபோதுவோனது.

குறிப்பு 

 C++ ஒரு எழுத்து வடிவ உணர்த்தி (case 
sensitive) கமோழிைோகும் எனநவ, சி்றப்புச 
கெோறகள் சிறிை எழுத்துககளில் இருகக 
நவணடும்.

அட்டவயண 9.1 C++ சி்றப்புச கெோறகள்

asm auto break case catch
char class const continue default
delete do double else enum
extern float for friend goto
if inline int long new
operator private protected public register
return short signed sizeof static
struct switch template this throw

try typedef union
un
signed

virtual

void volatile while
• திருத்்தஙகள் மறறும் நெர்த்்தல்களுடன், பின் 

வரும் சி்றப்புச கெோறகளும் அடஙகும்:
 using, namespace, bal, static_cast, 
const_cast, dynamic_cast, true, false
• இரட்யட அடிகநகோடிடப்பட்ட ககோணட 

குறிப்கபைர்கள், C++ கெைலோககத்திறகும் 
மறறும் அடிப்பயட கைஞசிைஙகயைப் (standard 
libraries) பைன்படுத்துவ்தறகோக 
ஒதுககப்பட்டிருககின்்றன. ஆயகைோல் இந்த 
குறிப்கபைர்கயை பைனர்கள் ்தவிர்கக நவணடும்.

9.3.2 குறிப்கபைர்கள் (Identifiers)
 குறிப்கபைர்கள் என்பது C++ நிரலில் 
கவவநவறு பகுதிகளுககு ககோடுககப்படும் 
கபைர்கைோகும். இயவ பைனரோல் 
வயரைறுககப்பட்ட, மோறிகள், கெைறகூறுகள், 
அணிகள், இனககுழுககள் நபோன்்றயவ ஆகும். 
இயவ ஒரு நிரலின் அடிப்பயட கட்டுமோனத் 
க்தோகுதிகள் ஆகும். ஒவகவோரு கமோழியிலும் 
குறிப்கபைர்களுககு கபைரிடுவ்தறகு  என சில 
குறிப்பிட்ட விதிகள்  உள்ைன.
குறிப்கபைர்களுககு கபைரிடுவ்தறகோன விதிகள்:
• ஒரு குறிப்கபைரின்  மு்தல் எழுத்து கணடிப்போக 

எழுத்து அல்லது அடிகநகோடிட்டு (_) இருகக 
நவணடும்.

• எழுத்துககள், எணகள் மறறும் அடிகநகோடுகள் 
மட்டுநம அனுமதிககப்படுகின்்றன. பி்ற சி்றப்பு 
எழுத்துருககள் கபைரின் ஒரு பகுதிைோக 
அனுமதிககப்படோது.
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• C++ ஒரு எழுத்து வடிவ உணர்த்திைோகும்   
(case sensitive) கபரிை (Uppercase) மறறும் 
சிறிை (lowercase) எழுத்துககள் கவவநவ்றோக 
கரு்தப்படுகின்்றன.

• சி்றப்புச கெோறகள் (Keywords) அல்லது  
கோப்புச கெோறகள்(Reserve words) 
குறிப்கபைரின் கபைரோக பைன்படுத்்த முடிைோது.

• ANSI ்தரநியலகளின் படி, C++ -ல் 
குறிப்கபைர்களுககோன எழுத்தின் நீைத்திறகு 
எந்த எல்யலயும் இல்யல. எனநவ அயனத்து 
எழுத்துகளும் குறிப்பிடத்்தககயவ.

குறிப்கபைர்கள்
ெரிைோ/ 

்தவ்றோ
்தவறுககோன கோரணம்

Num ெரி

NUM ெரி
_add ெரி
total_sales ெரி

tamilMark ெரி

num-add ்தவறு
சி்றப்பு எழுத்துரு (-)
ககோணடுள்ைது

this ்தவறு

இது ஒரு சி்றப்புச 

கெோல்யல 

ககோணடுள்ைது. 

சி்றப்புச கெோல்யல 

குறிப்கபைரோக 

பைன்படுத்்த முடிைோது. 

2myfile ்தவறு

குறிப்கபைர் 

எப்கபோழுதும் எழுத்து 

அல்லது 

அடிகநகோட்டுடன் 

க்தோடஙகநவணடும்.

• மோறியின் கபையர பல்நவறு பகுதிகைோக 
பிரிகக, மோறியின் கபைர்களில் அடிககீருடன் 
ககோள்ைலோம் (எ.கோ: total_sales என்பது 
ெரிைோன குறிப்கபைர்,total sales ஒரு ்தவ்றோன 
குறிப்கபைர் ஆகும்.)

• tamilMark நபோன்்ற போணி ககோணட மோறியை 
பைன்படுத்்தலோம். இரணடோவது வோர்த்ய்தயின் 
மு்தல் எழுத்து ஆஙகில கபரிை எழுத்தில் 
இருப்பய்தக கோணலோம்.

9.3.3 நியலயுருககள்(மோறிலிகள்)
Literals (Constants)
• ஒரு நிரல் இைஙகும்நபோது மதிப்புகள் மோ்றோ்த 

்தரவுகள் நியலயுருககள் ஆகும். எனநவ, 

நியலயுருககள் மோறிலிகள் என 
அயைககப்படுகி்றது. C++ -ல் பல வயகைோன 
நியலயுருககள் உள்ைன.

 

எண மோறிலிகள்

முழு எண மோறிலிகள்

பூலிைன் மோறிலிகள்

நியலயுருககள் (மோறிலிகள்)

மி்தப்புப்புள்ளி எண மோறிலிகள்

எழுத்துரு மோறிலிகள்

ெர மோறிலிகள்

படம் 9.1 மோறிலிகளின் வயககள்
எண மோறிலிகள் (Numeric Constants)
 மோறிகைோகப் பைன்படுத்்தப்படும் எணகள் 
எண மோறிலிகள் ஆகும் . எண மோறிலிகள் 
பின்வருமோறு வயகப்படுத்்தப்பட்டுள்ைன:

1. முழு எண மோறிலிகள் / நியலைோன புள்ளி 
மோறிலிகள்(Integer Constants / Fixed point 
constants)
2. கமய எண மோறிலிகள் / மி்தப்புப்புள்ளி 
மோறிலிகள் (Real constants / Floating point 
constants)
(1) முழு எண மோறிலிகள் / நியலைோன புள்ளி 
மோறிலிகள் (Integer Constants (or) Fixed point 
constants)
 பின்ன மதிப்புகள் இல்லோ்த எணகள் முழு 
எணகைோகும். ஒரு முழு எண மோறிலி எந்த ஒரு 
்தெம புள்ளியும் இல்லோமல் குய்றந்தபட்ெம் ஒரு 
இலககத்ய்த ககோணடிருகக நவணடும். இது மய்ற 
குறியீடு அல்லது குறியீடு இல்லோமல் இருககும் 
மய்ற குறியீடு உள்ை முழு எணகள் எதிர்மய்ற 
எணணோக  கரு்தப்படுகின்்றன. கோறபுள்ளிகள் 
மறறும் கவறறு இயடகவளிகள் ஆகிையவ ஒரு 
பகுதிைோக அனுமதிககப்படோது.
C ++ இல், மூன்று வயகைோன முழுஎண  மோறிலிகள் 
உள்ைன: (i) பதின்மம் (ii) எணணியல  
(iii) பதினோறு நியல.
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(i) பதின்மம் (Decimal)
 0 மு்தல் 9 வயரைோன, ஒன்று அல்லது 
அ்தறகு நமறபட்ட முழு எண இலககஙகளின் 
வரியெ

குறிப்பு: 

 ஒரு பதின்ம மோறிலியை பின்ன 
மதிப்புகளுடன் ககோடுத்்தோல், நிரல்கபைர்ப்பி 
முழுஎண பகுதியை மட்டுநம எடுத்துகககோள்ளும் 
பின்ன பகுதியை நிரோகரித்துவிடும். இது 
உள்ளுய்ற இனமோற்றம் (Implicit Conversion) 
என அயைககப்படுகி்றது.  இய்தப் பறறி பின்னர் 
க்தரிநதுககோள்ைலோம்.

 
(ii) எணம / எணணியல (Octal)
 ஒன்று அல்லது அ்தறகு நமறபட்ட எணம 
இலககஙகளின் வரியெ (0 ... .7). எணம மோறிலிகள் 
0 என்்ற முன்கனோட்டுன் க்தோடஙகுகி்றது.

ெரி ்தவறு

012 05,600( கோறபுள்ளியை ஏறகோது)
-027 04.56 (்தெம புள்ளியை ஏறகோது)**

+0231
0158 (8-எணம எண இல்யல எனநவ, 

இது ஏறபுயடை்தல்ல.)

குறிப்பு 

 **0ல் க்தோடஙகும் ஒரு பின்ன எணயண, 

எணணியல எணணோக பைன்படுத்தும் நபோது, 

அது எணம எணணோக கரு்தோமல், பதின்ம 

எணணோக கரு்தப்படும்.

(iii) பதினோறுநியல (Hexadecimal)
 ஒன்று அல்லது அ்தறகு நமறபட்ட 
பதினோறுநியல இலககஙகளின் வரியெ (0 …. 9, 
A …. F). பதினோறுநியல மோறிலிகள் 0x அல்லது 
0X என்்ற முன்கனோட்டு உடன் க்தோடஙகுகி்றது.

ெரி ்தவறு 

0x123
0x1,A5 (கோறபுள்ளியை 

அனுமதிககோது)

0X568
0x.14E (ககோடுககப்பட்டுள்ைவோறு 

்தெமபுள்ளியை அனுமதிககோது)
 கபோதுவோக, ஒரு முழு எணணுடன், L 
அல்லது l மறறும் U அல்லது u ஆகிைவறறுள் 
ஒன்ய்ற பின்கனோட்டோக ககோடுககும் நபோது அது 
long அல்லது unsigned வயக மோறிலிைோக 
கருதிகககோள்ளும்.

(2) கமய மோறிலிகள் / மி்தப்புப்புள்ளி மோறிலிகள் 
(Real Constants (or) Floating point constants)
 ஒரு கமய அல்லது மி்தப்புப்புள்ளி மோறிலி 
பின்னப்பகுதியை ககோணட ஒரு எண மோறிலி 
ஆகும். இந்த மோறிலிகள் பின்ன வடிவில் அல்லது 
அடுககு வடிவத்தில் எழு்தப்படலோம்.

 பின்ன வடிவில்  உள்ை ஒரு கமய மோறிலி 
குறியிடப்பட்ட (signed) அல்லது குறியிடப்படோ்த 
(unsigned), இலககஙகளின் இயடயில் ஒரு ்தெம 
புள்ளியைக ககோணட வரியெ ஆகும். ஒரு ்தெம 
புள்ளிககு முன்னும் பின்னும் ஒரு இலககத்ய்த 
அது ககோணடிருகக நவணடும். இதில் + அல்லது 
–குறியீடு முன்கனோட்டோக இருககும்.  எந்த 
குறியீடும் இல்லோ்த கமய மோறிலி ந�ர்மய்ற  
எணணோகக கரு்தப்படுகி்றது.

 அடுககு (Exponent) வடிவில் உள்ை கமய 
மோறிலிகள் இரணடு போகஙகயைக ககோணடுள்ைது: 
(1) அடிஎண (Mantissa) மறறும் (2) அடுககுககுறி 
(Exponent). அடிஎண ஒரு முழுஎண அல்லது 
கமய மோறிலிைோக இருககநவணடும். ஒரு எணயண 
அடுககுககுறி வடிவில் ககோடுப்ப்தறகு 
அடிஎணயண க்தோடர்நது  E அல்லது e என்்ற ஒரு 
எழுத்து இருககநவணடும். அடுககுககுறி 
எப்கபோழுதும் முழுஎணணோக இருககநவணடும். 
 உ்தோரணமோக, 58000000.00 என்பய்த 
0.58 × 108 அல்லது 0.58E8 என எழு்தலோம்

அடிஎண அடுககுகுறி

0.58 8
எடுத்துககோட்டு 

 5.864 E1  → 5.864 × 101      →  58.64
 5864 E-2    → 5864 × 10-2      →  58.64
 0.5864 E2 → 0.5864 × 102  →  58.64
பூலிைன் நியலயுருககள் (Boolean Literals)
 பூலிைன் நியலயுருககள் பூலிைன் 
மதிப்புகளில் ஒன்்றோன கமய அல்லது கபோய 
என்பய்த குறிப்பிடப் பைன்படுத்்தப்படுகின்்றன.  
கமய எனில் மதிப்பு 1-என்னும் மறறும் கபோய எனில் 
மதிப்பு 0 –எனவும் எடுத்துகககோள்ளும். 
குறியுரு மோறிலி (Character Constant )
 குறியுரு மோறிலி என்பது ஒறய்ற 
நமறநகோள் குறிகளுககுள் ்தரப்படும் ஒறய்ற 
குறியுருயவக ககோணடிருககும். C++ -ல் ஒரு 
குறியுரு மோறிலி, ஒறய்ற நமறநகோள்  
குறிகளுககுள் ஒறய்ற எழுத்ய்த கணடிப்போக 
ககோணடிருககநவணடும்.
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ெரிைோன குறியுரு மோறிலிகள் :  ‘A’, ‘2’, ‘$’
்தவ்றோன குறியுரு மோறிலிகள் :  “A”
 ஒவகவோரு ஒறய்ற குறியுரு மோறிலி 
மதிப்புககும் நிகரோன ASCII மதிப்பு உள்ைது. 
உ்தோரணமோக, 'A' -ன் மதிப்பு 65 ஆகும்.
விடுபடுவரியெ / வடிவற்ற-குறியுரு (Escape 
sequences / Non-graphic characters)
 C++ சில அசசிட முடிைோ்த எழுத்துககயை 
குறியுரு மோறிலிகைோக ஏறகி்றது. அசசிட முடிைோ்த 
எழுத்துககள், வடிவற்ற-குறியுருககள்  என 
அயைககப்படுகின்்றன. அசசிட முடிைோ்த 
எழுத்துககள் C ++  இல் ஒரு நிரயல கெைல்படுத்தும் 
நபோது, வியெப்பலயகயிலிருநது ந�ரடிைோக 
்தட்டசசு கெயை முடிைோ்த எழுத்துககள் ஆகும்: 
உ்தோரணமோக back space, tabs நபோன்்றயவ. இந்த 
அசசிட முடிைோ்த எழுத்துககள் விடுபடுவரியெகயை 
பைன்படுத்தி குறிப்பிடப்படுகின்்றன. ஒரு 
விடுபடுவரியெ ஒரு பின்ெோயவுக குறியீட்டோல் 
குறிககப்படுகி்றது, அ்தன் பின் ஒன்று அல்லது 
இரணடு எழுத்துககள் வரலோம்.

அட்டவயண 9.2 விடுபடுவரியெ

விடுபடுவரியெ வடிவற்ற குறியுரு

\a மணி ஒலிப்பு

\b பின்னிட கவளி

\f பககம் கெலுத்தி

\n புதிை வரி / வரிசகெலுத்தி

\r கெலுத்தித் திருப்பல்

\t கியடமட்டத் ்தத்்தல்

\v கெஙகுத்துத்  ்தத்்தல்

\\ பின்ெோயவுக நகோடு

\’ ஒறய்ற நமறநகோள்

\” இரட்யட நமறநகோள்

\? நகள்விககுறி

\On
எணம / எணணியல 

எண

\xHn
பதினறும / 
பதினோறுநியல எண

\0 மதிப்பிலி

 ஒரு விடுபடுவரியெ இரணடு எழுத்துகயைக 
ககோணடிருந்தோலும், அயவ ஒறய்ற நமறநகோள் 
குறிககுள் குறிப்பிடப்பட நவணடும். ஏகனனில், 

C++ விடுபடுவரியெயை ஒரு குறியுரு மோறிலிைோக 
கருதுகி்றது மறறும் ASCII குறியீட்டு முய்றயில், 
நியனவகத்தில் ஒரு யபட் மட்டுநம ஒதுககீடு 
கெயகி்றது.

உஙகளுககுத் க்தரியுமோ?

 ASCII (American Standard Code 
for Information Interchange) மு்தன் மு்தலில் 
1963 ஆம் ஆணடில் X3 கமிட்டி மூலமோக 
உருவோககப்பட்டது, இது American Standards 
Association (ASA) இன் ஒரு பிரிவோகும்.

ெரநியலயுருககள் (String literals)
 ெரநியலயுருககள் என்பது இரட்யட 
நமறநகோள் குறிகளுககுள் ்தரப்படும் 
குறியுருககளின் வரியெயைக ககோணடிருககும்.  
ெரநியலயுருககள் ்தோனயமவோக ‘Null’ என்னும் 
சி்றப்புக குறியுருயவ ஈறறில் 
இயணத்துகககோள்ளும்.  எனநவ “welcome” 
என்்ற ெரம் “welcome\0” என்று நியனவகத்தில் 
குறிககப்படுகி்றது மறறும் இந்த ெரத்தின் அைவு 7 
என்று குறிககப்படோமல் 8 குறியுருககைோக 
குறிககப்படும். அ்தோவது, ஈறறில் இயணககப்படும் 
‘\0’ யவயும் நெர்த்துக ககோள்ளும்.

ெரிைோன ெரநியலயுருககள்: “All”, “Welcome” 
“1234”
்தவ்றோன ெரநியலயுருககள்:  ‘Welcome’, ‘1234’

1. நியலயுரு என்்றோல் என்ன? C++ ல் முழு 

நியலயுருககளின் வயககள் ைோயவ?

2. பின்வருவன எவவயகைோன மோறிலிகள்?

 (அ) 26   ஆ) 015   இ) 0xF   ஈ) 0149
3. C++ல் குறியுரு மோறிலி என்்றோல் என்ன?

4. C++ல் விடுபடுவரியெ எவவோறு 

குறிககப்படுகி்றது?

5. பின்வரும் கமய மோறிலிகயை படி அடுககு 

முய்றயில் எழுதுக.

 (அ) 32.179 ஆ) 8.124  இ) 0.00007 

6. பின்வரும் கமய மோறிலிகயை மி்தப்புப் 

புள்ளி எண வடிவம் எழுதுக.

 (அ) 0.23E4 ஆ)0.517E-3 இ) 0.5E-5
7. ெரத்தில் மதிப்பிலி (\0) குறியுருவின் 

முககிைத்துவம் என்ன? 

?சுை மதிப்பீடு
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9.3.4 கெைறகுறிகள் (Operators)
 மெயற்குறிகள் என்பது சில கணி்த மறறும் 
ஏரண கெைல்போடுகயை கெயை பைன்படும் 
குறியீடுகைோகும். மெயலலற்பிகள் (Operands) 
என்பது கெைறகுறிகைோல் கெைல்படுத்்தப்படும் 
்தரவு கூறுகள் அல்லது மதிப்புகயை குறிககி்றது.

5 + 6

b

கெைறகுறி

கெைநலறபிகள்

-a

C++ -ல், கெைநலறபிகளின் எணணிகயகயின் 
அடிப்பயடயில் கெைறகுறிகள் பின்வருமோறு 
வயகப் படுத்்தப்படுகின்்றன.

(i) ஒரு� மெயற்குறிகள் (Unary Operators) - 
ஒநர ஒரு கெைநலறபியை மட்டும் ஏறகும்

(ii) இரு� மெயற்குறிகள் (Binary Operators) - 
இரணடு கெைநலறபியை மட்டும் ஏறகும் 

(iii) மும� மெயற்குறிகள் (Ternary Operators) - 
மூன்று கெைநலறபியை மட்டும் ஏறகும்

கபோதுவோக, C++ கெைறகுறிகள் பின்வருமோறு 
வயகப்படுத்்தப்படுகின்்றன.

1. கணககீட்டுசகெைறகுறிகள் (Arithmetic 
Operators)

2. ஒப்பீட்டுசகெைறகுறிகள் (Relational 
Operators)

3. ்தருககசகெைறகுறிகள் (Logical 
Operators)

4. மதிப்பிருத்து கெைறகுறிகள் (Assignment 
Operators)

5. நிபந்தயனசகெைறகுறிகள் (Conditional 
Operator)

(1) கணககீட்டுச கெைறகுறிகள் (Arithmetic 
Operators)

 கணககீட்டுச கெைறகுறிகள் எளிை 
கணி்தச கெைல்போடுகைோகிை கூட்டல், கழித்்தல், 

கபருககல், மறறும் வகுத்்தல் நபோன்்ற 
கணககீடுகயை கெைல்படுத்துகி்றது.

கெைறகுறிகள் கெைல்போடு எடுத்துககோட்டு

+ கூட்டல் 10 + 5 = 15
- கழித்்தல் 10 – 5 = 5
* கபருககல் 10 * 5 = 50

/ வகுத்்தல்
10 / 5 = 2 
( வ கு த் ்த லி ன் 

ஈவு)

%

முழு எண 

வகுமீதி 

(வகுத்்தலின் 

மீதியை 

கணடுபிடிககும்)

10 % 3 = 
1(வகுத்்தலின் 
மீதி)

• நமநல குறிப்பிடப்பட்டுள்ை கணககீட்டுச 
கெைறகுறிகள் இரும கெைறகுறிகைோகும். 
இருமச கெைறகுறிகளுககு குய்றந்தபட்ெம் 
இரணடு கெைநலறபிகள் ந்தயவ.

மிகுப்பு மறறும் குய்றப்புசகெைறகுறிகள் 
Increment and Decrement Operators
+ + (Plus, Plus) மிகுப்பு மெயற்குறி
--  (Minus, Minus) குறைப்புச் மெயற்குறி
 மிகுப்பு அல்லது குய்றப்பு கெைறகுறி ஒரு 
கெைநலறபியின் மீது மட்டுநம கெைறபட்டு ஒரு 
புதிை மதிப்யப வைஙகுகி்றது.  எனநவ, இந்தச 
கெைறகுறிகள் ஒருமச கெைறகுறிகள் எனப்படும்.  
மிகுப்பு கெைறகுறி கெைநலறபியுடன் 1 என்்ற 
மதிப்யப கூட்டுகி்றது.  குய்றப்புச கெைறகுறி 
கெைநலறபியிலிருநது 1 என்்ற மதிப்யப 
குய்றககி்றது. 
எடுத்துககோட்டோக

• x++ அல்லது ++ x என்பது x=x +1 
என்ப்தறகுச ெமம். →x -ன்  ்தறநபோய்தை 
மதிப்புடன் 1ஐ கூட்டுகி்றது.

• x-- அல்லது  -- x என்பது x= x-1 என்ப்தறகுச 
ெமம். → x -ன் ்தறநபோய்தை மதிப்புடன் 1ஐ 
குய்றககி்றது.

 இந்த மிகுப்பு (++) அல்லது குய்றப்பு (--) 
கெைறகுறிகள் மோறிகளுககு முன்கனோட்டோகநவோ 
அல்லது பின்கனோட்டோகநவோ இருத்்தப்படுகி்றது.   
முன்கனோட்டு முய்றயில் கெைநலறபியை 
பைன்படுத்துவ்தறகு முன்ன்தோகநவ மிகுப்பு 
அல்லது குய்றப்பு கெைல்படுத்்தப்படும்.
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(2) ஒப்பீட்டுச கெைறகுறிகள்  (Relational 
Operators)
 ஒப்பீட்டுச கெைறகுறிகள் 
கெைநலறபிகளுககு இயடநைைோன உ்றவு 
முய்றயை கணடுபிடிகக பைன்படுகி்றது.  ஒப்பீட்டுச 
கெைறகுறிகள் இரணடு கெைநலறபிகள் மீது 
கெைல்படுத்்தப்படும்நபோது, வியடைோனது பூலிைன் 
மதிப்போக இருககும்.  1 அல்லது 0 என்பது முய்றநை 
ெரி அல்லது ்தவறு என்பய்தக குறிககி்றது. C++, 
ஆறு ஒப்பீட்டுச கெைறகுறிகயை வைஙகுகி்றது.  
அயவகள்,

கெைறகுறி கெைல்போடு எடுத்துககோட்டு

> விடப்கபரிது a > b
< விடச சிறிது a < b

>=
வி ட ப் க ப ரி து 

அல்லது நிகர்
a >= b

<=
விடச சிறிது 

அல்லது நிகர்
a <= b

== நிகரோனது a == b
!= நிகரில்யல a != b

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை 
எடுத்துககோட்டில் கெைநலறபி a-கெைநலறபி 
b-யுடன் ஒப்பிடப்பட்டு ஒப்பீட்டின் அடிப்பயடயில் 
வியட 1 அல்லது 0 என வரும்.  அ்தோவது, 1 என்பது 
ெரி, 0 என்பது ்தவறு.

• அயனத்து ஆறு ஒப்பீட்டு கெைறகுறிகளும் 
இருமச கெைறகுறிகள் ஆகும்.

(3)்தருககச கெைறகுறிகள் (Logical Operators)
 ்தருககச கெைறகுறிகள், ்தருகக மறறும் 
ஒப்பீட்டு நகோயவகயை மதிப்பிட பைன்படுகி்றது.  
்தருகக கெைறகுறிகள் கெைநலறபிகைோகிை 
்தருகக நகோயவகளின் மீது கெைல்படுகி்றது.  C++ 
மூன்று ்தருககச கெைறகுறிகயை வைஙகுகி்றது.

அட்டவயண 9.3 ்தருகககெைறகுறிகள்

கெைறகுறி கெைல்போடு விைககம்

&& AND

்தருகக AND இரணடு நவறுபட்ட ஒப்பீட்டு நகோயவகயை 

ஒன்்றோக இயணககி்றது.  இரணடு நகோயவகளும் 

ெரிகைனில் 1 (True) என்்ற மதிப்யப ்தரும்.  இல்யல எனில் 0 
(False) என்்ற மதிப்யப ்தரும்..

|| OR

்தருகக OR இரணடு நவறுபட்ட ஒப்பீட்டு நகோயவகயை 

ஒன்்றோக இயணககி்றது.  ஏந்தனும் ஒரு நகோயவ ெரிகைனில் 

1 (True) என்்ற மதிப்யப ்தரும்.  இரணடு நகோயவகளும் 

்தவறு எனில் 0 (False) என்்ற மதிப்யப ்தரும்.

! NOT

NOT ஒரு நகோயவ அல்லது ஒரு கெைநலறபியின் மீது 

கெைல்படுகி்றது.  இது கமய மதிப்யப மோறறி அல்லது 

்தயலகீைோக ககோடுககும்.  அ்தோவது, ஒரு கெைநலறபி 

அல்லது நகோயவ 1 (True) எனில் இந்த கெைறகுறிைோனது 

0 (False) என்னும் மதிப்யப ்தரும். 0 (False) எனில் 1 (True) 
மதிப்யப ்தரும்.

• AND, OR  இரணடும் இரும கெைறகுறிகள்  
NOT  என்பது ஒருமகெைறகுறி ஆகும்.

 எடுத்துககோட்டு: a = 5, b = 6, c = 7;
நகோயவ வியட

(a<b) && (b<c) 1 (ெரி - True)
(a>b) && (b<c) 0 (்தவறு - False)

(a<b) || (b>c) 1 (ெரி - True)

!(a>b) 1 (ெரி - True)

(4) மதிப்பிருத்து கெைறகுறி (Assignment 
Operator):
 கெைறகுறி  = (ெமம்) என்பது ெோ்தோரண 
மதிப்பிருத்து கெைறகுறி ஆகும். ஒரு மதிப்பிருநது 
கூறறின் வலப்பககம் இருககும் மதிப்யப 
இடப்பககம் உள்ை மோறியில் இருத்தும்.  இது 
கபோதுவோக எல்லோ கணிப்கபோறி கமோழிகளிளும் 
பைன்போட்டில் உள்ைது. இது ஒரு இரும கெைறகுறி 
ஆகும்.
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A = 32
 C++  பல வி்தமோன மதிப்பிருநது 
கெைறகுறிகயைப் பைன்படுத்துகி்றது.  அயவகள் 
குறுககு வழி மதிப்பிருத்து கெைறகுறிகள் 
எனப்படும்.

கெைறகுறி கெைறகுறியின் கபைர் எடுத்துககோட்டு

+=
கூட்டல்  மதிப்பிருத்து 

(Addition Assignment)
a = 10; 
c = a += 5; (ie, a = a + 5)
c = 15

-= கழித்்தல்  மதிப்பிருத்து
(Subtraction Assignment)

a = 10; 
c = a -= 5;(ie. a = a – 5)c = 5

*=
கபருககல்  மதிப்பிருத்து

(Multiplication Assignment)

a = 10; 
c = a *= 5; (ie. a = a * 5)
c = 50

/=
வகுத்்தல்  மதிப்பிருத்து

(Division Assignment)
a = 10; 
c = a /= 5; (ie. a = a / 5)
c = 2

%=
வகுமீதி  மதிப்பிருத்து

(Modulus Assignment)
a = 10; 
c = a %= 5; (ie. a = a % 5)
c = 0

= மறறும் == கெைறகுறிகளுககு இயடநை உள்ை நவறுபோட்யட விவரி.

(5) நிபந்தயனச கெைறகுறி (Conditional Operator):
 C++இல் உள்ை ஒநர ஒரு நிபந்தயனச கெைறகுறி ( ?:  ) உள்ைது.  இது ஒரு மும்ம கெைறகுறி ஆகும்.    
இந்த கெைறகுறி if … else கட்டுப்போட்டு கூறறுககு மோற்றோகப் பைன்படுகி்றது.  இய்தப் பறறி  பின்வரும்   if 
… else கூறறுயுடன் விரிவோகக கோணநபோம்.
(6) பி்ற கெைறகுறிகள் (Other Operators):

கோறபுள்ளி (comma)
( ,) என்னும் கெைறகுறி நகோயவகளின் க்தோகுப்யப இடது பு்றத்தில் 
இருநது வலதுபு்றமோக பிரித்து மதிப்பிடுகி்றது.

sizeof இது ஒரு க்தோகுப்பு ந�ர கெைறகுறி ( compile time operator). இது 
மோறியின் அையவ யபட்டுகளில் ககோடுககி்றது.

சுட்டுமோறி (Pointer) * மதிப்பு சுட்டல் (Pointer to a variable)
& முகவரி சுட்டல்(Address of )

கபோருட்கூறு க்தரிவு 
(Component selection)

. ந�ரடிப் கபோருட்கூறு க்தரிவு
 (Direct component selector)
-> மய்றமுகப் கபோருட்கூறு க்தரிவு
(Indirect component selector)

இனககுழு உறுப்பினர் 
கெைறகுறி (Class member 
operators)

:: வயரகைல்யல அணுகல் / கூறுபோட்டுச கெைறகுறி (Scope 
access / resolution)
.*  குறிப்பு விலககுச கெைறகுறி (Dereference)
->* இனககுழு உறுப்புககோன குறிப்பு விலககம்
(Dereference pointer to class member)

கெைறகுறிகளின் முன்னுரியம (Precedence of Operators):
 கெைறகுறிகள் முன்னுரியமயின் அடிப்பயடயில் கெைல்படுத்்தப்படுகின்்றன. கெைநலறபிகளும், 
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கெைறகுறிகளும் குறிப்பிட்ட ்தருகக முய்றப்படி குழுவோககப்பட்டு மதிப்பிடப்படுகின்்றன.  இத்்தயகை குழு 
வோககம் ம�ொடர்புறுத�ம (Association) எனப்படுகி்றது.
முன்னுரியம வரியெ (The order of precedence):

( ) [ ]
அயடப்புககுறிககுள் உள்ை கெைறகுறிகள் மு்தலில் 

நிய்றநவற்றப்படுகி்றது.
நமல்

++, -- பின்கனோட்டு மிகுப்பு / குய்றப்பு

++, -- முன்கனோட்டு மிகுப்பு / குய்றப்பு

*, /, % கபருககல், வகுத்்தல், முழுஎண வகுமீதி

+, - கூட்டல், கழித்்தல்

<, <=, >, >=
விடச சிறிது, விடச சிறிது அல்லது நிகர், விடப் கபரிது, 

விடப்கபரிது அல்லது நிகர்

==, != நிகரோனது, நிகரில்யல

&& ்தருகக AND

|| ்தருகக OR

?: நிபந்தயன கெைறகுறி

= மதிப்பிருத்்தல்

+=, -=, *=, /= குறுககு வழி மதிப்பிருத்து கெைறகுறி

, கோறபுள்ளி கெைறகுறி கீழ

உஙகளுககுத் க்தரியுமோ?

 C++ -ல் ஒன்றிரணடு கெைறகுறிகள் கவவநவறு இடஙகளில் கவவநவறு கபோருள்படும்படி 
கெைல்படுகி்றது.  
உ்தோரணமோக (*) எனும் கெைறகுறி கபருககல் மறறும் சுட்டு மோறி கெைறகுறிைோகவும் 
பைன்படுத்்தப்படுகி்றது.

9.3.5  நிறுத்்தறகுறிகள் (Punctuators)
  நிறுத்்தறகுறிகள் என்பயவ குறிப்பிட்ட பணியைச கெயயும் குறியுருககைோகும்.  C++ நிரலில் 
நிறுத்்தறகுறிகள் வரமபுச்சுட்டி (Separator) அல்லது வரம்புககுறிைோகப் பைன்படுத்்தப்படுகி்றது.  கீழவரும் 
நிறுத்்தறகுறிகள் C++-ல் பைன்படுத்்தப்படுவது நபோலநவ C மறறும் Java -நிரலோகக கமோழிகளிலும் 
பைன்படுத்்தப்படுகி்றது.

வரம்புசசுட்டி விைககம் எடுத்துககோட்டு

{   } க�ளிவு அயடப்புககுறி 
(Curly braces ) 

ஒரு நிரலின் க்தோகுதி, க்தோடககம் மறறும் 
முடிவு க�ளிவு அயடப்புககுறிகைோல் 
குறிககப்படுகி்றது.  ஒரு நிரலின் 
க்தோகுதி ஒன்று அல்லது ஒன்றிறகு 
நமறபட்ட கெைல்போட்டுக கூறறுகயைக 
ககோணடிருந்தோல் அது கலயவ கூறறு 
(compound statement) எனப்படும்.

int main ( )
{
  int x=10, y=20, sum;
  sum = x + y;
  cout << sum;
}

( ) அயடப்புககுறி 
(Parenthesis)

இந்த அயடப்புககுறி, கெைறகூறு அயைப்பு 
(function call) மறறும் கெைறகூறு 
அைபுருககயைக (function parameters) 
குறிககப் பைன்படுகி்றது..

clrscr( );
int main ( )
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[  ] ெதுர அயடப்புககுறி 
(Square brackets)

ஒரு பரிமோண மறறும் பல பரிமோண 
அணிகயைக குறிககப் பைன்படுகி்றது.

int num[5];
char name[50];

, கோறபுள்ளி 
(Comma)

இது ஒரு நகோயவயில் வரம்புச சுட்டிைோகப் 
பைன்படுத்்தப்படுகி்றது. int x=10, y=20, sum;

; அயரப்புள்ளி 
(Semicolon)

ஒவகவோரு C++ கூறறுகளும் 
அயரப்புள்ளியில்  ககோணடு 
முடிககப்படுகி்றது.

int main ( )
{
  int x=10, y=20, sum;
  sum = x + y;
  cout << sum;
}

: முறகோல்புள்ளி 
(Colon)

இது ஒரு கூறறின் அயடைோைக குறியீடு private:

குறிப்புயரகள் (Comments)
//
/*            */

இவறறில் உள்ைடஙகிை உயரத்க்தோகுதி 
குறிப்புயரைோகக கரு்தப்படும்.  நிரல் 
கபைர்ப்பி // என்்ற குறியுடன் க்தோடஙகும் 
கூறய்ற கெைல்படுத்்தோது.
// ஒரு வரி குறிப்புயர
/*     */ பல வரி குறிப்புயர

/* This is written
By myself
to learn CPP */
int main ( )
{
     int x=10, y=20, sum;
// to sum x and y
  sum = x + y;
  cout << sum;
}

1. கெைறகுறிகளின் பைன் ைோது?
2. இரும கெைறகுறி என்்றோல் என்ன? 

கணி்த இரும கெைறகுறிகளுககு 
எடுத்துககோட்டு ்தருக.

3. வகுமீதி (%) கெைறகுறியின் 
கெைல்போடு என்ன?

4. 8.5 %  2 – வியட ைோது?
5. R-ன் க்தோடகக மதிப்பு 35 எனில்       

S=(R--)+(++R), என்்ற நகோயவயில், 
S-யின் மதிப்பு என்ன?

6. க்தோடககத்தில் k=20 எனில் j=--k+2k 
என்்ற நகோயவயின் வியட ைோது?

7. j=22 மறறும் p=3 எனில் p=p*++j 
என்ப்தன் வியட ைோது?

8. i=8, j=10 மறறும் k=8 எனில் பின்வரும் 
நகோயவகள் மதிப்பு என்ன?

 (i)  i<k  (ii)  i<j  (iii) i>=k 
(iv) i==j  (v)  j!=k

9. பின்வரும் நகோயவகளின் மதிப்பீட்டு 
வரியெ முய்றயை எழுது.

 (i)  i+3>j-9  (ii)  a+10<p-3+2q
10. பின்வரும் கூறறுககு ்தருகக 

நகோயவயை எழுதுக. மதிப்கபண 75 
எனில் ்தரம் A

?சுை மதிப்பீடு 9.4 உள்ளீட்டு-கவளியீட்டு கெைறகுறிகள் 
9.4.1 உள்ளீட்டுசகெைறகுறி (Input operator)
 >> என்பது C++ ன் உள்ளீட்டு 
கெைறகுறிைோகும்.  இது வியெப்பலயகயின் மூலம் 
மதிப்புகயைப் கபறறு வலப்பககம் உள்ை மோறியில் 
மதிப்யப இருத்துகி்றது.  எனநவ, இது �ரவு ஈர்ப்பு 
(extraction) அல்லது �ரவு மெறும (get from) 
கெைறகுறி எனப்படும்.

 இந்த கெைறகுறிககு இரு கெைநலறபிகள் 
ந்தயவப்படுவ்தோல், இது ஒரு இரும 
கெைறகுறிைோகும்.  வியெப் பலயகயின் மூலம் 
கப்றப்படும் உள்ளீட்டியன, முன்ன்தோகநவ 
வயரைறுககப்பட்ட cin என்னும் கபோருைோல் (சி-
இன் என்று உசெரிககப்படுகி்றது) அயடைோைம் 
கோணகி்றது, இது மு்தல் கெைநலறபிைோகும்.  
இரணடோவது கெைநலறபி ஒரு மோறிைோக இருகக 
நவணடும்.

cin >> மோறி

படம் 9.4 cin-ன் கெைல்படும் முய்ற

 ஒன்றுககு நமறபட்ட ்தரவு மதிப்புகயை >> 
எனும் கெைறகுறி மூலம் கபறறு உரிை மோறிகளில் 
இருத்தி யவகக முடியும்.  இ்தறகு கெைறகுறித் 
க்தோடரோககம் (cascading of operator) என்று 
கபைர்.
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எடுத்துககோட்டு:

cin >> num;

்தரவு ஈர்ப்புச கெைறகுறி, 
உள்ளீட்டுத் ்தோயரப் 
கபோருைோன cin-லிருநது 
்தரவியன ஈர்த்து, 
வலப்பு்றமுள்ை மோறி num-ல் 
இருத்துகி்றது.

cin >>x >> y;

இது இரணடு மதிப்புகயை 
ஈர்ககும். cin மு்தல் மதிப்யப 
உடனடிைோகப் கபறறு 
x என்னும் மோறியிலும் 
இரணடோவது மதிப்யபப் 
கபறறு y என்னும் மோறியில் 
இருத்துகி்றது. 

9.4.2 கவளியீட்டு கெைறகுறி (Output Operator)
 << என்பது C++ல் உள்ை கவளியீட்டு 
கெைறகுறிைோகும்.  வலதுப்பககம் உள்ை மோறியின் 
மதிப்புகயைப் கபறறு இடதுப்பககம் உள்ை முன் 
வயரைறுககப்பட்டுள்ை கபோருைோன cout-ககு 
அனுப்புகி்றது.  இது �ரவு விடுப்பு (insertion) 
அல்லது �ரவு �ரும (put-to) கெைறகுறிைோகும்.  
இரு ஒரு இரும கெைறகுறிைோகும்.

 முன் வயரைறுககப்பட்ட cout என்னும் 
கபோருள் (சி-அவுட் என்று உசெரிககப் படுகி்றது) 
கவளியீட்டு ெோ்தனமோன தியரைகத்ய்த 
அயடைோைம் கோணகி்றது.  இதில் இரணடோம் 
கெைநலறபி ஒரு மோறிலி, மோறி அல்லது 
நகோயவைோக இருககலோம்.

cout << ம ோ றி லி / ம ோ றி /
நகோயவ

படம் 9.5 cout-ன்  கெைல்படும் முய்ற

 ஒநர ெமைத்தில் ஒன்றுககு நமறபட்ட மோறி 
/ மோறிலி / நகோயவயின் மதிப்புகயை << என்னும் 
கெைறகுறி மூலம் தியரைகத்திறகு 
அனுப்பப்படுகி்றது. இ்தறகு மெயற்குறித 
ம�ொடரொககம (cascading of operator) என்று 
கபைர்.
எடுத்துககோட்டு:

cout << 
“Welcome”;

முன்வயரைறுககப்பட்ட 
கபோருைோன cout, 
welcome என்னும் ெரத்ய்த 
தியரககு அனுப்புகி்றது..

cout << “The 
sum = “ << sum;

மு்தலில் “The sum=” 
என்னும் ெரத்ய்தயும், 
பி்றகு sum என்னும் 
மோறியின் மதிப்யபயும் 
தியரககு அனுப்புகி்றது.
கபோதுவோக, cout எனும் 
கபோருள் இரட்யட 
நமறநகோள்குறிகளுககுள் 
்தரப்படும் ெர நியலயுறு 
அல்லது ஒறய்ற 
நமறநகோள் குறிகளுககுள் 
்தரப்படும் குறியுரு மோறிலி 
(விடுபடு வரியெ ்தவிர) 
தியரககு அனுப்புகி்றது.

cout <<“\n 
The Area: “ 
<<3.14*r*r;

cout – எனும் கபோருள் 
இரட்யட நமறநகோள் 
குறிககுள் உள்ை 
அயனத்ய்தயும் தியரககு 
அனுப்பும் (\n ்தவிர). பி்றகு 
நகோயவ 3.14*r*rயை 
மதிப்பீடு கெயது தியரககு 
அனுப்பும்.(\n - விடுபடு 
வரியெ புதிை வரியை 
உருவோககும்.).

cout << a + b ;
a மறறும் b யின் 
கூட்டுத்க்தோயகயை 
தியரககு அனுப்புகி்றது.

9.4.3. I/O கெைறகுறிகள் க்தோடரோககம் 
(Cascading of I/O operators)
 ஒன்றுககும் நமறபட்ட உள்ளீட்டு மறறும் 
கவளியிட்டு கெைறகுறிகள் >> மறறும் << ஒநர 
கூறறில் பைன்படுத்்தப்பட்டோல் அ்தறகு I/O 
கெைறகுறிகளின் க்தோடரோககம் என்று கபைர்.
cout ன் க்தோடரோககம் (Cascading cout):
 int Num=20;
 cout << “A=” << Num;
படம்  9.6 cout-ன்  க்தோடரோககத்ய்த விைககுகி்றது.

A = 20

} }cout   <<  "A="  <<   Num;

படம்  9.6 cout-ன் க்தோடரோககம்
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 cin ன் க்தோடரோககம் (Cascading cin) ்
 cout >> “Enter two number: ”;
 cin >> a >> b;

படம் 9.7 cin –ன் க்தோடரோகத்ய்த விைககுகி்றது.

Enter two number: 5   6

cin    >>   a    >>   b;

a

5

b

6

படம் 9.7 cin க்தோடரோககம்
9.5  C++ -ல் மு்தல் எடுத்துககோட்டு நிரல்

 “Welcome to Programming in C++” 
எனும் ெரத்ய்த அசசிடும் �மது மு்தல் C++ நிரல் 
கோணநபோம்.

நமறகணட நிரல் கீழகோணும் கவளியீட்யடத்  
்தருகி்றது

Welcome to Programming in C++

 இது அடிப்பயட கூறுகயை உள்ைடககிை 
ஒரு எளிை C++ நிரல் ஆகும். இந்த கூறுகயைப் 
பறறிப் போர்ப்நபோம்.

1 // C++ program to print a string

இது ஒரு குறிப்புயர கூறறு. // என்்ற குறியுடன் க்தோடஙகும் அயனத்து கூறறுகளும் குறிப்புயரகைோகும். 
நிரலில் உள்ை குறிப்புயரகயை நிரல்  கபைர்ப்பிைோனது பு்றககணித்து, அவறய்றச கெைல்படுத்்தோது. 

ஒன்றிககு நமறபட்ட குறிப்புயரகயை  /*  …….  */ என்்ற குறிககுள் ்தர நவணடும்.

2 # include <iostream>

அயனத்து C++ நிரல்களும் include கூறறுடன் # குறியுடன்க்தோடஙகும். # என்பது ஒரு முன்கெைலி 

க�றியுறுத்தும். இந்த கூறறுகள் நிரல் க்தோகுப்புககு முன்ன்தோகநவ கெைல்பட க்தோடஙகும். 

#include <iostream> எனும் கூறறு, iostream என்னும் ்தயலப்புக நகோப்பியன நிரலில் நெர்த்துக 

ககோள்ளுமோறு நிரல் கபைர்ப்பிககு உணர்த்துகி்றது.

உள்ளீடு / கவளியீடு கெைல்போடுகயை பைன்படுத்தி ககோள்ை நவணடுகமனில் iostream என்னும் ்தயலப்பு 
நகோப்யப ஒவகவோரு C++ நிரலிலும் இயணகக நவணடும். சுருககமோக, iostream என்னும் ்தயலப்புக 
நகோப்பு, அ்தன் கபோருள் உறுப்பினர்கைோன cin மறறும் cout –டியன ககோணடுள்ைது.  iostream என்னும் 
்தயலப்பு நகோப்யப நிரலில் ககோடுகக ்தவறினோல் cin மறறும் cout –ககோன பியைச கெயதியை 

சுட்டிககோட்டும் மறறும் உள்ளீட்யடப் கப்றநவோ அல்லது கவளியீட்யட அனுப்பநவோ முடிைோது.

3 using namespace std;

using namespace std; என்னும் வரிைோனது, standard namespace -யெப் பைன்படுத்துமோறு நிரல் 
கபைர்ப்பிககு கூறுகி்றது. namespace என்பது இனககுழு, கபோருள் மறறும் மோறிகளுககுத் ந்தயவைோன 
குறிப்கபைர்களின் க்தோகுப்போகும். ஒரு கபரிை கெைல்திட்டத்தில் ஏறபடும் கபைர் முரணபோடுகயைத் 
்தவிர்ககும் வழிமுய்றகயை namespace ககோடுககி்றது.  ANSI C++ ்தரககுழுவினோல் புதிை்தோக 
அறிமுகப்படுத்்தப்பட்டுள்ைது.

4 int main ( )

C / C++ நிரலோனது கெைறகூறுகளின் க்தோகுப்போகும். ஒவகவோரு C++ நிரலும் main( ) கெைறகூறியனக 
கட்டோைமோககப் கபறறிருகக நவணடும். கெைல்படுத்்தப்படும் கூறறுகள்  main( ) கெைறகூறினுள் 

இருகக நவணடும்.
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க�ளிவு அயடப்புக குறிககுள் {} உள்ை (வரியெ ஏண 5 மு்தல் 8 வயர) கூறறுகள் கெைல்படுத்்தப்படும் 
கூறறுகைோகும். இது க்தோகுதி குறிமுய்ற எனப்படும். வரி 6-ல் உள்ை cout என்்ற கட்டயை Welcome to 
Programming in C++ என்்ற ெரத்ய்த தியரககு அனுப்புகி்றது. ஒவகவோரு கெைல்படுத்்தப்படும் 
கூறறுகளும் அயரப்புள்ளியுடன் (;) முடிை நவணடும். வரி 7ல் உள்ை return எனும் சி்றப்புச கெோல் ஒரு 
கெைறகூறறுககு குறிப்பிட்ட மதிப்யப திருப்பி அனுப்ப பைன்படுகி்றது.  இதில் main( ) கெைறகூறுககு 
0 என்்ற மதிப்யப திருப்பி அனுப்புகி்றது.

9.6 C++ நிரயல இைககு்தல்
(Execution of C++ program)

 C++ நிரயல உருவோககுவ்தறகும், 
இைககுவ்தறகும் பின்வரும் �ோன்கு முககிை 
படிநியலகயை கட்டோைமோக பின்பற்ற நவணடும்..
(1) மூலககுறிமுய்றயை உருவோககு்தல் 

(Creating Source code) கெல்லத்்தகக C++ 
குறிமுய்றகயை, C++ க்தோகுப்போனில் 
விதிமுய்றகயை பின்பறறி ்தட்டசசு கெயது 
உருவோககப்படுவ்தோகும்.

(2) .cpp நீட்டிப்பு கபைருடன் மூலககுறிமுய்றயை 
நெமித்்தல் (Saving source code with 
extension .cpp)

 மூலககுறிமுய்றயை ்தட்டசசு கெயது முடித்்த 
பின் கணடிப்போக .cpp என்்ற நீட்டிப்பு 
கபைருடன் நெமிகக நவணடும்.

(3) க்தோகுத்்தல் (Compilation )
 நிரயல உருவோககுவதில் இது ஒரு 

முககிைமோன படிநியல ஆகும். க்தோகுத்்தலில் 
முய்றயில் க்தோகுப்போன் நூலகக 
நகோப்புகயை மூல குறிமுய்றயுடன் க்தோடர்பு 
படுத்தி குறிமுய்றயின் ஒவகவோரு வரியையும், 
ெரிபோர்ககி்றது. இதில் ஏந்தனும் ்தவந்றோ 
அல்லது பியைநைோ கணடறிைப்பட்டோல் 
அய்த திருத்துவ்தறகு பைனுருககு 
க்தரிவிககி்றது. எந்த பியையும் இல்யல எனில் 
இது மூலககுறிமுய்றயை கணினிககு 
புரிகின்்ற இலககு நகோப்போக  .obj என்்ற 
நீட்டிப்புடன் மோற்றம் கெயகின்்றது.

(4) இைககு்தல் (execution )
 இது நிரயல உருவோககுவதில் இறுதிைோன 

படிநியல ஆகும். இந்த நியலயில், இலகக 
நகோப்பு. exe என்்ற இைகக நகோப்போக 
மோறுகி்றது. நிரல், இைகக நகோப்போனதும்  

்தனிசயெைோக இைஙகும். அ்தோவது, 
க்தோகுப்போன் அல்லது  IDE யின் உ்தவியின்றி 
பைன்போட்யட இைகக முடியும்.

#include<iostream>
using namespace std;
int main ()
{
cout<<"Welcome";
return 0;
}

க்தோகுப்போன் / 
நிரல்கபைர்ப்பி

படம்  9.8 இைககு்தல்

9.7 C++ உருவோககு சூைல் (C++ 
Development Environment)

 C++ நிரல்கயை உருவோகக பல 
ஒருஙகியணந்த உருவோகக சூைல்கள் IDE 
உள்ைன. C++ எளி்தோக நிரல்கயை உருவோகக, 
க்தோகுகக மறறும் இைகக IDE மிகவும் உ்தவுகி்றது. 
பல IDE - ககள் தி்றந்த மூல (open source ) 
பைன்போடுகைோகும். அ்தோவது, இ்தயன 
இலவெமோக கப்ற முடியும்.
9.7.1 �ன்கு அறிைப்பட்ட IDEயுடனோன C++ 
க்தோகுப்போன்கள்(Familiar C++ Compilers with 
IDE)

அட்டவயண 9.4 தி்றந்த மூல க்தோகுப்போன்கள்

க்தோகுப்போன் கியடப்பு நியல

Dev C++ தி்றந்த மூலம்

Geany தி்றந்த மூலம்

Code::blocks தி்றந்த மூலம்

Code Lite தி்றந்த மூலம்

Net Beans தி்றந்த மூலம்

Digital Mars தி்றந்த மூலம்

Sky IDE தி்றந்த மூலம்

Eclipse தி்றந்த மூலம்
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9.7.2  Dev C++ ல் நவயல கெய்தல் (Working 
with Dev C++)
 C++ நிரல்கயை உருவோகக பல IDE – 
ககள் உள்ைன. ஆனோல் இந்த போடப்புத்்தகத்தில் 
“Dev C++” க்தோகுப்போயன  பைன்படுத்துகிந்றோம். 
இந்த புத்்தகத்தில் ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரல்களும், 
கெைல்முய்ற நுட்பஙகஙகளும்  “Dev C++” 
க்தோகுப்போயன ்தழுவிை்தோகும்.

 Dev C++ ஒரு தி்றந்த மூல (Open Source) 
பல இைகக அயமப்புகளிலும் இைககும் 
பணித்்தைம் (Cross platform). லினகஸ இைகக 
அயமப்பில்  பதிப்பு Dev C++ alpha பதிப்யப 
பைன்படுத்்தலோம். இந்த பதிப்பு பகிர்ந்தளிககப்பட்ட 
GNU (General Public License) யுடன் கூடிை 
முழுயமைோன ஒருஙகியணந்த உருவோகக சூைல் 
ஆகும். இது Delphi யில் உருவோககப்பட்டுள்ைது. 
இய்த http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.
html லிருநது பதிவி்றககம் கெயைலோம்.

1. Dev C++ ஐ நிறுவிை பி்றகு, Dev C++ 
பணிககுறிைோனது தியரமுகப்பில் ந்தோன்றும். 
IDE- யை தி்றப்ப்தறகு இரட்யட கிளிக கெயைவும். 
Dev C++ IDE பின்வருமோறு ந்தோன்றும்.

படம்  9.9 Dev C++ க்தோடகக ெோைரம்

2. மூலக நகோப்பியன (source file) 
உருவோககுவ்தறகு File →New →Source file 
அல்லது Ctrl + N என்பய்த ந்தர்நக்தடுககவும்.

3. ந்தோன்றுகின்்ற  தியரயில் C++  நிரயல 
்தட்டசசு கெயது அய்த நெமிகக File → Save 
அல்லது Ctrl + S என்பய்த பைன்படுத்்த 
நவணடும். இது ்தோனயமவோக. cpp என்்ற 
நீட்டிப்யப நகோப்பின் கபைருடன் 
நெர்த்துகககோள்ளும். நகோப்புப் கபைருடன் 
.cpp என்பய்த ்தட்டசசு கெயைத் 
ந்தயவயில்யல.

படம் 9.10  C++ நிரலுடன் கூடிை Dev C++ 
ெோைரம்

4. நகோப்பியன நெமித்்தப்பின், Execute → 
Compile & Run என்பய்த கிளிக கெயைவும் 

அல்லது F11 வியெயை  அழுத்்தவும்.

 நிரலில் ஏந்தனும் பியை இருந்தோல் அது 
Compile log - ல் கோணபிககப்படும். நிரலில் பியை 
ஏதும் இல்யல என்்றோல் பின்வரும் கோட்சி 
ந்தோன்றும்.

.
படம் 9.11 Dev C++ Compile Log

5. கவறறிகரமோன க்தோகுப்பிறகு பி்றகு 
கவளியீடு Output console பகுதியில் 

பின்வருமோறு ந்தோன்றும். 

படம் 9.12 Dev C++ கவளியீட்டு ெோைரம்.
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9.8 பியைகளின் வயககள் (Types of Errors)
கபோதுவோன பியை வடிவஙகள் பின்வருமோறு:

பியையின் 
வயககள்

விைககம்

இலககணப்பியை 
அல்லது 

க்தோடரிைல் பியை 
(Syntax Error)

• க்தோடரிைல் அல்லது இலககணம் (Syntax) என்பது நிரல்கயை 
உருவோககுவ்தறகு  ந்தயவைோன இலககண விதிமுய்றகளின் க்தோகுப்போகும்.  
ஒவகவோரு நிரலோகக கமோழிககும் மூலக குறிமுய்றயை உருவோககுவ்தறகு 
்தனி ்தனி விதிமுய்றகள் உள்ைன.

• C++ ன் இலககண விதிமுய்றகள் மீ்றப்படும் நபோது க்தோடரிைல் பியைகள் 
ஏறபடுகின்்றன.

• எ.கோ. பின்வருமோறு ்தட்டசசு கெய்தோல் C++ பியையை ஏறபடுத்தும்.
           cout << “Welcome to Programming in C++”
      C++ இலககண விதிமுய்றகளின் படி அயனத்து இைகக கூறறுகளும் 

கணடிப்போக அயரப்புள்ளியுடன் (;) முறறுப்கப்ற நவணடும். ஆனோல் இந்த 
கூறறு அயரப்புள்ளியுடன் (;)முடிககப்படவில்யல. 

கெோறக்றடர் பியை 
(Semantic Error)

• ஒரு நிரலோனது இலககண விதிமுய்ற படி ெரிைோக இருநதும், ந்தயவைோன 
வியடயை வைஙகோமல் இருககலோம். ஏகனனில் மோறி / கெைறகுறி / இைககப்படும் 
வரியெ  நபோன்்றவறறில் ஏந்தனும் ்தவறு இருப்பின், இந்த பியைைோனது 
ந்தோன்றும். இ்தன்படி, நிரலோனது இலககண விதிமுய்றப்படி ெரிைோக இருநது 
்தருகக (logic) முய்றப்படி ்தவ்றோக உள்ைது. ஆயகைோல் கெோறக்றோடர் பியை 
்தருகக பியை, என்றும் அயைககப்படும்.

இைகக ந�ர பியை 
(Run-time error)

• ஒரு நிரயல இைககும் நபோது, இைகக ந�ரப்பியை ந்தோன்்றலோம். கோரணம்,  
முய்றயில்லோ்த கெைல்முய்றகைோல் இந்த பியை ஏறபடும்.

• எடுத்துககோட்டோக: இல்லோ்த ஒரு நகோப்யப நிரலோனது தி்றகக முறபடும் நபோது 
இைகக ந�ரப்பியை ஏறபடுகி்றது.

• C++ 1979ம் ஆணடு  AT & T கபல் ஆயவுக 
கூடத்தில் நேர்ன் ஸட்கரரௌஸட்ரப் அவர்கைோல் 
உருவோககப்பட்டது.

• குறியுருத் க்தோகுதி என்பது ஒரு C++ நிரயல 
எழுதுவ்தறகு அனுமதிககப்படும் 
எழுத்துகளின் க்தோகுப்போகும்.

• C++ சி்றப்புச கெோறகள் நிரல் கபைர்ப்பிககு 
குறிப்பிட்ட அர்த்்தத்ய்த க்தரிவிககும் 
கெோறகைோகும் .

• குறிப்கபைர்கள் என்பது C++ நிரலில் 
கவவநவறு பகுதிகளுககு ககோடுககப்படும் 
கபைர்கைோகும். இயவ பைனரோல் 
வயரைறுககப்பட்ட, மோறிகள், கெைறகூறுகள், 
அணிகள், இனககுழுககள் நபோன்்றயவ 
ஆகும்.

• ஒரு நிரயல நிய்றநவறறும் நபோது மதிப்புகள் 

மோ்றோ்த ்தரவுகள் நியலயுருககள் ஆகும். 
எனநவ, நியலயுருககள் மோறிலிகள் என்றும்  
அயைககப்படுகி்றது.

• C++ல் பல வயகைோன நியலயுருககள் 
உள்ைன. முழுஎண, மி்தப்புப் புள்ளி எண 
எழுத்துரு ெரம்.

• கெைறகுறிகள் கணி்த, ்தருகக 
கெைல்போடுகயை கெயைப் பைன்படும் 
குறியீடுகைோகும்.

• C++ நிரயல உருவோககுவ்தறகு 
வரம்புககுறிகைோக பைன்படுத்்தப்படும் 
குறியீடுகள் நிறுத்்தறகுறிகைோகும். இயவ 
வரம்புச சுட்டி என்றும் அயைககப்படுகி்றது.

• ்தரவு ஈர்ப்பு( >> ) மறறும் ்தரவு விடுப்பு (<<) 
்தரயவ கப்றவும், கவளியீட்யட அனுப்பவும் 
பைன்படுகி்றது.

நியனவில் ககோள்க

கெயமுய்ற பயிறசி

• பின்வரும்  C++ நிரயல Dev C++ IDE- யில் ்தட்டசசு கெயது இைககுக.  நிரல்கபைர்ப்பி   / க்தோகுப்போன்  
ஏந்தனும் பியையை சுட்டிககோட்டினோல் அய்த ெரி கெயது, ெரிைோன வியட வரும் வயர மீணடும் மீணடும் 
இைககவும்.
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1. மூன்று போட மதிப்கபணகளின் கூட்டுத்க்தோயகயை கணடறியும் C++ நிரல்

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int m1, m2, m3, sum;
 cout << "\n Enter Mark 1: ";
 cin >> m1;
 cout << "\n Enter Mark 2: ";
 cin >> m2;
 cout << "\n Enter Mark 3: ";
 cin >> m3;
 sum = m1 + m2 + m3;
 cout << "\n The sum = " << sum;
}
• ககோககப்படும் மதிப்கபணகளின் ெரோெரியை கணககிடும் வயகயில், நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை 

நிரலில் நவணடிை மோற்றஙகயை கெயது இைககுக.

2. வட்டத்தின் பரப்பையவ கணடறியும் C++ நிரல். 

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int radius;
 float area;
 cout << "\n Enter Radius: ";
 cin >> radius;
 area = 3.14 * radius * radius;
 cout << "\n The area of circle = " << area;
}

3. கீநை ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரலின் பியைகயை கணடறிக

Using namespace std;
int main( )
{
cout << “Enter a value ”;

cin << num1 >> num2
num+num2=sum;
cout >> “\n The Sum= ” >> sum;

4. கீநை ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரலில் எந்த வயகைோன பியை உள்ைது என்று கணடறிக:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int h=10; w=12;
 cout << "Area of rectangle " << h+w;
}
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மதிப்பீடு

பகுதி – அ
ெரிைோன வியட யை ந்தர்வு கெயைவும் :

1. C++ -யை உருவோககிைவர் ைோர்?
 (அ) ெோர்லஸ போநபஜ்

 (ஆ) நேர்ன் ஸட்கரரௌஸட்ரப்

 (இ) பில் நகட்ஸ

 (ஈ) சுந்தர் பிசயெ

2. C ++ ககு மு்தலன்மு்தலில் யவககப்பட்ட  
கபைர் என்ன?

 (அ)  சிபிபி

 (ஆ)  நமம்பட்ட சி

 (இ) இனககுழுககள் உடன் சி

 (ஈ) சி உடன் இனககுழுககள்

3. C ++ என கபைர் சுட்டிைவர் ைோர்?

 (அ) ) ரிக மோஸசிட்டி

 (ஆ) ரிக பிேர்நன 

 (இ) பில் நகட்ஸ 
 (ஈ)  கடன்னிஸ ரிட்சி

4. ஒரு நிரலில் உள்ை மீசசிறு ்தனித்்த அலகு:
 (அ) நிரல்  (ஆ) க�றிமுய்ற

 (இ) போயவுப்படம்  (ஈ) வில்யலகள்

5.  பின்வரும் கெைறகுறிகளில் C ++ இன்  ்தரவு 
ஈர்ப்பு கெைறகுறி எது?

 (அ) >>   ஆ)<<
 (இ)<>   (ஈ)  ^^

6. பின்வரும் வோககிைஙகளில் எது உணயம 
இல்யல?

 (அ)  நிரல்கபைர்ப்பிககு மட்டுநம புரிகின்்ற 
கபோருள் ககோணட கோப்பு கெோறகளுககு 
சி்றப்பு கெோறகள் என்று கபைர்.

 (ஆ)  ஒதுககப்பட்ட கெோறகள் அல்லது 
முககிை கெோறகயை குறிப்கபைரோகப் 
பைன்படுத்்தலோம்.

 (இ)  முழு எண மோறிலி ்தெம புள்ளி இல்லோமல் 
குய்றந்தபட்ெம் ஒரு இலககத்ய்த 
ககோணடிருகக நவணடும்.

 (ஈ)  அடுககு மோறிலிகளின் வடிவம் இரணடு 
பகுதிகயைக ககோணடுள்ைது

7. கீநை ககோடுககப்பட்டயவகளில் எது ஒரு 
ெரிைனோ ெரநியலயுரு ஆகும்?

 (அ) ‘A’  (ஆ) ‘Welcome’
 (இ) 1232  (ஈ)“1232”
8.  உைர்நியல கமோழியில் எழு்தப்படும் நிரல் 

எவவோறு அயைககப்படுகி்றது ?.
 (அ) இலககு குறிமுய்ற 

 (ஆ)  மூல குறிமுய்ற

 (இ) இைஙகககூடிை குறிமுய்ற

 (ஈ)  இயவ அயணத்தும்

9. a=5, b=6; எனில்  a& b யின் வியட என்ன?

 (அ) 4   (ஆ) 5
 (இ) 1   (ஈ)  0
10.  க்தோகுப்பு ந�ர (Compile time) கெைறகுறி 

எவவோறு அயைககப்படுகி்றது ?.
 (அ)  sizeof  (ஆ)pointer
 (இ)  virtual  (ஈ) this

பகுதி – ஆ
குறு வினோககள் (2 மதிப்கபணகள்) :

1. வில்யலகள் என்்றோல் என்ன?  C++ -ல் 
உள்ை வில்யலகயை கூறுக. 

2. சி்றப்புச கெோறகள்   என்்றோல் என்ன? சி்றப்புச 
கெோறகயை குறிப்கபைர்கைோக 
பைன்படுத்்தலோமோ?

3. பின்வரும் மோறிலிகள்   எந்த வயக மோறிலிகள்   
ஆகும்?

 (i) 39   (ii) 032 
 (iii) 0XCAFE  (iv) 04.14
4. கீழககணட கமயைோன மோறிலிகயை  

அடுககுகுறி வடிவில் எழுதுஙகள்: 
 (i) 23.197   (ii) 7.214  
 (iii) 0.00005    (iv) 0.319
5. n=10; எனில், n>>2; ன் வியட என்ன ?

6. கபோருத்துக:

A B

(a) வகுமீதி (1) வில்யலகள்

(b) வரம்புசசுட்டி (2) வகுத்்தலின் மீதி

(c) ்தரவு ஈர்ப்பு (3) நிருத்்தககுறிகள்

(d) கமோழித் க்தோகுதி (4) ்தரவு கபறும் 
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பகுதி – இ
சிறு வினோககள் (3 மதிப்கபணகள்) :

1. சி்றப்புச கெோறகள் (keywords) மறறும் 
குறிப்கபைர்கள் (identifiers) –ககு இயடநை 
உள்ை நவறுபோடுகயை விவரி? 

2. C++ ஒரு எழுத்து வடிவ உணர்த்திைோ? 
எழுத்து வடிவ உணர்த்தி (case sensitive ) 
என்ப்தன் கபோருள் என்ன? 

3. “=” மறறும் “==” நவறுபடுத்துக.
4. a=10, b=15; எனில்  a^b – யின் மதிப்பு 

என்ன?
5. க்தோடரிைல் பியை (Syntax error ) மறறும் 

இைகக ந�ர பியை (Run time error ) 
இவறறிககு இயடநை உள்ை நவறுபோடுகயை 
எழுதுக.

6. க்தோடரிைல் பியை (Syntax error ) மறறும் 
்தர்ககரீதிைோன பியை (Logical error  ) 
இவறறிககு இயடநை உள்ை நவறுபோடுகயை 
கூறுக.

7. ்தயலப்புக நகோப்பின் பைன் ைோது?

8. main கெைறகூறறின் சி்றப்பு ைோது.?

9. உள்ைடகக க்தோகுப்போனின் (include 
compiler directive)  இரணடு 
பைன்போடுகயை எழுதுக. 

10. கமய மோறிலிகளில் (real constants) 
பின்வருவனவறய்ற எழுதுக.

  (i) 15.223 (ii) 211.05 ( i i i ) 
0.00025

பகுதி – ஈ
கபரு வினோககள் (5 மதிப்கபணகள்) :

1.  C++ -ல் பைன்படுத்்தப்படும் இருநியல 
கெைறகுறிகயை பறறி எழுதுக.

2. பியைகளின் வயககள் ைோயவ?

3.   a=15, b=20; எனில்  கீழகோணும் 
கெைல்போட்டிறகோன வியட ைோது.?  

  (a) a&b (b) a|b  (c) a^b  
(d) a>>3  (e) (~b)
்தரவினஙகள், மோறிகள் மறறும் 

நகோயவகள்
9.10  அறிமுகம்

 அயனத்து நிரலோகக கமோழிகளிலும் 
இரணடு அடிப்பயட உறுப்புகள் உள்ைன அயவ 

முய்றநை ்தரவு இனஙகள் மறறும் மோறிகள். இயவ  
மிகத் க்தோடகக நியல நிரயல எழுதுவ்தறகு கூட 
ந்தயவப்படும். மிக முககிை உறுப்புகைோகும். 
்தரவுகயை யகைோள்வ்தறகோக முன்ன்தோகநவ 
வயரைறுககப்பட்ட ்தரவு இனஙகளின் க்தோகுப்யப 
C++ வைஙகுகி்றது. இயவ அடிப்பயட அல்லது 
உள்ளியணந்த ்தரவு இனஙகள் என்று 
அயைககப்படுகி்றது. உள்ளியணந்த ்தரவினஙகள் 
நீஙகலோக, நிரலநர சில ்தரவினஙகயை உருவோகக 
முடியும். அயவ பைனர் வயரைறுககும் ்தரவினம் 
என்று அயைககப்படுகி்றது. இந்த போடப்பகுதியில்,  
உள்ளியணந்த ்தரவினஙகள் பறறி கறகலோம்.

9.11 ்தரவு இனஙகளின் கருத்்தோககம் 
பின்வரும் எடுத்துககோட்யட உறறுந�ோககவும்

Name = Ram
Age = 15
Average_Mark= 85.6
 நமநல  ககோடுககப்பட்டட எடுத்துககோடடில்  
Name, Age, Average_Mark என்பன  புலஙகள் 
ஆகும். இதில்  இருத்்தப்பட்டுள்ை Ram,15,85.6  
என்பயவ அப்புலத்தின் மதிப்புகைோகும.

 கெைல்முய்ற கமோழியில் புலஙகள் மோறிகள் 
என்றும் மறறும் மதிப்புகள் ்தரவுகள் என்றும் 
அயைககப்படுகி்றது. நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை 
ஒவகவோரு ்தரவும் நவறுபட்ட்தோகும். அ்தோவது 
“Ram”  என்பது எழுத்துககளின் வரியெ மற்ற 
இரணடு ்தரவுகளும் எணகைோகும். மு்தல் மதிப்பு 
ஒரு முழு எணணோகவும், இரணடோம் மதிப்பு ஒரு 
்தெம எணணோகவும் உள்ைது. �டப்புலக 
பைன்போட்டில் மிகவும் நவறுபட்ட ்தரவு இனஙகயை 
�ோம் அன்்றோடம் யகைோள்கிந்றோம். ்தரவுகளின் 
்தன்யம அல்லது வயககள் நவறுபடுகி்றது. 
எடுத்துககோட்டோக தூரம் (உன் வீட்டிலிருநது 
பள்ளிககு) நுயைவுச சீட்டின் வியல, நபனோவின் 
வியல, மதிப்கபணகள், கவப்பநியல மறறும் பல.

9.12  C++ ்தரவு இனஙகள் 
 C++ல் ்தரவு இனஙகள் மூன்று 
வயககைோக பிரிககப்படுகி்றது. அயவ,

 (1) அடிப்பயட ்தரவு இனஙகள் 
(Fundamental data types) 
 (2) பைனர் வயரைறுககும் ்தரவு இனஙகள் 
(User-defined data types and)
 (3) ்தருவிககப்பட்ட ்தரவு இனஙகள் 
(Derived data types).
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்தரவு வயககள்

பைனர் வயரைறுககும் 
்தரவு வயககள்

்த ரு வி க க ப் ப ட் ட 
்தரவு வயககள்

Floating 
Point

Integral 
types

Structure, 
Union, Class, 
Enumeration

Void

int char float double

Array, Function, 
Pointer, Reference

அடிப்பயட ்தரவு 
வயககள்

படம் 9.13 C++ ன் ்தரவினஙகள்

 இந்த போடப் பகுதியில் அடிப்பயட ்தரவு 
இனஙகயைப் பறறி  அறிநது ககோள்நவோம். ்தரவு 
இனஙகளின் நவயல கெயயும் வி்தத்ய்த பறறி 
அறிநது ககோள்ை, மோறிகயைப் (Variable) பறறி 
அறிநது ககோள்வது அவசிைமோகும். மோறிகள் 
என்பயவ குறிப்பிட்ட ்தரவு இனஙகளின் 
மதிப்புகயை ்தோஙகியுள்ை, கபைரிடப்பட்ட 
நியனவோக இடஙகயை குறிககி்றது. C++ -ல் 
மோறிகயை பைன்படுத்துவ்தறகு முன்னநர 
அவறய்ற அ்தன் ்தரவினஙகநைோடு கணடிப்போக 
அறிவிககநவணடும். அ்தோவது, எந்த வயகைோன 
்தரவுகயை மோறியில் இருத்்தப்நபோகிந்றோம் 
என்பய்த க்தளிவோக குறிப்பிட நவணடும்.

மோறிகயை அறிவிப்ப்தறகோன கட்டயை அயமப்பு

< ்தரவினம்  >  < மோறியின் கபைர் >;
எடுத்துககோட்டோக:

 int num1;
 ஒநர இனத்ய்த ெோர்ந்த ஒன்றுககு 
நமறபட்ட மோறிகயை ஒநர அறிவிப்புக கூறறில் 
குறிப்பிட முடியும். அயவ, கோறபுள்ளிைோல்(,) 
பிரிககப்பட்டிருகக நவணடும்.
எடுத்துககோட்டோக:

 int num1, num2, sum;
 நமநல ககோடுககப்பட்ட கூறறின் படி 
மதிப்கபணகயை நெமிகக மு்தலில் மோறியை 
அ்தன் ்தரவினத்ந்தோடு அறிவிகக நவணடும். 
்தகுந்த ்தரவினத்ய்த ந்தர்நக்தடுப்ப்தறகு அறிவும், 
அனுபவமும் ந்தயவ ெோ்தோரணமோக, மதிப்கபணகள் 

முழு எணகைோகநவ  இருககும். எனநவ, 
கணிப்கபோறி மதிப்கபணயண நெமிககும் மோறி  
முழு எண ்தரவினமோக இருகக நவணடும்.
எடுத்துககோட்டு:

int comp_science_marks;
 இப்கபோழுது comp_science_marks என்்ற 
ஒரு மோறியில் மதிப்கபண நெமிப்ப்தறகு ்தைோரோக 
உள்ைது.

 மோறிகயை பறறி நமலும் பின்வரும் 
பகுதிகளில் க்தரிநது ககோள்ைலோம்.
9.12.1 அடிப்பயடத் ்தரவினஙகள் அறிமுகம்:

 அடிப்பயடத் ்தரவினஙகள்(atomic) 
C++ல். முன்ன்தோகநவ வயரைறுககப்பட்ட 
்தரவினஙகள் ஆகும். C++ ல்  ஐநது அடிப்பயட 
்தரவினஙகள் உள்ைன. char, int, float, double 
மறறும் void. கபோதுவோக  இயவ ்தரவினஙகயை 
அறிவிப்ப்தறகோன சி்றப்பு கெோறகள் ஆகும்.

(i) முழுஎண ்தரவினம் (int):
 இது ஒரு ்தெமம் இல்லோ்த முழு 
எணகைோகும். முழு எணகள் ந�ர்மய்ற அல்லது 
எதிர்மய்ற எணகைோக இருககலோம். இந்த 
்தரவினம் முழு எணகயை மட்டுநம கபறறு 
அய்தநை திருப்புகி்றது. முழு எண (int) மோறிகள் 
முழு எணகயை மட்டுநம நெமிகக அனுமதிககும். 
முழு எண மோறியில் ்தெம மதிப்யப நெமிகக 
முறபட்டோல் அந்த ்தெம மதிப்பினுயடை முழு எண 
பகுதியை மட்டுநம எடுத்துக ககோள்ளும்.
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#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int num1, num2, sum; 
   // variables num1, num2, and sum are declared as integers
 cout << "\n Enter Number 1: ";
 cin >> num1;
 cout << "\n Enter Number 2: ";
 cin >> num2;
 sum = num1 + num2;
 cout << "\n The sum of " << num1 << " and " << num2 << " is " << sum;
}

எடுத்துககோட்டு 9.1 இரணடு முழு எணகயை கபறறு அ்தனுயடை கூட்டுத் க்தோயகயை 
கோணபிககும்  C++ நிரல்

 நமநல  குறிப்பிடப்பட்டுள்ை நிரலில் 
அறிவிககப்பட்டுள்ை மூன்று மோறிகைோன 
num1,num2  மறறும் sum ஆகிை மோறிகள் முழு 
எணணோகநவ அறிவிககப்பட்டுள்ைது. எனநவ, 
மூன்று கவவநவறு முழு எண மதிப்புகநை இந்த 
மூன்று மோறிகளிலும் நெமிககப்படும். நிரல் 
இைககப்படும் நபோது பைனரோல்  ககோடுககப்படுகின்்ற 
மதிப்புகயை நெமிகக  num1, num2 என்்ற   
மோறிகள் பைன்படுகின்்றன.  Sum என்்ற 
மோறிைோனது கெைல்படுத்்தப்பட்ட மதிப்யப (வியட) 
நெமிககப் பைன்படுகி்றது.
 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரல் இைஙகும் 
நபோது, வரியெ எண 7 மறறும் 9ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை 
கூறறுகள், num1மறறும் num2ககோன 
மதிப்புகயை உள்ளீடோக ககோடுககும் படி நகட்கும்.
 வரியெ எண 8 மறறும் 10ல் பைனர் 
உள்ளீடோக ்தரும் மதிப்புகயை cin கபறறு முய்றநை 
மோறிகள் num1 மறறும் num2ல் நெமிககும்.
 வரியெ எண 11, num1மறறும் num2 
மோறிலிகளில் உள்ை மதிப்புகயை கூட்டி, வியட 
மதிப்யப மோறி  Sum-ல் நெமிககும்.
(2) குறியுரு ்தரவினம் (char data type)
 குருயுரு  ்தரவினம் ஏறறுகககோள்ை கூடிை 
அயனத்து ASCII குறியுருககயை கபறறு 
திருப்புகி்றது. இது முழு எண வயகைோக 
கரு்தப்படுகி்றது. ஏகனனில், அயனத்து 
குறியுருககளும் நியனவகத்தில் அ்தனுயடை 
க்தோடர்புயடை ASCII குறியீடுகைோகநவ 
குறிககப்படுகின்்றன char என குறிப்கபைர் 
குறிககப்பட்டோல் C++, குறியுரு அல்லது முழு 
எண மதிப்யப நெமித்துக ககோள்ை அனுமதிககி்றது.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 char ch;
 cout << "\n Enter a character: ";
 cin >> ch;
 ch = ch + 1;
cout << "\n The Next character: " << ch;
}
கவளியீடு:
 Enter a character: A
 The Next character: B

எடுத்துககோட்டு 9.2 ஏந்தனும் ஒரு குறியுருயவப் 

கபறறு அ்தனுயடை அடுத்்த குறியுருயவ 

க்தரிவிககும் நிரல்.

  நமநல குறிப்பிடப்பட்ட நிரலில் ch என்்ற 
மோறி, char ்தரவினமோக அறிவிககப்பட்டுள்ைது. 
பைனர் ஒரு குறியுருயவ ்தரும் நபோது அது ch என்்ற 
மோறியில் முழு எண மதிப்போக நெமிககப்படுகி்றது. 
(அ்தோவது , ெமமோன ASCII குறியீடு)
 ch = ch + 1;
 இந்த கூறறில் ch ன் மதிப்பு ஒன்று 
அதிகரிககப்பட்டு புதிை மதிப்போனது அந்த ch 
மோறியில் இருத்்தப்படுகி்றது. (கணககீட்டுச 
கெைல்போடோனது எழுத்துககளின் மீது அல்லோமல் 
எணகளில் மீது மட்டுநம கெைல்படுகி்றது).
முழு எண மறறும் குறியுரு ்தரவினஙகள் ஒன்்றோக 
கெைல்படும் வி்தத்ய்த விைககும் மறக்றோரு நிரல்.
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#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
 int n;
 char ch;
 cout << "\n Enter an ASCII code (0 to 255): ";
 cin >> n;
 ch = n;
 cout << "\n Equivalent Character: " << ch;
}  
கவளியீடு:
Enter an ASCII code (0 to 255): 100
Equivalent Character: d

எடுத்துககோட்டு நிரல் 9.3 ஒரு ASCII மதிப்யப கபறறு அ்தறகுரிை குறியுருயவ கோணபிககும் C++   நிரல்

 நமநல உள்ை நிரலில் n என்்ற மோறி முழு 
எண int வயகைோகவும், ch குறியுரு char 
வயகைோகவும் அறிவிககப்பட்டுள்ைது. நிரல் 
இைககத்தின் நபோது ASCII மதிப்யப 
ககோடுப்ப்தறகு பைனுருககு நியனவூட்டுகி்றது. 
பைனர் ASCII மதிப்யப முழு எணணோக ்தரும் 
கபோழுது அது n என்்ற   மோறியில் நெமிககப்படுகி்றது.  
ch=n என்்ற கூறறில் nன் மதிப்பு chல் 
இருத்்தப்படுகி்றது. ch என்பது குறியுரு வயக மோறி 
என்பய்த நியனவில்  ககோள்க. எடுத்துககோட்டோக, 
பைனர் “100”  என்்ற உள்ளீயட ்தரும் கபோழுது 
மு்தலில் 100 என்்ற மதிப்பு n என்்ற மோறியில் 
நெமிககப்படுகி்றது. அடுத்்த கூறறில் n ன் மதிப்பு 
அ்தோவது 100  ch ல் இருத்்தப்படுகி்றது.  ch என்பது 
ஒரு குறியுரு வயக ஆயகைோல் அந்த 
எணணுககுரிை மதிப்பு வியடைோக வருகி்றது.

(3) மதிப்புப் புள்ளி (float data type)
 ஒரு மோறி float என குறிககப்பட்டோல் ்தெம 
புள்ளி, மி்தப்பு புள்ளி மட்டும் மோறியில் நெமிககப்படும். 
்தெம ்தரவினஙகளில் பைன்படுத்துவதில் உள்ை 
இரணடு சி்றப்பு அம்ெஙகள் 

(1) முழு எணகளுககு இயடநை உள்ை மதிப்யப 
குறிககி்றது. 

(2) மதிப்புகளின் மிக அதிகமோன பரப்யப 
குறிககி்றது. (greater range of values)
 மி்தப்பு புள்ளி அல்லது ்தெம கெைறபோடுகள் 
முழு  எண கெைறபோடுகளுடன் ஒப்பிடும் நபோது 
இைககு்தலுககு அதிக ந�ரத்ய்த 
எடுத்துகககோள்ளும். அ்தோவது மி்தப்பு புள்ளி 
கெைறபோடுகள் முழு எண கெைறபோடுகயை விட 
கமதுவோக கெைல்படும். இதுநவ இ்தன் குய்றபோடு 
ஆகும்.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 float r, area;
 cout << "\n Enter Radius: ";
 cin >> r;
 area = 3.14 * r * r;
 cout << "\n The Area of the circle is " << area;
}
கவளியீடு:
Enter Radius: 6.5
The Area of the circle is 132.665

எடுத்துககோட்டு 9.4 ஒரு வட்டத்தின் பரப்பையவக கோண உ்தவும் C++ நிரல்
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 நமநல கூ்றப்பட்ட எடுத்துககோட்டில் ‘r’ 
மறறும் ‘area’ என்்ற இரணடு மோறிகளும் மி்தப்புப் 
புள்ளிைோக ஒநர கூறறில் அறிவிககப்பட்டுள்ைது. 
‘r’ என்்ற மோறி பைனரோல் ்தரப்படுகின்்ற ஆரத்தின் 
மதிப்யப எடுத்துக ககோள்கி்றது. ‘area’ என்்ற மோறி  
வோயப்போட்டின் மூலம் கப்றப்படும் வட்டத்தின் 
பரப்பையவ எடுத்துக ககோள்ளும்.  எடுத்துககோட்டோக 
பைனர் ஆரத்தின் மதிப்யப 6.5 என உள்ளீடு 
கெய்தோல்,

area = 3.14 *r*r;
 ‘r’ என்்ற மோறியின் மதிப்யப இருமுய்ற கபருககி 
பி்றகு 3.14 (pi- ன் மதிப்பு) உடனும் கபருககி வியட 
132.665 யை மோறி areaல் நெமிககி்றது.

 இதில் ‘r’ மறறும் ‘area’  என்பது ஒநர இன 
மோறிைோகும் எனநவ இந்த இரணடு மோறிகளும் 
ஒநர கூறறில் அறிவிககப்பட்டுள்ைது பல ஒநர 
இன மோறிகயை கவவநவறு கூறறில் 
அறிவிப்ப்தறகு பதிலோக ஒநர கூறறில் 
அறிவிப்ப்தனோல் கெைல்போட்டு ந�ரம் குய்றகி்றது.

(4) இரட்யட ்தரவினம்  (Double data type ) 
 இது துல்லிைமோன  இரட்யட  மி்தப்புப் 
புள்ளி எணகைோகும். (துல்லிைம் என்பது ்தெம 
புள்ளிககு பி்றகு வரும் இலககஙகயை 
குறிககி்றது) இரட்யட மி்தப்புப்புள்ளி எணகள் 
ெோ்தரண மி்தப்புப் புள்ளி எணகயையும் யகைோளும். 
ஆனோல், இது மி்தப்புப் புள்ளி ்தரவினத்ய்த விட 
இரணடு மடஙகு இடத்ய்த எடுத்துக ககோள்ளும்.

(5) void data type:
 void என்ப்தன் கபோதுவோன கபோருள் 
கவறறிடம். C++ void ்தரவின மதிப்புகள் ஒரு 
கவறறு க்தோகுப்யப குறிககி்றது. இது எந்த 
மதிப்யபயும் திருப்பி அனுப்போது.

1. அடிப்பயட ்தரவு வயக என்்றோல் என்ன?
2. char என்்ற ்தரவினம் குறியுருககயைக 

குறிகக பைன்படுகி்றது. ஆனோல் ஏன் 
அது முழு எண ்தரவினமோக 
கபரும்போலும் வயரைறுககப்படுகி்றது?

3. முழு எணகயை விட மி்தப்புப் புள்ளி 
எணகள் எத்்த வயகயில் சி்றப்போனயவ?

4. double என்பது மறக்றோரு மி்தப்பு புள்ளி 
்தரவு வயக பி்றகு ஏன் அய்த ்தனி 
்தரவினமோக பைன்படுத்துகிந்றோம்? 

5. void ்தரவு இனத்தின் பைன் ைோது?

?சுை மதிப்பீடு

9.12.2 அடிப்பயட ்தரவினஙகளின் நியனவக 
உருவயமத்்தல் (Memory representation of 
Fundamental Data types)
 நியனவகத்தில் ந்தயவைோன இடத்ய்த 
ஒதுககுவந்த மோறிகயை அறிவிப்ப்தறகு மிக 
முககிை கோரணம் ஆகும். நிரல் ந்தகக 
நகோட்போட்டின்படி கெைறபோட்டிறகு முன்னநர 
அயனத்து  ்தரவுகளும் மு்தன்யம நியனவகத்தில் 
நெமிககப்பட நவணடும். எனநவ க்தோகுப்போனின் 
்தரத்தின்படி ஒவகவோரு ்தரவிறகும் குறிப்பிட்ட 
நியனவக இடத்ய்த C++ க்தோகுப்போன் 
ஒதுககுகி்றது.

 பின்வரும் அட்டவயண 9.5 அயனத்து 
அடிப்பயடத் ்தரவினஙகளுககும் எவவைவு இடம் 
ஒதுககப்படுகி்றது. என்பய்த கோணபிககி்றது. 
கணிப்கபோறி நியனவகத்தில் அயனத்து 
்தரவுகளும் இரும எணகைோகநவ நெமிககப்படும் 
என்பய்த நியனவில் ககோள்க.( அலகு 1 போடம் 2 
கோணக)

 அட்டவயண 9. 5 அடிப்பயட ்தரவினஙகளின் நியனவக ஒதுககீடு

்தரவினம்
நியனவகத்தின் இருப்பிடம்

மதிப்புகளின் பரப்பு
யபட் -ல் பிட்-ல்

char 1 byte 8 bits -127 to 128
int 2 bytes 16 bits -32,768 to 32,767
float 4 bytes 32 bits 3.4×10-38 to 3.4×1038 -1
double 8 bytes 64 bits 1.7×10-308 to 1.7 × 10308-1

9.12.3 ்தரவினஙகளின் பணபுணர்த்திகள் (Data type modifiers)
 மதிப்பிலி ்தரவினத்ய்த ்தவிர மற்ற அடிப்பயட ்தரவினஙகளின் நெமிககும் அையவ மோறறி அயமகக 
பணபுணர்த்திகள்(modifiers) பைன்படுகின்்றன. ெோ்தோரணமோகநவ, நியனவகத்தில் ்தரவுகயை நெமிகக 
அயனத்து அடிப்பயட ்தரவினஙகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட அைவு பரப்பிலோன மதிப்யப (Range of values)  
எடுத்துகககோள்கி்றது. எடுத்துககோட்டோக, முழு எண ்தரவினம் (  integer) இரணடும் யபட் ்தரயவ மட்டுநம 
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நெமிககும். உணயமயில், சில முழு எண ்தரவுகள் மிகவும் நீைமோன்தோக மறறும் அதிக நியனவக இடம் 
ந்தயவப்படுவ்தோகநவோ இருககலோம். இந்த நியலயில், நியனவக அையவ கணடிப்போக மோறறி அயமகக 
நவணடும். அடிப்பயட ்தரவினஙகளின் நியனவக ஒதுககீட்யட  மோறறி அயமகக (விவரிகக அல்லது சுருகக) 
பணபுணர்த்திகள் பைன்படுகின்்றன. இயவகள் ்தகுதிைோககிகள் ( Qualifiers) எனறும் அயைககப்படுகின்்றன.

C++ ல் �ோன்கு பணபுணர்த்திகள்பைன்படுத்்தப்படுகி்றது, அயவ

 (1)  signed   (2)  unsigned  (3)  long  (4) short 
 இந்த �ோன்கு பணபுணர்த்திகயையும் எல்லோ அடிப்பயட ்தரவினஙகளுடன் பைன்படுத்்தலோம் 
பின்வரும் அட்டவயண 9.6 அயனத்து ்தரவினஙகளின் நியனவக ஒதுககீட்யட பணபுணர்த்தியுடனும் அது 
இல்லோமலும் கோணபிககி்றது..

அட்டவயண 9.6  குறியுரு ்தரவினத்தின் நியனவக வயககள்

்தரவினம்
நியனவக இருப்பிடம்

மதிப்புகளின் பரப்பு
யபட் -ல் பிட்-ல்

short
short என்பது short int 
கு றி க கி ்ற து

2 bytes 16 bits
-32,768

 to 
32,767

unsigned short
ஒரு முழு எண எதிர்மய்ற 
குறியீடு இல்லோமல் இருப்பது 2 bytes 16 bits

0 
to 

65535

signed short
ஒரு முழு எண எதிர்மய்ற 
குறியீடுடன் இருப்பது 2 bytes 16 bits

-32,768
 to 

32,767
short மறறும் signed short இரணடுநம ெமமோனது

int
ஒரு முழு எண என்பது 
குறியீடுடன் அல்லது குறியீடு 
இல்லோமல் இருககலோம்

2 bytes 16 bits
-32,768 

to 
32,767

unsigned int
ஒரு முழு எண எதிர்மய்ற 
குறியீடு இல்லோமல் இருப்பது 2 bytes 16 bits

0
 to 

65535

signed int
ஒரு முழு எண எதிர்மய்ற 
குறியீடுடன் இருப்பது 2 bytes 16 bits

-32,768 
to 

32,767
short மறறும் int இரணடுநம ெமமோனது

long
long என்பது long int 
கு றி க கி ்ற து

4 bytes 32 bits
-2147483648

to 
2147483647

unsigned long
எந்த குறியீடும் இல்லோமல் 
இரட்யட இயடகவளி 
ககோணட ஒரு முழு எண

4 bytes 32 bits
0 
to 

4,294,967,295

signed long
குறியுடன் கூடிை இரட்யட 
இயடகவளி ககோணட ஒரு 
முழு எண

4 bytes 32 bits
-2147483648 

to 
2147483647
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 நமறகணட அட்டவயணயின் படி முழு 
எண ்தரவினம் (integer) இரணடு யபட் ்தரவுகயை 
மட்டும் எடுத்துகககோள்கி்றது. ஆனோல் long int 
்தரவினம் இந்த அையவ விட இரணடு மடஙகு 
அதிகமோன (4 யபட்டுகள்) ்தரயவ எடுத்துக 
ககோள்கி்றது. long int அதிக எணகயை நெமித்துக 
ககோள்கி்றது. (long  என்பது பணபுணர்த்தி) (int 
என்பது அடிப்பயட ்தரவினம்)
அட்டவயண 9.7 குறியுரு ்தரவினத்தின் நியனவக 

ஒதுககீடு

்தரவினம்
நியனவக 

இருப்பிடம்
மதிப்புகளின் 

பரப்பு
யபட் -ல் பிட்-ல்

char 1 byte 8 bits -128 to 127
unsigned 

char
1 byte 8 bits 0 to 255

signed char 1 byte 8 bits -128 to 127
அட்டவயண 9.8  மதிப்புப் புள்ளி ்தரவினத்தின் 

நியனவக ஒதுககீடு

்தரவினம்
நியனவக இருப்பிடம் மதிப்புகளின் 

பரப்புயபட் -ல் பிட்-ல்

float 4 bytes 32 bits
3.4×10-38 to 
3.4×1038-1 

double 8 bytes 64 bits

1.7 × 10-308 
to 
1.7 × 10308 
- 1

long 
double

10 bytes 80 bits

3.4 × 10-4932 
to 
1.1 × 104932 
-1

 C++ நிரல் கபைர்ப்பியை கபோறுத்து 
நியனவக ஒதுககீடு நவறுபடும். நமநல 
ககோடுககப்பட்டுள்ை அட்டவயணயில் உள்ை  
மதிப்புகள் Turbo C++  க்தோகுப்போயன 

அடிப்பயடைோக ககோணடது. int மறறும் long 
double வயகககு Dev C++ல் அதிக இடத்ய்த 
ககோடுககி்றது.

பின்வரும் அட்டவயண 9.9 Turbo C++  மறறும் 
DevC++ல் நியனவக ஒதுககீட்டிறகோன 
நவறுபோட்யட கோட்டுகி்றது.

அட்டவயண 9.9 Turbo C++ மறறும் Dev C++ 
நிரல் கபைர்ப்பியின் நியனவக ஒதுககீடு

்தரவினம்
யபட்டுகளில் நியனவக அைவு

Turbo C++ Dev C++
short 2 2
unsigned 
short

2 2

signed short 2 2
int 2 4
unsigned int 2 4
signed int 2 4
long 4 4
unsigned 
long

4 4

signed long 4 4
char 1 1
unsigned 
char

1 1

signed char 1 1
float 4 4
double 8 8
long double 10 12

 Dev C++ intல் மறறும்  long வயககளுககு 
4 யபட்டுகயை ஒதுககி்றது. Dev C++ல் நிரயல 
எழுதும் நபோது கபரிை முழு எண மதிப்புகயை 
யகைோள்வ்தறகு இதில் ஏந்தனும் ஒரு வயகயை 
பைன்படுத்்தலோம்.
குறிப்பு: sizeof( ) என்னும் கெைறகுறி ்தரவினத்தின் 
அையவ ்தருகி்றது. (size)

Chapter 9.indd   142 4/19/2020   4:18:11 PM



142 143

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 short a;
 unsigned short b;
 signed short c;
 int d;
 unsigned int e;
 signed int f;
 long g;
 unsigned long h;
 signed long i;
 char j;
 unsigned char k;
 signed char l;
 float m;
 double n;
 long double p;
 cout << "\n Size of short = " << sizeof(a);
 cout << "\n Size of unsigned short = " << sizeof(b);
 cout << "\n Size of signed short = " << sizeof (c);
 cout << "\n Size of int = " << sizeof(d);
 cout << "\n Size of unsigned int = " << sizeof(e);
 cout << "\n Size of signed int = " << sizeof(f);
 cout << "\n Size of long = " << sizeof(g);
 cout << "\n Size of unsigned long = " << sizeof(h);
 cout << "\n Size of signed long = " << sizeof(i);
 cout << "\n Size of char = " << sizeof(j);
 cout << "\n Size of unsigned char = " << sizeof(k);
 cout << "\n Size of signed char = " << sizeof(l);
 cout << "\n Size of float = " << sizeof(m);
 cout << "\n Size of double = " << sizeof(n);
 cout << "\n Size of long double = " << sizeof(p);
}

எடுத்துககோட்டு 9.5: C++ ்தரவினத்தின் அையவ கணடறிவ்தறகோன நிரல்

கவளியீடு: (Dev C++ ல் க்தோகுத்து 

இைககப்படுகி்றது)
 Size of short = 2
 Size of unsigned short = 2
 Size of signed short = 2
 Size of int = 4
 Size of unsigned int = 4
 Size of signed int = 4
 Size of unsigned int = 4
 Size of signed int = 4
 Size of long = 4
 Size of unsigned long = 4
 Size of signed long = 4
 Size of char = 1
 Size of unsigned char = 1
 Size of signed char = 1
 Size of float = 4
 Size of double = 8
 Size of long double = 12

sizeof( ) எனும் கெைறகுறி ்தரவினத்தின் 
அையவ கவளியீடோக கோட்டும்.

குறிப்பு: 

C++  - ல் எணகளின் பின்கனோட்டு

 முழு எண மறறும் மி்தப்புப்புள்ளி 

எணகளுககு நவறுபட்ட பின்கனோட்டுகள் 

பைன்படுகின்்றன. ஒநர மதிப்யப, பல்நவறு 

்தரவினமோக எடுத்துககோட்டோக, 45 என்்ற மதிப்யப 

long, unsigned int மறறும் unsigned long int 
(ஆஙகில சிறிை அல்லது கபரிை எழுத்து) 

பின்கனோட்டோக நெர்கக நவணடும். அ்தோவது, 45L 
அல்லது 45U என இவவோறு குறிப்பிடுவது, 

ககோடுககப்பட்ட மதிப்புகயை long மறறும் 

unsigned என எடுத்துகககோள்ை நவணடும் என்று 

நிரல் கபைர்ப்பிககு கட்டயையிடுவ்தோகும். அந்தப் 

நபோன்று, மி்தப்புப் புள்ளி எணகயைக குறிப்பிட F 

என்்ற எழுத்ய்த பைனபடுத்்த நவணடும். 
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num2

num1
மோறியின் கபைர்

R - மதிப்பு(நியனவகத்தில் 

உள்ை மதிப்பு )

L - மதிப்பு(நியனவக முகவரி

100

65

0x125e
0x126e

0x127e

0x128e
0x129e
0x130e
0x131e
0x132e
0x133e
0x134e

படம்  9.14 மோறியின் நியனவக ஒதுககீடு

எடுத்துககோட்டு 9.14
9.13 மோறிகள்

 மோறிகள் என்பயவ குறிப்பிட்ட ்தரவு 

இனஙகளின் மதிப்புகயை ்தோஙகியுள்ை, பைனரோல் 

கபைரிடப்பட்ட நியனவோக  இடஙகயை குறிககி்றது. 

மோறிகள் என்பயவ குறிப்கபைர்கள் ஆகும். எனநவ, 

குறிப்கபைர்களுககு கபைரிட பைன்படும் 

விதிமுய்றகயைநை மோறிகளுககு கபைரிடவும் 

பைன்படுத்்த நவணடும். மோறிகள் கபைரிடப்பட்ட 

நியனவகஙகயை குறிப்பிடுவ்தோல் இவறறுககு 

குறுயீட்டு மோறிகள் (Symbolic variables) என்று 

கபைர். R மறறும் L என்்ற இரணடு மதிப்புகள் 

குறியீட்டு மோறிகளுடன் க்தோடர்புயடைது.

• R- மதிப்பு நியனவகத்தில் 

நெமிககப்பட்டுள்ை ்தரவுகயைக குறிககும்.

•  L மதிப்பு ்தரவுகள் நெமிககப்பட்ட 

நியனவக முகவரியை குறிககும்.

 நியனவக முகவரி என்பது பதினோறு நியல 
(hexa decimal) எணகைோக உள்ைன என்பய்த 
நியனவில் ககோள்க.

9.13.1  மோறிகளின் அறிவிப்பு

 அயனத்து மோறிகளும் அ்தன் நிரல் 
பைன்போட்டிறகு முன்னநர அறிவிககப்பட 
நவணடும். மோறியின் கபைருடன் கூடிை 
்தரவுவயகககு ஏற்ற நியனவக ஒதுககீடு பறறி 
நிரல் கபைர்ப்பிககு க்தரிவிப்பந்த அறிவிப்பு ஆகும். 
எடுத்துககோட்டோக, ஒரு மோறியை int வயகைோக 
Dev C++ ல் அறிவித்்தோல் க்தோகுப்போன் 4 யபட் 
நியனவகத்ய்த ஒதுககும். எனநவ அயனத்து 
மோறிகளும் நெமிககப்படநவணடிை மதிப்பின் 
வயகநைோடு அறிவிககப்பட நவணடும்.

ஒன்றுககு நமறபட்ட மோறிகளின் அறிவிப்பு

 ஒன்றுககு நமறபட்ட ஒநர வயக மோறியை 
ஒநர கூறறில் அறிவிகக முடியும். அககூறறிலுள்ை 
ஒவகவோரு மோறியையும் ்தனித்்தனிநை குறிகக 
கோறபுள்ளி (,) பைன்படுத்்தப்பட நவணடும்.

கட்டயை அயமப்பு:
<data type> <var1>, <var2>, <var3> …… 
<var_n>;
எடுத்துககோட்டு : 
int num1, num2, sum;
 நமநல உள்ை கூறறில் மூன்று முழு எண 
வயக மோறிகள் உள்ைன. அ்தோவது, num1, num2 
மறறும் sum என்்ற மோறிகளில் முழு எண 
மதிப்புகயை மட்டுநம இருத்்த முடியும். இந்த 
மோறிகளில் மி்தப்புப் புள்ளி (்தெம மதிப்புகயை 
நெமிகக முறபட்டோல் முழு எண மதிப்யப மட்டுநம 
நியனவகத்தில் இருத்்தப்படும். மதிப்புப் புள்ளி 
பகுதி ஒதுககப்பட்டு விடும். நமநல கூ்றப்பட்ட 
அறிவிப்பில் C++ க்தோகுப்போனோனது ஒவகவோரு 
மோறிககும் 4 யபட்டு நியனவக இடத்ய்த ஒதுககும் 
(4 நியனவக கபட்டிகள்)
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}}
}

0x125e
0x126e
0x127e
0x128e
0x129e
0x130e
0x131e
0x132e
0x133e
0x134e

int num1, num2, sum;

num2

மோறியின் கபைர்கள்

num1

L 
ம

தி
ப்பு

 (நி
ய

ன
வ

க
 மு

க
வ

ரி
)

படம்- 9.15 வயக மோறிகளின் நியனவக ஒதுககீடு 
ஒரு மோறி, க்தோடகக மதிப்பு ஏதுமின்றி 
அறிவிககப்பட்டோல், அ்தறகு ஒதுககப்பட்ட 
நியனவகத்தில் அறிைப்படோ்த மதிப்புகள் 
இருத்்தப்பட்டுவிடும். இவறய்ற குப்யப மதிப்புகள் 
(Junk அல்லது Garbage) என்று கபைர்.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int num1, num2, sum;
 cout << num1 << endl;
 cout << num2 << endl;
 cout << num1 + num2;
}

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரலில் num1, 
num2 மோறிகளுககு அறிைப்படோ்த மதிப்புகள் 
நியனவகத்தில் இருத்்தப்படும். எனநவ cout<< 
num1+num2;  வில் அறிைப்படோ்த குப்யப 
மதிப்புகளின் கூட்டுத்க்தோயக வியடைோக 
கியடககும். 
9.13.2 மோறியின் க்தோடகக மதிப்பிருத்்தல்:
 மோறி அல்லது மோறிகள் 
அறிவிககப்படும்நபோந்த அ்தறகு க்தோடகக மதிப்பு 
வைஙகு்தயல “க்தோடகக மதிப்பிருத்்தல்”  என்று 
அயைககப்படுகி்றது.
எடுத்துககோட்டுகள்: 
int num = 100;
float pi = 3.14;
double price = 231.45;
நமநல num, pi மறறும் price  என்்ற மோறிகள் 
அறிவிப்பின் நபோந்த க்தோடகக மதிப்பு 
இருத்்தப்பட்டுள்ைன. நிரலின் இைககத்தின் நபோது 
இந்த மோறிகளின் க்தோடகக மதிப்யப மோறறிக 
ககோள்ைலோம்.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 float pi = 3.14, radius, height, CSA;
 cout << "\n Curved Surface Area of a cylinder";
 cout << "\n Enter Radius (in cm): ";
 cin >> radius;
 cout << "\n Enter Height (in cm): ";
 cin >> height;
 CSA = (2*pi*radius)*height;
 system("cls");
 cout << "\n Radius: " << radius <<"cm";
 cout << "\n Height: " << height << "cm";
 cout << "\n Curved Surface Area of a Cylinder is " << CSA <<" sq. cm.";
}

கவளியீடு:
 Curved Surface Area of a cylinder
 Enter Radius (in cm): 7
 Enter Height (in cm): 20
 Radius: 7cm
 Height: 20cm
  Curved Surface Area of a Cylinder is 

879.2 sq. cm.

எடுத்துககோட்டு 9.6 உருயையின் வயைந்த நமறபரப்யப கணடறியும் நிரல் (CSA = 2 pi rh)

 ஒநர வயகயுள்ை மோறிகளுககு ஒநர கூறறில் க்தோடகக மதிப்பிருத்்த முடியும்.

எடுத்துககோட்டு:  
int x1 = -1, x2 = 1, x3, n;
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9.13.3 இைஙகு நியல க்தோடகக மதிப்பிருத்்தல்
 நிரலின் இைககத்தின் நபோது ஒரு மோறிககு க்தோடகக மதிப்பு இருத்்த முடியும். இதுநவ ”இயங்குநிறல 
ம�ொடகக �திப்பிருத�ல்” எனப்படும்.
எடுத்துககோட்டு
int num1, num2, sum;
sum = num1 + num2;
நமறகணட இரணடு கூறறுகளும் ஒநர கூற்றோக பின்வருமோறு இயணககப்பட்டுள்ைது.:
int sum = num1+num2;
 இைககத்தின் நபோது அறிைப்பட்ட  num1  மறறும் num 2. மதிப்புகயை பைன்படுத்தி  sum  ககு 
க்தோடகக மதிப்பு கருத்்தப்படுகி்றது.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int num1, num2;
 cout << "\n Enter number 1: ";
 cin >> num1;
 cout << "\n Enter number 2: ";
 cin >> num2;
 int sum = num1 + num2; // Dynamic initialization
 cout << "\n Average: " << sum /2;
}

கவளியீடு:
 Enter number 1: 78
 Enter number 2: 65
 Average: 71

எடுத்துககோட்டு 9.7இைஙகு நியல க்தோடகக மதிப்பிருத்்தயல விைககும்  C++  நிரல் 

 நமநல ககோடுககப்பட்ட நிரலில் num1 மறறும் num2 மோறிகளுகக மதிப்புகயை கபற்ற பின் sum  
என்்ற மோறி அறிவிககப்பட்டு இந்த இரணடு மோறிகளின் கூட்டுத் க்தோயக மதிப்பிருத்்தப்படுகி்றது பி்றகு அது 
இரணடோல் வகுககப்பட்டு கவளியீடு கோட்டப்படுகி்றது.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int radius;
 float pi = 3.14;
 cout << "\n Enter Radius (in cm): ";
 cin >> radius;
 float perimeter = (pi+2)*radius; // dynamic initialization
 float area = (pi*radius*radius)/2; // dynamic initialization
 cout << "\n Perimeter of the semicircle is " << perimeter << " cm";
 cout << "\n Area of the semicircle is " << area << " sq.cm";
}

கவளியீடு:

 Enter Radius (in cm): 14
 Perimeter of the semicircle is 71.96 cm
 Area of the semicircle is 307.72 sq.cm

எடுத்துககோட்டு 9.8 அயரவட்டத்தின் சுற்றைவு மறறும் பரப்யப கணடறியும்  C++  நிரல்

9.13.4 அணுகுநியல பணபுணர்த்தி const;
 மோறிலியை அறிவிப்ப்தறகோன சி்றப்பு 
கெோல் const ஆகும். const சி்றப்பு கெோல் மோறியின் 
அணுகுநியலயை மோறறுகி்றது அல்லது 
முய்றப்படுத்துகி்றது. எனநவ இது அணுகுநியல 
பணபுணர்த்தி எனவும் அயைககப்படுகி்றது.

எடுத்துககோட்டு:

int num = 100; 

 நமநல உள்ை கூறறு num1  என்்ற 
மோறியை 100 என்்ற க்தோடகக மதிப்நபோடு 
அறிவிககி்றது. எனினும் இைககத்தின் நபோது num  
ன் மதிப்பு மோற்றப்படலோம். நமநல உள்ை கூறய்ற, 
const int num=100; என மோறறும் நபோது, மோறி 
num  என்பது மோறிலிைோகி்றது. அ்தனுயடை மதிப்பு 
இந்த நிரல் முழுவதும் 100 என இருககும், 
இைககத்தின் நபோது மோ்றோது. 
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#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 const int num=100;
 cout << "\n Value of num is = " << num;
 num = num + 1; // Trying to increment the constant 
 cout << "\n Value of num after increment " << num;
}

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரல் Dev C++ ல் இைஙகும் நபோது “assignment of read only memory 
num” என்்ற பியை கெயதியும், Turbo C++ ல் நிரல் கபைர்ப்பியில் இைஙகும் நபோது, “Cannot modify the 
const object”  என்்ற பியை கெயதியை கோட்டப்படும்.

1. பணபுணர்த்தி என்்றோல் என்ன? அ்தன் பைன் ைோது?
2. பின்வரும் C++ கூறறிலுள்ை பியை என்ன?
  long float x;
3. மோறி என்்றோல் என்ன? மோறியை ஏன் குறியீட்டு மோறி என்று அயைககிந்றோம்?
4. இைஙகுநியலயில் மோறியை க்தோடஙகு்தல் என்்றோல் என்ன? எடுத்துககோட்டு ்தருக
5. கீழகணட கூறறில் உள்ை பியை ைோது? 
  const int x;

?சுை மதிப்பீடு

9.13.5 குறிப்புகள் (References):

 முன்னநர, வயரைறுககப்பட்ட மோறிகளுககு ஒரு மறுகபையர குறிப்புகள் வைஙகுகின்்றன. 
குறிப்புகளின் அறிவிப்பு மோறியின் அடிப்பயட ்தரவினத்துடன் & குறியீட்யடயும் ககோணடிருககும். குறிப்பு 
மோறியின் கபைரோனது ஏறகனநவ அறிவிககப்பட்ட மோறியின் மதிப்யப எடுத்துக ககோள்ளும். 

கட்டயை அயமப்பு:

<type> <& reference_variable> = <original_variable>

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int num;
 int &temp = num; //declaration of a reference variable temp
 num = 100;
cout << "\n The value of num = " << num;
cout << "\n The value of temp = " << temp;
}

எடுத்துககோட்டு 9.9  குறிப்பு மோறிகயை அறிவிககும் C++ நிரல் 

9.14 கவளியீடு வடிவயமப்பு:
 எளி்தோக படிப்ப்தறகும் மறறும் புரிநது ககோள்வ்தறகும் ந்தயவப்படும் கவளியீட்டு தியரயியன 
உருவோககுவ்தறகு கவளியீடு வடிவயமப்பு மிக முககிைமோன்தோகும். C++ நிரல் கவளியீடுகயை வடிவயமகக 

கவளியீடு:

 The value of num = 100
 The value of temp = 100
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யகைோளுயககள் என்பது  (Manipulation) 
பைன்படுகி்றது. யகைோளுயககள் என்பது, ்தரவு 
கபறும் (<<) மறறும் ்தரவு ஈர்ப்பு  (>>) 
கெைறகுறிகளில் பைன்படுத்்த சி்றப்போக 
வடிவயமககப்பட்ட கெைறகூறுகள் ஆகும்.

 கவளியீட்யட வடிவயமகக C++ பல்நவறு 
யகைோளுயககயை வைஙகியுள்ைது. endl, setw, 
setfill, setprecision மறறும் setf நபோன்்றயவ 
கபோதுவோக பைன்படுத்்தப்படும். யகைோளுயக 
கெைறகூறுகைோகும். இச கெைறகூறுகயை 
பைன்படுத்்த கபோருத்்தமோன ்தயலப்புக 
நகோப்புகயை நிரலுடன் இயணகக நவணடும். 
endl யகைோளுயக iostream ்தயலப்புக நகோப்பின் 
உறுப்பு ஆகும். set w, set fill, set precision மறறும் 
set f யகைோளுயககள் iomanip என்்ற ்தயலப்புக 
நகோப்பின் உறுப்பு ஆகும்.

endl (வரியின் முடிவு)

 C++ -ல் endl என்பது வரி உள்ளீடோக 
பைன்படுகி்றது. இது ‘\n’ககு மோற்றோக 
பைன்படுகி்றது.  endl ஒரு புதிை வரியை கெருகி, 
கெருகும் புள்ளியை அந்த வரியின் க்தோடககத்தில் 
நிறுத்துகி்றது. endl மறறும் ‘\n’, ஒநர மோதிரிைோன 
நவயலகயை கெய்தோலும் இ்தறகியடை ஒரு 
நவறுபோடு உள்ைது. 

• endl – புதிை வரியை கெருகி ்தறகோலிக 
நியனவகத்ய்த கோலி கெயகி்றது 

• ‘\n’  - புதிை வரியை மட்டும் கெருகுகி்றது.

எடுத்துககோட்டு:

cout << "\n The value of num = " << num;
cout << "The value of num = " << num <<endl;
இந்த இரணடு கூறறுகளும் ஒநர கவளியீட்யட 
்தருகின்்றன. 

setw ( )
 setw() யகைோளுயக கெைறகூறு 
கவளியீட்டிறகோக ஒதுககப்பட்ட புலத்தின் 
அகலத்ய்த வயரைறுககி்றது. கவளியீட்டில் 
எழு்தப்பட நவணடிை குய்றந்தபட்ெ குறியுரு 
எணணிகயகயை புலத்தின் அகலம் 
நிர்ணயிககி்றது.   
கட்டயைையமப்பு:

setw (எழுத்துருககளின் எணணிகயக)
 நமநல   ககோடுககப்பட்ட நிரலில், ஒவகவோரு 
கவளியீட்டுக கூறறும் இரணடு setw( ) 
யகைோளுயககயைக ககோணடுள்ைது. மு்தலில் 
ககோடுககப்பட்டுள்ை setw(25) என்பது 25 
இயடகவளிகயைக ககோணட ஒரு புலத்ய்தயும், 
setw(10)  என்பது 10 இயடகவளிகயையும் 
ககோணட மறக்றோரு புலத்ய்தயும் 
உருவோககுகின்்றது. இப்புலஙகளில் மதிப்புகயை 
இருத்தும் நபோது, அயவ வலமிருநது இடமோக 
ந்தோன்றும்.

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
 float basic, da, hra, gpf, tax, gross, np;
 char name[30];
 cout << "\n Enter Basic Pay: ";
 cin >> basic;
 cout << "\n Enter D.A : ";
 cin >> da;
 cout << "\n Enter H.R.A: ";
 cin >> hra;
 gross = basic+da+hra; // sum of basic, da and hra
 gpf = (basic+da) * 0.10; // 10% 0f basic and da
 tax = gross * 0.10; //10% of gross pay
 np = gross - (gpf+tax); //netpay = earnings - deductions

எடுத்துககோட்டு 9.10 ெம்பைக கணககீட்டிறகோன நிரல்
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Field 2 with 10 space width New line modifier

Data to accommodate in 
Field 2

Data to accommodate in Field 1Field 1 with 25 space width

} }
Cout<<setw(25)<<"Basic Pay:"<<setw(10)<<basic<<endl;

புலம் 1 மறறும் புலம்  2 –ல் ெரம் “Basic Pay: ”  மறறும்  value of basic pay வின் மதிப்பு

-------------------------------- Basic pay:

Field 1 with 25 space width Field 2 with 10 space width

---------------12000

படம்  9.16 setw( ) கெைறகூறு

 cout << setw(25) << "Basic Pay : " << setw(10)<< basic<< endl;
 cout << setw(25) << "Dearness Allowance : "<< setw(10)<<da<< endl;
 cout<<setw(25)<<"House Rent Allowance : "<<setw(10)<< hra<<endl;
 cout << setw(25) << "Gross Pay : " << setw(10) << gross << endl;
 cout << setw(25) << "G.P.F : " << setw(10) << gpf << endl;
 cout << setw(25) << "Income Tax : " << setw(10)<< tax << endl;
 cout << setw(25) << "Net Pay : " << setw(10) << np << endl;
}

கவளியீடு:

Enter Basic Pay: 12000
Enter D.A : 1250
Enter H.R.A : 1450

Basic Pay : 12000
Dearness Allowance : 1250

House Rent Allowance : 1450
Gross Pay : 14700

G.P.F : 1325
Income Tax : 1470

Net Pay : 11905
(HOT: Try to make multiple output statements as a single cout statement)

setprecision ( )
 ககோடுககப்பட்ட இலககஙகளின் 
எணணிகயகககு இயணைோன எணகயை ்தெம 
எணகைோக கோணபிகக பைன்படுகி்றது..
கட்டயை அயமப்பு:

   setprecision (இலககஙகளின் எணணிகயக);
எடுத்துககோட்டு:

#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main()

{

 float hra = 1200.123;

 cout << setprecision (5) << hra;

}
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  நமநல ககோடுககப்பட்ட குறிமுய்றயில் 
ககோடுககப்பட்ட மதிப்பு  1200.123 ்தெமத்ய்தயும் 
நெர்த்து  5 இலககமோக கோணபிககப்படும். எனநவ, 
கவளியீடு 1200.1 எனத் ந்தோன்றும்.

 setprecision ( ) இடமிருநது வலது பு்றமோக 
மதிப்புகயை அசசிடும். நமநல ககோடுககப்பட்ட 
குறிமுய்றயில் மு்தலில் 4 இலககஙகள் எடுத்துக 
ககோள்ைப்பட்டு பின்பு ்தெம பகுதியில் ஒரு இலககம் 
அசசிடப்படும்.

  setprecision கோணபிககப்பட நவணடிை ்தெம 
இடஙகளின் எணணிகயகயை கபோறுத்துவ்தறகு 
உ்தவுகி்றது. இந்த நவயலயை கெயவ்தறகோக setf() 
யகைோளுயக கெைறகூறில் ios flag ஐ கபோறுத்்த 
நவணடும். இது இரணடு வடிவஙகளில் 
பைன்படுத்்தப்படும். அயவ,  (i) நியலைோன (fixed)  
மறறும் (ii) அறிவிைல் (scientific)
  setprecision யகைோளுயகககு முன்னர், fixed  
அல்லது Scientific என்்ற இரணடு சி்றப்புச கெோறகளில் 
கபோருத்்தமோனய்த பைன்படுத்்த நவணடும். 

எடுத்துககோட்டு :
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
 cout.setf(ios::fixed);
 cout << setprecision(2)<<0.1;
}

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரலில் , ios 
flagல் fixed வயக கபோறுத்்தப்பட்டுள்ைது. இது 
்தெமப் புள்ளி எணகயை நியலைோன வடிவில் 
அசசிடுகி்றது. எனநவ, வியடைோனது,  0.10என்று 
கியடககும்.

cout.setf(ios::scientific);
cout << setprecision(2) << 0.1;
 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரலில் , ios 
flag - scientific வயகைோக கபோறுத்்தப்படுகி்றது. 
இது ்தெமப் புள்ளி எணகயை  scientific வடிவில் 
அசசிடுகி்றது. எனநவ, இ்தன் கவளியீடு  1.00e-001

9.15 நகோயவ (Expression):
 நகோயவ   என்பது C++ விதிமுய்றககுட்பட்ட 
சீரோக உள்ை கெயமுய்றகள், மோறிலிகள் மறறும் 
மோறிகளின் கூட்டோகும். இது திருப்பி அனுப்பும் 
மதிப்யபயுயடை கெைறகூறுகயையும் 
உள்ைடககிை்தோகும். கெைறகூறுகயைப் பறறி 
பின்வரும் போடஙகளில் கோணலோம். 

 நகோயவ ஒரு மதிப்யப உருவோகக 
ஒன்றுககு நமறபட்ட கெைநலறபிகள் மறறும் 
சுழிைம் அல்லது அ்தறகு நமறபட்ட கெைறகுறிகள் 
ஆகிைவறய்ற உள்ைடககிைது. C++-ல் , ஏழு 
வி்தமோன நகோயவகள் உள்ைன. அயவைோவன:

(i)  மோறிலிக நகோயவ, (ii)  முழு எண நகோயவ

(iii)  மி்தப்புப் புள்ளி நகோயவ, (iv)  ஒப்பீட்டுக நகோயவ

(v)  ்தருககக நகோயவ, (vi)  பிட்நியல நகோயவ

(vii)  சுட்டுக நகோயவ

வ.எண நகோயவ விைககம் எடுத்துககோட்டு

1 மோறிலிக நகோயவ
மோறிலிக நகோயவ மோறிலி மதிப்புகயை 

மட்டுநம உள்ைடககிைது
int num=100;

2 முழு எண நகோயவ

முழு எண மறறும் குறியுரு மதிப்புகள் 

அல்லது மோறிலிகள் எளிை கணககீட்டு 

கெைறகுறிகளுடன் இயணநது முழு 

எண வியடயை ்தருகின்்றன.

sum=num1+num2;
avg=sum/5;

3 மி்தப்புப் புள்ளி நகோயவ

மி்தப்புப் புள்ளி மதிப்புகள் அல்லது 

மோறிகள் எளிை கணககீட்டுச 

கெைறகுறிகளுடன் இயணநது மி்தப்புப் 

புள்ளி வியடயை ்தருகின்்றன.

Area=3.14*r*r;

4 ஒப்பீட்டுக நகோயவ

மதிப்புகள் அல்லது மோறிலிகள் ஒப்பீட்டு 

கெைறகுறிகளுடன் இயணநது 

பூலிைன் (ெரி அல்லது ்தவறு) 

மதிப்புகயை வியடைோக ககோடுககும்.

x>y;
a+b==c+d;

Chapter 9.indd   150 4/19/2020   4:18:11 PM



150 151

5 ்தருககக நகோயவ

மதிப்புகள் அல்லது மோறிலிகள் 

்தருககச கெைறகுறிகளுடன் 

இயணநது பூலிைன் மதிப்புகயை 

வியடைோகக ககோடுககும். 

(a>b)&& (c==10);

6 பிட் நியல நகோயவ

மதிப்புகள் அல்லது மோறிகள் பிட் நியல 

கெைறகுறிகளுடன் இயணநது இந்த 

நகோயவ உருவோகி்றது.

x>>3;
a<<2;

7 சுட்டுக நகோயவ

சுட்டு என்பது நியனவக முகவரியை 

ஏறகும் மோறி ஆகும். சுட்டு மோறிகள் 

* என்்ற குறியுடன் அறிவிககப்படும்
int *ptr;

அட்டவயண 9.10 : நகோயவகளின் வயககள்

9.16 இன மோற்றம் (Type Conversion)
 ஒரு அடிப்பயட இனத்திலிருநது மறக்றோரு 
இனத்திறகு மோற்றப்படும் முய்றநை இனமோற்றம் 
எனப்படும். C++ இரணடு வயகைோன 
இனமோற்றத்ய்த வைஙகுகி்றது. 
(1) உள்ளுய்ற இனமோற்றம் மறறும் (2) கவளியுய்ற 
இனமோற்றம்
(1) உள்ளுய்ற இனமோற்றம் (Implicit type 
conversion):
 உள்ளுய்ற இனமோற்றம் என்பது 
க்தோகுப்போன் ்தோனோகநவ மோற்றத்ய்த ஏறபடுத்திக 
ககோள்வ்தோகும். இது ்தோனிைஙகி மோற்றம்  
(“Automatic conversion)” என்றும் 
அயைககப்படும்.
 இந்த வயகைோக இனமோற்றம் ஒரு 
நகோயவயில் நவறுபட்ட ்தரவினஙகள் 
கலநதிருககும் நபோது உபநைோகிககப்படுகின்்றன. 
கெைநலறபிகளின் வயக மோறுபடும் நபோது 
க்தோகுப்போனோனது அவறறில் ஒன்ய்ற 
மறக்றோன்றிககு இயணைோகுமோறு மோறறுகி்றது. 
விதிமுய்றகளின் படி சிறிை வயக கபரிை வயகககு 

மோற்றப்படுகி்றது. இதுநவ, இன உைர்வு  “Type 
Promotion” எனப்படும்.
எடுத்துககோட்டு:  
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int a=6;
 float b=3.14;
 cout << a+b;
}
 நமநல ககோடுககப்பட்ட நிரலில் 
கெைநலறபி a என்பது, ஒரு முழு எண வயக, b 
என்பது ஒரு மி்தப்புப் புள்ளி வயக. நிரலின் 
இைககத்தின் நபோது முழு எண மி்தப்புப் புள்ளிைோக 
மோற்றப்படுகி்றது. ஏகனனில், மி்தப்புப் புள்ளி, முழு 
எணயண விட கபரிை வயகைோகும். எனநவ, 
நமநல ககோடுககப்பட்ட நிரலின் வியடைோனது 
9.14 – என்று கியடககும். 
அட்டவயண 9.11 இனமோற்ற அயமப்யப 
கோட்டுகி்றது. 

அட்டவயண 9.11: கலப்பு கெைநலறபிகளின் உள்ளுய்ற இனமோற்றம்

LHO

RHO
char short int long float double long double

char int int int long float double long double
short int int int long float double long double

int int int int long float double long double
long long long long long float double long double
float float float float float float double long double

double double double double double double double long double
long 

double
long 

double
long 

double
long 

double
long 

double
long 

double
long 

double long double
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(RHO – Right Hand Operand; LHO –  
Left Hand Operand)

(2) கவளியுய்ற இனமோற்றம் (Explicit type 
conversion)
 மோறிகள் அல்லது நகோயவகயை ஒரு 
்தரவினத்திலிருநது மறக்றோரு குறிப்பிட்ட 
்தரவினத்திறகு பைனயர மோற்றம் கெயை 
அனுமதிப்பந்த கவளியுய்ற இனமோற்றம் எனப்படும். 
இதுநவ, இனவோர்புரு “type casting” என்று 
அயைககப்படுகி்றது.  
கட்டயைையமப்பு:
 (type-name) expression;
 இஙநக, இனப்கபைர் என்பது மோற்றம் 
ஏறபடுத்துவ்தறகோன ்தகுதி வோயந்த C++ ்தரவினம் 
ஆகும். 
எடுத்துககோட்டு

#include <iostream>
using namespace std;

int main( )
{
 float varf=78.685;
 cout << (int) varf; 
}
 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரலில்,  varf  
என்்ற மோறிைோனது 78.685 என்்ற மு்தல் மதிப்நபோடு 
மி்தப்புப் புள்ளி (float) ்தரவினமோக 
அறிவிககப்பட்டுள்ைது. கவளியீடு கூறறில் varf ன் 
மதிப்பு முழு எண ்தரவினமோக கவளியுய்ற 
இனமோற்றம் கெயைப்படுகி்றது. இறுதி கவளியீடு  78 
ஆகும்.

 கவளியுய்ற இனமோற்றத்தின்நபோது, 
அதிக பரப்பு ககோணட வயகககு மதிப்யப 
ககோடுககும் நபோது அது எந்த சிககயலயும் 
ஏறபடுத்்தோது. ஆனோல் கபரிை வயக மதிப்யப 
சிறிை வயகயில் ககோடுககும் நபோது சில 
துல்லிைமோன மதிப்புகளில் இைப்பு ஏறபடலோம். 

வ.எண கவளியுய்ற இனமோற்றம் சிககல்

1

இரட்யட மி்தப்புப் 

புள்ளியிலிருநது  

மி்தப்புப்புள்ளி(double 
to float)

துல்லிைத்தில் இைப்பு. அெல் மதிப்பு இலகக 

வயகயின் வயரகைல்யலயை மீறினோல் வியடயை 

வயரைறுகக முடிைோது.

2
மி்தப்புப் புள்ளியிலிருநது 

முழு எண(float to int)

்தெமப் பகுதியின் இைப்பு அெல் மதிப்பு இலகக 

வயகயின் வயரகைல்யலயை மீறினோல் வியடயை 

வயரைறுகக முடிைோது.

3 long to short ்தரவு இைப்பு

அட்டவயண 9.12 – கவளியுய்ற இனமோற்ற சிககல்கள்

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 double varf=178.25255685;
 cout << (float) varf << endl;
 cout << (int) varf << endl;
}
கவளியீடு:
178.253
178

1. இனமோற்றம் என்்றோல் என்ன?

2.  உள்நியல மோற்றம் கவளிநியல 

மோற்றத்திலிருநது எவவோறு 

நவறுபடுகி்றது?

3. endl மறறும் \n நவறுபடுத்துக

4. குறிப்பின் பைன் ைோது?

5. Setprecision() –பைன் ைோது?

?சுை மதிப்பீடு
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கெயமுய்றப் பயிறசி:
1. இரணடு மோறிகளின் மதிப்யப ஒன்றிலிருநது 

மறக்றோன்ருககு மோறறுவ்தறகோன C++ 
நிரயல எழுதுக.

 a. மூன்்றோவது மோறியைப் 
பைன்படுத்தி

 b. மூன்்றோவது மோறியை 
பைன்படுத்்தோமல்

2. பின்வருவனவறய்ற கெயவ்தறகு C++ 
நிரயல எழுதுக:

 a. வட்டத்தின் கோல்பகுதிககோன 
சுற்றைவு மறறும் பரப்பையவ கணடறிக.

 b. முகநகோணத்தின் பரப்பையவ 
கணடறிக.

 c. க வ ப் ப நி ய ல ய ை 
கெல்ஸிைஸலிருநது, ஃபோரன்ஹீட்டோக 
மோறறுக.

4. உன்னுயடை பத்்தோம் வகுப்பு கபோதுத்ந்தர்வு 
மதிப்கபணகளின் கூட்டுத்க்தோயக மறறும் 
ெரோெரியை கணடறிநது, அயனத்து 
மதிப்புகயையும் ஒன்்றன் பின் ஒன்்றோக 
கூட்டுத்க்தோயக மறறும் ெரோெரியுடன் 
கோணபிககவும். வடிவயமப்பு 
கெைறகூறுகயை பைன்படுத்்தவும்.

• அயனத்து நிரலோகக கமோழிகளிலும் 
இரணடு அடிப்பயட உறுப்புகள் உள்ைன.

• C++-ல் ்தரவு இனஙகயை  மூன்று வயகக 
ைோக பிரிககலோம். (1)அடிப்பயடத்  ்தரவு 
இனஙகள்  (2) பைனர் வயரைறுககும் ்தரவு 
இனஙகள்  மறறும் (3) ்தருவிககப்பட்ட 
்தரவு இனஙகள்

• மோறிகள் என்பயவ குறிப்பிட்ட ்தரவு 
இனஙகளின் மதிப்புகயை ்தோஙகியுள்ை, 
கபைரிடப்பட்ட நியனவக இடஙகயை 
குறிககி்றது. 

• C++-ல் ஐநது அடிப்பயட ்தரவினஙகள் 
உள்ைன. அயவ char, int, float, double 
மறறும் void.

• க்தோகுப்போனின் ்தரவரியெப்படி ஒவகவோரு 
்தரவிறகும் குறிப்பிட்ட நியனவக இடத்ய்த 
C++ க்தோகுப்போன் ஒதுககுகி்றது .

• மோறியின் கபைருடன் கூடிை ்தரவு 
வயகககு ஏற்ற நியனவக ஒதுககீடு பறறி 
க்தோகுப்போனுககு க்தரிவிப்பந்த அறிவிப்பு 
ஆகும்.

• நிரலின் கவளியீட்யட வடிவயமப்ப்தறகு 
யகைோளுயக கெைறகூறுகள் 
பைன்படுகின்்றன. யகைோளுயக 
கெைறகூறுகள் என்பது ்தரவு விடுப்பு(<<)  
மறறும் ்தரவு ஈர்ப்பு(>>)  கெைறகுறிகளுடன் 
பைன்படுத்துவ்தறகு சி்றப்போக 
வடிவயமககப்பட்ட கெைறகூறுகள் 
ஆகும்.

• நகோயவ என்பது  C++ 
விதிமுய்றகளுககுட்பட்ட சீரோக உள்ை 
கெயமுய்றகள், மோறிலிகள் மறறும் 
மோறிகளின் கூட்டோகும்.

• ஒரு அடிப்பயட இனத்திலிருநது மறக்றோரு 
இனத்திறகு மோற்றப்படும் முய்றநை 
இனமோற்றம் எனப்படும். C++ இரணடு 
வயகைோன இனமோற்றத்ய்த 
வைஙகுகி்றது.

• உள்ளுய்ற இனமோற்றம்
• கவளியுய்ற இனமோற்றம்

நியனவில் ககோள்க

மதிப்பீடு

பகுதி-அ
ெரிைோன வியட யை ந்தர்வு கெயைவும் :

1. C++-ல் எத்்தயன வயகைோன ்தரவினஙகள் உள்ைன?

 (அ) 5   (ஆ) 4   (இ) 3   (ஈ) 2
2.  பின்வருவனவறறுள் எது அடிப்பயட ்தரவினம் அல்ல?

 (அ) signed  (ஆ) int   (இ) float  (ஈ) char
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3.   பின்வரும் கூறறுகளின் வியடயை 
கணடறிக?

 char ch= ‘B’;
 cout << (int) ch;
 (அ) B   (ஆ) b
 (இ) 65   (ஈ) 66
4.   மி்தப்புப் புள்ளி மதிப்யப குறிப்ப்தறகு 

பின்கனோட்டோக பைன்படும் குறியுரு எது?
 (அ) F   (ஆ) C
 (இ) L   (ஈ) D
5. Dev C++-ல், short int x;  என்்ற கூறறில் 

மோறியில் அறிவிப்புககு எத்்தயன யபட்டுகள் 
நியனவகத்தில் ஒதுககப்படும்

 (அ) 2   (ஆ) 4
 (இ) 6   (ஈ) 8
6.   பின்வரும் கூறறுகளின் கவளியீட்யட 

கணடறிக.
 char ch = ‘A’;
 ch = ch + 1;
 (அ) B   (ஆ) A1
 (இ) F   (ஈ) 1A
7.   பின்வருவனவறறுள் எது ்தரவினஙகளின் 

பணபுணர்த்தி அல்ல?
 (அ) signed  (ஆ) int
 (இ) long  (ஈ) short
8.  பின்வரும் கெைறகுறிகள் எது 

்தரவினஙகளின் அையவ ்தருகி்றது?
 (அ) sizeof( )  (ஆ) int( )
 (இ) long ( )  (ஈ) double ( )
9.   எந்த கெைறகுறி மோறியின் முகவரியை 

கப்ற பைன்படுகி்றது?
 (அ) $   (ஆ) #
 (இ) &   (ஈ) !
10.   endl கட்டயைககு மோற்றோக பைன்படுவது 

எது?
 (அ) \t   (ஆ) \b
 (இ) \0   (ஈ) \n

பகுதி-ஆ
குறு வினோககள் (2 மதிப்கபணகள்) :
1.   const  சி்றப்பு கெோல் பறறி எடுத்்தககோட்டுடன் 

சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
2.   setw( ) வடிவயமப்பு யகைோளும் கெைறகூறின் 

பைன் என்ன?
3.   குறியுரு(char )்தரவினம் ஏன் முழு எண 

்தரவினமோக கரு்தப்படுகி்றது? 

4.   நமறநகோள் மோறிகள் என்்றோல் என்ன?அ்தன் 
பைன் ைோது?

5.   பின்வரும் C++ கூறறுகள் ெமமோன்தோ 
என்பய்த கணடறிக.

 char ch = 67;
 char ch = ‘C’;
6.  56L மறறும் 56  இயடநை உள்ை நவறுபோடு 

என்ன?
7.   பின்வருவனவறறுள் எது ்தகுதி வோயந்த 

மோறிலி என கணடறிநது, அ்தனுயடை 
வயகயை குறிப்பிடுக.

 (i) 0.5    (ii) ‘Name’    (iii) ‘\t’    (iv) 27,822
8.  x மறறும் y என்பது இரணடு இரட்யட மி்தப்புப் 

புள்ளி மோறி என்்றோல் அ்தயன முழு 
எணணோக மோற்ற பைன்படும் C++ கூறய்ற 
எழுதுக.

9.   num=6  என்று மு்தலில் ககோடுககப்பட்டோல் 
பின்வரும் கூறறின் வியடயை கோணக.   

 (a) cout << num;
 (b) cout << (num==5);
10.  பின்வரும் இரணடு கூறறில் எது ்தகுதிைோனது 

என கணடறிநது அ்தன் வியடயை எழுதுக.
 (i)  int a; a = 3,014;     (ii) int a; a=(3,014);

பகுதி-இ

சிறு வினோககள் (3 மதிப்கபணகள்) :

1. C++-ல் கணககீட்டுச கெைறகுறிகள் ைோயவ? 
ஒரும, இரும கெைறகுறிகயை 
எடுத்துககோட்டுடன் நவறுபடுத்துக. 

2. ஒப்பீட்டு கெைறகுறிகளும், ்தருககச 
கெைறகுறிகளும் எந்த வயகயில் 
க்தோடர்புயடையவ?

3. பின்வரும்  C++ நகோயவயை மதிப்பிடுக. 
இஙகு  x, y, z என்பது முழு எணகள் மறறும் 
m, n என்பது மி்தப்புப் புள்ளி எணகள்  x = 5, y 
= 4 மறறும் m=2.5;

 (i) n = x + y / x;
 (ii) z = m * x + y;
 (iii) z = (x++) * m + x;
துயண நூல்கள்:
(1) Object Oriented Programming with 

C++ (4th Edition), Dr. E. Balagurusamy, 
Mc.Graw Hills.

(2) The Complete Reference C++ (Forth 
Edition), Herbert Schildt. Mc.Graw Hills.

(3) Computer Science with C++ (A text 
book of CBSE XI and XII), Sumita Arora, 
Dhanpat Rai & Co.
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 கற்றலின் ந�ோககஙகள்

 இந்தப் போடப்பகுதியைக கற்றபின் 
மோணவர் அறிநது ககோள்வது.

• பல வி்தமோன கூறறுகயைப்பறறி க்தரிநது 
ககோள்ளு்தல்

• பல்நவறு போய்வுக கட்டுப்போட்டு கூறறுகயை 
உருவோககு்தல்

10.1  அறிமுகம்
 C++ நிரலோககத்தின் மோறிகள், மோறிலிகள், 
கெைறகுறிகள், ்தரவினஙகள் நபோன்்றவறறின் 
அடிப்பயட கருத்துகயைப் பறறி முநய்தை 
போடப்பகுதியில் போர்த்ந்தோம். கபோதுவோக ஒரு 
நிரலின் கூறறுகள் க்தோடககத்திலிருநது இறுதி 
வயர ஒன்்றன் பின் ஒன்்றோக நிய்றநவற்றப்படும். 
இருப்பினும் இத்்தயகை வரியெமுய்ற இைககம் 
கட்டுப்போடுயடை்தோகவும் குய்றந்த 
பைனுள்ை்தோகவும் உள்ைது. பல சூழ்நியலகளில் 
குறிப்பிட்ட நிபந்தயனயின் 1 பி+அடிப்பயடயில் 
நிரல் குறிமுய்றயின் க்தோகுதி நிய்றநவற்றப்பட 
நவண்டும் என்று தீர்மோனிப்பது அதிக 
பைனுள்ை்தோக இருககும். இத்்தயகை 
சூழ்நியலயில், போய்வுக கட்டுப்போடு நிரலின் ஒரு 
க்தோகுதியிலிருநது மறக்றோரு பகுதிககு ்தோவச் 
கெய்கி்றது. அத்்தயகை ்தோவலுககு கோரணமோன 
நிரல் கூறறுகள் கட்டுப்போடு கூறறுகள் எனப்படும்.

 இந்த போடப்பகுதியில் கட்டுப்போட்டு 
கட்டயமப்பின் அடிப்பயட கெைல்போடுகைோன 
ந்தர்நக்தடுப்பு, மடககு மறறும் ்தோவு்தல் கூறறுகள் 
பறறி கோண்நபோம்.

10.2 கூறறுகள் (Statements) 
 கணிப்கபோறி நிரல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட 
பணியை நிய்றநவற்ற ககோடுககப்படும்  கூறறுகள் 
அல்லது கட்டயைகளின் க்தோகுப்போகும். 
இவவயக கூறறுகள், ஒரு குறிப்பிட்ட கெையல 
நிய்றநவற்ற  பைன்படுகி்றது. கெைல் எனப்படுவது,  
ஒரு மோறி அறிவித்்தல், நகோயவகளின் மதிப்பீடு, 

போடம் 10
போய்வுக கட்டுப்போடு

மதிப்பிருத்்தல், தீர்மோனிப்பு, மடககு நபோன்்ற 
கெைல்போடுகைோக இருககலோம்.

C++ நிரலில் இரு வயகைோன கூறறுகள் 
பைன்படுத்்தப்படுகின்்றன.

(i) கவறறு கூறறு (Null Statements)

(ii) கலயவ கூறறு (Compound Statements)

10.2.1 கவறறு கூறறு 

 அயரப்புள்ளியை மட்டுநம 
ககோண்டிருககும் கூறறு "கவறறு அல்லது 
கவறுயமக  கூறறு" எனப்படும். இ்தன் கபோது 
வடிவம் பின்வருமோறு:

 ; // இது ஒரு கவறறுக கூறறு 

 கவறறுக கூறறுகயை, மடககில் இட 
உணர்த்திகைோக பைன்படுத்்தலோம் அல்லது 
கலயவ கூறறுகள் அல்லது கெைறகூறுகளின் 
முடிவில் இடம் கப்றச்கெய்ைலோம்.

10.2.2 கலயவ (க்தோகுதி) கூறறு

 C++ கூறறுகளின் க்தோகுப்பியன க�ளிவு 
அயடப்புககுறிகளுககுள் உள்ைடகக 
அனுமதிககி்றது. இந்த கூறறுகளின் 
க்தோகுப்பியன கலயவ கூறறு அல்லது க்தோகுதி 
என்கிந்றோம். 

கலயவ கூறறின் கபோது வடிவம் 

 {
  கூறறு1;
  கூறறு 2;
  கூறறு 3;
 }
எடுத்துககோட்டு
 {
  int x, y;
  x = 10;
  y = x + 10;
 }
 கலயவ கூறறு அல்லது க்தோகுதி ஒறய்ற 
அலகோக கரு்தப்படுகி்றது. இயவ நிரலின் எந்த 
பகுதியில் நவண்டுமோனோலும் இடம் கப்றலோம்.

அலகு III C++ ஓர் அறிமுகம்
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10.3 கட்டுப்போட்டு கூறறுகள்
 கட்டுப்போட்டு கூறறுகள், கட்டயைகளின் 
போய்வு வரியெ முய்றயை மோறறி அயமககும். ஒரு 
நிரலிலுள்ை கூறறுகள், வரியெமுய்ற, 
ந்தர்நக்தடுப்பு மறறும் மடககு நபோன்்ற   
கட்டுப்போட்டு கூறறுகைோக இைககப்படுகி்றது. 
அயனத்து நிரலோகக கமோழிகளும், வரியெமுய்ற, 
ந்தர்நக்தடுப்பு மறறும் மடககு கூறறுகயை 
ககோண்டுள்ைது.

 கூறறுகள் ஒன்்றன் பின் ஒன்்றோய் 
வரியெமுய்றயில் நிய்றநவற்றப்பட்டோல், இந்த 
போய்யவ வரியெமுய்றப் போய்வு என்கிந்றோம்.

சில சூழ்நியலகளில், கியை பிரித்்தல், மடககு, 
்தோவு்தல் மறறும் கெைறகூறு  அயைப்பு நபோன்்ற 
கூறறுகள் போய்வின் ஓட்டத்ய்த மோறறிையமககும்.  
இந்த கெைல்முய்றயை போய்வுக கட்டுப்போடு  
(Control Flow) என்கிந்றோம்.

வரியெமுய்ற கூறறு

கூறறு 1

கூறறு 2

கூறறு 3

 வரியெமுய்ற கூறறுகள் என்பது 
நமலிருநது கீைோக ஒன்்றன் பின் ஒன்்றோக 
நிய்றநவற்றப்படும் கூறறுகைோகும். இத்்தயகை 
கூறறுகள் போய்வு ஓட்டத்ய்த மோறறி அயமககோது.  
இயவ எப்கபோழுதும் அயரப்புள்ளியுடன் (;) 
முறறுப்கபறுகி்றது.
ந்தர்நக்தடுப்புக கூறறு 

கூறறு 2 

நுயைவு

ெரி

கூறறு 1

கூறறு 1 கூறறு 2 

்தவறு
நிபந்தயன

கவளிநைறு

 நிபந்தயன அடிப்பயடயில் 
நிய்றநவற்றப்படும் கூறறுகள் ந்தர்நக்தடுப்பு 
கூறறுகள் எனப்படும். ககோடுககப்பட்ட நிபந்தயன 

ெரி எனில் ெரி கட்டயைத் க்தோகுதி (கூறறுகளின் 
க்தோகுப்பு) இைககப்படும், இல்யலகைனில் ்தவறு 
கட்டயைத் க்தோகுதி இைககப்படும். 
நிய்றநவற்றப்பட நவண்டிை கூறறுகளின் 
க்தோகுப்யப தீர்மோனிகக உ்தவுவ்தோல், 
இககூறறியன தீர்மோனிப்புக கூறறு அல்லது 
ந்தர்நக்தடுப்பு கூறறு எனலோம். 
மடககுக கூறறு

்தவறு

கவளிநைறு

மடககு உடறபகுதி

கூறறு 1

கூறறு 2

நிபந்தயன

?

 மடககுக கூறறு என்பது ஒரு கட்டயைத் 
க்தோகுதியை நிபந்தயன அடிப்பயடயில் மீண்டும் 
மீண்டும் கெைல்படுத்தும். ககோடுககப்பட்ட 
நிபந்தயன ெரி என இருககும் வயர, கட்டயைத் 
க்தோகுதி மீண்டும் மீண்டும்  நிய்றநவற்றப்படும். 
நிபந்தயன ்தவ்றோகும் நபோது க்தோடர்நது 
இைககப்படுவது நிறுத்்தப்படுகி்றது. இ்தயன 
மடககுக கூறறு அல்லது பன்முய்றச் கெைல் 
கூறறு என்கிந்றோம்.  நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை 
போய்வுப் படம்  பன்முய்றச் கெைல் கூறறியன 
விைககுகி்றது.

 மீண்டும் மீண்டும் இைககப்படும் கட்டயைத் 
க்தோகுதியியன மடககின் உடறபகுதி என்கிந்றோம். 
ஒரு மடககில் உள் நுயைை அல்லது கவளிநை்ற  
கோரணமோன நிபந்தயனயை கவளிநை்றல் 
நிபந்தயன அல்லது பரிநெோதிப்பு நிபந்தயன 
என்கிந்றோம். கபோதுவோக, அயனத்து வயக 
நிரலோகக  கமோழிகளுககு சிககல்களின் 
ந்தயவகநகறப இவவயக கூறறியன நிரல் 
குறிமுய்ற எழு்த பைன்படுத்திக ககோள்கி்றது. C++ 
நிரலோகக கமோழியும் இவவயக கூறறுகயை 
பைன்படுத்திக ககோள்கி்றது. ந்தர்நக்தடுப்புக கூறறு 
மறறும் மடககுக கூறறுகள் ககோடுககப்படும் 
நிபந்தயன நகோயவயின் கவளியீட்டு மதிப்யப 
அடிப்பயடைோக ககோண்டு இைஙகுகி்றது. 
நிபந்தயன நகோயவ ெரி அல்லது ்தவறு என்்ற 
மதிப்புகயை வியடைோக ்தரும்.
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குறிப்பு

குறிப்பு: 
 C++ கமோழியில், சுழிைம் அல்லோ்த 
எந்தகவோரு எண்ணும் "ெரி" என எடுத்துக 
ககோள்ைப்படும், (எதிர்மய்ற எண் உள்பட) மறறும் 
சுழிைம் "்தவறு" என்று எடுத்துக ககோள்ைப்படும்.  

10.4 ந்தர்நக்தடுப்பு கூறறுகள் 
 ஒரு நிரலில் தீர்மோனிப்புக கூறறு ஒரு 
பகுதியில்லிருநது மறந்றோரு பகுதிககு 
கட்டுப்போட்யட ஒரு முய்றத் ்தோவச்கெய்கி்றது. 
இய்த பல வழிகளில் நமறகககோள்ைலோம் 
முககிைமோக if..else கூறறு பைன்படுகி்றது. இரண்டு 
குறறுகளுகககியடநை ஒன்ய்ற ந்தர்வு கெய்கி்றது 
மறக்றோரு தீர்மோனிப்புக கூறறு switch என்பது ஒரு 
மோறியின் அடிப்பயடயில் கியைப்பிரிப்பு கூறறு 
க்தோகுதிகயை உருவோககும் 

10.4.1 if கூறறு

 if கூறறு என்பது ஒரு தீர்மோனிப்புக 
கூற்றோகும். if கூறறு நிபந்தயனயை நெோதித்து, 
நிபந்தயன ெரி எனில் ெரித்க்தோகுதி கூறறு 
அல்லது கட்டயைத்க்தோகுதி இைககப்படும். 

இல்யலகைனில் ெரித் க்தோகுதி ்தவிர்ககப்படும். if  
கூறறின் க்தோடரிைல்.

if (நிபந்தயன நகோயவ)   
 கமய் க்தோகுதி;
x-கூறறு

 நமறகண்ட கட்டயை அயமப்பில், if என்்ற 
சி்றப்புச்கெோல் நகோயவ அல்லது நிபந்தயனயை 
அயடப்புககுறிககுள் ககோண்டிருகக நவண்டும். 
ககோடுககப்பட்ட நகோயவயின் மதிப்பு ெரி எனில் (0 
சுழிைம் அல்லோ்த) ெரித்க்தோகுதி இைககப்படும். 
அய்தத் க்தோடர்நது  x-கூறறு எடுத்துச் கெல்லும். 
ஒரு ெரித் க்தோகுதி ஒறய்ற கூறறு, கலயவ கூறறு 
அல்லது கவறறு கூறறியன ககோண்டிருககலோம்.

நெோதிப்பு 
நகோயவ

கமய் 
க்தோகுதி

X - கூறறு

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int age;
 cout << "\n Enter your age: ";
 cin >> age;
 if (age >= 18)
  cout<< "\n You are eligible for voting ....";
 cout << "This statement is always executed.";
 return 0;
}
கவளியீடு
 Enter your age: 23
 You are eligible for voting….
 This statement is always executed.

எடுத்துககோட்டு 10.1 if கூறய்றப் பைன்படுத்தி ஒரு �பர் வோககளிகக ்தகுதிைோனவரோ என நெோதிகக 

C++ நிரல் ஒன்று எழுதுக.

if கூறறு, அ்தறகு கீநை ககோடுககப்படும் 

ஒநர ஒரு நிரல் கூறய்ற மட்டுநம 

இைககும். எனநவ,  க�ளிவு அயடப்புக 

குறியீடு பைன்படுத்்த நவண்டிை 

அவசிைமில்யல.

10.4.2 if-else கூறறு
 ஒரு if else  கூறறு என்பதும் கட்டுப்போட்டு போய்வு கூற்றோகும். இது நிபந்தயனயின் அடிப்பயடயில் 
ஒரு கெையல கெய்ைப் பைன்படுகி்றது. If else கூறறில், மு்தலில் நகோயவ அல்லது நிபந்தயன ெரிைோ அல்லது 
்தவ்றோ என மதிப்பிடப்படுகி்றது. கியடககப்கபற்ற வியட ெரிகைனில், ெரித்க்தோகுதியுனுள் இடம் கபறும் 
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கூறறுகள் இைககப்படும். ்தவறு க்தோகுதி 
நிய்றநவற்றப்படோது, கியடகககபற்ற வியட ்தவறு 
எனில், ்தவறு க்தோகுதியினுள் இடம் கபறும் 
கூறறுகள் இைககப்படும், ெரித்க்தோகுதி 
நிய்றநவற்றப்படோது. If else கூறறின் கட்டயை 
க்தோடரிைல் பின்வருமோறு:

if (நகோயவ) 
{
 கமய் க்தோகுதி;
} 
else
{
 கமய்ைற்ற க்தோகுதி;
}
x-கூறறு

 நமறகண்ட கட்டயை அயமப்பில், if 
கூறறுடன் ககோடுககப்பட்ட நிபந்தயன மு்தலில் 

மதிப்பீடு கெய்ைப்படுகி்றது. நிபந்தயன ெரி எனில், 
ெரித்க்தோகுதி இைககப்பட்டு, பின் கட்டுப்போடு X 
கூறறுககு இட்டுச் கெல்கி்றது,. நிபந்தயன ்தவறு 
எனில், ்தவறு க்தோகுதி இைககப்பட்டு, பின் 
கட்டப்போடு X கூறறுககு அனுப்பி யவககப்படுகி்றது.   

நெோதிப்பு நகோயவ

ெரி

்தவறு

கமய் க்தோகுதி

கமய்ைற்ற க்தோகுதி

X- கூறறு

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int num, rem;
 cout<< "\n Enter a number: ";
 cin>>num;
 rem = num % 2;
 if (rem==0)
  cout<< "\n The given number" <<num<< " is Even";
 else
  cout<< "\n The given number "<<num<< " is Odd";
 return 0;
}
கவளியீடு
 Enter number: 10
 The given number 10 is Even

எடுத்துககோட்டு 10.2 if-else கூறய்றப் பைன்படுத்தி ககோடுககப்பட்ட எண் ஒறய்றப் பயட அல்லது 

இரட்யடப் பயட எண்ணோ எனக கோணும் C++ நிரல் ஒன்ய்ற எழுதுக.

 நமறகண்ட நிரலில், ககோடுககப்பட்ட 
எண்ணின் வகுமீதி rem என்்ற மோறியில் 
இருத்்தப்படும். rem ன் மதிப்பு சுழிைம் எனில், 
ககோடுககப்பட்ட எண் இரட்யடப் பயட எண் (even 
number) என்்ற கவளியீடும், இல்யலகைனில், 
ஒறய்றப் பயடஎண் (odd number) என்்ற 
கவளியீடும் கியடககும்.
10.4.3 பின்னலோன if கூறறு:
 ஒரு if கூறறு, மறக்றோரு if கூறய்ற 
ககோண்டிருந்தோல் அது பின்னலோன if கூறறு 
என்று அயைககப்படுகி்றது. பின்னலோன if 

கூறறுகள், பின்வரும் மூன்று வடிவஙகளில் 
அயமககப்படும். அயவைோவன 
(1) ஒரு if கூறறுககு உள்நை மறக்றோரு if கூறய்ற 
அயமத்்தல் 
(2) ஒரு if கூறறின் else கூறறுககுள் மறக்றோரு if 
கூறய்ற அயமத்்தல் 
(3) ஒரு if கூறறுககு உள்நை ஒரு if கூறறும், else 
கூறறுககு உள்நை மறக்றோரு if கூறறும் 
அயமத்்தல்.
இந்த மூன்று வடிவஙகளின் க்தோடரிைல் கீநை 
ககோடுககப்பட்டுள்ைது.
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if (நகோயவ-1) 
{
 if (நகோயவ - 2)
 {
     கமய் பகுதி கூறறுகள்;
 }
 else
 {
   கமய்ைற்ற பகுதி கூறறுகள்;
 }
}
        else பகுதியின் உடறபகுதி;

ஒரு if கூறறுககு உள்நை மறக்றோரு if 

கூறய்ற அயமத்்தல்
if (நகோயவ-1) 
{
 கமய் பகுதியின் உடறபகுதி;
}
else
{
 if (நகோயவ - 2)
 {
      கமய் பகுதி கூறறுகள்;
 }
 else
 {
    கமய்ைற்ற பகுதி கூறறுகள்;
 }
}

ஒரு if கூறறின் else கூறறுககுள் மறக்றோரு 

if கூறய்ற அயமத்்தல்

if (நகோயவ) 
{
 if (நகோயவ)
 {
    கமய் பகுதி கூறறுகள்;
 }
 else
 {
    கமய்ைற்ற பகுதி கூறறுகள்;
 }
}
else
{
 if (நகோயவ)
 {
    கமய் பகுதி கூறறுகள்;
 }
 else
 {
    கமய்ைற்ற பகுதி கூறறுகள்;
 }
}

ஒரு if கூறறுககு உள்நை ஒரு if கூறறும், else 

கூறறுககு உள்நை மறக்றோரு if கூறறும் அயமத்்தல்.

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை மு்தலோவது 
க்தோடரிைல், மு்தன்யம if கூறறுககுள் 
ககோடுககப்பட்டுள்ை நகோயவ-1 மு்தலில் 
மதிப்பிடப்படும். அ்தன் மதிப்பு ெரி எனில், அ்தனுள் 
ககோடுககப்பட்டுள்ை பின்னலோன if கூறறுககு 
கட்டுபோட்டு போய்வு கெல்லும். பின்னலோன if 
கூறறின் நிபந்தயன ெரி எனின், அ்தனுள் 
ககோடுககப்பட்ட ெரி க்தோகுதியின் கூறறும், ்தவறு 
எனில் else கூறறினுள் ககோடுககப்பட்டுள்ை ்தவறு 
க்தோகுதியின் கூறறும் இைககப்படும்.  மு்தன்யம if 
கூறறின் நிபந்தயன நகோயவ மதிப்பு ்தவறு எனில், 
மு்தன்யம else க்தோகுதிககுள் ககோடுககப்பட்டுள்ை 
நிரல் கூறறுகள் இைஙகும்.
நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை மூன்று வயகைோன 
பின்னல் if கூறறுகளின் போய்வுப் படஙகள் கீநை 
ககோடுககப்பட்டுள்ைது.

கூறறு 3 கூறறு 2

x-கூறறு

கூறறு1

்தவறு

்தவறு

நிபந்தயன 2

நிபந்தயன 1
ெரி

ெரி

அடுத்்த கூறறு

போய்வுப் படம் 10.1 ஒரு if கூறறுககு உள்நை 
மறக்றோரு if கூறய்ற அயமத்்தல்

கூறறு கூறறு

கூறறு

கூறறு

்தவறு

நிபந்தயன

நிபந்தயன
ெரி

அடுத்்த கூறறு 

போய்வுப் படம் 10.2 ஒரு if கூறறின் else 
கூறறுககுள் மறக்றோரு if கூறய்ற அயமத்்தல்
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கூறறு கூறறு கூறறு கூறறு

்தவறு

்தவறு்தவறு
நிபந்தயன நிபந்தயன

நிபந்தயன
ெரி

ெரி ெரி

போய்வுப் படம் 10.3 ஒரு if கூறறுககு உள்நை ஒரு if கூறறும், else கூறறுககு உள்நை மறக்றோரு if கூறறும் 
அயமத்்தல்.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int sales, commission;
 char grade;
 cout << "\n Enter Sales amount: ";
 cin >> sales;
 cout << "\n Enter Grade: ";
 cin >> grade;
 if (sales > 5000)
 {
  commission = sales * 0.10;
  cout << "\n Commission: " << commission;
 }
 else
 {
  commission = sales * 0.05;
  cout << "\n Commission: " << commission;
 }
 cout << "\n Good Job ..... ";
 return 0;
}
கவளியீடு:
 Enter Sales amount: 6000
 Enter Grade: A
 Commission: 600
 Good Job .....

எடுத்துககோட்டு 10.3 பின்னலோன if கூறறியன பைன்படுத்தி ்தரநியலககு ஏறப விறபயன ்தரயக 

(Commission) கணககிட நிரல் ஒன்று எழுது.

10.4.4 if -else-if  அடுககு 
 if-else அடுககு என்பது பல வழி தீர்மோனிப்பு கூற்றோகும். இந்த வயகைோன கூறறில், if  என்னும் 
சி்றப்புச் கெோல்யலத் க்தோடர்நது ஒன்று அல்லது ஒன்றுககு நமறபட்ட else if கூறறுகள் இடம் கபறறிருககும். 
இறுதிைோக else கூறறுடன் முடிவு கபறும். 

 if-else அடுககின் க்தோடரிைல்:
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if (நகோயவ-1)
{
   கூறறு-1
}
else
 if(நகோயவ- 2)
 {
  கூறறு-2
 }
 else
  if (நகோயவ-3)
  {
   கூறறு-3
  }
  else
  {
   கூறறு-4
  }

 ககோடுககப்பட்டுள்ை நகோயவ் 
(Expressions) ெரி எனில், அந்த க்தோகுதியுடன் 
க்தோடர்புயடை கூறறு நிய்றநவற்றப்படும்,  அந்த 
அடுககில் இடம் கபறறிருககும் மற்ற கூறறுகள் 
்தவிர்ககப்பட்டு விடும். எல்லோ நகோயவயும் ்தவறு 
எனில் இறுதிைோன else கூறறு நிய்றநவற்றப்படும்

நிபந்தயன- 3

நிபந்தயன-1

கூறறு -2 கூறறு - 3 கூறறு - 4கூறறு-1

ெரி ெரி

ெரி

்தவறு

்தவறு

்தவறு

அடுத்்த கூறறு

நிபந்தயன2-

போய்வுப் படம் 10.4 if-else அடுககு

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int marks;
cout<<" Enter the Marks  :";
cin>>marks;
if( marks >= 60 )
 cout<< "Your grade is 1st class !!" <<endl;
   else if( marks >= 50 && marks < 60)
   cout<< "your grade is 2nd class !!" <<endl;
    else if( marks >= 40 && marks < 50)
     cout<< "your grade is 3rd class !!" <<endl;
else
 cout<< "You are fail !!" <<endl;
return 0;
}
கவளியீடு
 Enter the Marks  :60
 Your grade is 1st class !!

எடுத்துககோட்டு 10.4 if-else அடுககியன பைன்படுத்தி உன்னுயடை ்தரநியலக கண்டறியும் 

C++ நிரல் எழுதுக.

 மதிப்கபண்கள் 60ஐ விட 
அதிகமோன்தோகநவோ அல்லது ெமமோன்தோகநவோ 
இருப்பின்  "Your grade is 1st class !!" என்்ற கெய்தி 
கவளியிடப்படும். அடுககில் இடம் கபற்ற மற்றயவ 
்தவிர்ககப்பட்டு விடும். மதிப்கபண்கள் 50ககும், 
59ககும் இயடநை இருககுமோனோல்  "Your grade 

is 2nd class !!" என்று கவளியிடப்படும், மற்ற 
அடுககு ்தவிர்ககப்பட்டு விடும்.    மதிப்கபண்கள் 40 
ககும்  49ககும் இயடயில் இருந்தோல்  கெய்தி  "Your 
grade is 3rd class !!" என்று கவளியிடப்படும் 
இல்யலகைனில் "You are fail !!"  என்்ற கெய்தி 
கோண்பிககப்படும்.
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10.4.5  if else ககு மோற்றோன நிபந்தயன கெைறகுறி 

 நிபந்தயன கெைறகுறி அல்லது மும்ம 
கெைறகுறி என்பது if else  கூறறின் மோறறு 
வழிைோகும். நிபந்தயன கெைறகுறி ?: என்்ற 
இரண்டு குறியீடுகயை ககோண்டுள்ைது. இது 
மூன்று கெைலுருப்புகயை ஏறகும். நிபந்தயன 
கெைறகுறியின் போய்வுககட்டுப்போடு கீநை 
ககோடுககப்பட்டுள்ைது, 
நிபந்தயன கெைறகுறியின் க்தோடரிைல்

 நகோயவ 1 ?  நகோயவ 2  :  நகோயவ 3 ;

்தவறு

நிபந்தயனயுடன் கூடிை 
நகோயவ1 ? நகோயவ 2 நகோயவ 3

ெரி

:

 நமறகண்ட க்தோடரிைலில், நகோயவ 1 
என்பது மதிப்பிட நவண்டிை நிபந்தயனயை 
குறிககும். நிபந்தயன ெரி எனில், கட்டுப்போடு 
நகோயவ 2ககுச் கெல்லும். இல்யலகைனில் 
கட்டுப்போடு நகோயவ 3ககு எடுத்துச்கெல்லப்படும்.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int a, b, largest;
 cout << "\n Enter any two numbers: ";
 cin >> a >> b;
  largest = (a>b)? a : b;
 cout << "\n Largest number : " << largest;
 return 0;
}

கவளியீடு:
 Enter any two numbers: 12 98
 Largest number : 98

எடுத்துககோட்டு 10.5 ககோடுககப்பட்ட இரண்டு எண்களில் எது கபரிைது என கண்டறிை நிபந்தயன 

கெைறகுறியை பைன்படுத்தி ஒரு நிரல் எழுதுக.

10.4.6 switch கூறறு
 switch கூறறு என்பது ஒரு பல வழி 
கியைப்பிரிப்பு கூற்றோகும். இது நகோயவயின் 
மதிப்பின் அடிப்பயடயில் பல்நவறு நிரல் 
பகுதிகளுககு கட்டுப்போட்யட எடுத்துச் 
கெல்வ்தறகு எளி்தோக வயக கெய்கி்றது. switch 
கூறறு  ஒன்றுககும் நமறப்பட்ட if else 
கூறறுகளுககு மோற்றோக அயமநதுள்ைது. 
switch கூறறின் க்தோடரிைல்;

switch(நகோயவ) 
{
 case constant 1:
  கூறறு(s);
  break; 
 case constant 2:
  கூறறு(s);
  break;
 .
 .
 .
 .
 default: 
  கூறறு (s);
}

 நமறகண்ட க்தோடரிைலில், நகோயவ மதிப்பீடு 
கெய்ைப்பட்டு, கப்றப்பட்ட மதிப்பு ஏந்தனும் ஒரு case  
கூறறில் ககோடுககப்பட்ட மோறிலியின் மதிப்புடன் 

கபோருநதியிருப்பின், அ்தனுடன் க்தோடர்புயடை 
கட்டயைத் க்தோகுப்பு நிய்றநவற்றப்படும். 
இல்யலகைனில் ந்தர்வுககு கீநை உள்ை கூறறுகள் 
நிய்றநவற்றப்படும். switch  கூறறின் இைஙகு முய்ற 
போய்வுப்படமும் படம் 10.5ல் ககோடுககப்பட்டுள்ைது.

நகோயவ

default

case 3

case 2

case 1 க்தோகுதி 1ககோன குறிமுய்ற

க்தோகுதி 2ககோன குறிமுய்ற

க்தோகுதி 2ககோன குறிமுய்ற

ககோடோநியல க்தோகுதிககோன குறிமுய்ற

படம் 10.5 switch கூறறின் இைஙகுமுய்ற

விதிமுய்றகள்:
1. switch கூறறில் ்தரப்பட்டுள்ை நகோயவயின் 

வியட மோறிலி மதிப்போக இருத்்தல் நவண்டும் 
இல்யலகைனில அது ஒரு பியைைோன 
வடிவமோகும். 
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2. ஒநர மதிப்பு இரண்டு case கூறறுகளில் 
அனுமதிககப்பட மோட்டோது.

3. default கூறறு கட்டோைமில்யல. 
4. switch கூறறின் நிரல் க்தோகுதியை நிய்றவு 

கெய்ை break கூறறு பைன்படுகி்றது. நிரல் 
போய்வு break கூறய்ற அயடயும் நபோது, switch 
கூறறிலிருநது கவளிநைறி, switch கூறய்ற 

க்தோடர்நது  ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரல் 
கூறறுகயை இைககும்.

5. break கூறறு ககோடுப்பது கட்டோைமில்யல. 
break கூறறு ககோடுககப்படவில்யல எனில், 
case நிபந்தயன நிய்றநவற்றப்படும் நிரல் 
கூறய்ற க்தோடர்நது உள்ை அயனத்து 
கூறறுகளும் கட்டுப்போடின்றி இைஙகும். 

6. பின்னலோன switch கூறறுகளும் அயமககப்படும்.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int num;
 cout << "\n Enter week day number: ";
 cin >> num;
 switch (num)
 {
  case 1 : cout << "\n Sunday"; break;
  case 2 : cout << "\n Monday"; break;
  case 3 : cout << "\n Tuesday"; break;
  case 4 : cout << "\n Wednessday"; break;
  case 5 : cout << "\n Thursday"; break;
  case 6 : cout << "\n Friday"; break;
  case 7 : cout << "\n Saturday"; break;
  default: cout << "\n Wrong input....";
 }
}
கவளியீடு:
 Enter week day number: 6
 Friday

எடுத்துககோட்டு 10.6 – switch  கூறய்ற விைககும் C++  நிரல்

10.4.7 switch எதிர் if-else : சில நவறு்போடுகள்
 “if-else” மறறும் “switch” ஆகிை இரண்டும் ந்தர்நக்தடுப்பு கூறறுகள். ந்தர்நக்தடுப்பு கூறறுகள், 
நிபந்தயன  ெரி அல்லது ்தவறு என்்ற அடிப்பயடயில், நிரலின் கட்டுப்போட்யட குறிப்பிட்ட கட்டயைத் 
க்தோகுதிககு எடுத்துச் கெல்கி்றது. எனினும், அயவ கெைல்படும் முய்றகளில் சில நவறுபோடுகள் உள்ைன. 
அயவ பின்வருமோறு
if-else மறறும் switch கூறறின் இயடநை உள்ை முககிை  நவறுபோடுகள்

if-else மறறும்/ switch கூறறுகளுககியடைோன முககிை நவறுபோடுகள்:

if-else switch
If...else கூறறு , நிபந்தயனக கூறறின் அடிப்பயடயில், 
if க்தோகுதியில் ககோடுககப்பட்ட கூறறுகயை 
கெைல்படுத்்த நவண்டுமோ, அல்லது else க்தோகுதியில் 
ககோடுககப்பட்ட கூறறுகயை கெைல்படுத்்த 
நவண்டுமோ என்பய்த தீர்மோனிககும்.

switchல் ககோடுககப்பட்ட கூறறு, எந்த நிகழ்யவ (case) 
கெைல்படுத்்த நவண்டும் என்பய்த தீர்மோனிககும்.

ஒரு if... else கூறறு ஒன்றுககும் நமறபட்ட 
ந்தர்நக்தடுப்புக கூறறுகளுககு, ஒன்றுககும் 
நமறபட்ட நிப்ந்தயனக கூறறுகயை பைன்படுத்தும் 

switch கூறறு, ஒன்றுககும் நமறபட்ட ந்தர்நக்தடுப்புக 
கூறறுகளுககு, ஒறய்ற நிபந்தயனக கூறய்ற 
மட்டுநம பைன்படுத்தும்
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switch  கூறய்ற விட if கூறறு மிகுந்த 
எளியமைோனது

10.5 பன்முய்றச் கெைல் (அல்லது) மடககு 
 பன்முய்றச் கெைல் அல்லது மடககு 
என்பது ஒன்று அல்லது ஒன்றுககு நமறபட்ட 
கூறறுகள், நிபந்தயன நிய்றநவறும் வயர திரும்பத் 
திரும்ப இைககப்படுவய்த குறிககும். இந்த 
கூறறுகயை போய்வுக கட்டுப்போட்டு கூறறுகள் 
எனவும் கூ்றலோம். இது நிரலின் நீைத்ய்த 
குய்றககவும், ந�ரத்ய்த குய்றககவும், நிரல் 
இைககவும், குய்றவோன நியனவக இடத்ய்த 
எடுத்துக ககோள்ைவும் பைன்படுகி்றது.  C++ மூன்று 
வயகைோன மடககு கூறறுகயை ஏறகி்றது. 
• for கூறறு
• while கூறறு
• do-while கூறறு
 அயனத்து மடககு கூறறுகளும் 
குறிப்பிட்ட நிபந்தயன ெரி என இருககும் வயரயில் 
கட்டயைத் க்தோகுதியை மீண்டும் மீண்டும் 
நிய்றநவறறுகி்றது. குறிப்பிட்ட நிபந்தயன மடககு 
கட்டுப்போடு எனப்படுகின்்றது. மூன்று மடககு 
கூறறுகளுககும், சுழிைம் அல்லோ்த எந்தநவோர் 
எண்ணும் ெரி என எடுத்துக ககோள்ைப்படும் மறறும் 
சுழிைம் என்பது ்தவறு என எடுத்துகககோள்ைலோம்.
மடககின் பகுதிகள்
 ஒவகவோரு மடககும் பல்நவறு பைன் 
போடுகளுககோன �ோன்கு கூறுகயை 
ககோண்டுள்ைது.
• க்தோடகக மதிப்பிருத்தும் நகோயவ
• நெோதிப்பு நிபந்தயன நகோயவ
• புதுப்பித்்தல் / மிகுத்்தல் நகோயவ
• மடககின் உடறபகுதி
க்தோடகக மதிப்பிருத்தும் நகோயவகள் : நிரலின் 
கட்டுப்போடு மடககினுள் நுயையும் முன் கட்டுப்போட்டு 
மோறிகள் க்தோடகக மதிப்பிருத்்தல் நவண்டும். ஒரு 
கட்டுப்போட்டு மோறிககு க்தோடகக மதிப்பிருத்தும் 
கெைல்போடு க்தோடகக மதிப்பிருத்தும் நகோயவயின் 
கீழ் இடம் கபறும். கட்டுப்போட்டு மோறியில் க்தோடகக 
மதிப்பிருத்்தல் மடககு கெைல்படும் முன்போக, ஒநர 
ஒரு முய்ற ்தோன் கெைல்படுத்்தப்படும்.

பரிநெோதிப்பு நிபந்தயன நகோயவ: பரிநெோதிப்பு 
நிபந்தயன நகோயவ என்பது ஒரு மடககின் உள்நை 
அயமநதுள்ை உடறபகுதியிலிருககும் கட்டயைத் 
க்தோகுதி நிய்றநவற்றப்பட நவண்டுமோ இல்யலைோ 
என்பய்த தீர்மோனிககும் நகோயவ அல்லது 
நிபந்தயனைோகும். 
 ககோடுககப்பட்ட நிபந்தயன ெரி (அ்தோவது 
1) எனில், மடககின் உடறபகுதி கெைல்படுத்்தப்படும் 
இல்யலநைல், மடகயக விட்டு கவளிநைறும்.
 பரிநெோதிப்பு நிபந்தயன நகோயவயின் 
நெோதிப்பு நியலயை அடிப்பயடைோகக ககோண்டு, 
மடககுகயை நுயைவு  நெோதிப்பு மடககு மறறும் 
கவளிநை்றல் நெோதிப்பு மடககு என இரண்டு 
வயகைோக பிரிககப்படுகி்றது.
 நுயைவு நெோதிப்பு மடககில், நிபந்தயன 
நகோயவ மடககினுள் நுயையும் முன் 
நெோதிககப்படுகி்றது. அவவோறின்றி கவளிநை்றல் 
நெோதிப்பு மடககில் நிபந்தயனக நகோயவ 
மடககியன விட்டு கவளிநைறும் முன்போக 
நெோதிககப்படுகி்றது.
புதுபித்்தல் / மிகுத்்தல் நகோயவ:  இது மடககு 
கட்டுப்போட்டு மோறியின் மதிப்யப மோற்றம் 
கெய்வ்தறகு பைன்படுகி்றது. இந்த கூறறு, 
மடககின் உடறபகுதி கெைல்பட்டு முடிந்த பின், 
மடககின் இறுதியில் கெைல்படுத்்தப்படுகி்றது. 
மடககின் உடறபகுதி:  மடககின் உடறபகுதி என்பது 
மீண்டும் மீண்டும் நிய்றநவற்றப்பட நவண்டிை கூறறு 
அல்லது கட்டயைத் க்தோகுதியை குறிககும். நுயைவு 
நெோதிப்பு மடககில், மு்தலில் நிபந்தயன நகோயவ 
கெைல்படுத்்தப்பட்டு, சுழிைம் அல்லோ்த எண்ணோக 
இருப்பின், மடககின் உடறபகுதி கெைல்படுத்்தப்படும் 
இல்யலகைனில்  மடககு முடிவு கபறும். கவளிநை்றல் 
நெோதிப்பு மடககில், மு்தலில் மடககின் உடறபகுதி 
கெைல்படுத்்தப்பட்டு, பின் நிபந்தயனக நகோயவ 
ெரிபோர்ககப்படுகி்றது. நெோதிப்புக நகோயவ ெரி எனில்,  
மடககின் உடறபகுதி திரும்ப நிய்றநவற்றப்படும் 
இல்யலகைனில் மடககு முடிவுப் கபறும்.

10.5.2 for மடககு
 for  மடககு ஓர் நுயைவு நெோதிப்பு மடககு 
மறறும் எளிை மடககோகும். இது கூறறுகயை 
மீண்டும் மீண்டும் இைககும். for மடககு மூன்று 

if...else கூறறு, ககோடுககப்பட்ட நிபந்தயனக 
கூறறுகளின் நிகர் நியலயையும், ்தருகக நியலயும் 
நெோதிககும்

switch கூறறு ககோடுககப்பட்ட நிபந்தயனகளின் 
நிகர் நியலயை மட்டுநம நெோதிககும்

If கூறறு, முழு எண், எழுத்துரு, மி்தப்புப் புள்ளி 
அல்லது பூலிைன் ்தரவு வயககயை மதிப்பீட்டுககு 
எடுத்துகககோள்ளும்.

switch கூறறு எழுத்துரு அல்லது முழு எண் ்தரவு 
வயககயை மட்டுநம மதிப்பீட்டுககு 
எடுத்துகககோள்ளும்.

ககோடுககப்பட்ட நிபந்தயனயின் முடிவு, கபோய் (false) 
என இருப்பின், else க்தோகுதியில் ககோடுககப்பட்ட 
கூறறுகள் கெைல்படுத்்தப்படும்.

ககோடுககப்பட்ட நிபந்தயனயின் முடிவு, கபோய் (false) 
என இருப்பின், defaultககுள் ககோடுககப்பட்ட 
கூறறுகள் கெைல்படுத்்தப்படும்.
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கூறறுகயை  ககோண்டிருககும் அயவ 1. க்தோடகக 
மதிப்பிருத்்தல் (Initialization), 2. நெோதிப்பு 
நிபந்தயன அல்லது நிபந்தயன நகோயவ (Test-
expression) மறறும் 3. மிகுப்பு நகோயவகள் 
(Update expressions). இயவ அயரப்புள்ளிைோல் 
பிரிககப்பட்டிருகக நவண்டும்.

க்தோடரிைல் :

for (க்தோடகக மதிப்பிருத்்தல்; நெோதிப்பு 
நிபந்தயன; மிகுப்பு நகோயவகள்)
{
 நிரல் கூறறு 1;
 நிரல் கூறறு 2;
 ………….
}
நிரல் கூறறு -x;

 க்தோடகக மதிப்பிருத்்தல் பகுதி, 
கட்டுப்போட்டு மோறியை அறிவிகக அல்லது 
மோறியின் மதிப்பிருத்்த பைன்படுகி்றது. இந்த பகுதி 
ஒரு முய்ற மட்டும் இைககப்படும். பின்னர் நிரல் 
போய்வு, நெோதிப்பு நிபந்தயன  நகோயவககு கெல்லும். 
கட்டுப்போட்டு நகோயவயின் நிபந்தயன 
நெோதிககப்பட்டு, அ்தன் மதிப்பு ்தவறு என்று 
வந்தோல் நிரல் கூறறு-X இைஙகும். மதிப்பு 
ெரிகைன்று வந்தோல் for மடககின் உடறபகுதி 
இைககப்பட்டு, பின்னர் நிரல் போய்வு மிகுப்பு 
நகோயவககு அனுப்பி யவககப்படும். மிகுப்பு 
நகோயவ கெைல்பட்ட பின்னர், மீண்டும் நெோதிப்பு 
நிபந்தயன நகோயவககு அனுப்பி யவககப்படும். 
for  மடககு இைககும் முய்ற மறறும் போய்வு படம் 
10.6 ல் விைககப்பட்டுள்ைது.

நெோதிப்பு 
நகோயவ

for மடககின் 
உடறபகுதி

க்தோடகக 
மதிப்பு கூறறு

X கூறறு

மிகுப்பு 
கூறறு

for மடககு கவளிநைறு்தல்

்தவறு

ெரி

படம்  10.6: for மடககின் போய்வு 

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int i;
for(i = 0; i < 10; i ++ )
 cout<< "value of i : " <<i<<endl;
return 0;
}
கவளியீடு
 value of i : 0
 value of i : 1
 value of i : 2
 value of i : 3
 value of i : 4
 value of i : 5
 value of i : 6
 value of i : 7
 value of i : 8
 value of i : 9

எடுத்துககோட்டு 10.7: சுழிைம் (0) மு்தல் ஒன்பது 
(9)  வயர  உள்ை எண்கயை கவளியிட for 
மடகயக  பைன்படுத்தி நிரல் ஒன்று எழுதுக.

நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரலில் for மடககு 
இைஙகும் முய்ற கீநை ககோடுககப்பட்டுள்ைது.

க்தோடகக 
மதிப்பிருத்்தல்

நெோதிப்பு நிபந்தயன
மிகுப்பு 
நகோயவகள்

for (i=0;      i < 10;  i++)

மடககின் 
உடறபகுதி

cout<<"value of i:"<<i<<endl;
இஙநக மடககின் 
உடறபகுதியில் ஒநர ஒரு 
நிரல்  கூறறு மட்டுநம 
உள்ைது. எனநவ அ்தயன 
க�ளிவு அயடப்புக 
குறிககுள் ககோடுகக 
நவண்டிை அவசிைமில்யல.

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரலில், 
மு்தலில் கட்டுப்போட்டு மோறி i ககு க்தோடகக  
மதிப்பிருத்்தப்படும், பின்னர் i மோறியின் க்தோடகக 
மதிப்பு 10 என்்ற எண்ணுடன் ஒப்பிடப்படும்.  
ஒப்பீட்டின் முடிவு ெரி என இருந்தோல், நிரல் 
கட்டுப்போட்டு போய்வு, இைககப்பட நவண்டிை நிரல் 
கூறறு cout<< "value of i : " <<i<<endl; 

என்பய்த இைககும். பின்னர், நிரல் கட்டுப்போட்டு 
போய்வு  for மடககின் மிகுப்பு நகோயவககு கெல்லும். 
அஙகு  i ன் மதிப்பு மிகுககப்படும். இய்தப்நபோல 0 
மு்தல் 9 வயர மடககு இைககப்பட்டு எண்கள் 
கவளியிடப்படும். நிபந்தயன  நெோதிப்பு 
்தவ்றோகும்நபோது, கட்டுப்போட்டு போய்வு மடகயக 
விட்டு கவளிநைறும். 
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#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int i,sum=0;
for(i=1; i<=10;i++)
  {
 sum=sum+i;
  }
cout<<"The sum of 1 to 10 is "<<sum;
return 0;
}
கவளியீடு
 The sum of 1 to 10 is 55

எடுத்துககோட்டு 10.8 for  மடகயக ககோண்டு 1 
மு்தல்  10  வயர உள்ை எண்களின் க்தோடர் 

கூட்டயல கவளியிடும் நிரல் எழுதுக. 

for மடககின் மோறுபட்ட வடிவஙகள் 

 for கூறறு C++  கமோழியில் ஓர் முககிை 
மடககு கூற்றோகும். ஏகனனில், இ்தயன நவறுபட்ட 
பல வடிவஙகளில் பைன்படுத்்தலோம். இவவயக 
வடிவஙகள் க�கிழ்வு மறறும் கபோருநதும் 
்தன்யமயை மடககிறகு வைஙகுகி்றது. for 
மடககின் பல்நவறு வடிவஙகள் கீநை 
ககோடுககப்பட்டுள்ைது.
ஒன்றுககும் நமறபட்ட க்தோடகக மதிப்பு மறறும் 
மிகுப்புகள்:

 for மடககில் க்தோடகக மதிப்பிருத்்த 
மறறும் மிகுப்பு நகோயவயை அறிவிகக ஒன்றுககும் 
நமறபட்ட கூறறுகயை பைன்படுத்்தலோம். க்தோடகக 
மதிப்பிருத்்தல் மறறும் மிகுப்பு நகோயவகயை 
ஒன்றுககும் நமறபட்ட  கூறறுகயைக ககோண்டு 
நிய்றநவறறும் நபோது அயவ கோறபுள்ளியில் (,) 
பிரிககப்பட்டிருகக நவண்டும். எடுத்துககோட்டு:

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int i, j
  for(i=0, j=10 ;  i<j  ;  i++,j--)
{
 cout<<"\nThe value of i is"<<i<<" The value of j 
is "<< j;
}
return 0;
}
கவளியீடு
 The value of i is 0  The value of j is 10
 The value of i is 1  The value of j is 9
 The value of i is 2  The value of j is 8
 The value of i is 3  The value of j is 7
 The value of i is 4  The value of j is 6

} }

கோள்புள்ளிைோல் பிரிககப்பட்ட, ஒன்றுககும் 

நமறபட்ட க்தோடகக மதிப்பிருத்்தல்கள்.

கோள்புள்ளிைோல் பிரிககப்பட்ட, 

ஒன்றுககும் நமறபட்ட மிகுப்பு 

நகோயவகள்.

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை 
எடுத்துககோட்டில் க்தோடகக மதிப்பிருத்்தலின், i 
மறறும் j என்்ற இரு நவறு மோறிகள் 
பைன்படுத்்தப்பட்டுள்ைது.  அந்த நபோன்று, i++ 
மறறும் j++ என்்ற இரண்டு மிகுப்புக நகோயவகயை 
ககோண்டுள்ைது. இவவிரு மோறிகளும் 
கோறபுள்ளிைோல் பிரிககப்பட்டு வரியெ  முய்றயில் 
யவககப்பட்டுள்ைது.   அ்தோவது க்தோடகக மதிப்பு 
இருககும் நபோது i ன் மதிப்பு 0 எனவும் j ன் மதிப்பு 10 

எனவும் கரு்தப்படுகி்றது. மிகுப்பு நகோயவ  i++ 
மு்தலில் மிகுககப்படும், பின்னர்  j-- மிகுககப்படும். 

பின்கனோட்டு மறறும் முன்கனோட்டு கெைறகுறிகள்: 

 கபோதுவோக மிகுப்பு நகோயவ, மிகுப்பு (++) 
மறறும் குய்றப்பு (--) கெைறகுறியை  
ககோண்டிருககும். மிகுப்பு நகோயவ ்தனிைோக 
பைன்படுத்்தப்படும் நபோது முன்கனோட்டு மிகுப்பு 
அல்லது  குய்றப்பு கெைறகுறியை விட  
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பின்கனோட்யட அதிகம் கபோருத்்தமோன்தோக 
அயமயும். முன்கனோட்டு கெைறகுறி, பின்கனோட்டு 
கெைறகுறியை விட வியரவோக இைககப்படுவது 
இம்முய்றயை விரும்பக கோரணம் ஆகும். 

விருப்ப நகோயவகள் (Optional expressions)
 கபோதுவோக, for மடககில் மூன்று பகுதிகள் 
உள்ைது, அயவ க்தோடகக மதிப்பு, நிபந்தயன 
நகோயவகள் மறறும் மிகுப்பு நகோயவ. இந்த மூன்று 
நகோயவகளும், ஓர் மடககில் விருப்ப நகோயவகைோக 
பைன்படுத்்தப்படலோம்.

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int i, sum=0, n;
cout<<"\n Enter The value of n";
cin>>n;
i =1;
for (  ; i<=n; )
 {
 sum += i;
 ++ i ;
  }

எடுத்துககோட்டு 10.9   1 மு்தல் 10 வயரைோன 
எண்களின் கூட்டுத்க்தோயகயை கோணும் C++ 
நிரல்

out<<"\n The sum of 1 to " <<n<<"is "<<sum;
return 0;
}
கவளியீடு
 Enter the value of n 5
 The sum of 1 to 5 is 15

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரலில், 
க்தோடகக மதிப்பிருத்்தம் மறறும்  மிகுப்பு நகோயவ 
்தரப்படவில்யல.ஆனோல், இரண்டு பகுதிகயையும் 
குறிகக அயரப்புள்ளி மட்டும்  
பைன்படுத்்தப்பட்டுள்ைது.

க்தோடகக மதிப்பிருத்்தம் மறறும்  

மிகுப்பு நகோயவ விடுபட்டுள்ைது 

for ( ; i<=n; )

ஒன்று அல்லது இரண்டு நகோயவகள் 
ககோடுககப்படோ்தநபோது, நிரல் போய்வுக  கட்டுப்போடு 
நெோதிப்பு நிபந்தயனககு அனுப்பி யவககப்படும்.

சூைல் - 3
for மடககில் நிபந்தயன நெோதிப்பு நகோயவ 
ககோடுககப்படோ்த நபோது மடககு முடிவற்ற்தோக 
இைககப்படும்.

for( i=0 ;   ; ++i)

cout<<"\n Welcome";
இந்தக கூறறு முடிவில்லோமல் 

க்தோடர்நது இைஙகும்.

நிபந்தயன நெோதிப்பு  விடுபட்டுள்ைது 

அந்த நபோன்று, கீநை ககோடுககப்பட்டுள்ை மடககும், முடிவில்லோமல் க்தோடர்நது இைஙகும்.

for( ; ;  )

cout<<"\n Welcome";
இந்தக கூறறு முடிவில்லோமல் 

க்தோடர்நது இைஙகும்.

அயனத்து மூன்று  நகோயவகளும் விடுபட்டுள்ைது. 

கவறறு மடககு (Empty loop)
 ஒரு மடககில் எந்த கூறறும் இடம்கப்றவில்யல என்்றோல் அது கவறறு மடககு எனப்படும்: பின்வரும் 
மடககு  ஒரு கவறறு மடககு ஆகும்.
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for( i=0 ; i <=5; +=i)  ;
for மடககின் உடறபகுதி கவறறு 

கூறறுகயை ககோண்டுள்ைது. 

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை மடககு கவறறுக கூறய்றககோண்டுள்ை்தோல், இது ஒரு கோலி மடககு 
எனப்படும்.

for( i=0 ; i<=5; ++i) ;
for மடககின் உடறபகுதி கவறறு 

கூறறுகயைக ககோண்டுள்ைது. 

மடககு அயரப்புள்ளியில் (;) 
முடிககப்பட்டுள்ைது. எனநவ மடககின் 
உடறபகுதியில் உள்ை கூறறுகள் 
எதுவும் இைககப்படுவதில்யல.

cout<<"\nWe are Indians";

{

}

int i;

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரலில் for மடககின் இறுதியில் அயரப்புள்ளி இடம்கபறறுள்ை்தோல், 
க�ளிவு அயடப்புககுறியில் இடம்கபறறுள்ை மடககின் உடறபகுதி இைககப்படோது.
for  மடககில் மோறி அறிவிப்பு (Declaration of variable in a for loop)
 C++ கமோழியில் , மோறிகள் for மடககுககு உள்ளும் அறிவிககப்படலோம். எடுத்துககோட்டு,

 int main ()

 int sum = 0;

 for(int i=0;  i<=5;  ++i )

மோறி (i) for மடககுககு உள்நை அறிவிககப்பட்டுள்ைது

மோறி i மடககின் உடறபகுதியில் 
மட்டுநம கெைல்படுத்்தப்படும்.

 cout<<"\nThe variable i cannot access here";

 cout<<"\n The variable sum can access here";

 sum = sum + i;
 {

 {

 }

 }
குறிப்பு
 main() உள்நை எ்தோவது ஒரு 
க்தோகுதிககுள் அறிவிககப்படும் மோறிகள்,  main() 
க்தோகுதிககுள்  எஙகு நவண்டுகமன்்றோலும் 
அணுகலோம். 
10.5.3  while மடககு 
 while மடககும் ஒரு கட்டுப்போடு போய்வு 
கூற்றோகம்.  இது ஒரு மடககியன ககோடுககப்பட்ட 
நிபந்தயன ெரிைோக இருககும் வயர, மீண்டும் 
மீண்டும் இைககும். while மடககு ஒரு நுயைவு 
நெோ்தயன மடககோகும். இதில் நெோதிப்பு நகோயவ 
மு்தலில் மதிப்பீடு கெய்ைப்பட்ட பின்னநர 
மடககினுள் உள்நை நுயையும்.
 while மடககின் க்தோடரிைல்:

while ( நிபந்தயன நெோதிப்புக நகோயவ )
{
 மடககின் உடறபகுதி;    
}
கூறறு-x;

 while  மடககில், நிபந்தயன நெோதிப்பு 
நகோயவ மதிப்பீடு கெய்ைப்பட்டு அ்தன் முடிவு ெரி 
என வந்தோல், மடககின் உடறபகுதி இைககப்பட்டு 
மீண்டும் while  மடககிறகு கட்டுப்போடு அனுப்பி 
யவககப்படும்.

நெோதிப்பு 
நகோயவ

while மடககின் 
உடறபகுதி

X- கூறறு

ெரி

்தவறு

போய்வுப் படம்10.7: while மடககின் போய்வு
 நிபந்தயன நெோதிப்பு நகோயவ முடிவு ்தவறு 
என வரும்நபோது, போய்வுக கட்டுப்போடு கூறறு-X 
அனுப்பி யவககப்படும்.
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#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{

int i=1,sum=0;
while(i<=10)
{
 sum=sum+i;
 i++;
}
cout<<"The sum of 1 to 10 is "<<sum;
return 0;
}
கவளியீடு
The sum of 1 to 10 is 55

எடுத்துககோட்டு 10.10 while  மடகயக 
பைன்படுத்தி 1 மு்தல்  10  வயர உள்ை 
எண்களின் க்தோடர் கூட்டயல கவளியிடும் நிரல் 
எழுதுக. 

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரலில், முழு 
எண் மோறி  i யின் மதிப்பு 1  என்றும்  sum என்்ற 
மோறியின் மதிப்பு 0 என்றும் 
மதிப்பிருத்்தப்பட்டுள்ைது.  while மடககு i < 10 
என்்ற நிபந்தயனயை நெோதித்து, அ்தன் முடிவு 
ெரி எனில் i என்்ற மோறியின் மதிப்பு sum 
மோறியுடன் கூட்டப்படும், பின்னர்  i யின் மதிப்பு 1 
மிகுககப்படும். மீண்டும் நிபந்தயன  i < 10  
நெோதிககப்படும். இப்கபோழுது  2 < 10,  ெரி 
என்ப்தோல் sum  என்்ற மோறியியுடன் 2 
கூட்டப்படும்.  இது நபோன்று  i யின் மதிப்பு 11 
ஆகும் வயர �யடகபறும். இப்கபோழுது 11 < 10 
என்்ற நெோ்தயன ்தவறு என வருவ்தோல், while 
மடகயக விட்டு கவளிநை கெல்லும். மடகயக 
விட்டு கவளிநை வந்ததும், sum மோறியின் மதிப்பு 
கவளியிடப்படும்.

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int i=1, num, avg, sum=0;
while (i <= 5)

எடுத்துககோட்டு 10.11 while  மடகயக 

பைன்படுத்தி 5  எண்கயை உள்ளீடோகப் கபறறு 

அவறறின் கூட்டுத் க்தோயக மறறும் ெரோெரியை 

கோணும் நிரல் எழுதுக. 

{
 cout<<"Enter the number : ";
 cin>>num;
 sum=sum+num;
 i++;
}
avg=sum/5.0;
cout<<"The sum is "<<sum<<endl;
cout<<"The average is "<<avg;
return 0;
}
கவளியீடு

 Enter the number : 1
 Enter the number : 2
 Enter the number : 3
 Enter the number : 4
 Enter the number : 5
 The sum is 15

 The average is 3

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை நிரலில், num , 
avg  என்்ற மோறி அறிவிககப்பட்டு i-ன் மதிப்பு 1 
மறறும் sum - ன்  மதிப்பு 0  என க்தோடஙகி 
யவககப்பட்டுள்ைது. while மடககு,  i <= 5  என்்ற 
நிபந்தயனயை நெோதித்து, ெரி என முடிவு 
கப்றப்பட்டோல், பைனரிடம் இருநது ஒரு எண் 
உள்ளீடோகப் கப்றப்பட்டு, Sum உடன் கூட்டப்பட்டு 
பின் i மதிப்பு மிகுககப்படும். மீணடும் i <= 5  என்்ற 
நிபந்தயன நெோதிககப்படுகி்றது, நமலும் 2 <=5 
என்்ற நெோதிப்பின் நபோது இரண்டோவது எண் 
பைனரிடம் கப்றப்பட்டு sum உடன் கூட்டப்படும். 
இது நபோன்று i-யின் மதிப்பு 6 வரும் வயர 
இைககப்படும். இநநியலயில் while மடககு 
மடகயக விட்டு கவளிநைறுவதும் மடகயக விட்டு 
கவளிநைறிைதும் avg கணககிடப்பட்டு avg மறறும் 
sum கவளியிடப்படும்.

while மடககின் மோறுபட்ட வடிவஙகள்

 while மடககு பல்நவறு வடிவஙகயை 
கபறறிருககலோம். அது கவறுயம மடககோகநவோ 
அல்லது முடிவற்ற  மடககோகநவோ இருககலோம். 
ஒரு கவறுயம while மடககின் உடறபகுதியில் null  
கூறய்றத் ்தவிர நவறு எந்த கூறறும் இடம் 
கபறறிருககோது. Null கூறறு என்பது அயரப்புள்ளி 
(;) ஆகும். எடுத்துககோட்டு 
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இந்த  மடககு  எந்த கூறய்றயும் கபறறிருககவில்யல. 

எனநவ இது ஒரு கோலி மடககோகும்.

while(++i < 10000 )
int i=0; 

return 0;

}

{
int main()

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை குறிமுய்றயில், மடககு ஒரு ்தோம்த மடககோக (delay loop) 
ககோடுககப்பட்டுள்ைது. ந�ர ்தோம்த மடககு ஒரு நிரயல சில க�ோடிகள் இயடநிறுத்்தப் பைன்படுகி்றது. 
மடககின் உடறபகுதியில் எந்தஒரு மிகுப்பு கூறறும் ககோடுககப்படோ்த நபோது while மடககு முடிவற்ற 
மடககோக கெைல் படும்
எடுத்துககோட்டு

இந்த கூறறு ககோடுககப்பட்ட மதிப்யப 
முடிவில்லோமல் ந்தோன்்ற கெய்யும் ஏகனனில் 
மடககின் உடறபகுதியில் மிகுப்பு கூறறில் இடம் 
கபறறிருககவில்யல

இந்த கூறறு while மடககின் பகுதிைோக 
கரு்தப்படுவதில்யல ஏகனனில் இது க�ளிவு அயடப்புக 
குறிககுள் ககோடுககப்படவில்யல

cout <<"The value of i is "<<i;

i++;

while(i < =10)
int i = 0;

int main()
{

}

return 0;

10.5.4  do-while மடககு

 do-while மடககு கவளிநை்றல் நெோதிப்பு மடககோகும். do while மடககினில் மடககின் உடறபகுதி 

கெைல்படுத்்தப்பட்ட பின் மடககின் இறுதியில் 
நிபந்தயன ெரிபோர்ககப்படும். ஆயகைோல், நிபந்தயன 
்தவறு என மதிப்பிடப்படும் நபோதும் மடககின் உடறபகுதி 
ஒரு முய்றநைனும் நிய்றநவற்றப்படும்.

do-while மடககின் கட்டயை அயமப்பு:

do
{
 மடககின் உடறபகுதி;
} while(நிபந்தயன நெோதிப்பு நகோயவ);

do-while மடககின் போய்வுக கட்டுப்போடு மறறும் 
போய்வு படம் கீநை ககோடுககப்பட்டுள்ைது.

மடககின் உடறபகுதி

நெோதிப்பு 

நகோயவ

X-கூறறு

்தவறு

ெரி

போய்வுப் படம் 10.8:   do-while மடககின் போய்வு 
கட்டுப்போடு
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#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int n = 10;
do
{
 cout<<n<<", ";
 n--;
}while (n>0) ;
}
கவளியீடு
 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,

எடுத்துககோட்டு 10.12 do-while() மடககியனப் 
பைன்படுத்தி 10 மு்தல் 1 வயர உள்ை எண்கயை 
கவளியிட நிரல் எழுதுக.

 நமறகண்ட நிரலில்,  n என்்ற முழு எண்  
மோறியின் க்தோடகக மதிப்பு 10 என 
இருத்்தப்படுகி்றது. அடுத்து, n ன் மதிப்பு  10 என 
கவளியிடப்பட்டு, பின் 1 குய்றககப்படும். இப்நபோது 
9 > 0 என்்ற நிபந்தயன ெரிபோர்ககப்பட்டு ,9 என்று 
கவளியிடப்படும். பின் n என்பது 8 ஆக 
குய்றககப்படும்.  nன் மதிப்பு 0 என ஆகும் வயர 
இந்த கெைல்போடு க்தோடரும். நிபந்தயன n > 0 
என்பது ்தவறு என ஆகும் நபோது,  do-while 
மடககு முடிவு கபறும். 
10.5.5  பின்னலோன மடககுகள் (Nesting of 
loops)
 ஒரு மடககினுள் இன்கனோரு மடககு 
இடம்கபறுகமனில் அது பின்னலோன மடககு 
எனப்படும்.
க்தோடரிைல் கீநை ்தரப்பட்டுள்ைது :‘

for (க்தோடகக மதிப்பு; நிபந்தயனக நகோயவ; மிகுப்பு நகோயவ)
{
         for (க்தோடகக மதிப்புக்தோடகக மதிப்பு;நிபந்தயனக நகோயவ; மிகுப்பு நகோயவ)
 {
 கூறறு / கூறறுகள்;
  }
கூறறு / கூறறுகள்; 
}

while(நிபந்தயன)
{
 while(நிபந்தயன)
 {
 கூறறு / கூறறுகள்;
 }
கூறறு / கூறறுகள்;  
}

do
{
கூறறு / கூறறுகள்;
 do
 {
 கூறறு / கூறறுகள்;
 }while(நிபந்தயன);
} while(நிபந்தயன);

#include<iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
 cout<< "A multiplication table:" <<endl
 <<"  1\t2\t3\t4\t5\t6\t7\t8\t9" <<endl<< "" <<endl;
 for(int c = 1; c < 10; c++)
 {
 cout<< c << "| ";
 for(int i = 1; i< 10; i++)
  {
 cout<<i * c << '\t';
 }
 cout<<endl;
 }
return 0;
}

எடுத்துககோட்டு 10.13 பின்னலோன for மடககியன ககோண்டு அணிகநகோயவயில் கபருககல் 
வோய்ப்போட்டியன கவளியிட ஒரு நிரயல எழுது.
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கவளியீடு
 A multiplication table:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 | 2 4 6 8 10 12 14 16 18

3 | 3 6 9 12 15 18 21 24 27

4 | 4 8 12 16 20 24 28 32 36

5 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45

6 | 6 12 18 24 30 36 42 48 54

7 | 7 14 21 28 35 42 49 56 63

8 | 8 16 24 32 40 48 56 64 72

9 | 9 18 27 36 45 54 63 72 81

10.6 ்தோவு்தல் கூறறுகள் (Jump statements)
 ்தோவு்தல் கூறறு நிரலின் ஓட்டத்ய்த 
குறுககிட உ்தவுகி்றது. ்தோவு்தல் கூறறின் 
வயககள்
• goto கூறறு
• break கூறறு
• continue கூறறு
10.6.1 goto கூறறு 
 goto கூறறு நிபந்தயனயில்லோ 
கட்டுப்போட்டு கூற்றோகும். இது நிரலில் ஒரு 
கூறறிலிருநது மறக்றோரு கூறறிறகு எந்த வி்த 
நிபந்தயனயும் இன்றி ்தோவச் கெய்யும்.

க்தோடரிைல்  1

goto label; 

--------------                    

--------------

--------------

label:           

க்தோடரிைல்  2

label:  

-------------

-------------

-------------

goto label;

goto label;
. . .  ..  ...
. . .  ..  ...
label :
. . .  . .  . . .
. . .  . .  . . .

label
. . .  ..  ...
. . .  ..  ...
goto label :

. . .  . .  . . .

. . .  . .  . . .

பின்நனோககி 

்தோவு்தல்

முன்நனோககி 

்தோவு்தல்

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை கட்டயை 
அயமப்பில், முகவரி  என்பது குறிப்கபைரோகும்-  

goto label; என்்ற கூறறு இைககப்படும் நபோது 
கட்டுப்போடு label:  என்்ற கூறறினுககு ்தோவும் பின் 
அ்தறகு கீழ் வரும் இடம் கபறறுள்ை கூறறுகள் 
இைககப்படும்.

# include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n=1;
jump:
{
  if(n<10)
  { // Control of the program move to 
jump:
 cout<<n<<'\t';
 n+=2;
 goto jump;
  }
  else
 return 0;
}   }
கவளியீடு
1 2 5 7 9

எடுத்துககோட்டு : 10.14 goto கூறய்ற பைன்படுத்தி 
ககோடுககப்பட்ட எண்களின் மு்தல் ஐநது 
ஒறய்றப்பயட எண்கயைக கோண்பிககும் நிரல்

 நமநலயுள்ை நிரலில் மு்தல் ஐநது 
ஒறய்றப்பயட எண்கள் கோண்பிககப்படுகின்்றன. n 
என்பது 10 ககும் குய்றவோன்தோக இருந்தோல், 
அறிகயகயை jump கூறறிறகு மோறறுகி்றது. n 10  
ஐ விட அதிகமோக இருந்தோல் கட்டுப்போடு 
வயையிலிருநது கவளிநைறும்.
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10.6.2 break கூறறு 

 break கூறறு ஒரு ்தவு்தல் கூறறு. இது மடககின் இைககத்ய்த நிறுத்தி கட்டுபோட்யட மடககின் 
உடறபகுதிககு கவளிநை எடுத்துச் கென்று மற்ற கூறறுகயை இைககுகி்றது

 கீநை ககோடுககப்பட்டுள்ை படம் ஓர் மடககில் break கூறறு இைஙகும் முய்றயை கோட்டுகி்றது.

for(init; expr 1;  expr 2) while(expe)

ststement;
ststement;

} while (condition);
statement;

do

. . . .
if (condition)
           break;
. . . .

. . . .
if (condition)
           break;
. . . .

. . . .
if (condition)
           break;
. . . .

true truetrue
}

}

{

படம் 10.14: break கூறறு  for, while மறறும் do-while loop

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
int count = 1;   
do
{
cout<< "Count : " << count <<endl;
if( count > 3)
 {
 break;
  } 
count ++;
}while( count < 20 );
return 0;
}

கவளியீடு
Count : 1
Count : 2
Count : 3

எடுத்துககோட்டு 10.15 break கூறய்ற 

பைன்படுத்தி எண்ணிகயகயை கோணும் நிரல்

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை 
எடுத்துககோட்டில், while மடககு  20 முய்ற 
இைககப்படும் ஆனோல் countன் மதிப்பு 5 ஆகிை 
பின் break கூறறு மடகயக முடித்து யவககும்.

10.6.3 continue கூறறு

 Continue கூறறு break கூறய்றப்நபோல் 
கெைல்படுகி்றது. ஆனோல், மடகயக முடித்து 
யவப்ப்தறகு பதிலோக, மடகயக அடுத்து 
சுைறசிககு இட்டுச்கெல்லும். ஓர் மடககினுள் 
Continue கூறறு இைககப்படும் கபோழுது, continue 
கூறய்ற க்தோடர்நது வரும் கூறறுகள் 
்தவிர்ககப்பட்டு, மடககின் அடுத்்த சுைறசியை 
க்தோடஙக கெய்யும்.

கீநை ககோடுககப்பட்டுள்ை படம் continue கூறறு 
இைஙகும் முய்றயை விைககுகி்றது.

( (

( )

))
if (expr)if (expr) if (expr)

countinue; countinue; countinue;

while

whilefor
{ {{

} } }. . . . . . . . . . . .

do

continue கூறறின் போய்வு
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#include <iostream>
using namespace std;
 int main()
{
for (int i = 1; i<= 10; i++)
 {
if (i == 6)
continue;
else
cout<<i<< " ";
}
return 0;
}

கவளியீடு
 1 2 3 4 5 7 8 9 10

எடுத்துககோட்டு 10.16 continue கூறய்ற பைன்படுத்தி 6 - ஐ ்தவிர ஒன்று மு்தல் பத்து வயரைோன எண்கயை 

அச்சிடும்   C++ நிரல் எழுதுக.

 நமநல ககோடுககப்பட்டுள்ை எடுத்துககோட்டில் for மடககு 10 முய்ற இைககப்படும், ஆனோல் i மோறி 6 
ஆகும் நபோது continue கூற்றோல் கட்டுப்போடு for மடககிறகு அனுப்பி யவககப்படும்.
break மறறும் continue ஒப்பீடு

Break Continue

break  மடககியன விட்டு கவளிநை்ற 

கெய்யும்.
continue கூறறு மடகயக விட்டு கவளிநை்ற கெய்ைோது.

இது சுைறசியை  முடித்து யவககும். இது சுைறசியை ்தவிர்ககச் கெய்யும்.

இந்த கூறய்ற இைககப்படும் கபோழுது 

கட்டுப்போட்யட மடககியன விட்டு 

கவளிநைறி மடககிறகு அடுத்து வரும் 

கூறறுகயை இைககும்.

இந்த கூறறு இைககப்படும் கபோழுது மடகயகவிட்டு 

கவளிநை்றோமல் மடககின் அடுத்்த சுைறசிககு ்தோவச் 

கெய்யும்.

break கூறறு மடககு மறறும் switch  
கூறறுடன் பைன்படுத்்தலோம்.

continue கூறறு மடககில் மட்டுநம பைன்படுத்்தப்படும், 
switch கூறறுடன் பைன்படுத்்தப்படோது.

கெய்முய்றப் பயிறசி

கீழ்கோணும் சிககல்கயை தீர்ககும் C++ நிரல்கயை எழுதுக.

1. C++ குறியுருத் க்தோகுதியிலுள்ை ஏந்தனும் ஒரு குறியுருயவ உள்ளீடோகப் கப்ற நவண்டும். கப்றப்பட்ட 
குறியுரு எழுத்து, எண் அல்லது சி்றப்புக குறியுரு இவறறில் எது என்பய்தக கோட்டும் C++ நிரல் ஒன்ய்ற 
எழுதுக.

2. ககோடுககப்படும் குறியுரு ஆஙகில கபரிை எழுத்்தோ, சிறிை எழுத்்தோ, எண்ணோ அல்லது நவறு ஏந்தனும் 
குறியுருவோ என்பய்த ASCII மதிப்புகயைக ககோண்டு கண்டறியும் C++ நிரல் ஒன்ய்ற எழுதுக. ASCII 
மதிப்புகள் கீநை ககோடுககப்பட்டுள்ைது.
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   குறியுருககள்           ASCII மதிப்புகள்

   '0' - '9'     48 - 57
   'A' - 'Z'    65 - 90
   'a' - 'z'     97 - 122
   மற்ற குறியுருககள்      0- 255 நமநல குறிப்பிடப்பட்டுள்ை மதிப்புகள் நீஙகலோக

3. ஒரு முழு எண்ணின் க்தோடர் கபருககயல (Factorial) கணககிடும் C++ நிரல் ஒன்ய்ற எழுதுக.

4. ஃபிநபோனோசி எண் வரியெ (0 1 1 2 3 5 8 …….) கண்டறியும் C++ நிரல் ஒன்ய்ற எழுதுக.

5. பின்னலோன மடககுகயைப் பைன்படுத்தி, பின்வரும் வடிவஙகயை அச்சிடுவ்தறகோன C++ நிரல் 
ஒன்ய்ற எழுதுக.

(அ) (ஆ)
A
A       B
A       B        C
A       B        C      D
A       B        C      D       E
A       B        C      D       E     F

5       4      3     2     1
5       4      3     2 
5       4      3
5       4 
5

• கணிப்கபோறி நிரல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட 
பணியை நிய்றநவற்ற ககோடுககப்படும் 
கூறறுகள் அல்லது கட்டயைகளின் 
க்தோகுப்போகும்.

• C++ நிரலில் இரு வயகைோன கூறறுகள் 
உள்ைன. (1) கவறறிட கூறறுகள்  (2) கலயவ 
கூறறுகள்

• கட்டுப்போடு, நிரலின் ஒரு பகுதியிலிருநது 
இன்கனோரு பகுதிககுத் ்தோவுவ்தறகுக 
கோரணமோக நிரல் கூறறுகள் கட்டுப்போட்டு 
கட்டயமப்புகள் எனப்படுகின்்றன.

• C++ ல் மூன்று வயகைோன கட்டயை 

கூறறுகள் உள்ைன: (1) வரியெ முய்ற 

கூறறுகள் (Sequence Statement) (2) 
ந்தர்நக்தடுப்பு கூறறுகள் (Selection 
Statement) (3) சுைறசி முய்ற (Iteration 
Statement) 

• if  மறறும் switch கூறறுகள் ந்தர்வு கூறறுகள் 
ஆகும்.

• if..else கூறறின் மோறறு வழிமுய்ற நிபந்தயன 

கெைறகுறி ஆகும் Switch  கூறறு ஒரு பல 
வழி கியைப் பிரிப்பு கூற்றோகும்.

• மடககுகள், ஒரு கட்டயைத் க்தோகுதியை, 
நிபந்தயனயின் அடிப்பயடயில் குறிப்பிட்ட 
்தடயவகள் திரும்ப திரும்ப 
நிய்றநவறறுகின்்றன.

• C++ கமோழியில் மூன்று வயகைோன சுைறசி 
கெைல் அல்லது மடககுகள் உள்ைன. For, 
while,do-while

• C++ ்தோவும் (Jump) கூறறுகள் goto, 
break,continue ஆகும்.

நியனவில் ககோள்க
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மதிப்பீடு

பகுதி-அ

ெரிைோன வியட யை ந்தர்வு கெய்ைவும் :

1. கவறறுககூறறின் மோறறுப் கபைர் என்ன?

 (அ) கூறறு அல்லோ (ஆ) கோலிக கூறறு (இ) void கூறறு (ஈ) சுழிைக கூறறு

2. C++ல் குறிமுய்றத் க்தோகுதிகள் இந்தக நிறுத்்தறகுறிககுள் ககோடுககப்பட நவண்டும்:

 (அ) { }    (ஆ) [ ]   (இ) ( )    (ஈ) < >
3. சுைறசியில், மீண்டும் மீண்டும் இைககப்படும் குறிமுய்றத் க்தோகுதிகள் இவவோறு அயைககப்படுகி்றது:

 (அ) நிபந்தயன  (ஆ) மடககு  (இ) கூறறு  (ஈ) மடககின் உடறபகுதி

4. பல வழி கியைப் பிரிப்புக கூறறு:

 (அ) if    (ஆ) if … else   (இ) switch   (ஈ) for
5. சுைறசிக கூறறுகள் எத்்தயன வயகப்படும்?

 (அ) 2    (ஆ) 3    (இ) 4    (ஈ) 5
6. for (int i=0; i<10; i++) என்்ற மடககு எத்்தயன முய்ற இைஙகும்?

 (அ) 0   (ஆ) 10  (இ) 9   (ஈ) 11
7. பின்வருவனவறறில் எது கவளிநை்றல் நெோதிப்பு மடககு?

 (அ) for    (ஆ) while   (இ) do…while  (ஈ) if…else
8. ்தோவு்தல் கூறறுகளின் சி்றப்புச் கெோறகளில் கபோருந்தோ ஒன்ய்ற கண்டுபிடி.

 (அ) break   (ஆ) switch   (இ) goto   (ஈ) continue
9. பின்வருவனவறறில் எது நுயைவு நெோதிப்பு மடககு?

 (அ) for    (ஆ) while   (இ) do…while  (ஈ) if…else
10. ஒரு மடககு அ்தன் உடறபகுதியில் மறக்றோரு மடகயக கபறறிருப்பது:

 (ஆ) பின்னலோன மடககு   (ஆ) உள் மடககு

 (இ) உள்ளியணந்த மடககு  (ஈ) மடககுகளின் பின்னல்

பகுதி - ஆ

குறு வினோககள் (2 மதிப்கபண்கள்) : 

1. கவறறுககூறறு மறறும் கூட்டுககூறறு என்்றோல் என்ன?
2. ந்தர்நக்தடுப்புக கூறறுகள் என்்றோல் என்ன? அ்தன் வயககயை எழுதுக.
3. பின்வரும் நிரலில் உள்ை பியைகயை ெரிகெய்க:
 if (x=1)
  p= 100;
 else
  p = 10;
4. பின்வரும் நிரலின் கவளியீடு என்ன?
 int year;
 cin >> year;
  if (year % 100 == 0)
   if ( year % 400 == 0)
    cout << "Leap";
  else
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   cout << "Not Leap year";
 If the input given is (i)  2000 (ii)  2003 (iii)  2010?
5. பின்வரும் நிரலில் உள்ை பியைகயை ெரிகெய்க:

 for (int i=2; i<=10 ; i+=2)
  cout << i;
6. 21 மு்தல் 30 வயர க்தோடர்ச்சிைோக எண்கயை அச்சிடுவ்தறகோன for மடகயக எழுதுக.

7. 2, 4, 6, 8 ....... 20 என்்ற க்தோடர் வரியெயை அச்சிடுவ்தறகோன while மடகயக எழுதுக.

8. if கூறறுடன், ?: மும்ம கெைறகுறியை ஒப்பிடுக.
பகுதி- இ

சிறு வினோககள் (3 மதிப்கபண்கள்) :

1. பின்வரும் if - else கூறறுககு நிகரோன நிபந்தயன கூற்றோக மோறறுக:
 if (x >= 10)
   a = m + 5;
 else
   a = m;
2. பின்வரும் நிரல் கூறறுகள் ெரிைோக இைஙகும் வயகயில் அவறய்ற மோறறி எழுதுக. 
 v = 5;
 do;
 {
  total += v;
  cout << total;
 while v <= 10
3. ககோடுககப்பட்ட எண்ணின் கபருககல் வோய்ப்போட்யட அச்சிடும் C++ நிரல் ஒன்ய்ற எழுதுக.

4. switch கூறறின் கட்டயை க்தோடயர எழுதி அ்தன் பைன்கயை பட்டிைலிடுக.

5. பின்வரும் எண் க்தோடயர அச்சிடுவ்தறகோன நிரல்கயை எழுதுக. 
 (a)  1 4 7 10...... 40

பகுதி  – ஈ
கபரு வினோககள் (5 மதிப்கபண்கள்) :

1. கட்டுப்போட்டு கூறறுகயை கபோருத்்தமோன எடுத்துககோட்டுடன் விைககுக.
2. நுயைவு நெோதிப்பு மடககு என்்றோல் என்ன? ஏந்தனும் ஒரு நுயைவு நெோதிப்பு மடகயக கபோருத்்தமோன 

எடுத்துககோட்டுடன் விைககுக.  
3. LCM மறறும் GCD  நபோன்்றவறய்ற கணககிடுவ்தறகோன நிரல்கயை எழுதுக.

4. கீழ்கோணும் எண் க்தோடர்கயை கணககிடுவ்தறகோன நிரல்கயை எழுதுக

 (a) 
      x2 + x3 - x4 + x5 - x6

2!x- 3! 4! 5! 6!
 (b)        x

2 + x3 +....+ xn

2x+ 3 n
5. ககோடுககப்பட்ட எண் க்தோடரின் கூட்டுத் க்தோயகயை கணககிடும் நிரல் ஒன்ய்ற எழுதுக. 
 S = 1 + x + x2 +..... + xn

துயண நூல்கள்:
(1) Object Oriented Programming with C++ (4th Edition), Dr. E. Balagurusamy, Mc.Graw Hills.
(2) The Complete Reference C++ (Forth Edition), Herbert Schildt. Mc.Graw Hills.
(3) Computer Science with C++ (A text book of CBSE XI and XII), Sumita Arora, Dhanpat Rai & 

Co.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் :

 இந்தப் போடப்குதியைக கற்றபின் மோணவர் 

அறிநது ககோள்வது. 

• கெைறகூறுகளின் வயைைய்ற மறறும் 

கெைறகூறுகளின் பைன்கயைப் பறறி அறிநது 

ககோள்ளு்தல்.

• முன்்னநை வயைைறுககப்படட மறறும் பை்னர் 

வயைைறுககும் கெைறகூறுகயை பறறி 

அறிநது ககோள்ளு்தல்.

• சிககல்கயைத் தீர்கக கணி்த 

கெைறகூறுகயைப் பைன்படுத்து்தல். 

• ெைம் மறறும் குறியுறு கெைறகூறுகயைப் 

பைன்படுத்தி ெைம் மறறும் குறியுறு ்தைவுகயை 

யகைோளு்தல் .

• கபரிை சிககல்கயை சிறு சிறு கெைறகூறுகைோக 

உருவோககி அவறய்ற  கெைல்படுத்தும் 

நிைலோககம்  (Modular Programming) பறறி 

அறிநது ககோள்ளு்தல்.

• கெைலுருபுகளின் பஙகுகள் மறறும் 

கெைலுருபுகளின் பல்நவறு வழிமுய்றகயை 

ஒப்பிடு்தல்.

• மோறிகள் மறறும் கெைறகூறுகளின் 

வயைகைல்யலயைக கணடறி்தல்.

11.1  முன்னுயை

 ஒரு கபரிை நிையல சிறிை துயண நிைலோக 

பிரிகக முடியும். அவவோறு பிரிககப்படும் அத்்தய்ன 

நிைல் கெைறகூறு என்று அயைககப்படுகி்றது. 

ஒவகவோரு கெைறகூறும் அ்தறகுரிை 

11அலகு III போடம்

C++ - ன் கெைறகூறுகள்

C++ - ஓர் அறிமுகம்

கெைறபோடுகயை  கெைல்படுத்தும். நிைலின் 

நீைத்ய்தயும் மறறும் சிககறபோடயடயும் 

குய்றககவும் நிையல எளிதில் புரிநது ககோள்ைவும், 

பியைகயைக கணடறிநது திருத்்தவும் 

கெைறகூறுகள் வழிவகுககி்றது. ்தோ்னயமவு  

கெைறகூறுகள் “உள்ளமைந்த செயற்கூறுகள 
(built – in functions)” என்றும்  பை்னர் 

உருவோககிை கெைறகூறுகள் “பயனர் 
வமையறுத்த செயற்கூறுகள” என்றும் 

அயைககப்படுகி்றது. 

• உள்ையமந்த கெைறகூறுகள் – C++ 

கமோழியின் கபோது நூலகத்தில் (Standard 
Library)  உள்ை கெைறகூறுகைோகும்.

• பை்னர் வயைைறுத்்த கெைறகூறுகள் – பை்னர் 

உருவோககிை கெைறகூறுகைோகும்.

11.2 கெைறகூறுகளின் ந்தயவ

 நிைலின் நீைத்ய்த மறறும் சிககறபோடயட 

குய்றப்ப்தறகு க ெ ை ற கூ று க ள் 

பைன்படுத்்தப்படுகின்்றது. நிைலர்கள் 

அவர்களுயடை கெோந்த கெைறகூறுகயை 

எழுதிநைோ அல்லது நியலைோ்ன நூலகத்திலுள்ை 

கெைறகூறுகயைப் பைன்படுத்திநைோ துயண 

நிைல்கயை (Sub Programs) உருவோககலோம்.

1. பிரித்்தலும் மறறும் நெர்த்்தலும் (Divide and 
Conquer)

• சிககலோ்ன நிைல்கயை நமலோணயம கெயை 

அவறய்ற துயண நிைல்கைோகப் பிரிககலோம்.

• ்தனிப்படட கெைறகூறுகயை உருவோககு்தல், 

பியை கணடறி்தல் மறறும் நெோ்தய்ன கெய்தல் 

நபோன்்றவறறில் நிைலர்கள் கவ்னம் 
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கெலுத்்தலோம்.

• பல நிைலர்கள் ஒநை ந�ைத்தில் பல்நவறு 

கெைறகூறுகளில் பணிைோற்றலோம்.

2.  மறுபை்னோககம் (Reusability):

• நிைலில் உள்ை சில வரிகயை மீணடும் மீணடும் 

கவவநவறு ெந்தர்ப்பஙகளில் பைன்படுத்்தலோம். 

ஒரு நிைலின் பல்நவறு �கல்கயை  நீகக 

கெைறகூறுகள் பைன்படுகின்்ற்ன. நமலும் 

கெைல்கூறுகள் நிையல பைோமரிககவும் 

அவறறின் அையவ குய்றககவும் 

பைன்படுகின்்றது.

• சில கெைறகூறுகயை எத்்தய்ன முய்ற 

நவணடுமோ்னோலும் பல்நவறு உள்ளீடுகயை 

ககோணடு அயைககலோம்.

11.3 கெைறகூறுகளின் வயககள்

கெைறகூறுகயை இரு வயககைோக பிரிககலோம்.

 1. முன் வயைைறுககப்படட (அல்லது) 

உள்ையமந்த (அல்லது) நூலக 

கெைறகூறுகள்.

 2. பை்னர் வயைைறுககப்படட கெைறகூறுகள்.

 பல்நவறு கெைறபோடடிறகு உடந்ன 

பைன்படுத்தும் வயகயில் C++ கமோழியில் உைரிை 

நெகரிப்புகைோக பல கெைறகூறுகள் உள்ை்ன. 

்தமைப்பு  ககோப்புகளில்  இவவயக 

கெைறகூறுகளின் வயைைய்றகயை முன்்னநை 

எழு்தப்படடு, பியை திருத்தி மறறும் நிைல் 

கபைர்ககப்படட (Complied) அவறய்றத் 

க்தோகுத்து நெமிககப்படடுள்ை்ன. இவவோறு �ம் 

ந்தயவககு உடந்ன உபநைோகிககப்படுத்்தப்படும் 

துயண நிைல்கயை முன் வமையறுககப்பட்ட 
செயற்கூறுகள அல்லது உள்ளமைந்த 
செயற்கூறுகள என்்றயைககப்படுகின்்ற்ன. 

குறிப்பிடட பணிககோ்ன புதிை கெைறகூறுகயை 

பை்னர் ந்தயவநகறப உருவோககும் வெதிகள் C++ 

கமோழியில் உள்ைது. அவவோறு உருவோககும் 

பணிககோ்ன கபைர் மறறும் ்தைவுகளின் ந்தயவ 

(கெைலுருப்புகள்) நபோன்்றவறய்ற பை்னநை 

தீர்மோனிப்ப்தோல் இவவயக கெைறகூறுகயை 

பயனர் வமையறுத்த  கெைறகூறுகள்  

என்கின்ந்றோம்.

11.4 C++ -ல் உள்ை ்தயலப்பு நகோப்புகள் 
மறறும் உள்ையமந்த கெைறகூறுகள்

 நூலக கெைறகூறுகளுககு ந்தயவைோ்ன 

கெைறகூறு முன்மோதிரி மறறும் வயைைறுப்புகயை 

்தயலப்புக நகோப்புகள் ககோணடுள்ைது. நூலக 

கெைறகூறுகளில் உபநைோகிககககூடிை ்தைவின் 

வயககள் மறறும் மோறிலிகயை பறறிை 

வயைைறுப்புககளும் ்தயலப்புக நகோப்பு 

ககோணடுள்ைது. ்தயலப்பு நகோப்பின் விரிவோககம். h 
என்று அறிைப்படும். ஒரு ்தயலப்புகநகோப்பில் பல 

உள்ளியணந்த கெைறகூறுகயைப் பறறிை 

வயைைறுப்புகள் ககோணடிருககும்.

 உ்தோைணமோக: stdio.h என்்ற ்தயலப்பு 

நகோப்பில் உளளீடடு / சவளியீடடிற்கோன 

கெைறகூறுகயை பறறி முன்்னநை 

வயைைறுககப்படடுள்ைது.

11.4.1 உள்ளீடு / கவளியீடு (stdio.h)

 இந்த ்தயலப்பு நகோப்பில் (உள்ளீடு / 
கவளியீடு) (I/O) கெைறகூறுகைோ்ன getchar(), 
putchar(), gets() மறறும் puts() நபோன்்றவறய்ற 

முன்்னநை வயைைறுககப்படடுள்ைது. 

11.4.1.1   getchar() மறறும் putchar() 

கெைறகூறுகள்

 முன்்னநை வயைைறுககப்படட getchar() 
என்்ற கெைறகூறிய்னப் பைன்படுத்தி 

வியெப்பலயகயின் மூலம் ஒரு எழுத்ய்தயும் 

உள்ளீடு கெயைலோம் மறறும் putchar() என்்ற 

கெைறகூறின் மூலம் அந்த எழுத்ய்தயும் 

கவளியீடும் கெயைலோம்.
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#include<iostream>
#include<stdio.h>
using namespace std;
int main()
{
 cout<<"\n Type a Character : ";
 char ch = getchar();
 cout << "\n The entered Character is: ";
 putchar(ch); 
 return 0;
}
கவளியீடு:
 Type a Character : T
 The entered Character is: T

நிைல் 11.1 C++ கமோழியில் ஒரு எழுத்ய்த 

உள்ளீடவும் மறறும்  கவளியிடுவ்தறகோ்ன நிைல்

11.4.1.2  gets() மறறும் puts() கெைறகூறுகள்

 gets() கெைறகூறின் மூலம் standard 
உள்ளீடு மூலம் ஒரு ெைத்ய்த உள்ளீடு கெயது அய்த 

ெைத்திறகோ்ன மோறியில் நெமித்து யவககலோம். 
puts() கெைறகூறு,  gets() கெைறகூறின் மூலம் 

உள்ளீடோக கபற்ற ெைத்ய்த ஒரு புதிை வரியில் 

கவளியிடச் கெயயும்.

#include<iostream>
#include<stdio.h>
using namespace std;
int main()
{
 char str[50];
 cout<<"Enter a string : ";
 gets(str);
 cout<<"You entered: "<< puts(str);
 return(0);
}
கவளியீடு:
 Enter a string : Computer Science
 You entered: Computer Science

நிைல் 11.2 ெைத்ய்த உள்ளீடு மறறும் கவளியீடு 
கெயவ்தறகோ்ன C++ நிைல் :

11.4.2 குறியுறு கெைறகூறுகள் (ctype.h)

 இந்த ்தயலப்பு நகோப்பில் குறியுறுககு 

ந்தயவைோ்ன பல்நவறு கெைல்போடுகள் 

வயைைறுககப்படடுள்ைது. இந்த ்தயலப்பு நகோப்பில் 

உள்ை பல்நவறு குறியுறு  கெைறகூறுகயைக கீநை 

விரிவோக விைககப்படடுள்ைது. இவவயக 

கெைறகூறுகயை நிைலில் பைன்படுத்தும் நபோது 

ctype.h என்்ற ்தயலப்பு நகோப்யப நிைலில் 

நெர்ககப்பட நவணடும்.

11.4.2.1  isalnum()

 இந்த கெைறகூறய்றப் பைன்படுத்தி ஒரு 

குறியுறுயவ ஆஙகில எழுத்்தோ என்று 

கணடறிைலோம். உள்ளீடு எண அல்லது எழுத்்தோக 

இருந்தோல் இந்த கெைறகூறு சுழி அல்லோ்த  

மதிப்யபத் திருப்பி அனுப்பும், அல்லது சுழிைம் 

என்்ற மதிப்யபத் திருப்பி அனுப்பும்.

கபோது வடிவம் :

 isalnum (char c)

எடுத்துககோடடு:

 int r = isalnum(‘5’); 

 cout << isalnum('A') <<’\t’<<r;

 கீநை ககோடுககப்படடுள்ை கூறறில், 

உள்ளீடு கெயைப்படட குறியுறு ஒரு ஆஙகில 

எழுத்்தோகநவோ அல்லது எணணோகநவோ இல்யல 

அ்த்னோல் n என்்ற மோறியில் 0 (பூஜ்ஜிைம் ) என்்ற 

மதிப்யப இருத்தும்.

 char c = '$';  

 int n = isalnum(c);

 cout<<c;

கவளியீடு

 0
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#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
using namespace std;
int main()
{
 char ch;
 int r;
 cout<<"\n Type a Character :";
 ch = getchar();
 r = isalnum(ch); 
  cout<<"\nThe Return Value of 

isalnum(ch) is :"<<r;
}
கவளியீடு-1:

 Type a Character :A

 The Return Value of isalnum(ch) is :1

கவளியீடு-2:

 Type a Character :?

 The Return Value of isalnum(ch) is : 0

நிைல் 11.3

11.4.2.2  isalpha()

 isalpha() கெைறகூறு உள்ளீடு கெயைப்படட 

குறியுறு ஆஙகில எழுத்்தோக உள்ை்தோ அல்லது 

இல்யலைோ என்பய்த ெரிபோர்ககப் பைன்படுகி்றது. 

கபோது வடிவம்:

 isalpha(char c);

 இந்த கெைறகூறு உள்ளீடு கெயைப்படட 

குறியுறு ஆஙகில எழுத்்தோக இருந்தோல் 1 என்்ற 

மதிப்யபத் திருப்பி அனுப்பும் அல்லது 0 என்்ற 

மதிப்யபத் திருப்பி அனுப்பும். கீநை 

ககோடுககப்படடுள்ை கூறறில் குறியுறு எழுத்்தோக 

இல்யலகைனில், கவளியீடு 0 ஆக இருககும்.

 int n = isalpha(‘3’);

 கீநை ககோடுககப்படடுள்ை கூறறில் 

குறியுறு எழுத்்தோக உள்ைது. அ்த்னோல் இ்தன் 

கவளியீடு 1 – ஆக இருககும்.

 cout << isalpha('a');

#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
using namespace std;
int main()
{
 char ch;
 cout << "\n Enter a charater: ";
 ch = getchar();
  cout<<"\n The Return Value of 

isalpha(ch) is :" << isalpha(ch) ;
} 
கவளியீடு -1:
 Enter a charater: A
 The Return Value of isalpha(ch) is :1
கவளியீடு - 2:
 Enter a charater: 7
 The Return Value of isalpha(ch) is :0

நிைல் 11.4

11.4.2.3  isdigit()
 உள்ளீடு கெயைப்படடுள்ை குறியுறு 

எணணோக உள்ை்தோ அல்லது இல்யலைோ 

என்பய்தச் ெரிபோர்கக இந்த கெைறகூறு 

பைன்படுகி்றது. உள்ளீடு கெயைப்படட குறியுறு 

எணணோக இருந்தோல் இந்த கெைறகூறு 1 என்்ற 

மதிப்யபத் திருப்பி அனுப்பும்  அல்லது 0 என்்ற 

மதிப்யபத் திருப்பி அனுப்பும்.

கபோது வடிவம்:

 isdigit(char c);
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using namespace std;
#include<iostream>
#include<ctype.h>
int main() 
{
 char ch;
 cout << "\n Enter a Character: ";
 cin >> ch;
  cout<<"\n The Return Value of isdigit(ch) 

is :" << isdigit(ch) ;
}
கவளியீடு -1
 Enter a Character: 3
 The Return Value of isdigit(ch) is :1
கவளியீடு -2
 Enter a Character: A
 The Return Value of isdigit(ch) is :0
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Return 0; ்தறநபோது உள்ை நிைல்கபைர்ப்பில் 
 இது கடடோைம்மில்யல

11.4.2.4. islower()

 இந்த கெைறகூறு உள்ளீடு கெயைப்படட 

குறியுறு எழுத்து ஆஙகில சிறிை எழுத்்தோக 

உள்ை்தோ அல்லது இல்யலைோ என்று ெரிபோர்ககும். 

உள்ளீடு கெயைப்படட குறியுறு  எழுத்து ஆஙகில 

சிறிை எழுத்்தோக இருந்தோல் இந்த கெைறகூறு 

பூஜ்ஜிைம் அல்லோ்த மதிப்யபத் திருப்பி அனுப்பும், 

இல்யலநைல் 0 (பூஜ்ஜிைம்) என்்ற மதிப்யபத் திருப்பி 

அனுப்பும்.

கபோது வடிவம்:

islower(char c);
 கீநை ககோடுககப்படடுள்ை கூறறுகயை 

இைககிை பின், உள்ளீடு கெயைப்படடுள்ை குறியுறு  

எழுத்து சிறிை எழுத்்தோக உள்ை்தோல் ‘n’ என்்ற 

மோறியில் 1 என்்ற மதிப்யப இருத்தும்.

எடுத்துககோடடு char ch = 'n';

int n = islower(ch);

 ஆ்னோல் கீநை ககோடுககப்படடுள்ை 

கூறறில், உள்ளீடு கெயைப்படடுள்ை குறியுறு  

எழுத்து ஆஙகில கபரிை எழுத்்தோக உள்ை்தோல்  n 
என்்ற மோறியின் மதிப்பு 0 ஆக இருத்தும்.

int n = islower('P');

11.4.2.5 isupper()

 உள்ளீடு கெயைப்படடுள்ை குறியுறு  எழுத்து  

ஆஙகில கபரிை எழுத்்தோக உள்ை்தோ என்று 

ெரிபோர்கக இந்த கெைறகூறு பைன்படும். உள்ளீடு 

கெயைப்படட குறியுறு எழுத்து ஆஙகில கபரிை 

எழுத்க்தனில் இந்த கெைறகூறு 1 என்்ற மதிப்யபத் 

திருப்பி அனுப்பும் அல்லது 0 என்்ற மதிப்யபத் 

திருப்பி அனுப்பும். கீநை ககோடுககப்படடுள்ை 

எடுத்துககோடடுகளில் n என்்ற மோறியில் மதிப்பு 1 

என்றும் M என்்ற மோறியில் மதிப்பு 0 என்றும் 

இருத்தும்.

கபோது வடிவம்:

 isupper(char c);

int n=isupper(‘A’);

int m=isupper(‘a’);

11.4.2.6. toupper()

 உள்ளீடு கெயைப்படடுள்ை குறியுறு எழுத்து 

ஆஙகில கபரிை எழுத்்தோக மோற்ற இந்த கெைறகூறு 

பைன்படுகி்றது. உள்ளீடு கெயைப்படட குறியுறு   

எழுத்து ஆஙகில கபரிை எழுத்்தோகநவ இருந்தோல், 

கவளியீடு அந்த குறியுறுவோக இருககும்.

கபோது வடிவம்:

char toupper(char c);

 கீநை ககோடுககப்படட கூறறு c என்்ற 

மோறியில்   'K' என்்ற மதிப்பிருத்தும்.

char c = toupper('k’);

 ஆ்னோல், கீநை ககோடுககப்படடுள்ை 

கூறறின் கவளியீடு  'B' ஆகநவ இருககும்.

cout <<toupper('B');
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11.4.2.7. tolower()

 உள்ளீடு கெயைப்படடுள்ை குறியுறு 

எழுத்ய்த ஆஙகில சிறிை எழுத்்தோக மோற்ற  இந்த 

கெைறகூறு பைன்படுகி்றது. உள்ளீடு கெயைப்படட 

குறியுறு  எழுத்ய்த ஆஙகில சிறிை எழுத்்தோக இந்த 

கெைறகூறு திருப்பி அனுப்பும். உள்ளீடு கெயைப்படட 

குறியுறு ஆஙகில சிறிை எழுத்்தோகநவ இருந்தோல், 

கவளியீடு அந்த குறியுறுவோக இருககும்.

கபோது வடிவம்:

char tolower(char c);

 கீநை ககோடுககப்படடுள்ை கூறறில் c என்்ற 

மோறியில்   'k' என்்ற மதிப்யப இருத்தும்.

char c = tolower('K’);

 ஆ்னோல், இந்த கூறறில் கவளியீடு 'b' 
ஆகநவ இருககும்.

cout <<tolower('b');

11.4.3 ெைஙகயை யகைோளு்தல் (string.h)

 string.h (cstring) என்்ற நூலக நகோப்பில் 

குறியுறுகளின் அணியில் உள்ை ெைஙகயைக 

யகைோளுவ்தறகு எ்ன பல்நவறு கபோதுவோ்ன 

கெைறகூறுகள் உள்ை்ன. ெைஙகயைக 

யகைோளுவ்தறகோ்ன கெைறகூறுகயைப் 

பைன்படுத்துவறகு முன்பு string.h என்னும் 

்தயலப்பு நகோப்யப நிைலில் இயணத்து ககோள்ை 

நவணடும்.

11.4.3.1 strcpy() :

கபோது வடிவம்:

strcpy (target string, source string);

 strcpy() என்்ற கெைறகூறு இலககு 
(target) மறறும் மூலம் (source) என்்ற இைணடு 

கெைலுருபுகயை எடுத்துக ககோள்ளும். இந்த 

கெைறகூறு மூலத்திலுள்ை ெைஙகயை இலககு 

ெைத்தின் நிய்னவகத்தில் �கல் எடுககும். ெைத்தின் 

இறுதியைக குறிககும் கவறறு குறியுறு (\0)-
யையும் இந்த கெைறகூறு �கல் எடுககும்.

#include <string.h> 

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

 char source[] = "Computer Science";

 char target[20]="target";

  cout<<"\n String in Source Before Copied 

:"<<source;

  cout<<"\n String in Target Before Copied 

:"<<target;

நிைல் 11.6

 strcpy(target,source);
 cout<<"\n String in Target After strcpy 
function Executed :"<<target;
 return 0;
}
கவளியீடு:

 String in Source Before Copied 
:Computer Science

 String in Target Before Copied :target

 String in Target After strcpy function 
Executed :Computer Science

நிைல் 11.6

11.4.3.2 strlen()

 strlen() என்்ற கெைறகூறு மூல ெைத்ய்த 

அ்தன் கெைலுருபோக எடுத்துக ககோணடு அ்தன் 

நீைத்ய்த திருப்பி அனுப்பும். கவறறு குறியுறுயவ 

(\0) ெைத்தின் நீை கணககீடடில் 

எடுத்துகககோள்ைோது.

கபோது வடிவம்: strlen (string);
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#include <string.h>

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

 char source[ ] = "Computer Science";

  cout<<"\nGiven String is "<<source<<" 

its Length is "<<strlen(source);

 return 0;

}

கவளியீடு:

 Given String is Computer Science its 

Length is 16

நிைல்  11.7

11.4.3.3 strcmp() 

 strcmp() என்்ற கெைறகூறு string1 

மறறும் string2 என்்ற இைணடு அைபுருககயை 

எடுத்துக ககோள்ளும். இந்த கெைறகூறு string1 

மறறும் string2 உள்ைடககத்ய்த அகை வரியெயில் 

ஒப்பீடு கெயயும்.

கபோது வடிவம்: strcmp (string 1, string 2);

strcmp() கெைறகூறு திருப்பி அனுப்பும் மதிப்புகள்:

• string1-ல் உள்ை மு்தல் குறியுறுவின் மதிப்பு 

string2 –ல் உள்ை மு்தல் குறியுறுவின் மதிப்யப 

விட அதிகமோக இருந்தோல் ந�ர்ம மதிப்யபத் 

(Positive value) திருப்பி அனுப்பும். (ASCII 

மதிப்புகயை ஒப்பிடும்.)

• string1-ல் உள்ை மு்தல் குறியுறுவின் மதிப்பு 

string2 –ல் உள்ை மு்தல் குறியுறுவின் மதிப்யப 

விட குய்றவோக இருந்தோல் எதிர்ம மதிப்யபத் 

(Negative value) திருப்பி அனுப்பும்.

• string1 மறறும் string2 ெமம் எனில் 0 என்்ற 

மதிப்யபத் திருப்பி அனுப்பும். 

#include <string.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 char string1[] = "Computer";
 char string2[] = "Science";
 int result;
 result = strcmp(string1,string2);
 if(result==0)
 {
  cout<<"String1 : "<<string1<<" and 

String2 : "<<string2 <<"Are Equal";
 }
 if (result<0)
 {
  cout<<"String1 :"<<string1<<" and 

String2 : "<<string2 <<" Are Not Equal";
 }
}
கவளியீடு:

  String1 : Computer and String2 : Science 
Are Not Equal
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11.4.3.4 strcat() 

  strcat() என்்ற கெைறகூறு இலககு மறறும் 

மூலம் என்்ற இரு கெைலுருபுகயை எடுத்துக 

ககோள்ளும். இந்த கெைறகூறு மூல ெைத்தின் 

�கயல இலககு ெைத்தின் இறுதியில் இயணககும்.

கபோது வடிவம்: strcat (target, source);
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#include <string.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 char target[50] = "Learning C++ is fun";
 char source[50] = " , easy and Very useful";
 strcat(target, source);
 cout << target ;
 return 0;
}

கவளியீடு:

 Learning C++ is fun , easy and Very useful
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11.4.3.5 strupr()

  strupr()-இந்த கெைறகூறு உள்ளீடோக 

ககோடுககப்படடுள்ை ெைத்ய்த ஆஙகில கபரிை 

எழுத்துககைோக மோறறும்.

கபோது வடிவம்: strupr (string);

using namespace std;
#include<iostream>
#include<ctype.h>
#include<string.h>
int main() 
{
 char str1[50]; 
 cout<<"\nType any string in Lower case :";
 gets(str1);
  cout<<"\n Converted the Source 

string “<<str1<<into Upper Case is 
"<<strupr(str1);

 return 0;
}
கவளியீடு:
 Type any string in Lower case:computer 
science
Converted the Source string computer science 
into Upper Case is COMPUTER SCIENCE
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11.4.3.6 strlwr()

 strlwr()-இந்த கெைறகூறு உள்ளீடோக 

ககோடுககப்படடுள்ை ெைத்ய்த ஆஙகில சிறிை 

எழுத்துககைோக மோறறும்.

கபோது வடிவம்: strlwr(string);

using namespace std;
#include<iostream>
#include<ctype.h>
#include<string.h>
int main() 
{
 char str1[50]; 
 cout<<"\nType any string in Upper case :";
 gets(str1);
 cout<<"\n Converted the Source string “<<str1<<into Lower Case is "<<strlwr(str1);
}
கவளியீடு:

 Type any string in Upper case: COMPUTER SCIENCE
Converted the Source string COMPUTER SCIENCE into lower Case is computer science
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11.4.4 கணி்த கெைறகூறுகள் (math.h)

 math.h என்்ற ்தயலப்பு நகோப்பு 

கபரும்போலோ்ன அடிப்பயட கணி்த கெைறகூறுகயை 

உள்ைடககி உள்ைது. 

11.4.4.1 cos() கெைறகூறு

 cos() கெைறகூறு ஒரு கெைலுருபுவின் 

மதிப்பு நைடிைன்ஸ் ஆக(Radians) 

எடுத்துகககோள்ளும். cos() கெைறகூறு திருப்பி 

அனுப்பும் மதிப்பின் அைவு [-1, 1] என்்ற பைப்பில் 

இருககும். திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு double, float, 
அல்லது long double என்்ற ்தைவி்னமோக 

இருககும்.

#include <iostream>

#include <math.h>

using namespace std;

int main()

{

 double x = 0.5, result;

 result = cos(x);

 cout << "COS("<<x<<")= "<<result;

}

கவளியீடு:

 COS(0.5)= 0.877583
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11.4.4.2 sqrt() function

 sqrt() கெைறகூறு உள்ளீடப்படட 

கெைலுருபின் மதிப்பிறகோ்ன வர்கக மூலத்ய்தத் 

திருப்பி அனுப்பும். sqrt() கெைறகூறு ஒநை ஒரு 

எதிர்ம எண அல்லோ்த கெைலுருயப மடடுநம 

ஏறகும். ஒரு எதிர்ம எணயண கெைலுருபோக 

ககோடுத்்தோல் sqrt() கெைறகூறு, கெைறகைப்பகுதி 
(domain)பியையை அறிவிககும்.

#include <iostream>

#include <math.h>

using namespace std;

int main()

{

 double x = 625, result;

 result = sqrt(x);

 cout << "sqrt("<<x<<") = "<<result;

 return 0;

}

கவளியீடு:

 sqrt(625) = 25
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11.4.4.3 sin() கெைறகூறு

 sin() என்்ற கெைறகூறு ஒநை 

கெைலுருபுவின் மதிப்யப நைடிைன்ஸில் ஏறகும்.  

sin() கெைறகூறு திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பின் பைப்பு  
[-1, 1]. இந்த கெைறகூறு திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு 
double, float அல்லது long double என்்ற 

்தைவுவயகயிலிருககும் .

11.4.4.4 pow() கெைறகூறு

 pow() கெைறகூறு அடித்்தை(base) 

கெைலுருபின் நமல் அடுககுககுறி(exponent) 

மதிப்யபத் திருப்பி அனுப்பும்.  pow() கெைறகூறின் 

கெைலுருபின் ்தைவுவயக long double- ஆக 

இருந்தோல், திருப்பி அனுப்பும் ்தைவின் வயக long 
double ஆக இருககும்.  இல்யலகைனில் திருப்பி 

அனுப்பும் ்தைவுவயக double – ஆக இருககும். 
pow() கெைறகூறு இைணடு கெைலுருபுகயை 

ஏறகும்.

• அடித்த்ளம் – அடித்்தை மதிப்பு

• அடுககுககுறி – அடித்்தை மதிப்பின் 

அடுககுககுறி
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rand() கெைறகூறு அ்தன் க்தோடகக எணணோக 
ஏறகும். இந்த கெைறகூறு <cstdlib> அல்லது 
<stdlib.h> என்்ற ்தயலப்பு நகோப்பில் 
வயைைறுககப்படடுள்ைது.

#include<iostream>
#include<cstdlib.h>
using namespace std;
int main()
{
 int random = rand(); /* No srand() calls 
before rand(), so seed = 1*/
 cout << "\nSeed = 1, Random number = 
" << random;
 srand(10);
 /* Seed = 10 */
 random = rand();
 cout << "\n\nSeed = 10, Random 
number = " << random;
 return 0;
}
கவளியீடு:

 Seed = 1, Random number = 41
 Seed = 10, Random number = 71

நிைல் 11.15

11.5 பை்னர் வயைைறுககப்படட 
கெைறகூறுகள்

11.5.1 முன்னுயை

 குறிப்பிடட பணிககோ்ன புதிை 

கெைறகூறுகயை பை்னர் அவர் ந்தயவகநகறப 

வயைைறுககலோம். பை்னர் உருவோககிை 

கெைறகூறுகயை பயனர் வமையறுத்த 
செயற்கூறுகள என்்றயைககப்படுகி்றது. ஒரு 

கெைறகூறினுககு உள்ளீடடு அைபுருககயை 

வயைைறுப்பது அவசிைமில்யல, ஆ்னோல் அவறய்ற 

பைன்படுத்தி்னோல் கெைறகூய்ற அயைககும் 

#include <iostream>

#include <math.h>

using namespace std;

int main ()

{

 double base, exponent, result;

 base = 5;

 exponent = 4;

 result = pow(base, exponent);

  cout << "pow("<<base << "^" << exponent << ")  

= " << result;

 double x = 25;

 result = sin(x);

 cout << "\nsin("<<x<<")= "<<result;

 return 0;

}

கவளியீடு:

 pow(5^4) = 625

 sin(25)= -0.132352

நிைல் 11.14

11.4.5   சீைற்ற (Random) எணகயை 
உருவோககு்தல்

 C++ -ல் srand() கெைறகூறு rand() 
கெைறகூறய்றப் பைன்படுத்தி நபோலி சீைற்ற 
எணகயை உருவோககலோம்.  rand() கெைறகூறுககு 
1 என்்ற மதிப்பு ககோடோநியல மதிப்போகும், இ்த்னோல் 
rand() கெைறகூறய்ற srand() என்்ற 
கெைறகூறறுககு முன் அயைத்்தோல், rand() 
கெைறகூறு srand(1) என்்ற மதிப்புடன் 
அயைககப்படட்தோக  கெைல்படும். srand() 
கெைறகூறு குறியில்லோ முழு எணயண அ்தன் 
அைபுருவோக எடுத்துகககோள்ளும், இய்தநை 
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நபோது கெைலுருபுகளுககோ்ன மதிப்யப 

அனுப்பலோம். ஒரு கெைறகூறு மதிப்யப 

கவளியீடோக திருப்பி அனுப்ப நவணடும் என்பதும் 

அவசிைமில்யல. கபோதுவோ்ன கெைல்போடுகயை 

ஒநை மறுபை்னோகக க்தோகுதியில் உய்ற 

கபோதிைோககம் கெயை கெைறகூறுகள் பைன்படும். 

நமலும், இந்த கெைறகூறறுககு அ்தன் 

கெைல்போடடிறகு ஏறப கபைரிடுவது மிகவும் 

ஏற்ற்தோகும்.

11.5.2 கெைறகூய்ற வயைைறுப்பது

 C++-ல், ஒரு கெைறகூய்ற நிைலில் 

ஏந்தனும் ஒரு பகுதியில் அய்தப் பைன்படுத்தும் 

முன் வயைைறுககப்பட நவணடும். கெைறகூறு 

வயைைறுப்ப்தறகோ்ன க்தோடரிைல்:

திருப்பு அனுப்பும் ்தைவு வயக கெைறகூறின்_கபைர் 
(அைபுருககளின் படடிைல்)

 {

  கெைறகூறின் உடறபகுதி

 }

குறிப்பு:

1.  திருப்பி அனுப்பும் ்தைவு வயக என்பது  C++ 

ஏறகும் ஏந்தனும் ஒரு ஏறக்தகு ்தைவி்ன வயகயில் 

அயமககலோம்.

2.  கெைறகூறின் கபைர் என்பது பை்னர் வயைைறுத்்த 

குறிப்கபைர்.

3. அைபுருககளின் படடிைல், ககோடுப்பது 

அவசிைமில்யல, இது மோறிகளின் படடிைல். இதில் 

ககோடுககப்படடுள்ை மோறியின் முன்போக அ்தன் 

்தைவி்னத்ய்த அறிவிககப்படடு, மோறிகள் 

கோறபுள்ளியுடன் பிரிககப்படடிருகக நவணடும்.

4.  கெைறகூறின் உடறபகுதி- கெைறகூறின் உடல் 

பகுதியில் இந்த கெைறகூறு கெைறபடுத்்த 

நவணடிை C++ கூறறுகயைக ககோணடிருககும்.

11.5.3 கெைறகூறின் முன்வடிவு

 C++ நிைல் பல கெைறகூறுகயை 

ககோணடிருககலோம். ஆ்னோல், நிைல் 

கெைறபோடடிய்னத் க்தோடஙக கணடிப்போக ஒநை 

ஒரு main() கெைறகூறு இருகக நவணடும். 

வயைைறுககும் நபோது கெைறகூறுகயை �ோம் 

அவறய்ற �ம் விருப்பப்படி எந்த வரியெயில் 

நவணடுமோ்னோலும் எழு்தலோம். பை்னர் 

வயைைறுககும் கெைறகூறுகள் main() 
கெைறகூறறின் முன் அல்லது பின் அயமககலோம். 

மோறியை அறிவிப்பது நபோன்று, ஒரு 

கெைறகூய்றயும் நிைலில் அய்த பைன்படுத்தும் 

முன்்னநை அறிவிககப்பட நவணடும். கெைறகூறு 

அறிவிப்பு கூறய்ற main() கெைறகூறின் கவளிநை 

ககோடுகக நவணடும்.

long fact (int, double)

கெைறகூறின் கபைர்

அைபுருககளின் படடிைல்திருப்பி அனுப்பும் 
்தைவு வயக

long
fact

(int, double);

படம்  11.1

 நமநல ககோடுககப்படடுள்ை கெைறகூறின் 

முன் வடிவம் கீநை ககோடுககப்படடுள்ை 

்தகவல்கயை நிைல்கபைர்ப்பிககு ககோடுககும்.

• கெைறகூறு திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு long

• கெைறகூறின் கபைர்  fact என்ப்தோகும்.

• இந்த கெைறகூறு இைணடு கெைலுருபுககயை 

ஏறகும். 

int ்தைவி்னம் இ்தன் மு்தல் கெைலுருபு.

double ்தைவி்னம் இ்தன் இைணடோவது கெைலுருபு. 

int display(int , int) //கெைறகூறின் முன்வடிவம்//

 நமநல ககோடுககப்படடுள்ை கெைறகூறு 

முன்வடிவம் இ்தன் திருப்பி அனுப்பும் ்தைவி்னம், 

கபைர் மறறும் முய்றைோ்ன அைபுருககள் அல்லது 

கெைலுருபுககள் நபோன்்ற ்தகவல்கயை 
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அளிககி்றது.

11.5.4 void கடடயையின் பைன்

void ்தைவி்னம் இைணடு முககிை ந�ோககஙகள் 

ககோணடது:

• இந்த  கெைறகூறு எந்த மதிப்யபயும் திருப்பி 

அனுப்போது என்பய்தக குறிகக.

• கபோது இ்னச் சுடடியை  (generic pointer) 
அறிவிகக. 

குறிப்பு

கெைறகூறு எந்த மதிப்யபயும் திருப்பி 

அனுப்போது என்பய்த நிைல்கபைர்ப்பிககு void  
்தைவி்னம் குறிககும், நமலும் விரிவோ்ன சூைலில் 
void எந்த மதிப்யபயும் ஏறகோது. 

எடுத்துககோடடோக:

void fun(void);

 நமநல குறிப்பிடடுள்ை கெைறகூறு 

முன்வடிவம் நிைல்கபைர்ப்பிககு  fun() என்்ற 

கெைறகூறு அய்த அயைககும் நிைலிருநது எந்த 

மதிப்யபயும் ஏறறுக ககோள்ைோது. நமலும் இது 

அய்த அயைககும் நிைலுககு எந்த மதிப்யபயும் 

திருப்பி அனுப்போது.

11.5.5 கெைறகூறய்ற கெைல்படுத்து்தல்

 பை்னர் வயைைறுத்்த கெைறகூய்ற 

கெைல்படுத்்த அ்தன் கபைர் மறறும் ந்தயவைோ்ன 

கெைலுருபுககள் ககோணடு அயைகக நவணடும். 

கெைறகூய்ற அயைககப்படும் நபோது நிைல்கபைர்ப்பி 

கெைறகூறின் முன் வடிவத்ய்த பைன்படுத்தி 

கெைறகூறு ெரிைோக அயைககப்படடுள்ை்தோ என்று 

ெரிபோர்ககும். முன்வடிவில் உள்ை கெைலுருபின் 

்தைவு வயகயும் அயைப்புக கூறறில் உள்ை 

கெைலுருபுககளின் ்தைவு வயககள் கபோருத்்தமோக 

இல்யலகைனில், ்தைவு வயக மோற்றம் ்தோ்னோகநவ 

கெயை முடியும் என்்றோல் நிைல்கபைர்ப்பி அய்த 

கெயயும், இல்யலகைனில் நிைல்கபைர்ப்பி இ்தறகு  

பியை அறிகயக அறிவிககும். 

எடுத்துககோடடோக:

1 display()

கெைலுருபு ஏறகோது மறறும் 

எந்த மதிப்யபயும் திருப்பி 

அனுப்போ்த அயைப்பு 

கெைறகூறு.

2 display ( x, y)

கெைலுருபுககயை ஏறகும் 

மறறும் எந்த மதிப்யபயும் 

திருப்பி அனுப்போ்த 

அயைப்பு கெைறகூறு.

3 x = display()

கெைலுருபு ஏறகோது மறறும் 

மதிப்யபத் திருப்பி 

அனுப்பும் அயைப்பு 

கெைறகூறு.

4 x=display(x, y)

கெைலுருபுககயை ஏறகும் 

மறறும் மதிப்யபத் திருப்பி 

அனுப்பும் அயைககும் 

கெைறகூறு.

14.5.5.1  முய்றைோ்ன அைபுருககள் (Formal 
Parameters) மறறும் கமயைோ்ன 

அைபுருககள் (Actual Parameters) 

அல்லது கெைலுருபுககள் (Arguments)

 கெைலுருபுககள் அல்லது அைபுருககள் 

மூலமோக அயைககும் கெைறகூறிலிருநது 

அயைககப்படும் கெைறகூறுககு மதிப்புகள் 

பரிமோற்றம் கெயைப்படும். வயைைறுககப்படட 

கெைறகூறில் மோறிகைோக பைன்படுத்்தப்படடுள்ை 

அைபுருககயை முய்றைோ்ன அைபுருககள் 

என்்றயைககப்படும். அயைப்பு கெைறகூறில் உள்ை 

மோறிலிகள் அல்லது மோறிகள் அல்லது 

நகோயவகயை கமயைோ்ன அைபுருககள் 

என்்றயைககப்படும்.
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using namespace std;
int sum (int x, int y)
{
 return (x + y);
}
int main ()
{
 int a,b ;
 cout<<"\n Enter Number 1:";
 cin>>a;
 cout<<"\n Enter Number 2:";
 cin >>b;
 cout<<"\n The sum = "<<sum (a,b);
}

#include <iostream>

[
[

[
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முய்றைோ்ன அைபுருககள்
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கமயைோ்ன அைபுருககள்

படம்  11.2 முய்றைோ்ன மறறும் 
கமயைோ்ன அைபுருககள்

11.5.5.2  முன்னிைல்புச் கெைலுருபுககள் (Default 
Argument)

 C++ கமோழியில் ஒரு கெைறகூறறின் 
முன்வடிவில் உள்ை முய்றைோ்ன அைபுருககளில் 
முன்னிைல்பு மதிப்புகயை இருத்தி யவகக முடியும். 
கெைறகூறய்ற அயைககும் நபோது முன்னிைல்பு 
கெைலுருபு சில மதிப்புகயைத் ்தவிர்கக 
வழிவகுககும். கெைறகூறய்ற அயைககும் நபோது 
ஏந்தனும்  கெைலுருபுகளுககு மதிப்பு 
ககோடுககோவிடில் நிைல்கபைர்ப்பி முன்னிைல்பு 
கெைலுருபுககளின் மதிப்யபகயை அயைககப்படட 
கெைறகூறறிககு ஏறகும். 

• மோறியில் க்தோடகக மதிப்பிருநதும் வடிவில் 
முன்னிைல்பு மதிப்பு ்தைப்படடுள்ைது.

எடுத்துககோடடு :

void defaultvalue(int n1=10, n2=100);
• ஒரு கெைறகூறின் அயைப்புக கூறறில் சில 

கெைலுருபுககயை விடடுவிடநவோ அல்லது 
கெைலுருபுககள் இல்லோமநல அயைககநவோ 
முன்னிைல்பு கெைலுருபுககள் வழி 
வகுககின்்ற்ன.

எடுத்துககோடடு  : defaultvalue(x,y);
    defaultvalue(200,150);
    defaultvalue(150);
     defaultvalue(x,150);

• முன்னிைல்பு மதிப்புகள் கெைறகூறு 
முன்வடிவில் கெைலுருபுப் படடிைலில் 

இறுதிைோகநவ இடம் கப்ற நவணடும். 
படடிைலில் க்தோடககத்திநலோ, �டுவிநலோ இடம் 
கப்றக கூடோது.

எடுத்துககோடடு :
• void defaultvalue(int n1=10, n2); 

//்தவ்றோ்ன முன்வடிவம் 

• void defaultvalue(int n1, n2 = 10); 
//ெரிைோ்ன முன்வடிவம்

11.5.5.3 மோறிலி கெைலுருபுககள்

 const சி்றப்புச் கெோல்யல பைன்படுத்தி 

மோறிலிகயை அறிவிககலோம். const சி்றப்புச் 

கெோல் ஒரு மோறியின் மதிப்யப மோ்றோ்த ்தன்யம 

ககோணட்தோக ஆககும். மோறிலியின் மோறிகள் 

அறிவிககும் நபோந்த அ்தனுயடை க்தோடகக 

மதிப்புடன் அறிவிகக நவணடும்.  const என்னும் 

பணபுணர்த்தி (modifier) மூலம் ஒரு மோறியில் 

இருத்்தப்படும் மதிப்யப கெைறகூறறின் உடல் 

பகுதியில் மோற்றப்பட முடிைோது. 
க்தோடரிைல் :
<return type> <function name> (const 
<datatype variable = value>)
எடுத்துககோடடு : 
• int minimum(const int a=10);
• float area(const float pi=3.14, int r=5);

#include <iostream>
using namespace std;
 double area(const double r,const double 
pi=3.14)
{
 return(pi*r*r);
}
int main ()
{
 double rad,res;
 cout<<"\nEnter Radius :";
 cin>>rad;
 res=area(rad);
 cout << "\nThe Area of Circle ="<<res;
 return 0;
}
கவளியீடு :
 Enter Radius :5
 The Area of Circle =78.5
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 “r” என்்ற மோறியின் மதிப்யப r=25 என்று “area” 
கெைறகூறின் உடல் பகுதியில் மோறறிையமத்்தோல், 

நிைல்கபைர்ப்பி  “assignment of read-only 
parameter 'r'” என்்ற பியையை  அறிவிககும்.

{
 r=25;
 return(pi*r*r);
}

11.6 கெைறகூறய்ற அயைப்ப்தறகோ்ன 

வழிமுய்றகள்

 C++ கமோழியில் கெைலுருபுககயை 
கெைறகூறுககு இரு வழிகளில் அனுப்பலோம். 

கெைலுருபுககயை அனுப்பும் முய்றயைப் கபோருத்து, 
கெைறகூறய்ற அயைககும் வழிமுய்றகள் மதிப்பு 
மூலம் அயைத்்தல் (Call by Value)மறறும் 
குறிப்பு மூலம் அல்லது முகவரி மூலம் அயைத்்தல்  
(Call by Reference or Address) என்று இரு 
வயகப்படுத்்தப்படும்.

11.6.1 மதிப்பு மூலம் அயைத்்தல் முய்ற 

 இந்த முய்றயில் கமயைோ்ன அைபுருவின் 
மதிப்யப முய்றைோ்ன அைபுருவில் �ககலடுககும். 
இந்த முய்றயில் முய்றைோ்ன அைபுருவின் மதிப்பில் 
ஏந்தனும் மோற்றஙகள் கெய்தோல் அது கமயைோ்ன 
அைபுருவின் மதிப்பில் பிைதிபலிப்பதில்யல.

#include<iostream>

using namespace std;

void display(int x)

{

 int a=x*x; 

 cout<<"\n\nThe Value inside display function (a * a):"<<a;

}

int main()

{

   int a,b;

 cout<<”\nExample : Function call by value:”;

   cout<<"\n\nEnter the Value for A :";

   cin>>a;

 display(a);

 cout<<"\n\nThe Value inside main function "<<a; 

 return(0);

}

கவளியீடு :

 Example : Function call by value

 Enter the Value for A : 5

 The Value inside display function (a * a) : 25

 The Value inside main function 5

நிைல் 11.17
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11.6.2 குறிப்பு மூலம் அயைத்்தல் முய்ற

 இந்த முய்றயில் கமயைோ்ன அைபுருவின் குறிப்யப அல்லது முகவரியை முய்றைோ்ன அைபுருவில் 

�ககலடுககும். முகவரியின் மூலம் அயைப்ப்தோல் முய்றைோ்ன அைபுருவின் மதிப்பில் ஏந்தனும் மோற்றம் 

கெய்தோல் கமயைோ்ன அைபுருவில் அந்த மோற்றம் பிைதிபலிககும்.

#include<iostream>

using namespace std;

void display(int &x) //passing address of a//

{

  x=x*x; 

 cout<<"\n\nThe Value inside display function (n1 x n1) :"<<x ;

 }

int main()

{

int n1;

cout<<"\nEnter the Value for N1 :";

cin>>n1;

cout<<"\nThe Value of N1 is inside main function Before passing : "<< n1;

display(n1);cout<<"\nThe Value of N1 is inside main function After passing (n1 x n1)  : "<< n1; 
return(0);

}

கவளியீடு :

 Enter the Value for N1 :45

 The Value of N1 is inside main function Before passing : 45

 The Value inside display function (n1 x n1) :2025

 The Value of N1 is inside main function After passing (n1 x n1)  : 2025

நிைல் 11.18

 display() கெைறகூறறின் ்தயலப்புப் 
பகுதியில் உள்ை மோற்றத்ய்த கவனிககவும். 
& என்்ற குறியுடன்  x என்்ற அைபுருயவ 
அறிவிககப்படடு, இய்த  குறிப்பு மோறி என்பய்த 
உணர்த்தும் இ்த்னோல் இந்த கெைறகூய்ற 
அயைககப்படும்நபோது குறிப்பு மூலம் அயைககப்பட 
நவணடும். இ்த்னோல் display() கெைறகூய்ற 
அயைககும் நபோது num1 என்்ற மோறியின் 
முகவரியை x மோறி பகிர்நது ககோள்ளும். main() 
கெைறகூறில் num1 என்்ற மோறியின் கபைரும் 

display() கெைறகூறில் x என்்ற மோறியின் கபைரும் 
ஒநை நெமிப்பு பகுதியைக குறிககி்றது. இ்த்னோல் 
x மோறியின் மதிப்யப மோறறிையமத்்தோல் அந்த 
மோற்றம்  num1 மோறியின் மதிப்யப உணயமயில் 
மோறறும்.

11.6.3  Inline கெைறகூறு

 ஒரு கெைறகூய்ற அயைககும் 

கூறறு நிைல்கபைர்ப்பியை கெைறகூறுககு 

(வயைைறுககப்படட கெைறகூறுகள் 
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அடுககஙகளில் (STACKS) நெமிககப்படும்) 

்தோவச் கெயது மறறும் கெைறகூறு கெைல்போடடின் 

பின் அயைப்புககூறுககு அடுத்திருககும் 
கடடயைககுத் ்தோவச்கெயகி்றது. இ்த்னோல் 

நிைலின் இைகக ந�ைத்தின் நவகம் குய்றயும். சிறிை 

கெைறகூறின் வயைைறுப்புககு அடுககஙகயைப் 

பைன்படுத்துவய்தக குய்றகக Inline 
கெைறகூறுகள் பைன்படுத்்தலோம்.

 inline  கெைறகூறு மூல நிைலில் ெோ்தோைணச் 
கெைறகூறு நபோன்ந்ற ந்தோற்றமளிககும். 
ஆ்னோல் கெைறகூறின் கடடயைகள் முழுயமயும் 
அயைப்புக கூறறுககுப் பதிலோக அப்படிநை 
நிைலில் கெருகப்படடுவிடும். Inline சி்றப்புச் 
கெோல்யல கெைறகூறின் ்தயலப்பில் இயணத்து 
அந்த கெைறகூய்ற inline கெைறகூற்றோக மோற்ற 
முடியும் .

க்தோடரிைல் :
inline returntype functionname (datatype 
parametername1,... datatype 
parameternameN)

inline கெைறகூறறுகளின் �ன்யமகள்

•  inline கெைறகூறுகள் நவகமோக கெைல்படும். 
ஆ்னோல் அதிக நிய்னவக இடத்ய்த எடுத்துக 
ககோள்ளும்.

•  அடுககஙகயை பைன்படுத்தும் நபோது உள்ை 
சிககல்போடடிய்னக  குய்றககி்றது.

#include <iostream>
using namespace std;
inline float simpleinterest(float p1,float n1, float 
r1)
{
 float si1=(p1*n1*r1)/100;
 return(si1);
}
int main ()
{
 float  si,p,n,r;
 cout<<"\nEnter the Principle Amount Rs. :";
 cin>>p;
 cout<<"\nEnter the Number of Years      :";
 cin>>n;

நிைல் 11.19

 cout<<"\nEnter the Rate of Interest     :";
 cin>>r;
 si=simpleinterest(p,n,r);
 cout << "\nThe Simple Interest = Rs."<<si;
 return 0;
}
கவளியீடு:
 Enter the Principle Amount Rs. :60000
 Enter the Number of Years      :10
 Enter the Rate of Interest     :5
 The Simple Interest = Rs.30000

நிைல் 11.19

 நமநல ககோடுககப்படடுள்ை நிைலில் உள்ை 

கெைறகூறின் வயைைறுப்பு கபோதுவோ்ன வடிவில்  

இருந்தோலும் நிைல்கபைர்ப்பிககு பின் கெைறகூய்ற  

இைககும் நபோது (p1*n1*r1)/100 என்்ற 

கெைறகூறின் கூறறு si=simpleinterest(p,n,r); 
என்று அயைககும் கூறய்ற si= (p1*n1*r1)/100; 
என்று மோறறிையமககும்.

11.7  பை்னர் வயைைறுத்்த கெைறகூறறுகயை 

அறிவிககும் நபோது பைன்படுத்்தப்படும் 

பல்நவறு வடிவஙகள்

11.7.1  மதிப்யப திருப்பி அனுப்போ்த மறறும் 

அைபுருககயை ஏறகோ்த கெைறகூறு

 கீநை ககோடுககப்படடுள்ை நிைல் மதிப்யபத் 

திருப்பி அனுப்போ்த மறறும் அைபுருககயை ஏறகோ்த 

கெைறகூறிறகோ்ன ஒரு எடுத்துககோடடு.

display() என்பது கெைறகூறின் கபைர், இ்தன் 

திருப்பி அனுப்பும் ்தைவி்னம் void மறறும் இந்த 

கெைறகூறு எந்த அைபுருயவயும் ஏறகோது.
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#include<iostream>
using namespace std;
void display() 
{
 cout<<"First C++ Program with Function";
}
int main()
{
 display(); // Function calling statement//
 return(0);
}
கவளியீடு :
 First C++ Program with Function

நிைல் 11.20 11.7.2 திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு மறறும் 

அைபுருககயை ஏறகோ்த கெைறகூறு

 display() என்்ற கெைறகூறின் திருப்பி 

அனுப்பும் ்தைவி்னம்  int மறறும் இந்த கெைறகூறு 

அைபுருயவயும் ஏறகோது. return  கெைறகூறு 

அயைப்பு கெைறகூறுககு மதிப்யபத் திருப்பி 

அனுப்பும் மறறும் நிைலின் கடடுப்போடயட மீணடும் 

அயைப்புக கூறறுககு திருப்பி அனுப்பும்.

#include<iostream>

using namespace std;

int display()

{

 int a, b, s; 

 cout<<"Enter 2 numbers: "; 

 cin>>a>>b;

 s=a+b;

 return s;

 }

int main()

{

   int m=display();

 cout<<"\nThe Sum="<<m;

 return(0);

}

கவளியீடு :

 Enter 2 numbers: 10 30

 The Sum=40

நிைல் 11.21
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11.7.3 மதிப்யப திருப்பி அனுப்போ்த மறறும் அைபுருககயை ஏறகும் கெைறகூறு

 display() என்்ற கெைறகூறின் திருப்பி அனுப்பும் ்தைவி்னம் void, நமலும் இது  x மறறும்  y என்்ற 

இைணடு அைபுருககள் அல்லது கெைலுருபுககளின் மதிப்புகயை ஏறகும். return கூறறு கடடுப்போடயட 

அயைப்பு கூறறுககுத் திருப்பி அனுப்பும்.

#include<iostream>

using namespace std;

void display(int x, int y)

{

 int s=x+y; 

 cout<<"The Sum of Passed Values: "<<s; 

}

int main()

{

 int a,b;

 cout<<"\nEnter the First Number    :";

 cin>>a;

 cout<<"\nEnter the Second Number  :";

   cin>>b;

   display(a,b);

 return(0);
}

கவளியீடு :

The Sum of Passed Values: 95

நிைல் 11.22

11.7.4 மதிப்யப திருப்பி அனுப்பும் மறறும் அைபுருயவ ஏறகும் கெைறகூறு

 display(), என்்ற கெைறகூறு int என்்ற மதிப்யபத் திருப்பி அனுப்பும். நமலும்  x மறறும் y என்்ற 

இைணடு அைபுருககள் அல்லது கெைலுருபுககளில் மதிப்புகயை ஏறகும். return கூறறு கடடுப்போடயட 

அயைப்பு கூறறிககுத் திருப்பி அனுப்பும்.
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#include<iostream>

using namespace std;

int display(int x, int y)

{

 int s=x+y; 

 return s;

}

int main()

{

   int a,b;

   cout<<"\nEnter the First Number    :";

 cin>>a;

 cout<<"\nEnter the Second Number  :";

 cin>>b;

 int s=display(a,b);

 cout<<”\nExample:Function with Return Value and  with Arguments”;

 cout<<"\nThe Sum of Passed Values: "<<s; 

 return(0);

}

கவளியீடு :

 Enter the First Number    :45

 Enter the Second Number  :67

 Example: Function with Return Value and  with Arguments

 The Sum of Passed Values: 112

நிைல் 11.23
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11.8  கடடுப்போடயட கெைறகூறிலிருநது திருப்பி 

அனுப்பு்தல்

return கூறய்ற பைன்படுத்தி கடடுப்போடயட 

கெைறகூறிலிருநது திரும்பப்  கப்றலோம்.

 return கூறறு கெைறகூறின் இைககத்ய்த 

நிறுத்தி கடடுப்போடயட அயைத்்த கெைறகூறுககு 

திருப்பி அனுப்பும். கெைறகூறறின் பகுதியில் எஙகு 

return கூறறு இைககப்படுகி்றந்தோ, உடந்ன அந்த 

இடத்தில் கெைறகூறின் கெைல்போடு நிறுத்்தப்படடு, 

கடடுப்போடு அயைப்பு கூறறுககுத் திரும்பும்.

11.8.1 return கூறறு

 கெைறகூறிலிருநது கடடுப்போடயடத் 

திரும்பப் கப்ற return கூறறு பைன்படுகி்றது. 

இய்த ்தோவும் கூற்றோக வயகப்படுத்்தலோம். 

ஏக்னன்்றோல் இந்த கூறய்ற இைககிைவுடன் 

கெைறகூறின் இைககம் நிறுத்்தப்படடு, கடடுப்போடு 

அயைககும் கூறறுககு திரும்ப அனுப்பலோம்.  

return கூறறு அ்தந்னோடு க்தோடர்புயடை மதிப்பு 

உடன் அல்லது மதிப்பு இல்லோமநலோ இருககலோம். 

மதிப்பு உடன் உள்ை return கூறறு அயைப்பு 

கூறறுககு அந்த மதிப்யபத் திருப்பி அனுப்பும். 

void கெைறகூறிறகும் அைபுரு ஏறகோ்த return 

கூறய்றப் பைன்படுத்தி அந்த கெைறகூறறின் 

இைககத்ய்த நிறுத்்தலோம்.

க்தோடரிைல்:

 return expression/variable;

எடுத்துககோடடு :

 return(a+b);   return(a);

 return; // to terminate the function

11.8.2 திருப்பி அனுப்பும் மதிப்புகள்:

 மதிப்பிய்னத் திருப்பி அனுப்போ்த 

கெைறகூறறிய்ன  void என்று அறிவிககலோம். 

எந்த ்தைவி்னத்ய்தயும் கவளிப்பயடைோக 

அறிவிககவில்யலகைனில் கெைறகூறின் திருப்பி 

அனுப்பும் ்தைவி்னம் int  என்று கருதும்.

எடுத்துககோடடு :

 int add (int, int); 

 add (int, int);

 இவவிரு முன்வடிவஙகளும், int என்்ற 

மதிப்யப திருப்பி அனுப்பும், ஏக்னனில் C++ 
கமோழியில் கெைறகூறு திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு 

்தோ்னயமவோகநவ  int ஆக இருககும். கீழகோணும் 

எடுத்துககோடடுகயை கோணக.

வரியெ 

எண
கெைறகூறு முன்வடிவு

திருப்பிைனுப்பும் 

்தைவி்னம்

1 int sum (int, float) int

2
float area(float, 
float)

float

3 char result() char

4 double fact(int n) double

முழு எண அல்லோ்த மதிப்புகயை திருப்பி 

அனுப்பு்தல்

 அயைப்பு கூறறிறகு ெைத்ய்த கூட திருப்பி 

அனுப்ப முடியும்.
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#include<iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
char *display()
{
 return (“chennai”);
}
int main()
{
 char s[50];
 strcpy(s,display());
  cout<<”\nExample:Function with Non Integer Return”<<s; 
 return(0);}
கவளியீடு :
Example: Function with Non Integer Return Chennai

நிைல் 11.24

11.9  ்தறசுைறசி கெைறகூறு (Recursive Function)

 ஒரு கெைறகூறு ்தன்ய்னத் ்தோந்ன அயைத்துக ககோணடோல் அய்த ்தறசுைறசி கெைறகூறு என்று 

அறிைப்படும். இந்த நுடபம் ்தறசுைறசி முய்ற என்்றயைககப்படும்.

எடுத்துககோடடு 1: ்தறசுைறசி முய்றயில் ஒரு எணணின் கோைணியை கணககிடுக. 

#include <iostream>

using namespace std;

int factorial(int); // Function prototype //

int main()

{
 int no;
 cout<<"\nEnter a number to find its factorial: ";
 cin >> no;
 cout << "\nFactorial of Number " << no <<" = " << factorial(no);
 return 0;
}
int factorial(int m)

{

நிைல் 11.25
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 if (m > 1)

 {

 return m*factorial(m-1);

 }

 else

 {

 return 1;

}

}

கவளியீடு :

 Enter a number to find its factorial: 5

 Factorial of Number 5 = 120

நிைல் 11.25

குறிப்பு: main()  கெைறகூறின் பின்பு  
factorial() கெைறகூய்ற எழுதியிருப்ப்தோல் 

இந்த கெைறகூறின் முன் வடிவம் ககோடுப்பது 

அ வ சி ை ம ோ ்ன து .

11.10 மோறிகளின் வயைகைல்யல விதிமுய்றகள் 

(Scope rules of Variables)

 வயைகைல்யல என்பது ஒரு மோறியின் 

அணுகிைல்யபக குறிககி்றது. C++ கமோழியில் 

�ோன்கு வயகைோ்ன வயைகைல்யலகள் உள்ை்ன. 

அயவ உள்ையம வயைகைல்யல (Local scope), 
கெைறகூறு வயைகைல்யல  (Function scope), 
நகோப்பு வயைகைல்யல (File scope) மறறும் 

இ்னககுழு வயைகைல்யல (Class scope).

11.10.1  முன்னுயை

 வயைகைல்யல என்பது ஒரு மோறி 

கெைல்படும் வைம்கபல்யல அல்லது அ்தன் 

வோழ�ோள் வயைைோகும். நமலும் இய்த விவரிககும் 

நபோது மோறிகயை �ோன்கு இடஙகளில் 

அ றி வி க க ல ோ ம் .

• ஒரு க்தோகுதிககுள் அறிவிககும்நபோது 

அவறய்ற உள்ையம மோறிகள் 

எ ன் ்ற ய ை க க ப் ப டு ம் . 

• கெைல்கூறின் உள்நை அறிவித்்தோல் அவறய்ற 

கெைல்கூறு மோறிகள் என்்றயைககப்படும்.

• எல்லோ கெைறகூறுககும் கவளிநை 

அறிவித்்தோல், அவறய்ற கபோதுயமைோ்ன 

/ முழு்தோைவிை (Global) மோறிகள் 

எ ன் ்ற ய ை க க ப் ப டு ம் .

• இ்னககுழுவில் உள்நை அறிவித்்தோல் 

அவறய்ற இ்னககுழு மோறிகள் அல்லது 

்தைவு உறுப்புகள் (data members) என்று 

அ ய ை க க ப் ப டு ம் .

11.10.2 உள்ையம வயைகைல்யல:

• உள்ையம மோறி, ஒரு க்தோகுதிககுள் (Block) 
வயைைறுககப்படுகி்றது. ஒரு க்தோகுதியில் 

உள்ை நிைல்   { } என்்ற அயடப்புககுறிககுள் 

இருககும்.

• ஒரு உள்ையம மோறியின் வயைகைல்யல 

அது வயைைறுககப்படடுள்ை க்தோகுதிககுள் 
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மடடுநம இருககும்.

• ஒர் உள்ையம மோறியை அது 

அறிவிககப்படடுள்ை க்தோகுதிககு 

கவளியிலிருநது அணுக முடிைோது.

• நிைலின் கடடுப்போடு ஒரு கடடயைத் 

க்தோகுதிககுள் நுயையும் நபோது, அ்தன் 

உள்ையம மோறிகள் உருவோககப்படுகின்்ற்ன. 

கவளிநைறும் நபோது அயவ 

அ ழி க க ப் ப டு கி ன் ்ற ்ன .

11.10.3 நகோப்பு வயைகைல்யல:

• கெைறகூறினுள் அறிவிககப்படட மோறியின் 

வயைகைல்யல அந்த கெைறகூறின் க்தோகுதி 

மறறும் துயண க்தோகுதி வயை உள்ைது.

• மோறியின்  வோழ�ோள் கெைறகூறு க்தோகுதியின் 

வோழ�ோள்வயைககும் இருககும் முய்றைோ்ன 

அைபுருககளின் வயைகைல்யல கெைறகூறின் 

வயைகைல்யல ஆகும்.

• நகோப்பு வயைகைல்யல மோறியை கபோதுயம 

மோறிகள் என்்றயைககப்படும்.

11.10.4 நகோப்பு வயைகைல்யல:

• அய்னத்துக கடடயைத் க்தோகுதிகளுககும் 

கெைறகூறுகளுககும் நமலோக (குறிப்போக main 
( ) கெைறகூறினுககு நமநல ) அறிவிககப்படும் 

மோறி, நகோப்பு வயைகைல்யல ககோணட்தோகும். 

நகோப்பு வயைகைல்யல அந்த நிைலின் முழுயமயும் 

விரிகி்றது. அ்தன் வோழ�ோள் அந்த நிைல் 

கெைல்படடு முடியும் வயை நீடிககும்.

• நகோப்பு வயைகைல்யல மோறியை முழு்தோைவி 

மோறிகள் என்்றயைககப்படும்.

//Demo to test all Scopes//
#include<iostream>
using namespace std;
int file_var=20;   //Declared within File - file scope variable

void add(int x)
{
 int m;    //Declaration of  variable m in add () - Function scope variable

 m=x+30+file_var; 
 cout<<"\n The Sum = "<<m;
}
int main ( )

{

int a ; 

a = 10;

if(a>b)

{

 int t;        // local to this if block - Local variable

 t=a+20;

 }

நிைல் 11.26
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cout<<t; 

add(a);

cout<<m;

cout<<”\nThe File Variable = “<<file_var;

return(0);

}

Error

குறிப்பு In function 'int main()':

[Error] 't' was not declared in this scope

 நமநல ககோடுககப்படடுள்ை நிையலச் கெைல்படுத்தும் கபோழுது, நிைல் கபைர்ப்பி 

ஒரு பியை கெயதியைக ககோடுககி்றது. 't' என்னும் மோறியை அணுகமுடிைோது. ஏக்னனில் 

அ்தன் வயைகைல்யல அ்தன் க்தோகுதியின் வயைகைல்யல வயைககும் இருககும் 

க்தோகுதி நிய்றநவற்றப்படடபின்  t- ன் மோறி அழிககப்படடுவி்தம்.

[Error] 'm' was not declared in this scope

மோறியின் வயைகைல்யல கெைறகூறு க்தோகுதியின் வயைகைல்யல வயைககும் இருககும்.

நிைல் 11.26

11.10.5 இ்னககுழு வயைகைல்யல:

• பை்னர்கள் புதிை ்தைவி்னஙகயை 

உருவோககவும், �யடமுய்றப் படுத்்தவும் 

ஒரு புதிை வழியை இ்னககுழு தி்றககி்றது. 

நவறுபடட இ்னத்்தைவுகயை ஒன்்றோகச் 

நெர்த்து யவகக இ்னககுழுககள் ஒரு புதிை 

வழிமுய்றயை வைஙகுகின்்ற்ன.

• ்தைவு உறுப்புகள் ்தைவு மோறிகள் என்று 

அயைககப்படும், இயவ இ்னககுழுவின் 

பணபுககூறுகயை உணர்த்தும்.

class  student
{
   private :
int mark1, mark2, total;
};

student என்்ற 

இ்னககுழுவில் mark1, 
mark2 மறறும் total 
என்பயவ ்தைவு மோறிகள். 

இந்த ்தைவு மோறிகளின் 

வயைகைல்யல student 
இ்னககுழுவின் 

வயைகைல்யலைோகும். 
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குறிப்பு
“Classes and Object” என்்ற 

அதிகோைத்தில் இ்னககுழு வயைகைல்யல 

பறறி விரிவோக க்தரிநது ககோள்ைலோம்.

11.10.6 வயைகைல்யல க்தளிவுபடுத்தும் கெைறகுறி (Scope resolution operator)

 வயைகைல்யல க்தளிவுபடுத்தும் கெைறகுறி ஒரு மோறியின் மய்றநது கிடககும் வயைகைல்யலயை 

கவளிகககோணரும். வயைகைல்யல க்தளிவுபடுத்தும் கெைறகுறி ::  இ்தறகு பைன்படுகி்றது.

• கபோதுயமைோ்ன மோறியும் உள்ையம மோறியும் ஒநை கபையை ககோணடிருப்ப்தோல், கபோதுயமைோ்ன மோறியை 

இைகக வயைகைல்யல க்தளிவுபடுத்தும் கெைறகுறி பைன்படுத்தும் ஒரு எடுத்துககோடடு.

// Program to show that we can access a global variable

// using scope resolution operator :: when there is a local 

// variable with same name //

#include<iostream>

using namespace std;

int x=45;  // Global Variable x

int main()

{

  int x = 10; // Local Variable x

cout << "\nValue of global x is " << ::x;

  cout << "\n\nValue of local x is " << x;  

  return 0;

}

கவளியீடு:

 Value of global x is 45

 Value of local x is 10

நிைல் 12.27

ஆயவு அறிகயக :

1. வர்கக மூலம் (square root) , அடுககின் மதிப்பு (power values), tan, க்ன மூலம் (cube root)  

நபோன்்றவறய்றக கணடறிை கெைறகூறுகயைப் பைன்படுத்தி நிையல எழுதுக.

2. ஐநது மோணவர்களின் கபைர்கயை அவர்களின் ்தயலப்பு எழுத்ய்த இறுதியில் அயமயுமோறு உள்ளீடோக 

கெயக, கபையை ஆஙகில சிறிை மறறும் கபரிை எழுத்துககைோக கவளியீடோக கெயைவும். நமலும் 

ஒவகவோரு கபைருககும் உள்ை எழுத்துககளின் எணணிகயக கவளியீடோக கப்ற உரிை நிையல எழுதுக.
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3. கோைணிப்படுத்து்தல்  (factorial), பகோ எண(prime number), ஆம்ஸ்டோர்ங எணகள் (Armstrong 

numbers) நபோன்்றயவ கணடறிை கெைறகூறுகயை பைன்படுத்தி நிையல எழுதுக.

4. ஒருவரின் கபைர் மறறும் போலி்னம் உள்ளீடோக கபறறு திரு/ திருமதி என்்ற கெோல்யல கபைருடன்  

இயணத்து கவளியிடுவ்தறகு  உரிை நிையல எழுதுக.

• ஒரு கபரிை நிையல சிறு சிறு பகுதிகைோக 

பிரிப்பய்தநை கெைறகூறுகைோகும்.

• கெைறகூறுகள் முன் வயைைறுககப்படட 

அல்லது உள்ளியணந்த அல்லது நூலக 

கெைறகூறுகள் மறறும் பை்னர் வயைைறுத்்த 

கெைறகூறுகள் எ்ன வயகப்படுத்்தலோம்.

• பை்னர் வயைைறுத்்த கெைறகூறுகள் பை்னைோல் 

உருவோககப்படும்.

• void கெைறகூறு எந்த மதிப்யபயும் கெைறகூறு 

திருப்பி அனுப்போது என்று நிைல்கபைர்ப்பிககு 

க்தரிவிககும்.

• return கூறறு அயைப்பு கெைறகூறறுககு ஒரு 

மதிப்யப திருப்பி அனுப்பியும், நமலும் 

அயைககும் கெைறகூறறிறகு கடடுப்போடயட 

திருப்பி அனுப்பும்.

• C++ கமோழியில் ்தோ்னயமவோக திருப்பி 

அனுப்பும் ்தைவு வயக int ்தைவி்னமோகும்.

• ்தன்ய்னத் ்தோந்ன அயைத்துக ககோள்ளும் 

கெைறகூறுகயை ்தறசுைறசி கெைறகூறு 

என்்றயைககப்படும்.

• வயைகைல்யல என்பது ஒரு மோறியின் 

அணுகிைல்யபக குறிககும்.

• உள்ையம வயைகைல்யல, கெைறகூறு 

வயைகைல்யல, நகோப்பு வயைகைல்யல மறறும் 

இ்னககுழு வயைகைல்யல எ்ன �ோன்கு 

வயகைோ்ன வயைகைல்யலகள் உள்ை்ன.

• வயைகைல்யல கெைறகுறி (::) ஒரு மோறியின் 

மய்றககப்படட வயைகைல்யலயை 

க்தரிவிககும்.

நிய்னவில் ககோள்க

 
மதிப்பீடு

 

பகுதி அ

I  ெரிைோ்ன வியட யை ந்தர்வு கெயைவும் :

1. இவறறுள் எந்த ்தயலப்பு நகோப்பு நியலைோ்ன I/O விறகோ்ன முன்வயைைறுககப்படட கெைறகூறுகயை 

வயைைறுககும் ?

 அ)  stdio.h   ஆ) math.h 
இ) string.h   ஈ) ctype.h
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2. ஒரு குறியுறுயவ எழுத்து மறறும் எண வயகைோ அல்லது இல்யலைோ என்பய்த ெரிபோர்கக உ்தவும் 

கெைறகூறு எது?

 அ)  isalpha()   ஆ) isdigit()

 இ) isalnum()  ஈ) islower()

3. நிைலின் கெைலோககம் எந்த கெைறகூறிலிருநது க்தோடஙகும் ?

 அ)  isalpha()   ஆ) isdigit()

 இ) main()  ஈ) islower()

4. இவறறுள் எந்த கெைறகூறு ஒரு மதிப்யபத் திருப்பி அனுப்பி மறறும் கெைலுருபுகயை ஏறகோ்த 

கெைறகூறு ஆகும்?

 அ)  x=display(int, int) ஆ) x=display()

 இ) y=display(float)  ஈ) display(int)

5. add(int, int); என்்ற கெைறகூறறின் முன்வடிவின் திருப்பி அனுப்பும் ்தைவி்னத்தின் வயக ைோது?

 அ)  int   ஆ) float

 இ) char  ஈ) double

6. இவறறுள் எது வயைகைல்யல கெைறகுறிைோகும் ?

 அ) >  ஆ) &  
இ) %   ஈ) ::

பகுதி - ஆ

குறு வி்னோககள் (2 மதிப்கபணகள்) : 

1. கெைறகூறுகள் - வயைைய்ற

2. strlen() கெைறகூய்ற பறறி எழுதுக

3. void ்தைவு வயகயின் முககிைத்துவஙகள் என்்ன?

4. அைபுரு என்்றோல் என்்ன ? அ்தன் வயககயை படடிைலிடுக

5. உள்ையம  வயைகைல்யல பறறி சிறுகுறிப்பு வயைக.

Chapter 11.indd   204 4/19/2020   4:16:41 PM



204 205

பகுதி - இ

சிறு வி்னோககள் (3 மதிப்கபணகள்) :

1. உள்ளியணந்த கெைறகூறுகள் என்்றோல் என்்ன ?

2. isuppr() மறறும்  toupper() கெைறகூறுகளின் நவறுபோடுகள் ைோயவ?

3. strcmp() கெைறகூறு பறறி குறிப்பு வயைக.

4. C++ கமோழியில் உள்ை pow() கெைறகூறு பறறி சிறுகுறிப்பு வயைக.

5. கெைறகூறு முன்வடிவம் நிைல்கபைர்ப்பிககு எந்த ்தகவயல வைஙகும் ?

6. முன்னியலப்பு கெைலுருபுககள் என்்றோல் என்்ன ? எடுத்துககோடடு ்தருக.

பகுதி - ஈ

கபரு வி்னோககள் (5 மதிப்கபணகள்) :

1. மதிப்பு மூலம் அயைத்்தல் முய்றயை ்தகுந்த எடுத்துககோடடுடன் விைககுக.

2. ்தறசுைறசி என்்றோல் என்்ன ? ்தறசுைறசி முய்றயில் ஒரு எணணிறகோ்ன மிகப்கபரிை கபோதுவோ்ன  

கோைணியை கணககிட ஒரு நிையல எழுதுக.

3. கெைறகூறு மதிப்யப திருப்பி அனுப்பும் பல்நவறு வடிவஙகயை எடுத்துககோடடுடன் விைககுக.

4. மோறியின் வயைகைல்யல விதிமுய்றகயை எடுத்துககோடடுடன்  விைககுக.

5. ஒரு முழு எணயண உள்ளீடடு அய்த ்தயலகீைோக மோற்றம் கெயயும் நிையல எழுதுக.

Chapter 11.indd   205 4/19/2020   4:16:41 PM



206 207

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

 இப்ோடத்தை கற்றறிநதை பி்றகு 
மோணவரகள் ததைரிநது தகோள்ளுதைல்.

• கட்டுரு தைரவினத்தை, அணிக்ை ் யன்்டுததி 
அறிநது தகோள்ளுதைல்.

• அணிகளின் வ்கக்ை அறிநது 
தகோள்ளுதைல்.

• ்ல்நவறு வ்கயோன அணிக்ை 
்கயோளுவதைறகு நிரல்க்ை எழுதுதைல்.

12.1 அறிமுகம் :
 தைரவுக்ை நேமிகக மோறிகள் 
உதைவுகின்்றன. C++ தமோழியின் அடிப்்ட 
ததைோகுதிகைோக மோறிகள் விைஙகுகின்்றன.  
நி்னவகததில் ஒரு மதிப்் எஙகு  
நவண்டுமோனோலும் நேமிகக  மோறி ் யன்்டுகின்்றது. 
சில ேமயஙகளில், �ோம் ஒநர தைரவினத்தை தகோண்ட  
்ல்நவறு மதிபபுக்ை நேமிகக அநதை தைரவினத்தை 
ேோரநதை ்ல்நவறு மோறிக்ை ்யன்்டுததை 
நவண்டும். நி்னவகததில் இநதை மதிபபுகள்  
நதைோரோயமோன இடஙகளில் நேமிககப்டும்.

 எடுததுககோட்டோக, 100 மோணவரகளின் 
்திவு எண்க்ை நேமிகக, roll1 roll2 roll3 …. 
roll100 என்்ற 100 மோறிகள் நதை்வப்டும். 100 
மோறிக்ை அறிவிததைல், அதில் எல்லோ ்திவு 
எண்க்ையும் நேமிததைல் என்்து மிக கடினமோன 
தேயலோகும். C++ தமோழியில் ்ல மதிபபுக்ை ஒநர 
மோறியில் நேமிகக அணிகள் என்்ற கருததுரு 
உதைவுகின்்றது. த்ோதுவோக அணி என்்றோல் 
"ஒன்றிககு நமற்ட்ட" என்்தைன் த்ோருைோகும். 
நவறுவிதைமோக கூறினோல், அணி என்்து 
“ஒன்றிககு நமற்ட்ட” ஒநர தைரவின மதிபபுக்ை 
த்ோதுவோன ஒநர த்யரில் நேமிகக ஒரு எளிய 
வழியோகும். 

 C++ - ல் அணி என்்து ஓர தைருவிககப்ட்ட 
தைரவினமோகும். “அணி என்்து ஒநர தைரவினத்தைச் 
ேோரநதை மோறிகளின் திரட்டு ஆகும். அணியின் 
உறுபபுக்ை ஒரு த்ோதுபத்யரோல் குறிபபிடலோம்”. 
குறிபபிட்ட எண்ணிக்கயிலோன ஒநர 

்ோடம் 12
அணிகள் மறறும் கட்டுருககள்

அலகு III

தைரவினத்தைச் ேோரநதை  மதிபபுக்ை 
நி்னவகததில் ததைோடரச்சியோன இடஙகளில் 
நேமிககின்்றன. எனநவ, முழுஎண்  தைரவினத்தை 
ேோரநதை அணியோனது  முழுஎண்களின் 
வரி்ே்யயும், குறியரு தைரவினத்தை ேோரநதை 
அணியோனது குறியரு வரி்ே்யயும் 
தகோண்டிருககும்.

அணியின் அைவோனது அதைன் ்ரிமோணமததைோல் 
குறிபபிடப்டுகி்றது.

12.2  அணிகளின் வ்ககள்:

 C++ தமோழியில் ்ல்நவறு விதைமோன 
அணிகள் உள்ைனஅ்வ:

 ஒரு ்ரிமோண அணிகள் (one dimensional 
arrays)
 இரு ்ரிமோண அணிகள் (Two  – dimensional 
arrays
 ்ல ்ரிமோன அணிகள் (Multi - dimensional 
arrays)
12.2.1 ஒரு ்ரிமோண அணி

 இது ஒரு எளிய வடிவிலோன அணி ஆகும். 
ஒரு ்ரிமோண அணியில் மதிபபுகள் ஒநர வரி்ே 
அல்லது ஒநர த�டுவரி்ேயில் நேமிககப்டும்.

அணி்ய அறிவிததைலுககோன ததைோடரியல்:

<data types> <array-name> [<array - size>];
Data- type அணியின் தைரவுவ்க்ய குறிககும், 
அதைோவது அணியிலுள்ை ஒவதவோரு உறுபபின் 
தைரவுவ்கயோகும்.

Array-name அணியின் த்ய்ர குறிககும், 
அணி்ய அணுக இநதை த்யநர உதைவும்.

Array-size அணியின் அை்வ குறிப்தைறகு 
்யன்்டுகி்றது. அணியின் அைவு எபத்ோழுதும் [ ] 
என்்ற அ்டபபுக குறிகளுககுள் தகோடுககப்டல் 
நவண்டும்.

எடுததுககோட்டு:

int num [10]  ;
 நமநல அறிவிககப்ட்டுள்ை “num” என்்ற 
அணியோனது 10 முழு எண் மதிபபுக்ை நேமிககும் 
அணியோகும். (முழு எண் தைரவு வ்க்யச் ேோரநதை 

C ++ ஓர அறிமுகம்
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10 ்ல்நவறு மதிபபுக்ை நி்னவகததில் 
நேமிககலோம்).
கீநே உள்ை ்டததில் உள்ைதுந்ோல, இநதை 
அறிவிபபுககு “num” என்்ற த்ோதுப த்யரில்  
நிரல்த்யரபபி 10 நி்னவக இடஙக்ை 
(த்ட்டிகள்) ஒதுககும்.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

int num[10];

கீதேோட்டுகள்

 ஒவதவோரு உறுபபுககும் (நி்னவக த்ட்டி)  
தைனிததைன்்மயு்டய சுட்டு எண் 0 – விலிருநது 
ததைோடஙகும், இநதை எண் “கீதேோட்டு” 
என்்ற்ேககப்டும். கீதேோட்டு எபத்ோழுதும் 0 
என்்ற எண்ணிலிருநது ததைோடஙகும். நமலும் இது, 
குறியில்லோ முழுஎண்ணோக இருகக நவண்டும். 

 அணியின் ஒவதவோரு உறுபபும் அதைன் 
த்ோது த்யருடன் கூடிய ேதுர அ்டபபுக 
குறிகளுககுள் தகோடுககப்ட்டிருககும். கீதேோட்டு 

மதிப்் தகோண்டு குறிககப்டும். எடுததுககோட்டோக 
num [3] என்்து num என்்ற அணியின் 
�ோன்கோவது உறுப்்ச் சுட்டும்.

்ல்நவறு தைரவின வ்கயுடன் நமலும் ்ல 
அணிகளின் அறிவிபபுகள்:

char emp_name[ 25]; // emp-name  என்்ற அணி 
25 உறுபபுக்ை  தகோண்ட குறியுரு அணியோகும்.

float salary[20];// salary என்்ற அணி 20 
தைேமபுள்ளி உறுபபுக்ை தகோண்ட அணியோகும்.

int a [5], b[10], c[15]; // int  தைரவின வ்கயில் 
அ்மநதை ஒன்றுககு நமற்ட்ட அணிகளின் 
அறிவிபபு ஆகும்.

ஒரு ்ரிமோண அணியின் நி்னவக ஒதுககீடு

 ஒரு அணியின் நி்னவக ஒதுககீடோனது  
அதைன் அைவு மறறும் அதைன் தைரவுவ்கககு  
ந�ரடியோக ததைோடரபு்டயது.

 கீநே தகோடுககப்ட்டுள்ை ்டம்  ஐநது 
உறுபபுக்ைக தகோண்ட அணியின்  நி்னவக 
ஒதுககீட்்ட கோட்டுகின்்றது.

int num[5];
num [0] num [1] num [2] num [3] num [4]
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 நமநல தகோடுககப்ட்டுள்ை ்டததில், 
num என்்ற அணியோனது 5 உறுபபுக்ைக 
தகோண்ட முழு எண் அணி என்்து 
கோட்டப்ட்டுள்ைது. Dev - C++ நிரல் 
த்யரபபியோனது, ஒவதவோரு int தைரவுவ்க 
மோறிககும் 4 ்்ட்டுகள் (bytes) நி்னவகத்தை 
ஒதுககீடு தேய்யும். 5 உறுபபுக்ை தகோண்ட 
இவவணிககு, ஒவதவோரு உறுபபுககும் 4 ் ்ட்டுகள் 
விதைம் தமோததைமோக 20 ்்ட்டுகள் ஒதுககப்டும்.

தைரவுவ்க

நி்னவகததில் byte –ல் 

ஒதுககீடு
Turbo 
C++

Dev C++

char
int
float
long
double

1
2
4
4
8

1
4
4
4
8

longdouble 10 10

அணியின் நி்னவக ஒதுககீட்்ட கணககிட 
்யன்்டும் வோய்ப்ோடு

அணியின் தைரவினததுககு ஒதுககப்டும் 
்்ட்டுகளின் எண்ணிக்க × உறுபபுகளின் 
எண்ணிக்க.

ததைோடகக மதிபபிருததைல்

 ஒரு அணி்ய அறிவிககும்த்ோழுநதை 
அதைறகு உரிய ததைோடகக மதிப்் இருததைலோம். 
அவவோறு அணிககு உரிய ததைோடகக மதிப்் 
இருததைவில்்லதயனில் அதைன் உறுபபுகள் 
நதை்வயற்ற மதிபபுக்ைக (garbage values) 
தகோண்டிருககும்.

அணிககு ததைோடகக மதிபபு இருததைலுககோன 
ததைோடரியல்:

<data type> <array name> [size] = {value 1, 
value-2….. value –n};
 எடுததுககோட்டு

int age [5] = { 19,21,16,1,50};
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 நமறகண்ட எடுததுககோட்டில் ‘age’ என்்ற 
அணியின் அைவோனது 5 ஆகும். இதில் முதைல் 
உறுபபு age[0]ல் 19 என்்ற எண் 
நேமிககப்ட்டிருககும், உறுபபு age[1]ல் 21என்்ற 
எண் நேமிககப்ட்டிருககும், இது ந்ோல மற்ற 
உறுபபுகளிலும் தகோடுககப்ட்டுள்ை எண்கள் 
நேமிககப்ட்டிருககும். (்ோரகக ்டம் 12.1)

19 21 16 501

int age [5]={19,21,16,1,50}; 
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்டம் 12.1
 ஒரு அணி்ய அறிவிககும்ந்ோநதை 
உறுபபுகளுககு ததைோடகக மதிபபு இருததை 
நவண்டுதமனில், ததைோடகக மதிபபுகள் தகோககி 
வடிவ { } அ்டபபுககுறிககுள் தகோடுககப்டல் 
நவண்டும்.

 அணி்ய அறிவிககும் ந்ோநதை ததைோடகக 
மதிபபு இருததைப்டுமோயின் அணியின் அை்வ 
தகோடுப்து அவசியமில்்ல.

எடுததுககோட்டு  int age[ ] = {19, 21,16,1,50};
 நமநல குறிபபிட்டுள்ை எடுததுககோட்டில் 
ததைோடகக மதிபபுடன் அணி்ய 
அறிவிககும்ந்ோது அணியின் அைவோனது 
ந�ரடியோக தகோடுககப்டவில்்ல. ஆனோல் 
நிரல்த்யரபபி தைோனோகநவ அணியில் 
இருததைப்ட்ட மதிபபுகளின் எண்ணிக்க்யக 
தகோண்டு அணியின் அை்வ கணககிடும். 
அணியின் அைவு 5 என எடுததுகதகோள்ைப்டும்

 அணிககு ததைோடகக 
மதிபபிருததைலுககோன நவறுசில 
எடுததுககோட்டுகள்:

float x[5] = {5.6,5.7,5.8,5.9,6.1};
char vowel [6] = {'a', ‘e’, 'i' ,'o' ,'u', '\0'};
 நிர்ல இயககும்ந்ோது அணிககுறிய 
மதிபபுக்ை உள்ளீடு தேய்தைல்:

 நிரலின் இயகக ந�ரததில் அணிககு ஒரு 
மதிப்் மட்டுநம உள்ளீடு தேய்ய முடியும். 
ஒன்றிறககு நமற்ட்ட மதிபபுக்ை உள்ளீடு 
தேய்ய நவண்டுதமனில் ஏநதைனும் ஒரு மடக்கப 
்யன்்டுததைலோம். for மடககோனது  அணியின் 
உறுபபுகளுககு மதிப்்ப த்்ற சி்றநதை மடககு 
வ்கயோகும்.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int num[5];
 for(int i=0; i<5; i++)
 {
  cout<< "\n Enter value " << i+1 << "= ";
  cin>>num[i];
 }
}

// நிரல் இயகக ந�ரததில் மதிபபுக்ை உள்ளீடோக த்றுதைல்

 நமநல தகோடுககப்ட்டுள்ை நிரலில் int num [5]; என்்து 5 உறுபபுக்ைக தகோண்ட ஒரு முழு எண் 
அணியோகும்.

 இநதை for மடககு 5 மு்்ற இயஙகுமோறு வடிவ்மககப்ட்டுள்ைது. ஒவதவோரு மு்்றயும் மடககு 
இயஙகும் ந்ோநதை “Enter value” என்்ற அறிக்க்ய cout கூறறு தவளியிடும். நமலும் cin  மூலம்  உள்ளீடு 
மதிபபு த்்றப்ட்டு num [i] என்்ற அணியில் நேமிககப்டும்.

பின்வரும் அட்டவ்ணயோனது நமறகண்ட நிரல் குறிமு்்ற தேயல்்டும் விதைத்தை கோட்டுகி்றது.
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Iteration i <5
cout << "\n Enter 
value " << i+1 << "= ";

cin>>num [i];
நி்னவகததில் 

நேமிககப்ட்ட 

உள்ளீடு  மதிபபுகள்
i++ (i=i+1)

1 0 < 5 (T) Enter value 1 = num[0] = 5 num[0] 5 1
2 1 < 5 (T) Enter value 2 = num[1] = 10 num[1] 10 2
3 2 < 5 (T) Enter value 3 = num[2] = 15 num[2] 15 3
4 3 < 5 (T) Enter value 4 = num[3] = 20 num[3] 20 4
5 4 < 5 (T) Enter value 4 = num[4] = 25 num[4] 25 5
6 5 < 5 (F) மடககிலிருநது தவளிநயறும்

குறிபபு : for  மடககில் கட்டுப்ோட்டு மோறி்ய அறிவிககும்ந்ோது அதைன் ததைோடகக மதிபபு 0 (பூஜ்ஜியம்) என்று 
இருததைப்ட்டுள்ைது.

 அணியின் உறுபபுகளின் மதிப்் ்டிப்தைறநகோ அல்லது உறுபபுகளில் மதிப்் நேமிப்தைறநகோ 
மடககி்ன அறிவிககும் ந்ோது மடககின் கட்டுப்ோட்டு மோறியின் ததைோடகக மதிப்ோனது 0 (பூஜ்ஜியம்) என 
அறிவிகக நவண்டும். ஏதனனில் த்ரும்்ோலோன ேமயஙகளில் கட்டுப்ோட்டு மோறியின் மதிபபு அணியின் 
கீதேோட்்ட குறிகக ்யன்்டுததைப்டும்.

அணியின் உறுபபுக்ை அணுகுதைல்

 அணியின் உறுபபுக்ை நிரலில் �ோம் எஙகு நவண்டுமோனோலும் ேோதைோரண மோறிக்ைப ந்ோல 
்யன்்டுததைலோம். அணியின் உறுபபுக்ை அணுக அணியின் த்யருடன் ேதுர அ்டபபுக குறிகளுககுள்  
கீதேோட்டின் மதிப்் தகோடுகக நவண்டும்.

எடுததுககோட்டு 

cout << num [3];
இதில் num [3] என்்ற கீதேோட்டோனது அணியின் 4வது உறுப்் குறிககும். num[3] என்்ற உறுபபின் 
மதிப்் cout கூறறு தவளியிடும்.

 அ்டபபு குறிககுள் தகோடுககப்டும் கீதேோட்டு ஒரு மோறியோகநவோ, ஒரு மோறிலியோகநவோ அல்லது 
ஒரு நகோ்வயோகநவோ இருககலோம். நகோ்வயோக இருநதைோல் அதைன் வி்டயோனது ஒரு முழு எண் 
மதிப்ோகததைோன் இருகக நவண்டும்.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int num[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
 int t=2;
 cout<<num[2] <<endl;
 cout<<num[3+1] <<endl;
 cout<<num[t=t+1];
}
output:
 30
 50
 40

// அணியின் உறுபபுக்ை அணுகுதைல்

 நமநல தகோடுககப்ட்டுள்ை நிரலில், முதைல் cout  கூறறு num என்்ற அணியின் 3வது உறுபபின் 
மதிப்் தவளியிடும் (கீதேோட்டு சுட்டு 2) இரண்டோவது  cout கூறறு அணியின் 5 வது உறுபபின் மதிப்் 
தவளியிடும் (கீதேோட்டு மதிபபு 3+1=4) மூன்்றோவது  cout கூறறு, 4-வது உறுபபின் மதிப்் தவளியிடும் (C++ 
தமோழியோனது ேதுர அ்டபபு குறிககுள் தகோடுககப்ட்டுள்ை நகோ்வ்ய t=2+1=3  என்று கணககிடும்.)
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#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

 int num[10], even=0, odd=0;

 for (int i=0; i<10; i++)

  {

  cout<< "\n Enter Number " << i+1 <<"= ";

  cin>>num[i];

  if (num[i] % 2 == 0)

   ++even;

  else

   ++odd;

  }

  cout << "\n There are "<< even <<" Even Numbers";

  cout << "\n There are "<< odd <<" Odd Numbers"; 

}

தவளியீடு:

 Enter Number 1= 78

 Enter Number 2= 51

 Enter Number 3= 32

 Enter Number 4= 66

 Enter Number 5= 41

 Enter Number 6= 68

 Enter Number 7= 27

 Enter Number 8= 65

 Enter Number 9= 28

 Enter Number 10= 94

 There are 6 Even Numbers

 There are 4 Odd Numbers

C++ தமோழியில் 10 மதிபபுக்ை உள்ளீடோக த்றறு அதில் ஒற்்ற எண்களின் எண்ணிக்க (odd 
numbers) மறறும் இரட்்ட எண்களின் எண்ணிக்க்ய ( Even numbers) கோண்்தைறகோன நிரல்.

(HOT நமநல தகோடுககப்ட்டுள்ை நிர்ல if கூறறிறகு ்திலோக நி்நதை்னச் தேயறகுறி்யப ்யன்்டுததி 
எழுதைவும்)
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ஒரு ்ரிமோண அணியில் நதைடல்

 தகோடுககப்ட்ட எண்களின் ததைோகுபபில் இருநது ஒரு குறிபபிட்ட மதிப்் நதைடும் தேயல்மு்்ற 
நதைடல் என்்ற்ேககப்டும். ந�ரியல் நதைடல் (linear search)  அல்லது ததைோடர நதைடல் ஆனது (Sequential 
search) நதைடப்டும் மதிப்் ்ட்டியலில் உள்ை உறுபபுகளின் மதிபபுடன் ஒபபிட்டு அநதை  மதிப்் 
கண்டுபிடிககும்வ்ர அணியிலுள்ை அ்னதது உறுபபுகளுககும் ்யணிதது ஒபபிடும்.

  

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
 int num[10], val, id=-1;
 for (int i=0; i<10; i++)
 {
 cout<< "\n Enter value " << i+1 <<"= ";
 cin>>num[i];
 }
 cout<< "\n Enter a value to be searched: ";
 cin>>val;

for (int i=0; i<size; i++)
{

  if (arr[i] == value)
 {  id= i;
   break;
 }

}
 if(id==-1)
 cout<< "\n Given value is not found in the array..";
 else
 cout<< "\n The value is found at the position" << id+1; 
 return 0;
}

ந�ரியல் நதைடலுககோன நிரல்

 நமநல தகோடுககப்ட்டுள்ை நிரல் நதைடப்டும் மதிப்் ்ட்டியலில் உள்ை உறுபபுகளின் மதிபபுடன் 
ஒபபிட்டு அநதை மதிப்் கண்டுபிடிககும்வ்ர அணியிலுள்ை அ்னதது உறுபபுகளுககும் ்யணிதது 
ஒபபிடும்.

ேரஙகள்

 குறியுருககளின் வரி்ே்ய   ேரம் என்கின்ந்றோம், இதில் குறியுரு என்்து ஒரு எழுதது எண் அல்லது 
குறியீடோக இருககலோம் ஒவதவோரு குறியுருவும் நி்னவகததில் ஒரு ்்ட் அைவு இடம் எடுததுகதகோள்ளும்.  
ஒவதவோரு ேரமும் அதைன் முடி்வ குறிககும் தவறறுக குறியுரு்வக  (null character-'\0', ASCII நகோடு 0) 
தகோண்டு முறறு த்றறிருகக நவண்டும். C++ தமோழியில் ேரததிறதகன தைனி தைரவு வ்க கி்டயோது. அதைறகு 
்திலோக ஒரு ேரத்தை ஒரு ்ரிமோண குறியுரு அணியோக அறிவிககலோம். குறியுரு அணி்ய அறிவிககும் 
ந்ோது, அது தவறறிடக குறியுரு்வ இறுதியில் தகோண்டிருகக நவண்டும்.  எனநவ குறியுரு அணியின் 
அைவோனது ேரததின் நீைத்தை விட ஒரு குறியுரு அதிகமோக இருககுமோறு அ்மகக நவண்டும்.

குறியுறு அணி (ேரம்) உருவோககுதைல்

 ஒரு அணி்ய உருவோககும் முன் அதைனு்டய அை்வ (நீைம்) அறிநதிருததைல் நவண்டும். ஏதனனில்  
நி்னவகமோனது அணியின் அைவிறகு தைகுநதைவோறு ஒதுககப்டும். அணியோனது உருவோககப்ட்ட பின்பு 
அதைன் நீைத்தை இயகக ந�ரததில் மோற்றமுடியோது. (்ோரகக ்டம் 12.2).
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a [0]

சுட்டு

முதைல் உறுபபு

0

a [1]

1

a [2]

2

a [3] a [n-1]

 [n-1]3

அணியின் த்யர: a
அணியின் நீைம்:n

 உறுபபுகள்

இறுதி உறுபபு

்டம் 12.2  குறியுரு அணிககோன நி்னவக ஒதுககீடு

குறியுரு அணி்ய ததைரிவிப்தைறகோன ததைோடரியல்:

char array- name [size];

 நமநல தகோடுககப்ட்டுள்ை ததைோடரியலில் அணியின் அைவு (Size) எபத்ோழுதும் குறியில்லோதை முழு 
எண் மதிப்ோக தைோன் இருககநவண்டும்.

எடுததுககோட்டு

char country [ 6];

 நமறகண்ட எடுததுககோட்டில் குறியுருககளின் வரி்ே்ய நேமிப்தைறகு நி்னவகததில் 6 
்்ட்டுகள் ஒதுககப்டும். ேரததின் நீைம் 5 குறியுருககளுககு நமல் இருகக முடியோது. நமலும் தவறறு 
குறியுருககோக ஒரு இடம் ேரததின் இறுதியில் ஒதுககப்டும்.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() 
 { 
char country[6];
 cout<< "Enter the name of the country: ";
 cin>>country;
 cout<<" The name of the country is "<<country;
}
தவளியீடு:

Enter country the name: INDIA
The country name is INDIA

//குறியுரு அணி்ய விைககும் நிரல்

ததைோடகக மதிபபிருததைல்

 குறியுறு அணி்ய அறிவிககும் ந்ோநதை அதைறகு ததைோடககமதிபபு இருததைலோம். அதைன் ததைோடரியல் 
கீநே தகோடுககப்ட்டுள்ைது. 

char arrayName[size]={ list of characters separated by comma } ;

எடுததுககோட்டு

char country[6]=”INDIA”;

 நமநல தகோடுககப்ட்டுள்ை எடுததுககோட்டில் “ INDIA” என்்ற ேரமோனது 5 எழுததுகக்ை 
தகோண்டுள்ைைது. இது country என்்ற அணியில் ததைோடகக மதிப்ோக இருததைப்டுகி்றது. உ்ரயோனது 
இரட்்ட  நமறநகோள் குறிகளுககுள் தகோடுககப்ட நவண்டும். 
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்டம் 12.3 –ல் நி்னவக ஒதுககீடு

 நமறகண்ட எடுததுககோட்டில் ஒவதவோரு குறியுருவும் நி்னவகததில் ஒரு ்்ட் எடுததுகதகோள்ளும். 
ேரததின் இறுதியில், நிரல்த்யரபபி தைோனோகநவ ஒரு தவறறு குறியுரு்வ அதைன் இறுதியில் 
இ்ணததுகதகோள்ளும்.

 C++  தமோழியில் குறியுரு அணிககு ததைோடகக மதிப்் இருததுவதைறகோன ்ல வழிகள் கீநே 
தகோடுககப்ட்டுள்ைது.

char country[6]={‘I’, ‘N’,’D’,’I’,’A’,’\0’};

char country[]=”INDIA”;

char country[]={‘I’, ‘N’, ‘D’, ‘I’, ‘A’, ‘\0’};

 அணியின் அைவு தவளிப்்டயோக அறிவிககப்டவில்்லதயனில் நிரல்த்யரபபி தைோமோகநவ அதைன் 
அை்வ அணியின் உறுபபுகளின் எண்ணிக்கககு ஏற் நிரணயிககும்.

 ேரததிறகு ததைோடகக மதிபபிருததும் ந்ோது   அ்னதது உறுபபுகளுககும் ததைோடகக மதிபபு 
இருததைப்டவில்்லதயனில், மதிபபிருததைப்டோதை மீதைமுள்ை நி்னவக இடஙகளுககு தவறறு மதிப்ோனது 
(NULL) இருததைப்டும்.

எடுததுககோட்டு

char str[5]={'5','+','A'}; 

str[0]; ---> 5 

str[1]; ---> + 

str[2]; ---> A 

str[3]; ---> NULL 

str[4]; ---> NULL

 

குறிபபு
ேரஙகளின் உறுபபுகளுககு ததைோடகக 

மதிபபிருததும்ந்ோது, அதைன் அைவிறகு 

அதிகமோக மதிபபுக்ை இருததைககூடோது.

எடுததுக கோட்டு

char str[2]=]'5','+','A','B']; // தைவ்றோனது

 நமநல தகோடுககப்ட்டுள்ை எடுததுககோட்டில்,  நிரல்த்யரபபி “Initialize string for array of chars 
is too long” என்்ற பி்ே அறிக்க்ய தவளியிடும்.
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#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
 int i, j, len, flag =1;
 char a [20];
 cout<<"Enter a string:";
 cin>>a;
 for(len=0;a[len]!='\0';++len)
 for(!=0,j=len-1;i<len/2;++i,--j)
 { 
 if(a[j]!=a[i])
   flag=0;
 }
 if(flag==1)
  cout<<"\n The String is palindrome";
 else
  cout<<"\n The String is not palindrome";
 return 0;
}
தவளியீடு:

 Enter a string : madam
 The String is palindrome

தகோடுககப்டும் தேோல்லோனது palindrome தேோல்லோ என நேோதிகக C++ நிரல் எழுதுதைல்.

12.3 இரு ்ரிமோண அணி

 இரு ் ரிமோண அணி என்்து ஒநர தைரவினத்தை ேோரநதை உறுபபுகளின் ததைோகுதியோகும். நமலும் இ்வ 
குறிபபிட்ட எண்ணிக்கயிலோன வரி்ே மற்றம் த�டுவரி்ேயில் நேமிககப்டும்.எடுததுககோட்டோக mxn 
அணிகநகோ்வயில் m என்்து வரி்ேயின் எண்ணிக்கயும், n என்்து த�டுவரி்ேயின் எண்ணிக்கயும் 
ஆகும் இது ்டம் 12.4- ல் கோட்டப்ட்டுள்ைது. int arr [ 3] [3];

arr[0] [0] arr[0] [1] arr[0] [3]

arr[1] [0] arr[1] [1] arr[1] [2]

arr[2] [0] arr[2] [1] arr[2] [2]

arr என்்ற அணி 3 வரி்ேகள் மறறும் 3 த�டுவரி்ேகளுடன் 

கருதது ரீதியோன அணி வடிவததில் ்ோரககப்டுகி்றது. 

கீதேோட்டு 0 arr [0][0] என்்து முதைல் உறுப்் குறிககின்்றது.

2D அணியின் கருதது வடிவ நி்னவக குறிபபீடு

த�டுவரி்ே கீதேோட்டு

வ
ரி

்
ே

 கீ
தே

ோட்
டு

்டம் 12.4
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12.3.1 இரு ்ரிமோண அணியின் அறிவிபபு:

இரு ்ரிமோண அணி்ய அறிவிப்தைறகோன ததைோடரியல்

data-type array- name [row size] [col-size];
 நமநல குறிபபிடப்ட்டுள்ை அறிவிபபில் data type என்்து C++ தமோழியில் உள்ை தைகுதிவோய்நதை 
ஏநதைனும் ஒரு தைரவினத்தை குறிககும். Array-name என்்து 2D அணியின் த்யர, row size என்்து 
வரி்ேகளின் எண்ணிக்க்யயும், col-size என்்து த�டுவரி்ேகளின் எண்ணிக்க்யயும் குறிககும்.

எடுததுககோட்டு

int A [3] [4];
 நமநல குறிபபிடப்ட்டுள்ை எடுததுககோட்டில் A என்்ற இரு ்ரிமோண அணியோனது 3 வரி்ேகள் 
மறறும் 4 த�டுவரி்ேக்ை தகோண்டுள்ை அணியோகும். இது  அதிக்ட்ேமோக 12 உறுபபுக்ை ஏறகும்.

குறிபபு
ேரஙகளின் உறுபபுகளுககு ததைோடகக 

மதிபபிருததும்ந்ோது, அதைன் அைவிறகு 

அதிகமோக மதிபபுக்ை இருததைககூடோது.

int A[3] [3];
float x [2] [3];
char name [5] [20];
12.3.2 இரு ்ரிமோண அணிககு ததைோடகக மதிபபிறுததைல்

 இரு ்ரிமோண அணி்ய அறிவிககும் ந்ோநதை அதைறகு ஒன்றுககு நமற்ட்ட வழிகளில் ததைோடகக 
மதிபபிருததைலோம்.

எடுததுககோட்டோக,

int matrix[][3]={

{10,20,30},// row 0

{40,50,60},// row 1

{70,80,90},// row 2

{100,110,120}// row 3

};

12.3.3  இரு ்ரிமோண அணி்ய அணுகுதைல்

 இரு்ரிமோண அணியில் ஒரு உறுப்் அணுகுவதைறகு இரண்டு சுட்டு மதிபபுக்ை ்யன்்டுததை 
நவண்டும். இதில் முதைல் சுட்டு வரி்ேயின் மதிப்்யும் இரண்டோவது சுட்டு த�டுவரி்ேயின் மதிப்்யும் 
குறிககும்.

matrix [0] [0] =10; // முதைல் வரி்ேயில் உள்ை முதைல் உறுபபிறகு 10  என்்ற மதிபபிருததும்.

matrix [0] [ 1] =20; // முதைல் வரி்ேயில் உள்ை இரண்டோவது உறுபபிறகு 20 என்்ற மதிபபிருததும்

matrix [1] [ 2] =60; // இரண்டோம் வரி்ேயில் உள்ை மூன்்றோம் உறுபபிறகு 60 என்்ற மதிபபிருததும்

matrix [3] [0] =100; // முதைல்  வரி்ேயில் உள்ை �ோன்கோம் உறுபபிறகு 100 என்்ற மதிபபிருததும்.

இரு அணிகநகோ்வகளில் கூட்டுதததைோ்க்ய கணககிட நதை்வயோன நிரல்
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#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
int main()
{
int row, col, m1[10][10], m2[10][10], sum[10][10];
cout<<"Enter the number of rows : ";
cin>>row;
cout<<"Enter the number of columns : ";
cin>>col;
cout<< "Enter the elements of first 1st matrix: "<<endl;
for (int i = 0;i<row;i++ ) {
for (int j = 0;j <col;j++ ) {
cin>>m1[i][j];
}
}
cout<< "Enter the elements of second 2nd matrix: "<<endl;
for (int i = 0;i<row;i++ ) {
for (int j = 0;j <col;j++ ) {
cin>>m2[i][j];
}
}
cout<< "Enter the elements of second 2nd matrix: "<<endl;
for (int i = 0;i<row;i++ ) {
for (int j = 0;j<col;j++ ) {

இரண்டு அணிக்ை கூட்டுவதைறகோன சி ++ நிரல் எழுதுதைல்

cin>>m2[i][j];
}
}
cout<<"Output: "<<endl;
for (int i = 0;i<row;i++ ) {
for (int j = 0;j<col;j++ )
{
sum[i][j]=m1[i][j]+m2[i][j];
cout<<sum[i][j]<<" ";
}
cout<<endl<<endl;
}
getch();
return 0;
}

Chapter 12.indd   216 4/19/2020   4:16:28 PM



216 217

Enter the number of rows :   2
Enter the number of column : 2
Enter the elements of first 1st matrix:
1
1
1
1
Enter the elements of first 1st matrix:
1
1
1
1
Output:
2   2
2   2

12.3.4 இரு ்ரிமோண அணியின் நி்னவக 
ஒதுககீடு

 த்ோதுவோக இரு ்ரிமோண அணி்ய ஒரு 
அணிகநகோ்வயோக கோட்டலோம். இரு ்ரிமோண 
அணியின் கருதது வடிவ ்டம் கீநே 
தகோடுககப்ட்டுள்ைது.

int A[4][3];

A[0][0] A[0][1] A[0][2]

A[1][0] A[1][1] A[1][2]

A[2][0] A[2][1] A[2][2]

A[3][0] A[3][1] A[3][2]

 நமநல தகோடுககப்ட்டுள்ை 
எடுததுககோட்டில் A என்்ற இரு ்ரிமோண 

அணியோனது 4 வரி்ேகள் மறறும் 3 த�டு 
வரி்ேக்ை தகோண்டுள்ைது. ஒரு ்ரிமோண 
அணி்ய ந்ோல, இரு ்ரிமோண அணி 
உறுபபுகளும் நி்னவகததில் ததைோடரச்சியோகநவ 
நேமிககப்ட்டிருககும். இரு வ்ககளில் இரு 
்ரிமோண அணியின் நி்னவக ஒதுககீட்்ட 
குறிபபிடலோம். அ்வ:

 வரி்ே முதைன்்ம தகோண்டு அணுகுதைல் 
(Row Major order)
 த�டுவரி்ே முதைன்்ம தகோண்டு 
அணுகுதைல் (Column Major Order)
எடுததுககோட்டு

 int A[4][3] ={ {8,6,5}, 
{2,1,9},{3,6,4},{4,3,2}};
வரி்ே்ய முதைன்்மயோக தகோண்டு அணுகுதைல்

 வரி்ே்ய முதைன்்மயோக தகோண்டு 
அணுகுதைல் மு்்றயில் அ்னதது உறுபபுகளும் 
ஒவதவோரு  வரி்ேயோக நி்னவக இடததில் 
ததைோடரச்சியோக நேமிககப்ட்டிருககும். அதைோவது 
முதைல் வரி்ேயில் எல்லோ உறுபபுகளும் முதைலில் 
நேமிககப்ட்ட பின்பு அடுதது இரண்டோவது 
வரி்ேயின் எல்லோ உறுபபுகளும் நேமிககப்டும் 
அநதைந்ோன்று அ்னதது வரி்ேயின் 
உறுபபுகளும் நேமிககப்டும். வரி்ே 
முதைன்்மயோக தகோண்டு அணுகுதைல் மு்்றயில் 
நி்னவக ஒதுககீட்டு மு்்ற்ய கீநே கோணலோம்.

8 6 5 2 1 9 3 6 4 4 3 2

1000   1004 1008  1012   1016   1020  1024  1028  1032   1036  1040 1044

   வரி்ே 0        வரி்ே 1         வரி்ே 2       வரி்ே 3

த�டுவரி்ே்ய முதைன்்மயோக தகோண்டு அணுகுதைல்
 த�டுவரி்ே்ய முதைன்்மயோக தகோண்டு அணுகுதைல் மு்்றயில் அ்னதது உறுபபுகளும் ஒவதவோரு  
த�டுவரி்ேயோக நி்னவக இடததில் ததைோடரச்சியோக நேமிககப்ட்டிருககும். அதைோவது முதைல் த�டுவரி்ேயின் 
எல்லோ உறுபபுகளும் முதைலில் நேமிககப்ட்ட பின்பு அடுதது இரண்டோவது த�டுவரி்ேயின் எல்லோ 
உறுபபுகளும் நேமிககப்ட்டும் அநதைந்ோன்று அ்னதது த�டுவரி்ேயின் உறுபபுகளும் நேமிககப்டும். 
த�டுவரி்ே்ய முதைன்்மயோக தகோண்டு அணுகுதைல் மு்்றயில் நி்னவக ஒதுககீட்டு மு்்ற்ய கீநே 
கோணலோம்.

8 2 3 4 6 1 6 3 5 9 4 2

1000   1004 1008  1012   1016   1020  1024  1028  1032   1036  1040 1044

Col 0    Col 1    Col 2
12.4 ேரஙகளின் அணி

 ேரஙகளின் அணி என்்து ஒரு இரு ்ரிமோண குறியுரு அணியோகும். அணி வ்ரயறுபபில் உள்ை 
முதைல் சுட்தடண் (வரி்ே) ேரஙகளின் எண்ணிக்க்யக குறிககும். இரண்டோவது சுட்தடண் (த�டுவரி்ே) 
ேரஙகளின் உச்ே அைவு நீைத்தைக குறிககும். த்ோதுவோக, ேரஙகளின் அணி்ய அறிவிககும் ந்ோநதை 
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ஒவதவோரு ேரததின் இறுதியிலும் தவறறுக 
குறியுரு்வ இ்ணப்தைறகு இடமளிககும் 
வ்கயில் அறிவிககப்டல் நவண்டும். 
எடுததுககோட்டோக கீநே உள்ை இரு ்ரிமோண 
அணி்ய அறிவிததை்ல கோண்ந்ோம்.
 char Name[6][10];
 நமறகண்ட அறிவிபபுக கூறறில் இரு 
்ரிமோண அணியில்  இரண்டு சுட்டுகள் உள்ைது. 
அ்வ வரி்ேயின் அை்வயும் மறறும் 
த�டுவரி்ேயின் அை்வயும் குறிககின்்றது. 
அதைோவது 6 என்்து வரி்ேகளின் எண்ணிக்கயும் 
மறறும் 10 என்்து த�டுவரி்ேகளின் 

எண்ணிக்கயும் குறிககும்.
12.4.1 ததைோடககமதிபபிருததுதைல்
எடுததுககோட்டோக,
char Name[6][10] = {"Mr. Bean", "Mr.Bush", "N
icole", "Kidman", "Arnold", "Jodie"};
 நமறகண்ட எடுததுககோட்டில்  இரு 
்ரிமோண அணி 6 ேரஙகளுடன் ததைோடகக 
மதிபபிருததைப்ட்டுள்ைது. இதில் ஒவதவோரு 
ேரததின் உச்ே குறியுறு அைவின் மதிபபு 9 ஆகும்.
 இரு ்ரிமோண அணியின் நி்னவக 
ஒதுககீடு மறறும் தகோடுககப்ட்ட அ்னதது 
ேரஙகளும் ததைோடரச்சியோன இடஙகளில் 
நேமிககப்ட்டிருப்்தை கீநே கோணலோம்.

r 0 2 3 4 5 6 7 8 9
o 0 M r . B e a n \0
w 1 M r . B e s n \0
s 2 N i c o l e \0

3 K i d m a n \0
4 A r n o l d \0
5 J o d i e \0

த�டுவரி்ே

Name [5][4]

Name [2][2]

முதைல் சுட்டு

இரண்டோம் சுட்டு

Name [row] [column] = Name [0] [0]

Name [3][5]

#include<iostream>
using namespace std;
int main( )
{
 // initialize 2d array
 char colour [4][10]={"Blue","Red","Orange",
       "yellow"};
 
 // printing strings stored in 2d array
 for (int i=0;  i <4; i++)
 cout  <<  colour [i] << "\n"; 
}
Output:
 Blue
 Red
 Orange
 Yellow

இரு ்ரிமோண குறியுரு அணி்ய ்யன்்டுததி ேரஙகளின் அணி்ய நேமிததைல்
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12.5 கட்டுருககள் அறிமுகம்

 தவவநவறு வ்கயோன தைரவு இனஙக்ை தகோண்ட ் யனர வ்ரயறுககும் தைரவினம் கட்டுரு எனப்டும்.  
இது ் ல்நவறு வ்கயோன தைரவு இனஙகளுடன் கூடிய மோறிக்ை ஒநர ததைோகுதிககுள் ஒன்றி்ணததுள்ைது. 

12.5.1.  கட்டுருககளின் ந�ோககம்

 ஒநர மோதிரியோன தைரவு வ்கக்ை ேோரநதை ஒன்றுககு நமற்ட்ட மோறிகள் நதை்வப்டும் ந்ோது  
அவற்்றக குறிகக அணிகள் ்யன்்டுததைப்டுகி்றது. தவவநவறு தைரவு வ்க ேோரநதை உறுபபுகைோக 
இருநதைோல் அணிக்ை ்யன்்டுததை இயலோது. ஒன்றுககு நமற்ட்ட மோறிக்ை ்யன்்டுததினோல் அ்வ 
நி்னவகததில் நேமிககப்டும் ந்ோது ஒன்றுகதகோன்று அருகோ்மயோன இடஙகளில் இருககோது. இதைனோல் 
நதைடும் ந்ோது நதைடலுககோன ந�ரம் அதிகரிககி்றது. தவவநவறு தைரவு வ்க்ய ேோரநதை தைரவு உறுபபுக்ை 
ஒநர ததைோகுதியில்  அறிவிதது, அ்வகளுககு நி்னவகததில் அருகருநக இடம் ஒதுகக கட்டுரு உதைவுகி்றது. 

12.5.2  கட்டுருகக்ை அறிவிததைல் மறறும் வ்ரயறுததைல் 

 struct என்்து C++ தமோழியின் சி்றபபு தேோல். இது ஒரு கட்டுரு்வ அறிவிகக ்யன்்டுகி்றது. ஒரு 
கட்டுரு்வ உருவோககுவதைறகோன ததைோடரியல் கீநே தகோடுககப்டடுள்ைது.

struct structure_name {
  data type member_name1;

  data type member_name2;  
கட்டுரு வ்ரயறுபபுடன் அறிவிககப்ட்டுள்ை 
த்ோருள்கள் உலகலோவிய (gopal objects) 
த்ோருள்கள் என்று அ்ேககப்டும். } reference_name;

 கட்டுரு தைரவினத்தை அறிவிககும் ந்ோநதை அதில் ந�ரடியோக மோறிக்ை உருவோககுதைல் என்்து 
விருப் நதைரவு ஆகும்.

எ-கோ:

struct Student     

கட்டுருவில் உள்ை அ்னதது மோறிகளும் 
(members) தைோன்மவோக public 
அனுகியல்்் ேோரநதுள்ைன.

{
 long rollno;
 int age;
 float weight;
} ;
 நமறகண்ட கட்டுரு அறிவிபபில் rollno, age, weight மூன்று மோறிகள் அறிவிககப்ட்டுள்ைன. 
கட்டுருககளில் அறிவிககப்டும் இநதை மோறிகள் உறுபபினரகள் (Members) என்று அ்ேககப்டுகின்்றது. 
student என்்ற கட்டுரு தைரவினத்தை ்யன்்டுததுவதைறகு அதில் மோறிக்ை அறிவிததைல் நவண்டும். student 
என்்ற கட்டுரு தைரவினததில் மோறிக்ை அறிவிததைலும் அதைறகோன நி்னவக ஒதுககீடும் ்டம் 12.5 ல் 
கோட்டப்ட்டுள்ைது. 

Rollno Age weight

4 ்்ட்டுககள் 4 ்்ட்டுககள்2 ்்ட்டுககள்

்டம் 12.5 நி்னவக ஒதுககீடு

struct student balu; // மோணவர என்்ற கட்டுரு தைரவினததில் மோறி்ய அறிவிததைல் 
 student என்்ற தைரவினததில் balu என்்ற மோறியோனது அறிவிககப்ட்டுள்ைது. ேோதைோரண மோறிக்ை 
கட்டுரு தைரவின மோறிகளும் தைஙகளுககுரிய நி்னவக ஒதுககீட்்ட தைோஙகநை நமறதகோள்கின்்றன. இதில் 
ஒன்றுககும் நமற்ட்ட மோறிக்ை ஒநர கட்டுரு வ்கயில் வ்ரயறுகக முடியும்.

உதைரோணமோக Balu மறறும்  Frank - என்்ற இரண்டு மோறிக்ை  கட்டுரு தைரவு வ்கயின் த்ோருள்கைோக கீழ் 
வருமோறு அறிவிகக முடியும். 
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struct Student
{
long rollno;
int age;
float weight;
}balu, frank;
12.5.3 கட்டுரு உறுபபுக்ை அணுகுதைல் 

 student என்்ற கட்டுரு தைரவினததில்  இரண்டு த்ோருள்க்ை அறிவிததைவுடன் அவறிறகோன தைரவு 
உறுபபுக்ை ந�ரடியோக அணுகலோம். த்ோருைோனது தைரவு உறுபபுக்ை அணுகுவதைறகு, த்ோருளின் 
த்யர மறறும் இரண்டு த்ோருள்க்ை அறிவிததைவுடன்  உறுபபினரின் த்யருககு இ்டயில் ஒரு புள்ளி (.) 
்யன்்டுததைப்டுகி்றது.எடுததுககோட்டோக மோணவர கட்டுரு அதைன் உறுபபுக்ை பின்வருமோறு அணுகலோம்: 

balu.rollno
balu.age
balu.weight
frank.rollno
frank.age
frank.weight
 தைரவு உறுப்ோனது கட்டுறு வ்கயோக இருநதைோல் → உறுபபுக்ை  அணுகப்யன்்டுகி்றது. name 
என்்து student கட்டுருவின் குறியுரு சுட்டு (Char *name) என அறிவிககப்ட்டோல் student→  name 
என்்தைன் மூலம் அ்தை அணுக முடியும்.

த்யரற்ற கட்டுருககள்

த்யர (அ) குறிபபு தேோல் இல்லோதை ஒரு கட்டுரு 

த்யரற்ற கட்டுரு எனப்டும்

struct
{
    long rollno;
    int age;
    float weight;
} student;
 student என்்து நமநல உள்ை கட்டுருவிறகு 

குறிபபு த்யரோக குறிபபிடப்ட்டுள்ைது. நமலும் 

அதைன் உறுபபுக்ை  student.rollno, student.
age மறறும் student.weight என அணுக 

முடியும்.

12.5.4 கட்டுரு உறுபபுகளுககு ததைோடகக மதிபபிருததைல் (Initializing Structure elements)
 மோறிகளுககு மதிபபுகள் இருததைப்டுவ்தை ந்ோன்ந்ற கட்டுரு உறுபபுகளுககும் மதிபபு  இருததைப்டும்.

(எ-கோ) 

 balu.rollno= “702016”;
 balu.age= 18;
 balu.weight= 48.5;
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அணிகளுககு மதிபபு இருததைப்டுவ்தை ந்ோன்ந்ற 
இதைறகும் ந�ரடியோக மதிபபுக்ை இருததைலோம்;

balu={702016, 18, 48.5};
12.5.5 கட்டுருககளுககு மதிபபிருததுதைல் 
(Structure Assignments):
 ஒவதவோரு உறுபபிறகும் தைனிததைனியோக 
மதிபபுக்ை இருததுவதைறகு ்திலோக கட்டுருவின் 
உறுபபுகளுககு ந�ரடியோக மதிபபிருததைலோம்.

எடுததுககோட்டோக  மநகஷ் மறறும் பிரவிண் 
இருவரும் ஒநர வயது, உயரம் மறறும் எ்ட 
உ்டயவரகைோக இருநதைோல் மநகஷின் மதிபபுகள் 
முழுவ்தையும் பிரவீனுககு �கதலடுகக முடியும்.

struct Student
{       

இரண்டு கட்டுரு மோறிகள் (அ) த்ோருள்கள் 
ஒநர வ்கயோக இருநதைோல் மட்டுநம கட்டுரு 
மதிபபிருததுதை்ல தேய்ய இயலும்.

 int  age;
 float height, weight;
}mahesh;
மநகஷின் வயது, உயரம் மறறும் எ்டகள் மு்்றநய 
17, 164.5 மறறும் 52.5 ஆகும்.
கீழ்கோணும் கூறறு அதைறகோன மதிபபுக்ை 
இ ரு த து ம் .

mahesh = {17, 164.5, 52.5};
praveen =mahesh;
நமறகண்ட கூற்றோனது praveen என்்ற த்ோருளின் 
தைரவு உறுபபுகளுககும் அநதை வயது, உயரம் மறறும் 
எ்ட மதிபபுக்ை இருததும்.

எடுததுககோட்டுகள்:

#include <iostream>
using namespace std;
struct Student
{ 
int  age;
 float height, weight;
} mahesh;
void main( )
{
 cout<< “ Enter the age:”<<endl;
 cin>>mahesh.age;
 cout<< “Enter the height:”<<endl;
 cin>>mahesh.height;
 cout<< “Enter the weight:”<<endl;
 cin>>mahesh.weight;
 cout<< “The values entered  for Age, height and weight are”<<endl;
 cout<<mahesh.age<< “\t”<<mahesh.height<< “\t”<<Mahesh.weight;
}
தவளியீடு:
 Enter the age:
 18
 Enter the height:
 160.5
 Enter the weight:
 46.5
 The values entered  for Age, height and weight are
 18 160.5  46.5

பின்வரும் c++ நிரல் மோணவரகளின் தைகவல்க்ை உள்ளீடோக வி்ேப்ல்கயின் மூலம் த்றறு 

மறறும் அ்தைத தி்ரயில் கோட்டுகி்றது.
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• கட்டுரு என்்து ்ல்நவறு வ்கயோன 

தைரவின உறுபபுக்ைக தகோண்ட ்யனரோல் 

வ்ரயறுககப்ட்ட தைரவினம் ஆகும்.

• கட்டுரு்வ வ்ரயறுகக struct என்னும் சி்றபபு 

தேோல் ்யன்்டுததைப்டுகி்றது. 

• கட்டுரு உறுபபுக்ை குறிபபிட த்ோருளின் 

த்யர மறறும் உறுபபினரின் த்யருககு 

இ்டயில் ஒரு புள்ளி (.) இயககி (Dot 
Operator) ்யன்்டுததைப்டுகி்றது.

• த்யர அல்லது குறிபபு தேோல் இல்லோதை ஒரு 

கட்டுரு த்யரற்ற கட்டுரு எனப்டும். 

• தைனியோன மதிபபிருதது கூறறுக்ை 

்யன்்டுததி கட்டுரு உறுபபுக்ை ததைோடஙகி 

்வககலோம். (அ) மதிபபுக்ை அ்டபபு 

குறிகளுககுள் தைநது அறிவிககும் ந�ரததிலும் 

ததைோடஙகி ்வகக முடியும்.

• ஒரு கட்டுரு்வ மறத்றோரு கட்டுருவினுள் 

அறிவிப்நதை பின்னலோன கட்டுரு எனப்டும்.

• இரண்டு த்ோருள்களும் ஒநர கட்டுரு 

வ்கயோக இருககும் ந்ோது மட்டுநம  ஒரு 

கட்டுரு த்ோரு்ை மறத்றோரு கட்டுருககுள் 

இ ரு த தை ல ோ ம் .

• ஒரு கட்டுருவோனது அணி்ய அதைன் உறுபபு 

கூறுகைோக தகோண்டிருககலோம்.

• கட்டுரு மோறி அல்லது த்ோருளுககும் 

அணிக்ை உருவோகக முடியும்.

நி்னவில் தகோள்க

ஆய்வு அறிக்க

1. 10 மோணவரகளின் மதிபத்ண்க்ை உள்ளீடோக த்றறு அவறறின் ேரோேரி அவறறுள் அதிகமோன 
மதிபத்ண் மறறும் கு்்றவோன  மதிபத்ண்க்ை கோண ஒரு நிர்ல எழுதுக.

மதிபபீடு

்குதி அ
I  ேரியோன வி்ட ்ய நதைரவு தேய்யவும் :

1. இவறறுள் எது ஒநர தைரவினத்தைச் நேரநதை மோறிகளின் திரட்டு மறறும் அ்னதது 
உறுபபுக்ையும் ஒநர த்ோதுப த்யரோல் குறிபபிட இயலும்?

 அ) int   ஆ) float இ) Array  ஈ) class

2. int age[]={6,90,20,18,2}; இநதை அணியில் எததை்ன உறுபபுகள் உள்ைன?

 அ) 2  ஆ) 5  இ) 6  ஈ) 4

3. cin>>n[3]; இநதை கூறறு எநதை உறுபபில் மதிப்் உள்ளீடும்?

 அ) 2  ஆ) 3  இ) 4   ஈ) 5 

4. ேரஙகள் தைோன்மவோக இவறறுள் எநதை குறியுருவுடன் முடிவ்டயும்?

 அ) \0  ஆ) \t  இ) \n   ஈ) \b
5. கட்டுரு வ்ரய்்ற எநதை தேயறகுறியுடன் முடிவ்டதைல் நவண்டும்?

 (அ)  :  (ஆ) }  (இ)  ;  (ஈ) ::

Chapter 12.indd   222 4/19/2020   4:16:28 PM



222 223

6. கட்டுருகக்ை அறிவிககும் ந்ோது என்ன ஏற்டும்?

 (அ) அது எநதை நி்னவகத்தையும் ஒதுககோது

 (ஆ) அது நி்னவகத்தை ஒதுககும் 

 (இ) அது அறிவிககும் மறறும் ததைோடஙகும்

 (ஈ)  அது அறிவிகக மட்டும் தேய்யும்

7. ஒரு கட்டுரு அறிவிபபு கீழ்கண்டவோறு தகோடுககப்ட்டுள்ைது.

          struct Time 
     {

 int hours;
 int minutes;
 int seconds;
 }t;
நமநல உள்ை அறிவிபபில் seconds என்்ற கட்டுரு மோறி்ய பின் வருவனவறறுள் எது குறிககி்றது?

 அ) Time.seconds (ஆ)  Time::seconds  (இ)seconds     (ஈ) t. seconds

8. கீழ்கண்டவறறுள் எ்வ ேரியோன கட்டுரு வ்ரய்்ற?

 (அ) struct {int num;}  (ஆ) struct sum {int num;}

 (இ) struct sum int sum; (ஈ)struct sum {int num;};

9. ஒரு கட்டுரு வ்ரய்்ற கீநே தகோடுககப்ட்டுள்ைது.

struct employee
    {
intempno;
charename[10];
}e[5];

 நமறகண்ட அறிவிபபுக்ை ்யன்்டுததும் ந்ோது இதில் எது ேரியோன கூறறு?

 (அ) cout<<e[0].empno<<e[0].ename; (ஆ)  cout<<e[0].empno<<ename;

 (இ)cout<<e[0]->empno<<e[0]->ename; (ஈ) cout<<e.empno<<e.ename;

10. கட்டுரு உறுபபுக்ை அணுகும் ந்ோது புள்ளி தேயறகுறியின் வலது பு்றமுள்ை குறிபத்யரின் த்யர

 (அ) கட்டுறு மோறி   structure variable     (ஆ) கட்டுறு த்யர

 (இ) கட்டுறு உறுபபு    (ஈ) கட்டுறு தேயறகூறு

்குதி– ஆ 

II குறுவினோககள் (2 மதிபத்ண்கள்)
1. அணியில் ்யணிததைல் என்்றோல் என்ன?
2. ேரஙகள் என்்றோல் என்ன?
3. இரு ்ரிமோண அணி்ய அறிவிககும் ததைோடரிய்ல எழுதுக.
4. வ்ரயறு-கட்டுரு. அதைன் ்யன் என்ன?
5. பின்வரும் கட்டுரு வ்ரய்்றயில் பி்ே என்ன?
 struct   employee{ inteno;charename[20];char dept;}

 Employee e1,e2;
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்குதி– இ
III சிறுவினோககள் (3 மதிபத்ண்கள்) 
1. அணி என்்றோல் என்ன ? அதைன் வ்கக்ை எழுதுக.
2. ேரஙகளின் அணி்யப ்றறி சிறுகுறிபபு எழுதுக.
3.  பின்வரும் குறிமு்்றயோனது S என்்ற எழுததில் ததைோடஙகும் த்ய்ரகதகோண்ட அ்னதது 

மோணவரகளின் தமோததை மதிபத்ண்களின் கூட்டு ததைோ்க்ய கணககிட்டு தி்ரயில் கோட்டுகி்றது. 
இதைறகு நதை்வயோன விடு்ட்ட கூறறுக்ை நிரப்வும்.

 struct student {intexamno,lang,eng,phy,che,mat,csc,total;char name[15];};
 int main()
 {
 student s[20];
 for(int i=0;i<20;i++)
{
 ……………………..  //accept student details
 }
 for(int i=0;i<20;i++)
 {
 ……………………..  // “S” என்்ற எழுததுடன் ததைோடஙகும் த்ய்ர ேரி்ோரககவும்
 …………………….   // ேரி்ோரததை த்ய்ர தி்ரயில் கோட்டவும்.
 }
 return 0;
 }
4. ஒரு கட்டுருவின் உறுபபுக்ை எவவோறு அணுக முடியும்? எடுததுககோட்டு தைருக.
5. த்யரற்ற கட்டுரு என்்றோல் என்ன?  எடுததுககோட்டு  தைருக.

்குதி – ஈ

IV த்ருவினோககள் (5 மதிபத்ண்கள்)
1. இரண்டு அணிகநகோ்வகளில் உள்ை மதிபபுகளின் விததியோேம்  கண்டறிய நிர்ல எழுதுக.

2.  பின்வரும் கட்டுரு வ்ரய்்ற்ய ்யன்்டுததி இரண்டு தூரஙக்ை (distance) கூட்டுவதைறகோன   
c++ நிர்ல எழுதுக.

 struct Distance{

 int feet;

 float inch;

 }d1 , d2, sum;

3. பின்வரும் c++ நிரலின் தவளியீட்்ட எழுதுக.

 #include<iostream>
 #include<stdio>
 #include <string>
 #include<conio>
 using namespace std;
 struct books {
 char name[20], author[20];
 } a[50];
 int main()
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 {
 clrscr();
 cout<< "Details of Book No " << 1 << "\n";
 cout<< "------------------------\n";
 cout<< "Book Name :"<<strcpy(a[0].name,"Programming  ")<<endl;
 cout<< "Book Author :"<<strcpy(a[0].author,"Dromy")<<endl;
 cout<< "\nDetails of Book No " << 2 << "\n";
 cout<< "------------------------\n";
 cout<< "Book Name :"<<strcpy(a[1].name,"C++programming" )<<endl;
 cout<< "Book Author :"<<strcpy(a[1].author,"BjarneStroustrup ")<<endl;
 cout<<"\n\n";
 cout<< "================================================\n";
 cout<< " S.No\t| Book Name\t|author\n";
 cout<< "=====================================================";
 for (int i = 0; i < 2; i++) {
  cout<< "\n  " << i + 1 << "\t|" << a[i].name << "\t| " << a[i].author;
     }
 cout<< "\n=================================================";
 
 return 0;
 }
4.  பின்வரும் c++ நிரலின் தவளியீட்்ட எழுதுக.

 #include <iostream>
 #include <string>
 using namespace std;
 struct student
  {
   introll_no;
   char name[10];
   longphone_number;
  };
 
 int main(){
 student p1 = {1,"Brown",123443};
 student p2, p3;
 p2.roll_no = 2;
 strcpy(p2.name ,"Sam");
 p2.phone_number = 1234567822;
 p3.roll_no = 3;
 strcpy(p3.name,"Addy");
 p3.phone_number = 1234567844;
 cout<< "First Student" <<endl;
 cout<< "roll no : " << p1.roll_no <<endl;
 cout<< "name : " << p1.name <<endl;
 cout<< "phone no : " << p1.phone_number <<endl;
 cout<< "Second Student" <<endl;
 cout<< "roll no : " << p2.roll_no <<endl;
 cout<< "name : " << p2.name <<endl;
 cout<< "phone no : " << p2.phone_number <<endl;
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 cout<< "Third Student" <<endl;
 cout<< "roll no : " << p3.roll_no <<endl;
 cout<< "name : " << p3.name <<endl;
 cout<< "phone no : " << p3.phone_number <<endl;
 return 0;
}
5. பின்வரும் நிரலில் உள்ை பி்ேக்ை திருததுக.

 #include <istream.h>
 structPersonRec
 {
 charlastName[10];
 chaefirstName[10];
 int age;
 }
 PersonRecPeopleArrayType[10]; 
 voidLoadArray(PeopleRecpeop);
 void main()
 {
 PersonRecord people; 
 for (i = 0; i < 10; i++)
 {
 cout<<people.firstName<< ‘ ‘ <<people.lastName
 <<setw(10) <<people.age;
 }
 }
 LoadArray(PersonRecpeop)
 {
 for (int i = 0; i < 10; i++)
 {
 cout<< "Enter first name: ";
 cin<<peop[i].firstName;
 cout<< "Enter last name: ";
 cin>>peop[i].lastName;
 cout<< "Enter age: ";
 cin>> people[i].age;}

து்ண நூல்கள்:

(1) Object Oriented Programming with C++ (4th Edition), Dr. E. Balagurusamy, Mc.Graw Hills.
(2) The Complete Reference C++ (Forth Edition), Herbert Schildt.Mc.Graw Hills.
(3) Computer Science with C++ (A text book of CBSE XI and XII), SumitaArora, DhanpatRai& Co.
(4) The C++ Programming Language,BjarneStroustrup
(5) https://www.tutorialspoint.com
(6) http://www.cs.princeton.edu
(7) https://www.programiz.com
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இந்த போடத்்தப் படித்தபின்்னர் மோணவர்கள்.

• பபோருள் ந�ோககு நிரலோகக கருததுரு்வ 

பறறி  அறிநது பகோள்ளு்தல்.

• பெயல்மு்்ற, கூறுநி்ல மறறும் பபோருள் 

ந�ோககு நிரலோககம் இ்டநயயோ்ன 

நவறுப்போட்ட ப்தரிநதுக பகோள்ளு்தல்.

• பபோருள் ந�ோககு நிரலோககததின் �ன்்மகள், 

தீ்மகள் பறறி அறி்தல்.

13.1 அறிமுகம்

 இ்னககுழுககள் மறறும் பபோருள்கள் 

அடிப்ப்டயோகக பகோணட நிரல் அணுகு 

மு்்ற்ய விவரிகக பபோருள் ந�ோககு நிரலோகக 

கருததுரு உ்தவுகின்்ற்ன. பபோருள் ந�ோககு 

கருததியல், ்தரவு மறறும் பணபியல்புக்ைக 

பகோணட பபோருள்களின் ப்தோகுப்்ப  

பமன்பபோருைோக அ்மகக அனுமதிககி்றது. இது 

்தைர்வோக இ்ணககப்படட ்தரவு மறறும் 

பணபியல்புக்ைக பகோணட மரபுெோர் பெயறகூறு 

நிரலோககப் பயிறசிககு மோறுபடடது. 

1980 – களில் பபோருள் என்்ற பெோல் நிரலோகக 

பமோழிகளில் ப்தோடர்புபடுத்தப்படடது. 1990-களில்  

உருவோககப்படட பபரும்போலோ்ன பமோழிகள் 

பபோருள்ந�ோககு சி்றப்பியல்புக்ை பபறறுள்ை்ன. 

இந்த போடமோ்னது பபோருள் ந�ோககு நிரலோகக 

கருததியல்க்ை அறிமுகப்படுததுகி்றது.

13.2  நிரலோகக கருததியல்கள்

 கருததியல் என்பது நிரலின் 

நகோடபோடுக்ை ஒழுஙகுபடுததி அ்மத்தலோகும். 

இது ஒரு நிரலோகக அணுகுமு்்றயோகும். 

கணினி்யப் பயன்படுததி சிககல்க்ைத தீர்கக 

பல்நவறு அணுகுமு்்ற உள்ை்ன. அ்வ 

போடம் 13
அறிமுகம் – பபோருள்ந�ோககு நிரலோகக நுடபஙகள்

�்டமு்்ற நிரலோககம், கடடக நிரலோககம் மறறும் 

பபோருள்ந�ோககு நிரலோககம் ஆகும்.

13.2.1. �்டமு்்ற நிரலோககம் (Procedural 
programming)
 �்டமு்்ற நிரலோககம் என்பது 

கணிப்பபோறிககு கடட்ைகளின் படடியல்க்ைக 

பகோடுதது, ஒவபவோரு கடட்ைக்ையும் ஏந்தனும் 

ஒரு பெய்ல பெய்யுமோறு கூறுவ்தோகும். இது 

விதிமு்்றகளின் மீது அதிக கவ்னம் 

பெலுததுகி்றது. நவ்ல பெய்வ்தறகு அழுத்தம் 

பகோடுககி்றது.

• �்டமு்்ற நிரலின் முககிய சி்றப்பம்ெஙகள் 
(Important features)

• நிரலோ்னது, து்ண நிரல் கூறுகைோகநவோ  

அல்லது து்ண நிரல்கைோகநவோ 

கடட்மககப்படுகி்றது.

• அ்்னததுத ்தரவு உறுப்புகளும்  

முழு்தைோவிய்வ ஆகும்.

• சிறிய அைவிலோ்ன பமன்பபோருள் 

பயன்போடடிறகு பபோருத்தமோ்னது.

• நிரல் குறிமு்்றக்ைப் பரோமரித்தலும் 

நமம்படுத்தலும் கடி்னமோகும். ஒரு மோறியின் 

்தரவு வ்கக்ை மோற்ற நவணடுபமனில், 

அந்த ்தரவு வ்க்யப் பயன்படுததும் து்ண 

நிரல்கள் அ்்னததிறகும் அந்த ்தரவு வ்க 

மோற்றத்்த பெய்ய நவணடியது  அவசியமோகும். 

இது அதிக ந�ரத்்த எடுததுகபகோள்கி்றது.

எடுததுககோடடு:- FORTRAN மறறும் COBOL

13.2.2. கடடக நிரலோககம் (Modular 
programming)

 கடடக நிரலோககம் என்பது 

கணிப்பபோறிககு கடட்ைகளின் படடியல்க்ைக 

அலகுIV C++ பபோருள் ந�ோககு 
நிரலோகக பமோழி
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பகோடுதது, ஒவபவோரு கடட்ைக்ையும் ஏந்தனும் 

ஒரு பெய்ல பெய்யுமோறு கூறுகி்றது. ஆ்னோல் 

இந்த கருததியலோ்னது பல கூறுக்ைக 

பகோணடது. ஒவபவோரு கூறும் ப்தோடர்பு்டய 

பெயறகூறுகளின் அ்மப்போகும். ்தரவோ்னது 

பெயறகூறினுள் ம்்றககப்படுகி்றது கூறுக்ை 

மோறறிய்மப்ப்தன் மூலம் ்தரவின் சீர்மப்்ப 

மோற்ற முடியும். 

கூறுநி்ல நிரலின் சி்றப்பம்ெஙகள் (Important 
features of Modular programming)

• ்தர்வக கோடடிலும் ப�றிமு்்றககு 

முககியததுவம் பகோடுககி்றது.

• நிரலோ்னது ்தனித்தனி கூறுகைோகப் 

பிரிககப்படடுள்ைது.

• ஒவபவோரு பெோறகூறும் ஒன்றுகபகோன்று 

ெோர்பற்றது மறறும் ்தனித்த உள்ை்ம ்தர்வக 

பகோணடிருககும்.

• பெோறகூறுகள் ்த்னது பெோந்த ்தரவுகளின் மீது 

மடடுமல்லோமல் அனுப்பப்படும் பி்றத 

்தரவுக்ையும் பகோணடு பெயல்படுகி்றது.

எடுததுககோடடு : - Pascal மறறும் C

13.2.3. பபோருள் ந�ோககு நிரல் (Object oriented 
programming):-

 பபோருள் ந�ோககு நிரலோககக கருததியல் 

ப�றிமு்்றக்ைக கோடடிலும் ்தரவுககு 

முககியததுவம் பகோடுககி்றது. இது 

இ்னககுழுககள் மறறும் பபோருள்கள் மூலம் 

நிர்லச் பெயல்படுததுகி்றது.

இ்னககுழு (CLASS):

 C++ -ன் இ்னககுழு ஆ்னது ்தரவுக்ையும் 

அ்தறகு ப்தோடர்போ்ன பெயல்கூறுக்ையும் 

உ்்றபபோதியோககம் என்னும் கருததுரு்வ 

பயன்படுததி ஒரு ப்தோகுதிககுள் இ்ணககப்படடு 

உருவோககப்படுகி்றது. இ்னககுழு பய்னர் 

வ்ரயறுககும் ்தரவி்னமோகும். இ்னககுழுவோ்னது 

ஒநர மோதிரியோ்ன பபோருள்களின் குழு்வக 

குறிகக்றது. 

 பபோதுவோ்ன பணபுக்ையும் மறறும் 

உ்றவுநி்லக்ையும் பகிரக கூடிய பபோருள்க்ைக 

பகோணட குழு்வ வார்ப்புரு அல்லது 

செயல்திட்டம் என்று குறிககலோம்.

பபோருள்கள் (OBJECTS) 

 பபோருள் என்பது ப்தோடர்பு்டய 

பெயறகூறுகள், அச்பெயறகூறுகளுககோ்ன 

்தரவுகள் ஆகியவற்்றக பகோணட ஒரு 

குழுவோகும். பபோருைோ்னது பபோருள் ந�ோககு 

நிரலோககததின் அடிப்ப்ட அலகோகும். பபோதுவோக 

பபோருைோ்னது  இ்னககுழுவிலிருநது 

உருவோககப்படுகி்றது. இ்னககுழுவின் ெோன்றுரு 

ஆ்னது இ்வ இ்னககுழு மோறிகள் என்றும் 

அ்ைககப்படுகி்றது. 

 சில பண்பியல்புகள் மற்றும் தனி 
சிறப்பான செயல்பாடுகளையும் சகாண்்ட 
அள்டயாைம் காணததகு உருப்படி சபாருள் 
எனறளைககப்படுகிறது.
பபோருள்ந�ோககு நிரலோககததின் சி்றப்பம்ெஙகள் 

(Important features of Object oriented 
programming)

• ப�றிமு்்றக கோடடிலும் ்தரவுகநக 

முககியததுவம் பகோடுககி்றது.

• ்தரவு அருவமோககமோ்னது �்டமு்்ற 

அருவமோககததுடன் கூடு்தலோக 

அறிமுகப்படுத்தப்படடது.

• ்தரவு மறறும் அ்வ ப்தோடர்பு்டய 

பெயறகூறுகள் ஒரு ப்தோகுதிககுள் குழுவோக 

இருககும்.

• பெயல்படுத்தககூடிய ்தரவுக்ைக பகோணடு 

நிரல்கள் வடிவ்மககப்படுகி்றது.

• ஒநர மோதிரியோ்ன அல்லது நவறுபடட ்தரவு 

வ்ககளுககு உ்றவுநி்ல்ய ஏறபடுத்தலோம்.

எடுததுககோடடு - C++, Java, python, VB .Net 
நபோன்்ற்வ.

13.3. பபோருள் ந�ோககு நிரலோககததின் 
அடிப்ப்ட கருததுககள்

 �்டமு்்ற மறறும் கடடக நிரலோககததில் 

உள்ை பின்்ன்டவுக்ை நமம்படுத்த பபோருள் 

ந�ோககு நிரலோககம் உருவோககப்படடது. பபோருள் 

ந�ோககு நிரலோககம் ஆற்றல்மிகு வழியில் 

பமன்பபோருள்க்ை உருவோககு்தலில் பபோருள் 

ந�ோககு நிரலோககமோ்னது மிகவும் முககியமோ்னது 

என்று ஏறறுகபகோள்ைப்படடுள்ைது.
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 பபோருள் ந�ோககு நிரலோகக வழிமு்்ற 

பின்வருவ்னவற்்ற ஊககுவிககி்றது:

• கூறுநி்லயோககம் (Modularisation): 

நிரலோ்னது கூறுகைோக பிரிககப்படுகி்றது.

• பமன்பபோருள் மறுபய்னோககம் (Software re-
use): நிரலோ்னது ஏறக்னநவ உள்ை அல்லது 

புதிய கூறுக்ைக பகோணடு 

ப்தோகுககப்படுகி்றது.

பபோருள் ந�ோககு நிரலோககததின் சி்றப்பியல்புகள் 

• உ்்றபபோதியோககம் (Encapsulation)

• ்தரவு அருவமோககம் (Data Abstraction)
• கூறுநி்லயோககம் (Modularity)
• பல்லுருவோககம் (Polymorphism)
• மரபுரிமம் (Inheritance)
13.3.1 உ்்றபபோதியோககம்

 ்தரவுக்ையும் பெயறகூறுக்ையும் ஒரு 

பபோருள் என்னும் வ்ரய்்றககுள் ஒன்்றோகப் 

பி்ணதது்வககும் பெயல்நுடபம் 

உளறசபாதியாககம் எ்னப்படுகி்றது. இது 

அருவமோககத்்த பெயல்படுததுகி்றது.

 ்தரவு மோறிகள் மறறும் பெயறகூறுக்ை 

குழுவில் உள்ளி்ணத்தல் 

உ்்றபபோதியோககமோகும். இ்்த ்தரவு ம்்றப்பு 

என்றும் அ்ைககலோம்.

 குழுவின் மிகவும் முககிய அம்ெமோக 

உ்்றபபோதியோககமுள்ைது.  ்தர்வ 

பவளியிலிருநது அணுகமுடியோது, ்தர்வ 

பகோணடுள்ை குழுவில் உள்ை பெயறகூறுகள் 

மடடுநம அ்்த அணுகமுடியும். பபோருள்களின் 

்தரவு மறறும் நிரல்களுககுககி்டநய இவவ்க 

பெயறகூறுகள் இ்டமுகமோக பெயல்படுகின்்றது. 

்தரவி்்ன நிரலிருநது ந�ரடியோக அணுக மறுப்பது 

்தரவு ம்்றப்பு அல்லது ்தகவல் ம்்றப்பு எ்னப்படும்.

13.3.2 ்தரவு அருவமோககம் (Data Abstraction) 

 அருவமோககம் என்பது பின்புல 

விவரஙக்ை ப்தரிவிககோமல் அவசியமோ்ன 

அம்ெஙக்ை மடடுநம பவளிப்படுததுவ்்தக 

குறிககும். இ்னககுழுவோ்னது அருவமோகக 

கருததுரு்வ வ்ரயறுககப்படட பணபுககூறுகள் 

மறறும் அப்பணபுககூறுகளின் மீது பெயல்படும் 

பெயறகூறுக்ைக பகோணடு வ்ரயறுககி்றது. 

இது அவசியமோ்ன பணபுக்ை உருவோககப்படும் 

ஒரு பபோருளுககுள் ம்்றதது ்வககி்றது. இந்த 

பணபுககூறுகள் தரவு உறுப்புகைாகும். ஏப்னனில் 

அ்வ ்தர்வ இருததி ்வககி்றது. இந்த 

்தரவுகளின் மீது பெயல்படும் பெயறகூறுகள் 

வழிமுளறகள் அல்லது உறுப்பு செயற்கூறுகள்  
எ்னப்படும்.

13.3.3 கூறுநி்லநி்லயோககம் (Modularity)
 கூறுநி்ல என்பது ஒரு அ்மப்்ப பல 

பெயல்போடடுத ப்தோகுதிகைோக (கூறுகள்) பிரிதது 

பின்்னர் அவற்்றத  ப்தோகுதது  பபரிய பயன்போடோக 

வடிவ்மககி்றது.

13.3.4 மரபுரிமம்:

 மரபுரிமம் என்பது ஏறக்னநவ இருககும் 

இ்னககுழுகளின் அடிப்ப்டயில்  புதிய 

இ்னககுழு்வ (்தருவிககப்படட இ்னககுழு) 
உருவோககும் பெயல்மு்்றயோகும். இ்தன் முககிய 

பய்னோ்னது நிரல் குறிமு்்ற மறுபய்னோககமோகும்.

13.3.5 பல்லுருவோககம்(Polymorphism)
 நவறுபடட பெய்திகளுககு மோறுபடடுச் 

பெயல்படும் ஒரு பபோருளின் தி்றந்ன பல்லுருவோககம் 

என்்ற்ைககப்படுகி்றது.

13.4 பபோருந�ோககு நிரலோககததின் 

பலன்கள்(Advantages of OOP)

மறுபய்னோககம் (Re-usability):

 “ஒரு மு்்ற எழுது்தல் பலமு்்ற 

பயன்படுதது்தல்” இ்னககுழு பயன்படுததி இ்்த 

நி்்றநவற்றலோம். 

மி்க்ம (Redundancy):

 மரபுரிமம் ்தரவு மி்க்மககும் சி்றந்த 

ெோன்்றோகும். பல இ்னககுழுககளுககு 

ந்த்வயோ்ன ஒநர பெயல்போட்ட ஒரு பபோது 

இ்னககுழுவின் மூலம் வ்ரயறுதது அவற்்ற  

மரபுரிமம் ்தருவிககப்படட இ்னககுழுவில் மூலம் 

்தருவிததுகபகோள்ைலோம்.

எளிய பரோமரிப்பு (Easy Maintenance):

 ஏறக்னநவ இருககும் குறிமு்்றயில் சிறிய 

மோற்றஙக்ைச் பெய்து புதிய பபோரு்ை உருவோகக 

முடியும் நமலும் இ்்த பரோமரிப்பதும் மோற்றஙகள் 

பெய்வதும் எளிது.
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போதுகோப்பு (Security):

 ்தரவு ம்்றப்பு மறறும் அருவமோககம் ந்த்வயோ்ன ்தரவுக்ை மடடும் பகோடுப்ப்தோல் ்தரவு போதுகோப்பு 

பரோமரிககப்படுகி்றது.

13.5 பபோருள் ந�ோககு நிரலோககததின் தீ்மகள் (Disadvantages of OOP)
அைவு (Size)

 பபோருள் ந�ோககு நிரலோ்னது மற்ற நிரல்க்ை விட அைவில் பபரியது.

உ்ைப்பு (Effort)

 பபோருள் ந�ோககு நிர்ல உருவோககுவ்தறகு அதிக உ்ைப்பு ந்த்வப்படுகி்றது.

நவகம் (Speed)

 பபோருள் ந�ோககு நிரல்கள் அதிக அைவின் கோரணமோக பி்ற நிரல்க்ை விட பமதுவோக 

பெயல்படுகி்றது.

• கருததியல் என்பது நிரலின் நகோடபோடுக்ை 
அ்மத்தலோகும். இது ஒரு நிரலோகக 
அணுகுமு்்றயோகும்.

• �்டமு்்ற நிரல் அல்லது கூறுநி்ல நிரல் 
என்பது கடட்ைகளின் படடியல்க்ைக 
பகோடுதது, ஒவபவோரு கடட்ைக்ையும் 
ஏந்தனும் ஒரு பெய்ல பெய்யுமோறு 
உ்தவுகி்றது.

• �்டமு்்ற நிரல் விதிமு்்றகளின் மீது 
அதிக கவ்னம் பெலுததுகி்றது. இதில் 
நிரல்க்ை, து்ண நிரல் கூறு அல்லது 
து்ண நிரல் வடிவததில் அ்மககி்றது.

• கூறுநி்ல நிரல் ஆ்னது ப்தோடர்பு்டய 
விதிமு்்றக்ை கூறுகளில் நெர்தது 
கூறுகளில் ்தர்வ ம்்றககி்றது.

• பபோருள் ந�ோககு நிரலோககததில்  
கருததியல் ப�றிமு்்றக்ைக கோடடிலும் 

்தரவுககு முககியததுவம் பகோடுககி்றது. 
இது இ்னககுழுககள் மறறும் பபோருள்கள் 
மூலம் நிர்லச் பெயல்படுததுகி்றது.

• இ்னககுழு பய்னர் வ்ரயறுககும் 
்தரவி்னமோகும். இ்னககுழுவோ்னது ஒநர 
மோதிரியோ்ன பபோருள்களின் குழு்வக 
குறிககி்றது.

• பபோருைோ்னது பபோருள் ந�ோககு 
நிரலோககததின் அடிப்ப்ட அலகோகும். 
பபோருள் என்பது ப்தோடர்பு்டய 
பெயறகூறுகள் , அச்பெயறகூறுகளுககோ்ன 
்தரவுகள் ஆகியவற்்றக பகோணட ஒரு 
குழுவோகும்.

• ்தரவுக்ையும் பெயறகூறுக்ையும் ஒரு 
பபோருள் வ்ரய்்ற ஒன்்றோகப் 
பி்்னதது்வககும் பெயல்நுடபம் 
உ்்றபபோறியோகககம் எ்னப்படுகி்றது. இது 
அருவமோககத்்த பெயல்படுததுகி்றது.

நி்்னவில் பகோள்க

• அருவமோககம் என்பது பின்புல விவரஙக்ை 

ப்தரிவிககோமல் அவசியமோ்ன அம்ெஙக்ை 

மடடுநம கோடடுவ்்தக குறிககும்.

• நவறுபடட பெய்திகளுககு மோறுபடடுச் 

பெயல்படும் ஒரு பபோருளின் தி்றந்ன 

பல்லுருவோககம் என்்ற்ைககப்படுகி்றது.

• மரபுரிமம் என்பது ஏறக்னநவ இருககும் 

இ்னககுழுகளின் அடிப்ப்டயில்  புதிய 

இ்னககுழுகக்ை (்தருவிககப்படட 

இ்னககுழு) உருவோககும் 

பெயல்மு்்றயோகும். இ்தன் முககிய பலன் 

நிரல் குறிமு்்ற மறுபய்னோககமோகும். 

மரபுரிமம் ஒரு கடததியோகும்.

நி்்னவில் பகோள்க
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மதிப்பீடு

பகுதி-அ

1. பின்வருவ்னவறறுள் எந்த பெயறகூறு 

இ்னககுழுககளும் மறறும் பபோருள்களும் 

அடிப்ப்டயோகக பகோணட நிரல் 

அணுகுமு்்ற்ய விவரிககி்றது ?

 (அ) OOP  (ஆ)  POP

 (இ) ADT  (ஈ)   SOP

2.  பின்வருவ்னவறறுள் எது இந்த கருததியல் 

விதிமு்்றகளின் மீது அதிக கவ்னம் 

பெலுததுகி்றது ?

 (அ) பபோருள்ந�ோககி நிரலோககம்

 (ஆ)  �்டமு்்ற நிரலோககம்

 (இ) கூறுநி்ல நிரலோககம்

 (ஈ)  அ்மப்பு நிரலோககம்

3. பின்வருவ்னவறறுள் எது பய்னர் 

வ்ரயறுககும் ்தரவு வ்க?

 (அ) இ்னககுழு  (ஆ)மி்த்வ

 (இ)முழு எண  (ஈ) பபோருள்

4. கீழகணடவறறுள் எது பணபியல்புக்ையும் 

்தனிச் சி்றப்பு பணபுக்ையும் பகோணட 

அ்டயோைம் கோணத்தகு உருப்படி?

 (அ)இ்னககுழு  (ஆ)பபோருள்

 (இ)கடட்மப்பு  (ஈ)உறுப்பு

5. ்தரவுக்ையும் பெயறகூறுக்ையும் ஒரு 

பபோருள் என்னும் வ்ரய்்றககுள் 

ஒன்்றோகப் பி்்னதது ்வககும் 

பெயல்நுடபம்

 (அ)மரபுரிமம் (ஆ) உ்்றபபோதியோககம்

 (இ)பல்லுருவோககம் (ஈ)அருவமோககம்

6. ்தர்வ நிரலின் ந�ரடி அணுகு 

மு்்றயிலிருநது போதுகோப்பது

 (அ) ்தரவு  ம்்றப்பு  

 (ஆ) உ்்றபபோதியோககம்

 (இ) பல்லுருவோககம்

 (ஈ) அருவமோககம்

7. பின்வருவ்னவறறுள் எந்த கருததுரு ஒரு 

பபோருளின் அவசியமோ்ன பணபுக்ை 

உருவோககப்படும் பபோருளுககுள் ம்்றதது 

்வககி்றது?

 (அ)இ்னககுழு (ஆ) உ்்றபபோதியோககம் 

 (இ)பல்லுருவோககம் (ஈ) அருவமோககம்

8. பின்வருவ்னவறறுள் எது மரபுரிமததின் 

முககியமோ்ன பணபோகும்?

 (அ) ்தரவு ம்்றப்பு

 (ஆ) உ்்ற பபோதியோககம்  

 (இ) குறிமு்்ற மோற்றம்

 (ஈ) அணுகுமு்்ற 

9. “ஒருமு்்ற எழுது்தல் பலமு்்ற 

பயன்படுதது்தல் ”- அ்தன் மூலம் 

நி்்றநவற்றப்படுகி்றது?

 (அ)்தரவு மி்க்ம

 (ஆ) மறுபய்னோககம்

 (இ) மோற்றம்

 (ஈ)ப்தோகுத்தல்

10. எது பவளிப்ப்டத்தன்்ம பகோணட 

்தரவுக்ை உ்டயது?

 (அ) மரபுரிமம்

 (ஆ) உ்்றபபோதியோககம்

 (இ) பல்லுருவோககம்

 (ஈ)அருவமோககம்

பகுதி-ஆ

குறு வி்னோககள்

1. கடடக நிரலோககம் �்டமு்்ற நிரலோகக 

கருததியலில் இருநது எவவோறு 

நவறுபடுகி்றது?

2. இ்னககுழு மறறும் பபோருள் நவறுபடுததுக.

3. பல்லுருவோககம் என்்றோல் என்்ன?

4. உ்்றபபோதியோககம் மறறும் 

அருவமோககு்தல் எவவோறு ப்தோடர்பு 

படுத்தப்படுகி்றது?

5. பபோருள் ந�ோககு நிரலோககததின் 

கு்்றபோடுகள் யோ்வ?
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பெோறகைஞ்சியம்

கருததியல்

(Paradigm)
நிரலின் நகோடபோடுக்ை ஒருஙகி்்னத்தல்

அருவமோககம்

(Abstraction)
அருவமோககம் என்பது பின்புல விவரஙக்ைத ப்தரிவிககோமல் அவசியமோ்ன 
அம்ெஙக்ை மடடுநம கோடடுவ்்தக குறிககும்.

கூறுநி்லயோககம்

(Modularity)
கூறுநி்ல என்பது ஒரு அ்மப்்ப பல பெயல்போடடுத ப்தோகுதிகைோக (கூறுகள்) 
பிரிதது பின்்னர் அவற்்றத ப்தோகுதது பபரிய பயன்போடோக வடிவ்மககி்றது.

்தருவிககப்படட 
இ்னககுழு

Base class)

ஒரு இ்னககுழு பணபுக்ை புதி்தோக உருவோககப்படும் இ்னககுழு மரபுரிமமோக 
பபறுவது இது பபறந்றோர் இ்னககுழு என்றும் அ்ைககப்படுகி்றது.

(Derived class) 
அடிப்ப்ட இ்னககுழுவின் பணபுக்ை ஈடடிக பகோள்ளும் இ்னககுழு 
்தருவிககப்படட இ்னககுழு இது குைந்்த அல்லது து்ண இ்னககுழு என்றும் 
அ்ைககப்படுகி்றது.

இ்னககுழு

(Class)
இ்னககுழு என்பது பபோது பணபுக்ை பகிரககூடிய ஒநரமோதிரியோ்ன 
பபோருள்களின் குழுவோகும்.

பபோருள்

(Object)
சில பணபியல்புகள் மறறும் சி்றப்பு பணபுக்ையும் பகோணட அ்டயோைம் 
கோணத்தகு உருப்படி.

 உ்ரபபோதியோககம்

(Encapsulation)
்தரவுக்ையும் பெயறகூறுக்ையும் ஒரு பபோருள் வ்ரய்்றககுள் ஒன்்றோகப் 
பி்ணதது்வககும் பெயல்நுடபம்.

மரபுரிமம் 

(Inheritance)

மரபுரிமம் என்பது ஏறக்னநவ இருககும் இ்னககுழுககளின் அடிப்ப்டயில் 
(அடிப்ப்ட இ்னககுழு) புதிய இ்னககுழுகக்ை (்தருவிககப்படட இ்னககுழு) 
உருவோககும் பெயல்மு்்ற.

து்ண நூல்கள்:
(1) Object Oriented Programming with C++ (4th Edition), Dr. E. Balagurusamy, Mc.Graw Hills.
(2) The Complete Reference C++ (Forth Edition), Herbert Schildt.Mc.Graw Hills.
(3) Computer Science with C++ (A text book of CBSE XI and XII), SumitaArora, DhanpatRai& Co.
(4) A text book of CBSE XI and XII computer science by PreetiArora and Pinky Gupta.
(5)  Computer Science with C++ Reeta shoo and Gagansahoo
(6) The C++ Programming Language,BjarneStroustrup
(7) C++ Primer (5th Edition) by S. B. Lippman, J. Lajoie
(8) https://www.tutorialspoint.com
(9) http://www.cs.princeton.edu
(10) https://www.programiz.com

பகுதி-இ
சிறு வி்னோககள்
1. கருததியல் என்்றோல் என்்ன? பல்நவறு 

வ்கயோ்ன கருததியல்க்ைக குறிப்பிடுக.
2. �்டமு்்ற நிரலோககததின் அம்ெஙகள் 

பறறி குறிப்பு வ்ரக.
3. கடடக நிரலோககததின் சில அம்ெஙக்ைப் 

பறறி படடியலிடுக.
4. கூறுநி்லயோககு்தல் மறறும் பமன்பபோருள் 

மறு பய்னோககம் வ்ரயறு.
5.  ்தகவல் ம்்றப்பு - வ்ரயறு.

பகுதி ஈ
பபருவி்னோககள்
1. பபோருள்  ந�ோககு நிரலோககம் மறறும் 

�்டமு்்ற நிரலோககம்- நவறுபடுததுக.
2. பபோருள் ந�ோககு நிரலோககததின் 

�ன்்மகள் யோ்வ?
3. பபோருள் ந�ோககு நிரலோககத்்த 

ஆ்தரிககும் அடிப்ப்டக கருததுக்ைப் 
பறறி குறிப்பு வ்ரக.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் :

 இந்தப்ோடத்்தக கற்றபின், மோணவரகள்

• இனககுழு, ப்ோருள்கள், ஆககிகள் மறறும் 
அழிபபியின் ்யன்்ோடுக்ை புரிநது 
பகோள்ளு்தல்.

• ஆககி மறறும் அழிபபியுடன் கூடிய 
இனககுழு்வ ்யன்்டுததி C++ நிரல் 
எழுது்தல்.

• ஆககி மறறும் அழிபபியுடன் கூடிய C++ 
நிர்ை இயககி ்தவறுக்ை திருதது்தல்.

14.1 இனககுழு அறிமுகம் :
 C++ ன் மிக முககியமோன ்ண்புககூறு 
இனககுழு என்்்தோகும். இது நேரன் 
ஸ்பரரௌஸ்ரப (Bjarne Stroustrup) என்்வரோல் 
உருவோககப்்டது, மு்தலில் அவர சூ்டிய ப்யர 
“C WITH CLASSES” என்்்தோகும். C++ ஆனது, 
ப்ோருள்ந�ோககு நிரைோகக பமோழியின் ப்ோதுவோன 
�ோன்கு அடிப்்ட அம்்சஙக்ை அ்தோவது 
அருவமோககம், உ்ரப்ோதியோககம், மரபுரிமம் 
மறறும் ்ல்லுருவோககம் ஆகியவற்்ற 
அளிககி்றது.

14.1.1 இனககுழுவின் ந்த்வ:

 இனககுழுவோனது ்தரவுக்ையும் அ்வ 
ப்தோடர்ோன ப்சயல் கூறுக்ையும் ஒன்்றோக 
ந்சரதது்வகக வழிப்சய்கி்றது. இனககுழுவோனது 
்தரவுக்ையும், அவறறிறகோன ்ண்புக்ையும் 
ம்டும் பகோண்டிருககோமல், �டபபுைகில் நிைவும் 
ப்ோரு்ைக குறிபபிட உ்தவுகி்றது. நமலும் 
அபப்ோருள் ப்தோடர்ோன ப்சயல்்ோடுக்ையும் 
பகோண்டிருககும். இது ்யனர வ்ரயறுககும் 
்தரவினத்்த உருவோககப ்யன்்டுகி்றது.

14.1.2 இனககுழு வ்ரய்்ற (Declaration of a 
class)

 C++ல் இனககுழுவின் வ்ரய்்றயில் 
Class என்னும் சி்றபபுப்சோல்்ைத (Keywords) 

்ோடம் 14
இனககுழுககள் மறறும் ப்ோருள்கள்

ப்தோடரநது  இனககுழுவின் ப்யர இடம்ப்்ற 
நவண்டும். இனககுழுவின் உடற்குதி 
வ்ரயறுப்ோனது ப�ளிவு அல்ைது பகோககி வடிவ 
அ்டபபு ({ }) குறிககுள் அ்டககப்்டு 
அ்ரபபுள்ளியுடன் அல்ைது இனககுழு 
ப்ோருள்கள் அறிவிபபுடன் முடிவ்ட்தல் நவண்டும்.

குறிபபு

க்டுரு மறறும் இனககுழுவிறகு 

இ்டநயயோன நவறு்ோடோனது, க்டுரு 

உறுபபுகைோனது பகோடோநி்ையோக Public 
அணுகியல்புடணும் இனககுழுவின் 
உறுபபுகைோனது Private 
அணுகியல்புடணும் இருககும்.

class class.name
 {
 private :
 ்தரவு உறுபபுகள் அறிவிபபு ;
 ப்சயல் கூறுகள் அறிவிபபு ;
 protected :
 ்தரவு உறுபபுகள் அறிவிபபு ;
 ப்சயல் கூறுகள் அறிவிபபு ;
 public :
 ்தரவு உறுபபுகள் அறிவிபபு ;
 ப்சயறகூறுகள் அறிவிபபு ;
 };

இனககுழு்வ வ்ரயறுப்்தறகோன ப்ோது 

வடிவம் :

• இனககுழுவின் உடற்குதியோனது ்தரவு 
உறுபபுகளின் அறிவிப்் பகோண்டிருககும். 
(்தரவு உறுபபுகள் மறறும் உறுபபு 
ப்சயறகூறுகள்)

• இனககுழுவின் உடற்குதியோனது மூன்று 
அணுகியல்பு வ்ரயறுபபிக்ை 
பகோண்டுள்ைது. (Private, Protected மறறும் 
Public)

அைகு  IV C++  ப்ோருள்ந�ோககு 
நிரைோககம்  பமோழி
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14.1.3 இனககுழு அணுகியல்பு வ்ரயறுபபிகள் :

 ப்ோருள்ந�ோககு நிரைோகக பமோழியின் மிக 
முககியமோன ்ண்புககூறுகளுள் ஒன்று ்தரவு 
ம்்றபபு (Data hiding) என்்்தோகும். இது நிரலில் 
உள்ை ப்சயறகூ்றோனது, இனககுழுவிறகுள் 
அறிவிககப்்டிருககும் உறுபபுக்ை (்தரவு 
உறுபபுகள், உறுபபுச் ப்சயல் கூறுகள்) 
அணுகுவ்தறகுத ்த்ட விதிககி்றது. 
இனககுழுவின் உறுபபுக்ை அணுக 
்த்டவிதிப்்தறகு இனககுழுவினுள் 
அறிவிககப்்டிருககும் Private, Protected மறறும் 
Public என்்ற சி்றபபுச் ப்சோறகள் ்யன்்டுகி்றது.

 Private, Protected மறறும் Public என்்ற 
சி்றபபுச் ப்சோறகைோனது அணுகியல்பு 
வ்ரயறுபபிகள் என அ்ைககப்டுகின்்றன. 
இனககுழு உறுபபுகளின் பகோடோநி்ை 
அணுகியல்்ோனது Private ஆகும்.
Public உறுபபுகள் :
 Public அணுகியல்புடன் கூடிய 
உறுபபுக்ை இனககுழுவிறகு பவளியில் இருநதும் 
அணுக முடியும். Public என அறிவிககப்்ட ்தரவு 
உறுபபுக்ை எவ்வி்த உறுபபு ப்சயல்்ோடுகளின் 

உ்தவியுமின்றி அணுக முடியும். அ்தோவது ்தரவு 
உறுபபுகளுககு மதிப்்க பகோடுககநவோ அல்ைது 
மதிப்்ப ப்்றநவோ முடியும். உறுபபு ப்சயறகூறுகள் 
ந்த்வ இல்்ை.

Private உறுபபுகள் :
 Private அணுகியல்புடன் கூடிய 
இனககுழு உறுபபுக்ை இனககுழுவிறகு 
பவளியில் இருநது அணுகமுடியோது. 
இனககுழுவின் உறுபபு ப்சயறகூறுகள் ம்டுநம 
்தரவு உறுபபுக்ை அணுக முடியும். 
பகோடோநி்ையோக இனககுழுவின் உறுபபுகள் 
அ்னததும் Private அணுகியல்புடன் 
அறிவிககப்டும். 
Protected உறுபபுகள் :
 Protected அணுகியல்புடன் 
அறிவிககப்்ட ்தரவு உறுபபுகளும், உறுபபு 
ப்சயறகூறுகளும் Private அணுகியல்பு பகோண்ட 
உறுபபுக்ைப ந்ோைநவ ப்சயல்்டும். ஆனோல் 
அந்த இனககுழு்வ அடிப்்டயோகக பகோண்டு 
்தருவிககப்்ட இனககுழுவிறகுள்ளும் அணுக 
முடியும்.

எடுததுககோ்டு

class என்்ற சி்றபபுச் ப்சோல்ைோனது இது ஒரு இனககுழு வ்ரய்்ற என்்்்த நிரல் ப்யரபபிககு
உணரததுகி்றது

இ்வ private அணுகியலுடன் கூடிய ்தரவு உறுபபுகைோகும்

இ்வ protected அணுகியலுடன் கூடிய உறுபபு ப்சயறகூறுகைோகும்

அ்தோவது, இவ்வுறுபபுக்ை இனககுழுவிறகு பவளியிலிருநது 

அணுகமுடியோது.

அ்தோவது, இவ்வுறுபபுக்ை இனககுழுவிறகு பவளியிலிருநது அணுகமுடியோது. 

ஆனோல் ்தருவிககப்்ட இனககுழுவிறகுள் அணுகமுடியும்.

இ்வ public அணுகியலுடன் கூடிய உறுபபு ப்சயறகூறுகைோகும். 

இவ்வுறுபபுக்ை இனககுழுவிறகு பவளியிலிருநது அணுகமுடியும். 

}
}

இனககுழுவின் ப்யரோனது ்யனர வ்ரயறுககும் ்தரவினததின் ப்யரோகும். இ்்த 
்யன்்டுததி அந்த இனககுழுவில் ப்ோருள்க்ை உருவோகக முடியும். 

class student
{
private:
 char name [10];
 int rollno, mark1, mark2, total;
protected:
 void accept();
 void compute();
public:
 void display();
};
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குறிபபு 

ஓர இனககுழுவில் உள்ை அ்னதது 
உறுபபுகளும் (்தரவு உறுபபுகள், உறுபபு 
ப்சயல் கூறுகள்) Private  
அணுகியல்புடன் அறிவிககப்்டோல் 
அந்த இனககுழுவோனது ப்சயைறறுப 
ந்ோகும். இனககுழுவின் ப்ோருைோனது 
இனககுழுவின் உறுபபுகள் எ்்தயும் 
அணுக முடியோது.

ப்சயல்்ோடு 1 :
 பின்வரும் குறிமு்்றயில் பி்ைககோன 

கோரணம் கூறு 

(i) (ii)

class count
{
  int first;
  int second;
  public:
   int first;
};

class item
{
int prd;
  };
item int prdno;

14.1.4 இனககுழு உறுபபுகளின் வ்ரய்்ற 

 இனககுழுவோனது உறுபபுக்ை 
உள்ைடககிய்தோகும். உறுபபுகைோனது ்தரவு 
உறுபபுகள் மறறும் உறுபபு ப்சயறகூறுகள் என 
வ்கப்டுத்தப்டும். ்தரவு உறுபபுகள் என்்்வ 
்தரவு மோறிகள் எனப்டும். இ்வ இனககுழுவின் 
்ண்புககூறுக்ைக குறிப்்தோகும். உறுபபு 
ப்சயறகூறுகள் என்்்வ ஓர இனககுழுவோனது 
குறிபபி்ட ப்சயல்்ோ்்டச் ப்சய்ய உ்தவும் 
ப்சயறகூறுகைோகும். உறுபபு ப்சயறகூறுகைோனது 
வழிமு்்றகள் (Methods) எனவும் ்தரவு 
உறுபபுகைோனது ்ண்புககூறுகள் (attributes) 
எனவும் அ்ைககப்டும்.

குறிபபு :

இனககுழுவோனது ஆககி மறறும் அழிபபி 
எனப்டும் ்தனிச்சி்றப்ோன உறுபபு 
ப்சயறகூறுக்ைக பகோண்டிருககும்.

எடுததுககோ்டு

class result
{
private;
 char name [10];
 int rollno,mark1, mark2, total;

public:
 void accept();
 void display();
};

}
}

உறுபபு ப்சயறகூறுகள்

்தரவு உறுபபுகள்

14.1.5  உறுபபு ப்சயறகூறுக்ை வ்ரயறுத்தல் :

 இனககுழுவின் உறுபபுச் ப்சயறகூறுக்ை 
வ்ரயறுககோமல் இனககுழுவின் அறிவிப்ோனது 
முழு்மய்டயோது. இனககுழுவின் உறுபபு 
ப்சயறகூ்றோனது இரண்டு வி்தஙகளில் 
வ்ரயறுககப்டுகி்றது.

1) இனககுழுவிறகு உள்நை வ்ரயறுத்தல்

2) இனககுழுவிறகு பவளிநய வ்ரயறுத்தல்

1)  இனககுழுவிறகு உள்நை வ்ரயறுத்தல் :

 இனககுழுவின் உள்நை வ்ரயறுககப்டும் 
ப்சயறகூ்றோனது inline ப்சயறகூறு ந்ோை 
இயஙகுகின்்றன. அ்வ inline உறுபபு 
ப்சயறகூறுகள் எனவும் அ்ைககப்டுகின்்றன.

குறிபபு :

ப்சயறகூ்றோனது inline ப்சயல்கூ்றோக 
அறிவிககப்்டோல் நிரலின் ப்தோகுபபு 
ந�ரததில் அச்ப்சயறகூறு 
அ்ைககப்டும் இடஙகளில் எல்ைோம் 
நிரல் ப்யரபபியோனது அச்ப்சயறகூறின் 
குறிமு்்ற்ய ்திலீடு ப்சய்யும்.

2) இனககுழுவிறகு பவளிநய வ்ரயறுத்தல் :

 இனககுழுவின் உறுபபு ப்சயறகூ்றோனது 
இனககுழுவிறகு பவளிநய ்சோ்தோரண இனககுழு 
வ்ரய்்ற ந்ோைநவ வ்ரயறுகக முடியும். 
(ப்சயறகூறு வ்ரய்்ற ்றறி நீஙகள் �ன்கு 
அறிநதிருந்தோல்) இது Outline உறுபபுச் 
ப்சயறகூறுகள் (or) non-inline உறுபபுச் 
ப்சயறகூறுகள் எனவும் அ்ைககப்டும். உறுபபு 
ப்சயறகூறுக்ை இனககுழுவிறகு பவளிநய 
வ்ரயறுப்்தறகு (::) வ்ரபயல்்ை 
ப்சயறகுறியோனது (Scope resolution operator) 
்யன்்டுகி்றது. உறுபபு ப்சயறகூ்்ற 
இனககுழுவிறகு பவளிநய வ்ரய்்ற  ப்சய்வ்தறகு 
உ்தவும் ப்ோது வடிவம்.
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 return_type class_name :: function_name (parameter list)
 {
  ப்சயறகூறு வ்ரய்்ற
 }

எடுததுககோ்டு
உறுபபுச் ப்சயறகூறு

வ்ரபயல்்ை ப்சயறகூறு

உறுபபுச் ப்சயறகூறின் ்தரவினம்

இனககுழுவின் ப்யர

void  add  ::  display()

# include <iostream>
using namespace std;
class Box
{
 double width;  // no access specifier mentioned
public:
 double length;
void printWidth(  )  //inline member function definition
 { 
  cout<<”\n The width of the box is..”<<width;
 }  
void  setWidth( double w );  //prototype of the function
};
void Box :: setWidth(double w) // outline member function definition
{
width=w;
}
int main( )
{
Box b;  // object for class Box
b.setWidth(10.0); // Use member function to set the width.
b.printWidth( );  //Use member function to print the width.
return 0;
}
பவளியீடு :
 The width of the box is .. 10

விைகக நிரல் 14.1 Inline மறறும் Outline உறுபபு ப்சயறகூறுகள்

அணுகியல்பு குறிபபிடப்டவில்்ை 
எனில் அ்வ ்தோன்மவோக       Private 
என கரு்தப்டும். 

குறிபபு

்ை கூறறுகள், மடககுகள், switch 
அல்ைது GoTo கூறறுகள் ஆகியவற்்ற 
பகோண்ட உறுபபு ப்சயறகூ்்ற Inline 
ப்சயறகூ்றோக அறிவிப்து ஏறபு்டய்தல்ை

14.2 ப்ோருள்க்ை உருவோககு்தல்:
 இனககுழு அறிவிபபு என்்து 
இனககுழுவின் ்ண்புககூறுக்ை 
அறிவிப்்தோகும். இனககுழு்வப ்யன்்ோ்டிறகு 
பகோண்டுவர அந்த இனககுழுவில் மோறிக்ை 
அறிவிகக நவண்டும். இனககுழுவில் 
அறிவிககப்டும் மோறியோனது ப்ோருள்கள் 
(objects) எனப்டும். ப்ோருள்கள் இனககுழுவின் 
்சோன்றுரு எனவும் அ்ைககப்டும்.
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(எ.கோ)
 student s;
 நமறகண்ட கூறறில் s என்்து student 
இனககுழுவின் ்சோன்றுருவோகும்.

இனககுழுவின் ப்ோருைோனது இரண்டு 
மு்்றகளில் உருவோககப்டுகி்றது.

1) முழு்தைோவிய ப்ோருள் (Global Object)
2) உள்ை்ம ப்ோருள் (Local Object)
1)  முழு்தைோவிய ப்ோருள் (Global Object)
 அ்னதது ப்சயறகூறுகளின் 
உடற்குதிககு பவளியில் அல்ைது இனககுழுவின் 
அறிவிப்் முடிதது ்வககும் பகோககி வடிவ 

அ்டப்் (braces) ப்தோடரநது ப்ோருைோனது 
அறிவிககப்்டோல் அது முழு்தைோவிய மோறி 
எனப்டும். இனககுழுவில்/நிரலில் உள்ை 
அ்னதது ப்சயறகூறுகளும் அபப்ோரு்ைப 
்யன்்டுததிக பகோள்ை முடியும்.

2) உள்ை்ம ப்ோருள்கள் (Local Objects)
 ஒரு ப்ோருைோனது ப்சயறகூறினுள் 
அறிவிககப்்டோல் அது உள்ை்ம ப்ோருள் 
எனப்டும். ப்சயல்கூறுககு பவளியில் இருநது 
இபப்ோரு்ை அணுக முடியோது.

# include <iostream>
# include <conio>
using namespace std 
class add  
{

int a,b;
public:

int sum;
void getdata()
{

a=5;
b=10;
sum = a+b;

}
} a1;   //global object
add a2;  //global object
int main()
{
add a3;  // Local object 
a1.getdata();
a2.getdata();
a3.getdata();
cout<<a1.sum;
cout<<a2.sum;
cout<<a3.sum;
return 0;
}
பவளியீடு :
 151515

14.2 உள்ை்ம ப்ோருளின் ்யன்்ோ்்ட விைககும் நிரல்

முழு்தைோவிய ப்ோரு்ை முழு்தைோவிய 
இனககுழுவிறகு ம்டுநம அறிவிகக 
முடியும். இனககுழுவின் வ்ர்்றயோனது 
அ்னதது ப்சயறகூறுகளின் 
உடற்குதிககு பவளிநய 
குறிபபிடப்்டோல் அது முழு்தைோவிய 
இனககுழுவோகும். 
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ப்சயல்்ோடு 2
பின்வரும் நிரல் குறிமு்்றயில் உள்ை 

பி்ைக்ை கண்டறிக
class A
{
 float x;
 void init()
 {
 A a1;
 X1=1.5;
 }};
void main()
{     A1.init(); }

14.3 ப்ோருள்களுககோன நி்னவக இட 
ஒதுககீடு

 இனககுழு வ்ரயறுபபின் ஒரு ்குதியோக 
உறுபபு ப்சயறகூறுகள் வ்ரயறுககப்்டோல் 
ம்டுநம  அ்வ உருவோககப்்டு நி்னவகததில் 
இருத்தப்டுகின்்றன. அந்த இனககுழு்வச் 
்சோரந்த அ்னததுப ப்ோருள்களும் ஒநர உறுபபு 
ப்சயறகூ்்ற ்யன்்டுததிக பகோள்வ்தோல், 
ஒவ்பவோரு ப்ோருள் உருவோககப்டும் ந்ோதும் 
உறுபபு ப்சயறகூறுகளுககு ்தனித்தனி நி்னவக 
இடம் ஒதுககப்டுவதில்்ை. உறுபபு மோறிகளுககுத 
ந்த்வயோன நி்னவக இடம் ம்டும் ஒவ்பவோரு 
ப்ோருள் உருவோககப்டும் ந்ோதும் ்தனித்தனிநய 
ஒதுககப்டும். ஏபனனில் ஒவ்பவோரு ப்ோருளின் 
்தரவு உறுபபுகள் / உறுபபு மோறிகள் பவவ்பவறு 
மதிபபுக்ைக பகோண்டிருககும்.

# include <iostream>
using namespace std;
class product
{
 int code, quantity;
 float price;
 public:
 void assignData();
 void Print();
};
int main()
{
 product p1, p2;
 cout<<”\n Memory allocation for object p1 ” <<sizeof(p1);
 cout<<”\n Memory allocation for object p2 ” <<sizeof(p2);
 return 0;
}
பவளியீடு :
 Memory allocation for object p1  12
 Memory allocation for object p2  12

14.3 ப்ோருளுககோன நி்னவக இட ஒதுககீ்்ட விைககும் நிரல்

இனககுழுவில் ப்ோருைோனது 
உருவோககப்்ட பின்னர ்தோன் அ்தன் 
உறுபபுகளுககு நி்னவக இடமோனது 
ஒதுககப்டும்.

 நிரலில் உள்ை assign data () மறறும் print 
() உறுபபு ப்சயறகூறுகளுககுப ப்ோதுவோன 
நி்னவகப ்குதி ஒதுககீடு ப்சய்யப்டும். P1 
மறறும் P2 ஆகிய இரண்டு ப்ோருள்களுககோன 
்தரவு உறுபபுகள் அ்னததும் ப்ோதுவோனப 
்குதியில் உள்ை உறுபபு ப்சயறகூறுக்ை அணுக 
முடியும்.
P1 மறறும் P2 ப்ோருள்களுககோன நி்னவக 
ஒதுககீடு விைககம்

Code quantity price Code quantity price{ {4 bytes       4bytes          4bytes

12 bytes 12 bytes

P2 ப்ோருள்P1 ப்ோருள்

4 bytes       4bytes         4bytes
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ப்சயல்்ோடு 3
கீழகண்ட குறிமு்்றயில் S1 மறறும் S2 
ப்ோருள்களுககோன நி்னவக அைவு யோது?
class sum
{
 int n1,n2;
 public:
 void add(){int n3=10;n1=n2=10;}
}  s1,s2;

14.4 இனககுழு உறுபபுக்ை அணுகு்தல்
 இனககுழுவின் உறுபபுக்ை 
அணுகுவ்தறகு புள்ளி (. DOT operator) 
ப்சயறகுறியோனது ்யன்்டுகி்றது. இனககுழு 

ப்ோருளின் ப்ய்ரத ப்தோடரநது புள்ளி 
ப்சயறகுறியும், அ்்தத ப்தோடரநது அணுக 
நவண்டிய ்தரவு உறுபபு  / உறுபபு ப்சயறகூறின் 
ப்ய்ரத ்தர நவண்டும்.

இனககுழுவின் உறுபபுக்ை அணுகப ்யன்்டும் 
புள்ளி ப்சயறகுறியின் ப்தோடரியல்:

ப்ோருளின் ப்யர . உறுபபு ப்சயறகூறின் ப்யர 
(பமய்யோன அைபுருககள்) ;
(எடுததுககோ்டு)

Stud . execute();

உறுபபு ப்சயறகூறு

புள்ளி ப்சயறகுறி

ப்ோருளின் ப்யர

#include<iostream>
using namespace std;
class compute
{
 int n1,n2;   //private by default
public :
 int n;
 int add (int a, int b) //inline member function
 {
  int c=a+b; //int c ; local variable for this function
  return c;
 }
}c1,c2; 
int main()
{
 c1.n =c1.add(12,15);   //member function is called
 c2.n =c2.add(8,4);
 cout<<"\n Sum of object-1  "<<c1.n;
 cout<<"\n Sum of object-2  "<<c2.n;
 cout<<"\n Sum of the two objects are  "<<c1.n+c2.n;
 return 0;
}
பவளியீடு :
 Sum of object-1  27
 Sum of object-2  12
 Sum of the two objects are  39

விைகக நிரல் 14.4 ப்ோரு்ைத ப்தோடரபுபகோள்வ்்த  விைககும் நிரல்

ப்ோருளின் உறுபபுச் ப்சயறகூ்்ற 
அ்ைத்தல் என்்து ப்ோருளுககு 
ப்சய்தி்ய அனுபபுவது அல்ைது ப்தோடரபு 
பகோள்ளு்தல் ஆகும்.

இனககுழு உறுபபுக்ை (ப்ோருள்க்ை) வரி்்சயோகக பகோண்ட அணிகள் ப்ோருள்களின் அணிகள் 
எனப்டும். மற்ற வ்கயோன அணிக்ை அறிவிதது வ்ரயறுப்து ந்ோன்ந்ற ப்ோருள்களின் 
அணிக்ையும் உருவோககைோம்.
(எ.கோ) student s [10] ;
10 இனககுழு ப்ோருள்கள் உருவோககப்டுகிரது

குறிபபு
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14.5 ஆககிகள் – ஓர அறிமுகம்
 இனககுழு்வ வ்ரயறுப்்தன் மூைம் ஒரு 
புதிய ்யனர வ்ரயறுககும் ்தரவினத்்த 
உருவோகக முடியும். இனககுழுவின் ்சோன்றுரு்வ 
்சோன்றுருவோககள்  (உருவோககி, ப்தோடஙகி 
்வத்தல்) அவசியமோகும்.  ஆககிக்ைப 

்யன்்டுததி ப்ோருள்க்ைச் ்சோன்றுருவோககு்தல் 
முடியும்.
14.5.1  ஆககிகளின் ந்த்வ 
 C++ ல்  உள்ை அணி அல்ைது க்டுரு, 
அ்தன் அறிவிககும் ந�ரததில் ப்தோடஙகி 
்வககப்டுகி்றது.

எடுததுககோ்டோக

struct sum
    {
 int n1,n2;
    };
class add 
   {
 int num1,num2;
   };
int  main()
    {
 int arr[]={1,2,3};          //declaration and initialization of array 
 sum s1={1,1};             //declaration and initialization of structure object
 add  a1={0,0};           // class object declaration and initialization throws  
        compilation error  
     }

இனககுழு உறுபபு ப்சயறகூ்றோனது 
அ்தநனோடு ப்தோடரபு்டய அணுகியல்பு 
எதுவோக இருந்தோலும் அணுக முடியும்.

 இனககுழு ப்ோருள் அ்தன் அறிவிபபு 
ந�ரததில் ப்தோடஙகி ்வப்து (initialization) 
க்டுரு அல்ைது அணி்ய ப்தோடஙகு்தல் 
ந்ோன்்றது அல்ை. ஏபனன்்றோல், இனககுழு 
உறுபபுகள் அ்தநனோடு ப்தோடரபு்டய 
அணுகியல்்்க பகோண்டிருககும் (public, 
private or protected). அ்தனோல், இனககுழுககள் 
ஆககிகள் என்னும் சி்றபபு உறுபபு 
ப்சயறகூறுக்ைக பகோண்டிருககும். ஆககி 
ப்சயறகூறு இனககுழு ப்ோரு்ைத ப்தோடஙகி 
்வககி்றது.

14.6 அறிவிபபு மறறும் வ்ரயறுபபு
 ஓர இனககுழுவின் ்சோன்றுரு 
்யன்்ோ்டுககு வரும்ந்ோது ஆககி எனப்டும் 
சி்றபபு ப்சயறகூறு இயககப்டுகி்றது. ஆககியின் 
ப்யர இனககுழுவின் ப்யரோகநவ இருகக 
நவண்டும். இது எ்்தயும் திருபபி அனுப்ோது. 
இ்தறகு எந்த ்தரவினதந்தோடும் ப்தோடரபு இல்்ை.

இனககுழு வ்ரயறுபபின் உள்நை அல்ைது 
பவளிநய இ்த்ன வ்ரயறுககைோம்.

எடுததுககோ்டு : 1

#include<iostream>
using namespace std;
class Sample
         {
int i,j;
             public :
int k;
               Sample()
               {
                   i=j=k=0;//constructor defined inside the class
               }
         };

பின்வரும் நிரல் 14.5 ஆககி்ய இனககுழுவின் உள்நை வ்ரயறுப்்்த 
விைககுகி்றது.
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14.6.1  ஆககியின் ப்சயல்்ோடுகள் :

 இனககுழுவின் ்சோன்றுரு உருவோககப்டும் 
ந்ோது அல்ைது அறிவிபபின் ந்ோது, சி்றபபு 
ப்தோடஙகு உறுபபு ப்சயறகூ்றோன ஆககி 
்தோனோகநவ ப்தோடஙகி இயககப்டுகி்றது. 
ஆககியின் முககிய ப்சயல்்ோடுகள் ஆவன :

 1.  ப்ோருளுககு நி்னவகததில் இடம் 
ஒதுககுகி்றது

 2.  இனககுழுப ப்ோருளின் உறுபபுகளில் 
ப்தோடகக மதிபபு இருததுகி்றது.

 இனககுழுப ப்ோரு்ைத ப்தோடஙகி 
்வப்்தறகோன மோறறுவழி உள்ைது. ஆனோல் 
இந்த வழியில் உறுபபு ப்சயறகூறி்ன பவளியில் 
இருநது அ்ைகக நவண்டும்.

14.7 ஆககிகளின் வ்ககள்
்தோன்மவு ஆககிகள் :-
 அைபுருகக்ை ஏறகோ்த ஆககி ்தோன்மவு 
ஆககி என்்ற்ைககப்டுகி்றது. எடுததுககோ்டோக 
Data என்கி்ற இனககுழுவில் Data::Data() என்்து 
்தோன்மவு ஆககி. இந்த ஆககி்ய ்யன்்டுததி 
ப்ோருள்க்ை உருவோககுவது, பி்ற ்தரவு 
வ்கக்ைக பகோண்ட மோறிக்ை உருவோககுவது 
ந்ோன்்ற்தோகும்.இனககுழுவில் பவளிப்்டயோக 
ஆககிகள் இல்ைோ்த நி்ையில் (்யனர 
வ்ரயறுககும் ஆககி) நிரல் ப்யரபபி ்தோனோகநவ 
்தோன்மவு ஆககி்ய உள்ைோரந்த (implicitly) 
inline public உறுப்ோக ந்சரததுக பகோள்ளும்.

அைபுரு ஏறகும் ஆககி (Parameterized)
 அைபுருகக்ை ஏறகும் ஆககி, அைபுரு 
ஏறகும் ஆககியோகும். நவறு்்ட ப்தோடகக 

மதிபபுக்ைக பகோண்ட ப்ோருள்க்ை உருவோகக 
இந்த வ்க ஆககி ் யன்்டுகி்றது. ப்சயறகூறுககு 
அைபுருகக்ை அனுபபுவ்தன் மூைம் இது 
்சோததியமோகி்றது.

எடுததுககோ்டு: 

 Data::Data(int,int) 
�கல் ஆககிகள் :
 ஏறபகனநவ உள்ை இனககுழுவின் 
ப்ோருளுககுக குறிபபுக்ைக பகோண்ட 
ஆககிககு �கல் ஆககி என்று ப்யர. மோ்றோக, 
�கல் ஆககி என்்து  ஆககியின் ஒரு வ்க, இது 
ஏறபகனநவ உள்ை இனககுழுவின் ப்ோரு்ை 
�கபைடுககப ்யன்்டுகி்றது. இ்தன் ப்ோதுவோன 
அ்மபபு இவ்வோறு இருககும் Data (Data &); 
இதில் Data என்்து இனககுழுப ப்யர 

 �கல் ஆககி கீழகோணும் சூைல்களில் 
இயககப்டும்.
1) ஏந்தனும் ஓர உறுபபுச் ப்சயறகூறினுககு 

ஒரு ப்ோரு்ை அைபுருவோக அனுபபி 
்வககும் ந்ோது.

   எடுததுககோ்டு : void Data :: 
putdata (Data x);

2) ஓர உறுபபுச் ப்சயறகூறு ஒரு ப்ோரு்ைத 
திருபபியனுபபும் ந்ோது. 

   எடுததுககோ்டு : Data getdata ()
3)  ஒரு ப்ோரு்ைக குறிபபுவ்கயோக 

இனககுழுவின் ்சோன்றுருககு அனுபபி 
்வககப்டும்ந்ோது. எடுததுககோ்டு : Data 
D1, D2(D1) //D2(D1) �கல் 
ஆககி்ய அ்ைககி்றது.

#include<iostream>
using namespace std;
class Data
 {
         int i, j;
      public:
         int k; 
          Data()
           {
                  cout<<"Non Parametrerized constructor";
                   i=0;
                    j=0'
             }
           Data(int a,int b)

பின்வரும் நிரல் 14.6 ஆககிகளின் வ்ககள்
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           {
                  cout<<"Parametrerized constructor";
                   i=a;
                    j=b'
             }
          Data(Data &a)
           {
                  cout<<"Copy constructor";
                   i=a.i;
                    j=b.j'
             }

 void display()               //member function
              {
                  cout<< i<<j;
               }
         };
int main()
{
 Data  d1,d2(10,20),d3(d2); 
       d1.display();       
      d2.display();      
      d3.display();      
              return 0;

}

்தோன்மவு ஆககியின் ்தனிச்சி்றபபு :
 ்தோன்மவு ஆககிகள், குறிபபி்ட ப்தோடகக மதிபபு இல்ைோ்த ப்ோருள்க்ை உருவோககப 
்யன்்டுகி்றது. ப்ோருள்களின் அணி்ய உருவோககவும் இது ்யன்்டுகி்றது.

14.8 ஆககிக்ை அ்ைத்தல்
 இரண்டு வழிகளில் அைபுருகக்ை ஏறகும் ஆககி்யப ்யன்்டுததிப ப்ோரு்ை உருவோககைோம்.

 1.  உள்ைோரந்த அ்ைபபு (Implicit call)
 2.  பவளிப்்டயோன அ்ைபபு (Explicit call)
14.8.1  உள்ைோரந்த அ்ைபபு:- (Implicit call)
 இந்த மு்்றயில், எபப்ோழுப்தல்ைோம் ப்ோருள் உருவோககப்டுகி்றந்தோ அபப்ோழுது அைபுருகக்ை 
ஏறகும் ஆககி ்தோனோகநவ அ்ைககப்டுகி்றது. எடுததுககோ்டோக simple s1 (10, 20); இதில் s1  என்்ற 
ப்ோரு்ை உருவோககும்ந்ோது அைபுரு்வ ஏறகும் ஆககி ்தோனோகநவ அ்ைககப்டுகி்றது.

14.8.2  பவளிப்்டயோன அ்ைபபு :- (Explicit call)
 இந்த மு்்றயில் ஆககியின் ப்ய்ர பவளிப்்டயோக பகோடுககும்ந்ோது அைபுருகக்ை ஏறகும் 
ஆககி அ்ைககப்டுகி்றது. அ்தனோல் ப்ோரு்ை உருவோககி ப்தோடஙகி ்வகக முடிகி்றது.

எடுததுககோ்டோக,

simple s1=simple(10,20);         //பவளிப்்டயோன அ்ைபபு

 பவளிப்்டயோன அ்ைபபு மு்்ற மிகவும் ப்ோருத்தமோனது. ஏபனன்்றோல் இதில் ்தறகோலிக 
ப்ோரு்ை உருவோககுவ்தோல் ்தரவு இைபபுககோன வோய்பபு ஏற்டோது. ்தறகோலிக ப்ோருள் நகோ்வயில் 
்யன்்டுததும் வ்ர நி்னவகததில் இருககும். அ்தன்பி்றகு அது அழிநது விடும்.
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14.9 ப்ோருள் இயஙகுநி்ையில் ப்தோடஙகு்தல்

 இயஙகு ந�ரததில் ப்தோடகக மதிபபுகள் 
பகோடுககப்்டோல் அது இயஙகு நி்ையில் 
ப்தோடஙகு்தல் எனப்டும்.

#include<iostream>
using namespace std;
class X
   {
int n;
     float avg;
     public:
 X(int p,float q)
 {  n=p;
 avg=q;
   }
void disp()
{
 cout<<"\n Roll numbe:- " <<n;
 cout<<"\nAverage :- "<<avg;
}
     };
int main()
{
int a ; float b;
 cout<<"\nEnter the Roll Number";
 cin>>a;
 cout<<"\nEnter the Average";
 cin>>b;
  X x(a,b);         // dynamic initialization
 x.disp();
  return 0;
}
பவளியீடு :
 Enter the Roll Number 1201
 Enter the Average 98.6
 Roll numbe:- 1201
 Average :- 98.6

நிரல் 14.7  இயஙகுநி்ை ப்தோடஙக்ை 
எடுததுககோ்டுகி்றது

14.10 ஆககியின் ்தனிச்சி்றபபுப ்ண்புகள் 
• ஆககியின் ப்யர இனககுழுவின் ப்யரோகநவ 

இருகக நவண்டும்.

• ஆககி எந்த மதிப்்யும் திருபபி அனுப்ோது.
• ஆககி அைபுருககளின் ்்டிய்ைக 

பகோண்டிருககும்.

• ஆககி ப்சயறகூறு, ்ணி மிகுககப்ட முடியும்.

• ஆககி்யத ்தருவிகக முடியோது. ஆனோல் 
்தருவிககப்்ட இனககுழு அடிப்்ட 
இனககுழுவின் ஆககி்ய அ்ைகக முடியும்.

• ்யனர வ்ரயறுககும் ஆககி இல்ைோ்த ந்ோது 
நிரல்ப்யரபபி ஓர ஆககி்ய உருவோககிக 
பகோள்ளும்.

• நிரல்ப்யரபபி உருவோககும் ஆககி Public  
உறுபபு ப்சயறகூ்றோகும்.

• ஓர இனககுழு ப்ோருள் உருவோககப்டும்ந்ோது 
ஆககி ்தோனோகநவ இயககப்டும்.

• ஒரு புதிய ப்ோரு்ை அ்தன் இனககுழுவில் 
உருவோகக ஆககி்ய பவளிப்்டயோகப 
்யன்்டுத்த முடியும்.

14.11 அழிபபிகள்
 அழிபபி என்்து, ஒரு ப்ோரு்ை 
உருவோககும்ந்ோது, ஆககியோல் ப்ோருளுகபகன 
ஒதுககப்டும் நி்னவகப ்குதி்ய  விடுவிககும்  
ஒரு ப்சயறகூ்றோகும். இதுவும் இனககுழுவின் 
ப்ய்ரநயக பகோண்டிருககும். ஆனோல் ∼ என்னும் 
குறி்யப ப்யரின் முன்பனோ்டோக 
பகோண்டிருககும். இது எந்த மதிப்்யும் திருபபி 
அனுபபுவதில்்ை, எந்த ்தரவினதந்தோடும் 
ப்தோடரபு்டய்வ அல்ை.

14.11.1 அழிபபியின் ந்த்வ 
 அழிபபியின் ந�ோககம் ஒரு ப்ோருள் அ்தன் 
வோழ�ோளில் ப்ற்ற வைஙக்ை விடுவிப்்தோகும். 
ஒரு ப்ோரு்ை உருவோககும் ந்ோது ஆககியோல் 
ப்ோருளுகபகன ஒதுககப்்ட நி்னவகப 
்குதி்ய அழிககும்.

14.11.2 அறிவிபபு மறறும் வ்ரயறுபபு
 அழிபபி என்்ற சி்றபபு ப்சயறகூ்றோனது 
ஆககியோல் உருவோககப்்ட ப்ோருளின் வோழ�ோள் 
முடிநது அழியும்ந்ோது அ்ைககப்டுகி்றது. 
ப்ோதுவோக Public ்குதியில் அறிவிககப்டுகி்றது.
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#include<iostream>
using namespace std;
class simple
{
private:
int a, b;
public:
simple()
{
a= 0 ;
b= 0;
cout<< "\n Constructor of class-simple ";
}
void getdata()
{
cout<<"\n Enter values for a and b ";

Output:
Constructor of class-simple
Enter values for a and b  6 7
The two integers are .. 6       7
The sum = 13
Destructor is executed

நிரல் 14.8 ஆககி மறறும் அழிபபி ப்சயறகூறி்ன விைககுகி்றது

cin>>a>>b;
}
void putdata()
{
cout<<"\nThe two integers are .. ";
cout<<<<a<<'\t'<< b<<endl;
cout<<"\n The sum = "<<a+b;
}
~simple()
{    cout<<”\n Destructor is executed ”;}
};
int main()
{
simple s;
s.getdata();
s.putdata();
return 0;
}

14.12 அழிபபியின் ்தனிச் சி்றபபுப ்ண்புகள் 
1) அழிபபியின் ப்யரோனது ∼ என்்ற முன்பனோ்டு குறியுடன் கூடிய இனககுழுவின் ப்ய்ரநயக 

பகோண்டிருககும்.

2) அழிபபி, ப்சயலுருபுக்ை ஏறகோது.

3) அழிபபி எந்த மதிப்்யும் திருபபி அனுப்ோது.

4) அழிபபி ்ணிமிகுககப்ட முடியோது. அ்தோவது ஓர இனககுழுவில் ஓர அழிபபி ம்டுநம இருகக முடியும்.

5) ்யனர அழிபபி்ய வ்ரயறுககோ்த ந்ோது நிரல்ப்யரபபி ஓர அழிபபி்ய உருவோககிக பகோள்ளும்.
6) நிரலில் உருவோககப்்ட ஓர இனககுழு ப்ோருளின் ்யன்்ோடு முடிவுககு வரும்ந்ோது அழிபபி 

்தோனோகநவ இயககப்டும்.

7) இ்்த ்தருவிகக (மரபுவழி) முடியோது.

• ்தர்வயும் அ்தநனோடு ப்தோடரபு்டய 
ப்சயறகூறி்னயும் இ்ணதது ்வப்து 
இனககுழுவோகும்.

• C++ -ல் உள்ை ்யனர வ்ரயறுககும் 
்தரவினமோன இனககுழு்வப 
்யன்்டுததிப ப்ோரு்ை உருவோககைோம்.

• ஓர இனககுழு்வ அறிவிககும் ப்ோழுது 
்தரவு உறுபபுகள், உறுபபு ப்சயறகூறுகள், 
அணுகியல்பு வ்ரயறுபபிகள் மறறும் 
இனககுழுவின் ப்யர பகோடுககப்டுகி்றது.

• ஓர இனககுழுவின் உறுபபு ப்சயறகூறி்ன 
அந்த இனககுழுவின் உள்நை அல்ைது 
பவளி்ய வ்ரயறுககைோம்

• இனககுழுவின் public உறுபபுக்ை 
அந்த இனககுழு ப்ோரு்ைப ் யன்்டுததி 
இனககுழுவின் பவளியிலிருநது 
ந�ரடியோக அணுகைோம்.

• ஓர இனககுழுவின் OOP – சி்றப்ம்்சமோன 
உ்்றபப்ோதியோககத்்தத ்தரவு மறறும் 
ப்தோடரபு்டய ப்சயறகூறுக்ை ஒன்்றோக 
ந்சரதது ்வப்்தன் மூைம் ஆ்தரிககி்றது.

• Private மறறும் protected மூைம் பவளி 
உைகிறகு ்தகவ்ை ம்்றப்்தன் மூைம் 
்தரவு ம்்றத்த்ை இனககுழு 
ஆ்தரிககி்றது.

நி்னவில்பகோள்க
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• ஒரு இனககுழுவின் உறுபபு 
ப்சயறகூறி்ன மறப்றோரு உறுபபு 
ப்சயறகூறு மூைம் அ்ைத்தல் 
பின்னைோன உறுபபு ப்சயறகூறு 
என்்ற்ைககப்டுகி்றது.

• வ்ரபயல்்ை உணரததும் ப்சயறகுறி ::, 
ஒரு இனககுழு ப்யரில் ்யன்்டுததும் 
class-name :: function name 
்யன்்டுததும் ந்ோது அந்த 
இனககுழுவின் உறுபபுக்ைக 
குறிககி்றது. :: variable-name, 
முழு்தைோவிய மோறி்யக குறிககி்றது.

• ஓர இனககுழுவின் ்சோன்றுரு 
்யன்்ோ்டுககு வரும்ந்ோது ஆககி 
எனப்டும் சி்றபபு ப்சயறகூறு 
இயககப்டுகி்றது.

• ஆககி ப்சயறகூறு இனககுழு 
ப்ோருளுககு நி்னவகததில் இடம் 
ஒதுககுகி்றது மறறும் ப்தோடஙகி 
்வககி்றது.

• அழிபபி என்்ற சி்றபபு ப்சயறகூ்றோனது 
ஆககியோல் உருவோககப்்ட ப்ோருளின் 
வோழ�ோள் முடிநது அழியும்ந்ோது 
அ்ைககப்டுகி்றது.

• ஆககிகள் மறறும் அழிபபிகள் ப்யர 
இனககுழுவின் ப்யரோக இருகக 
நவண்டும்.

• அைபுருககள் இல்ைோ்த ஆககி ்தோன்மவு 
ஆககி என்்ற்ைககப்டுகி்றது.

• ்தோன்மவு ப்சயலுருபுக்ைக பகோண்ட 
ஆககி ்தோன்மவு ஆககிககு 
்சமமோன்தோகும்.

• ஆககி மறறும் அழிபபி எ்்தயும் திருபபி 
அனுப்ோது. எந்த ்தரவினதந்தோடும் 
ப்தோடரபு்டயது அல்ை.

• ப்ோரு்ை இயஙகுநி்ையில் ப்தோடஙக 
முடியும்.

நி்னவில்பகோள்க

்யிறசி
1 பின்வரும் குறிபபுக்ைப ்யன்்டுததி 
Employee இனககுழு்வ வ்ரயறுககவும்

 Employee-இனககுழுவின் private 
உறுபபுகள்

  empno- integer
  ename – 20 characters
  basic – float
  netpay, hra, da, - float
  calculate () –  basic+hra+da - 
்வக கண்டுபபிடிதது float மதிப்்த திருபபி 
அனுபபும்     
ப்சயறகூறு
employee - இனககுழுவின் public ப்சயறகூறுகள்

  havedata() – (empno, ename, basic, hra, 
da) உள்ளீடோகபப்றறு

  netpay கணககிட calculate() 
ப்சயறகூ்்ற அ்ைககும் ஒரு ப்சயறகூறு

  dispdata() – அ்னதது ்தரவு 
உறுபபுக்ையும் தி்ரயில் 
பவளியடுவ்தறகோன ப்சயறகூறு

மதிபபீடு

்குதி – அ

1. ஓர இனககுழுவுககுள் அறிவிககப்டும் 
மோறிக்ை ்தரவு உறுபபுகள் என 
குறிபபிடுகின்ந்றோம். ப்சயல்கூறுக்ை 
எவ்வோறு குறிபபிடுகிந்றோம்.

 (அ)  ்தரவு ப்சயறகூறுகள் 

 (ஆ) inline ப்சயறகூறுகள் 

 (இ)  உறுபபு ப்சயறகூறுகள் 
 (ஈ) ்ண்புக கூறுகள்

2. பின்வரும் உறுபபுச் ப்சயறகூறி்னப ்றறிய 
கூறறுகளில் எது ்சரி அல்ைது ்தவறு ?

 i) புள்ளி ப்சயறகுறி மூைம் ஒரு உறுபபுச் 
ப்சயறகூறு, இன்பனோரு உறுபபுச் 
ப்சயறகூறி்ன ந�ரடியோக அ்ைககைோம்.

 ii) இனககுழுவின் private ்தரவுக்ை 
உறுபபுச் ப்சயறகூறு அணுக முடியும்.

 (அ) i - ்சரி, ii - ்சரி

 (ஆ) i – ்தவறு, ii - ்சரி

 (இ)  i -்தவறு, ii - ்சரி

 (ஈ)i – ்தவறு, ii – ்தவறு

Chapter 14.indd   245 4/19/2020   4:16:07 PM



246 247

3. ஒரு உறுபபு ப்சயறகூறு, இன்பனோரு உறுபபு 
ப்சயறகூ்்றப புள்ளி ப்சயறகுறி்யப 
்யன்்டுத்தோமல் ந�ரடியோக அணுகைோம் 
என்்்்த எவ்வோறு குறிபபிடைோம்.

 (அ) து்ண ப்சயறகூறு 

 (ஆ) து்ண உறுபபு

 (இ) பின்னைோன உறுபபு ப்சயறகூறு

 (ஈ) து்ண உறுபபு ப்சயறகூறு

4. இனககுழுவுககுள்  வ்ரயறுககப்டும்  
ப்சயறகூறுகள் எந்த ப்சயறகூறுக்ைப 
ந்ோல் இயஙகுகின்்றன?

 (அ) inline ப்சயறகூறுகள்

 (ஆ) inline அல்ைோ்த ப்சயறகூறுகள்

 (இ) Outline ப்சயறகூறுகள்

 (ஈ) ்தரவு ப்சயறகூறு

5. பின்வரும் எந்த அணுகியல்பு வ்ரயறுபபி 
்தவறு்தைோன மோற்றஙகளிலிருநது ்தர்வப 
்ோதுகோககி்றது?

 (அ) Private   (ஆ) Protected  
(இ) Public  (ஈ) முழு்தைோவிய

6. கீழகண்ட நிரலில் எத்த்ன ப்ோருள்கள் 
உருவோககப்்டுள்ைன ?

 class x
 {
 int y;
 public:
 x (int z) {y=z;}
 } x1 [4];
 int main ()
 { x x2(10);
 return 0;}
 (அ) 10    (ஆ) 14  

  (இ) 5   (ஈ) 2
7. ஆககி ப்சயறகூறு ்றறிய பின்வரும் 

கூறறுகள் ்சரியோ, ்தவ்றோ எனக கூறு.

 i)  ஆககிகள் private ்குதியில் 
அறிவிககப்ட நவண்டும்

 ii)  ப்ோருள்கள் உருவோககப்டும் ந்ோது, 
ஆககி ்தோனோகநவ இயககப்டும்.

 (அ) ்சரி, ்சரி   (ஆ) ்சரி, ்தவறு

 (இ) ்தவறு, ்சரி   (ஈ)  ்தவறு ்தவறு  

8. பின்வரும் முன்வடிவுககு கீழகண்டவறறுள் 
எந்த ஆககி இயககப்டும் ?

 add display (add &); //add என்்து 
இனககுழுவின் ப்யர

 (அ) ்தோன்மவு ஆககி

 (ஆ) அைபுருககளுடன் கூடிய ஆககி

 (இ) �கல் ஆககி

 (ஈ) அைபுருககள் இல்ைோ்த ஆககி

்குதி – ஆ

குறு வினோககள்

1. உறுபபுகள் என்்றோல் என்ன?

2. ்யனர வ்ரயறுத்த ்தரவினம் வ்கயோன 
க்டுரு, இனககுழு – நவறு்டுததிக கோ்டுக.

3. ப்ோருள் ந�ோககு நிரைோககு குறிமு்்ற 
(OOP) அடிப்்டயில் இனககுழு மறறும் 
ப்ோருள் ்றறி நவறு்டுததிக கோ்டுக.

4. நிரல்ப்யரபபி ்தோமோகநவ ஆககி்ய 
உருவோககிக பகோள்ை முடிந்தோலும், ஆககி 
வ்ரயறுபபு ஏன் சி்றந்த வைககம் என்று 
கரு்தப்டுகி்றது ?

5. அழிபபியின் முககியததுவத்்தப ்றறி 
எழுதுக.

்குதி – இ

சிறு வினோககள்

1. பின்வரும் நிரலில் க்ட்ை அ்மபபுப பி்ை 
ஏந்தனும் இருபபின், அவற்்ற நீககி, 
பி்ை்யக நகோடி்டு கோ்டி, நிர்ை மோறறி 
எழு்தவும்.

 #include<iostream>
 #include<stdio.h>
  class mystud
  { int studid =1001;
  char name[20];
 public
  mystud( )
  { }
 void register ( ) {cin>>stdid;gets(name);
 }
 void display ( )
  { cout<<studid<<”: “<<name<<endl;}
 }
 int main( )
  { mystud MS;
  register.MS( );
  MS.display( );
 }
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2. நிரலின் இயஙகு ந�ரததில் ஒரு ப்ோரு்ை 
எவ்வோறு ப்தோடஙகி ்வப்து என்்்்த ஒரு 
எடுததுககோ்டுடன் எழுது.

3. Public அணுகுமு்்றயில் ஆககிகள், 
அழிபபிகள் அறிவிபபினோல் வி்ையும் 
�ன்்மகள் யோ்வ?

4. கீநை பகோடுககப்்டுள்ை C++ நிர்ைக 
பகோண்டு (i) & (ii) வினோககளுககோன 
வி்டக்ைத ்தருக.

 class TestMeOut
 {
 public:
  ~TestMeOut() //Function 1
  {cout<<“Leaving the examination 

hall”<<endl;}
  TestMeOut() //Function 2
  {cout<<“Appearing for 

examination”<<endl;}
 void MyWork() //Function 3
  { c o u t < < “ A t t e m p t i n g 

Questions//<<endl;}
 };
 (i) ப்ோருள்ந�ோககு நிரைோகக மு்்றயின்்டி, 

ப்சயறகூறு-1 என்்து எ்்தக குறிககி்றது,   
எபப்ோழுது அது அ்ைகக / 
இயககப்டுகி்றது ?

 (ii) ப்ோருள்ந�ோககு நிரைோகக மு்்றயின்்டி, 
ப்சயறகூறு-2 என்்து எ்்தக குறிககி்றது, 
எபப்ோழுது அது இயகக  / 
அ்ைககப்டுகி்றது ?

்குதி – ஈ

ப்ருவினோககள்

1. ஆககி, அழிபபி – நவறு்ோடு ்தருக

2. கீழகோணும் வ்ரயறுபபுகளுடன் Resort 
என்னும் ஓர இனககுழு்வ வ்ரயறுககவும்

private உறுபபுகள்

 Rno  // அ்்ற எண்்ண இருததி ்வககும் 
்தரவு உறுபபு

 Name   //்யனரின் ப்ய்ர இருததி 
்வககும் ்தரவு உறுபபு

 Charges    // ஒரு �ோளுககுரிய க்டணத்்த 
இருததி ்வககும் ்தரவு உறுபபு

 Days    // �ோ்களின் எண்ணிக்க்ய 
இருததி ்வககும் ்தரவு உறுபபு

 Compute ( )  // Days * Charges பகோண்டு 

பமோத்த ப்தோ்க்ய கணககிடும் 
ப்சயறகூறு

  // பமோத்த ப்தோ்க 11000 ரூ்ோய்ககு 
நமல் இருந்தோல், பமோத்த ப்தோ்க்யக 
கணககிட 1.02 * Days *Charges

 Public member:
 getinfo( )    // ப்யர, அ்்றஎண், க்டணம், 

�ோ்கள் ந்ோன்்ற ்தகவல்க்ை உள்ளீடோகப 
ப்றும் ப்சயறகூறு

 dispinfo ( )   // உள்ளிடப்்ட ்தரவுகள் 
மறறும் Compute ப்சயறகூறி்னப 
்யன்்டுததி கணககிட பமோத்த ப்தோ்க்ய 
பவளியிடும் ப்சயறகூறு

3. கீழகோணும் நிரலுககு பவளியீடு எழுது.

#include<iostream>
using namespace std;
class student
{
 int rno, marks;
 public:
 student(int r,int m)
 { cout<<"Constructor "<<endl;
   rno=r;
   marks=m;
 }
 void printdet()
 {
   marks=marks+30;
   cout<<"Name: Bharathi"<<endl;
   cout<<"Roll no : "<<rno<<"\n";
   cout<<"Marks : "<<marks<<endl;
   }
};
int main() 
{
 student s(14,70);
 s.printdet();
 cout<< "Back to Main";
 return 0;
}
து்ண நூல்கள்:
(1) Object Oriented Programming 

with C++ (4th Edition), Dr. E. 
Balagurusamy, 
Mc.Graw Hills.

(2) The Complete Reference C++ (Forth 
Edition), Herbert Schildt.Mc.Graw 
Hills.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் :

 இந்த போடபபகுதியை கற்றபின் மோணவர் 

அறிநது ககோள்வது

• பணிமிகுபபு பறறி புரிநது ககோள்ளு்தல்.

• கெைறகூறு பணிமிகுபபு, ஆககி பணிமிகுபபு, 

கெைறகுறி பணிமிகுபபு ககோணட C++ 

நிரல்கயை உருவோககு்தல்.

• பல்லுருவோகக கருத்துகயைக ககோணடு 

நிரல்கயை இைககு்தல் மறறும் பியைதிருத்்தம் 

கெய்தல்.

15.1 அறிமுகம் 

 பல்லுருவோககம் (polymorphism) என்்ற 

கெோல் பல வடிவஙகள் (poly – many, morph – 
shapes) என்னும் கபோருயைத் ்தருகி்றது. 

பல்லுருவோககம் என்பது ஒரு கபோருள் அல்லது 

கெைறகூறியை பல்நவறு வடிவஙகளில் 

கோணபிகக உ்தவுகி்றது.

15.2 கெைறகூறு பணிமிகுபபு (Function 
overloading)

 கெயதி அல்லது ்தரவியை ஒன்றுககு 

நமறபடட வடிவஙகளில் கெைலோககவல்ல 

கெைறகூறின் தி்றயைநை கெைறகூறு பணிமிகுபபு 

என்கிந்றோம். நவறு வயகயில் கூறிைோல், பணி 

மிகுபபு என்பது இரணடு அல்லது அ்தறகு 

நமறபடட கெைறகூறுகள் ஒநர கபையரப பகிர்நது 

ககோணடு நவறுபடட அைபுருககயை 

ககோணடிருககும். கெைறகூறுகள் ஒநர கபையர 

பகிர்நது ககோள்ளு்தயல பணிமிகுபபு என்றும் இந்த 

கெைல்போடயட கெைறகூறு பணிமிகுபபு 

என்கிந்றோம். கெைறகூறின் அைபுருககளின் 

போடம் 15
 பல்லுருவோககம் 

அலகு IV

எணணிகயக மறறும் ்தரவிைஙகயை கெைறகூறு 

முன்வடிவு என்கிந்றோம். பணி மிகுககபபடட 

கெைறகூறியை அயைககும் நபோது, நிரல் கபைர்பபி 

மிகச் ெரிைோை வயரைறுபயப, அயைககபபடட 

கெைறகூறின் அைபுருககளின் வயகநைோடு 

வயரைறுககபபடட கெைறகூறின் கெைலுருபுகளின் 

வயகநைோடு ஒபபிடடு தீர்மோனிககும். மிகச் சி்றந்த 

கெைறகூறு அல்லது கெைறகுறி பணிமிகுபபு 

ந்தர்நக்தடுபபு முய்றயை பணிமிகுபபு தீர்மோைம் 

என்கிந்றோம்.

15.2.1 கெைறகூறு பணிமிகுபபின் ந்தயவகள் 

(Need For Function overloading)

 சில ெமைஙகளில், ஒநர கெையலக 

குறிககும் கவவநவறு கபோருள் ககோணட கபையர 

ககணடறி்தல் கடிைமோை கெைல் ஆகும்.

 வடடம், முகநகோணம் மறறும் கெவவகம் 

ஆகிைவறறின் பரபபையவக கணடறியும் 

கெைறகூறு வயரைய்றகயைக கீநை கோணலோம்.

float area_circle(float radius) // ஒரு வடடத்தின் 

பரபயபக கணிகக

float area_triangle(float half,floatbase,float 
height) // முகநகோணத்தின் பரபயபக கணிகக

float area_rectangle(float length , float breadth) 
// கெவவகத்தின் பரபயபக கணிகக

இ்தயைக கீழகணட வி்தத்தில் ஒறய்ற கெைறகூறு 

்தயலபயபக ககோணடு மோறறி எழு்தலோம்.

float area ( float radius);

float area ( float half, float base, float height );

float area ( float length , float breadth);

C++  கபோருள்ந�ோககு 
நிரலோககம்  கமோழி
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#include <iostream>
using namespace std;
void print(int i)
 {cout<< " It is integer " << i <<endl;}
void print(double  f) 
{  cout<< " It is float " << f <<endl;}
void print(string c) 
{  cout<< " It is string " << c <<endl;}
int main() {
 print(10);
 print(10.10);
 print("Ten");
 return 0;
}
கவளியீடு
 It is integer 10
 It is float 10.1
 It is string Ten

நிரல்15.1 கெைறகூறு பணிமிகுபபியை 
விைககும் எளிை C++ நிரயல கீநை கோணலோம்.

குறிபபு:- 

கெைறகூறு பணிமிகுபபு, 
பல்லுருவோககத்ய்த மடடுநம 
�யடமுய்றபபடுத்்தோமல் ஓர் நிரலில் 
ஒபபீடுகளின் எணணிகயகயைக குய்றத்து, 
நிரல் நவகமோக கெைல்பட உ்தவுகி்றது. நிரலர், 
அதிக கெைறகூறறின் கபைர்கயை நியைவில் 
யவத்துக ககோள்வய்த ்தவிர்கக வழி 
கெயகி்றது.

15.2.2 கெைறகூறு பணிமிகுபபிறகோை 
விதிமுய்றகள் (Rules for function overloading)
1. பணிமிகுத்்த கெைறகூறுகள் முய்றைோை 

அைபுருககளின் எணணிகயகயிநலோ,  
அல்லது அவறறின் ்தரவு இைஙகளிநலோ 
நவறுபடடிருகக நவணடும்.

2. பணிமிகுத்்த கெைறகூறுகள் திருபபிைனுபபும் 
்தரவிைம் ஒன்்றோக இருகக நவணடும் என்்ற 
ந்தயவயில்யல.

3. பணிமிகுத்்த கெைறகூறுகளின் ்தோையமவு  
கெைலுருபுகயை அைபுருககளின் படடிைலில் 
ஒரு பகுதிைோக C++ நிரல் கபைர்பபி கருதிக 
ககோள்ைோது.

#include <iostream>
using namespace std;
long add(long, long);
long add(long,long,long);
float add(float, float);
int main()
{
 long a, b, c,d;
 float e, f, g;
 cout << "Enter three integers\n";
cin >> a >> b>>c;
d=add(a,b,c); //number of arguments different  but  same data type 
cout << "Sum of 3 integers: " << d << endl;
cout << "Sum of 3 integers: " << d << endl;
cout << "Enter two integers\n";
cin >> a >> b;
c = add(a, b); //two arguments data type same with above function call and 
different with below function call
cout << "Sum of 2 integers: " << c << endl;
cout << "Enter two floating point numbers\n";

நிரல் 15.2  கெைறகூறு பணிமிகுபபியை விைககும் C++ நிரயல கீநை கோணலோம் 
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cin >> e >> f;
 g = add(e, f); //two arguments  similar to the above function call but data 
type different 
cout << "Sum of floats: " << g << endl;
}
long add(long c, long g)
{
 long sum;
 sum = c + g;
 return sum;
}
float add(float c, float g)
{
 float sum;
 sum = c + g;
 return sum;
}
long add(long c, long g,long h)
{
 long sum;
 sum = c + g+h;
 return sum;
}
கவளியீடு
 Enter three integers
 3 4 5
 Sum of 3 integers: 12
 Enter two integers
 4 6
 Sum of 2 integers: 10
 Enter two floating point numbers
 2.1 3.1
 Sum of floats: 5.2

15.3 ஆககி பணிமிகுபபுConstructor overloading

 இைககுழுவின் சி்றபபு கெைறகூறுகைோை ஆககிகயையும், கெைறகூறு பணிமிகுபபு கெயை முடியும். 

ஓர் இைககுழுவில் கவவநவறு வயரைறுபபுகயைக ககோணட ஒன்றுககு நமறபடட ஆககிகள் இடம் கப்றலோம். 

ஓர் இைககுழுவிறகு, பல்நவறு வயகைோை கபோருள்கயை உருவோகக ஆககி பணிமிகுபபு வழி வயக 

கெயகி்றது.
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#include<iostream>
using namespace std;
class add
{ int num1, num2, sum;
public:
add()
{ cout<<"\n Constructor without parameters.. ";
num1= 0;  num2= 0;  sum = 0; }
add ( int s1, int s2 )
{ cout<<"\n Parameterized constructor... ";
 num1= s1;  num2=s2; sum=0; }
add (add &a)
{ cout<<"\n Copy Constructor ... ";
 num1= a.num1;
 num2=a.num2;
 sum = 0; }
void getdata()
{ cout<<"\nEnter data ... "; cin>>num1>>num2; }
void addition()
{ sum=num1+num2; }
void putdata() {
cout<<"\n The numbers are..";
cout<<num1<<'\t'<<num2;
cout<<"\n The sum of the numbers are.. "<< sum; } };
int main() {
add a, b (10, 20) , c(b);
a.getdata();
a.addition();
b.addition();
c.addition();
cout<<"\n Object a : ";
a.putdata();
cout<<"\n Object b : ";
b.putdata();
cout<<"\n Object c.. ";
c.putdata();
return 0; }

Output
Constructor without parameters..
 Parameterized constructor...
 Copy Constructor ...
Enter data ...  20 30
 Object a :
 The numbers are..20    30
 The sum of the numbers are.. 50
 Object b :
 The numbers are..10    20
 The sum of the numbers are.. 30
 Object c..
 The numbers are..10    20
 The sum of the numbers are.. 30

நிரல் 15.3 ஆககி பணிமிகுபயப விைககும் நிரல்

Compiler identifies a given member function is 
a constructor by its name and the return type.

குறிபபு 

ஆககிகள் பல இடம் கபறறிருபப்தோல், ஒரு கபோருள் உருவோககபபடும் நபோந்த 
கெைலுருபுகள் அவறறிறகு அனுபபி யவககபபட நவணடும்.

Chapter 15.indd   251 4/19/2020   4:15:55 PM



252 253

15.4 கெைறகுறி பணிமிகுபபு 

 கெைறகுறி பணிமிகுபபு என்பது +,++,-,—,+=,-=,*.<,> நபோன்்ற வைககிலுள்ை C++ 
கெைறகுறிகளுககு கூடு்தலோை கெைல்போடுகயை வயரைறுபபய்தக குறிககி்றது. இதுவும் ஒரு பல்லுருவோகக 

கெைல் எைலோம். ஏகைனில், இதில் கெைறகுறி பணிமிகுககபபடடு, கெைறகுறிககு நிரலர் விரும்புகி்ற 

கபோருயை வைஙகுகி்றது.  

 எடுத்துககோடடோக '+' என்்ற கெைறகுறியை பணிமிகுபபு முழு எணணிறகு கூடு்தயலயும், ெரத்திறகு 

இயணத்்தல் நபோன்்ற  கெைல்போடடியையும் பல்நவறு ்தரவிைஙகளுககு பைன்படுத்தி பணிமிகுபபு 

கெயைலோம். C++ கமோழியில், சில கெைறகுறிகயை ்தவிர்த்து, அயைத்து கெைறகுறிகயையும் பணி மிகுபபு 

கெயை முடியும்.

பணிமிகுபபு கெயை முடிைோ்த கெைறகுறிகள் பின்வருமோறு

• வயரகைல்யல கெைறகுறி (::)

• sizeof கெைறகுறி

• உறுபபு ந்தர்வி (member selector - .)

• உறுபபு சுடடல்  ந்தர்வி (member pointer selector - *)

• நிபந்தயை கெைறகுறி (conditional operator - ?:)

கெைறகுறி பணிமிகுபபின் கடடயைையமபபு (Operator Overloading Syntax)

ReturnType classname :: Operator Operator Symbol (கெைலுருபுகளின் படடிைல்)
{
 \\ Function body
}

சி்றபபுச் கெோல் பணிமிகுககபபட நவணடிை கெைறகுறி

15.4.1 கெைறகுறி பணிமிகுபபின் வரம்கபல்யலகள் (Restrictions on Operator Overloading)

 கெைறகுறி பணிமிகுபபியை �யடமுய்றபபடுத்தும் நபோது பின்வரும் வரம்கபல்யலகயைக 

கவைத்தில் ககோள்ை நவணடும்.

1. ஒரு கெைறகுறியின் முன்னுரியமயும், தியெமுகத்ய்தயும் மோற்ற இைலோது.

2. புதிை கெைறகுறிகயை உருவோகக முடிைோது. ஏறகைநவ இருககும் கெைறகுறிகயை மடடுநம 

பணிமிகுகக முடியும்.

3. ஒரு கெைறகுறியின் அடிபபயட கெைல் முய்றயை மறுவயரைய்ற கெயை முடிைோது. முழு எணகள் 

கூடடபபடும் முய்றயை மோறறி அயமகக முடிைோது, ஆைோல் கூடு்தல் கெைல்போடடியை அந்த 

கெைறகுறிககு வைஙகலோம்.

4. பணிமிகுககபபடட கெைறகுறிகள் ்தோையமவு  கெைலுருபுகயைக ககோணடிருககோது.
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5. இரும கெைறகுறிகயை பணிமிகுககும் நபோது, அச்கெைறகுறியின் இடபபககம் அயமயும் கபோருள், 

அது வயரைறுககபபடடுள்ை இைககுழுவின் கபோருைோக இருகக நவணடும்.

#include<iostream>
using namespace std;  
class complex  
{  int real,img;  
    public:  
void read()  
{  
cout<<"\nEnter the REAL PART : ";  
cin>>real;  
cout<<"\nEnter the IMAGINARY PART : ";  
cin>>img;  
}
complex operator +(complex c2)  
{  

complex c3;  
c3.real=real+c2.real;  
c3.img=img+c2.img;  
return c3;  

}  
void display()  

{  cout<<real<<"+"<<img<<"i";  }  
};  
int main()  
{  

complex c1,c2,c3;  
int choice, cont;  
cout<<"\n\nEnter the First Complex Number"; 
c1.read();  
cout<<"\n\nEnter the Second Complex Number"; 
c2.read();  
c3=c1+c2;  // binary + overloaded
cout<<"\n\nSUM = ";  
c3.display(); 
return 0;  

 }  

கவளியீடு
Enter the First Complex Number
Enter the REAL PART : 3
Enter the IMAGINARY PART : 4
Enter the Second Complex Number
Enter the REAL PART : 5
Enter the IMAGINARY PART : 8
SUM = 8+12i

நிரல் 15.6 ‘+’ குறியீடு பைன்படுத்தி இரும கெைறகுறி பணிமிகுத்்தயல விைககும் 
எடுத்துககோடடு நிரல்
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#include<string.h>
#include<iostream>
using namespace std;
class strings 
{
 public:
 char s[20];
 void getstring(char str[])
{
 strcpy(s,str);
   }
 void operator+(strings);
};
void strings::operator+(strings ob)
{
 strcat(s,ob.s);
 cout<<"\nConcatnated String is:"<<s;
}
int main()
{
 strings ob1, ob2;
 char string1[10], string2[10];
 cout<<"\nEnter First String:";
 cin>>string1;
 ob1.getstring(string1);
 cout<<"\nEnter Second String:";
 cin>>string2;
 ob2.getstring(string2);
 //Calling + operator to Join/Concatnate strings
 ob1+ob2;
 return 0;
}
கவளியீடு
Enter First String:COMPUTER
Enter Second String:SCIENCE
Concatnated String is:COMPUTERSCIENCE

நிரல் 15.7 கெைறகுறி பணிமிகுபபியைப பைன்படுத்தி ெரஙகயை இயணககும் 
எடுத்துககோடடு நிரல்
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• C++ கமோழியில் பல்லுருவோககம் 
கெைறகூறு பணிமிகுபபு மறறும் 
கெைறகுறி பணிமிகுபபு ஆகிைவறறின் 
மூலம் நிய்றநவற்றபபடுகி்றது. 

• பணிமிகுபபு என்பது ஒநர கபைர், 
ஒன்றுககு நமறபடட பல்நவறு கபோருயைக  
குறிககி்றது.

• பணிமிகுத்்த கெைறகூறு என்பது 
ஒன்றுககு நமறபடட ்தனித்்த கபோருள் 
ககோணட கெைறகூறியை குறிககி்றது.

• பணிமிகுத்்த கெைறகூறுகள் ஒநர 
கபையரக ககோணடிருககும். ஆைோல் 
முன்வடிவு நவறுபடடிருககும் 
(அைபுருககளின் எணணிகயக மறறும் 
்தரவிைம்)

• கெைறகூறின் அைபுருககளின் படடிைல் 
கெைறகூறு முன்வடிவு எைபபடுகி்றது.

• இரணடு கெைறகூறுகளில் ஒன்று குறிபபு 
அைபுருககயையும் மறக்றோன்று மதிபபு 
அைபுருககயையும் ககோணடிருந்தோல் 
அவறய்ற பணிமிகுகக முடிைோது.

• ெோ்தோரண கெைறகூறுகயைப நபோல் 
உறுபபு கெைறகூறுகயையும் பணிமிகுகக 
முடியும்.

• ஓர் இைககுழு பணிமிகுககபபடட 
ஆககிகயை ககோணடிருகக முடியும். 
அழிபபிகள் பணிமிகுககபபட முடிைோது.

• ஒரு கெைறகுறிககுப புதிை கபோருயை 
வைஙகும் கெைல்நுடபநம கெைறகுறி 
பணிமிகுபபு என்்றயைககபபடுகி்றது.

• கெைறகுறி பணிமிகுபபு C++ 
கெைறகுறிகள் பல வறறிறகு புதிை 
வயரைறுபபுகயை அளிககி்றது.

• பைைர் வயரைறுககும் இைஙகயையும் 
(கபோருள்கயைப) பணிமிகுகக முடியும்.

• பணிமிகுககபபடட கெைறகுறியின் 
வயரைய்ற இவவோறு அயமயும். சி்றபபு 
கெோல் “Operator” அடுத்து கெைறகுறி 
குறியீடு அயமநதிருககும்.

• கீழகணட C++ கெைறகுறிகயை 
்தவிர்த்து, அயைத்து கெைறகுறிகயையும் 
பணிமிகுகக முடியும். 

• இைககுழு உறுபபு அணுகல் கெைறகுறி 
(.) 

• வயரகைல்யல கெைறகுறி (::),
• sizeof () கெைறகுறி 
• நிபந்தயை கெைறகுறி ( ?: )

நியைவில் ககோள்க:

மதிபபீடு

பகுதி -அ

ெரிைோை வியடகயைத் ந்தர்நக்தடுத்து எழுதுக:

1. பின்வருவைவறறுள் எது 
கெைறகூறுகளுககு நவறுபடட கபோருள் 
உள்ைய்த குறிககி்றது?

 (அ) கெைறகூறு பணிமிகுபபு

 (ஆ) உறுபபு பணிமிகுபபு

 (இ)  கெைறகுறி பணிமிகுபபு

 (ஈ) கெைறபோடு பணிமிகுபபு

2. பின்வருவைவறறுள், எது நிரலின் 
ஒபபீடுகளின் எணணிகயகயை 
குய்றககி்றது ?

 (அ)  கெைறகூறு பணிமிகுபபு
 (ஆ) கெைறபோடு பணிமிகுபபு
 (இ)   கெைறகுறு பணிமிகுபபு
 (ஈ) உறுபபு பணிமிகுபபு

3. $ என்்ற குறியீடயட 10 முய்ற கவளியிட 
கீழகோணும் நிரலில் dispchar() என்்ற 
கெைறகூய்ற எவவோறு அயைபபோய?

 void dispchar(char ch=’$’,int size=10)
 {
 for(int i=1;i<=size;i++)
 cout<<ch;
 }
 (அ) dispchar();
 (ஆ) dispchar(ch,size);
 (இ) dispchar($,10);
 (ஈ)dispchar(‘$’,10 times);
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4. பின்வருவைவறறுள் கெைறகூறு பணிமிகுபபு 
ெோர்ந்த எந்த கூறறு ெரி கியடைோது?

 (அ) பணிமிகுககபபடட கெைறகூறுகள் 
முன்வடிவில் நவறுபடடு இருகக நவணடும்.

 (ஆ) கெைறகூறு பணிமிகுபபின் நபோது 
திருபபி அனுபபும் ்தரவிைமும் கருத்தில் 
ககோள்ை நவணடும்.

 (இ)  பணிமிகுககபபடட கெைறகூறின் 
முன்னிைல்பு அைபுருககள்  
பணிமிகுககபபடும் நபோது கருத்தில் 
ககோள்ைபபடுவதில்யல.

 (ஈ) அழிபபி கெைறகூறுகள் பணிமிகுககபபட 
முடிைோது.

5. பின்வருவைவறறுள் எது பியைைோை 
கெைறகூறு பணிமிகுபபு முன்வடிவோகும்?

 (அ) Void fun (int x); 
  Void fun (char ch) ; 
 (ஆ) Void fun (int x); 
  Void fun (int y);
 (இ)  Void fun (double d);
  Void fun (char ch);
 (ஈ) Void fun (double d); 
   Void fun (int y);

பகுதி -ஆ

குறு விைோககள்

1. கெைறகூறு பணிமிகுபபு என்்றோல் என்ை?

2. பணிமிகுகக முடிைோ்த கெைறகுறிகயைப 
படடிைலிடுக.

3. class add{int x; public: add(int)};  
இைககுழுவின் கவளிநை ஆககி 
வயரைறுபயப எழுதுக.

4. ஒரு கெைறகூறின் திருபபி அனுபபும் 
்தரவிைம் கெைறகூறு பணிமிகுபபிறகு 
உ்தவுமோ?

5. ஒரு கெைறகூறு பணிமிகுபபின் பைன் ைோது?

பகுதி -இ

சிறு விைோககள்

1. கெைறகூறு பணிமிகுபபிறகோை 
விதிமுய்றகள் ைோயவ?

2. பல கெைறகூறுகள் இருககும் நபோது, நிரல் 
கபைர்பபி அவறறுள் எந்த கெைறகூறியை 

கெைல்படுத்்த நவணடும் என்பய்த எபபடி 
தீர்மோனிககும் ? எ.கோ.்தருக.

3. கெைறகுறி பணிமிகுபபு என்்றோல் என்ை? 
பணிமிகுபபு கெயைககூடிை 
கெைறகுறிகளுள் சிலவறய்ற கூறு.

4. ஆககியை பணிமிகுத்்தலோல் வியையும் 
�ன்யமகயைப பறறி விவோதிககவும்?

5. class sale (int cost, discount ;public: 
sale(sale &); குறிபபிடட கெைறகூறினுககு 
ஒரு inline  அல்லோ்த வயரைறுத்்தயல 
எழுது.

பகுதி-ஈ

கபருவிைோககள்

1. கெைறகுறி பணிமிகுபபிறகோை 
விதிமுய்றகள் ைோயவ?

2.  பின்வரும் இைககுழு நிரயலப படித்துப 
போர்த்து,  (i) மு்தல் (v) வயரயிலோை 
விைோககளுககு வியடைளி

 class Book
 {
 int BookCode ; char Bookname[20];float 

fees;
 public:
 Book( )   // கெைறகூறு 1
 {
 fees=1000;
 BookCode=1;
 strcpy    (Bookname,"C++");
 }
 void display(float C) // கெைறகூறு 2
 {
 cout<<BookCode<<":"<<Bookname<<":"

<<fees<<endl;
 }
 ~Book( )   // கெைறகூறு 3
 {
 cout<<"End of Book Object"<<endl;
 }
 Book (intSC,char S[ ],float F)  ;  / / 

கெைறகூறு 4
 };
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 (i)  நமறகூறிை நிரலில், கெைறகூறு 1 மறறும் கெைறகூறு 4 என்்ற கெைறகூறுகயை ஒன்று நெர்த்து 
எவவோறு குறிபபிடலோம்?

 (ii)  கெைறகூறு 3 எந்த கருத்துருககயை விைககுகி்றது? இந்த கெைறகூறு எபகபோழுது அயைககபபடும்/
கெைல்படுத்்தபபடும்?

 (iii)   கெைறகூறு 3 பைன் ைோது?

 (iv)   கெைறகூறு 1 மறறும் கெைறகூறு 2 ஆகிை கெைறகூறுகயை அயைககும் கூறறுகயை main () 
கெைறகூறில் எழுதுக.

 (v) கெைறகூறு 4 ககோை வயரைய்றயை எழுதுக  .
3. பின்வரும் நிரலுககோை கவளியீடயட எழுதுக

 #include<iostream>
 using namespace std;
 class Seminar
 {
 int Time;
 public:
 Seminar()
  {
 Time=30;cout<<"Seminar starts now"<<endl;
 }
 void Lecture() 
 {
 cout<<"Lectures in the seminar on"<<endl;
 }
 Seminar(int Duration) 
 {
 Time=Duration;cout<<"Welcome to Seminar "<<endl;
 }
 Seminar(Seminar &D) 
 {
 Time=D.Time;cout<<"Recap of Previous Seminar Content "<<endl;
 }
 ~Seminar()
 {
 cout<<"Vote of thanks"<<endl;
 }
 };
 int main()
 {
 Seminar s1,s2(2),s3(s2);
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 s1.Lecture();
 return 0;
 }
4. பின்வரும் நிரலின் அடிபபயடயில் விைோககளுககு வியடைளி:

 #include<iostream>
 #include<string.h>
 using namespace std;
 class comp {
 public:
 char s[10];
 voidgetstring(char str[10])
 {
 strcpy(s,str);
 }
 void operator==(comp);
 };
 void comp::operator==(comp ob)
 {
 if (strcmp(s,ob.s)==0)
 cout<<"\nStrings are Equal";
 else
 cout<<"\nStrings are not Equal";
 }
 intmain()
 {
 compob, ob1;
 char string1[10], string2[10];
 cout<<"Enter First String:";
 cin>>string1;
 ob.getstring(string1);
 cout<<"\nEnter Second String:";
 cin>>string2;
 ob1.getstring(string2);
 ob==ob1;
 return 0;
 }
 (i)  நிரலின் இறுதி வயர நீடித்திருககும் கபோருள்கயை கூறு.

 (ii)  நிரலின் இைககத்திறகியடநை அழிநது விடும் கபோருயை கூறு.

 (iii)  பணிமிகுககபபடட கெைறகுறி மறறும் அ்தயை அயைகக பைன்படும் கூறறியை எழுதுக.
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 (iv)   பணிமிகுபபு கெயைபபடட உறுபபு கெைறகூறின் முன்வடியவ எழுதுக.

 (v)  பணிமிகுககபபடட கெைறகுறிககு எந்த வயகைோை கெைநலறபிகள் பைன்படுத்்தபபடடுள்ைை?

 (vi)   எந்த ஆககி கெைல்படுத்்தபபடும்? நிரலின் கவளியீடயட எழுது.

ஆயவறிகயக

 க்தோடககத்தில் உன் சிறுநெமிபபில் க்தோயக ரூ.500 உள்ைது என்று யவத்துகககோள்நவோம். அதில் 
நமலும் சில க்தோயகயியை நெமிகக விரும்புகி்றோய. க்தோடகக மதிபபு ரூ.500 ககோணட amount 
என்னும் ்தரவு உறுபயபக ககோணடு deposit என்்ற இைககுழுயவ உருவோககு. அதில், பின்வரும் மூன்று 
ஆககிகயை வயரைறுககவும். 

1 – அைபுருககள் இல்லோமல் – (எந்த க்தோயகயும் சிறுநெமிபபில் நெர்ககபபட மோடடோது).

2 – நெமிபபில் நெர்ககபபட நவணடிை க்தோயகயியை ககோணட அைபுருககள்

3.ஒவகவோரு முய்றயும் க்தோயகயை நெர்ககும் நபோது அ்தறகு ெமமோை க்தோயகயும் ்தோமோகநவ நெர்த்துக 
ககோள்ைபபட நவணடும். 

 Deposit இைககுழுவிறகு ஒரு கபோருயை உருவோககி, நெமிபபில் உள்ை கமோத்்த க்தோயகயியை 
கவளியிடு.

கெோறகைஞ்சிைம்

முன்வடிவு அைபுருககளின் எணணிகயக மறறும் ்தரவிைம்
பல்லுருவோககம் பல வடிவஙகள்
முன்னிைல்பு கெைலுருபு க்தோடகக மதிபபிருத்்தல்

துயண நூல்கள்:

1. Object Oriented Programming with C++ (4th Edition), Dr. E. Balagurusamy, Mc.Graw Hills.
2. The Complete Reference C++ (Forth Edition), Herbert Schildt. Mc.Graw Hills.
3. Computer Science with C++ (A text book of CBSE XI and XII), SumitaArora, DhanpatRai& Co.
4. A text book of CBSE XI and XII computer science by PreetiArora and Pinky Gupta.
5. Computer Science with C++ Reeta shoo and Gagansahoo
6. The C++ Programming Language,BjarneStroustrup
7. C++ Primer (5th Edition) by S. B. Lippman, J. Lajoie
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 கற்றலின் ந�ோககஙகள்

 இந்த போடபபகுதியை கற்ற பின் மோணவர் 

அறிநதுககோள்வது.

• மரபுரிமத்தின் ந�ோககத்ய்தப 

புரிநதுககோள்ளு்தல்.

• மரபுரிமத்ய்த பைன்படுத்தி C++ நிரல்கயை 

உருவோககு்தல்.

• மரபுரிமத்தின் கருத்துருககயைக ககோண்டு 

நிரல்கயை இைககு்தல் மறறும் பியைத் 

திருத்்தம் கெய்தல்.

16.1. மரபுரிமம் - ஓர் அறிமுகம். 

 ஒரு கபோருள் ந�ோககு நிரலோககத்தின் மிக  

முககிை பண்புகூறுகளில் மரபுரிமம் ஒன்்றோகும். 

கபோருள் ந�ோககு நிரலோககத்தில் மரபுரிமம், 

அடிபபயட இனககுழுககளின் பண்புகூறுகயை 

ஈட்டிக ககோள்ை புதிை இனககுழுவிறகும், 

அ்தனுயடை கபோருள்களுககும் வழிவயக 

கெயகி்றது.

 மரபுரிமத்தியன கெைல்படுத்்த 

அடிபபயடைோக உள்ை இனககுழுயவ, மீ 

இனககுழு அல்லது அடிபபயட இனககுழு 

என்கிந்றோம். மீ இனககுழுவிலிருநது 

்தருவிககபபடும் இனககுழு துயண இனககுழு 

அல்லது ்தருவிககபபட்ட  இனககுழு 

எனபபடுகி்றது.

16.2. மரபுரிமத்தின் ந்தயவ 

 கபோருள் ந�ோககு நிரலோககத்தின் முககிை 

பண்புககூ்றோன மரபுரிமம், நிரல் குறிமுய்றயின் 

மறு பைனோககத்திறகு வழி கெயகி்றது.  மரபுரிமம் 

போடம் 16
மரபுரிமம் (INHERITANCE)

என்பது ஏறகனநவ இருககும் இனககுழுககளின் 

அடிபபயடயில் (அடிபபயட இனககுழு) புதிை 

இனககுழுககயை ்தருவிககும் (்தருவிககபபட்ட 

இனககுழுககள்) கெைல்முய்ற ஆகும்.  மரபுரிமம் 

ஒரு இனககுழுவிலிருநது மறக்றோரு 

இனககுழுவிறகு அயனத்து குறிமுய்றகயையும் 
(Private  என வயகபபடுத்்தபபட்ட ்தரவு உறுபபுகள், 
உறுபபு கெைறகூறுகள் ்தவிர்த்து) ்தருவித்துக 

ககோள்ை அனுமதிககி்றது. ்தருவிககபபட  

நவண்டிை இனககுழுயவ அடிபபயட இனககுழு 

அல்லது ்தோய இனககுழு (parent class) என்றும் 

ஒரு இனககுழுவிலிருநது மரபுரியமைோக கப்றபபட்ட 

இனககுழுயவ ்தருவிககபபட்ட இனககுழு 

அல்லது (நெய இனககுழு) என்று கூறுகிந்றோம்.  

்தருவிககபபட்ட இனககுழுககள் ெகதிமிககயவ.  

இது கூடு்தல் பண்புககூறுகயையும், 

கெைல்முய்றகயையும் கபறறுகககோண்டு 

கெைல்தி்றயன அதிகரிகக கெயகி்றது.

குறிபபு

மரபுரிமத்தின் �ன்யமகைோவன:

• இது �யடமுய்ற வோழ்வில் உள்ை உ்றவு 
நியலயை சி்றபபோக எடுத்துககோட்ட 
உ்தவுகி்றது.

• நிரல் குறிமுய்றயின் மறுபைனோககத்ய்த 
ெோத்திைமோககி உள்ைது.

• இது மோற்றஙகயை ஆ்தரிககும்.

16.3. மரபுரிமத்தின் வயககள் 

 மரபுரிமத்தில் பல வயககள் உள்ைன.  ஒரு 

வழி மரபுரிமம், பலவழி மரபுரிமம், பல நியல 

மரபுரிமம், கலபபு மரபுரிமம் மறறும் படிமுய்ற 

மரபுரிமம்.

அலகு IV C++  கபோருள்ந�ோககு 
நிரலோககம்  கமோழி
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1. ஒரு வழி மரபுரிமம்

 ஒநரகைோரு இனககுழுயவ 

அடிபபயடைோகக ககோண்டு ்தருவிககபபட்ட 

இனககுழுயவ உருவோககுவது ஒரு வழி மரபுரிமம் 

ஆகும்.

2. பலவழி மரபுரிமம்

 பல அடிபபயட இனககுழுககளிலிருநது 

்தருவிககபபட்ட இனககுழுயவ உருவோககுவது பல 

வழி மரபுரிமம் ஆகும்.

3. படிமுய்ற மரபுரிமம்

 ஒன்றுககு நமறபட்ட ்தருவிககபபட்ட 

இனககுழுககள் ஒரு அடிபபயட 

இனககுழுவிலிருநது ்தருவிககபபடுமோயின் அது 

படிமுய்ற மரபுரிமம் எனபபடும்.

4. பலநியல மரபுரிமம்

 மரபுரிமத்தின் மோறும் இைல்புயடை 

பண்புகள் இந்த வயக மரபுரிமத்தில் 

பிரதிபலிககின்்றன. ஓர் இனககுழு ்தருவிககபபட்ட 

இனககுழுயவகககோண்டு ்தருவிககபபட்டோல், 

அது பலநியல மரபுரிமம் எனபபடும்.

5. கலபபு மரபுரிமம்.

 ஒன்றுககு நமறபட்ட மரபுரிம வயககயை 

இயணபப்தன் மூலம் கலபபு மரபுரிம வயகயை 

உருவோககலோம். இது, பலநியல மறறும் பலவழி 

மரபுரிமம், படிமுய்ற மறறும் பலநியல மரபுரிமம், 

அல்லது படிமுய்ற, பலநியல மறறும் பல வயக 

கலபபினமோக இருககலோம்.

 மரபுரிமத்தின் பல்நவறு வயககயை 

விைககும் படம் கீநை ககோடுககபபட்டுள்ைன.

A

B

B

C

A

A

B C

D

A B

C

A

B C D

ஒருவழி மரபுரிமம்

பலநியல மரபுரிமம்

கலபபு மரபுரிமம்

பலவழி மரபுரிமம்

படிமுய்ற மரபுரிமம்
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16.4. ்தருவிககபபட்ட இனககுழு மறறும் 
அடிபபயட இனககுழு

 ்தருவிககபபட்ட இனககுழுயவ 

வயரைறுககும் நபோது, ்தருவிககபபட்ட இனககுழு 

அது எந்த இனககுழுவிலிருநது 

்தருவிககபபடுகி்றந்தோ, அ்தயனக குறிபபிட 

நவண்டும்.

 ்தருவிககபபட்ட இனககுழுயவ 

வயரைறுககும் நபோது கீழ்கோணும் குறிபபுகயைக 

கவனத்தில் ககோள்ை நவண்டும்.

அ) Class என்னும் சி்றபபுச் கெோல் இடம்கப்ற 

நவண்டும்.

ஆ) Class என்்ற கெோல்யல அடுத்து, 

்தருவிககபபடும் இனககுழுவின் கபைர் இடம் 

கப்ற நவண்டும்

இ) ஒறய்ற முககோறபுள்ளி (:) இடம் கப்ற 

நவண்டும்.

ஈ) Private, public அல்லது protected 

ஆகிைவறறுள் எத்்தயகை அணுகிைல்புடன் 

(கோண்புநியல போஙகு) ்தருவிககபபடுகி்றது 

என குறிபபிட நவண்டும்.  கோண்புநியல 

போஙகு எதுவும் குறிபபிடபபடவில்யலகைனில், 

்தோனயமவோக கோண்புநியல private எனக 

ககோள்ைபபடும்.

உ)  ஒன்றுககு நமறபட்ட அடிபபயட 

இனககுழுககள் (்தோய இனககுழுககள்) 
இருபபின், அவறய்ற கோறபுள்ளியிட்டு பிரிகக 

நவண்டும்.

கட்டயைையமபபு

 class ்தருவிககபபட்ட_இனககுழு_கபைர்: 

அணுகிைல்பு வயரைறுபபி அடிபபயட_

இனககுழுவின்_கபைர் 

{

// ்தருவிககபபட்ட இனககுழுவின் உறுபபுகள்

};

16.4.1  ஒருவழி மரபுரிமம் (Single Inheritance)

 பல்நவறு வயகைோன மரபுரிமத்ய்த 

விைககும் எடுத்துககோட்டு கீநை 

ககோடுககபபட்டுள்ைது.

A

B

ஒருவழி மரபுரிமம்

# include <iostream>
using namespace std;
class student           //base class
{
private :
char name[20];
int rno;
public:
void acceptname()
{
cout<<"\n Enter roll no and name .. ";
cin>>rno>>name;
}

எடுத்துககோட்டு: 16.1 ஒரு வழி மரபுரிமம்

்தருவிககபபட்ட இனககுழு அடிபபயட 
இனககுழுவின் அயனத்து 
உறுபபுகயையும் மரபுரிமமோக 
கபறறிருந்தோலும், private  அல்லோ்த 
உறுபபுகயை மட்டுநம அணுக முடியும்.
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void displayname()
{
cout<<"\n Roll no :-"<<rno;
cout<<"\n Name :-"<<name<<endl;
}
};
class exam : public student            //derived class with single base class
 {
public:
 int  mark1, mark2 ,mark3,mark4,mark5,mark6,total;
   void acceptmark()
   {
     cout<<"\n Enter lang,eng,phy,che,csc,mat marks.. ";
     cin>>mark1>>mark2>>mark3>>mark4>>mark5>>mark6;
}
void displaymark()
{
cout<<"\n\t\t Marks Obtained ";
cout<<"\n Language.. "<<mark1;
cout<<"\n English .. "<<mark2;
cout<<"\n Physics .. "<<mark3;
cout<<"\n Chemistry.. "<<mark4;
cout<<"\n Comp.sci.. "<<mark5;
cout<<"\n Maths ..   "<<mark6;
}
 };
int main()
{
   exam e1;
 e1.acceptname();       //calling base class function using derived class object
 e1.acceptmark();
 e1.displayname();        //calling base class function using derived class object
 e1.displaymark();
 return 0;
}
கவளியீடு:
 Enter roll no and name .. 1201 KANNAN
 Enter lang,eng,phy,che,csc,mat marks.. 100 100 100 100 100 100
 Roll no :-1201
 Name :-KANNAN
 Marks Obtained
 Language.. 100
 English .. 100
 Physics .. 100
 Chemistry.. 100
 Comp.sci.. 100
 Maths ..   100
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 நமறகண்ட நிரலில் “exam” என்்ற ்தருவிககபபட்ட இனககுழு “student” என்்ற அடிபபயட 

இனககுழுவின் அயனத்து உறுபபுகயையும் மரபுவழி கபறறுக ககோள்கி்றது. ஆனோல், private  அல்லோ்த 

உறுபபுகயை மட்டும் அணுகும் உரியமயை கபறுகி்றது.

16.4.2 பலநியல மரபுரிமம் (Multilevel Inheritance)

# include <iostream>
using namespace std;
class student  //base class
{
private :
char name[20];
int rno;
public:
void acceptname()
{ cout<<"\n Enter roll no and name .. "; cin>>rno>>name;
}
void displayname()
{ cout<<"\n Roll no :-"<<rno;
cout<<"\n Name :-"<<name<<endl;   }};
 class exam : public student             //derived class with single base class
  {
   total=mark1+mark2+mark3;
   cout<<"\nTOTAL MARK SCORED    :  "<<total;
  }
 };
{
 public:
 int  mark1, mark2 ,mark3;
 void acceptmark()
 {  cout<<"\n Enter 3 subject marks.. ";
         cin>>mark1>>mark2>>mark3;  }
void displaymark(){
cout<<"\n\t\t Marks Obtained ";
cout<<"\n Subject1... "<<mark1;
cout<<"\n Subject2... "<<mark2;
cout<<"\n Subject3... "<<mark3;   }   };
class result : public exam 
{ 
int total; 
public: 
void showresult() 
{ 
total=mark1+mark2+mark3; 
cout<<"\nTOTAL MARK SCORED : "<<total; 
} 
};
int main()

எடுத்துககோட்டு நிரல் 16.2 பலநியல மரபுரிமம்
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{
 result r1;
r1.acceptname();  //calling base class function using derived class object
r1.acceptmark();  //calling base class function which itself is a derived 
    // class  function using its derived class object
r1.displayname();  //calling base class function using derived class object
r1.displaymark();  /*calling base class function which itself is a derived 
    class  function using its derived class object*/
r1.showresult();  //calling the child class function
return 0;
}
கவளியீடு:
Enter roll no and name .. 1201 Lohit Sarathi
 Enter 3 subject marks.. 98 100 100 
 Roll no :-1201
 Name :-Lohith Sarathi
                 Marks Obtained
Subject1 ...  98
Subject 2 ...  100
Subject 3... 100
TOTAL MARK SCORED    :  298

 நமறகண்ட நிரலில்  “result “ என்்ற இனககுழு student என்்ற இனககுழுவிலிருநது ்தருவிககபபட்ட 

இனககுழுவோன “exam” என்்ற அடிபபயட இனககுழுவிலிருநது ்தருவிககபபட்டுள்ைது.

 

குறிபபு 

 பலநியல மரபுரிமத்தில், உ்றவு நியலயின் அடிபபயடயில் எத்்தயன நியல 

நவண்டுகமன்்றோலும் நீட்டித்து ககோள்ைலோம். இந்த பலநியல மரபுரிமம் வயக முன்நனோர், 

்தோய, நெய உ்றவுமுய்ற நபோன்று அயமயும்.

 ஓர் இனககுழு எந்த அறிவிபபுகளும் இல்லோமல் வயரைறுககும் நபோது 1 யபட் 
அைவுள்ை்தோக இருககும்.

class x { }; x 1 யபட் இயடத்ய்த எடுத்துகககோள்ளும்

16.5 கோண்புநியல போஙகுகள் (Visibility modes)

 மரபுரிமத்தின் முககிைமோன பண்புககூறு என்னகவனில், அடிபபயட இனககுழுவின் எந்த 

உறுபபியன ்தருவிககபபட்ட இனககுழு மரபுவழி கபறறுகககோள்ை முடியும் என்பய்த க்தரிநது ககோள்வ்தோகும். 

இயவ கோண்புநியல போஙகுகயைக ககோண்டு நிய்றநவற்றபபடுகி்றது. 

 ்தருவிககபபட்ட இனககுழு அடிபபயட இனககுழுயவ அணுகும் முய்றயை கோண்பு நியல போஙகுகள் 

கட்டுபபடுத்துகி்றது. private, public, protected என்்ற மூன்று கோண்புநியல போஙகுகள் உள்ைன. 

்தோனயமவு  கோண்புநியல private ஆகும். கோண்புநியல போஙகும், அணுகுநியல வயரைறுபபிகளும் ஒன்று 

நபோல் இருந்தோலும், முககிை நவறுபோடு என்னகவனில் அணுகிைல்பு வயரைறுபபிகள் இனககுழுவிறகுள் 

அயமநதிருககும் உறுபபுகளின் அணுகு்தயல கட்டுபடுத்தும் ஆனோல் கோண்புநியலப போஙகுகள் 

இனககுழுவிறகுள் இருககும் மரபுரியமைோக கப்றபபட்ட உறுபபுகயை அணுக  பைன்படுகி்றது.
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16.5.1. Private கோண்புநியல போஙகு

 ஓர் அடிபபயட இனககுழு private என்னும் அணுகிைல்புடன் ்தருவிககபபடும் நபோது, அடிபபயட 

இனககுழுவின் public  மறறும் protected உறுபபுகள் ்தருவிககபபடும் இனககுழுவில் private உறுபபுகைோகக 

கரு்தபபடுகின்்றன.

அடிபபயட இனககுழு
private கோண்பு 

நியலயுடன் ்தருவிககபபடும் 

கபோழுது

கரு்தபபடுகி்றது

கரு்தபபடுகி்றது

்தருவிககபபட்ட இனககுழு

private உறுபபுகள் private உறுபபுகள்

protected உறுபபுகள் protected உறுபபுகள்

public உறுபபுகள் public உறுபபுகள்

16.5.2. Protected கோண்புநியல போஙகு

 ஓர் அடிபயட இனககுழு protected  என்னும் அணுகிைல்புடன்  ்தருவிககபபடும் நபோது, அடிபபயட 

இனககுழுவின் protected  மறறும் public உறுபபுகள், ்தருவிககபபடும் இனககுழுவில் protected 
உறுபபுகைோக கரு்தபபடுகின்்றன.

அடிபபயட இனககுழு Protected கோண்பு 

நியலயுடன் 

்தருவிககபபடும் கபோழுது

கரு்தபபடுகி்றது

கரு்தபபடுகி்றது

்தருவிககபபட்ட இனககுழு

private உறுபபுகள் private உறுபபுகள்

protected உறுபபுகள் protected உறுபபுகள்

public உறுபபுகள் public  உறுபபுகள்

16.5.3 public கோண்புநியல போஙகு

 ஓர் அடிபபயட இனககுழு public என்னும் அணுகிைல்புடன் ்தருவிககபபடும் நபோது, அடிபபயட 

இனககுழுவின்  protected  உறுபபுகள், ்தருவிககபபடும் இனககுழுவில் protected உறுபபுகைோகவும், public 

உறுபபுகள் public உறுபபுகைோக கரு்தபபடுகின்்றன.

அடிபபயட இனககுழு Public கோண்பு 

நியலயுடன் 

்தருவிககபபடும் கபோழுது

கரு்தபபடுகி்றது

கரு்தபபடுகி்றது

்தருவிககபபட்ட இனககுழு

private உறுபபுகள் private உறுபபுகள்

protected உறுபபுகள் protected உறுபபுகள்

public உறுபபுகள் public உறுபபுகள்
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குறிபபு

இனககுழுககள் public, private, protected  என எந்த வயகயிலும் ்தருவிககபபட்டோலும், 

அடிபபயட இனககுழுவின் private  உறுபபுகள் ்தருவிககபபடும் இனககுழுவில் 

மரபுரியமைோக கப்றபபடுவதில்யல. அ்தோவது ்தருவிககபபட்ட இனககுழுவில் க்தோடர்நது 

இருககம் ஆனோல்  அணுக முடிைோது.

//கோண்புநியலக ககோண்டு ஒரு வழி மரபுரிமத்ய்த கெைல்படுத்்தல்
#include <iostream>
using namespace std;
class Shape
{
   private:
 int count;
protected:
int width;
int height;
public:
voidsetWidth(int w)
{
width = w;
}
voidsetHeight(int h)
{
height = h;
}
};
class Rectangle: publicShape
{
public:
intgetArea()
{
return (width * height);
}
};
int main()
{
Rectangle Rect;
Rect.setWidth(5);
Rect.setHeight(7);
// Print the area of theobject.
cout<< "Total area: "<<Rect.getArea() <<endl;
return 0;
}
கவளியீடு
 Total area: 35

எடுத்துககோட்டு நிரல் 16.3 பல்நவறு கோண்புநியல போஙகுகயை விைககுகி்றது.

Chapter 16.indd   267 4/19/2020   4:15:41 PM



268 269

 கீழ்கண்ட அட்டவயண, மரபுரிமம் கெைல்படுத்துவ்தறகு முன் இனககுழுவினுள் 

வயரைறுககபபட்டுள்ை உறுபபுகயைக ககோண்டுள்ைது.

இனககுழு உறுபபுகள்
கோண்புநியல போஙகுகள்

Private Protected Public

shape
(அடிபபயட இனககுழு)

int count;        
int width;
int height;

void setWidth(int )
void setHeight(int)

Rectangle (வயரைறுககபபட்ட உறுபபுகளுடன் 

கூடிை ்தருவிககபபட்ட இனககுழு)
int getArea();

 கீழ்கண்ட அட்டவயண, மரபுரிமம் கெைல்படுத்்தபபட்ட பின்னர் இனககுழுவினுள் 

வயரைறுககபபட்டுள்ை உறுபபுகயை ககோண்டுள்ைது.

இனககுழு உறுபபுகள்

Public கோண்பு நியல போஙகுடன் அடிபபயட இனககுழுவின் பண்பு கூறுகயைப 

கபறு்தல் 

Private Protected Public

shape
(அடிபபயட இனககுழு)

int count;        
int width;
int height;

void setWidth(int )
void setHeight(int)

Rectangle (அடிபபயட 

இனககுழுவின் 

பண்புககூறுகயை public  

கோண்புநியலயுடன் 

்தருவிககபபட்ட 

இனககுழு கபறுகி்றது.

அடிபபயட 

இனககுழுவின் 

private உறுபபுகயை 

்தருவிககபபட்ட 

இனககுழு ந�ரடிைோக 

அணுக முடிைோது.

int width;
int height;

intgetArea();
void setWidth(int )
void setHeight(int)

 protected என்்ற கோண்பு நியலயுடன் rectangle  என்்ற இனககுழு ்தருவிககபபட்டோல், rectangle  
இனககுழுவின் பண்புககூறுகள் கீழ்கண்ட முய்றயில் மோறும்.

இனககுழு உறுபபுகள்

protected கோண்புநியல போஙகுடன் – (அடிபபயட இனககுழுவின் 

பண்புககூறுகயை கபறு்தல்.

Private Protected Public

shape
(அடிபபயட இனககுழு)

int count;
int width;
int height;

voidsetWidth(int )
voidsetHeight(int)

rectangle (அடிபபயட 

இனககுழுவின் 

பண்புககூறுகயை 
protected  

கோண்புநியலயுடன் 

்தருவிககபபட்ட 

இனககுழு கபறுகி்றது.)

அடிபபயட 

இனககுழுவின் 
private உறுபபுகயை 

்தருவிககபபட்ட 

இனககுழு ந�ரடிைோக 

அணுக முடிைோது.

int width;
int height;
void setWidth(int )
void setHeight(int)

intgetArea();

 private  என்்ற கோண்பு நியல போஙகுடன் rectangle  என்்ற இனககுழு ்தருவிககபபட்டோல், rectangle  

இனககுழுவின் பண்புககூறுகள் கீழ்கண்ட முய்றயில் மோறும்.
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இனககுழு உறுபபுகள்

Private கோண்புநியல போஙகுடன் – (அடிபபயட இனககுழுவின் 

பண்புககூறுகயை கபறு்தல்.

Private Protected Public

shape
(அடிபபயட இனககுழு)

int count;
int width;
int height;

voidsetWidth(int )
voidsetHeight(int)

rectangle (அடிபபயட 

இனககுழுவின் 

பண்புககூறுகயை 

private 

கோண்புநியலயுடன் 

்தருவிககபபட்ட 

இனககுழு கபறுகி்றது.)

அடிபபயட 

இனககுழுவின் 

private உறுபபுகயை 

்தருவிககபபட்ட 

இனககுழு ந�ரடிைோக 

அணுக முடிைோது.

int width;
int height;
void setWidth(int )
void setHeight(int)

intgetArea();

 ஏறகனநவ இருககும் இனககுழுவின் 
அடிபபயடயில் புதிை இனககுழுயவ ்தருவிககும் 
நபோது, கோண்பு நியல போஙகின் அடிபபயடயில் 
்தருவிககபபட்ட இனககுழு அடிபபயட 
இனககுழுவின் பண்புகயை மரபு வழி கபறுகி்றது. 
எனநவ, ந்தயவகநகற்றோர் நபோல், உரிை கோண்பு 
நியல போஙகியன பைன்படுத்்த நவண்டும்.

 private  என வயகபபடுத்்தபபட்ட 
அடிபபயட இனககுழுவின் பண்புககூறுகயை 
்தருவிககபபட்ட இனககுழுவின் உறுபபுகள் 
மட்டுநம பைன்படுத்திகககோள்ை முடியும்.

 ஆனோல் அடிபபயட இனககுழுவின் 
பண்புககூறுகள் ்தருவிககபபட்ட இனககுழுவின் 
அடிபபயடயில் உருவோககபபட்ட இனககுழுவிறகு 
இது கபோருந்தோது.

 protected என வயகபபடடுத்்தபபட்ட 
்தருவிககபபட்ட இனககுழுவின்  பண்புககூறுகயை 
்தருவிககபபட்ட இனககுழுவின் உறுபபுகள் 
மட்டுநம எடுத்்தோை முடியும். இனககுழுவிறகு 
கவளிநை அ்தயன எடுத்்தோை முடிைோது.

 public  என வயகபபடுத்்தபபட்ட 
அடிபபயட இனககுழுவின் பண்புககூறுகயை 
்தருவிககபபட்ட இனககுழு மட்டுமல்லோது, 
இனககுழுவுககு கவளிநையும் எடுத்்தோை முடியும்.

16.6  மரபுரிமம், ஆககிகள் மறறும் அழிபபிகள் 

 ஒரு ்தருவிககபபட்ட   இனககுழுவின் 
கபோருயை உருவோககும் நபோது, நிரல் கபைர்பபி 
மு்தலில் அடிபபயட இனககுழுவின் ஆககியை 
அயைககும், அ்தன்பின் ்தருவிககபபட்ட 
இனககுழுவின் ஆககியை அயைககும். 
ஏகனனில், ்தருவிககபபட்ட இனககுழு 

உறுபபுகள் அடிபபயட இனககுழுவின் மீது 
கட்டயமககபபட்டுள்ைது. ்தருவிககபபட்ட 
இனககுழுவின்  கபோருளின் பைன்போடு முடிவுககு 
வரும்நபோது ்தருவிககபபட்ட இனககுழுவின் 
அழிபபி மு்தலில் கெைல்படுத்்தபபட்டு, அடுத்து 
அடிபபயட இனககுழுவின் அழிபபி இைககபபடும். 

#include<iostream>
using namespace std;
class base
{
public:
base()
{
cout<<"\nConstructor of base class...";
}
~base()
{
cout<<"\nDestructor of base class.... ";
}
};
class derived:public base
{
public :
derived()
{
cout << "\nConstructor of derived ...";
}
~derived()
{
cout << "\nDestructor of derived ...";
}
};
class derived1 :public derived

எடுத்துககோட்டு நிரல் 16.4 ஆககிகள், அழிபபிகள் 
வரியெமுய்றயை விைககிககோட்டுகி்றது.
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{
public :
derived1()
{
cout << "\nConstructor of derived1 ...";
}
~derived1()
{
cout << "\nDestructor of derived2 ...";
}
};
int main()
{
derived1 x;
return 0;
}
கவளியீடு:
 Constructor of base class...
 Constructor of derived ...
 Constructor of derived1 ...
 Destructor of derived2 ...
 Destructor of derived ...
 Destructor of base class....

குறிபபு:- 

ஆககிகள் மரபுரிமம் கபற்ற 
இனககுழுககளின் வரியெயில் 
இைககபபடுகின்்றன. அ்தோவது, அடிபபயட 
இனககுழுவில் க்தோடஙகி இறுதிைோக 
்தருவிககபபட்ட இனககுழு வயரயில் 
அழிபபிகள் ்தயலகீழ் வரியெயில் இைககபபடும்.
 ்தருவிககபபட்ட இனககுழுப 
கபோருளின் அைவு = அயனத்து அடிபபயட 
இனககுழுவின் ்தரவு உறுபபுகளின் அைவு 
+ ்தருவிககபபட்ட இனககுழுவில் உள்ை 
அயனத்துத் ்தரவு உறுபபுகளின் அைவு.

குறிபபு:- 

 உறுபபு கெைறகூறுகள், private என்று 

வயகபபடுத்்தபபட்ட உறுபபுகயை அணுகலோம்.

16.7 அடிபபயட இனககுழுவின் 
கெைறகூறுகயை ்தருவிககபபட்ட இனககுழுவில் 

நமனிடல் / நிைலிடல் (Overriding / 
Shadowing)

 மரபுரிமத்தில், சில ெமைஙகளில்  
அடிபபயட இனககுழுககளும், ்தருவிககபபட்ட 
இனககுழுககளும் ஒநர கபைரில் உறுபபு 

கெைறகூறியன கபறறிருகக முடியும். 
்தருவிககபபட்ட இனககுழுவின் கபோருள் பணி 
மிகுககபபட்ட உறுபபு கெைறகூறியன அயைககும் 
நபோது எந்த கெைறகூறியன கெைல்படுத்துவது 
என்்ற குைபபத்தியன நிரல் கபைர்பபிககு 
ஏறபடுத்துகி்றது. ்தருவிககபபட்ட இனககுழுவின் 
உறுபபு கெைறகூறினுககு அடிபபயட இனககுழு 
உறுபபு கெைறகூறியன கோட்டிலும் அதிக 
முன்னுரியம உள்ைது. அடிபபயட இனககுழுவின் 
உறுபபு கெைறகூறுகள் ்தருவிககபபட்ட 
இனககுழுவின் உறுபபுச் கெைறகூறுகளின் 
கபையர ககோண்டிருந்தோல், அது அடிபபயட 
இனககுழுவின் உறுபபு கெைறகூறுகளின் நிைலோக 
கரு்தபபடுகி்றது. வயரகைல்யல தீர்மோனிபபு 
கெயகுறி (::) ககோண்டு இந்த  சிககயல தீர்ககலோம்.

#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;
class Employee
{
    private:
        char name[50];
        int code;
    public:
        void getdata();
        void display();
};
class staff: public Employee
{
    private:
        int ex;
    public:
 void getdata();
        void display();
};
void Employee::display()
{
 cout<<"Name:"<<name<<endl;
 cout<<"Code:"<<code<<endl;
}
void staff::display()
{
 Employee :: display();//overriding
 cout<<"Experience:"<<ex<<" Years"<<endl;
}

எடுத்துககோட்டு நிரல் 16.11 ்தருவிககபபட்ட 
இனககுழுவில் வயரகைல்யல தீர்மோனிபபு 
கெைறகுறியின் பைன்போட்யட விைககுகி்றது.
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int main()
{
 staff s;
 cout<<"Enter data"<<endl;
 s.getdata();
 cout<<endl<<endl<<"\tDisplay Data"<<endl;
 s.display();
 return 0;
}
கவளியீடு
 Enter data
 Name: SUGANYA
 Code: 1201
 Experience: 30
 Display Data
 Name: SUGANYA
 Code:1201
 Experience:30 Years

 நமறகண்ட நிரலில்   getdata() மறறும் 
display() என்்ற இரண்டு கெைறகூறுகளும் 
அடிபபயட இனககுழு மறறும் ்தருவிககபபட்ட 
இனககுழுவில் வயரைறுககபபட்டிருககி்றது. 
எனநவ, ்தருவிககபபட்ட இனககுழு “staff ”, 
“employee”  இனககுழுவின் பண்புககூறுகயை 

மரபுவழி கபறும் நபோது, அது இரண்டு 
getdata() மறறும் display() ககோண்டிருககும். 
வயரகைல்யல தீர்மோனிபபு கெைறகுறியை (::)  
ககோண்டு ்தருவிககபபட்ட getdata(), display() 
கெைறகூறியனயும், வயரைறுககபபட்ட 
getdata(), display() என்்ற கெைறகூறியனயும் 
நவறுபடுத்திககோட்டலோம். இந்த கெைறகுறியை 
அடிபபயட இனககுழுவின் கபைருககும் உறுபபு 
கெைறகூறின் கபைருககும் �டுவில் ககோடுககபபட 
ந வ ண் டு ம் .

்தருவிககபபட்ட இனககுழுவின் உறுபபு 
கெைறகூறும், அடிபபயட இனககுழுவின் 
உறுபபு கெைறகூறும் ஒநர கபையர 
கபறறிருந்தோல், ்தருவிககபபட்ட 
இனககுழுவின் உறுபபு கெைறகூறுகள் 
அடிபபயட  இனககுழுவின் மரபுவழி கப்றபபட்ட 
கெைறகூறுகயை நிைலிடும்/மய்றககும். இய்த 
கெைறகூறு நமலிடல் என்கிந்றோம். இந்த 
சிககயல தீர்கக அடிபபயட இனககுழுவின் 
கபையர அடுத்து :: மறறும் உறுபபு கெைறகூறு 
கபைர் குறிபபிட நவண்டும்.

குறிபபு 

• ஏறககனநவ இருககும் ஓர் இனககுழுவின் 
அடிபபயடயில் புதிை இனககுழுயவ 
்தருவித்்தல் மரபுரிமம் எனபபடும்.

• குறிமுய்றயின் மறுபைனோககம் 
மரபுரிமத்தின் முககிை அனுகூலமோகும்.

• ்தருவிககபபட்ட இனககுழு அடிபபயட 
இனககுழுவின் பண்புககூறுகயை 
மரபுரியமைோக கபறுகி்றது. ்தருவிககபபட்ட 
இனககுழுககள் ெகதி மிககயவ. 
்தருவிககபபட்ட இனககுழுவில் கூடு்தலோன 
பண்புக கூறுகயையும், வழிமுய்றகயையும் 
நெர்த்து அ்தன் கெைலோற்றயல அதிகரிகக 
முடியும்.

• மரபுரிமம்  ஒருவழி மரபுரிமம், பல வழி 
மரபுரிமம், பலநியல மரபுரிமம், படிநியல 
மரபுரிமம், கலபபு மரபுரிமம் என பல 
வ ய க ப ப டு ம் .

• ஒரு அடிபபயட இனககுழுவிலிருநது மட்டும் 
்தருவிககபபடும் இனககுழு ஒருவழி மரபுரிமம் 
எனபபடும்.

• ஓர் இனககுழு பல அடிபபயட 

இனககுழுவிலிருநது ்தருவிககபபடுமோயின் 
அது பலவழி மரபுரிமம் எனபபடும்.

• ்தருவிககபபட்ட ஓர் இனககுழுயவ 
அடிபபயடைோகக ககோண்டு இன்கனோரு 
்தருவிககபபட்ட இனககுழுயவ 
உருவோககுவது பலநியல மரபுரிமம் ஆகும். 
மரபுரிமத்தின் மோ்றககூடிை ்தன்யம இதில் 
பி ர தி ப லி க கி ்ற து .

• ஒன்றுககு நமறபட்ட இனககுழுககள் 
ஒநர ஒரு அடிபபயட இனககுழுவிலிருநது 
்தருவிககபபட்டோல், அது படிமுய்ற மரபுரிமம் 
எனபபடுகி்றது.

• ஒன்றுககு நமறபட்ட மரபுரிம வயககயைக 
ககோண்டு உருவோககபபட்ட மரபுரிமம் கலபபு 
மரபுரிமம் எனபபடும்.

• பலவழி மரபுரிமத்தில், ்தருவிககபபட்ட 
இனககுழுவில் அடிபபயட இனககுழுககள் 
அறிவிககபபட்ட வரியெயில் 
க ட் ட ய ம க க ப ப டு கி ன் ்ற ன .

• ஒரு துயண இனககுழு public, private 
அல்லது protected என்்ற கோண்பு 

நியனவில் ககோள்க 
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மதிபபீடு 

பகுதி – அ
ெரிைோன வியடயை ந்தர்நக்தடு
1. பின்வருவனவறறுள் எது ஏறககனநவ 

உள்ை இனககுழுவின் அடிபபயடயில் புதிை 
இனககுழுயவ ்தருவிககும் முய்றைோகும் ?

 அ) பல்லுருவோககம்
 ஆ) மரபுரிமம்
 இ) உய்ற கபோதிைோககம்
 ஈ) மீ – இனககுழு
2. பின்வருவனவறறுள் எது school’ என்்ற 

அடிபபயட இனககுழுவிலிருநது ‘student’ 
என்்ற இனககுழுயவ ்தருவிககும் ?

 அ) school : student
 ஆ) class student : public school
 இ) student : public school
 ஈ)   class school : public student
3. மோ்றக கூடிை ்தன்யமயை பிரதிபலிககும் 

மரபுரிம வயக

 அ) ஒருவழி மரபுரிமம்
 ஆ) பலவழி மரபுரிமம்
 இ) பலநியல மரபுரிமம்
  ஈ) கலபபு மரபுரிமம்

நியலயுடன் ்தருவித்துக ககோள்ைலோம்.
• private என வயகபபடுத்்தபபட்ட 

இனககுழுவின் உறுபபுகள் மரபு வழி கப்ற 
மு டி ை ோ து .

• ஓர் அடிபபயட இனககுழு public என்னும் 
அணுகிைல்புடன் ்தருவிககபபடும்நபோது, 
அடிபபயட இனககுழுவின் public உறுபபுகள் 
public உறுபபுகைோகவும், protected உறுபபுகள் 
protected உறுபபுகைோகவும் ்தருவிககபபட்ட 
இனககுழுவில் இருககும்.

• ஓர் இனககுழு private அணுகிைல்புடன் 
்தருவிககபபடும்நபோது, அடிபபயட 
இனககுழுவின் public மறறும் protected 
உறுபபுகள், ்தருவிககபபட்ட இனககுழுவில் 
private உறுபபுகைோக கரு்தபபடும்.

• Protected கோண்புநியலயில் ஓர் இனககுழு 
்தருவிககபபடும்நபோது, அடிபபயட 
இனககுழுவின் public மறறும் protected 
உறுபபுகள் ்தருவிககபபட்ட இனககுழுவில் 
protected உறுபபுகைோக கரு்தபபடும்.

• அடிபபயட இனககுைவின் ஆககிகள் மறறும் 
அழிபபிகள் மரபுவழிைோக கப்றபபடுவதில்யல. 
ஆனோல் ்தருவிககபபட்ட இனககுைவில் ஒரு 
கபோருயை உருவோககும்நபோது, அடிபபயட 
இனககுழுவின் ஆககிகள் ்தோமோகநவ 
அயைககபபட்டுவிடும்.

• அழிபபிகள் முன்பின் வரியெயில் 
அயைககபபடும். ்தருவிககபபட்ட 
இனககுழுவின் அழிபபிகள் மு்தலில் 
இைககபபட்டு, பின் அடிபபயட இனககுழுவின் 
அழிபபிகள் அயைககபபடும்.

• ்தருவிககபபட்ட இனககுழு கபோருளின் 
அைவு=அயனத்து அடிபபயட இனககுைவின் 
்தரவு உறுபபுகளின் அைவு + அயனத்து 
்தருவிககபபட்ட இனககுழுவின் ்தரவு 
உ று ப பு க ளி ன் அ ை வு

• வயரகைல்யல தீர்மோனிபபு கெைறகுறி (::) 
உறுபபுகளின் நமலிடயல (overriding) 
்த வி ர் க கு ம் .

• ‘this’ சுட்டு �டபபு கபோருளின் உறுபபுகயை 
குறிகக பைன்படுகி்றது.

4. அடிபபயட இனககுழுவின் பண்புகயை 
்தருவிககபபட்ட இனககுழுவில் மட்டும் 
கியடககப கபறறு, ஆனோல் ்தருவிககபபட்ட 
இனககுழுயவ அடிபபயடைோகக 
ககோண்டு ்தருவிககபபடும் இனககுழுவில் 
கியடககபபடோமல் இருகக எந்த 
கோண்புநியல போஙகியனப பைன்படுத்்த 
ந வ ண் டு ம் ?

 அ) private
 ஆ) public 
 இ) protected 
 ஈ) இயவையனத்தும்
5. மரபுரிமம் கெைல்முய்றயில் புதிை இனககுழு 

எதிலிருநது உருவோககபபடுகி்றது ?
 அ) அடிபபயட இனககுழு

 ஆ) அருவமோககம்

 இ) ்தருவிககபபட்ட இனககுழு 

  ஈ) கெைறகூறு
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6. ்தருவிககபபட்ட ஓர் இனககுழுயவ 
அடிபபயடைோக ககோண்டு இன்கனோரு 
்தருவிககபபட்ட இனககுழுயவ 
உ ரு வ ோ க கு வ து

 அ) பலவழி மரபுரிமம்

 ஆ) பலநியல மரபுரிமம்

 இ) ஒருவழி மரபுரிமம்

 ஈ) இரட்யட மரபுரிமம்

7. பின்வருவனவறறுள் எது மரபுரிமம் கபற்ற 
வரியெயில் இைககபபடுகி்றது?

 அ) அழிபபி ஆ) உறுபபு கெைறகூறு 

 இ) ஆககி  ஈ) கபோருள்

8. பின்வருவனவறறுள் எது மரபுரிமம் ெோர்ந்த 
ெரிைோன கூறறு ?

 அ)  private அணுகிைல்பு ககோண்ட 
்தருவிககபபட்ட இனககுழு அடிபபயட 
இனககுழுவின் private உறுபபுகயை 
மரபுவழி கபறுகி்றது.

 ஆ)  private அணுகிைல்பு ககோண்ட 
்தருவிககபபட்ட இனககுழு அடிபபயட 
இனககுழுவின் private உறுபபுகயை 
மரபுவழி கப்றோது.

 இ)  அடிபபயடஇனககுழுவின் public 
உறுபபுகள், ்தருவிககபபட்ட 
இனககுழுவில் மரபுவழி கப்றபபடும். 
ஆனோல் அணுக முடிைோது.

 ஈ) அடிபபயட இனககுழுவின் protected 
உறுபபுகள், இனககுழுவிறகு கவளிநை 
மரபுவழி கப்றபபடும். ஆனோல் அணுக 
மு டி ை ோ து .

9. பின்வரும் இனககுழு அறிவிபபின் 
அடிபபயடயில், கீழ்கோணும் வினோககளுககு 
வியடைளி. (9.1 லிருநது 9.5 வயர)

class vehicle
{ int wheels;
public:
void input_data(float,float);
void output_data();
protected:
int passenger;
 };
class heavy_vehicle : protected vehicle {
int diesel_petrol;
protected:
int load;

protected:
int load;
public:
void read_data(float,float)
void write_data(); };
class bus: private heavy_vehicle {
char Ticket[20];
public:
void fetch_data(char);
void display_data(); };
};

9.1  heavy vehicle என்னும் இனககுழுவின் 
அடிபபயட இனககுழுயவ குறிபபிடுக.

 அ) Bus  ஆ) heavy-vehicle
 இ) vehicle  ஈ) (அ) மறறும் (இ)
9.2  display data ( )  என்னும் கெைறகூறு 

மூலம் அணுக முடிகி்ற ்தரவு உறுபபுகயை 
கு றி ப பி டு க

 அ) passenger  ஆ) load
  இ) Ticket   ஈ) all of these 
9.3 bus இனககுழுவின் கபோருள், அணுக கூடிை 

்தரவு உறுபபு கெைறகூறுகயை குறிபபிடுக.
 அ) input_data() 
 ஆ)  read_data(),output data()write_

d a t a ( )
 இ) fetch_data() 
  ஈ) all of these display_data()
9.4 Bus இனககுழுவில் public 

கோண்புநியலயுடன் வயரைறுககபபட்ட 
உறுபபு கெைறகூறு ைோது

 அ) input_data() 
 ஆ)  read_data(),output data()write_

d a t a ( )
 இ) fetch_data() 
  ஈ) all of these display_data()
9.5 heavy-vehicle இனககுழுவின் 

கபோருள்கைோல் அணுகககூடிை உறுபபு 
கெைறகூறு ைோது?

 அ)  void input data (int, int) 
 ஆ)  void output data ( )
 இ)  void read data (int, int)
  ஈ)  both (அ) & (ஆ)

பகுதி –ஆ

குறு வினோககள்

1. மரபுரிமம் என்்றோல் என்ன ?
2. அடிபபயட இனககுழு என்்றோல் என்ன ?
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3. ்தருவிககபபட்ட இனககுழு ஏன் ெகதி 
வோயந்த இனககுழு என்று கரு்தபபடுகி்றது ?

4. பல அடிபபயட இனககுழுககள் ககோண்ட 
பலநியல மறறும் பலவழி மரபுரிமம் எந்த 
வயகயில் நவறுபடுகி்றது?

5. public மறறும் private கோண்பு நியல 
போஙகு நவறுபோடு ்தருக.

பகுதி –  இ
சிறு வினோககள்
1. ஓர் இனககுழுயவ ்தருவிககும்நபோது, 

கவனத்தில் ககோள்ை நவண்டிையவ ைோயவ?
2. private கோண்புநியலயில் இருககும் 

உறுபபுகளுககும், public கோண்புநியலயில் 
இருககும் உறுபபுகளுககும் உள்ை 
நவறுபோடுகள் ைோயவ ?

3. நிரல் முய்றயின் மறுபைனோககத்திறகு 
உ்தவுகின்்ற பல்லுருவோககத்திறகும் 
மரபுரிமத்திறகும் உள்ை நவறுபோடுகள் 
ைோயவ?

4. நமலிடல் என்்றோல் என்ன?
5. மரபுரிமத்தில் இைககபபடும் ஆககிகள் 

மறறும் அழிபபிகள் பறறி சிறுகுறிபபு 
வயரக.

பகுதி – ஈ
கபருவினோககள்
1. மரபுரிமத்தின் பல்நவறு வயககயை விவரி.
2. பல்நவறு கோண்புநியல போஙகியன 

வயரபடத்ய்த  ககோண்டு விைககுக.
3.  பின்வரும் C++ நிரல் குறிமுய்றக 

ககோண்டு, கீழ்கோணும் வினோககளுககு 
வியடைளி

class Personal
{
int Class,Rno;
char Section;
protected:
char Name[20];
public:
personal();
void pentry();
voidPdisplay();
};
class Marks:private Personal
{
float M{5};
protected:
char Grade[5];
public:
Marks();

void M entry();
void M display();
};
class Result:public Marks
{
float Total,Agg;
public:
char FinalGrade, Commence[20];
Result();
void R calculate();
void R display();
}:

3.1 நிரல் குறிமுய்றயில் எந்த வயக மரபுரிமம் 
குறிபபிடபபட்டுள்ைது?

3.2  அடிபபயட இனககுழுககளின் 
கோண்புநியல போஙகியனகுறிபபிடுக.

3.3 Result இனககுழுவிறகு கபோருள் 
உருவோககபபடும்நபோது, ஆககி, அழிபபி 
இைககபபடும் வரியெமுய்றயை எழுதுக.

3.4 அடிபபயட இனககுழு(கள்) மறறும் 
்தருவிககபபட்டட இனககுழு(கள்) 
கபைர்கயை குறிபபிடுக.

3.5  பின்வரும் இனககுழுககளின் கபோருள் 
எத்்தயன யபட்டுகள் எடுத்துகககோள்ளும்?

 (a) Personal (b) Marks (c) Result
3.6  Result இனககுழுவின் கபோருைோல் 

அணுகககூடிை ்தரவு உறுபபுகளின் 
கபைர்கயை குறிபபிடுக.

3.7 Result இனககுழுவின் கபோருைோல் 
அணுகககூடிை உறுபபு கெைறகூறுகளின் 
கபைர்கயை குறிபபிடுக.

3.8  Result இனககுழுவின் உறுபபு 
கெைறகூறுகள் அணுகககூடிை ்தரவு 
உறுபபுகளின் கபைர்கயை குறிபபிடுக.

4. கீழ்கோணும் நிரலுககு கவளியீட்யட எழுதுக.

#include<iostream>
using namespace std;
class A
{
protected:
int x;
public:
void show()
{
cout<<"x = "<<x<<endl;
}
A()
{
 cout<<endl<<" I am class A "<<endl;
}
~A()
{
 cout<<endl<<" Bye ";
 cout<<endl<<" Bye ";
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}
};
class B : public A
{
{
protected:
int y;
public:
B(int x, int y)
{
this->x = x;  //this -> is used to 

denote the objects datamember
this->y = y;  //this -> is used to 

denote the objects datamember
}
B()
{
 cout<<endl<<" I am class B "<<endl;
}
~B()
{

}
void show()
{
cout<<"x = "<<x<<endl;
cout<<"y = "<<y<<endl;
}
};
int main()
{
AobjA;
B objB(30, 20);
objB.show();
return 0;
}

5. கீழ்கண்ட நிரலில் உள்ை பியைகயை 
கண்டறிநது பியைதிருத்்தம் கெயக,

%include(iostream.h)
#include<conio.h>
class A()
{ public;
int a1,a2:a3;
void getdata[]
{  a1=15;  a2=13; a3=13; } }
class B:: public A()
{ PUBLIC

 voidfunc()
 { int b1:b2:b3;
  A::getdata[];
  b1=a1;
  b2=a2;
  a3=a3;
  cout<<b1<<’\t’<<b2<<’t\’<<b3; }
void main()
{ B der;
 der1:func(); }

ஆயவறிகயக

1. Stock என்்ற இனககுழுயவ வயரைறுககவும். 
-Stock இனககுழு netprice நெமிகக 
்தரவு உறுபபுகள் மறறும் அ்தறகு மதிபயப 
ககோடுககும் ஆககியை ககோண்டிருககும். 
-Stock இனககுழு, கமோத்்தவியல 
(கமோத்்தவியல என்பது 21% VAT 
உள்ைடககிைது) கணககிட get-price என்்ற 
கெைறகூறியன ககோண்டிருககும்.

துயணநூல்கள்:
(1) Object Oriented Programming with 

C++ (4th Edition), Dr. E. Balagurusamy, 
Mc.Graw Hills.

(2) The Complete Reference C++ (Forth 
Edition), Herbert Schildt. Mc.Graw Hills.

(3) Computer Science with C++ (A text 
book of CBSE XI and XII), SumitaArora, 
DhanpatRai& Co.

(4) A text book of CBSE XI and XII computer 
science by PreetiArora and Pinky Gupta.

(5)  Computer Science with C++ Reeta shoo 
and Gagansahoo

(6) The C++ Programming 
Language,BjarneStroustrup

(7) C++ Primer (5th Edition) by S. B. 
Lippman, J. Lajoie
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் :

இந்த போடத்்த கற்றபின் மோணவரகள்: 

• இ்ணய குற்றஙகள் பறறி அறிநது ககோள்வோரகள்.

• இ்ணய உலகததில் இ்ணயப் போதுகோப்பு பறறிய  வழி கோட்டு்தல்கள்  

மறறும் அவறறின் ந்த்வகள் பறறி அறிநதுக ககோள்ளுவோரகள்.

• இ்ணயப் போதுகோப்பு பறறிய சிககல்கள் பறறி க்தரிநதுகககோள்வோரகள்.

• பிரோகஸி நே்வயகம் மறறும் பயரவோல் கேயல்போடுகள் பறறி அறிநதுகககோள்வோரகள்.

• ம்்றயோககம் மறறும் குறியோககததின் அடிப்ப்ட பறறி கறறுகககோள்வோரகள்.

• ்தகவல் க்தோழில்நுட்ப ேட்டஙகள், விதிகள், கேயல்படுதது்தல் பறறி அறிநதுகககோள்வோரகள்.
17.1 அறிமுகம்

 இ்ணயம் என்பது எளி்தோக க்தோடரபு ககோள்்ளககூடிய மறறும் அ்ைவரோலும் பயன்படுத்தககூடிய 

ேோ்தைமோக உள்்ளது. ்தகவல் க்தோழில்நுட்பம் என்பது  கணிப்கபோறிகள், ்கப்நபசிகள் மறறும் இ்ணயம் 

வழியோக பரநது விரிநதுள்்ளது. ்தகவல் க்தோழில் நுட்பததின் ந�ோககஙகள் பலவோக இருந்தோலும், அ்்த 

்தவ்றோக பயன்படுததும் வோய்ப்புகள் உள்்ளை. 

 கணிப்கபோறி அ்மப்பு என்பது கபோதுவோக போதிககப்பட கூடியது. அது ்தனிமனி்தனின் அல்லது 

க்தோழில்களில், திைேரி வோழக்கயில் முககியப் பஙகு வகிககி்றது. மதிப்பு மிகக ்தரவுக்்ள ்தவ்றோக 

பயன்படுததுவரின் ்ககளில் கி்டதது விடோமல், சி்றப்பு போதுகோப்பு ககோடுதது போதுகோகக நவண்டும். 

ஆகநவ, ்தரவுகள் போதுகோககப்பட நவண்டும்.

 இ்ணய குற்றஙகள் என்பது கணிப்கபோறியிலும், வ்லப்பின்ைல்களிலும் ஈடுபடுத்தப்படுகி்றது. 

இது வ்ளரநது வரும் ேமூகததின் மீது குற்றவோளிகள், கபோறுப்பற்ற ்தனிமனி்தைோல் வ்ல்த்ளத்்த 

பயன்படுததி ்தோககு்தல்கள் ஏறபடலோம். இது முககிய ேவோலோக ்தகவல் க்தோழில்நுட்பம் பயன்படுததுநவோர 

மீது உள்்ளது. இ்ணய குற்றம், ந�ர்ம, போதுகோப்பு மறறும் வணிக அ்மப்பின் வ்ளரச்சியின் மீது 

அச்சுறுததுவ்தோக உள்்ளது.

ஃபிஷிங

இ்ணய குற்றஙகள்

�ச்சுநிரல்கள்

உரி்மயில்லோ 
�கலோககம்

ஊடுருவல்

ஃபோமிங

அ்டயோ்ளத திருட்டு

இ்ணய பணப் பரிமோற்றம்

படம் 17.1 பல வ்கயோை இ்ணய குற்றஙகள்

கணிப்கபோறி �ன்கைறி மறறும் இ்ணயப் போதுகோப்பு

போடம் 17அலகுV கணிப்கபோறி �ன்கைறி மறறும் 
இ்ணயப் போதுகோப்பு
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�ன்கைறி (ETHICS) 

 �ன்கைறி என்ப்தன் அரத்தம்  "எது தவறு 
மற்றும் எது சரி" இது கணிப்கபோறி யோர 

பயன்படுததுகி்றோரகந்ளோ, அவரகளின் ்தோரமீக 

ககோள்்கயின் க்தோகுப்பு ஆகும். ஒவகவோரு 

்தனிமனி்தரும் ேரியோை க�றிமு்்ற, ்தோரமீகத்்த 

பின்பறறுவ்்தப் பறறி அறிநதுக ககோள்வந்த 

நன்னெறி ஆகும். 

 அ்றக�றி என்பது ேமூகததில் (Morals) 
உள்்ள �ல்ல்வ, ககட்ட்வக்்ள ஏறறு �டப்பது 

ஆகும். இன்்்றய இ்ணய உலகில் சில ்தர 

நி்லகள் உள்்ளை. அ்வ

• திருட்டு கமன்கபோரு்்ள பயன்படுத்தோமல் 

இருப்பது.

• அடுத்த பயைரின் கணக்க அனுமதியின்றி 

பயன்படுத்தோமல் இருப்பது.

• அடுத்தவரின் கடவுச்கேோல்்ல திருடோமல் 

இருப்பது.

• ஊடுருவல் கேய்யோமல் இருப்பது.

 கணிப்கபோறியின் �ன்கைறியின் முககிய 

பிரச்சி்ைகள், இ்ணய நே்வ 

பயன்படுததுநவோரின் ்தனிப்பட்ட ்தகவல்கள், 

பதிப்புரிமம் கபற்ற ்தர்வ கவளியிடு்தல். உரிமம் 

கப்றோமல் இலககமு்்றயிலுள்்ள ்தகவல்க்்ள 

கவளியிடு்தல் மறறும் இ்ணயத்த்ளததுடன் 

ஊடோகு்தல், கமன்கபோருள் மறறும் க்தோடரபு்டய 

நே்வகள்.

கணிப்கபோறி �ன்கைறி (COMPUTER ETHICS)

 இ்ணயததின் உ்தவியோல் உலகமோைது 

உலக கிரோமமோக ்தறநபோது உள்்ளது. ்தனிமனி்தன் 

மறறும் பல்நவறு நிறுவைஙகள் நமலும் 

க்தோழிறநிறுவைஙகள் இ்ணயததின் உ்தவியோல் 

பிரபலமோகி உள்்ளது என்ப்்த இ்ணய்த்ளம் 

நிரூபிததுள்்ளது. மின்வணிகம், க்தோழில்களில் 

மிகவும் பிரபலமோகியுள்்ளது, ஏகைன்்றோல் இது 

பல்நவறு ்தரப்பிலோை நுகரநவோ்ர அணுக மற்ற 

வழிக்்ள விட நவகமோக பயன்படுகி்றது.

 கணிப்கபோறி �ன்கைறி க�றிமு்்றகள் 

கேயல்மு்்ற, மதிப்புகள் மறறும் நுகரநவோர 

கணினி க்தோழிறநுட்பததின் கேயல்மு்்ற்ய 

நிரவகிககும் �்டமு்்றகள் ஆகியவற்்றக 

ககோண்டுள்்ளை. அ்தனுடன் க்தோடரபு்டய 

து்்றகளில் எந்த ்தனி�பரின் ஒழுகக க�றிகளும் 

�ம்பிக்கயும் போதிககப்படுவந்தோ அல்லது 

மீ்றோமல் கேயல்படுகி்றது.

�ன்கைறியின் வழிகோட்டு்தல்கள் (GUIDELINES 
OF ETHICS) 

 கபோதுவோக, பின்வரும் வழிகோட்டு்தல்கள் 

கணிப்கபோறி பயன்படுததுவரகள் கவைததில் 

ககோள்்ள நவண்டும்.

1. ந�ர்ம (Honesty) : இ்ணயத்்த 

பயன்படுததும் பயைர உண்்மயுள்்ளவரோக 

இருத்தல்.

2. �ம்பகத்தன்்ம (Confidentiality): பயைர 

அஙகீகரிககப்படோ்தவரகளிடம் முககிய 

்தகவல்க்்ள; பரிமோற்றம் கேய்யோமல் 

இருத்தல்.

3. மரியோ்்த (Respect) : மற்ற பயைருககு 

உள்்ள ்தனி உரி்மககு உரிய மரியோ்்த்ய 

ஒவகவோரு பயைரும் ககோடுத்தல்.

4. க்தோழில்மு்்ற (Professionalism) : 
க்தோழில்மு்்றயில் ஒவகவோரு பயைரும் 

க்தோழில் மு்்ற �டத்்தயுடன் இருத்தல்.

5. பயைர கணிப்கபோறி பயன்போட்டின்நபோது 

்ேபர ேட்டததிறகு கண்டிப்போக கீழபடி்தல் 

நவண்டும்.

6. கபோறுப்பு (Responsibility) : ஒவகவோரு 

பயைர அவரகளின், ஒவகவோரு கேயலுககும் 

உ்ட்மயோ்ளரோக கபோறுப்நபறறுக 

ககோள்ளு்தல்.

உஙகளுககுத க்தரியுமோ?

�ன்கைறி என்பது அ்றக�றி நகோட்போடுகளின் 

க்தோகுப்போகும். அதுநவ ேமூகததில் ஒரு ்தனி 

மனி்தனின் �டத்்த்ய ்கயோளுகின்்றது. 

நமலும் கணிப்கபோறி பயன்படுததும் பயை்ர 

கட்டுப்படுததுகி்றது.
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17.2 �ன்கைறியின் பிரச்சி்ைகள் 
(ETHICAL ISSUES)

 �ன்கைறி பிரச்சி்ை என்பது ஒரு 

பிரச்சி்ை ்தனி மனி்தனுகநகோ அல்லது 

நிறுவைததிறநகோ ஏறபடும் நபோது எது ேரி 
(�ன்கைறி) அல்லது ்தவறு (�ன்கைறி அல்லோ்தது) 
இவறறின் ஒன்்்ற ந்தரவு கேய்யும் மு்்ற ஆகும். 

இந்த பிரச்சி்ை ஆைது தீரககப்பட்டு  ேமூகததில் 

ஒரு ந�ரம்்றயோை அணுகுமு்்ற்ய 

ககோண்டுவரநவண்டும். சில கபோதுவோை �ன்கைறி 

பிரச்சி்ைகள் கீநே பட்டியலிடப்பட்டுள்்ளது.

• ்ேபர குற்றம் (cyber crime)

• கமன்கபோருள் உரி்மயில்லோ �கலோககம் 
(software piracy)

• அஙகீகரிககப்படோ்த அணுகு்தல் (un 
Authorized access)

• நேககிங (Hacking)

• கணிப்கபோறி்ய பயன்படுததி நமோேடி கேய்்தல் 

(Use of computers to commit fraud)

• �ச்சு �ரல்(Virus) மூலம் �ோேநவ்ல 

• கணிப்கபோறி மூலம் ்தவ்றோை உரி்ம 

நகோரு்தல்.

இ்ணய குற்றம் (Cyber  Crime)

 ்ேபர குற்றம் என்பது அறிவுேோர 

கவள்்்ளககோலர  குற்றமோகும்.  இந்த 

குற்றஙக்்ள கேய்நவோர கபோதுவோக 

கணிப்கபோறி்ய தி்றன்பட இயககுபவரோக 

இருப்போரகள். 

 உ்தோரணமோக – ேட்ட விநரோ்த பண 

பரிவரத்த்ை இ்ணயததின் வழியோக 

�்டகபறுவ்்த உ்தோரணமோக கூ்றலோம். 

கணிப்கபோறி குற்றஙகளில் சில உ்தோரணமோக 

ககோடுககப்பட்டுள்்ளது.

அட்டவ்ண 17.1

குற்றம் கேயல்போடுகள்

்ேபர தீவிரவோ்தம் (Cyber 
terrorism) 

ஒரு �ப்ரநயோ அல்லது வணிகத்்தநயோ திருடு்தல், 

மிரட்டு்தல் மறறும் அச்சுறுத்தலோகும்

இ்ணயத க்தோந்தரவு 
(Cyber stalking)

இ்ணயததின் மூலம் க�ருககடி ககோடுத்தல்

தீம்கபோருள் (Malware)

இ்ணயவழி க்தோந்தரவு பல்நவறு கேயல்க்ளோை திருடு்தல், 

ம்்றயோககம் அல்லது முககியமோை ்தரவுக்்ள நீககம் 

கேய்்தல், எச்ேரிக்க அல்லது கணிப்கபோறி 

கேயல்போடுக்்ள �டதது்தல், கேயல்போடுக்்ள பயைர 

அனுமதி இல்லோமல் கண்கோணித்தல்.
நே்வ ்தோககு்தல்களின் 

மறுப்பு (Denial of service 
attack)

நபோலி நகோரிக்ககள் மூலம் அ்ளவுககதிகமோை 

கணிப்கபோறி அ்மப்பிைோல் ேோ்தோரண  ேட்டவிநரோ்த 

நகோரிக்ககள் பணியோற்ற இயலோ்த நி்ல.

நமோேடி (Fraud)
்தரவுக்்ள ்தவ்றோக ்கயோளு்தல், உ்தோரணமோக வஙகி 

பதிவுக்்ள மோறறுவ்தன் மூலம் அஙகீகோரமில்லோ்த வஙகி 

கணககிறகு பண பரிவரத்த்ையில்  நமோேடி கேய்்தல்.

அரண் உ்டத்தல் 
(Harvesting)

ேட்டவிநரோ்தமோக அடுத்த பயைரின் பயைர கபயர மறறும் 

கடவுச் கேோல்்ல நேகரிதது, பயைரின் கணககுகளில் 

நு்ேநது பயை்ட்தல்.

அ்டயோ்ளத திருட்டு 
(Identity theft)

நிதி ஆ்தோயததிறகோக, ்தனி �பரின் அ்டயோ்ளத்்த 

குற்றவோளிகள் பயன்படுதது்தல்.
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அறிவுேோர கேோதது திருட்டு 
(Intellectual property theft)

ஒரு நிறுவைத்தோல், ்தனி �பரோல் உருவோககப்பட்ட 

�்டமு்்ற அல்லது கருததியல் ்தகவ்ல திருடு்தல் 

ேலோமி ஸ்லசிங (Salami 
slicing)

இ்ணய பண பரிவரத்த்ையில் சிறிய அ்ளவோக பணம் 

திருடு்தல்.

ஊேல் (Scam)
உண்்ம இல்லோ்த ஒன்்்ற, மகக்்ள �ம்ப ்வதது 

ஏமோறறுவது. 

ஏமோறறு்தல் (Spoofing)
அறியப்படோ்த மூலததிலிருநது கபறுபவர அறியப்பட்ட 

ஆ்தோரத்்த அனுப்பி தீஙகி்ேககும் �்டமு்்றயோகும்..

ஸநபம் (Spam)
ந்த்வயற்ற மின்ைஞே்ல அதிக எண்ணிக்கயில் 

இ்ணய ்த்ள பயைரகளுககு அனுப்பு்தல்.

கமன்கபோருள் திருட்டு (SOFTWARE PIRACY)
 கமன்கபோருள் திருட்டு என்பது ஒரு 

்தனிப்பட்ட அல்லது ஒரு நிறுவைத்தோல் மு்தலில் 

உருவோககப்பட்ட கமன்கபோரு்்ள பதிப்புரி்ம 

கப்றோமல், ேட்ட விநரோ்தமோக குறியீடுகள், 

்தகவல்கள், நிரல்கள் மறறும் பி்ற ்தகவல்க்்ள 

திருடு்தல். அஙகீகோரம் இல்லோமல், �கல்களின் 

பிரதிக்்ள உருவோககி இந்த ்தர்வ கேோந்த 

�லனுககோக, அல்லது வணிக இலோபததிறகோக 

பயன்படுததுவது ஆகும்.

 எளி்மயோை கூ்றநவண்டுகமனில் 

கமன்கபோருள் திருட்டு என்பது 

“்மன்பொருள்களின அங்கீ்கரிக்கபபடொத ந்கல்” 
ஆகும்.

கமன்கபோருள் திருட்டு

பதிப்புரி்ம கபற்ற 

நிரல்க்்ள 

�ககலடுதது 

விறப்ை கேய்்தல்

இ்ணய்த்ளததின் 

வழியோக ேட்ட 

விநரோ்தமோக 

பதிவி்றககம் கேய்்தல்    

படம் 17.2- கமன்கபோருள் திருட்டின் வி்ளககப்படம்

 கபரும்போலோை கமன்கபோருள்கள் ஒநர 
கணிப்கபோறியில் மட்டுநம பயன்படுத்த 
அனுமதிககப்படுகின்்றை அல்லது ஒநர ந�ரததில் 

ஒரு பயைரோல் மட்டுநம பயன்படுத்தப்படுகின்்றை. 
ஒரு பயைர கமன்கபோரு்்ள வோஙகும் நபோது அ்தன் 
கமன்கபோருள் உரிமம் கபற்ற பயைரோகி்றோர. 
கோப்புரி்ம பயன்போட்டிறகோை �கல்களில் 
பிரதிகள் ்தயோரிகக அனுமதிககப்படுவர. 
�கல்க்்ள மறக்றோருவருககு விநிநயோகம் கேய்வது 
ேட்ட விநரோ்தமோைது.

 கமன்கபோருள் திருட்டிறகு முறறிலும் 
மோறுபட்ட அணுகுமு்்ற பகிரமொனெ ் மன்பொருள 
எை அ்ேககப்படுகின்்றை. �ககலடுப்பதில் 
இருநது மகக்்ள ்தடுகக முயறசிப்ப்தோல் 
பயனில்்ல. மோ்றோக மககளுககு ந�ர்ம்ய 
உணரச்கேய்யலோம். 
 நிர்ல உருவோககியவரககு  ந�ரடியோக 
ஒரு பதிவு கட்டணத்்த கேலுததி, பயைரகளும், 
ேக ஊழியரகளும், நிரல்க்்ள �ககலடுகக 
பகிரமோை கமன்கபோருள் ஊககப்படுத்தப்படுகி்றது. 
ேட்ட விநரோ்தமோக கபோதுமககளுககு 
கி்டகககூடிய வணிக நிரல்கள் கபரும்போலும் 

வொர்ஸ்கள (warez)என்று அ்ேககப்படுகின்்றை.

அஙகீகரிககப்படோ்த அனுமதி

 அஙகீகோரமற்ற அணுகல் என்பது ஒரு 

வ்ல்த்ளம், நிரல், நே்வயகம் அல்லது பி்ற 

மு்்ற்மககோை அணுகல் மு்்றயோை பயைர 

கணக்க மீறுவ்தன் மூலம் அது 

அஙகீகரிககப்படோ்த அணுகல் எைப்படும். 

எடுததுககோட்டோக ஒருவரு்டய பயைர கணககும் 

கபயர, கடவுச்கேோல்்ல பயன்படுவ்்தநய 

அஙகீகரிககப்படோ்த அனுமதியோகும்.

 அஙகீகரிககப்படோ்த அணுகு்த்ல ்தடுகக  

பயரவோல்கள், இன்டிருஷன் டிகடகடிக சிஸடம்ஸ 
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(Intrusion Detection Systems - IDS), �ச்சு 

நிரல் மறறும் உள்்ளடகக வருடிகள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்்றை.

நேககிங

 நேககிங என்பது ஒரு கணிப்கபோறியின் 

உரி்மயோ்ளரின் அனுமதி இல்லோமல், ்தனிப்பட்ட 

்தரவு அல்லது கடவுச் கேோல்்ல குற்றம் ேோரந்த 

�டவடிக்கயோகநவோ அல்லது கபோழுது 

நபோககிறகோகநவோ திருடு்தல். இது நமலும் 

கணிப்கபோறி அ்மப்பில் அனுமதி கப்றோமல் 

அணுகு்தலோகும். நமலும் அதிலுள்்ள 

கபோரு்ளடககத்்த மோறறு்தலோகும். இ்்த 

கபோழுதுநபோககு ேவோலோக கேய்்தோல் இ்்த 

க�றிமு்்ற நேககிஙகோகும். இத்த்கய 

க�றிமு்்ற நேககிங மட்டுநம கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

நேோ்த்ைகள் எை �்டமு்்றப்படுத்தப்பட 

நவண்டும்.

கணிப்கபோறி மூலம் ேட்ட 

விநரோ்த அணுக்ல 

கபறு்தல்

அ்டயோ்ளததிருட்டு 

அல்லது சுய 

விவரஙக்்ள 

கபறு்தல்

ஃபயரவோல்ஸ, கடவுச்கேோல் 

மறறும் பயைர முகவரி 

நேககிங 

நபோன்்றவறறிறகு  எதிரோை 

கமன்கபோருள் 

பயன்படுதது்தல்

நேககிங

வழி �டதது்தல் போதுகோப்பு

படம்  17.3 நேககிங வ்ரபடம்

கிரோககிங

 நிர்ல பதிப்பிதது அ்்த பயைருககு 

ந்த்வயற்ற்தோக மோறறுவது கிரோககிஙகோகும். 

கிரோகர (ஒரு கருப்பு க்தோப்பி அல்லது இருண்ட 

பகக நேககர என்று அ்ேககப்படுவர). 
கணிப்கபோறி அ்மப்பில் ேட்டவிநரோ்தமோக 
்தரவுக்்ள திருடு்தல் அல்லது மோற்றம் கேய்்தல். 
 கிரோககர என்பவர மறக்றோரு கணிப்கபோறி 
கட்ட்மப்பில் இ்ணயம் மூலம் நு்ேநது அவரின் 
கடவுச் கேோல்்ல அல்லது உரிமத்்த 
ேட்டவிநரோ்தமோக கண்டறிநது நவ்ல கேய்்தல்.
 கமன்கபோருள் சி்்தவு என்பது மிகவும் 
அடிககடி ஏறபடுத்தப்படும் சி்்தவு வ்க ஆகும். 
கடவுச்கேோல் விரிேல் என்று மறக்றோரு வ்க 
உள்்ளது. இது கடவுச் கேோறக்்ள 
அழிககப்பயன்படுகி்றது. ்தோனியஙகு திட்ட 
நிரல்க்்ள பயன்படுததி கடவுச் கேோல் கிரோக 
கேய்வது அல்லது ்கமு்்றயிலும் கேய்யலோம்.

 கிரோககிங என்பது ஒரு சுவோரசியமோை 
உண்்ம, ேமூக கட்ட்மப்பு ஆகும். மனி்தனு்டய 
பலவிைத்்தப் பயன்படுததி, கடவுச் கேோறகள் 
மட்டும் ்தகவல்க்்ள கபறும் வழியோகும். இது 
கமன்கபோருள் அல்ல ்தகவல்க்்ளப்  கபறுவ்தறகு 
க்தோ்லநபசி்ய பயன்படுத்தலோம். உஙகள் 
�ண்பரக்ளோக இருப்பதுடன் இ்ணய ரிநல 
அரட்்ட ( IRC)  அல்லது �ல்லவரோக உஙகளுடன் 
நபசி ்தகவல்க்்ள கப்றலோம். மின்ைஞேல் 
அவரகளுககு  ஒரு அதிகோரபூரவ மின்ைஞேலோக, 
வஙகி அல்லது பி்ற அதிகோர பூரவ நிறுவைஙகளின் 
மின்ைஞேல் நபோல் ந்தோன்்றலோம்.

  உஙகளின் ்தனிப்பட்ட ்தகவல்க்்ள 
அவரகள் கண்டுபிடிதது கடவுச்கேோல்்ல யூகிகக 
முயறசி கேய்கி்றோரகள். ்தனிப்பட்ட �ன்்மககோக 
அவரகந்ள கண்டுபிடிதது அவற்்ற சுரண்டுவதில் 
உள்்ள போதிப்புகள் பறறி அறிநது ககோள்்ளலோம்.

17.3 இ்ணயப் போதுகோப்பு மறறும் 
அச்சுறுத்தல்கள் 

 ஒரு கணிப்கபோறிககு கணிேமோை 
நே்தத்்த ஏறபடுத்தநவோ அல்லது ஒரு 
�பரிடமிருநது அல்லது ஒரு நிறுவைததிடமிருநது 
முககியத ்தகவல்க்்ள திருடுவ்தோகநவோ, 
இ்ணய ்தோககு்தல்கள் மு்தன்்மயோக 
க்தோடஙகப்பட்டது. இ்ணயப் போதுகோப்பு என்பது 
பல்நவறு க்தோழில்நுட்பஙகள் கேயல்மு்்றகள் 
மறறும் �டவடிக்ககள் ஆகியவறறின் 
க்தோகுப்போகும். இது இ்ணய ்தோககு்தல்களின் 
ஆபத்்த கு்்றககும் மறறும் நிறுவைஙகள் 
மறறும்  ்தனி�பரகள் போதுகோககும் கணிப்கபோறி 
ேோரந்த அச்சுறுத்தல்களில் இருநது போதுகோககும்.
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இ்ணயத ்தோககு்தல்களின் வ்ககள் 

 தீம் கபோருள் கமன்கபோருள் ேட்ட 

விநரோ்தமோை அணுகல் மறறும் நே்தம் 

வி்்ளவிககும் வ்கயில் வடிவ்மககப்பட்ட ஒரு 

வ்க கமன்கபோருள் ஆகும். பல வ்கயோை 

இ்ணய ்தோககு்தல்கள் மறறும் அவறறின் 

கேயல்போடுகள் ஆகிய்வ அட்டவ்ண 17.2 ல் 

ககோடுககப்பட்டுள்்ளை.

அட்டவ்ண  17.2 – இ்ணயத  ்தோககு்தல்கள் மறறும் கேயல்போடுகள் 

வ.எண்
இ்ணயத 

்தோககு்தல்கள் 
கேயல்போடுகள்

1. �ச்சு நிரல்

ஒரு �ச்சு நிரல் என்பது கணிப்கபோறி குறியீட்டின் ஒரு சிறிய பகுதி ஆகும். 
அது ்தன்்ை மீண்டும் மீண்டும் ஒரு கணிப்கபோறியில் இருநது மறக்றோரு 
கணிப்கபோறிககு நகோப்புடன் இ்ணககும் வ்கயில் பரவுகி்றது. 

கபோதுவோை �ச்சு நிரல் ட்நரோஜன் ஆகும்.
ஒரு ட்நரோஜன் �ச்சு நிரல் என்பது ஒரு கேயல்போடு.
எடுததுககோட்டோக – �ச்சு நிரல் நீககம் ஒரு எடுததுககோட்டோக கூ்றலோம். 
உண்்மயில் �ச்சு நிரல் கேயல்படுத்தப்படும் நபோது தீஙகி்ேககும் 
கேயல்க்்ள கேய்கி்றது.

2. வோரம்ஸ

வோரம்ஸ என்பது சுயமோக திரும்ப திரும்ப வநது இ்ணததுக 

ககோள்ளும். இ்்த கேய்ய நிரல்கள் ந்த்வ இல்்ல. வோரம்ஸ க்தோடரநது 
போதிப்புககுள்்ளோகி பலவீைஙக்்ள கண்டுபிடிதது வோரம்ஸின் 

நிரலோலருககு க்தரிவிககி்றது.

3. ஸ்பநவர

கணிப்கபோறியின் இ்ணப்புகக்்ள தி்றககும் நபோது ்தோைோகநவ 
கணிப்கபோறியில் நிறுவப்படலோம். இ்ணப்புகளில் கிளிக கேய்யும் 
நபோதும் போதிககப்பட்ட கமன்கபோரு்்ள பதிவி்றககம் கேய்வ்தன் மூலமும் 
ஸ்பநவர நிறுவப்படலோம்..

4. நரன்ேம்நவர

ஒரு கணிப்கபோறியில் இ்ணய ்தோககு்தல்களில் க்தோடஙகுவ்தறகு 
பி்றகு பணம் நகோரி தீஙகு இ்ேககத திட்டமிடு்தல். இந்த தீம்கபோருள் 
குற்றவோளிகளுககி்டநய கபருகிய மு்்றயில் பிரபலம்டநது 
ஒவகவோரு வருடமும் நிறுவைஙகளுககு மில்லியன் கணககோை 
கேலவுக்்ள ஏறபடுததுகி்றது..

போதுகோப்பின்்ம (threats)

 ேமீபததிய வருடஙக்ளோக போதுகோப்பு 

அ்மப்புகளில் உள்்ள பலவீைஙகள் கோரணமோக 

்தனி�பரகள் மறறும் நிறுவைஙகள் கபரும்போலோை 

பிரச்சி்ைக்்ள எதிரககோள்கி்றது. பல்நவறு 

வ்கயோை ்ேபர போதுபோப்பின்்ம  

அச்சுறுத்தல்கள் கீநே  வ்கப்படுத்தப்பட்டுள்்ளை.

 ேமூக கட்ட்மப்பு

 ேமூக கட்ட்மப்பு ஒரு �பரின் பலவீைத்்த 

்தவ்றோக பயன்படுததி தீஙகி்ேககும் 

இ்ணப்புக்்ள கிளிக கேய்வ்தன் மூலமும் 

அல்லது நுணுககஙகள் மூலம் கணிப்கபோறி்ய 

அணுகுவ்தோலும் கப்றப்படுகி்றது.ஃபிஷிங மறறும் 

ஃபோரமிங ேமூக கட்ட்மப்புகளுககு 

உ்தோரணஙகள் ஆகும்.

ஃபீஷிங

 ஃபீஷிங என்பது கணிப்கபோறி குற்றததின் 

ஒரு வ்க ஆகும். கடவுச்கேோல் மறறும் கிகரடிட் 

கோரடு எண்கள் உள்ளீட்ட பயைர ்தர்வ 

திருடுவ்தறகு பயன்படுத்தப்படும். ஒரு மின்ைஞேல் 

அல்லது ஒரு உடைடி உ்ரச் கேய்திப்கபட்டி்ய 

தி்றககும் நபோது அது போதிப்புககுள்்ளோகி 

தீஙகி்ேககககூடிய இ்ணப்புகள் அல்லது 

இ்ணப்புக்்ள விநிநயோகிகக ஃபீஷிங 

பயன்படுகி்றது. ஒரு போதிககப்பட்டவரிடமிருநது 

முககிய உள்நு்ேவு ேோன்றுக்்ள பிரிதக்தடுத்தல் 

உட்பட பலவி்தமோை கேயல்போடுக்்ள கேய்ய 

முடியும்.
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ஃபீஷிங

நமோேடி மறறும் 

திருட்டிறகு 

வழிவகுககும் 
அ்டயோ்ளததிருட்டு

பயைர எப்நபோதும் 

கபோய்யோை 

இ்ணய்த்ளததிறகு 

திருப்பி விடப்படும் 

நபோது விழிப்புடன் 

இருகக நவண்டும்.

படம்  17.4 ஃபீஷிங வ்ரபடம்
போரமிங (Pharming)
 போரமிங என்பது ஒரு ்தனிப்பட்ட 
கணிப்கபோறியின் அல்லது நே்வயகததின் 
தீஙகி்ேககும் குறியீடு உள்்ள நமோேடியோை ஒரு 
�்டமு்்ற ஆகும். பயைரின் அனுமதி இல்லோமல் 
்தவ்றோை வ்ல ்த்ளஙக்்ள ்தவ்றோக வழி 
�டததுகி்றது. பயை்ர நமோேடி கேய்ய நஷககரகள் 
முயறசி கேய்து வ்ல்த்ளததின் நபோக்க தி்ே 
திருப்பும் ஒரு இ்ணயத ்தோககு்தல் ஆகும்.

போரமிங

இது அ்டயோ்ளத 

திருட்டிறகு 

சி்்தவுககு வழி 

வகுககும்

பயைர எநந�ரமும் 

விழிப்புடன் இருகக 

நவண்டும். எப்நபோதும் 

நபோலி முகவரிககு 

திருப்பிவிடப்படும்

படம் 17.5  போரமிங வ்ரபடம்
ஒரு �பர மீது ்தோககு்தல் (Man In The Middle 
(MITM) ) :
 ஒரு �பர மீது ்தோககு்தல் (MITM மறறும் ) 
என்பது இரகசியமோக க்தோடரபு ஏறபடுததி 
்தோககு்தல், நமலும் ஒருவநரோடு ஒருவர ந�ரி்டயோக 
க்தோடரபு ககோள்வ்தோக �ம்புகி்ற இரு 
கட்சிகளி்டநய க்தோடர்ப மோறறிய்மதது, 
்தோககு்தல் க்தோடுப்பது ஆகும்.
 எடுததுககோட்டு போப் உடன் க்தோடரபு 
ககோள்்ள ஆலிஸ விரும்புகி்றோர எை கருதிைோல் 
இ்டயில் பல்நவறு உ்ரயோட்ல இ்டமறிதது, 
போப் ்தவ்றோை கேய்தி கபறுவது நபோல் கேய்வது 
ஆகும்.

ஆலிஸ மோநலோரி போப்

படம் 17.6 – ஒரு �பர மீது ்தோககு்தல்

குககிகள் (Cookies) 
 ஒரு குககி (இ்ணய குககி, HTTP குககி,    
கவறறு குககி, உலவி குககி அல்லது ேோ்தோரண 
குககி) என்பது வ்ல ்த்ளததிலிருநது 
அனுப்பப்பட்ட ஒரு சிறிய துண்டு ்தரவு மறறும் 
பயைரின் இ்ணயமோைது  அ்ைதது வ்ல 
்த்ளஙகளின் ஒரு இ்ணய ்த்ளததில் இ்ணய 
்த்ள அஙகோடியில் நேரககப்பட்ட கபோருட்கள் 
நபோன்்ற்வ ஆகும். பயைரின் பயன்போட்டோல் 
கபோத்தோ்ை கிளிக கேய்து உள் நு்ே்தல் 
அல்லது பதிவு கேய்்தல், வ்ல்த்ளஙகளுககோை 
�ம்பகமோை கருவியோக வடிவ்மககப்பட்டுள்்ளது. 
பயைரின் ப்ேய பயரவோல், முகவரிகள், கடவுச் 
கேோறகள் மறறும் கடன் அட்்ட எண்கள் நபோன்்ற  
பிரபலஙகள் உள்ளிட்ட பயைர ்தன்னிச்்ேயின் 
்தகவல்க்்ள நி்ைவில் ் வதது பயன்படுத்தலோம். 
குககி ்தரவு இ்டமறிககப்பட்டோல் போதுகோப்பு 
கண்நணோட்டததில் இருநது, பயைர குககி 
்தகவ்ல அறிநது. ்தவ்றோக பயன்படுத்தவும் 
வோய்ப்பு உள்்ளது. பின்வரும் கோரணஙகளுககோக 
வ்ல்த்ளஙகள் கபோதுவோக குககிக்்ள 
பயன்படுததுகின்்றை.

• இ்ணய ்த்ளததிறகு கேன்று போரத்தவரகள் 
பறறிய விவரஙக்்ள நேகரிகக, இந்த 
இ்ணய ்த்ளத்்த கபரும்போலும், எத்த்ை 
போர்வயோ்ளரகள் போர்வயிட்டைர எவவ்ளவு 
ந�ரம் போர்வயிட்டோரகள் என்ப்்தயும் 
கண்கோணிககலோம். 

• இது வ்ல ்த்ளததின் பயைரின் அனுபவத்்த 

்தனிப்பயைோகக உ்தவுகி்றது.

• குககிகள் பயைர பறறியத ்தனிப்பட்ட 
்தகவல்க்்ள நேமிதது ்வகக உ்தவும்.

• இ்தன் மூலம் ஒரு பயைரகள் ்த்ளததிறகு 
திரும்பும் நபோது அதிக அனுபவஙகள் 
கப்றப்படுகின்்றை.

 இ்ணய ்த்ளததில் எப்நபோ்தோவது திரும்பி 
கேன்்றோல், உஙகள் கபயர மரமமோக தி்ரயில் 
ந்தோன்றும், முந்்தய வரு்கயின் கோரணமோக 
உஙகள் கபய்ர ்த்ளததில் ககோடுதது இருநதீரகள் 
என்்றோல் அந்த குககியில் நேமிககப்பட்டுள்்ள்தறகு 
ஒரு சி்றந்த உ்தோரணம்.
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 இ்ணய்த்ள அஙகோடி ்த்ளததில், 
ஏறகைநவ கபோருட்கள்  வோஙகிய்தன் 
அடிப்ப்டயில் பயைரகளுககு பரிநது்ரககும் 
வழியோகும். வி்ளம்பரஙக்்ள கண்கோணிககவும் 
குககிகள் பயன்படுததுகின்்றை. குககிகள் 
கணிப்கபோறியில் தீ்ம கேய்யவில்்ல அ்வ எந்த 
ந�ரததிலும் நீககப்பட கூடிய உ்ர நகோப்புகள் 
ஆகும்.
 �ச்சுநிரல்கள் பரப்புவ்தறகு குககிக்்ள 
பயன்படுத்த இயலோது. நமலும், அ்வ உஙகள் 
இயககிக்்ள அணுக இயலோது. குககியின் 
அம்ேமோைது கவளிப்ப்டயோக உஙகள் உலவியில் 
நிறுத்தப்படோவிட்டோல் கடன் அட்்ட ்தகவ்ல 
உள்்ளடககிய ஒரு �பரின் ்தனிப்பட்ட ்தகவல்கள் 
வ்லத ்த்ளததிறகு வேஙகப்படும்.
 இந்த வ்கயில் ்தோன் குககிகள் 
போதுகோப்்ப அச்சுறுததுகின்்றை.
ஃபயரவோல் மறறும் ம்்றமுக (proxy) நே்வயகஙகள்
 ஃபயரவோல் மறறும் பதிலோள் 
நே்வயகஙகள் என்பது கணிப்கபோறி 
வ்லய்மப்பு போதுகோப்பு அடிப்ப்ட 
அ்மப்போகும். போதுகோப்பு அடிப்ப்டயில் உள்வரும் 
மறறும் கவளிச் கேல்லும் வ்லய்மப்பு 
நபோககுவரதது நபோன்்றவற்்ற கண்கோணிதது 
கட்டுப்படுததுகி்றது. ஃபயரவோல் கபோதுவோக 
�ம்பகமோக உள்்ள கணிப்கபோறி வ்ல்த்ளம் மறறும் 
வ்லப்பின்ைலுககு கவளிநய உள்்ள  
கணிப்கபோறிககும் இ்டநய ஒரு  ்த்ட்ய 
அ்மககி்றது. இ்வ இ்ணயம் அல்லது 
மு்ை்ய (host) அடிப்ப்டயோகக ககோண்டு 
வ்கப்படுத்தப்படுகின்்றை. வ்லய்மப்பு 

அடிப்ப்டயிலோை ஃபயரவோல்கள் LAN, WAN  
மறறும் இ்ணயம் ஆகியவறறின் கணிப்கபோறியில் 
்வககப்பட்டுள்்ளை. மு்ையம் ்தழுவிய 
ஃபயரவோல்கள் வ்லய்மப்பு கணிப்கபோறியில் 
இருத்தப்படுகின்்றை.
 ஃபயரவோல் என்பது இயஙகு ்த்ளததின் 
ஒரு பகுதி்யப் நபோன்்ற நே்வயோக அல்லது 
போதுகோப்பு நபோன்்ற ஏகஜன்ட் பயன்போட்டோக 
இருககலோம். ஒவகவோன்றிலும் �ன்்மகள் மற்றம் 
தீ்மகள் உள்்ளை. இருப்பினும் ஒவகவோன்றுககும் 
அடுககு போதுகோப்பில் ஒரு பஙகு உள்்ளது. ்தகவல் 
க்தோடரபு ஆரம்பிககப்படு்தல், குறுககீடு 
கேய்யப்படு்தல், க்தோடரபுநி்ல 
கண்டுபிடிககப்படு்தல் ஆகியவற்்றப் கபோறுதது 
ஃபயரவோல்களின் வ்ககள் மோறுபடுகின்்றை. படம் 
17.7ல் ஃபயரவோல் நே்வயகம் நவ்ல கேய்யும் 
வி்தத்்த கோண்பிககி்றது.
 ஒரு ம்்றமுக (proxy) நே்வயகம். இறுதி 
பயைரகளுககும், வ்ல நே்வயகததிறகும், 
இ்டயில் இ்டத்தரகரோக கேயல்படுகின்்றை. 
நகோப்பு இ்ணப்பு, வ்லப்பககம் அல்லது 
நவகமோை நவறுபட்ட நே்வயகததிலிருநது 
கி்டககும் பி்ற வ்ளஙகள்  நபோன்்ற சில 
நே்வக்்ள பயைோ்ளர ம்்றமுக நே்வயோகத 
திடம் நவண்டுகி்றோர. பிரோகஸி நே்வயகம் 
நகோரிக்க்ய ஆரோய்கி்றது. �ம்பகத்தன்்ம்ய 
ஆரோய்நது அ்தன்படி நகோரிக்க 
வேஙகப்படுகி்றது. பிரோகஸி நே்வயகஙகள் 
கபோதுவோக அடிககடி போர்வயிடும் ்த்ள முகவரிகள் 
அ்தன் ்தறகோலிக நேமிப்பில் நமம்பட்ட பதிலளிப்பு 
ந�ரததிறகு வழிவகுககும்.

Restricted Area

Trusted Users

LAN

R e q u e s t 
Permitted

Request Denied

Connection to internet (Point of vulnerability)

Internet

Firewall servers 
as a filter Unrestricted Area

படம் 17.7  ஃபயரவோல் நே்வயகம்
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Users computer

web browser
sends request

web browser
request forwarded 

web servers send back 
response to proxy server

web server
response is filtered

Proxy server web server

படம்  17.8 பிரோகஸி நே்வயகததின் கேயல்போட்்ட 

படம் வி்ளககுகி்றது.
குறியோககம் மறறும் ம்்ற குறியோககம்

 குறியோககம் மறறும் ம்்ற குறியோககம் 

என்பது அஙகீகரிககப்பட்ட �பரகள் மட்டுநம 

்தகவ்ல அணுக முடியும் என்்ற இரகசியத்்த 

உறுதிப்படுததும்.  குறியோககமோைது எளிய உ்ரத 

்தரவு, சீரற்ற மறறும் சிககைமோை ்தரவுக்ளோக சிபர 

உ்ர மோறறும் மு்்ற ஆகும். 

ம்்றககுறியோககமோைது சீரற்ற மறறும் 

சிககைமோை ்தரவுக்்ள எளிய உ்ரக்ளோக 

மோறறும் ்த்லகீழ மு்்றயோகும். குறியோககம் 

மறறும் ம்்றகுறியோககம் ஆகிய இரண்டும் 

குறிமு்்றயோககத்்தக  ககோண்டு 

கேய்யப்படுகி்றது. குறிமு்்றயோககததின் 

தி்றவுநகோல் என்பது குறிமு்்றயோகக 

க�றிமு்்றயின் கவளியீ்டக கண்டறியும் 

்தகவலின் ஒரு பகுதியோகும்.

Basic Encryption & Decryption

decryptionencryption

Plain text Plain textCipher text

படம்  17.9 குறியோககம் மறறும் ம்்ற குறியோககம்

 குறியோககம் என்பது இரகசிய 
குறியீடுக்்ள பயன்படுததி அரேோஙகம் மறறும் 
இரோணுவத்்த க்தோடரபு ககோள்்ள பயன்படுததும் 
இரகசிய கமோழியோக பயன்படுகி்றது. கபோதுமககள் 
அ்மப்புகளில் ்தகவ்ல போதுகோகக 
பயன்படுகி்றது. உ்தோரணமோக, வ்ல்த்ளம், 
க்தோ்லநபசி, கம்பியில்லோ நுண்ணிய 
க்தோ்லநபசி,  புளுடூத மறறும் ்தோனியஙகி 
கருவிகள் நபோன்்றவறறில் ்தகவ்லப் 
போதுகோககி்றது. அண்்ம ஆண்டுகளில் ்தகவல் 
க்தோடரபில் குறிப்பிடத்தகக குறுககீடுகள் 
உள்்ள்தோக எண்ணிலடஙகோ குற்றச்ேோட்டுககள் 
உள்்ளை.
 ்தரவுகள் வ்லய்மப்புகளுககி்டநய 
அனுப்பப்படும்நபோது வ்ல்த்ள நபோககுவரததில் 
அஙகீகரிககப்படோ்த பயைரகளிடமிருநது 
போதுகோப்ப்தறகோக குறியோககம் 
கேய்யப்படநவண்டும். 
17.4 ்தகவல் க்தோழில்நுட்ப ேட்டம் அறிமுகம்

(Introduction to Information Technology 
Act)

 21ஆம் நூற்றோண்டில், கணிப்கபோறி, 
இ்ணய்த்ள மறறும் ஐ.சி.டி அல்லது மின்ைணு 
புரட்சி என்பது மனி்தனின் வோழும் மு்்ற்ய மோறறி 
உள்்ளது. இன்று கோகி்தத்்த அடிப்ப்டயோகக 
ககோண்டு உள்்ள க்தோடரபு ேோ்தைம், மின்ைணு 
க்தோடரபு ேோ்தைமோக மோறி உள்்ளது. அ்தன் படி 
�ோம் கபறறுள்்ள புதிய கேோறகள் இ்ணய உலகம், 

மின்ைணு பறிமோற்றம், மின்ைணு வஙகி, மின்ைணு 
வருமோை வரி பிடித்தம் மறறும் மின்ைணு ஒப்பந்தம் 
மு்தலியை. இது ஒரு பககம் மின்ைணு புரட்சி 
�ன்்மயோக இருந்தோலும், மறக்றோரு பககம் 
தீ்மகளும் உள்்ளை. இ்ணய நே்வ மறறும் 
ஐ.சி.டி ஆகிய்வ குற்றவோளிகள் ்ககளில், 
குற்றமி்ேப்ப்தறகு ஆயு்தமோக உள்்ளது.
 ஆகநவ, புதிய உறுப்பிைரக்்ள 
ககோண்ட குழு அ்மககப்பட்டு இ்ணய உலகில் 
உள்்ள இ்ணய குற்றஙகள் ்கயோ்ளப்பட 
நவண்டும். எைநவ, இ்ணய ேட்டஙகள் 
அல்லது இ்ணயகவளிச் ேட்டஙகள் அல்லது 
்தகவல் க்தோழில்நுட்ப ேட்டஙகள் அல்லது 
இ்ணய ேட்டஙகள் ககோண்டு ்கயோ்ளப்பட 
நவண்டும். இநதியோவில் இ்ணயச்ேட்டம் 
(IT ACT 2000) 2008ல் புதுப்பிககப்பட்டு 
கணிப்கபோறி குற்றஙக்்ளத ்தடுப்ப்தறகோக 
பயன்படுத்தப்படுகி்றது. IT ACT 2000, EDI 
(Electronic Data Interchange) மறறும் 
பி்ற மின்ைணு க்தோடரபுகளின் வழியோக 
நமறககோள்்ளப்படும் பரிவர்த்ைகளுககோை ேட்ட 
அஙகீகோரத்்த வேஙகுகி்றது. இநதியோவில் 
குற்றம் மறறும் மின் வணிகம் (e-commerce) 
ஆகியவற்்ற ்கயோள்வ்தறகு இந்தச் ேட்டம் 
முககியமோை்தோகும். மின்வணிகம் என்பது 
மின்ைணு ்தகவல் பரிமோற்றம் அல்லது மின்ைணு 
்தகவல் பதிவுகேய்்தல் ஆகும்.
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உஙகளுககுத க்தரியுமோ?

“்ேபர ேட்டம்” (cyber law) என்பது 
இ்ணயபயன்போட்டுடன் க்தோடரபு்டய ேட்ட 
சிககல்க்்ள தீரகக உ்தவுகி்றது.

25% ்ேபர  குற்றஙகள் தீரககப்பட்ட்த்வயோக 
உள்்ளை. ்தகவல்க்்ளப் போதுகோகக 
பின்வருவைவற்்ற கவனிகக நவண்டும்.

1. சிககலோை கடவுச்கேோல்்ல 
உருவோககுவ்தோல் ்தரவுகளுககு 
போதுகோப்்ப வேஙகமுடியும்

2. இ்ணய்த்ளத்்த பயன்படுத்தவில்்ல 
என்்றோல் இ்ணப்்ப துண்டிகக நவண்டும்.

3. ஸநபம் (spam) மின்ைணு அஞேல் மறறும் 
உஙகளுககு அறிமுகம்  இல்லோ்தவரகளின் 
மின்அஞேல்க்்ள தி்றகக கூடோது 

4. ஆன்டி �ச்சுநிர்ல நிறுவி நமம்போடு கேய்து 
(Update) ககோள்்ள நவண்டும்..

உஙகளுககுத க்தரியுமோ?

1. விழிப்புணரவு என்பது போதுகோப்பின் 
சி்றப்பம்ேம் ஆகும்

1. ்தகவல் போதுகோப்பு என்பது வணிகததின் 
முககிய பகுதியோகும்

1. இ்ணயததில் பரிவரத்த்ை 
கேய்யும்கபோழுது வி்ரவோக எ்்தயும் கிளிக 
கேய்யகூடோது

1. கடவுச் கேோல்்ல யோருடனும் பகிரநது 
ககோள்்ளக கூடோது.

மதிப்பீடு

I ேரியோை வி்ட்யத 

ந்தரநக்தடுகக

1. கீ ழ க க ண் ட ை வ ற றி ல் 

எது கேயல்மு்்ற, பயிறசி 

மறறும் மதிப்புடன் 

க்தோடரபு்டயது?

 அ. உரி்மயில்லோ �கலோககம் 
 ஆ. நிரல்கள்
 இ. �ச்சு நிரல்கள் 
 ஈ. கணிப்கபோறி �ன்கைறி

2. வணிக நிரல்க்்ள கபோது ேட்ட விநரோ்தமோக 

பயன்படுததுவது

 அ. இலவே கபோருள்

 ஆ. நவரஸ

 இ. இலவே கமன்கபோருள்

 ஈ. கமன்கபோருள்

3. கீழகண்டவறறுள் எது கணிப்கபோறி 

நிரல்களின் ந்த்வயில்லோமல் ்தோநை 

கபருககிக ககோள்்ளவும் மறறும் இ்ணததுக 

ககோள்்ளவும் கேய்யும்?

 அ. �ச்சுநிரல்  ஆ. வோரம்ஸ

 இ. ஸ்லநவர  ஈ. ட்நரோஜன்

4. கீழகண்டவறறில் எது பயைர இ்ணய 

்த்ளத்்த போர்வயிடுவ்்த 

கண்கோணிககி்றது?

 அ. ஸ்பநவர  ஆ. குககிகள்

 இ. வோரம்ஸ   ஈ. ட்நரோஜன்

5.  கீழகண்டவறறில் எது தீஙகி்ேககும் 

நிரல்கள்?

 அ. வோரம்ஸ  ஆ. ட்நரோஜன்

 இ. ஸ்பநவர   ஈ. குககிகள்

6. கணிப்கபோறி  வ்லப்பின்ைல்  வழியோக 

உள்நு்ேயவும், கவளிநய்றவும், 

ேமிக்ஞைக்்ள கண்கோணிககவும் 

கட்டுப்படுத்தவும் வ்க கேய்வது

 அ. குககிஸ  ஆ. �ச்சுநிரல்

 இ. பயரவோல்   ஈ. வோரம்ஸ

7. சிபர எழுத்த்்த ்தனி எழுத்தோக மோற்றம் 

கேய்யும் மு்்ற

 அ. குறியோககம் 

 ஆ. ம்்ற குறியோககம்

 இ. �ச்சு நிரல்கள்  

 ஈ. பிரோகஸி நே்வயகம்

8. இ- வணிகம் என்பது

 அ. மின்ைணு வணிகம் 

 ஆ. மின்ைணு ்தரவு மோற்றம்

 இ. மின்ேோர ்தரவு மோற்றம் 

 ஈ. மின்ேோர வணிகமயமோகக
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9. ந்த்வயற்ற மின்ைஞேல் 

அடுத்தவரகளுககு பறிமோற்றம் கேய்்தல்

 அ. ஊேல்

 ஆ. ஸநபம் – மின்ைஞேல் குப்்பகள்

 இ. நமோேடி 

 ஈ. ஸபூபிங (சுரு்ளோககம்)

10. பறிமோற்றததிறகோை ேட்ட அனுமதி்ய 

கேயல்படுததுவது

 அ. மின்ைணு ்தரவு உள் பறிமோற்றம்

 ஆ. மின்ைணு ்தரவு பரிமோற்றம்

 இ. மின்ைணு ்தரவு மோற்றம்

 ஈ. இ்ணய ேட்டம்

II குறு விைோககள் (2 மதிப்கபண்கள் )

1. ேோரவஸடிங என்்றோல் என்ை?

2.  வோரஸ என்்றோல் என்ை?

3. கிரோககிங சிறு குறிப்பு வ்ரக.

4. இரண்டு வ்கயோை இ்ணய்த்ள 

்தோககு்தல் பறறி எழுதுக.

5. குககி என்்றோல் என்ை?

III சிறு விைோககள் (3 மதிப்கபண்கள்) 

1. ்பயரவோலின் பஙகு பறறி எழுதுக?

2. குறியோககம் மறறும் ம்்றகுறியோககம் பறறி 

எழுதுக.

3. ம்்றமுக (proxy) நே்வயகம் - விவரி.

4. கணினி பயைர பின்பறறும் வழி 

கோட்டு்தல்கள் பறறி எழுதுக?

5.  க�றி மு்்ற சிககல் என்்றோல் என்ை? 

கபயரக்்ள எழுதுக.

III கபரு விைோககள் (5 மதிப்கபண்கள்)

1. கணிப்கபோறி பயன்படுததும் நபோது ஏறபடும் 

பல்நவறு குற்றஙகள் யோ்வ?

2.  க்ளவோடல் என்்றோல் என்ை? க்ளவோடலின் 

வ்ககள் யோ்வ? நமலும் அ்்த எவவோறு 

்தடுககலோம்?

3. இ்ணய்த்ள ்தோககு்தலின் வ்கக்்ள 

விவரி?

து்ணநூல்கள்:

• Computer Network Security and Cyber 
Ethics by Joseph MiggaKizza

• “Investigating Cyber Law and Cyber 
Ethics: Issues, Impacts and Practices: 1” 
by Alfreda Dudley and James Braman
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18.1 அறிமுகம்

“ பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரஙகள்

தமிழ்மாழியிற் ்ெயர்த்தல வேண்டும்; 

இறோத புகழுடைய புதுநூலகள் 

தமிழ்மாழியில இயற்றல வேண்டும்; 

மடறோக நமக்குள்வளே ெழஙகடதகள் 

்சாலேதிவ்லார் மகிடம இலட்ல; 

திறமான பு்லடம்யனில ்ேளிநாட்வைார்; 

அடத ேணக்கஞ் ்சயதல வேண்டும்.”

-  மகாகவி ொரதி

 இருெதாம் நூற்றாண்டின் இடணயற்ற 
மனித கண்டுபிடிப்புதான் கணிப்்ொறி. ்தாைக்க 
கா்லத்தில கணக்கிடும் கருவியாக ்தாைஙகிய 
கணிப்்ொறியின் ேளேர்ச்சி இன்று கணிப்்ொறி 
இல்லாமல மனித ோழவு இலட்ல என்ற நிட்லயில 
தனது அசுர ேளேர்ச்சியால மனிதர்களின் 
அத்தியாேசிய ்ொருளோக மாறிவிட்ைது. 

 மாறிேரும் ்தாழிலநுட்ெஙகளுக்கு 
ஈடு்காடுத்து தன்டன தகேடமத்துக்்காள்ளும் 
ஆற்றல எநத ் மாழிக்கு இலட்லவயா அநத ் மாழி 
கா்ல ்ேள்ளேத்தில அடித்து ்சல்லப்ெட்டுவிடும் 
என்ெது உண்டம. எத்தடன புதிய 
்தாழிலநுட்ெஙகள் ேநதாலும் அடே 
அடனத்டதயும் தன்ேயப்ெடுத்திக்்காண்டு 
தன்னிட்ல மாறாது, ோழும் ்மாழியாக ெ்ல 

ொைம் 18
கணிப்்ொறியில தமிழ

அ்லகு V

ஆயிரம் ஆண்டுகளோக ோழநது ேருேது நமது 
்சநதமிழ. தமிழ ்ேறும் ்மாழியல்ல, நமது 
அடையாளேம், நமது உயிர், நமது உணர்வு.

“எஙகள் ோழவும், எஙகள் ேளேமும் மஙகாத 
தமி்ழன்று சஙவக முழஙகு” – புரட்சி கவி.

	 இயல்,	 இசை,	 நாடகம்	 எனும்	
முத்தமிழ்	 இன்று	 கணினித்தமிழ்	 என	
“நான்்தமிழ்”	 (நான்கு	 +	 ்தமிழ்)	 என்்ாகி	
்தமிழ்த்தாயின்	 முடியில்	 மமலும்	 ஓர்	
அணியாய்	்திகழ்கின்்து.	கணிப்பா்ியில்	
்தமிழின்	 நிசை	 அ்தன்	 எ்திர்காைம்	 பற்ி	
இனி	 காணாைாம்.

18.2 இடணயத்தில தமிழ:
 இடணயம்  இன்று  ஒவ்ோரு  சாதாரண  
மனிதனின் ோழவிலும் பிரிக்கவிய்லா ஓர் 
அஙகமாகிவிட்ைடத நாம் அறிவோம். இடணயம் 
மிகச்சிறநத தகேல ்தாழிலநுட்ெ சாதனம்.  
இடணயத்தின் மூ்லம் நாம் அடனத்டதயும் 
்தரிநது்காள்ளே்லாம். 

 சிஙகப்பூர்-டய தட்லடமயிைமாக்க 
்காண்ை KPMG என்ற நிறுேனம் கூகுளு-ைன் 
இடணநது கைநத ஆகஸ்டு 2017-ல நைத்திய 
ஆயவில, 2016ம் ஆண்டுோக்கில இநதியாவில 
இடணயத்தில அதிகமாக ெயன்ெடும் ்மாழிகளில 
தமிழ முதலிைம் ேகிப்ெதாகவும், 42% வெர் தமிழ 
மூ்லம் இடணயத்டத ெயன்ெடுத்துேதாகவும் 
்தரிவித்துள்ளேது. 

கணிப்்ொறி நன்்னறி மற்றும் 
இடணயப் ொதுகாப்பு
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 வமலும், 2021ம் ஆண்டுோக்கில, 74% வெர் தமிழில இடணயத்டத அணுகுோர்கள் என்றும் 

அப்வொதும், இநதியாவில இடணயத்தில தமிவழ முதலிைத்தில இருக்கும் எனவும் ்தரிவிக்கப்ெட்டுள்ளேது. 

இநத புள்ளிவிேர கணக்குகள் வமலும் ெ்ல இடணய வசடேகடளே தமிழில ேழஙக உதவும்.

18.3 தமிழில வதடு்ொறிகள்:

 இடணயம் என்ற அகன்ற ்ேளியில, உஙகளுக்கு வதடேயான தகேலகடளே ்நாடிப்்ொழுதில 

வதடித்தருெடே “வதடு்ொறிகள்”. ெ்ல வதடு்ொறிகள் இருநதாலும், அேற்றில சிறநது விளேஙகுெடே ஒரு 

சி்ல மட்டுவம. இடணய உ்லகில சிறநத ெத்து வதடு்ொறிகளில, “கூகுள் (Google)” முதலிைத்திலும், 

டமக்வராசாஃப்ட் நிறுேனத்தின் “பிங (Bing)” இரண்ைாம் இைத்திலும், “யாகூ (Yahoo)” மூன்றாமிைத்திலும் 

உள்ளேது. இதில, கூகுள் மற்றும் பிங தமிழில வதடும் வசடேகடளே ேழஙகி ேருகின்றது. கூகுள் தமிழில 

வதடுேதற்கு ேசதியாக, தமிழ தட்ைச்சு ேசதிடயயும் ேழஙகுகின்றது. 

உள்ளீட்டுக் கருவிகள்
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ெைம் 18.1(a) தமிழில கூகுள் (இநதியா)

உள்ளீட்டுக் கருவிகள்

ெைம்  18.1(b) தமிழில கூகுள் (சிஙகப்பூர் மற்றும் மவ்லசியா)

ெைம்  18.2 கூகுளில தமிழில வதடுதல

18.4 மின் அரசாண்டம (e-Governance):

 ஒரு அரசின் வசடேகடளே இடணயத்தின் ேழிவய ்ெறுேது மின் அரசாண்டம எனப்ெடும். நமது 

தமிழநாடு அரசு தனது அடனத்து வசடேகடளேயும் இடணயத்தின் ேழிவய ேழஙகி ேருகின்றது. 

தமிழகத்தின் எநத மூட்லயில இருநதாலும், அரசுைன் உைனடியாக இடணயத்தின் ேழிவய ்தாைர்பு 

்காள்ளே முடியும். முக்கிய அறிவிப்புகள், அரசாடணகள், அரசின் திட்ைஙகள், வசடேகள் வொன்றடே 

இடணயத்தின் ேழிவய கிடைக்கின்றது. 
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ெைம்  18.3 தமிழக அரசின் இடணயதளேம்

தமிழ ேழி மின் அரசாண்டம இடணய முகேரி

தமிழநாடு அரசு அதிகாரப்பூர்ே இடணயதளேம் http://www.tn.gov.in/ta
வேளோண்டம ்ொறியியல துடற http://www.aed.tn.gov.in/ 
தமிழநாடு அரசு சுற்று சூழல துடற http://www.environment.tn.nic.in/ 
அரசு வதர்வுகள் துடற http://www.dge.tn.nic.in/ 
தமிழநாடு சுகாதாரத் துடற http://www.tnhealth.org/ 
தமிழநாடு சிறு, குறு ்தாழில முடனவோர் 

ந்லத்துடற
http://www.msmeonline.tn.gov.in/ 

ஊரக ேளேர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துடற http://www.tnrd.gov.in/ 
பிற்ெடுத்தப்ெட்வைார், மிகவும் பிறெடுத்தப்ெட்வைார் 

மற்றும் சிறுொன்டமயினர் ந்லத்துடற
http://www.bcmbcmw.tn.gov.in/ 

தமிழநாடு அரசு ேனத்துடற https://www.forests.tn.gov.in/ 
இநது அறநிட்லயத் துடற http://www.tnhrce.org/ 

தமிழநாடு அரசு ெணியாளேர் வதர்ோடணயம் 
(TNPSC)

http://www.tnpsc.gov.in/tamilversion/index.
html 

இ்லஙடக அரசின் அதிகாரப்பூர்ே இடணயதளேம் https://www.gov.lk/index.php 
 இநதியாவிற்கு ் ேளிவய, இ்லஙடக அரசு தனது இடணய வசடே முழுேதும் தமிழில ேழஙகுகிறது. 

சிஙகப்பூர் அரசு தனது அதிகாரப்பூர்ே இடணய தளேத்டத தமிழில இயக்கவிலட்ல எனினும், அடனத்து 

அரசு வசடேகடளே, தமிழிலும் ேழஙகி ேருகின்றது

18.5 மின் நூ்லகம்:

 மின்நூலகடளே (e-Books) ்தாகுத்து ேழஙகுெடே மின் நூ்லகஙகள், ்லட்சக்கணக்கான 

தமிழநூலகடளேக் ்காண்ை மின்நூ்லகஙகள் ெ்ல நிறுேப்ெட்டுள்ளேது. இடே, இடணயத்தின் ேழிவய அச்சு 

புத்தகஙகள் வொய வசரமுடியாத இைஙகளில ோழும் ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்களுக்கு நல்ல ெ்ல 

தமிழநூலகடளே ்காண்டு வசர்க்கும் ெணியிடன ்சயது ேருகின்றன.
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மின் நூலகள் கிடைக்கும் தளேஙகள் இடணய முகேரிகள்

ஒன்றாம் ேகுப்பு முதல 12 ம் ேகுப்பு 

ேடரயான தமிழநாடு மாநி்ல ெள்ளி 

ொைப்புத்தகஙகளும், இடைநிட்ல ஆசிரியர் 

ெயிற்சி ொைப்புத்தகஙகளும்

http://www.textbooksonline.tn.nic.in/ 

தமிழநாடு இடணய கலவிக் கழக மின் 

நூ்லகம்

(முன்னர் தமிழநாடு இடணயப் ெலகட்லக் 

கழகம் என அடழக்கப்ெட்ைது)

http://www.tamilvu.org/library/libindex.htm 

கன்னிமரா மின் நூ்லகம்
http://connemarapubliclibrarychennai.com/
Veettukku_oru_noolagam/index.html 

தமிழிடணய மின்னூ்லகம் http://tamildigitallibrary.in/ 
்சன்டன நூ்லகம் http://www.chennailibrary.com/ 

தமிழகம்
http://www.thamizhagam.net/parithi/parithi.
html 

மதுடர தமிழ இ்லக்கிய மின் ்தாகுப்புத் 

திட்ைம்
http://www.projectmadurai.org/pmworks.html 

ெழடமயான புத்தகஙகள் மற்றும் 

டக்யழுத்துப் பிரதிகள்
http://www.tamilheritage.org/old/text/ebook/
ebook.html 

நூ்லகம் http://www.noolaham.org/wiki/index.php/ 
அண்ணா நூற்றாண்டு நூ்லகம் http://www.annacentenarylibrary.org/ 

18.6  தமிழ தட்ைச்சு இடைமுக ்மன்்ொருள்

 கணிப்்ொறிடய ெயன்ெடுத்தி 

்சாற்்சயலிகளில ஆேணஙகடளே தட்ைச்சு 

்சயயவும், இடணயத்தின் ேழிவய தகேலகடளே 

வதைவும், ்ெறவும் மட்டுவம தமிழ அதிகமாக 

ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. கணிப்்ொறியில தமிழில 

தட்ைச்சு ்சயய ெலவேறு ேழிமுடறகள் 

ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது. அேற்றில, தமிழ இடைமுக 

்மன்்ொருட்கடளே ெயன்ெடுத்தி  தட்ைச்சு ்சயயும் 

முடற தற்வொது மிகவும் பிரெ்லமான ஒன்றாகும். 

கணிப்்ொறிகள் மட்டுமின்றி ஸ்மார்ட் 

டகப்வெசிகளிலும், இம்முடறயில தட்ைச்சு 

்சயேது மிகவும் எளிதான ஒன்றாகும். 

18.6.1 பிரெ்லமான தமிழ இடைமுக 

விடசப்ெ்லடககள்:

• NHM Writer, e-க்லப்டெ மற்றும் லிப்பிகார் – 

வொன்றடே ஆஙகி்ல ஒலியியல முடறயில, 

தமிழ யுனிவகாட், தமிழ 99 வொன்ற தட்ைச்சு 

முடறயில வேட்ல ்சயயும் தமிழ விடசப் 

ெ்லடக இடைமுக ்மன்்ொருட்கள் ஆகும்.

• ்சலலினம் மற்றும் ்ொன்மைல – ஸ்மார்ட் 

டகப்வெசிகளில, ஆண்ட்ராயடு இயக்க 

அடமப்பில, ஆஙகி்ல ஒலியியல முடறயில 

ெயன்ெடுத்தப்ெடும் இடைமுக விடசப்ெ்லடக 

்மன்்ொருட்கள் ஆகும்.

ெைம்  18.4 eKalappai ்தாைக்க திடர
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18.7 தமிழ அலுே்லக ்மன்்ொருட்கள்

 பிரெ்லமான அலுே்லக 
்மன்்ொருட்களோன டமக்வராசாப்ட் ஆஃபீஸ், 
ஒென் ஆஃபீஸ் வொன்றடே தமிழில ெயன்ெடுத்தும் 
ேடகயில தமிழ இடைமுக ேசதிடய ேழஙகுகிறது. 
இவேசதிகடளே இடணயத்தின் ேழிவய 
ெதிவிறக்கம் ்சயது, நிறுவிக் ்காள்ளே முடியும். 
தமிழ இடைமுகம் நிறுேப்்ெற்ற பின்னர், அலுே்லக 
்மன்்ொருட்களின் (டமக்வராசாப்ட் ஆஃபீஸ், 
ஒென் ஆஃபீஸ்) ெட்டிப்ெட்டை, குறும்ெைஙகளின் 
்ெயர்கள் வொன்ற அடனத்தும் தமிழில 
வதான்றும். வமலும், வகாப்புகள் மற்றும் 
வகாப்புடரகளின் ்ெயர்கடளே தமிழிவ்லவய 
உருோக்க முடியும். 

ெைம் 18.5 Libra Office Writer தமிழ ெதிப்பு

 இடே மட்டுமின்றி, முழுேதும் தமிழிவ்லவய 
இயஙகும் அலுே்லக ்மன்்ொருட்களும் 
ெயன்ொட்டில உள்ளேது. அேற்றில தமிழ லிெ்ர 
ஆஃபீஸ், தமிழ ஒென் ஆஃபீஸ், அழகி யுனிவகாட் 
எடிட்ைர், ்ொன்்மாழி, ்மன்தமிழ, கம்ென், ோணி 
வொன்ற அலுே்லக ்மன்்ொருட்கள் முழுேதும் 
தமிழில ெயன்ெடுத்தும் ேடகயில 
ேடிேடமக்கப்ெட்டுள்ளேது. 

18.8 தமிழ ்மாழி்ெயர்ப்பு ெயன்ொடுகள்:
 ”தமிழ்ொறி” என்ற ்மன்்ொருள், சுமார் 
30000 க்கும் அதிகமான ஆஙகி்ல ்சாற்களுக்கு 
ஈைான தமிழ ்சாற்கடளே உள்ளேைக்கிது. இதன் 
மூ்லம், சிறிய ஆஙகி்ல ்சாற்்றாைர்களுக்கு 
இடணயான தமிழ ்மாழி ்ெயர்ப்டெ ்ெற்லாம். 

 வமலும், கூகுள் நிறுேனம், தமிழிலிருநது 
பிற ்மாழிகளுக்கு ்மாழி ்ெயர்க்கும் 
“்மாழி்ெயர்ப்பு” நிகழவநர ெயன்ொட்டை 
ேழஙகிேருகின்றது.

18.9 தமிழ நிர்லாக்க ்மாழி:
 கணிப்்ொறி மற்றும் ஸ்மார்ட் 
டகப்வெசிகளில ்மன்்ொருட்கடளே ேடிேடமக்க 
ெயன்ெடும் நிர்லாக்க ்மாழிகள் இதுேடர 
ஆஙகி்லத்தில மட்டுவம இருநதுேநத நிட்லயில, 
தமிழிலும், நிர்லாக்க ்மாழி ேடிேடமக்கும் 
முயற்சிகள் நடை்ெற்றுேருகின்றன. 
அதனடிப்ெடையில, டெத்தான் நிர்லாக்க 
்மாழிடய அடிப்ெடையாக ்காண்டு, முதல தமிழ 
நிர்லாக்க ் மாழி “எழில” ேடிேடகக்கப்ெட்டுள்ளேது. 
இநத நிர்லாக்க ்மாழிடய ெயன்ெடுத்தி, சிறிய 
அளேவி்லான நிரலகடளே தமிழிவ்லவய எழுதமுடியும். 

தமிழ தகேல ெரிமாற்றத்திற்கான குறியீட்டு 
முடறகள்

18.10 தகேல ெரிமாற்றத்திற்கான தமிழ 
குறியீட்டு முடற

TSCII (Tamil Script Code for Information 
Interchange) 
 கணிப்்ொறி இருநிட்ல எண்கடளே 
அடிப்ெடையாக ்காண்ைது எனவும், 
கணிப்்ொறியில உள்ளிைப்ெடும் தரவுகள் 
இருநிட்ல எண்களோக மாற்றப்ெடும் என்ெடதயும், 
இநத ொைப் புத்தகத்தின் முதல அ்லகில 
கற்றீர்கள். கணிப்்ொறியில ்காடுக்கப்ெடும் 
தரவுகளும், தகேலகளும் டகயாளே ASCII என்ற 
குறியீட்டு முடற ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுேநதது. இநத 
குறியீட்டு முடற ஆஙகி்ல ்மாழிடய மட்டுவம 
டகயாளும் திறன் ்ெற்றது. எனவே, ஆஙகி்லம் 
அல்லாத பிற ்மாழிகடளே கணிப்்ொறி உள்ளிட்ை 
மின்னணு சாதனஙகளில எளிதில டகயாளே 
்ொருத்தமான ஒரு குறியீட்டு முடற ெற்றிய 
ஆயவில, நமது தமிழ ்மாழிடய டகயாளே 
உருோக்கப்ெட்ை முதல குறியீட்டு முடற தான் 
TSCII (Tamil Script Code for Information 
Interchange) என்ெதாகும். இநத குறியீட்டு முடற 
2007ம் ஆண்டில, ICANN-ன் IANA (Internet 
Assigned Numbers Authority)யில ெதிவு 
்சயயப்ெட்ைது. இநத குறியீட்டு முடற தழுவிவய 
தமிழுக்கான Unicode முடறயும் 
ேடிேடமக்கப்ெட்ைது. 

தகேல ெரிமாற்றத்திற்கான இநதிய குறியீட்டு 
முடற

ISCII (Indian Script Code for Information 
Interchange) 
 இநதிய ்மாழிகடளே டகயாளுேதற்காக 
ேடிேடமக்கப்ெட்ை ஒரு குறியீட்டு முடற. இநத 
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முடறடய, ஒருஙகுறி முடறயுைன் 
இடணக்கப்ெட்டுவிட்ைது. 

ஒருஙகுறி  Unicode:
 தமிழ உள்ளிட்ை ெலவேறு உ்லக 
்மாழிகடளே டகயாளுேதற்காக 
ேடிேடமக்கப்ெட்ை ஒரு குறியீட்டு முடற தான் 
ஒருஙகுறி என்று அடழக்கப்ெடும் யுனிவகாட். 
இதன் முதல ெதிப்ொன யுனிவகாட் 1.0.0 என்ெது 
அக்வைாெர் 1991ல அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைது. 
அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ை வொது, தமிழ உள்ளிட்ை 23 
்மாழிகடளே டகயாளும் திறன் ்ெற்றிருநதது. 
தமிடழ டகயாளே ெ்ல குறியீட்டு முடறகள் 
இருப்பினும், இன்று ஒருஙகுறிவய சிறநத ஒன்றாக 
திகழகிறது.

18.11  தமிழ இயக்க அடமப்புகள் 
 கணிப்்ொறி அல்லது ஸ்மார்ட் டகப்வெசி 
வொன்ற மின்னணு சாதனஙகடளே இயக்க 
ஏவதனும் ஒரு இயக்க அடமப்பு வேண்டும். 
தனியாள் கணிப்்ொறிகளில மிகப்பிர்லமான 
இயக்க அடமப்பு டமக்வராசாப் நிறுேனத்தின், 
விண்வைாஸ் ஆகும். விண்வைாஸ் இயக்க 
அடமப்புக்கு அடுத்த இைத்தில, திறநத மூ்ல 
இயக்க அடமப்ொன லினக்ஸ் உள்ளேது. 

 ஒரு கணிப்்ொறிடய எளிதில இயக்க 
இயக்க அடமப்பு ெயன்ெடுகிறது. ஒரு இயக்க 
அடமப்பு ெயன்ெடுத்துேதற்கு எளிதாகவும், 
ெயன்ெடுத்துவோர் புரிநது்காள்ளும் ேடகயிலும் 
அடமக்கப்ெட்டிருக்க வேண்டும் என்ற ேடகயில, 
கணிப்்ொறியில ெயன்ெடுத்தப்ெடும் விண்வைாஸ், 
லினக்ஸ் வொன்ற இயக்க அடமப்புகடளேயும், 
ஸ்மார்ட் வொன்களில ெரே்லாக ெயன்ெடுத்தப்ெடும் 
ஆண்டிராயடு இயக்க அடமப்பும் தமிழ ்மாயில 
ேழஙகப்ெட்டுள்ளேது. 

 விண்வைாஸ் இயக்க அடமப்பின் 
ெணிப்ெட்டை, திடர முகப்பு, ெணிக்குறிகள், 
கட்ைடளேகள் அடனத்தும் தமிழிவ்லவய காணக் 
கிடைக்கும். விண்வைாஸ்-ன் தமிழ இடைமுக 
ேசதி, டமக்வராசாப்ட் நிறுேனத்தின் 
இடணயதளேத்திலிருநது ெதிவிறக்கம் ்சயது, 
நிறுவிக்்காள்ளே்லாம்.

18.12 தமிழ ேளேர்க்கும் நிறுேனஙகளும், 
திட்ைஙகளும்:

தமிழ இடணயக் கலவிக்கழகம்:

 தமிடழ உ்ல்கஙகிலும் இடணயத்தின் 
ேழிவய ்காண்டு வசர்க்கும் வநாக்குைன், 2001ம் 
ஆண்டு பிப்ரேரி மாதம் 17ம் நாளில, தமிழ 

இடணயப் ெலகட்லக் கழகம், தமிழக அரசால 
்தாைஙகப்ெட்ைது. தற்வொது தமிழ இடணயக் 
கலவிக் கழகம் என்ற ்ெரியில ்சயலெட்டு ேரும் 
இநநிறுேனம் இடணயத்தின் ேழிடய தமிழ 
்மாழி, தமிழர் க்லாச்சாரம், ெண்ொடு வொன்றடே 
உ்ல்கஙகிலும் ோழும் மக்களுக்கு 
ேழஙகுேதற்காக, மழட்லயர் கலவி முதல ெட்ைப் 
ெடிப்பு ேடர ெலவேறு கலவித் திட்ைஙகடளே 
்சயலெடுத்தி ேருகின்றது.

இடணய முகேரி:  http://www.tamilvu.org/
index.php
ேளேர் தமிழ இயக்கம், சிஙகப்பூர்

 சிஙகப்பூரில தமிழ்மாழிடய ோழும் 
்மாழியாகவும் ெயன்ொட்டு ்மாழியாகவும் 
நிட்ல்ெறச் ்சயேவதாடு, அடனத்து 
ேயதினடரயும் தமிழால ஒன்றிடணத்து, 
சிஙகப்பூரில தமிழ்மாழிடய ஓஙகச் ்சயயும் 
வநாக்கத்துைன் 2001ம் ஆண்டில, சிஙகப்பூர் 
தகேல கட்ல அடமச்சகத்தின் வமற்ொர்டேயில 
இநத இயக்கம் ்தாைஙகப்ெட்ைது.

 

இடணய முகேரி:   http://tamil.org.sg/ta

மதுடர தமிழ இ்லக்கிய மின் ்தாகுப்புத் திட்ைம்:

 தமிழில உள்ளே அடனத்து நூலகடளேயும், 
இடணயத்தில மின்னணு ேடிவில 
்ேளியிடுேதற்கான ஒரு தன்னார்ே அரசு சாரா 
திட்ைம் ஆகும். அதாேது தட்ைச்சு ் சயதல, ெடழய 
புத்தகஙகடளே ஸ்வகன் ்சயதல மற்றும் 
அடணத்து பிரெ்லமான கணினிகளிளும் 
ெயன்ெடுத்துேதறகாக எளிதில அணுகக்கூடிய 
ேடிேஙகள் ஒன்றில உடரடய காப்ெகப்ெடுத்துதல 
வொன்றடே ஆகும். இத்திட்ைத்தின் மூ்லம் 1998ம் 
ஆண்டு முதல, இது ேடர தமிழில ்ேளிேநதுள்ளே 
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அடனத்து நூலகடளேயும் இடணயத்தில ஏற்றும் 
ெணிகள் வமற்்காள்ளேப்ெடுகிறது. 2004 முதல தமிழ 
ஒருஙகுறியிலும் இடணய புத்தகஙகள் 
்ேளியிடுேது ்தாைஙகப் ெட்ைது. உ்ல்கஙகிலும் 
ோழும் தமிழர்களின் தன்ன்லமற்ற முயற்சியால 
இத்திட்ைத்தில இதுேடர ெ்ல  நூலகள் இடணய 

்ேளியில ெதிவேற்றம் ்சயயப்ெட்டுள்ளேது. 

இடணய முகேரி: http://www.projectmadurai.
org/

தமிழ விக்கிபீடியா:

 விக்கிபீடியா ஒரு திறநத நிட்ல 
களேஞ்சியமாகும். விக்கிபீடியாவில எேரும், எநத 
தட்லப்பிலும் கட்டுடரகடளே எழுத்லாம். தமிழ 
விக்கிபீடியா தமிழில ஒரு இ்லட்சத்திற்கும் 
வம்லான கட்டுடரகடளே உள்ளேைக்கிய ஒரு மிகப் 
்ெரிய கட்லக் களேஞ்சியமாகும். 

இடணய முகேரி:  Web Site: https://
t a . w i k i p e d i a . o r g /

 தமிடழ, ோழும் ்மாழியாக்க 

வேண்டு்மனில, ்தாழிலநுட்ெத்தில ேளேர்ச்சியில, 

தமிடழ ெஙகு்ெற ்சயய வேண்டியது தமிழராகிய 

நமது கைடம. தனது இனத்தின் மதிப்புகடளே  

மறநதேர், "வநாமட்ஸ்" (no mades) நாம் எத்தடன 

்ெரிய ்தாழிநுட்ெஙகடளே கற்றாலும், அதனுள் 

நமது இனத்தின் அடையாளேமான தமிடழ 

்காண்டு வசர்க்க வேண்டும். உ்லகின் முதல 

்மாழி, மூத்த ் மாழி ஐநதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் 

வம்லாக இன்டறக்கும் ோழும் ்மாழிடய, கணினி 

்தாழிலநுட்ெத்துைன் இடணப்ெது நமது கைடம.

• இநதியாவில 2016 ஆம் ஆண்டு 
இறுதியுைன், தமிழ ்மாழி முதன்டமயான 
ெட்டியலுைன் விளேஙகி, இடணயம் 42 
விழுக்காடு ெயன்ெடுத்துகின்றனர்.

• தமிழில வதடுதல ேசதிகடளே கூகுள் 
(Google)  மற்றும் பிங (Bing)  
அளிக்கின்றன.

• இடணயத்தின் மூ்லமாக அரசு 
வசடேகடளேப் ்ெற இ-வசடே 
ேழஙகுகின்றன.

• ஆயிரக்கணக்கான தமிழ புத்தகஙகள் 
மின்னணு தமிழ வசடேகள் மின்னனு 
புத்தக  ேடிேமாகி இ்லேசமாக 
கிடைக்கின்றன.

• ஆஙகி்ல எழுத்துகளுக்கு இடணயாக 
தமிழ எழுத்துக்கள் 30,000 ்மாழி்ெயர்ப்பு 
்சயலி தமிழ ்ொறியில இருக்கிறது.

• தமிழ ்மாழி நிரலில முதன்டமயானது 
“எழில” 

• உ்லக ்மாழிகடளே டகயாளே, தமிடழயும் 
வசர்த்து ஒருஙகுறி (Unicode) 
ஒன்றிடணத்து ்சயகின்றது. 

• சன்னல (Windows) தமிழ சுற்றுச்சுழல 
இண்ைர்வெஸ் ்சயல இறக்கி 
இடணயத்தின் மூ்லம்  ெதிவிறக்கம் ்சயது 
நிறுே்லாம். 

நிடனவில ்காள்க

மதிப்பீடு

பின்ேரும் வினாக்களுக்கு விடையளி

1. தமிழில வசடேகடளே ேழஙகி ேரும் வதடு்ொறிகடளே  ெட்டியலிடுக

2. ஆண்ட்ராயடு ெயன்ொடு விடசப்ெ்லடக என்றால என்ன?

3. தமிழ நிர்லாக்க  ்மாழி-சிறு குறிப்பு ேடரக.

4. TSCII என்றால என்ன?

5. தமிழ இடணயக் கலவிக்கழகம்  சிறு குறிப்பு ேடரக.

****

Chapter 18.indd   294 4/19/2020   4:15:19 PM



294 295

்சாற்களேஞ்சியம்

்சாற்கள் ்ொருள்

நன்்னறி
நன்்னறி ஒரு நெரின் நைத்டதடய நிர்ேகிக்கும், தார்மீக வகாட்ொடு 

ஆகும்.

இடணயம்
கணிப்்ொறி க்லாச்சாரத்தின் தன்டம, தகேல ்தாழிலநுட்ெம் மற்றும் 

்மய நிகர் உண்டம.

கணிப்்ொறி குற்றம் கணிப்்ொறி குற்றம் என்ெது டசெர் குற்றம்.

நம்ெகத்தன்டம உண்டமயான அல்லது நம்ெகமான தரம்.

குற்றம் புரிெேர்
தீஙகிடழக்கும் சட்ை விவராதமான அல்லது ஒழுக்க வகைான ்சயட்ல 

்சயெேர்

உரிடமயில்லா நக்லாக்கம் ஒரு நெர் சட்ை விவராதமான ெதிப்புரிடம மீறுதல.

வேக்கிங
உரிடமயாளேர் அனுமதி இல்லாமல கணினி மூ்லம் அஙகீகரிக்கப்ெைாத 

அணுகல

கிராக்கிங
சட்ைபூர்ேமாக ெயனர்களுக்கு வசடேடய மறுத்து நக்்லடுக்கப்ெட்ை 

ொதுகாப்ொன திட்ைத்டத உருோக்க குறியீட்டை திருடுேது.
தீஙகிடழப்ெது வேண்டு்மன்வற தீஙகு ்சயேது.
இ்லேச ெகிர்வு ்மன்்ொருள்  இ்லேசமாக கிடைக்கும் ஒரு ்மன்்ொருள்.

ெகிர்வு ்மன்்ொருள்
ஒரு குறிப்பிட்ை கா்லத்திற்கு ஒரு வசாதடன அடிப்ெடையில இ்லேசமாக 

விநிவயாகிக்கப்ெட்ை ஒரு ்மன்்ொருள்

ஃபிஷிங

தீஙகிடழக்கும் தனிநெர் அல்லது தனி நெர்களின் குழு்ோன்று 

மின்னஞ்சட்ல அனுப்புேதன் மூ்லம் அல்லது தனி நெரின் ஆன்ட்லன் 

ேஙகி, கி்ரடிட் கார்டு அல்லது பிற உள் நுடழவு தகேட்ல வசகரிக்க 

ேடிேடமக்கப்ெட்ை ேட்லதளேஙகடளே உருோக்குேதற்கு ெயன்ெடுகிறது.

குக்கிகள்
இடணய தளேஙகடளே ொர்டேயிடும் வொது ேட்ல வசடேயகஙகள் 

உஙகள் ேட்ல உ்லவிக்கு அனுப்பும் ்சயதி

வசதப்ெடுத்துதல
சட்ை விவராதமான தட்லயீடு வசதத்டத ஏற்ெடுத்தும் ேடகயில 

குறுக்கீடு.
நச்சு எதிர்ப்பு ஒரு குறிப்பிட்ை நச்சு நிரலுக்கு எதிர்ப்பு.

வமாசடி
்ெயரிைப்ெைாத அல்லது அடையாளேம் ்தரியாத வமாசடி ்சயதல 

வநர்டமயில்லாமல ஏமாற்றுதல சட்ை விவராதமாக நைத்தல.

ஃெயர்ோல

ஒரு இடணயப் ொதுகாப்பு ஆகும். இது முன்னவர தீர்மானிக்கப்ெட்ை 

ொதுகாப்பு விதிகளின் அடிப்ெடையில உள்ேரும், ்ேளிச்்சலலும் 

சமிக்டஞகடளே கண்காணித்து கட்டுப்ெடுத்தும்.

ெதி்லாள் வசடேயகம்

ெதிலி வசடேயகம் (Proxy Server) என்ெது, உள்நிட்ல ேட்லயடமப்பு 

மற்றும் இடணயம் வொன்ற ்ெரிய அளேவி்லான ேட்லயடமப்புகளுக்கு 

நுடழோயில ஆகும். புராக்ஸி வசடேயகம் அதிக ்சயலதிறன் மற்றும் 

ொதுகாப்பு ேழஙகுகிறது.
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விதிமுறைகள் :

 1. செய்முறை வகுப்புகளில் பத்து C++ நிரல்கறைப் பயிற்சி செய்்ய வவண்டும்

 2.  உள்வதேரவவாக ஒரு சி++ நிரறை செய்முறைத் வதேரவில் எழுதே வவண்டும்.

 3. மதிப்சபண்கள்

I. அகத்வதேரவு மதிப்பீடு :                                                                            5 மதிப்சபண்கள்

செய்முறை பதிவவடு 5 மதிப்சபண்கள்

II. புைத்வதேரவு மதிப்பீடு :                                                                         15 மதிப்சபண்கள்

(அ) சி++ நிரல் எழுதுதேல் 10 மதிப்சபண்கள்

(ஆ) நிரல் இ்யககம் மற்றும் சவளியீடு 5 மதிப்சபண்கள்

சமவாத்தேம் 20 மதிப்சபண்கள்

செய்முறை நிரல்கள் - றகவ்யடு

கணிப்சபவாறி அறிவி்யல்செய்முறை 11
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உள்ைடககம்

வரிறெ எண் வகள்வி எண் நிரலின் சப்யர

1 CS1 சமவாத்தே ெம்பைம் கணககிடல்

2 CS2 ெதேவீதேம்

3 CS3 பவாலிண்்வரவாம்

4 CS4 எண்முறை மவாற்ைம்

5 CS5 ஃபிவபவாவ�வாசி எண்களில் பகவா எண்கள்

6 CS6 ஒரு அணியில் உறுப்புகறை வெரத்தேவால் / நீககுதேல்

7 CS7 இருபரிமவாண அணியின் எல்றை  உறுப்புகறை அச்சிடுதேல்

8 CS8 ABC சவளியீ்டவாைரகள்

9 CS9
இ�ககுழு ப்யன்படுத்தி பணி்யவாைரகளின் விவரஙகறை 
சவளியிடல்

10 CS10 மவாணவர விவரஙகள்
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CS1 - சமவாத்தே ெம்பைம் கணககிடல்

CS-1
பணி்யவாைரகளின் சமவாத்தே ெம்பைம் கணககிட அவரகளின் அடிப்பறட ஊதி்யத்றதே உள்ளீடவாக 
சபற்று கீவே சகவாடுககப்ப்டுள்ை கணககிடல் முறைற்ய ப்யன்படுத்தி சி++ சமவாழியில் நிரறை 
எழுதுக

Basic Salary <25000 : HRA = 20%, DA = 80% 
Basic Salary >= 25000 : HRA = 25%, DA = 90%
Basic Salary >= 40000 : HRA = 30%, DA = 95%

நிரல்

 #include <iostream>

 #include<iomanip>

 using namespace std;

 int main()

 {

  float basic, gross, da,hra;

 /* Input basic salary of employee */

 cout<<"Enter basic salary of an employee: ";

 cin>>basic;

 /* Calculate D.A and H.R.A according to specified conditions */

 if (basic <25000)

 {

 da  = basic *80/100;

 hra= basic *20/100;

 }

 else if (basic >=25000 && basic<40000)

 {

 da  = basic *90/100;

 hra= basic *25/100;

 }

 else if (basic>=40000)

 {
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  da  = basic *95/100;

 hra= basic *30/100;

 }

 /* Calculate gross salary */

 gross= basic +hra+ da;

 cout<<setw (25) << "Basic Pay "<<setw (10)<< basic<<endI;

 cout<< setw (25) << " Dearness Allowance" << setw (10)<< da <<endI;

 cout<< setw (25) "House Rend Allowance "<<setw (10)<<hra<<endI;

 cout<< setw (25) " "<<setw (10) <<"------------":<<endI; 

 cout<< setw (25) "Gross Salary "<<setw (10) <<"gross" <<endI; 

 cout<< setw (25) "    "<<setw (10) <<"------------" <<endI; 

return 0;

}

சவளியீடு

 Enter basic salary of an employee: 25000

             Basic Pay : 25000

            Dearness Allowance  : 22500

        House Rent Allowance  :    6250

         ------------------------
  Gross Salary  : 53750
         ----------------------------

CS2 - ெதேவீதேம்

CS-2
switch case ப்யன்படுத்தி ஒரு மவாணவனின் மதிப்சபண் ெதேவீதேத்றதேக கணககி்டு மவாணவன் 
எநதே பிரிவில் (distinction, first, second, third or fail) மதிப்சபண் சபற்றுள்ைவான் என்பறதே 
சதேரிவிககும் சி++ நிரறை எழுதுக

Percentage  Division
>=80   Distinction
>=60 and <80  First division
>=50 and <60  Second Division
>=40 and <50  Third Division
<40   Fail
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நிரல்

#include <iostream>

using name space std;

int main()

{

float percent;

int x;

cout<<"Enter your percentage: ";

cin>>percent;

cout<<"You scored "<<percent<<"%"<<endl;

    x = percent/10;

switch (x)

{

case 10:

case 9:

case 8:

cout<<"You have passed with distinction";

break;

case 7:

case 6:

cout<<"You have passed with first division";

break;

case 5:

cout<<"You have passed with second division";

break;

case 4:

cout<<"You have passed with third division";

break;

default:

cout<<"Sorry: You have failed";

}

return 0;

}
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சவளியீடு 1

Enter your percentage: 79

You scored 79%

You have passed with first division

சவளியீடு 2

Enter your percentage: 39

You scored 39%

Sorry: You have failed

CS3 - பவாலிண்்வரவாம் 

CS-3 உள்ளீடவாக சபைப்ப்ட எண் பவாலிண்்வரவாம் (Palindrome)  அல்ைது இல்றை்யவா எ�க கண்டறியும் 
சி++ நிரறை While மடககிற� ப்யன்படுத்தி எழுதுக.

நிரல்

#include <iostream>

using name space std;

int main()

{

int n,num, digit, rev =0;

cout<<"Enter a positive number: ";

cin>>num;

     n =num;

while (num)

{

digit=num%10;

rev=(rev *10)+ digit;

num=num/10;

}

cout<<" The reverse of the number is: "<< rev <<endl;
if (n == rev)
cout<<" The number is a palindrome";
else
cout<<" The number is not a palindrome";
return 0;

}
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சவளியீடு 1

Enter a positive number to reverse: 1234

 The reverse of the number is: 4321

 The number is not a palindrome

சவளியீடு 2

Enter a positive number to reverse: 1221

The reverse of the number is: 1221

The number is a palindrome

CS4 - எண்முறை மவாற்ைம்

CS-4 do.. while  மடககிற� ப்யன்படுத்தி ப்டி்யல் அடிப்பறடயிைவா� சி++ நிரறை எழுதுக 

  1. தேெம எண்றண இரும எண்ணவாக மவாற்ை
  2. இரும எண்றண தேெம எண்ணவாக மவாற்ை
  3. சவளிவ்யை 
 சகவாடுககப்ப்ட உள்ளீ்டுககு ஏற்ைவவாறு மதிப்பிற� சபற்று சவளீ்றட 
அச்சிடவும்.  ப்ய�ர மூன்ைவாம் விருப்பத்றதே வதேரவு செய்யும் வறர நிரலின் இ்யககம் 
சதேவாடர வவண்டும்.

நிரல்

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
 int dec,d,i,temp,ch; 
 long int bin;
do
{
 dec=bin=d=i=0;  

 cout<<"\n\n\t\tMENU\n1. Decimal to Binary number\n2.Binary to Decimal number\
n3.Exit\n";

 cout <<"Enter your choice(1/2/3)";
 cin>>ch;
 switch (ch)
 {
  case 1:  cout << "Enter a decimal number: ";  cin >> dec;
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   temp=dec;
 while (dec!=0)
 {
 d = dec%2;
 bin += d * pow(10,i);
 dec /= 2;
 i++;
}
 cout << temp << " in decimal = " << bin << " in binary" << endl ;break;
 case 2: cout << "Enter a binary number: ";    cin >> bin;
  temp=bin;
  while (bin!=0)
 {
 d = bin%10;
 dec += d*pow(2,i);
 bin /= 10;
 i++;
}
 cout << temp << " in binary = " <<dec << " in decimal"; 
 break;    
 case 3: break;
 default : cout<<"Invalid choice";   
 }
} while (ch!=3);
return 0;
}
சவளியீடு 1

 MENU

1.Decimal to Binary number

2.Binary to Decimal number

3.Exit

Enter your choice(1/2/3)1

Enter a decimal number: 23

23 in decimal = 10111 in binary

 MENU

1.Decimal to Binary number

2.Binary to Decimal number

3.Exit
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Enter your choice(1/2/3)2

Enter a binary number: 11001

11001 in binary = 25 in decimal

 MENU

1.Decimal to Binary number

2.Binary to Decimal number

3.Exit

Enter your choice(1/2/3)3

சவளியீடு 2

 MENU

1.Decimal to Binary number

2.Binary to Decimal number

3.Exit

Enter your choice(1/2/3)4

Invalid choice

 MENU

1.Decimal to Binary number

2.Binary to Decimal number

3.Exit

Enter your choice(1/2/3)3

CS5 -  ஃபிவபவாவ�வாசி எண்களில் பகவா எண்கள் 

CS-5
ப்ய�ர வறர்யறுத்தே செ்யற்கூற்றை ப்யன்படுத்தி ஃபிவபவா�வாசி சதேவாடறர n வறரயில் உருவவாககி 
அதில் ஒவசவவாரு எண்ணும்  prime அல்ைது  Composite எண்ணவாக எ�க கண்டறியும் சி++ 
நிரறை எழுதுக.

நிரல்

#include <iostream>

#include <stdlib.h>

using namespace std;

void Primechk (int a )

{ int j;

  if ( a == 0 || a == 1 )
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 { cout<< "  NEITHER PRIME NOR COMPOSITE ";}

  else

{  

 for (j = 2 ; j<a; j++)

 { if (a%j==0)

 { cout<< "\tCOMPOSITE" ;

 break ;

}

 }

  if ( a==j )

  cout<< "\tPRIME" ;

 }  

} 

 void  fibo ( int n )

 { int a = -1 , b = 1 ,c=0 ;

 for ( int i = 1 ; i <= n ; i++)

 {

  cout<<endl;

 c = a + b ;

 cout<<c;

 Primechk(c);

 a = b;

 b = c ;

   }

 } 

 int main ()

 { 

 int n ; 

 cout << " ENTER THE NUMBER OF REQUIRED FIBO TERMS " ;

 cin >> n ;

 cout<< "\n\tFIBONACCI SERIES\n " ;

 fibo (n) ;

return 0;

   }
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சவளியீடு

ENTER THE NUMBER OF TERMS 10

 FIBONACCI SERIES

0  NEITHER PRIME NOR COMPOSITE

1  NEITHER PRIME NOR COMPOSITE

1  NEITHER PRIME NOR COMPOSITE

2        PRIME

3        PRIME

5        PRIME

8        COMPOSITE

13       PRIME

21       COMPOSITE

34       COMPOSITE

CS6 - ஒரு அணியில் உறுப்புகறை வெரத்தேல் / நீககுதேல்

CS-6
ஒரு பரிமவாண அணியில் முழு  எண்கறை உறுப்புகைவாக வெரத்தேல் மற்றும் நீககுதேல் செய்்ய 
ப்டி்யல் அடிப்பறடயிைவா� சி++ நிரறை எழுதுக.

நிரல்

#include<iostream>

using name space std;

int a[20],b[20],c[40];

int m,n,p,val,i,j,key,pos,temp;

/*Function Prototype*/

void display();

void insert();

void del();

int main()

{

int choice;

cout<<"\nEnter the size of the array elements:\t";

cin>>n;

cout<<"\nEnter the elements for the array:\n";

for (i=0;i<n;i++)
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{

cin>>a[i];

}

do {

cout<<"\n\n--------Menu-----------\n";

cout<<"1.Insert\n";

cout<<"2.Delete\n";

cout<<"3.Exit\n";

cout<<"-----------------------";

cout<<"\nEnter your choice:\t";

cin>>choice;

switch (choice)

{

 case 1: insert();

 break;

 case 2: del();

 break;

 case 3:break;

 default :cout<<"\nInvalid choice:\n";

}

} while (choice!=3);

return 0;

}

void display()//displaying an array elements

{

 int i;

 cout<<"\nThe array elements are:\n";

 for(i=0;i<n;i++)

{

 cout<<a[i]<<" ";

}

}//end of display()

 void insert()//inserting an element in to an array  

{

 cout<<"\nEnter the position for the new element:\t";

 cin>>pos;
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 cout<<"\nEnter the element to be inserted :\t";

 cin>>val;

 for (i=n; i>=pos-1; i--)
{

 a[i+1]=a[i];

}

a[pos-1]=val;

        n=n+1;

display();

}//end of insert()

void del()//deleting an array element

{

 cout<<"\n Enter the position of the element to be deleted:\t";

 cin>> pos;

 val= a [pos];

 for (i= pos;i<n-1;i++)

{

 a[i]=a[i+1];

}

 n=n-1;

cout<<"\nThe deleted element is = "<<val;

display();

}//end of delete()
சவளியீடு

Enter the size of the array elements:   5

Enter the elements for the array:

1

2

3

4

5

--------Menu-----------

1.Insert

2.Delete

Computer Science Practical.indd   308 4/19/2020   4:15:01 PM



309

3.Exit

-----------------------

Enter your choice:      1

Enter the position for the new element: 3

Enter the element to be inserted :      26

The array elements are:

1  2  26  3  4  5

--------Menu-----------

1.Insert

2.Delete

3.Exit

-----------------------

Enter your choice:      2

Enter the position of the element to be deleted:        2

The deleted element is = 2

The array elements are:

1 3 26 4 5

--------Menu-----------

1.Insert

2.Delete

3.Exit

-----------------------

Enter your choice:      3

--------------------------------

CS 7 - இருபரிமவாண அணியின் எல்றை  உறுப்புகறை அச்சிடுதேல்

CS-7 இருபரிமவாண அணியின் எல்றை  உறுப்புகறை ம்டும் அச்சிடும் சி++ நிரறை எழுதுக.

நிரல்

#include <iostream>

using namespace std;
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void printBoundary (int a[][10], int m, int n)

{

for (int i = 0; i < m; i++) {

for (int j = 0; j < n; j++) 

{

if (i==0|| j==0||i==m-1||j==n-1) 

cout<<a[i][j]<<" "; 

else

cout<<"  ";

}

cout <<endl ;

}

}

// Driver code

int main()

{

 int a[10][10] ,i,j,m,n;
 cout<<"Enter more than 3 number of rows and columns"<<endl;
 cin>>m>>n;
  for (i=0;i<m;i++)
 {
  for (j=0;j<n;j++)
 {
  cout<<"enter the value for array["<<i+1<<"]"<<"["<<j+1<<"] :";
  cin>>a[i][j];
  }
} 
system("cls");

 cout<<"\n\nOriginal Array\n";   
 for (i=0;i<m;i++)
{
 for (j=0;j<n;j++)
 {
  cout<<a[i][j]<<" ";
  }
 cout<<endl;
} 
 cout<<"\n\n The Boundry element\n";   
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 printBoundary(a, m, n);
return 0;
}

சவளியீடு

Enter more than 3 number of rows and columns
4 4
enter the value for array[1][1] :1
enter the value for array[1][2] :2
enter the value for array[1][3] :3
enter the value for array[1][4] :4
enter the value for array[2][1] :5
enter the value for array[2][2] :6
enter the value for array[2][3] :7
enter the value for array[2][4] :8
enter the value for array[3][1] :9
enter the value for array[3][2] :0
enter the value for array[3][3] :1
enter the value for array[3][4] :2
enter the value for array[4][1] :3
enter the value for array[4][2] :4
enter the value for array[4][3] :5
enter the value for array[4][4] :6
Original Array
1 2 3 4
5 6 7 8
9 0 1 2
3 4 5 6
The Boundary element
1     2     3     4
5                   8
9                   2
3     4     5     6

CS8 - ABC சவளியீ்டவாைரகள்

CS-8 சி++-யில் சவளியீ்டவாைர என்ை இ�ககுழுறவ கீவே சகவாடுககப்ப்டுள்ை விைககஙகள்படி 
அறிவிககவும் 

private members

Bookno  integer
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Title  20 characters

Author  10 characters

price  float

Totamt  float

 calculate() என்ை உறுப்பு செ்யற்கூற்றை அறிவித்து அதில் எத்தேற� பிரிதிகள் மற்றும் விறை 
வபவான்ைவற்றை கணககி்டு சமவாத்தே மதிப்பு அைறவ திருப்பி அனுப்பவும்.

 public உறுப்புகள் 

• தே�றமவு ஆககி ப்யன்படுத்தி எல்ைவா தேரவு உறுப்பி�ரகளுககும் முதேன்றம மதிப்பு சகவாடுத்து, புத்தேக 

எண்  தேவா�வாகவவ 1001 என்ை எண்னிலிருநது உருவவாககவும் செய்யுமவாறு இருத்தேல் வவண்டும். 

• Readdata() செ்யற்கூறு  Title,Author , price மற்றும் எத்தேற� பிரிதிகள் என்ை  மதிப்புகள்  உள்ளீடு 

சபற்று  calculate() என்ை செ்யற்கூற்றை அறேககவவண்டும். 

• Displaydata() செ்யற்கூறு தேரவு உறுப்பி�ரகறை கீவே உள்ை வடிவத்தில் சவளியிட வவண்டும் 

ABC PUBLISHERS
~~~~~~~~~~~~~~~~~

INVOICE
~~~~~~~~~

==================================
Book Number  :
Title   :
Author Name  :
Price Per Book  :
Total Amount  :
==================================

நிரல்

#include<iostream>

#include<stdlib.h>

using name space std;

int id=1001;

class Publisher

{

int Bookno;

char Title[20];

char Author [10];

float Price;

float Totamt;

float calculate (int);
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public:

Publisher() 

{Bookno=id;

Title[0]='\0';

Author[0]='\0';

      Price=0;

Totamt=0;

id++;

}

void Readdata();

void Displaydata();

};

void Publisher::Readdata()

{

int nocopies;

cout<<"Enter the Title name ";cin>>Title;

cout<<"Enter the Author name ";cin>>Author;

cout<<"Enter the Price ";cin>>Price;

cout<<"Enter the Number of copies ";cin>>nocopies;

Totamt=calculate(nocopies);

}

float Publisher::calculate(int x)

{

 return x*Price;

}

void Publisher::Displaydata()

{

cout<<"\n\t\tABC PUBLISHERS\n";

cout<<"\t\t~~~~~~~~~~~~~~\n";

cout<<"\t\t  INVOICE\n";

cout<<"\t\t  ~~~~~~~\n";

cout<<"\n==================================\n";

cout<<" Book Number : "<<Bookno<<endl; 

cout<<"Title   : "<<Title<<endl;

cout<<"Author Name : "<<Author<<endl;
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cout<<"Price Per Book : "<<Price<<endl;

cout<<"Total Amount : "<<Totamt<<endl; 

cout<<"\n==================================\n";

}

int main()

{

 int n,i;

 Publisher p[10];

 cout<<"Enter the number of object to be created";cin>>n;

 for (i=0;i<n;i++)

 p[i].Readdata();

 for (i=0;i<n;i++)

 p[i].Displaydata();

 return 0;

}

சவளியீடு

Enter the number of object to be created2

Enter the Title name C++Programming

Enter the Author name Balaguru

Enter the Price 500

Enter the Number of copies 3

Enter the Title name CoreJava

Enter the Author name Xavier

Enter the Price 250

Enter the Number of copies 5

 ABC PUBLISHERS

  ~~~~~~~~~~~~~~

  INVOICE

  ~~~~~~~

==================================

Book Number : 1001

Title   : C++Programming

Author Name  : Balaguru
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Price Per Book : 500

Total Amount : 1500

=================================

  ABC PUBLISHERS

  ~~~~~~~~~~~~~~

  INVOICE

  ~~~~~~~

==================================

Book Number : 1002

Title   : CoreJava

Author Name  : Xavier

Price Per Book : 250

Total Amount : 1250

==================================

CS9 - இ�ககுழு ப்யன்படுத்தி பணி்யவாைரகளின் விவரஙகறை சவளியிடல்

CS-9 சி++ நிரலில் employee என்ை இ�ககுழு உருவவாககி அதில் கீவே உள்ைவற்றை public 
உறுப்புகைவாக வெரககவும் 

Public members

eno integer

name 20 characters

des 20 characters

உறுப்பு செ்யற்கூறு 

void  get() எல்ைவா தேரவு உறுப்பி�ரகளுககும் மதிப்றப உள்ளீடவாக சபை 

Salary என்ை தேருவிககப்ட இ�ககுழுறவ அறிவித்து அதில் கீவே உள்ை விவரஙகள் சகவாடுககவும் 

Public உறுப்புகள் 

bp, hra, da, pf, np float

member உறுப்பு செ்யற்கூறு 

void  get1()  bp,hra,da மற்றும்  pf  மதிப்றப உள்ளீடவாக சபற்று 

calculate() என்ை செ்யற்கூற்றை அறமதேல் வவண்டும் 

calculate() bp,hra,da மதிப்புககறை கூ்டி அதிலிருநது pf மதிப்றப கழித்து np கணககிடல்  

வவண்டும் 

display() எல்ைவா விவரஙகறையும் சவளியிடவவண்டும்

தேருவிககப்ப்ட இ�ககுழுவிற்கு சபவாருறை உருவவாககி அதேன் மூைம் பணி்யவாைரகளின் விவரஙகறை 

ஒவவவாரு பணி்யவாைரகளுககும்  get(),get1() செ்யற்கூறுகளின் மூைம் உள்ளி்டு, 
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நிரல்

#include<iostream>

using name space std;

class emp{

public:

int eno;

char name[20], des[20];

void get(){

cout<<"Enter the employee number:";

cin>>eno;

cout<<"Enter the employee name:";

cin>>name;

cout<<"Enter the designation:";

cin>>des;

}

};

class salary :publicemp

{

float bp,hra, da,pf,np;

public:

void get1()

{

cout<<"Enter the basic pay:";

cin>>bp;

cout<<"Enter the HouseRent Allowance:";

cin>>hra;

cout<<"Enter the Dearness Allowance :";

cin>>da;

cout<<"Enter the Provident Fund:";

cin>>pf;

}

void calculate()

{

np=bp+hra+ da -pf;

}

Computer Science Practical.indd   316 4/19/2020   4:15:02 PM



317

void display()

 {

cout<<eno<<"\t"<<name<<"\t"<<des<<"\t"<<bp<<"\t"<<hra<<"\t"<<da<<"\t"<<pf<<"\
t"<<np<<"\n";

}

};

int main(){

int i, n;

char ch;

salary s[10];

cout<<"Enter the number of employee:";

cin>>n;

for (i =0; i < n; i++){

s[i].get();

s[i].get1();

s[i].calculate();

}

 cout<<"\n\t\t\tEmployee Details\n";

 cout<<"\ne_no \t e_name\t des \t bp \t hra \t da \t pf \t np \n";

 for (i =0; i < n; i++){

 s[i].display();

}

return 0;

}

சவளியீடு

Enter the number of employee:2
Enter the employee number:1201
Enter the employee name:Ramkumar
Enter the designation:Engineer
Enter the basic pay:50000
Enter the House Rent Allowance:10000
Enter the Dearness Allowance :5000
Enter the Provident Fund:1000
Enter the employee number:1202
Enter the employee name:Viswanathan
Enter the designation:Engineer-Tech
Enter the basic pay:40000
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Enter the House Rent Allowance:9000
Enter the Dearness Allowance :4500
Enter the Provident  Fund:1000
   Employee Details

e_noe_name                     des          bp             hra              da        pf        np

1201    Ramkumar        Engineer          50000      10000        5000    1000    64000

1202    Viswanathan     Engineer-Tech    40000       9000         4500    1000    52500

CS10 - மவாணவர விவரஙகள்

CS-10 Student என்ை இ�ககுழுறவ உருவவாககி அதில் கீவே உள்ை விவரஙகறை சகவாடுககும் சி++ 
நிரறை எழுதுக  

protected உறுப்பு 

Rno integer

public உறுப்புகள் 

void  Readno(int);  roll number மதிப்றப உள்ளீடவாக சபற்று  Rno -வில் மதிப்பிருத்தேவும் 

void  Writeno(); Rno றவ சவளியிட 

Test என்ை இ�ககுழு public அணுகி்யலில் Student இ�ககுழுவிலிருநது உருவவாககி அதில் கீவே 

சகவாடுககப்ப்டுள்ை விவரஙகள் இருகக வவண்டும் 

protected உறுப்புகள் 

Mark1 float

Mark2 float

public உறுப்புகள் 

void  Readmark(float,float);  mark1 மற்றும்  mark2 -விற்கு மதிப்புககறை உள்ளீடு செய்்ய  

void  Writemark();  marks சவளியிட 

Sports என்ை இ�ககுழுறவ கீவேயுள்ை விவரஙகள் உடன் உருவவாககவும்  

protected உறுப்புகள் 

score integer

public உறுப்புகள் 

void  Readscore(int); score -ன் மதிப்றப உள்ளீடு செய்்ய 

void  Writescore(); score -ன் மதிப்றப சவளியிட 

Test மற்றும் Sports இன்ற�க குழுவிலிருநது Result என்ை தேருவிககப்ப்ட இ�ககுழுறவ கீவேயுள்ை 

விவரஙகளுடன் உருவவாககவும் 

private உறுப்பு 
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Total float

public உறுப்பு 

void  display() mark1 ,mark2,score -ன் கூ்டு சதேவாறகற்ய total -லில் மதிப்பிருத்தேவும் பின் 
Writeno(),Writemark() மற்றும்  Writescore() செ்யற்கூறுகறை அறேத்து total - மதிப்றப 

சவளியிடவும்.
நிரல்

#include<iostream>

using name space std;

class Student

{

 protected:

 int Rno;

 public:

 void Readno(int r)

 {

 Rno=r;

 }

 void Writeno()

 {

  cout<<"\nRoll no : "<<Rno;

 }

};

class Test :public Student

{

 protected:

 float Mark1,Mark2;

 public:

 void Readmark (float m1,float m2)

 {

  Mark1=m1;

  Mark2=m2;

 }

void Writemark()

{

cout<<"\n\n\tMarks Obtained\n ";
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cout<<"\n Mark1        : "<<Mark1;

cout<<"\n Mark2        : "<<Mark2;

}

};

class Sports

{

protected:

int score;// score = Sports mark

public:

void Readscore (int s)

{

score=s;

}

void Writescore()

 {

cout<<"\n Sports Score : "<<score;

 }

};

class Result :public Test,public Sports 

{

int Total;

public:

void display()

{

 Total = Mark1 + Mark2 + score;

Writeno();

Writemark();

Writescore();

cout<<"\n\n Total Marks Obtained    : "<< Total<<endl;

}

};

int main()

{

    Result stud1;

stud1.Readno(1201);

stud1.Readmark(93.5,95);
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stud1.Readscore(80);

cout<<"\n\t\t\t HYBRID INHERITANCE PROGRAM\n";

stud1.display();

return 0;

}
சவளியீடு

HYBRID INHERITANCE PROGRAM

Roll no : 1201

        Marks Obtained

 Mark1           : 93.5

 Mark2           : 95

 Sports Score    : 80

 Total Marks Obtained : 268

நிரல்களுககவா� உள் வதேரவு அறமப்பு

Qno. Question Qno. Question Choice

CS1
சமவாத்தே ெம்பைம் 
கணககிடல் CS6

ஒரு அணியில் 
உறுப்புகறை வெரத்தேவால் / 
நீககுதேல்

CS1 or CS7

CS2 ெதேவீதேம் CS7
இருபரிமவாண அணியின் 
எல்றை  உறுப்புகறை 
சவளியிட

CS2 or CS9

CS3 பவாலிண்்வரவாம் CS8 ABC சவளியீ்டவாைரகள் CS3 or CS8

CS4 எண்முறை மவாற்ைம் CS9
இ�ககுழு ப்யன்படுத்தி 
ப ணி ்ய வா ை ர க ளி ன் 
விவரஙகறை சவளியிடல்

CS4 or CS6

CS5
ஃபிவபவாவ�வாசி பகவாஎண் 
சதேவாடர CS10 மவாணவர விவரஙகள் CS5 or 

CS10
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கணினி அறிவியல் 
மேல்நிலை முதைாோண்டு - ெதாகுதி-1

வல்லுநரகள், மேைாயவாளரகள் ேற்றும் நூைாசிரியரகள் ெெயர ெட்டியல்

கலை மற்றும் வடிவலமப்புக் குழு
வடிவலமப்பு
THY டிலைனர்ஸ் & கம்யூட்டர்ஸ், சைனலன..
தரக்கடடுப்்பாடு
மனனபாகர் இரபாதபாகிருஷ்ணன 
னகபாபு இரபாைனவல் 
சஜரபால்ட 
இரபா.ரகு்தி 
்க்கிரிைபாமி அண்ணபாதுலர
அடல்ட வடிவலமப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்
ஒருங்கில்ணப்பு
ரனமஷ முனிைபாமி

இந்நூல் 80 ஜி.ஸ்.எம். எலிகணட னமப்லிதனதபா தபாளில் அச்சி்டப்்டடுள்ளது. 
ஆப்சைட முலையில் அச்சிடன்டபார்:

பாடப்பாருள் வல்லுநர்கள்
முனைவர சித்ா ொபு
பபராசிரியர மற்றும் துனைத்தனைவர,
்கணினி அறிவியல் துனை, எஸ்.எஸ்.என். ்கல்லூரி, ்ென்னை.

ெொ. ொக்கியைட்சுமி
உ்தவி பபராசிரியர, 
்கணினி பயன்பாட்டியல் துனை, இராணி பமரி ்கல்லூரி, ்ென்னை.

க. சசிகைா
இனைப பபராசிரியர, 
்கணினி அறிவியல் துனை, இராணி பமரி ்கல்லூரி, ்ென்னை.

முனைவர ெெ. இ்ாதா
உ்தவி பபராசிரியர, 
்த்கவல்  ்்தாழில்நுட்பவியல் துனை,
அரசிைர ்கனை மற்றும் அறிவியல் ்கல்லூரி, ப்காயம்புததூர.

முனைவர ெே. ெநஸ்டர ெெயக்குோர
இனைப பபராசிரியர மற்றும் துனைத்தனைவர,
்கணிப்பாறியியல் துனை, இைபயாைா ்கல்லூரி, ்ென்னை.

முனைவர நா. சீனிவாசன்
பபராசிரியர, 
்கணிப்பாறியியல் துனை, ெததியபாமா நி்கரநினை பல்்கனைக் ்கழ்கம், ்ென்னை.

முனைவர ொ. சந்தி்மோகன் 
இனைப பபராசிரியர, 
்கணினி அறிவியல் துனை, VIT, பவலூர.

இ்ா. மசது்ாேன்
உ்தவி பபராசிரியர, 
்கணினி அறிவியல் துனை, ெததியபாமா நி்கர நினை பல்்கனைக்்கழ்கம், ்ென்னை.

க. சஙகர
உ்தவி பபராசிரியர, 
்கணினி அறிவியல் துனை, RKM விபவ்காைந்தா ்கல்லூரி, னமைாபபூர, ்ென்னை. 

பாட வல்லுநர்கள்  ஒருங்கினைபபாளர
திரு. இ்விகுோர ஆறுமுகம்,
துனை இயக்குநர, 
மாநிை ்கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவைம், ்ென்னை.

பமைாய்வாளர்கள்
முனைவர ்ஞசனி ொரததசா்தி
பபராசிரியர,  
்த்கவல் மற்றும் அறிவியல் ்்தாழில்நுட்பம், ்பாறியியல் ்கல்லூரி,  
அணைா பல்்கனை்கழ்கம், கிணடி, ்ென்னை.

E. முனிமவல்
விஞ்ானி/்பாறியாளர ‘C’
்த்கவல் ்்தாழில்நுட்பம் (்த்கவல்  பாது்காபபு), 
NIELI, NIT வளா்கம், ்காலி்கட், ப்கரளா.

நூைாசிரியர்கள்
க. கண்்ணன்
முது்கனைப பட்ட்தாரி ஆசிரியர, 
்ென்னை ்பண்கள் பமனினைப பள்ளி, இராட்ைர ்்தரு, ்ென்னை.

வி . மகா. இ்ாேகிருஷ்ணன்    
முது்கனைப பட்ட்தாரி ஆசிரியர, 
்கரநாட்க ெங்்கா பமல்நினைபபள்ளி, தி.ந்கர, ்ென்னை.

பிந்து  மோகன்தாஸ
முது்கனைப பட்ட்தாரி ஆசிரியர, 
விஜயந்தா மாதிரி பமல்நினைபபள்ளி, எச்.வி.எஃப. எஸ்படட், ஆவடி, ்ென்னை.

நு . வீ.  ெகௌரி சஙகர   
முது்கனைப பட்ட்தாரி ஆசிரியர, 
்ென்னை ்பண்கள் பமல்நினைப பள்ளி, நுங்்கம்பாக்்கம், ்ென்னை.

இ்ா.சீனிவாசன் 
முது்கனைப பட்ட்தாரி ஆசிரியர, 
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