
்கணினி அறிவியல் 

ேமல்நிணல இரண்டாம் ஆண்டு

தமிழ்நாடு அரசு

தீண்டாைம மனித ேநயமற்ற ெசயலும் ெபருங்குற்றமும் ஆகும்

தமிழ்நாடு அரசு விைலயில்லாப் பாடநூல் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் ெவளியிடப்பட்டது

பள்ளிக கல்விததுலை
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தமிழ்நாடு அரசு

முதல்பதிப்பு - 2019
திருத்திய பதிப்பு - 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 ட
ற

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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கணினி மற்றும் கணினி ெதாழில்நுட்பத்தின் மிகப்ெபரிய தாக்கம் நவீன சமுதாயத்ைத / 

மனிதவளர்ச்சிேயாடு வடிவைமப்பதில் உள்ளது. மனித நாகரிமானது, கணினியின்  

வளர்ச்சியுடன் ேசர்ந்த இந்த “இலையயுகததில்” மிக உயர்ந்த 

உச்சத்ைத அைடந்துள்ளது.

எளிைமயான ெதாடரியல் மற்றும் சக்தி வாய்ந்த நிைனவக 

ேமலாண்ைம  ெகாண்ட உயர்நிைல ெமாழியான ைபத்தான் புதிய 

நிரலர்களால் எளிதாக கற்க உதவுகிறது. அைனத்து பயன்பாடுகளில் 

ெசயல்பட ைபத்தாைன பயில்வது சிறந்த ேதர்வாகும்.

நீங்கள் XI வகுப்பில் C++ ெமாழிைய நன்கு கற்றுள்ளதால் தற்ேபாது ைபத்தான் ெமாழிைய 

பயில்வது கடினமாக இருக்காது. இந்த புத்தகத்திலுள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் மிக எளிைமயாக 

வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளதால் மாணவர்கள் ைபத்தான் ெமாழிைய கற்ற முன் அனுபவேமா அல்லது 

ேதர்ந்த அறிேவா ேதைவயில்ைல.

  இந்த பாடப்புத்தகத்ைத படிக்க 

கணினி அறிவியல் பற்றிய முன்னறிவு 

ேதைவயில்ைல.

  ஒவ்ெவாரு அலகும், ஆசிரியர் மற்றும் 

மாணவர்கள் ெசய்து பழகக்கூடிய எளிய ெசயல்முைறகள் மற்றும் 

ெசயல்பாடுகைளக் ெகாண்டுள்ளது.

  ெதாழில்நுட்ப  கைலச்ெசாற்கைள எளிதில் புரிந்து ெகாள்வதற்காக, 

“ெசாற்களஞ்சியம்” இைணக்கப்பட்டுள்ளது.

  “உங்களுக்குத் ெதரியுமா?” ெபட்டி ெசய்தி, கற்பவருக்கு பாடத் ெதாடர்பான கூடுதல் 

தகவல்கைள தருகிறது.

  ெமன்ெபாருள் பயன்பாடுகைளப் பயன்படுத்தி, ெசய்முைற பயிற்சிகைளத் தீர்ப்பதற்கான 

“பயிற்சி பட்டைற” அறிமுகம் ெசய்யப்பட்டுள்ளது.

  QR குறியீடு, பாடத் ெதாடர்பான கூடுதல் தகவல்கைள மின்கற்றல் மூலம் ெபறும் 

வைகயில் இைணக்கப்பட்டுள்ளது.

QR குறியீட்ல் எவ்வடாறு இலைப்பது?
o  உங்கள் ஸ்மார்ட் ைகேபசியில், QR ஸ்ேகனர் பயன்பாட்ைட கூகுள் பிேள 

ஸ்ேடாரிலிருந்ேதா அல்லது ஆப்பிள் ஆப் ஸ்ேடாரிலிருந்ேதா பதிவிறக்கம் ெசய்து, 

நிறுவிக்ெகாள்ளவும்.

o  QR ஸ்ேகனர் பயன்பாட்ைட திறந்து ெகாள்ளவும்.

o  ஸ்மார்ட் ைகேபசிைய பாடப்புத்தகத்திலுள்ள QR குறியீட்டுக்கு அருகில் ெகாண்டு 

ெசல்லவும்.

o  ஸ்மார்ட் ைகேபசி, QR குறியீட்ைட படித்தவுடன், குறியீட்டில் உள்ள இைணய முகவரி 

உங்கள் ஸ்மார்ட் ைகேபசியில் இைணக்கப்பட்டு, பாடத் ெதாடர்பான கூடுதலான 

தகவல்கைள அறிந்து ெகாள்ளலாம்.

முகப்புலர

இந்்த
படா்ப்புத்தகதல்த

எவ்வடாறு
பயன்படுததுவது?
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VI
மின்னூல் மதிப்பீடு இணைய வளங்கள்

கணினி அறிவியல்-இரண்டாம் ஆணடு

அலகு எண இயல் 
எண படா்த்தலலப்புகள் பகக 

எண மடா்தம்

அலகு-I 
சிககலலத 
தீர்ககும் யுகதிகள்

1 செயற்கூறு 1 ஜூன்
2 ்தரவு அருவமடாககம் 12 ஜூன்
3 வலரசயல்லல 22 ஜூன்
4 செறிமுலையின் யுகதிகள் 32 ஜூன்

அலகு-II 
லபத்தடான் லமயக 
கருததுருககள்

5
லபத்தடான் அறிமுகம்-மடாறிகள் மற்றும் 
செயற்குறிகள் 49 ஜூலல

6 கட்டுப்படாட்டுக கட்்லமப்புகள் 71 ஜூலல
7 லபத்தடான் செயற்கூறுகள் 93 ஜூலல
8 ெரஙகள் மற்றும் ெரஙகலைக லகயடாளு்தல் 118 ஆகஸ்ட்

அலகு-III 
கூறுநிலல மற்றும் 
சபடாருள்்ெடாககு 
நிரலடாககம்

9
List, Tuples, Set மற்றும் Dictionary ச்தடாகுப்பு 
்தரவினஙகள் 136 ஆகஸ்ட்

10 லபத்தடான் இனககுழுககள் மற்றும் சபடாருள்கள் 174 ஆகஸ்ட்
அலகு-IV 
்தரவுத்தை 
கருததுருககள் 
மற்றும் MySQL

11 ்தரவு்தை கருததுருககள் 192 அக்்டாபர்
12 வினவல் அலமப்பு சமடாழி 208 அக்்டாபர்
13 லபத்தடான் மற்றும் CSV ்கடாப்புகள் 236 அக்்டாபர்

அலகு-V 
லபத்தடாலன 
MySQL மற்றும் 
C++ உ்ன் 
ஒருஙகிலைத்தல்

14 லபத்தடானில் C++ நிரல்கலை இைககம் செய்தல் 271 அக்்டாபர்
15 SQL மூலம் ்தரவுகலைக லகயடாளு்தல் 295 ெவம்பர்

16
்தரவுக கடாட்சிப்படுதது்தல்: PYPLOT பயன்படுததி 
- ்கடாட்டு வலரப்ம், வட்் வலரப்ம் மற்றும் 
பட்ல் வலரப்ம் உருவடாககு்தல்

323 ெவம்பர்

  செடாற்கைஞ்சியம் 338

இலைப்பு-1 லபத்தடான் செயற்கூறுகளின் பட்டியல் 342

இலைப்பு-2 MySQL ஐ நிறுவிக சகடாணடு, ஒரு 
்தரவுத்தைதல்த உருவடாககு்தல் 346

இலைப்பு-3 விண்்டாஸில்  MinGW-w64ஐ 
நிறுவுவ்தற்கடான படிநிலலகள் 347

இலைப்பு-4 Pipஐ பதிவிைககம் செயது நிறுவு்தல் 352

சபடாருை்ககம்
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PB 1 செயற்கூறு

ைற்ைலின் ரநலாகைங்ைள் 

இந்தப ்பகாடைப்பகுதிரயக ்கற்ைபின மகாணவர்்கள் 

அறிநதுக ச்ககாள்வது,

• செயற்கூறு வரையரை 

• அ்ளபுருக்கள் மற்றும் செயலுருபுக்கள்

• இரடைமு்கம் மற்றும் செயல்்படுத்து்தல் 

• pure செயற்கூறு்கள்

• ்பக்க விர்ளவு்கள் ஆகியவற்ரைப ்பற்றி 

அறிநது ச்ககாள்ளு்தல்.

அறிமுைம்1.1

 ஒரு செயரலச் செய்து முடிப்ப்தற்்ககான 

மநைமம, நிைல் சநறிமுரைரய எழுதுவ்தற்கும் 

மற்றும் மதிபபீடு செய்வ்தற்கும் மி்க முககியமகான 

அடிப்பரடை ஆகும். நிைல் சநறிமுரையின 

அர்த்்தமுள்்ள ஒபபீடரடைப ச்பறுவ்தற்கு 
(்கணககீடடு மநைத்தின்ககால அ்ளவகானது) 
நிைலகாக்க சமகாழி, நிைல் ச்பயர்பபி மற்றும் 

்பயன்படுத்தும் ்கணினி ஆகியவற்ரைச் 

ெகார்நதிருக்கககூடைகாது. நிைலகாக்க சமகாழியின 

கூற்று்கர்ளப ்பயன்படுத்தி நிைல் சநறிமுரை்கள் 

சவளிப்படுத்்தப்படுகினைன என்பர்த நீங்கள் 

அறிவீர்்கள். சமகாத்்தமகான கூற்று்கள், ்பலமுரை 

மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படை மவண்டும் எனில், 

அந்த செயரலச் செய்து முடிப்ப்தற்்ககா்க துரண   
நிைல்்கள் (Subroutines)  ்பயன்படுகினைன.

 துரண நிைல்்கள் ்கணினி சமகாழி்களின 

அடிப்பரடைக ்கடடுமகான ச்தகாகுதியகா்க 

வி்ளஙகுகினைன. துரண நிைல்்கள் என்பன ஒரு 

குறிபபிடடை செயரல மீண்டும் மீண்டும் செய்யப 

்பலாடம் 1

செயற்கூறு
I

்பயன்படும் சிறிய நிைல் ச்தகாகுதியகாகும். நிைலகாக்க 

சமகாழி்களில் இத்துரண நிைல்்கள் செயற்கூறு்கள்  

(Functions) எனறு அரைக்கப்படுகினைன.

நிர்லாகை சமலாழியில 
செயற்கூறுைள்

1.2

 செயற்கூறு என்பது குறிமுரையின ஒரு 

அலகு ஆகும். இது ச்பரும்்பகாலும் ஒரு ச்பரிய 

குறிமுரை ்கடடைரமபபில் வரையறுக்கப்படும். 

குறிப்பகா்க, குறிமுரையின ச்தகாகுபர்பக 

ச்ககாண்டிருககும். செயற்கூைகானது ்பல வர்க 

உள்ளீடு்க்ளகான மகாறி்கள் மற்றும் ம்ககாரவ்களின 

மீது செயல்்படடு நிரலயகான சவளியீடரடைத் 

்தருகிைது.

1.2.1  செயற்கூறு வகரயகை

 a:=(24) எனை உ்தகாைணத்ர்தக 

்கவனிக்கவும். a:=(24) என்பது ம்ககாரவரயக 

ச்ககாண்டுள்்ளது ஆனகால் (24) என்பது 

ம்ககாரவயல்ல. மகாைகா்க, இது ஒரு செயற்கூறு 

வரையரை ஆகும். வரையரை்கள், மதிபபு்கர்ளப 

ச்பயருடைன பிரணககினைன. இஙகு, 24 எனை 

மதிபபு  ‘a’ எனை ச்பயருடைன பிரணககினைது. 

வரையரை்கள் ம்ககாரவ்கள் அல்ல. அம்த 

மநைத்தில் ம்ககாரவ்கர்ள வரையரை எனக ்கரு்தக 

கூடைகாது. வரையரை்கள் ்தனித்்தனரமயகான 

ச்தகாடைரியல் ச்தகாகுதி்கர்ளக ச்ககாண்டை்தகாகும். 

வரையரை்கள் உள்்ளரமவகா்க உள்்ள 

ம்ககாரவ்கர்ளக ச்ககாண்டை்தகா்கமவகா அல்லது 

மநர்மகாைகா்கவும் இருக்கலகாம்.

1.2.2 அளபுருகைள் மற்றும் செயலுருபுகைள்

 அ்ளபுருக்கள் என்பது செயற்கூறு 

வரையரையில் உள்்ள மகாறி்கள் ஆகும். 

அ்கு
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செயலுருபுக்கள் என்பது செயற்கூறு 

வரையரைககு அனுப்பப்படும் மதிபபு்கள் ஆகும்.

1.2.2.1  தரவு வகை இல்லா அளபுருகைள்

 செயற்கூறு வரையரைககு ஓர் 

எடுத்துக்ககாடரடைக ்ககாணலகாம்:

(requires: b>=0 )
(returns: a to the power of b)
let rec pow a b:= 
 if b=0 then 1 
 else a * pow b (a-1)

 மமமலயுள்்ள செயற்கூறு வரையரையில்  
‘b’ எனை மகாறி அ்ளபுரு ஆகும். மகாறி ‘b’ககு 

அனுப்பப்படும் மதிப்பகானது செயலுருபு ஆகும். 

செயற்கூறின முன நி்பந்தரன (requires) மற்றும் 

பின நி்பந்தரன (return) ச்ககாடுக்கப்படடுள்்ளது. 

நகாம் எந்த ்தைவினத்ர்தயும் குறிபபிடைவில்ரல 

என்பர்தக நிரனவில் ச்ககாள்்க. சில சமகாழி்களின 

நிைல் ச்பயர்பபி இவவர்க சிக்கல்்கர்ள நிைல் 

சநறிமுரைப்படி ெரி செய்கிைது. ஆனகால் சில நிைல் 

ச்பயர்பபிககு ்தைவு வர்கரயக குறிபபிடுவது 

்கடடைகாயமகாகும்.

 மமமல உள்்ள செயற்கூறு வரையரையில், 

if ம்ககாரவ, then கிர்ளககு மதிபபு 1 ரயத் திருபபி 

அனுபபினகால், ்தைவு வர்க (data type) விதிப்படி if 
ம்ககாரவ முழுவதுமம ‘int’ ்தைவு வர்கக 

ச்ககாண்டிருககும். if ம்ககாரவயின ்தைவு வர்க int 
ஆ்க இருப்ப்தகால் செயற்கூறின திருபபி அனுபபும் 

மதிபபும் int ஆ்க இருககும்.  ‘b’ யின மதிபபு 

சுழியத்ம்தகாடு = செயற்குறியுடைன ஒபபீடு 

செய்யப்படுகிைது. அ்தனகால்  ‘b’ யின ்தைவுவர்கயும 
‘int’ ஆகும். * செயற்குறியுடைன ‘a’ யின மதிபபு 

மற்சைகாரு ம்ககாரவமயகாடு ச்பருககுத்ச்தகார்கரயக 
்கணககிடுவ்தகால் ,‘a’-யின வர்கயும் int ஆகும்.

1.2.2.2  தரவு வகையுடன் கூடிய அளபுரு

 சில ்ககாைணங்களுக்ககா்க, இபச்பகாழுது 

நகாம் அம்த செயற்கூறு வரையரை ்தைவு வர்கயுடைன 

எழு்தலகாம் :

(requires: b>   0 )
(returns: a to the power of b )
let rec pow (a: int) (b: int) : int := 
 if b=0 then 1 
 else a * pow b (a-1)

 ‘a’ மற்றும் ‘b’ ்தைவு வர்க குறிபபு (type 
annotations) எழுதும் ம்பகாது, அரடைபபுககுறிககுள் 
( ) அவசியமகானது ஆகும். ச்பகாதுவகா்க, இந்த 

குறிபபு்கர்ள நகாம் விடடுவிடைலகாம், ஏசனனில், 

நிைல்ச்பயர்பபி இவற்ரை அனுமகானிப்பது மி்கவும் 

எளிது. முனச்பல்லகாம் நகாம் சவளிப்பரடையகா்கமவ 

்தைவு வர்க்கர்ள எழுதுமவகாம். எந்த வி்த அர்த்்தமும் 

இல்லகா்த ்தைவு வர்க பிரைச் செய்திரயப ச்பறும் 

ம்பகாது, இது மி்கவும் ்பயனுள்்ள்தகாகும். ்தைவு 

வர்கககு சவளிப்பரடையகா்க ்தைவுவர்க குறிபபு 

எழுதுவது பிரைச் செய்திரயத் திருத்்தம் 

செய்வ்தற்கு ்பயனுள்்ள்தகா்க இருககும். 

செயற்கூரை வரையறுப்ப்தகாற்்ககான ச்தகாடைரியல், 
்கணி்த ்பயன்பகாடமடைகாடு சநருக்கம் ச்ககாண்டைது. 

வரையரை let எனை சிைபபுச் செகால்மலகாடு 

அைமு்கப்படுத்்தப்படுகிைது. அ்தரனத் ச்தகாடைர்நது 

செயற்கூறின ச்பயர் மற்றும் அ்தனுரடைய 

செயலுருபு்கள் பிைகு செயலுருபுரவக ்கணககீடு 

செய்யும் வகாய்ப்பகாடு= குறிககுப பிைகு எழு்த 

மவண்டும். ்தற்சுைற்சி செயற்கூற்ரை வரையறுக்க 

விரும்பினகால் let-ககுப ்பதிலகா்க let rec எனறு 

்பயன்படுத்்த மவண்டும்.

செயற்கூறு வகரயகையின் சதலாடரியல:

 let rec fn  a1 a2 ... an := k

 இஙகு ‘fn’ என்பது ஒரு மகாறி ஆகும். இது 

செயற்கூறின ச்பயரைக குறிககும். 

குறிபச்பயைகாகும்.  ‘a1’ மு்தல் ‘an’ வரை உள்்ள 

மகாறி்கள் அ்ளபுருக்கர்ளக குறிககும் 

குறிபச்பயைகாகும். ‘fn’ என்பது ்தற்சுைற்சி 

செயற்கூறினகால் rec எனை சிைபபுச் செகால் ம்தரவ, 

இல்ரலசயனில் அர்த விடடு விடைலகாம்.
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2 3 செயற்கூறு

 ்தனரனத் ்தகாமன அரைத்துக 
ச்ககாள்ளும் செயற்கூறு வரையரைககு 
்தற்சுைற்சி செயற்கூறு எனறு ச்பயர்.

குறிப்பு

 எடுத்துக்ககாடடைகா்க, உள்ளிடைப்படடை எண் 

ஒற்ரைப்பரடை எண்ணகா அல்லது இைடரடைப்பரடை 

எண்ணகா என மெகாதிககும் எடுத்துக்ககாடரடைக 

்ககாண்ம்பகாம்.

(requires: x>= 0)
 let rec even x := 
 x=0 || odd (x-1) 
 return ‘even’
(requires: x>= 0)
 let odd x := 
 x<>0 && even (x-1)
 return ‘odd’

செயற்கூறு வகைைளின் சதலாடரியல

x → y

x1 → x2 → y

x1 → ... → xn → y

 ‘x’ மற்றும் ‘y’ மகாறி்கள் செயற்கூறு 
வர்க்கர்ளக குறிககும். x → y எனை 
செயற்கூறு வர்கயகானரவ ‘x’ வர்கயின 
உள்ளீடரடைப ச்பற்று ‘y’ வர்கயின 
சவளியீடரடைத் திருபபி அனுபபும். அம்த ெமயம் 
x1 → x2 → y எனை செயற்கூறு வர்கயகானது 
இைண்டு உள்ளீடடு்கர்ளப ச்பற்று, மு்தல் 
உள்ளீடடின வர்க ‘x1’ ஆகும், இைண்டைகாவது 
உள்ளீடடின வர்க ‘x2’ ஆகும். திருபபி 
அனுபபும் சவளியீடடின வர்க ‘y’ஆகும். x1 → 
… →xn → y யில்  n அ்ளபுருக்களின உள்ளீடடு 
வர்க x ஆகும். சவளியீடடின வர்க  ‘y’ ஆகும்.

 அரனத்து செயற்கூறு்களும் static  
வரையரையகாகும். dynamic செயற்கூறு 

வரையரை்கம்ள கிரடையகாது.

குறிப்பு

இகடமுைம் VS செயல்படுத்துதல1.3

 ஒரு ச்பகாருள் (Object) செய்யககூடிய 

செயல்்களின ச்தகாகுபபு இரடைமு்கம் ஆகும். 

எடுத்துக்ககாடடைகா்க, மின வி்ளககின சுவிடச்ரெ 

அழுத்தும் ம்பகாது மின வி்ளககு ஒளிர்கிைது. அது 

எவவகாறு ஒளிர்கிைது என்பது ்கவரலயில்ரல. 

ச்பகாருள் மநகாககி நிைலகாக்க சமகாழியில், இரடைமு்கம் 

என்பது அரனத்து செயற்கூறு்களின 

வி்ளக்கங்கள் (descriptions) ஆகும். ஒரு புதிய 

இரடைமு்கமகா்க இருப்ப்தற்கு இனககுழு 

்கண்டிப்பகா்க இவற்ரைக ச்ககாண்டிருக்க மவண்டும். 

நமது எடுத்துக்ககாடடில், மின வி்ளகர்க ம்பகால் 

செயல்்படும் எதுவும் turn_on() மற்றும் turn_off() 
எனை செயற்கூறு வரையரைரயக 

ச்ககாண்டிருககும். X,Y,Z செயற்கூறு்கர்ளக 

்கடடைகாயமகா்க ச்ககாண்டிருககும் இனககுழுவகாகிய 

TYPE T (இரடைமு்கம் எதுவகா்க இருந்தகாலும்) யின 

்பண்பு்கர்ள வலுக்கடடைகாயமகா்க செயல்்படுத்துவம்த 

இரடைமு்கத்தின மநகாக்கம் ஆகும்.

 இனககுழு அறிவிப்பகானது சவளிபபுை 

இரடைமு்கத்ம்தகாடு அ்தன உள்்ளரம நிரல அந்த 

இரடைமு்கத்ர்தச் செயல்்படுத்தும் செயல்்பகாடடுடைன 

்பண்பு்கர்ள உரடைய குறிமுரை இரணககிைது.

 ச்பகாருள் என்பது இனககுழுவகால் 

உருவகாக்கப்படடை ெகானறுரு ஆகும்.

 சவளி உலகிற்கு ச்பகாருளின ்ககாண்புநிரலப 

்பகாஙர்க இரடைமு்கம் வரையறுககிைது. 

 இரடைமு்கம் மற்றும் செயல்்படுத்து்தல் 

இைண்டுககும் இரடைமய உள்்ள மவறு்பகாடு 

எனனசவனில்,

இகடமுைம் செயல்படுத்துதல
ஒரு ச்பகாருள் 
செய்யககூடிய 
நடைவடிகர்கரய 
வரையறுககிைது, 
ஆனகால் அவற்ரை 
உண்ரமயில் 
செய்யக கூடியது 
இல்ரல.

இரடைமு்கத்தில் 
வரையறுக்கப்படடுள்்ள 
்கடடைர்ள்கர்ள 
நிரைமவற்றுகிைது.
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 ச்பகாருள் மநகாககு நிைலகாக்க சமகாழியில் 

இனககுழு என்பது இரடைமு்கம் மற்றும் ச்பகாருள் 

எவவகாறு செயல்்படுத்்தப்படடு நிரை மவற்ைப்படுகிைது 

என்பர்த செயல்்படுத்து்தல் ஆகும்.

1.3.1   இகடமுைத்தின் ்பண்புைள்

• ஒரு ச்பகாருர்ள முரையகா்க உருவகாககி 

வைஙகுவ்தற்கும் அ்தரன 

செயல்்படுத்துவ்தற்கும் ம்தரவயகான 

இரடைமு்கத்ர்த இனககுழு வகார்பபுரு  

குறிபபிடுகிைது.

• செயற்கூறு்கர்ளப ச்பகாருளுககு அனுபபுவ்தன 

மூலம் ச்பகாருளின ்பண்பு்கர்ளயும் 

்பண்புககூறு்கர்ளயும் ்கடடுப்படுத்்த முடிகிைது.

 ்ககாரின மவ்கத்ர்த அதி்கரிககும் 

எடுத்துக்ககாடரடை எடுத்துக ச்ககாள்மவகாம்.

getSpeed

ENGINE

Pull Fuel

Return

required 
speed

No

Yes

 ்ககாரை ஓடடும் ந்பர் அந்த ்ககாரின உடபுை 

செயல்்பகாடு்கள் ்பற்றி அறிநதிருக்க மவண்டிய 

அவசியமில்ரல. ்ககாரின மவ்கத்ர்த அதி்கப்படுத்்த, 

அவர்  ்ககாரின துரி்தப்படுத்திரய (accelerator) 
அழுத்தி விரும்பிய ்பண்ர்ப ச்பறுவகார். இஙகு 

துரி்தப்படுத்தி என்பது ்ககார் ஓடடுநருககும் 
(அரைககும் ச்பகாருள்) இயநதிைத்துககும் 
(அரைக்கப்படும் ச்பகாருள்) இரடைமயயகான 

இரடைமு்கம் ஆகும். இதில், அரைககும் 

செயற்கூறு இவவகாறு இருக்க மவண்டும் 

speed(70): இது ஒரு இரடைமு்கமகாகும்.

 உடபுைமகா்க, ்ககாரின இயநதிைம் அரனத்து 

மவரல்கர்ளயும் செய்கிைது. எரிச்பகாருள், ்ககாற்று, 

அழுத்்தம் மற்றும் மினெகாைம் ஆகியரவ இஙகு  

ஒனைகா்க மெர்நது, ஆற்ைரல உருவகாககி, 

வகா்கனத்ர்த ந்கர்த்துகிைது. இந்த அரனத்து 

நடைவடிகர்க்களும் ்ககார் ஓடடுநரிடைம் இருநது பிரித்து 

ரவக்கப்படடுள்்ளது. அவர் மவ்கமகா்க ்ககாரை 

செலுத்துவதில் ஆர்வமகா்க இருப்பகார். இ்தனகால், 

இரடைமு்கத்ர்த செயல்்படுத்து்தலில் இருநது 

பிரித்து ரவக்கப்படுகிைது.

 ஒரு எளிரமயகான உ்தகாைணத்ர்தக 

்ககாணலகாம். ச்ககாடுக்கப்படடுள்்ள 3 செயலுருபு்களில் 

குரைந்த மதிபர்பக ்ககாணும் செயற்கூற்ரைச் 

செயல்்படுத்துவர்தக ்கவனி.

let min 3 x y z := 
 if x < y then 
  if x < z then x else z 
 else 
  if y < z then y else z

Pure செயற்கூறுைள்1.4

 ஒமை மகாதிரியகான அ்ளபுருக்கர்ள 

அனுபபும் ம்பகாது, ெரியகான விரடைரயத் ்தரும் 

செயற்கூறு pure செயற்கூறு்கள் ஆகும். 

எடுத்துக்ககாடடைகா்க, ்கணி்த செயற்கூறு sin(0)-ன 

விரடை எபச்பகாழுதுமம 0 ஆகும். இ்தன அர்த்்தம் 

எனனசவனைகால், அம்த அ்ளபுருக்கர்ளக 

ச்ககாண்டு செயற்கூறிரன ஒவசவகாரு முரையும் 

அரைககும் ம்பகாது, அம்த ெரியகான விரடைரய 

எபச்பகாழுதும் ச்பைலகாம். மகாறியின ்பண்ர்ப மகாற்ைக 

கூடிய எந்த வி்தமகான சவளிபபுை மகாறியும் 

இல்லகாமல் இருந்தகால் அந்த செயற்கூறு pure 
செயற்கூைகாகும்.

ஒரு எடுத்துக்ககாடரடை ்ககாண்்க

let square x

 return: x * x

 மமமலயுள்்ள square செயற்கூறு pure 
செயற்கூறு ஆகும். ஏசனனைகால் ஒமை மகாதிரியகான 

உள்ளீடடிற்கு மவறு வித்தியகாெமகான சவளியீடரடைத் 

்தைகாது.
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 ம்ககாட்பகாடு ெகார்ந்த நனரம்கர்ள pure 
செயற்கூறு்கள் ச்ககாண்டுள்்ளன. இ்தன ஒரு 

நனரம எனனசவனைகால், pure செயற்கூைகா்க 

இருககும் ச்பகாழுது, அம்த அ்ளபுருக்களுடைன 

செயற்கூறுரவ ்பல ்தடைரவ்கள் அரைககும்ம்பகாது, 

உண்ரமயில் ச்பயர்பபிககு செயற்கூறுரவ 

மீண்டும் ஒரு ்தடைரவ அரைககும் ம்தரவ மடடுமம 

ஏற்்படுகிைது.

let i: = 0; 
 if i <strlen (s) then
 -- Do something which doesn't affect s
 ++i

 இது இயக்கப்படும் ம்பகாது, ஒவசவகாரு 

முரையும் strlen (s) அரைக்கப்படுகிைது. strlen 
ககு ஒடடு சமகாத்்தமகா்க ‘s’ ்தற்சுைற்ச்சி செய்ய 

ம்தரவப்படுகிைது. strlen என்பது pure செயற்கூறு 

எனறும், ‘s’ரய மடைககினுள் புதுபபிக்ககாமலும் 

இருந்தகால், strlen ககு ம்தரவககு அதி்கமகான 

அரைபர்ப நீககிவிடடு, மடைகர்க ஒமை ஒரு முரை 

செயல்்படு்ததும். இதிலிருநது நகாம் ச்தரிநது 

ச்ககாள்வது யகாச்தனில், strlen என்பது pure 
செயற்கூைகாகும். ஏசனனைகால், செயற்கூறு 

அ்ளபுருவகா்க ஒமை ஒரு மகாறிரய எடுத்துக ச்ககாண்டு 

அ்தனுரடைய நீ்ளத்ர்த ்கணககிடுகிைது. இந்த 

செயற்கூறு சவளி நிரனவ்கத்தில் இருநது 

உள்ளீடரடை எடுத்துக ச்ககாள்கிைது. ஆனகால் 

மதிபபு்கர்ள மகாற்றுவதில்ரல திருபபி அனுபபும் 

மதிபபு்கள் சவளி நிரனவ்கத்தில் இருநது 

ச்பைப்படடை்தகாகும்.

 pure செயற்கூற்ரை மதிபபீடு 

செய்யும் ம்பகாது, எந்தசவகாரு ்பக்கவிர்ளவும் 

ஏற்்படைகாது.

குறிப்பு

1.4.1   Impure செயற்கூறுைள்

 செயற்கூறுககு அ்ளபுருக்கர்ள 

அனுப்பகா்தம்பகாதும், செயற்கூறின உள்ம்ள உள்்ள 

மகாறியகானது ்பக்க விர்ளவு்கர்ள ஏற்்படுத்தும். 

இந்த வர்கயகான செயற்கூரை impure செயற்கூறு 

என்பர். ஒரு செயற்கூறு அந்த வரையரை 

ச்தகாகுதியின சவளிமய உள்்ள மகாறி்கள் அல்லது 

செயற்கூறு்கர்ளச் ெகார்நது இருநது ஒவசவகாரு 

முரை அரைககும் ச்பகாழுதும் செயற்கூறு ஒமை 

மகாதிரியகா்க இயக்கப்படும் என கூை இயலகாது. 

எடுத்துக்ககாடடைகா்க, random() எனகிை ்கணி்த 

செயற்கூறு ஒமை மகாதிரியகான அரைபபுககூற்றுககு 

சவவமவறு வி்தமகான சவளியீடு்கர்ளக ச்ககாடுககும்.

let Random number 
let a := random()
 if a > 10 then
 return: a
 else

 return: 10

 இஙகு, Random என்பது impure 
செயற்கூறு ஆகும். ஏசனனில் இ்தரன 

அரைககும் ச்பகாழுது எனன விரடை கிரடைககும் 

என நிச்ெயமகா்க கூை இயலகாது.

1.4.2   ்பகை விகளவுைள்  (Impure 
செயற்கூறுைள்)

 செயற்கூறு ்கவனிக்கத்்தக்க சவளியுல்க 

ச்தகாடைர்பில் இருககும் ம்பகாது  ்பக்க விர்ளவு்கள் 

ஏற்்படும் என்பர்த அறிவீர்்கள். நம்முரடைய 

மநகாக்கம் Pure செயற்கூறுரவ உருவகாககுவ்தகா்க 

இருபபினும் அது சில ெமயங்களில் impure 
செயற்கூறுவகா்க மகாறி  விடுகிைது. ்பக்க விர்ளவு 

என்பது ம்கடு விர்ளவிககும் செயல் அல்ல, 

என்பர்த நிரனவில் ச்ககாள்்க. சில ெமயங்களில் 

அரவ ்பயனுள்்ள்தகாகும்.

செயற்கூறுவிற்கு சவளியில மலாறிகய 
மலாற்றுதல

 செயற்கூறுவின சவளிமய மகாறிரய 

மகாற்ைம் செய்வது என்பது ்பக்கவிர்ளவு்களில் 

ஒனைகாகும். 

எடுத்துக்ககாடடு
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let y: = 0
(int) inc (int) x 
 y: = y + x;
return (y)

 மமமல கூைப்படடை எடுத்துக்ககாடடில், y-ன 

மதிபபு செயற்கூறு வரையரையின உள்ம்ள 

மகாறுவ்தகால் விரடையகானது ஒவசவகாரு முரையும் 

மகாறும்.  inc() செயற்கூறுவின ்பக்க விர்ளவு 

எனனசவனைகால் சவளிபபுை மகாறியகான ‘y’ ன 

மதிபர்ப மகாற்றுவ்தகாகும். சில ்பக்க விர்ளவு்கர்ள 

அரடையகா்ளம் ்ககாண்்பது எளி்தகான்தகாகும் மற்றும் 

சில மயகாசிக்க ்த்ககுந்த்தகா்க இருககும். நமது 

Impure செயற்கூறு எந்த அ்ளபுருக்கர்ளயும் 

எடுத்துக ச்ககாள்்ளகாது, எந்த மதிபர்பயும் திருபபி 

அனுப்பகாது என்பது ஒரு நல்ல அறிகுறியகாகும்.

 ச்ககாடுக்கப்படடை அரனத்து 

எடுத்துக்ககாடடு்கள் மற்றும் வி்ளக்கங்களில் 

இருநது நகாம் pure மற்றும் impure  
செயற்கூறு்களின மவறு்பகாடரடை பினவருமகாறு 

்ககாணலகாம்.

Pure செயற்கூறு Impure 
செயற்கூறு

Pure 
செயற்கூறுவின 
திருபபி அனுபபும் 
மதிபபு முற்றிலும் 
அ்ளபுருக்கர்ள 
ச்பகாறுத்ம்த 
அரமயும். அ்தனகால், 
pure செயற்கூறிரன 
அம்த 
அ்ளபுருக்கர்ளக 
ச்ககாண்டு  
அரைத்்தகால் 
எபச்பகாழுதும் அம்த 
திருபபி அனுபபும் 
மதிபம்ப கிரடைககும் 
இது எந்த ்பக்க 
விர்ளவு்கர்ளயும் 
ச்ககாண்டிருக்ககாது.

Impure 
செயற்கூறுவின 
திருபபி அனுபபும் 
மதிபபு முற்றிலும் 
அ்ளபுருக்கர்ள 
ச்பகாறுத்து 
அரமயகாது. 
அ்தனகால், impure 
செயற்கூறிரன 
அம்த 
அ்ளபுருக்கர்ளக 
ச்ககாண்டு 
அரைத்்தகால் 
சவவமவைகான 
திருபபி அனுபபும் 
மதிபபு கிரடைககும். 

இந்த செயற்கூறு 
அ்ளபுருக்கர்ள 
மகாற்ைம் செய்யகாது.

இந்த செயற்கூறு 
அ்ளபுருக்கர்ள 
மகாற்ைம் செய்யும். 

 இைண்டு மநர்ம முழு எண்்களின மீபச்பரு 

வகுஎண்ரண ்கண்டுபிடிககும் pure 
செயற்கூறிரன எடுத்துக்ககாடடைகா்க ்ககாணலகாம்.

let rec gcd a b :=
 if b <> 0 then gcd b (a mod b) else return a;

சவளியீடு

 gcd 13 27;
 - : int = 1
 gcd 20536 7826;
 - : int = 2

 மமமல ச்ககாடுக்கப்படடுள்்ள ‘gcd’ என்பது 

செயற்கூறுவின ச்பயர் ஆகும்.  மகாறி ‘b’ ன மதிபபு 0 
ஆகும் வரை செயற்கூறு ்தனரனத் ்தகாமன 

அரைத்துக ச்ககாள்ளும் b மற்றும்  (a mod b) 
ஆகிய இைண்டு அ்ளபுருக்கர்ள gcd 
செயற்கூறுவினுள் ‘a’ மற்றும் ‘b’ ககு அனுபபுவர்த 

நிரனவில் ச்ககாள்்க.

14.3 செயற்கூறுகவ ்பயன்்படுத்தி 
குரரலாமிர்ண்டில ்பசரெலாந்திைள் என்ை 
சிகைல தீரத்தல

 ்பதிசனகானைகாம் வகுபபில் ்படித்்த 

குமைகாமிசலண்டில் ்பச்மெகாநதி்கள் எனை  ்பகுதிரய 
நிரனவில் கூர்்க. இைண்டு வர்கயகான 
்பச்மெகாநதி்கள் ெமமகான எண்ணகா்க இருந்தகால், 

இந்த இைண்டு வர்கயும்  மெர்நது மூனைகாவது 

வர்கயின நிைத்ர்த மகாற்றுவ்தற்்ககான நிைல் 

சநறிமுரைரய உருவகாக்கவும். முடிவில் 

அரனத்தும் ஒமை நிைத்ர்த  ்ககாண்பிக்க மவண்டும். 

ஒவசவகாரு வர்க ்பச்மெகாநதியின 

எண்ணிகர்கரயயும் a,b,c மகாறி்க்ளகா்க எடுத்துக 

ச்ககாள்மவகாம். அ்தனுரடைய ச்தகாடைக்க மதிபபு 

முரைமய  A, B மற்றும் C . a = b என்பது உள்ளீடடு 

்பண்பு ஆகும். இ்தன உள்ளீடடு சவளியீடடுக்ககான 

ச்தகாடைர்பு  a = b = 0 மற்றும் c = A+B+C ஆகும். 

இ்தனுரடைய நிைல் சநறிமுரைககு 

monochromatize எனப ச்பயரிடைலகாம். இர்த  

monochromatize (a , b , c) என குறிபபிடைலகாம்.
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6 7 செயற்கூறு

-- உள்ளீடு்கள் : a = A, b = B, c = C, a = b

-- சவளியீடு்கள் : a = b = 0, c = A+B+C

 ஒவசவகாரு சுைற்சி நிரலயிலும் 2 
வர்கயகான ஒமை எண்ரணக ச்ககாண்டை 
்பச்மெகாநதி்கள் ெநதித்து மூனைகாவது வர்கககு  

அ்தன வண்ணத்ர்த மகாற்றும். எடுத்துக்ககாடடைகா்க,  
A, B, C = 4, 4, 6, எனில் ெநதிபபின வரிரெயகானது 

பினவருமகாறு,

iteration a b c

0 4 4 6

1 3 3 8

2 2 2 10

3 1 1 12

4 0 0 14

 ஒவசவகாரு ெநதிபபிலும், a மற்றும் b-ன 

மதிபபு ஒனறு குரைகிைது மற்றும் c-ன மதிபபு  

2அதி்கரிககிைது. இ்தற்்ககான தீர்வு சுைற்சி 

சநறிமுரையில் சவளிப்படுத்துகிைது.

monochromatize (a, b, c)

-- உள்ளீடு்கள் : a = A, b = B, c = C, a = b

-- சவளியீடு்கள் : a = b = 0, c = A+B+C

while a > 0

a, b, c := a -1, b -1, c+2

 இந்த சநறிமுரை ்பகாய்வுப்படைமகா்க கீமை 

்ககாண்பிக்கப்படடுள்்ளது.

a, b, c

a > 0

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

a, b, c := a - 1, b - 1, c+2

False

True

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

இபச்பகாழுது நிைல் சநறிமுரைரய செயற்கூறுரவப ்பயன்படுத்தி எழு்தலகாம்.

let rec monochromatize a  b  c :=
 if a > 0 then 
a, b, c := a-1, b-1, c+2
 else
  a:=0, b:=0, c:= a + b + c
 return c   
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• சநறிமுரை்கள் நிைலகாக்க சமகாழியின கூற்று்கர்ளப ்பயன்படுத்தி சவளிப்படுத்்தப்படுகினைன.

• ஒரு குறிபபிடடை செயரலச் செய்வ்தற்்ககா்க மீண்டும் மீண்டும் ்பயன்படுத்்தப்படும் குறிமுரையின 
சிறிய ்பகுதிமய துரண நிைலகாக்கமகாகும். 

• செயற்கூறு என்பது குறிமுரையின ஒரு அலகு ஆகும். இது ச்பரும்்பகாலும் ஒரு ச்பரிய குறிமுரை 
்கடடைரமபபில் வரையறுக்கப்படும். 

• செயற்கூைகானது ்பல வர்க உள்ளீடு்கர்ளக ச்ககாண்டு செயல்்படடு நிரலயகான சவளியீடரடைத் 
்தருகிைது.

• வரையரை்கள் ்தனித்்தனரமயகான ச்தகாடைரியல் ச்தகாகுதி்கர்ளக ச்ககாண்டை்தகாகும். 

• அ்ளபுருக்கள் என்பது செயற்கூறு வரையரையில் உள்்ள மகாறி்கள் ஆகும். செயலுருபுக்கள் என்பது 
செயற்கூறு வரையரைககு அனுப்பப்படும் மதிபபு்கள் ஆகும்.  

• ்தைவு வர்கககு குறிபபு எழுதும் ம்பகாது, செயற்கூறு  வரையரையில் () அரடைபபுககுறி்கள் 
அவசியமகான்தகாகும்.

• ஒரு ச்பகாருள் செய்யககூடிய செயல்்பகாடு்களின ச்தகாகுபபு இரடைமு்கம் ஆகும். இது நடைவடிகர்கரய 
வரையறுககிைது. ஆனகால், உண்ரமயில் அவற்ரை செய்யககூடியது இல்ரல.

• செயல்்படுத்து்தல் என்பது இரடைமு்கத்தில் வரையறுக்கப்படடுள்்ள ்கடடைர்ள்கர்ள 
நிரைமவற்றுகிைது. 

• ஒமை மகாதிரியகான அம்த அ்ளபுருக்கர்ள அனுபபும் ம்பகாது, ெரியகான விரடைரயத் ்தரும் செயற்கூறு 
pure செயற்கூறு எனப்படும்.

• செயற்கூறுககு அ்ளபுருக்கர்ள அனுப்பகா்த ம்பகாதும், செயற்கூறின உள்ம்ள உள்்ள மகாறியகானது 
்பக்க விர்ளவு்கர்ள ஏற்்படுத்தும். இந்த வர்கச் செயற்கூறு impure செயற்கூறு எனப்படும்.

நிகைவில சைலாள்ை

செய்முகைப் ்பயிற்சி

1.  மூனறு எண்்களில் சிறிய எண்ரண ்கண்டுபிடிப்ப்தற்்ககான செயற்கூறு வரையரைரய ச்ககாண்டை 

சநறிமுரைரய எழுது்க.

2.  n வரையுள்்ள எண்்களின கூடடுத்ச்தகார்கரயக ்கணககிடும் ்தற்சுைற்சி செயற்கூறு வரையரைரயக 

ச்ககாண்டை சநறிமுரைரய எழுது்க.
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மதிப்பீடு

்பகுதி-அ  
ெரியலாை விகடகய ரதரந்சதடுத்து எழுதுை  (1 மதிப்ச்பண்)

1.  ஒரு குறிபபிடடை செயரலச் செய்வ்தற்்ககா்க ்பயன்படுத்்தப்படும் குறிமுரையின சிறிய ்பகுதிமய

(அ)  துரண நிைல்்கள் (ஆ)  ம்ககாபபு்கள்

(இ)  Pseudo குறிமுரை   (ஈ)  ச்தகாகுதி்கள் 

2. பினவரும் எந்த அலகு ஒரு ச்பரிய குறிமுரை ்கடடைரமபபில் வரையறுக்கப்படடுள்்ளது?

(அ)  துரண நிைல்்கள் (ஆ)  செயற்கூறு 

(இ)  ம்ககாபபு்கள் (ஈ)  ச்தகாகுதி்கள் 

3. பினவரும் எது ்தனித்்தனரமயகான ச்தகாடைரியல் ச்தகாகுதி்கர்ளக ச்ககாண்டை்தகாகும்?

(அ)  துரண நிைல்்கள் (ஆ)  செயற்கூறு

(இ)  வரையரை (ஈ)  ச்தகாகுதி்கள்

4. செயற்கூறு வரையரையில் உள்்ள மகாறி்கள் எவவகாறு அரைக்கப்படுகிைது?

(அ)  துரண நிைல்்கள் (ஆ)  செயற்கூறு 

(இ)  அ்ளபபுருக்கள்  (ஈ)  செயலுருபு

5. செயற்கூறு வரையரைககு அனுப்பப்படும் மதிபபு்கள் எவவகாறு அரைக்கப்படுகிைது?

(அ)  செயலுருபு்கள்   (ஆ)  துரண நிைல்்கள்

(இ)  செயற்கூறு (ஈ)  செயற்கூறு  

6. ்தைவு வர்க குறிபபு எழுதும்ம்பகாது, எது ்கடடைகாயமகாகிைது?

(அ)  { }   (ஆ)  ( )   

(இ)  [ ]     (ஈ)  < >

7. பினவரும் எது ஒரு ச்பகாருள் செய்ய மவண்டியர்த தீர்மகானிககிைது?

(அ)  இயக்க அரமபபு (ஆ)  நிைல் ச்பயர்பபி

(இ)  இரடைமு்கம் (ஈ)  ச்தகாகுப்பகான

8. பினவரும் எது இரடைமு்கத்தில் வரையறுக்கப்படடை ்கடடைர்ள்கர்ள நிரைமவற்றுகிைது?

(அ)  இயக்க அரமபபு (ஆ)  நிைல் ச்பயர்பபி

(இ)  செயல்்படுத்து்தல்   (ஈ)  ச்தகாகுப்பகான
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9.  ஒமை மகாதிரியகான அம்த அ்ளபுருக்கர்ள செயற்கூறுவிற்கு அனுபபினகால் ெரியகான விரடைரயத் ்தரும் 

செயற்கூறு எவவகாறு அரைக்கப்படும்?

(அ)  Impure செயற்கூறு  (ஆ)  Partial செயற்கூறு

(இ)  Dynamic செயற்கூறு  (ஈ)  Pure செயற்கூறு

10.  அ்ளபுருக்கர்ள அனுபபும் ம்பகாது ்பக்க விர்ளவு்கர்ள ஏற்்படுத்தும் செயற்கூறு எவவகாறு 

அரைக்கப்படும்?

(அ)  impure செயற்கூறு (ஆ)  Partial செயற்கூறு

(இ)  Dynamic செயற்கூறு (ஈ)  Pure செயற்கூறு

்பகுதி-ஆ

அகைத்து விைலாகைளுககும் விகடயளி (2 மதிப்ச்பண்)

1. துரணநிைல் எனைகால் எனன?

2. நிைலகாக்க சமகாழிரயப ச்பகாறுத்து செயற்கூறுரவ வரையறுக்கவும்.

3.  X:=(78) இ்தன மூலம் அறிவது எனன?

4. இரடைமு்கத்ர்தயும், செயல்்படுத்து்தரலயும் மவறு்படுத்து்க.

5. பினவருவனவற்றுள் எது ெகா்தகாைண செயற்கூறு வரையரை மற்றும் எது ்தற்சுைற்சி செயற்கூறு வரையரை

  i)  let rec sum x y: 

  return x + y

  ii) let disp :

  print ‘welcome’

  iii) let rec sum num:

  if (num!=0) then return num + sum (num-1)

  else

  return num

்பகுதி-இ

அகைத்து விைலாகைளுககும் விகடயளி (3 மதிப்ச்பண்)

1.  இரடைமு்கத்தின ்பண்புககூறு்கள் யகாரவ?

2.  strlen ஏன pure செயற்கூறு எனறு அரைக்கப்படுகிைது?

3.  impure செயற்கூறுவின ்பக்க விர்ளவு்கள் யகாரவ? எடுத்துக்ககாடடுடைன வி்ளககு்க?

4.  pure மற்றும்  impure செயற்கூற்ரை மவறு்படுத்து்க.

5.  ஒரு செயற்கூறிககு சவளிமய ஒரு மகாறிரய மகாற்றினகால் எனன விர்ளவு்கள் ஏற்்படும்? ஒரு 

எடுத்துக்ககாடடு ்தரு்க.
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10 11 செயற்கூறு

்பகுதி ஈ

அகைத்து விைலாகைளுககும் விகடயளி (5 மதிப்ச்பண்)

1. செயலுருபு்கள் எனைகால் எனன?  

(அ) ்தைவுவர்க இல்லகா்த அ்ளபுருக்கள்

(ஆ) ்தைவு வர்கயுடைன கூடிய அ்ளபுருக்கள் விவரி?

2. பினவரும் நிைலில் 

let rec gcd a b :=
 if b <> 0 then gcd b (a mod b) else return a

அ) செயற்கூறுவின ச்பயர் 

ஆ) ்தற்சுைற்சி செயற்கூறு கூற்று 

இ) அ்ளபுருக்கள் ச்ககாண்டை மகாறியின ச்பயர் 

ஈ) செயற்கூறுரவ ்தற்சுைற்சிககு அரைககும் கூற்று 

உ) ்தற்சுைற்சிரய முடிவுககு ச்ககாண்டுவரும் கூற்று ஆகியவற்ரை எழுது்க.

3. pure மற்றும்  impure செயற்கூறுரவ எடுத்துக்ககாடடுடைன வி்ளககு்க.

4. இரடைமு்கம் மற்றும் செயல்்படுத்து்தரல எடுத்துக்ககாடடுடைன வி்ளககு்க. 

REFERENCES

1. Data Structures and Algorithms in Python By Michael T.Goodrich, RobertoTamassia and 
Michael H. Goldwasser.

2. Data Structure and Algorithmic Thinking in Python By Narasimha Karumanchi

3. https://www.python.org
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12 1312 - ஆம் வகுபபு ்கணினி அறிவியல

கற்றலின் தநொக்கங்கள் 

இந்தப ்பாடதச்தக் ்கற்றேபின, மாணவர்்கள் 

்கற்றுக்ச்காள்வது,

• அருவமாக்்க ்தரவு ்கட்டசமபச்ப புரிநது 

ச்காள்ளு்தல.

• அருவமாக்்க  ்தரவு வச்க

• ்கானகீரிட் மற்றும் அருவமாக்்கம்  ்தரவு வச்க 

செயல்படுத்தலில உள்்ள பவற்றுசம்கள்.

• இசண (Pairs)-ன ்பயன்பாடு

• ்கட்டுருவில ்தரவு அருவமாக்்கம்.

தரவு அருவமொக்கம் அறிமுகம்2.1

 ்தரவு அருவமாக்்கம் ்கணினி அறிவியலில 

ெக்தி வாய்ந்த ்கருததுருவாகும். இது நிரலர்்கச்ள, 

நிரல குறியீட்சட ஒரு ச்பாரு்ளா்க ்கரு்த வழிச 

செய்கிறேது. உ்தாரணமா்க வா்கைம், ச்பனசில 

மக்்கள் ப்பானறேவற்சறே ப்பால நிரசலயும் ஒரு 

ச்பாரு்ளா்கக் ்கரு்தலாம்.  நிரலர்்கள் நிரல எவவாறு 

செயல்படுத்தப்படுகினறேது என்பச்தப ்பற்றி 

்கவசலப்பட பவண்டிய அவசியம் இலசல, இது 

அவர்்கள் அபச்பாருள் எனை செய்கினறேது எனறு 

அறிநதிருந்தால ப்பாதும்.

 குறிப்பா்க ்பல நிரலர்்கள் ஈடு்படும் 

செயலதிட்டதச்த (Project) செயல்படுததும் ப்பாது 

இது முக்கியமாை்தாகும். இஙகு செயல திட்டம் 

என்பது நிரலாக்்கதச்த குறிக்கிறேது. ்தரவு 

அருவமாக்்கததில குழு உறுபபிைர்்கள், 

குறிமுசறேசய புரிநது ச்காள்்ள ஒவசவாரு வரியா்க 

வாசிக்்க ப்தசவயிலசல, அவர்்கள் அது ஒரு 

்பணியிசை செய்கிறேது எனறு ்கருதி ச்காண்டால 

ப்பாதும்.

I பொ்டம் 2

தரவு அருவமொக்கம் 

 அருவமாக்்கம் நிரலுக்கு 

கூறுநிசலசமசய வழஙகுகிறேது. (ஒரு நிரல ்பல 

ச்தாகுதி்க்ளா்க பிரிக்்கப்படுவது கூறு 

நிசலயாகும்) இைக்குழுக்்கள் ப்பானறேசவ 

அருவமாக்்க ்தரவு வச்கயின (“Abstract Data 
Types,”(ADT)) உருவசமப்பாகும்.

தரவு அருவமொக்கின் வளககள்2.2

 அருவமாக்்க ்தரவு வச்க (Abstract Data 
type (ADT)) என்பது ச்பாருள்்களுக்்காை வச்க 
(அலலது இைக்குழு) ஆகும், இ்தன செயல 

மதிபபின ச்தாகுபபு மற்றும் செயல்பாடு்களின 

ச்தாகுப்பால வசரயறுக்்கப்படுகிறேது.

 ADT யின வசரயறுபபு எனை வச்கயாை 

செயல்பாடு்கள் செய்யப்பட பவண்டும் எனறு 

குறிபபிடுகினறேது, அசவ எப்படி செயல்பட 

பவண்டும் எனறு குறிபபிடப்படுவதிலசல. இசவ 

்தரவு்கள் நிசைவ்கததில எவவாறு 

பெமிக்்கப்படுகினறேது எனபறோ அலலது எந்த 

சநறிமுசறே்கள் செய்யப்பட பவண்டும் எனறே 

வழிமுசறேபயா குறிபபிடப்படுவதிலசல. சுயமா்க 

இசவ செயல்படுத்தப்படுவதிலசல எைபவ, இச்த 

அருவமாக்்கம் எனறு அசழக்கிபறோம். 

விவரங்கச்ள மசறேதது அவசியமாைவற்சறே 

மட்டும் வழஙகும் செயலமுசறேசய அருவமாக்்கம் 

எனகிபறோம்.

 இவவச்க வசரயசறே்கள், ADTs எவவாறு 

உருவசமக்்கப்படுகினறேை எனபறோ அலலது 

எவவாறு செயல்பாடு்கள் ச்கயா்ளப்படுகிறேப்தா 

எனறு குறிபபிடப்படுவதிலசல என்பச்த நீங்கள் 

்காணலாம்.  ADT சய ்பலபவறு வச்கயில 

செயல்படுத்தலாம், உ்தாரணமா்க List ADT 
ஒற்சறே இசணக்்கப்பட்ட ்பட்டியல அலலது 

இரட்சட இசணக்்கப்பட்ட ்பட்டியல ச்காண்டு 

அலகு
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12 13 தரவு அருவமாக்கம்

செயல்படுத்தப்படலாம். இதுப்பானபறே அடுக்கு 

(Stack) ADT மற்றும் வரிசெ ADT, List 
்பயன்படுததி  செயல்படுத்தப்படலாம்.

 ்தரவு அருவமாக்்கம்  நாம் இந்த உலச்க 

்பற்றி நிசைப்பச்த பிரிதிப்பலிக்கிறேது. 

உ்தாரணமா்க, ஒருவர் மகிழுநச்த ஓட்டி 

செலவ்தற்கு, அ்தன ச்பாறி இயநதிரம் எவவாறு 

்கட்டசமக்்கப்பட்டது எனபறோ டயர்்கள் 

எவவச்கயாை ச்பாருட்்கள் ச்காண்டு 

்தயாரிக்்கப்பட்டுள்்ளது எனபறோ ச்தரிநது 

சவததிறுக்்க பவண்டியதிலசல மகிழுநது 

எவவாறு இயக்்கப்பட பவண்டும் எனறே ்பயிற்சி 

இருந்தால ப்பாதும், ்தரவு அருவமாக்கிசை 

செயல்படுத்த, ஆக்கி்கள் (Constructor) மற்றும் 

செலக்டர் (Selectors) எனறே இரண்டு 

செயற்கூறு்கள் உருவாக்்கப்பட பவண்டும்.

ஆக்கிகள் மற்றும் செலக்்டரகள்
(constructors and selectors)

2.3

 ஆக்கி செயற்கூறு்கள் அருவமாக்்கம் 

்தரவு வச்கசய ்கட்டசமக்்க ்பயன்படுகிறேது. 

செலக்டர் செயற்கூறு்கள் ்த்கவல்கச்ள ்தரவு 

வச்கயிலிருநது ச்பறுவ்தற்கு ்பயன்படுகிறேது.

 எடுததுக்்காட்டா்க, city எனறு ஒரு   

அருவமாக்்க ்தரவு வச்க உள்்ளது எை சவததுக் 

ச்காள். City எனறே ச்பாருள் ந்கரததின ச்பயர், 

அட்ெபரச்க மற்றும் தீர்க்்கபரச்க ்பற்றிய 

்த்கவல்கச்ள பெமிததிருக்கும் city எனறே 
ச்பாருச்ள உருவாக்்க பினவரும் செயற்கூற்றிசை 

்பயன்படுத்தலாம்.

 city = makecity (name, lat, lon)

 city ச்பாருளின ்த்கவல்கச்ள ச்பறுவ்தற்கு 

பினவரும் செயற்கூறு்கச்ள ்பயன்படுத்தலாம்.

• getname(city)

• getlat(city)

• getlon(city)

 பினவரும் ப்பாலி குறிமுசறே, இரு 

ந்கரங்களுக்கு இசடபயயாை ச்தாசலதுரதச்த 

்கணக்கிடும்:

distance(city1, city2):
 lt1, lg1 := getlat(city1), getlon(city1)
 lt2, lg2 := getlat(city2), getlon(city2)
  return ((lt1 - lt2)**2 + (lg1 - lg2)**2))1/2 

 பமபல ்காணும் குறிமுசறேயில, 

distance(),getlat() மற்றும் getlon() ஆகியசவ 

செயற்கூறு்கள் ஆகும். lt என்பது அட்ெ பரசெ 

மற்றும் lg என்பது தீர்க்்கபரச்கயும் குறிக்கிறேது. 

longitude. := என்பச்த “assigned as” அலலது   

“becomes” எனறு வாசிக்்க பவண்டும்.

 lt1, lg1 := getlat(city1), getlon(city1)

 இ்தசை lt1 என்பது getlat(city1)ன 

மதிப்பாகிறேது மற்றும் lg1 என்பது  getlont(city1) 
ன மதிப்பாகிறேது. எனறு வாசிக்்க பவண்டும்.

 இந்த செயற்கூறு்கள் எவவாறு 

செயல்படுத்தப்படுகிறேது என்பச்த ச்தரிநது 

ச்காள்்ள பவண்டியதிலசல. இச்த பவறு ஒருவர் 

நமக்்கா்க வசரயறுததுள்்ளார் எனறு ்கருதிக் 

ச்காள்்ள பவண்டும். ்பயைர் செயற்கூறு்கள் எப்படி 

செயல்படுத்தப்படுகினறேது என்பது ச்தரிநது 

சவததிருக்்க பவண்டியதிலசல எனினும் பவறு 

ஒருவரால இசசெயற்கூறு்கள் 

வசரயறுக்்கப்பட்டிருக்்க  பவண்டும்.

 பமபல ்காணும் குறிமுசறேயில, ஆக்கி 

மற்றும் செலக்டர்்கச்ள அசடயா்ளம் ்காண்ப்பாம். 

்கண்்ஸடரக்டர்ஸ செயற்கூறு்கள் அருவமாக்்க 

்தரவு வச்கசய ்கட்டசமக்்கப ்பயன்படுகிறேது 

என்பச்த நாம் அறிபவாம். பமபல ்காணும் ப்பாலிக் 

குறிமுசறேயில, cityயின ச்பாருச்ள உருவாக்கும் 

செயற்கூறு, ஆக்கி ஆகும்.

 city = makecity(name, lat, lon)

 இஙகு makecity(name, lat, lon) எனறே 

ஆக்கி city  எனும் ச்பாருச்ள உருவாக்குகிறேது.
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(name, lat, lon)

make city ( )

city

lonlat

மதிபபு அ்ளபுருவா்க அனுப்பப்படுகிறேது

Fig 1  constructor

 செலக்டார் செயற்கூறு்கள் ்த்கவல்கச்ள ்தரவு வச்கயிலிருநது ச்பறுவ்தற்கு ்பயன்படுகிறேது. பமபல 

்காணும் குறிமுசறேயில,

• getname(city)

• getlat(city)

• getlon(city)

 என்பசவ city எனும் ச்பாருளிலிருநது ்த்கவல்கச்ள ச்பற்றுத ்தரும் செலக்டர் செயற்கூறு்க்ளாகும்.

getname ( ) getlat ( ) getlon ( )

city மதிபபு அ்ளபுருவா்க 
அனுப்பப்படுகிறேது

city மதிபபு அ்ளபுருவா்க 
அனுப்பப்படுகிறேது

city மதிபபு அ்ளபுருவா்க 
அனுப்பப்படுகிறேது

்படம்  2 செலக்டார்்கள்

 ஆக்கி மற்றும் செலக்டர்்கச்ள அசடயா்ளம் ்காணும் பமலும் ஒரு எடுததுக்்காட்சடக் ்காணலாம். 

--எனறே குறியீட்சட குறிபபுசர்க்ளா்க எை (Comments) எை வாசிக்்கவும்.

- - constructor
makepoint(x, y):
 return x, y
- - selector
 xcoord(point):
 return point[0]
- -selector
ycoord(point):
 return point[1]
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14 15 தரவு அருவமாக்கம்

 ்தரவு அருவமாக்்கம் என்பது 
அருவமாக்்க ்தரவு இைம் (Abstract Data Type 
(ADT)), அறிவிக்்கப்பயன்படுகிறேது. இது 
ஆக்கி மற்றும் செலக்டாரஸின ச்தாகுப்பாகும். 
ஆக்கி்கள், ்பலபவறு ்த்கவல துணுக்கு்கச்ள 
ச்காண்டு ச்பாருள் உருவாக்கும், செலக்டார்்ஸ 
ஒவசவாரு சிறு ்த்கவல்கச்ள ச்பாருளிலிருநது 
ச்பறே உ்தவுகிறேது. 

குறிப்பு

விகிதமுறு எணகளைக் 
சகொணடு அருவமொக்க தரவு 

வளகளை உருவளமப்பு செயதல் 

2.4

 ்தரவு அருவமாக்்கததின அடிப்பசட 

பநாக்்கம், நிரலிசை அருவமாக்்க ்தரவில 

இயக்கும்்படி ்கட்டசமப்ப்தாகும். அ்தாவது, நிரலில 

்தரவு்கச்ள ்பயன்படுததிக் ச்காள்ளும் ப்பாது 

அச்தப்பற்றி சில ஊ்கங்கச்ள செய்து ச்காள்்ள 

வாய்பபுள்்ளது. அச்த பவச்ளயில ்காண்கீரிட் ்தரவு 

உருவசமக்கும் ப்பாது நிரலின ்தனிப்பகுதியா்க 

வசரயசர செய்ய பவண்டும்.

 ்கானகீரிட் ்தரவு உருவசமபபில, 
அசைதது செயற்கூறு்களின வசரயசறேயும் 
ச்தரிநதிருக்்க பவண்டும். 

குறிப்பு

 அசைதது நிரல்களும் இரு ்பகுதி்கச்ள 

ச்காண்டிருக்கும். அருவமாக்்க ்தரவின மீது 

செயல்படும் ்பகுதி மற்றும்  அருவமாக்்க ்தரவு 

வச்கசய செயல்படுததும் சில செயற்கூறு்களின 

ச்தாகுபச்ப ச்காண்டு ்கானகீரிட் உருவசமபச்ப 

வசரயறுக்கும் ்பகுதி எை இரு பிரிவு்கச்ள 

ச்காண்டிருக்கும். இந்த நுட்்பதச்த புரிநது 

ச்காள்வ்தற்கு, விகி்த முறு எண்்கச்ள ச்கயாளும் 

சில செயற்கூறு்களுடன வடிவசமக்்கப்பட்ட 

எடுததுக்்காட்சட ்காணலாம்.

எடுத்துக்கொட்டு:

 விகி்தமுறு எண்்கள் முழு எண்்களின 

விகி்தமாகும். அசவ சமய் எண்்களின முக்கிய 

துசண வர்க்்கமா்க அசமகிறேது. 8/3 அலலது 
19/23 ப்பானறே விகி்த முறு எண்்கச்ள பினவருமாறு 

எழு்தலாம்.

< ச்தாகுதி >/< ்பகுதி >

 ச்தாகுதி மற்றும் ்பகுதி ஆகிய இரண்டும் 

முழு எண்ணின இடம் மதிபபு்க்ளாகும். இந்த 

இரண்டு ்பகுதி்களும் விகி்தமுறு எண்்கச்ள 

ெரியா்க ்கனிப்ப்தற்கு ்பயன்படுகிறேது. முழு 

எண்்கச்ள வகுக்கும் ப்பாது முழு எண்ணின 

துலலியம் இழநது ப்தாராயமாை மி்தசவ எண் 

கிசடக்கிறேது.

 8/3 =2.6666666666666665

 எனினும், ெரியாை முசறேயில விகி்த முறு 

எண்்கச்ள குறிப்ப்தற்கு ச்தாகுதி, ்பகுதி ஆகிய 

இரண்சடயும் இசணநது ச்காடுக்்க பவண்டும்.

 செயற்கூறு ்கருததுக்்கச்ளக் ச்காண்டு, 

நிரலின சில ்பகுதி்கச்ள செயல்படுததுவ்தற்கு 

முனை்தா்க நாம் ஒரு நிரலின செயலதிறேசை 

பமம்்படுததிக் ச்காள்்ள முடியும். நாம், ஒரு விகி்தமுறு 

எனசண, ச்தாகுதி மற்றும் ்பகுதி ச்காண்டு 

அசமக்்க முடியும் எனறே ்கருதிக்ச்காள்பவாம். 

அப்த ப்பானறு, ச்காடுக்்கப்பட்ட விகி்தமுறு 

எண்ணிற்கு நாம் ச்தாகுதி மற்றும் ்பகுதிசய 

ப்தர்நச்தடுக்்க முடியும். பமலும் ்கண்்ஸடரக்டர் 

மற்றும் செலக்டர்்ஸ ச்காண்டும் நிசறேபவற்றேலாம்.

 இதில வி்ஸபுல திஙகிங எனறே ெக்தி 

வாய்ந்த செயல யுக்திசய ்பயன்படுததி நிரல 

வடிவசமக்்கப்படுகினறேது. நாம் இதுவசர, ஒரு 

விகி்தமுறு எண் எவவாறு அசமக்்க பவண்டும் 

எனபறோ அலலது ஒரு ்கண்்ஸடரக்டர் மற்றும் 

செலக்டர் எவவாறு செயல்படுத்தப்படுகினறேது 

எனறு நாம் ்பார்க்்கவிலசல.

 வி்ஸபுல திஙகிங என்பது ய்தார்த்தத 
திற்கு ்பதிலா்க நம்பிக்ச்கயின அடிப்பசடயில 
விருப்ப்தற்கு ஏற்்ப முடிசவடுப்ப்தாகும்.

குறிப்பு
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16 1712 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

- - constructor

- - constructs a rational number with numerator n, denominator d

rational(n, d)

- - selector

numer(x) → returns the numerator of rational number x

denom(y)  → returns the denominator of rational number y

எடுத்துக்கொட்டு:-  விகிதமுறு எணணின்  ADT 

 இபச்பாழுது, விகி்தமுறு எண்்களின 

செயல்பாடு்கள் செலக்டார் செயற்கூறு்கள் நியூமர் 

மற்றும் மீைாம் ச்காண்டும் மற்றும் ்கண்்ஸடரக்டர் 

செயற்கூறு பரஸைல ச்காண்டும் 

வசரயறுக்்கப்படுகிறேது. ஆைால 

இசசெயற்கூறு்கள் வசரயறுக்்கப்படவிலசல. 

நமது ப்தசவ எனைசவனறோல, ச்தாகுதி மற்றும் 

்பகுதிசய இசணதது கூட்டு மதிபச்ப உருவாக்கும் 

வழிமுசறேயாகும்.

 பமபல ்காணும் ்கண்்ஸடரக்டர்்ஸ மற்றும் 

செலக்டர்்ஸ ச்காண்டு விகி்தமுறு எண்்கச்ள 

உருவசமக்கும் ப்பாலிக் குறிமுசறே

x,y:=8,3

rational(x,y)

   numer(x)/denum(y)

 - - output :  2.6666666666666665

Lists,Tuples2.5

 ்தரவு அருவமாக்கிசை ்ஸதிரமுடன 

செயல்படுத்த, ச்ப்தான ப்பானறே சமாழி்கள் ப்பர்்ஸ 

எனும் கூட்டு அசமபச்ப வழஙகுகிறேது. இசவ 

லி்ஸட் மற்றும் டூபுல்ஸ  ஆகியவற்றோல 

உருவாக்்கப்படுகிறேது. ப்பர்்ஸசெ, லி்ஸட் ச்காண்டு 

எளி்தா்க செயல்படுத்தலாம். 

2.5.1 List

 List  அசமபபு ப்காசவ்கச்ள ெதுர 

அசடபபுக்குறிக்குள் ்காற்புள்ளியில 

பிரிக்்கப்பட்டிருக்கும். இவப்காசவ்கச்ள List 
literal எனறு அசழக்்கப்படுகிறேது. List ்பல 

மதிபபு்கச்ள பெமிக்கும் இம்மதிபபு்கள் 

எவவச்கயா்கவும் இருக்்கலாம் அலலது மற்சறோரு 

லி்ஸடா்கவும் இருக்்கலாம்.

 எடுததுக்்காட்டு List is [10, 20].

 list-ன உறுபபு்கச்ள இரு வழியில 

அணு்கலாம். மு்தல வழி, அதி்கம் ்பயன்படுத்தப்படும் 

்பனமடஙகு மதிபபிருத்தல. இம்முசறேயில, list-ன 

உறுபபு்கள் பிரிக்்கப்பட்டு, அசைதது உறுபபு்களும் 

பவறு ச்பயர்்களுடன இசணக்்கப்படுகிறேது.

 lst := [10, 20]

 x, y := lst

 பமபல ்காணும் எடுததுக்்காட்டில, xயின 

மதிபபு 10 எனறும், Y யின மதிபபு 20 எை 

மதிபபிருத்தப்படும்.

 இரண்டாம் முசறேயில லி்ஸடின உறுபபு்கள், 

உறுபபு்கள் ப்தர்வு மூலம் அணு்கப்படுகிறேது. 

செயற்குறி்கள் ெதுர அசடபபுக்குறிக்குள் 

ச்காடுக்்கப்பட்டிருக்கும். லி்ஸட் லிட்டரல்ஸ ப்பால 

அலலாது ப்காசவயில ஒரு ெதுர 

அசடபபுக்குறிசய ச்தாடர்நது வரும் மற்சறோரு 

ெதுர அசடபபுக்குறி லி்ஸடின மதிபபு்க்ளா்க 

எடுததுக்ச்காள்்ளப்படுவதிலசல. மற்றோ்க முந்தய 

ப்காசவயின உறுபச்ப மதிப்பா்க ப்தர்வு செய்யும்.

 lst[0]

 10

 lst[1]

 20

 பமபல ்காணும் எடுததுக்்காட்டிசை 

்கணி்த முசறேயில set ப்பானறு அசமக்்கலாம்.
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16 17 தரவு அருவமாக்கம்

lst[(0, 10), (1, 20)] - where

(0, 10) (1, 20)

Index position value Index position value

 இரு மதிபபு்கச்ள ஒனறோ்க இசணக்கும் 

முசறேசய Pairs எனறு அசழக்கிபறோம். List 

அதி்கமா்க ்பயன்படுத்தப்படும் முசறேயாகும். 

எைபவ, List, Pairs எனறு அசழக்்கப்படுகிறேது.

2.5.1.1   List சகொணடு விகிதமுறு எணகளை 
உருவளமப்பு.
 ப்பாலிக் குறிமுசறேயில, ச்தாகுதி, ்பகுதி 

ஆகிய இரு முழு எண்்களின Pairs ச்காண்டு 

விகி்தமுறு எண்்கச்ள உருவசமக்்கலாம்.

rational(n, d):
 return [n, d]
numer(x):
 return x[0]
denom(x):
 return x[1]

2.5.2 Tuple

 Pairs என்பது இரு ்தரவு ்பகுதி்கச்ள 

பெமிக்கும் ்கலசவ ்தரவு என்பச்த நிசைவில 

ச்காள்்ள பவண்டும். இதுவசர  இருபவறு 

முசறே்களில pairs ்தரவு வச்க உருவசமபச்ப 

்பார்தப்தாம். மு்தல வழி, List ச்காண்டு 

உருவசமத்தல மற்றும் இரண்டாம் வழி pairs 
ச்காண்டு வடிவசமத்தல ஆகும்.

 tuple என்பது அசடபபுக்குறிக்குள் 

ச்காடுக்்கப்பட்டுள்்ள ச்தாடர் மதிபபு்கச்ள 

்காற்புள்ளியில பிரிக்்கப்பட்டிருக்கும். tuple என்பது 

List ப்பானறே்தாகும். இசவ இரண்டிற்கும் உள்்ள 

பவறு்பாடு எனைசவனறோல tuple-ல 

ச்காடுக்்கப்பட்ட உறுபபு்கச்ள மாற்றே முடியாது, 

ஆைால List-ல இடம்ச்பற்றுள்்ள உறுபபு்கச்ள 

மாற்றேலாம்.

எடுததுக்்காட்டு colour= ('red', 'blue', 'Green')

2.5.2.1 Tuple-ளெ Pair உருவளமத்தல்

nums := (1, 2)
nums[0]
1
nums[1]
2

 ெதுர அசடபபுக்குறி குறியீடு, ப்பர்ஸில 

பெமிக்்கப்பட்டுள்்ள ்தரவு்கச்ள அணுகுவ்தற்கு 

்பயன்படுததுகிறேது என்பச்த ்கவனிக்்கவும். 

்தரவு்கள் பூஜயம் சுட்டு வரிசெப்பட்டுள்்ள்தால, 

மு்தல உறுபபு  nums[0] எனறும் இரண்டாம் உறுபபு  
nums[1] எனறு அணு்கப்படும்.

ஸ்டரக்ெரலில் தரவு 
அருவமொக்கம்

2.6

 List ்தரவு அருவமாக்்கம் மூலம் நிசைவ்க 

செல்கள் ச்தாகுபபிற்கு ச்பயரிட உ்தவுகினறேது 

என்பச்த நாம் முனை்தா்க அறிநதுள்ப்ளாம். 

உ்தாரணமா்க மா்ஸடர் சமண்ட் விச்ளயாட்டில, 

ஆட்டக்்கார்ர்்கள் யூகிக்கும் நானகு நிரங்களின 

்பட்டியசல ்கண்்காணிக்்க பவண்டும். நானகு 

சவவபவறு மாறி்களுக்கு (color1, color2, color3, 
மற்றும் color4) மாற்றோ்க  ‘Predict’, எனறே ஒற்சறே 

மாறிசய ்பயன்படுத்தலாம்.

எடுததுக்்காட்டு,  Predict =['red', 'blue', 'green', 
'green']

 List ்பல விருப்பப்படி ச்பாருளின ்பலபவறு 

்பகுதி்கச்ள ச்பயரிட அனுமதிப்பதிலசல. Predict  
முசறேயில நீங்கள் ்பகுதி்கச்ள ச்பயரிட 

ப்தசவயிலசல. அட்டவசணசயக் ச்காண்டு 

ஒவசவாரு நிரததிசையும் ச்பறேலாம்.

 ஆைால மி்கவும் சிக்்கலாை விஷயததில 

ஒரு ந்பர் எடுததுக்ச்காண்டால, அதில ்பல உருப்படி 

ச்பாருளில, அசைதது உருபபு்களும் 

ச்பயரிடப்பட்டிருக்கும். மு்தல ச்பயர், ்கசடசி ச்பயர், 

அசடயா்ளம், மினைஞெல ஒரு ந்பசர லி்ஸட் 

ச்காண்டு குறிபபிடலாம்:
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person=['Padmashri', 'Baskar', '994-222-1234', 'compsci@gmail.com']

 ஆைால இது ப்பானறே குறியீடு ஒவசவாரு உருப்படியும் எச்த குறிக்கினறேது எனறு சவளிப்பசடயா்க 

குறிப்பதிலசல.

 இசசிக்்கசல  list ்பயன்படுததுவ்தற்கு மாற்றோ்க structure அசமபச்ப (OOP சமாழியில இது 

இைக்குழு அசமபபு எனறு அசழக்்கப்படுகிறேது)  ச்காண்டு ்பல உருப்படி ச்பாருளில அசைதது உருபபு்களும் 

ச்பயரிடப்படும் (ச்பயர் ச்காடுக்்கப்பட்டு பினவரம் ப்பாலிக்குறிமுசறேசய ்காணவும்:

class Person:
 creation( )
 firstName := " "
 lastName := " "
 id := " "
 email := " "

Person எனும் புதிய ்தரவு வச்கசய ்படவடிவில உருவசமக்்கலாம்.

Person

creation ( )

first Name

last Name

id

email
}

class name (multi part data representation)

function belonging to the new datatype

variable (field) beloging to the new 
datatype

பினவரு்பவைவற்சறே   main() ச்காண்டிருக்கும்   

 p1:=Person()  ச்பாருள் உருவாக்கும் கூற்று.

firstName := " Padmashri " --  firstName எனும் புலததிற்கு Padmashri  எை 

மதிபபிருத்தப்படுகிறேது.

lastName :="Baskar" lastName எனும் புலததிற்கு  Baskar எை மதிபபிருத்தப்படுகிறேது. 

 id :="994-222-1234"  id எனும் புலததிற்கு 994-222-1234 எை மதிபபிருத்தப்படுகிறேது.

email="compsci@gmail.com" email எனும் புலததிற்கு compsci@gmail.com எை 

மதிபபிருத்தப்படுகிறேது.

- - output of firstName  : Padmashri
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18 19 தரவு அருவமாக்கம்

 இைக்குழு ்கட்டசமபபு ஒரு ந்பசர குறிக்கும் ்பல ்பகுதி ச்பாருளுக்கு வடிவம் வசரயறுக்கிறேது. இந்த  

வசரயறுபபு புதிய ்தரவு வச்கசய பெர்க்கிறேது. இதில ந்பர் என்பது வச்கயாகும். ஒரு முசறே வசரயறுத்தலின, 

நாம் புதிய மாறி்கச்ள உருவாக்்கலாம். இந்த எடுததுக்்காட்டில  Person என்பது இைக்குழு அலலது 

வச்கயாகும. p1 என்பது ்தனிப்பட்ட குக்கீ குறிக்கினறேது. குக்கீ ்கட்டர் ச்காண்டு ்பல குக்கீ்கச்ள 

்தயாரிக்்கலாம். அதுப்பானறு இவஇைக்குழுசவக் ச்காண்டு ்பல ச்பாருள்்கச்ள உருவாக்்கலாம். 

 இதுவசர, இைக்குழு ச்தாடர்புசடய ்தரவு்கச்ளக் ச்காண்டு ்தரவு அருவமாக்்கதச்த எவவாறு 

வசரயறுக்கிறேது எனறு ்பார்தப்தாம். ஓர் இைக்குழு என்பது ்தரவு்கச்ள மட்டுமிலலாது செயற்கூற்றிசையும் 

்தனனுடன ச்காண்டிருக்கும். இவவச்க செயற்கூறு்கள், இைக்குழுவிற்கு கீழ்படந்தசவ, ஏசைனில இசவ 

இைக்குழுவின ்தரவு்கச்ள சவதது செயல்படுகிறேது. எடுததுக்்காட்டு Person ச்பாருளின ்தரவு்கச்ள மாற்றேம் 

செய்்தல அலலது ஆய்வு செய்்தல எைபவ, இைக்குழு என்பது ்தரவு மற்றும் அத்தரவின மீது செயலாற்றும் 

செயற்கூறு்கச்ள ச்காண்ட ச்தாகுப்பாகும். முனை்தா்க ்பார்த்த எடுததுக்்காட்டு மற்றும் வி்ளக்்கததின மூலம் 

அருவமாக்்கம் என்பது சிக்்கலாை ்தரவு்கச்ள எளிய முசறேயில ச்கயா்ள உ்தவுகினறேது என்பச்த உணரலாம். 

 Therefore we can define a class as bundled data and the functions that work on that data. 
From All the above example and explanation one can conclude the beauty of data abstraction is that 
we can treat complex data in a very simple way.

• ஒரு ச்பாருளின இயக்்கம் அருவமாக்்கம் ்தரவு வச்கயின  (ADT) அலலது இைக்குழு ச்தாடர் 
மதிபபு மற்றும் ச்தாடர் செயல்பாடு்கள் மூலம் வசரயறுக்்கப்படுகிறேது. 

• ADT வசரயசறே, எத்தச்கய செயல்பாடு்கள் செயப்பட பவண்டும் என்பச்த குறிக்கும், ஆைால 
இசசெயல்பாடு்கள் எவவாறு செயல்படுத்தப்படும் எனறு குறிபபிடப்படுவதிலசல.

• ADT  ்தரவு்கள் நிசைவ்கததில எவவாறு பெமிக்்கப்படுகிறேது எனபறோ செயல்பாடு்கச்ள 
நிசறேபவற்றும் வழிமுசறே்கச்ள குறிபபிடுவதிலசல.

• ்கண்்ஸடரக்டர் செயற்கூறு்கள் அருவமாக்்கம் ்தரவு வச்கசய உருவாக்குகினறேது. 

• செலக்டர்்ஸ செயற்கூறு்கள் ்தரவு வச்கயிலிருநது ்த்கவல்கச்ள மீட்சடடுக்்க ்பயன்படுகிறேது. 

• ்கானகீரிட் ்தரவு வச்க (CDT's) அலலது ்ஸடக்ெர்்ஸ எளிய ்கருததிசை செயல்படுத்த உ்தவுகிறேது. 

• அருவமாக்்கம் ்தரவு வச்க  (ADT's) ஒரு ்கருதது எவவாறு செயல்படுத்தப்படுகினறேது என்பச்த 
்தவிர்தது, அக்்கருதது ்பற்றிய உயர் நிசல ்பார்சவ (மற்றும் ்பயன்பாடு) வழஙகுகிறேது.

• ்காண்கீரிட் ்தரவு வச்கயின உருவசமபபு அறியப்பட்டது, ஆைால அருவமாக்்கம் ்தரவு வச்கயின 
உருவசமபபு அறியப்படாது.

• Pairs எனும் ்கலசவ அசமபபு, List அலலது Tuples ச்காண்டு உருவாக்்கப்படுகிறேது. 

• List  ப்காசவ, ெதுர அசடபபுக்குறிக்குள் ்காற்புள்ளியால பிரிக்்கப்பட்டு உருவசமக்்கப்படும். 

• List-ல உள்்ள உருபபு்கச்ள இருவழியில அணு்கலாம். மு்தல வழிமுசறே, ்பலபவறு மதிபபிருத்தல 
முசறே மற்றும் இரண்டாம் வழிமுசறே உறுபபு ப்தர்நச்தடுபபு செயற்கூறி ஆகும். 

• இரு மதிபபு்கச்ள ஒனறோ்க பிசணப்பது ப்பர்்ஸ எனறு ்கரு்தப்படுகிறேது.

• ்பல உருபபு ச்பாருளின ்பலபவறு ்பகுதி்கச்ள ச்பயரிட List  அனுமதிப்பதிலசல.

நிளைவில் சகொள்க
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மதிப்பீடு

பகுதி-அ  

ெரிைொை விள்டளை ததர்நசதடுத்து எழுதுக (1 மதிப்சபண)

1. பினவரும் எந்த செயற்கூறு அருவமாக்்கம் ்தரவு வச்கசய உருவசமக்்கப ்பயன்படுகிறேது ?

(அ) Constructors (ஆ) Destructors (இ) recursive (ஈ)Nested

2. பினவரும் எந்த செயற்கூறு ்தரவு வச்கயில இருநது ்த்கவல்கச்ள மீட்சடடுக்கும்?

(அ) Constructors (ஆ) Selectors (இ) recursive (ஈ)Nested

3. வரிசெப்படுத்தப்பட்ட உருபபு்கச்ள மாற்றேக்கூடிய ்தரவு ்கட்டசமபபு 

(அ) Built in (ஆ) List (இ) Tuple (ஈ) Derived data

4. மாற்றே செய்ய முடியா்த ச்பாருளின ச்தாடர் வரிசெ

(அ) Built in (ஆ) List (இ) Tuple (ஈ) Derived data

5. உருவசமபபு அறியப்பட்ட ்தரவு வச்க எவவாறு அசழக்்கப்படுகிறேது.

(அ) Built in datatype (ஆ) Derived datatype

(இ) Concrete datatype (ஈ) Abstract datatype

6. உருவசமபபு அறியப்படா்த ்தரவு வச்க எவவாறு அசழக்்கப்படுகிறேது

(அ) Built in datatype (ஆ) Derived datatype

(இ) Concrete datatype (ஈ) Abstract datatype

7. பினவருவைவற்றில எது ்கலசவ அசமபபு?

(அ) Pair (ஆ) Triplet (இ) single (ஈ) quadrat 

8. இரு மதிபபு்கச்ள ஒனறோ்க பிசணபபு எந்த வச்க ்கரு்தப்படுகிறேது.

(அ) Pair (ஆ) Triplet (இ) single (ஈ) quadrat 

9. பினவருவைவற்றில எது ்பல உருபபு ச்பாருளின ்பலபவறு ்பகுதி்கச்ள ச்பயரிட அனுமதிக்கிறேது?

(அ) Tuples (ஆ) Lists (இ) Classes (ஈ) quadrats

10. பினவருவைவற்றில எது ப்காசவ்கச்ள ெதுர அசடபபுக்குறிக்குள் சவதது உருவசமகிறேது ?

(அ) Tuples (ஆ) Lists (இ) Classes (ஈ) quadrats

பகுதி-ஆ

அளைத்து விைொக்களுக்கும் விள்டைளி (2 மதிப்சபண)

1. ்தரவு அருவமாக்்கம் வச்க எனறோல எனை?

2. ஆக்கி்கள் மற்றும் செலக்டர்்கள்  பவறு்பாடு ்தரு்க.
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3. Pair எனறோல எனை? எடுததுக்்காட்டு ்தரு்க..

4. List எனறோல எனை? எடுததுக்்காட்டு ்தரு்க

5. Tuple எனறோல எனை? எடுததுக்்காட்டு ்தரு்க.

பகுதி-இ

அளைத்து விைொக்களுக்கும் விள்டைளி (3 மதிப்சபண)

1. ்கானகிரிட் ்தரவு வச்க மற்றும் அருவமாக்்கம் ்தரவு வச்க பவறு்படுதது்க.

2. நிரல வடிவசமபபில பின்பற்றேப்படும் யுக்தி எது? யுக்திசய வசரயறுக்்க.

3. பினவருவைவற்றில எது  constructors and selectors எனறு அசடயா்ளம் ்காணவும்?

(a) N1=number() (b) accetnum(n1) (c) displaynum(n1)

(d) eval(a/b) (e) x,y= makeslope (m), makeslope(n) 

(f) display()

4. list உள்்ள உருபபு்கச்ள அணுகும் ்பலபவறு வழிமுசறே்கள் யாசவ? எடுததுக்்காட்டு ்தரு்க. 

5. பினவருவைவற்றில எது  List, Tuple மற்றும் இைக்குழு (class) எை அசடயா்ளம் ்காண்்க.

(a) arr [1, 2, 34] (b) arr (1, 2, 34) (c) student [rno, name, mark]

(d) day= (‘sun’, ‘mon’, ‘tue’, ‘wed’) (e) x= [2, 5, 6.5, [5, 6], 8.2]

(f) employee [eno, ename, esal, eaddress]

பகுதி-ஈ

அளைத்து விைொக்களுக்கும் விள்டைளி (5 மதிப்சபண)

1. ்தரவு அருவமாக்்கம் எவவாறு செயல்படுததுவாய்? எடுததுக்்காட்டுடன வி்ளக்கு்க.

2. List எனறோல எனை? ஏன List, Pairs எனறு அசழக்்கப்படுகிறேது. எடுததுக்்காட்டுடன விவரி.

3. ்பல உருபபு ச்பாருச்ள எவவாறு அணுகுவாய் எடுததுக்்காட்டுடன வி்ளக்கு.

Reference Books

1. Data structure and algorithmic thinking with python by narasimha karumanchi 

2. sign and analysis of algorithms by s sridhar 

3. Data Structures and Algorithms in Python by Goodrich, Tamassia & Goldwasser 

4. https://www.tutorialspoint.com
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ைற்ைலின நோகைங்ைள் 

இநதைப ்பொடப்பகுதி்யக �ற்்றபின் ேொணவர்�ள 

அறிநதுக க�ொளவது,

• வ்ரகயல்்ே்ய ்பற்றி புரிநது க�ொள்ளல்

• LEGB விதி்ய ்்டமு்்றப்படுததுதைல்

• கதைொகுதி�ள (Modules) ்பற்றி புரிநது 

க�ொள்ளல்

• நிரேொக� கேொழியில் அணுகுதைலின் 

�ட்டுப்பொட்்ட கெயேொக�ம் ்பற்றிஅறிதைல்.

அறிமுைம்3.1

 வ்ரகயல்்ே என்்பது ேொறி�ள, 
அ்ளபுருக�ள ேற்றும் கெயற்கூறு�ளின் 
அணுகியல்்்ப நிரலின் ஒரு ்பகுதியில் இருநது 
ேற்க்றொரு ்பகுதிககு குறிப்பதைொகும்.  அதைொவது, 
நிரலின் எநதைப ்பகுதி்ய அணு� அல்ேது 
்பயன்்படுததை முடியும் என்்ப்தைக குறிககி்றது.  
க்பொதுவொ�, நிரலில் வ்ரயறுக�ப்பட்ட ஒவகவொரு 
ேொறியும் முழுதை்ளொவிய வ்ரகயல்்ே்யக 
க�ொணடுள்ளன.  ஒரு மு்்ற வ்ரயறுக�ப்பட்டொல், 
நிரலின் ஒவவொரு ்பகுதியும் அநதை ேொறி்ய அணு� 
முடியும்.  ஆனொல், ஒமர ஒரு வ்ரய்்றககுள 
ேொறி�ளின் வ்ரகயல்்ே உட்்படுததுவது சி்றநதை 
வழிமு்்ற ஆகும்.  இதில் எதிர்்பொரொதை விதைேொ� 
கெயற்கூறுககு உளம்ள உள்ள ேொறி�ளில் ஏற்்படும் 
ேொற்்றங்�ள கெயற்கூறுவுககு கவளிமய எநதை 
ேொற்்றத்தையும் ஏற்்படுததைொது.

மாறியின வறரவயல்றலை3.2

 நிரேொக� கேொழியில் உள்ள ேொறி�ளின் 

வ்ரகயல்்ே்ய அறிநது க�ொளவதைற்கு 

ேொறி்்ளப ்பற்றி கதைரிநது க�ொளளுதைல் அவசியம்.  

முககியேொ�, இ்வ�ள நி்னவ�ததில் உள்ள 

I
பாைம் 3

வறரவயல்றலை

ஒரு க்பொருளின் மு�வரியொகும்.  (குறிபபு�ள (அ) 
சுட்டு�ள) ஒரு க்பொருளுககு ஒரு ேொறி்ய : = 
குறியுடன் இருததும்ம்பொது ேொறியும் க்பொருளும் 

ஒன்்றொ�ப பி்ணக�ப்படுகி்றது. ஒன்றிககு 

மேற்்பட்ட ேொறி�ளுககு ேதிபபு�ள இருக� முடியும் 

(Map).

 ேொறியின் க்பய்ர ஒரு க்பொருளுடன் 
பி்ணககும் கெயல்மு்்றமய மேபபிங் 

(Mapping) எனப்படும். : = என்்ற குறியீடு 
கெயல்குறி நிரேொக� கேொழியில் ேொறி 

ேற்றும் க்பொரு்்ள = (ெேககுறி) (Map) 
இருககி்றது. 

குறிபபு

 நிரேொக� கேொழி இ்தைபம்பொன்்ற 

அ்னதது மேபபிங்�்்ளயும் namespaces உடன் 

�ண�ொணிககி்றது. namespaces என்்பது 

ேொறியின் க்பய்ர க்பொருளுடன் மேபபிங் 

கெய்வதைற்�ொன க�ொள�ேனொகும். இ்வ�்்ள 

Dictionary, கெொற்�்்ளக க�ொணட List ேற்றும் 

அதைற்�ொன அர்ததைங்�்ளொ�வும் எடுததுக 

க�ொள்ளேொம். Dictionary-ல் வொர்த்தை�ள அதைன் 

அர்ததைங்�ளுடனும், க்பயர்�ள க்பொருள�ளுடனும் 
(name:=object) மேப கெய்யப்பட்டுள்ளன.  இது 

நீங்�ள மதைர்வு கெய்தை க்பயரொல் க்பொரு்்ள அணு� 

அனுேதிககி்றது.  பின்வரும் எடுததுக�ொட்டில் a 
என்்பது 5 என்்ற முழு எணணுடன் முதைலில் மேப 

கெய்யப்படுகி்றது.  இங்கு a என்்பது ேொறியின் 

க்பயர்.  முழு எண ேதிபபு 5 என்்பது க்பொரு்ளொகும்.  

பின்னர், a என்்பது b-ல் இருததைப்படுகி்றது.  
அதைொவது, b என்்பது a-ல் உள்ள அமதை முழு எண 

ேதிப்பொகி்றது.

மேபபிங் 

அலைகு
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1. a:=5

2. b:=a

Mapping

b

a
5

 மேமே க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள கூற்று�ளில் 

சிே ேொற்்றத்தை கீமே வருேொறு �ொணம்பொம்.

1. a:=5

2. b:=a

3. a:=3

 அதைன் பி்றகு a-ன் ேதிப்்ப 3 என 

ேொற்றினொல் கதைொடக� நிரேர் b-ன் ேதிபபும் 3 என 

ேொறும் என்று �ருதுவொர்.  ஆனொல், b-ன் ேதிபபு 

தைற்க்பொழுதும் 5 என்்ற முழு எண ேதிப்பொ�மவ 

இருககும்.  a-ன் ேதிபபு ேட்டுமே 3 என்்ற முழு எண 

ேதிப்பொ� ேொற்்றம் க்பற்றிருககும்.

a-வின் ேதிப்்ப ேொற்றிய பி்றகு மேபபிங்

b

a

5

3

 ேொறியின் வ்ரகயல்்ே என்்பது அது 

குறிமு்்றயில் எங்கு புேப்படுகி்றமதைொ அல்ேது 

�ொணப்படுகி்றமதைொ அநதைப ்பகுதியொகும். அ்தை 

அணுகுவதைற்கு எநதை முன்கனொட்்டயும் 

்பயன்்படுததை மவணடிய அவசியமில்்ே. ஒரு 

எடுததுக�ொட்டு,

1.  Disp():

2. a:=7

 a-வின் ேதிப்்ப குறிமு்்றககு கவளிமய 

�ொணபிக� முற்்படும்ம்பொது நிரல் “name ‘a’ is not 
defined” என்்ற பி்ேச் கெய்தி்ய கவளியிடும்.  

ஏகனனில், ேொறியின் வொழ்ொள குறிமு்்றயின் 

இறுதிவ்ர ேட்டுமே ஆகும். ஒரு மாறி 
குறிமுறையில் பயனபடும் நேரநம அதனுறைய 
வாழோள் 'Life time' எனப்படும்.

LEGB விதிமு்்ற3.3

 வ்ரகயல்்ே என்்பது ெரியொன ேதிப்்ப 

க்பறுவதைற்�ொ� ேொறி�ள எநதை வரி்ெயில் 

க்பொருளுடன் Map கெய்யப்பட மவணடும் என்்ப்தை 

வ்ரயறுககி்றது. கீமே க�ொடுக�ப்பட்ட எளிய 

எடுததுக�ொட்்டக �ொணம்பொம்.

1.   x:= 'outer x variable'
2.  display(): 
3. x:= 'inner x variable'
4. print x
5.   display()

 மேமே உள்ள கூற்று�்்ள இயககும்ம்பொது 

கூற்று (4) ேற்றும் (5) பின்வரும் வி்ட்யக 

�ொணபிககி்றது.

வவளியீடு
 outer x variable

 inner x variable

 மேமே உள்ள கூற்று�ள கவவமவறு 

கவளியீடு�்்ளத தைருகி்றது.  ஏகனனில், ேொறி x 
என்்பது கவவமவறு வ்ரகயல்்ே�ளில் உள்ளது.  

ஒன்று display ( ) என்்ற கெயற்கூறுவுககு 

உளம்ளயும், ேற்க்றொன்று அதைன் மேல் கூற்றிலும் 

உள்ளது. ‘Outer x Variable’ என்்ற ேதிபபு, x 
என்்பது கெயற்கூறுவின் வ்ரய்்றககு கவளியில் 
அணு�ப்படும்ம்பொது கவளியிடப்படுகி்றது.  ஆனொல்  

display ( ) கெயற்கூறு இயக�ப்படும்ம்பொது, 

“inner x  Variable” என்்ற ேதிபபு அச்சிடப்படுகி்றது.  

இது கெயற்கூறு வ்ரய்்றககுள உள்ள x-ன் 

ேதிப்பொகும். மேமே க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள 

எடுததுக�ொட்டில்,  ஒரு  ேொறி  எநதை  

வ்ரகயல்்ேயில் எடுததுக க�ொள்ளப்பட 

மவணடும் என்்ப்தை தீர்ேொனிக� ஒரு விதிமு்்ற 

பின்்பற்்றப்படுவ்தை �ணிததுக க�ொள்ள முடிகி்றது.
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 LEGB விதி வ்ரகயல்்ே மதைடப்பட மவணடிய (Scope resolution) வரி்ெ்ய தீர்ேொனிக�ப 

்பயன்்படுகி்றது.  வ்ரகயல்்ே�ள பின்வருேொறு ்படிநி்ே மு்்றயில் ்பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.  (க்பரியதிலிருநது  

சிறியது)

உள்ள்ே Local(L) கெயற்கூறு / இனககுழுவிற்கு உளம்ள வ்ரயறுக�ப்பட்ட்வ

இ்ணக�ப்பட்ட Enclosed(E) பின்னேொன கெயற்கூறு�ளுககுள வ்ரயறுக�ப்பட்ட்வ

முழுதை்ளவிய Global(G) மேல்நி்ேயில் வ்ரயறுக�ப்பட்ட்வ 

உளளி்ணநதை Built-in (B) உளளி்ணநதை கெயற்கூறு�ளில் (கூறு�ள) உள்ள முன்னமர
வ்ரயறுக�ப்பட்ட க்பயர்�்ளொகும்.

உளளி்ணநதை (BUILT-IN)

முழுதை்ளவிய (GLOBAL)

அ்டக�ப்பட்ட
 (ENCLOSED)

உள்ள்ே 
(LOCAL)

மாறியின வறரவயல்றலை வறைைள்3.4

 4 வ்�யொன வ்ரகயல்்ே�ள உள்ளன.  அவற்்்ற ஒன்்றன்பின் ஒன்்றொ�க �ொணம்பொம்.

3.4.1  உள்்ளறம வறரவயல்றலை (Local Scope)

 உள்ள்ே வ்ரகயல்்ே, ்டபபு கெயற்கூறில் வ்ரயறுக�ப்பட்ட ேொறி�்்ளக குறிககும்.  

கெயற்கூறு, எபக்பொழுதும் ேொறியின் க்பய்ர முதைலில் அதைன் உள்ள்ே வ்ரகயல்்ேயில் ்பொர்்வயிடும் 

அநதை வ்ரகயல்்ேயில் இல்்ேகயன்்றொல் ேட்டுமே கவளி வ்ரகயல்்ேயில் மெொதிககும். இநதை 

எடுததுக�ொட்்ட �ொணம்பொம்.

1. Disp():

2.     a:=7

3.     print a

4. Disp()

முழுநிரல் 

print a

Disp ( )

Disp( ):
a:=7

நிரலின் கவளியீடு 

7
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 மேமே உள்ள குறிமு்்ற்ய இயககும்ம்பொது, ேொறி a என்்பது 7 என்்ற ேதிப்்ப கவளியிடுகி்றது.  

ஏகனனில், இது உள்ள்ே வ்ரகயல்்ேயில் வ்ரயறுக�ப்பட்டு, அங்ம�மய அச்சிடப்படுகி்றது.

3.4.2  முழுத்ளாவிய வறரவயல்றலை

 நிரலின் அ்னதது கெயற்கூறு�ளுககும் கவளிமய அறிவிக�ப்பட்ட ேொறி�ள முழுதை்ளொவிய 

ேொறி�ள எனப்படும்.  அதைொவது, முழுதை்ளொவிய ேொறி�்்ள நிரலின் அ்னதது கெயற்கூறு�ளுககு உட்பு்றமும், 

கவளிபபு்றமும் அணு� முடியும்.  பின்வரும் எடுததுக�ொட்்டக �ொணம்பொம்.

1. a:=10

2. Disp():

3.    a:=7

4.    print a

5.  Disp()

6. print a

முழுநிரல்

print a

Disp ( ):

Disp( )
a:=10

a:=7

print a

நிரலின் கவளியீடு

7

10

 மேமே உள்ள குறிமு்்றயில் disp ( ) என்்ற கெயற்கூறு அ்ேக�ப்படும்ம்பொது, அதைனுள 

வ்ரயறுக�ப்பட்டிருககும் ேொறி a, 7 என்்ற ேதிப்்ப கவளியிடும், பின்னர் இது 10 என்்ற ேதிப்்ப கவளியிடும் 

ஏகனனில் a என்்ற ேொறி முழுதை்ளொவிய வ்ரகயல்்ேயில் வ்ரயறுக�ப்பட்டுள்ளது.

3.4.3.  அறைகைபபடை வறரவயல்றலை

 அ்னதது நிரேொக� கேொழி�ளும் பின்னேொன கெயற்கூறு�்்ளக க�ொடுக� அனுேதிககின்்றன.  

ஒரு கெயற்கூறின் (வழிமு்்ற) உளம்ள ேற்க்றொரு கெயற்கூறு அ்டக�ப்பட்டிருநதைொல் அது பின்னலைா்ன 
வெயற்கூறு எனப்படும். மற்வைாரு வெயற்கூறு வறரயறைறய, தனனுள் வைாணை ஒரு வவளி 
வெயற்கூறினுள் ஒரு மாறி அறிவிகைபபடைால், உள்வெயற்கூைா்னது, வவளி வெயற்கூறினுள் உள்்ள 
மாறிைற்ள அணுை முடியும்.  இதுநவ, அறைகைபபடை வறரவயல்றலை எ்னபபடும்.

 நிரல்க்பயர்பபி அல்ேது கதைொகுப்பொன் ஒரு நிரலில் ேொறி்ய மதைடும்க்பொழுது அது முதைலில் உள்ள்ே 

வ்ரகயல்்ேயில் மதைடும்.  பின்னர் அ்டக�ப்பட்ட வ்ரகயல்்ேயில் மதைடும்.  பின்வரும் எடுததுக�ொட்்ட 

�ொணம்பொம்.

1. Disp(): 

2.    a:=10

3.    Disp1():

4.       print a

5.       Disp1()

6.  print a

7. Disp()

முழுநிரல்

Disp( )

Disp( )
a:=10

Disp1( ):

Disp1( ):

print a

print a

நிரலின் கவளியீடு

10

10
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 மேமே குறிபபிட்ட எடுததுக�ொட்டில் Disp1 ( ) என்்ற கெயற்கூறு Disp ( ) என்்ற கெயற்கூறினுள  

வ்ரயறுக�ப்பட்டுள்ளது.  ‘a’ என்்ற ேொறி Disp ( ) என்்ற கெயற்கூறினுள வ்ரயறுக�ப்பட்டிருநதைொலும் Disp 
1 ( ) என்்ற கெயற்கூறும் அ்தைப ்பயன்்படுததை முடியும்.  ஏகனனில் இநதை கெயற்கூறு Disp ( ) என்்பதைன் 
உறுப்பொகும்.

3.4.4.  உள்ளிறைநத வறரவயல்றலை
 இறுதியொ�, ் ொம் விரிநதை வ்ரகயல்்ே ்பற்றி விவொதிபம்பொம். நிரல்க்பயர்பபி  அல்ேது  கதைொகுப்பொ்ண  

கதைொடங்கும் க்பொழுது  உளளி்ணநதை வ்ரகயல்்ேயனொனது நிரல் வ்ரகயல்்ேயில் ஏற்�னமவ 

க�ொடுக�ப்பட்ட அ்னதது க்பயர்�்்ளயும் க�ொணடிருககும்.  நிரேொக� கேொழியின் நூே� கெயற்கூறினுள 

வ்ரயறுக�ப்பட்ட ேொறி அல்ேது கதைொகுதி உளளி்ணநதை வ்ரகயல்்ே்யக க�ொணடுள்ளது.  இ்வ�ள, 

நூே� ம�ொபபு�ள நிரலில் கெயல்்பட கதைொடங்கியவுடன் இ்றக�ப்படும்.

முழுநிரல்

Built in/module scope

Disp( )

Disp( )

Disp 1( ):

Disp 1( ):
print a

print a

கேன்க்பொருளுடன் கதைொடர்பு்டய நூே� 
ம�ொபபு�ள

 க்பொதுவொ� கெயற்கூறு�ள அல்ேது 

கதைொகுதி ேட்டுமே கேன்க்பொருளுடன் கதைொகுப்பொ� 

வருகி்றது.  எனமவ, இ்வ�ள உளளி்ணநதை 

வ்ரகயல்்ேயின் கீழ வருகின்்றன.

வதாகுதி (Module)3.5

 நிரலின் ஒரு ்பகுதிமய கதைொகுதியொகும்.  

நிரல்�ள ஒன்று அல்ேது அதைற்கு மேற்்பட்ட 

தைனிதது உருவொக�ப்பட்ட கதைொகுதி�்ளொல் 

அ்ேக�்படுகி்றது. ஒரு கதைொகுதி கதைொடர்பு்டய 

்பே கூற்று�்்ள க�ொணடுள்ளது. தைனிததை 

நி்ேயில் கதைொகுதி�ள ெரியொ� மவ்ே கெய்கி்றது 

ேற்றும் பி்ற கதைொகுதி�ம்ளொடு ஒருங்கி்ணக�ப 

்படுகி்றது. ஒரு நிர்ே எளிதைொக�வும், பி்ே 

திருததைவும் அது கதைொகுதி�்ளொ� பிரிக�ப்பட்டு 

கவளியீடு க்ப்றப்படுகி்றது. ஒரு �ணிபக்பொறி நிர்ே 

்பே து்ண நிரல்�்ளொ� பிரிககும் கெயல்மு்்றமய 

கதைொகுதி நிரேொக�ம் எனப்படும். கதைொகுதி 

நிரேொக�ததிற்கு எடுததுக�ொட்டு�ள, 

கெய்ேமு்்ற�ள, து்ண நிரல்�ள ேற்றும் 

கெயற்கூறு�ள.

3.5.1  வதாகுதியின பணபுயியல்புைள்
கதைொகுதி ்பணபியல்�ள பின்வருேொறு:

1. கதைொகுதி�ள தைரவு, தை�வல் ேற்றும் தைருக� 

கெயேொக�த்தைக க�ொணடுள்ளன.

2. கதைொகுதி�ள தைனியொ� கதைொகுக�ப்பட்டு 

நூே�ததில் மெமிக�ப்படும்.

3. கதைொகுதி�ள நிரலில் மெர்க� முடியும்.
4. ஒரு க்பய்ரயும், சிே அ்ளபுருக�்்ளயும் 

்பயன்்படுததி கதைொகுதி பிரிவு�ள 

கெயல்்படுததைப்படுகின்்றன.
5. ஒரு கதைொகுதியின் பிரிவு�ள ேற்்ற 

கதைொகுதி�்ளொல் ்பயன்்படுததைப்படுகின்்றன.

3.5.2 வதாகுதி நிரலைாகைத்தின பயனைள்
• கு்்றநதை வரி�்்ளக க�ொணட குறிமு்்ற்ய 

எழுதினொல் ம்பொதுேொனது.

• ேறு்பயனொக�ததிற்கும் ்பேமு்்ற குறிமு்்ற 

தைட்டச்சு கெய்வ்தை தைவிர்ப்பதைற்கு, ஒற்்்ற 

கெயல்மு்்ற்ய உருவொக� மவணடும்.

• நிரல்�ள மி� எளிதைொ� வடிவ்ேக�ப 

்படுகின்்றன.  ஏகனனில், முழு குறிமு்்றயும் 
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சிறிய ்பகுதி�்ளொ� பிரிக�ப்பட்டு சிறிய 

குழுவினரொல் ்�யொ்ளப்படுகி்றது.

• கதைொகுதி நிரேொக�ம் ்பே நிரேர்�்்ள ஒமர 

்பயன்்பொட்டில் மவ்ே கெய்ய அனுேதிககி்றது.

• ்பே ம�ொபபு�ளில் இநதை குறிமு்்ற 

மெமிக�ப்படுகி்றது.

• குறிமு்்ற சிறியதைொ�, எளியதைொ�, புரிநது 

க�ொளளும் வ்�யில் உள்ளது.

• து்ண நிரல்�்ளொ� அல்ேது 

கெயல்கூறு�்ளொ� இருப்பதைொல் பி்ே�்்ள 

எளிதைொ� �ணடு பிடிக� இயலும்.

• ஒமர குறிமு்்ற ்பே ்பயன்்பொடு�ளில் 

்பயன்்படுததைப்படேொம்.

• ேொறி�ளின் வ்ரகயல்்ே்ய எளிதில் 

�ட்டுப்படுததை முடியும்.

3.5.3  அணுைல் ைடடுபபாடு

 அணு�ல் �ட்டுப்பொடு என்்பது �ணினி 

சூேலில் உள்ள வ்ளங்�்்ள யொகரல்ேொம் 

்பொர்்வயிட ேற்றும் ்பயன்்படுததை முடியும் என்்ப்தை 

வ்ரமு்்றப்படுததும் ஒரு ்பொது�ொபபு 

கதைொழில்நுட்்பேொகும்.  இது ்பொது�ொபபின் ஒரு 

அடிப்ப்டக �ருதைொகும்.  க்பொருளுக�ொன 

ஆ்பத்தைக கு்்றககி்றது.  அதைொவது அணு�ல் 

�ட்டுப்பொடு என்்பது தைர்வ அணுகுவதைற்�ொன 

குறிபபிடப்பட்ட �ட்டுப்பொடொகும்.  க்பொருள ம்ொககு 

நிரேொக� கேொழியில் இது அணுகியல்பு 

வ்ரயறுபபு�ள மூேம் கெயல்்படுததைப்படுகி்றது.  
C++ ேற்றும் Java ம்பொன்்ற க்பொருள ம்ொககு 

கேொழி�ள private, protected, public  என்னும் 

சி்றபபுச் கெொற்�்்ளப ்பயன்்படுததி இனககுழு 

உறுபபு�ளின் அணு�்ேக �ட்டுப்படுததுகி்றது.  
private உறுபபு�்்ள இனககுழுவிற்கு கவளிமய 

இருநது அணு� முடியொது.  இனககுழுவிற்கு 

உளம்ள ேட்டும்தைொன் ்�யொ்ள முடியும்.

 public உறுபபு�்்ள இனககுழுவிற்கு 

கவளிமய இருநதும் அணு� முடியும்.  public 
வழிமு்்ற்ய கெயேொக� அநதை இனககுழுவின் 

க்பொருள மதை்வப்படுகி்றது.  private தைரவு�ள 

ேற்றும் public வழி மு்்ற�ளுக�ொன இநதை ஏற்்பொடு 

உ்்ற க்பொதியொக� க�ொள்�்ய 

உறுதிப்படுததுகி்றது.

 protected உறுபபு�ள அநதை இனககுழு 

ேற்றும் அதைன் து்ண இனககுழுக�்ளொல் 

அணு�ப்படேொம்.  இ்தை அணுகுவதைற்கு மவறு 

எநதை கெயல்மு்்றயும் அனுேதிக�ப்படொது.  இது 
(Child) இனககுழுவின் ேரபுரி்ே க்பற்்ற Parent 
இனககுழுவின் குறிபபிட்ட வ்ளங்�்்ள 

கெயல்்படுததுகி்றது.  ேொறி அல்ேது வழிமு்்றயின் 

அணு�்ே தி்றம்்பட �ட்டுப்படுததுவதைற்�ொன எநதை 

விதைேொன வழிமு்்ற்யயும் ்்பததைொன் 

க�ொணடிருக�வில்்ே.

 ்்பததைொன் ஒரு ேொறி அல்ேது 

வழிமு்்றயின் க்பயருககு முன்மன ஒற்்்ற ேற்றும் 

இரட்்ட அடிகம�ொடிடும் வேக�த்தைப 

்பரிநது்ரககி்றது.  இதைனொல் Private ேற்றும் 
Protected அணுகியல்பு வ்ரயறுபபி�ள சிே 

்பணபு�்்ளப பின்்பற்றுகின்்றன.

 ்்பததைொனில் தைொன்ேவொ� 

இனககுழுவின் அ்னதது உறுபபு�ளும் public 

உறுபபு�்ளொ�வும், C++ ேற்றும் Java-வில் 

தைொன்ேவொ� private உறுபபு�்ளொ�வும் உள்ளன. 

்்பததைொனில்  அ்னதது உறுபபு�்்ளயும் 

இனககுழுவிற்கு கவளியில் இருநது 

அணு�முடியும்.  ஆனொல், C++ ேற்றும் Java-வில் 

இவவொறு அணு� முடியொது.
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• வ்ரகயல்்ே என்்பது ேொறி�ள, அ்ளபுருக�ள ேற்றும் கெயற்கூறு�ளின் அணுகியல்்்ப நிரலின் 
ஒரு ்பகுதியில் இருநது ேற்க்றொரு ்பகுதிககு குறிப்பதைொகும்.

• ேொறியின் க்பய்ர ஒரு க்பொருளுடன் பி்ணககும் கெயல்மு்்றமய மேபபிங் (Mapping) எனப்படும்.  
= கெயல்குறி நிரேொக� கேொழியில் ேொறி ேற்றும் க்பொரு்்ள மேப கெய்கி்றது.

• namespaces என்்பது ேொறியின் க்பய்ர க்பொருளுடன் மேபபிங் கெய்வதைற்�ொன இடம்.

• ேொறியின் வ்ரகயல்்ே என்்பது அது குறிமு்்றயில் எங்கு புேப்படுகி்றமதைொ அல்ேது 
�ொணப்படுகி்றமதைொ அநதைப ்பகுதியொகும்.

• LEGB விதி வ்ரகயல்்ே மதைடப்பட மவணடிய வரி்ெ்ய தீர்ேொனிக�ப ்பயன்்படுகி்றது.

• உள்ள்ே வ்ரகயல்்ே ்டபபு கெயற்கூறில் வ்ரயறுக�ப்பட்ட ேொறி�்்ளக குறிககும்.

• நிரலின் அ்னதது கெயற்கூறு�ளுககும் கவளிமய அறிவிக�ப்பட்ட ேொறி�ள முழுதை்ளொவிய 
ேொறி�ள எனப்படும்.

• ஒரு கெயற்கூறின் உளம்ள ேற்க்றொரு கெயற்கூறு அ்டக�ப்பட்டிருநதைொல் அது பின்னேொன 
கெயற்கூறு எனப்படும்.

• ேற்க்றொரு கெயற்கூறு வ்ரய்்ற்ய, தைன்னுள க�ொணட ஒரு கவளி கெயற்கூறினுள ஒரு ேொறி 
அறிவிக�ப்பட்டொல் உளகெயற்கூ்றொனது, கவளி கெயற்கூறினுள உள்ள ேொறி�்்ள அணு� 
முடியும்.  இதுமவ, இ்ணக�ப்பட்ட வ்ரகயல்்ே (Enclosed Scope) எனப்படும்.

• நிரல் க்பயர்பபி அல்ேது கதைொகுப்பொ்ன கதைொடங்�ம் க்பொழுது உளளி்ணநதை வ்ரகயல்்ேயொனது 
நிரல் வ்ரகயல்்ேயில் ஏற்�னமவ க�ொடுக�ப்பட்ட அ்னதது க்பயர்�்்ளயும் க�ொணடிருககும்.

• நிரலின் ஒரு ்பகுதிமய கதைொகுதியொகும்.  நிரல்�ள ஒன்று அல்ேது அதைற்கு மேற்்பட்ட தைனிதது 
உருவொக�ப்பட்ட கதைொகுதி�்ளொல் அ்ேக�ப்படுகி்றது.

• ஒரு �ணிபக்பொறி நிர்ே ்பே து்ண நிரல்�்ளொ� பிரிககும் கெயல்மு்்றமய கதைொகுதி நிரேொக�ம் 
எனப்படும்.

• அணு�ல் �ட்டுப்பொடு என்்பது �ணினி சூேலில் உள்ள வ்ளங்�்்ள யொகரல்ேொம் ்பொர்்வயிட ேற்றும் 
்பயன்்படுததை முடியும் என்்ப்தை வ்ரமு்்றப்படுததும் ஒரு ்பொது�ொபபு கதைொழில் நுட்்பேொகும்.  இது 
்பொது�ொபபின் ஒரு அடிப்ப்டக �ருததைொகும்.  க்பொருளுக�ொன ஆ்பத்தை கு்்றககி்றது.

• public உறுபபு�்்ள இனககுழுவிற்கு கவளிமய இருநதும் அணு� முடியும்.

• protected  உறுபபு�ள அநதை இனககுழு ேற்றும் அதைன் து்ண இனககுழுக�்ளொல் அணு�ப்படேொம்.

• private  உறுபபு�்்ள இனககுழுவிற்கு கவளிமய இருநது அணு� முடியொது.  இனககுழுவிற்கு 
உளம்ள ேட்டும்தைொன் ்�யொ்ள முடியும்.

• ்்பததைொன் ஒரு ேொறி அல்ேது வழிமு்்றயின் க்பயருககு முன்மன ஒற்்்ற ேற்றும் இரட்்ட 
அடிகம�ொடிடும் வேக�த்தைப ்பரிநது்ரககி்றது.  இதைனொல் private ேற்றும் protected அணுகியல்பு 
வ்ரயறுபபி�ள சிே ்பணபு�்்ளப பின்்பற்றுகின்்றன.

• C++ ேற்றும் Java ம்பொன்்ற க்பொருள ம்ொககு கேொழி�ள private, public, protected என்னும் சி்றபபுச் 
கெொற்�்்ளப ்பயன்்படுததி இனககுழு உறுபபு�ளின் அணு�்ேக �ட்டுப்படுததுகி்றது.

• ்்பததைொனில் தைொன்ேவொ� இனககுழுவின் அ்னதது உறுபபு�ளும் public உறுபபு�்ளொ�வும், 
C++ ேற்றும் Javaவில் தைொன்ேவொ� private உறுபபு�்ளொ�வும் உள்ளன.

நிற்னவில் வைாள்ை
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வெய்முறைப பயிற்சி

1. கீமே க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள ்படததிற்கு ஏற்்ற ம்பொலி குறிமு்்ற்ய எழுது�.

sum( )

sum1( )

sum1( )

num1:=10
sum( )
print num1

sum2( )

sum2( )

num1: = num1 + 10

num1:=20

num1:=num1 + 10

மதிபபீடு

பகுதி-அ

ெரியா்ன விறைறய நதரநவதடுத்து எழுதுை (1 மதிபவபண)

1. பின்வருவனவற்றுள எது நிரலின் ஒரு ்பகுதியின் அணுகியல்்்ப ேற்க்றொரு ்பகுதிககு குறிப்பதைொகும்?

(அ) வ்ரகயல்்ே (ஆ) நி்னவ�ம் (இ) மு�வரி (ஈ) அணுகுமு்்ற

2. ேொறியின் க்பய்ர ஒரு க்பொருளுடன் பி்ணககும் கெயல்மு்்ற்ய என்னகவன்று அ்ேக�ப்படும்? 

(அ) வ்ரகயல்்ே (ஆ) மேபபிங் (இ) பின் பி்ணததைல் (ஈ) முன் பி்ணததைல்

3. பின்வருவனவற்றுள எது நிரேொக� கேொழியில் ேொறி்யயும் க்பொரு்்ளயும் மேப கெய்யப ்பயன்்படுகி்றது?

(அ) :: (ஆ) := (இ) =  (ஈ) ==

4. எது ேொறியின் க்பய்ர க்பொருளுடன் மேபபிங் கெய்வதைற்�ொன இடம் ஆகும்.

(அ) வ்ரகயல்்ே (ஆ) மேபபிங் (இ) பி்ணததைல் (ஈ) Namespaces

5. எநதை வ்ரகயல்்ே ்டபபு கெயற்கூறில் வ்ரயறுக�ப்படும் ேொறி�்்ளக குறிககும்?

(அ)  உள்ள்ே வ்ரகயல்்ே (ஆ)  முழுதை்ளொவிய வ்ரகயல்்ே

(இ)  கதைொகுதி வ்ரகயல்்ே (ஈ)  கெயற்கூறு வ்ரகயல்்ே
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6. ஒரு �ணிபக்பொறி நிர்ே ்பே து்ண நிரல்�்ளொ� பிரிககும் கெயல்மு்்றமய என்னகவன்று 
அ்ேக�ப்படும்.

(அ)  கெயல்மு்்ற நிரேொக�ம் (ஆ)  கதைொகுதி நிரேொக�ம்

(இ)  நி�ழவு இயக� நிரேொக�ம் (ஈ)  க்பொருள ம்ொககு நிரேொக�ம்

7. எது �ணினி சூேலில் உள்ள வ்ளங்�்்ள யொர் ்பொர்்வயிட ேற்றும் ்பயன்்படுததை முடியும் என்்ப்தை 
வ்ரமு்்றப்படுததும் ஒரு ்பொது�ொபபு கதைொழில்நுட்்பேொகும்.

(அ)  �டவுச் கெொல் (ஆ)  அங்கீ�ொரம்

(இ)  அணு�ல் �ட்டுப்பொடு (ஈ)  ெொன்றிதைழ

8. எநதை இனககுழுவின் உறுபபு�்்ள இனககுழுவின் உளம்ள ேட்டும்தைொன் ்�யொ்ள முடியும்.

(அ) public உறுபபு�ள (ஆ)protected உறுபபு�ள

(இ)  pecured உறுபபு�ள (ஈ) private உறுபபு�ள

9. எநதை உறுபபு�்்ள இனககுழுவிற்கு கவளிமய இருநதும் அணு� முடியும்?

(அ)  public உறுபபு�ள (ஆ)  protected உறுபபு�ள

(இ)  pecured உறுபபு�ள (ஈ)  private உறுபபு�ள

10. எது வ்ரயறுக�ப்பட்ட இனககுழு ேற்றும் அதைன் து்ண இனககுழுக�்ளொல் அணு�ப்படும் 
உறுபபு�ள ஆகும்.

(அ)  public உறுபபு�ள (ஆ)  protected உறுபபு�ள 

(இ)  pecured உறுபபு�ள (ஈ)  private உறுபபு�ள

பகுதி-ஆ

அற்னத்து வி்னாகைளுககும் விறையளி (2 மதிபவபண)

1. வ்ரகயல்்ே என்்றொல் என்ன?

2. ேொறி�ளுககு எதைற்�ொ� வ்ரகயல்்ே ்பயன்்படுததைப்பட மவணடும்? �ொரணம் கூறு�?

3. மேபபிங் என்்றொல் என்ன?

4. Namespaces சிறுகுறிபபு வ்ர�?

5. private ேற்றும் protected அணுகியல்பு�்்ள ்்பததைொன் எவவொறு குறிபபிடுகி்றது.

பகுதி-இ

அற்னத்து வி்னாகைளுககும் விறையளி (3 மதிபவபண)

1. உள்ள்ே வ்ரகயல்்ே்ய எடுததுக�ொட்டுடன் விவரி?

2. முழுதை்ளொவிய வ்ரகயல்்ே்ய எடுததுக�ொட்டுடன் விவரி?

3. அ்டக�ப்பட்ட வ்ரகயல்்ே்ய எடுததுக�ொட்டுடன் விவரி?

4. அணு�ல் �ட்டுப்பொடு எதைற்குத மதை்வப்படுகி்றது?
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5. பின்வரும்  ம்பொலிக (Pseudo) குறிமு்்றயில் ேொறி�ளின் வ்ரகயல்்ே்யக �ணடறிநது 
கவளியீட்்ட எழுது�.

 output

 color:= Red

 mycolor(): 

  b:=Blue

  myfavcolor():

    g:=Green

    printcolor, b, g

  myfavcolor()

  printcolor, b

 mycolor()

 print color

பகுதி ஈ

அற்னத்து வி்னாகைளுககும் விறையளி (5 மதிபவபண)

1 ேொறியின் வ்ரகயல்்ே�ளின் வ்��்்ள வி்ளககு� (அல்ேது) LEGB விதி்ய எடுததுக�ொட்டுடன் 
வி்ளககு�?

2. கதைொகுதி�ளின் ஐநது ்பணபியல்பு�்்ள எழுது�?

3. கதைொகுதி நிரேொக�ததின் ்பயன்�்்ள எழுது�?

REFERENCES

1. Data Structures and Algorithms in Python By Michael T.Goodrich, RobertoTamassia and Michael 
H. Goldwasser.

2. Data Structure and Algorithmic Thinking in Python By Narasimha Karumanchi

3. https://www.python.org
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்கற்ைலின் வொக்்கங்கள் 

இந்தப் பாடப்பகுதிரயக கற்ைபின ்மாணவர்கள் 

அறிநதுக சகாள்வது,

• செறிமுரையின அடிப்பரட ்மற்றும் 

ச்தாழில்நுடப ச்தாரைவொககுப் பற்றி 

அறி்தல்.

• செறிமுரையின செயல்திைன, வெைம் ்மற்றும் 

இடசிககல் ஆகியவற்ரைப் பற்றிப் புரிநது 

சகாள்ளு்தல்.

• வ்தட ்மற்றும் வரிரெப்படுததுவ்தற்கான 

செறிமுரைகரள உருவாககு்தல் ்மற்றும் 

ஆய்வு செய்்தல்.

• செறிமுரை அணுகுமுரை மூைம் ்மாறும் 

நிைைாககதர்தக கற்ைல்.

நிரல் தெறிமுறையின் யுக்தி்கள் 
–ஓர அறிமு்கம்

4.1

 ஒரு குறிப்பிடட செயரை 

நிரைவவற்றுவ்தற்கான வரையறுககப்படட 

கடடரளகளின ச்தாகுப்பு செறிமுரையாகும். 

சகாடுககப்படட சிககரைத தீர்ககும் படிநிரை 

உரடய செய்முரை ஆகும். செறிமுரைரய 

எந்தசவாரு சபாருத்த்மான நிைைாகக ச்மாழியிலும் 

செயல்படுத்த முடியும்.

 நிைல் செறிமுரையில் உள்ளீடு, சவளியீடு 

இருகக வவண்டும். வ்மலும் பினவரும் 

பண்புகரளயும் பூர்ததி செய்ய வவண்டும். 

வரையறுககும் ்தனர்ம, உண்ர்ம ்தனர்ம ்மற்றும் 

செயல்திைத ்தனர்ம ஆகியரவ ்தைவு 

கடடர்மப்புகள் மூைம் ்தைவு நிர்வகிககப்படுகிைது 

்மற்றும் திைர்மயாக ரகயாளப்படுகிைது. 

இத்தரகய ்தைவு கடடர்மப்புகளிலிருநது ்தைரவச் 

வெமிதது, ரகயாளவும் ்மற்றும் மீடசடடுககவும் 

செறிமுரைகரள உருவாககைாம். ்தைவு 

கடடர்மப்புககு எடுததுககாடடு: அணிகள், 

கடடுருககள், List, tuples, dictionary இனனும் பிை 

நிைல் செறிமுரைரயப் பயனபடுததி திைர்மயாக 

குறிககககூடிய சிை முககிய செயல்கள் 

பினவரு்மாறு 

வ்தடல்
வரிரெமுரைத வ்தடல் ்மற்றும் 
இரு்மதவ்தடல் மூைம் ்தைவு 
கடடர்மப்பில் உள்ள ஒரு 
உருப்படிரயத வ்தட.

வரிரெயாககம்
ஒரு குறிப்பிடட முரையில் 
வழிமுரைகரளப் பயனபடுததி 
உருப்படிகரள வரிரெபடுத்த 
முரைகளாக குமிழி 
வரிரெயாககம் செருகும் 
வரிரெயாககம், வ்தர்நச்தடுப்பு 
வரிரெபாககம் வபானைரவ

செருகு்தல் ்தைவு கடடர்மப்பில் ஒரு 
உருப்படிரயச் (கரள) 
செருகுவ்தற்கு.

வ்மம்படுதது்தல் ்தைவு கடடர்மப்பில் 
்தற்சபாழுது உள்ள ஒரு 
உருப்படிரய  வ்மம்படுத்த.

நீககு்தல் ்தைவு கடடர்மப்பில் 
்தற்சபாழுதுள்ள ஒரு உருபடி 
(கரள)  நீகக.

 ஒரு செறிமுரைரய வரையறுககும் 

முரைரய செறிமுரை யுகதி எனகிவைாம். 

சகாடுககப்படட n-ன ச்தாடர் சபருககரைக 

காணும் உ்தாைணதர்த எடுததுக சகாள்வவாம். 

ச்தாடர் சபருககரைக கணககிடும் செயற்கூறிரன 

வரையறுப்ப்தன மூைம் இர்தச் செய்ய முடியும். 

பிைகு, வ்தரவப்படும் சுழற்சியின எண்ணிகரக 

I
பாைம் 4

தெறிமுறையின் யுக்தி்கள் 
அைகு
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வரும் வரை, அந்த செயற்கூரை ்தற்சுழற்சி 

செயற்கூைாக அரழகக வவண்டும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
 செறிமுரை எனை சொல், கணி்த 

பாடப்புத்தகதர்த எழுதிய சபர்சியன 

எழுத்தாளர்  Abu Jafar Mohammed ibn 
Musa al Khowarizmi (c. 825 AD(CE)), 
இருநது சபைப்படடது. செறிமுரை எனை 

சொல்லுககு ஒரு சிககரைத தீர்ககும் வழி 

எனபர்தக குறிப்ப்தாகும். 

4.1.1 தெறிமுறையின் பண்பு்கள் 

 பினவரும் பண்புகரள செறிமுரைகள் 

சகாண்டிருகக வவண்டும்.

உள்ளீடு பூஜ்ஜியம் அல்ைது அதிக 
எண்ணிகரகயில் வழஙகப்பட 
வவண்டும்.

சவளியீடு குரைந்தபடெம் ஒனைாவது 
உருவாககப்பட வவண்டும்.

எல்ரையுற்ைது வரையறுககப்படட 
எண்ணிகரகயிைான 
படிநிரைகளில் செறிமுரை 
நிறுத்தப்பட வவண்டும்.

வரையறுத்தல் அரனதது செயல்பாடுகளும் 
ெனைாக வரையறுககப்பட 
வவண்டும். எடுததுககாடடாக, 
பூஜ்ஜியம் மூைம் வகுத்தல் 
அல்ைது எதிர்்ம எண்ணுககு 
வர்கக மூைதர்த 
கணககிடு்தல் ஆகிய 
செயல்பாடுகள் ஏற்றுக 
சகாள்ள முடியா்தது ஆகும். 

செயல்்தனர்ம ஒவசவாரு கடடரளகளும் 
திைம்பட ெடத்தப்பட 
வவண்டும்.

உண்ர்மத 

்தனர்ம 
செறிமுரைகள் பிரழ 
இல்ைா்த்தாக இருகக 
வவண்டும்.

எளிர்ம  செயல்படுததுவ்தற்கு மிக 
எளி்தாக இருகக வவண்டும்.

குழப்ப்மற்ைது செறிமுரையானது 
ச்தளிவாகவும் 
குழப்ப்மற்ை்தாகவும் இருத்தல் 
வவண்டும்.அ்தன ஒவசவாரு 
படிநிரைகளும் ்மற்றும் 
அ்தனுரடய உள்ளீடுகள்/
சவளியீடுகள் ச்தளிவான்தாக 
இருகக வவண்டும் ்மற்றும் 
ஒவை ஒரு சபாருளுககு 
வழிவகுகக வவண்டும்.

செயைாககம் கிரடககும் வளஙகரள 
ரவதது செயைாகக வல்ைது.

அடகக்மானது

செறிமுரை சபாதுவான்தாக 
இருகக வவண்டும். அரனதது 
வரகயான உள்ளீடுகரளயும் 
ரகயாள்வ்தற்கு எந்த 
நிைைாகக ச்மாழிரயயும் 
்மற்றும் இயகக அர்மப்ரபயும் 
ொைா்மல் இருகக வவண்டும்.

 ொர்பற்ைது செறிமுரையானது படிநிரை 
வழிமுரைகரளக 
சகாண்டிருகக வவண்டும். 
அது எந்த நிைைாகக 
குறிமுரைரய ொைா்மல் 
இருகக வவண்டும். 

4.1.2  தெறிமுறைறை எழுதுெல்
 செறிமுரை கணினிககு ்மடடுவ்ம 

ஒடபடட்தல்ை, சபாதுவானது. நிகழ் உைக பை 

வரகயான செயல்பாடுகளுககும் இது பயனபடும். 

ச்தரிநவ்தா, ச்தரியா்மவைா ொம் அனைாட வாழ்வில் 

பை செறிமுரைகரள பினபற்றுகிவைாம். அ்தாவது, 

புத்தகப்ரபயில் புத்தகஙகரள அடுககுவது, ஒரு 

இடதர்த அரடவ்தற்காக மிகக குரைந்த தூைம் 

உள்ள பார்தரயக கண்டறிவது, அனைாட 

செயல்கரளத திடடமிடு்தல், வ்தர்வுககுத 

்தயாைாகு்தல் ்மற்றும் பை, அரனதது நிைைாகக 

ச்மாழிகளும் அடிப்பரட குறிமுரை கடடர்மப்ரப 

பகிர்கினைன எனபர்த ொம் அறிவவாம். அ்தாவது, 

நிபந்தரனகள், சுழற்சிகள் ஆகியவற்ரைப் 

பயனபடுததி செறிமுரைகரள எழு்தைாம். 
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முரையான செறிமுரை பினவரும் படம் 4.1 ல் 

காண்பிககப்படடுள்ளது. பினவரும் படம் 4.1 ல் 

காண்பிககப்படடுள்ளது.

உள்ளீடு செயல் சவளியீடு

படம் 4.1 சபாதுவான நிைல்செறிமுரை

எடுத்துக்்காட்டு

 காபி ்தயாரிககும் முரைரய 

எடுததுககாடடாக வொககுக. காபிரய 

்தயாரிப்ப்தற்கு பினவரும் சபாருள்கள் ெ்மககு 

வ்தரவப்படுகினைன. ்தண்ணீர், பால் காபிததூள், 

ெர்ககரை. இந்த சபாருள்களானது  செறிமுரையின 

உள்ளீடுகளாகும். ஒரு டம்ளர் காபி ்தயாரித்தல் 

எனபது செயல் (process) ஆகும். இ்தன சவளியீடு 

காபி ஆகும்.

்காபி ெைாரித்ெலின் தெைல்முறை (procedure) 
பின்்வருமாறு:

1. ஒரு கிண்ணததில் காபிததூரள 

எடுததுக சகாள்ளவும்

2. ்தண்ணீரை சூடாககி காபிததூள் உள்ள 

கிண்ணததில் ஊற்ைவும் 

3. அர்த வடி கடடவும்

4. பாரை சூடாககவும்

5. சூடாககப்படட பாலுடன ெர்ககரை 

்மற்றும் வடிகடடிய காபிரய ஊற்றி 

கைககவும்

6. காபிரய டம்ளரில் ஊற்றி வழஙகவும்

 இந்த வரகயான செயமுரைரய 

செறிமுரை மூைம் உருவாககைாம். எனவவ, 

செறிமுரையானது, ஒரு செயரை செய்து முடிககத 

வ்தரவயான படிப்படியான வழிமுரைகரள 

சகாண்டிருககிைது. நிைைருககு நிைரை உருவாகக 

இது உ்தவுகிைது.

பயிற்சி: ஒரு எண்ணின் ்வரக்்கம் (square) 
்கண்டுபிடித்து அென் விறைறை 

்காண்பிபபெற்்கான நிரல் தெறிமுறைறை 
எழுது்க.

நிைல் செறிமுரைரய பினவரு்மாறு காணைாம்.

படிநிரை 1 – செயரை ச்தாடஙகவும் (start the 
process)

படிநிரை 2 – x-ன ்மதிப்ரப உள்ளிடவும் (get the 
input x)

படிநிரை 3 – x- ன வர்கதர்த கணககிட, 

உள்ளிடட ்மதிப்ரப சபருககவும் அ்தாவது, 
(calculate the square by multiplying the input 
value ie., square  ← x* x)

படிநிரை 4 − சவளியீடரட அறிவிககவும் (display 
the result square)

படிநிரை 5 − நிறுதது (stop)

 செறிமுரையானது சகாடுககப்படட 

சிககலுககு தீர்வுகாண வடிவர்மககப்படுகிைது. 

ஒரு சிககைானது ஒனறிற்கு வ்மற்படட வழிகளில் 

தீர்வு காணப்படைாம். ஒரு சிககலுககு பை 

செறிமுரைகரள உருவாககைாம். ஆனால், மிகவும் 

சபாருத்த்மான ஒனரை செயல்பாடடிற்கு எடுததுக 

சகாள்ள வவண்டும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
 ்தகுதி வாய்ந்த உள்ளீடடிற்கு 
எதிர்பார்த்த சவளியீடரட சகாடுககும் 
செறிமுரைவய "நிரல் தெறிமுறை தீரவு  " 
எனப்படும்.

4.1.3. தெறிமுறைக்கும், நிரலுக்கும் உள்்ள 
வ்வறுபாடு

தெறிமுறை  நிரல்
சிககரை 

்தர்ககரீதியாக தீர்கக 

உ்தவுகிைது ்மற்றும் 

நிைலுடன 

வவறுபடடிருககைாம்.

நிைல் எனபது 

நிைைாககச்மாழியில் 

செறிமுரையின 

சவளிப்பாடாகும். 
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செயல்படுத்தப்படும் 

முரை ்மற்றும் 

வடிவர்மப்பு நுடபம் 

ஆகியவற்ரை 

சபாறுதது இ்தரன 

வரகப்படுத்தைாம்.

கடடர்மப்பு நிைல் 

அணுகுமுரை 

அல்ைது சபாருள் 

வொககு நிைைாகக 

அணுகுமுரைரய 

பயனபடுததி இ்தரன 

செயல்படுத்த முடியும்.

செறிமுரைககு 

குறிப்பிடட 

விதிமுரைகள் 

கிரடயாது ஆனால் 

சிை 

வழிகாடடு்தல்கரள 

பினபற்ை வவண்டும்.

வ்தர்நச்தடுககப்படட 

ச்மாழியில் குறிப்பிடட 

கடடரள 

அர்மப்புகரளக 

சகாண்டு நிைரை 

எழு்தைாம்.

வபாலி குறிமுரைரய 

ஒததிருககும் இர்த 

எந்த கணிப்சபாறி 

ச்மாழியில் 

வவண்டு்மானாலும் 

செயல்படுத்தைாம் 

நிைைாகக ச்மாழிககு 

மிகவும் குறிப்பிடத 

்தாகக்தாக நிைல் 

இருகக வவண்டும்.

அடடவரண 4.1 செறிமுரை Vs.நிைல்

4.1.4.  தெறிமுறை பகுபபாய்வு

 கணினி வளஙகள் வைம்புககுடபடடது. 

வெைம்  ்மற்றும் இடச்சிககல்கரள பயனபடுததுவ்தன 

மூைம் நிைல் செறிமுரையின செயல்திைன 

வரையறுககப்படுகிைது.

 ெம்பந்தப்படட பல்வவறு 

செயல்பாடுகளுரடய இயகக வெைதவ்தாடு 

செறிமுரை பகுப்பாய்வு ச்தாடர்புரடயது. ஒவசவாரு 

செயல்பாடடிற்காக செயல்படுத்தப்படும் கணினி 

கடடரளகளின எண்ணிகரக மூைம் 

செயல்பாடடின இயஙகு வெைம் 

வரையறுககப்படுகிைது.

 செறிமுரை பகுப்பாய்வு ்மற்றும் 

செயல்திைன ்மதிப்பீடுகரள இைண்டு கடடஙகளாக 

பிரிககைாம்.

1. முன்னறிபபு (Priori Estimates) 
மதிபபீடு்கள்: இது செறிமுரையின 

வகாடபாடடு செயல்திைன பகுப்பாய்வு 

ஆகும். சவளிப்புை காைணிகரள ஏற்றுக 

சகாண்டு செறிமுரையின செயல் திைன 

அளககப்படுகிைது.

2. பின்னிை (Posteriori testing) வொெறன: 
இது செயல்திைன அளவிடு்தல் ஆகும். இந்த 

பகுப்பாய்வில் உண்ர்மயான புள்ளி 

விவைஙகளான இயஙகும் வெைம் ்மற்றும் நிைல் 

செறிமுரை நிரைவவற்ை வ்தரவப்படும் இடம் 

ஆகியரவ வெகரிககப்படுகிைது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
 ஒரு செறிமுரையின பல்வவறு 
உள்ளீடடு அளவுககான வெை ்மற்றும் இட 
சிககல்களின ்மதிப்பிடுவது செறிமுரை 
பகுப்பாய்வு ஆகும்.

தெறிமுறையின் சிக்்கல்4.2

 எடுததுககாடடாக, A செறிமுரை, n 
உள்ளீடடு ்தைவின அளவாக, இருப்பின A ன 

செயல்திைரன இைண்டு முககிய காைணிகளான 

(time) வெைம் ்மற்றும் இடம் ஆகியரவ 

தீர்்மானிககிைது.

வெரம் ்காரணி  - செறிமுரைககு சபாருத்தக 

கூடிய முககிய செயல்பாடுகளின 

எண்ணிகரகரய எண்ணுவ்தன 

மூைம் வெைம் அளவிடப்படுகிைது, 

வரிரெயாககம் செறி 

முரையிலுள்ள சபாருத்தஙகளின 

எண்ணிகரக

இை்காரணி (space)  - செறிமுரைககு 

வ்தரவப்படும் மிக அதிகபடெ 

நிரனவக இடதர்த 

கணககிடுவ்தன மூைம் இது 

அளவிடப்படுகிைது. செறிமுரை 

f(n)-ன சிககைானது, அது n 
அளவிைான உள்ளீடடு ்தைரவ 

எடுததுகசகாண்டு இயஙகும் 

வெைம் ்மற்றும் நிரனவகததில் 

அ்தற்கு வ்தரவப்படும் இட 

ஒதுககீடு சபாறுத்தது.
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4.2.1  வெரசிக்்கல் (Time complexcity)

 ஒரு செறிமுரை செயரை செய்து முடிகக 

எண்ணிகரகவய செறிமுரையின வெைசிககல் 

எனப்படும்.

4.2.2. இைசிக்்கல் (space)

 ஒரு செறிமுரையின செயல்பாடு 

முடியும்வரை அ்தற்கு வ்தரவப்படும் நிரனவக 

இடவ்ம இடச்சிககல் எனப்படும். செறிமுரைககு 

வ்தரவப்படும் இடம் பினவரும் இரு கூறுகளின 

கூடடுத ச்தாரகயாகும்.

 நிறைைான பகுதி இது செறிமுரைககு 

வ்தரவயான ்தைவு ்மற்றும் ்மாறிகரள வெமிகக 

பயனபடும் கூடடு இடதர்த வரையறுககும். 

எடுததுககாடடு நிைல் செறிமுரையில் 

பயனபடுத்தப்படும் ்மாறிகள் ்மற்றும் ்மாறிலிகள்

 மாறும் பகுதி சிககலின அளவு ்மற்றும் 

சுழற்சிககு வ்தரவபடும் அரனதது ்மாறிகளின 

கூடட இடததின அளரவ சபாறுதது 'n' 
வரையறுககப்படும். எடுததுககாடடாக: எனை 

்மதிப்பின ச்தாடர் சபருககரள ்தற்சுழற்சி மூைம் 

கண்டறி்தல்.

தெறிமுறையின் 
தெைல்திைன்

4.3

 கணினி வளஙகள் எல்ரைககுடபடட்தால் 

திைம்பட அ்தரன பயனபடுத்த வவண்டும். 

செறிமுரையின செயல்திைன எனபது செறிமுரை 

பயனபடுததும் கணககீடடு (computational) 
வளஙகளின எண்ணிகரகரய வரையறுககும். 

செறிமுரையின, பகுப்பாய்வு அ்தனுரடய 

வளஙகளின பயனபாடரடத சபாருதது 

தீர்்மானிககப்படுகிைது. பல்வவறு வளஙகளின 

பயனபாடடின அடிப்பரடயில் செறிமுரையின 

செயல்திைரன அளவிட வவண்டும்.

 செறிமுரையின அதிகபடெ 

செயல்திைனுககாக ொம் வளஙகளின 

பயனபாடரடக குரைகக விரும்புகிவைம். எனினும்,  

சவவவவறு வளஙகளான வெைம் ்மற்றும் இடச்சிககல் 

ஆகியவற்ரை வெைடியாக ஒப்பிட முடியாது. 

இருப்பினும், இரவ, இைண்டும் செறிமுரையின 

செயல்திைனுககு கரு்தப்பட வவண்டும்.

4.3.1  தெைல்திைறனத் தீரமானிக்்கம் 
்வழிமுறை (Method for determining 
Efficiency)

 செறிமுரையின செயல்திைன, 

வெைதர்தயும், நிரனவக இருப்பிடதர்தயும் 

எவவாறு அது திைர்மயாகப் பயனபடுததுகிைது 

எனபர்தத சபாறுத்த்தாகும்.

 செறிமுரையின வெை செயல்திைரன 

அளவிடுவ்தற்கு பல்வவறு காைணிகள் உள்ளன. 

எடுததுககாடடாக ஒரு நிைைாகக 

ச்மாழியினஅடிப்பரடயில் நிைரை எழுதி, 

அ்தரனச் செயல்படுததி, அது இயககுவ்தற்கு 

எடுததுக சகாள்ளும் வெைதர்த அளவிடவும். 

இஙகு, அளவிடப்படும் இயஙகு வெைம் பினவரும் 

காைணிகரளப் சபாறுத்த்தாகும்:

• இயநதிைததின வவகம்

• நிைல்சபயர்ப்பி ்மற்றும் பிை கணினி 

ச்மனசபாருள் கருவிகள் 

• இயகக அர்மப்பு

• பயனபடுத்தப்படட நிைைாகக ச்மாழி

• ்தைவு ச்தாகுதி. 

 ஒரு செறிமுரை சகாடுககப்படட ஒரு 

சிககரை எவவாறு திைனுடன தீர்ககிைது 

எனபர்த கண்டறிய அ்தன இயகக வெைம் 

எவவாறு அநசெறிமுரையின இயல்ரப 

பாதிககிைது எனபர்த கண்டறிய வவண்டும். 

எனவவ, செறிமுரையின இயல்பில் ஒரு நிைலின 

செயல்திைரன தீர்்மானிககும் அடிப்பரட 

விதிகரள வகுககவவண்டும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
 செறிமுரைரய வடிவர்மககும் 
வழிமுரைவய செறிமுரை யுகதி ஆகும்.

4.3.2  இைம் வெரம் பரிமாற்ைம்
 இடம் வெைம் பரி்மாற்ைம் அல்ைது வெைம் 

நிரனவகம் பரி்மாற்ைம் எனபது குரைந்த 

வெைததில் அதிக்மான வெமிககும் இடதர்தப் 

பயனபடுததி செறிமுரைரய தீர்ககும் வழியாகும்.
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 சகாடுககப்படட நிைைாககததின 

சிககரைத தீர்ப்ப்தற்கு பை வி்த்மான 

செறிமுரைகரளப் பயனபடுத்தைாம். அதில் சிை 

செறிமுரைகள் மிகவும் வெை செயல்திைன 

உரடய்தாகவும் ்மற்றும் சிை செறிமுரைகள் மிகவும் 

இட செயல்திைன உரடய்தாகவும் இருககும்.

 வெைம் / இடம் பரி்மாற்ைம் எனபது 

ச்மதுவான நிைல் இயஙகு வெைததில் நிரனவகப் 

பயனபாடரடக குரைககும் நிரைர்மரய 

அல்ைது அதிக்மான நிரனவக பயனபாடடில் 

இயஙகு வெைதர்தக குரைககும் நிரைர்மரயக 

குறிப்ப்தாகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
 நிரனவகததில் வ்தரவப்படும் 
குரைந்த இடதர்தயும் ்மற்றும் அ்தன 
கடடரளகரள இயககுவ்தற்கு குரைந்த 
வெைதர்தயும் எடுததுகசகாண்டு 
சவளியீடடிரன சவளியிடும் செறிமுரைவய 
சகாடுககப்படட சிககரைத தீர்ககும் சிைந்த 
செறிமுரையாகும்.

4.3.3  Asymptotic   குறியீடு்கள்

 இந்த Asymptotic குறியீடுகள் வெைம் 

்மற்றும் இடச்சிககரைகரளப் பற்றிய அர்த்தமுள்ள 

கூற்றுகரளப் பயனபடுததும் ஒரு ச்மாழியாகும். 

பினவரும் மூனறு Asymptotic குறியீடுகள் 

செறிமுரையில் வெைச் சிககரைக குறிககும் 

மிகவும் பயனபடுகிைது. 

4.3.3.1  Big O

 செறிமுரையின மிக வ்மாெ்மான நிரைரய 

விவரிகக Big O சபரும்பாலும் 

பயனபடுத்தப்படுகிைது.

4.3.3.2  Big Ω

 Big Omega, Big O-வின ்தரைகீழ் ஆகும். 

Big O-asymptotic (வ்மாெ்மான நிரையில்) 
செயற்கூறின உச்ெ வைம்ரபயும், Big Omega 

அ்தன கீழ்வரைரய குறிககும் (சிைந்த நிரையில்).

4.3.3.3  Big Θ

 செறிமுரையானது கீழ் எல்ரை = வ்மல் 

எல்ரை எனனும் சிககரைக சகாண்டிருந்தால், 

உ்தாைணததிற்கு O(n log n) ்மற்றும் Ω(n log n), 
ஆகிய சிககல்கரளக சகாண்டுள்ளது என 

ரவததுக சகாள்வவாம். உண்ர்மயில் அ்தனுரடய 

சிககல்  Θ(n log n), எனபது ஆகும். இ்தனுரடய 

அர்த்தம் எனனசவனைால் செறிமுரையின 

இயஙகு வெைம் மிகச் சிைந்த நிரை ்மற்றும் மிக 

வ்மாெ்மான நிரை ஆகிய இைண்டு நிரையிலுவ்ம 

எப்சபாழுதும் n log n ஆக இருககும்.

4.3.4  சிைநெ, வமாெமான மற்றும் ெராெரி 
நிறை்களின் தெைல்திைன்

 எடுததுககாடடாக, ஒரு அணியில் 

n-்மதிப்புகள் உள்ள்தாக ரவததுக சகாள்வவாம். 

இந்த படடியலில் இருநது ஒரு குறிப்பிடட  

உறுப்ரபத வ்தட வவண்டும். செறிமுரையானது 

n-உறுப்புகரளக சகாண்ட படடியலில் இருநது 

வ்தட வவண்டிய படடியலில் உள்ள ஒவசவாரு 

உறுப்புகவளாடு வரிரெயாக ஒப்பீடு செய்து 

உருப்புகரள படடியலில் ஒவசவானைாக அ்தன 

மு்தனர்ம உறுப்ரப சகாண்டு ஒப்பிட வவண்டும்.

 இந்த எடுததுககாடடில், படடியலில் உள்ள 

மு்தல் உறுப்பு வ்தடப்படும் உறுப்வபாடு சபாருத்த்மாக 

இருந்தால் அது ்தான மிகச் சிைந்த நிரையாகும். 

இந்த நிரையின செயல்திைரன O(1) எனறு 

சவளிப்படுத்தைாம். ஏசனனில், ஒவை ஒரு 

ஒப்பீடு்தான வ்தரவப்படுகிைது.

 அர்தப்வபாை, இந்த எடுததுககாடடில், 

படடியல் முழுவ்தற்கும் செனறு வ்தடினால், அந்த 

உறுப்பு படடியலின இறுதியில் 

கண்டுபிடிககப்படடால் அல்ைது படடியலில் 

இல்ைா்மல் இருந்தால் அது்தான வ்மாெ்மான 

நிரையாகும். இந்த நிரையின செயல்திைரன  

O(n) எனறு சவளிப்படுத்தைாம். ஏசனனைால்,  n 
ஒப்பீடுகள் செய்யப்படுகினைன.

 அவ்த எடுததுககாடடுடன ச்தாடர்ந்தால் 

ெைாெரி ஒப்பீடுகளின எண்ணிகரகரயக 

கண்டுபிடிப்ப்தன மூைம் ெைாெரி நிரையின 

செயல்திைரனப் சபைைாம். இஙகு,

குரைந்தபடெ ஒப்பீடுகளின எண்ணிகரக   = 1

அதிகப்படெ ஒப்பீடுகளின எண்ணிகரக  = n
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கண்டுபிடிககப்படா்த உறுப்பின அதிகபடெ 

ஒப்பீடுகளின எண்ணிகரக = n

எனவவ, ெைாெரி ஒப்பீடுகளின எண்ணிகரக  = (n 
+ 1)/2 

 ஆரகயால், ெைாெரி நிரையின 

செயல்திைரன O(n) எனறு சவளிப்படுத்தைாம். 

வெைல் முறை்களுக்்கான 
தெறிமுறை

4.4

4.4.1  ்வரிறெமுறைத் வெைல்
 வரிரெமுரைத வ்தடல் அல்ைது ச்தாடர் 

வ்தடல் படடியலில் விரும்பும் உறுப்ரபக 

கண்டுபிடிககும் வரை அல்ைது படடியல் முடியும் 

வரை வரிரெயிலுள்ள ஒவசவாரு உறுப்புகரளயும் 

ெரிபார்தது, குறிப்பிடட ்மதிப்ரபப் படடியலில் 

கண்டுபிடிககும் வழிமுரையாகும். படடியரை 

வரிரெப்படுத்த வவண்டிய வ்தரவ இல்ரை.

வபாலி குறிமுறை
1. for ்மடககிரனப் பயனபடுததி அணியில் 

பயணித்தல்.

2. ஒவசவாரு சுழற்சியிலும், இைககு ்மதிப்ரப 

்தற்வபார்தய ்மதிப்புடன ஒப்பிடவும்.

o ்மதிப்புகள் சபாருத்த்மாக இருந்தால் 

அணியின ்தற்வபார்தய 

சுடசடண்ரணத திருப்பி அனுப்பும். 

o ்மதிப்புகள் சபாருந்தாவிடடால் அணியில் 

அடுததுள்ள உறுப்புககு செனறு விடும்.

3. சபாருத்தம் எதுவும் இல்ரைசயனைால்,  -1 
்மதிப்ரபத திருப்பி அனுப்பும்.

 கீவழ சகாடுககப்படடுள்ள அணியில் 25 
எனை எண்ரணத வ்தடுவ்தற்கு, வரிரெமுரைத 

வ்தடைானது படிப்படியாக ச்தாடர் வரிரெயில் 

சகாடுககப்படட அணியின மு்தல் உறுப்பிலிருநது 

வ்தடரைத ச்தாடஙகும். வ்தடப்படும் உறுப்பு 

கண்டுப்பிடிககப்படடால் அந்த சுடசடண் திரும்ப 

அனுப்பப்படும். இல்ரைசயனில், அணியின இறுதி 

சுடசடண் வரை வ்தடல் ச்தாடரும். இந்த 

எடுததுககாடடில், எண் 25 சுடசடண் 3-ல் 

காணப்படுகிைது.

அணியின 
சுடடு

0 1 2 3 4

்மதிப்புகள் 10 12 20 25 30

Input: values[] = {5, 34, 65, 12, 77, 35}
target = 77
Output: 4
எடுத்துக்்காட்டு 2:
Input: values[] = {101, 392, 1, 54, 32, 22, 90, 93}
target = 200
Output: -1 (not found)

எடுத்துக்்காட்டு 1: 

4.4.3. இருமத் வெைல்

 இரு்மத வ்தடரை பாதி இரடசவளித வ்தடல் செறிமுரை எனறும் அரழககைாம். வரிரெப்படுத்தப்படட 

அணிககுள் இைககு ்மதிப்பின இருப்பிடதர்தக கண்டுபிடிககிைது. பிரிதது-ரகப்பற்று்தல் செறிமுரைரயப் 

வபால் இரு்மத வ்தடரைச் செய்து ்மடகரக வெைததில் நிரைவவற்ைப்படும்.
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இருமத் வெைலுக்்கான வபாலி குறிமுறை
1. ர்மய உறுப்பிலிருநது ச்தாடஙகவும் :

o இைககு ்மதிப்பும் அணியின ர்மய 

உறுப்பும் நிகர் எனில் (i.e. அ்தாவது, ர்மய 

இைககு = உறுப்புகளின எண்ணிகரக 
/2) ர்மய உறுப்பின சுடசடண்ரணத 

திருப்பி அனுப்பும்.

o நிகரில்ரை எனைால், ர்மய உறுப்ரப 

்மதிப்வபாடு ஒப்பிடவும்,

o ர்மய சுடசடண்ணிலுள்ள எண் இைககு 

்மதிப்ரப விட சபரியது எனில், ர்மய 

சுடசடண்ணிற்கு வைப்புைம் உள்ள 

உறுப்புகரளத வ்தர்நச்தடுதது படிநிரை 

-1லிருநது ச்தாடஙகவும்.

o ர்மய சுடசடண்ணிலுள்ள எண் இைககு 

்மதிப்ரப விட சிறியது எனில் ர்மய 

சுடசடண்ணிற்கு இடப்புைம் உள்ள 

உறுப்புகரளத வ்தர்நச்தடுதது படிநிரை -1 
லிருநது ச்தாடஙகவும்.

2. சபாருத்த்மான வ்தடல் 

கண்டுபிடிககப்படடால், சபாருநதிய 

உறுப்பின சுடசடண்ரணத திருப்பி 

அனுப்பும்.

3. சபாருத்தம் இல்ரைசயனில், -1 எனை 

்மதிப்ரபத திருப்பி அனுப்பும் அல்ைது வ்தடல் 

நிரைவவற்ைப்படவில்ரை எனை ்தகவரை 

அறிவிககவும்.

இருமத் வெைல் இைஙகும் வ்காட்பாடு்கள்

 இரு்மதவ்தடலில் பயனபடும் அணி 

வரிரெயாககம் செய்யப்படட அணியாகயிருகக 

வவண்டும். இரு்மத வ்தடரைப் பயனபடுததி ்மதிப்பு 
60-ன இருப்பிடதர்தத வ்தடுவ்தாக 

எடுததுகசகாள்வவாம்.

10  20 30 40 50 60 70 80 90 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 மு்தலில் ொம் அணியின ர்மய உறுப்ரப 
mid = low + (high - low) / 2 எனை வாய்ப்பாடரடப் 

பயனபடுததித தீர்்மானிகக வவண்டும்.

 இஙகு, 0 + (9 - 0 ) / 2 = 4 (4.5 யின முழு 

்மதிப்பு எடுததுகசகாள்ளவும்). அ்தனால் அணியின 

ர்மயம் 4 ஆகும்.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 இப்சபாழுது ொம் 4-ம் சுடசடண் 

இருப்பிடததில் வெமிககப்படட ்மதிப்வபாடு 

வ்தடப்படும் ்மதிப்ரப (அ்தாவது, 60) ஒப்பிடு 

செய்வவாம். 4-ம் சுடசடண் இருப்பிடததில் உள்ள 

்மதிப்பான 50 எனபது, இது வ்தடப்படும் ்மதிப்பு 

கிரடயாது. வ்தடப்படும் ்மதிப்பானது 50-விட 

அதிக்மாக இருப்ப்தால்

10 20 30 40 50 60 70 80 90 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 low ்மதிப்ரப m + 1 என ்மாற்றி புதிய mid 
்மதிப்ரப ்மறுபடியும் கண்டுபிடிகக வவண்டும்.

low = mid + 1

mid = low + (high - low) / 2

 இப்சபாழுது ெ்மது  mid ்மதிப்பு  7 ஆகும். 

ொம் இருப்பிடம் 7-ல் வெமிககப்படட ்மதிப்ரப 

இைககு ்மதிப்வபாடு (அ்தாவது 60) ஒப்பிடுவவாம்.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 இருப்பிடம் 7ல் வெமிககப்படட ்மதிப்பு 

வ்தடப்படும் ்மதிப்பு கிரடயாது. ்மாைாக, ொம் 

வ்தடுவர்த விட அதிக்மான ்மதிப்பாக இருககிைது. 

எனவவ, வ்தடப்படும் ்மதிப்பு இந்த இருப்பிடதர்த 

விட குரைவான பகுதியில் இருகக வவண்டும்.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 எனவவ, ொம் mid ்மதிப்ரபத திரும்பவும் 

கணககீடு செய்ய வவண்டும்.

high = mid -1
mid = low + (high - low)/2
 ்தற்சபாழுது mid்மதிப்பு  5 ஆகும்.
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ொம் இருப்பிடம் 5-ல் உள்ள வெமிககப்படட 

்மதிப்ரப இைககு ்மதிப்வபாடு ஒப்பீடு செய்வவாம். 

இது ஒரு ெரியான சபாருத்த்மாகும்.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 99
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 இைககு ்மதிப்பு 60, இருப்பிடம் 5-ல் 

வெமிககப்படடுள்ளது எனை ொம் முடிவு 

செய்கிவைாம். எடுததுககாடடாக, இைககு ்மதிப்பு 
95 எனில், இந்த செயல்முரை -1 எனை ்மதிப்ரபத 

திருப்பி அனுப்பும்.

்வரிறெைாக்்க முறை்கள்4.5

4.5.1 குமிழி ்வரிறெைாக்்க தெறிமுறை 
(Bubble Sort Algorithm)

 குமிழி வரிரெயாககம் ஒரு எளிர்மயான 

வரிரெயாகக செறிமுரை ஆகும். வரிரெப் 

படுத்தப்படட படடியலின படிநிரைகரள மீண்டும் 

மீண்டும் செய்து, ஒவசவாரு வ�ாடி அருகிலுள்ள 

உருப்படிகரள ஒப்பீடு செய்து, வரிரெயாககம் 

செய்யப்படா்த வரிரெ எனில் அவற்ரை இட்மாற்ைம் 

செய்யும். இட்மாற்ைம் வ்தரவப்படும் வரை அரவ 

மீண்டும் மீண்டும் படடியலிடப்படும். இது படடியல் 

வரிரெயாககம்  செய்யப்படடுள்ளது எனபர்தக 

குறிககும். இந்த ஒப்பீடடு வரிரெயாககம்  

செறிமுரையில் படடியலின வ்மல் பகுதியில் 

குமிழிரயப் வபால் சிறிய உறுப்புகரள அர்மககும் 

முரையினால் இ்தற்கு இந்த சபயரிடப்படடது. 

இந்த செறிமுரை எளிர்மயான்தாக இருந்த 

வபாதிலும், இது மிகவும் ச்மதுவானது ்மற்றும் 

செருகும் வரிரெயாககதவ்தாடு (insertion sort) 

ஒப்பீடு செய்யும் வபாது இது ொததிய்மற்ை்தாகும்.

 n உறுப்புகரள சகாண்ட அணிரய 

கருதிகசகாள்ளவும் இட்மாற்ை செயல்முரை  (swap 
function) ்மதிப்புகரள இட்மாற்ைம் செய்யும்

வபாலி குறிமுறை

1. மு்தல் உறுப்புடன (சுடசடண் = 0), அணியின 

்தற்வபார்தய உறுப்வபாடு அடுத்த உறுப்ரப 

ஒப்பீடு செய்யவும்.

2. ்தற்வபார்தய உறுப்பு அடுத்த உறுப்ரப விட 

அதிகம் எனில், அவற்ரை இட்மாற்ைம் 

செய்யவும்.

3. ்தற்வபார்தய உறுப்பு அடுத்த உறுப்ரப விட 

சிறியது எனில், அடுத்த உறுப்பிற்கு 

செல்ைவும் மீண்டும் படிநிரை -1லிருநது 

ச்தாடஙகவும்.

 {15, 11, 16, 12, 14, 13} ்மதிப்புகவளாடு 

கூடிய அணிரய எடுததுக சகாள்வவாம்.

 கீவழ குமிழி வரிரெயாககம் 

சகாடுககப்படட அணிரய எவவாறு வரிரெயாககம் 

செய்கிைது எனப்தற்கான விளககப்படம் கீவழ 

சகாடுககப்படடுள்ளது.
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15 11 16 12 14 13

16 12 14 1315 11

11 15 14 1316 12

11 15 12 14 16 13

11 15 12 14 13 16

11 15 1316 1412

15>11
இட்மாற்ைம் செய்க

15>16
இட்மாற்ைம் செய்க

16>12
 இட்மாற்ைம் ்தவிர்கக

16>14
இட்மாற்ைம் செய்க

16>13
இட்மாற்ைம் செய்க

 எனவவ, வ்மவை குறிப்பிடப்படடுள்ளர்த 

மு்தல் சுழற்சி பட்மாகும். இவ்தவபால், எல்ைா 

சுழற்சி செய்யப்படும். இறுதி சுழற்சிககு பிைகு 

வரிரெயாககம் செய்யப்படட அணிரய சகாடுககும். 

அந்த அணி இவவாறு இருககும்.

 அர்தப்வபாைவவ, இைண்டாவது 

சுழற்சிககுப்பிைகு 15 எனை ்மதிப்பு இைண்டாவது 

இறுதி சுடசடண்ணில் இருததி ரவககப்படும். 

இப்படியாக பிை ்மதிப்புகளுககும் செய்யப்படும்.

11 12 13 14 15 16

4.5.2  வெரநதெடுபபு ்வரிறெைாக்்கம் 
(Selection Sort)

 படடியலில் ஒவசவாரு முரையும் நுரழயும் 

வபாது ஒவை ஒரு இட்மாற்ைம் ்மடடுவ்ம இருப்ப்தால், 

இது குமிழி வரிரெயாககதர்த விட 

வ்மம்படட்தாகும். வ்தர்நச்தடுப்பு வரிரெயாகக- 

-்மானது கருததுருவின படி மிகவும் எளிர்மயான 

வரிரெயாகக செறிமுரையாகும். இந்த செறிமுரை, 

மு்தலில் மிகச்சிறிய உறுப்ரப அணியில் 

கண்டுப்பிடிதது அ்தரன மு்தல் இருப்பிடததிலுள்ள 

உறுப்பில் இட்மாற்ைம் செய்யும். இர்தப்வபானவை 

அணியிலுள்ள அரனதது உறுப்புகரளயும் 

வரிரெப்படுத்தப்படும் வரை இட்மாற்ை்மானது 

ெரடசபறும்.

 அடுத்த மிகச்சிறிய உறுப்ரபத 

வ்தர்நச்தடுதது, அ்தரன ெரியான இடததில் 

இட்மாற்ைம் செய்வர்த மீண்டும் மீண்டும் இந்த 

செறிமுரை செய்வ்தால் இ்தரன வ்தர்நச்தடுப்பு 

வரிரெயாககம் என அரழககப்படுகிைது.

வபாலி குறிமுறை
1. மு்தல் உறுப்பில் ச்தாடஙகி அணியில் உள்ள 

மிகச் சிறிய உறுப்ரபத வ்தடி, மு்தல் 

இடததில் உள்ள உறுப்வபாடு இட்மாற்ைம் 

செய்ய வவண்டும். (அணியின சுடடு எண் 

0-ல்)
2. பிைகு இைண்டாவது இடததிற்கு செனறு, 

துரண அணியில் உள்ள மிகச் சிறிய 

உறுப்ரப சுடசடண் 1-லிருநது இறுதி 

சுடசடண் வரை வ்தட வவண்டும்.

3. சகாடுககப்படட அணியில் இைண்டாவது 

இடததில் படிநிரை 2-ல் கண்டறிந்த 

உறுப்ரப இட்மாற்ைம் செய்க இட்மாற்ைம் 

அல்ைது இது துரண அணியின மு்தல் 

இடததில் இருககும்.
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 மு்தல் சுற்றில், மிகச் சிறிய எண் 11 ஆகும். 

எனவவ, அது மு்தல் இடததில் இருததி 

ரவககப்படுகிைது.

 மு்தல் உறுப்ரபத ்தவிர்தது, மீ்தமுள்ள 

உறுப்புகளில் இருநது அடுத்த மிகச் சிறிய 

உறுப்ரபத வ்தட வவண்டும். 13 ்தான அடுத்த 

மிகச்சிறிய எண் ஆ்தைால் அர்த இைண்டாம் 

இடததில் இருததி ரவககப்படுகிைது. பிைகு 11 
்மற்றும் 13-ரயத ்தவிர்தது (ஏசனனில் அரவ 

ெரியான இடததில் உள்ளன) மீ்தமுள்ள 

உறுப்புகளிலிருநது அடுத்த மிகச்சிறிய எண்ரணத 

மூனைாம் இடததில் இருததி ரவககப்படுகிைது. 

இவவாறு அணியானது வரிரெப்படுத்தப்படும் வரை 

மீண்டும் மீண்டும் இச்செயல் ெரடசபறும்.

4.5.3 தெருகும் ்வரிறெைாக்்கம் (Inserction 
sort)

 எளிர்மயான வரிரெயாகக செறி 

முரையான இது செறிமுரையின முடிவில் 

இறுதியாக வரிரெயாககம் செய்யப்படட 

அணியிரன அர்மககும். இது அணியின 

கீழ்பகுதியில் வரிரெயாககம் செய்யப்படட 

துரணப் படடியரை எப்சபாழுதும் 

அர்மததுசகாள்ளும்.

வபாலிக் குறிமுறை
படி நிரை 1 − மு்தல் உறுப்பாக இருந்தால், அது 

ஏற்கனவவ வரிரெயாககம் செய்யப்படடது.

படி நிரை  2 − அடுத்த உறுப்பிரனத வ்தர்வு செய்ய 

வவண்டும்.

படிநிரை 3 − வரிரெப்படுத்தப்படட 

துரணப்படடியலுள்ள உறுப்புகவளாடு 

ஒப்பீடு செய்ய வவண்டும்.

படிநிரை 4 − வரிரெப்படுத்தப்படட 

துரணப்படடியலிலுள்ள அரனதது 

உறுப்புகளும் வரிரெப்படுத்தப்பட வவண்டிய 

்மதிப்ரப விட சபரிய ்மதிப்பாக இருந்தால் 

அ்தரன இட்மாற்ைம் செய்ய வவண்டும்.

படி நிரை  5 − ்மதிப்ரபச் செருகு்தல் வவண்டும்.

படி நிரை  6 -  படடியல் வரிரெபடுத்தப்படும் வரை 

இச்செயரை மீண்டும் மீண்டும் செய்ய 

வவண்டும். 

4. அணி வரிரெயாககம் செய்யப்படும் வரை, இர்த மீண்டும் மீண்டும் செய்்தல் வவண்டும்.

{13, 16, 11, 18, 14, 15} ்மதிப்புகரளக சகாண்ட ஒரு அணிரய எடுததுகசகாள்வவாம்.

 வ்தர்நச்தடுப்பு வரிரெயாககம் சகாடுககப்படட அணிரய எவவாறு வரிரெயாககம் செய்கிைது 

எனப்தற்கான விளககப்படம் கீவழ சகாடுககப்படடுள்ளது. 

ச்தாடகக 
அணி

13

11

16

18

14

15

மு்தல்
 படிநிரைககு 

பிைகு

ஐந்தாம் 
படிநிரைககு 

பிைகு

இைண்டாம் 
படிநிரைககு 

பிைகு

14

13

11

18

15

16

மூனைாம் 
படிநிரைககு 

பிைகு

13

18

16

15

14

11

ொனகாம் 
படிநிரைககு 

பிைகு

13

15

14

11

18

16

13

16

18

14

15

11

13

15

18

14

11

16
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42 43 செறிமுரையின யுகதிகள்

44 16 83 07 67 21 34 45 10

16 44 83 07 67 21 34 45 10

16 44 83 07 67 21 34 45 10

07 16 44 83 67 21 34 45 10

07 16 44 67 83 21 34 45 10

07 16 21 44 67 83 34 45 10

07 16 21 34 44 67 83 45 10

07 16 21 34 44 45 67 83 10

07 10 16 21 34 44 45 67 83

Assume 44 is a sorted
list of 1 item

inserted 16

inserted 83
inserted 07
inserted 67

inserted 21
inserted 34

inserted 45

inserted 10

 வ்மவை சகாடுககப்படடுள்ள படடியலின 

்மதிப்புகரளச் செருகும் வரிரெயாககம் செறிமுரை 

மூைம் வரிரெயாககம் செய்யப்படடது.

07 10 16 21 34 44 45 67 83

இைஙகு நிரைாக்்கம்4.6.

 இயஙகு நிைைாககம் எனபது ஒரு 

சிககலுககு தீர்வுகான வரிரெயான முடிவுகளின 

மூைம் செயல்படுத்தப்படும் செறிமுரை வடிவ 

முரையாகும்.

 இயஙகு நிைைாகக அணுகுமுரை 

சகாடுககப்படட சிககரை சிறிய சிககல்களாகப் 

பிரிப்பதில் பிரிதது ரகப்பற்று்தல் முரை சிககரை 

சிறு - சிறு சிககைாக பிரிதது செயல்படுததுவ்தாகும்.

 இயஙகு நிைைாககதர்த எஙகு சிககல்கள் 

உள்ளவ்தா அஙகு பயனபடுத்தைாம். சிககல்கரள 

ஒவை ்மாதிரியான துரண சிககல்களாக 

பிரிப்ப்தனால், அ்தன மூைம் கிரடககும் தீர்ரவ 

மீண்டும் பயனபடுத்தைாம். சபரும்பாலும், இந்த 

செறிமுரைகள் உகந்த தீர்வாகப் 

பயனபடுத்தப்படுகிைது. ரகயில் உள்ள துரண 

சிககல் தீர்ப்ப்தற்கு முன இந்த செயல்முரையானது 

ஏற்கனவவ தீர்வு காணப்படட துரண சிககல்களின 

முடிவுகரள ஆைாய முயற்சிககும். மிகச் சிைந்த 

தீர்ரவ அரடவ்தற்கு துரண சிககல்களின 

தீர்வுகரள ஒனறிரணத்தல் வவண்டும்.

இைஙகு நிரைாக்்கத்தின் படிநிறை்கள்

• சிககல்கரள சிறிய ஒனவைாடு ஒனறிரணந்த 

துரண சிககல்களாகப் பிரிகக வவண்டும்.

• சிறிய துரண சிககல்களின உகந்த தீர்ரவப் 

பயனபடுததி, சிககலின உகந்த தீர்ரவ 

அரடய வவண்டும்.

• இயஙகு நிைைாககம் நிரனவிருத்தரை 
(Memoization) பயனபடுததுகிைது.

 நிரனவிருத்தல் எனபது ஒரு உகந்த 
யுகதி ஆகும். ஒவை ்மாதிரியான உள்ளீடு 
மீண்டும் சகாடுககப்படும் வபாது, மிக உயர்ந்த 
செயற்கூறு அரழப்புகளின முடிவுகரள 
வெமிதது ்தற்காலிக வெமிப்பு முடிவுகரள 
திருப்பி அனுப்பி, கணினி நிைல்கரள 
வவகப்படுததுவ்தற்கு மு்தனர்மயாகப் 
பயனபடுகிைது.

குறிபபு

14.6.1 றபவபானாசி ்வரிறெ (Fibonacci 
Series) – ஓர எடுத்துக்்காட்டு

 ரபவபானாசி வரிரெயானது முநர்தய 

இைண்டு எண்கரள கூடடி அடுத்தடுத்த எண்கரள 

உருவாககும். ரபவபானாசி வரிரெ Fib0  ்மற்றும் 

Fib1 ஆகிய இைண்டு எண்களுடன ச்தாடஙகும். 
Fib0  ்மற்றும் Fib1 ச்தாடகக ்மதிப்பு 0,1 
எடுததுகசகாள்வவாம்.
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பின்்வரும் நிபநெறன்கற்ள றபவபானாசி ்வரிறெ நிறைவ்வற்றும்:

Fibn = Fibn-1 + Fibn-2

n-ன ்மதிப்பு 8 ஆக உள்ளவபாது ரபவனசனாசி வரிரெ இவவாறு வ்தானறும்.

Fib8 = 0 1 1 2 3 5 8 13

4.6.3  றபவபானாசி சுழற்சி தெறிமுறை (Fibonacci) - இைஙகு நிரைாக்்க முறையில் இைக்கு 
நிரைாக்்க முறையில்

 மு்தலில் ொம், ரபவபானாசி வரிரெககு சுழற்சி செறிமுரைரய வரையறுகக முயற்சி செய்யைாம்.

f0=0, f1 =1 என ச்தாடகக ்மதிப்பிருத்தல் வவண்டும்

படிநிரை-1: Print the initial values of  Fibonacci  f0 and f1

படிநிரை-2:  fib ← f0 + f1 என ்மதிப்பிருத்தல் வவண்டும்

படிநிரை-3: ்மதிப்பிருத்தல் f0← f1, f1← fib

படிநிரை-4: ரபவபானாசியின அடுத்த ்மதிப்ரப  fib காண்பிககவும்

படிநிரை-5:  குறிப்பிடட வரிரெ உருவாகும் படிநிரை-2 வரை திரும்பச் செய்்தல்

உள்ளீடு n = 10

10 இைகக வரை ரபவபானாசி செறிமுரை கீவழ சகாடுககப்படடுள்ளது:

றபவபானாசி ்வரிறெ  : 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

• செறிமுரை எனபது குறிப்பிடட செயரை முடிப்ப்தற்கான வரையறுககப்படட கடடரளகளின 
ச்தாகுதியாகும். 

• செறிமுரையாளர் எனபவர் செறிமுரை எழுதுவதில் திைர்மயானவர் எல்ரையுற்ைது (finiteness) – 
செறிமுரை வரையறுககப்படட படிநிரைகளின எண்ணிகரகககுப் பிைகு நிறுத்தப்படட வவண்டும் 
எனபர்த வரையறுககிைது.

• நிைல் எனபது நிைைாகக ச்மாழியில் செறிமுரைரய சவளிப்படுதது்தல் ஆகும். 

• செறிமுரை ஆய்வு (algorithm analysis) எனபது செறிமுரையின வெை ்மதிப்பீடு ்மற்றும் இட 
சிககல்கரள ்மாறுபடட உள்ளீடடு அளவுகளுககு வரையறுப்ப்தாகும்.

• இடச்சிககல் எனபது செறிமுரைககுத வ்தரவப்படும் இடததின அளவீடு ஆகும்.

• வ்மல் எல்ரை எனபது செறிமுரையின மிகவும் வ்மாெ்மான தீர்வு ஆகும்.

• கீழ்எல்ரை (lower bound)  எனபது சகாடுககப்படடுள்ள சிககலுககான வகாடபாடடளவில் மிகச் 
சிைந்த தீர்வு ஆகும். 

• செறிமுரை எடுததுகசகாள்ளும் படிநிரைகளின எண்ணிகரகயின மூைம் செறிமுரையின 
வெைச்சிககல் அளவிடப்படுகிைது.

நிறனவில் த்காள்்க
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மதிபபீடு

பகுதி-அ

ெரிைான விறைறைத் வெரநதெடுக்்கவும்: (1 மதிபதபண்)

1.  எந்த சொல் சபர்ஷிய கணி்தவ்மர்த அபு �ாஃபர் முக்மது இபின-ஐமுொ அல் சகௌவாரிஸ்மி சபயரில் 

இருநது வந்தது?

(அ) Flowchart (ஆ) Flow (இ) Algorithm (ஈ) Syntax

2.  பினவரும் வரிரெயாகக செறிமுரையில், எந்த செறிமுரைககு குரைந்த எண்ணிகரகயிைான 

இட்மாற்ைம் வ்தரவப்படும்?

(அ) குமிழி (ஆ) விரைவு (இ) ஒனறிரணந்த (ஈ) வ்தர்நச்தடுப்பு

3.  செறிமுரையின செயல்திைரன அளவிட இைண்டு முககிய அளவீடுகள் எரவ?

(அ) செயலி ்மற்றும் நிரனவகம் (ஆ) சிககல் ்மற்றும் சகாள்ளளவு

(இ) வெைம் ்மற்றும் இடம் (ஈ) ்தைவு ்மற்றும் இடம்

• செறிமுரையின செயல்திைன எனபது செறிமுரையின ஒரு பண்பாகும். செறிமுரை பயனபடுததும் 
கணககீடடு வளஙகளின எண்ணிகரகவயாடு ச்தாடர்புரடயது.

• செறிமுரையுகதி எனபது செறிமுரைரய வடிவர்மககும் முரையாகும். 

• நிரனவிட வெைம் அல்ைது வெைம் நிரனவிட பரி்மாற்ைம் எனபது சிககரைத தீர்ககும் அல்ைது 
குரைந்த வெைததில் அதிக வெமிப்பு இடதர்த அல்ைது நிரனவிடதர்த கணககீடு செய்யும் முரை 
ஆகும். 

• Asymptotic குறியீடுகளானது வெைம் ்மற்றும் இடச்சிககலுககான அர்த்தமுள்ள கூற்றுகரளப் 
பயனபடுததும் ச்மாழியாகும்.

• வரிரெமுரை வ்தடல் அல்ைது ச்தாடர் வ்தடல் எனபது படடியலில் ஒரு குறிப்பிடட ்மதிப்ரப 
கண்டுபிடிதது, வரிரெயிலுள்ள ஒவசவாரு உைப்ரபயும் வொதிதது, வவண்டிய உறுப்ரபக 
கண்டுப்பிடிககும் வரை வ்தடும் முரையாகும்.

• இரு்ம வ்தடல் செறிமுரையானது பிரிதது ரகப்பற்று்தல் வ்தடரைப் வபாை இைககு ்மதிப்பின 
இருப்பிடதர்தக கண்டுபிடிககிைது.

• குமிழி வரிரெயாகக்மானது எளிய வரிரெயாகக செறிமுரையாகும். வரிரெப்படுத்தப்படா்த 
வரிரெயாக இருத்தல் மீண்டும் மீண்டும் அடுத்தடுத்த உறுப்புகரள இட்மாற்ைம் செய்யும். 

• வ்தர்நச்தடுப்பு வரிரெயாககம் குமிழி வரிரெயாககதர்தவிட வ்மம்படட்தாகும். படடியலில் ஒவசவாரு 
முரை நுரழயும் வபாதும் ஒவை ஒரு இட்மாற்ைம் ெரடசபறும்.

• ஒனறிரணத்தல் வரிரெயாககம் மு்தலில் அணியிலுள்ள ்மதிப்புகரள ெரிபாதியாக பிரிதது 
அரனதர்தயும் வரிரெயாககப்படட அணியாக ஒனறிரணககிைது.

• இயஙகு நிைைாகக்மானது சிககரைத தீர்தது சிறிய துரண சிககல்களாக பிரிதது அ்தனபிைகு 
மீண்டும் அர்த பயனபடததுவ்தற்கு பயனபடுகிைது.

நிறனவில் த்காள்்க
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4.  வரிரெமுரை வ்தடல் செறிமுரையின சிககல்்தனர்ம எது?

(அ) O(n) (ஆ) O(log n) (இ) O(n2) (ஈ) O(n log n)

5.  பினவரும் வரிரெயாகக செறிமுரையில் எது மிகவும் குரைவான வ்மாெ்மான சிககல் ்தனர்மரய 

உரடயது?

(அ) குமிழி (ஆ) விரைவு (இ) ஒனறிரணந்த (ஈ) வ்தர்நச்தடுப்பு

6.  பினவருவனவற்றுள் எது நிரையான வரிரெயாகக செறிமுரை அல்ை?

(அ) செருகு்தல் (ஆ) வ்தர்நச்தடுப்பு (இ) குமிழி (ஈ) ஒனறிரணந்த

7.  குமிழி வரிரெயாககததின மிகச் சிைந்த நிரையில் அ்தன வெை சிககல்்தனர்ம

(அ) θ (n) (ஆ) θ (nlogn) (இ) θ (n2)  (ஈ) θ (n(logn) 2)

8.  Θ எனை குறியீடு asymptotic ்மதிப்பீடடில் எர்தக குறிககிைது? 

(அ) அடிப்ரபரட நிரை (ஆ) மி்த்மான நிரை (இ) வ்மாெ்மான நிரை  (ஈ) NULL நிரை

9.  ஒரு சிககல் துரணச் சிககல்களாக பிரிதது அ்தரன பை முரை பயனபடுததினால், அந்த சிககல் எந்த 

பண்ரப சபறும்?

(அ) ஒனவைாடு ஒனறிரணந்த துரணச்சிககல் (ஆ) உகந்த துரண கடடர்மப்பு

(இ) நிரனவிருத்தல் (ஈ) சபாைார்ம

10.  இயஙகு நிைைாககததில், ஏற்கனவவ கணககீடு செய்்த ்மதிப்புகரள வெமிககு யுகதிரய இவவாறு 

அரழககைாம்.

(அ) ்மதிப்ரப வெமிககும் பண்பு (ஆ) ்மதிப்ரப வெகரிககும் பண்பு 

(இ) நிரனவிருத்தல் (ஈ) படமிடல்

பகுதி-ஆ

அறனத்து வினாக்்களுக்கும் விறைைளி (2 மதிபதபண்)

1. செறிமுரை எனைால் எனன?

2. வபாலிக குறிமுரை வரையரை.

3. செறிமுரையாளர் எனபவர் யார்?

4. வரிரெயாககம் எனைால் எனன?

5. வ்தடல் எனைால் எனன? அ்தன வரககரள எழுதுக.
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பகுதி-இ

அறனத்து வினாக்்களுக்கும் விறைைளி (3 மதிபதபண்)

1. செறிமுரையின பண்பியல்புகரளப் படடியலிடுக.

2. சிககல்்தனர்ம ்மற்றும் வரககரளப் பற்றி விவாதிகக.

3. இடம் ்மற்றும் இடசிககல்களின மீது ்தாககதர்த ஏற்படுததும் காைணிகள் யாரவ?

4. Asymptotic குறியீடு-குறிப்பு வரைக.

5. இயஙகு நிைைாககதர்தப் பற்றி  நீவிர் அறிவின யாரவ?

பகுதி ஈ

அறனத்து வினாக்்களுக்கும் விறைைளி (5 மதிபதபண்)

1. செறிமுரையின பண்பியல்புகரள விவரி.

2. வரிரெமுரை வ்தடல் செறிமுரைரய விவாதிககவும்.

3. இரு்மத வ்தடல் எனைால் எனன? எடுததுககாடடுடன விளககுக.

4. குமிழி வரிரெயாகக செறிமுரைரய எடுததுககாடடுடன விளககுக.

5. இயஙகு நிைைாககததின கருததுருரவ சபாருத்த்மான எடுததுககாடடுடன விளககவும்.

Reference Books

1. Fundamentals Computer Algorithms, Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Sanguthevar, Rajasekaran, 
Second Edition, University press (India) Limited, 2013.

2. Design and Analysis of Algorithms, S. Sridhar, Oxford University Press, 2015

Web References

www.wickipedia.org

1. உனது வகுப்பு ்மாணவர்களின ்தைநிரைரய காைாண்டுத வ்தர்வின ்மதிப்சபண்களின 
அடிப்பரடயில் அரனதது நிபந்தரனகரளயும் நிரைவவற்றும் வரகயில் செறிமுரைரய 

உருவாககவும்.
2. உனது வகுப்பின ்மாணவர்களின உயைதர்த ்மாணவனின உயைம் ்மற்றும் ்மாணவியின உயைம் 
எனறு பிரிககப்படட பின அவற்ரை ஏறுவரிரெயில் வரிரெயாககம் செய்யப்படட ஒவை படடியைாக 
ஒனறிரணககவும்.

மாண்வர்கள் தெைல்பாடு
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 ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மனதில் 

ஏற்்பட்டுள்்ள வினா இதுவவ.

 ஒரு புதியவர கூட ப்பத்ான் நிரபை மி்க 

எளி்ா்க ்படிததுப் புரிந்து க்காள்ளும் வப்கயில் 

இந்்புத்்கம் வடிவபமக்கப்்பட்டுள்்ளது.
நற்சான்றுகள்
• கூகுள் இன்க நிறுவனததின் Search quality  

துபையின் இயககுனராகிய “பீட்டர்ாரவிக” 
என்்பவர ப்பத்ாபனப் ்பற்றி பின்வருமாறு 

சான்ைளிககிைார. “கூகுள் அபமப்பின் ஆரம்்பம் 

மு்வை அ்ன் உருவாக்கம் மற்றும் 

வ்ளரச்சியில் ப்பத்ான் க்பரும் ்பங்கு 

வகிககிைது. இன்று ்பை கூகுள் க்பாறியா்ளர்கள் 

ப்பத்ாபனப் ்பயன்்படுததுகிைார்கள். வமலும், 

ப்பத்ான் கமாழியில், ்குதி வாயந்் ்பை 

க்பாறியா்ளர்கப்ள எதிரப்்பாரககிவைாம்”. 
• Youtube நிறுவனததின் கமன்க்பாருள் 

வடிவபமப்்பா்ளர, “குயாங் வடா” 
ப்பத்ாபனப் ்பற்றி பின்வருமாறு 

சான்ைளிககிைார. “எங்்க்ளது வபைத்்ளததில் 

ப்பத்ான் மி்க வவ்கமா்கச் கசயல்்படுகிைது. 

மி்கக குபைவான வ்ரததில், குபைந்் 

நிரைர்க்ளால் அதி்க சிைப்்பம்சங்்கள் ்ருவ்ற்கு 

ப்பத்ான் அனுமதிககிைது”.
 சமீ்ப வருடங்்களில் மி்மிஞ்சிய மற்றும் 

பிர்பைமான வ்ளரச்சிபயப் ப்பத்ான் 

அபடந்துள்்ளது. இன்று, ஒவகவாரு நிரைருககும் 

ப்பத்ாபனப் ்பற்றி க்ரிந்து க்காள்ளு்ல் மி்கவும் 

்ன்பம அளிககிைது. ஏகனனில், அபனதது 

கமன்க்பாருள் தீரவு்களிலும் ப்பத்ான் மி்க முககிய 

்பங்கு வகிககிைது. பிை கமாழி்கப்ள ஒப்பிடுப்கயில் 

ப்பத்ான் அபனவரின் ்கவனதப்யும் 

ஈரக்கககூடிய வப்கயில் வ்ளரச்சியபடந்துள்்ளது.
 நியூயாரககில் உள்்ள Institute of Electrical 
& Electronics Engineers என்ை நிறுவனத்ால் 

கவளியிடப்்படுகிைது. IEEE Spectrum என்ை இ்ழ் 

ப்பத்ாபன 2018ல் க்ாடரந்து இரணடாவது 

முபையா்க மி்க உயரந்் கமாழியா்க 

்ரவரிபசப்்படுததியுள்்ளது.

 வமவை க்காடுக்கப்்பட்டுள்்ள புள்ளி 

விவரப்்படி ப்பத்ான் 100 ச்வீ்தப்யும், C++ 
99.7 ச்வீ்தப்யும் க்பற்றுள்்ளது.

 Google. Instagram, Pinterest, Yahoo, 
Disney, IBM, Nokia  மற்றும் ்பை நிறுவனததின் 

க்ாழில் நுட்்பவியைா்ளர்க்ளால் ப்பத்ான் 

பிர்பைமா்க ்பயன்்படுத்ப்்படுகிைது.
1.  Python
2.  C++
3.  Java
4.  C
5.  C#
6.  PHP
7.  R
8.  JavaScript
9.  Go
10.  Assembly

100.0

99.7
97.5

96.7

89.4

84.9
82.8

82.6

76.4

74.1

பின்வரும் ்காரணங்்க்ளால் ப்பத்ான் ்பை 

வணி்கங்்களில் ்பயன்்படுத்ப்்பட 

அறிவுறுத்ப்்படுகிைது.

• எளிய க்ாடரியல்்கப்ளயும் 

வாசிப்புத்ன்பமயும் க்காணடுள்்ளது.
• க்பாருள்வ்ாககு நிரைாக்கததுடன் (OOPS) 

கூடிய உயரநிபை குறியீட்டு கமாழிபயக 

க்காணடுள்்ளது.
• ம்கத்ான கசயற்கூறு்கள், க்ாகுதி்கள், 

நூை்கக கூறு்கள், ்கட்டபமப்பு்கள் மற்றும் 

்கருவி்கள் ஆகியவற்றுககு மி்க 

பிர்பைமான்ாகும்.

• உள்ளிபணந்் கசயற்கூறு்கள் அறிவியல் 

்கணககீடு்கப்ள ஆ்ரிககிைது.

 அபனதது துபை்களிலும்  ்கணினியின் 

வருப்கயால் ்ாம் வவபை கசயயும் முபையில் 

குறிப்பிடத்க்க மாற்ைங்்கள் ஏற்்பட்டுள்்ளது. 

ஒவகவாரு நிறுவனததிலும் ்கணினிமயமாக்கல் 

என்்பது உற்்பததிபய க்பருககியுள்்ளது மற்றும் 

முடிகவடுககும் திைபன துரி்ப்்படுததியுள்்ளது. 

்கணிப்க்பாறியா்ளர்கள், மருததுவர்கள், ்பட்படய 

்கணக்கா்ளர்கள் மற்றும் வீட்டு நிரவாகி்கள் 

வ்பான்ை ்பை ்னி்்பர்களின் வாழ்கப்க 

முபையிலும் ்கடுபமயான மாற்ைதப் 

ஏற்்படுததியுள்்ளது. இந்் மாற்ைங்்கப்ள ஏற்றுக 

க்காணடு ஒளிமயமான எதிர்காைதப் வ்ாககிப் 

்பயணிப்வ்பாம்.

பன்னிரெண்சாம் வகுப்பு பசா்த்திட்த்தில் பபத்்சான் கற்றலின் என்்ன?
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PB 49 றைததான்9அறிமு்கம்-�ாறி்கள9�ற்றும்9மசயற்குறி்கள

்கற்ைலின் லநதாக்கங்்கள்

இந்தப்9ைாடப்ைகுதிறயக9்கற்ைபின்9�ாைவர்்கள9அறிந்துக9ம்காளவது:

•9 வறர்கறல9 ையனா்ளர்9 இறடமு்கம்9 (GUI)9 �ற்றும்9 ஒருஙகிறைந்த9 உருவாக்க9 சூைலில்9 றைததான்9

நிரல்்கற்ள9உருவாககுதல்.9

•9 ஊடாடும்9�ற்றும்9ஸ்கிரிப்ட்9முறைற�யில்9நிரல்9உருவாககுதல்.

•9 �ாறி்கற்ள9உருவாககுதல்9�ற்றும்9அவற்றிககு9�திப்பிருததல்.

•9 றைததானில்9உள்ள9ைல்கவறு9தரவு9வற்க்களின்9்கருதது்கள9�ற்றும்9அவற்றின்9ையன்ைாடு்கற்ள9ைற்றி9

அறிந்து9ம்காளளுதல்.

•9 ைல்கவறு9 வற்கயான9 மசயற்குறி்களின்9 ையன்ைாடு்கற்ள9 புரிந்துக9 ம்காளளுதல்9 (்கணித,9 ஒப்பீட்டு9

�ற்றும்9தருக்க)

•9 றைததான்9க்காறவ்கள9�ற்றும்9கூற்று்கற்ள9உருவாககுதல்.

அறிமு்கம்5.1

 றைததான்9 என்ைது9 மைாது9 ையன்ைாடு9

நிரலாக்க9 ம�ாழி9 ஆகும்.9 இறத9 மேதர்லாந்தின்9

்கணிதவியல்9 �ற்றும்9 ்கணினி9 அறிவியல்9 கதசிய9

ஆராய்ச்சி9 நிறுவனம்9 என்று9 அறைக்கப்ைடும்9 CWI 
(Centrum Wiskunde & Informatica)-றய9கசர்ந்த9

ற்ககடா9வான்9கராசும்9என்ைவரால்9உருவாக்கப்ைட்டது.9

இம்ம�ாழி 1991ஆம்9 ஆண்டு9 மவளியிடப்ைட்டது.9

றைததான்9அதன்9மையறர,9எழுைது்களில்9பிரைல�ான9

பிபிசி9ேற்கச்சுறவ9மதாடரான9“க�ான்டி9றைததான்'ஸ்9

ஃப்ற்ளயிங9 சர்க்கஸ்”9 இருந்து9 மைற்ைது.9 றைததான்9

்கட்டற�க்கப்ைட்ட9நிரலாக்க9ம�ாழி9�ற்றும்99மைாருள9

நிரலாக்க9ம�ாழிறய9ஆதரிககிைது.

பைத்தானின் சிைப்ைம்ேங்்கள்5.2 

99 இது9 ஒரு9 மைாது9 ையன்ைாட்டு9 ம�ாழியாகும்.9 இறத9 அறிவியல்9 �ற்றும்9 அறிவியல்9 அல்லாத9

நிரலாக்கததிற்கு9ையன்ைடுததலாம்.

அலகு II
ைதாடம் 5

பைத்தான் அறிமு்கம்-ைதாறி்கள் ைற்றும் தேைற்குறி்கள்
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99 இது9இயக்க9முறைறய9சாராத9நிரலாக்க9ம�ாழியாகும்.

99 றைததான்9நிரல்9எளிதா்க9புரிந்து9ம்காள்ள9இயலும்.

 றைததான்9 3.x ைதிப்பில் IDLE (Integrated Development Learning Environment)9 நிரல்9

குறிமுறைறய9 உருவாக்கவும்,9 இயக்கவும்9 ையன்ைடுகிைது.9 இறத9 www.python.org என்ை9 இறைய9

மு்கவரியில்9இருந்து9ைதிவிைக்கம்9மசய்து9ம்காள்ளலாம்.

பைத்தான் நிரலதாக்கம்5.3

 றைததான்9 நிரறல,9 ஊடாடும்9 முறைற�9 அல்லது9 ஸ்கிரிப்ட்9 முறைற�்களில்9 எழுதலாம்.9 ஊடாடும்9

முறைற�9றைதான்9தூண்டுகுறியில் (>>>)9நிரறல9எழுத9உதவும்.9ஸ்கிரிப்ட்9முறைற�யில்9நிரல்9குறிமுறை99

தனி9 க்காப்ைா்க, .py என்ை9 நீட்டிப்புடன்9 கசமிக்கப்ைட்டு9 இயக்கப்ைடும்.9 ஸ்கிரிப்ட்9 முறைற�9 9 றைதான்9 மூல9

நிரறல9உருவாக்கவும்,9ைதிப்ைாய்வு9மசய்யவும்9ையன்ைடுகிைது.

5.3.1  ஊடதாடும் முபைபை நிரலதாக்கம்
 ஊடாடும்9முறைற�யில்9றைததான்9குறிமுறைறய9கேரடியா்க9தூண்டுகுறியில்9உளளீடப்ைட்டவுடன்,9

ம�ாழிப்மையர்ப்பி9தீர்வு்கற்ள9உடனடியா்க9்காட்டும்.9ஊடாடும்9முறைற�9ஒரு9எளிய9முறை9்கதால்குலலடடபர9

கைால்9 ையன்ைடுததலாம்.

5.3.1.1  பைத்தான் IDLEபை த்தாடங்கு்ல்
 பின்வரும்9்கட்டற்ளறய9ம்காண்டு9விண்கடாஸ்9இயக்க9அற�ப்பில்9றைததான்  IDLEறய9துவக்கலாம்.9

Start → All Programs → Python 3.x → IDLE (Python 3.x)

(அல்லது)

 மு்கப்பு9திறரயில்   என்ை9குறும்ைடம்9இருப்பின்9அறத9கிளிக9மசய்து9மதாடங்கலாம். 

இப்கைாது,9ைடம்95.19கைான்று9றைததான்9IDLE திறர9கதான்றும்.9

ைட்டிப்ைட்றட தறலப்புப்ைட்றட

றைததான்9தூண்டுகுறி (>>>)

ைடம் 5.1 – றைததான்9IDLE சா்ளரம்
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 >>> என்ை9தூண்டுகுறி9றைதான்9ம�ாழிப்மையர்ப்பி9்கட்டற்ளப்9மைற்றுக9ம்காள்ள9தயார்9நிறலயில்9

இருப்ைறத9 குறிககிைது.9 அதாவது IDLE திறரயில்9 கதான்றும்9 தூண்டுகுறி9 ஊடாடும்9 முறைற�யில்9

இருப்ைறத9 குறிககிைது.9 இப்மைாழுது9 ஒரு9 எளிய9 முறை9 ்கால்குகலட்டரில்,9 ்கைககீடு9 க்காறவறய9 மசய்து9

ைார்க்கலாம்.

>>> 5 + 10

15

>>> 5 + 50 *10

505

>>> 5 ** 2

25 

எடுததுக்கதாடடு 1:
>>>print (“Python Programming Language”)

>>>x=10

>>>y=20

>>>z=x + y

>>>print (“The Sum”, z)

எடுததுக்கதாடடு 2:

ைடம் 5.2 –9றைததான்9ஊடாடும்9சா்ளரம்

5.3.2 பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட நிரலதாக்கம்
 அடிப்ைறடயா்க,9ஒரு9ஸ்கிரிப்ட்9என்ைது9றைததான்9்கட்டற்ள்கற்ள9ம்காண்ட9ஒரு9உறர9ஆவைதறதக9

குறிககிைது.9 றைததான்9 ஸ்கிரிப்ட்9 குறிமுறைறய9 �றுையனாக்கம்9 மசய்துக9 ம்காள்ளலாம்.9 ஒரு9 முறை9

ஸ்கிரிப்ட்9க்காப்றை9எழுதிவிட்டால்9ைல9முறை9இயககிக9ம்காள்ளலாம்9மீண்டும்9அந்த9ஸ்கிரிப்றட9உருவாக்க9

கதறவயில்றல.9 ஸ்கிரிப்ட்9 ைதிப்ைாய்வு9 மசய்ய9 கூடியறவ.
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5.3.2.1 பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட எழுது்ல்
1. றைததான்9shell சா்ளரததில்  File → New File அல்லது9Ctrl + N என்ைறத9அழுததவும்.

ைடம்95.3 –9புதிய9க்காப்பு9உருவாககுதல்

2. ைடம் 5.3(அ) வில்9 ்காைப்ைடுவறதப்கைால,9 மையரிடப்ைடாத9 Untitled9 மவற்று9 ஸ்கிரிப்ட் Text editor 
கதான்றும்.

ைடம்95.3 (அ) மையரிடப்ைடாத9Untitled9மவற்று9ஸ்கிரிப்ட்9editor

3.  பின்வரும்9்கட்டற்ள்கற்ள9ஸ்கிரிப்ட் editorல்9உளளிடவும்.

a =100

b = 350

c = a+b

print ("The Sum=", c)

a = 100

b = 350

c = a+b

print ("The Sum=", c)

      ைடம் 5.4 – றைததான்9�ாதிரி9குறிமுறை
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5.3.2.2. பைத்தான் ஸ்கிரிப்டபை லேமித்ல்
(1) File → Save 9்கட்டற்ளறய9கதர்ந்மதடுக்கவும்9அல்லது9Ctrl + S  அழுததவும்.

ைடம்9 5.5 – முதன்முறை9ஒரு9க்காப்றை9கசமிததல்

(2) இப்மைாழுது, ைடம் 5.69்காைப்ைடும் Save As  உறரயாடல்9மைட்டி9திறர9கதான்றும்.
க்காப்பு9கசமிககும்9இடம்

க்காப்பின்9மையர் (File Name) (demo1)

க்காப்பு9வற்க (Python file (.py))

ைடம் 5.6 – Save As உறரயாடல்9மைட்டி
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(3) Save As உறரயாடல்9மைட்டியில்,9க்காப்பு9கசமிக்கப்ைட9கவண்டிய9இடதறத9கதர்ந்மதடுக்க9கவண்டும்.9

பின்னர்9 க்காப்பின்9 மையறர File Name மைட்டியில்9 உளளிட9 கவண்டும்.9 முன்னியல்ைா்க9 றைதான்9

க்காப்பு்கள .py என்ை9 நீட்டிப்புடன்9 கசமிக்கப்ைடுகிைது.9 எனகவ,9 றைததான்9 ஸ்கிரிப்ட் editor-ல்9

க்காப்பு்களுககு9ையனர்9நீட்டிப்றை9குறிப்பிட9கவண்டிய9அவசியமில்றல.

(4) இறுதியா்க9Save மைாததாறன9கதர்ந்மதடுதது,9றைததான்9ஸ்கிரிப்ட்றட9க்காப்றை9கசமிக்கலாம்.

5.3.2.3 Executing பைத்தான் ஸ்கிரிப்டபட இைக்க
(1) Run → Run Module அல்லது F59றய9கதர்ந்மதடுக்கவும்.

a=100

b=350

c=a+b

print ("The Sum=", c)

ைடம் 5.7 – றைததான்9ஸ்கிரிப்ட்9இயககுதல்

(2) குறிமுறையில்9 பிறை்கள9 இருப்பின்9 அறவ9 சி்கப்பு9 நிைததில் IDLE திறரயில்9 ்காண்பிக்கப்ைட்டு,9

றைததான்9பிறைக்கான9்காரைதறத9 வி்ளககும்.9பிறை்கற்ள9திருததுவதற்கு,9 ஸ்கிரிப்ட் editorககு9

மசன்று,9 பிறை்கற்ளத9 திருததி,9 க்காப்றை Ctrl + S அல்லது File → Save ்கட்டற்ளக9 ம்காண்டு9

கசமிததபின்9மீண்டும்9இயக்க9கவண்டும்.

(3)  பிறை்கள9 இல்லாத9 றைததான்9 குறிமுறைறய9 இயககியவுடன்9 அதன்9 மவளியீடு9 றைததான்9 IDLE 
திறர95.8 –ல்9உள்ளது9கைான்று9கதான்றும்.

மவளியீடு

ைடம் 5.8 –றைததான்9ஸ்கிரிப்ட்9மவளியீடு9திறர
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5.4 உள்ளீடு  ைற்றும் தெளியீடு தேைற்கூறு்கள்

 ஒரு9நிரல்9ையனர்9விரும்பிய9ைணிறய9நிறைகவற்றுவதற்கு9ையனருடன்9மதாடர்பு9ம்காள்ள9கவண்டும்.9

இதற்கு9 உளளீடு9 -9 மவளியீடு9 மசயற்கூறு்கள9 ையன்ைடுகிைது. input() மசயற்கூறு,9 ஓர்9 நிரறல9 இயககும்9

மைாழுது9தரவு்கற்ள9உளளீடு9மசய்யவும், print() என்ை9மவளியீடு9மசயற்கூறு9நிரலின்9தீர்வு்கற்ள9திறரயில்9

்காண்பிக்க9 உதவுகிைது.

5.4.1 Print() தேைற்கூறு
 றைததானில், print() மசயற்கூறு9நிரறல9இயககும்9மைாழுது9தரவு்கற்ள9மவளியிட9ையன்ைடுகிைது.9

print()9மசயற்கூறின்9மதாடரியல்9கீகை9ம்காடுக்கப்ைட்டுள்ளது

print (“string to be displayed as output ” )

print (variable )

print (“String to be displayed as output ”, variable)

print (“String1 ”, variable, “String 2”, variable, “String 3” ……)

எடுததுக்காட்டு:

>>> print (“Welcome to Python Programming”)
 Welcome to Python Programming
>>> x = 5
>>> y = 6
>>> z = x + y
>>> print (z)
 11
>>> print (“The sum = ”, z)
 The sum = 11
>>> print (“The sum of ”, x, “ and ”, y, “ is ”, z)
 The sum of 5 and 6 is 11

தெளியீடு:
 Welcome to Python programming
 11
 The sum = 11
 The sum of 5 and 6 is 11

 print() மசயற்கூறு9தீர்வு்கற்ள9திறரயில்9்காண்பிககும்9முன்9க்காறவறய9�திப்பீடு9மசய்யும். print() 
மசயற்கூறினுள9 ம்காடுக்கப்ைடும்9 முழு9 கூற்றிறனயும்9 திறரயில்9 ்காட்டும்.9 ்காற்புளளி(,) ம்காண்டு print() 
மசயற்கூறினுள9 ஒன்றுககு9 க�ற்ைட்ட9 உருப்பு்கற்ள9 பிரிக்கலாம்.
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5.4.2  input()

 றைததானில், input() மசயற்கூறு9 நிரறல9 இயககும்9 மைாழுது9 தரவு்கற்ள9 உளளீடா்க9 மைற்றுக9

ம்காள்ளப்9 ையன்ைடுகிைது. input() மசயற்கூறின்9 மதாடரியல்,

Variable = input (“prompt string”)

 இந்த9 த்தாடரிைலில்9 உள்ள “prompt string” ையனர்9 ம்காடுக்கப்ைட9 கவண்டிய9 உளளீடு9

எதுமவன்ைறத9 உைர்ததும்9 கூற்று9 அல்லது9 மசய்திறய9 ம்காண்டிருககும்.9

 input() ்கட்டற்ள9 அற�ப்பில்9 உள்ள “prompt string”9 திறரயில்9 கதான்றும்,9 ையனர்9 இறத9

ைடிதது9 உளளீடு9 சாதனததிலிருந்து9 எதிர்ைார்க்கப்ைடும்9 தரவு்கற்ள9 ம்காடுக்கலாம். input()9 மசயற்கூறு,9

விறசப்ைலற்கயின்9 மூலம்9 தட்டச்சு9 மசய்தவற்றை9 �ாறியில்9 கசமிதது9 றவககும். “prompt string” 
ம்காடுக்கப்ைடவில்றலமயனில்9திறரயில்9எந்த9த்கவலும்9கதான்ைாது.9இதனால்9ையனர் எவற்றை9உளளீடு9

மசய்ய9 கவண்டும்9 என்ைறத9 மதரிந்து9 ம்காள்ள9 முடியாது.

எடுததுக்கதாடடு91: “prompt string” த்கதாண்டுள்்ள  input() தேைற்கூறு

>>> city=input (“Enter Your City: ”)
 Enter Your City: Madurai
>>> print (“I am from “, city)
 I am from Madurai

எடுததுக்கதாடடு 2: “prompt string” இடம்தைைதா் input( ) தேைற்கூறு

>>> city=input()
 Rajarajan
>>> print (I am from", city)
 I am from Rajarajan

 க�கல9உள்ள9எடுததுக்காட்டு 2ல், input( ) மசயற்கூற்றில் “prompt string” இடம்மைைவில்றல.9

எனகவ,9 எவற்றை9 உளளீடா்க9 தர9 கவண்டும்9 என்ைது9 ையனர்9 புரிந்து9 ம்காள்ள9 இயலாது.9 நிரலுககு9

மதாடர்பில்லாத9 தரவு்கற்ள9 உளளிட்டால்,9 தவைான9 தீர்றவ9 மவளியிடும்.9 எனகவ9 ையனர்9 நிரறல9 உரிய9

முறையில்9 இயக்க, “prompt string” input() மசயற்கூறில்9 ையன்ைடுதத9 கவண்டும்.

 input( ) மசயற்கூறு9அறனதது9தரவு்கற்ளயும்9சரங்கள9அல்லது9குறியுருவா்க9ஏற்றுக9ம்காளளும்,9

எண்்க்ளா்க9 அல்ல.9 ையனர்9 எண்்கற்ள9 �திப்பு்க்ளா்க9 உளளீடு9 மசய்யும்9 கைாது,9 அறவ9 மவளிப்ைறடயா்க9

எண்வற்க9 தரவு்க்ளா்க9 �ாற்ைப்ைட9 கவண்டும். int() மசயற்கூறு9 சரவற்க9 தரறவ9 எண்வற்க9 தரவா்க9

மவளிப்ைறடயா்க9 �ாற்ை9 உதவுகிைது.9 9 இது9 கைான்ை9 �ற்ை9 மசயற்கூறு்கற்ள9 பின்வரும்9 ைாடங்களில்9

ைடிக்கலாம்.
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எடுததுக்கதாடடு 3:

x = int (input(“Enter Number 1: ”))

y = int (input(“Enter Number 2: ”))

print (“The sum = ”, x+y)

தெளியீடு:

 Enter Number 1: 34

 Enter Number 2: 56

 The sum = 90

எடுததுக்கதாடடு 4: லைலல ்கதாணும் நிரலுககு ஒரு ைதாற்று முபை

x,y=int (input("Enter Number 1 :")),int(input("Enter Number 2:"))

print ("X = ",x," Y = ",y)

தெளியீடு:

 Enter Number 1 :30

 Enter Number 2:50

 X =  30  Y =  50

5.5 பைத்தான் குறிப்புபர

 றைததானில்9 குறிப்புறர9 ஹாஷ் (#)9 குறியுடன்9 மதாடஙகும். # குறியுடன்9 மதாடஙகும்9 வரி்கள9

குறிப்புறரயா்க9 ்கருதப்ைட்டு,9 றைததான்9 ம�ாழிப்மையர்ப்பி9 இவற்றை9 குறிமுறையின்9 ைகுதியா்க9 ்கருதாது.9

குறிப்புறர்கள,9ஒரு9வரி9அல்லது9ைல9வரியா்க9இருக்கலாம்.9 ைல9வரி9குறிப்புறர9கீகை9்காண்ைறதப்9கைால்9

இரட்றட "' குறிககுள9 ஒரு9 மதாகுதியா்க9 ம்காடுக்கப்ைட9 கவண்டும்.

 # It is Single line Comment 

 "'It is multiline comment

 which contains more than one line "'

5.6 உள்்ள்்ளல்

 றைததான்,9 இறடமவளி9 �ற்றும்9 தததல்்கற்ள9 ம்காண்டு9 நிரலின்9 மதாகுப்பு்கற்ள9 குறிககிைது.9

ஆனால்,  C, C++, java கைான்ை9ம�ாழி்கள9மேளிவு { }9அறடப்புககுறி,9நிரலில்9இனககுழு,9மசயற்கூறு்கள,9

�டககு,9கதர்ந்மதடுப்பு9மதாகுப்பு்கற்ள9குறிக்கப்9ையன்ைடுகிைது.9நிரலில்9மதாகுப்பு்கற்ள9குறிப்பிட9கவண்டிய9

மவற்று9இறடமவளி9எண்ணிகற்க9உளதள்ளல்9ஒரு9குறிப்பிட்ட9அ்ளவில்9இருக்காது9 (மவற்று9இறடமவளி9

�ற்றும்9தததல்்கள).9ஆனால்9ஓர்9மதாகுப்பு்கள9இடம்9மைறும்9கூற்றின்9அறனததிற்கும்9ஒகர9அ்ளவிலான9

இறடமவளி9 இருக்க9 கவண்டும்.9
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5.7 வில்பல்கள்

 றைததான்,9 நிரலில்9 இடம்மைறும்9 வரி்கற்ள9 அடிப்ைறட9 மசாற்்க்ளா்க9 பிரிககிைது.9 இந்த9 கூறு்கள9

வில்றல்கள9 எனப்ைடும்9 மைாதுவா்க9 வில்றல்களின்9 வற்கயான,

 1)  குறிப்மையர்்கள

 2)  சிைப்புச்9மசாற்்கள

 3)  மசயற்குறி்கள

 4)  வரம்புககுறி9�ற்றும்

 5)  நிறலஉரு

 வில்றல்கற்ள9பிரிப்ைதற்கு9மவற்று9இறடமவளி9்கண்டிப்ைா்க9இருததல்9கவண்டும்.

5.7.1. குறிப்தைைர்கள்

 �ாறி,9 மசயற்கூறு,9 இனககுழு,9 மதாகுதி9 அல்லது9 மைாருளின்9 மையர்்கற்ள9 குறிப்மையர்9 என்று99

அறைக்கப்ைடுகிைது.

•9 குறிப்மையர்்கள9எழுததுக்கள (A..Z or a..z) அல்லது9அடிககீறு ( _ ) ம்காண்டு9மதாடங்க9கவண்டும்.

•9 குறிப்மையர்்கள9எண்்கள (0 .. 9) ம்காண்டிருக்கலாம்.

•9 றைததான்9 குறிப்மையர்்கள9 எழுதது9 வடிவுைர்வு9 ம்காண்டது.9 அதாவது9 ஆஙகில9 மைரியமயழுதது்கள9
(uppercase)9�ற்றும்9ஆஙகில9சிறியமயழுதது்கள9(lowercase)9மவவகவைா்க9்கருதிக9ம்காளளும்.

•9 குறிப்மையர்்கள9றைததான்9சிைப்புச்9மசாற்்க்ளா்க9இருக்க9கூடாது.

•9 றைததானில்9 %,$, @ etc., கைான்ை9நிறுததற்குறி்கள9குறிப்மையர்்களில்9இடம்9மைைககூடாது.

ேரிைதான குறிப்தைைர்களின் எடுததுக்கதாடடு:

 Sum, total_marks, regno, num1

்ெைதான குறிப்தைைர்களின் எடுததுக்கதாடடு :

 12Name,  name$, total-mark, continue

5.7.2.  சிைப்புச் தேதாற்்கள்

 நிரலின்9 அற�ப்றை9 அறடயா்ளம்9 ்காை9 றைததான்9 ம�ாழிப்மையர்ப்பி9 சிைப்புச்9 மசாற்்கற்ள99

ையன்ைடுததுகிைது.9சிைப்பு9 மசாற்்கள9ம�ாழிமையர்ப்பியில்9குறிப்பிட்ட9மைாருள9ம்காண்டுள்ளதால்9இவற்றை9

பிை9 ையன்ைாட்டிற்கு9 ையன்ைடுததககூடாது.

அட்டவறை 5.1 றைததான்9சிைப்புச்9மசாற்்கள

False class finally is return

none continue for lambda try

True def from nonlocal while
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and del global not with

as elif if or yield

assert else import pass None

break except in raise

5.7.3 தேைற்குறி்கள்

 ்கணிப்மைாறி9 நிரலாக்க9 ம�ாழியில்9 மசயற்குறி்கள9 என்ை9 சிைப்பு9 குறியீடு்கள9 ்கணிப்பீடு்கள,9

நிைந்தறன9கசாதிப்பு9கைான்ை9மசயல்ைாடு்கற்ள9மசய்ய9ையன்ைடுகிைது.9மசயற்குறி்கள9என்ைறவ9குறியீடு்கள9

இறவ9மசயகலற்பி்களில்9உள்ள9�திப்பு்களில்9மசயல்ைடும்.9்கணித,9ஒப்பீடு,9தருக்க,9�திப்பிருததல்9கைான்று9

ைல9 வற்க9 மசயற்குறி்கள9 உள்ளன.9 �திப்பு்கள9 �ற்றும்9 �ாறி்கள9 9 மசயற்குறியுடன்9 9 ையன்ைடுததும்9 கைாது9

மசயகலற்பி்கள9 என்று9 அறைக்கப்ைடுகிைது.

5.7.3.1 ்கணி் தேைற்குறி்கள்

 ்கணித9மசயற்குறி்கள,9இரு9மசயகலற்பி்கள9ஏற்றுக9ம்காண்டு9அதன்99மீது9்கணித9மசயல்ைாடு்கற்ள9

மசய்யும்.9 அறவ9 எளிய9 முறை9 ்கணித9 மசயல்ைாடு்க்ளா்க9 ையன்ைடுகிைது.9 மைரும்ைான்ற�யா்க9 ்கணிப்மைாறி9

ம�ாழி்கள9 இதுகைான்ை9 மசயற்குறி்கற்ள9 ம்காண்டிருககும்,9 அறவ9 ச�ன்ைாடு்கற்ள9 ையன்ைடுததி9 மதாடர்9

்கணிப்பீடு்கற்ள9 மசய்யப்9 ையன்ைடுகிைது.

 றைததான்9பின்வரும்9்கணித9மசயற்குறி்கற்ள9ம்காண்டுள்ளது

தேைற்குறி-தேைல்ைதாடு எடுததுக்கதாடடு தீரவு

a=100 , b=10 என9�திப்ைா்க9ம்காண்டு9பின்வரும்9க்காறவறய9�திப்பிடு்க

+ (கூட்டல்) >>> a + b 110

- (்கழிததல்) >>>a – b 90

* (மைறுக்கல்) >>> a*b 1000

/ (வகுததல்) >>> a / b 10.0

% (வகுமீது) >>> a % 30 10

** (அடுககு) >>> a ** 2 10000

// (முழு9எண்9வகுததி) >>> a//30 (Integer Division) 3
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#Demo Program to test Arithmetic Operators
 a=100
 b=10
 print ("The Sum        = ",a+b)
 print ("The Difference = ",a-b)
 print ("The Product    = ",a*b)
 print ("The Quotient   = ",a/b)
 print ("The Remainder  = ",a%30)
 print ("The Exponent   = ",a**2)
 print ("The Floor Division =",a//30)
#Program End

தெளியீடு: 
 The Sum  =  110
 The Difference  =  90
 The Product  =  1000
 The Quotient  =  10.0
 The Remainder =  10
 The Exponent  =  10000
 The Floor Division = 3

குறிமுபை 5.1 ்கணி் தேைற்குறிபை தேைல் வி்ளக்கம்:

5.7.3.2 த்தாடரபுபடை அல்லது ஒப்பீடு தேைற்குறி்கள்

 மதாடர்புறடய9 மசயற்குறி்கள9 ஒப்பீடு9 மசயற்குறி்கள9 என்றும்9 அறைக்கப்ைடுகிைது.9 இது9 இரு9

மசயகலற்பி்களுககு9இறடகயயான9உறைமுறைறய9கசாதிததரிய9உதவும்.9கசாதறன9சரியா்க9இருந்தால்9

விறட9 சரி9 என்றும்,9 தவமைனில்9 தவறு9 என்ை9 விறடறய9 தரும்.

றைததான்9பின்வரும்9ஒப்பீடு9மசயற்குறி்கற்ள9ம்காண்டுள்ளது

தேைற்குறி்கள் எடுததுக்கதாடடு தீரவு

a = 100, b = 35 என9�திப்ைா்க9ம்காண்டு9பின்வரும்9க்காறவறய9�திப்பிடு்க

== (நி்கர்) >>> a==b தவறு

> (விடப்9மைரியது) >>> a > b சரி

< (விடச்9சிறியது) >>> a < b தவறு

>= (விடப்9மைரியது9அல்லது9நி்கர்) >>> a >= b சரி

<= (விடச்9சிறியது9அல்லது9நி்கர்) >>> a <= b தவறு

!= (நி்கர்9அல்லாத) >>> a != b சரி

Chapter 5.indd   60 30-01-2020   19:20:40



60 61 பைத்தான் அறிமுகம்-மதாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள்

#Demo Program to test Relational Operators
 a=int (input("Enter a Value for A:"))
 b=int (input("Enter a Value for B:"))
 print ("A = ",a," and B = ",b)
 print ("The a==b = ",a==b)
 print ("The a > b = ",a>b)
 print ("The a < b = ",a<b)
 print ("The a >= b = ",a>=b)
 print ("The a <= b = ",a<=0)
 print ("The a != b = ",a!=b)
#Program End

தெளியீடு:
 Enter a Value for A:35
 Enter a Value for B:56
 A =  35  and B = 56
 The a==b  = False
 The a > b  = False
 The a < b  = True
 The a >= b  = False
 The a <= b  = False
 The a != b  = True

குறிமுபை 5.2 ஒப்பீடு தேைற்குறி லேதாதித்ல்:

5.7.3.3 ்ருக்க தேைற்குறி்கள் உள்்ளன

 றைததானில்,9 தருக்க9 மசயற்குறி்கள9 ம்காடுக்கப்ைட்ட9 ஒப்பீடு9 க்காறவயின்9 மீது9 தருக்க9

மசயல்ைாடு்கற்ள9க�ற்ம்காள்ள9ையன்ைடுகிைது.  and, or �ற்றும் not ஆகிய9மூன்று9தருக்க9மசயற்குறி்கள9

உள்ளன.

தேைற்குறி்கள் எடுததுக்கதாடடு முடிவு

a �திப்பு 97, b �திப்பு 35 எனக9ம்காண்டு9பின்வரும்9தருக்க9க்காறவறய9�திப்பீடு9மசய்யவும்.

or >>> a>b or a==b சரி

and >>> a>b and  a==b தவறு

not >>> not a>b தவறு (அதாவது) சரி9கிறடயாது.
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குறிமுபை 5.3 ்ருக்க தேைற்குறி்கப்ள லேதாதித்ல்:

எடுததுக்கதாடடு குறிமுபை எடுததுக்கதாடடு முடிவு

#Demo Program to test Logical Operators
a=int (input("Enter a Value for A:"))
b=int (input("Enter a Value for B:"))
print ("A = ",a, " and b = ",b)
print ("The a > b or a == b  = ",a>b or a==b)
print ("The a > b and a == b = ",a>b and a==b)
print ("The not a > b        = ",not a>b)
#Program End

Enter a Value for A:50
Enter a Value for B:40
A =  50  and b =  40
The a > b or a == b  =  True
The a > b and a == b =  False
The not a > b        =  False

5.7.3.4 ைதிப்பிருதது தேைற்குறி்கள்

 றைததானில், = என்ைது9 ஒரு9 �திப்பிருததல்9 மசயற்குறியாகும்.9 இது9 �ாறி்களுககு9 �திப்பிருதத9

ையன்ைடுகிைது. a = 59�ற்றும் b = 10 என்று9கூற்று a யின்9�திப்பு 5 என்றும், b-ன்9�திப்பு 10 என்று9�திப்பிருந்தும்.9

இவவிரு9�திப்பிருததல்9கூற்றிறன99கவறுவித�ா்க a,b=5,10 என்றும்9ம்காடுக்கலாம்,9இதுவும்9வலது9ைக்கம்9

இருககு 5 �ற்றும் 10  என்ை9�திப்பிறன a,b 9என்ை9�ாறி்களில்9முறைகய99�திப்பிருததும்.9றைததான்,  +=, -=, 
*=, /=, %=, **=  �ற்றும் //= கைான்ை9கூட்டு9மசயற்குறி்கற்ளயும்9ஏற்கும். 

தேைற்கூறு வி்ளக்கம் எடுததுக்கதாடடு

x=109எனில்

=
வலப்ைக்கமுள்ள9 மசயகலர்பிறய9 இடப்ைக்கமுள்ள9

�ாறிககு9 இருததும்
>>> x=10
>>> b=”Computer”

+=
மசயகலர்பி்கற்ள9கூட்டி9வரும்9விறடறய9இடப்ைக்கமுள்ள9

மசயகலற்பியில்9இருததும்9அதாவது, x=30 >>> x+=20 # x=x+20

-=
மசயகலர்பி்கற்ள9 ்கழிதது9 வரும்9 விறடறய9

இடப்ைக்கமுள்ள9 மசயகலற்பியில்9 இருததும் x=25 >>> x-=5  # x=x-5

*=
மசயகலர்பி்கற்ள9 ்கழிதது9 வரும்9 விறடறய9

இடப்ைக்கமுள்ள9மசயகலற்பியில்9இருததும்9எனகவ  x=50 >>>  x*=5 # x=x*5

/=
மசயகலர்பி்கற்ள9 வகுதது9 வரும்9 விறடறய9

இடப்ைக்கமுள்ள9மசயகலற்பியில்9இருததும்9எனகவ, x=5 >>> x/=2 # x=x/2

%=
இரு9மசயகலர்பி்கள9மீது9மசயல்ைட்டு,9வகுமீதிறய (மீதம்) 
்கைககிட்டு9விறடறய9இடப்ைக்கமுள்ள9மசயகலற்பியில்9

இருததும்9அதாவது x=1.
>>> x%=3 # x=x%3

**=
மசயகலர்பியின்9 அடுககுககுறிறய9 மசயற்ைடுததி9

இடப்ைக்கமுள்ள9 மசயகலற்பியில்9 இருததும்,9 அதாவது9
x=100

>>> x**=2 # x=x**2

//=
மசயகலற்பியின்9 மீது9 முழு9 எண்9 வகுததல்9 �திப்பிட்டு9

இடப்ைக்க9 மசயகலற்பியில்9 இருததும், x=3 >>> x//=3
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குறிமுபை 5.4 ைதிப்பிருத்ல் தேைற்குறி்கப்ள லேதாதித்ல்:

நிரல் குறிமுபை தெளியீடு

#Demo Program to test Assignment Operators

x=int (input("Type a Value for X : "))

print ("X = ",x)

print ("The x is        =",x)

x+=20

print ("The x += 20 is  =",x)

x-=5

print ("The x -= 5 is   = ",x)

x*=5

print ("The x *= 5 is   = ",x)

x/=2

print ("The x /= 2 is   = ",x)

x%=3

print ("The x %= 3 is   = ",x)

x**=2

print ("The x **= 2 is   = ",x)

x//=3

print ("The x //= 3 is   = ",x)

#Program End

Type a Value for X : 10

X =  10

The x is        = 10

The x += 20 is  = 30

The x -= 5 is   =  25

The x *= 5 is   =  125

The x /= 2 is   =  62.5

The x %= 3 is   =  2.5

The x **= 2 is   =  6.25

The x //= 3 is   =  2.0

5.7.3.5 நிைந்பன தேைற்குறி

 மும்�9 மசயற்குறி9 நிைந்தறன9 மசயற்குறி9 என்றும்9 அறைக்கப்ைடுகிைது.9 இது9 9 ச�ன்ைாடு்களின்9

நிைந்தறனறய9சரி9அல்லது9தவைா9என்று9கசாதிதது9மசயல்ைடுததும்,9மும்�9மசயற்குறி9ைல9வரி if..else கூற்று9

கைால்9 அல்லாது9 நிைந்தறன்கற்ள9 ஒற்றை9 வரியில்9 கசாதிக்க9 அனு�திககிைது.

நிைந்தறனச்9மசயற்குறியின்9மதாடரியல்,

Variable Name = [on_true] if [Test expression] else [on_false]

எடுததுக்கதாடடு : 

min= 50 if 49<50 else 70 // min = 50

min= 50 if 49>50 else 70 // min = 70
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# Program to demonstrate conditional operator 
 a, b = 30, 20
# Copy value of a in min if a < b else copy b 
 min = a if a < b else b 
 print ("The Minimum of A and B is ",min)
# End of the Program

தெளியீடு: 
 The Minimum of A and B is  20

குறிமுபை 5.5 நிைந்பன தேைற்குறி(மும்ை தேைற்குறி) லேதாதித்ல்:

5.7.4 ெரம்புககுறி்கள்

 றைததான்,9 குறியீடு9 அல்லது9 குறியீடு்களின்9 மதாகுப்றை,9 க்காறவ,9 ைட்டியல்,9 அ்கராதி9 �ற்றும்9

சரங்களில்9 ையன்ைடுததுகிைது.9 பின்வருவன9 றைததான்9 வரம்புககுறி்க்ளாகும்.

( ) [ ] { }

, : . ‘ = ;

+= -= *= /= //= %=

&= |= ^= >>= <<= **=

5.7.5 நிபலஉருக்கள்

 நிறலஉருக்கள9 என்ைது9 �ாறி்கள9 அல்லது9 �ாறிலி்களுககு9 வைங்கப்ைடும்9 மூல9 தரவாகும்.9

றைததானில்9 ைல்கவறு9 வற்கயான9 நிறலஉரு்கள9 உள்ளன. 

  1)  எண்்கள

  2)  சரம்

  3)  பூலியன்

5.7.5.1 எண் நிபலஉருக்கள்:

 எண்9 நிறலஉருக்கள9 எண்்கற்ள9 ம்காண்டிருககும்.9 இவற்றை9 �ாற்ை9 முடியாது.9 இறவ9 முழு9 எண்,9

மிதப்பு9 �ற்றும்9 சிக்கலான9 என்று9 39 வற்கயா்க9 எண்9 நிறலஉருக்க்ளா்க9 பிரிக்கப்ைடுகிைது.
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# Program to demonstrate Numeric Literals  
 a = 0b1010   #Binary Literals
 b = 100    #Decimal Literal 
 c = 0o310   #Octal Literal
 d = 0x12c   #Hexadecimal Literal
 print ("Integer Literals :",a,b,c,d)
 #Float Literal
 float_1 = 10.5 
 float_2 = 1.5e2
 print ("Float Literals :",float_1,float_2)
 #Complex Literal 
 x = 1 + 3.14 j
 print ("Complex Literals :", x)
 Print ("x = ", x , "Imaginary part of x = ", x.imag, "Real part of x = ", x.real)
#End of the Program

தெளியீடு:
 Integer Literals : 10 100 200 300
 Float Literals : 10.5 150.0
 Complex Literals : 
 x = (1.3.14) Imaginary part of x = 3.14 Real part of x = 1.0

நிரல் குறிமுபை 5.5 எண் இலக்கங்்கப்ள நிரூபித்ல்

5.7.5.2 ேர நிபலயுருக்கள்

 றைததானில்,9சர9நிறலயுருக்கள,9குறியுருக்களின்9மதாடர்,9க�ற்க்காள9குறிககுள9ம்காண்டிருககும்.9

றைததானில்,9சரங்கற்ள9ஒற்றை,9இரட்றட9�ற்றும்9மூன்று9க�ற்க்காள9குறி்களில்9அறடக்கலாம்.9குறியுரு9

�திப்பிருக்கள9ஒற்றை9அல்லது9இரட்றட9க�ற்குறிறய9ம்காண்டிருககும்.9ைல9வரி9சர9நிறலயுருறவ9மூன்று9

க�ற்க்காள “‘  ‘“ குறிககுள9ம்காடுக்கப்ைட9கவண்டும்.

# Demo Program to test String Literals
 strings = "This is Python"
 char = "C"
 multiline_str = "'This is a multiline string with more than one line code."'
 print (strings)
 print (char)
 print (multiline_str)
# End of the Program

தெளியீடு:
 This is Python
 C
 This is a multiline string with more than one line code.

குறிமுபை 5.7 ேர நிபலயுரு தேைல் வி்ளக்கம்:

5.7.5.3 பூலிைன் நிபலயுருக்கள்

 பூலியன்9நிறலயுருக்கள9சரி9அல்லது9தவறு9ஆகிய9இரு9�திப்பு்கற்ள9ம்காண்டிருககும்.9
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# Demo Program to test String Literals
 boolean_1 = True
 boolean_2 = False
 print ("Demo Program for Boolean Literals")
 print ("Boolean Value1 :",boolean_1)
 print ("Boolean Value2 :",boolean_2)
# End of the Program

தெளியீடு:
 Demo Program for Boolean Literals
 Boolean Value1 : True
 Boolean Value2 : False

குறிமுபை 5.8 பூலிைன் ைதிப்புரு லேதாதித்ல்:

5.7.5.4 விடுைடு த்தாடர

 றைததானில், பின்சாய்வுக்காடு9 ("\") ஆகிய9 சிைப்பு9 குறியீட்றட “விடுைடு” குறியுரு9 என்று9

அறைககிகைாம்.9 இது9 சில9 மவற்று9 இறடமவளிறய9 குறிப்பிட9 ையன்ைடுகிைது. "\t" என்ைது9 தததல், "\n"  
என்ைது9புதியவரி �ற்றும் "\r" என்ைது9ே்கர்ததி9திரும்ைறல (carriage return) குறிககிைது.9எடுததுக்காட்டு  
"It's raining" என்ை9 மசய்திறய9 பின்வரும்9 றைததான்9 ்கட்டற்ள9 மவளியிடும், 

 >>> print ("It\'s raining")

 It's raining

றைததான்9பின்வரும்9விடுைடு9மதாடர்்கற்ள9ம்காண்டுள்ளது.

விடுைடு த்தாடர 
குறியுரு

வி்ளக்கம் எடுததுக்கதாடடு தெளியீடு

\\ பின்சாய்வுகக்காடு >>> print("\\test") \test

\’ ஒற்றை9க�ற்க்காள >>> print("Doesn\'t") Doesn't

\” இரட்றட9க�ற்க்காள >>> print("\"Python\"") "Python"

\n புதிய9வரி print("Python","\n","Lang..") Python  
Lang..

\t தததல் print("Python","\t","Lang..") Python       Lang..

5.8 பைத்தான் ்ரவு ெப்க்கள்

9 றைததானில்9அறனதது9தரவு9�திப்பு்களும்9மைாரு்ளா்க9்கருதப்ைடுகிைது.9ஒவமவாரு9மைாருள9அல்லது9

�திப்பு்கள9ைல்கவறு9வற்கப்ைடும்.9றைததானில்,9உளளிறனந்த9அல்லது9அடிப்ைறட9தரவு9வற்க்கள9எண்்கள,9

சரங்கள,9 பூலியன்,9 டுபூல்ஸ்,9 லிஸ்ட்9 �ற்றும்9 டிகஸ்னரி்கள9 ஆகும்.
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5.8.1 எண் ்ரவு ெப்க

9 றைததானில்9 உளளிறைந்த9 எண்9 மைாருள9 முழு9 எண்,9 மிதப்பு9 புளளி9 எண்்கள9 �ற்றும்9 சிக்கல்9

எண்்கற்ள9 ம்காண்டுள்ளது.

  முழு9 எண்9 தரவு9 ைதின்�9 எண் (Decimal), எண்ணிறல9 (octal)9 எண்9 அல்லது9 ைதினாரு9 நிறல9

எண்ைா்க9 (Hexadecimal) இருக்கலாம்.9 எண்�9 எண்றய குறிப்ை்ற்கு 0 (பூஜ்ஜிைம் ைற்றும் சிறிை 
எழுததில் o ைைன்ைடுகிைது) (ைதினதாரு நிபல எண்பணை குறிப்ை்ற்கு 0X அல்லது 0x (பூஜ்ஜிைம் 
ைற்றும் தைரிை அல்லது சிறிை எழுததுக்களில் X ைைன்ைடுகிைது) ைற்றும் L (தைரிை எழுதது) தைரிை 
முழு எண்பணை குறிக்க ைைன்ைடுகிைது.

எடுததுக்கதாடடு:

102, 4567, 567   # Decimal integers
0o102, 0o876, 0o432  # Octal integers
0X102, 0X876, 0X432  # Hexadecimal integers
34L, 523L   # Long decimal integers

 மிதப்பு9 புளளி9 தரவு,9 தச�9 புளளிறய9 ம்காண்ட9 தச�9 எண்்க்ளா்க9 குறிப்பிடப்ைடுகின்ைன.9

எகஸ்கைானன்ட்9தரவு9வற்க,9தச�9எண்9ைகுதி,9தச�9புளளி,9எகஸ்கைானன்ட்9ைகுதிறய9மதாடர்ந்து9ஒன்று9

அல்லது9 ைல9 இலக்கங்கற்ள9 ம்காண்டிருககும்.

எடுததுக்கதாடடு:

123.34,  456.23,  156.23  # Floating point data

12.E04, 24.e04   # Exponent data

 சிக்கல்9 எண்்கள9 இரு9 மிதப்பு9 புளளி9 �திப்பு்கற்ள9 ரியல்9 �ற்றும்9 இ�9 ஜனரி9 ைகுதி்க்ளா்க9

ம ்க ா ண் டி ரு க கு ம் .

5.8.2 பூலிைன் ்ரவு ெப்க

 பூலியன்9தரவு்கள,9சரி9அல்லது9தவறு9என9இரு9�திப்பு்களில்9ஒன்றை9ம்காண்டிருககும். 

எடுததுக்கதாடடு:

 Bool_var1=True

 Bool_var2=False

5.8.3  ேர ்ரவு ெப்க

 சர9 தரவு9 வற்க9 ஒற்றை9 அல்லது9 இரட்றட9 அல்லது9 மூன்று9 க�ற்க்காள9 குறிககுள9 ம்காடுக்கப்ைட9

கவண்டும்.9
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Char_data = ‘A’ 
 String_data= "Computer Science"
 Multiline_data= ”””String data can be enclosed with single quote or double 

quote or triple quote.”””

எடுததுக்கதாடடு:

•9 ற்ககடா9வான்99கராசும்9என்ைவரால்9உருவாக்கப்ைட்ட9ஒரு9எளிய9முறை9நிரலாக்க9ம�ாழி9றைததான்.
•9 றைததான்9 9 மெல்,9 ஊடாடும்9 முறை (Interactive mode)  �ற்றும்9 ஸ்கிரிப்ட்9 முறை9 என்று9 இரு9

வழி்களில்9மசயல்ைடுததப்ைடுகிைது.

•9 றைததானில்9மவற்று9இறடமவளிறயக (இறடமவளி9�ற்றும்9தததல்) 9ம்காண்டு9நிரலின்9மதாகுதி்கள9
பிரிக்கப்ைடுகிைது.

•9 வில்றல்கள,9மவற்று9இறடமவளியால்9பிரிக்கப்ைட9கவண்டும்.

•9 ையனர்9எதிர்ைார்ககும்9ைணியிறன9நிரல்9மசயல்ைடுதத9உளளீடு9�ற்றும்9மவளியீடு9வசதி9மூலம்9ையனர்9
நிரலுடன்9மதாடர்பு9ம்காள்ளலாம்.

•9 றைததான்9ஒவமவாரு9தருக்க9வரிறயயும்9வில்றலயா்க9பிரிககும்.9

•9 சிைப்புச்9 மசாற்்கள9 எனப்ைடும்9 முககிய9 மசாற்்கள9 மூலம்9 றைததான்9 ம�ாழிப்மையர்ப்பி9 நிரலின்9
அற�ப்றை9அறிந்து9ம்காளகிைது.

நிபனவில் த்கதாள்்க

ைதிப்பீடு

ைகுதி-அ

ேரிைதான விபடபைத ல்ரநத்டுக்கவும்: (1 ைதிப்தைண்)
1. றைததாறன9உருவாககியவர்9யார்?

அ) 9ரிட்ஸீ ஆ)  ற்ககடா9வான்9கராெம்9

இ)  பில்9க்கட்ஸ் ஈ)  சுந்தர்9பிச்றச

2. இவற்றுள9எந்த9தூண்டு9குறி9நிரல்9மையர்ப்பி9்கட்டற்ள்கற்ள9ஏற்று9ம்காள்ள9தயார்9நிறலயில்9இருப்ைறத9

குறிககிைது?

அ)  >>> ஆ)  <<< 

இ)  # ஈ)  <<

3. பின்வரும்9எந்த9சாவி9கசர்�ானம்9ஓர்9புதிய9றைததான்9நிரறல9உருவாக்கப்ையன்ைடுகிைது.

அ)  Ctrl+C ஆ)  Ctrl+F 

இ)  Ctrl+B ஈ)  Ctrl+N

4. பின்வரும்9எந்த9குறியுரு9றைததான்9நிரலில்9குறிப்பு்கற்ள9உளளீடு9மசய்ய9ையன்ைடுகிைது?

அ)  # ஆ)  & 

இ)  @ ஈ)  $
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5. எந்த9குறி99ஒன்றுககு9க�ற்ைட்ட9உறுப்பு்கற்ள9ஒற்றை9வரியில்9அச்சிடும்

அ)  அறரப்புளளி ஆ)  டாலர்9

இ)  ்காற்புளளி ஈ)  முக்காற்புளளி

6. பின்வரும்9எது9வில்றல்கள9கிறடயாது?

அ)  நிரல்மையர்ப்பி ஆ)  குறிப்மையர்்கள9

இ)  சிைப்புச்9மசாற்்கள ஈ)  மசயற்குறி்கள

7. பின்வருவனவற்றில்9எது9றைதான்9சிைப்புச்9மசால்9கிறடயாது?

அ)  break ஆ)  while 

இ)  continue ஈ)  operators

8. எந்த9மசயற்குறிறய9ஒப்பீடு9மசயற்குறி9என்று9அறைக்கப்ைடுகிைது?

அ)  ்கைககீடு ஆ)  மதாடர்புறடய

இ)  தருக்க ஈ)  �திப்பிருததல்

9. பின்வருவனவற்றில்9எது9தருக்க9மசயற்குறி9கிறடயாது?

அ)  and ஆ)  or

இ)  not ஈ)  like

10. எந்த9மசயற்குறி9நிைந்தறன9மசயற்குறி9என்று9அறைக்கப்ைடுகிைது?

அ)99மும்�9மசயற்குறி ஆ)  மதாடர்புறடய

இ)  தருக்க ஈ)  �திப்பிருததல்

ைகுதி-ஆ

Very short answers (2 ைதிப்தைண்)

11. றைததான்9நிரலிறன9கசாதிக்க9எததறன9வற்க9முறைற�்கள9உள்ளன?

12. வில்றல்கள9ைற்றி9சிறு9குறிப்பு9வறர்க.

13. றைததானில்9உள்ள9ைல்கவறு9மசயற்குறி்கள9யாறவ?

14. குறிப்மையர்்கள9என்ைால்9என்ன?9குறிப்மையர்்கள9வற்க்கள9யாறவ?

15. எகஸ்கைானன்ட்9தரவு9ைற்றி9குறிப்பு9வறர்க.

ைகுதி-இ

Short answers (3 ைதிப்தைண்)

16. ்கணித9மசயற்குறி்கள9ைற்றி9குறிப்பு9வறர்க.9எடுததுக்காட்டு9தரு்க.

17. றைததானில்9�திப்பிருததல்9மசயற்குறி்கள9என்ைால்9என்ன?

18. மும்�9மசயற்குறிறய9எடுததுக்காட்டுடன்9எழுது்க.
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19. விடுைடு9வரிறசப்ைற்றி9குறிப்பு9எழுதி9எடுததுக்காட்டு9தரு்க.

20. சரநிறலயுரு9என்ைால்9என்ன?

ைகுதி-ஈ

Essay answers (5 ைதிப்தைண்)

21. மசயல்முறை9ஸ்கிரிப்ட்9முறைற�9நிரலாக்கம்9ைற்றி9எழுது்க.

22. input()  �ற்றும் print() மசயற்கூறு்கள9ைற்றி9வி்ளககு.

23. றைததானில்9உள்ள9வில்றல்கள9ைற்றி9எழுது்க.
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கற்ைலின வநகாககங்கள்

இ்ந�ப ்பறா்டப்பகுதிறைக் கற்றபின மறாணைேர்கள அறி்நதுக் ககறாளேது:

• ற்பத்�றான கமறாழியில் ்பல்வேறு ்பறாயவுக்கட்டுப்பறாடுகறைப ்பறறிை அறிறேப க்பறு�ல்.

• நி்ப்ந�றன அறமபற்ப ்பைன்படுத்தி நிரலின ்பறாயவு கைைல் தி்றறன எவேறாறு வமம்்படுத்துேது என்பற� 

கட்்டறை அறமபபு மூைம் அறி�ல்.

• ்பனமுற்ற கைைல் அறமபற்ப அல்ைது ம்டக்றக ்பைன்படுத்தி நிரல் ்பகுதிறை குறிபபிட்்ட எணணிக்றக 

ேறர அல்ைது நி்ப்ந�றன நிற்றவேற்றப்படும் ேறர திரும்்ப கையயும் குறிமுற்றறை உருேறாக்கு�ல்.

அறிமுகம்6.1

 நிரல்கள கூறறுகளின க�றாகுதிறை ககறாணடிருக்கும். இ்ந� கூறறுகவை விற்டகறைக் ககறாடுக்கும் 

இைக்கப ்பகுதிகைறாகும். க்பறாதுேறாக, கூறறுகள ேரிறைைறாக, அ�றாேது கூறறுகள ஒன்றன பின ஒன்றறாக 

நிற்றவேற்றப்படும். ஏவ�னும் சிை ைமைங்களில் நிகழ் வநர நிரல்கறை இைக்கும் வ்பறாது நிரலின ஒரு ்பகுதிறை 

அல்ைது கூறறுகளின க�றாகுதிறை நிற்றவேற்றறாமல் விட்டு விட்டு நி்ப்ந�றனயின அடிப்பற்டயில் நிரலின 

மறக்றறாரு ்பகுதிறை இைக்க வநரிடும். இ�றகு “மகாற்று” அல்ைது “கிசைப்பிரிப்பு” எனறு க்பைர். வமலும், 

கூறறுகளிள உளை ஒரு க�றாகுதிறை ்பை �்டறே நிற்றவேற்றவேணடி இருக்கும். இ�றகு �னமுசைவையல 
அல்ைது மடககு எனறு க்பைர். இ்ந�ப ்பறா்டப ்பகுதியில் ற்பத்�றானில் ்பல்வேறு கட்டுப்பறாட்டு கட்்டறமபபுகள 

அ�ன கட்்டறை அறமபபுகள மறறும் அேறற்றப ்பைன்படுத்தி நிரல்கள உருேறாக்கு�ல் மறறும் கற்றல் 

ஆகிைேறற்றக் கறாணவ்பறாம்.

கட்டுப்�காட்டு கட்டசமப்புகள்6.2

 கட்டுப்பறாட்டு நிரலின ஒரு ்பகுதியில் இரு்நது இனகனறாரு ்பகுதிக்கு �றாவுே�றகு கறாரணைமறான நிரல் 

கூறறுகள கட்டுப்�காட்டு கட்டசமப்பு அல்ைது கட்டுப்�காட்டு கூற்றுகள் எனப்படும். ஏறகனவே, C++ல் 

கற்றற�ப வ்பறால் இ்ந� கட்டுப்பறாட்டுக் கூறறுகள கைபபுக் கூறறுகைறாகும். கைைல் முற்றயின நிறைறைப 

க்பறாறுத்து, கைைல்முற்றயின கட்டுப்பறாட்டு ்பறாயறே அல்ைது நிரலின கட்டுப்பறாட்டு ்பறாயறே மறாறறும். 

ச�த்�கானில மூனறு முககிய வசகயகா்ன கட்டுப்�காட்டு அசமப்புகள் உள்ை்ன.

II
�காடம் 6

கட்டுப்�காட்டு கட்டசமப்புகள்
அ்லகு

Chapter 6.indd   71 30-01-2020   19:24:37



7212 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

Sequential

Alternative or 
Branching

Iterative or Looping

6.2.1  வரிசை முசை கூற்றுகள் (Sequential Statements)

 ஒன்றன பின ஒன்றறாக நிற்றவேற்றப்படும் கூறறுகளின ேரிறைறைக் ககறாண்டது ேரிறை முற்ற 

கூறறு ஆகும். உனனுற்டை க்பைர், முகேரி மறறும் க�றாறைவ்பசி எணறணை அச்சிடும் குறிமுற்ற, 

ேரிறைமுற்ற கூறறுக்கு எடுத்துக்கறாட்டு ஆகும்.

# உனனுற்டை க்பைர் மறறும் முகேரிறை அச்சிடும் நிரல்- ேரிறைமுற்ற கூறறுக்கு 
எடுத்துக்கறாட்டு
print ("Hello! This is Shyam")
print ("43, Second Lane, North Car Street, TN")

வவளியீடு :
Hello! This is Shyam
43, Second Lane, North Car Street, TN

எடுத்துகககாட்டு 6.1

6.2.2  மகாற்று அல்லது கிசைப் பிரிப்புகூற்று (Alternative or Branching Statement)

 நம்முற்டை அன்றறா்ட ேறாழ்வில் நறாம் ்பல்வேறு முடிவுகறை எடுக்க வேணடியுளைது. நமது வநறாக்கத்ற� 

அற்டை மறாறறுப ்பறாற�றைத் வ�ர்்நக�டுக்கிவ்றறாம். தினைரி நறாம் கைல்லும் ைறாறை �ற்ட கையைப்பட்டிரு்ந�றால் 

மறாறறுப ்பறாற�றை ்பைன்படுத்தி, நறாம் கைன்றற்டை வேணடிை இ்டத்திறகு கைனறு வைர்்நதிடுவேறாம். இ்ந� 

முடிகேடுத்�றை நறாம் மறாறறு அல்ைது கிறைப பிரிபபு கூறறு மூைம் கறக இருக்கினவ்றறாம். ககறாடுக்கப்பட்்ட 

எண வநர்மற்ற எண அல்ைது எதிர்மற்ற எணணைறா அல்ைது ஒறற்றப்பற்ட எணணைறா அல்ைது இரட்ற்டப்பற்ட 

எணணைறா என்பற� கண்டறிே�றகு மறாறறு அல்ைது கிறைப பிரிபபு கூறறு ்பைன்படுகி்றது.

ற்பத்�றானில் கீழ்க்கண்ட மறாறறு (அல்ைது) கிறைபபிரிபபு கூறறு ேறககள உளைன:

•  Simple if கூறறு  •  if..else கூறறு  •  if..elif கூறறு

6.2.2.1 Simple if கூற்று

 Simple if கூறறு என்பது அறனத்து தீர்மறானிபபு கூறறுகளிலும் மிக எளி�றான கூற்றறாகும். 

நி்ப்ந�றனைறானது ஒபபீட்டு வகறாறேைறாகவேறா அல்ைது �ருக்க வைறேைறாகவேறா இருத்�ல் வேணடும்.
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வ�காதுவடிவம்:
 if <condition>:
   statements-block1

வமவை உளை கூறறில் நி்ப்ந�றன ைரி என்றறால் statements-block1 நிற்றவேற்றப்படும்.

# ேைற� ைரி ்பறார்த்து ேறாக்களிக்க �குதிைறா என அச்சிடும் நிரல்
x=int (input("Enter your age :"))
if x>=18:
 print ("You are eligible for voting")

வவளியீடு1:
 Enter your age :34
 You are eligible for voting

வவளியீடு 2:
 Enter your age :16
 >>>

எடுத்துகககாட்டு 6.2:

 இரண்டறாேது கேளியீட்டில் கேளியீடு அச்சி்டப்ப்டவில்றை, ற்பத்�றானில் தூண்டு குறி மட்டுவம 
கறாணபிக்கி்றது. ஏகனன்றறால், நி்ப்ந�றன �ே்றறாகும் வ்பறாது நிரலில் எனன கையை வேணடும் என்பது 
ககறாடுக்கப்ப்டவில்றை.

6.2.2.2  if..else கூற்று

 if .. else கூற்றறானது ைரி க�றாகுதி மறறும் �ேறு க�றாகுதி இரணற்டயுவம ைரி்பறார்ப்ப�றகறான 

கட்டுப்பறாட்ற்ட ேழங்குகி்றது.  ‘if..else’ கூறறின க�றா்டரிைல்.

வ�காடரியல:
if <condition>:
 statements-block 1
else:
 statements-block 2
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if condition is 
true

Statement 
block -1

Statement 
block -2

Exit

Entry

condition
if condition is 

false

்ப்டம் 6.1 if..else கூறறின கைைல்்பறாடு

 if..else கூறறு இரு மறாறறு ேழிகறை ேழங்குகி்றது. நி்ப்ந�றனைறானது எ்ந� க�றாகுதிறை 

நிற்றவேற்றப்ப்ட வேணடும் என்பற�த் தீர்மறானிக்கி்றது.

#உளளி்டப்பட்்ட எண ஒறற்றப்பற்ட அல்ைது இரட்ற்டப்பற்ட எணணைறா என்பற�க் 
கண்டறியும் நிரல்
a = int(input("Enter any number :"))
if a%2==0:
 print (a, " is an even number")
else:
 print (a, " is an odd number")

வவளியீடு 1:
 Enter any number :56
 56  is an even number

வவளியீடு 2: 
 Enter any number :67
 67  is an odd number

எடுத்துகககாட்டு 6.3:

 வமறகண்ட நிரலுக்கு மறாறறு முற்றயில் வேறு மறாதிரிைறாக ற்பத்�றானில் எழு� முடியும். முழுறமைறான 
if..else கூறறு பினேருமறாறு எழு�ைறாம்:

வ�காடரியல:

 variable = variable1 if condition else variable 2
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 if ல் குறிபபி்டப்பட்டுளை நி்ப்ந�றன ்பரிவைறாதிக்கப்படும் நி்ப்ந�றன ைரி எனில் மறாறி1-ன 
(variable1) மதிபபு, இ்டது ்பக்கத்திலுளை மறாறியில் இருத்�ப்படும். இல்றைகைனில், மறாறி2-ன 

(variable2) மதிபபு இருத்�ப்படும். 

குறிப்பு:

a = int (input("Enter any number :"))
x="even" if a%2==0 else "odd"
print (a, " is ",x)

வவளியீடு 1:
 Enter any number :3
 3  is  odd

வவளியீடு 2:
 Enter any number :22
 22  is  even

எடுத்துகககாட்டு 6.4: # உள்ளிடப்�ட்ட எண் ஒற்சைப்�சட அல்லது இரட்சடப்�சட 
எண்்கா என�ச�க கண்டறியும் நிரல (மகாற்று முசைசயப் �யன�டுத்தி)

6.2.2.3 பின்ன்லகா்ன if..elif...else கூற்று:

 if கூறறுகறைத் க�றா்டர் கூறறுகைறாக அறமக்க விரும்பும் வ்பறாது ‘else’ ்பகுதிக்குப ்பதிைறாக ‘elif ’ 
்பகுதி ்பைன்படுத்�ைறாம்.

வ�காடரியல :

if <condition-1>:
 statements-block 1
elif <condition-2>:
 statements-block 2
else:
 statements-block n

 வமறகண்ட if..elif..else க்பறாதுேடிேத்தில், condition-1 ்பரிவைறாதிக்கப்படும். condition -1 ைரி எனில் 
statements-block 1 கைைல்்பறாட்டுத் condition-1 நிற்றவேற்றப்படும். இல்றைகைனில் கட்டுப்பறாடு, condition-
2றைப ்பரிவைறாதிக்கும். condition-2 ைரி எனில் (statements-block-2) நிற்றவேற்றப்படும். இல்றைகைனில் 
else ்பகுதியில் உளை (statements-block n) நிற்றவேற்றப்படும்.
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Test 
Expression 

of if

Test 
Expression 

of elifBody of if

Body of elif
Body of else

false

false
True

True

்ப்டம்  6.2 if..elif..else கூறறின கைைல்்பறாடு

 ‘elif ’ ்பகுதி if..else-if..else கூறறுகறை இறணைக்கு ஒனறிறணைத்து ஒவர if..elif…else.  ‘elif ’ ன 

விரிேறாக்கம் ‘else if ’. ‘if ’ கூறறில் ்பைன்படுத்�ப்படும் ‘elif ’ ்பகுதிக்கு ேரம்பு இல்றை, ஆனறால் else ்பகுதி 

்பைன்படுத்தும்வ்பறாது கூறறின இறுதியில் ்பைன்படுத்� வேணடும். 

C++ல் ்படித்� பினனைறான if கூறறுக்கு நிகரறானது ற்பத்�றானில் உளை if..elif…else கூறறு.

குறிப்பு
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கீவழ ககறாடுக்கப்பட்்ட நி்ப்ந�றனயின ்படி மறாணைேர்கள க்பற்ற �ர ேரிறைறை அச்சி்ட வேணடிை 
நிரல்
ைரறாைரி �ரம்
>=80 and above A
>=70 and <80 B
>=60 and <70 C
>=50 and <60 D
Otherwise E

#பினனைறான if கூறறின ்பைன்பறாட்ற்ட விைக்கும் நிரல்

m1=int (input(“Enter mark in first subject : ”))
m2=int (input(“Enter mark in second subject : ”))
avg= (m1+m2)/2
if avg>=80:
 print (“Grade : A”)
elif avg>=70 and avg<80:
 print (“Grade : B”)
elif avg>=60 and avg<70:
 print (“Grade : C”)
elif avg>=50 and avg<60:
 print (“Grade : D”)
else:
 print (“Grade : E”)

வவளியீடு 1:
 Enter mark in first subject : 34
 Enter mark in second subject : 78 
 Grade : D

வவளியீடு 2 :
 Enter mark in first subject : 67
 Enter mark in second subject : 73
 Grade : B

எடுத்துகககாட்டு 6.5:

 ககறாடுக்கப்பட்்ட எடுத்துக்கறாட்டில் if-்பகுதிக்கும் நறானகு இற்டகேளிகள உள �ளைப்பட்டுளைது.  

இது ற்பத்�றானில் க்பறாதுேறாக உள �ளைப்ப்ட வேணடிை அைேறாகும். பி்ற நிரைறாக்க கமறாழிகளில் உள 

�ளைல் என்பது நிரறை அழகறாக கறாணபிப்ப�றகறாக ்பைன்படுகி்றது. ஆனறால் ற்பத்�றானில் எ்ந� 

க�றாகுதியினுற்டை கூறறுகள எனறு குறிப்ப�றகறாக உள �ளைல் அேசிைம் வ�றேப்படுகி்றது.

குறிப்பு
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# if  கூறறில் ‘in’ மறறும் ‘not in’ ்பைன்பறாட்ற்ட விைக்கும் நிரல்

ch=input (“Enter a character :”)
# to check if the letter is vowel
if ch in (‘a’, ‘A’, ‘e’, ‘E’, ‘i’, ‘I’, ‘o’, ‘O’, ‘u’, ‘U’):
 print (ch,’ is a vowel’)
# to check if the letter typed is not ‘a’ or ‘b’ or ‘c’
if ch not in (‘a’, ‘b’, ‘c’):
 print (ch,’  the letter is not a/b/c’)

வவளியீடு1:
 Enter a character :e
 e is a vowel

வவளியீடு 2:
 Enter a character :x
 x the letter is not a/b/c

எடுத்துகககாட்டு 6.5.a:

6.2.3. �னமுசைச் வையல அல்லது மடககு அசமப்பு

 ்பனமுற்றச் கைைல் அல்ைது ம்டக்கு என்பது ்பைனர் விரும்பும் குறிமுற்றத் க�றாகுதிறை குறிபபிட்்ட 

எணணிக்றக ேறர அல்ைது நி்ப்ந�றன நிற்றவேற்றப்படும் ேறர இைக்குே�றாகும். ஒரு கூறறு அல்ைது ்பை 

கூறறுகறை ்பை முற்ற நிற்றவேற்ற கூறறு அனுமதிக்கி்றது.

Condition

Statement 1

Statement 2

...
Statementn

Further 
Statements 
of Program

else
Statement 1

Statement 2

...
Statementn

False

True

்ப்டம் 6.3 ம்டக்கு அறமபபு எவேறாறு இைங்குகி்றது என்பற� விைக்கும் ்ப்டம்

ற்பத்�றான இரணடு ேறகைறான ம்டக்கு அறமபபுகறை ேழங்குகி்றது:

• while  ம்டக்கு

• for ம்டக்கு
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6.2.3.1 while  மடககு

 ற்பத்�றானில் while ம்டக்கு பினேரும் க�றா்டரிைல் ககறாணடிருக்கும். 

வ�காடரியல:

while <condition>:
 statements block 1
[else:
 statements block2]

Condition

Conditional Code

while Expression: 
Statement (s)

if conditions is true

if condition is 
false

்ப்டம் 6.4 ம்டக்கின கைைல்்பறாடு

 while ம்டக்கில், நி்ப்ந�றனைறானது ஏ�றாேது ஒரு �குதிைறான பூலிைன வகறாறே ஆகும். இது ைரி 

அல்ைது �ேறு என்ற மதிபற்ப �ரும். இ�ன else �குதி கட்டகாயப் �குதி அல்ல, நி�ந�ச்ன ைரி எனறு 
இருககும் வசர, வையல�காட்டுத் வ�காகுதி 1, (statements block 1) நிசைவவற்ைப்�டும். else �குதி 
எழு�ப்�ட்டிருந�கால நி�ந�ச்ன �வறு எனில் else �குதி நிசைவவற்ைப்�டும். while மடகககா்னது 

நுறழவு வைறாதிபபு ம்டக்கு என்பற� நிறனவில்ககறாளக. ம்டக்கின உளவை நுறழயும் வ்பறாது நி்ப்ந�றன �ேறு 

என்றறால் ம்டக்கில் உளை கூறறுகள ஒரு முற்ற கூ்ட நிற்றவேற்றப்ப்டறாது.

i=10 # intializing part of the control variable
while (i<=15): # test condition
         print (i,end='\t') # statements - block 1
         i=i+1 # Updation of the control variable

வவளியீடு: 
 10    11    12    13    14    15

எடுத்துகககாட்டு 6.6: while மடகசக �யன�டுத்தி 10லிருநது 15 வசர அச்னத்து எண்கசையும் 
அச்சிடுவச� விைககும் நிரல.
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 கட்டுப்பறாட்டு மறாறிைறான iன க�றா்டக்க மதிபபு 10 ஆகும். i<=15 என்ற வைறா�றன ்பரிவைறாதிக்கப்பட்டு 
i-ன மதிபபு ைரிைறாக இரு்ந�றால் i ன மதிபபு அச்சி்டப்படும். பி்றகு, i ன மதிபபு i=i+1 என புதுபபிக்கப்படும் 
(இற� i+=1 என குறுக்கு ேழி மதிபபிரு்நது கைைறகுறிறை ்பைன்படுத்தியும் எழு�ைறாம். i=16 என ஆகும் 

வ்பறாது நி்ப்ந�றன�ே்றறாகும், அபக்பறாழுது ம்டக்கறானது நிறுத்�ப்படும்.

 print கூறறு end மறறும் sep அைபுருக்கறை ககறாணடிருக்கும்.  end அைபுருறே விடு்படு 

ேரிறைறை ககறாடுக்க விரும்பும்வ்பறாது (‘\t’�த்�ல், ‘\n’ புதிை ேரி மறறும் ்பை) ்பைன்படுத்�ைறாம். sep 
அைபுருசி்றபபு குறியீடுகைறான, (கறாறபுளளி) ;(அறரபபுளளி) வ்பறான்ற மதிபபுகறை பிரிக்க ்பைன்படும் 
print() ேடிவூட்்டல் விருப்பங்கறை இ�றகு முன ்பறா்டத்தில் ்படித்�ற� நிறனவு கூறுக.

குறிப்பு

பினேரும் எடுத்துக்கறாட்டு while ம்டக்கில் else ்பைன்பறாட்ற்ட கறாட்டுகி்றது.

i=10 # intializing part of the control variable
while (i<=15): # test condition
        print (i,end='\t') # statements - block 1
        i=i+1 # Updation of the control variable
else:
      print ("\nValue of i when the loop exit ",i)

வவளியீடு: 1 
 10    11     12     13     14     15
 Value of i when the loop exit  16

எடுத்துகககாட்டு 6.7: # else �குதியுடன கூடிய while மடகசக விைககும் நிரல

6.2.3.2 for மடககு
 for ம்டக்கு சுை்பமறாக ்பைன்படுத்�க் கூடிை ஓர் ம்டக்கறாகும். இது ஒரு நுறழவு வைறாதிபபு ம்டக்கறாகும். 

நி்ப்ந�றன மு�லிவைவை வைறாதிக்கப்பட்டு ைரி எனில் ம்டக்கின உ்டற்பகுதி கைைல்்பறாட்டுத் க�றாகுதிறை 

நிற்றவேற்றப்படும். இல்றைகைனில் ம்டக்கு நிற்றவே்றறாமல் கேளிவைறும்.

வ�காடரியல:
for counter_variable in sequence:
 statements-block 1
[else:   # optional block
 statements-block 2]

 க�றா்டரிைலில் குறிபபிட்டுளை க�றா்டரிைல் மறாறிைறானது (counter_variable), C++-ல் உளை for 
ம்டக்கில் ்பைன்படுத்தும் கட்டுப்பறாட்டு மறாறிறை ஒத்��றாகும். ேரிறை என்பது க�றா்டக்க, இறுதி மறறும் மிகுபபு 

மதிபபுகறைக் குறிப்ப�றாகும். க்பறாதுேறாக, ற்பத்�றானில் for ம்டக்கில் ேரிறையில் உளை க�றா்டக்க, இறுதி, 

மதிபபுகறைக் குறிப்ப�றகறாக range( ) கைைறகூறு ்பைன்படுகி்றது. range() கைைறகூறு start மு�ல் stop-
1 ேறரயிைறான மதிபபு ்பட்டிைறை உருேறாக்குகி்றது.
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range ()ன க�றா்டரிைல்:

 range(start,stop,[step])

இதில்,

start – க�றா்டக்க மதிபற்பக் குறிக்கும்

stop – இறுதி மதிபற்பக் குறிக்கும்

step – மிகுபபு மதிபற்பக் குறிக்கும். இது விருப்பப ்பகுதிைறாகும்.

range (1,30,1) range-ன மதிபபுகள 1 மு�ல் க�றா்டங்கி  29 ேறர

range (2,30,2) range() மதிபபுகள 2 மு�ல் 28 ேறர

range (30,3,-3) range() மதிபபுகள 30 மு�ல் 6 ேறர

range (20) 20 என்ற மதிபற்ப இறுதி மதிப்பறாக எடுத்துக்ககறாணடு (அல்ைதுவமல்ேரம்பு ) 0 
மு�ல் 19 ேறரயிைறான மதிபபுகறைக் ககறாடுக்கும் (range() எபக்பறாழுதும் stop 
மதிபபு-1 ேறர மதிபற்பக் ககறாடுக்கும் என்பற� நிறனவில்ககறாளக).

எடுத்துகககாட்டு 6.8: range() எடுத்துகககாட்டுகள் :

Last item 
reached?

Body of for

Exit loop

for each item 
in sequence

Yes

No

்ப்டம் 6.5  for ம்டக்கின கைைல்்பறாடு

for i in range (2,10,2):
 print (i, end=' ')

வவளியீடு:
2  4  6  8

எடுத்துகககாட்டு 6.9: #for மடககு �யன�டுத்தி ஒற்சை இ்லகக இரட்சடப் �சட 
எண்ச் அச்சிட விைககும் நிரல
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பினேரும் நிரல் for ம்டக்கின else ்பகுதிறை விைக்கும்

for i in range(2,10,2):
 print (i,end=' ')
else:
 print ("\nEnd of the loop")

வவளியீடு:
 2 4 6 8 
 End of the loop

எடுத்துகககாட்டு 6.10 : #for மடககின else �குதிசயப் �யன�டுத்தி, ஒற்சை இ்லகக 
இரட்சடப் �சட எண்ச் அச்சிட விைககும் நிரல

 ற்பத்�றானில், ம்டக்கு மறறும் பி்ற கட்டுப்பறாட்டு கூறறுகளில்  உள �ளைல் மிக 

முக்கிைமறான�றாகும்.  C, C++ வ்பறான்ற கமறாழிகளில் கநறிவு அற்டபபுக் குறிறைப{} ்பைன்படுத்தி 

க�றாகுதிகறை உருேறாக்குேற�ப வ்பறாை, ற்பத்�றான உள�ளைல் மூைம் க�றாகுதிகறையும் துறணை 

க�றாகுதிகறையும் உருேறாக்குகி்றது.

குறிப்பு

 range()றைப ்பைன்படுத்தி, 1 மு�ல் 100 ேறரயிைறான எணகளின கூட்டுத் க�றாறகறைக் 

கணடுபிடிப்பற� விைக்கும் மறக்றறாரு நிரல் கீவழ ககறாடுக்கப்பட்டுளைது. 

n = 100
sum = 0
for counter in range(1,n+1):
 sum = sum + counter
print("Sum of 1 until %d: %d" % (n,sum))

 வமவையுளை குறியீட்டில், n-ன க�றா்டக்க மதிபபு 100, sum-ன மதிபபு க�றா்டரிைல் 
மறாறியின மதிபபு்டன கூட்டி (வைர்த்து) sumல் வைமிக்கப்படுகி்றது. for ம்டக்குச் கைைைறானது 
ஒனறிலிரு்நது க�றா்டங்கி இறுதி ேரம்பு-1 மதிபபு ேறர நிற்றவேற்றப்படும் (அ�றாேது nன மதிபபு 
100 ஆகும். அ�னறால் இ்ந� ம்டக்கு, 1 மு�ல் 99 மதிபபு ேறர மட்டுவம நிற்றவேற்றப்படும். இறுதி 
ேரம்ற்ப n+1 எனறு அறமப்ப�னறால் ம்டக்கின இறுதி ேரம்பு 100 என்ற எண ேறர கைைல்்படுத்� 
முடியும்.)

வவளியீடு:
 Sum of 1 until 100: 5050

எடுத்துகககாட்டு 6.11: # 1 மு�ல 100 வசரயி்லகா்ன எண்களின கூட்டுத் வ�காசகசய 
க்ககிடும் நிரல

 ைரம், ்பட்டிைல், அகரறாதி மு�லிைனேறறில் இரு்நதும் range() கைைறகூறு மதிபபுகறை 

எடுத்துக்ககறாளளும். இேறற்றப ்பறறி அடுத்து ேரும் ்ப்டங்களில் ்படிக்கைறாம். 

குறிப்பு

Chapter 6.indd   82 30-01-2020   19:24:38



83 கட்டுப்பாட்டு கட்்டமைபபுகள்

பினேரும் எடுத்துக்கறாட்டு, range() கைைறகூறில் ைரத்தின ்பைன்பறாட்ற்ட விைக்குே�றாகும்.

for word in 'Computer':
 print (word,end=' ')
else:
 print ("\nEnd of the loop")

வவளியீடு
 C o m p u t e r
 End of the loop

எடுத்துகககாட்டு 6.12: #for மடககில range() வையற்கூறில ைரத்தின �யன�காட்சட விைககும் 
நிரல.

6.2.3.3 பின்ன்லகா்ன மடககு அசமப்பு:

 ஒரு ம்டக்கின உளவை மறக்றறாரு ம்டக்கு இ்டம் க்பறறிரு்ந�றால் அது பினனைறான ம்டக்கு 

அறமப்பறாகும். while ம்டக்கின உளவை மறக்றறாரு while ம்டக்கு, for மடககின உளவை மறக்றறாரு for 
ம்டக்கு, for ம்டக்கினுளவை while மறறும் while ம்டக்கினுளவை for ம்டக்கு என இது வ்பறான்ற பினனைறான 

ம்டக்குகறை உருேறாக்கைறாம்.

 பினேரும் எடுத்துக்கறாட்்டறானது, for ம்டக்றகப ்பைன்படுத்தி பினேரும் அறமபபில் எணகறை 

அச்சிடுேற� விைக்குே�றாகும்.

 1

 1 2

 1 2 3

 1 2 3 4

 1 2 3 4 5

i=1
while (i<=6):
 for j in range (1,i):
  print (j,end='\t')
 print (end='\n')
 i +=1
வவளியீடு:
 1
 1 2
 1 2 3
 1 2 3 4
 1 2 3 4 5

எடுத்துகககாட்டு 6.13: # பின்ன்லகா்ன மடககு –for மடககின உள்வை  while  மடகசக விைககும் 
நிரல
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6.2.4  ச�த்�கானில JUMP கூற்றுகள்:

 ற்பத்�றானிலுளை JUMP கூறறு, கட்டுப்பறாட்ற்ட எ்ந�கேறாரு நி்ப்ந�றனயுமினறி, நிரலின ஒரு 

்பகுதியில் இரு்நது மறக்றறாரு ்பகுதிக்கு இ்டமறாற்றம் கையை ்பைன்படுகி்றது. ற்ப�றானில் Jump கூறற்ற 

்பைன்படுத்� மூனறு சி்றபபுச் கைறாறகள உளைன. அறே: break, continue, pass. பினேரும் ்பறாயவுப்ப்டம் 

break மறறும் continue ்பைன்பறாட்ற்ட விைக்கும்.

Condition

Further 
Statements 
of Program

else
Statement 1

Statement 2

...
Statementn

False

True

Statement 1

...
break

...
continue

...
Statementn

்ப்டம் 6.6 ம்டக்கு அறமபபில்  break மறறும் continue கூறறுகளின ்பைன்பறாடு

6.2.4.1  break கூற்று

 break கூற்றறானது அற� உளை்டக்கிை ம்டக்றக விட்டு கேளிவை்றச் கையகி்றது. நிரலின 

கட்டுப்பறா்டறானது, ம்டக்கின உ்டற்பகுதிறைத் க�றா்டர்்நது உ்டனடிைறாக இருக்கும் கூறறுக்கு ்பறாயகி்றது.

 நி்ப்ந�றனைறானது �ேறு எனறு ்பரிவைறாதிக்கும் ேறர while அல்ைது for ம்டக்கு கைைல்்படுத்�ப்படும். 

ஆனறால், break கூறற்றப ்பைன்படுத்தி கட்டுப்பறாட்ற்ட ம்டக்றக விட்டு நிறுத்தி கேளிவை்றச் கையைமுடியும். 
break கூறறு நிற்றவேற்றப்படும் வ்பறாது, நிரலின கட்டுப ்பறாட்டு்பறாயவு, ம்டக்றக விட்டு கேளிவைறி, ம்டக்கு 

அறமபபிறகு இறுதிககு அடுத்து உளை குறி முற்ற ்பகுதியில் இரு்நது நிற்றவேற்றத் க�றா்டங்கும். 

 break கூறறு பினனைறான ம்டக்கின உளவை இரு்ந�றால், break கூறறு மிகவும் உளவை உளை 

ம்டக்றக விட்டு கேளிவைறும்.

வ�காடரியல:
 break
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Condition

break?

no

Enter loop

false

true

yes

Exit loop

Remaining body of loop

்ப்டம் 6.7 break கூறறினகைைல்்பறாடு

 for ம்டக்கு மறறும் while ம்டக்கினுள break கூறறின கைைல்்பறாடு கீவழ ககறாடுக்கப்பட்டுளைது.

for var in sequence:
if condition:
 break
 #code inside for loop
 #code outside for loop
while test expression:
#code inside while loop
if condition:
 break
 #code inside while loop
 #code outside while loop

for word in “Jump Statement”:
 if word = = “e”:
  break
print (word, end=”)

வவளியீடு:
 Jump Stat

எடுத்துகககாட்டு 6.14: #for  மடககின உள்வை break கூற்றின �யன�காட்சட 
விைககுகிைது
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 வமறகண்ட நிரல், ககறாடுக்கப்பட்்ட “Jump statement” என்ற ைரத்ற� ம்டக்குச் கைைைறாக மீணடும் 

மீணடும் இைக்குகி்றது. ககறாடுக்கப்பட்்ட ைர ேரிறையில் ‘e’ என்ற எழுத்து ேரும் ேறர ஒவகேறாரு எழுத்�றாக 

்பரிவைறாதிக்கப்படும். அ்ந� எழுத்து ேரும்வ்பறாது கட்டுப்பறா்டறானது ம்டக்குக்கு கேளிவை கைல்லும் அல்ைது 

ம்டக்றக நிறுத்திவிடும். கேளியீட்டில் கறாட்டியுளைேறாறு, ககறாடுக்கப்பட்்ட ைரத்தில் ‘e’ என்ற எழுத்து ேரும் 

ேறர ஒவகேறாரு எழுத்�றாக அச்சி்டப்பட்டு ம்டக்கு நிறுத்�ப்படும்.

 இதில் முக்கிைமறாக கேனிக்க வேணடிைது எனனகேன்றறால், ம்டக்கறானது ‘break’ கூறறு்டன 

முடி்ந�றால் ‘else’ ்பகுதி நிற்றவேற்றப்ப்டறாது. இற� விைக்குே�றகு else ்பகுதியு்டன வமவை குறிபபிட்்ட 

நிரறை வமம்்படுத்தி அ�ன கேளியீடு எனனகேனறு கறாணவ்பறாம்:

for word in “Jump Statement”:
 if word = = “e”:
  break
  print (word, end=”)
else:
  print (“End of the loop”)
print (“\n End of the program”)

வவளியீடு:
 Jump Stat
 End of the program

எடுத்துகககாட்டு 6.15: # for மடககின உள்வை break கூற்றின �யன�காட்சட else  
�குதியுடன விைககும் நிரல

 break கூறறு, ம்டக்கின ‘else’ ்பகுதிறைத் �விர்த்து கட்டுப்பறாட்ற்ட ம்டக்கு க�றாகுதிக்குப பி்றகுளை 

உளவை அடுத்� கூறறுக்கு ககறாணடு கைல்கி்றது. 

6.2.4.2  continue கூற்று

 continue கூற்றறானது break கூறற்றப வ்பறால் இல்ைறாமல், ம்டக்கின மீ�முளை குறிமுற்றறைத் 

�விர்த்து அடுத்� ம்டக்கு கைைறை ஆரம்பிக்கும்.

வ�காடரியல:
 continue
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Test 
Expression 

of loop

continue?

no

Enter loop

false

true

yes

Exit loop

Remaining body of loop

்ப்டம் 6.8 continue கூறறின கைைல்்பறாடு

 for மறறும் while ம்டக்கினுள continue கூறறின கைைல்்பறா்டறானது கீவழ ககறாடுக்கப்பட்டுளைது.

for var in sequence:
 # code inside for loop
 if condition:
  continue
 #code inside for loop
#code outside for loop
while test expression:
 #code inside while loop
 if condition:
  continue
 #code inside while loop
#code outside while loop

 for word in “Jump Statement”:

 if word = = “e”:

  continue

 print (word, end=”)

print (“\n End of the program”)

வவளியீடு:

 Jump Statmnt

 End of the program

எடுத்துகககாட்டு 6.16: # for மடககினுள் continue கூற்றின �யன�காட்சட விைககும் நிரல
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 வமவை ககறாடுக்கப்பட்்ட நிரலும் ‘break’ கூறறுக்கு எழு�ப்பட்்ட நிரலும் ஒனவ்ற, ஆனறால் ‘break’க்கு 

்பதிைறாக இங்கு ‘continue’ கூறறு ்பைன்படுத்�ப்பட்டுளைது. ‘e’ என்ற எழுத்ற�த் �விர மற்ற அறனத்து 

எழுத்துக்களும் அச்சி்டப்படுகி்றது.

6.2.4.3 pass கூற்று

 pass கூறறு ஒரு null கூற்றறாகும். நிரல் க்பைர்பபி pass கூறற்ற நிற்றவேறறும் க்பறாழுது, அவ� 

கூறற்ற முழுேதுமறாக பு்றக்கணித்துவிடும். pass கூறற்ற இைக்கும் க்பறாழுது எ்ந� கைைல்்பறாடும் நற்டக்ப்றறாது.

 ‘if ’ கூறறிலும், ம்டக்கினுளளும் எ்ந� கட்்டறைறையும் அல்ைது கூறற்றயும் நிற்றவேற்ற வேண்டறாம் 

என நிறனக்கும் வ்பறாது pass கூறறு இைக்கப்படுகி்றது.

வ�காடரியல:
 pass

a=int (input(“Enter any number :”))
if (a==0):
 pass
else:
 print (“non zero value is accepted”)
 வமறகண்ட நிரறை இைக்கும் வ்பறாது உளளீட்டின மதிபபு 0 எனில் ஒரு 
கைைலும் நற்டக்ப்றறாது.  மற்ற பி்ற உளளீட்டு மதிபபுகளுக்கு பினேரும் கேளியீடு 
கிற்டக்கும்:

வவளியீடு:
 Enter any number :3
 non zero value is accepted

எடுத்துகககாட்டு 6.17:# pass கூற்றின �யன�காட்சட விைககும் நிரல

 pass கூறறு க்பறாதுேறாக இ்ட ஒதுக்கீட்டிறகறாக ்பைன்படுகி்றது. ம்டக்கு அல்ைது 

கைைறகூறற்ற�ற க்பறாழுது கைைல்்படுத்�றாமல் பி்றகு கைைல்்படுத்� விரும்பும் வ்பறாது, கேறறு 

உ்டற்பகுதிைறாக உருேறாக்க முடிைறாது. ஏகனனில், நிரல்க்பைர்பபி பிறழ கையதிறைத் �ரும். இற� 

�விர்க்க ‘pass’ கூறறு எற�யும் நிற்றவேற்றறா� உ்டற்பகுதியில் அறமக்கப்படுகி்றது.

குறிப்பு

for val in “Computer”:

 pass

print (“End of the loop, loop structure will be built in future”)

வவளியீடு:

 End of the loop, loop structure will be built in future.

எடுத்துகககாட்டு 6.18: # for மடககினுள் ‘pass’ கூற்சை விைககும் நிரல
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• நிரல் என்பது ேரிறைைறாக நிற்ற வேற்றப்படும் கூறறுகறைக் ககறாண்ட�றாகும். அ்ந� 

ேரிறைறை மறாறறுே�றகு கட்டுப்பறாட்டுக் கூறறுகள ்பைன்படுகி்றது.

• கட்டுப்பறாட்டு நிரலின, ஒரு ்பகுதியில் இரு்நது இனகனறாரு ்பகுதிக்கு �றாவுே�றகு 

கறாரணைமறான நிரல் கூறறுகள கட்டுப்பறாட்டு கட்்டறமபபு (அல்ைது) கட்டுப்பறாட்டு கூறறுகள 

எனப்படும்.

• மூனறு ேறகைறான கட்டுப்பறாட்டுப ்பறாயவுகள உளைன

o ேரிறை முற்ற

o மறாறறு அல்ைது கிறை பிரிபபு

o ்பனமுகச் கைைல் அல்ைது ம்டக்குச் கைைல்

• ற்பத்�றானில் ்பல்வேறு ேறகைறான if அறமபபுகறை ்பைன்படுத்தி கிறைபபிரிபபு 

ைறாத்திைமறாகி்றது.

• உள �ளைல் ற்பத்�றானில் மிக முக்கிை ்பங்கு ேகிக்கி்றது. கநளிவு அற்டபபுக் குறிறை 

({}) ்பைன்படுத்�றாமல் கூறறுகறை ஒரு க�றாகுதிக்குள குறிபபி்ட உள�ளைல் 

்பைன்படுகி்றது. 

• ற்பத்�றானில் �ே்றறான உள �ளைல்களுக்கு நிரல் க்பைர்பபிபிறழ கையதிகறைக் 

கறாணபிக்கும். 

• print() கைைறகூறு விடு்படு ேரிறைறைப ்பைன்படுத்தி ்பைனர் விரும்பும் கேளியீட்ற்ட 

ேடிேறமக்க ஆ�ரேளிக்கி்றது.

• range() கைைறகூறு for ம்டக்கில் ேரம்பிறகுட்்பட்்ட மதிபபுகறை ேழங்குகி்றது.

• ற்பத்�றானில் break, continue மறறும் pass ஆகிை கூறறுகள jump கூறறுகைறாக 

கைைல்்படுகி்றது.

• ற்பத்�றானில் pass கூறறு ஒரு null கூற்றறாகும். இது க்பறாதுேறாக இ்ட ஒதுக்கீட்டிறகறாக 

்பைன்படுகி்றது. 

நிச்னவில வககாள்க:

வைய்முசைப் �யிற்சி

1. ககறாடுக்கப்பட்்ட எழுத்து  ‘உயிகரழுத்�றா இல்றைைறா’ என கண்டறியும் நிரறை எழுதுக.

2. if..else..elif கூறற்றப ்பைன்படுத்தி ககறாடுக்கப்பட்்ட மூனறு எணகளில் மிகச் சிறிை எணறணை 

கண்டறியும் நிரறை எழுதுக.

3. ககறாடுக்கப்பட்்ட எண வநர்மற்ற எணணைறா அல்ைது எதிர்மற்ற எணணைறா அல்ைது பூஜைமறா எனக் 

கண்டறியும் நிரறை எழுதுக.

4. ககறாடுக்கப்பட்்ட ேரு்டம் லீப ேரு்டமறா இல்றைைறா எனக் கண்டறியும் நிரறை எழுதுக.
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வைய்முசைப் �யிற்சி
1. ற்பவ்பறானறாசி க�றா்டறர (0 1 1 2 3 4 5……n) ேறர கேளியிடுே�றகறான நிரறை எழுதுக.

2. n ேறரயிைறான இைல் எணகளின கூட்டுத் க�றாறகறை கேளியிடுே�றகறான நிரறை எழுதுக.

3. ககறாடுக்கப்பட்்ட எண ்பறாலின வரறாமறா இல்றைைறா என்பற� ைரி்பறார்க்கும் நிரறை எழுதுக.

4. பினேரும் அறமபற்ப அச்சிடுே�றகறான நிரறை எழுதுக.

 *  *  *  *  *
 *  *  *  *
 *  *  *
 *  *
 *

மதிப்பீடு

�குதி I

I  ைரியகா்ன விசடசயத் வ�ரநவ�டுத்து எழுதுக (1 மதிப்வ�ண்)

1. ற்பத்�றானில் எத்�றன முக்கிைமறான கட்டுப்பறாட்டு கட்்டறமபபுகள உளைன?

அ) 3 ஆ) 4

இ) 5 ஈ) 6

2. elif என்ப�ன விரிேறாக்கம்

அ) nested if ஆ) if..else

இ) else if ஈ) if..elif

3. ற்பத்�றான நிரலில் எது முக்கிை ்பங்கு ேகிக்கி்றது?

அ) கூறறுகள ஆ) கட்டுப்பறாடு

இ) அறமபபு ஈ) உள�ளைல்

4. எ்ந� கூறறு க்பறாதுேறாக இ்ட ஒதுக்கீட்டிறகறாகப ்பைன்படுகி்றது?

அ) continue ஆ) break

இ) pass ஈ) goto

5. if கூறறின நி்ப்ந�றன பினேரும் எ்ந� ேடிவில் இருக்க வேணடும்

 அ) கணி� அல்ைது ஒபபீட்டுக் வகறாறேகள

 ஆ) கணி� அல்ைது �ருக்கக் வகறாறேகள

 இ) ஒபபீட்டு அல்ைது �ருக்கக் வகறாறேகள

 ஈ) கணி� வகறாறேகள
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6. எது மிகவும் சுை்பமறான ம்டக்கு எது?

அ) do..while ஆ) while

இ) for ஈ) if..elif

7. பினேரும் குறிமுற்றயின கேளியீடு எனன?

 i=1 

 while True:

  if i%3 ==0:

   break

  print(i,end='')

  i +=1

அ) 12 ஆ) 123

இ) 1234 ஈ) 124

8. பினேரும் குறிமுற்றயின கேளியீடு எனன?

 T=1

 while T:

  print(True)

  break

அ) �ேறு ஆ) ைரி

இ) 0 ஈ) கேளியீடு இல்றை

9. பினேருேனேறறில் எது jump கூறறு கிற்டைறாது ?

அ) for ஆ) pass

இ) continue ஈ) break

10. எ்ந� நிறுத்�றகுறி பினேரும் அடிக்வகறாடிட்்ட இ்டத்தில் இ்டம் க்ப்ற வேணடும்?

 if <condition>_

  statements-block 1
 else:

  statements-block 2

அ) ; ஆ) :

இ) :: ஈ) !

�குதி-ஆ

II  பினவரும் வி்னகாககளுககு விசடயளி (2 மதிப்வ�ண்)

11. ற்பத்�றானில் உளை கட்டுப்பறாட்டு கட்்டறமபபுகறைப ்பட்டிைலிடுக.

12. break கூறற்றப ்பறறி குறிபபு ேறரக.

13. if..else கூறறின க்பறாது ேடிேத்ற� எழுதுக?
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14. கட்டுப்பறாட்டு கட்்டறமபபு என்றறால் எனன?

15. range() கைைறகூறு குறிபபு ேறரக.

�குதி-இ

III  பினவரும் வி்னகாககளுககு விசடயளி (3 மதிப்வ�ண்)

16. பினேரும் கேளியீட்ற்டப க்ப்ற நிரறை எழுதுக

 A

 A   B

 A   B   C

 A   B   C   D

 A   B   C   D   E

17. if..else அறமபற்பப ்பறறி குறிபபு ேறரக.

18. if..else..elif கூறற்றப ்பைன்படுத்தி ககறாடுக்கப்பட்்ட மூனறு எணகளில் க்பரிை எணறணைக் 

கணடுபிடிப்ப�றகறான க்பறாருத்�மறான நிரறை எழுதுக.

19. while  ம்டக்கின க்பறாதுேடிேம் ைறாது?

20. break மறறும் continue கூறறுகளின வேறு்பறாடு ைறாது?

�குதி-ஈ

IV பினவரும் வி்னகாககளுககு விசடயளி (5 மதிப்வ�ண்)

21. for ம்டக்றகப ்பறறி விரிேறான விற்டைளிக்கவும்.

22. if..else..elif கூறற்ற எடுத்துக்கறாட்டு்டன விைக்குக. 

23. அறனத்து மூனறு இைக்க ஒறற்றப்பற்ட எணகறை கேளியிடுே�றகறான நிரறை எழுதுக.

24. ககறாடுக்கப்பட்்ட எணணின க்பருக்கல் ேறாயப்பறாட்ற்ட கேளியிடும் நிரறை எழுதுக.
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கற்றலின் யநொக்கஙகள் 

இந்த ைதாடதண்த கற்்றபி்றகு, மதாைவர்கள்:

• செயற்கூறுகளின கருதது மற்றும அ்தன 

வணககண்ளப ைற்றி அறிநது சகதாள்்ள முடியும.

• ையனைர் வணையறுககும மற்றும உள்ளிணைந்த 

செயற்கூறுகளுககு இணடனய உள்்ள 

னவறுைதாடணட அறிநது சகதாள்்ள முடியும.

• ஒரு செயற்கூறிணனை எவவதாறு அணழபைது 

எனைண்த ச்தரிநது சகதாள்்ள முடியும.

• செயற்கூறின அ்ளபுருககண்ளப புரிநது 

சகதாள்்ள முடியும.

• சையரில்லதா்த செயற்கூறுணவ அறிநது 

சகதாள்்ள முடியும.

• கணி்த மற்றும ெைங்களின செயற்கூறுகண்ளப 

ைற்றி அறிநது சகதாள்்ள முடியும.

அறிமுகம்7.1

 ஒரு குறிபபிடட செயலிணனை செய்வ்தற்கதாக 

வடிவணமககபைடடு சையரிடபைடட குறிமுண்றயின 

ச்ததாகுதினய செயற்கூறு எனைபைடும. செயற்கூறில் 

வணையறுத்த குறிபபிடட செயலிணனை செய்ய 

விருமபினைதால் அ்தற்கு சைதாருத்தமதானை 

செயற்கூறின சையணை சகதாண்டு அணழகக 

னவண்டும. நிைலில், ஒனை செயணல ைல ்தடணவ 

மீண்டும மீண்டும செய்ய னநரிடடதால் அ்தற்கதானை 

குறிமுண்றணய மீண்டும எழு்தத ன்தணவயில்ணல. 

அ்தற்கதானை செயற்கூறுணவ அணழத்ததால் மடடும 

னைதாதும, அந்த அணழபபு ணைத்ததானின 

செயற்கூற்றின உள்ன்ளயுள்்ள  குறிமுண்றணய 

இயகக செய்யும. செயற்கூறுவின ையனைதாடு ஒரு 

நிைணல, எழு்த, ைடிகக, னெதாதிகக மற்றும பிணழ 

திருததும னவணலகண்ள  எளி்ததாககுகி்றது.

செயற்கூறுவின் மு்தன்வமை நன்வமைகள்

• குறிமுண்றணய மீண்டும எழுதுவண்த ்தவிர்தது 

குறிமுண்றயின மறு ையனைதாககததிற்கு 

உ்தவுகி்றது.

• நமது ையனைதாடடிற்குச் சி்றந்த கூறுநிணலணய 

வழங்குகி்றது.

செயற்கூறுகள் எனைது குறிபபிடட செயணல 
செய்வ்தற்கதானை ச்ததாடர்புணடய கூற்றுகளின 
ச்ததாகுதி ஆகும.

குறிப்பு

7.1.1 செயற்கூறுகளின் ைவககள்

 அடிபைணடயதாக செயற்கூறுகண்ள 

பினவருமதாறு வணகபைடுத்தலதாம:

1 User-defined Functions

Built-in Functions
Lambda Functions

Recursion Functions

2

3

4

ைடம – 7.1 – ணைத்ததான செயற்கூறுவினவணககள்

செயற்கூறுகள் விளக்கம்

ையனைர் 
வணையறுககும 
செயற்கூறுகள்

ையனைர்கள் 
்ததாங்க்ளதாகனவ 
வணையறுககும 
செயற்கூறுகள்.

II
பொடம் 7

வபத்தொன் செயற்கூறுகள்
அலகு
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உள்ளிணைந்த 
செயற்கூறுகள்

ணைத்ததானில் 
உள்்ளடககபைடட 
செயற்கூறுகள் 

லதாமடதா 
செயற்கூறுகள்

சையரில்லதா்த 
செயற்கூறுகள்

்தற்சுழற்சி 
செயற்கூறுகள்

்தற்சுழற்சியதாக 
்தனணனைத ்ததானனை 
அணழததுக சகதாள்ளும 
செயற்கூறுகள்

அடடவணை – 7.1 – ணைத்ததானின 
செயற்கூறுகள் மற்றும அவற்றின வி்ளககமும

செயற்கூறுவை ைவையறுத்தல்7.2 

 ஒரு செயல்ைதாடணட உருவதாககி அண்த 

ையனைடுததுவ்தற்கு செயற்கூறிணனை வணையறுகக 

னவண்டும. ணைத்ததான சமதாழியில் ைல 

உள்ளிணைந்த செயற்கூறுகள் உள்்ளனை. 
(எடுததுககதாடடதாக, print() செயற்கூறு), 
இருபபினும ையனைர் அவருககுத ன்தணவயதானை 

செயற்கூறிணனையும வணையறுகக முடியும. 

செயற்கூறிணனை வணையறுககும னைதாது நிணனைவில் 

சகதாள்்ள னவண்டியணவ.

• செயற்கூறு ச்ததாகுதி def என்ற சி்றபபுச் 

செதால்லுடன ச்ததாடங்கி செயற்கூறுவின சையர் 

மற்றும () அணடபபுககுறியுடன முடிய 

னவண்டும.

• ஏன்தனும உள்ளீடடு செயலுருபபுகள் அல்லது 

அ்ளபுருககள் இருபபின அவற்ண்ற 

செயற்கூற்ண்ற வணையறுககும னைதான்த ( ) 
என்ற அணடபபுககுறிககுள் சகதாடுகக 

னவண்டும.

• குறிமுண்ற ச்ததாகுதியதானைது எபசைதாழுதும  

முககதாற்புள்ளிககு பி்றகு உள்்தள்ளி வை 

னவண்டும.

• “return [னகதாணவ]” கூற்று செயற்கூறுணவ 

முடிதது ணவககும. விருபைபைடடதால் 

னகதாணவயின மதிபணை,  அணழககும கூற்றுககு 

திருபபி அனுபபும. செயலுருபுகள் இல்லதா்த 
return, return None-ககு நிகைதானைது.

ணைத்ததான சி்றபபுச் செதாற்கள் செயற்கூறுவின 
சையர்க்ளதாக ையனைடுத்தக கூடதாது.

குறிப்பு

7.2.1 பயனர் ைவையறுக்கும் செயற்கூறுவின் ச்தொடரியல்

def <function_name ([parameter1, parameter2…] )> :

 <Block of Statements>

 return <expression / None> 

 

னமனல உள்்ள சைதாது வடிவததில் ெதுை 
அணடபபுக குறிககுள் [] உள்்ளணவ 
அணனைததும விருபைத ன்தர்வதாகும

குறிப்பு

 ச்ததாகுதி எனைது ஒனறு அல்லது 
ஒனறிற்கு னமற்ைடட வரிகண்ளயுணடய 
குறிமுண்றணயக குழுவதாக ஒனறிணைதது, 
அ்தணனை நிண்றனவற்றும னைதாது ஒரு சைரிய 
வரிணெயின கூற்றுக்ளதாக எடுததுக 
சகதாள்கி்றது. ணைத்ததானில், ச்ததாகுதியில் 
உள்்ள கூற்றுகண்ள உள்்தள்்ளல் மூலம 
எழு்தபைடுகி்றது. சைதாதுவதாக, ஒரு வரி 
உள்்தள்்ளப ைடுமனைதாது (4 இணடசவளி) 
ச்ததாகுதியதானைது ச்ததாடங்கும. ச்ததாகுதியின 
உள்ன்ள உள்்ள அணனைதது கூற்றுகண்ளயும 
ஒனை மதாதிரியதாக உள்்தள்்ள னவண்டும.

ச்தொகுதி:
 ஒரு ச்ததாகுதி மற்ச்றதாரு 
ச்ததாகுதிணயக சகதாண்டிருந்ததால் அது 
பினனைலதானை ச்ததாகுதியதாகும. மு்தல் 
ச்ததாகுதியின கூற்றுகண்ள ஒற்ண்ற ்தத்தல் 
இணடசவளி அ்ளவிற்கு உள்்தள்ளினைதால், 
இைண்டதாவது ச்ததாகுதியின கூற்றுகண்ள 
இைண்டு ்தத்தல் இணடசவளி அ்ளவிற்கு 
உள்்தள்்ள னவண்டும.

பின்னலொன ச்தொகுதி

செயற்கூற்ண்ற வணையண்றககும எடுததுககதாடடு,

Chapter 7.indd   94 30-01-2020   19:30:58



94 95 பைத்தான் செயற்கூறுகள்

def Do_Something( ):
value =1 #Assignment கூற்று

return value #Return  கூற்று

 இபசைதாழுது செயற்கூறின செயல்ைதாடணட னெதாதிபபின மூலம அது நிைலில் எவவதாறு னவணல 

செய்கி்றது எனைண்த கதாைலதாம. பினவரும எடுததுககதாடடில் ஒரு ெதா்ததாைை செயற்கூறு ெைதண்த 

சவளியிடுவண்தக கதாைலதாம.

def hello():

 print (“hello - Python”)

 return

எடுததுககதாடடு 

7.2.2  பயனர் ைவையறுக்கும் செயற்கூறுகளின் நன்வமைகள்

1. செயற்கூறுகள் ஒரு நிைணல சிறு ச்ததாகுதியதாக பிரிகக உ்தவுகி்றது. இது குறிமுண்றணய எளி்ததாக 

ணகயதா்ள உ்தவுகி்றது.

2. குறிமுண்றயின மறுையனைதாககததிற்கு உ்தவுகி்றது. ஒவசவதாரு முண்றயும கூற்றுகளின வரிணெகண்ள 

நிண்றனவற்றும னைதாது, நதாம அந்த செயற்கூற்றிணனை அணழத்ததால் னைதாதுமதானைது.

3. செயற்கூற்றின செயல்ைதாடுகண்ள மதாற்்றம செய்வது எளி்ததாகி்றது. சவவனவறு நிைலர்கள் சவவனவறு 

செயற்கூற்றில் னவணல செய்ய முடியும.

செயற்கூறிவன அவைத்தல்7.3

 எடுததுககதாடடு 7.2.1 ல்  hello() செயற்கூறிணனை அணழகக இந்த குறிமுண்ற ையனைடும.  “hello()” 
செயற்கூறிணனை அணழககும சைதாழுது நிைல் பினவரும ெைதண்த சவளியீடுகி்றது.

சைளியீடு
 hello – Python

 மதாற்்றதாக, “hello()” செயற்கூறிணனை print() செயற்கூற்றிலிருநது  அணழபைண்த பினவரும 

எடுததுககதாடடில் கதாைலதாம.

def hello():
 print (“hello - Python”)
 return
print (hello())

எடுததுக்கொட்டு: 

 return கூற்றில் எந்த அ்ளபுருவும இல்ணல எனில் சவளியீடடின இறுதிக கூற்்றதாக, “None” 
சவளியிடபைடும.

னமனல உள்்ள செயற்கூறு பினவரும சவளியீடணடக சகதாடுககும.
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சைளியீடு
 hello – Python
 None

7.4 செயற்கூறினுள் அளபுருக்கவள அனுப்பு்தல்

 அ்ளபுருககள் அல்லது செயலுருபபுகண்ள செயற்கூறினுககு அனுபைலதாம.

def function_name (parameter(s) separated by comma):

 அ்ளபுருககளின ையனைதாடடிணனை செயற்கூறு வணையண்றயில் ைதார்ககலதாம. அணடபபுக குறிககுள் 

சகதாடுககபைடும அ்ளபுருககள் அந்த செயற்கூறினுள்ன்ளனய ையனைடுத்தபைடும. அணனைதது வி்தமதானை 

்தைவுகண்ளயும செயற்கூறினுள் அனுபை முடியும. அ்ளபுருககண்ள செயற்கூறினுககு அனுபபும செயற்கூறு 

வணையண்ற எடுததுககதாடடு நிைலில் சகதாடுககபைடடுள்்ளது.

# assume w = 3 and h = 5

 def area(w,h):

  return w * h

 print (area (3,5))

எடுததுக்கொட்டு : 

 னமனல உள்்ள குறிமுண்றயில் அகலம மற்றும உயைததின மதிபபுகள் முண்றனய  w மற்றும h 
அ்ளபுருககளில் இருத்தபைடுகி்றது. “area” என்ற செயற்கூறிணனை உருவதாககுவ்தற்கு இந்த அ்ளபுருககள் 

ையனைடுகின்றனை. னமனல குறிபபிடட செயற்கூறிணனை அணழககும னைதாது சவளியீடதாக அகலம மற்றும 

உயைததின சைருககல் மதிபபிணனை திருபபி அனுபபுகி்றது. w மற்றும h  அ்ளபுருககளுககு முண்றனய 3 மற்றும 
5 மதிபபுகண்ள அனுபபினைதால் சவளியீடதாக 15 என்ற மதிபைண்த திருபபி அனுபபும.

உஙகளுக்குத ச்தரியுமைொ?
 நதாம அடிககடி அ்ளபுருககள் மற்றும செயலுருபுககள் என்ற வதார்தண்தணய  மதாற்றி மதாற்றி 
உைனயதாகபைடுததுகின்றதாம. எனினும, இைண்டிற்கும இணடனய ஒரு சிறிய விததியதாெம உள்்ளது. 
அ்ளபுருககள் எனைணவ செயற்கூறு வணையண்றயில் ையனைடுத்தபைடும மதாறிகள். ஆனைதால் 
செயலுருபபுகள் எனைது செயற்கூறின அ்ளபுருககளுககு அனுபைபைடும மதிபபுகள் ஆகும.

செயற்கூறு செயலுருபுகள் (Function Arguments)7.5

 செயலுருபுகள் செயற்கூறிணனை அணழகக ையனைடுகி்றது. செயலுருபுகள் நதானகு வணகபைடும 

ன்தணவபைடும செயலுருபுகள் (Required arguments), சி்றபபு செதால் செயலுருபுகள் (Keyword arguments), 
்ததானைணமவு செயலுருபுகள் (Default arguments), மதாறும நீ்ள செயலுருபுகள் (variable length arguments).

Chapter 7.indd   96 30-01-2020   19:30:58



96 97 ணைத்ததான செயற்கூறுகள்

செயற்கூறு செயலுருபுககள்
(Function Arguments)

1 ன்தணவபைடும செயலுருபுககள்
(Required arguments)

2 சி்றபபுச் செதால் செயலுருபுககள்
(Keyword arguments)

3 ்ததானைணமவு செயலுருபுககள்
(Default  arguments)

4 மதாறும-நீ்ள செயலுருபுககள்
(Variable-length  arguments)

7.5.1  ய்தவைப்படும் செயலுருபுகள்

 செயலுருபுகண்ள ெரியதானை இடவரிணெயில் செயற்கூற்றுககு அனுபபுவன்த ய்தவைப்படும் 
செயலுருபுக்கள் எனைபைடும. இங்கு, செயற்கூறு அணழபபுக கூற்றில் உள்்ள செயலுருபுகளின எண்ணிகணக, 

செயற்கூறு வணையண்றனயதாடு ெரியதாக சைதாருந்த னவண்டும. ச்ததாடரியல் பிணழணய ்தவிர்தது, ன்தணவயதானை 

சவளியீடணட சைறுவ்தற்கு குண்றந்தது ஒரு செயலுருைதாவது ன்தணவ.

def printstring(str):
 print ("Example - Required  arguments ")
 print (str)
 return
# Now you can call printstring() function
printstring()

எடுததுக்கொட்டு 

 னமனல உள்்ள குறிமுண்ற இயககபைடும னைதாது இது பினவரும பிணழணய சகதாடுககி்றது.

Traceback (most recent call last):
File "Req-arg.py", line 10, in <module>
printstring()

TypeError: printstring() missing 1 required positional argument: 'str'

 னமனல உள்்ள குறிமுண்றயில் print string( )ககு ைதிலதாக printstrin(“Welcome”) ையனைடுததினைதால் 

இ்தன சவளியீடு,

சைளியீடு
 Example - Required arguments 
 Welcome
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7.5.2 சிறப்புச் செொல் செயலுருபுகள்

 அ்ளபுருககளின சையணை அணடயதா்ளம கண்ட பினபு சி்றபபுச் செதால் செயலுருைதானைது செயற்கூறிணனை 

அணழககி்றது. சி்றபபுச் செதால் செயலுருபின மதிபபு அ்ளபுரு சையருடன சைதாருந்த னவண்டும. எனைனவ, 

முண்றயற்்ற வரிணெயிலும செயலுருபுகண்ளக சகதாடுககலதாம.

def printdata (name):
 print (“Example-1 Keyword arguments”)
 print (“Name :”,name)
 return
# Now you can call printdata() function
printdata(name = “Gshan”)

எடுததுக்கொட்டு:

 னமற்கண்ட குறிமுண்ற இயககபைடும னைதாது பினவரும சவளியீடு கிணடககும.

சைளியீடு
 Example-1 Keyword arguments 
 Name :Gshan

def printdata (name):
 print (“Example-2 Keyword arguments”)
 print (“Name :”, name)
 return
# Now you can call printdata() function
printdata (name1 = “Gshan”)

எடுததுக்கொட்டு:

 னமற்கண்ட குறிமுண்ற இயககபைடும னைதாது பினவரும சவளியீடு கிணடககும.

TypeError: printdata() got an unexpected keyword argument 'name1'

def printdata (name, age):

 print ("Example-3 Keyword arguments")

 print ("Name :",name)

 print ("Age :",age)

 return

# Now you can call printdata()  function

printdata (age=25, name="Gshan")

எடுததுக்கொட்டு:

 னமற்கண்ட குறிமுண்ற இயககபைடும னைதாது பினவரும சவளியீடு கிணடககும.
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சைளியீடு
 Example-3 Keyword arguments
 Name : Gshan
 Age : 25

னமனல உள்்ள நிைலில் அ்ளபுருககளின வரிணெமுண்ற மதாறி உள்்ளது.

குறிப்பு

7.5.3 ்தொனவமைவு செயலுருபுகள்

 ணைத்ததானில், செயற்கூண்ற அணழககும னைதாது எந்த மதிபபும சகதாடுககபைடவில்ணல எனில், 

செயலுருைதானைது ்ததானைதாகனவ மதிபணை எடுததுக சகதாள்ளும. இதுனவ ்தொனவமைவு செயலுருபு ஆகும.

 பினவரும எடுததுககதாடடில் செயலுருபுணவ அனுபைதா்தனைதாது ்ததானைணமவு Salary-ணய அச்சிடுவண்தக 

கதாைலதாம.

def printinfo( name, salary = 3500):

 print (“Name: “, name)

 print (“Salary: “, salary)

 return

printinfo(“Mani”)

எடுததுக்கொட்டு:

 னமற்கண்ட குறிமுண்ற இயககபைடும னைதாது பினவரும சவளியீடு கிணடககும.

சைளியீடு
 Name: Mani
 Salary: 3500

 னமற்கண்ட குறிமுண்றணய printinfo(“Ram”, 2000)எனை மதாற்றும னைதாது பினவரும சவளியீடு 

கிணடககும.

சைளியீடு
 Name: Ram

 Salary: 2000

 னமனல உள்்ள குறிமுண்றயில் 2000 என்ற மதிபணை salary என்ற செயலுருபுககு அனைபபினைதால் 

ஏற்கனைனவ உள்்ள ்ததானைணமவு மதிபபு நிைதாகரிககபைடும.

7.5.4 மைொறும் நீள செயலுருபுகள்

 சில ெமயங்களில், ஏற்கனைனவ குறிபபிடபைடட செயலுருபுகண்ள விட அதிகமதானை செயலுருபுகண்ள 

அனுபை னவண்டிய ன்தணவ இருககும. மீண்டும  செயற்கூறிணனை மறுவணையண்ற செய்வது கடினைமதானை செயல் 
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அ்தற்கு ைதிலதாக மதாறும நீ்ள செயலுருபுகண்ள ையனைடுத்தலதாம. செயற்கூறு வணையண்றயில் இது 

குறிபபிடபைடுவதில்ணல. மதா்றதாக இந்த செயலுருபுகண்ள குறிபபிடுவ்தற்கு * குறியீடு ையனைடுகி்றது. 

மூனறுககு அதிகமதானை செயலுருபுகண்ள sum( ) செயற்கூறுவிற்கு அனுபபும சைதாழுது எனனை நிகழும எனை 

ைதார்பனைதாம.

def sum(x,y,z):

 print("sum of three nos :",x+y+z)

sum(5,10,15,20,25)

எடுததுக்கொட்டு:

 னமனல உள்்ள குறிமுண்றணய இயககும னைதாது பினவரும சவளியீடு கிணடககும.

TypeError: sum() takes 3 positional arguments but 5 were given

7.5.4.1  மைொறும் நீள செயலுருபின் சபொதுைடிைம்

def function_name(*args):

 function_body

 return_statement

def printnos (*nos):
 for n in nos:
 print(n)
 return
# now invoking the printnos() function
print ('Printing two values')
printnos (1,2)
print ('Printing three values')
printnos (10,20,30)

எடுததுக்கொட்டு:

சைளியீடு
 Printing two values
  1
  2
 Printing three values
  10
  20
  30

மைதிப்பீடு செயக ?

 னமனல உள்்ள நிைலில், printnos என்ற செயற்கூறின சையணை printnames என்ற அணனைதது 

இடங்களிலும மதாற்றி ஏற்்ற ்தைவுகண்ள சகதாடுககவும. எடுததுககதாடடு, printnos(10,20,30) எனைண்த 

printnames(‘mala’, ‘kala’, ‘bala’) எனை மதாற்றி சகதாடுதது சவளியீடணடக கதாண். மதாறி நீ்ள செயலுருபுகளில், 

செயலுருபுகண்ள இைண்டு வழிகளில் அனுபைலதாம.

In Variable Length arguments we can pass the arguments using two methods.

 1. சி்றபபுச் செதாற்க்ளற்்ற மதாறி செயலுருபுகள்

 2. சி்றபபுச் செதால் மதாறி செயலுருபுகள்

Chapter 7.indd   100 30-01-2020   19:30:59



100 101 பைத்தான் செயற்கூறுகள்

 சி்றபபுச் செதாற்க்ளற்்ற மதாறி செயலுருபுகண்ள tuples எனறு அணழககின்றதாம. இண்தபைற்றி விரிவதாக 

பினவரும ைதாடங்களில் கதாைலதாம.

சி்றபபுச் செதால் மதாறி செயலுருபு இந்த புத்தகததிற்கு அபைதாற்ைடடது.

குறிப்பு

உஙகளுக்குத ச்தரியுமைொ?
 ணைத்ததானில் print() செயற்கூறு எனைது மதாறும நீ்ள செயலுருபுககு ஒரு எடுததுககதாடடு 

ஆகும.

சபயரில்லொ்த செயற்கூறுகள் (Anonymous Function)7.6

சபயரில்லொ்த செயற்கூறுகள் என்றொல் என்ன?

 ணைத்ததானில், சையரில்லதாமல் வணையறுககபைடும செயற்கூறுவுககு சபயரில்லொ்த செயற்கூறு 

எனறு சையர். மற்்ற ெதா்ததாைை செயற்கூறுகள் def என்ற சி்றபபு செதால்லுடன வணையறுககபைடுகி்றது. 

ணைத்ததானில் சையரில்லதா்த செயற்கூறுகள் லொம்டொ சி்றபபுச் செதால்லுடன வணையறுககபைடுகி்றது. எனைனவ, 

சையரில்லதா செயற்கூறுகண்ள லதாமடதா செயற்கூறுகள் எனறும அணழககலதாம.

லொம்டொ அல்லது சபயரில்லொ செயற்கூறின் பயன்கள்

• லதாமடதா செயற்கூறு சைருமைதாலும சிறிய மற்றும ஒரு முண்ற சையரில்லதா்த செயற்கூண்ற உருவதாகக 

ையனைடுகி்றது.

• filter( ), map() மற்றும reduce() னைதான்ற செயற்கூறுகளுடன னெர்தது லதாமடதா செயற்கூறுகண்ள 

ையனைடுத்தலதாம.

 filter(), map() மற்றும reduce() செயற்கூறுகள் இந்த புத்தகததிற்கு அபைதாற்ைடடது.

குறிப்பு

உஙகளுக்குத ச்தரியுமைொ?
 லதாமடதா செயற்கூறு எண்ைற்்ற செயலுருபுகண்ள எடுததுக சகதாண்டு திருபபி அனுபபும 

ஒனை ஒரு மதிபணை னகதாணவ வடிவில் சகதாடுககும. லதாமடதா செயற்கூற்்றதால் முழு்த்ளதாவிய மதாறிகள் 

மற்றும அ்ளபுரு ைடடியலில் உள்்ள மதாறிகண்ள மடடுனம அணுக முடியும.
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7.6.1 சபயரில்லொ செயற்கூறின் சபொது ைடிைம்

lambda [argument(s)] :expression
sum = lambda arg1, arg2: arg1 + arg2
print ('The Sum is :', sum(30,40))
print ('The Sum is :', sum(-30,40))

சைளியீடு
 The Sum is : 70
 The Sum is : 10

எடுததுக்கொட்டு:

 னமற்கண்ட லதாமடதா செயற்கூறு arg 1 செயலுருபுணவ arg 2 செயலுருபுடன கூடடி விணடணய sum 
மதாறியில் னெமிககும. print ( ) செயற்கூண்ற ையனைடுததி சவளியீடணட சவளியிடும.

return கூற்று7.7

• return கூற்று செயற்கூறிணனை முடிதது ணவதது அணழபபுக கூற்றுககு மதிபணை திருபபி அனுபபும. 

சைதாதுவதாக செயற்கூறின னநதாககம உள்ளீணடப சைற்று ஏன்தனும ஒரு மதிபணை திருபபி 

அனுபபுவ்ததாகும.

• ஒரு செயற்கூறு மதிபணை அணழபபுககூற்றுககு திருபபி அனுபை ்தயதாைதாக இருககும னைதாது return 
கூற்று ையனைடுத்தபைடுகி்றது. எனைனவ, இயகக னநைததில் ைல return கூற்றுகள் இருந்ததாலும ஒனை 

ஒரு return கூற்று மடடுனம இயககபைடும.

• செயற்கூறில் ஒனறுககு னமற்ைடட return கூற்றுகள் இருந்ததாலும ஒனை ஒரு return கூற்று மடடுனம 

இயகக னநைததில் இயககபைடும.

7.7.1  return கூற்றின் சபொது ைடிைம்

return [னகதாணவகளின ைடடியல் ]

 இந்த கூற்றில் உள்்ள னகதாணவகள் மதிபபீடு செய்யபைடடு, மதிபணைத திருபபி அனுபபுகி்றது. 

செயற்கூறினுள் உள்்ள கூற்றில் னகதாணவகள் இல்லதாமனலதா அல்லது return கூற்று இல்லதாமனலதா இருந்ததால் 

செயற்கூறு “None” சைதாருண்ளத ்தருபிப அனுபபும. 
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# return statment
def usr_abs (n):
 if n>=0:
  return n
 else:
  return –n
# Now invoking the function
x=int (input(“Enter a number :”)
print (usr_abs (x))

சைளியீடு 1:
 Enter a number : 25
  25

சைளியீடு 2:
 Enter a number : -25
  25

எடுததுக்கொட்டு : 

மைொறிகளின் ைவைசயல்வல7.8

 இது நிைலின அணுகககூடிய ைகுதிணயக குறிபை்ததாகும. அ்ததாவது, எந்த ைகுதியில் மதாறிணயப 

ையனைடுததுகின்றதானமதா அண்தக குறிககி்றது. வணைசயல்ணலயதானைது நடபபு மதாறித ச்ததாகுதிகள் மற்றும 

அ்தன மதிபபுகண்ளக சகதாண்டிருககும. இைண்டு வணகயதானை வணைசயல்ணலகண்ளப ைதார்ககலதாம. உள்்ளணம 

வணைசயல்ணல மற்றும குன்ளதாைல்  வணைசயல்ணல.

7.8.1 உள்ளவமை ைவைசயல்வல (Local Scope)

 ஒரு செயற்கூறுவின உடற்ைகுதியின உள்ன்ள அல்லது உள்்ளணம வணைசயல்ணலயில் மதாறிணய 

அறிவிபைது உள்்ளணம மதாறி எனைபைடும.

உள்ளவமை மைொறியின் விதிமுவறகள் 

• உள்்ளணம மதாறியின வணைசயல்ணல அது வணையறுககபைடடுள்்ள ச்ததாகுதிககுள் மடடுனம ையனைடுத்த 

முடியும.

• செயற்கூறினுள் மதாறி உருவதாககபைடும னைதாது அது உள்்ளணமவதாக அணமயும.

• செயற்கூறு இயககபைடும னைதாது மடடுனம உள்்ளணம மதாறிகள் உருவதாககபைடும.

def loc():
 y=0 # local scope
 print(y)
loc()

சைளியீடு
 0

எடுததுக்கொட்டு : உள்ளவமை மைொறிவய உருைொக்கு்தல்
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def loc():
 y = "local"
loc()
print(y)

எடுததுக்கொட்டு : ைவைசயல்வலக்கு சைளியய உள்ளவமை மைொறிகவள அணுகு்தல்

 னமனல உள்்ள குறிமுண்றணய இயககும னைதாது சவளியீடடில் பினவரும பிணழ ன்ததானறும.

 குன்ளதாைல் வணைசயல்ணலயில் உள்்ளணம மதாறியதானை ‘ y’ ணய அணுக முற்ைடட்ததால் னமற்கண்ட பிணழ 

ன்ததானறுகி்றது.

 NameError: name 'y' is not defined

7.8.2  குயளொபல் ைவைசயல்வல (Global Scope)

 குன்ளதாைல் வணைசயல்ணல உணடய மதாறிணய நிைலில் எங்கு னவண்டுமதானைதாலும அணுக முடியும. எந்த 

ஒரு செயற்கூறு வணைசயல்ணலககு சவளினயயும மதாறிணய வணையறுதது உருவதாகக முடியும. 

குயளொபல் ைவைசயல்வல சிறப்புச் செொல்லின் விதிமுவறகள்
• செயற்கூறுககு சவளினய மதாறிணய அறிவிககும னைதாது அது ்ததானைணமவதாக குன்ளதாைல் ஆகும. ‘global’ 

என்ற சி்றபபுச் செதால்ணல   ையனைடுத்த னவண்டியதில்ணல.

• செயற்கூறினுள் முழு்த்ளதாவிய மதாறிணய ைடிகக மற்றும எழு்த ‘global’ சி்றபபுச்செதால் ையனைடுத்த 

னவண்டும.

• செயற்கூறுவிற்கு சவளினய ‘global’  என்ற சி்றபபுச் செதால் எந்த விண்ளணவயும ஏற்ைடுத்ததாது.

'Global' சிறப்புச் செொல்லின் பயன்பொடு

c = 1  # global variable
def add():
 print(c)
add()
சைளியீடு
 1

எடுததுக்கொட்டு : செயற்கூறுவின் உள்ளிருந்து குயளொபல் மைொறிவய அணுகு்தல்
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னமற்கண்ட நிைணல இயககும னைதாது சவளியீடு பினவரும பிணழணய கதாண்பிககும.

c = 1  # global variable
def add():
 c = c + 2 # increment c by 2
 print(c)
add()

சைளியீடு
 Unbound Local Error: local variable 'c' referenced before assignment

எடுததுக்கொட்டு : செயற்கூறுவின் உள்ளிருந்து முழு்தளொவிய மைொறிவய மைொற்று்தல்

 ‘global’ என்ற சி்றபபு செதால்ணலப ையனைடுத்ததாமல் குன்ளதாைல் மதாறிணய செயற்கூறின உள்ன்ள 

மதாற்்றம செய்ய முடியதாது. ஆனைதால் அணுக மடடுனம முடியும. 

குறிப்பு

x = 0    # global variable
def add():
 global x
 x = x + 5  # increment by 2
  print ("Inside add() function  x value is :", x)
add()
print ("In main x value is :", x)

 னமற்கண்ட நிைணல இயககும னைதாது பினவரும சவளியீடு ன்ததானறும.

சைளியீடு
 Inside add() function  x value is : 5
 In main x value is : 5

எடுததுக்கொட்டு  : செயற்கூறின் உள்ளிருந்து ‘global’ சிறப்புச் செொல்வலப் பயன்படுததி 
குயளொபல் மைொறிவய மைொற்று்தல்

 னமனல உள்்ள நிைலில், x எனைது குன்ளதாைல் மதாறி ஆகும. add() செயற்கூறினுள், ‘global’ என்ற 

சி்றபபுச் செதால் x மதாறிககு ையனைடுத்தபைடடு அ்தனுடன 5 என்ற மதிபபு கூடடபைடுகி்றது. இபசைதாழுது நதாம 

மதாற்்றம செய்யபைடட குன்ளதாைல் மதாறி xணய செயற்கூறின சவளினய கதாைலதாம. அ்ததாவது, x ன மதிபபு 5 
ஆகும.

7.8.3 குயளொபல் மைற்றும் உள்ளவமை மைொறிகள்
 இங்கு,  நதாம ஒனை குறிமுண்றயில் குன்ளதாைல் மற்றும உள்்ளணம மதாறிகண்ள எவவதாறு ையனைடுததுவது 

எனைண்தக கதாைலதாம.
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எடுததுக்கொட்டு  : ஒயை குறிமுவறயில் குயளொபல் மைற்றும் உள்ளவமை மைொறிகளின் 
பயன்பொடு

x=8   # x is a global variable
def loc():
 global x
 y = "local"
 x = x * 2
 print(x)
 print(y)
loc()

 நிைணல இயககும னைதாது சவளியீடு பினவருமதாறு ன்ததானறும

சைளியீடு
 16
 local

 னமற்கண்ட நிைலில் x எனைது குன்ளதாைல் மதாறியதாகவும, y எனைது உள்்ளணம மதாறியதாகவும loc() 
செயற்கூறில அறிவிககபைடடுள்்ளது. Loc() செயற்கூறிணனை அணழத்த பி்றகு, xன மதிபபு 16 எனை மதாறிவிடும.  

ஏசனைனில் x=x*2 எனை ையனைடுததி உள்ன்ளதாம. அ்தனபி்றகு, உள்்ளணம மதாறி yயின மதிபபு அச்சிடபைடடுள்்ளது.

எடுததுக்கொட்டு  : ஒயை சபயவைக் சகொணட குயளொபல் மைற்றும் உள்ளவமை மைொறிகள்

x = 5
def loc():
 x = 10
 print ("local x:", x)
loc()
print ("global x:", x)

சைளியீடு
 local x: 10
 global x: 5

 னமற்கண்ட நிைலில், ஒனை சையணைக சகதாண்ட x மதாறி குன்ளதாைல் மற்றும உள்்ளணம மதாறியதாக 

ையனைடுத்தபைடடுள்்ளது. இைண்டு வணைசயல்ணலயிலும மதாறிணய அறிவிததுள்்ள்ததால், அச்சிடும னைதாது 

சவவனவ்றதானை விணடக கிணடககி்றது. அ்ததாவது, loc() செயற்கூறின உள்ன்ள உள்்ள x மதாறி உள்்ளணம 

வணைசயல்ணலயதாகவும செயற்கூறின சவளினய உள்்ள x மதாறி குன்ளதாைல் வணைசயல்ணலயதாகவும இருககும.

சைளியீடு :-  local x: 10, is called local scope of variable.

சைளியீடு:-  global x: 5, is called global scope of variable.
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உள்ளிவைந்்த நூலகதவ்த பயன்படுததும் செயற்கூறுகள்7.9

7.9.1 உள்ளிவைந்்த மைற்றும் கணி்த செயற்கூறுகள்

செயற்கூறு விளக்கம் சபொதுைடிைம் எடுததுக்கொட்டு

abs ( ) எண்ணின முழு 
எண்ணை திருபபி 
அனுபபும. 
செயலுருைதானைவது முழு 
எண்ைதாகனவதா அல்லது 
்தெம எண்ைதாகனவதா 
இருககலதாம.

abs (x)

x=20
y=-23.2
print('x = ', abs(x))
print('y = ', abs(y))

சைளியீடு
     x = 20
     y = 23.2

ord ( ) சகதாடுககபைடட 
யுனிகனகதாடு எழுததிற்கு 
ASCII மதிபணை திருபபி 
அனுபபும. இது chr() 
செயற்கூறின 
்தணலகீழதாகும.

ord (c)

c= 'a'
d= 'A'
print ('c = ',ord (c))
print ('A = ',ord (d))

சைளியீடு
     c = 97
     A = 65

chr ( ) சகதாடுககபைடட ASCII 
மதிபபிற்கு யுனிகனகதாடு 
எழுதண்த திருபபி 
அனுபபும. இது  ord() 
செயற்கூறின 
்தணலகீழதாகும.

chr (i)

c=65
d=43
print (chr (c))
prin t(chr (d))

சைளியீடு
     A
     +

bin ( ) சகதாடுககபைடட முழு 
எண்ணிற்கு நிகைதானை 
இரும எண்ணை  “0b” 
ணய முனசனைதாடடமதாக 
சகதாண்டு திருபபி 
அனுபபும.

குறிப்பு: இ்தற்கு 
ைதிலதாக format ()  
செயற்கூறுணவ 
ையனைடுத்தலதாம.  

bin (i)

x=15
y=101
print ('15 in binary : ',bin (x))
print ('101 in binary : ',bin (y))

சைளியீடு
     15 in binary :   0b1111
     101 in binary : 0b1100101
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type ( ) சகதாடுககபைடட 
சைதாருளின ்தைவினை 
வணகணயத திருபபி 
அனுபபும.

குறிப்பு: ஒரு அ்ளபுரு 
சைதாருளுடன இது 
ையனைடுத்தபைடுகி்றது.

type (object)

x= 15.2
y= 'a'
s= True
print (type (x))
print (type (y))
print (type (s))

சைளியீடு
     <class 'float'>
     <class 'str'>
     <class 'bool'>

id ( ) சகதாடுககபைடட 
சைதாருளின நிணனைவக 
முகவரிணயத திருபபி 
அனுபபும.

குறிப்பு: x, y நிணனைவக 
முகவரி ஒவசவதாரு 
கணிபசைதாறிககும 
னவறுைடும.

id (object)

x=15
y='a'
print ('address of x is :',id (x))
print ('address of y is :',id (y))

சைளியீடு
     address of x is : 1357486752
     address of y is : 13480736

min ( ) சகதாடுககபைடட 
ைடடியலில் இருநது 
மிகச்சிறிய மதிபணைத 
திருபபி அனுபபும

min (list)

MyList = [21,76,98,23]
print ('Minimum of MyList :', 
min(MyList))

சைளியீடு
     Minimum of MyList : 21

max ( ) சகதாடுககபைடட 
ைடடியலில் இருநது 
மிகபசைரிய மதிபணைத 
திருபபி அனுபபும max (list)

MyList = [21,76,98,23]
print ('Maximum of MyList :',  
max(MyList))

சைளியீடு
     Maximum of MyList : 98

sum ( ) சகதாடுககபைடட 
ைடடியலில் உள்்ள 
மதிபபுகளின கூடடுத 
ச்ததாணகணய திருபபி 
அனுபபும

sum (list)

MyList = [21,76,98,23]
print ('Sum of MyList :',  sum(MyList))

சைளியீடு
     Sum of MyList : 218
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format ( ) சகதாடுககபைடட 
எண்ணை னவறு 
எண்முண்றககு மதாற்றி 
திருபபி அனுபபுகி்றது.

1.    இருமநிணல வடிவம. 
சவளியீடணட 
இருமநிணல 
வடிவில் சகதாடுககும 
2.

2.     எண்ணிணல 
வடிவம. 
சவளியீடணட 
எண்ணிணய 
வடிவில் சகதாடுககும 
8.

3.    நிணலயதானை புள்ளி 
வடிவம. 
சவளியீடணட 
நிணலயதானை புள்ளி 
எண் வடிவில் 
சகதாடுககும 
்ததானைணமவு ்தெம 
துல்லியம 6 ஆகும.

format (value [, 
format_spec])

x= 14
y= 25
print ('x value in binary :',format(x,'b'))
print ('y value in octal :',format(y,'o'))
print('y value in Fixed-point no 
',format(y,'f '))

சைளியீடு
     x value in binary : 1110
     y value in octal : 31
     y value in Fixed-point no : 
25.000000

round ( ) சகதாடுககபைடட 
எண்ணிற்கு அருனக 
உள்்ள முழு எண்ைதாக 
மதாற்றி திருபபி அனுபபும.

1. மு்தல் செயலுருபு 
சகதாடுககபைடட 
எண்ணைக 
குறிககும

2. இைண்டதாவது 
செயலுருபு முழு 
எண்ணிற்கு பி்றகு 
்தெம புள்ளிகளின 
எண்ணிகணகணயக 
குறிககும.

round (number 
[,ndigits])

x= 17.9
y= 22.2
z= -18.3
print ('x value is rounded to', round 
(x))
print ('y value is rounded to', round 
(y))
print ('z value is rounded to', round (z))

சைளியீடு:1
     x value is rounded to 18
     y value is rounded to 22
     z value is rounded to -18
     n1=17.89
     print (round (n1,0))
     print (round (n1,1))
     print (round (n1,2))

சைளியீடு:2
     18.0
     17.9
     17.89
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pow ( ) சகதாடுககபைடட 
எண்ணின    ab  
அடுககு சைருககதண்த 
திருபபி அனுபபும. (a**b 
) ன அடுககு b.

pow (a,b)

a= 5
b= 2
c= 3.0
print (pow (a,b))
print (pow (a,c))
print (pow (a+b,3))

சைளியீடு:
      25
      125.0
      343

கணி்த செயற்கூறுகள்

அணனைதது கணி்த செயற்கூறுகளுககும ன்தணவயதானை முககியமதானை math கூறுகள்

குறிப்பு

செயற்கூறு விளக்கம் சபொது ைடிைம் எடுததுக்கொட்டு

floor ( ) x-ணய விடககுண்றவதானை 
அல்லது x-ககு நிகைதானை 
சைரிய முழு எண்ணைத 
திருபபி அனுபபும.

math.floor (x) import math 
x=26.7
y=-26.7
z=-23.2
print (math.floor (x))
print (math.floor (y))
print (math.floor (z))
சைளியீடு:
      26
       -27
      -24

ceil ( ) x-ணய விட சைரிய அல்லது 
xககு நிகைதானை சிறிய முழு 
எண்ணைத திருபபி 
அனுபபும.

math.ceil (x) import math 
x= 26.7
y= -26.7
z= -23.2
print (math.ceil (x))
print (math.ceil (y))
print (math.ceil (z))
சைளியீடு:
      27
     -26
     -23
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sqrt ( ) x- ன வர்ககமூலதண்த 
திருபபி அனுபபும.
குறிபபு: x-ன மதிபபு 
பூஜ்ஜியதண்த விட சைரிய 
மதிபைதாக இருத்தல் 
னவண்டும.

sqrt (x ) import math 
a= 30
b= 49
c= 25.5
print (math.sqrt (a))
print (math.sqrt (b))
print (math.sqrt (c))

சைளியீடு:
     5.477225575051661
      7.0
     5.049752469181039

7.9.2  செயற்கூறில் ச்தொகுப்பு (Composition) 

செயற்கூறுகளின் ச்தொகுப்பு என்றொல் என்ன?

 செயற்கூறுகளின ச்ததாகுபபு  என்றதால் எனனை?  செயற்கூறு திருபபி அனுபபும மற்ச்றதாரு 

செயற்கூறிற்கு   செயலுருைதாக,  பினனைலதானை அணமபபில் ையனைடுததினைதால் அ்தற்கு ச்தொகுப்பு 

(composition) எனறு சையர். எடுததுககதாடடதாக, ையனைரிடமிருநது எண் மதிபணை அல்லது னகதாணவணய 

உள்ளீடதாகப சை்ற விருமபினைதால், input() செயற்கூறு மூலம ையனைரிடமிருநது ெைதண்த உள்ளீடதாகப சைற்று 
eval() செயற்கூறு மூலம அ்தன மதிபணை மதிபபீடு செய்ய னவண்டும.

# இந்த நிைல் ச்ததாகுபணை வி்ளககுகி்றது
 >>> n1 = eval (input ("Enter a number: "))
Enter a number: 234
 >>> n1
 234
>>> n2 = eval (input ("Enter an arithmetic expression: "))
 Enter an arithmetic expression: 12.0+13.0 * 2
>>> n2
 38.0

எடுததுக்கொட்டு : 

வபத்தொன் –்தற்சுைற்சி செயற்கூறுகள்7.10

 ஒரு செயற்கூறு ்தனணனைத ்ததானனை அணழத்ததால் அண்த ்தற்சுழற்சி என்றணழககபைடும. மடககிணனை 

னைதான்ற ்தற்சுழற்சியும செயல்ைடும ஆனைதால் சில ெமயங்களில் மடககிணனை ையனைடுததுவ்தற்கு ைதில் 

்தற்சுழற்சிணய ையனைடுத்தலதாம. எந்தசவதாரு மடககிணனையும ்தற்சுழற்சியதாக மதாற்்றமுடியும.

 ்தற்சுழற்சி செயற்கூறு ்தனணனைத்ததானனை அணழககும. ஒரு நிைந்தணனையில் நிறுத்தபைடதாவிடடதால், 

ஒரு செயல்முண்ற கதாலவணையினறி செயல்ைடும. இந்த செயற்ைதாடணட கதாலவணையினறி செயல்ைடும ்தற்சுழற்சி 

எனைபைடும. ்தற்சுழற்சி செயற்கூறு சகதாடுககபைடும நிைந்தணனைணய அடிபைணட நிைந்தணனை  எனைபைடும. 

ஒவசவதாரு ்தற்சுழற்சி செயற்கூற்றிககும அடிபைணட நிைந்தணனை சகதாடுககபைட னவண்டும இல்ணலசயன்றதால் 

மடககு கதாலவணையினறி இயங்கும.

்தற்சுைற்சி செயற்கூறு எவைொறு செயல்படும்

1. ்தற்சுழற்சி செயற்கூறு சவளிபுை குறிமுண்றயிலிருநது அணழககபைடும.
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2. அடிபைணட நிைந்தணனை நிண்றனவற்்றபைடடதால் நிைலதானைது ஏற்்ற சவளியீடு சகதாடுதது சவளினயறும.

3. இல்ணலசயனில், செயற்கூ்றதானைது ன்தணவயதானை செயற்ைதாடணட இயககும னமலும ்தற்சுழற்சி 

முண்றயில் ்தனணனைத ்ததானனை அணழததுக சகதாள்ளும.

்தற்சுைற்சி பயன்படுததி கொைணிபடுதது்தலுக்கு எடுததுக்கொட்டு.

def fact(n):
 if n == 0:
  return 1
 else:
  return n * fact (n-1)
print (fact (0))
print (fact (5))
சைளியீடு
 1
 120

எடுததுக்கொட்டு :

 print (fact (2000)) கூற்று Runtime பிணழச் செய்திணயக சகதாடுககும. அதிகைடெ மறு 
நிகழ்வின சுழற்சிணய ஒபபிடுணகயில் இது அதிகம. இது எ்தனைதால் எனில், ்ததானைணமவதாக 1000 
அணழபபுகளுககுப பி்றகு ணைத்ததான ்தனணனைத்ததானனை அணழபைண்த நிறுததிவிடும. வைமபுகண்ள 
(limit) sys.setrecursionlimit (limit_value) ையனைடுததி மதாற்றியணமகக அனுமதிககி்றது.

எடுததுக்கொட்டு
 import sys 
 sys.setrecursionlimit(3000)
 def fact(n):
  if n == 0:
  return 1
   else: 
  return n * fact(n-1)
 print(fact (2000))

உஙகளுக்குத ச்தரியுமைொ?
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• செயற்கூறுகள் ஒரு குறிபபிடட செயலிணனை செய்வ்தற்கதாக வடிவணமககபைடடு 
சையரிடபைடட குறிமுண்றயின ச்ததாகுதினய செயற்கூறு எனைபைடும.

• ையனைர் வணையண்றத்த, உள்ளிணைந்த, லதாமடதா மற்றும ்தற்சுழற்சிககு செயற்கூறுகளின 
வணககள் ஆகும.

• செயற்கூறு ச்ததாகுதி “def ” என்ற சி்றபபுச் செதால்லுடன ச்ததாடங்கி செயற்கூறுவின சையர் 
மற்றும ( ) அணடபபுககுறியுடன முடிய னவண்டும.

• செயலுறுபபுகளில் இல்லதா்த return, None - ற்ககு நிகைதானைது. return கூற்ச்றதாரு  
விருபைதன்தர்வுயில்ணல

• ணைத்ததானில், ஒரு ச்ததாகுதிககுள் உள்்ள கூற்றுகள் உள்்தள்ளிருகக னவண்டும.

• ஒரு ச்ததாகுதிககுள் னவச்றதாரு ச்ததாகுதியிருபபின அண்த பினனைலதானை ச்ததாகுதி எனைபைடும.

• செயற்கூண்ற அணழபை்தற்கு செயலுருபுகள் ையனைடுகின்றனை. 4 வணகயதானை 
செயலுருபபுககள் செயற்கூறில் ையனைடுத்ததாம: ன்தணவயதானை செயலுருபுககள், சி்றபபு 
செயல் செயலுருபபுகள், ்ததானைணமவு செயலுருபுககள் மற்றும மதாறும-நீ்ள செயலுருபபுகள்.

• ன்தணவயதானை செயலுருைபுகள் செயற்கூறில் ெரியதானை இடததிற்கு அனுபைபைட னவண்டிய 
செயலுருபுக்ளதாகும.

• அ்ளபுருககளின சையணை அணடயதா்ளம கண்ட பினபு சி்றபபுச் செதால் செயலுருைதானைது 
செயற்கூறிணனை அணழககி்றது.

• ணைத்ததானில், செயற்கூண்ற அணழககும னைதாது எந்த மதிபபும சகதாடுககபைடவில்ணல 
எனில் செயலுருைதானைது ்ததானைதாகனவ மதிபணை எடுததுக சகதாள்ளும.

• *  குறியீடு மதாறும-நீ்ள செயலுருபுகண்ள வணையண்றகக ையனைடும.

• சையரில்லதாமல் வணையறுககபைடும செயற்கூறுவுககு சையரில்லதா்த செயற்கூ்றதாகும.

• மதாறிகளின வணைசயல்ணல, நிைலின அணுகக கூடிய ைகுதிணயக குறிபை்ததாகும.

• செயற்கூறு திருபபி பினனைலதானை அணமபபில் ையனைடுததினைதால் அ்தற்கு ச்ததாகுபபு. எனறு 
சையர்.

• ஒரு செயற்கூறு ்தனணனைத்ததானனை அணழத்ததால் அண்த ்தற்சுழற்சி  என்றணழககபைடும. 
மடககிணனை னைதான்ற ்தற்சுழற்சியும செயல்ைடும. ஆனைதால் சில ெமயங்களில் மடககிணனை 
ைனைடுததுவ்தற்கு ைதில் ்தற்சுழற்சிணய ையனைடுத்தலதாம.

நிவனவில் சகொள்க
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செயமுவறப் பயிற்சி:1

எடுததுககதாடடு 7.5.3-ல் உள்்ள நிைலில் பினவரும குறிமுண்றணய முயற்சிததுப  ைதார்ககவும.

ை.எண குறிமுவற சைளியீடு

1 printinfo(“3500”)

2 printinfo(“3500”,”Sri”)

3 printinfo(name=”balu”)

4 printinfo(“Jose”,1234)

5 printinfo(“ ”,salary=1234)

செயமுவறப் பயிற்சி :2

பின்ைரும் செயற்கூறுகவள மைதிப்பீடு செயது அ்தன் சைளியீட்வட எழுதுக.

ை.எண செயற்கூறு சைளியீடு

1 1) abs(-25+12.0))
2) abs(-3.2)

2 1) ord('2')
2) ord('$')

3 type('s')

4 bin(16)

5 1) chr(13) 
2) print(chr(13))

6 1) round(18.2,1)
2) round(18.2,0)
3) round(0.5100,3)
4) round(0.5120,3)

7 1) format(66, 'c')
2) format(10, 'x')
3)  format(10, 'X')
4) format(0b110, 'd')
5) format(0xa, 'd')
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8 1) pow(2,-3)
2) pow(2,3.0)
3) pow(2,0)
4) pow((1+2),2)
5) pow(-3,2)
6) pow(2*2,2)

செயமுவறப் பயிற்சி:3

பின்ைரும் செயற்கூறுகவள மைதிப்பீடு செயது அ்தன் சைளியீட்வட எழுதுக

ை.எண செயற்கூறு சைளியீடு

1 eval(‘25*2-5*4')

2 math.sqrt(abs(-81))

3 math.ceil(3.5+4.6)

4 math.floor(3.5+4.6)

மைதிப்பீடு

பகுதி-அ

ெரியொன விவடவய ய்தர்ந்ச்தடுதது எழுதுக (1 மைதிப்சபண)

1. ஒரு குறிபபிடட செயணலச் செய்வ்தற்கதாக வடிவணமககபைடடு, சையரிடபைடட குறிமுண்றயின ச்ததாகுதி

(அ)  மடககு (ஆ)  கிண்ளபபிரிபபு

(இ)  செயற்கூறு (ஈ)  ச்ததாகுதி

2. ்தனணனைத்ததானனை அணழததுக சகதாள்ளும செயற்கூண்ற இவவதாறு அணழபைர்.

(அ)  உள்ளிணைந்த (ஆ)  ்தற்சுழற்சி

(இ)  லதாமடதா (ஈ)  return கூற்று

3. எந்த செயற்கூண்ற சையரில்லதா செயற்கூறு எனறு அணழககபைடுகி்றது?

(அ)  லதாமடதா (ஆ)  ்தற்சுழற்சி

(இ)  செயற்கூறு (ஈ)  வணையண்ற
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4. செயற்கூறு ச்ததாகுதிணய எந்த சி்றபபுச்செதால் ச்ததாடங்கிணவககி்றது?

(அ)  define (ஆ)  for

(இ)  finally (ஈ)  def

5. எந்த சி்றபபுச்செதால் செயற்கூறு ச்ததாகுதிணய முடிதது ணவககி்றது?

(அ)  define (ஆ)  return

(இ)  finally (ஈ)  def

6. செயற்கூறு வணையிண்றயில் பினவரும எந்த குறியீடு ையனைடுத்தபைடுகி்றது?

(அ)  ;  (அணைப புள்ளி) (ஆ)  .  (புள்ளி)

(இ)  :  (முககதாற் புள்ளி) (ஈ)  $  (டதாலர்)

7. செயற்கூறுககு எந்த செயலுருபு ெரியதானை இட வரிணெயில் செயலுருபுகண்ள அனுபபும?

(அ)  ன்தணவபைடும  (ஆ)  சி்றபபுச்செதால்

(இ)  ்ததானைணமவு (ஈ)  மதாறிநீ்ளம

8. பினவரும கூற்றுகண்ளப ைடிதது, ெரியதானை கூற்றுகண்ளத ன்தர்நது எடுககவும.

(I) ணைத்ததானில், செயற்கூண்ற வணையறுககும னைதாது குறிபபிடட ்தைவு வணககண்ளக குறிபபிடத 

ன்தணவயில்ணல

(II) ணைத்ததான சி்றபபுச் செதாற்கண்ளச் செயற்கூறின சையைதாகப ையனைடுத்தலதாம.

(அ)  I ெரி மற்றும II ்தவறு (ஆ)  இைண்டுனம ெரி

(இ)  I ்தவறு மற்றும II ெரி (ஈ)  இைண்டுனம ்தவறு

9. சகதாடுககபைடட கூற்ண்ற சவற்றிகைமதாக நிண்ற னவற்றுவ்தற்கு, பினவருவனைவற்றுள் ெரியதானை 

ஒனண்றத ன்தர்நச்தடு

 if ____ : print(x, " is a leap year")

(அ)  x%2=0 (ஆ)  x%4==0

(இ)  x/4=0  (ஈ)  x%4=0

10. testpython() செயற்கூண்றவணையறுகக பினவரும எந்த சி்றபபுச் செதால்ையனைடுகி்றது?

(அ)  define (ஆ)  pass

(இ)  def (ஈ)  while

பகுதி-ஆ

அவனதது வினொக்களுக்கும் விவடயளி (2 மைதிப்சபண)

1. செயற்கூறு என்றதால் எனனை?

2. செயற்கூறின வணககண்ள எழுதுக.

3. செயற்கூறுவின முககிய நனணமகள் யதாணவ?

4. மதாறியின வணைசயல்ணல என்றதால் எனனை? அ்தன வணககண்ளக குறிபபிடுக.
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5. குன்ளதாைல் வணைசயல்ணல-வணையறு

6. ்தனணனைத ்ததானனை அணழககும செயற்கூறில் அடிபைணட நிைந்தணனை என்றதால் எனனை?

7. ்தனணனைத்ததானனை அணழககும செயற்கூறுககு வைமணை எவவதாறு அணமகக னவண்டும? எடுததுககதாடடு 

்தருக.

பகுதி-இ

அவனதது வினொக்களுக்கும் விவடயளி (3 மைதிப்சபண)

8. உள்்ளணம மதாறிகளுககதானை விதிமுண்றகண்ள எழுதுக.

9. ணைத்ததானிலுள்்ள முழு்த்ளதாவி சி்றபபுச் செதால்லுககதானை அடிபைணட விதிமுண்றகண்ள எழுதுக.

10. செயற்கூறினுள் முழு்த்ளதாவி மதாறிணய மதாற்்றம செய்்ததால் எனனை நிகழும?

11. ceil()  மற்றும floor() செயற்கூறுகண்ள னவறுைடுததுக.

12. சகதாடுககபைடட வருடம லீப வருடமதா இல்ணலயதா எனை்தணனைச் னெதாதிககும ணைத்ததான நிைணல 

எழுதுக.

13. செயற்கூறில் ச்ததாகுபபு எனைது எனனை?

14. ்தற்சுழற்சி எவவதாறு செயல்ைடுகி்றது?

15. செயற்கூறிணனை வணையறுககும னைதாது குறிபபிடபைட னவண்டிய குறிபபுகள் யதாணவ?

பகுதி-ஈ

அவனதது வினொக்களுக்கும் விவடயளி (5 மைதிப்சபண)

16. செயற்கூறின வணககண்ள எடுததுககதாடடுடன விவரி

17. மதாறியின வணைசயல்ணலகண்ள எடுததுககதாடடுடன வி்ளககுக.

18. பினவரும உள்ளிணைந்த செயற்கூறுகண்ள வி்ளககுக.

 (a)  id()

 (b)  chr()

 (c)  round()

 (d)  type()

 (e)  pow()

19. இைண்டு எண்களின LCM கண்டுபபிடிபை்தற்கதானை ணைத்ததான நிைணல எழுதுக.

20. ்தற்சுழற்சி செயற்கூறு ைற்றி  எடுததுககதாடடுன வி்ளககுக.

Reference Books

1. Python Tutorial book from tutorialspoint.com

2. Python Programming: A modular approach by Pearson – Sheetal, Taneja

3. Fundamentals of Python –First Programs by Kenneth A. Lambert
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்ற்ைலின் நேகாக்ங்ள 

இப்பொடதள்க �றறைறிந்் பிறைகு, ேொணைேர�ள் பின்ேரும் கசயல்்பொடு�ளை கசய்ய இயலும்.

• உளரளய கசயல்்படுததும்  ேழிமுளறை�ள் ்பறறி க்ரிந்து க�ொள்ளு்ல்.

• ள்பத்ொனில் உள்ை சரங�ளை ள�யொளும் கசயறகூறு�ள் ்பறறி புரிந்து க�ொள்ளு்ல்.

• சரங�ளை ேடிவூட்டல் கசய்யும் முளறை�ள் ்பறறி அறி்ல்.

• சரங�ளை பிரிககும் முளறை ்பறறி க்ரிந்து க�ொள்ளு்ல்.

• ேடபபுலகில் சரங�ளின் ்பயன்்பொடு ்பறறி க்ரிந்து க�ொள்ளு்ல்.

அறிமு்ம்8.1

 குறியுருக�ளின் அணிளய ள�யொளுே்ற�ொன ஒரு ்ரவு இனம் சரம் (String) ஆகும். சரங�ள் 

என்்பன, ஒறளறை, இரட்ளட, அல்லது மூன்று வேறவ�ொள் குறி�ளுககுள் க�ொடுக�ப்படும், எழுதது, எண்�ள் 

அல்லது சிறைபபு குறியீடு�ளின் வசரகள�ளய க�ொண்டிருககும் ஒருங�ளேவு (Unicode) குறியுருக�ளின் 

ேரிளச ஆகும்.

‘Welcome to learning Python’

“Welcome to learning Python”

‘‘‘ “Welcome to learning Python” ’’’

எடுத்துக்காட்டு

 ள்பத்ொனில் சர ்ரவுேள�யொனது ேொறறை இயலொ்து. அ்ொேது சரத்ரவு ேள�ளய ேளரயறுத் 

பின்பு இயஙகு வேரததில் அள் ேொறறியளேக� முடியொது.

சரம் உருெகாககுதல்8.2

 ேொம் முன்வ்ப �றறைது வ்பொல ள்பத்ொனில் சரேொனது ஒறளறை வேறவ�ொள் குறி�ளுககுள்வைொ 

அல்லது இரட்ளட வேறவ�ொள் குறி�ளுககுள்வைொ அல்லது மூன்று வேறவ�ொள் குறி�ளைவயொ க�ொண்டு 

உருேொக�ப்படும். ஒறளறை வேறவ�ொள் குறி�ைொனது ேறறுகேொரு ஒறளறை வேறவ�ொள் குறி�ளை க�ொண்ட 

குறியுருளே க�ொண்டிருக� முடியொது. ஏகனனில் நிரல் க்பயரபபியொனது சரததின் க்ொடக�ம்  ேறறும் முடிளே  

அறிய இயலொது. இந்் சிக�ளல தீரக� இரட்ளட வேறவ�ொள் குறி�ளை ்பயன்்படுத்லொம். சரேொனது 

இரட்ளட வேறவ�ொள் குறி�ளையும் உறுப்பொ� க்பறறிருந்்ொல் அது மூன்று வேறவ�ொள் குறி�ளுககுள் 

II ்பகா்டம் 8 

சரங்ள ்மற்றும் சரங்ள்ள ள்ைகாளுதல்
அலகு
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க�ொடுக�ப்படல் வேண்டும். மூன்று வேறவ�ொள் குறி�ளுககுள் க�ொடுக�ப்படும் சரேொனது ்பல ேரி சரங�ளை 

உருேொக� அனுேதிககும்.

#ஒறளறை வேறவ�ொள் குறி�ளுககுள் ேளரயறுக�ப்பட்டுள்ை சரம்
>>> print (‘Greater Chennai Corporation’)
 Greater Chennai Corporation

# ஒறளறை வேறவ�ொள் குறி�ளுககுள், ஒறளறை வேறவ�ொள் குறியுடன் ேளரயறுக�ப்பட்ட சரம்.
>>> print ('Greater Chennai Corporation's student')
 SyntaxError: invalid syntax

# இரட்ளட வேறவ�ொள் குறி�ளுககுள் ேளரயறுக�ப்பட்ட சரம்
>>>print (“Computer Science”)
 Computer Science

# மூன்று வேறவ�ொள் குறி�ளுககுள், இரட்ளட வேறவ�ொள் குறியுடன் ேளரயறுக�ப்பட்ட சரம்
>>> print (''' "Computer Science" ''')
 "Computer Science"

# மூன்று வேறவ�ொள் குறி�ளுககுள், ஒறளறை ேறறும் இரட்ளட வேறவ�ொள் குறியுடன் 
ேளரயறுக�ப்பட்ட ்பலேரி சரம்.

>>> print (''' "Strings are immutable in 'Python', 
  which means you can't make any changes 
  once you declared" ''')

 "Strings are immutable in 'Python',
 which means you can't make any changes once you declared"

எடுத்துக்காட்டு

சரத்தில் உள்ள குறியுருக்ள்ள அணுகுதல்8.3

 சரம் ஒருமுளறை ேளரயறுக�ப்பட்டு விட்டொல், ள்பத்ொன் சரததில் உள்ை ஒவகேொரு எழுததுருவிறகும் 

ஒரு சுட்கடண்ளணை (Index) ஒதுககீடு கசய்யும்.  சரததின் உறுபபு�ளை அணுகுே்றகும், ள�யொளுடுே்றகும் 

்பயன்்படும் சுட்கடண் கீழ்ஒட்டு (Subscript) எனவும் அளைக�ப்படுகிறைது. கீழ் ஒட்டொனது வேரேளறை அல்லது 

எதிரேளறை முழு எண்ணைொ� இருக�லொம்.

 வேரேளறை கீழ் ஒட்டு 0 என்்பது சரததின் மு்ல் குறியுருவிறகும் n-1 கீழ் ஒட்டு சரததின் இறுதி 

குறியுருவிறகும் ஒதுக�ப்படும். n என்்பது சரததில் உள்ை குறியுருக�ளின் எண்ணிகள� ஆகும். எதிரேளறை 

கீழ் ஒட்டு சரததின் இறுதி குறியுருவிலிருந்து துேஙகி மு்ல் குறியுரு ேளர பின்வனொககு ேரிளசயில் -1 மு்ல் 

ஒதுக�ப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு

சரம் S C H O O L
வேரேளறை கீழ்ஒட்டு 0 1 2 3 4 5
எதிரேளறை கீழ்ஒட்டு -6 -5 -4 -3 -2 -1
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str1 = input ("Enter a string: ")
index=0
for i in str1:
 print ("Subscript[",index,"] : ", i)
 index + = 1

வெளியீடு
 Enter a string: welcome
 Subscript [ 0 ] :  w
 Subscript [ 1 ] :  e
 Subscript [ 2 ] :  l
 Subscript [ 3 ] :  c
 Subscript [ 4 ] :  o
 Subscript [ 5 ] :  m
 Subscript [ 6 ] :  e

எடுத்துக்காட்டு 8.1  வ்காடுக்ப்பட்்ட சரத்தில் உள்ள குறியுருக்ள்ள அதன் நேர்மளை 
கீழ்ஒட்ள்ட வ்காண்டு அணுகும் நிரல்.

str1 = input ("Enter a string: ")
index=-1
while index >= -(len(str1)):
 print ("Subscript[",index,"] : " + str1[index])
 index += -1

வெளியீடு
 Enter a string: welcome
 Subscript [ -1 ] : e
 Subscript [ -2 ] : m
 Subscript [ -3 ] : o
 Subscript [ -4 ] : c
 Subscript [ -5 ] : l
 Subscript [ -6 ] : e
 Subscript [ -7 ] : w

எடுத்துக்காட்டு 8.2 வ்காடுக்ப்பட்்ட சரத்தில் உள்ள குறியுருக்ள்ள  அதன் எதிர்மளை 
கீழ்ஒட்ள்ட வ்காண்டு அணுகும் நிரல்

சரத்ளத திருத்துதல் ்மற்றும் நீககுதல்

 ேொம் ஏற�னவே �றறைது வ்பொல் ள்பத்ொனில் சரங�ளை ேொறறியளேக� முடியொது. அ்ொேது சரதள் 

ஒருமுளறை ேளரயறுத் பின்பு அள் திருதது்ல் அல்லது நீககு்ல் வ்பொன்றை கசயல்்பொடு�ள் அனுேதிக�ப்பட 

ேொட்டொது. சரதள் திருத் விரும்பினொல் புதிய சர ேதிப்பொனது ஏற�னவே உள்ை சர ேொறிககு ஒதுக�ப்படும்.
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>>> str1="How are you"
>>> str1[0]="A"
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#1>", line 1, in <module>
  str1[0]="A"
 TypeError: 'str' object does not support item assignment

எடுத்துக்காட்டு

 வேற�ண்ட எடுததுக�ொட்டு நிரலில் strl  என்றை சரேொறிககு “How are you” என்றை சரேொனது மு்ல் 

கூறறின் மூலம் ஒதுக�ப்பட்டு உள்ைது. அடுத் கூறறில், சரததின் மு்ல் குறியுருளே ‘A’ என்றை குறியுருளே 

க�ொண்டு ேொறறை முயறசிக�ப்பட்டுள்ைது. ஆனொல் ள்பத்ொன் இம்ேொறறைதள் அனுேதிக�ொது. எனவே, 

TYPE ERROR என்றை பிளை கசய்திளய �ொட்டும்.

 இச்சிக�ளல தீரக� ஏற�னவே உருேொக�ப்பட்டுள்ை சரேொறிககு புதிய சர ேதிபபிளன ேளரயறுக� 

முடியும். ள்பத்ொன் ஏற�னவே உள்ை சரததிறகு ்பதிலொ� புதிய சரததிளன ேொறறிவிடும்.

>>> str1="How are you"
>>> print (str1)
 How are you
>>> str1="How about you"
>>> print (str1)
 How about you

எடுத்துக்காட்டு

 க்பொதுேொ�, ள்பத்ொன் ்னது சரங�ளின் மீது எந்் வி் ேொறறைதள்யும் கசய்ய அனுதிக�ொது. 
ஆனொல், replace() என்றை கசயறகூறு மூலம் ஏற�னவே உள்ை சரததில் ஒரு குறிபபிட்ட குறியுரு உள்ை 
இடங�ளில் எல்லொம் வேறு ஒரு குறியுருளே ேொறறிட முடியும். 

replace() கசயறகூறுக�ொன க்ொடரியல்

 replace(“char1”, “char2”)

 replace() கசயறகூறு char1 குறியுரு ேரும் இடங�ளில் எல்லொம் char 2  குறியுருளேக க�ொண்டு 
ேொறறிவிடும்.

>>> str1="How are you"
>>> print (str1)
 How are you
>>> print (str1.replace("o", "e"))
 Hew are yeu

எடுத்துக்காட்டு
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 சரதள் திருததுேது வ்பொல், ள்பத்ொன் சரததில் உள்ை ஒரு குறிபபிட்ட குறியுருளே நீக�வும் 
அனுேதிக�ொது. ஆனொல் del- �ட்டளை ்பயன்்படுததி ஒரு முழு சர ேொறிளயயும் நீக� முடியும்.

>>> str1="How are you"
>>> del str1[2]
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#7>", line 1, in <module>
  del str1[2]
 TypeError: 'str' object doesn't support item deletion

எடுத்துக்காட்டு 1: கீழ்க்காணும் குறிமுளை சரத்தில் உள்ள குறிபபிட்்ட குறியுருளெ 
நீககுகிைது.

>>> str1="How about you"
>>> print (str1)
 How about you
>>> del str1
>>> print (str1)
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#14>", line 1, in <module>
  print (str1)
 NameError: name 'str1' is not defined

எடுத்துக்காட்டு  2: கீழ்க்காணும் குறிமுளை ஒரு சர்மகாறிளை நீககுகிைது:

சர  வசைற்குறி்ள8.4

 ள்பத்ொன் பின்ேரும் கசயறகுறி�ளை ேைஙகுகிறைது. இச்கசயறகுறி�ள் சரங�ளை ள�யொை 

உ்வுகிறைது.

8.4.1 இளைபபு (Concatenation +)

  இரண்டு அல்லது அ்றகு வேற்பட்ட சரங�ளை இளணைககும் கசயல்்பொடு வசரத்ல்/

இளணைத்ல் எனப்படும். கூட்டல் கசயறகுறியொனது சரங�ளை ள்பத்ொனில் இளணைததுக க�ொள்ைப 

்பயன்்படுகிறைது.

எடுத்துக்காட்டு

 >>> "welcome" + "Python"

  'welcomePython'

8.4.2  நசரத்தல் (Append +=)

 ஏற�னவே உள்ை சரததின் இறுதியில் வேலும் புதிய சரம் அல்லது சரங�ளை வசரககும் கசயல் 

வசரத்ல் எனப்படும்.
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 += கசயறகுறி ஏற�னவே உள்ை சரததின் இறுதியில்  புதிய சரததிளன வசரக� ்பயன்்படுகிறைது.

 >>> str1="Welcome to "

 >>> str1+="Learn Python"

 >>> print (str1)

  Welcome to Learn Python

எடுத்துக்காட்டு

8.4.3  ்பலமுளை (Repeating (*))

 க்பருக�ல் கசயறகுறி க�ொடுக�ப்பட்ட சரததிளன ்பல ்டளே�ள் கேளிப்படுத் ்பயன்்படுகிறைது.

 >>> str1="Welcome "

 >>> print (str1*4)

  Welcome Welcome Welcome Welcome

எடுத்துக்காட்டு

சரத்ளத துண்்டகாககுதல் (அல்லது) சரத்ளத ்பகுதிைகா் பிரித்தல்8.5

 மூலச்சரததில் உள்ை ஒரு துளணைச்சரம் (சரததின் ஒரு ்பகுதி) துண்டு (Slice) எனப்படும். மூலச் 

சரததிலிருந்து [ ] என்றை கசயறகுறி ேறறும் சுட்டு அல்லது கீழ்ஒட்டு ேதிபபு�ளைக க�ொண்டு துளணைச் சரம்  

உருேொக�ப்படும். இ்னொல் [ ] கசயறகுறி  துண்டு அல்லது பிரித்ல் கசயறகுறி எனப்படும். துண்டு அல்லது 

பிரித்ல் கசயறகுறிளய க�ொண்டு ஒன்று அல்லது அ்றகு வேற்பட்ட துளணைச் சரங�ளை / (துண்டு�ைொ�) 
மூலச் சரததிலிருந்து பிரிக� முடியும்.

பிரிப்பதற்்கான வதகா்டரிைல்

 str[start:end]

 Start என்்பது துேக� சுட்டு ேதிபபு ஆகும். வேலும் end  என்்பது சரததில் உள்ை இறுதி குறியுருவின் 

சுட்டு ேதிபபு ஆகும். ள்பத்ொன் குறிபபிடப்பட்டுள்ை இறுதி சுட்டு எண் ேதிபபிலிருந்து ஒரு ேதிபள்ப குளறைதது 

எடுததுக க�ொள்ளும்.

 எடுததுக�ொட்டொ�, மு்ல் 4 குறியுருக�ளை ேட்டும் சரததிலிருந்து பிரிக� விரும்பினொல் சுட்டு எண் 

ேதிபள்ப 0வில் இருந்து 5 என குறிபபிட வேண்டும். ஏகனனில் ள்பத்ொன் இறுதி ேதிபபிலிருந்து ஒரு ேதிபள்ப 

குளறைதது ேட்டுவே �ருததில் க�ொள்ளும்.(இறுதி ேதிபபு -1)

எடுத்துக்காட்டு 1: சரத்தில் இருந்து ஒரு குறியுருளெ ்மட்டும் பிரித்தல்

 >>> str1="THIRUKKURAL"

 >>> print (str1[0])

  T

எடுத்துக்காட்டு 2: சுட்டு எண் ்மதிபபு 0 முதல் 4 ெளர உள்ள துளைச் சரத்ளத பிரித்தல்
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 >>> print (str1[0:5])

  THIRU

எடுத்துக்காட்டு 3: துெக் சுட்டு எண் ்மதிபபு குறிபபி்டப்ப்டகா்மல் 0 முதல் 4 ெளர சுட்வ்டண்ளைக 
வ்காண்்ட துளைச் சரத்ளத பிரித்தல்

 >>> print (str1[:5])

  THIRU

எடுத்துக்காட்டு 4: இறுதி சுட்டு எண் ்மதிபபு குறிபபி்டப்ப்டகா்மல் 6 முதல் 10 ெளர சுட்வ்டண்்்ளகா்க 
வ்காண்்ட துளைச் சரத்ளத பிரித்தல்

 >>> print (str1[6:])

  KURAL

str1="COMPUTER"
index=0
for i in str1:
 print (str1[:index+1])
 index+=1

வெளியீடு
 C
 C O
 C O M
 C O M P
 C O M P U
 C O M P U T
 C O M P U T E
 C O M P U T E R

எடுத்துக்காட்டு 8.3 for ்ம்டகள் ்பைன்்படுத்தி துளைச் சரத்ளத பிரிக் துண்்டகாககும் 
நிரல்

மூன்ைகாம் அ்ளபுரு (Stride) ளெப ்பைன்்படுத்தி சரத்ளத பிரித்தல்8.6

 சரததிளன பிரிககும் / துண்டொககும் கசயல்்பொட்டில் மூன்றைொேது அைபுருளேயும் குறிபபிட முடியும். 

சரததில் குறிக�ப்பட்டுள்ை மு்ல் குறியுரு அணு�ப்பட்டததிலிருந்து எத்ளன எண்ணிகள�யிலொன 

குறியுருக�ள் முன்வனொககி கசல்ல வேண்டும் என்்பள் குறிக� மூன்றைொம் அைபுரு ்பயன்்படுகிறைது. மூன்றைொம் 

அைபுருவின் க�ொடொநிளல ேதிபபு 1 ஆகும். 
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 >>> str1 = "Welcome to learn Python"
 >>> print (str1[10:16])
   learn
 >>> print (str1[10:16:4])
  r
 >>> print (str1[10:16:2])
   er
 >>> print (str1[::3])
 Wceoenyo

எடுத்துக்காட்டு

குறிபபு : ள்பத்ொன் இறுதி சுட்கடண் ேதிபபிலிருந்து ஒரு ேதிபள்ப குளறைதது எடுததுக க�ொள்ளும் என்்பள் 

நிளனவில் க�ொள்�.

 மூன்றைொேது அைபுருவில் எதிரேளறை ேதிபள்பயும் ்பயன்்படுத் முடியும். எதிரேளறை ேதிபள்ப 

குறிபபிட்டொல் சரேொனது பின்வனொககு ேரிளசயில் அச்சிடப்படும்.

 >>> str1 = "Welcome to learn Python"
 >>> print(str1[::-2])
  nhy re teolW

எடுத்துக்காட்டு

சரெடிெள்மபபு வசைற்குறி்ள8.7

 ள்பத்ொனில் உள்ை மி� முககியேொன சிறைப்பம்சங�ளில் சரேடிேளேபபு கசயறகுறியும் ஒன்று. 

சரங�ளை ேடிேளேக�வும், ேொறியில் வசமிக�ப்பட்டுள்ை சரங�ளின் ்பகுதியிளன ேொறறியளேக�வும் 

சரேடிேளேபபு கசயறகுறியொன % ்பயன்்படுகிறைது.

வதகா்டரிைல்
 (“String to be display with %val1 and %val2” %(val1, val2))

 name = "Rajarajan"
 mark = 98
 print ("Name: %s and Marks: %d" %(name,mark))

வெளியீடு
 Name: Rajarajan and Marks: 98

எடுத்துக்காட்டு
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ெடிெள்மபபு  குறியுருக்ள8.8

ெடிெள்மபபு 
குறியுரு

்பைன்்பகாடு

%c குறியுரு

%d (அல்லது) %i குறியிட்ட முழு எண் 

%s சரம்

%u குறியில்லொ முழு எண்

%o எண்ே முழு எண்

%x அல்லது %X ்பதினறுே எண் (சிறிய எழுதது x, a-f ேளரயும், க்பரிய எழுதது X, A-F ேளரயும் 
குறிககும்) 

%e அல்லது %E அடுகக�ண்

%f ேதிபபு புள்ளி எண்�ள்

%g அல்லது %G மி்பபு புள்ளி ேடிவிலொன குறு எண் அல்லது அடுககு எண் குறியீட்டு முளறை

ள்பத்தகான் விடு்படு ெரிளச8.9

 விடு்படு ேரிளச பின் சொய்வுக வ�ொட்ளட க�ொண்டு துேஙகும். ஒறளறை வேறவ�ொள் குறியுடன் சரதள் 

குறிபபிடும் வ்பொது சரததில் உள்ை அளனதது ஒறளறை வேறவ�ொள் குறி�ளும் விடு்படும்.

# ஒறளறை வேறவ�ொள் குறியுடன் சரதள் கேளியிடும் மூன்று வேறவ�ொள் குறி�ளுககுள் 
குறிபபிடப்பட்டிருககும் சரம் 
>>> print ('''They said, "What's there?"''')
 They said, "What's there?"

# இரட்ளட வேறவ�ொள் குறியுடன் வ்ொன்றும் சரம் ஒறளறை வேறவ�ொள் குறிககுள் விடு்படு ேரிளசயுடன்

>>> print ('They said, "What\'s there?"')
 They said, "What's there?"

# இரட்ளட வேறவ�ொள் குறியுடன் வ்ொன்றும் சரம் இரட்ளட வேறவ�ொள் குறிககுள் விடு்படு 
ேரிளசயுடன்

>>> print ("They said, \"What's there?\"")
 He said, "What's there?"

எடுத்துக்காட்டு

ள்பத்தகான் விடு்படுெரிளச்ள

விடு்படு ெரிளச வி்ளக்ம்

\newline பின்சொய்வு ேறறும் புதிய ேரி ்விரத்ல்

\\ பின்சொய்வு

\' ஒறளறை வேறவ�ொள் குறி

\" இரட்ளட வேறவ�ொள் குறி
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\a ASCII ேணி ஒலிபபு

\b ASCII பின்னிட கேளி 

\f ASCII ்படிே கசலுததி

\n ASCII ேரி கசலுததி

\r ASCII ே�ரததி திருபபி

\t ASCII கிளடேட்ட ்த்ல்

\v ASCII கசஙகுதது ்த்ல்

\ooo எண்ே எண்ணுடன் கூடிய குறியுரு

\xHH ்பதினறுே எண்ணுடன் கூடிய குறியுரு

format( ) வசைற்கூறு8.10

 format() கசயறகூறைொனது  சரங�ளை ேடிேளேக�ப ்பயன்்படும் முககிய கசயறகூறைொகும். கேளிவு 

அளடபபுககுறி { } இட நிரபபியொ� அல்லது புலததின் பிரதியீடொ� ்பயன்்படுகிறைது. இது format() கசயறகூறில் 

்பயன்்படுத்ப்படும்.

 num1=int (input("Number 1: "))
 num2=int (input("Number 2: "))
 print ("The sum of { } and { } is { }".format(num1, num2,(num1+num2)))

வெளியீடு
 Number 1: 34
 Number 2: 54
 The sum of 34 and 54 is 88

எடுத்துக்காட்டு

உளளிளைந்த சர வசைற்கூறு்ள8.11

 சரங�ளை ள�யொளுே்றகு ள்பத்ொனொனது பின்ேரும் உள்ளிளணைந்் கசயறகூறு�ளை 

ஆ்ரிககிறைது.

வதகா்டரிைல்  வி்ளக்ம் எடுத்துக்காட்டு

len(str) சரததின் நீைதள் 
(குறியுருக�ளின் 
எண்ணிகள�ளய ) திரும் 
்ரும்

>>> A="Corporation"
>>> print(len(A))
 11

capitalize( ) சரததின் மு்ல் குறியுருளே 
க்பரிய எழுத்ொ� ேொறறை 
்பயன்்படுகிறைது.

>>> city="chennai"
>>> print(city.capitalize())
 Chennai
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வதகா்டரிைல்  வி்ளக்ம் எடுத்துக்காட்டு

center(width, fillchar) அறிவிக�ப்பட்டுள்ை சரததின் 
கேொத் நீைததில் 
க�ொடுக�ப்பட்ட சரததிளன 
ளேயததில் கேளிப்படும் 
வேலும் குறியுருக�ளை 
க்பறறிக�ொ் கேடுேரிளச�ள் 
fillchar குறியுருளே க�ொண்டு 
நிரப்பப்படும்.

>>> str1="Welcome"
>>> print(str1.center(15,'*') )
 ****Welcome****

find(sub[, start[, end]]) இச்கசயறகூறைொனது 
க�ொடுக�ப்பட்டுள்ை சரததில் 
குறிபபிட்ட 
துளணைச்சரததிளன வ்ட 
்பயன்்படுகிறைது. துளணைச் சரம் 
மு்லில் வ்ொன்றும் இடததின் 
சுட்கடன்ளணை திரும்்ப ்ரும். 
வ்டப்படும் துளணைச் சரம் 
இல்ளலகயனில் -1  என்றை 
ேதிபள்ப திரும்்ப ்ரும். 

>>>str1=’mammals’
>>>str1.find(‘ma’)
 0
start அைபுரு ்விரக�ப்பட்டொல்  
சரததின் க்ொடக�ததிலிருந்து  
கசயறகூறு  வ்டளல க்ொடஙகும்.
>>>str1.find(‘ma’,2)
 3
>>>str1.find(‘ma’,2,4)
 -1
க�ொடுக�ப்பட்ட சரததில் சுட்கடண் 2 
மு்ல் 4-1 ேளர வ்டப்படும் துளணை 
நிரல் �ண்டுபபிடிக�ப்படவில்ளல 
எனவே, -1 என கேளியீடு வ்ொன்றும்.
>>>str1.find(‘ma’,2,5)
 3

isalnum( ) ஒரு சரம் எழுதது�ள் ேறறும் 
எண்�ளை ேட்டும் 
க�ொண்டிருந்்ொல் கேய் என்றை 
ேதிபள்ப திருபபும். சரம் 
சிறைபபுக குறியீடு�ைொன_, @, 
#, *, வ்பொன்றைேறளறை 
க�ொண்டிருந்்ொல் க்பொய் 
என்றை ேதிபள்ப திருபபும். 

>>>str1=’Save Earth’
>>>str1.isalnum()
 False
க�ொடுக�ப்பட்ட சரததில் இளடகேளி 
ஒரு சிறைபபுக குறியுரு ஆகும். எனவே 
இந்் கசயறகூறு க்பொய் என திருபபும்.
>>>’Save1Earth’.isalnum()
 True

isalpha( ) ஒரு சரம் எழுததுக�ளை 
ேட்டும் க�ொண்டிருந்்ொல் கேய் 
என திருபபும். இல்லொவிடில் 
க்பொய் என திருபபும்.

>>>’Click123’.isalpha()
 False
>>>’python’.isalpha( )
 True

isdigit( ) ஒரு சரம் எண்�ளை  ேட்டும் 
க�ொண்டிருந்்ொல் கேய் என 
திருபபும். இல்லொவிடில் க்பொய் 
என திருபபும்.

>>> str1=’Save Earth’
>>>print(str1.isdigit( ))
 False

lower( ) க�ொடுக�ப்பட்ட சரததின் 
அளனதது 
எழுததுக�ளையும் சிறிய 
எழுததுக�ைொ� திருபபும்.

>>>str1=’SAVE EARTH’
>>>print(str1.lower())
 save earth
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வதகா்டரிைல்  வி்ளக்ம் எடுத்துக்காட்டு

islower( ) க�ொடுக�ப்பட்ட சரம் சிறிய 
எழுததுக�ளில் இருந்்ொல் 
கேய் என திருபபும்.

>>> str1=’welcome’
>>>print (str1.islower( ))
 True

isupper( ) க�ொடுக�ப்பட்ட சரம் க்பரிய 
எழுததுக�ளில் இருந்்ொல் 
கேய் என திருபபும்.

>>> str1=’welcome’
>>>print (str1.isupper( ))
 False

upper( ) க�ொடுக�ப்பட்ட சரததின் 
அளனதது 
எழுததுக�ளையும்  க்பரிய 
எழுததுக�ைொ� திருபபும்.

>>> str1=’welcome’
>>>print (str.upper( ))
 WELCOME

title( ) க�ொடுக�ப்பட்ட சரததின் 
ேொரதள்�ளின் மு்ல் 
எழுதள் ேட்டும் க்பரிய 
எழுததுக�ைொ� திருபபும்.

>>> str1='education department'
>>> print(str1.title())
 Education Department

swapcase( ) சரததில் உள்ை ஒரு எழுதது 
க்பரிய எழுத்ொ� இருந்்ொல் 
அது சிறிய எழுத்ொ�வும்  
வேர ேொறைொ�வும் திருபபும்.

>>> str1="tAmiL NaDu"
>>> print(str1.swapcase())
 TaMIl nAdU

count(str, beg, end) ஒரு சரததில் க�ொடுக�ப்பட்ட 
்பரபபிறகுள்  உள்ை துளணை 
சரங�ளின் (substring) 
எண்ணிகள�ளய திருபபும். 
ஒரு துளணை சரம் என்்பது 
ஒறளறை குறியுருேொ� கூட 
இருக�லொம். ்பரபபு 
அைபுருக�ளை க�ொடுக� 
வேண்டியது �ட்டொயமில்ளல  
க�ொடுக�ொவிட்டொல் 
ள்பத்ொன் முழு சரதள்யும் 
வ்டும். வ்டல் எழுததுணைரவு  
மிக�து (case sensitive) 
என்்பள் நிளனவில் க�ொள்� 

>>> str1="Raja Raja Chozhan"
>>> print(str1.count('Raja'))
 2
>>> print(str1.count('r'))
 0
>>> print(str1.count('R'))
 2
>>> print(str1.count('a'))
 5
>>> print(str1.count('a',0,5))
 2
>>> print(str1.count('a',11))
 1

ord(char ) க�ொடுக�ப்பட்ட குறியுருவின் 
ASCII ேதிபள்ப திருபபும்

>>> ch = 'A'
>>> print(ord(ch))
 65
>>> print(ord('B'))
 66

chr(ASCII) க�ொடுக�ப்பட்ட ASCII 
ேதிபபுககு நி�ரொன 
குறியுருளே திருபபும்

>>> ch=97
>>> print(chr(ch))
 a
>>> print(chr(87))
 W
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உறுபபு வசைற்குறி்ள
 க�ொடுக�ப்பட்டுள்ை சரம் ேறகறைொரு சரததில் இடம்க்பறறுள்ை்ொ என்்பள் �ண்டறிய in ேறறும் not 
in கசயறகுறி�ள் ்பயன்்படுகின்றைன. எனவே இச்கசயறகுறி�ள் உறுபபு கசயறகுறி�ள் என 

அளைக�ப்படுகின்றைன.

 str1=input ("Enter a string: ")
 str2="chennai"
 if str2 in str1:
  print ("Found")
 else:
  print ("Not Found")

வெளியீடு : 1
 Enter a string: Chennai G HSS, Saidapet
 Found

வெளியீடு : 2
 Enter a string: Govt G HSS, Ashok Nagar
 Not Found

எடுத்துக்காட்டு

சரங்ள்ள ்பைன்்படுத்தி நிரல்

str1 = input ("Enter a string: ")
str2 = ' '
index=-1
for i in str1:
 str2 += str1[index]
 index -= 1
print ("The given string = { } \n The Reversed string = { }".format(str1, str2))
if (str1==str2):
 print ("Hence, the given string is Palindrome")
else:
 print ("Hence, the given is not a palindrome")

வெளியீடு : 1
 Enter a string: malayalam
 The given string = malayalam 
 The Reversed string = malayalam
 Hence, the given string is Palindrome

வெளியீடு : 2
 Enter a string: welcome
 The given string = welcome 
 The Reversed string = emoclew
 Hence, the given string is not a palindrome

எடுத்துக்காட்டு 8.4:  வ்காடுக்ப்பட்்ட சரம் ்பகாலின்ட்நரகா்மகா இல்ளலைகா என்்பளத 
நசகாதிககும் நிரல்
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 *
 *  *
 *  *  *
 *  *  *  *
 *  *  *  *  *
 str1=' * '
 i=1
 while i<=5:
  print (str1*i)
  i+=1

வெளியீடு
 *
 *  *
 *  *  *
 *  *  *  *
 *  *  *  *  *

எடுத்துக்காட்டு 8.5:  பின்ெரும் ெடிெத்ளத அச்சிடும் நிரல்

str1=input ("Enter a string: ")
str2="aAeEiIoOuU"
v,c=0,0
for i in str1:
 if i in str2:
  v+=1
 else:
  c+=1
print ("The given string contains { } vowels and { } consonants".format(v,c))

வெளியீடு
 Enter a string: Tamilnadu School Education
 The given string contains 11 vowels and 15 consonants

எடுத்துக்காட்டு 8.6:   வ்காடுக்ப்ப்ட சரத்தில் உள்ள உயிர எழுத்துக்ள ்மற்றும் 
வ்மய் எழுத்துக்ளின் எண்ணிகள்ளை ்ண்்டறியும் நிரல்

str1="ABCDEFGH"
str2="ate"
for i in str1:
 print ((i+str2),end='\t')

வெளியீடு
 Aate Bate Cate Date Eate Fate Gate Hate

எடுத்துக்காட்டு 8.7: ஏந்பகாரிைன் வதகா்டளர உருெகாககும் நிரல் (ஏந்பகாரிைன் வதகா்டர 
அ்ர ெரிளசப்படி ்பட்டிைளல உருெகாககும்)
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def rem_vowels(s):
 temp_str=''
 for i in s:
  if i in "aAeEiIoOuU":
   pass
  else:
   temp_str+=i
 print ("The string without vowels: ", temp_str)
str1= input ("Enter a String: ")
rem_vowels (str1)

வெளியீடு
 Enter a String: Mathematical fundations of Computer Science
 The string without vowels:  Mthmtcl fndtns f Cmptr Scnc

எடுத்துக்காட்டு 8.8: ்பைனரி்டமிருந்து வ்பைப்படும் சரத்தில் உள்ள உயிர 
எழுத்துக்ள்ள நீககிவிட்டு அநத சரத்ளத வெளிப்படுத்தும் நிரல்

def count(s, c):
 c1=0
 for i in s:
  if i == c:
   c1+=1
 return c1
str1=input ("Enter a String: ")
ch=input ("Enter a character to be searched: ")
cnt=count (str1, ch)
print ("The given character {} is occurs {} times in the given string".format(ch,cnt))

வெளியீடு
 Enter a String: Software Engineering
 Enter a character to be searched: e
 The given character e is occurs 3 times in the given string

எடுத்துக்காட்டு 8.9: வ்காடுக்ப்பட்்ட சரத்தில் ஒரு குறிபபிட்்ட குறியுரு எத்தளன 
முளை இ்டம் வ்பறுகிைது என்்பளத ்ைககிடும் நிரல்.

• சரம் என்்பது ள்பத்ொனில் உள்ை ஒரு ்ரவு ேள�யொகும்.

• சர ்ரவுேள� ேொறைொ ்ன்ளேயறறைது. அ்ொேது சரதள் ஒரு முளறை ேளரயறுத் பின்பு இயக� 
வேரததில் அள் ேம்ேொல் ேொறறை இயலொது.

• சரங�ளை மூன்று வேறவ�ொள் குறி�ளுககுள் ேளரயறுக�லொம். வேலும் இது ்பல ேரி சரங�ளை 
உருேொக� உ்வுகிறைது.

• சரததில் உள்ை ஒவகேொரு குறியுருவிறகு ள்பத்ொன் சுட்டு ேதிபபு�ளை ஒதுககீடு கசய்கிறைது. 

• கீழ் ஒட்டொனது வேரேளறை அல்லது எதிரேளறை முழு எண்ணைொ� இருக�லொம்

• மூலச்சரததில் உள்ை ஒரு துளணைச்சரம் (சரததின் ஒரு ்பகுதி) துண்டு (Slice) எனப்படும்.

நிளனவில் வ்காள்
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்மதிபபீடு

்பகுதி-அ

சரிைகான விள்டளை நதரந்வதடுத்து எழுது் (1 ்மதிபவ்பண்)

1. பின்ேருேனேறறுள் எது கீழ்க�ண்ட ள்பத்ொன் நிரலுக�ொன கேளியீடொகும்?

 str1="TamilNadu"

 print(str1[::-1])

(அ) Tamilnadu (ஆ) Tmlau

(இ) udanlimaT (ஈ) udaNlimaT

வசய்முளைப ்பயிற்சி

1.  சரததின் நீைதள் �ண்டறிய ள்பத்ொன் நிரல் எழுது�.

2.  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ை சரததில் ஒவகேொரு ேொரதள்யும் எத்ளன முளறை வ்ொன்றுகிறைது என்்பள் 
�ண்டறிய நிரல் எழுது�.

3.  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ை  சரததின் ஒவகேொரு ேரியிலும் முன்கனொட்டொ� உளரளய வசரக� நிரல் எழுது�.

4.  குறிபபிட்ட அ�லததின் ேலது புறைததில் ‘*’  குறியீட்டுடன் முழு எண்ளணை அச்சிட நிரல் எழுது�.

5.  க�ொடுக�ப்பட்ட சரததிளன ்ளலகீைொ� எழு் நிரல் எழுது�. (எ.�ொ) “Wel”= “lew”

6.  க�ொடுக�ப்பட்ட சரததில் ஒரு குறிபபிட்ட குறியுரு வ்ொன்றும் அளனதது இடங�ளிலும் அள் நீக� 
நிரல் எழுது�.

7.  ஒரு சரததிளன இன்கனொரு சரததுடன் வசரக� “+ =” கசயறகுறிளய ்பயன்்படுத்ொேல் நிரல் எழுது�.

8.  இரண்டு சரங�ளை இடேொறறைம் கசய்ய நிரல் எழுது�.

9.  ஒரு சரதள் ேறகறைொரு சரதள் க�ொண்டு ேொறறிட replace() கசயறகூளறை ்பயன்்படுத்ொேல் நிரல்  
எழுது�.

10.  க�ொடுக�ப்பட்டுள்ை சரததில் குறியுருக�ளின் எண்ணிகள�, ேொரதள்�ளின் எண்ணிகள� ேறறும் 
ேரி�ளின் எண்ணிகள�ளய �ணைககிட நிரல் எழுது�.

• சரததிளன பிரிககும் / துண்டொககும் கசயல்்பொட்டில் மூன்றைொேது அைபுருளேயும் குறிபபிட முடியும்.

• விடு்படு ேரிளச பின் சொய்வுக வ�ொட்ளட க�ொண்டு துேஙகும்.

• format() கசயறகூறைொனது  சரங�ளை ேடிேளேக�ப ்பயன்்படும் முககிய கசயறகூறைொகும்.

• க�ொடுக�ப்பட்டுள்ை சரம் ேறகறைொரு சரததில் இடம்க்பறறுள்ை்ொ என்்பள் �ண்டறிய in ேறறும் 
not in கசயறகுறி�ள் ்பயன்்படுகின்றைன

நிளனவில் வ்காள்
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2. பின்ேரும் குறியுருக�ொன கேளியீடு யொது? 

 str1 = "Chennai Schools"

 str1[7] = "-"

(அ) Chennai-Schools (ஆ) Chenna-School

(இ) Type error (ஈ) Chennai

3. பின்ேருேனேறறுள் எது சரங�ளை இளணைக� ்பயன்்படும் கசயறகுறியொகும்?

(அ) + (ஆ) & (இ) * (ஈ) =

4.  மூன்று வேறவ�ொள் குறி�ளுககுள் ்ரப்படும் சரேொனது பின்ேரு்பேனேறறுள் எள் உருேொக� 
அனுேதிககும்:

(அ) ஒரு ேரி சரம்   (ஆ) ்பல ேரி சரங�ள்

(இ) இரு ேரி சரம்  (ஈ) ஒன்றுககு வேற்பட்ட சரங�ள்

5.  ள்பத்ொனில் சரங�ைொனது: 

(அ) ேொறறைககூடியது (ஆ) ேொறைொத்ன்ளேயுளடயது 

(இ) ்பரஸ்பர்ன்ளேயறறைது (ஈ) கேகிழ்ேொனது

6.  பின்ேருேனேறறுள்  எது சரததிளன துண்டொககும் (Slicing) கசயறகுறியொகும்? 

(அ) { } (ஆ) [ ] (இ) < > (ஈ) ( )

7.  stride என்்பது பின்ேரு்பேனேறறுள் எள் குறிககும்? 

(அ) slide  கசயல்்பொட்டின் கீழ்ஒட்டு ேதிப்பொகும்.

(ஆ) slice கசயற்பொட்டின் மு்ல் அைபுருேொகும் 

(இ) slice  கசயற்பொட்டின் இரண்டொேது அைபுருேொகும்

(ஈ) slice கசயற்பொட்டின் மூன்றைொேது அைபுருேொகும். 

8.  பின்ேரும் ேடிேளேபபு குறியுருக�ளுள் அடுககு குறியீட்டில் அச்சிட உ்வும் வேல் எழுதது எது? 

(அ) %e (ஆ) %E (இ) %g (ஈ) %n

9.  பின்ேரு்பேனேறறுள் எந்்க குறியீடு format( ) கசயறகூறுடன் ்பயன்்படும் ்பதிலீடு குறியீடொகும்? 

(அ) { } (ஆ) < > (இ) ++ (ஈ) ^^

10.  சரததின் கீழ்ஒட்டொனொனது: 

(அ) வேரேளறை எண்�ள்  (ஆ) எதிரேளறை எண்�ள்

(இ) (அ) ேறறும் (ஆ)   (ஈ) (அ) அல்லது (ஆ)

்பகுதி-ஆ

அளனத்து வினகாக்ளுககும் விள்டைளி (2 ்மதிபவ்பண்)

1. சரம் என்றைொல் என்ன? 

2. ள்பத்ொனில் சரங�ளை ேொறறைம் கசய்ய முடியுேொ?

3. ள்பத்ொனில் சரதள் எவேொறு நீககுேொய்?
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4. பின்ேரும் ள்பத்ொன் குறிமுளறையின் கேளியீடு யொது? 

 str1 = “School”

 print(str1*3)

5. சரதள் துண்டொககு்ல்/பிரித்ல் என்றைொல் என்ன? 

்பகுதி-இ

அளனத்து வினகாக்ளுககும் விள்டைளி (3 ்மதிபவ்பண்)

1. க�ொடுக�ப்பட்ட ேடிேதள் அச்சிடும் ள்பத்ொன் நிரளல எழுது�?

 C O M P U T E R

 C O M P U T E

 C O M P U T

 C O M P U

 C O M P

 C O M

 C O

 C

2. பின்ேரு்பேனேறளறை ்பறறி ்குந்் எடுததுக�ொட்டுடன் குறிபபு ேளர�

(அ) capitalize( ) (ஆ) swapcase( )

3. கீவை க�ொடுக�ப்பட்டுள்ை ள்பத்ொன் நிரலின் கேளியீடு யொது?

 str1 = "welcome"

 str2 = "to school"

 str3=str1[:2]+str2[len(str2)-2:]

 print(str3)

4. format( ) கசயறகூறின் ்பயன் யொது?  எடுததுக�ொட்டு ்ரு�?

5. ள்பத்ொனில் count( )   கசயறகூறு ்பறறி குறிபபு ேளர�. 

்பகுதி ஈ

அளனத்து வினகாக்ளுககும் விள்டைளி (5 ்மதிபவ்பண்)

1. ள்பத்ொனில் ்பயன்்படும் சர கசயறகுறி�ளை ்குந்் எடுததுக�ொட்டுடன் விைககு�

Reference Books

1. https://docs.python.org/3/tutorial/index.html

2. https://www.techbeamers.com/python-tutorial-step-by-step/#tutorial-list

3. Python programming using problem solving approach – Reema Thareja – Oxford University press.

4. Python Crash Course – Eric Matthes – No starch press, San Francisco. 
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்றறைலின ்நகாக்ங்ள

இநத ்பொ்த்ளத �ற்்ற பி்றகு ேொணவர�ள அறிநது க�ொளவது,

• List, Tuples, Set ேற்றும் Dictionary ம்பொன்ற ்பே வள�யொன கதொகுபபு தரவினங்�ளின அடிப்பள் 
�ருத்துருக�ள்ள புரிநது க�ொளளுதல்.

• ்பல்மவறு கசயற்கூறு�ள்ளப ்பயன்படுத்தி List, Tuples, Set ேற்றும் Dictionary - ல் மவளே கசய்தல்.

• List, Tuples, Set ேற்றும் Dictionary ளயப ்பயன்படுத்தி ள்பத்தொன நிரல்�ள்ள எழுதுதல்.

• List, Tuples, Set ேற்றும் Dictionary - �ளுககு இள்மயயொன உ்றவு�ள்ள புரிநது க�ொளளுதல்.

List ஓர் அறிமு்ம்9.1

 ள்பத்தொன நிரேொக� கேொழியில் நொனகு வள�யொன கதொகுபபு தரவினங்�ள உள்ளன. அளவ List, 
Tuples, Set ேற்றும் Dictionary ஆகும். ள்பத்தொனில் உள்ள List சரத்ளதப ம்பொனம்ற “வரிளசமுள்ற 

தரவினம்” ஆகும்.  இது சதுர அள்பபுக குறிககுள[ ] அள்க�ப்பட்் ேதிபபு�ளின வரிளசப்படுத்தப்பட்் 

கதொகுப்பொகும்.  List-ல் உள்ள ஒவகவொரு ேதிபபும் உறுபபு (element) என்றளைக�ப்படுகி்றது. இது எண்�ள, 

எழுத்து�ள, சரநிளேயுருக�ள ேற்றும் பினனேொன List  ம்பொன்ற எநத வள�யொ�வும் இருக�ேொம். உறுபபு�ள 

ேொறும் தனளேயுள்யன. அதொவது உறுபபு�ள்ள ேொற்றியளேக�வும், மசரக�வும் அல்ேது நீக�வும் முடியும். 

ஒவகவொரு உறுபபும் List-ல் ஒரு குறிபபிட்் இ்த்தில் அளேநதிருககும். ஒரு உறுபபின இருபபி் குறியீட்க்ன 

அல்ேது சுட்க்ண் சுழியம் என்ற கதொ்க� எண்ணொல் குறிபபி்ப்படுகி்றது. இநத சுட்க்ண் குறிபபிட்் 

உறுபள்ப �ண்்றிவதற்கும், அதளன ள�யொளுவதற்கும் ்பயன்படுகி்றது. இதனொல் List என்பது 

்பதிகனொன்றொம் வகுபபில் நீங்�ள ்பயின்ற அணி�ள்ள ஒத்தது என்பளத நிளனவில் க�ொள�.

9.1.1 ளபைத்தகானில் List-ஐ உருவகாககுதல்:

 ள்பத்தொனில், List சதுர அள்பபுககுறிளயப ்பயன்படுத்தி எளிளேயொ� உருவொக�ப்படுகின்றன. List 
ன உறுபபு�ள்ள �ட்்யேொ� சதுர அள்பபுககுறிககுள குறிபபி் மவண்டும். பினவரும் கதொ்ரியல் List 
உருவொககும் விதத்ளத வி்ளககுகி்றது.

ததகாடரியல்:

Variable = [element-1, element-2, element-3 …… element-n]

III
பைகாடம் 9 

(List, Tuples, Set ேற்றும் Dictionary) கதொகுபபு 
தரவினங்�ள 

அ்லகு
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 Marks = [10, 23, 41, 75]
 Fruits = [“Apple”, “Orange”, “Mango”, “Banana”]
 MyList = [ ]

எடுத்துக்காட்டு:

 மேமே க�ொடுக�ப்பட்டுள்ள எடுத்துக�ொட்டில், Marks என்ற List நொனகு முழு எண் (integer) 
உறுபபு�ள்ளயும், இரண்்ொவது List, Fruits-ல் நொனகு சரநிளேயுரு உறுபபு�ள்ளயும் க�ொண்டுள்ளது. 

மூன்றொவது List ஒரு கவற்று List ஆகும். List-ன உறுபபு�ள ஒமர தரவினேொ� இருக� மவண்டிய 

அவசியமில்ளே. பினவரும் List ்பே வள� உறுபபு�ள்ளக க�ொண்டுள்ளது.

MyList = [ “Welcome”, 3.14, 10, [2, 4, 6] ]

 மேமே உள்ள எடுத்துக�ொட்டில் , MyList  என்ற List  ேற்க்றொரு List-ள்  உறுப்பொ�க க�ொண்டுள்ளது. 

இநத வள� List “பினனேொன List (Nested List)” எனறு அளைக�ப்படுகி்றது.

பினனேொன List  என்பது ேற்க்றொரு List-ஐ ஒரு உறுப்பொ� க�ொண்டுள்ள List ஆகும்.

9.1.2 List உறுப்பு்ளை அணுகுதல்

 ள்பத்தொன, List-ன ஒவகவொரு உறுபபுககும் சுழியத்திலிருநது கதொ்ங்குகின்ற தொனளேவு சுட்க்ண் 

ேதிபள்ப இருத்துகி்றது. சுட்க்ண் ேதிபபு, ்பட்டியலின ஒரு உறுபள்ப அணுகுவதற்கு ்பயன்படுகி்றது. 

ள்பத்தொனில், சுட்க்ண் ேதிபபு மநரேள்ற அல்ேது எதிரேள்ற  முழு எண் ேதிப்பொ� இருக�ேொம்.

Marks = [10, 23, 41, 75]

Marks 10 23 41 75
மநரேள்ற சுட்க்ண்  
(Positive)

0 1 2 3

எதிரேள்ற சுட்க்ண்  
(Negative)

-4 -3 -2 -1

எடுத்துக்காட்டு:

 மநரேள்ற சுட்க்ண் ேதிபபு List-ன கதொ்க�த்திலிருநதும் எதிரேள்ற சுட்க்ண் ேதிபபு 

இறுதியிலிருநது பின வரிளசயில் (அதொவது பினமனொககு வரிளச) உறுபபு�ள்ள �ணககிடுகி்றது.

 List-லிருநது ஒரு உறுபள்ப அணுகுவதற்கு, சதுர அள்பபுக குறிககுள க�ொடுக�ப்பட்் உறுபபின 

சுட்க்னளண பினகனொட்்ொ�க க�ொண்்  List-ன க்பயளர எழுதவும்.

ததகாடரியல்

 List_Variable = [E1, E2, E3 …… En]

 print (List_Variable[index of a element])
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 >>> Marks = [10, 23, 41, 75]

 >>> print (Marks[0])

 10

எடுத்துக்காட்டு (ஒறளறை உறுப்ளபை அணுகுதல்):

 மேமே உள்ள எடுத்துக�ொட்டில், சுழியம் என்ற சுட்க்ண்ணின ேதிபபு 10 ஆ� உள்ளதொல், print  
�ட்்ள்ள 10 என்ற கவளியீட்ள் அச்சிடுகி்றது.

 >>> Marks = [10, 23, 41, 75]

 >>> print (Marks[-1])

  75

எடுத்துக்காட்டு (உறுப்பு்ளை பின்னகாககு வரிளையில் அணுகுதல்):

எதிரேள்ற சுட்க்ண், உறுபபு�ள்ள பினமனொககு வரிளசயில் அணுகுவதற்கு 

்பயன்படுகி்றது.

குறிப்பு

9.1.2.1 List ன அளனத்து உறுப்பு்ளையும் அணுகுதல்

 List-ன அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் அணுகுவதற்கு ே்ககு�ள ்பயன்படுகின்றன. ே்ககின 

கதொ்க� ேதிபபு சுழியேொ� இருக� மவண்டும். List-ன கதொ்க� சுட்க்ண் ேதிபபு சுழியேொகும்.

Marks = [10, 23, 41, 75]
i = 0
while i < 4:
 print (Marks[i])
 i = i + 1

தவளியீடு
 10
 23
 41
 75

எடுத்துக்காட்டு 

 மேமே உள்ள எடுத்துக�ொட்டில் marks என்ற List 10,23,41,75 என்ற நொனகு முழு எண் உறுபபு�ள்ளக 

க�ொண்டுள்ளது. ஒவகவொரு உறுபபு�ளும், சுழியத்திலிருநது கதொ்ங்குகின்ற சுட்க்ண் ேதிபள்பப 

க்பற்றுள்ளது. உறுபபு�ளின சுட்க்ண் ேதிபபு முள்றமய 0,1,2,3 என்பதொகும். இங்கு while ே்ககு List-ன 

அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் அச்சிடுவதற்கு ்பயன்படுகி்றது. ே்ககின கதொ்க� ேதிபபு சுழியேொ�வும், 

நி்பநதளன மசொதிபபு i < 4 ஆ�வும் உள்ளது. நி்பநதளன மசொதிபபு சரி எனில், ே்ககு கசயல்்படுத்தப்பட்டு 

கதொ்ரபுள்ய கவளியீடு அச்சி்ப்படும்.
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 முதல் சுைற்சியின ம்பொது, i ன ேதிபபு சுழியேொகும். க�ொடுக�ப்பட்் நி்பநதளன ேதிபபு கேய், எனமவ 

கதொ்ரநது வரும் print (Marks[i]) கசயல்்படுத்தப்பட்டு, Marks[0] என்ற உறுபபின 10 என்ற ேதிபபு 

அச்சி்ப்படும்.

 அடுத்த கூற்று i = i + 1, i ன ேதிபள்ப சுழியத்திலிருநது, 1-என மிகுககி்றது. இபம்பொது, ்பொய்வுக 

�ட்டுப்பொடு, நி்பநதளன மசொதிபள்ப சரி்பொரக� While  கூற்றுககு ேொற்்றப்படுகி்றது. க�ொடுக�ப்பட்், while 
ே்ககின நி்பநதளன மசொதிபபு க்பொய் என வரும் வளர Marks லிஸ்ட்ன அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் அச்சிடும் 

கசயல் மீண்டும் மீண்டும் கசயல்்படுத்தப்படும். மீதமுள்ள உறுபபு�ள்ள அச்சி் மீண்டும் கசய்யப்படுகி்றது.

 பினவரும் அட்்வளண, ே்ககு கசயல்்படும் விதம் ேற்றும் அச்சி்ப்ப் மவண்டிய ேதிபள்பக 

�ொண்பிககி்றது.

சுழறசி i while i < 4 print
(Marks[i]) i = i + 1

1 0 0 < 4  True Marks [0] = 10 0 + 1 = 1

2 1 1 < 4 True Marks [1] = 23 1 + 1 = 2

3 2 2 < 4 True Marks [2] = 41 2 + 1 = 3

4 3 3 < 4 True Marks [3] = 75 3 + 1 = 4

5 4 4 < 4 False -- --

9.1.2.2 பின்னகாககு சுட்டு (Reverse Indexing)

 ள்பத்தொன, List உறுபபு�ளுககு பினமனொககு அல்ேது எதிரேள்ற, சுட்க்ண்�ள்ள வைங்குகி்றது. 

இதனொல் ள்பத்தொன, சுட்க்ண்�ள்ள எதிர வரிளசயில் ்பட்டியலிடுகி்றது. ள்பத்தொன, List–ன �ள்சி 

உறுபபிற்கு -1 முநளதய உறுபபிற்கு -2 என்ற சுட்க்ண் ேதிபபு�ள்ளயும் இருத்துகி்றது. இதுமவ பினமனொககு 

சுட்டு  என அளைக�ப்படுகி்றது.

Marks = [10, 23, 41, 75]
i = -1
while i >= -4:
 print (Marks[i])
 i = i + -1

தவளியீடு
 75
 41
 23
 10

எடுத்துக்காட்டு 
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பினவரும் அட்்வளண மேமே உள்ள ள்பத்தொன குறிமுள்ற மவளே கசய்யும் விதத்ளத �ொண்பிககி்றது.

சுழறசி i while i >= -4 print ( Marks[i] ) i = i + -1

1 -1 -1 >= -4  True Marks[-1] = 75 -1 + (-1) = -2

2 -2 -2 >= -4 True Marks[-2] = 41 -2 + (-1) = -3

3 -3 -3 >= -4 True Marks[-3] = 23 -3 + (-1) = -4

4 -4 -4 >= -4 True Marks[-4] = 10 -4 + (-1) = -5

5 -5 -5 >= -4 False -- --

9.1.3 List -ன நீைம்

 ள்பத்தொனில் உள்ள len( ) கசயற்கூறு, List-ன நீ்ளத்ளத �ண்்றிய ்பயன்படுகி்றது. (அதொவது, 

List-ல் உள்ள உறுபபு�ளின எண்ணிகள�). க்பொதுவொ�, len( ) கசயற்கூறு List-ல் அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் 

அணுகுவதற்�ொன ே்ககின உச்ச வரம்ள்ப நிரணயிக� ்பயன்படுகி்றது. ஒரு List-ல் ேற்க்றொரு List-ஐ ஒரு 

உறுப்பொ� க�ொண்டிருநதொல், len( ) கசயற்கூறு உட்பு்ற List-ஐ ஒரு உறுப்பொ�மவ எடுத்துகக�ொளளும். 

>>> MySubject = [“Tamil”, “English”, “Comp. Science”, “Maths”]

>>> len(MySubject)

 4

எடுத்துக்காட்டு  :ஒறளறை உறுப்ளபை அணுகுதல்

MySubject = ["Tamil", "English", "Comp. Science", "Maths"]
i = 0
while i < len(MySubject):
 print (MySubject[i])
 i = i + 1

தவளியீடு
 Tamil
 English
 Comp. Science
 Maths

எடுத்துக்காட்டு  : மடகள் பையனபைடுத்தி ஒரு List-ல் உளை உறுப்பு்ளை அச்சிடும் நிரல்

9.1.4  for மடகள் பையனபைடுத்தி உறுப்பு்ளை அணுகுதல்

 ள்பத்தொனில் உள்ள  for ே்ககு, List-ல் உள்ள அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் ஒவகவொன்றொ� 

அணுகுவதற்கு ்பயன்படுகி்றது. இது, C++ ம்பொன்ற பி்ற நிரேொக� கேொழி�ளில் உள்ள for ே்கள� 

ம்பொன்றது.

ததகாடரியல்:

 for index_var in List:
     print (index_var)
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 இங்கு, index_var என்பது List-ல் உள்ள ஒவகவொரு உறுபபின சுட்டு ேதிபள்பக குறிககி்றது. 

ள்பத்தொன ஆங்கிே கேொழியில் ்படிப்பது ம்பொனம்ற, “for” கூற்ள்ற ள�யொளகி்றது: “For (every) element in 
(the List of) List and print (the name of the) List items”

Marks=[23, 45, 67, 78, 98]
for x in Marks:
 print( x )

தவளியீடு
 23
 45
 67
 78
 98

எடுத்துக்காட்டு 

 மேமே உள்ள எடுத்துக�ொட்டில், Marks List ஐநது உறுபபு�ள்ளக க�ொண்டுள்ளது; ஒவகவொரு 

உறுபபிற்கும் 0 முதல் 4 வளர சுட்க்ண் இருத்தப்படுகி்றது. ள்பத்தொன, ஆங்கிே கேொழியில் வொசிப்பளத 

ம்பொனம்ற for ே்ககு ேற்றும் print கூற்று�ள்ள ்படிககி்றது: “For (every) element (represented as x) in 
(the List of) Marks and print (the values of the) elements”.

9.1.5 List உறுப்பு்ளை மகாறறைம் தையதல்

 ள்பத்தொனில், List-�ள ேொறும் தனளேயுள்யளவ, அதொவது List உறுபபு�ள ேொற்்றப்ப்ேொம். List 
உறுபபு அல்ேது கதொ்ர உறுபபு�ள்ள எளிய ேதிபபிருத்து கசயற்குறிளய (=) ்பயன்படுத்தி ேொற்்றேொம்.

ததகாடரியல்:

 List_Variable [index of an element] = ேொற்்றப்படும் ேதிபபு

 List_Variable [index from : index to] = ேொற்்றப்படும் ேதிபபு

 இங்கு,  index from என்பது கதொ்ரின கதொ்க� சுட்க்ண் ஆகும். index to என்பது கதொ்ரின 

உச்ச வரம்்பொகும். க�ொடுக�ப்படும் உச்ச ேதிபபு கதொ்ரின உச்ச ேதிப்பொ� மசரக�ப்பட்்ொது. எடுத்துக�ொட்்ொ�, 

கதொ்ர [0:5] எனறு நீங்�ள க்பொருத்தினொல், ள்பத்தொன 0 முதல் 4 என்ற உறுபபு சுட்க்ண்�ள்ள ேட்டுமே 

எடுத்துக க�ொளளும். எனமவ, நீங்�ள 1 முதல் 4 கதொ்ர உறுபபு�ள்ள ேொற்்றம்  கசய்ய விரும்பினொல், 

�ட்்ொயேொ�,[1:5] எனறு குறிபபி் மவண்டும்.
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MyList = [2, 4, 5, 8, 10]
print ("MyList elements before update... ")
for x in MyList:
 print (x)

MyList[2] = 6
print ("MyList elements after updation... ")
for y in MyList:
 print (y)

தவளியீடு
MyList elements before update...
  2
  4
  5
  8
  10
MyList elements after updation...
  2
  4
  6
  8
  10

எடுத்துக்காட்டு 9.1: ஒறளறை மதிப்ளபை மகாறறுவதற்கான ளபைத்தகான நிரல்

MyList = [1, 3, 5, 7, 9]
print ("List Odd numbers... ")
for x in MyList
 print (x)

MyList [0:5] = 2,4,6,8,10
print ("List Even numbers... ")
for y in MyList:
 print (y)

தவளியீடு
List Odd numbers... 
  1
  3
  5
  7
  9
List Even numbers... 
  2
  4
  6
  8
  10

எடுத்துக்காட்டு 9.2: ததகாடர் மதிப்பு்ளை மகாறறுவதற்கான ளபைத்தகான நிரல்
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9.1.6  List-ல் உறுப்பை்ளை ்ைர்த்தல்

 ள்பத்தொனில், append ( ) கசயற்கூறு ஒரு 

உறுபள்பயும் extend( ) கசயற்கூறு ஒனறுககும் 

மேற்்பட்் உறுபபு�ள்ளயும் ஏற்�னமவ உள்ள List-
ல் மசரக� ்பயன்படுகின்றது.

ததகாடரியல்:

List.append (element to be added)
List..extend ( [elements to be added])

 extend( ) கசயற்கூறில், ்பே உறுபபு�ள்ள 

சதுர அள்பபுக குறிககுள கசயற்கூறின 

கசயலுருபு�ள்ளப ம்பொேமவ குறிபபி் மவண்டும்.

>>> MyList=[34, 45, 48]
>>> MyList.append(90)
>>> print(MyList)
 [34, 45, 48, 90]

எடுத்துக்காட்டு 

 மேமே உள்ள எடுத்துக�ொட்டில், My List 
என்பது மூனறு உறுபபு�ளு்ன 

உருவொக�ப்பட்டுள்ளது. >>> MyList.append(90) 
என்ற கூற்றின மூேம் 90 என்ற கூடுதல் ேதிபபு 

ஏற்�னமவ உள்ள List-ல் �ள்சி உறுப்பொ� 

மசரக�ப்படுகி்றது. Print கூற்று MyList என்ற 

லிஸ்ட்-ல் உள்ள அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் 

�ொண்பிககி்றது.

>>> MyList.extend ([71, 32, 29])

>>> print(MyList)

 [34, 45, 48, 90, 71, 32, 29]

எடுத்துக்காட்டு 

 மேமே உள்ள குறிமுள்றயில், extend( ) 
கசயற்கூறு ்பே உறுபபு�ள்ள மசரப்பதற்கு 

்பயன்படுகி்றது. Print கூற்று, கூடுதல் உறுபபு�ள 

மசரக�ப்பட்் பி்றகு List-ல் உள்ள அளனத்து 

உறுபபு�ள்ளயும் �ொண்பிககி்றது.

9.1.7   List உறுப்பு்ளை தைருகுதல்

 நீங்�ள ஏற்�னமவ ்படித்த்படி, ள்பத்தொனில் 

உள்ள append( ) ஒரு உறுபள்ப மசரக�ப 

்பயன்படுகி்றது. ஆனொல், இது List-ன இறுதியில் 

உறுபள்ப மசரககி்றது. நீங்�ள உங்�ளுககு 

விருப்பேொன இ்த்தில் ஒரு உறுபள்ப மசரக� 

விரும்பினொல், insert ( ) கசயற்கூள்ற ்பயன்படுத்த 

மவண்டும். insert ( ) கசயற்கூறு, List-ன 

எநதகவொரு இ்த்திலும் ஒரு உறுபள்ப மசரக�ப 

்பயன்படுகி்றது.

ததகாடரியல்:

 List.insert (position index, element)

>>> MyList=[34,98,47,'Kannan', 'Gowrisankar', 'Lenin', 'Sreenivasan' ]
>>> print(MyList)
 [34, 98, 47, 'Kannan', 'Gowrisankar', 'Lenin', 'Sreenivasan']

>>> MyList.insert(3, 'Ramakrishnan')
>>> print(MyList)
[34, 98, 47, 'Ramakrishnan', 'Kannan', 'Gowrisankar', 'Lenin', 'Sreenivasan']

எடுத்துக்காட்டு  

 மேமே உள்ள எடுத்துக�ொட்டில், insert( ) கசயற்கூறு, ‘Ramakrishnan’ என்ற புதிய உறுபள்ப 

மூன்றொவது சுட்க்ண்ணில் அதொவது நொன�ொவது இ்த்தில் மசரககி்றது. புதிய உறுபள்ப ஏற்�னமவ உள்ள 

உறுபபு�ளின இள்யில் ஒரு குறிபபிட்் இ்த்தில் மசரககும் ம்பொது, ஏற்�னமவ உள்ள உறுபபு�ள வேது 

்பக�ேொ� ஒரு இ்ம் ந�ரத்தப்படும்.
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9.1.8   Listலிருந்து உறுப்பு்ளை நீககுதல்

 List-ல் இருநது ஒரு உறுபள்ப நீககுவதற்கு இரண்டு வழி�ள உள்ளன. அளவ del கூற்று ேற்றும் 

remove( ) கசயற்கூறு ஆகும். del கூற்று கதரிநத உறுபபு�ள்ள நீககுவதற்கு ்பயன்படுகி்றது. ஆனொல்,  
remove( ) கசயற்கூறு சுட்க்ண் கதரியொத உறுபபு�ள்ள  List-லிருநது நீககுவதற்கு ்பயன்படுகி்றது. del 
கூற்று முழு List-ஐ நீககுவதற்கும் ்பயன்படுகி்றது.

ததகாடரியல்:

del List [index of an element]
# ஒரு குறிபபிட்் உறுபள்ப நீக�

del List [index from : index to]
# ஒனறுககும் மேற்்பட்் உறுபபு�ள்ள நீக�

del List
# ஒரு List-ளய நீக�

>>> MySubjects = ['Tamil', 'Hindi', 'Telugu', 'Maths']

>>> print (MySubjects)

 ['Tamil', 'Hindi', 'Telugu', 'Maths']

>>> del MySubjects[1]

>>> print (MySubjects)

 ['Tamil', 'Telugu', 'Maths']

எடுத்துக்காட்டு 

 மேமே உள்ள எடுத்துக�ொட்டில், MySubjects என்ற List நொனகு உறுபபு�ளு்ன 

உருவொக�ப்பட்டுள்ளது. Print கூற்று List-ன அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் �ொண்பிககி்றது.  >>> del 
MySubjects[1] கூற்று, சுட்க்ண் 1 என்ற  உறுபள்ப நீககுகி்றது. அதனபின வருகின்ற print List-ன 

மீதமுள்ள உறுபபு�ள்ள �ொண்பிககி்றது.

>>> del MySubjects[1:3]

>>> print(MySubjects)

 ['Tamil']

எடுத்துக்காட்டு  

 மேமே உள்ள குறிமுள்றயில், >>> del MySubjects[1:3] என்பது இரண்டு ேற்றும் மூன்றொவது 

உறுபபு�ள்ள List-லிருநது நீககுகி்றது. சதுர அள்பபுககுறிககுள குறிபபி்ப்பட்டுள்ள சுட்க்ண்ணின உச்ச 

ேதிபபு -1 என எடுத்துகக�ொளளும்.
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>>> del MySubjects
>>> print(MySubjects)
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#9>", line 1, in <module>
print(MySubjects)
NameError: name 'MySubjects' is not defined

எடுத்துக்காட்டு 

 இங்கு, >>> del MySubjects, என்பது  MySubjects என்ற List-ஐ முழுவதுேொ� நீககுகி்றது. இபம்பொது 

உறுபபு�ள்ள அச்சி் முயன்றொல், ள்பத்தொன லிஸ்ட் is not defined என்ற பிளைளய �ொண்பிககும். அதொவது, 
my Subjects என்ற List முழுவதுேொ� நீக�ப்பட்டுவிட்்து எனறு க்பொருள.

 ஏற்�னமவ குறிபபிட்்்படி, remove( ) கசயற்கூறு சுட்க்ண் கதரியொத ஒனறு அல்ேது அதற்கு 

மேற்்பட்் உறுபபு�ள்ள நீககுவதற்கு ்பயன்படுகி்றது. remove( ) கசயற்கூறு ேட்டுேல்ேொேல், pop( ) 
கசயற்கூறும் க�ொடுக�ப்பட்் சுட்க்ண்�ள்ள ்பயன்படுத்தி, ஒரு உறுபள்ப நீக� ்பயன்படுகி்றது. pop( ) 
கசயற்கூறு சுட்க்ண் க�ொடுக�ப்ப்ொத ம்பொது List-ன �ள்சி உறுபள்ப நீககி அளத �ொண்பிககி்றது.

 clear( ) கசயற்கூறு List-ன அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் நீக� ்பயன்படுகி்றது. இது உறுபபு�ள்ள 

ேட்டுமே நீககி, List-ஐ கதொ்ரநது ளவத்திருககி்றது. Del கூற்று முழு லிஸ்ட்-ஐ நீககுகி்றது என்பளத 

நிளனவில் க�ொள�. 

ததகாடரியல்:

List.remove(element) # ஒரு குறிபபிட்் உறுபள்ப நீக�

List.pop(index of an element)
List.clear( )

>>> MyList=[12,89,34,'Kannan', 'Gowrisankar', 'Lenin']
>>> print(MyList)
 [12, 89, 34, 'Kannan', 'Gowrisankar', 'Lenin']
>>> MyList.remove(89)
>>> print(MyList)
 [12, 34, 'Kannan', 'Gowrisankar', 'Lenin']

எடுத்துக்காட்டு  

 மேமே உள்ள எடுத்துக�ொட்டில், MyList மூனறு முழு எண்�ள ேற்றும் மூனறு சரநிளேயுரு 

உறுபபு�ளு்ன உருவொக�ப்பட்டுள்ளது. அதனபின உள்ள print கூற்று List-ல் உள்ள அளனத்து 

உறுபபு�ள்ளயும் �ொண்பிககி்றது. >>> MyList.remove(89) கூற்று, List-ல் இருநது 89 என்ற உறுபள்ப 

நீககுகி்றது. பினவரும் print கூற்று மீதமுள்ள உறுபபு�ள்ள �ொண்பிககி்றது.
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>>> MyList.pop(1)
 34
>>> print(MyList)
 [12, 'Kannan', 'Gowrisankar', 'Lenin']

எடுத்துக்காட்டு 

 மேமே உள்ள குறிமுள்றயில், pop( ) கசயற்கூறு குறிபபிட்் உறுபள்ப அதன சுட்க்ண்ளண 

்பயன்படுத்தி நீககுவதற்கு ்பயன்படுகி்றது. உறுபபு நீக�ப்பட்்வு்ன pop( ) கசயற்கூறு நீக�ப்பட்் உறுபள்ப 

�ொண்பிககி்றது. pop( ) கசயற்கூறு லிஸ்ட்ல் இருநது ஒரு உறுபள்ப ேட்டும் நீக�ப்பயன்படுகி்றது. Del கூற்று 

்பே உறுபபு�ள்ள நீககுகி்றது என்பளத நிளனவில் க�ொள�.

>>> MyList.clear( )
>>> print(MyList)
  [ ]

எடுத்துக்காட்டு  

 மேமே உள்ள குறிமுள்றயில், clear( ) கசயற்கூறு உறுபபு�ள்ள ேட்டும் நீககி List-ஐ கதொ்ரநது 

ளவத்திருக�ப ்பயன்படுகி்றது. உறுபபு�ள நீக�ப்பட்் List-ஐ அச்சிடுவதற்கு நீங்�ள முயன்றொல், எநதகவொரு 

உறுபபும் இல்ேொத �ொலியொன சதுர அள்பபுக குறி மதொனறும். அதொவது லிஸ்ட் �ொலியொ� இருககும்.

9.1.9 List மறறும் range ( ) தையறகூறு்ள

 range( )  என்பது  ள்பத்தொனில் கதொ்ர  ேதிபபு�ள்ள  உருவொக�ப  ்பயன்படும்  கசயற்கூ்றொகும். 
range () கசயற்கூள்ற ்பயன்படுத்தி நீங்�ள கதொ்ர ேதிபபு�ளு்ன List-ஐ உருவொக�ேொம். range( ) 
கசயற்கூறு மூனறு கசயலுருபு�ள்ளக க�ொண்டுள்ளது.

range ( ) கசயற்கூறின கதொ்ரியல்:
 range (start value, end value, step value)

இங்கு, 

• start value – கதொ்ரின கதொ்க� ேதிபபு. சுழியம் தொனளேவு கதொ்க� ேதிப்பொகும்.

• end value – கதொ்ரின உச்ச வரம்பு. ள்பத்தொன இறுதி ேதிபள்ப உச்ச வரம்பு-1 என எடுத்துக க�ொளகி்றது. 

• step value – இது ஒரு விருப்ப கசயலுருபு (க�ொடுக� மவண்டியது �ட்்ொயமில்ளே) இது கவவமவறு 

இள்கவளி�ளில் ேதிபபு�ள்ள உருவொக�ப ்பயன்படுகி்றது.
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for x in range (1, 11):
 print(x)

தவளியீடு
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

எடுத்துக்காட்டு 9.3: 10 வளர உளை முழு எண்ளை உருவகாககுதல்:

for x in range (2, 11, 2):
 print(x)

தவளியீடு
 2
 4
 6
 8
 10

எடுத்துக்காட்டு 9.4: முதல் 10 இரட்ளடப்பைளட எண்ளை உருவகாககுதல்

9.1.9.1 ததகாடர் மதிப்பு்ளுடன லிஸ்ட்-ஐ உருவகாககுதல்

 range( ) கசயற்கூள்ற ்பயன்படுத்தி நீங்�ள கதொ்ர ேதிபபு�ளு்ன கூடிய லிஸ்ட்-ஐ உருவொக�ேொம்.  
range( ) கசயற்கூறின விள்ளய லிஸ்ட் ஆ� ேொற்றுவதற்கு, List( ) கசயற்கூறு ்பயன்படுகி்றது. List( )
கசயற்கூறு range( ) ன விள்ளய லிஸ்ட் ஆ� உருவொககுகி்றது.

ததகாடரியல்:

 List_Varibale = List ( range ( ) )

list()கசயற்கூறு ள்பத்தொனில் லிஸ்ட் உருவொக�ப்பயன்படுகி்றது.

குறிப்பு
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>>> Even_List = List(range(2,11,2))
>>> print(Even_List)
[2, 4, 6, 8, 10]

எடுத்துக்காட்டு 

 மேமே உள்ள குறிமுள்றயில், List( )கசயற்கூறு range( ) ன விள்ளய Even_List என்ற List 
உறுபபு�்ளொ� எடுத்துக க�ொளகி்றது. எனமவ, Even_List என்ற List முதல் ஐநது இரட்ள்ப்பள் எண்�ள்ள 

உறுபபு�்ளொ� க்பற்றிருககும். 

 இதும்பொனறு, எநத கதொ்ர எண்�ள்ளயும்  range( ) ்பயன்படுத்தி உருவொக�ேொம். பினவரும் 

எடுத்துக�ொட்டு முதல் 10 இயல் எண்�ளின 2ன அடுக�ங்�ளு்ன கூடிய List-ஐ உருவொககுதளே 

வி்ளககுகி்றது.

squares = [ ]
for x in range(1,11):
 s = x ** 2
 squares.append(s)
print (squares)

மேமே உள்ள நிரலில், “squares” என்ற க்பயருள்ய ஒரு கவற்று லிஸ்ட் 
உருவொக�ப்பட்டுள்ளது. பினனர, for ே்ககு 1 முதல் 10 இயல் எண்�ள்ள range( ) 
கசயற்கூள்ற ்பயன்படுத்தி உருவொககுகி்றது. ே்ககின உளம்ள, xன  தற்ம்பொளதய ேதிபபு, 
2-ன அடுகம�ற்்றத்தொல் அதி�ப்படுத்தப்பட்் பினனர s என்ற ேொறியில் மசமிக�ப்படுகி்றது. 
இறுதியொ�, நிரல் பினவரும் ேதிபபு�ள்ள விள்யொ�க �ொண்பிககி்றது.

தவளியீடு
 [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

எடுத்துக்காட்டு 9.5 முதல் 10 இயல் எண்ளின 2-ன அடுககு்ளை உருவகாககுதல்

9.1.10   List சுருக்ம் (List comprehensions)

 List சுருக�ம் என்பது, க�ொடுக�ப்பட்் நி்பநதளன�ளுககு உட்்பட்டு உருவொகும் கதொ்ர ேதிபபு�ள்ள 

ஏற்கும் List-ளய உருவொககும் எளிய வழிமுள்றயொகும்.

ததகாடரியல்:

 List = [ expression for variable in range ]

>>> squares = [ x ** 2 for x in range(1,11) ]
>>> print (squares)

தவளியீடு
 [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

எடுத்துக்காட்டு 9.6: List சுருக்த்ளதப் பையனபைடுத்தி முதல் 10 இயல் எண்ளின 
2-ன அடுககு்ளை உருவகாககுதல்.
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 மேமே உள்ள எடுத்துக�ொட்டில், x ** 2 என்ற ம�ொளவ ே்ககுச் கசயலின ஒவகவொரு சுைற்சியிலும் 

ேதிபபீடு கசய்யப்படுகி்றது. இது கதொ்ர ேதிபபு�ள்ள உருவொககுவதற்�ொன குறுககு வழிமுள்றயொகும்.

9.1.11   பிறை முககியமகான List தையறகூறு்ள

தையறகூறு விைக்ம் ததகாடரியல் எடுத்துக்காட்டு

copy ( ) List-ன ந�ளே தரும். List.copy( )

MyList=[12, 12, 36]
x = MyList.copy()
print(x)

கவளியீடு
[12, 12, 36]

count ( )
List-ல் உள்ள ஒமர 
ேொதிரியொன உறுபபு�ளின 
எண்ணிகள�ளய தரும்.

List.count(value)

MyList=[36 ,12 ,12]
x = MyList.count(12)
print(x)

கவளியீடு
2

index ( )
முதலில் வரும் உறுபபின 
சுட்க்ண் ேதிபள்ப 
தருகி்றது. 

List.index(element)

MyList=[36 ,12 ,12]
x = MyList.index(12)
print(x)

கவளியீடு
1

reverse ( )

List-ல் உள்ள உறுபபு�ளின 
வரிளசளய ேறு்பக�ேொ� 
(தளேகீைொ�) 
திருபபுகி்றது,

List.reverse( )

MyList=[36 ,23 ,12]
MyList.reverse()
print(MyList)

கவளியீடு
[12 ,23 ,36]

sort ( ) List-ல் உள்ள உறுபபு�ள்ள 
வரிளசயொக�ம் கசய்கி்றது.

List.sort(reverse=True|False, key=myFunc)

இரண்டு கசயலுருபு�ளும் 
�ட்்ொயமில்ேொதளவ
• reverse ஐ True என க்பொருத்தினொல் 

இ்றங்கு வரிளசயில் லிஸ்ட் 
வரிளசயொக�ேொகும். 

• ஏறுவரிளச தொனளேவு வரிளசயொ�ேொகும்.
• Key=myFunc; “myFunc” – வரிளசயொக� 

வரண்முள்றளயக குறிபபிடும் ்பயனர 
வளரயறுத்த கசயற்கூறின க்பயர.

குறிபபு: sort( ) மூே List-ளய ்பொதிககும்.

MyList=['Thilothamma', 'Tharani', 'Anitha', 'SaiSree', 
'Lavanya']
MyList.sort( )
print(MyList)
MyList.sort(reverse=True)
print(MyList)

கவளியீடு
['Anitha', 'Lavanya', 'SaiSree', 'Tharani', 'Thilothamma']
['Thilothamma', 'Tharani', 'SaiSree', 'Lavanya', 
'Anitha']
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max( ) ஒரு List-ன ேதிபபு�ளில் 
உச்ச ேதிபள்ப தரும். 

max(List)

MyList=[21,76,98,23]
print(max(MyList))

கவளியீடு
98

min( )
ஒரு List-ல் உள்ள 
ேதிபபு�ளில், மி�க 
குள்றநத ேதிபள்பத் தரும்.

min(List)

MyList=[21,76,98,23]
print(min(MyList))

கவளியீடு
21

sum( )
ஒரு List-டிலுள்ள 
ேதிபபு�ளின கூட்டுத் 
கதொள�ளய தரும்.

sum(List)

MyList=[21,76,98,23]
print(sum(MyList))

கவளியீடு
218

9.1.12  List பையனபைடுத்தப்பைட்ட நிரல்்ள

divBy4=[ ]
for i in range(21):
 if (i%4==0):
  divBy4.append(i)
print(divBy4)

தவளியீடு
 [0, 4, 8, 12, 16, 20]

நிரல் 1: 1 முதல் 20 வளரயகான எண்ளில்  4-ல் வகுபைடும் எண்ளை தபைறும் List 
ஒனளறை உருவகாககும் நிரல் ஒனளறை எழுது்.  

country=["India", "Russia", "Srilanka", "China", "Brazil"]
is_member = input("Enter the name of the country: ")
if is_member in country:
 print(is_member, " is the member of BRICS")
else:
 print(is_member, " is not a member of BRICS")

தவளியீடு
 Enter the name of the country: India
 India  is the member of BRICS

தவளியீடு
 Enter the name of the country: Japan
 Japan  is not a member of BRICS

நிரல் 2: BRICS ன உறுப்பு நகாடு்ளின List-ஐ வளரயளறை தையது, உளளீடு தையயப்பைடும் 
நகாடு BRICS ன உறுப்பைகா (அல்்லது) இல்ள்லயகா எனபைளத பைரி்ைகாதிககும் நிரள்ல எழுது்.
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marks=[]
subjects=['Tamil', 'English', 'Physics', 'Chemistry', 'Comp. Science', 'Maths']
for i in range(6):
 m=int(input("Enter Mark = "))
 marks.append(m)
for j in range(len(marks)):
 print("{ }. { } Mark = { } ".format(j1+,subjects[j],marks[j]))
print("Total Marks = ", sum(marks))

தவளியீடு
 Enter Mark = 45
 Enter Mark = 98
 Enter Mark = 76
 Enter Mark = 28
 Enter Mark = 46
 Enter Mark = 15

1. Tamil Mark = 45 
2. English Mark = 98 
3. Physics Mark = 76 
4. Chemistry Mark = 28 
5. Comp. Science Mark = 46 
6. Maths Mark = 15 
Total Marks =  308

நிரல் 3: ஆறு பைகாடங்ளின மதிப்தபைண்ளை உளளீடகா்ப் தபைறறு, ஒவதவகாரு 
பைகாடத்திலும் தபைறறை மதிப்தபைண்ளை அச்சிட்டு மதிப்தபைண்ளின கூட்டுத்ததகாள்ளய 
்காணபிககும் ளபைத்தகான நிரள்ல எழுது்.

items=[]
prod=1
for i in range(5):
 print ("Enter price for item { } : ".format(i+1))
 p=int(input())
 items.append(p)
for j in range(len(items)):
 print("Price for item { } = Rs. { }".format(j+1,items[j]))
 prod = prod * items[j]
print("Sum of all prices = Rs.", sum(items))
print("Product of all prices = Rs.", prod)
print("Average of all prices = Rs.",sum(items)/len(items))

நிரல் 4: 5 தபைகாருள்ளின விள்லளய List-ல் தபைறறு, அளனத்து விள்ல்ளின கூட்டுத்ததகாள், 
தபைருக்றததகாள் மறறும் ைரகாைரிளயக ்ணடறியும் ளபைத்தகான நிரள்ல எழுது்.
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தவளியீடு
 Enter price for item  1 : 
 5
 Enter price for item  2 : 
 10
 Enter price for item  3 : 
 15
 Enter price for item  4 : 
 20
 Enter price for item  5 : 
 25
 Price for item  1 = Rs. 5
 Price for item  2 = Rs. 10
 Price for item  3 = Rs. 15
 Price for item  4 = Rs. 20
 Price for item  5 = Rs. 25
 Sum of all prices = Rs. 75
 Product of all prices = Rs. 375000
 Average of all prices = Rs. 15.0

count=0
n=int(input("Enter no. of employees: "))
print("No. of Employees",n)
salary=[]
for i in range(n):
 print("Enter Monthly Salary of Employee { } Rs.: ".format(i+1))
 s=int(input())
 salary.append(s)

for j in range(len(salary)):
 annual_salary = salary[j] * 12
 print ("Annual Salary of Employee { } is:Rs. { }".format(j+1,annual_salary))
 if annual_salary >= 100000:
  count = count + 1
print("{ } Employees out of { } employees are earning more than Rs. 1 Lakh per annum".
format(count, n))

நிரல் 5: ஆணடுககு 1 இ்லட்ைத்திறகு ்மல் ஊதியம் தபைறும் பைணியகாைர்்ளின 
எணணிகள்ளய ்ணககிடும் ளபைத்தகான நிரல் n  எணணிகள்யி்லகான 
பைணியகாைர்்ளின மகாத ஊதியத்ளத உளளீடகா் தபைறை ்வணடும்.
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தவளியீடு
 Enter no. of employees: 5
 No. of Employees 5
 Enter Monthly Salary of Employee 1 Rs.: 
 3000
 Enter Monthly Salary of Employee 2 Rs.: 
 9500
 Enter Monthly Salary of Employee 3 Rs.: 
 12500
 Enter Monthly Salary of Employee 4 Rs.: 
 5750
 Enter Monthly Salary of Employee 5 Rs.: 
 8000
 Annual Salary of Employee 1 is:Rs. 36000
 Annual Salary of Employee 2 is:Rs. 114000
 Annual Salary of Employee 3 is:Rs. 150000
 Annual Salary of Employee 4 is:Rs. 69000
 Annual Salary of Employee 5 is:Rs. 96000
 2 Employees out of 5 employees are earning more than Rs. 1 Lakh per annum

Num = []
for x in range(1,11):
 Num.append(x)
print("The List of numbers from 1 to 10 = ", Num)

for index, i in enumerate(Num):
 if(i%2==0):
  del Num[index]
print("The List after deleting even numbers = ", Num)

தவளியீடு
 The List of numbers from 1 to 10 =  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
 The List after deleting even numbers =  [1, 3, 5, 7, 9]

நிரல் 6: 1 முதல் 10 வளரயுளை ததகாடர் எண்ளை ஏறகும் List  ஒனளறை 
உருவகாககுவதற்கான நிரள்ல எழுது். பிறைகு அளனத்து இரட்ளடப்பைளட எண்ளையும் 
நீக்விட்டு இறுதிப்பைட்டியள்ல அச்சிடு்.
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a=-1
b=1
n=int(input("Enter no. of terms: "))
i=0
sum=0
Fibo=[]
while i<n:
 s = a + b
 Fibo.append(s)
 sum+=s
 a = b
 b = s
 i+=1
print("Fibonacci series upto "+ str(n) +" terms is : " + str(Fibo))
print("The sum of Fibonacci series: ",sum)

தவளியீடு
 Enter no. of terms: 10
 Fibonacci series upto 10 terms is : [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]
 The sum of Fibonacci series:  88

நிரல் 7: ளபை்பைகானகாசி வரிளைளய உருவகாககி அளத List -ல் ்ைமிப்பைதற்கான நிரள்ல 
எழுது். பிறைகு அளனத்து மதிப்பு்ளின கூட்டுத்ததகாள்ளயக ்ணடறி்.

Tuples9.2

Tuples அறிமு்ம்:

 Tuples �ொற்புளளியொல் பிரிக�ப்பட்் ்பே ேதிபபு�ள்ள வள்ளவு அள்பபுக குறிககுள க�ொண்் 

தரவினேொகும். ்பபுல்ஸ்  List-ககு இளணயொனதொகும். ஆனொல் List-ல் ேதிபபு�ள்ள ேொற்்ற முடியும். Tuples 

-ல் ேொற்்ற முடியொது.

உங்ளுககுத் ததரியுமகா?

 Tuples என்ற வொரத்ளத ேத்தீன கேொழியிலிருநது மதொற்றுவிக�ப்பட்்து. இநத ேத்தீன 

வொரத்ளத எண் கதொ்ர�ள்ளக  குறிககி்றது: 

single(1), double(2), triple(3), quadruple(4), quinTuples(5), sexTuples(6), sepTuples(7), 
ocTuples(8), ..., n-Tuples, ...,

9.2.1   List-ககு ்ம்லகான Tuples-ன நனளம்ள

1. List-ன உறுபபு�ள்ள ேொற்்றேொம் ஆனொல் Tuples-ன உறுபபு�ள்ள ேொற்்ற முடியொது. இதுமவ List 
ேற்றும் Tuples-ககு இள்மய உள்ள முககியேொன மவறு்பொடு ஆகும்.

2. List-ன உறுபபு�ள சதுர அள்பபுக குறிககுள அள்க�ப்பட்டிருககும். ஆனொல், Tuple -ன உறுபபு�ள 

வள்ளவு குறிககுள அள்க�ப்பட்டிருககும்

3. Tuples-ன ே்ககுச் கசயல் List-ஐ �ொட்டிலும் விளரவொனது.
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9.2.2  Tuples உருவகாககுதல்

 List-ஐ ம்பொனம்ற   Tuples  உருவொக�ப்படும்.  List-ல் உறுபபு�ள சதுர அள்பபுககுறிககுள 

அள்க�ப்பட்டு வளரயளர கசய்யப்படுகின்றன. ஆனொல் ்பபுளஸ்ல் அளவ�ள வள்ளநத அள்பபுக 

குறிககுள அள்க�ப்பட்டிருக�ேொம். Tuples-ன உறுபபு�ள்ள வள்ளநத அள்பபுககுறி இல்ேொேலும் 

வளரயறுக� முடியும். எவவொறு ்பயன்படுத்தினொலும் Tuples-ன மவளே கசய்யும் விதம் ஒன்றொ�மவ இருககும்.

ததகாடரியல்:

# கவற்று Tuples

Tuples_Name = ( )

# n எண்ணிகள� உறுபபு�ளு்ன Tuples 

Tuples_Name = (E1, E2, E2 ……. En)

# அள்பபுககுறி இல்ேொத Tuple உறுபபு�ள 

Tuples_Name = E1, E2, E3 ….. En

 >>> MyTup1 = (23, 56, 89, 'A', 'E', 'I', "Tamil")

 >>> print(MyTup1)

  (23, 56, 89, 'A', 'E', 'I', 'Tamil')

 >>> MyTup2 = 23, 56, 89, 'A', 'E', 'I', "Tamil"

 >>> print (MyTup2)

  (23, 56, 89, 'A', 'E', 'I', 'Tamil')

எடுத்துக்காட்டு

9.2.2.1  தையறகூளறை பையனபைடுத்தி Tuples உருவகாககுதல்

 Tuples ( ) கசயற்கூறு லிஸ்ட்டிலிருநது Tuples- ஐ உருவொக�வும் ்பயன்படுகி்றது. லிஸ்ட்-ல் இருநது 

Tuples-ஐ உருவொககும் ம்பொது, உறுபபு�ள சதுர அள்பபுககுறிககுள அள்க�ப்பட்டிருக� மவண்டும்.

ததகாடரியல்:

Tuples_Name = Tuples ( [List elements] )

 >>> MyTup3 = tuple( [23, 45, 90] )
 >>> print(MyTup3)
  (23, 45, 90)
 >>> type (MyTup3)

  <class ‘Tuples’>

எடுத்துக்காட்டு
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ள்பத்தொனில் ஒரு க்பொருளின தரவினத்ளத அறிய type() கசயற்கூறு ்பயன்படுகி்றது.

குறிப்பு

9.2.2.2   ஒறளறை உறுப்பு த்காணட Tuples உருவகாககுதல்

 Tuples-ஐ ஒற்ள்ற உறுபபு்ன உருவொககும் ம்பொது, உறுபபின இறுதியில் �ொற்புளளிளய மசரக� 

மவண்டும். �ொற்புளளி இல்ளேகயனில், ள்பத்தொன அநத உறுபள்ப ஒரு சொதொரண தரவினம் ம்பொே எடுத்துக 

க�ொளளும், Tuples ஆ� �ருதொது. ஒரு உறுபபு்ன Tuples- ஐ உருவொககுவது “சிங்கிள்ன (singleton)”  
Tuples என அளைக�ப்படுகி்றது.

 >>> MyTup4 = (10)
 >>> type(MyTup4)
  <class 'int'>

 >>> MyTup5 = (10,)
 >>> type(MyTup5)

  <class 'Tuples'>

எடுத்துக்காட்டு

9.2.3  Tuples-ன மதிப்பு்ளை அணுகுதல்

 List-ஐ ம்பொேமவ, Tuples உறுபபு�ளும் சுழியத்தில் கதொ்ங்கும் சுட்க்ண்�ள்ள க்பற்றிருககும். 

Tuples-ன உறுபபு�ள்ள சுட்க்ண்ளண ்பயன்படுத்தி எளிளேயொ� அணு�ேொம்.

 >>> Tup1 = (12, 78, 91, “Tamil”, “Telugu”, 3.14, 69.48)

 # Tuples-ன அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் அணு�.
 >>> print(Tup1)
  (12, 78, 91, 'Tamil', 'Telugu', 3.14, 69.48)

 #சுட்க்ண்ளண ்பயன்படுத்தி மதரவு கசய்யப்பட்் உறுபபு�ள்ள அணுகுதல்.
 >>> print(Tup1[2:5])
  (91, 'Tamil', 'Telugu')

 #முதல் உறுபபிலிருநது குறிபபி்ப்பட்் சுட்க்ண் வளர அணுகுதல்.
 >>> print(Tup1[:5])
  (12, 78, 91, 'Tamil', 'Telugu')

 # குறிபபி்ப்பட்் உறுபபிலிருநது இறுதி உறுபபு வளர அணுகுதல்.
 >>> print(Tup1[4:])
  ('Telugu', 3.14, 69.48)

 # முதல் உறுபபிலிருநது இறுதி உறுபபு வளர அணுகுதல்
 >>> print(Tup1[:])
  (12, 78, 91, 'Tamil', 'Telugu', 3.14, 69.48)

எடுத்துக்காட்டு
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9.2.4   Tuples-ஐ புதுப்பித்தல் மறறும் நீககுதல்:

 நீங்�ள அறிநத்படி, Tuples-ஐ ேொற்்ற முடியொது என அறிமவொம். அதொவது Tuples-ன உறுபபு�ள்ள 

ேொற்்றம் (புதுபபிக�) கசய்ய முடியொது . Tuples-ன ேதிபபு�ள்ள ேொற்றுவதற்கு ்பதிேொ�, இரண்டு Tuples- ஐ 

இளணக�வும் அல்ேது முழு Tuples-ஐ நீக�வும் முடியும்.

# இரண்டு Tuples-�ள்ள இளணககும் நிரல்

Tup1 = (2,4,6,8,10)

Tup2 = (1,3,5,7,9)

Tup3 = Tup1 + Tup2

print(Tup3)

தவளியீடு
 (2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9)

எடுத்துக்காட்டு

முழு Tuples-ஐ நீககுவதற்கு, del �ட்்ள்ள ்பயன்படுகி்றது.

ததகாடரியல்:

del Tuples_name

Tup1 = (2,4,6,8,10)
print("The elements of Tup1 is ", Tup1)
del Tup1
print (Tup1)

தவளியீடு
 The elements of Tup1 is  (2, 4, 6, 8, 10)
 Traceback (most recent call last):
 File "D:/Python/Tuple Examp 1.py", line 4, in <module>
  print (Tup1)
 NameError: name 'Tup1' is not defined

எடுத்துக்காட்டு

குறிப்பு: மேமே உள்ள குறிமுள்றயில் print கூற்று உறுபபு�ள்ள அச்சிடுகி்றது. பினனர, del கூற்று முழு 

Tuples-ஐ  நீககுகி்றது. நீக�ப்பட்் Tuples-ஐ நீங்�ள அச்சி் முயன்றொல், ள்பத்தொன பிளைளயக 

�ொண்பிககும்.

9.2.5  Tuples-ககு மதிப்பிருத்துதல்

 Tuples ேதிபபிருத்தல் என்பது ள்பத்தொனில் ஆற்்றல் மிக� சி்றபபியல்்பொகும். இது, ேதிபபிருத்து 

கசயற்குறியின இ்து ்பக�த்தில் உள்ள ேொறி�ளில் ேதிபபிருத்த கசயற்குறியின வேது ்பக�த்தில் உள்ள 

ேதிபபு�ள்ள இருத்த அனுேதிககி்றது. ஒவகவொரு ேதிபபும் அதற்குரிய ேொறியில் இருத்தப்படுகி்றது.
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a
34 7690=

b c

>>> (a, b, c) = (34, 90, 76)

>>> print(a,b,c)

 34 90 76

# ேதிபபிருத்துவதற்கு முன ம�ொளவ�ள ேதிபபீடு கசய்யப்படுகின்றன

>>> (x, y, z, p) = (2**2, 5/3+4, 15%2, 34>65)

>>> print(x,y,z,p)

 4 5.666666666666667 1 False

எடுத்துக்காட்டு

குறிப்பு: நீங்�ள, Tuples- ல் ேதிபபு�ள்ள இருத்தும் ம்பொது, ேதிபபிருத்து கசயற்குறியின இரு ்பக�ங்�ளிலும் 

உள்ள ேதிபபு�ளின எண்ணிகள� சேேொ� உள்ளதொ என்பளத உறுதி கசய்து க�ொள்ள மவண்டும். 

இல்ளேகயனில், ள்பத்தொனில் பிளை உருவொக�ப்படும்.

9.2.6 Tuples-ல் ஒனறுககும் ்மறபைட்ட மதிப்பு்ளை திருப்புதல்

 ஒரு கசயற்கூறு ஒரு மநரத்தில் ஒரு ேதிபள்ப ேட்டுமே திருபபி அனுப்ப முடியும். ஆனொல் ள்பத்தொன, 

கசயற்கூறிலிருநது ஒனறுககு மேற்்பட்் ேதிபபு�ள்ள திருபபி அனுபபுகி்றது. ள்பத்தொன ்பே ேதிபபு�ள்ள 

கதொகுத்து, அளவ�ள்ள ஒன்றொ� திருபபி அனுபபுகி்றது.

def Min_Max(n):
 a = max(n)
 b = min(n)
 return(a, b)
Num = (12, 65, 84, 1, 18, 85, 99)
(Max_Num, Min_Num) = Min_Max(Num)
print("Maximum value = ", Max_Num)
print("Minimum value = ", Min_Num)

தவளியீடு
 Maximum value =  99
 Minimum value =  1

எடுத்துக்காட்டு 9.7: List அதி்பைட்ை மறறும் குளறைந்தபைட்ை மதிப்பு்ளை திருப்பி அனுப்பும் 
நிரல்
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9.2.7  பினன்லகான Tuples

 ள்பத்தொனில், ஒரு Tuples-ஐ ேற்க்றொரு Tuples-ககுள வளரயள்ற கசய்வளத பினனேொன Tuples 
எனகிம்றொம். பினனேொன Tuples-ல் ஒவகவொரு Tuples-ல் ஒரு உறுப்பொ� �ருதப்படுகி்றது. for ே்ககு 

பினனேொன Tuples-ன அளனத்து உறுபபு�ள்ள அணுகுவதற்கு ்பயன்படுகி்றது.

Toppers = (("Vinodini", "XII-F", 98.7), ("Soundarya", "XII-H", 97.5), 
  ("Tharani", "XII-F", 95.3), ("Saisri", "XII-G", 93.8))
for i in Toppers:
 print(i)

தவளியீடு
('Vinodini', 'XII-F', 98.7)
('Soundarya', 'XII-H', 97.5)
('Tharani', 'XII-F', 95.3)
('Saisri', 'XII-G', 93.8)

எடுத்துக்காட்டு

லிஸ்ட்ல் ்பயன்படுத்திய அளனத்து கசயற்கூறு�ளும்  Tuples-ககும் க்பொருநதும்

குறிப்பு

9.2.8 Tuples-ஸ் பையனபைடுத்தப்பைட்ட நிரல்்ள

a = int(input("Enter value of A: "))
b = int(input("Enter value of B: "))
print("Value of A = ", a, "\n Value of B = ", b)
(a, b) = (b, a)
print("Value of A = ", a, "\n Value of B = ", b)

தவளியீடு
 Enter value of A: 54
 Enter value of B: 38
 Value of A =  54 
  Value of B =  38
 Value of A =  38 
  Value of B =  54

நிரல் 1: Tuples-ஸ் மதிப்பிருத்தள்ல பையனபைடுத்தி இரணடு மதிப்பு்ளை 
இடமகாறறுவதற்கான நிரள்ல எழுது்.
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pi = 3.14
def Circle(r):
 return (pi*r*r, 2*pi*r)

radius = float(input("Enter the Radius: "))
(area, circum) = Circle(radius)
print ("Area of the circle = ", area)
print ("Circumference of the circle = ", circum)

தவளியீடு
 Enter the Radius: 5
 Area of the circle =  78.5
 Circumference of the circle =  31.400000000000002

நிரல் 2: தையறகூளறைப் பையனபைடுத்தி, வட்டத்தின ஆரத்ளத தையறகூறுககு அைபுருவகா் 
அனுப்பி, வட்டத்தின பைரப்பு மறறும் சுறறைைளவ திருப்பி அனுப்புவதற்கான நிரள்ல எழுது்.

Numbers = (5, -8, 6, 8, -4, 3, 1)
Positive = ( )
for i in Numbers:
 if i > 0:
  Positive += (i, )
print("Positive Numbers: ", Positive)

தவளியீடு
 Positive Numbers:  (5, 6, 8, 3, 1)

நிரல் 3: ்நர்மளறை மறறும் எதிர்மளறை எண்ளின List-ஐ த்காணட நிரள்ல எழுது். 
லிஸ்ட்ல் இருந்து ்நர்ம எண்ளை மட்டும் தபைறுகினறை புதிய Tuples உருவகாககு்.

SET9.3

அறிமு்ம்

 ள்பத்தொனில், Set என்பது தரவின கதொகுபபின ேற்க்றொரு வள�யொகும். Set என்பது ேொ்றககூடிய 

ேற்றும் ந�ல்�ள இல்ேொத வரிளசப்படுத்தப்ப்ொத உறுபபு�ளின கதொகுப்பொகும். அதொவது, Set-ல் உள்ள 

உறுபபு�ள மீண்டும் இ்ம்க்ப்ற முடியொது. இநத சி்றபபியல்பு உறுபபு மசொதளனளய மசரக�வும் ேற்றும் ந�ல் 

உறுபபு�ள்ள நீக�வும் ்பயன்படுகி்றது.

9.3.1  Set உருவகாககுதல்

 கநளிவு அள்பபுககுறிககுள �ொற்புளளியொல் பிரிக�ப்பட்் அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் இருத்துவதன 

மூேம் Set உருவொக�ப்படுகி்றது. Set() கசயற்கூறு, ள்பதொனில் Set-ஐ உருவொக�ப ்பயன்படுகி்றது.

ததகாடரியல்:

 Set_Variable = {E1, E2, E3 …….. En}
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>>> S1={1,2,3,'A',3.14}
>>> print(S1)
 {1, 2, 3, 3.14, 'A'}

>>> S2={1,2,2,'A',3.14}
>>> print(S2)
 {1, 2, 'A', 3.14}

எடுத்துக்காட்டு

 மேமே க�ொடுக�ப்பட்் எடுத்துக�ொட்டில், Set S1 என்பது ந�ல்�ள இல்ேொத ்பல்மவறு வள� 

உறுபபு�ளு்ன உருவொக�ப்பட்டுள்ளது. Set S2 என்பது ந�ல் ேதிபபு�ளு்ன உருவொக�ப்பட்டுள்ளது. 

ஆனொல் ள்பத்தொன, ந�ல் ேதிபபு�ளிலிருநது ஒமரகயொரு உறுபள்ப ேட்டுமே எடுத்துக க�ொளளும். அதொவது, 

ள்பத்தொன ந�ல் ேதிபபு�ள்ள நீககிவிடும் ஏகனனில் ள்பத்தொனில் Set ந�ல் உறுபபு�ள்ள க்பற்றிருக�ொது.

Set-ல் இருநது உறுபபு�ள்ள அச்சிடும் க்பொழுது, ள்பத்தொன ேதிபபு�ள்ள கவவமவறு வரிளசயில் 

�ொண்பிககும். 

குறிப்பு

9.3.2 List அல்்லது Tuple ஐ  பையனபைடுத்தி Set உருவகாககுதல்

 ஒரு List அல்ேது Tuple ஐ Set() கசயற்கூள்றப ்பயன்படுத்தி Set ஆ� ேொற்்ற முடியும். இது மி�வும் 

எளிய முள்றயொகும். List அல்ேது Tuple ஐ உருவொககிய பின அதன ேொறிளய Set() கசயற்கூறினுள 

அ்ளபுருவொ� க�ொடுக� மவண்டும்.

MyList=[2,4,6,8,10]
MySet=set(MyList)
print(MySet)

தவளியீடு
 {2, 4, 6, 8, 10}

எடுத்துக்காட்டு

9.3.3 Set தையறபைகாடு்ள

 �ணிதத்தில் �ற்்ற Set கசயற்்பொடு�ள ஆகிய ஒட்டு (Union), கவட்டு (intersection)மவறு்பொடு 
(difference) சேச்சீரொன மவறு்பொடு (Symmetric difference), ம்பொன்றவற்ள்ற  ள்பத்தொனிலும் 

்பயன்படுத்தேொம்.

9.3.3.1 ஒட்டு (Union):

 இது இரண்டு அல்ேது அதற்கு  மேற்்பட்் Set-�ளின அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் உள்ள்ககும்.
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Set A Set B

 ள்பத்தொனில் | என்ற கசயற்குறி இரண்டு Set �ளின ஒட்ள் உருவொக�ப்பயன்படுகி்றது. Union 
கசயற்கூறும் ள்பத்தொனில் இரண்டு Set �ள்ள இளணக�ப ்பயன்படுகி்றது.

set_A={2,4,6,8}
set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}
U_set=set_A|set_B
print(U_set)

தவளியீடு
 {2, 4, 6, 8, 'A', 'D', 'C', 'B'}

எடுத்துக்காட்டு:  ஒட்டு (Union) தையறகுறிளயப் பையனபைடுத்தி இரணடு Set ்ளை 
இளணப்பைதற்கான நிரல்

set_A={2,4,6,8}
set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}
set_U=set_A.union(set_B)
print(set_U)

தவளியீடு
 {'D', 2, 4, 6, 8, 'B', 'C', 'A'}

எடுத்துக்காட்டு: ஒட்டு தையறகூறுளவப் பையனபைடுத்தி இரணடு Set்ளை இளணப்பைதற்கான 
நிரல்

9.3.3.2 தவட்டு (intersection)இது இரணடு Set்ளின தபைகாதுவகான உறுப்பு்ளை உளைடககியது

Set A Set B
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 ள்பத்தொனில் &  கசயற்குறி இரண்டு Set �ள்ள கவட்டுவதற்கு ்பயன்படுகி்றது. கவட்டு (intersection()) 
கசயற்கூறும் ள்பத்தொனில் இரண்டு Set �ள்ள கவட்டுவதற்கு ்பயன்படுகி்றது.

set_A={'A', 2, 4, 'D'}

set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}

print(set_A & set_B)

தவளியீடு
 {'A', 'D'}

எடுத்துக்காட்டு: தவட்டு intersection()தையறகுறிளயப் பையனபைடுத்தி இரணடு Set்ளை 
தவட்டுவதற்கான நிரல் 

set_A={'A', 2, 4, 'D'}

set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}

print(set_A.intersection(set_B))

தவளியீடு
 {'A', 'D'}

எடுத்துக்காட்டு: தவட்டு intersection()தையறகுறிளயப் பையனபைடுத்தி இரணடு Set்ளை 
தவட்டுவதற்கான நிரல் 

9.3.3.3 ்வறுபைகாடு Difference

 இது முதல் Set(A) ல் உள்ள அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் உள்ள்ககியது. இது இரண்்ொவது Set-ஐ 

தவிரககி்றது. 

Set A Set B

 ள்பத்தொனில் –(minus) கசயற்குறி Set கசயற்்பொட்டின மவறு்பொட்ள்க �ண்்றிய ்பயன்படுகி்றது. 

difference() கசயற்கூறும் மவறு்பொட்டு கசயற்்பொட்டிற்�ொ� ்பயன்படுகி்றது. 
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set_A={'A', 2, 4, 'D'}

set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}

print(set_A - set_B)

தவளியீடு
 {2, 4}

எடுத்துக்காட்டு: தையறகுறிளயப் பையனபைடுத்தி இரணடு Set்ளின ்வறறுளமக்கான 
நிரல்

set_A={'A', 2, 4, 'D'}

set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}

print(set_A.difference(set_B))

தவளியீடு
 {2, 4}

எடுத்துக்காட்டு: difference  தையறகூறுளவப் பையனபைடுத்தி இரணடு Set்ளின 
்வறறுளமக்கான நிரல்

9.3.3.4  ைமச்சீரகான ்வறுபைகாடு (Symmetric difference)

 இது இரண்டு Set-ல் உள்ள க்பொதுவொன உறுபபு�ள்ள ேட்டும் தவிரத்து ேற்்ற அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் 

உள்ள்ககியது. 

Set A Set B

 Caret(^) கசயற்குறி ள்பத்தொனில் சேச்சீரொன மவறு்பொட்ள் �ண்்றிய ்பயன்படுகி்றது. Symmetric 
difference() கசயற்கூறும் அமத கசயளே கசய்ய ்பயன்படுகி்றது. 

Chapter 9.indd   164 30-01-2020   19:37:07



165 (List, Tuples, Set மற்றும் Dictionary) த�ொகுப்பு �ரவினங்கள்

set_A={'A', 2, 4, 'D'}
set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}
print(set_A ^ set_B)

தவளியீடு
 {2, 4, 'B', 'C'}

எடுத்துக்காட்டு: Caret(^)  தையறகுறிளயப் பையனபைடுத்தி ைமச்சீரகான ் வறுபைகாட்ளட ் ணடறியும் 
நிரல்.

set_A={'A', 2, 4, 'D'}
set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}
print(set_A.symmetric_difference(set_B))

தவளியீடு
 {2, 4, 'B', 'C'}

எடுத்துக்காட்டு: Symmetric difference  தையறகூளறைப் பையனபைடுத்தி ைமச்சீரகான ் வறுபைகாட்ளட 
்ணடறியும் நிரல்

9.3.4  set்ளைப் பையனபைடுத்தி நிரல்

 நிரல் 1: ்ப�ொ  எண்�ள்ளக க�ொண்் ஒரு Set, இரட்ள்ப்பள் எண்�ள்ள க�ொண்் ேற்க்றொரு Set 
உருவொககுவதற்�ொன நிரல் (ஒட்டு, கவட்டு, மவறு்பொடு, சேச்சீரொன மவறு்பொடு ம்பொன்ற கசயற்்பொடு�ளுக�ொன 

விள்ளய நிரூபிக�வும்).

even=set([x*2 for x in range(1,11)])
primes=set()
for i in range(2,20):
 j=2
 f=0
 while j<=i/2:
  if i%j==0:
   f=1
  j+=1
 if f==0:
  primes.add(i)
print("Even Numbers: ", even)
print("Prime Numbers: ", primes)
print("Union: ", even.union(primes))
print("Intersection: ", even.intersection(primes))
print("Difference: ", even.difference(primes))
print("Symmetric Difference: ", even.symmetric_difference(primes))

எடுத்துக்காட்டு
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தவளியீடு
 Even Numbers:  {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}
 Prime Numbers:  {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19}
 Union:  {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20}
 Intersection:  {2, 4}
 Difference:  {6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}
 Symmetric Difference:  {3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20}

Dictionaries9.4

அறிமு்ம்

 ள்பத்தொனில், Dictionary என்பது ்பல்மவறு வள�யொன உறுபபு�ளின கதொகுப்பொகும். பி்ற 

தரவினங்�்ளொகிய List அல்ேது Tuples ம்பொனறு இல்ேொேல், Dictionary வள� உறுபபு�ளு்ன அதற்�ொன 

தி்றவு ம�ொளேயும் (இளணபபுப க்பயர) மசமிககி்றது. ள்பத்தொன Dictionary உள்ள தி்றவு ம�ொல்�ள 

முக�ொற்புளளியொலும் ( : ) உறுபபு�ள �ொற்புளளியொலும் (,) பிரிக�ப்ப் மவண்டும். தி்றவும�ொல் ேற்றும் 

ேதிபபு�ள கநளிவு அள்பபுககுறிககுள { } வளரய்றக�ப்படும்.

Dictionaryஐ வளரயறுப்பதற்�ொன கதொ்ரியல்:

Dictionary_Name = {  Key_1: Value_1, 
     Key_2:Value_2, 
     …….. 
     Key_n:Value_n
     }

 Dictionary உள்ள தி்றவும�ொல் தனித்தனளே வொய்நத ஒமர வள�யொன (Case Sensitive) ேற்றும் 

ள்பத்தொனில் எநதகவொரு தகுதிவொய்நத தரவினேொ�வும் இருக�ேொம்.

9.3.1 Dictionaryஐ உருவகாககுதல்

# �ொலியொன கவற்று Dictionary
 Dict1 = { }

# தி்றவும�ொளேக க�ொண்் Dictionary
 Dict_Stud = { 'RollNo': 1234, 'Name':'Murali', 'Class':'XII', 'Marks':451}

9.3.2 Dictionary சுருக்ம்

 ள்பத்தொனில், சுருக�ம் என்பது Dictionary ஐ உருவொககுவதற்�ொன ேற்க்றொரு வழியொகும். இநத 

வள� Dictionary ஐ உருவொககுவதற்�ொன கதொ்ரியல் பினவருேொறு க�ொடுக�ப்பட்டுள்ளது.
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ததகாடரியல்:

 Dict = { expression for variable in sequence [if condition] }

 if நி்பநதளன �ட்்ொயேல்ே. If நி்பநதளனளய குறிபபிட்்ொல், நி்பநதளன பூரத்தி கசய்யும் ேதிபபு�ள 

ேட்டுமே ம�ொளவளயப ்பயன்படுத்தி ேதிபபீடு கசய்யப்படுகின்றன.

Dict = { x : 2 * x for x in range(1,10)}

மேமே உள்ள குறிமுள்றயின கவளியீடு

{1: 2, 2: 4, 3: 6, 4: 8, 5: 10, 6: 12, 7: 14, 8: 16, 9: 18}

எடுத்துக்காட்டு

9.3.3 Dictionary உறுப்பு்ளை அணுகுதல், ்ைர்த்தல், மகாறறியிடுதல் மறறும் நீககுதல்

 Dictionary ன அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் அணுகுதல் List ேற்றும் Tuples-ஐ ம்பொனம்ற உள்ளது. 

எளிய print கசயற்கூறு அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் அணு�ப ்பயன்படுகி்றது. நீங்�ள, ஒரு குறிபபிட்் 

உறுபள்ப அணு� விரும்பினொல், தி்றவும�ொலு்ன சதுர அள்பபுககுறி ்பயன்படுத்தப்ப் மவண்டும்.

MyDict = { 'Reg_No': '1221',
   'Name' : 'Tamilselvi', 
   'School' : 'CGHSS', 
   'Address' : 'Rotler St., Chennai 112' }
print(MyDict)
print("Register Number: ", MyDict['Reg_No'])
print("Name of the Student: ", MyDict['Name'])
print("School: ", MyDict['School'])
print("Address: ", MyDict['Address'])

தவளியீடு
 {'Reg_No': '1221', 'Name': 'Tamilselvi', 'School': 'CGHSS', 'Address': 'Rotler St., Chennai 112'}
 Register Number:  1221
 Name of the Student:  Tamilselvi
 School:  CGHSS
 Address:  Rotler St., Chennai 112

எடுத்துக்காட்டு 9.8: Dictionary ்ைமிக்ப்பைட்ட அளனத்து மதிப்பு்ளையும் அணுகுவதற்கான 
நிரல்.

 குறிபபு: முதல் print கூற்று Dictionary–ல் உள்ள அளனத்த ேதிபபு�ள்ளயும் அச்சிடுகி்றது. ேற்்ற 

கூற்று�ள, சதுர அள்பபுககுறிககுள உள்ள குறிபபிட்் ேதிபபு�ள்ள ேட்டுமே அச்சிடுகின்றன.

 ஏற்�னமவ உள்ள Dictionary-ல் ேதிபள்ப அதன தி்றவும�ொலு்ன இருத்துவதன வழியொ� ்பே 

ேதிபபு�ள்ள மசரக�ேொம். பினவரும் கதொ்ரியல் Dictionary ்பே உறுபபு�ள மசரத்தளே புரிநது க�ொள்ள 

்பயன்படுகி்றது.

 dictionary_name [key] = value/element
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MyDict = { 'Reg_No': '1221',
   'Name' : 'Tamilselvi', 
   'School' : 'CGHSS', 'Address' : '
   Rotler St., Chennai 112'}
print(MyDict)
print("Register Number: ", MyDict['Reg_No'])
print("Name of the Student: ", MyDict['Name'])
MyDict['Class'] = 'XII - A'   # Adding new value
print("Class: ", MyDict['Class'])  # Printing newly added value
print("School: ", MyDict['School'])
print("Address: ", MyDict['Address'])

எடுத்துக்காட்டு 9.9: Dictionary  புதிய மதிப்ளபை ்ைர்ப்பைதற்கான நிரல்

 Dictionary உள்ள ேதிபள்ப ேொற்றியிடுதல், உறுபபு�ள்ள மசரப்பது ம்பொன்றமத ஆகும். நீங்�ள 

தி்றவும�ொலுககு ஒரு ேதிபள்ப இருத்தும் ம்பொது, அது ்பளைய ேதிபபின மேல் எழுதப்படுகி்றது.

 ள்பத்தொன  Dictionary, del சி்றபபுச் கசொல் ஒரு குறிபபிட்் உறுபள்ப நீககுவதற்கு ்பயன்படுகி்றது. 
clear( ) கசயற்கூறு Dictionary-ன அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் நீககுவதற்கு ்பயன்படுகி்றது. Dictionary 

ளய நீககுவதற்கு del சி்றபபுச் கசொல்லு்ன Dictionary ன க்பயளரயும் ்பயன்படுத்த மவண்டும்.

ததகாடரியல்:

 # குறிபபிட்் உறுபள்ப நீக�.
  del Dictionary_name[key]

 # அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் நீக�

 Dictionary_name.clear( )

 # முழு Dictionary நீக�

 del Dictionary_name

Dict = {'Roll No' : 12001, 'SName' : 'Meena', 'Mark1' : 98, 'Marl2' : 86}
print("Dictionary elements before deletion: \n", Dict)
del Dict['Mark1']     # குறிபபிட்் உறுபள்ப நீககுதல்

print("Dictionary elements after deletion of a element: \n", Dict)
Dict.clear()    # அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் நீககுதல்

print("Dictionary after deletion of all elements: \n", Dict)
del Dict
print(Dict)    # முழு Dictionary ஐ நீககுதல்

எடுத்துக்காட்டு 9.10: Dictionary ல் இருந்து உறுப்பு்ளை நீககுதல் மறறும் இறுதியகா் 
டிக்னரிஐ நீககுவதற்கான நிரல்.
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தவளியீடு
 Dictionary elements before deletion: 
  {'Roll No': 12001, 'SName': 'Meena', 'Mark1': 98, 'Marl2': 86}
 Dictionary elements after deletion of a element: 
  {'Roll No': 12001, 'SName': 'Meena', 'Marl2': 86}
 Dictionary after deletion of all elements: 
  { }
 Traceback (most recent call last):
  File "E:/Python/Dict_Test_02.py", line 8, in <module>
  print(Dict)
NameError: name 'Dict' is not defined

9.3.4  List மறறும் Dictionary இளட்யயகான ்வறுபைகாடு

(1) List என்பது வரிளசப்படுத்திய உறுபபு�ளின கதொகுப்பொகும். ஆனொல், Dictionary ஒரு உறுபள்ப 
(தி்றவும�ொல்) ேற்க்றொரு உறுபபு்ன (ேதிபபு) க்பொருத்தப ்பயன்படும் தரவு அளேப்பொகும்.

(2) List-ன சுட்க்ண்�ள குறிபபிட்் உறுபள்ப அணுகுவதற்குப ்பயன்படுகின்றன. ஆனொல், Dictionary-ல்  

தி்றவும�ொல் சுட்க்ண்ளணக குறிககி்றது. ஒரு சரத்தின எண்ணொ�வும், தி்றவும�ொல் இருக�ேொம் 

என்பளத நிளனவில் க�ொள�.

(3) List-ன ேதிபள்ப ்பொரத்துக க�ொள்ளப்பயன்படுகி்றது. Dictionary ஒரு ேதிபள்ப எடுத்துக க�ொண்டு 

ேற்க்றொரு ேதிபள்ப ்பொரத்துக க�ொள்ள ்பயன்படுகி்றது.

• ள்பத்தொன நிரேொக� கேொழியில் நொனகு வள�யொன தரவினங்�ள உள்ளன. அளவ List, Tuples, 
Set ேற்றும் Dictionary ஆகும். 

• List “வரிளசமுள்ற தரவினம்” எனறும் அளைக�ப்படுகி்றது. List-ல் உள்ள ஒவகவொரு ேதிபபும் 

உறுபபு என்றளைக�ப்படுகி்றது. 

• List உள்ள உறுபபு�ள சதுர அள்பபுககுறிககுள அள்க�ப்பட்டிருக� மவண்டும்.

• ஒவகவொரு உறுபபும் பூஜ்ஜியத்திலிருநது கதொ்ங்குகின்ற தனித்தனளே வொய்நத சுட்க்ண்ளண 

க�ொண்டுள்ளது. 

• ள்பத்தொன மநரேள்ற ேற்றும் எதிரேள்ற எண்�ள்ள சுட்க்ண்ணொ� அனுேதிககி்றது.

• ே்ககு�ள, List இருநது அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் அணு�ப ்பயன்படுகின்றன.

• “for” ே்ககு அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் ஒன்றனபின ஒன்றொ� அணுகுவதற்கு க்பொருத்தேொன 

ே்க�ொகும். 

• append( ), extend( ) ேற்றும் insert( ) கசயற்கூறு�ள List அதி� உறுபபு�ள்ள மசரக�ப 

்பயன்படுகின்றன.

நிளனவில் த்காள்:
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• del, remove( ) ேற்றும் pop( ) List இருநது உறுபபு�ள்ள நீக�ப்பயன்படுகின்றன.

• Tuples �ொற்புளளியொல் பிரிக�ப்பட்் ்பே ேதிபபு�ள்ள வள்ளவு அள்பபுககுறிககுள க�ொண்டுள்ளது. 

• Tuples-ன ே்ககுச் கசயல் List-ஐ �ொட்டிலும் விளரவொனது.

• Tuples( ) கசயற்கூறு List-ல் இருநது Tuples-ஐ உருவொக�வும் ்பயன்படுகி்றது.

• ஒரு உறுபபு்ன Tuples-ஐ உருவொககுவது  “ஒற்ள்ற” Tuples என அளைக�ப்படுகி்றது.

• Dictionary என்பது ்பல்மவறு வள�யொன உறுபபு�ளின கதொகுப்பொகும்.

நிளனவில் த்காள்:

தையமுளறைப் பையிறசி

1. List-ல் இருநது ந�ரத்துவதற்�ொன நிரளே எழுது�.

2. Tuples-ல் இருநது மி�ப க்பரிய ேதிபள்ப அச்சிடும் நிரளே எழுது�.

3. While ே்கள�ப ்பயன்படுத்தி Tuples-ல் உள்ள அளனத்து எண்�ளின கூட்டுத்கதொள� �ண்்றியும் 

நிரளே எழுது�.

4.  List உள்ள அளனத்து இரட்ள்ப்பள் எண்�ளின கூட்டுத்கதொள� �ண்்றியும் நிரளே எழுது�.

5. ே்கள�ப ்பயன்படுத்தி List-ஐ தளேகீைொ� ேொற்றுவதற்�ொன நிரளே எழுது�.

6. List ஒரு ேதிபள்ப குறிபபிட்் இ்த்தில் கசருகுவதற்�ொன நிரளே எழுது�.

7. 3 அல்ேது 6 ஆல் வகு்ப்ககூடிய, 1 முதல் 50 எண்�ளின List-ஐ உருவொககும் நிரளே எழுது�.

8. 1 முதல் 20 கதொ்ர எண்�ள்ளக க�ொண்் List-ஐ உருவொககுவதற்�ொன நிரளே எழுது�. பினனர 3 ஆல் 

வகு்ப்ககூடிய அளனத்து எண்�ள்ளயும் லிஸ்ட்ல் இருநது நீககு�.

9.  List ஒரு ேதிபபு எத்தளன முள்ற மதொனறுகி்றது என்பளத �ணககிடும் நிரளே எழுது�. ே்கள� 

்பயன்படுத்தவும்.

10. Dictionary உள்ள அதி�்பட்ச ேற்றும் குள்றநத்பட்ச ேதிபள்ப அச்சிடும் நிரளே எழுது�.
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மதிப்பீடு

பைகுதி-அ

ைரியகான விளடளய ்தர்ந்ததடுத்து எழுது் (1 மதிப்தபைண)

1. தரவினத் கதொகுதியின கதொ்ரபில்ேொத ஒனள்றத் மதரவு கசய்�

(a) List (b) Tuple (c) Dictionary (d) Loop

2. Let list1=[2,4,6,8,10], எனில் print(List1[-2]) ன விள்

(a) 10 (b) 8 (c) 4 (d) 6

3. பினவரும் எநத கசயற்கூறு List-ல் உள்ள உறுபபு�ளின எண்ணிகள�ளயக �ணககி் ்பயன்படுகி்றது?

(a) count() (b) find() (c)len() (d) index()

4. If List=[10,20,30,40,50] எனில் List[2]=35 ன விள்

(a) [35,10,20,30,40,50] (b) [10,20,30,40,50,35]

(c) [10,20,35,40,50] (d) [10,35,30,40,50]

5. If List=[17,23,41,10] எனில் List.append(32) ன விள்

(a) [32,17,23,41,10]  (b) [17,23,41,10,32]

(c) [10,17,23,32,41]  (d) [41,32,23,17,10]

6. பினவரும் எநத ள்பத்தொன கசயற்கூறு ஏற்�னமவ உள்ள List-ல் ஒனறுககும் மேற்்பட்் உறுபபு�ள்ள 

மசரக�ப ்பயன்படுகி்றது?

(a) append() (b) append_more() (c)extend() (d) more()

7. பினவரும் ள்பத்தொன குறிமுள்றயின விள் எனன?

 S=[x**2 for x in range(5)]

 print(S)

(a) [0,1,2,4,5] (b) [0,1,4,9,16] (c) [0,1,4,9,16,25] (d) [1,4,9,16,25]

8. ள்பத்தொனில் type() கசயற்கூறின ்பயன எனன?

(a) Tuple உருவொக� 

(b) Tuple உள்ள உறுபபு�ளின வள�ளயக �ண்்றிய

(c)  ள்பத்தொன க்பொருளின தரவினத்ளத �ண்்றிய

(d) ்பட்டியளே உருவொக�
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9. பினவரும் எநத கூற்று சரியொனது அல்ே?

(a) List ேொற்்றம் கசய்யேொம்

(b) Tuples ேொற்்றம் கசய்ய முடியொது.

(c) Append() கசயற்கூறு, ஒரு உறுபள்ப மசரக�ப ்பயன்படுகி்றது.

(d) Extend() கசயற்கூறு லிஸ்ட்ல் உறுபபு�ள்ள மசரக� Tuples-ல் ்பயன்படுகி்றது

10. SetA={3,6,9}, setB={1,3,9}. எனில், பினவரும் நிரலின கவளியீடு எனன?

 print(setA|setB)

(a) {3,6,9,1,3,9} (b) {3,9}  (c) {1}   (d) {1,3,6,9}

11. பினவரும் எநத set  கசயல்்பொடு, இரண்டு set-�ளுககும் ம்பொதுவொன உறுபபு�ள நீங்�ேொ� ேற்்ற 

அளனத்து உறுபபு�ள்ளயும் உள்ள்ககியது?

(a) சேச்சீரொன மவறு்பொடு   (b) மவறு்பொடு

(c) கவட்டு    (d) ஒட்டு

12.  ள்பத்தொன, Dictionary-ல் தி்றவும�ொல்�ள எதனொல் குறிபபி்ப்படுகின்றன

(a) = (b) ; (c)+ (d) :

பைகுதி-ஆ

அளனத்து வினகாக்ளுககும் விளடயளி (2 மதிப்தபைண)

1. ள்பத்தொனில்  List என்றொல் எனன?

2. List உறுபபு�ள்ள பினமனொககு வரிளசயில் தளேகீைொ� எவவொறு அணுகுவொய்

3. பினவரும் ள்பத்தொன குறிமுள்றயில் x ன ேதிபபு எனன?

List1=[2,4,6[1,3,5]]

x=len(List1)

4. List-ன del ேற்றும் remove( ) கசயற்கூறின மவறு்பொடு�ள யொளவ?

5. ஒரு Tuples n எண்ணிகள� உறுபபு�ளு்ன உருவொககுவதற்�ொன கதொ்ரியளே எழுது�.

6. ள்பத்தொனில் set என்றொே எனன?

பைகுதி-இ

அளனத்து வினகாக்ளுககும் விளடயளி (3 மதிப்தபைண)

1. List -ஐ வி் மேேொன Tuples-ன நனளே�ள்ள எழுது�

2. Sort( ) ்பற்றி சிறுகுறிபபு எழுது�.

3. பினவரும் குறிமுள்றயின கவளியீடு எனன?
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list = [2**x for x in range(5)]

print(list)

4. del ேற்றும் clear( ) கசயற்கூறு�ளுககு இள்மயயொன மவறு்பொடு�ள்ள எடுத்துக�ொட்டு்ன வி்ளககு�.

5. ள்பத்தொனின  set கசயல்்பொடு�ள்ள ்பட்டியலிடு�.

6. List ேற்றும் Dictionary இள்மயயொன மவறு்பொடு�ள யொளவ?

பைகுதி-ஈ

அளனத்து வினகாக்ளுககும் விளடயளி (5 மதிப்தபைண)

1. List-ல் ஒரு உறுபள்ப மசரப்பதற்�ொன ்பல்மவறு வழி�ள யொளவ? க்பொருத்தேொன எடுத்துக�ொட்டு்ன 

வி்ளககு�.

2. range( )ன மநொக�ம் எனன? எடுத்துக�ொட்டு்ன வி்ளககு�.

3. பினனேொன Tuple  என்றொல் எனன? எடுத்துக�ொட்டு்ன வி்ளககு�.

4. ள்பத்தொனிலுள்ள ்பல்மவறு set கசயல்்பொடு�ள்ள க்பொருத்தேொன எடுத்துக�ொட்டு�ளு்ன வி்ளககு�.

References
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்ற்ைலின் சநொக்ங்ள

 இ்நே ்பாடப்்பகுதிரயக் கற்்பின, மாணவரகள

• ்்பாருள வ�ாக்கு நிை்லாக்கததின அடிப்்பரட கருததுருக்களோகிய இனக்குழு, ்்பாருள ஆக்கி 

மற்றும் அழிப்பி ஆகியவற்ர்ப் புரி்நது ்காளளுேல்.

• ர்பதோனில் இனக்குழுக்கரளேயும், ்்பாருளகரளேயும் உருவாக்குவரேப் ்பற்றிய அறிரவப் 

்்பறுேல்.

• ஆக்கிகளுடன கூடிய இனக்குழுக்கரளே உருவாக்குேல்.

• இனக்குழுரவப் ்பயன்படுததி வ�த்�ொனில் சிக்க்லான நிைல்கரளே எழுதுேல்.

அறிமு்ம்10.1

 ர்பதோன ஒரு ்்பாருள வ�ாக்கு நிை்லாக்க ்மாழி (Object Oriented Programming Language) 
ஆகும். இனக்குழுக்களும் (Class), ்்பாருளகளும் (Object) ்்பாருள வ�ாக்கு நிை்லாக்கததின முக்கிய 

அம்ெமாகும். இேன இனக்குழு மற்றும் ்்பாருளகளின வகாட்்பாடுகள,  C++ வகாட்்பாடுகரளே ஒததிருக்கும். 

ஆனால் C++ உடன ஒப்பிடும் வ்பாது, ர்பதோனில் இனக்குழு மற்றும் ்்பாருளகரளே உருவாக்குவதும், 

்ெயல்்படுததுவதும் மிக எளிது.

 ர்பதோனில் மிக முக்கிய கட்டரமப்பு கூறுகளோகத திகழ்்பரவ இனக்குழுவாகும். ்்பாருள என்பது 

ேைவுகளின மீது ்ெயல்்படும் ்ெயற்கூறு மற்றும் ேைவுகளின ்ோகுப்்பாகும். இனக்குழு என்பது ்்பாருளின 

வாரப்புரு (template) ஆகும்.

 ்்பாருளவ�ாக்கு நிை்லாக்கததின்படி ்்பாருளகள  இனக்குழுவின ொனறுரு (instance) (அல்்லது) 
இனக்குழு மாறி (class variables) எனறு அரைக்கப்்படும். ர்பதோனில் அரனததுவம ்்பாருளகளோகும். 

எடுததுக்காட்டாக, நிைலில் ்பயன்படும் அரனதது முழு எண் மாறிகளும் “int” இனக்குழுவின ்்பாருளோகும். 

அவே வ்பா்ல அரனதது ெைங்களின மாறிகளும் string இனக்குழுவின ்்பாருளோகும்.

இனககுழுவை ைவையறுத்�ல்10.2

 ர்பதோனில், இனக்குழுரவ வரையறுக்க “class” எனனும் சி்ப்புச் ்ொல் ்பயன்படுதேப்்படுகி்து. 

ஒவ்வாரு இனக்குழுவும் ேனிதே ்்பயருடன முக்காற்புளளி ( : ) ரயக் ்காண்டு முடியும்.

III �ொடம் 10

வ�த்�ொன் இனககுழுக்ள மற்றும் த�ொருள்ள
அ்லகு
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த�ொடரியல்
 class class_name:
  statement_1
  statement_2
  …………..
  …………..
  statement_n

 இனக்குழு வரையறுப்பில், கூற்று (statement) என்பது மாறி அறிவிப்்பாகவவா, வேர்ந்ேடுப்பு 

கூற்்ாகவவா, மடக்காகவவா அல்்லது ்ெயற்கூறு வரையர்யாகவவா இருக்க்லாம். இனக்குழுக்குளவளே 

வரையறுக்கப்்படும் மாறிகள இனக்குழு மாறிகள (Class variables) எனறும் ்ெயற்கூறுகள வழிமுர்கள 
(methods) எனறும் அரைக்கப்்படும். இனக்குழு மாறிகள மற்றும் வழிமுர்கள வெர்நது இனக்குழுவின 

உறுப்புகள (members) எனப்்படும். இனக்குழுவின உறுப்புகரளே இனக்குழுவின ்்பாருளகள அல்்லது 

ொனறுருக்கள மூ்லமாகவவ அணுகுேல் வவண்டும். ஒரு இனக்குழுரவ ர்பதோன நிைலில் எங்கு 

வவண்டுமானாலும் வரையறுக்க்லாம்.

எடுத்துக்ொட்டு: இனககுழுவை ைவையறுககும் நிைல்

 class Sample:

  x, y = 10, 20  #  class variables

 வமவ்ல குறிப்பிட்டுளளே இனக்குழு வரையர்யில், “sample” என்பது இனக்குழுவின ்்பயர. இதில் x 
மற்றும் y என இரு மாறிகள உளளேன. இேன ் ோடக்க மதிப்பு முர்வய 10 மற்றும் 20 ஆகும். இனக்குழுவின 

உளவளே வரையறுக்கப்்பட்டுளளே மதிப்புகரளே அணுகுவேற்கு இனக்குழுவின ்்பாருள அல்்லது ொனறுரு 

வேரவ.

த�ொருள்வை உருைொககு�ல்10.3

 இனக்குழு உருவாக்கப்்பட்ட பின அ்நே இனக்குழுவின ்்பாருள அல்்லது ொனறுரு உருவாக்கப்்பட 

வவண்டும். ்்பாருரளே உருவாக்கும் இ்நே முர்க்கு “ொனறுருவாக்கல்” (instantiation) எனறு ்்பயர.

த�ொடரியல்
 Object_name = class_name( )

 குறிப்பு- இனக்குழு ொனறுருவாக்கல், ்ெயற்கூறு குறியீட்ரடப் ்பயன்படுதது 

கி்து. அோவது, இனக்குழு ்்பயைானது அரடப்புக்குறிரயக் ்காண்டிருக்கும்.

இனககுழு உறுப்பு்வை அணுகு�ல்10.4

 இனக்குழு உறுப்புகரளே (அோவது இனக்குழு மாறி அல்்லது வழிமுர் (்ெயற்கூறு)) புளளி 

்ெயற்குறி மூ்லம் அணுக முடியும்.

த�ொடரியல்
Object_name . class_member
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class Sample:
#class variables
 x, y = 10, 20
S=Sample( )  # class instantiation
print("Value of x = ", S.x)
print("Value of y = ", S.y)
print("Value of x and y = ", S.x+S.y)

தைளியீடு
Value of x =  10
Value of y =  20
Value of x and y =  30

எடுத்துக்ொட்டு 10.1 : இனககுழுவை ைவையறுத்து அ�ன் உறுப்பு மொறி்வை 
அணுகும் நிைல்

 வமவ்ல உளளே நிைலில் இனக்குழுவின ்்பயர sample இனக்குழுவிற்குளவளே, x மற்றும் y மாறிகள 

முர்வய 10 மற்றும் 20 என் ்ோடக்க மதிப்புகரளே இருததுகி்து. இ்நே இைண்டு மாறிகளும் இனக்குழு 

மாறிகள அல்்லது இனக்குழுவின உறுப்பு மாறிகள (member variable) எனறும் அரைக்கப்்படுகி்து. இ்நே 

இனக்குழு ொனறுருவாக்கல் முர்யில் இனக்குழுவின உறுப்புகரளே அணுகுவேற்கு S என் ்்பாருள 

உருவாக்கப்்பட்டுளளேது. முேல் இைண்டு print கூற்றுகள இனக்குழுவின மாறிகளோன x மற்றும் y ன 

மதிப்புகரளே அச்சிடுகி்து. கரடசி print கூற்று  இைண்டு இனக்குழு மாறிகளோன x மற்றும் y  மதிப்புகளின 

கூட்டுத ்ோரகரய அச்சிடுகி்து.

இனககுழு ைழிமுவை்ள10.5

 ர்பதோனில் இனக்குழு ்ெயற்கூறு அல்்லது வழிமுர் ொோைண ்ெயற்கூறுரவப்வ்பால் 

ஒததிரு்நோலும், ஒரு சிறிய வவறு்பாடு உளளேது. இனக்குழு வழிமுர்யின முேல் அளேபுரு கண்டிப்்பாக  self 
என இருக்க வவண்டும். வழிமுர்கரளே அரைக்கும் வ்பாது இ்நே அளேபுருவுக்கு மதிப்ர்ப அனுப்்ப 

வேரவயில்ர்ல. ர்பதோன ோனாகவவ இேற்கு மதிப்ர்ப வைங்கும். வழிமுர்யில் அளேபுருக்கரளே எடுததுக் 

்காளளோே வ்பாதும், முேல் அளேபுருவாக  self வரையறுக்கப்்பட வவண்டும். வழிமுர் ஒவை ஒரு அளேபுருரவ 

ஏற்க வரையறுக்கப்்பட்டால் அது இைண்டு அளேபுருவாக எடுததுக் ்காளளும். அோவது, self மற்றும் 

வரையறுக்கப்்பட்ட அளேபுரு.  

 இனக்குழுவிற்குள மாறிகரளே அறிவிக்கும் ் ்பாழுது, வழிமுர்கள முன்னாட்டாக இனக்குழுவின 

்்பயர மற்றும் புளளி(.) ்ெயற்குறிரயக் ்காண்டு இருக்க வவண்டும்.

இனக்குழுவின உளவளே வரையறுக்கப்்படும் கூற்றுகள முர்யாக 

உளேளளேப்்பட்டிருக்க வவண்டும்.

குறிப்பு
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class Student:
 mark1, mark2, mark3 = 45, 91, 71  #class variable
 def process(self):    #class method
  sum = Student.mark1 + Student.mark2 + Student.mark3
  avg = sum/3
  print("Total Marks = ", sum)
  print("Average Marks = ", avg)
  return
S=Student()
S.process()

எடுத்துக்ொட்டு 10.2 : இனககுழுவைப் �யன்�டுத்தி தமொத்�ம் மற்றும் சைொசரி 
மதிப்த�ணவணைக ்ணைககிடும் நிைல்.

 வமவ்ல உளளே நிைலில் இனக்குழு வரையறுக்கப்்பட்டபின S என் ்்பாருள உருவாக்கப்்பட்டுளளேது.  
S.process( ) என் கூற்று வேரவயான ்வளியீட்ரடப் ்்பறுவேற்காக ்ெயற்கூறுரவ அரைக்கி்து. 

 mark1, mark2 மற்றும் mark3 ஆகிய மூனறு மாறிகளின மதிப்பு முர்வய 45, 91, 71 என 

அறிவிக்கப்்பட்டுளளேது. process() எனனும் வழிமுர் self அளேபுருவுடன வரையறுக்கப்்பட்டுளளேது. அோவது, 

எ்நே மதிப்ர்பயும் அனுப்்பப்வ்பாவதில்ர்ல.  process வழிமுர் முேலில் இனக்குழு மாறிகளின மதிப்ர்ப 

கூட்டுகி்து. Sum என் மாறியில் விரடரயச் வெமிக்கி்து. ெைாெரிரயக் கணக்கிட்டு  காண்பிக்கி்து.

வமவ்ல உளளே நிைலின ்படி, பினவரும் ்வளியீடு வோனறும்.

தைளியீடு
 Total Marks =  207
 Average Marks =  69.0

class Odd_Even:
 even = 0   #class varaiable
def check(self, num):
 if num%2==0:
  print(num," is Even number")
 else:
  print(num," is Odd number")
n=Odd_Even()
x = int(input("Enter a value: "))
n.check(x)
 இ்நே நிைர்ல இயக்கும் வ்பாது ர்பதோன, ்பயனர ் காடுக்கும் மதிப்ர்ப உளளீடாகப் ் ்பற்று, 
அரே வழிமுர்க்கு அனுப்பி, ்்பாருள மூ்லம் ெரி்பாரக்கி்து.
தைளியீடு1 
 Enter a value: 4
 4  is Even number
தைளியீடு 2
 Enter a value: 5
 5  is Odd number

எடுத்துக்ொட்டு 10.3: இனககுழுவைப் �யன்�டுத்தி த்ொடுக்ப்�ட்ட எண 
ஒற்வைப்�வட அல்்லது  இைட்வடப்�வட எணணைொ  என்று சசொதித்து அச்சிடும் நிைல்
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வ�த்�ொனில் ஆககி்ள மற்றும் அழிப்பி்ள10.6

 ஓர இனக்குழுவின ொனறுரு ்பயன்பாட்டிற்கு வரும்்்பாழுது ஆக்கி எனனும் சி்ப்புச் ்ெயற்கூறு 

ோனாகவவ இயக்கப்்படுகி்து. ர்பதோனில், “init” எனனும் சி்ப்பு ்ெயற்கூறு ஆக்கியாக ்ெயல்்படுகி்து. 

இது இைட்ரட அடிக்கீறில் (Under Score) ்ோடங்கி இைட்ரட அடிக்கீ்லுடன முடிய வவண்டும். 

 இ்நே ்ெயற்கூறு ொோைண ்ெயற்கூறுரவப் வ்பா்ல ்ெயல்்படும். ஆனால் ்்பாருள 

உருவாக்கப்்பட்டவுடன ோனாகவவ இயக்கப்்படும். இ்நே ஆக்கி ்ெயற்கூர் அளேபுருக்களுடவனா அல்்லது 

இல்்லாமவ்லா வரையறுக்க்லாம்.

__init__ வழிமுர்யின (ஆக்கி) ்்பாதுவடிவம்

def __init__(self, [args ……..]):

 <statements>

class Sample:
 def __init__(self, num):
  print("Constructor of class Sample...")
  self.num=num
  print("The value is :", num)
S=Sample(10)

எடுத்துக்ொட்டு 10. 4: ஆககிவய விைககும் நிைல்

 வமவ்ல உளளே இனக்குழு “Sample”, “num” எனனும் ஒவை ஒரு அளேபுருவுடன கூடிய ஆக்கிரயக் 

்காண்டுளளேது. ஆக்கி இயக்கப்்படும் வ்பாது முேல் “print” கூற்று,  “Constructor of class Sample….” 
என்பரே அச்சிடும். பி்கு, ஆக்கிக்கு அனுப்்பப்்படும் மதிப்பு self.num ல் இருதேப்்படுகி்து. இறுதியாக, 

்காடுக்கப்்பட்ட ெைததுடன அனுப்்பட்ட மதிப்ர்பயும் அச்சிடுகி்து. S என் ்்பாருள 10 என் ்மயயான 

அளேபுருவுடன உருவாக்கப்்படும் வ்பாது வமவ்ல உளளே ஆக்கி ோனாகவவ இயக்கப்்படும். பினவரும் ்வளியீடு 

கிரடக்கி்து.

  Constructor of class Sample...

  The value is : 10

 ஆக்கியின  உளவளே  வரையறுக்கப்்படும்  இனக்குழு  மாறியானது,  இனக்குழுவில் உருவாக்கப்்படும் 

்்பாருளகளின எண்ணிக்ரகரயக் ்காண்டிருக்கும்:
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class Sample:
 num=0
 def __init__(self, var):
  Sample.num+=1
  self.var=var
  print("The object value is = ", var)
  print("The count of object created = ", Sample.num)

S1=Sample(15)
S2=Sample(35)
S3=Sample(45)

எடுத்துக்ொட்டு 10.5 : உருைொக்ப்�ட்ட த�ொருள்ளின் எணணிகவ்வய 
த்ொணடிருககும் இனககுழு மொறிவய விைககும் நிைல்

 வமவ்ல உளளே நிைலில், num எனனும் இனக்குழு மாறியானது Sample  எனனும் இனக்குழுவின 

மூனறு ்்பாருளகளுடன ்பகிைப்்படுகி்து. இதில் 0 என் ்ோடக்க மதிப்பு இருதேப்்பட்டு, ஒவ்வாரு முர்யும் 

்்பாருள உருவாக்கப்்படும் வ்பாது num ன மதிப்பு 1 அதிகரிக்கப்்படுகி்து. அரனததுப் ்்பாருளகளும் 

மாறிரய ்பகிரவோல் ஒரு ்்பாருளில் num மாறியில் ்ெயயப்்படும் மாற்்மானது மற்் பி் ்்பாருளகளில் 

பிைதி்பலிப்்போல். பினவரும் ்வளியீடு கிரடக்கும்.

தைளியீடு
The object value is = 15

The count of object created = 1

The object value is = 35

The count of object created = 2

The object value is = 45

The count of object created = 3

குறிப்பு: இனக்குழு மாறியானது C++ல் உளளே Static வரகரய ஒதேோகும்.

 இனக்குழுவில் உருவாக்கப்்பட்ட ்்பாருளின ்பயன்பாடு முடிவுக்கு வரும் வ்பாது அழிப்பி எனனும் 

சி்ப்பு ்ெயற்கூறு ோனாகவவ இயக்கப்்படும். இது ஆக்கிக்கு முைணானது. ர்பதோனில்,  __del__( ) 
்ெயற்கூறு அழிப்பியாகப் ்பயன்படுதேப்்படுகி்து. 
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class Sample:
 num=0
 def __init__(self, var):
  Sample.num+=1
  self.var=var
  print("The object value is = ", var)
  print("The value of class variable is= ", Sample.num)
 def __del__(self):
  Sample.num-=1
  print("Object with value %d is exit from the scope"%self.var)
S1=Sample(15)
S2=Sample(35)
S3=Sample(45)

எடுத்துக்ொட்டு  10.6 : __del__( ) ைழிமுவைவய விைககும் நிைல் 

Public மற்றும் Private �ைவு உறுப்பு்ள10.7

 இனக்குழுவின உளவளே வரையறுக்கப்்படும் மாறி ்காடாநிர்லயாக public மாறி ஆகும். இ்நே 

மாறிகரளே புளளி ்ெயற்குறி(.) ்பயன்படுததி நிைலில் எங்கு வவண்டுமானாலும் அணுக்லாம். இைட்ரட 

அடிக்கீ்ர்ல முன்னாட்டாக ்காண்ட மாறிகள private ஆகும். இ்நே மாறிகரளே இனக்குழுவின உளவளே 

மட்டும் ோன அணுக முடியும்.

class Sample:
 def __init__(self, n1, n2):
  self.n1=n1
  self.__n2=n2
 def display(self):
  print("Class variable 1 = ", self.n1)
  print("Class variable 2 = ", self.__n2)
S=Sample(12, 14)
S.display()
print("Value 1 = ", S.n1)
print("Value 2 = ", S.__n2)

எடுத்துக்ொட்டு 10.7 : private மற்றும் public மொறி்வை விைககும் நிைல் 

 வமவ்ல  உளளே நிைலில் n1 மற்றும் n2 என இைண்டு இனக்குழு மாறிகள அறிவிக்கப்்பட்டுளளேது. n1 
என்பது  public மாறி n2 என்பது Private மாறி ஆகும். Display ( ) உறுப்பு ்ெயற்கூறு இ்நே இைண்டு 

மாறிகளுக்கும் அனுப்்பப்்பட்ட  மதிப்புகரளேக் காண்பிப்்பேற்காக வரையறுக்கப்்பட்டுளளேது.

 இனக்குழு மாறி n2 private ஆக இரு்நேவ்பாதிலும் இனக்குழுவின உளவளே உளளே print கூற்றுகள 

்வற்றிகைமாக n1 மற்றும் n2 மாறிகளின மதிப்புகரளேக் காண்பிக்கி்து. ஏ்னன்ால், இ்நே நிைலில் 

இனக்குழுவின உளவளே வரையறுக்கப்்பட்ட வழிமுர்யின மூ்லம்  n2 அரைக்கப்்பட்டுளளேது. ஆனால், 

இனக்குழுவின ் வளியில் இரு்நது n2 வின மதிப்ர்ப அணுக முயற்சிதோல் பிரை ் ெயதிரயக் காண்பிக்கும். 

ஏ்னன்ால் private மாறிகள இனக்குழுவின ்வளியில் இரு்நது அணுக முடியாது.
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தைளியீடு

 Class variable 1 =  12

 Class variable 2 =  14

 Value 1 =  12

 Traceback (most recent call last):

  File "D:/Python/Class-Test-04.py", line 12, in <module>

   print("Value 2 = ", S.__n2)

 AttributeError: 'Sample' object has no attribute '__n2'

10.8 இனககுழு மற்றும் த�ொருள ஆகியைற்வை விைககும் மொதிரி நிைல்்ள

class Circle:
 pi=3.14
 def __init__(self,radius):
  self.radius=radius
 def area(self):
  return Circle.pi*(self.radius**2)
 def circumference(self):
  return 2*Circle.pi*self.radius
r=int(input("Enter Radius: "))
C=Circle(r)
print("The Area =",C.area())
print("The Circumference =", C.circumference())

தைளியீடு
 Enter Radius: 5
 The Area = 78.5
 The Circumference = 31.400000000000002

நிைல் 1: ைட்டத்தின் �ைப்வ�யும், சுற்ைைவையும் ்ணைககிடும் வ�த்�ொன் நிைவ்ல எழுது்.
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class Library:
 def __init__(self):
  self.bookname=""
  self.author=""

 def getdata(self):
  self.bookname = input("Enter Name of the Book: ")
  self.author = input("Enter Author of the Book: ")

 def display(self):
  print("Name of the Book: ",self.bookname)
  print("Author of the Book: ",self.author)
  print(“\n”)

book=[] #empty list
ch = 'y'
while(ch=='y'):
 print("1. Add New Book \n 2.Display Books")
 resp = int(input("Enter your choice : "))
if(resp==1):
 L=Library()
 L.getdata()
 book.append(L)
elif(resp==2):
 for x in book:
  x.display()
else:
 print("Invalid input....")
ch = input("Do you want continue....")

தைளியீடு:
1. Add New Book 
2.Display Books
Enter your choice : 1
Enter Name of the Book: Programming in C++
Enter Author of the Book: K. Kannan
Do you want continue....y
1. Add New Book 
2.Display Books
Enter your choice : 1
Enter Name of the Book: Learn Python
Enter Author of the Book: V.G.Ramakrishnan
Do you want continue....y

நிைல் 2: உன்னுவடய �ளளி நூ்ல்த்தில் உளை புத்�்ங்வை �திவு 
தசய்து, புத்�்ங்ளின் �ட்டியவ்ல ்ொட்டும் வ�த்�ொன் நிைவ்ல எழுது்
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1. Add New Book 
 2.Display Books
Enter your choice : 1
Enter Name of the Book: Advanced Python
Enter Author of the Book: Dr. Vidhya
Do you want continue....y
1. Add New Book 
 2.Display Books
Enter your choice : 1
Enter Name of the Book: Working with OpenOffice
Enter Author of the Book: N.V.Gowrisankar
Do you want continue....y
1. Add New Book 
 2.Display Books
Enter your choice : 1
Enter Name of the Book: Data Structure
Enter Author of the Book: K.Lenin
Do you want continue....y
1. Add New Book 
 2.Display Books
Enter your choice : 1
Enter Name of the Book: An Introduction to Database System
Enter Author of the Book: R.Sreenivasan
Do you want continue....y
1. Add New Book 
 2.Display Books
Enter your choice : 2
Name of the Book:  Programming in C++
Author of the Book:  K. Kannan

Name of the Book:  Learn Python
Author of the Book:  V.G.Ramakrishnan

Name of the Book:  Advanced Python
Author of the Book:  Dr. Vidhya

Name of the Book:  Working with OpenOffice
Author of the Book:  N.V.Gowrisankar

Name of the Book:  Data Structure
Author of the Book:  K.Lenin

Name of the Book:  An Introduction to Database System
Author of the Book:  R.Sreenivasan

Do you want continue....n
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class String:
 def __init__(self):
  self.uppercase=0
  self.lowercase=0
  self.vowels=0
  self.consonants=0
  self.spaces=0
  self.string=""
 def getstr(self):

  self.string=str(input("Enter a String: "))

 def count_upper(self):
   for ch in self.string:
    if (ch.isupper()):
     self.uppercase+=1

 def count_lower(self):
   for ch in self.string:
    if (ch.islower()):
     self.lowercase+=1

 def count_vowels(self):
  for ch in self.string:
   if (ch in ('A', 'a', 'e', 'E', 'i', 'I', 'o', 'O', 'u','U')):
    self.vowels+=1

 def count_consonants(self):
  for ch in self.string:
   if (ch not in ('A', 'a', 'e', 'E', 'i', 'I', 'o', 'O', 'u','U')):
    self.consonants+=1

 def count_space(self):
  for ch in self.string:
   if (ch==" "):
    self.spaces+=1

 def execute(self):
  self.count_upper()
  self.count_lower()
  self.count_vowels()
  self.count_consonants()
  self.count_space()

நிைல் 3: சைத்வ� உளளீடொ்ப் த�ற்று, அதில் எத்�வன த�ரிய எழுத்துக்ள, சிறிய 
எழுத்துக்ள, உயிதைழுத்து்ள, தமய்தயழுத்து்ள மற்றும் இவடதைளி்ள உளைன 
என்று ்ணடறியும் வ�த்�ொன் நிைவ்ல எழுது்.
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 def display(self):
  print("The given string contains...")
  print("%d Uppercase letters"%self.uppercase)
  print("%d Lowercase letters"%self.lowercase)
  print("%d Vowels"%self.vowels)
  print("%d Consonants"%self.consonants)
  print("%d Spaces"%self.spaces)
S = String()
S.getstr()
S.execute()
S.display()

தைளியீடு
 Enter a String:Welcome To Learn Computer Science
 The given string contains...
 5 Uppercase letters
 24 Lowercase letters
 12 Vowels
 17 Consonants
 3 Spaces

class MyStore:

 __prod_code=[]

 __prod_name=[]

 __cost_price=[]

 __prod_quant=[]

 def getdata(self):

  self.p = int(input("Enter no. of products you need to store: "))

  for x in range(self.p):

   self.__prod_code.append(int(input("Enter Product Code: ")))

   self.__prod_name.append(str(input("Enter Product Name: ")))

   self.__cost_price.append(int(input("Enter Cost price: ")))

நிைல் 4: த�ொருட்்வையும், அ�ன் அடக் விவ்லவயயும் சசமிக்வும், சசமிக்ப்�ட்ட 
த�ொருட்்வை திவையில் ச�ொன்ைவும் தசய்ய சைணடும். அப்ச�ொது அவனத்து 
த�ொருட்்வையும் அைவு்வை உளளீடொ் த�ற்று இறுதியில் விவ்லப்�ட்டியவ்ல 
அச்சிடும் வ�த்�ொன் நிைல் ஒன்வை எழுது்.

Chapter 10.indd   185 30-01-2020   19:40:01



18612 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

 def display(self):
  print("Stock in Stores")
  print("----------------------------------------------------------")
  print("Product Code \t Product Name \t Cost Price")
  print("----------------------------------------------------------")
  for x in range(self.p):
   print(self.__prod_code[x], "\t\t", self.__prod_name[x], "\t\t", self.__  
          cost_price[x])
  print("----------------------------------------------------------")

 def print_bill(self):

  total_price = 0

  for x in range(self.p):

   q=int(input("Enter the quantify for the product code %d : "%self.__

          prod_code[x]))

 self.__prod_quant.append(q)

 total_price = total_price +self.__cost_price[x]*self.__prod_quant[x]

  print("  Invoice Receipt  ")
  print("-----------------------------------------------------------------------------")
  print("Product Code\t Product Name\t Cost Price\t Quantity \t Total   
           Amount")
  print("-----------------------------------------------------------------------------")
  for x in range(self.p):
   print(self.__prod_code[x], "\t\t", self.__prod_name[x], "\t\t",
   self.__cost_price[x], "\t\t", self.__prod_quant[x], "\t\t", 
   self.__prod_quant[x]*self.__cost_price[x])
  print("-----------------------------------------------------------------------------")
  print("      Total Amount = ", total_price)
 S=MyStore()
 S.getdata()
 S.display()
 S.print_bill()
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தைளியீடு:
 Enter no. of products you need to store: 5
 Enter Product Code: 101
 Enter Product Name: Product-A
 Enter Cost price: 25
 Enter Product Code: 201
 Enter Product Name: Product-B
 Enter Cost price: 35
 Enter Product Code: 301
 Enter Product Name: Product-C
 Enter Cost price: 35
 Enter Product Code: 401
 Enter Product Name: Product-D
 Enter Cost price: 50
 Enter Product Code: 501
 Enter Product Name: Product-E
 Enter Cost price: 120

Stock in Stores
--------------------------------------------------------------------------------------

 Product Code   Product Name  Cost Price
--------------------------------------------------------------------------------------

 101     Product-A    25
 201     Product-B    35
 301     Product-C    35
 401     Product-D    50
 501     Product-E    120

--------------------------------------------------------------------------------------
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Enter the quantify for the product code 101 : 10
Enter the quantify for the product code 201 : 15
Enter the quantify for the product code 301 : 10
Enter the quantify for the product code 401 : 20
Enter the quantify for the product code 501 : 10

Invoice Receipt 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Product Code  Product Name  Cost Price  Quantity     Total Amount
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 101   Product-A       25      10       250
 201   Product-B       35      15       525
 301   Product-C       35      10       350
 401   Product-D       50      20      1000
 501   Product-E       120      10      1200

----------------------------------------------------------------------------------------------
                   Total Amount = 3325

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

• ர்பதோன ஒரு ்்பாருள வ�ாக்கு நிை்லாக்க ்மாழி ஆகும்.

• இனக்குழுக்களும், ்்பாருளகளும் ்்பாருள வ�ாக்கு நிை்லாக்கததின முக்கிய 
அம்ெங்களோகும்.

• ர்பதோனில், class எனனும் சி்ப்புச் ்ொல்ர்லப் ்பயன்படுததி இனக்குழு 
வரையறுக்கப்்பட்டுளளேது.

• இனக்குழுக்குள வரையறுக்கப்்படும் மாறிகள, இனக்குழு மாறிகள எனவும் 
்ெயற்கூறுகள வழிமுர்கள எனவும் அரைக்கப்்படுகி்து. 

• ஒரு ்்பாருரளே உருவாக்கும் ்ெயல்முர்வய  “ொனறுருவாக்கல்” எனப்்படும்.

• ஒரு இனக்குழுவின ொனறுரு ்பயன்பாட்டிற்கு வரும் ்்பாழுது ஆக்கி எனனும் சி்ப்புச் 
்ெயற்கூறு, ோனாகவவ இயக்கப்்படுகி்து.

• இனக்குழுவில் உருவாக்கப்்பட்ட ்்பாருளின ்பயன்பாடு முடிவுக்கு வரும் வ்பாது அழிப்பி 
எனனும் சி்ப்பு ்ெயற்கூறு ோனாகவவ இயக்கப்்படும்.

• ர்பதோனில், __del__( ) ்ெயற்கூறு அழிப்பியாகப் ்பயன்படுதேப்்படுகி்து.

• இைட்ரட அடிக்கீறிரன முன்னாட்டாக ்காண்ட மாறிகள private மாறிகள ஆகும்.

நிவனவில் த்ொள்
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மதிப்பீடு

�குதி-அ

சரியொன விவடவய ச�ர்நத�டுத்து எழுது் (1 மதிப்த�ண)

1. பினவருவனவற்றுள எரவ ்்பாருள வ�ாக்கு நிை்லாக்கததின முக்கிய அம்ெம் ஆகும்?

(அ) ஆக்கி மற்றும் இனக்குழு (ஆ) ஆக்கி மற்றும் ்்பாருள

(இ) இனக்குழு மற்றும் ்்பாருள (ஈ) ஆக்கி மற்றும் அழிப்பி

2. இனக்குழுவின உளவளே வரையறுக்கப்்படும் ்ெயற்கூறு எது:

(அ) ்ெயற்கூறு (ஆ) கூறு

(இ) வழிமுர் (ஈ) பிரிவு

3. இனக்குழு உறுப்புகள எ்நே ்ெயற்குறியின மூ்லம் அணுகப்்படுகி்து?

(அ) & (ஆ) .

(இ) # (ஈ) %

4. ்்பாருள உருவாக்கப்்படும் வ்பாது ோனாகவவ இயக்கப்்படும் ்ெயற்கூறு எது?

(அ) __object__( ) (ஆ) __del__( )

(இ) __func__( ) (ஈ) __init__( )

5. private இனக்குழு மாறியின முன்னாட்டு எது 

(அ) __ (ஆ) &&

(இ) ## (ஈ) **

6. பினவரும் வழிமுர்களில் எது அழிப்பியாகப் ்பயன்படுகி்து?

(அ) __init__( ) (ஆ) __dest__( )

(இ) __rem__( ) (ஈ) __del__( )

தசய்முவைப் �யிற்சி

1. இனக்குழுரவப் ்பயன்படுததி மாணவரகளின ்்பயர மற்றும் மதிப்்்பண்கரளேப் ்பட்டிய்லாக வெமிதது 
்மாதே மதிப்்்பண்ரண அச்சிடும் ர்பதோன நிைர்ல எழுதுக.

2. இனக்குழுரவப் ்பயன்படுததி முக்வகாணததின மூனறு ்பக்கங்களின அளேரவ உளளீடாகப் ்்பற்று 
்பைப்்பளேரவக் கண்டறியும் ர்பதோன நிைர்ல எழுதுக.

3. இைண்டு தூைங்களின அளேரவ ்படிக்க, காண்பிக்க, கூட்ட மற்றும் கழிக்க உேவும் ்பட்டியல் முர் 
(Menu driven ) நிைர்ல எழுதுக. 
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7. பினவருவனவற்றுள எ்நே இனக்குழு அறிவிப்பு ெரியானது?

(அ) class class_name (ஆ) class class_name<>

(இ) class class_name: (ஈ) class class_name[ ]

8. பினவரும் நிைலின ்வளியீடு எனன?

  class Student:

   def __init__(self, name):

    self.name=name

    print(self.name)

  S=Student(“Tamil”)

(அ) Error (ஆ) Tamil

(இ) name (ஈ) self

9. பினவருவனவற்றுள எது private இனக்குழு மாறி?

(அ) __num (ஆ) ##num

(இ) $$num (ஈ) &&num

10.  ்்பாருரளே உருவாக்கும் ்ெயல்முர் எது:

(அ) ஆக்கி (ஆ) அழிப்பு

(இ) மதிப்பிருதேல் (ஈ) ொனருறுவாக்கல்

�குதி-ஆ

அவனத்து வினொக்ளுககும் விவடயளி (2 மதிப்த�ண)

1. இனக்குழு என்ால் எனன? 

2. ொனறுருவாக்கல் என்ால் எனன?

3. பினவரும் நிைலின ்வளியீடு எனன?

  class Sample:

   __num=10

   def disp(self):

    print(self.__num)

  S=Sample()

  S.disp()

  print(S.__num)

4. ர்பதோனில் ஆக்கிரய எவவாறு உருவாக்குவாய?

5. அழிப்பியின வ�ாக்கம் எனன?
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�குதி-இ

அவனத்து வினொக்ளுககும் விவடயளி (3 மதிப்த�ண)

1. இனக்குழு உறுப்புகள என்ால் எனன? அேரன எவவாறு வரையறுப்்பாய?

2. இைண்டு private இனக்குழு மாறிகளுடன, வழிமுர்ரய ்பயன்படுததி கூட்டுத ்ோரக sum அச்சிடும் 
இனக்குழுரவ வரையறுக்கவும்.

3. ்காடுக்கப்்பட்ட ்வளியீட்ரட ்்ப் பினவரும் நிைலில் உளளே பிரைகரளே காண்க.

  class Fruits:

   def __init__(self, f1, f2):

    self.f1=f1

    self.f2=f2

   def display(self):

    print("Fruit 1 = %s, Fruit 2 = %s" %(self.f1, self.f2))

  F = Fruits ('Apple', 'Mango')

  del F.display

  F.display()

 தைளியீடு

   Fruit 1 = Apple,   Fruit 2 = Mango

4. பினவரும் நிைலின ்வளியீடு எனன?

  class Greeting:
   def __init__(self, name):
    self.__name = name
   def display(self):
    print("Good Morning ", self.__name)
  obj=Greeting('Bindu Madhavan')
  obj.display()

5. ர்பதோனில் ஆக்கி மற்றும் அழிப்பிகரளே எவவாறு வரையறுப்்பாய?

�குதி-ஈ

அவனத்து வினொக்ளுககும் விவடயளி (5 மதிப்த�ண)

1. எழுது ்்பாருட்கரளே (stationary) வெரக்க அல்்லது நீக்கும் ்பட்டியல் முர் நிைல் ஒனர் எழுதுக. 
்்பாருட்களின ்்பயர மற்றும் பிைாண்ட்-ரய ஒரு dictionary -யில் வெமிக்க வவண்டும்.

References

1. https://docs.python.org/3/tutorial/index.html

2. https://www.techbeamers.com/python-tutorial-step-by-step/#tutorial-list

3. Python programming using problem solving approach – Reema Thareja – Oxford University press.

4. Python Crash Course – Eric Matthes – No starch press, San Francisco.
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்றறைலின மநொக்்ங்ள் 

இநத பொைபபகுதிளய கற்்றபின மொைவரகள 

பினவருவனவற்ள்ற அறிநது மகொள்வொரகள்

• தரவுதளம் மற்றும் உ்றவுநிளல தரவுதளம் 

பற்றிய கருததுருக்கள்

• தரவுதளததின பலசவறு கூறுகள்

• தரவுதள மொதிரிகளின வளககள்

• உ்றவுநிளலயின வளககள்

• உ்றவுநிளல இயற்கணிதததின(relational 
algebera) கருததுருக்கள்

அறிமு்ம்

 தரவுதளம் எனபது ஒரு கணினி 

அளமபபிலிருநது மினனணு முள்றயில மப்றபபட்டு 

சேமிக்கபபடுகின்ற தரவுகளின 

ஒழுங்குபடுததபபட்ை மதொகுபபு ஆகும். 

“தரவுதளம்” எனபது DBMS, தரவுதள அளமபபு 

அலலது தரவுதளததுைன மதொைரபுளைய பயனபொடு 

சபொன்றவற்ள்ற குறிபபிைவும் பயனபடுகி்றது. 

இளவகளுக்கிளைசய உள்ள மேருங்கிய 

உ்றவுநிளலயின கொரைமொக, தரவுதளம் என்ற 

மேொல தரவுதளம் மற்றும் தரவுதளதளதக் 

ளகயொளுவதற்குப பயனபடும். DBMS ஆகிய 

இரண்ளையும் குறிபபிட்ை பயனபடுகி்றது. ஒரு 

பள்ளியில வகுபபள்ற பதிசவடு எனபது ஒரு 

தரவுதளமொகும். இதில, மபயரகள் அகரவரிளேயில 

வரிளேபபடுததப பட்டுள்ளன. மக்கள் நிகழ்வுகளள 

பதிவு மேய்ய ஆரம்பிதததிலிருநது தரவுதளங்கள் 

பரவி வருகின்றன. இங்கு ேொம் மினனணு ேொரநத 

சவளலகளில கவனம் மேலுததுசவொம்.

தரவு 11.1

 தரவு எனபது கணிபமபொறியில 

சேமிக்கபபட்ை அடிபபளைத துணுக்குகளொகும். 

IV பொ்டம் 11

தரவுதள ்ருத்துருக்்ள் 

தரவு, எநதமவொரு எழுதது, உளர, வொரதளத 

அலலது எண்ைொகசவொ இருக்க முடியும்.

எடுததுக்கொட்டு : 600006, DPI வளொகம், SCERT, 
மேனளன, கலலூரி ேொளல

த்வல் 11.2

 தகவல எனபது வடிவளமக்கபபட்ை 

தரவொகும். இது தரவுகளள சில குறிபபிைததக்க 

வழியில பயனபடுதத அனுமதிக்கி்றது.

எடுததுக்கொட்டு

 SCERT
 கலலூரி ேொளல

 DPI வளொகம்

 மேனளன 600006
 சமசல மகொடுக்கபபட்டுளள 

எடுததுக்கொட்டில தரவுகள், சீரற்்ற வொரதளதகள் 

மற்றும் எண்களின மதொகுதியொக 

சதொற்்றமளிக்கி்றது. எனினும் தரவொனது, 

மேயலபடுததபபட்டு, திட்ைமிைபபட்டு மற்றும் 

வடிவளமக்கபபடும் மபொழுது, அது SCERT 
நிறுவனததின மதொைரபு முகவரிளயப பற்றிய ஒரு 

அரததமுள்ள தகவலகளள தருகி்றது.

தரவுதளம்11.3

 தரவுதளம் எனபது தரவுகளள எளிளமயொக 

அணுக, நிரவகிக்க, புதுபபிக்கக் கூடிய, 

மதொைரபுளைய தரவுகளின களஞ்சியமொகும். 

தரவுதளம், தரவுகளள சேமிக்கும் சேொக்கதசதொடு 

மமனமபொருள் அலலது வனமபொருளள 

தழுவியுள்ளது.

தரவுதள மெலொண்ெ 
அ்ெப்பு (DBMS-DataBase 

Management System )

11.4

 DBMS எனபது தரவுதளங்களள 

உருவொக்க, வளரயறுக்க மற்றும் ளகயொளுவதற்கு 

அலகு
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அனுமதிக்கின்ற ஒரு மமனமபொருளொகும். இது தரவுகளள எளிளமயொக சேமிக்க, மேயலபடுதத மற்றும் 

பகுபபொய்வு மேய்ய பயனரகளள அனுமதிக்கி்றது. DBMS, உருவொக்குதல சபொன்ற பல தரவுதளதளத 

சவளலகளள மேய்வதற்கொன இளைமுகம் (அ) கருவிளய வழங்குகி்றது. DBMS தரவுதளங்களுக்கு 

பொதுகொபளபயும் வழங்குகி்றது. இது, பல பயனரகள் உள்ள நிளலயில தரவு நிளலததனளமளயயும் 

பரொமரிக்கி்றது.

DBMS மெனமபொருளுக்கு எடுத்துக்்ொட்டு்ள் : Foxpro, dbase.

11.4.1 தரவுதள மெலொண்ெ அ்ெப்பின பணபியல்பு்ள்
1. அட்்டவ்ை்ளில் மேமிக்்ப்பட்்ட 
தரவு்ள் 

தரவுதளததில, தரவு எபமபொழுதும் சேரடியொக 
சேமிக்கிபபடுவதிலளல. தரவு தளததின உள்சள 
உருவொக்கபபட்டுள்ள அட்ைவளையில தரவுகள் 
சேமிக்கபபட்டிருக்கும். அட்ைவளைகளுக்கு இளைசய 
உ்றவுகளள ஏற்படுதத DBMS அனுமதிக்கி்றது. இது தரவுகளள 
சமலும் அரததமுள்ளதொகவும், மதொைரபுளையதொகவும் 
அளமக்கி்றது.

2.   மி்்்ெ (மத்வக்கு 
அதி்ெொனவற்றை) கு்றைத்தல்

ேவீன உலகில வனவட்டுகளின விளல மிகவும் குள்றவு. ஆனொல 
முநளதய கொலங்களில வனவட்டுகள் மிகவும் விளல உயரநதளவ, 
ஆளகயொல தரவுதளததில உள்ள சதளவயற்்ற தரவுகள் மபரிய 

சிக்கலொக இருநதது. ஆனொல DBMS தரவுகளள பிரிததொளும் 
இயலபு நிளலளயப பினபற்றி சதளவயற்்ற தரவுகள் மீண்டும் 
இைம்மபறுவளதக் குள்றக்கி்றது.

3.  தரவு்ளின நி்லத்தன்ெ மதொைரச்சியொக புதுபபிக்கபபடும் மற்றும் பரொமரிக்கபபடும் சேரடி 

தரவின (Live data) நிளலததனளமளய பரொமரிபபது ஒரு 

ேவொலொக மொறும். ஆனொல DBMS தொனொகசவ அளத 
ளகயொளுகி்றது. 

4.   பல பயனர்ள் ெறறும் ஒத்த 
அணுகுத்ல ஆதரித்தல்

DBMS பல பயனரகளள ஒசர சேரததில ஒரு தரவின மீது 

சவளல (தரவுகளளப புதுபபிததல, மேருகுதல, நீக்குதல) 
மேய்ய அனுமதிக்கி்றது. இருபபினும் தரவின நிளலததனளமப 

பரொமரிபளப ளகயொளுகி்றது.

5.  வினவல் மெொழி DBMS ஒரு எளிய வினவல மமொழிளய பயனருக்கு வழங்குகி்றது. 
இளதபபயனபடுததி தரவுததளததிலிருநது தரவுகளள 
எளிளமயொக மப்றவும், சேரக்கவும், நீக்கவும், புதுபபிக்கவும் 
முடியும்.

6. பொது்ொப்பு DBMS, தரவின பொதுகொபளப கவனிததுக் மகொள்கி்றது. 
அங்கீகொரமற்்ற அணுகுதலில  இருநது தரவுகளுக்கு 

பொதுகொபளப வழங்குகி்றது. வழக்கமொன DBMSல, பலசவறு 
அணுகலுக்கொன அனுமதியுைன பயனர கைக்குகளள ேொம் 
உருவொக்கமுடியும். இதளனப பயனபடுததி பயனர அணுகுதளல 
கட்டுபபடுததி ேம்முளைய தரவுகளள எளிளமயொக பொதுகொததுக் 
மகொள்ள முடியும்.

7.   DBMS பரிவரத்ன்்ள 
ஆதரித்தல்

இது நிகழ் உலக பயனபொடுகளில தரவு ஒருளமபபொட்ளை 
ளகயொள மற்றும் நிரவகிக்க ேம்ளம அனுமதிக்கி்றது. இங்கு 

பலபுரியொக்கம் (mutithreading) விரிவொக பயனபடுகி்றது.
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11.4.2  DBMS-ன நி்றை்ள்

• பயனபொட்டு நிரலகளளப பிரிததல

• தரவுபபிரதிகளள (Duplication) அலலது 

தரவு மிளகளயக் குள்றததல

• வினவல மமொழிளயப பயனபடுததி தரளவ 

எளிளமயொக திரும்பப மபறுதல

• தரளவ உருவொக்கும் சேரம் மற்றும் 

பரொமரிததளலக் குள்றததல

11.4.3  DBMS-ன கூறு்ள்

 தரவுததள சமலொண்ளம அளமபபு 

(DBMS) பினவரும் ஐநது கூறுகளொக 

பிரிக்கபபட்டுள்ளது.

1.  வனமபொருள்

2.  மமனமபொருள்

3.  தரவு

4.  வழிமுள்றகள்/மேயலமுள்றகள்

5.  தரவுததள அணுகல மமொழிகள்

வனமபொருள்

மமனமபொருள்

தரவுதள 
அணுகல  
மமொழி

DBMS கூறுகள்

பயனர

வழிமுள்றகள் / 
மேயற்கூறுகள்

த
ரவு

பைம் 11.1

1.  வனமபொருள்: கணினி, வனவட்டு, தரவுக்கொன 

உள்ளீடு/மவளியீடு ேொதனங்கள் மற்றும் தரளவச் 

சேமிக்கப பயனடும் சவறு பொகங்கள் 

2.  மெனமபொருள்: அளனதளதயும் கட்டுபபடுததும் 

மிக முக்கியமொன நிரலின கூறு ஆகும். DBMS 

மமனமபொருளொனது தரவுததள அணுகல 

மமொழிகளளப புரிநது மகொள்ள மற்றும்  

இயக்கததிற்கொன தரவுததள கட்ைளளகளள நிரல 

மபயரக்க தகுதி வொய்நதது.

3.  தரவு: இது DBMS ஐ வடிவளமபபதற்கொன 

வளம் ஆகும். DBMS தரவுகளள சேமிக்கவும், 

பயனபடுததவும் உருவொக்கபபடுகி்றது.

4.  வழிமு்றை்ள் / மேயல்மு்றை்ள்:  இது 

தரவுததள சமலொண்ளம அளமபளப 

பயனபடுததுவதற்கொன மபொதுவொன கட்ைளளகள் 

ஆகும். அதொவது, DBMS ஐ நிறுவுதல, 

தரவுததளங்களின பிரதி எடுததளல (Backups) 
நிரவகிததல, அறிக்ளக தயொரிததல சபொன்றளவ 

ஆகும்.

5.  தரவுத்தள அணு்ல் மெொழி்ள்: இளவ 

தரவுததளததில சேமிக்கபபட்ை தரவுகளள 

அணுகுதல, சேரததல, புதுபபிததல மற்றும் 

நீக்குதல சபொன்ற கட்ைளளகளள எழுதுவதற்கு 

பயனபடும் மமொழிகள் ஆகும்.

தரவுத்தள ்ட்்ட்ெப்பு11.5

 ஒரு அட்ைவளையில உள்ள மதொைரபுளைய 

தரவுகளின முழு மதொகுபசப அட்ைவளை  

எனபபடும். இது தரவுகளள வரிளே மற்றும் 

மேடுவரிளேகளளக் மகொண்ை சகொபபு (அ) 

அட்ைவளை எனறும் அளழக்கபபடுகி்றது. 

அட்ைவளையின ஒவமவொரு வரிளேயும் பதிவு என 

அளழக்கபபடுகி்றது. இது ஒவமவொரு தரவுததள 

பதிவிடுதலுக்குமொன தரவின மதொகுதி ஆகும். 

ஒவமவொரு மேடுவரிளேயும் புலம் என 

அளழக்கபபடுகி்றது. இது ஒவமவொரு தரவின 

வளகளயயும் குறிபபிட்ை குழுக்களொக பிரிக்கி்றது.

எ.கொ. stu.No., stu.Name, stu.Age, stu.class, stu.
sec.

 ஒரு அட்ைவளை உ்றவுகள், வரிளே 

எனவும் மேடுவரிளே  எனவும் அளழக்கபபடுகி்றது.  

ஒரு அட்ைவளை உ்றவுகள் (relation) எனபபடும். 

ஒரு வரிளே பதிவு (tuple)  எனபபடும். 
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ஒரு மேடுவரிளே பண்புக்கூறு (attribute) எனபபடும்.

StuNo Stu Name StuAge StuClass StuSec
1101 Kannan 14 9 A
1102 Ramakrishnan 14 9 A
1103 Vidhya 14 10 B
1104 Britto 15 9 A
1105 Padmaja 14 10 B

பண்புக்கூறு / மேடுவரிளே

Tuple / வரிளே 

தரவுதள அளமபபு
பைம் 11.2

 அட்ைவளை / உ்றவுகள்

தரவு ெொதிரி11.6

 தரவு மொதிரி, முழுளமயொன மேயலபொட்டிற்குப பி்றகு ஒரு மமனமபொருளில இருநது தரவு எவவொறு 

மப்றபபடுகி்றது எனபளத விளக்குகி்றது.

• இது சிக்கலொன நிகழ் உலக தரவு சேகரிக்கும் சூழளல எளிளமயொக்குகி்றது.

• தரவு மொதிரியின முக்கிய சேொக்கம், இறுதி மமனமபொருள், அதன முழுளமயொன உருவொக்கததிற்குப 

பி்றகு எவவொறு இருக்கும் எனபதற்கொன ஒரு மொதிரிளயத தருகி்றது.

11.6.1  தரவு ெொதிரியின வ்்்ள்

 தரவு மொதிரியின பலசவறு வளககள் பினவருமொறு

1. படிநிளல தரவுதள மொதிரி (Hierarchical Model)

2. உ்றவுநிளல தரவுதள மொதிரி (Relational Model)

3. வளலயளமபபு தரவுதள மொதிரி (Network Model)

4. ER தரவுதள மொதிரி (Entity Relationship Model)

5. மபொருள்சேொக்கு தரவுதள மொதிரி (Object Model)

1.  படிநி்ல ெொதிரி

 இது IBM-ஆல தகவல சமலொண்ளம அளமபபு Information Management System சபொல 

உருவொக்கபபட்ைது. இநத மொதிரியில தரவு எளிளமயொன மரக்கிளள அளமபபில குறிபபிைபபடுகி்றது. இது 

ஒனறிலிருநது பல (one to many) உ்றவு நிளலளய குறிக்கி்றது. (Parent - child) அதொவது மபற்ச்றொர 

– குழநளத உ்றவுநிளல. ஒரு குழநளதக்கு ஒரு மபற்ம்றொர இருபபர. ஆனொல, ஒரு மபற்ச்றொருக்கு பல 

குழநளதகள் இருக்கலொம். இது முக்கியமொக IBM தளலளமக் கணிபமபொறியில பயனபடுகி்றது.
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படிநிளல மொதிரி பைம். 11.3

School

Course

Theory Lab

Resources

2.  உறைவுநி்ல ெொதிரி

 உ்றவுநிளல தரவுதள மொதிரி முதனமுதலில E.F.Codd எனபவரொல 1970-ல உருவொக்கபபட்ைது. 

தற்சபொது உலகம் முழுவதும் தரவுதள பயனபொடுகளில இததரவுதள மொதிரி பரவலொக பயனபடுததபபட்டு 

வருகி்றது.

 உ்றவுநிளல தரவுதள மொதிரியில தரவுகளின அடிபபளை கட்ைளமபபு அட்ைவளைகள் (உ்றவுகள்) 
ஆகும். ஒரு குறிபபிட்ை வளகளய ேொரநத அளனதது தகவலகளும் அவவட்ைவளையின வரிளேகளில 

சேமிக்கபபடுகின்றன. எனசவ, அட்ைவளைகளள உ்றவுநிளல தரவுதள மொதிரியில உ்றவுகள் (Relation) 

எனகிச்றொம். ஒரு உ்றவுநிளல தரவுசகொல குறிபபிட்ை வரிளேயிலொன தரவுகளள தனிததனளமயுைன 

குறிக்கும் ஒரு பண்புக்கூறு ஆகும்.

Stu_id Name Age Subj_id Name Teacher
1 Malar 17 1 C++ Kannan
2 Suncar 16 2 Php Ramakrishnan
3 Velu 16 3 Python Vidhya

Stu_id Subj_id Marks
1 1 92
1 2 89
3 2 96

உ்றவு நிளல தரவுதள மொதிரி 
பைம்  11.4

3.  வ்லய்ெப்பு ெொதிரி

 வளலயளமபபு தரவுததள மொதிரி படிநிளல தரவுததள மொதிரியின விரிவொக்கபபட்ை அளமபபொகும். 

படிநிளல மற்றும் வளலயளமபபு மொதிரிக்கும் இளைசய உள்ள சவறுபொடு.

• படிநிளல மொதிரியில, ஒரு குழநளத பதிவு ஒசர ஒரு மபற்ச்றொர முளனயதளத மட்டுசம மகொண்டிருக்கும்.
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• வளலயளமபபு மொதிரியில ஒரு குழநளதக்கு பல மபற்ச்றொர முளனயஙகள் இருக்கலொம். இது தரளவ 

பலவற்றிலிருநது பலவற்றிற்கு (many to many) உ்றவு நிளலளய குறிபபிடுகி்றது

• வளலயளமபபு மொதிரி எளிளமயொகவும், விளரவொகவும் தரவுகளள அணுக பயனபடுகி்றது

தரவுதள மொதிரி 
பைம் 11.5

School

Office Staff RoomLibrary

Student மூனறு மபற்ச்றொர முளனயளதயுளைய Student

ஒரு மபற்ச்றொர முளனயதளதயுளைய குழநளத

School எனபது மபற்ச்றொர முளனயதளத குறிக்கும்

Library, Office மற்றும் Staff room எனபன school- ன குழநளதகளொகும் (மபற்ச்றொர முளனயம்)

Student எனபது library, office மற்றும் staff room எனபதன குழநளத (ஒனறிலிருநது பலவற்றிற்கொன 

உ்றவுநிளல)

4.  ER தரவுதள ெொதிரி (Entity Relationship Model)

 இநத தரவு மொதிரியில, மபொருளள உருபபடியொகவும் அதன பண்புகளள, பண்புக் கூறுகளொகவும் 

பிரிதது உ்றவு நிளல உருவொக்கபபடுகி்றது. 1976ல Chen மேன எனபவரொல உருவொக்கபபட்ைது. இநத மொதிரி 

தரவுததளததிற்கொன கருதது வடிவளமபளப உருவொக்க பயனபடுகி்றது. தரவின விளக்கபபைதளத 

வடிவளமக்க மிகவும் எளிளமயொக உள்ளது. ER மொதிரிளயக் மகொண்டு நிரலர அளமபளப எளிளமயொக புரிநது 

மகொள்ள முடியும். மேவவகம் உருபபடிகளளக் குறிக்கி்றது. எடுததுக்கொட்டு Doctor, Patient நீள்வட்ைம் பண்புக் 

கூறுகளளக் குறிக்கி்றது. எடுததுக்கொட்ைொக D-id, D-Name, P-id, P-Name பண்புக்கூறுகள் 

பண்பியலபுகளள விளக்குகி்றது. ஒவமவொரு உருபபடியும் தரவுததளததில சேமிக்கபபட்ை தரவின முக்கிய 

பகுதியொகி்றது. ளைமண்ட் ER பைங்களின உ்றவுநிளலளயக் குறிபபிடுகி்றது. எடுததுக்கொட்டு Doctor, Patient 
ளய பரிசேொதளன மேய்கி்றொர.

ER தரவுதள மொதிரி
பைம் 11.6

Doctor

D-id D-Name P-id P-Name

PatientDiagnosis
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5.  மபொருள்மநொக்கு தரவுதள ெொதிரி (Object Model)

 இநத மொதிரியொனது தரளவ மபொருள்கள், பண்புக்கூறுகள், வழிமுள்றகள், இனக்குழு மற்்றம் 

மரபுரிமம் சபொன்ற வழிகளில சேமிக்கி்றது. இது மிகவும் சிக்கலொன பயனபொடுகளொன  புவியியல தகவல 

அளமபபு (GIS- Geographic Information System) அறிவியல சேொதளனகள் (Scientific experiments) 
மபொறியியல வடிவளமபபு (Engineering design) உற்பததி (Manufacturing)  சபொன்றவற்ள்றக் ளகயொள்கி்றது. 

இது சகொபபு சமலொண்ளம அளமபபில பயனபடுகி்றது. நிகழ்உலக மபொருள்கள், பண்புக்கூறுகள், 

பண்பியலபுகளள குறிபபிடுகி்றது மற்றும் மதளிவொன கூறுநிளல (modular structure) அளமபளப 

வழங்குகி்றது. இதில ஏற்கனசவ உள்ள குறிமுள்றளய எளிதொகப பரொமரிக்கவும், மொற்றி அளமக்கவும் 

முடியும்.

Circle 
Radius

Shape
get_area()

get_perimeter()

Rectangle
Length
breath

மபொருள்சேொக்கு தரவுதள 
மொதிரி பைம் 11.7

Triangle
Base

Height

 மபொருள்சேொக்கு தரவுதள மொதிரியின எடுததுக்கொட்டு Shape, Circle, Rectangle மற்றும் Triangle 
ஆகியளவ இநத மொதிரியில உள்ள மபொருள்களொகும்.

• Circle எனபது  radius என்ற பண்புக்கூற்ள்றயும்,

•  Rectangle எனபது length மற்றும் breath என்ற பண்புக்கூறுகளளயும்,

• Triangle எனபது base மற்றும் height என்ற பண்புக்கூறுகளளயும் மகொண்டுள்ளன.

• Circle, Rectangle மற்றும் Triangle ஆகிய மபொருள்கள் Shape என்ற மபொருளில இருநது 

தருவிக்கபபட்ைளவகளொகும்.

11.6.2  DBMS பயனர்ளின வ்்்ள்

தரவுத்தள நிரவொகி்ள் (DBA- Data Base Administrator)

 தரவுததள நிரவொகி அலலது DBA எனபவர முழு தரவுததள சமலொண்ளம அளமபளபயும் நிரவகிபபவர 

ஆவொர. இவர DBMS பொதுகொபபு, உரிமங்களள நிரவகிததல, பயனர கைக்குகள் மற்றும் அணுகலகளள 

நிரவகிததல சபொன்றவற்ள்ற கவனிததுக் மகொள்கி்றொர. 

பயனபொட்டு நிரலர்ள் அல்லது மெனமபொருள் உருவொக்குபவர்ள்

 இநத பயனரகள் DBMSன பகுதிகளள உருவொக்குதல மற்றும் வடிவளமததல சபொன்ற சவளலகளில 

ஈடுபடுகி்றொரகள்.
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இறுதி நி்லப்பயனர

 அளனதது ேவீன பயனபொடுகளிலும், வளல அலலது ளகசபசி, பயனர தரவுகளளச் சேமிக்கி்றது . 

பயனர தரவுகள் (User data) சேகரிக்கபபட்டு சேளவயகததில இயங்குகின்ற DBMS அளமபபில 

சேமிக்கபபடும் வளகயில பயனபொடுகள் நிரலொக்கபபட்டுள்ளன. இநத பயனரகள் தரளவ சேமிததல, திரும்ப 

மபறுதல, புதுபபிததல மற்றும் நீக்குதல சபொன்ற பலசவறு மேயலகளள ளகயொள்கி்றொரகள்.

தரவுத்தள வடிவ்ெப்பொளர்ள்:

 இவரகள் தரவுததளததில சேமிக்கபபடுகின்ற தரவுகளள கண்ைறிநது ேரியொன கட்ைளமபளப சதரவு 

மேய்து தரளவ குறிபபிடுவதற்கும் சேமிபபதற்குமொன மபொறுபபொளரகள் ஆவர

DBMSக்கும்  RDBMSக்கும் இ்்டமயயொன மவறுபொடு 11.7

ஒப்பீட்டு அடிப்ப்்ட DBMS RDBMS

விரிவொக்கம் Database Management System
தரவுதள சமலொண்ளம அளமபபு

Relational DataBase 
Management System
உ்றவுநிளல தரவுதள 
சமலொண்ளம அளமபபு

தரவு சேமிபபு ஊடுருவலின மொதிரி அதொவது 
ஒனச்றொமைொனறு இளைக்கபபட்ை 
பதிவுகளின தரவு

உ்றவுநிளல மொதிரி 
(அட்ைவளையில) 
அட்ைவளையில வரிளே மற்றும் 
மேடுவரிளே உள்ள தரவுகள்.

மிளகளமத தரவு இைம் மபற்றுள்ளது இைம் மப்றவிலளல

இயலபொக்கம் மேய்ய இயலொது இயலபொக்கதளத 
பயனபடுததுகி்றது.

தரவு அணுகல அதிக சேரதளத எடுததுக் 
மகொள்கி்றது.

DBMS உைன ஒபபிடும் சபொது 
சவகமொனது.

தி்றவு சகொலகள் மற்றும் 
குறியீடுகள்

பயனபடுததபபைவிலளல உ்றவுநிளலளய 
உருவொக்குவதற்குப 
பயனபடுகி்றது.

பரிவரததளன  
சமலொண்ளம

தி்றளமயற்்றது, பிளழகளளக் 
மகொண்ைது பொதுகொபபற்்றது.

தி்றளமயொனது மற்றும் 
பொதுகொபபொனது.

பரவல தகவலதளம் ஒததுளழக்கொது ஒததுளழக்கும்

எடுததுக்கொட்டு Dbase, FoxPro. SQL server, Oracle, mysql, 
MariaDB, SQLite.

 தரவுததள இயலபொக்கம் முதலில ைொக்ைர எட்கர எப கொட் ( Dr. Edgar F Codd) எனபவரொல  RDBMS-
ன உட்பகுதியொக முன மமொழியபபட்ைது, இது தரவு மிளகளமளயக் குள்றக்கி்றது மற்றும் தரவு நிளலபபொட்ளை 

அதிகபபடுகி்றது. இநத விதிகசள E F Codd விதிகள் எனபபடும்.
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உறைவு நி்ல்ளின வ்்்ள்11.8

தரவுததளததில பயனபடும் உ்றவுநிளலகளின 

வளககள்.

1. ஒனறுைன ஒனறு உ்றவுநிளல (One-to-One 
Relationship)

2. ஒனறுைன பல உ்றவுநிளல (One-to-Many 
Relationship)

3. பலவற்றுைன ஒனறு  உ்றவுநிளல (Many-to-
One Relationship)

4. பலவற்றுைன பல உ்றவுநிளல (Many-to-
Many Relationship)

1.  ஒனறு்டன ஒனறு உறைவுநி்ல

 இநத உ்றவுநிளலயில, ஒரு மபொருள் சவறு 

ஒரு மபொருளுைன மட்டுசம மதொைரபு 

மகொண்டிருக்கும். ஒரு அட்ைவளையின ஒரு பதிவு 

மற்ம்றொரு அட்ைவளையின ஒரு பதிவுைன மட்டுசம 

இளைக்கபபட்டிருக்கும். எடுததுக்கொட்டு ஒரு 

மொைவனுக்கு ஒரு சதரமவண் மட்டுசம இருக்க 

முடியும்.

ஒனறுைன ஒனறு உ்றவுநிளல

பைம் 11.8

Student Exam No

Jayapandiyan

Tamilselvi

Sarojini

1001

1002

1003

2.  ஒனறு்டன பல உறைவுநி்ல 

 இநத உ்றவுநிளலயில ஒரு மபொருள் சவறு 

பல மபொருள்களுைன மதொைரபு மகொண்டிருக்கும். 

அட்ைவளை A-வின ஒரு பதிவு அட்ைவளை B 
யின பல பதிவுகளுைன மதொைரபு 

மகொண்டிருக்கலொம். ஆனொல அட்ைவளை Bயின 

ஒரு பதிவு  அட்ைவளை A-வின ஒரு பதிவுைன 

மட்டுசம மதொைரபு மகொண்டிருக்க முடியும்.  

எடுததுக்கொட்டு: ஒரு துள்ற பல ஊழியரகளளக் 

மகொண்டுள்ளது.

ஒனறுைன பல 

உ்றவுநிளல பைம் 11.9

Department

Staff

Computer

Tamil

Maths

Gajalakshmi

Bindhu

Radha

Ramesh

Malaiarasu

3. பலவறறு்டன ஒனறு  உறைவுநி்ல

 இநத உ்றவுநிளலயில பல மபொருள்கள் 

சவறு ஒசரமயொரு மபொருள்களுைன மட்டுசம 

மதொைரபு மகொண்டிருக்கும்.

எடுததுக்கொட்டு: ஒரு துள்றயில சவளல மேய்யும் 

ஊழியரகளின எண்ணிக்ளகயில, ஊழியரகள் 

அட்ைவளையின பல பதிவுகள் துள்ற 

அட்ைவளையின ஒரு பதிவுைன மட்டுசம மதொைரபு 

படுததபபட்டிருக்கும்.
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பலவற்றுைன ஒனறு  

உ்றவுநிளல பைம் 11.10

Staff Department

Computer

Maths

Suganya

Bala

Valarmathi

4.  பலவறறு்டன பல உறைவுநி்ல

 இநத உ்றவுநிளலயில ஒரு அட்ைவளையில 

உள்ள பல பதிவுகள் மற்ம்றொரு அட்ைவளையில 

உள்ள பல பதிவுகளுைன மதொைரபு மகொண்டிருக்கும்.    

எடுத்துக்்ொட்டு .1. நு்ரமவொர ெறறும் வி்ல 
மபொருள்
 நுகரசவொர பல விளலபமபொருள்களள 

வொங்குகி்றொர மற்றும் விளலபமபொருள்கள் பல 

நுகரசவொரொல வொங்கபபைலொம். 

எடுத்துக்்ொட்டு  2  ெொைவர்ள் ெறறும் 
பொ்டப்பிரிவு்ள்
 ஒரு மொைவன பல பிரிவுகளில பதியலொம் 

மற்றும் ஒரு பொைபபிரிவு பல மொைவரகளளக் 

ம க ொ ண் டி ரு க் க ல ொ ம் . 

எடுத்துக்்ொட்டு 3: புத்த்ங்ள் ெறறும் 
ெொைவன.
 நூலகததில உள்ள பல புததகங்கள் பல 

மொைவரகளுக்கு வழங்கபபடும்.

பலவற்றுைன பல 

உ்றவுநிளல பைம் 11.11

Book Student

C++ Kalaivani

Manjula

Sridevi

SQL

python

 உ்றவுநிளல மொதிரி, 
எட்கரஃபிரொங்க் கொட் ( Edgar 
Frank  Codd) (உ்றவுநிளல 
மொதிரியின தநளத) எனபவரொல 
கண்டுபிடிக்கபபட்ைது. இது 
தரவின மபொது மொதிரி ஆக உள்ளது. இது 
கிரிஸசைட் மற்றும் ஹக் ைொரமவன மற்றும் 
பலரொல சமம்படுததபபட்ைது.

உங்ளுக்குத் மதரியுெொ

DBMS- ல் உறைவுநி்ல 
இயற்ணிதம்

11.9

உறைவுநி்ல இயற்ணிதம் எனறைொல் எனன?

 உ்றவுநிளல  இயற்கணிதம் முதலில எட்கர 

எப கொட் எனபவரொல  IBMல உருவொக்கபபட்ைது. 

இது உ்றவுநிளல தரவுததளங்களில சேமிக்கபபட்ை 

தரளவ மொதிரியொக்கம் மேய்யவும் அதில 

வினவலகளள வளரயறுக்கவும் பயனபடுகி்றது. 

உ்றவுநிளல இயற்கணிதம், மேயலமுள்ற 

வினவலமமொழி என அளழக்கபபடுகி்றது. இது 

SQLளயப பயனபடுததி தரவுததள 

அட்ைவளைகளில வினவலகளளக் மகொடுக்கவும் 

பயனபடுகி்றது.

 உ்றவுநிளல இயற்கணிதச் மேயற்பொடுகள் 

விளைளயப மபறுவதற்கொக ஒரு உ்றவுநிளலயில 

(அட்ைவளை) தற்சுழற்சி முள்றயில 

மேய்யபபடுகின்றன. இநத மேயற்பொடுகளின விளை 

ஒனறு அலலது அதற்கு சமற்பட்ை உள்ளீடு 

உ்றவுகளொல ஏற்படுததபபட்ை ஒரு புதிய  உ்றவொகும்.

 உ்றவுநிளல இயற்கணிதம் பலசவறு 

மதொகுதிகளொகப பிரிக்கபபட்டுள்ளது.

ஒரும உ்றவுநிளலச் மேயற்பொடுகள்

SELECT ( symbol : σ)

PROJECT ( symbol : ∏)

 Set சதற்்றததில இருநது உ்றவுநிளல 

இயற்கணித மேயற்பொடுகள்

• ஒட்டுதல (∪)
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• மவட்டுதல (∩)

• சவறுபொடு (−)

• கொரடீசியன மபருக்கல  (X)

SELECT (symbol : σ)

 மபொதுவடிவம் σc ( R ): எனபது உ்றவுநிளல மற்றும் அதனுளைய பண்புக்கூறுகளின நிபநதளன  C 

 இநத  select  மேயற்பொடு ஒரு நிபநதளனயின அடிபபளையில துளைத மதொகுதிளய  tuples களுைன 

சதரநமதடுக்க உதவுகி்றது. நிபநதளனகளள திருபதிபடுததொத tuples களள Select  வடிகட்டுகி்றது.

STUDENT

Studno Name Course Year

cs1 Kannan Big Data II

cs2 Gowri Shankar R language I

cs3 Lenin Big Data I

cs4 Padmaja Python Programming I

அட்ைவளை  11.1

σcourse = “Big Data” (STUDENT )

Studno Name Course Year

cs1 Kannan Big Data II

cs3 Lenin Big Data I

PROJECT (symbol : Π)

 இநத PROJECT மேயற்பொடு குறிபபிைபபட்டுள்ள உள்ளீடு மதொைரபுகளின பண்புக்கூறுகளள 

நீக்குகி்றது. இநத மேயற்பொடு கிைக்ளக துளைத மதொகுதியின ஒபபீடுகளள வளரயறுக்கி்றது.

எடுததுக்கொட்டு 1  அட்ைவளை 11.1ஐ பயனபடுததி

Πcourse (STUDENT)

Result

Course

Big Data

R language

Python Programming
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 விளையில ேகல வரிளேகள் நீக்கபபட்டுள்ளன.
குறிப்பு

எடுத்துக்்ொட்டு  2  ( அட்்டவ்ை 11.1 )

Πstudno, course (STUDENT)

விளை

Studno Course

cs1 Big Data

cs2 R language

cs3 Big Data

cs4 Python Programming

ஒட்டுதல் (Symbol :∪)

 இது  A அலலது  B அட்ைவளையில உள்ள அளனதது tuples-களளயும் உள்ளைக்கியது. இது 

ேகலகளளயும் நீக்குகி்றது. மதொகுதி A ஒட்டுதல மதொகுதி B எனபது  A ∪ B

எடுத்துக்்ொட்டு 3 ( அட்்டவ்ை  11.1ஐ பயனபடுத்தி )

பினவரும் அட்ைவளைளய சேொக்குக.

Table A Table B

Studno Name Studno Name

cs1 Kannan cs1 Kannan

cs3 Lenin cs2 GowriShankarn

cs4 Padmaja cs3 Lenin

அட்ைவளை 11.2

விளை

Table A ∪ B

Studno Name

cs1 Kannan

cs2 GowriShankar

cs3 Lenin

cs4 Padmaja

மவறுபொடு  ( Symbol : - )
 இது A மற்றும் B அட்ைவளைகளள ஒபபிட்டு A அட்ைவளையில உள்ள சவறுபட்ை tuples களள 

மட்டும் தருகி்றது. B அட்ைவளைளயத தவிரக்கி்றது. A பண்புக்கூறின மபயர B பண்புக்கூறின மபயசரொடு 

மபொருநத சவண்டும்.
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எடுததுக்கொட்டு 4 (அட்ைவளை  11.2 ஐ பயனபடுததி)

விளை

Table A − B

cs4 Padmaja

மவட்டு (symbol : ∩)   A ∩ B

 இது A மற்றும் B அட்ைவளைகளில மபொதுவொக உள்ள அளனதது tuplesகளளயும் உள்ளைக்கியது.

எடுததுக்கொட்டு 5 (அட்ைவளை 11.2ஐ பயனபடுததி)

A ∩ B

cs1 Kannan

cs3 Lenin

்ொரடீசியன மபருக்்ல்  (Symbol : X )

 இரண்டு மதொைரபுகளள சேரக்க குறுக்குப மபருக்கல வழிவகுக்கி்றது. இதன விளை இரண்டு 

மதொைரபுகளின இளைபளபக் மகொண்டுள்ளது.

 A x B எனபது A times B, இங்கு A மதொைரபுகள் மற்றும் B மதொைரபுகள்  எனபன சவறுபட்ை 

பண்புக்கூறுகளொகும். இநத வளக மேயற்பொடுகள் இரண்டு மதொைரபுகளிலிருநது மேடுக்ளககளள ஒனறு 

சேரக்க பயனபடுகி்றது.
Table A

Table A = 3
Table B = 2
Table A x B = 3 x 2 = 6

கொரடீசியன மபருக்கல பைம் 
11.12

S

R

1
2
3

S

S

S

R

R

R

1
1
2
2
3
3

Table B Table A x Table B

Table A Table B

studno name studno subject

cs1 Kannan cs28 Big Data 

cs2 Gowri Shankar cs62 R language

cs4 Padmaja cs25 python programming

அட்ைவளை 11.3
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்ொரடீசியன மபருக்்ல் : Table A x Table B

studno name course subject

cs1 Kannan cs28 Big Data 

cs1 Kannan cs62 R language

cs1 Kannan cs25 python rogramming

cs2 Gowri Shankar cs28 Big Data 

cs2 Gowri Shankar cs62 R language

cs2 Gowri Shankar cs25 python programming

cs4 Padmaja cs28 Big Data 

cs4 Padmaja cs62 R language

cs4 Padmaja cs25 python programming

• DBMS எனபது பதிவுகளள மகொண்டிருக்கும் கணிபமபொறிதழுவிய ஒரு அளமபபொகும்.

• தரவு எனபது மேயலபடுததபபைொத தரவுகளொகும். இது எநத ஒரு எழுதது, உளர, வொரதளத 
அலலது எண்ைொகசவொ இருக்கலொம்.

• தகவல எனபது மேயற்படுததபபட்ை, ஒருங்கிளைக்கபபட்ை வடிவூட்ைபபட்ை தரவுகளொகும். 

• mysql, oracle, sql server, ibm db2  ஆகியளவ RDBMSக்கொன எடுததுக்கொட்டுகளொகும்.  
• தரவுததளததில உள்ள தரவின ேகசல மிளகளம எனபபடும்.

• தரவு நிளலததனளம எனபது தரவுததளததில அளனதது இைங்களிலும் ஒதத மதிபபுளைய 
தரவுகளொகும்.

• தரவு நிளலபபொடு எனபது அனுமதியற்்ற பயனரகளிைம் இருநது பொதுகொபபு வழங்குகி்றது.

• அட்ைவளை எனபது ஒரு மதொைரபு (relation) எனபபடும்.

• ஒரு வரிளே எனபது tuple எனறு அளழக்கபபடுகி்றது. 
• ஒரு மேடுவரிளே எனபது பண்புக்கூறு எனபபடும்.

• படிநிளல, உ்றவுநிளல, வளலயளமபபு, ER மற்றும் மபொருள் மொதிரி சபொன்றளவ தரவு 
மொதிரியின வளககள் ஆகும்.

• படிநிளல மொதிரி ஒனறு ஒனறு உ்றவுநிளலளயக் மகொண்ை மரக்கிளள சபொன்ற கட்ைளமபபு  
உளையது. இது மபற்ச்றொர குழநளத உ்றவுநிளல எனவும் அளழக்கபபடுகி்றது. 

• உ்றவுநிளல மொதிரி இது தரளவ மதொைரபுகள் அலலது அட்ைவளைகளொக குறிபபிடுகி்றது.

• வளலயளமபபு மொதிரி- இது படிநிளல மொதிரி சபொன்றதொகும். ஆனொல இது ஒனறுக்கு 
சமற்பட்ை மபற்ச்றொளர மகொண்டிருக்க அனுமதிக்கி்றது.

• ER- மபொருள்கள், பண்புக்கூறுகள் மற்றும் மதொைரபுகளளக் மகொண்ை உயரநிளல தரவு 
மொதிரி ஆகும்.

• மபொருள் மொதிரி- தரளவ மபொருள்கள், இனக்குழுக்கள் மற்றும் மரபுரிம மொகச் சேமிக்கி்றது. 

• இயலபொக்கம்- தரவு மிளகளமக் குள்றக்கி்றது மற்றும் தரவு நிளலபபொட்ளை அதிகரிக்கி்றது. 

நி்னவில் ம்ொள்்
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• பலசவறு வளகயொன உ்றவுநிளலகள்

• ஒனறு ஒனறு – ஒரு மொைவனுக்கு ஒரு சதரமவண் மட்டுசம இருக்க முடியும்.

• ஒனறு பல- ஒரு துள்றயில பல ஊழியரகள் இருக்கலொம்.

• பல ஒனறு- பல ஊழியரகள் ஒசர துள்றயில பணி மேய்யலொம். 

• பல பல – நூலகததில பல புததகங்கள் பல மொைவரகளுக்கு வழங்கமுடியும். 

• தரவுததள இயலபொக்கம் Dr.Edgar F Codd  எனபவரொல முனமமொழியபபட்ைது.

• உ்றவுநிளல இயற்கணிதம் மேயலமுள்ற வினவல மமொழி என அளழக்கபபடுகி்றது. இது 
SQLளயப பயனபடுததி தரவுததள அட்ைவளைகளில வினவலகளளக் மகொடுக்கவும் 
பயனபடுகி்றது.

நி்னவில் ம்ொள்்

ெதிப்பீடு

பகுதி-அ  

ேரியொன வி்்ட்ய மதர்நமதடுத்து எழுது் (1 ெதிப்மபண)

1. DBMS-ன விரிவொக்கம்?

(அ) DataBase Management Symbol (ஆ) Database Managing System

(இ) DataBase Management System (ஈ) DataBasic Management System 

2  ஒரு அட்ைவளை எனபது   

(அ) வரிளே (tuple) (ஆ) பண்புக்கூறுகள் (attribute)

(இ) உ்றவுகள் (relation) (ஈ) அளமபபு (entity)

3  எநத தரவுததள மொதிரி மபற்ச்றொர குழநளத உ்றவுநிளலளய குறிபபிடுகி்றது?

(அ) உ்றவுநிளல (ஆ) வளலயளமபபு

(இ) படிநிளல   (ஈ) மபொருள்

4  உ்றவுநிளல தரவுததள மொதிரி முதலில யொரொல முனமமொழியபபட்ைது?

(அ) E F Codd (ஆ) E E Codd

(இ) E F Cadd (ஈ) E F Codder

5  படிநிளல மொதிரி எநத வளக உ்றவுநிளலளய குறிபபிடுகி்றது?

(அ) ஒனறு ஒனறு   (ஆ) ஒனறு பல  

(இ) பல ஒனறு  (ஈ) பல பல

6. உ்றவுநிளல தரவுததளததின தநளத எனறு அளழக்கபபடுபவர யொர?

(அ) Chris Date (ஆ) Hugh Darween

(இ) Edgar Frank Codd (ஈ) Edgar Frank Cadd
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7. பினவருவனவற்றுள் எது RDBMS?

(அ) Dbase b) Foxpro 

(இ) Microsoft Access (ஈ) SQLite

8  SELECT கூற்றுக்கு பயனபடும் சினனம் எது?

(அ)  σ (ஆ)  Π (இ)  X (ஈ)  Ω

9  ஒரு tuple எனபது

(அ) table (ஆ) row

(இ) attribute (ஈ) field

10. ER மொதிரிளய உருவொக்கியவர யொர?

(அ) Chen (ஆ) EF Codd

(இ) Chend (ஈ) Chand

பகுதி-ஆ

அ்னத்து வினொக்்ளுக்கும் வி்்டயளி (2 ெதிப்மபண)

11. தரவுததளததிற்கொன சில எடுததுக்கொட்டுகளளக் குறிபபிடுக.

12. RDBMS-ன சில எடுததுக்கொட்டுகளளப பட்டியலிடுக.

13. தரவு நிளலத தனளம என்றொல எனன?

14. படிநிளல மற்றும் வளலயளமபபு தரவு மொதிரிக்கும் இளைசய உள்ள சவறுபொடு எனன?

15.  இயலபொக்கம் என்றொல எனன?
பகுதி-இ

அ்னத்து வினொக்்ளுக்கும் வி்்டயளி (3 ெதிப்மபண)

16. Select மற்றும் Project மேயற்பொடுகளின சவறுபொடுகள் யொளவ?

17. DBAவின பணி எனன?

18. கொரடீசியன மபருக்களல மபொறுததமொன எடுததுக்கொட்டுைன விளக்குக. 

19. மபொருள் மொதிரிளய எடுததுக்கொட்டுைன விளக்குக.

20. RDBMS-ன பலசவறு வளகயொன பயனரகளளப பற்றி குறிபபு வளரக.
பகுதி ஈ

அ்னத்து வினொக்்ளுக்கும் வி்்டயளி (5 ெதிப்மபண)

21. தரவு மொதிரியின பலசவறு வளககளள விளக்குக.

22. உ்றவுநிளலயின வளககளள விவரி.

23. DBMS மற்றும் RDBMS சவறுபடுததுக.

24. ஒட்டுதல, மவட்டுதல, சவறுபொடு மற்றும் கொரடீசியன மபருக்கல சபொன்றவற்ள்ற மபொருததமொன 

எடுததுக்கொட்டுைன விளக்குக.

25. DBMS ன பண்பியலபுகளள விளக்குக
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கறறலின் மொககங்கள் 

 இநதப் போடப்பகுதிதயக கற்றபின் மைோைெர் அறிநது வகோளெது:

• SQL வினெல் வமைோழியின் வசயலோகக தி்றன்.

• SQL-ன் கூறுகள.

• புலஙகள மைறறும் பதிவுகத்ள குறிப்பிட்டு ஒரு அட்டெதைதய உருெோககுதல்.

• ஒரு அட்டெதையில் பதிவுகத்ள ் சர்ததல், ் மைம்படுததுதல் (புதுப்பிததல்) மைறறும் நீககுதல் ் போன்்ற 

பல்்ெறு தகயோளுததல வசயறபடுததுதல்.

• பல்்ெறு நிபநததனகத்ளயும் அெறத்ற அட்டெதைகளில் பயன்படுததும் ெழிமுத்றகத்ளயும் 

வதரிநது வகோளளுதல்.

• பல்்ெறு உட்பிரிவுகத்ளப் பயன்படுததுெதன் மூலம் அட்டெதையில் வினெல்கத்ள உருெோககுதல்.

• ஏறகன்ெ உள்ள அட்டெதையின் கட்டதமைப்தப மைோறறியதமைகக.

• ஒரு அட்டெதை மைறறும் பதிவுகத்ள நீககுெதறகோன கட்டத்ளகத்ளயும், வசயல்படுததப்பட்ட 

கட்டத்ளகத்ள திரும்ப வபறும் கட்டத்ளகள பறறி அறிநது  வகோளளுதல்.

SQL அறிமுகம்12.1

 வினெல் அதமைப்பு வமைோழி (Structured Query Language) என்பது  தரவு   த்ளஙகத்ள 

அணுகுதலுககும், தகயோளுதலுககும்  பயன்படுததப்படும் ஒரு வினெல் வமைோழியோகும். SQL  பயனருககு 

தரவுத்ளஙகத்ள உருெோககுதல், திரும்ப எடுததல், மைோறறி அதமைததல் மைறறும் தகெல்கத்ள பரிமைோற்றம் 

வசயதல் ்போன்்ற வசயறபோடுகத்ள வசயறபடுதத அனுமைதிககின்்றது. உ்றவுநிதல தரவுத்ள ்மைலோணதமை 

அதமைப்பில் (Relational DataBase Management System) உள்ள தரவுகத்ள நிர்ெகிப்பதறகும், 

அணுகுெதறகும் ெடிெதமைககப்பட்ட ஒரு வமைோழியோகும்.

 SQL பல பதிப்புகள வகோணடது. SQL-ன் அசல் பதிப்பு  IBMன் ஆயவு தமையததில் உருெோககப்பட்டது. 

்மைலும், இது  1970 வதோடககததில் Sequel என்று அதழககப்பட்டது. பின்னர்,  SQL என மைோற்றப்பட்டது. 
American National Standard Institute (அவமைரிகக ்தசிய தரநிதல நிறுெனம்) நிறுெனததோல் 1986-ல் 

வெளியிடப்பட்ட  SQL தரநிதல, 1992ல் புதுப்பிககப்பட்டு,  SQLன் அணதமை பதிப்பு 2008 ல் வெளியிடப்பட்டு, 
SQL 2008 என வபயரிடப்பட்டுள்ளது.

IV பா்டம் 12

விைவல் அலேப்பு சோழி (SQL)
அைகு
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SQL ன் தற்போததய அணதமைகோல பதிப்பு, 2008 ஆம் ஆணடு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பு

உறவுநிலை தரவுதள மேைாணலே அலேப்பில் SQL -ன் பங்கு12.2

 RDBMS என்பதன் விரிெோககம் Relational DataBase Management System என்பதோகும். Oracle, 
MySQL, MS SQL Server, IBM DB2 மைறறும் தமைக்ரோ சோப்ட் Access ்போன்்றதெ உ்றவுநிதல தரவுத்ள 

்மைலோணதமை அதமைப்பதறகோன RDBMS வமைன்வபோருள வதோகுப்புக்ளோகும். அதததகய தரவுதத்ளஙகளுடன் 

வதோடர்புக வகோணடு தரவுகத்ள தகயோ்ள SQL வமைோழி பயன்படுகின்்றது.

  வபோதுெோக, தரவுததளம் என்பது வதோடர்புதடய தரவுகத்ள வகோணட அட்டெதையின்  வதோகுப்தபக 

வகோணட ஒரு க்ளஞ்சியம் எனப்படும். பி்ற பயன்போடுகள பயன்படுததும் ெதகயில் இெறத்ற வினெல்கள 

வகோணடு வசயறபடுததி வகோள்ளலோம். தரவுதத்ள ்மைலோணதமை அதமைப்பு தரவுத்ளததத உருெோககுதல், 

நிர்ெகிககும் தி்றன் மைறறும் தரவுதத்ள பணிதத்ளததிதன பயன்படுததும் தி்றன் ்போன்்றெறத்ற 

ஆதரிககி்றது. RDBMS என்பது வதோடர்புதடய தரவு கூறுகத்ள இதைககும் ெரிதச அடிப்பதடயிலோன 

அட்டெதை ெடிெதமைப்தபக வகோணட ஒரு ெதக தரவுதத்ள ்மைலோணதமை அதமைப்போகும். ்மைலும்,  Create, 
Read, Update மைறறும் Delete வசயறபோடுகத்ள ஒட்டுவமைோததமைோக CRUD எனப்படும்.

 RDBMS-ல்  உள்ள தரவுகள, தரவுதத்ள வபோருட்க்ளோக அட்டவலைகளில் (Tables) ் சமிககப்படும். 

ஒரு அட்டெதை என்பது வதோடர்புதடய தரவுப் பதிவுகளின் வதோகுப்போகும், அட்டெதை ெரிதசகள மைறறும் 

வெடுெரிதசகத்ள வகோணடிருககும்.

 ஒரு அட்டெதையின் வெடுெரிதச புைம் (field) என்று குறிப்பிடப்படுகி்றது, இது ஒவவெோரு பதிவின் 

்ததெயோன தகெல்கத்ள பரோமைரிககும் ெதகயில் ெடிெதமைககப்பட்டுள்ளது. ஒரு அட்டெதையின் 

வெடுெரிதசதய ஒரு குறிப்பிட்ட புலததின் வதோடர்புதடய அதனதது தகெல்கத்ளயும் வகோணடிருககும். ஒரு 

மைோைெர் அட்டெதையில் புலஙகள AdmNo, studName, studAge, studclass, place ஆகிய புலஙகத்ளக  

வகோணடிருககலோம்.

 ஒரு அட்டெதையில் உள்ள வதோடர்புதடய புலஙகள அல்லது வெடுெரிதசகளின் வதோகுப்தபக 

வகோணட ஒரு ெரிதச, பதிவு (Record) எனப்படும். ஒரு பதிவு என்பது மைோைெர் அட்டெதையில் உள்ள ஒரு 

குறிப்பிட்ட மைோைெரின் விெரஙகத்ள வகோணடிருககும் ஒரு ெரிதசயோகும்.

SQL-ன் செயைாகக திறன்கள்12.3

 SQLன் பல்மவறு செயைாகக திறன்கள் :

1. தரவு வலரயலற சோழி (DDL-Data Definiton Language)  : SQL DDL-அட்டெதைகத்ள 

(Relational) உ்றவுநிதல திட்டஙகத்ள (கட்டதமைப்பு) ெதரயறுததல், நீககுதல், மைோறறியதமைததல் 

மைறறும் குறிப்புகத்ள உருெோககததிறகு ்ததெயோன கட்டத்ளகத்ள ெழஙகும் ஒரு ெதரயத்ற 

வமைோழியோகும்.

2. தரலவ லகயாளுதல் சோழி  (DML-Data Manipulation Language)  : SQL DML தரவுதத்ளஙகளில் 

ெரிதசகத்ள (tuples)-ஐ ்சர்ககவும், நீககவும், மைோற்றவும் கட்டத்ளகத்ள உள்ளடககியது.

3. உடசபாதிககப்பட்ட தரவுக லகயாளுதல் சோழி (EDML-Embedded Data Manipulation  
Language) : SQLன் உட்வபோதிநத ெடிெம், உயர்நிதல நிரலோகக வமைோழிகளில் பயன்படுததப்படுகி்றது.
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4. View வலரயலற : SQL அட்டெதைதய போர்தெயிடுெதறகோன View கட்டத்ளகத்ளக 

வ க ோ ண டு ள ்ள து .  

5. அங்கீகாரம் : SQL  உ்றவுநிதலககோன அணுகல் உரிதமைகளுககோன கட்டத்ளகத்ளயும், 

அட்டெதைகத்ள போர்தெயிடுதலுககோன கட்டத்ளகத்ளயும் வகோணடுள்ளது.

6. ஒருலேப்பாடு : SQL நிபநததனதய பயன்படுததி ஒருதமைப்போட்தட சரிபோர்ததலுககு படிெஙகத்ள 

ெழஙகுகி்றது.

7. பரிவரததலை கடடுப்பாடு  : ்கோப்பு பரிமைோற்றஙகளுககோன கட்டத்ளகள மைறறும் பரிெர்தததன 

வசயலோககததின் கட்டுப்போட்தடயும் SQL வகோணடுள்ளது.

  SQL(Structured Query Language)-வினெல் அதமைப்பு வமைோழி 

தரவுதத்ளஙகத்ள அணுகுதலுககோன வமைோழி எனில், MySQL 
என்பது SQL Server, Oracle, Informix, Postgres, etc. ்போன்று ஒரு தரவுதத்ள ்மைலோணதமை 

அதமைப்போகும். MySQL ஒரு உ்றவுநிதல தரவுதத்ள ்மைலோணதமை அதமைப்பு (RDBMS).

உங்களுககுத சதரியுோ

MYSQL- நிறுவுதல் இலைப்பு 1-ல் காணக

ஒரு தரவுததளதலத உருவாககுதல்12.4

1. ஒரு தரவுதத்ளததத உருெோகக, பின்ெரும் கட்டத்ளதய தூணடுகுறியில் உளளிடவும்:

 CREATE  DATABASE database_name;

 தரவுதத்ளததின் வபயர்

 (எடுததுககோட்டோக) அட்டெதைகத்ள ்சமிதது தெகக ஒரு தரவுதத்ளததத உருெோகக:

 CREATE  DATABASE stud;

2. தரவுதத்ளததுடன் வசயலோற்ற, பின்ெரும் கட்டத்ளதய உளளிடவும்.

 USE DATABASE;

 எடுததுககோட்டோக, உருெோககப்பட்ட stud என்்ற தரவுதத்ளததத பயன்படுதத 

வகோடுகக ்ெணடிய கட்டத்ள

 USE  stud;

 WAMP என்பதன் விரிெோககம்  “Windows, Apache, MySQL 
மைறறும் PHP”. WAMP  எனப்படும் வசோல்லோனது விண்டோஸ், 

அப்போச்சி, MySQL, PHP என்்ற வசோறகளின் முதல் எழுததுககத்ள எடுதது உருெோககப்பட்ட சுருககப் 

வபயர் ஆகும். இதைய ெ்ளர்ச்சிககும், உட்பு்ற ்சோததனககும் இது பயன்படுததப்படுகி்றது. 
இதையத்ள ்ெரதல ்சதெகளுககு பயன்படுததிக வகோள்ளலோம்.

உங்களுககுத சதரியுோ

SQL-ன் கூறுகள்12.5

SQL- கட்டலளகள் ஐந்து சபாதுப்பிரிவுகளாக பிரிககப்படடுள்ளது:
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DML - தரவு லகயாளுதல் சோழி

DDL - தரவு வலரயலற சோழி

DCL - தரவு கடடுப்பாடடு சோழி

TCL - பரிவரததலை கடடுப்பாடடு சோழி

DQL - தரவு விைவல் சோழி

12.5.1  தரவு வலரயலற சோழி

 தரவு வலரயலற சோழி (DDL) தரவுதத்ள அதமைப்பு அல்லது திட்ட ெடிெதமைப்பிதன 

ெதரயறுககும் SQL கூறறுகத்ள வகோணடிருககும். இது தரவுதத்ள திட்ட ெடிெதமைப்பின் வி்ளககஙகளுடன் 

வசயல்படுகி்றது. ்மைலும், தரவுதத்ளஙகளில் உள்ள தரவுதத்ள உறுப்புகளில் கட்டதமைப்தப 

உருெோககுெதறகும், மைோறறியதமைப்பதறகும் பயன்படுகி்றது.

 DDL தரவுதத்ள அதமைப்பு ் சமிப்பு ெடிெதமைப்தபயும், அணுகல் முத்றகத்ளயும் குறிப்பிடப் பயன்படும் 

ெதரயத்றகத்ள ெழஙகுகி்றது.

ஒரு DDL கீழககாணும் செயல்பாடுகலள செயல்படுததுகிறது :

1. தரவு உருப்படி, பிரிவு, பதிவு மைறறும் தரவுதத்ள ்கோப்பு ்போன்்ற தரவு பிரிவு ெதககத்ள அதடயோ்ளம் 

கோை ்ெணடும்.

2. ஒவவெோரு தரவு உருப்படி, பதிவு, ்கோப்பு மைறறும் தரவுதத்ள ெதககளுககு ஒரு தனிததன்தமையோன 

வபயதர வகோடுககி்றது.

3. இது சரியோன தரவு ெதகதய குறிப்பிட ்ெணடும்.

4. இது தரவு உருப்படியின் அ்ளதெ ெதரயறுகக ்ெணடும்.

5. ஒரு தரவு உருப்படி பயன்படுததககூடிய மைதிப்புகளின் ெரம்தப இது ெதரயறுககலோம். 

6. அஙகீகரிககப்படோத தரவு பதிவுகத்ள தடுப்பதறகோன தனியுரிதமைதய குறிப்பிடலோம்.

தரவு வலரயலற சோழியின் கீழவரும் SQL கட்டலளகள் பின்வருோறு:

CREATE தரவுதத்ளததில் அட்டெதைகத்ள உருெோகக

ALTER தரவுதத்ளததின் ெடிெதமைப்தப மைோறறியதமைகக

DROP தரவுதத்ளததில் உள்ள அட்டெதைகத்ள நீகக

TRUNCATE
ஒரு அட்டெதையில் உள்ள அதனதது பதிவுகத்ளயும் அழிககும். ்மைலும், 
அெறறுகவகன ஒதுககப்பட்ட இடதததயும் விடுவிககும்.
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12.5.2  தரவு லகயாளுதல் சோழி
 தரவு தகயோளுதல் வமைோழி (DML) என்பது ஒரு தரவுதத்ளததில் உள்ள தரவுகத்ள ்சர்ததல், 

அழிததல் மைறறும் மைோறறியதமைப்பதறகோக பயன்படும் ஒரு கணிப்வபோறி நிரலோககு வமைோழியோகும். SQL-ல் 

தரவு தகயோளுதல் வமைோழி தரவுதத்ள அட்டெதையில் ் சமிதது தெககப்பட்டுள்ள தரவுகத்ள மைோறறியதமைகக 

பயன்படும் SQL தரவு மைோறறு கூறறுகத்ள வகோணடிருககும்.

  தரவுதத்ள திட்ட ெடிெதமைப்பின்படி, தரவுதத்ளம் உருெோககிய பின்னர், DML ல் குறிப்பிட்டுள்ள 

வசயல்முத்றகளின் வதோகுப்தப பயன்படுததி தரவுகத்ள தகயோ்ளலோம்.

தரவுகலள லகயாளுதல் என்பது,
• தரவுதத்ளததில் புதிய தகெதல ்சர்ததல்

• தரவுதத்ளததில் ்சமிதது தெககப்பட்டுள்ள தகெல்கத்ள திரும்ப வபறுதல்.

• தரவுதத்ளததிலிருநது ்ெணடோத தகெல்கத்ள நீககுதல். 

• தரவுதத்ளததில் ்சமிதது தெககப்பட்டுள்ள தரவுகத்ள மைோறறி அதமைததல்.

DML (தரவு லகயாளுதல் சோழி) அடிப்பல்டயில் இரணடு வலகப்படும்:

செயல்முலறயு்டைாை DML – ்ததெப்படும் தரதெயும், அததன வபறும் ெழிமுத்றயும் பயனரோல் 

குறிப்பிடப்பட ்ெணடும்.

செயல்முலற அல்ைாத DML - பயனர் ்ததெப்படும் தரதெ மைட்டும் குறிப்பிட்டோல் ்போதுமைோனது 

அததன வப்ற ்ததெயோன ெழி முத்றதய குறிப்பிடத ்ததெயில்தல.

SQL-லில் உள்ள தரவு லகயாளுதல் சோழியின் கட்டலளகள்:

INSERT ஒரு அட்டெதையில் தரவுகத்ள நுதழததல்.

UPDATE அட்டெதையில் ஏறகன்ெ உள்ள தரவுகத்ள புதுப்பிததல்.

DELETE
அட்டெதையில் உள்ள அதனதது பதிவுகத்ளயும் நீககும். ஆனோல் அெறறிறகு 
ஒதுககப்பட்ட நிதனெக பகுதிதய விடுவிககோது.

12.5.3  தரவு கடடுப்பாடடு சோழி

 ஒரு தரவு கட்டுப்போடு வமைோழி என்பது தரவுதத்ளததில் ்சமிதது தெககப்பட்டுள்ள தரவுகளின் 

அணுகுததல கட்டுப்படுததும் ஒரு நிரலோகக வமைோழியோகும். இது தரவுதத்ளததத அணுகுெதறகோன 

சி்றப்புரிதமைதய கட்டுப்படுததுகி்றது (அஙகீகோரம்). இதததகய சி்றப்புரிதமைகள ெரிதசதவதோடர்கத்ள 

உருெோககல், அட்டெதைகத்ள போர்தெயிடுதல் ்போன்்ற அதனதது தரவுதத்ள வசயல்போடுகத்ள 

வசயல்படுததுெததக குறிககும்.

SQL-லில் உள்ள தரவு கடடுப்பாடடு சோழியின் கட்டலளகள்:

GRANT
ஒரு குறிப்பிட்ட பணிதய வசயய ஒன்று அல்லது அதறகு ்மைறபட்ட பயனர்களுககு 
அனுமைதி ெழஙகும்.

REVOKE Grant கட்டத்ளயினோல் தரப்பட்டட அணுகல் அனுமைதி திரும்பப் வப்றப்படும்.
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12.5.4   பரிவரததலைககாை  கடடுப்பாடடு சோழி

 தரவுததளததில் உள்ள பரிவரததலைகலள (TCL) நிர்ெகிகக பரிெர்தததன கட்டுப்போட்டு 

வமைோழி பயன்படுகி்றது. DML கூறறுகளின் மூலம் அட்டெதையில் உள்ள தரவுகளுககு வசயயப்படும் 

மைோற்றஙகத்ள நிர்ெகிகக அதெ பயன்படுததப்படுகின்்றன.

SQL – லில் உள்ள பரிவரததலை கடடுப்பாடடு சோழியின் கட்டலளகள்:

Commit தரவுதத்ள பரிெர்தததனதய நிரநதரமைோக ்சமிகும்.

Roll back ஒரு தரவுதத்ளததத முநததய commit  நிதலெதர மீட்வடடுககும்.

Save point Rollback வசயெதறகு ஏதுெோக தரவுதத்ள பரிெர்தததனதய தறகோலிமைோக ்சமிககும்.

12.5.5  தரவு விைவல் சோழி

 தரவு வினெல் வமைோழி ஒரு தரவுதத்ளததில் உள்ள தரவுகத்ள வினவுதலுககும், மீட்வடடுப்பதறகோன 

கட்டத்ளகத்ள வகோணடுள்ளது. தரவு வினெல் வமைோழியில் உள்ள  அதததகய ஒரு SQL கட்டத்ள SELECT 
ஆகும்.

Select : அட்டெதையிலுள்ள பதிவுகத்ள வெளிககோட்டும்.

தரவு வலககள்12.6

 தரவுதத்ளததில் தரவுகள, அெறறில் இருததி தெககப்படும் மைதிப்புகளின் அடிப்பதடயில் 

்சமிககப்படும். இது தரவின் தரவு ெதகயோக அதடயோ்ளப் படுததப்படுகி்றது (அல்லது) ஒவவெோரு புலமும் 

ஒரு தரவு ெதகதயச் ்சர்நததோக இருககலோம். வகோடுககப்பட்ட புலததில் உள்ள அதனதது மைதிப்புகத்ளயும் 

ஒ்ர ெதகயோக இருகக ்ெணடும். 

 SQL ன் ANSI தரநிதல உதர மைறறும் எண தரவு ெதககத்ள மைட்டு்மை அஙகீகரிககி்றது. ஆனோல் 

சில தனியோர் நிரல்கள ்ததி மைறறும் ்ெரம் ்போன்்ற தரவு ெதககத்ள பயன்படுததுகின்்றன. ANSI தரவு 

ெதககள கீ்ழ அட்டெதை 12.1-ல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

தரவு வலக விளககம்

char 
(Character)

நிதலயோன அகலம் வகோணட சர மைதிப்பு. இநத ெதகயின் மைதிப்பு ஒறத்ற ் மைறவகோள 

குறிகளுககுள தரப்படும். (எ.கோ.) Anu’s என்பது 'Anu"S'  என்று குறிப்பிடப்படும்.

varchar
மைோறும் அகலம் வகோணட  குறியுரு சரம். இது char தரவு ெதகதய ்போன்று 

இருநதோலும் தரவின் அ்ளவிற்கறப பதியும் அ்ளவு மைோறும்.
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dec 
(Decimal)

15.12,0.123 ்போன்்ற பின்ன எணகத்ள இது குறிககும். இஙகு அ்ளவுககோன 

வசயலுருபு இரணடு பகுதிகத்ள வகோணடுள்ளது. துல்லியம் மைறறும் அ்ளவு்கோல். 

அ்ளவு வசயலுருபுவில் ெரும் துல்லியம் எதததன இலகக எண என்பததயும், அ்ளவு 

்கோல் தசமைபுளளிககு ெலப்பககம் அதிகபட்சமைோக எதததன இலககஙகள இடம் 

வப்ற ்ெணடும் என்பதத குறிககம். size(5,2) என்பதில் துல்லியம் 5 ஆகவும் மைறறும் 

அ்ளவு்கோல் 2 எனவும் எடுததுக வகோளளும்.   அ்ளவுக்கோல் துல்லியததத விட 

அதிகமைோக இருககக கூடோது.

numeric
இது decimal தரவு ெதக ்போன்்்ற இருககும். ஆனோல் இலககஙகளின் 

எணணிகதக துல்லிய வசயலுருபுதெக கோட்டிலும் அதிகமைோக இருததல் கூடோது.

int 

(Integer)
இது தசமைபுளளி இல்லோத ஒரு முழு எணதைக குறிககும். இது size அ்ளபுரு 

பயன்படுததோது.

smallint
இது integer ெதகதய ்போன்று கோைப்பட்டோலும் வகோடோநிதல அ்ளவு integer ஐ  

விட சிறியதோக இருககும். 

float
இது பதின்மை எண அதமைப்பில் ஒரு மிததெப் புளளி எணதை 10ன் அடுககுகளில் 

வகோணடிருககும். ்மைலும், அதிகபட்சமைோக துல்லியம் 64 இலககஙகள ெதர 

ெதரயறுககப்படலோம். 

real
இது float ெதகதயப் ்போன்்றது. இருப்பினும், size வசயலுருதப பயன்படுததிக 

வகோள்ளோது. அதிகபட்சம், துல்லியம் 64 இலககஙகள ெதரயறுககப்படலோம். 

double
இது real ெதகதயப் ்போன்்றது. ஆனோல் துல்லியம் 64 இலககஙகளுககு 

கூடுதலோக இருககலோம்.

அட்டெதை 12.1

SQL கட்டலளகளும் அதன் செயல்பாடுகளும்12.7

 தரவுகத்ள ்சமிதது தெகக ஒ்ர ெழி அட்டெதை என்பதோல், அதனதது தகெல்களும் 

அட்டெதை ெடிவில் ஒருஙகிதைககப்பட ்ெணடும். SQL தரவுதத்ளததுடன் வசயலோறறுெதறகோன 

முன்ெதரயறுககப்பட்ட கட்டத்ளகளின் வதோகுதிதய ெழஙகுகி்றது.

சிறப்புச் 
சொறகள்   இதெ SQL ல் சி்றப்பு வபோருத்ளக வகோணட கட்டத்ளக்ளோக அறியப்படுகி்றது.

கட்டலளகள்
கூறறுகள என அறியப்படும் இதெ பயனரோல் தரவுதத்ளததிறக வகோடுககப்படும் 
அறிவுறுததல்கத்ளக குறிககும். 

Clauses
இதெச் சி்றப்புச் வசோல்லுடன் வதோடஙகி, சி்றப்புச் வசோல்தலயும், வசயலுருதபயும் 
வகோணடிருககும். 

செயலுருபுகள் இதெ clause ஐ நித்றவுப் வப்ற வசயய வகோடுககப்படும் மைதிப்புகத்ள குறிககும்.
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12.7.1  DDL கட்டலளகள்

CREATE TABLE கட்டலளகள்

 CREATE TABLE கட்டத்ளதய பயன்படுததி ஒரு அட்டெதைதய உருெோககலோம். ஒரு 

அட்டெதைதய உருெோககும் ்போது, அதன் வெடுெரிதசகளுககு வபயரிட்டு, தரவு ெதககத்ளயும், 

அ்ளவிதனயும் குறிப்பிட ்ெணடும். ஒவவெோரு அட்டெதையும் குத்றநத பட்சம் ஒரு வெடுெரிதசதய 

வகோணடிருகக ்ெணடும். CREATE TABLE  கட்டத்ளயின் வதோடரியல்.

CREATE TABLE <table-name>
(<column name><data type>[<size>]
(<column name><data type>[<size>]……
);

 ்மைறகணட வதோடரியதலப் பயன்படுததி, ஒரு ெகுப்பில் பயிலும் மைோைெர்களின் விெரஙகத்ள ஒரு 

தரவுதத்ளததில் ்சமிககலோம். இதறகு முதலில் ெோம் ஒரு அட்டெதைதய உருெோகக ்ெணடும். ஒரு 

மைோைெர் குறிதத அட்டெதையில் மைோைெர் வதோடர்போன விெரஙக்ளோக ்சர்கதக எண (Admission 
number)- இதத சுருககி Admno என்றும், மைோைெரின் வபயர் (Name), போலினம் (gender), ெயது (Age) 
்போன்்றதெ எடுததுகவகோள்ளலோம். Admno, Name, Gender, Age மைறறும் Place  என்்ற புலஙகத்ள 

வகோணடுள்ள ஒரு அட்டெதைதய ெோம் உருெோககலோம்.

SQL கட்டலள பின்வருோறு இருககும்:

CREATE TABLE Student

 (Admno    integer,
  Name  char(20),
  Gender  char(1),
  Age      integer,
  Place char(10),
  );

 ்மை்ல உள்ளது, எநத கட்டுப்போடுகளும் இல்லோத ஒரு எளிய அட்டெதை அதமைப்போகும். ஒரு 

அட்டெதையில் அதமைநதிருககும் புலஙகளுககோன தரவுகத்ள சில கட்டுப்போடுகத்ள ஏறபடுததி 

கட்டுப்படுததலோம். இது தரவுதத்ளததிலுள்ள தரவுகளின் துல்லியததன்தமை மைறறும் ெம்பகததன்தமைதய 

உறுதி வசயகி்றது. கட்டுப்போடுகள வெடுெரிதச அல்லது அட்டெதை அ்ளவிலோனதோக இருககககூடும்.

கட்டுப்போடுகள என்பது ஒரு புலம் அல்லது புலஙகளின் வதோகுதிககு 

பயன்படுததககூடிய நிபநததனதய குறிககும்.

குறிப்பு

செடுவரிலெ கடடுப்பாடு
தனிப்பட்ட வெடுெரிதசககு மைட்டு்மை வெடுெரிதச கட்டுப்போட்தட 
பயன்படுதத முடியும்.

அட்டவலை கடடுப்பாடு 
அட்டெதை கட்டுப்போடு ஒன்று அல்லது அதறகு ்மைறபட்ட 
வெடுெரிதசகளுககு பயன்படுதத முடியும்.
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கட்டுப்போட்டுடன் உருெோககப்பட்ட ஒரு அட்டெதையின் வதோடரியல் கீ்ழ வகோடுககப்பட்டுள்ளது. 

CREATE TABLE <table-name>

(<column name><data type>[<size>]<column constraint>,
(<column name><data type>[<size>]<column constraint>……
<table constraint>(<column name>,[<column name>….])…..
);

 “NOT NULL” வெடுெரிதச கட்டுப்போட்டுடன் கூடிய மைோைெர் அட்டெதை கீ்ழ தரப்பட்டுள்ளது. 

இநத கட்டுப்போடு ஒரு புலம் எப்வபோழுதும் ஒரு மைதிப்தபக வகோணடிருகக ் ெணடும் என்பதத அறிவுறுததுகி்றது. 

CREATE TABLE Student
(
Admno integer    NOT NULL PRIMARY KEY, → Primary Key constraint
Name char(20) NOT NULL,
Gender char(1),
Age integer,
Place char(10),
);

 ்மைறகணட கட்டத்ள அதமைப்தப பயன்படுததி உருெோககப்பட்ட student  என்்ற அட்டெதையில் 

integer ெதகதய சோர்நத Admno என்்ற புலமும், char  ெதகதய சோர்நத Name என்்ற புலமும், NOT NULL 

என்்ற கட்டுப்போட்டுடன் ெதரயறுககப்பட்டுள்ளது. இதன் வபோருள என்னவெனில், அநத இரணடு புலஙகளும் 

கட்டோயமைோக மைதிப்புகத்ள வகோணடிருகக ்ெணடும். Gender, Age மைறறும் Place என்்ற புலஙகளுககு எநத 

வித கட்டுப்போடுகளும் இல்தல.

12.7.2 கடடுப்பாடுகளின் வலககள்

 கட்டுப்போடுகள தரவுதத்ள ஒருஙகிதைப்தப உறுதி வசயெதோல், அெறத்ற தரவுதத்ள ஒருஙகிதைப்பு 

கட்டுப்போடுகள எனவும் அதழககலோம். கட்டுப்போடுகள பல ெதகப்படும். அதெ

Primary Key கட்டுப்போடு

Default கட்டுப்போடு

Check கட்டுப்போடு

Unique கட்டுப்போடு

கட்டுப்போடு

12.7.2.1  Unique கடடுப்பாடு

 இநத கட்டுப்போடு குறிப்பிட்ட வெடுெரிதசகளில் எநத இரு ெரிதசகளும் ஒ்ர மைதிப்தப 

வகோணடிருககோது என்பதத உறுதி வசயகி்றது. உதோரைததிறகு, student அட்டெதையில் Admno என்்ற 

புலததிறகு UNIQUE கட்டுப்போட்தட பயன்படுததி, ஒ்ர ் சர்கதக எண இரு மைோைெர்களுககு தரப்படோததத 

உறுதி வசயது வகோள்ளலோம். இநத கட்டுப்போட்தட கீழககணடெோறு பயன்படுததிக வகோள்ளலோம்:
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CREATE TABLE Student

(
Admno integer NOT NULL UNIQUE, → Unique constraint
Name char (20) NOT NULL,
Gender char (1),
Age integer,
Place char (10),
);

 UNIQUE கட்டுப்போட்தட  NOT NULL என்று அறிவிககப்பட்ட புலஙகளுககு மைட்டு்மை பயன்படுதத 

முடியும்.

 ஒரு தனிப்பட்ட புலததிறகு இரு கட்டுப்போடுகத்ள பயன்படுததினோல் அப்புலம் பல கட்டுப்போடுகத்ளக 

வகோணட புலம் என அதழககலோம். ்மைறகணட கட்டதை அதமைப்பில், NOT NULL மைறறும் UNIQUE 
எனும் பல கட்டுப்போடுகள எனும் பல கட்டுப்போடுகள Admno என்்ற ஒரு தனிதத புலததில் 

பயன்படுததப்பட்டுள்ளது. கட்டுப்போடுகள இதடவெளிக வகோணடு பிரிககப்பட்டு புல ெதரயறுப்பின் இறுதியில் 

கோறபுளளி ்சர்ககப்படுகி்றது. Admno என்்ற புலததிறகு இநத இரணடு கட்டுப்போடுகத்ள ்சர்ப்பதோல், இநத 

புலம் ஏ்தனும் சில மைதிப்புகத்ளக வகோணடிருகக ் ெணடும் அ்த சமையம் இரட்தடயோன மைதிப்புகள இருததல் 

கூடோது.

12.7.2.2 Primary Key கடடுப்பாடு

 தரவுதத்ளததிலுள்ள ஒரு பதிதெ தனிததன்தமை்யோடு அதடயோ்ளம் கோட்ட ஒரு புலததிதன primary 
key என்்ற கட்டுப்போட்டுடன் அறிவிகக ்ெணடும். இது unique கட்டுப்போட்டிதன ்போன்்்ற கோைப்பட்டோலும் 

அட்டெதையின் ஒரு புலததத மைட்டு்மை primary key ஆக குறிப்பிட முடியும். primary key கட்டுப்போடு 

வெறறு (NULL) மைதிப்புகத்ள அனுமைதிககோது என்பதோல், primary key என்்ற கட்டுப்போட்டுடன் 

அறிவிககப்படும் புலம், NOT NULL என்்ற கட்டுப்போட்தடயும் வகோணடிருகக ்ெணடும்.

மைோைெர் அட்டெதையில் primary key கட்டுப்போட்தட பயன்படுததுததல வி்ளககும் எடுததுககோட்டு:

CREATE TABLE Student

(
Admno integer    NOT NULL PRIMARY KEY, → Primary Key constraint
Name char(20) NOT NULL,
Gender char(1),
Age integer,
Place char(10),
);

 ்மைறகணட எடுததுககோட்டில், Admno என்்ற புலம் primary key என்று ெதரயறுககப்பட்டுள்ளதோல், 

ஒரு பதிதெ தனிததன்தமை்யோடு அதடயோ்ளம் கோட்ட முடிகி்றது. ்மைலும் NOT NULL என்றும் 

ெதரயறுககப்பட்டுள்ளதோல், இநத புலததின் மைதிப்பு கோலியோக இருககக கூடோது.

12.7.2.3  DEFAULT கடடுப்பாடு

 DEFAULT கட்டுப்போடு ஒரு புலததில் முன்னியல்பு மைதிப்புகத்ள இருததி தெகக பயன்படுகி்றது.  
DEFAULT கட்டுப்போட்தட வகோணட குறிப்பிட்ட புலததிறகு மைதிப்பு வகோடுககோவிடில், தோனோக்ெ முன்னியல்பு 
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மைதிப்பு அநத புலததில் இருததப்பட்டு விடும்.  மைோைெர் அட்டெதையில் Default கட்டுப்போடு பயன்படுததுததல 

வி்ளககும் எடுததுககோட்டு:

CREATE TABLE Student
(
Admno integer    NOT NULL  PRIMARY KEY,
Name char(20) NOT NULL,
Gender char(1),
Age integer  DEFAULT “17”, → Default Constraint
Place char(10),
);

 ்மைறகணட எடுததுககோட்டில், “Age” என்்ற புலததிறகு 17 என்று முன்னியல்பு மைதிப்பு 

வகோடுககப்பட்டுள்ளதோல், அநத புலததில் பயனரோல் எநத மைதிப்பும் உளளிடப்படவில்தல எனில்,  “Age” என்்ற 

புலம் தோனோக்ெ 17 என்்ற மைதிப்தப எடுததுக வகோளளும்.

12.7.2.4 Check கடடுப்பாடு

 இநதக கட்டுப்போடு ஒரு புலததிறகோன மைதிப்பின் ெரம்தப நிர்ையிகக உதவுகி்றது. CHECK 
கட்டுப்போட்தட ஒரு வெடுெரிதசககு ெதரயறுததோல், அப்புலததில் ெதரயறுககப்பட்ட மைதிப்புகத்ள மைட்டு்மை 

உளளிட அனுமைதிககும்.

 மைோைெர் அட்டெதையில் CHECK  கட்டுப்போட்தட பயன்படுததுததல வி்ளககும் எடுததுககோட்டு

CREATE TABLE Student
(
Admno integer    NOT NULL PRIMARY KEY
Name char(20) NOT NULL,
Gender char(1),
Age integer (CHECK Age <=19), → Check Constraint
Place char(10),
);

 ்மைறகணட எடுததுககோட்டில், Age என்்ற புலததில் CHECK கட்டுப்போட்தட பயன்படுததி, Age என்்ற 

புலததிறகு உளளிடும் மைதிப்பு 19ககு குத்றெோக்ெோ அல்லது சம்மைோக்ெோ இருகக ்ெணடும் என 

ெதரயறுககப்படுகி்றது.

CHECK கட்டுப்போடு ஒப்பீட்டு மைறறும் தருகக வசயறகுறிகத்ள நிபநததனதய 

ெதரயறுகக பயன்படுததிக வகோள்ளலோம். 

குறிப்பு

12.7.2.5 அட்டவலை கடடுப்பாடு

 ஒரு அட்டெதையில் உள்ள புலஙகளின் குழுவிறகு கட்டுப்போட்தடப் பயன்படுததினோல், அததன 

அட்டெதைக கட்டுப்போடு என்கி்்றோம். வபோதுெோக, அட்டெதை கட்டுப்போடு அட்டெதை ெதரயறுப்பின் 

இறுதியில் குறிப்பிடப்படும். Admno, Firstname, Lastname, Gender, Age, Place என்்ற புலஙகத்ள வகோணட 

student 1 என்்ற ஒரு புதிய அட்டெதைதய எடுததுக வகோள்ெோம்.
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CREATE TABLE Student1
(
Admno integer NOT NULL,
Firstname char(20),
Lastname char(20),
Gender char(1),
Age integer,
Place char(10),
PRIMARY KEY (Firstname, Lastname) → Table constraint
);

 ்மைறகணட எடுததுககோட்டில், primary key என்று ெதரயறுககப்பட்டுள்ள Firstname, Lastname 
என்்ற இருபுலஙகள, அட்டெதை கட்டுப்போடுதடயதோக அதமைநதுள்ளன.

12.7.3 DML கட்டலளகள்
 ஒரு அட்டெதையின் திட்டதமைப்பு (அல்லது) ெடிெதமைப்பு உருெோககப்பட்டவுடன், அதில் தரவுகத்ள 

்சர்ககலோம். அட்டெதையில் ெரிதசகத்ள ்சர்ததல், நீககுதல், புதுப்பிததல் ்போன்்ற வசயறபோடுகளுககு 
DML கட்டத்ளகள பயன்படுகி்றது.

12.7.3.1  INSERT  கட்டலள
 INSERT கட்டத்ள தரவுதத்ளததில் புதிய தரதெ ்சர்ப்பதறகும், அல்லது ஒரு அட்டெதையில் 

புதிய பதிவுகத்ள ்சர்ப்பதறகு  உதவுகி்றது. இநத கட்டத்ளதய எவெோறு பயன்படுததுெது என்பது கீ்ழ 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது:

INSERT INTO <table-name> [column-list] VALUES (values);

INSERT INTO Student (Admno, Name, Gender, Age, Place)

VALUES (100, ‘Ashish’, ‘M’, 17, ‘Chennai’);

INSERT INTO Student (Admno, Name, Gender, Age, Place)

VALUES (101, ‘Adarsh’, ‘M’, 18, ‘Delhi’);

அட்டவலையில் இரு புதிய பதிவுகள் மெரககப்படடுள்ளலத கீழகாைைாம்:

Admno Name Gender Age Placee
100 Ashish M 17 Chennai
101 Adarsh M 18 Delhi

 மைதிப்புகளின் ெரிதசமுத்ற CREATE TABLE கட்டத்ளயில் உள்ள வெடுெரிதசயின் ெரிதச 

முத்றயுடன் வபோருநதி இருகக ் ெணடும். அதனதது வெடுெரிதசகளுககும் தரவு ் சர்ககபட ் ெணடுமைோயின், 

வெடுெரிதச வபயர்கத்ளக குறிப்பிடுெது கட்டோயமில்தல. மைோைெர் அட்டெதையில் தரவுகத்ள பின்ெரும் 

கட்டத்ளயின் மூலமும் உளளிடலோம்.

INSERT INTO Student VALUES ( 102, ‘Akshith’, ‘M’, 17, ‘Bangalore’);

102 Akshith M 17 Bangalore

்மைறகணட கட்டத்ள மைோைெர் அட்டெதையில் ஒரு பதிதெ ்சர்ககி்றது.

 ஒரு பதிவினுதடய சில வெடுெரிதசகளுககு மைட்டும் தரதெ ்சர்கக, வெடுெரிதசயின் வபயதரயும், 

அதறகோன தரதெயும் கீழககணடெோறு தரலோம்.
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INSERT INTO Student(Admno, Name, Place) VALUES (103, ‘Ayush’, ‘Delhi’);

103 Ayush M 18 Delhi

 ்மைறகணட கட்டத்ள பின்ெரும் பதிவிதன  Gender  என்்ற புலததிறகு முன்னியல்பு மைதிப்போன ‘M’  
என்றும், Age என்்ற புலததிறகு முன்னியல்பு மைதிப்போன 18 என்றும் ்சர்ககும்.

INSERT INTO Student (Admno, Name, Place) VALUES (104, ‘Abinandh’, ‘Chennai’);

104 Abinandh M 18 Chennai

மைோைெர் அட்டெதை பின்ெரும் தரதெக வகோணடிருககும்:

Admno Name Gender Age Place

100 Ashish M 17 Chennai
101 Adarsh M 18 Delhi
102 Akshith M 17 Bangalore
103 Ayush M 18 Delhi
104 Abinandh M 18 Chennai

 INSERT கட்டத்ளயில் வகோடுககப்படோத புலஙகள, முன்னியல்பு மைதிப்புகள அதறகு 

ெதரயறுககப்பட்டிருநதோல் அெறத்ற எடுததுக வகோளளும், இல்தல்யல் NULL மைதிப்தப இருததிக 

வகோளளும்.

உங்களுககுத சதரியுோ?
INSERT கட்டத்ளயில், விடுப்பட்ட புலஙகள ெதரயறுககப்பட்ட முன்னியல்பு மைதிப்தப்யோ 

அல்லது NULL மைதிப்தப்யோ வகோணடிருககும்.

12.7.3.2 DELETE கட்டலள

 DELETE கட்டத்ள அட்டெதையிலிருநது ஒன்று அல்லது அதறகு ்மைறபட்ட பதிவுகத்ள 

நீககுகி்றது.  இது தனிப்பட்ட புலததத மைட்டும் நீககோமைல், ெரிதச முழுெததயும் நீககுெதோல், புலததிறகோன 

வசயலுருபு ்ததெயில்தல.

 DELETE கட்டத்ளயின் பயன்போடு பின்ெருமைோறு :

DELETE  FROM table-name WHERE condition;

 உதோரைததிறகு, 104 என்்ற ்சர்கதக எண வகோணட பதிதெ நீககுெதறகோன கட்டத்ள 

பின்ெருமைோறு:

DELETE FROM Student WHERE Admno=104;

104 Abinandh M 18 Chennai

 ்மைறகணட பதிவு மைோைெர் அட்டெதையிலிருநது நீககப்படும்.

 அட்டெதையில் உள்ள அதனதது ெரிதசகத்ளயும் நீகக, பயன்படும் கட்டத்ள :

DELETE *  FROM Student;
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 இப்வபோழுது அட்டெதை வெறுதமையோக கோைப்படும்.  DROP கட்டத்ளதய (12.7.4.3 பகுதியில் 

போர்ககலோம்) பயன்படுததி. இநத அட்டெதைதய முழுெதுமைோக அழிகக முடியும்.

12.7.3.3 UPDATE கட்டலள

 ஒரு தரவுதத்ளததில் உள்ள சில அல்லது அதனதது தரவு மைதிப்புகத்ளயும் UPDATE கட்டத்ள 

புதுப்பிததல் வசயயும்(புதுப்பிககும்). அது அட்டெதையில் உள்ள ஒன்று அல்லது அதறகு ்மைறபட்ட 

பதிவுகத்ளயும் புதுப்பிகக முடியும். UPDATE கட்டத்ள, WHERE  clause ஐ பயன்படுததி மைோற்றப்பட ் ெணடிய 

ெரிதசகத்ளயும், SET சி்றப்புச் வசோல்தலப் பயன்படுததி புதிய தரதெயும் குறிப்பிடுகி்றது. UPDATE 
கட்டத்ளதய பின்ெருமைோறு பயன்படுததலோம்:

 UPDATE <table-name> SET column-name = value, column-name = value,… WHERE 
condition;

உதோரைததிறகு, பின்ெரும் புலஙகத்ள புதுப்பிகக:

UPDATE Student SET Age = 20 WHERE Place = “Bangalore”;

்மைறகணட கட்டத்ள  “Bangalore” என்்ற இடததில் இருககும் மைோைெர்களுதடய ெயதத 20 என மைோறறி 

அதமைககும். புதுப்பிககப்பட்ட அட்டெதை பின்ெருமைோறு:

Admno Name Gender Age Place

100 Ashish M 17 Chennai

101 Adarsh M 18 Delhi

102 Akshith M 20 Bangalore

103 Ayush M 18 Delhi

 ஒன்றுககு ்மைறபட்ட புலஙகத்ள புதுப்பிகக,  SET clause பயன்படுததி அெறறிறகோன மைதிப்புகத்ள 

கோறபுளளியோல் பிரிதது குறிப்பிடலோம். உதோரைததிறகு, ஒரு மைோைெர் அட்டெதையில், பல்்ெறு 

புலஙகத்ள புதுப்பிததலுககோன கட்டத்ள பின்ெருமைோறு :

UPDATE Student SET Age=18, Place = ‘Chennai’ WHERE Admno = 102;

102 Akshith M 18 Chennai

்மைறகணட கட்டத்ள கீழககணட முத்றயில் பதிதெ மைோறறி அதமைககி்றது.

Admno Name Gender Age Place

100 Ashish M 17 Chennai

101 Adarsh M 18 Delhi

102 Akshith M 18 Chennai

103 Ayush M 18 Delhi
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12.7.4  சிை கூடுதல்  DDL  கட்டலளகள்
12.7.4.1 ALTER கட்டலள

 ALTER கட்டத்ளதயப் பயன்படுததி அட்டெதை ெடிெதமைப்பில் வெடுெரிதசதய ்சர்ததல், 

ஏறகன்ெ இருககும் புலததிறகு மைறு வபயரிடல், எநத ஒரு வெடுெரிதசயின் தரவு ெதகதய்யோ அல்லது 

அ்ளவிதன்யோ மைோறறி அதமைததல் வெடுெரிதசதய அட்டெதையிலிருநது நீககுதல் ் போன்்ற மைோற்றஙகத்ள 

வசயயலோம். அது கீழககோணும் முத்றயில் பயன்படுததப்படுகி்றது:

ALTER TABLE <table-name> ADD <column-name><data type><size>;

மைோைெர் அட்டெதையில் ‘char’ என்்ற தரவுெதக சோர்நத  “address” என்்ற வெடுெரிதசதய ்சர்கக, 

கட்டத்ளயதமைப்பு

ALTER TABLE Student ADD Address char;

அட்டெதையில் ஏறகன்ெ இருககும் வெடுெரிதசதய மைோறறியதமைகக, ALTER TABLE கட்டத்ள 

MODIFY  clause உடன் பயன்படுததப்படுகி்றது.

ALTER <table-name> MODIFY<column-name><data type><size>;

ALTER TABLE Student MODIFY Address char (25);

 ்மைறகணட கட்டத்ள மைோைெர் அட்டெதையில் உள்ள address வெடுெரிதச இப்வபோழுது 25 
எழுததுககள ெதர ்தககி தெததுக வகோளளும் ெதகயில் மைோறறி அதமைககும்.

ALTER கட்டத்ள கீழககோணும் முத்றயில் ஏறகன்ெ உள்ள வெடுெரிதசககு மைறுவபயரிட பயன்படுகி்றது:

ALTER <table-name> RENAME  old-column-name TO new-column-name;

உதோரைததிறகு, address என்்ற வபயதரக வகோணட வெடுெரிதசககு city  என்று மைறுவபயரிட உதவும் 

கட்டத்ள :

ALTER TABLE Student RENAME Address TO City;

 ஒரு வெடுெரிதச அல்லது அதனதது வெடுெரிதசகத்ளயும் நீகக, ALTER கட்டத்ளதயப் 

பயன்படுததலோம். உதோரைததிறகு, ALTER TABLE-ன் DROP COLUMN ஐ பயன்படுததி, குறிப்பிட்ட 

வெடுெரிதசதய நீககலோம். கட்டத்ள:

ALTER <table-name> DROP COLUMN <column-name>;

மைோைெர் அட்டெதையில் city  என்்ற வெடுெரிதசதய நீகக, பயன்படும் கட்டத்ள:

ALTER TABLE Student DROP COLUMN City;

12.7.4.2  TRUNCATE கட்டலள

 TRUNCATE கட்டத்ள அட்டெதையிலுள்ள அதனதது ெரிதசகத்ளயும் நீககப் பயன்படுகி்றது. 

அட்டெதையின் ெடிெதமைப்பு மைோ்றோமைல், ஒதுககீடு வசயயப்பட்ட இடம் விடுவிககப்படும்  TRUNCATE 
கட்டத்ளயின் வதோடரியல்

TRUNCATE TABLE table-name;
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உதோரைததிறகு, மைோைெர் அட்டெதையில் உள்ள அதனதது பதிவுகத்ளயும், அட்டெதைதயயும் 

நீககுெதறகோன கட்டத்ள :

TRUNCATE TABLE Student;

மைோைெர் அட்டெதை நீககப்பட்டு, நிதனெகப்பகுதி விடுவிககப்படுகி்றது.

12.7.4.3 DROP TABLE கட்டலள
 DROP TABLE கட்டத்ள  தரவுதத்ளததிலிருநது ஒரு அட்டெதைதய நீககப் பயன்படுகி்றது. ஒரு 

அட்டெதைதய DROP வசயதோல், அட்டெதையில் உள்ள அதனதது ெரிதசகளும் நீககப்பட்டு, 

அட்டெதையின் ெடிெதமைப்பு தரவுதத்ளததிலிருநது நீககப்படும். அட்டெதைதய DROP வசயத பின்பு, 

அததன திரும்ப வப்ற இயலோது. ஆதலோல், DROP TABLE  கட்டத்ளதய பயன்படுததும் ்போது 

எச்சரிகதகயோக இருததல் ்ெணடும். ஒரு அட்டெதைதய DROP  வசயய ்ெணடுவமைனில், அது கோலி 

அட்டெதையோக இருகக ்ெணடும். அட்டெதையின் அதனதது ெரிதசகத்ளயும் DELETE கட்டத்ள 

வகோணடு நீககப்பட்டிருகக ்ெணடும். 

அதனதது ெரிதசகத்ளயும் நீகக, ்ததெயோன கட்டத்ள: 

DELETE * FROM Student;

அதனதது ெரிதசகளும் நீககப்பட்டப் பின்பு, கீழககோணும் முத்றயில் DROP TABLE  கட்டத்ளதய 

பயன்படுததி அட்டெதைதய நீககலோம்.

DROP TABLE table-name;

உதோரைததிறகு மைோைெர் அட்டெதைதய நீகக:

DROP TABLE Student;

DELETE, TRUNCATE AND DROP கூறறு:

DELETE

DELETE  கட்டத்ள WHERE clause-ல் வகோடுககப்பட்டிருககும் நிபநததனயின் 
அடிப்பதடயில், அட்டெதையின் குறிப்பிட்ட ெரிதசகத்ள மைட்டும் நீககும் அல்லது 
எநத வித நிபநததனயும் வகோடுககப்படவில்தலவயனில், அட்டெதையின் 
அதனதது ெரிதசகத்ளயும் நீககி விடும். ஆனோல் அட்டெதைகவகன ஒதுககப்பட்ட 
இடததத விடுவிககோது.  

TRUNCATE
TRUNCATE  கட்டத்ள அட்டெதையின் அதனதது ெரிதசகத்ளயும் நீககி, 
ெடிெதமைப்தப மைோற்றோமைல், அட்டெதைகவகன ஒதுககீடு வசயயப்பட்ட இடததத 
விடுவிககும்.

DROP

DROP கட்டத்ள தரவுதத்ளததிலிருநது ஒரு உறுப்தப நீகக பயன்படுகி்றது. ஒரு 
அட்டெதைதய DROP வசயதோல், அட்டெதையில் உள்ள அதனதது ெரிதசகளும் 
நீககப்பட்டு, அட்டெதையின் ெடிெதமைப்பு தரவுதத்ளததிலிருநது நீககப்படும். ஒரு 
அட்டெதைதய DROP வசயதுவிட்ட பின்பு, அததன திரும்பப் வப்ற இயலோது.  

12.7.5  DQL கட்டலள – SELECT கட்டலள

 SQL-ல் வசயலோறறும் ்போது, வினெல்கத்ள உருெோககுெதும், தரதெ மீட்வடடுப்பதும் மிக 

முககியமைோன பணிகளில் ஒன்்றோகும். ஒரு வினெல் என்பது தரவுதத்ள அட்டெதையிலிருநது ெோம் விரும்பும் 

தீர்தெ வப்ற வகோடுககப்படும் கட்டத்ளயோகும்.  SQL SELECT கட்டத்ள, தரவுதத்ள அட்டெதையில் உள்ள 
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தரவிதன வினெலோக்ெோ அல்லது மீட்வடடுகக்ெோ பயன்படும் கட்டத்ளயோகும். இது ஒன்று அல்லது 

அதறகு ் மைறபட்ட அட்டெதைகளிலிருநது பதிவுகளின் துதைக கூறுகத்ள மீட்வடடுககப் பயன்படுகி்றது. 
SELECT கட்டத்ளதய பல ெடிெஙகளில் பயன்படுததலோம்.

SELECT கட்டத்ளயின் வதோடரியல்  :

SELECT <column-list>FROM<table-name>;

• table-name என்பது தகெல் வப்றப்பட்ட அட்டெதையின் வபயர்.

• Column-list  என்பது தரவு வப்றப்பட்ட ஒன்று அல்லது அதறகு ்மைறபட்ட வெடுெரிதசகத்ள 

உள்ளடககியது.

 உதோரைமைோக மைோைெர் அட்டெதையில் இருநது ்சர்கதக எண மைறறும் மைோைெர்களின் வபயதர 

மைட்டு்மை போர்கக, கட்டத்ள பின்ெருமைோறு வகோடுககப்பட்டுள்ளது:

ோைவர அட்டவலை பின்வரும் தரலவக சகாணடிருந்தால்:

Admno Name Gender Age Place

100 Ashish M 17 Chennai

101 Adarsh M 18 Delhi

102 Akshith M 17 Bangalore

103 Ayush M 18 Delhi

104 Abinandh M 18 Chennai

105 Revathi F 19 Chennai

106 Devika F 19 Bangalore

107 Hema F 17 Chennai

SELECT  Admno, Name FROM Student;

்மைறகணட SELECT கட்டத்ள பின்ெரும் தகெதல வெளிககோட்டும்:

Admno Name
100 Ashish
101 Adarsh
102 Akshith
103 Ayush
104 Abinandh
105 Revathi
106 Devika
107 Hema

 அட்டெதையின் அதனதது புலஙகத்ளயும், ெரிதசகத்ளயும் போர்கக, SELECT  கட்டத்ள இவெோறு 

அதமையும்.

 SELECT * FROM STUDENT;
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12.7.5.1  சிறப்புச் சொல் DISTINCT

 DISTINCT சி்றப்புச் வசோல்லுடன் SELECT கட்டத்ளதயப் பயன்படுததி ஒரு அட்டெதையில் 

இரட்டிப்பு ெரிதசகத்ள உருெோகோமைல் தடுககலோம். இது தரவு இரட்டிதததலத தவிர்ககின்்றது. 

உதோரைததிறகு,

SELECT * DISTINCT  place FROM student; என்்ற கட்டத்ள பின்ெரும் தரதெ வெளிககோட்டும்:

SELECT * FROM Student;

Place

Chennai

Bangalore

Delhi

 ்மைறகணட வெளியீட்டில், place  என்னும் புலததில் இரட்டிப்பு ெரிதசகள இல்லோதததக கோைலோம்.  
DISTINCT என்்ற சி்றப்புச் வசோல்தல பயன்படுததும் ்போது  NULL மைதிப்புகள அதிக எணணிகதகயில் 

இருப்பினும், ஒ்ர ஒரு NULL மைதிப்பு மைட்டு்மை திருப்பி அனுப்பப்படும்.

12.7.5.2  சிறப்புச் சொல் ALL

 ALL  என்்ற சி்றப்புச் வசோல் இரட்டிப்பு ெரிதசகத்ளயும் இருததி தெககி்றது. அது இரட்டிப்பு பதிவுகத்ள 

கருததில் வகோள்ளோது, அட்டெதையின் ஒவவெோரு ெரிதசதயயும் வெளிககோட்டும்.

SELECT ALL Place FROM Student;

 ்மைறகணட கட்டத்ள அட்டெதையில் உள்ள ஒவவெோரு ெரிதசயிலும் உள்ள place என்்ற புலததின் 

அதனதது மைதிப்புகத்ளயும்(இரட்டிப்புப் பதிவுகத்ளயும் உள்ளடககி) வெளிககோட்டும்.

Place

Chennai

Delhi

Bangalore

Delhi

Chennai

Chennai

Bangalore

Chennai

 SELECT கட்டத்ளயிலுள்ள WHERE clause, விரும்பிய தீர்தெ வபறுெதறகோன விதிமுத்றகத்ள 

குறிப்பிடுகி்றது. WHERE clause யுடனோன  SELECT கட்டத்ளயின் வபோது ெடிெம்:

SELECT <column-name>[,<column-name>,….] FROM <table-name>WHERE condition>;
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உதோரைததிறகு, மைோைெர்களின் ்சர்கதக எணதையும், வசன்தனதய ்சர்நத மைோைெர்களின் 

வபயர்கத்ள மைட்டும் வெளிககோட்ட, SELECT கட்டத்ள கீழககோணும் முத்றயில் பயன்படுததப்படுகி்றது:

 SELECT Admno, Name, Place  FROM Student WHERE Place =”Chennai”;

Admno Name Place

100 Ashish Chennai
104 Abinandh Chennai
105 Revathi Chennai
107 Hema Chennai

 SELECT Admno, Name, Age  FROM Student WHERE Age >= 18;

Admno Name Age
101 Adarsh 18
103 Ayush 18
104 Abinandh 18
105 Revathi 19
106 Devika 19

 ஒப்பீட்டு இயககிகள =, <, <=, >, >=, <> ்போன்்றதெ இரணடு மைதிப்புகத்ள ஒப்பீட SELECT 
கட்டத்ளயுடன் WHERE clause பயன்படுததலோம்.  WHERE clauseல் ்தடல் நிபநததனகத்ள  OR, AND  
மைறறும் NOT ்போன்்ற தருகக வசயறகுறிகள ஒன்றிதைகக பயன்படுகின்்றன. உதோரைததிறகு,

SELECT Admno, Name, Age, Place FROM Student WHERE (Age>=18 AND Place = "Delhi");

Admno Name Age Place
101 Adarsh 18 Delhi
103 Ayush 18 Delhi

The SELECT கட்டத்ளதய கீழககோணும் முத்றகளிலும் பயன்படுததலோம்: 

SELECT Admno, Name, Age, Place FROM Student WHERE (Age>=18 OR Place ="Delhi");

SELECT Admno, Name, Place FROM Student WHERE (NOT Place ="Delhi");

12.7.5.3 BETWEEN ேறறும் NOT சிறப்புச் சொறகள் 

 BETWEEN என்்ற சி்றப்புச் வசோல் மைதிப்புகளின் பரப்தப ெதரயறுககின்்றது, இநத பரப்பினுள உள்ள 

மைதிப்புகள வகோணட ெரிதசகத்ள உள்ளடககும். மைதிப்புகளின் பரப்போன அதிகபட்ச மைதிப்பு மைறறும் 

குத்றநதபட்ச மைதிப்பிறகு இதட்ய உள்ள நிபநததனதய உள்ளடககும்.

SELECT Admno, Name, Gender, Age, Place  FROM Student WHERE Age BETWEEN 18 AND 19;

Admno Name Gender Age Place

101 Adarsh M 18 Delhi

103 Ayush M 18 Delhi

104 Abinandh M 18 Chennai

105 Revathi F 19 Chennai

106 Devika F 19 Bangalore
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BETWEEN இயககியின் எதிர் இயககியோக  NOT BETWEEN வசயல்படும், நிபநததனதய நித்றவு 

வசயயோத பதிவுகத்ள இது வெளிககோட்டும். 

SELECT Admno, Name, Age FROM Student WHERE Age NOT BETWEEN  18 AND 19;

Admno Name Age

100 Ashish 17

102 Akshith 17

107 Hema 17

12.7.5.4  IN சிறப்புச் சொல்

 IN சி்றப்புச் வசோல் பதிவின் மைதிப்புகளுடன் வபோருநதககூடிய ெதகயில் மைதிப்புகளின் பட்டியதலக 

குறிப்பிடப் பயன்படுகி்றது. ்ெறு வசோறகளில் கூறுெவதனில், இது ஒன்றுககு ்மைறபட்ட மைதிப்புகளுடன் ஒரு 

வெடுெரிதசதய ஒப்பிடப் பயன்படுகி்றது. இது OR நிபநததனககு நிகரோனது.

உதோரைததிறகு :

SELECT Admno, Name, Place FROM Student WHERE Place IN (“Chennai”, “Delhi”);

Admno Name Place
100 Ashish Chennai
101 Adarsh Delhi
103 Ayush Delhi
104 Abinandh Chennai
105 Revathi Chennai
107 Hema Chennai

 NOT IN சி்றப்புச் வசோல் பட்டியலுடன் வபோருநதோத மைதிப்புகத்ளக வகோணட பதிவுகத்ள மைட்டு்மை 

வெளிககோட்டும். உதோரைததிறகு,

SELECT Admno, Name, Place FROM Student WHERE Place NOT IN (“Chennai”, “Delhi”); 

 என்்ற கட்டத்ள  “Chennai” மைறறும் “Delhi” ஆகிய இடஙகத்ள தவிர மைற்ற மைோைெர்களின் 

பட்டியதல வெளியிடும்.

Admno Name Place
102 Akshith Bangalore
106 Devika Bangalore

NULL ேதிப்பு  :

 ஒரு அட்டெதையில்  NULL மைதிப்தபயுதடய புலததத WHERE  clauseல் IS NULL என்பததப் 

பயன்படுததி ்தடலோம். உதோரைததிறகு, age என்்ற புலததில் மைதிப்புகள வகோடுககப்படோத அதனதது 

மைோைெர்களின் பட்டியதல வெளியிட, பயன்படுதத ்ெணடிய கட்டத்ள:

SELECT * FROM Student WHERE Age IS NULL;
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 IS NOT  NULL என்பதத பயன்படுததி அட்டெதையில் உள்ள NULL அல்லோத மைதிப்புகத்ள 
பட்டியலிடலோம் .

குறிப்பு

12.7.5.5  ORDER BY clause

 SQL-ன் ORDER BY clause பயன்படுததி  தரவுகத்ள ஒன்று அல்லது அதறகு ்மைறபட்ட 

வெடுெரிதசகளின் அடிப்பதடயில் ஏறுெரிதசயி்லோ அல்லது இ்றஙகு ெரிதசயி்லோ ெரிதசப்படுததலோம்.

1. வகோடோநிதலயோக, ORDER BY தரதெ ஏறுெரிதசயில் ெரிதசப்படுததும்.

2. தரவிதன DESC என்்ற சி்றப்புச் வசோல்தலப் பயன்படுததி இ்றஙகு ெரிதசயிலும்,

ASC  என்்ற சி்றப்புச் வசோல்தலப் பயன்படுததி ஏறுெரிதசயிலும் ெரிதசப்படுததலோம்.

ORDER BY ஐ இவெோறு பயன்படுததலோம் :

 SELECT <column-name>[,<column-name>,….] FROM <table-name>ORDER BY 
<column1>,<column2>,…ASC| DESC ;

உதோரைததிறகு :

 மைோைெர்களின் வபயதர அகர ெரிதசப்படுததிய பட்டியதல வெளியிட பயன்படும் கட்டத்ளயதமைப்பு 

SELECT * FROM Student ORDER BY Name;

 ெரிதசப்படுததப்பட்ட மைோைெர் அட்டெதை பின்ெருமைோறு:

Admno Name Gender Age Place

104 Abinandh M 18 Chennai

101 Adarsh M 18 Delhi

102 Akshith M 17 Bangalore

100 Ashish M 17 Chennai

103 Ayush M 18 Delhi

106 Devika F 19 Bangalore

107 Hema F 17 Chennai

105 Revathi F 19 Chennai

ORDER BY clause பயன்படுததினோல் அட்டெதைககு எநத போதிப்தபயும் ஏறபடுததோது.

குறிப்பு

12.7.5.6 WHERE clause

 WHERE clause பதிவுகத்ள ெடிகட்டுதலுககு பயன்படுகி்றது. இது வகோடுககப்பட்ட நிபநததனதய 

நித்றவு வசயயும் பதிவுகத்ள மைட்டும் பிரிதவதடுகக உதவுகி்றது. உதோரைததிறகு, மைோைெர் அட்டெதையில் 
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18 மைறறும் அதறகு ்மைறபட்ட ெயதுதடய மைோைெர்களின் பட்டியதல, அகர ெரிதசப்படுததி ஏறுெரிதசயில் 

வெளியிடும் கட்டத்ள பின்ெருமைோறு:

SELECT * FROM Student WHERE Age>=18 ORDER BY Name;

Admno Name Gender Age Place

104 Abinandh M 18 Chennai

101 Adarsh M 18 Delhi

103 Ayush M 18 Delhi

106 Devika F 19 Bangalore

105 Revathi F 19 Chennai

 18 மைறறும் அதறகு ்மைறபட்ட ெயதுதடய மைோைெர்களின் பட்டியதல, அகர ெரிதசப்படி இ்றஙகு 

ெரிதசயில், வெளியிடும் கட்டத்ள பின்ெருமைோறு :

SELECT * FROM Student WHERE Age>=18 ORDER BY Name DESC;

Admno Name Gender Age Place

105 Revathi F 19 Chennai

106 Devika F 19 Bangalore

103 Ayush M 18 Delhi

101 Adarsh M 18 Delhi

104 Abinandh M 18 Chennai

பறபல புலஙகளின் மீதும் ெரிதசயோககம் வசயயயலோம்.

குறிப்பு

12.7.5.7  GROUP BY clause 

 SELECT  கூறறுடன் GROUP BY clause பயன்படுததி ெரிதசகள அல்லது வெடுெரிதசகளில் ஒ்ர 

மைோதிரியோன மைதிப்புகளில் வகோணட  மைோைெர்கத்ள ஒரு வதோகுதியோக பிரிககலோம் அல்லது ஒரு 

அட்டெதைதய குழுகக்ளோக பிரிககலோம். உதோரைததிறகு ஒரு ெகுப்பில உள்ள ஆண மைோைெர்கள 

அல்லது வபண மைோைவிகளின் எணணிகதகதயத வதரிநதுக வகோள்ள, GROUP BY ஐ பயன்படுததலோம்.

GROUP BY clause ன் வதோடரியல் 

SELECT <column-names> FROM <table-name> GROUP BY <column-name>HAVING 
[condition];

்மைறகணட கட்டத்ளதய மைோைெர் அட்டெதையில் பயன்படுதத :
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SELECT Gender FROM Student GROUP BY Gender;

 ்மைறகூறிய கட்டத்ளயின் வெளியீடு பின்ெருமைோறு:

Gender

M

F

 இரணடு முடிவுகள மைட்டு்மை திரும்ப வப்றப்பட்டுள்ளது என்பதத கருததில் வகோள்ளவும். இதன் 

கோரைம் என்னவெனில், ெோம் ‘ஆண’ மைறறும் ‘வபண’ என்்ற இரு போலினஙகத்ள்ய வபறறுள்்ளோம். GROUP 
BY clause அதனதது  ‘M’ மைோைெர்கத்ளயும் வதோகுதது, ஒரு ெரிதசதய மைட்டும் வெளியிட்டுள்ளது. இது 

்போன்்்ற ‘F’ மைோைெர்களுககும் வெளியீடு அதமையும். 

 உதோரைததிறகு, மைோைெர் அட்டெதையில் ஆண, வபண மைோைெர்களின் எணணிகதகதய 

கணடறிய கீழகோணும் கட்டத்ள தரப்பட்டுள்ளது :

SELECT Gender, count(*) FROM Student GROUP BY Gender;

Gender count(*)
M 5
F 3

NULL மைதிப்புகத்ளயும் ்சர்ததுகவகோள்ள COUNT உடன் * என்்ற குறியீடு 

பயன்படுததப்பட்டுள்ளது. 

குறிப்பு

 ்மைறகணட  SELECT கூற்ற ஆண மைறறும் வபண மைோைோககர்களின் எணணிகதகதய வெளியீடும்.

12.7.5.8  HAVING clause

 SELECT கட்டத்ளயுடன்  HAVING மைறறும் GROUP BY Clause-ககத்ள பயன்படுததி குழுககளுககு 

நிபநததனதய இருததலோம் மைறறும் பயனர் ஒன்றிதைநத வசயறகூறுகத்ளயும் பயன்படுததலோம். 

 உதோரைததிறகு, Chennai ஐ ்சர்நத ஆண மைறறும் வபண மைோைோககர்களின் எணணிகதகதய 

கணடறிய 

SELECT Gender ,  count(*) FROM Student GROUP BY Gender HAVING Place = ‘Chennai’;

Gender count(*)
M 2

F 2

 ்மைறகணட வெளியீடு மைோைெர் அட்டெதையில் வசன்தனதய ்சர்நத ஆண மைறறும் வபண 

மைோைோககர்களின் எணணிகதகதய கோணபிககி்றது.
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12.7.6  TCL commands

12.7.6.1  COMMIT command

 COMMIT கட்டத்ள, தரவுதத்ளததிலுள்ள எநத ஒரு ெடெடிகதகயும் நிரநதரமைோக 

்சமிககப்பயன்படுகி்றது. INSERT, UPDATE, DELETE ்போன்்ற DML  கட்டத்ளகத்ளப் பயன்படுததி 

வசயயப்பட்ட மைோற்றஙகள நிரநதரமைல்ல. SQL தூணடுகுறியில் COMMIT கட்டத்ளதய வகோடுதத பி்றகுதோன், 

இது நிரநதரமைோக குறிககப்படுகி்றது. COMMIT கட்டத்ளதய வகோடுதது விட்டோல், வசயயப்பட்ட மைோற்றஙகள 

திரும்பப் வப்ற இயலோது. COMMIT கட்டத்ள இவெோறு பயன்படுததப்படுகி்றது.

 COMMIT;

12.7.6.2  ROLLBACK கட்டலள

 ROLLBACK கட்டத்ள கதடசி COMMIT கட்டத்ளககு பி்றகு வகோடுதத அதனதது 

கட்டத்ளகத்ளயும் திரும்ப வபறும். இநத கட்டத்ளயுடன்  SAVEPOINT கட்டத்ளயும் பயன்படுததி ஒரு 

குறிப்பிட்ட savepoint இடததிறகு வகோணடு வசல்ல முடியும். 

ROLL BACK TO  savepoint name;

12.7.6.3  SAVEPOINT கட்டலள

 SAVEPOINT கட்டத்ள ஒரு ெடெடிகதகதய தறகோலிகமைோக ்சமிதது தெப்பதோல், ெோம் 

்ததெப்படும் சமையஙகளில் திரும்பவும் அநத நிதலககு வசல்லலோம். ெம்முதடய அட்டெதையின் மைோறுபட்ட 

நிதலகத்ள வெவ்ெறு வபயர்கத்ள பயன்படுததி எநத சமையததிலும் ்சமிததுக வகோள்ளலோம். ்மைலும்,  
ROLLBACK கட்டத்ளதயப் பயன்படுததி, மீணடும் அநத நிதலதய வசன்்றதடயலோம். 

SAVEPOINT savepoint_name;

 பின்ெரும் தரதெக வகோணட மைோைெர் அட்டெதையில் COMMIT, SAVEPOINT மைறறும் 

ROLLBACK கட்டத்ளகத்ள கோணபிககும் எடுததுககோட்டு:

Admno Name Gender Age Place

105 Revathi F 19 Chennai

106 Devika F 19 Bangalore

103 Ayush M 18 Delhi

101 Adarsh M 18 Delhi

104 Abinandh M 18 Chennai

INSERT INTO Student  VALUES (107, 'Beena', 'F', 20 , 'Cochin'); 

COMMIT;

Admno Name Gender Age Place

105 Revathi F 19 Chennai
106 Devika F 19 Bangalore
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103 Ayush M 18 Delhi
101 Adarsh M 18 Delhi
104 Abinandh M 18 Chennai
107 Beena F 20 Cochin

UPDATE Student SET Name = ‘Mini’ WHERE  Admno=105;

SAVEPOINT A;

Admno Name Gender Age Place

105 Mini F 19 Chennai

106 Devika F 19 Bangalore

103 Ayush M 18 Delhi

101 Adarsh M 18 Delhi

104 Abinandh M 18 Chennai

107 Beena F 20 Cochin

INSERT  INTO Student VALUES(108, 'Jisha', 'F', 19, 'Delhi');

SAVEPOINT B;

Admno Name Gender Age Place

105 Mini F 19 Chennai

106 Devika F 19 Bangalore

103 Ayush M 18 Delhi

101 Adarsh M 18 Delhi

104 vAbinandh M 18 Chennai

107 Beena F 20 Cochin

108 Jisha F 19 Delhi

ROLLBACK TO A;

Admno Name Gender Age Place

105 Mini F 19 Chennai

106 Devika F 19 Bangalore

103 Ayush M 18 Delhi

101 Adarsh M 18 Delhi

104 Abinandh M 18 Chennai

107 Beena F 20 Cochin
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• SQL என்பது உ்றவுநிதலத தரவுதத்ளஙகத்ள உருெோககவும், வசயல்படுததவும் உதவும் 
வமைோழியோகும்.

• MySQL என்பது ஒரு தரவுதத்ள ்மைலோணதமை அதமைப்போகும்.

• SQLன் பல்்ெறு கூறுக்ளோனதெ தரவு ெதரயத்ற வமைோழி (DDL), தரவு தகயோளுதல் வமைோழி 
(DML), தரவு வினெல் வமைோழி (DQL), பரிெர்தததனக கட்டுப்போட்டு வமைோழி (TCL), தரவு 
கட்டுப்போட்டு வமைோழி (DCL).

• DDL அட்டெதைகத்ள உருெோககுதல் மைறறும் அழிததலுககோன கூறறுகத்ள ெழஙகுகி்றது.  

• DML ஒரு அட்டெதையில் தரதெ ் சர்ததல், புதுப்பிததல் மைறறும் நீககுதலுககோன கூறறுகத்ள 
ெழஙகுகி்றது.

• DCL தரவு அணுகுதலுககோன அஙகீகோர கட்டத்ளகத்ள ெழஙகுகி்றது.

• தரவுதத்ளததிலுள்ள பரிெர்தததனகத்ள ்மைலோணதமை வசயய TCL கட்டத்ளகள 
பயன்படுகின்்றன.

• DQL கட்டத்ளகள தரவுதத்ளததில் வினெல்கள உருெோகக உதவுகின்்றன.
• CREATE TABLE கட்டத்ள ஒரு புதிய அட்டெதைதய உருெோககுகி்றது.
• SELECT கட்டத்ள வினெல்கத்ள உருெோகக உதவுகி்றது. ்மைலும், அததன  WHERE clause 

பயன்படுததி பல்்ெறு ெதககளில் கட்டுப்படுதத முடியும்..
• INSERT கட்டத்ள அட்டெதையில் ெரிதசகத்ள ்சர்கக அனுமைதிககி்றது.
• DELETE கட்டத்ள அட்டெதையில் ெரிதசகத்ள நீகக அனுமைதிககி்றது.

• UPDATE கட்டத்ள ஏறகன்ெ உள்ள ெரிதசகளின் மைதிப்புகளுககு மைோற்றஙகள வசயய 
அனுமைதிககின்்றது.

• ALERT TABLE கட்டத்ள அட்டெதையின் ெடிெதமைப்தப மைோறறியதமைகக அனுமைதிககி்றது.

• TRUNCATE கட்டத்ள அதனதது பதிவுகள மைறறும் அட்டெதைதய நீககி, ஒதுககீடு வசயத 
இடததத விடுவிககப் பயன்படுகி்றது.

• DROP TABLE கட்டத்ள தரவுதத்ளததிலிருநது ஒரு அட்டெதைதய நீககுகி்றது.

• COMMIT கட்டத்ள எநதவெோரு பரிெர்தததனதயயும் தரவுதத்ளததில் நிரநதரமைோக ்சமிதது 
தெககி்றது.

• SAVEPOINT  கட்டத்ள ்ததெயோனப் ்போது, அநத குறிப்பிட்ட இடததிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட 
இடததில் பரிெர்தததனதய தறகோலிகமைோக ்சமிககி்றது.

• ROLLBACK தரவுதத்ளததத அதன் கதடசி COMMIT கட்டத்ளககு பி்றகு வகோடுதத 
அதனதது கட்டத்ளகத்ளயும் திரும்ப வபறும்.

நிலைவில் சகாள்க:

செய்முலறப் பயிறசி

1. பணியோ்ளர் எண, பணியோ்ளர் வபயர், பதவி, பணியில் ்சர்நத ்ததி, அடிப்பதட ஊதியம் ஆகிய 

புலஙகத்ளக வகோணட ஒரு பணியோ்ளர் அட்டெதைதய உருெோககுக.

2. ்மைறகூறிய அட்டெதையில் பணியோ்ளர் எணதை முதன்தமை தி்றவு்கோல் (primary key) ஏறபடுததிக 

வகோள்ளவும். ்மைலும், ஏ்தனும் ஒரு புலம்  NOT NULL-லோக குறிப்பிடுக.

3. ்மைலோ்ளர்க்ளோக இருககும் அதனதது பணியோ்ளர்களின் பட்டியதல தயோரிககவும்.
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செய்முலறப் பயிறசி

1. மைோைெர் அட்டெதைககு  name, age, place மைறறும் admno என்்ற புல ெரிதசப்படி வினெதல 

உருெோககு.

2. மைோைெர் அட்டெதையில் 18 ெயதுககு ்மைறபட்ட மைோைெர் பறறிய விெரஙகத்ள வெளியிட ஒரு 

வினெதல  உருெோககவும். City  என்்ற புலததிறகு unique கட்டுப்போட்தட ெதரயறுததுக வகோள்ளவும்.

ேதிப்பீடு

பகுதி-அ

ெரியாை வில்டலய மதரந்சதடுதது எழுதுக (1 ேதிப்சபண)

1. எநத கட்டத்ளகள அட்டெதை ெடிெதமைப்தப உருெோககுதல், உ்றவுநிதலதய நீககுதல் மைறறும் 
உ்றவுநிதல  திட்ட ெடிெதமைப்தப  மைோறறுதல் ்போன்்ற வசயறபோடுகளுககோன ெதரயத்றகத்ள 
ெழஙகுகி்றது?

அ) DDL ஆ) DML

இ) DCL ஈ) DQL

2. எநத கட்டத்ள அட்டெதையின் ெடிெதமைப்தப மைோறறி அதமைகக அனுமைதிககி்றது?

அ) SELECT ஆ) ORDER BY

இ) MODIFY ஈ) ALTER 

3. அட்டெதைதய நீகக பயன்படுதத ்ெணடிய கட்டத்ள

அ) DROP ஆ) DELETE

இ) DELETES ALL ஈ) ALTER TABLE

4. வினெல்கத்ள உருெோகக பயன்படுெது

அ) SELECT ஆ) ORDER BY

இ) MODIFY ஈ) ALTER 

5. ஒரு தரவுதத்ளததில் உள்ள தரதெ ெரிதசயோககம் வசயய பயன்படும் clause

அ) SORT BY ஆ) ORDER BY

இ) GROUP BY ஈ) SELECT

பகுதி-ஆ

அலைதது விைாககளுககும் வில்டயளி (2 ேதிப்சபண)

1. 18 ெயதிறகும் குத்றெோக உள்ள அதனதது மைோைெர்களின் தரவிதன ெரிதசப்படி வதரிவு வசயயும் ஒரு 
வினெதல எழுதுக.

2. Unique மைறறும் Primary Key கட்டுபோடுகத்ள ்ெறுபடுததுக

3. அட்டெதை கட்டுப்போட்டிறகும், வெடுெரிதச கட்டுப்போட்டிறகும் உள்ள ்ெறுபோடுகத்ள எழுதுக?
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4. எநத  SQL கூறு, அட்டெதைதய உருெோககவும், அெறறில் மைதிப்புகத்ள ்சர்ககவும் அனுமைதிககும்? 

5. SQL மைறறும் MySQLககு உள்ள ்ெறுபோடுகள யோதெ?

பகுதி-இ

அலைதது விைாககளுககும் வில்டயளி (3 ேதிப்சபண)

1. கட்டுப்போடு என்்றோல் என்ன? Primary Key கட்டுப்போடு பறறி சிறுகுறிப்பு ெதரக.

2. ஒரு புதிய புலததத ்சர்ப்பதன் மூலம் மைோைெர் அட்டெதை கட்டதமைப்தப மைோறறி அதமைகக ஒரு  SQL 
கூறத்ற எழுதுக.  

3. ஏ்தனும் மூன்று DDL கட்டத்ளகத்ள எழுதுக.

4. Savepoint கட்டத்ளயின் பயன்போட்தட ஒரு எடுததுககோட்டுடன் எழுதுக.

5. DISTINCT சி்றப்புச் வசோல்தல பயன்படுததி ஒரு  SQL கூறறிதன எழுதுக.

பகுதி-ஈ

அலைதது விைாககளுககும் வில்டயளி (5 ேதிப்சபண)

1. பல்்ெறு ெதகயோன கட்டுப்போடுகத்ளயும், அதன் வசயல்போடுகத்ளயும் எழுதுக.

2. கீழகோணும் பணியோ்ளர் அட்டெதைதய கருததில் வகோணடு, (i) முதல் (v) ெதரயிலோன வினோககளுககு 
SQL கட்டத்ளகத்ள எழுதுக.

EMP CODE NAME DESIG PAY ALLO WANCE

S1001 Hariharan Supervisor 29000 12000
P1002 Shaji Operator 10000 5500
P1003 Prasad Operator 12000 6500
C1004 Manjima Clerk 8000 4500
M1005 Ratheesh Mechanic 20000 7000

(i) அதனதது பணியோ்ளர்களின் விெரஙகத்ள அெர்கள வபறும் சம்ப்ளஙகளின் இ்றஙகு ெரிதசயில் 
கோணபிகக.

(ii) 5000 முதல் 7000 ெதர ALLOWANCE வபறும் அதனதது பணியோ்ளர்களின் விெரஙகத்ள 
கோணபிகக.

(iii) mechanic ெதகதய சோர்நத பணியோ்ளர்கத்ள நீகக.

(iv) ஒரு புதிய ெரிதசதய உருெோகக.
(v) operators ெதகதய சோர்நத அதனதது பணியோ்ளர்களின் விெரஙகத்ள கோணபிகக.

3. SQLன் கூறுகள?  ஒவவெோன்றிறகும் கட்டத்ளகத்ள எழுதுக.

4. மைோைெர் அட்டெதையில் பின்ெரும் SQL கூறறுகத்ள கட்டதமைககவும். 

(i) SELECT கூறறு GROUP BY clause பயன்படுததி

(ii) SELECT கூறறு ORDER BY clause பயன்படுததி

5. பணியோ்ளர்களுககோன ஏ்தனும் ஐநது புலஙகத்ளக வகோணட ஒரு அட்டெதைதய உருெோகக ஒரு  
SQL கூறறிதன எழுதி, அநத பணியோ்ளர் அட்டெதைககு ஒரு அட்டெதை கட்டுப்போட்தட 
உருெோககவும். 
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்கற்்றலின் கோக்்கங்கள் 

இப்ெோடதவத ்கற்றறிநத பின மோைைர்கள் பதரிநது ப்கோள்ைது.

• CSV எனறோல எனன? அவத ெற்றி புரிநது ப்கோள்ளுதல

• வெததோன நிரலில  CSV ப்கோப்பு்கவை இறக்கம் (integer) ெற்றி அறிதல.

• வெததோன நிரல்கவை பிவைததிருததி இயககுதல.

அறிமு்கம்13.1

 வெததோன பமோழியோனது மி்க அதி்க நூ்ல்கத பெயற்கூறு்கள் ப்கோண்டுள்ைது. அைற்றுள் ஒனறோன 

CSV பெயற்கூறோனது வெததோன நிர்லர CSV ப்கோப்பு்கவை ெற்றி முழுவமயோ்க அறிநது ப்கோள்ை 

உதவுகினறது. CSV (Comma Separated values) ப்கோப்பில ஒவபைோரு ைரியும் ்கோற்புள்ளி அல்லது பைறு 

பிரிப்ெோன்கவை ெயனெடுததி பிரிக்கப்ெடட ெலபைறு பு்லங்கவைக ப்கோண்டு ெயனரோல புரிநது ப்கோள்ை  

கூடிய உவரக ப்கோப்ெோகும். ஒவபைோரு ைரிவய ஒரு ைரிவெயோ்கவும் ஒவபைோரு பு்லதவதயும் பநடுைரிவெயோ்கவும் 

்கருதிக ப்கோள்ை்லோம். CSV பெயற்கூறு்கவை ெயனெடுததி பெரும்ெோ்லோன CSV ப்கோப்பு்கவை எழுதவும், 

ெடிக்கவும் முடியும்.

CSV மற்றும் XLS க்காப்பு்களுக்கிரடகயயாை கவறுபாடு13.2

 Comma-Separated Values (CSV) மற்றும்  eXceL Sheets(XLS) ப்கோப்பு்களுககிவடபயயோன 

பைறுெோடு்கள்.

எக்தஸெல் CSV
ப்கோப்பின அவனதது அடடைவைததோளிலுள்ை  
பெோருைடக்கம்  மற்றும் ைடிவூடடல்கவை 
உள்ைடககிய த்கைல்கவை இரு நிவ்ல ைடிவில 
ப்கோண்ட ப்கோப்ெோகும். 

CSV ைடிைததில ்கோற்புள்ளி்கைோல பிரிக்கப்ெடட 
பதோடரச்சியோன மதிப்பு்கவைக ப்கோண்ட எளிய 
உவர ைடிை ப்கோப்ெோகும்.

XLS ப்கோப்பு்கள் அைற்வற ெடிப்ெதற்்கோ்க அைற்வற 
உருைோக்கப்ெடட ெயனெோடு்கவை ப்கோண்டு மடடுபம 
ெடிக்க முடியும். அது பெோனபற எழுதுதலும் ஆகும்.

CSV ப்கோப்பு்கவை Windows இயக்க அவமப்பில 
உள்ை notepad, MS Excel, OpenOffice பெோனற 
உவரப் ெதிப்ெோன்கவைக ப்கோண்டு திறக்க்லோம்.

Excel அடடைவைச்பெயலி அதற்ப்கன 
உருைோக்கப்ெடடுள்ை தனியுரிம ைடிைவமப்பு 
ைவ்கயில ப்கோப்பிவன பெமிககும். (அதோைது xls 
அல்லது xlsx).

அடடைவை ைடிை த்கைல்கவை .csv எனற 
நீடடப்புடன பிரிக்கப்ெடட உவரக ப்கோப்பு்கைோ்க 
பெமிககும் ைடிைம் CSV ஆகும்.

IV பாடம் 13

ரபத்ொன் மற்றும்  CSV க்காப்பு்கள்
அ்லகு
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Excel ஆனது தரவை பெறும் இறக்கம் பெய்யும் 
(import) பெோது அதி்க நிவனை்க இடதவத 
எடுததுக ப்கோள்ளும்.

CSV ப்கோப்பு்கவை இறக்கம் பெய்யும் பெோது 
பை்கமோ்க பெயலெடும். குவறைோன நிவனை்க 
இடதவத எடுததுக ப்கோள்ளும்.  

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
Excel ைடிைததில பெமிக்கப்ெடட ப்கோப்பு்கவை உவரப்ெதிப்ெோவன ப்கோண்டு திறக்கபைோ அல்லது 

ெதிப்ெோய்வு பெய்யபைோ முடியோது.

CSV க்காப்பு்களின் பயன்பாடு்கள்13.3

 தரவுததைம் அல்லது அடடைவைச் பெயலியில உள்ை  அடடைவை ைவ்க தரவு்கவை பெமிக்க ஒரு  

எளிய ப்கோப்பு ைடிைமோ்க CSV ெயனெடுகிறது. எளிய உவரைடிை ப்கோப்ெோ்க இருப்ெதனோல நோம் ெயனெடுததும் 

பமனபெோருவை பெோருடெடுததோமல அடடைவைச் பெயலி அல்லது தரவுததைததில இறக்கம் பெய்ய இது 

எளியதோகும்.

 CSV ப்கோப்பு்கவை திறப்ெதற்கும் அைற்வற எளிதோ்க ெடிப்ெதற்கும் அடடைவைச் பெயலியோன 

வமகபரோ ெோஃட எகபஸெல அல்லது ஏபதனும் ஒரு உவர ெதிப்ெோன அல்லது ஒரு ஏபதனும் ஒரு தரவுததைதவத 

ெயனெடுதத்லோம்.

 CSV ப்கோப்பு விைக்கப்ெடங்கள் அல்லது ைவரெடங்கவை பதககி வைக்கோது. 

ைடிவூடடவ்லக ப்கோண்டிரோத உவர்கள், ைோய்ெோடு்கள் மற்றும் பமகபரோக்கள் பெோனறைற்வறக 

ப்கோண்டிரோத தரவு்கவை மடடும் பெமிககும். ஆஙகி்லததில MODULES, FUNCTIONS, 
PROCEDURES எனற ைோரதவத்கள்(Functions) பெயற்கூறு்கவைக குறிககும் பெோதுைோன 

பெோற்்கைோகும். 

குறிப்பு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?  CSV ப்கோப்ெோனது FLAT FILE எனவும் 

அவைக்கப்ெடும். தரவு்கவை அடடைவையோ்க பெமிககும் 

நிரல்கைோன வமகபரோ ெோஃட எகபஸெல அல்லது ஓெனஆஃபீஸ் ்கோலக பெோனறைற்றில CSV 
ைடிை ப்கோப்பு்கவை இறக்கம் (import)  மற்றும் ஏற்றம் (export) பெய்து ப்கோள்ை முடியும். 

Notepad உரை பதிப்பாரை பயன்படுத்தி CSV க்காப்பு்கரை 
உருவாக்குெல் (அல்்லது எகெனும் ஒரு உரை பதிப்பான்) 

13.4

 CSV ப்கோப்ெோனது ஓர உவரக ப்கோப்ெோகும். எனபை ஏபதனும் ஒரு உவரெதிப்ெோவன ெயனெடுததி 
CSV ப்கோப்பு்கவை உருைோக்கபைோ அல்லது ெதிப்ெோய்வு பெய்யபைோ முடியும். ஆனோல CSV ப்கோப்ெோனது 

அடடைவைச் பெயலி அல்லது தரவுததைதவத ஏற்றம் பெய்ைதன மூ்லவம உருைோக்கப்ெடும்.

13.4.1  சாொைண CSV க்காப்பிரை உருவாக்குெல்

 Notepad உவரப்ெதிப்ெவன ப்கோண்டு CSV ப்கோப்பிவன உருைோக்க முதலில புதிய ஆைைதவத 

பினைரும் ைழிமுவறவய ெயனெடுததி திறக்க்லோம்.

Chapter 13.indd   237 30-01-2020   20:48:27



23812 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

File  →New or ctrl +N.

 அடுதது, ப்கோப்பில உள்ளிடப்ெட பைண்டிய தரவின ஒவபைோரு ைரி அல்லது ைரிவெயிலுருள்ை 

மதிப்பு்கவை ்கோற்புள்ளியோல பிரிக்கப்ெடடு உள்ளீடு பெய்யவும். எடுததுக்கோடடோ்க,  கீழக்கண்ட விைரங்கவை 

்கருதி ப்கோள்்க.

Topic1, Topic2, Topic3
one, two, three
Example1, Example2, Example3

 பமற்்கண்ட ப்கோப்பிவன .csv எனற நீடடிப்புடன பெமிக்கவும். பெமிக்கப்ெடட ப்கோப்பிவன வமகபரோ 

ெோப்ட எகபஸெல  அல்லது ஏபதனும் ஒரு அடடைவைச் பெயலி பமனபெோருவை ெயனெடுததி ப்கோப்பிவன 

திறக்கவும். வமகபரோ ெோப்ட எகபஸெவ்ல ெயனெடுததி பமற்்கண்ட ப்கோப்பிவன திறக்கவும். உள்ளிடப்ெடட 

தரைோனது பினைருமோறு அடடைவை ைடிவில உருைோக்கப்ெடடிருககும்.

Topic1

one

Example1 Example2 Example3

two three

Topic3Topic2

ெடம். 13.1 MS-எகபஸெல (MS EXCEL) ெயனெோடவட ெயனெடுததி திறக்கப்ெடட CSV ப்கோப்பு

 CSV ப்கோப்பில உள்ை பு்லததின தரவு்கள் ்கோற்புள்ளிவய தனனுடன ப்கோண்டிருநதோல, 

்கோற்புள்ளியுடன தரவிவன பைளிப்ெடுதத அததவ்கய ெ்ல தரவு்கவை இரடவட பமற்ப்கோள் குறியுடன (“) 
ப்கோடுக்கவும்.  தரவின ஒரு ெகுதியோ்க ்கோற்புள்ளிவய ப்கோள்ைவும் பு்லங்கவை பிரிக்க ெயனெடும் பிரிப்ெோனோன 

்கோற்புள்ளியில இருநது இவத பிரிதது ்கோடடும்.

13.4.2  ்காற்புள்ளியுடன் கூடிய ெைவிரைக் த்காணட CSV க்காப்பிரை உருவாக்குெல்
 எடுததுக்கோடடோ்க, மு்கைரி பு்லம் ்கோற்புள்ளிவய ப்கோண்டுள்ைதோ்க ்கருததுக ப்கோள்பைோம். கீபை 

ப்கோடுக்கப்ெடடுள்ை எடுததுக்கோடடு நம் தரைோ்க இருப்பின 

RollNo Name Address

12101 Nivetha Mylapore, Chennai

12102 Lavanya Adyar, Chennai

12103 Ram Gopalapuram, Chennai
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 மு்கைரி பு்லததில உள்ை தரவுடன ்கோற்புள்ளிவயயும் பெரதது பைளிப்ெடுதத அததரவிவன இரடவட 

பமற்ப்கோள் குறி்களுககுள் ப்கோடுக்கவும். எடுததுக்கோடடோ்க,
RollNo, Name, Address
12101, Nivetha, “Mylapore, Chennai”
12102, Lavanya, “Adyar, Chennai”
12103, Ram, “Gopalapuram, Chennai”

 இரடவட பமற்ப்கோள் குறி்களுககுள் ப்கோடுக்கப்ெடட தரவு்கள் மடடும் ்கோற்புள்ளியுடன 

பைளிப்ெடுததப்ெடடிருப்ெவத ்கோை்லோம். MS-எகபஸெல  ெயனெோடவட ெயனெடுததி பமற்்கண்ட ப்கோப்பிவன 

திறககும் பெோது அது பினைருமோறு பதோற்றமளிககும்.

Roll No

12101

12102

12103

Nivetha

Lavanya

Ram

Mylapore, Chennai

Adyar, Chennai

Gopalapuram, Chennai

Name Address

ெடம் 13.2 எகபஸெல  CSV பு்லததின தரைோனது ்கோற்புள்ளியுடன பைளிப்ெடுததுதல.

 பு்லததரவு்கவை புதிய ைரியில இருப்பின அைற்வற  பைளிப்ெடுதத பமற்்கண்ட முவறபய 

ெயனெடுதத்லோம். ஏபதனும் பு்லததில உள்ை தரவிவன புதிய ைரியில பைளிப்ெடுதத பைண்டுபமனில பு்லததின 

தரவிவன இரடவட பமற்ப்கோள் குறி்களுககுள் ப்கோடுக்க பைண்டும்.
எடுத்துக்்காட்டு,

RollNo Name Address
12101 Nivetha Mylapore, Chennai
12102 Lavanya Adyar, Chennai
12103 Ram Gopalapuram, Chennai

CSV ப்கோப்பில இது பினைருமோறு எழுதப்ெட பைண்டும்.

RollNo, Name, Address
12101, Nivetha, “Mylapore, Chennai”
12102, Lavanya, “Adyar, Chennai”
12103, Ram, “Gopalapuram, Chennai”
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பைளியீடோனது பினைருமோறு பதோற்றமளிககும்

Roll No

12101

12102

12103

Nivetha

Lavanya

Ram

Mylapore, 
Chennai

Adyar, 
Chennai
Gopalapuram, 
Chennai

Name Address

ெடம் 13.3 எகபஸெல  CSV பு்லததரைோனது புதிய ைரியில பதோற்றமளிததல

13.4.3  இைட்ரட கமற்க்காள் குறி்களுடன் கூடிய ெைவிரை த்காணட CSV க்காப்பிரை 
உருவாக்குெல்.

 பு்லததில உள்ை தரைோனது இரடவட பமற்ப்கோள் குறி்கவை ஒரு ெகுதியோ்க தனனுடன 

ப்கோண்டிருநதோல, இரடவட பமற்ப்கோள் குறியோனது இரடடிப்ெோக்கப்ெடல பைண்டும். இதன மூ்லம் அவை்கள் 

ெரியோ்க விைக்கப்ெட்லோம்.

எடுததுக்கோடடோ்க, கீபையுள்ை தரவை ப்கோடுக்க பைண்டுபமனில,

Roll No Name Favorite Sports Address
12101 Nivetha “Cricket”, “Football” Mylapore  Chennai
12102 Lavanya “Basketball”, “Cricket” Adyar  Chennai
12103 Ram “Soccer”, “Hockey” Gopala puram Chennai

இது csv ப்கோப்பில பினைருமோறு உருைோக்கப்ெட பைண்டும்.

RollNo, Name, FavoriteSports, Address
12101, Nivetha,””” Cricket ””,”” Football ”””, Mylapore chennai  
12102, Lavanya,””” Basketball ””,”” Cricket ”””, Adyar chennai  
12103, Ram,””” Soccer””,”” Hockey”””, Gopalapuram chennai
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தவளியீடாைது

Roll No
12101

12102
12103

Name Favorite Sports Address
Nivetha "Cricket", "Football"

"Basketball", "Cricket" Adyar, Chennai
Gopalapuram, Chennai"Soccer", "Hockey"

Mylapore, Chennai
Lavanya

Ram

ெடம் 13.4 CSV பு்லததரவு்கள் இரடவட பமற்ப்கோள் குறி்களுடன  Excel-ல பதோற்றமளிததல

13.4.4  CSV க்காப்பிலுள்ை ெைரவ வடிவூட்டம் தசயய பின்பற்்ற கவணடிய விதிமுர்ற்கள்

1. ஒவபைோரு ைரிவெயும் (தரவின ைரிவெ) புதிய ைரியில இருதத அநத ைரிவய நுவைவு பெோததோவன 

அழுதத பைண்டும். எடுததுக்கோடடு :

 xxx,yyy

   எனற குறியீடோனது நுவைவு விவெவய குறிககும்.

2. ப்கோப்பினில உள்ை ்கவடசி ெதிைோனது ைரிமுறிவு/ைரி பெலுததி பிரிப்ெோவனக ப்கோண்டிருக்க்லோம் 

அல்லது இல்லோமலும் இருக்க்லோம்.எடுததுக்கோடடோ்க:

 

ppp, qqq 

yyy, xxx

3. ெோதோரை ெதிவு ைரிவெ்களின  ைடிைங்கவை பெோனறு ப்கோப்பின முதல ைரிவெயில பதோனறககூடிய 

விருப்ெததவ்லப்பு ைரிவெ இருக்க்லோம். ப்கோப்பின தவ்லப்ெோனது பு்லங்களின  பதோடரபுவடய பெயரிவன 

ப்கோண்டிருக்க  பைண்டும். பமலும் ெதிவு்களிலுள்ை பு்லங்களின எண்ணிகவ்கயில மீதமுள்ை ப்கோப்பில 

இருததல பைண்டும். 
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 எடுததுக்கோடடு

 

aaa,bbb,ccc 

zzz,yyy,xxx CRLF( Carriage Return and Line Feed)

4. தவ்லப்பு  மற்றும் ஒவபைோரு ெதிவிலும் ஒனறு அல்லது அதற்கு பமற்ெடட பு்லங்கள் ்கோற்புள்ளியோல 

பிரிக்கப்ெடடிருக்க்லோம். இவடபைளியோனது பு்லததின ஒரு ெகுதியோன ்கருதப்ெடும் பமலும் 

நிரோ்கரிக்கப்ெட மோடடோது. ெதிவின ்கவடசி ்கோற்பு்லதவத பதோடரநது ்கோற்புள்ளி இடம் பெறல கூடோது. 
எடுததுக்கோடடு: Red , Blue

5. ஒவபைோரு பு்லமும் இரடவட பமற்ப்கோள் குறி்களுககுள் ப்கோடுக்கப்ெட்லோம் அல்லது ப்கோடுக்கப்ெடோமல 

இருக்க்லோம். பு்லமோனது இரடவட பமற்ப்கோள் குறி்களுககுள் தரப்ெடவிலவ்லபயனில,  பு்லங்களில  

இரடவட பமற்ப்கோள் குறியோனது பதோனறோது:  எடுததுக்கோடடு:

 

"Red","Blue","Green"  # இரடவட பமற்ப்கோள் குறி்களுடன உள்ை பு்லததின தரவு

Black,White,Yellow  # இரடவட பமற்ப்கோள் குறி்கள் இல்லோத பு்லததின தரவு

6. பு்லங்களில ைரிதிருப்பி (CRLF), இரடவட பமற்ப்கோள் குறி மற்றும் ்கோற்புள்ளி பெோனறவை்கவை 

ப்கோண்டிருநதோல அவை்கள் இரடவட பமற்ப்கோள் குறி்களுககுள் ப்கோடுக்கப்ெட  பைண்டும். 
எடுததுக்கோடடு:

 

Red, “,”, Blue CRLF # ்கோற்புள்ளிபய ஒரு பு்லததின மதிப்ெோ்க இருப்ெதோல அவத இரடவட 

பமற்ப்கோள் குறிககுள் ப்கோடுக்கப்ெட பைண்டும்.

Red, Blue , Green

7. பு்லமோனது இரடவட பமற்ப்கோள் குறிக்களுககுள் ப்கோடுக்கப்ெடடிருக்க பைண்டுபமனில, இரடவட 

பமற்ப்கோள் குறி்களுககுள் உள்ை பு்லமோனது மற்பறோரு இரடவட பமற்ப்கோள் குறி்களுககுள் 

அவமக்கப்ெட பைண்டும்.

 

Red,  “ “Blue” ”, Green      #  இரடவட பமற்ப்கோள்குறி ஒரு பு்லததின மதிப்ெோ்க இருப்ெதோல அவத 

மற்பறோரு இரடவட பமற்ப்கோள் குறிககுள் அவமக்கப்ெட பைண்டும்

, , White

 பமப்ல ப்கோடுக்கப்ெடடுள்ை எடுததுக்கோடடில  (,,White) உள்ை இறுதி ைரிவெயில இரண்டு 
்கோற்புள்ளி்களுடன பதோடஙகியுள்ைது, ஏபனனறோல நமது அடடைவையில உள்ை ெதிவின முதல 
இரண்டு பைற்று ெதிவு்கைோ்க இருககினறது. இநத ்கோற்புள்ளி்கவை அழிக்க பைண்டோம். இநத இரண்டு 
்கோற்பு்கள்ளி்களும் ஒரு ைரியிலிருநது மற்பறோரு ைரிவய உைரதத பு்லங்கைோ்க ெயனெடுகினறது. 
இைற்வற தவிரக்க கூடோது.

குறிப்பு

எக்தஸெர்ல பயன்படுத்தி CSV க்காப்பிரை உருவாக்குெல் 13.5

 ரமக்கைா சாப்ட் எக்தஸெல்   ெயனெோடவட ெயனெடுததி CSV ப்கோப்பு்கவை உருைோக்க, எக்தஸெல்   
ெயனெோடவட திறநது ைடிைதவத  CSV ைடிைததில பெமிக்க விரும்பும் ப்கோப்பிவன திறக்கவும். 

எடுததுக்கோடடோ்க, எகபஸெல அடடைவைததோள்  மோதிரி தரவு்கவைக ப்கோண்டுள்ைது.
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Item Name
Keyboard 480 12 1152

10400
2000

13552Total Profit

10
50

5200
200

Cost - Rs Quantity Profit

Monitor
Mouse

ெடம் 13.5 மோதிரி தரவு்கவைக ப்கோண்டுள்ை அடடைவைததோள்

அடடைவைத தோளில  தரவு்கவை உள்ளிடட பிறகு  File → Save As எனற விருப்ெததிவன பதரவு பெய்யவும்.  
“Save as type option” எனெதில CSV ்கோற்புள்ளியோல பிரிக்கப்ெடடு பதரவு பெய்யவும். ப்கோப்பின பெயருடன 
CSV நீடடிப்பிவன பதரவு பெய்யவும்.

ெடம்  13.6 Save As உவரயோடல பெடடி

 ப்கோப்பிவன பெமிதத பிறகு அகப்கோப்பிவன உவரப்ெதிப்ெோவன ெயனெடுததி எளிதோ்க திறக்க்லோம் 

பமலும் ெதிப்ெோய்வு பெய்யவும் முடியும். இதன உள்ைடக்கமோனது பினைருெைனைற்வற ஒததிருககும்.

 

Item Name, Cost-Rs, Quantity, Profit
Keyboard, 480, 12, 1152
Monitor, 5200, 10, 10400
Mouse, 200, 50, 2000
,,Total Profit =,13552
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13.5.1  ரமக்கைா சாப்ட் எக்தஸெல்  க்காப்பாைது CSV க்காப்பா்க மாற்்றப்பட்டுள்ைது

 ரமக்கைா சாப்ட் எக்தஸெல்  ெயனெோடோனது ்கணினியில நிறுைப்ெடடிருநதோல CSV  ப்கோப்பின மீது 

இருமுவற கிளிக பெய்தவுடன தோமோ்கபை எகபஸெல  ெயனெோடவட ெயனெடுததி CSV ப்கோப்ெோனது திறககும்.

 CSV  ப்கோப்பிவன திறககும் பெோது பமலமீடபு பெடடியில Open with பதோனறினோல அதில  

ரமக்கைா சாப்ட் எக்தஸெல்  எனெவத பதரவு பெய்யவும்.

 இம்முவறககு மோற்றோ்க MICROSOFT EXCEL  ெயனெோடவட திறநது ெடடிப்ெடவடயில இருநது  
File → Open எனெவத பதரவு பெய்து, அதில  CSV  ப்கோப்பிவன  பதரவு பெய்யவும். ப்கோப்பின பெயரோனது 

பதோனறவிலவ்ல எனில ப்கோப்பின நீடடிப்பிவன  மோற்றம் பெய்து  (*.prn, *.txt, *.csv) திறக்க்லோம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
 வமகபரோ ெோப்ட எகபஸெல  மற்றும் ஸ்டோர ஆஃபீஸ் ்கோலக எனற  இரண்டு 
ெயனெோடு்களுபம ்கணினியில நிறுைப்ெடடிருநதோல CSV ப்கோப்ெோனது தோனவமைோ்க எகபஸெல  
ெயனெோடடின மூ்லம் திறக்கப்ெடும்.

ரபத்ொன்  மூ்லம்  CSV  க்காப்பில் படிக்்க மற்றும் எழுெ 13.6

 CSV  ப்கோப்பு்களில  ெலபைறு பெயலெோடு்கவை பெய்ய வெததோன ஒரு  CSV  எனற  பெயற்கூற்வற 

ைைஙகியுள்ைது. CSV ப்கோப்பிலிருநது அல்லது CSV ப்கோப்பில தரவிவன ெடிததல, எழுதுதல மற்றும் ெ்ல 

பெயலெோடு்கவை பெய்ைதற்கு CSV-ன நூ்ல்கமோனது  பெோருட்கள் மற்றும் பிற குறிமுவற்கவை 

ப்கோண்டுள்ைது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
 CSV ப்கோப்பு்கைோனது நி்கழ பநர ெயனெோடு்களில ெரை்லோ்க ெயனெடுததப்ெடுகினறன. 

ஏபனனில அவை பெயலெடுததுைதற்கு எளிவமயோனவை.

13.6.1   ரபத்ொன் பயன்படுத்தி CSV  க்காப்பிரை படித்ெல்

CSV ப்கோப்பிவன ெடிக்க இரண்டு ைழி முவற்கள் உள்ைன.

 1. CSV   பதோகுதி ெடிததல பெயற்கூவற ெயனெடுததுதல.

 2. DictReader இனககுழுவை ெயனெடுததுதல.

CSV ப்கோப்பிவன ெடிக்க இரண்டு ைழி்கள்

reader () பெயற்கூறு Dict Reader இனககுழு

ெடம் 13.7  CSV ப்கோப்பிவன ெடிககும் ைழிமுவற்கள்

 ப்கோப்பினில உள்ை த்கைல்கவை ெடிப்ெதற்ப்கோ அல்லது ப்கோப்பினில த்கைல்கவை எழுதுைதற்ப்கோ 

முதலில ப்கோப்பிவன திறக்க பைண்டும். ெடிததல பெயல ெோடோனது முடிநத பிறகு ப்கோப்ெோனது மூடப்ெட 

பைண்டும். இதன மூ்லம் ப்கோப்பிற்கு நிவனை்கததில  ஒதுக்கப்ெடடுள்ை இடம்  விடுவிக்கப்ெடும்.  
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எனபை வெததோனில ப்கோப்பு பெயலெோடோனது பினைரும் ெடிநிவ்ல்களில பெயலெடுததப்ெடுகிறது.

ப்கோப்வெ திறக்கவும்ெடிநிவ்ல 1

ெடிநிவ்ல 2

ெடிநிவ்ல 3

ெடிக்க அல்லது எழுதும் பெயலெோடவட பெய்யவும் 

ப்கோப்வெ மூடிவும்

ப்கோப்பிவன திறககும் open ்கடடவையில ப்கோப்பின பெயர அல்லது ப்கோப்பின 
முழுவமயோன  ெோவதயோனது இரடவட பமற்ப்கோள் குறி்களுககுள் அல்லது ஒற்வற 
பமற்ப்கோள் குறி்களுககுள் ப்கோடுக்கப்ெடல பைண்டும். 

குறிப்பு

 open() எனற உள்ளிவைநத பெயற்கூறு வெததோனில ஒரு ப்கோப்வெ திறககும் இநத பெயற்கூறு 

ப்கோப்பு பெோருள் அல்லது திரும்பி ப்கோடுககும், இவத ெயனெடுததி ப்கோப்பின தரவு்கவை ெடிக்கபைோ அல்லது 

மோற்றபைோ முடியும்.

எடுததுக்கோடடோ்க,

>>> f = open("sample.txt") # தற்பெோது ப்கோப்புவறயில ப்கோப்வெ திறக்க மற்றும் இதில f எனெது 
ப்கோப்பு பெோருவை குறிககும்.

>>> f = open('c:\pyprg\ch13sample5.csv') # ப்கோப்பின முழுவமயோன ெோவதவயக குறிககும்.

 ப்கோப்வெ திறப்ெதற்்கோன முவறவமவய ெயனர குறிப்பிடோ்லோம். ெயனர ப்கோப்பிவன ெடிப்ெதற்கு 'r', 
எழுதுைதற்கு 'w' அல்லது ப்கோப்பின இறுதியில பெரக்க 'a' எனற ப்கோப்பு முவறவமவய குறிப்பிட்லோம். 'உவர 

அல்லது இருெரிமோை' (text or binary) எனற ஏபதனும் ஒரு முவறவமயில ப்கோப்பிவன திறக்க முவறவமவய 

குறிப்பிட்லோம்.

 உவர முவறவம தோனவமைோன ப்கோப்பு பிடிககு முவறவமயோகும். இதில, தரவை ப்கோப்பிலிருநது 

ெடிககும் பெோது தரவு ெரங்கைோ்க ெடிக்கப்ெடும். உவர அல்லது ப்கோப்பு்கைோன ெடங்கள் அல்லது .exe 
ப்கோப்பு்கவை ெடிககும் பெோது அைற்வற இருமநிவ்ல முவறவமயில வ்கயோளுதல பெய்ய பைண்டும். 

ரபத்ொனில் க்காப்பு முர்றரம்கள்

முர்ற விைக்்கம்

'r' ெடிப்ெதற்்க மடடுபம ஒரு ப்கோப்பிவன திறக்கவும் (தோனவமவு நிவ்ல)

'w' ப்கோப்பில தரவு்கவை எழுதுைதற்கு திறக்கவும். குறிப்பிடப்ெடட ப்கோப்பு இலவ்லபயனில புதிய 
ப்கோப்பிவன உருைோககும். ப்கோப்பில தரவு்கள் இருப்பின அவை அழிக்கப்ெடும். 

'x' தனிததுைமோன ெவடப்பிற்்கோ்க ப்கோப்பிவன திறக்கவும்.  ப்கோப்பு   முனபெ  உருைோக்கப்ெடடிருநதோல 
இநத பெயல முவறயோனது பதோலவியவடயும்.

'a' ப்கோப்பின தரவு்கவை அழிக்கோமல அதன இறுதியில புதிய தரவு்கவை பெரப்ெதற்கு திறக்கவும். 
குறிப்பிடப்ெடட ப்கோப்பு இலவ்லபயனில புதிய ப்கோப்பிவன உருைோககும். 
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't' உவர முவறவமயில ப்கோப்பு திறக்கவும் (தோனவமவு நிவ்ல)

'b' இருமநிவ்ல முவறவமயில ப்கோப்பிவன திறக்கவும்.

'+' புதுப்பிததலிற்்கோ்க ப்கோப்பிவன திறக்கவும் (ெடிததல மற்றும் எழுதுதல)

f=open("sample.txt")    # 'r' அல்லது 'rt' எனற முவறவம்களுககு நி்கர

f = open("sample.txt",'w')  # உவர முவறவமயில ப்கோப்பில எழுத.

f = open("image1.bmp",'r+b')  # இருமநிவ்ல முவறவமயில ெடிததல மற்றும் எழுதுதலுக்கோ்க 

 நிவனை்கததின ெயனெோடடில இல்லோத பெோருள்்கவை (objects) பெ்கரிக்கவும் மற்றும் அநத 

நிவனை்க ெகுதிவய சுததம் பெய்யவும். வெததோனில பதவையற்ற நிவனை்க ெகுதிவய பெ்கரிககும் ைெதி 

(Garbage collector) உள்ைது. ஆனோல இநத ைெதி ப்கோப்பு்கவை மூடும் எனறு ெயனர நம்ெ பைண்டோம்.

f = open("test.txt") #  எநத முவறவமயும் குறிப்பிடப்ெடவிலவ்லபயனில தோனவமைோ்க 
rt  எனற முவறவம ெயனெடும்

# n ்கோப்பில பெயற்ெோடு்கள் பெய்யவும். 
f.close()

 பமப்ல  குறிப்பிடடுள்ை ைழிமுவற ெோது்கோப்ெோனது அல்ல, ஏபதனும் ஒரு பிவை ஏற்ெடுபமனில அநத 

பெயற்ெோடடிலிருநது நிர்லோனது ப்கோப்வெ மூடோமல பைளிபயறும். இவத சிறநத முவறயில வ்கயோை with 
கூற்வற ெயனெடுதத்லோம். with பதோகுதியிலிருநது பைளிபயறும் பெோது அதனுள்பை ப்கோடுக்கப்ெடடுள்ை 

ப்கோப்பு மூடப்ெடும். பெயற்கூற்வற பைளிப்ெவடயோ்க ப்கோடுக்க பைண்டியதிலவ்ல. ப்கோப்பு உள்ைவமைோ்கபை 

மூடப்ெடும்.

with open("test.txt",’r’) as f:
# ப்கோப்பு ெோரநத பெயலெோடு்கவை பெய்ய 

# எனெது ப்கோப்பு பெோருைோகும்.

 ப்கோப்பிவன மூடும் பெோது அதனுடன இவைக்கப்ெடடுள்ை ைைங்கள் வெததோனில close() 
பெயற்கூறு மூ்லம் விடுவிக்கப்ெடும்.

f = open("sample.txt")
# ப்கோப்பு ெோரநத பெயலெோடு்கள் பெய்ய

f.close()

13.6.1.1  CSV-ன் Reader தசயற்கூறு

 CSV ப்கோப்பின உள்ைடக்கதவத ெடிக்க  csv.reader() எனற முவறயோனது ெயனெடுததப்ெடுகிறது. 
reader() பெயற்கூறோனது ப்கோப்பின ஒவபைோரு ைரிவயயும் ெடிதது அைற்வற பநடுைரிவெ்களின ெடடிய்லோ்க  

(List) அவமககும். மோறியின தரவிற்கு பதவையோன பநடுைரிவெவய பதரவு பெய்ய்லோம்.. இச்பெயற்கூவற 

ெயனெடுததி ெயனர ப்கோப்பின தரவு்களில உள்ை இரடவட பமற்ப்கோள் குறி (“ ”), (|) மற்றும் (,) பெோனற 

ெலபைறு ைடிைவமப்பு்கவை ெயனெடுததி ெடிக்க்லோம்.

 csv.reader() பெயற்கூறின பதோடரியல

csv.reader(fileobject, delimiter, fmtparams)
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இஙகு, 

file object :- ப்கோப்பின ெோவதவயயும் முவறவமயும் திருப்பி அனுப்பும்.

delimiter  :- இது விருப்ெதபதரவு அைபுருைோகும். இது பெநதர ைரம்புக குறி்கவை ப்கோண்டிருககும். (’,| ) 
பெோனறவை மற்றவை்கள் தவிரக்கப்ெடும். 

fmtparams: ப்கோடோநிவ்ல மதிப்பு்கவை பமற்ெதிப்பு பெய்ய/நீக்க ெயனெடும் விருப்ெத பதரவு அைபுருைோகும்.  

CSV ப்கோப்பு – ப்கோடோநிவ்ல பிரிப்ெோனோன ்கோற்புள்ளிவய ப்கோண்ட தரவு.
1

2
CSV ப்கோப்பு – பதோடக்கததில இடம் ப்கோண்ட தரவு்கள்

3
CSV ப்கோப்பு – பமற்ப்கோளுடன கூடிய தரவு்கள்

4
CSV ப்கோப்பு – தனிப்ெயன பிரிப்ெோன ப்கோண்ட தரவு.

(a) த்காடாநிர்ல பிரிப்பான் ்காற்புள்ளியுடன் கூடிய  CSV (,) க்காப்பு்கள்

 பினைரும் நிர்லோனது ப்கோடோநிவ்ல பிரிப்ெோனோன ்கோற்புள்ளியுடன கூடிய  “sample1.csv” எனற 

ப்கோப்பிவன ெடிதது ஒவபைோரு ைரிவெயோ்க அச்சிடும் நிரல.

#importing csv
import csv
#opening the csv file which is in different location with read mode
with open('c:\pyprg\sample1.csv', 'r') as F:
  #other way to open the file is f= ('c:\pyprg\sample1.csv', 'r')
 reader = csv.reader(F) 
 for row in reader :
# printing each line of the Data row by row 
  print(row)
F.close()

தவளியீடு
 ['SNO', 'NAME', 'CITY']
 ['12101', 'RAM', 'CHENNAI']
 ['12102', 'LAVANYA', 'TIRUCHY']
 ['12103', 'LAKSHMAN', 'MADURAI']

(b)  தொடக்்கத்தில் இரடதவளி்களுடன் கூடிய ெைவிரைக் த்காணட CSV  க்காப்பு 

 பினைரும் sample2.csv எனற ப்கோப்பிவன ்கருததில ப்கோள்ைவும். 

NOTEPAD ெயனெோடடில மூ்லம் திறககும் பெோது பினைருமோறு தரவிவன ப்கோண்டிருககும்.

Topic1,    Topic2,    Topic3,

one, two, three

Example1, Example2,    Example3

 பினைரும் நிர்லோனது வெததோனில உள்ை csv.reader() எனற பெயற்கூறு மூ்லம் ப்கோப்பிவன 

ெடிககிறது.
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import csv
csv.register_dialect('myDialect',delimiter = ',',skipinitialspace=True)
F=open('c:\pyprg\sample2.csv','r')
reader = csv.reader(F, dialect='myDialect')
for row in reader:
 print(row)
F.close()

தவளியீடு
 ['Topic1', 'Topic2', 'Topic3']
 ['one', 'two', 'three']
 ['Example1', 'Example2', 'Example3']

 “sample2.csv” ப்கோப்பில ்கோண்ெவத பெோல பிரிப்ெோனோன ்கோற்புள்ளிககு அடுதது ைரும் பைற்று 

இவடபைளி்கைோல பைளியீடும் பைற்று இவடபைளி்களுடன பதோனறும்.

 பைற்று இவடபைளி்கைோனது CSV பெயற்கூறினுள் உள்ை  csv.register_dialect() எனற 

இனககுழுவின மூ்லம் நீக்க்லோம். dialect ஆனது CSV ப்கோப்பிவன ெடிப்ெதற்்கோன ைழிமுவற்கவை 

விைரிககிறது. dialects-ல  “skipinitialspace” எனற அைபுருைோனது  பிரிப்ெோனிற்கு அடுதது ைரும் பைற்று 

இவடபைளி்கவை நீக்க உதவுகிறது.

தோனவமைோ்க “skipinitialspace” எனெதன மதிப்பு  false ஆகும்.  
குறிப்பு

 கீபையுள்ை நிர்லோனது “sample2.csv” எனற ப்கோப்பில, பிரிப்ெோனற்ககு பிறகுயுள்ை 

பைற்றிவடபைளி்கவை ெடிககினறது.

import csv
csv.register_dialect('myDialect', delimiter = ',' , skipinitialspace=True)
F=open('c:\pyprg\sample2.csv','r')
reader = csv.reader(F, dialect='myDialect')
for row in reader:
 print(row)
F.close()

தவளியீடு
 ['Topic1', 'Topic2', 'Topic3']
 ['one', 'two', 'three']
 ['Example1', 'Example2', 'Example3']

 பமற்்கண்ட நிரலில புதிய dialect ஆனது (delimiter=' , ') ்கோற்புள்ளி பிரிப்ெோவை ப்கோண்டுள்ைது. 
பமலும் d skipinitialspace எனெதன மதிப்பு True என அவமக்கப்ெடடுள்ைது. இது பிரிப்ெோனிற்கு அடுதது 
ைரும் பைற்று இவடபைளி்கவை தவிரததிடுமோறு நிரல பெயரப்பிககு உைரததும்.
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 csv –ல ெடிப்ெதற்கு மற்றும் எழுதுைதற்கு உள்ை அைபுருக்கவை ைவரயறுக்க dialect 
எனற இனககுழு CSV  பெயற்கூறில ெயனெடுகிறது. இது தரவை ைடிவூடடம் பெய்ைதற்்கோன 
ெலபைறு உருைோக்க, பெமிக்க மற்றும் மறுெயனோக்க ெயனெடும் அைபுருக்கவை ப்கோண்டுள்ைது. 

குறிப்பு

(c)  கமற்க்காள் குறி்களுடன் CSV க்காப்பு 

 CSV பெயற்கூறில உள்ை csv.register_dialect() எனற புதிய இனககுழுவை ெதிைதன மூ்லம் 

இரடவட பமற்ப்கோள் குறி்களுடன கூடிய CSV ப்கோப்பிவன ெடிக்க்லோம்.

quotes.csv  எனற ப்கோப்ெோனது பினைரும் தரவு்கவை ப்கோண்டிருககும்.

SNO,Quotes

1,  "The secret to getting ahead is getting started."

2,  "Excellence is a continuous process and not an accident."

3,  "Work hard dream big never give up and believe yourself."

4,  "Failure is the opportunity to begin again more intelligently."

5,  "The successful warrior is the average man, with laser-like focus."

 பினைரும் நிர்லோனது ்கோற்புள்ளிவய பிரிப்ெோனோ்க ப்கோண்டிருககும்  “quotes.csv” எனற ப்கோப்பிவன 

ெடிககும். ஆனோல இரடவட பமற்ப்கோள் குறி்கைோனது மற்றுபமோரு பமற்ப்கோள் குறி்களுககுள் 

ப்கோடுக்கப்ெடடிருககும்.

import csv
csv.register_dialect('myDialect', delimiter = ',' ,quoting=csv.QUOTE_ALL,
skipinitialspace=True) 
f=open('c:\pyprg\quotes.csv','r')
reader = csv.reader(f, dialect='myDialect')
for row in reader:
 print(row)

தவளியீடு
 ['SNO', 'Quotes']
 ['1', 'The secret to getting ahead is getting started.']
 ['2', 'Excellence is a continuous process and not an accident.']
 ['3', 'Work hard dream big never give up and believe yourself.']
 ['4', 'Failure is the opportunity to begin again more intelligently.']
 ['5', 'The successful warrior is the average man, with laser-like focus. ']

 பமற்்கண்ட நிரலில  myDialect எனற பெயருடன கூடிய புதிய Dialect ெதிவு பெய்யப்ெடடுள்ைது. csv.
QUOTE_ALL எனற ப்கோப்பிவன ெயனெடுததும் பெோது அவனதது குறியுருக்களும் பமற்ப்கோள் 

குறிக்கஅடுதது பைளிப்ெடுதத்லோம்.
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(d)   ெனிப்பயைாக்்கப்பட்ட பிரிப்பாரைக் த்காணட CSV  க்காப்பு

 csv.register_dialect() எனெதன உதவியுடன புதிய dialect-ஐ ெதிவு பெய்து தனிப்ெயனோக்கப்ெடட 

பிரிப்ெோவனக ப்கோண்ட CSV ப்கோப்பு்கவை ெடிக்க முடியும்.

 பினைரும்  “sample4.csv” எனற ப்கோப்ெோனது வெப் | (Pipe symbol) குறியீடவடக ப்கோண்டு 

பு்லங்கள் பிரிக்கப்ெடடுள்ைது.

Roll No | Name | City
12101 | Arun | Chennai
12102 | Meena | Kovai
12103 | Ram | Nellai

 பினைரும் நிர்லோனது ெயனரோல ைவரயறுக்கப்ெடடுள்ை பிரிப்ெோவனக ப்கோண்டுள்ை  | (Pipe symbol)  
“sample4.csv” எனற ப்கோப்பிவன ெடிககும்.

import csv
csv.register_dialect('myDialect', delimiter = '|')
with open('c:\pyprg\sample4.csv', 'r') as f:
 reader = csv.reader(f, dialect='myDialect')
 for row in reader:
  print(row)
f.close()

தவளியீடு
['RollNo', 'Name', 'City']
['12101', 'Arun', 'Chennai']
['12102', 'Meena', 'Kovai']
['12103', 'Ram', 'Nellai']

 பமற்்கண்ட நிரலில My Dialect எனற பெயரில புதிய dialect ஆனது ெதிவு பெய்யப்ெடடுள்ைது. இதில 
| (Pipe symbol) ஆனது பு்லதவத பிரிககும் பிரிப்ெோனோ்க அவமக்கப்ெடடுள்ைது.

13.6.2  ஒரு க்காப்பினில் குறிப்பிட்ட பு்லத்ரெ மட்டும் படித்ெல்

 “sample5.csv” எனற ப்கோப்பினில உள்ை Item Name மற்றம் profit பெோனற குறிப்பிடட பு்லங்கவை 

மடடும் ெடிக்க கீழக்கோணும் ைழிமுவற்கவை பெய்தல பைண்டும்.

import csv
#opening the csv file which is in different location with read mode
f=open("c:\pyprg\ch13sample5.csv",'r')
#reading the File with the help of csv.reader()
readFile=csv.reader(f)
#printing the selected column 
for col in readFile :
 print (col[0],col[3]) 
f.close()
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sample5.csv File in Excel

A B C D

1 item Nam Cost-Rs Quantity Profit
2 Keyboard 480 12 1152

3 Monitor 5200 10 10400

4 Mouse 200 50 2000

sample5.csv File with selected col

தவளியீடு
 Item Name Profit
 Keyboard 1152
 Monitor 10400
 Mouse 2000

13.6.3  CSV க்காப்பிரை படித்ெல் மற்றும் பட்டிய்லா்க கசமித்ெல்

 இப்ெகுதியில CSV ப்கோப்பிவன ெடிததல மற்றும் ப்கோப்பின உள்ைடக்கதவத ெடடிய்லோ்க பெமிததல 

முவறவய ெற்றி ெடிக்க இருககிபறோம். ெடடிய்லோ்க பெமிப்ெதற்்கோன பதோடரியல

list = []    # பைற்று list-ஆ்க பதோடங்கவும்

list.append(element)   # append() ெயனெடுததி உருப்பு்கவை பெரக்கவும். 

 எடுததுக்கோடடு பினைரும் நிர்லோனது “sample.csv” ப்கோப்பின அவனதது ைரிவெயில உள்ை 

மதிப்பு்கவையும் ெடடிய்லோ்க பெமிககும்.

import csv
# other way of declaring the filename
inFile= 'c:\pyprg\sample.csv'
F=open(inFile,'r')
reader = csv.reader(F)
# declaring array
arrayValue = []
# displaying the content of the list
for row in reader:
 arrayValue.append(row)
 print(row)
F.close()
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sample.csv opened in MS-Excel

A B C
1 Topic 1 Topic 2 Topic 3

2 One two three
3 Example 1 Example 2 Example 3
4

sample5.csv File with selected col

தவளியீடு
 ['Topic1', 'Topic2', 'Topic3']
 [' one', 'two', 'three']
 ['Example1', 'Example2', 'Example3']

 ைரிவெப்ெடுததப்ெடட உறுப்பு்களின ைரிவெவய மோற்றககூடிய தரவு ்கடடவமப்பு 
ெடடியல (List) ஆகும். 

குறிப்பு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
நிவ்லயுருக்களின ெடடிய்லோனது ெதுர ைடிை அவடப்புக குறி்களுககுள் எழுதப்ெடல 

பைண்டும். List-ஆ்க ெரங்கவை ஒதததோகும்.  

13.6.4 வரிரசயாக்்கம் தசயவெற்்கா்க CSV க்காப்பிரை படித்ெது பு்லத்தின் மதிப்பு்கரை List-ல் 
கசமித்ெல்

 இநத நிர்லோனது “sample6.csv” எனற ப்கோப்பினில இருநது ெயனரோல தரப்ெடும் எண்ணிற்குரிய 

பநடுைரிவெயின பெோருைடக்கதவத ெடிதது அவத List -ல பெமிககும்.

Item Name
Keyboard
Monitor
Mouse

Total Profit

480
5200

200 2000
13552

10
50

12 1152
10400

Cost - Rs Quantity Profit

ெடம் 13.6.4 ைரிவெயோக்கம் பெய்ைதற்கு CSV  ப்கோப்ென தரவு்களின ெடடியல 

 ைரிவெயின தவ்லப்பு்களும் பெரதது ைரிவெப்ெடுததப்ெடுைவத தவிரக்க ைரிவெெடுததும் பெோது 

முதல ைரிவெயோனது தவிரக்கப்ெடல பைண்டும். “next()” எனற ்கடடவை மூ்லம் இவத பெயலெடுதத முடியும். 
List -ஆனது ைரிவெயப்ெடுததப்ெடடு பைளியிடப்ெடடுள்ைது.
தவ்லப்பு பநடுைரிவெவய தவிரதது ெயனர பதரநபதடுதத பநடுைரிவெவய ைரிவெயோக்கம் பெய்ய
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#  sort a selected column given by user leaving the header column in descending order

import csv

#  other way of declaring the filename

inFile= ‘c:\pyprg\sample6.csv’

#  opening the csv file which is in the same location where the content of the python file is there.  

python file
F=open(inFile,’r’)
#  reading the File with the help of csv.reader()
reader = csv.reader(F)
#  skipping the first row(heading)
next(reader)
#  declaring a list
arrayValue = []
a = int(input (“Enter the column number 1 to 3:-“))
#  sorting a particular column-cost
for row in reader:
 arrayValue.append(row[a])
arrayValue.sort(reverse=True)
for row in arrayValue:
 print (row)
F.close()

தவளியீடு
 Enter the column number between 0 to 3:- 2
 50
 12
 10

 ஒரு சிஎஸ்வி ப்கோப்பில ஒரு குறிப்பிடட பநடுைரிவெவயப் ெடிதது அதன முடிவை 
ஏறுைரிவெயில ்கோண்பி

குறிப்பு

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

 list_name.sort() ்கடடவையோனது ெடடியலில உள்ை உறுப்பு்கவை ஏறு ைரிவெயில (ascending) 
ைரிவெப்ெடுததும்.

list_name.sort(reverse) ்கடடவையோனது ெடடியலில உள்ை உறுப்பு்கவை இறஙகு (descending) 
ைரிவெயில ஒழுஙகுெடுததும்.
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13.6.5   CSV க்காப்பினில் உள்ை ஒரு குறிப்பிட்ட பு்லத்ரெ வரிரசயாக்்கம் தசயெல்.

 இநநிவ்லயோனது  “sample8.csv” எனற ப்கோப்பின முழு பெோருைடக்கதவதயும் ெடிதது ெடடியலுககு 

மோற்றம் பெய்யும். அதன பிறகு quantity எனற பு்லததில உள்ை ைரிவெ்களின ெடடிய்லோனது ைரிவெயோக்கம் 

பெய்யப்ெடடு ஏறு ைரிவெயில பைளிப்ெடுததப்ெடும். ஒனறுககு பமற்ெடட பு்லங்கவை ைரிவெப்ெடுதத itemgetter 
எனெதில ஒனறுககு பமற்ெடட சுடடு எண்்கவை குறிப்பிடுைதன மூ்லம் நிவறபைற்ற்லோம்.
operator.itemgetter(col_no) எனற ப்கோப்பின பெோருைடக்கமோனது

Item Name
Keyboard
Monitor
Mouse

Quantity
48
52
20

sample8.csv in Notepad
ItemName ,Quantity
Keyboard, 48
Monitor,52 
Mouse ,20

ெடம்  13.6.5 CSV ப்கோப்பு தரவிவன ைரிவெயோக்க list-ல பெரததல

 பினைரும் நிர்லோனது operator.itemgetter(col_no) எனெவத ெயனெடுததி பமற்குறிப்பிடட நிரவ்ல 

நிவறபைற்றுகிறது. 

#Program to sort the entire row by using a specified column.
# declaring multiple header files
import csv ,operator
#One more way to read the file
data = csv.reader(open(‘c:\PYPRG\sample8.csv’))
next(data)   #(to omit the header)
#using operator module for sorting multiple columns
sortedlist = sorted (data, key=operator.itemgetter(1)) # 1 specifies we want to sort
         # according to  second column 
for row in sortedlist:
 print(row)

தவளியீடு
 [‘Mouse ‘, ‘20’]
 [‘Keyboard ‘, ‘48’]
 [‘Monitor’, ‘52’]

 sorted() முவறயோனது / பெயலகூறோனது ஒரு குறிப்பிடட ைரிவெயில ப்கோடுக்கப்ெடடெடி 

உறுப்பு்கவை ஏறு ைரிவெயிப்லோ அல்லது இறஙகு ைரிவெயிப்லோ ைரிவெப்ெடுததும். sort() முவறயோனது 
sorted() முவறவய ஒததிருககும். ஒரு பைறுெோடோனது sort() முவற எநத மதிப்வெயும் திரும்ெ தரோது 

பமலும்மூ்ல ெடடியலில மோற்றதவத ஏற்ெடுததும்.

குறிப்பு

Chapter 13.indd   254 30-01-2020   20:48:28



255 பைத்தான் மற்றும்  CSV க�தாப்பு�ள்

தசயமுர்றப்பயிற்சி: “sample8.csv” எனற ப்கோப்பினில “cost” எனும் பமலும் ஒரு பு்லதவத 
பெரதது அதன பெோருள் இறஙகு ைரிவெயில ைரிவெயோக்கம் பெய்ய பினைரும் 
பதோடரிய்லோனது ெயனெடுகிறது.

தொடரியல்

sortedlist = sorted(data, key=operator.itemgetter(Col_number),reverse=True)

13.6.6 CSV க்காப்பிரை Dictionary படிக்்க

 CSV பெயற்கூறிலுள்ை DictReader இனககுழுவை ெயனெடுததி CSV ப்கோப்வெ ெடிததல.இதன 

பெயலெோடு reader()  இனககுழு பெயலெோடவட ஒததிருககும். ஆனோல இது ஒரு பெோருவை உருைோககி 

அவத Dictionaryயில இவைககும்.

 DictReader  CSV ப்கோப்பில உள்ை முதல ைரிவய ்கோற்புள்ளிவய இநத ைரியின Dictionary  
திறவுப்கோள் (Dictionary Key) ெயனெடுததி ெடிககும். அடுததடுததுள்ை ைரிவெயில  உள்ை பநடுைரிவெயோனது 
Dictionaryயின மதிப்பு்கைோ்க பெயலெடடு அைற்வற உரிய திறவுப்கோள் மூ்லம் அணு்க முடியும் (பு்லததின 

பெயர)

 CSV ப்கோப்பின முதல ைரிவெயோனது பு்லப்பெயவர ப்கோண்டிருக்கவிலவ்லபயனில பு்லப்பெயர 

அைபுருவை DictReader’s ஆககிககு அனுப்பி Dictionary திறவுப்கோள்்கவை நோமோ்க ஒதுக்க முடியும். 

 csv.reader() மற்றும் DictReader() ககு இவடபயயோன முககிய பைறுெோடவட எளிவமயோ்க 

கூறுைபதனில csv.reader மற்றும் csv.writer ஆனது ெடடியல (list/tuple) ெதிவுடன பைவ்ல பெய்யும். csv.
DictReader மற்றும் csv.DictWriter ஆனது அ்கரோதியில பைவ்ல பெய்யும்.

import csv
filename = ‘c:\pyprg\sample8.csv’
input_file =csv.DictReader(open(filename,’r’))
for row in input_file:
 print(dict(row))   #dict() to print data 

தவளியீடு
 {‘ItemName ‘: ‘Keyboard ‘, ‘Quantity’: ‘48’}
 {‘ItemName ‘: ‘Monitor’, ‘Quantity’: ‘52’}
 {‘ItemName ‘: ‘Mouse ‘, ‘Quantity’: ‘20’}

 csv.DictReader மற்றும் csv.DictWriter இரண்டும் கூடுதல அைபுருைோ்க பு்லப்பெயரிவன பெற்று 

Dictionary திறவுப்கோைோ்க ெயனெடுததும்.

(எடுததுக்கோடடோ்க) “sample8.csv” எனற ப்கோப்ெோனது Dictionary -வய ெடிததல.

தசயல்முர்ற: பமப்ல ப்கோடுக்கப்ெடடுள்ை நிரலில dict()  பெயலகூறில நீக்கவும் மற்றும் 
print(row) ெயனெடுததவும். கீபை ப்கோடுக்கப்ெடடுள்ை பைளியீவட தரும்.

OrderedDict([(‘ItemName ‘, ‘Keyboard ‘), (‘Quantity’, ‘48’)])
OrderedDict([(‘ItemName ‘, ‘Monitor’), (‘Quantity’, ‘52’)])
OrderedDict([(‘ItemName ‘, ‘Mouse ‘), (‘Quantity’, ‘20’)])
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13.6.7  Dictionary பயைர் வரையறுத்ெ பிரிப்பாரை பயன்படுத்தி CSV க்காப்பிரை படித்ெல்

 புதிய Dialects ஐ ெதிவு பெய்து  DictReader() பெயற்கூறில நோம் அவத ெயனெடுதத முடியும். 
“sample8.csv”  ப்கோப்ெோனது பினைரும் ைடிைததில இருநதோல 

ItemName|Quantity
Keyboard|48
Monitor|52
Mouse|20

 “sample8.csv”(ெடம் 13.9) ஒரு புதிய dialect ெயனெடுததி Dictionary ெடிக்க்லோம்.

import csv
csv.register_dialect(‘myDialect’,delimiter = ‘|’,skipinitialspace=True)
filename = ‘c:\pyprg\ch13\sample8.csv’
with open(filename, ‘r’) as csvfile:
 reader = csv.DictReader(csvfile, dialect=’myDialect’)
 for row in reader:
  print(dict(row))
csvfile.close()

தவளியீடு
 {‘ItemName ,Quantity’: ‘Keyboard ,48’}
 {‘ItemName ,Quantity’: ‘Monitor,52’}
 {‘ItemName ,Quantity’: ‘Mouse ,20’}

 DictReader() தோனவமைோ்க ordereddict எனெவத பைளியீடும். Dictionaryயின ஒரு 

துவைகுழுைோ்க Ordereddict பெயலெடும் இது உள்ைடக்கதவதககும் அைற்வற பெமிககும் ைரிவெயில 

பெரககும். Ordereddict நீக்க Dict() வய ெயனெடுததவும்.

குறிப்பு

பல்கவறு வர்கயாை CSV க்காப்பினுள் ெைவு்கரை எழுதுெல்13.7

 வெததோனது CSV ப்கோப்பில ெணியோற்றுைதற்கு எளிவமயோன  ைழி்கவை ைைஙகுகிறது. பமலும் 
CSV ப்கோப்பில தரவு்கவை ெடிக்க மற்றும் எழுத CSV ப்கோப்பில தரவு்கவை ெடிக்க மற்றும் எழுத CSV 
கூறிவன ப்கோண்டுள்ைது. இதற்கு முநவதய தவ்லப்பு்களில CSV ப்கோப்பில இருநது தரவு்கவை எவைோறு 

ெடிப்ெது எனெவத ெற்றி ெயினபறோம். அவத பெோ்லபை ஒரு புதிய CSV ப்கோப்பிவன உருைோக்கவும் (அல்லது) 
ஏற்்கனபை உள்ை ப்கோப்பில மோற்றங்கள் பெய்யவும் முடியும்.
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ெோதோரைமோன ஒரு புதிய CSV ப்கோப்பிவன உருைோககுதல.
1

2
ஏற்்கனபை உள்ை ப்கோப்பிவன திருததுதல.

3
பமற்ப்கோள் குறியுடன CSV ப்கோப்பினில எழுதுதல.

4

5

6

7

8

தனிப்ெயன பிரிப்ெோன்களுடன CSV ப்கோப்பினில எழுதுதல.

Lineterminator  உடன CSV ப்கோப்பினில எழுதுதல.

Quotechars உடன  CSV ப்கோப்பினில எழுதுதல.

CSV ப்கோப்பிவன Dictionaryயில எழுதுதல.

இயக்க பநரததில தரவிவன பெற்று ப்கோப்பில எழுதுதல.

13.7.1 ஒரு புதிய சாொைண  CSV க்காப்பிரை உருவாக்குெல்

 நீங்கள் CSV ப்கோப்பினுள் பெமிப்ெதற்்கோ்க தரவு்களின பதோகுப்வெ ப்கோண்டிருககும் பெோது, இநத 

சூழநிவ்லயில ப்கோண்டிருககும் பெோது, இநத சூழநிவ்லயில எதிரமுவறயோ்க write()பெயற்கூவற 

ெயனெடுததவும்.

 csv.writer() பெயற்கூறு writer பெோருவை திருப்பி அனுப்பும் அது ெயனர தரவை ெரங்கவை 

பிரிப்ெோனுடன மோற்றி ப்கோப்பு பெோனற பெோருவை தரும்.  writerow() பெயற்கூறு ஒரு தரவின ைரிவய ஒரு 

குறிப்பிடட ப்கோப்பினுள் எழுதும்.

 csv.writer() முவறயின பதோடரியல

The syntax for csv.writer() is

csv.writer (fileobject, delimiter, fmtparams) 

இஙகு, 

fileobject :- ப்கோப்பின ெோவதவயயும் முவறவமயும் அனுப்பும். 

delimiter  :- | (pipe) பெோனற நிவ்லயோன Dialects  பிரிப்ெோன்கவை ப்கோண்டிருககும் விருப்ெ 
அைபுருைோகும். மற்றவை நிரோ்கரிக்கப்ெடும். 

fmtparams : விருப்ெ அைபுருைோகும். skipinitialspace, quoting பெோனற dialects ்களின 
தோனவமைோன மதிப்பு்கவை மோற்றியவமக்க பெய்ய உதவுகிறது. மற்றவை 
(மோற்ற) நிரோ்கரிக்கப்ெடும்

  CSV உறுப்ெோன writer() முவறவய ெயனெடுததி தோனவமவு பிரிப்ெோனோன ்கோற்புள்ளிவயச் 

ெோதோரை CSV ப்கோப்பிவன நீங்கள் உருைோக்க முடியும்.

(எடுததுக்கோடடு)
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 பினைரும் வெததோன நிர்லோனது தரவு்களின ெடடியவ்ல “Pupil.csv” எனப்ெடும் CSV ப்கோப்பிற்கு 

மோற்றம் பெய்யும். பமலும் மதிப்பு பிரிப்ெோன்க , (்கோற்புள்ளி) ெயனெடுததப்ெடடுள்ைது.

Import csv
csvData = [[‘Student’, ‘Age’], [‘Dhanush’, ‘17’], [‘Kalyani’, ‘18’], [‘Ram’, ‘15’]]
with open(‘c:\pyprg\ch13\Pupil.csv’, ‘w’) as CF:
 writer = csv.writer(CF)   #  CF எனெது ப்கோப்பு பெோருைோகும்
 writer.writerows(csvData)  #  csv எனெது List-ன பெயர
CF.close()

 உவரெதிப்ெோவன ெயனெடுததி “Pupil.csv” எனற ப்கோப்பிவன திறககும் பெோது அதன 

பெோருடக்கமோனது பினைருமோறு பதோனறும்.

 Student, Age
 Dhanush, 17
 Kalyani, 18
 Ram, 15
 பமப்ல ப்கோடுக்கப்ெடடுள்ை நிரலில  csv.writer() பெயற்கூறு எல்லோ தரவையும் “csvData” எனற list  
ெரங்கைோ்க மோற்றி, உள்ைடக்கதவத ஒரு ப்கோப்பில பெோருைோ்க உருைோககும். writerows () பெயற்கூறு 

எல்லோ தரவையும் ஒரு புதிய CSV ப்கோப்ெோன “Pupil.csv”-ல எழுதும்.

 writerow() முவறயோனது ஒரு ெமயததில ஒரு ைரிவெவய மடடுபம எழுதும். அவனதது 

தரவு்கவையும் ஒபர ெமயததில எழுத விரும்பினோல writerows() முவறவய ெயனெடுதத்லோம்.

குறிப்பு

13.7.2 இருக்கும் க்காப்ரப மாற்றியரமத்ெல்

 தற்பெோதுள்ை ப்கோப்பின தரவில சி்ல மோற்றங்கவைச் பெய்ைது அல்லது கூடுதல தரவைச் பெரப்ெது 

மோற்றம் என அவைக்கப்ெடுகிறது .எடுததுக்கோடட்க “student.csv” ப்கோப்பு பினைரும் தரவைக 

ப்கோண்டுள்ைது.

Roll No, Name, City
1, Harshini, Chennai
2, Adhith, Mumbai
3, Dhuruv, Bangalore
4, Krishna, Tiruchy
5, Venkat, Madurai

 பமற்்கண்ட நிர்லோனது “student.csv” ப்கோப்பினில ஒரு புதிய ைரிவெவய பெரககும். 

இப்ெயனெோடடிற்்கோ்க மடடுபம CSV ப்கோப்ெோனது ‘a’ append திறக்கப்ெடுகிறது. Append முவறயோனது 

“student.csv” ப்கோப்பின ்கவடசி ைரியின அடுதது புதிய ைரிவெயில மதிப்பு்கவை எழுதும்.

 The writerow() முவற ஒரு பநரததில ஒரு ைரிவெவய எழுதுகிறது. நீங்கள் எல்லோ தரவையும் 

ஒபர பநரததில எழுத பைண்டும் எனறோல நீங்கள் writerows()முவறவயப் ெயனெடுதத்லோம்.

குறிப்பு
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13.7.3  ஏற்்கைகவ உள்ை க்காப்பினில் மாற்்றங்கள் தசயெல்

 ஏற்்கனபை உள்ை ப்கோப்பினில சி்ல மோற்றங்கவை பெய்தல அல்லது பமலும் புதிய தரவு்கவை 

பெரததல  ஆகியவை மோற்றம் பெய்தல எனப்ெடும்.

 S No, Name, City,
 1, Harshini, Chennai
 2, Adhith, Mumbai
 3, Dhuruv, Bangalore
 4, Krishna, Tiruchy
 5, Venkat, Madurai
 6, Sajini, Madurai

 “student.csv” எனற ப்கோப்ெோனது பினைருமோறு தரவு்கவை ப்கோண்டிருககும்.

import csv
row = [‘3’, ‘Meena’,’Bangalore’]
with open(‘student.csv’, ‘r’) as readFile:
  reader = csv.reader(readFile)
  lines = list(reader)    #  list()- ஒவபைோரு ைரிவெயோன தரவை ஒரு Listஆ்க பெமிககும் 
  lines[3] = row
with open(‘student.csv’, ‘w’) as writeFile:
 #  ெயனர தரவை பிரிப்ெோனுடன மோற்றியவமதது திருப்பி அனுப்பும் writer பெோருள்

 writer = csv.writer(writeFile)
 #writerows() பெயற்கூறு csv ப்கோப்பில ஒனறிககு 

 writer.writerows(lines)
readFile.close()
writeFile.close()

 பினைரும் நிர்லோனது student.csv எனற ப்கோப்பில ஏற்்கனபை உள்ை ைரிவெ்களின மதிப்பு்கவை 

மோற்றம் பெய்கிறது.

S No, Name, City,

1, Harshini, Chennai

2, Adhith, Mumbai

3, menna , Bangalore

4, Krishna, Tiruchy

5, Venkat, Madurai

 உவரப்ெதிப்ெோனில “student.csv” எனற ப்கோப்பிவன திறககும் பெோது பைளியீடோனது பினைருமோறு 

பதோற்றமளிககும். பமற்்கண்ட நிரலில  “student.csv” எனற ப்கோப்பின மூனறோைது ைரிவெயோனது மோற்றம் 

பெய்யப்ெடடு பெமிக்கப்ெடடுள்ைது. முதலில csv.reader() எனற பெயற்கூறு மூ்லம் “student.csv” எனற 
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ப்கோப்ெோனது ெடிக்கப்ெடும். list() எனெதன மூ்லம் ப்கோப்பின அவனதது ைரிவெ்களும் பெமிக்கப்ெடும். 

“lines[3] = row” எனற கூற்றோனது ப்கோப்பினில உள்ை 3ைது ைரிவெவய row எனெதில உள்ை 

பெோருைடக்கதவத மோற்றம் பெய்யும். writerows (lines) எனெவத ப்கோப்பு பெோருைோன writer ெயனெடுததி 

“student.csv” ப்கோப்பு  மதிப்பு்கவை list-ல எழுதும்.

(i) புதிய வரிரசரய கசர்த்ெல் 

 சி்ல பநரங்களில ஏற்்கனபை உள்ை CSV ப்கோப்பினில புதிய ைரிவெவய பெரக்க பைண்டிய பதவை 

இருக்க்லோம். புதிய ைரிவெயோனது ப்கோப்பின இறுதியில பெரக்கப்ெடும் பெயலமுவறவய ஒரு ைரிவெ 

இறுதியில பெரததல (appending) எனப்ெடும்.

 பினைரும் நிர்லோனது  “student.csv” ப்கோப்பில ஒரு புதிய ைரிவெவய பெரககும்.

import csv
row = [‘6’, ‘Sajini ‘, ‘Madurai’]
with open(‘student.csv’, ‘a’) as CF: #  append முவறவமயில தரவு்கவை இறுதியில பெரக்க

 writer = csv.writer(CF)
writer.writerow(row)  #  writerow() பெயற்கூறில தரவை ஒரு ைரிவெயோ்க ப்கோப்பில எழுத

CF.close()

student.csv” ப்கோப்ெோனது உவரப்ெதிப்ெோவன ெயனெடுததி திறககும் பெோது அது பினைருமோறு பதோனறும். 

Student, Age 
Dhanush, 17
Kalyani, 18
Ram, 15

 பமற்்கண்ட நிர்லோனது csv.writer () ெடடியலில உள்ை எல்லோ தரவையும் ெரங்கைோ்க மோற்றுகிறது 

மற்றும் உள்ைடக்கதவத பெோருள் பெோனற ப்கோப்ெோ்க உருைோககுகிறது. writerrowse () முவற அவனதது 

தரவையும் புதிய CSV ப்கோப்பு “Pupil.csv” ககு எழுதுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

 ‘w’ write முவறவம புதிய ப்கோப்பிவன உருைோக்க உதவுகிறது. ஏற்்கனபை அகப்கோப்ெோனது 

உருைோக்கப்ெடடிருநதோல அகப்கோப்பின பெயரில புதிய ப்கோப்பிவன உருைோககும்.  ‘a’ append  
முவறவமயோனது ப்கோப்ெோனது ஏற்்கனபை உருைோக்கப்ெடடிருநதோல அதன இறுதியில தரவிவன 

பெரககும். இலவ்லபயனில புதிய ப்கோப்பிவன உருைோககும்.

 writerow() பெயற்கூறோனது 1-ெரிமோை தரவிவனயும் மற்றும்  writerows() பெயற்கூறோனது 

இருெரிமோை தரவு்கவையும் ப்கோப்பினில எழுதும். 

குறிப்பு

13.7.3  கமற்க்காள் குறி்களுடன் CSV க்காப்பு
 csv.register_dialect() இனககுழுவை ெயனெடுததி புதிய Dialectஐ ெதிவு பெய்ைதன மூ்லம் 

பமற்ப்கோள் குறி்களுடன  csv ப்கோப்பிவன எழுத்லோம். பினைரும் நிர்லோனது இவத விைககுகிறது. 
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import csv
info = [[‘SNO’, ‘Person’, ‘DOB’],
[‘1’, ‘Madhu’, ‘18/12/2001’],
[‘2’, ‘Sowmya’,’19/2/1998’],
[‘3’, ‘Sangeetha’,’20/3/1999’],
[‘4’, ‘Eshwar’, ‘21/4/2000’],
[‘5’, ‘Anand’, ‘22/5/2001’]]
csv.register_dialect(‘myDialect’,quoting=csv.QUOTE_ALL)
with open(‘c:\pyprg\ch13\person.csv’, ‘w’) as f:
 writer = csv.writer(f, dialect=’myDialect’)
 for row in info:
  writer.writerow(row)
f.close()

“person.csv”  ப்கோப்பிவன திறககும் பெோது பினைரும் பைளியீடவட நோம் பெற்லோம்:

“SNO”,  “Person”,  “DOB” 
“1”,  “Madhu”,  “18/12/2001” 
“2”,  “Sowmya”,  “19/2/1998” 
“3”,  “Sangeetha”,  “20/3/1999” 
“4”,  “Eshwar”,  “21/4/2000”
“5”,  “Anand”,  “22/5/2001”

 பமற்்கண்ட நிரலில புதிய Dialect ஆனது mydialect எனற பெயரில அறிவிக்கப்ெடடுள்ைது. 
Quoting=csv.QUOTE_ALL  எனற dialect ஆனது அவனதது மதிப்பு்கவையும் இரடவட  பமற்ப்கோள் 

குறி்களுடன எழுத அனுமதிககினறது.

13.7.4  பயைர் விரும்பும் பிரிப்பானுடன் கூடிய CSV  க்காப்பு 
 பிரிப்ெோன எனெது ெரம் ஆகும். இது பு்லங்கவை பிரிக்க ெயனெடுகிறது. இதன ப்கோடோநிவ்ல மதிப்பு 

்கோற்புள்ளி(,) ஆகும். csv.register_dialect() எனெதன உதவியுடன புதிய dialect()ஐ அறிவிதது ெயனர 

விரும்பும் பிரிப்ெோவன CSVப்கோப்பினில ெயனெடுதத முடியும் பினைரும் எடுததுக்கோடடு நிர்லோனது pipe(|) 
பிரிப்ெோவன ெயனெடுததி எழுதப்ெடடுள்ைது.

import csv
info = [[‘SNO’, ‘Person’, ‘DOB’],
[‘1’, ‘Madhu’, ‘18/12/2001’],
[‘2’, ‘Sowmya’,’19/2/1998’],
[‘3’, ‘Sangeetha’,’20/3/1999’],
[‘4’, ‘Eshwar’, ‘21/4/2000’],
[‘5’, ‘Anand’, ‘22/5/2001’]]
csv.register_dialect(‘myDialect’,delimiter = ‘|’)
with open(‘c:\pyprg\ch13\dob.csv’, ‘w’) as f:
 writer = csv.writer(f, dialect=’myDialect’)
  for row in info:
  writer.writerow(row)
f.close()

Chapter 13.indd   261 30-01-2020   20:48:29



26212 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

“dob.csv” ப்கோப்பிவன நோம் திறககும் பெோது, பினைருமோறு பைளியீடவட பெற்லோம்.

SNO|Person|DOB
1|Madhu|18/12/2001 
2|Sowmya|19/2/1998
3|Sangeetha|20/3/1999
4|Eshwar|21/4/2000
5|Anand|22/5/2001

 பமற்்கண்ட  pipe(|) பிரிப்ெோவனக ப்கோண்டு புதிய dialect ஆனது அறிவிக்கப்ெடடுள்ைது. அதன 

பிறகு  “info” list -வய CSV ப்கோப்பினுள் எழுதப்ெடடுள்ைது.

 dialect அைபுருைோன  skipinitialspace எனெதன மதிப்பு True-ஆ்க  இருககும் பெோது, 

பிரிப்ெோவன பதோடரநது ைரும் பைற்று இவடபைளி்கவை நீககும் இதன ப்கோடோநிவ்ல மதிப்பு False ஆகும்.

குறிப்பு

13.7.5  வரி முறிப்பானுடன் கூடிய CSV க்காப்பு

 ைரி முறிப்ெோனோனது ைரியிவன முடிதது வைக்கப் ெயனெடுகிறது. இதன ப்கோடோநிவ்ல மதிப்பு  \r 
அல்லது \n ஆகும். CSV பெயற்கூறில உள்ை csv.register_dialect() எனற இனககுழுவை ெயனெடுததி  

புதிய dialect ஐ அறிவிப்ெதன மூ்லம் ைரி முறிப்ெோவன ப்கோண்டு CSV  ப்கோப்பிவன எழுத முடியும்.

import csv
Data = [[‘Fruit’, ‘Quantity’], [‘Apple’, ‘5’], [‘Banana’, ‘7’], [‘Mango’, ‘8’]]
csv.register_dialect(‘myDialect’, delimiter = ‘|’, lineterminator = ‘\n’)
with open(‘c:\pyprg\ch13\line.csv’, ‘w’) as f:
 writer = csv.writer(f, dialect=’myDialect’)
 writer.writerows(Data)
f.close()

line.csv ப்கோப்பிவன திறககும் பெோது நோம் பினைரும் பைளியீடவட பெற முடியும். 

Fruit|Quantity
Apple|5
Banana|7
Mango|8

 பமற்்கண்ட நிரலில புதிய dialect ஆன  “myDialect uses the delimiter=’|’ எனெது பிரிப்ெோனோ்க  
|(pipe) குறியீடடோ்க ப்கோண்டுள்ைது. இது பு்லங்கவை பிரிக்க ெயனெடுகிறது. ைரி முறிப்ெோனோனது  line 
terminator=’\r\n\r\n’ ைரிவெவய பிரிப்ெதுடன ஒவபைோரு  இரண்டு ைரி்களுககு அடுதது தரவிவன 

பைளிப்ெடுததும்.
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 வெததோன CSV பெயற்கூறோனது  \r\n, \n அல்லது \r ஆகியைற்வற மடடுபம ைரி 

முறிப்ெோனோ்க ஏற்றுக ப்கோள்ளும். 

குறிப்பு

13.7.6  கமற்க்காள் குறி்களுடன் கூடிய CSV க்காப்பு 

 CSV பெயற்கூறினில உள்ை csv.register_dialect() எனற இனககுழுவை ெயனெடுததி புதிய 
dialect-ஐ அறிவிப்ெதன மூ்லம் பமற்ப்கோள் குறி்கவை csv ப்கோப்பினில ெயனெடுதத முடியும்.

import csv
csvData = [[‘SNO’,’Items’], [‘1’,’Pen’], [‘2’,’Book’], [‘3’,’Pencil’]]
csv.register_dialect(‘myDialect’,delimiter = ‘|’,quotechar = ‘”’, quoting=csv.

QUOTE_ALL)
with open(‘c:\pyprg\ch13\quote.csv’, ‘w’) as csvFile:
 writer = csv.writer(csvFile, dialect=’myDialect’)
 writer.writerows(csvData)
print(“writing completed”)
csvFile.close()

 “quote.csv” எனற ப்கோப்பிவன நோம் notepad உவரெதிப்ெோனில திறககும் பெோது பைளியீடோனது 

பினைருமோறு பதோனறும்:
 “SNO|”Items
1|”Pen” 
2|”Book”
3|”Pencil”

 பமற்்கண்ட நிரலில  myDialect ஆனது pipe(|) குறியீடவட பிரிப்ெோனோ்கவும் quotechar ஆனது 

இரடவட பமற்ப்கோள் குறிவயயும் ப்கோப்பினுள் எழுதும்.

13.7.7  CSV க்காப்பிரை Dictionary-ல் எழுதுெல்
 CSV கூறினில உள்ை  DictWriter() இனககுழுவை ெயனெடுததி  csv ப்கோப்பிவன Dictionary-ல 

எழுத்லோம்.

 திறவுப்கோைோனது பு்லப்பெயர அைபுருக்கைோல ைைங்கப்ெடுகிறது. பினைரும் நிர்லோனது ஒரு 

ப்கோப்பினுள் Dictionary-வய எழுதுைதற்கு ெயனெடுகிறது.

import csv
data = [{‘MOUNTAIN’ : ‘Everest’, ‘HEIGHT’: ‘8848’},
 {‘MOUNTAIN’ : ‘Anamudi ‘, ‘HEIGHT’: ‘2695’},
 {‘MOUNTAIN’ : ‘Kanchenjunga’, ‘HEIGHT’: ‘8586’}]
with open(‘c:\pyprg\ch13\peak.csv’, ‘w’) as CF:
 fields = [‘MOUNTAIN’, ‘HEIGHT’]
 w = csv.DictWriter(CF, fieldnames=fields)
 w.writeheader()
 w.writerows(data)
print(“writing completed”)
CF.close()
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 “peak.csv” எனற ப்கோப்பிவன notepad உவரப்ெதிப்ெோனில திறககும் பெோது பினைருமோறு 

பைளியீடவட பெற்லோம்.

MOUNTAIN, HEIGHT

Everest, 8848

Anamudi, 2695

Kanchenjunga, 8586

 “peak.csv”  எனற ப்கோப்பிவன NOTEPAD உவரப்ெதிப்ெோனில திறககும் பெோது பினைருமோறு 

பைளியீடவட பெற்லோம்.

 பமற்்கண்ட நிரலில பு்லப்பெயரோனது csv ப்கோப்பின ஒவபைோரு பநடுைரிவெயின தவ்லப்ெோ்க உள்ைது. 
DictWriter() ெயனெடுததி அ்கரோதியில உள்ை தரவு்கவை “peak.csv” ப்கோப்பினில எழுத்லோம்.

13.7.7.1  ெனிப்பயன் Dialects உடன்  CSV க்காப்பா்க Dictionary-ல் எழுதுெல்

import csv
csv.register_dialect(‘myDialect’, delimiter = ‘|’, quoting=csv.QUOTE_ALL)
with open(‘c:\pyprg\ch13\grade.csv’, ‘w’) as csvfile:
 fieldnames = [‘Name’, ‘Grade’]
 writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames, dialect=”myDialect”)
  writer.writeheader()
 writer.writerows([{‘Grade’: ‘B’, ‘Name’: ‘Anu’},
   {‘Grade’: ‘A’, ‘Name’: ‘Beena’},
   {‘Grade’: ‘C’, ‘Name’: ‘Tarun’}])
print(“writing completed”)

grade.csv ப்கோப்பிவன திறககும் பெோது அது பினைருமோறு பைளியீடவட ப்கோண்டிருககும்.

“Name”| “Grade”

“Anu”| “B”

“Beena”| “A”

“Tarun”| “C”

 பமற்்கண்ட நிரலில myDialect எனற தனிப்ெயன  pipe(|) dialect ஆனது பிரிப்ெோனோ்க pipe(|) 
குறியீடவட ப்கோண்டுள்ைது.

 பமலும் பு்லப்பெயரோனது csv ப்கோப்ெோனது பநடுைரிவெயின பெயர்கைோ்க ெயனெடுததப்ெடுகிறது. 

இறுதியோ்க  DictWriter() ஐ ெயனெடுததி அ்கரோதியில உள்ை தரவு்கவை  “grade.csv” ப்கோப்பினில 

எழுத்லோம்.
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13.7.8  இயஙகு கேைத்தில் ெைவிரை தபற்று CSV க்காப்பினில் எழுதுெல்

 நிரலின இயஙகு பநரததில கூட நோம் தரவு்கவை விவெப்ெ்லவ்க ைழியோ்க பெற்று CSV ப்கோப்பினில 

எழுத்லோம். எடுததுக்கோடடோ்க “dynamicfile.csv” எனற ப்கோப்பு பினைரும் நிர்லோனது ெயனரிடமிருநது 

விவெப்ெ்லவ்க, ைழியோ்க தரவிவன பெற்று ப்கோப்பினில எழுதுகிறது, பமலும் அது ப்கோப்பின 

உள்ைடக்கதவதயும் பைளிப்ெடுததும்.

MS-Excel பைளியீடு
A B C

1 Nivethitha 12/12/2001 Chennai
2
3 Leena 15/10/2001 Nagercoil
4
5 Padma 18/08/2001 Kumbakonam
6

import csv
with open(‘c:\pyprg\ch13\dynamicfile.csv’, ‘w’) as f:
 w = csv.writer(f) 
 ans=’y’
 while (ans==’y’):
  name = input(“Name?: “)
  date = input(“Date of birth: “)
  place = input(“Place: “)
  w.writerow([name, date, place])
  ans=input(“Do you want to enter more y/n?: “)
 F=open(‘c:\pyprg\ch13\dynamicfile.csv’,’r’)
 reader = csv.reader(F)
 for row in reader:
  print(row)
 F.close()

தவளியீடு
Name?: Nivethitha
Date of birth: 12/12/2001
Place: Chennai
Do you want to enter more y/n?: y
Name?: Leena
Date of birth: 15/10/2001
Place: Nagercoil
Do you want to enter more y/n?: y
Name?: Padma
Date of birth: 18/08/2001
Place: Kumbakonam
Do you want to enter more y/n?: n
[‘Nivethitha’, ‘12/12/2001’, ‘Chennai’]
[]
[‘Leena’, ‘15/10/2001’, ‘Nagercoil’]
[]
[‘Padma’, ‘18/08/2001’, ‘Kumbakonam’]
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• CSV ப்கோப்ெோனது ஒவபைோரு ைரிவெயிலும் ்கோற்புள்ளி அல்லது பைறு ஏபதனும் ஒரு பிரிப்ெோவனக 
ப்கோண்டு பிரிக்கப்ெடட ெ்ல பு்லங்கவை ப்கோண்டுள்ை ெயனர ெடிக்கக கூடிய உவர ப்கோப்ெோகும். 

• எகபஸெல ப்கோப்ெோனது ஒரு இருமநிவ்ல ைடிை ப்கோப்ெோகும். அபத ெமயம்  CSV ப்கோப்ெோனது ஒரு 
எளிய உவர ைடிை ப்கோப்ெோ்க இருககும். 

• CSV ப்கோப்பிவன ெடிக்க இரண்டு ைழிமுவற்கள் உள்ைன. csv.reader() பெயற்கூவற 
ெயனெடுததுதல மற்றும் DictReader இனககுழுவை ெயனெடுததுதல.

• எழுதுதல மற்றம் ெடிததல பெயலெோடு்களில CSV ப்கோப்பின ப்கோடோநிவ்ல உவர முவறயோகும்.

• உவர அல்லோத ப்கோப்பு உருைப்ெடம் அல்லது இயஙகுநிவ்ல ப்கோப்பு்கவை வ்கயோளும் பெோது 
இருமநிவ்ல முவறவமயோனது ெயனெடுததப்ெடும்.

• நிவனை்கததில ெயனெோடடில இல்லோத பெோருள்்கவை (Objects) பெ்கரிக்கவும் மற்றும் அநத 
நிவனை்க ெகுதிவய சுததம் பெய்யவும் வெததோனில பதவையற்ற நிவனை்க ெகுதிவய பெ்கரிககும் 
ைெதி (Garbage collector) உள்ைது.

• close()  முவறயோனது ப்கோப்புடன இவைக்கப்ெடடுள்ை ைைங்கவை விடுவிககும். 

• CSV  ப்கோப்ெோனது தோனவமைோ்க  எகபஸெல ெயனெோடடில திறககும்.

• CSV  நூ்ல்கமோனது  CSV ப்கோப்பினில உள்ை தரவு்கவை ெடிப்ெதற்கும், CSV ப்கோப்பினில 
தரவு்கவை எழுதுைதற்கும் பெயலெடுததுைதற்கும் பதவையோன பெோருள்்கவையும் மற்றும் 
குறிமுவற்கவையும் ப்கோண்டிருககும். 

• “skipinitialspace”  பிரிப்ெோனிற்கு பிறகு உள்ை பைற்று இவடபைளிவய நீக்க ெயனெடும்.

• ஒனறிககு பமற்ெடட பநடுைரிவெவய ைரிவெயோக்கம் பெய்ய operator.itemgetter() ெயனெடுகிறது.

• Dictionary யில தரவு்கவை குறிக்க   யில தரவு்கவை குறிக்க  CSV பெயற்கூறின DictReader() 
எனற இனககுழு ஒரு பெோருவை உருைோககுகினறது.  

• CSV ப்கோப்பில  உள்ை தனிப்ெயனோக்கப்ெடட பிரிப்ெோன  csv.register_dialect() மூ்லம் 
ெடிக்கப்ெடுகிறது.

• itemgetter() ஒனறிககு பமற்ெடட சுடபடன மூ்லம் ஒனறிற்கு பமற்ெடட பநடுைரிவெ்கவை 
ைரிவெயோக்கம் பெய்ய ெயனெடும்.  

• csv.reader மற்றும் csv.writer list/tuple-ல பைவ்ல பெய்யும், ஆனோல csv.DictReader மற்றும் csv.
DictWriter dictionary-ல பைவ்ல பெய்யும் .

• csv.DictReader மற்றும் csv.DictWriter கூடுதல அைபுருக்கோ்க பு்லததின பெயவர எடுததுகப்கோண்டு 
அைற்வற Dictionary-யின திறவுப்கோைோ்க ெயனெடுததுகிறது.

நிரைவில் த்காள்்க
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தசயமுர்றப் பயிற்சி

1. Namelist.csv ப்கோப்வெ ெடிதது அதில உள்ை பெயர பு்லததில ைரிவெயோக்கம் பெய்து அவத  list-ல 
எழுதி பைளியீடு பெய்ைதற்்கோன வெததோன நிரல எழுது்க.

A B C
1 SNO NAME OCCUPATION
2 1 NIVETHITHA ENGINEER
3 2 ADHITH DOCTOR
4 3 LAVANYA SINGER
5 4 VIDHYA TEACHER
6 5 BINDHU LECTURER

2.  ஐநது மோைைர்களின ஐநது ெோடததின மதிப்பெண்்கவை மோைைரின பெயருடன உள்ளீடு பெய்ய 
வெததோன நிரவ்ல எழுது்க. பமலும் மதிப்பெண்ணின கூடடுதபதோவ்கவய ்கண்டறிநது எல்லோ 
விைரங்கவையும்  CSV ப்கோப்பில எழுது.

• dict() பெயற்கூறு dictionary ைடிைததில தரவிவன எநதபைோரு ைரிவெயிலும் அவமக்கோமல 
பைளியீடும். 

• csv.writer() பெயற்கூறு ெயனரின தரவை பிரிப்ெோனுடன கூடிய ெரங்கைோ்க  மோற்றியவமக்க 
ஒரு writer  பெோருவை திருப்பி அனுப்பும். 

• writerow() பெயற்கூறு ஒரு ைரிவெ மடடுபம ஒரு ெமயததில எழுதும்.  writerows() பெயற்கூறு 
அவனதது தரவையும் ஒபர முவறயில எழுதும்.  

• ப்கோப்பின இறுதியில ஒரு ைரிவெவய பெரெவத ஒரு ைரிவெ பெரததல (appending) எனப்ெடும்.

Chapter 13.indd   267 30-01-2020   20:48:29



26812 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

மதிப்பீடு

பகுதி-அ

சரியாை விரடரய கெர்்நதெடுத்து எழுது்க (1 மதிப்தபண)

1. CSV ப்கோப்ெோனது பினைருெைனைற்றுள் எவைோறு அவைக்கப்ெடடுள்ைது ….

(அ) Flat File (ஆ) 3D File

(இ) String File (ஈ) Random File

2. CRLF எனெதன விரிைோக்கம்

 (அ) Control Return and Line Feed

 (ஆ) Carriage Return and Form Feed

 (இ) Control Router and Line Feed

 (ஈ) Carriage Return and Line Feed

3.  பினைருெைனைற்றுள் எநத பெயற்கூறோனது  CSV  ப்கோப்பினில ெலபைறு பெயலெோடு்கவை பெய்ய 

வெததோனோல ைைங்கப்ெடடுள்ைது ஆகும்?

(அ) py (ஆ) xls

(இ) csv  (ஈ) os

4. உருைப்ெடம் அல்லது இயஙகுநிவ்ல ப்கோப்பு பெோனறு உவர அல்லோத ப்கோப்பு்கவை வ்கயோை பினைரும் 

எநத முவறவமயோனது ெயனெடுகிறது?

(அ)  உவர (ஆ) இருமநிவ்ல

(இ)  xls (ஈ) csv

5. ப்கோப்பினில ஒரு ைரிவெவய தவிரக்க ெயனெடும் ்கடடவை

(அ) next() (ஆ) skip()

(இ) omit() (ஈ) bounce()

6. பினைருெைனைற்றுள் CSV பெயற்கூறில writer() முவறயோல ைைங்கப்ெடடுள்ை ைரிமுறிப்ெோன எது?

(அ) Line Terminator (ஆ) Enter key

(இ) Form feed (ஈ) Data Terminator

7. பினைரும் நிரலின பைளியீடு யோது?

 “city.csv” எனற ப்கோப்பில கீபையுள்ை விைரங்கவை ப்கோண்டிருப்பின  

 import csv

 d=csv.reader (open("C.\PYPRG\ch/3City.CSV")
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 chennai,mylapore
 mumbai,andheri

 next(d)
 for row in d:
  print(row)

(அ) chennai,mylapore (ஆ) mumbai,andheri

(இ) chennai (ஈ) chennai,mylapore
    mumbai        mumbai,andheri

8. Dictionary தரவு்கவை குறிக்க இைற்றுள் எது ஒரு பெோருவை உருைோககுகினறது?

(அ) listreader() (ஆ) reader()

(இ) tuplereader() (ஈ) DictReader ()

9. ஏற்்கனபை உள்ை ப்கோப்பில உள்ை தரவு்களில சி்ல மோற்றங்கள் பெய்ைதும் அல்லது பமலும் தரவை 

பெரப்ெது இவைோறு அவைக்க்லோம்

(அ)  ெதிப்பிததல   (ஆ)  இறுதியில பெரததல

(இ)  மோற்றம் பெய்தல (ஈ)  திருததுதல

10. test.csv எனற ப்கோப்பில பினைரும் நிரல எனன விைரதவத எழுதும்.

 import csv

 D = [['Exam'],['Quarterly'],['Halfyearly']]
 csv.register_dialect('M',lineterminator = '\n')
 with open('c:\pyprg\ch13\line2.csv', 'w') as f:
  wr = csv.writer(f,dialect='M')
  wr.writerows(D)
 f.close()

(அ) Exam Quarterly Halfyearly (ஆ)  Exam Quarterly Halfyearly

(இ)  E
       Q
       H

(ஈ)  Exam,
        Quarterly,
        Halfyearly

பகுதி-ஆ

அரைத்து விைாக்்களுக்கும் விரடயளி (2 மதிப்தபண)

1. CSV ப்கோப்பு எனறோல எனன?

2. வெததோன மூ்லம்  CSV  ப்கோப்வெ ெடிப்ெதற்்கோன இரு ைழி்கவை குறிப்பிடு்க. 

3. ப்கோப்பின ப்கோடோநிவ்ல முவறவம்கவை குறிப்பிடு்க.

4. next() பெயற்கூறின ெயனெோடு எனன?

5. csv ப்கோப்பில ஒனறிககு பமற்ெடட பநடுைரிவெவய எவைோறு ைரிவெயோக்கம் பெய்ைோய்? எடுததுக்கோடடுத 

தரு்க.

Chapter 13.indd   269 30-01-2020   20:48:29



27012 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

பகுதி-இ

அரைத்து விைாக்்களுக்கும் விரடயளி (3 மதிப்தபண)

1. வெததோனிலுள்ை open() பெயற்கூற்வற ெற்றி குறிப்பு எழுது்க. பமலும் இதன இரண்டு ைழிமுவற்களின 

பைறுெோடு்கள் எனன? 

2. ஏற்்கனபை உள்ை ப்கோப்பில மோற்றம் பெய்யும். வெததோன நிரவ்ல எழுது்க.

3. ்கோற்புள்ளிவய (,) தோனவமவு பிரிப்ெோனோ்க ப்கோண்டுள்ை CSV ப்கோப்பிவன ெடிப்ெதற்்கோன வெததோன 

நிரவ்ல எழுது்க.

4. write மற்றும் append mode முவறவம்களின பைறுெோடு எனன?

5. reader() மற்றும் DictReader() பெயற்கூற்றின பைறுெோடு எனன?

பகுதி-ஈ

அரைத்து விைாக்்களுக்கும் விரடயளி (5 மதிப்தபண)

1. எகபஸெல மற்றும் CSV ப்கோப்பின பைறுெோடு எனன?

2. ெலபைறு ப்கோப்பு முவறவம்களின பெோருள்்கவை ெடடியலிடு்க.

3. வெததோனில ஒரு ப்கோப்வெ ெடிப்ெதற்்கோன ெலபைறு ைழிமுவற்கவை எழுது்க.

4. தனிப்ெயனோக்கம் பிரிப்ெோனுடன கூடிய CSV ப்கோப்வெ எழுதுைதற்்கோன வெததோன நிரவ்ல எழுது்க.

5. CSV ப்கோப்பிலுள்ை தரவை ைடிைவமப்ெதற்கு பினெற்றபைண்டிய விதிமுவற்கவை எழுது்க.

REFERENCES

1.  Python for Data Analysis, Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython By William 
McKinney

2.  CSV File Reading and Writing - Python 3.7.0 documentation
3. https://docs.python.org
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PB 271 ண்பததொன நிரலொக்க ம�ொழியில் C++ நிரல்்கணள தருவிததல்

்கற்ைலின் ய�ொக்கங்்கள 

இந்த ்பொடப்பகுதிணய ்கற்றபின �ொை்வர்்கள பின்வரு்வை்வற்ணற அறிந்து ம்கொள்வொர்்கள

• உணற இடுதல் (wrapping) எனறொல் எனை என்பணத புரிந்துக ம்கொளளுதல்.

• C++ மசயற்கூறு்கணளயும் இைககுழுக்கணளயும் ண்பததொன நிரல்்களுககுள தருவிதது 

ம்கொளளுதல்.

• இருநிரலொக்க ம�ொழி்களிலும் மசயலொக்க்வல்ல சூழணல உரு்வொககுதல்.

• ண்பததொன நிரல்்கணள இயககுதல் �ற்றும் பிணழததிருததம் மசயதல்.

அறிமு்கம்14.1

 ண்பததொன �ற்றும்  C++ ஒரு ம்பொதுப்பயன நிரலொக்க ம�ொழியொகும். இருபபினும் ண்பததொன  C++ 
ம�ொழிணயக ்கொடடிலும் முற்றிலும் �ொறு்படடது.

ே.எண் டபத்ொன் C++

1 ம்பொது்வொ்க, ண்பததொன ஒரு ‘்வரி ம�ொழி 
�ொற்றி’ ம�ொழியொகும்.

ம்பொது்வொ்க C++ ம�ொழி,  ஒரு மதொகுபபு  
ம�ொழியொகும்.

2 ண்பததொன �ொறும் தனண�க ம்கொண்ட 
ம�ொழியொகும்.

C++ நிணலயொை தனண�க ம்கொண்ட 
மதொகுக்கப்படட ம�ொழி.

3 �ொறிணய அறிவிககும் ப்பொது, அது சொர்ந்த 
தரவிை ்வண்கணய குறிபபிடத 
பதண்வயில்ணல

�ொறிணய அறிவிககும் ப்பொது, 
தரவிைதணத குறிபபிட ப்வண்டும்.

4 இது Scripting �ற்றும் ம்பொதுப ்பயன 
ம�ொழிமயை இரு்வண்கயிலும் மசயல்்பட 
முடியும்.

இது ஒரு ம்பொதுப்பயன நிரலொக்க 
ம�ொழியொகும்.

 ஆயினும், இவவிரு ம�ொழி்களும் ஒனறுக-ம்கொனறு சரியொை ்வண்கயில் ம்பொருந்திக ம்கொளளும். 

ண்பததொன , ம்பரும்்பொலும் scripting அல்லது  "glue" ம�ொழியொ்க ்பயன்படுததப்படுகிறது. அதொ்வது, ப�ல் 

நிணலயிலுளள நிரல் ம்பரும்்பொலும்  C அல்லது C++ ம�ொழி்களில் எழுதப்படடுளள மசயல் முணற்கணள 

அணழககும். இது தருக்க ்கருதணத தற்ப்பொணதய குறிமுணறயில் (எடுததுக்கொடடொ்க C++ ம�ொழியில் 

எழுதப்படடுளள நிரல்) எழுதும் ப்பொது உதவி்கர�ொ்க இருககும். ஆைொல், ண்பததொன நிரலின மூலம் அணழதது, 

ண்கயொளலொம்.

V
பொைம் 14

டபத்ொனில் C++ நிரல்்கட்ள இைக்கம் மெய்்ல்
அலகு
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Scripting ம�ொழி14.2

 ஒரு  scripting ம�ொழி என்பது பிற நிரலொக்க ம�ொழி்களுடன ஒருங்கிணைப்பதற்கும், மதொடர்பு 

ம்கொள்வதற்கும் ்வடி்வண�க்கப்படட ஒரு நிரலொக்க ம�ொழியொகும்.  ஜொ்வொஸ்கிரிபட, VBஸ்கிரிபட, PHP, ம்பர்ல், 
ண்பததொன, ரூபி, ASP �ற்றும் Tcl ஆகியண்வ மி்கவும் ்பர்வலொ்க ்பயன்படுததப்படும்  Scripting ம�ொழியொகும். 

ம்பொது்வொ்க, ஒரு Scripting  ம�ொழி �ற்ற  நிரலொக்க ம�ொழி்களுடன இணைக்கப்படடு ்பயன்படுததப்படு்வதொல், 

ம்பரும்்பொலும், அண்வ HTML, ஜொ்வொ அல்லது C++ ம�ொழி்களுடன இணைந்து ்கொைப்படுகினறது.

14.2.1 ஸ்கிரிப்டிங் �ற்றும் நிரலொக்க ம�ொழி்களுககிடையே உள்ள யேறுபொடு

 Scripting ம�ொழி  �ற்றும் நிரலொக்க ம�ொழி கீழக்கொணும் ்வணரப்படதணதப ப்பொனறு ்கொைப்படும். 

9

6

 அடிப்பணடயில், அணைதது Scripting ம�ொழி்களும் நிரலொக்க ம�ொழி்களொகும். இரண்டுககுமிணடபய 

ததது்வொர்தத�ொை ப்வறு்பொடு எனைம்வனில், Scripting ம�ொழிககு மதொகுததல் ்படிநிணலத பதண்வப்படொது, 

�ொறொ்க விளக்கம் பதண்வப்படும்.. உதொரைததிற்கு, ஒரு C++ நிரல் இயககு்வதற்கும் முன்பொ்க, மதொகுக்கப்பட 

ப்வண்டும். அபத ச�யம் ஜொ்வொஸ்கிரிபட அல்லது ண்பததொன ப்பொனற Scripting ம�ொழி்கள மதொகுக்கப்படட 

பதண்வயில்ணல. நிரலொக்க ம�ொழிககு மதொகுப்பொன / நிரல்ம்பயர்பபி பதண்வப்படு்வது ப்பொல Scripting 
ம�ொழிககு ்வரி ம�ொழி �ொற்றித பதண்வப்படுகிறது. ம்கொடுக்கப்படட ம�ொழி நிரலொக்க ம�ொழியொ அல்லது 

Scripting ம�ொழியொ என்பது அண்வ ்பயன்படுததப்படும் சூழணலப ம்பொறுததது.

Scripting  ம�ொழி்களின் பேன்பொடு்கள 14.3

1. ஒரு நிரலில் சில மசயல்்பொடு்கணள தொனியங்குப்படுததுதல்.

2. தரவு மதொகுபபிலிருந்து த்க்வணலப பிரிதமதடுததல்.

3. ்பழண�யொை நிரலொக்க ம�ொழி்களுடன ஒபபிடும் ப்பொது, குணறந்த நிரல் குறிமுணறணயக ம்கொண்டது.

4. ்பயன்பொடு்களுககு புதிய மசயல்்பொடு்கணள ம்கொண்டு ்வர முடியும். ப�லும், சிக்கலொை அண�பபு்கணள 

ஒருங்்கண�க்க முடியும்.

 ண்பததொன என்பது உண்ண�யில், எந்த ஒரு தற்ப்பொணதய ்கணினி இயக்க அண�பபிலும் 

்பயன்படுததககூடிய ஒரு ்வரிம�ொழி �ொற்று, உயர்நிணல, ம்பொது ்பயன்பொடடு, நிரலொக்க ம�ொழி ஆகும். இது 

உணர, எண்்கள, ்படங்்கள �ற்றும் அறிவியல் சொர்ந்த தரவு்கணளச் மசயலொக்கப்பயன்படுகிறது. தற்ப்பொது, 

ம்பரும்்பொனண�யொை, ம்பரிய ்பயன்பொடு்கள பிரதபய்க�ொ்க ண்பததொன ம�ொழியில் எழுதப்படுகினறை.
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C++ மீது டபத்ொன் பண்புககூறு்கள14.4

• ண்பததொன பதண்வயற்ற (garbage) �திபபு்கணளச் பச்கரிககும் தொனியங்கிணயப ்பயன்படுததுகிறது.. 

இந்த ்பண்புககூறு  C++ ல் கிணடயொது.

• C++ நிணலயொை ்வண்கணயச் சொர்ந்த ம�ொழி, ஆைொல் ண்பததொன ஒரு �ொறககூடிய ்வண்கணயச் சொர்ந்த 

ம�ொழியொகும்.

• ண்பததொன ்வரி ம�ொழி �ொற்றி மூலம் இயங்குகிறது. ஆைொல் C++ ம�ொழி முன மதொகுக்கப்படடது.

• C++ நிரல் குறிமுணறணயக ்கொடடிலும் ண்பததொன குறிமுணற 5லிருந்து 10 தடண்வ்கள (�டங்கு்கள) 
குணற்வொைது.

• ண்பததொனில், ம்வளிப்பணடயொ்க தரவிைங்்கணள அறிவிக்க பதண்வயில்ணல. ஆைொல் C++-ல் அண்வ 

அறிவிக்கப்பட ப்வண்டும்.

• ண்பததொனில், ஒரு மசயற்கூறு எந்த ்வண்க மசயலுருண்பயும் ஏற்கும். ப�லும், முனைதொ்க எந்த ஒரு 

அறிவிபபும் இல்லொ�ல் ்பல �திபபு்கணள திருபபியனுபபும். ஆைொல் C++ return கூற்று ஒபர ஒரு 

�திபண்ப �டடுப� திருபபியனுபபும்.

 ண்பததொன, நிணை்வ்க இடதணத விடுவிக்க, பதண்வயற்ற ம்பொருட்கணள (உளளண�க்கப்படட 

்வண்க்கள அல்லது இைககுழு சொனறுருக்கள) தொைண�்வொ்க நீககுகிறது.அவ்வபப்பொது, ண்பததொன, 

நிணை்வ்கப ்பகுதி்கணள விடுவிதது, ்பயன்பொடடில் இல்லொதண்வ்கணள மீடமடடுககும் மசயல்முணற 

பதண்வயற்ற �திபபு்கணள பச்கரிததல் (Garbage collection) எனறணழக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு

டபத்ொனில் C++  ய்கொப்பு்கட்ளத ் ருவிததுக ம்கொளளு்ல்14.5

 ண்பததொன நிரலில்  C++ நிரணல தருவிததுக ம்கொளளுதணலப ண்பததொனில் C++ -ணய உணறஇடுதல்   
எனகிபறொம். C++ நிரல்்களுக்கொை ண்பததொன இணடமு்கங்்கணள அல்லது உணற இடுதணல ்பல ்வழி்களில் 

உரு்வொக்கலொம். ம்பொது்வொ்க ்பயன்படுததப்படும் இணடமு்கங்்களொ்வை

• Python-C-API (API-Application Programming Interface C நிரல்்களுடன மதொடர்பு ம்கொளள)

• Ctypes  (c  நிரல்்களுடன மதொடர்பு ம்கொளள)

• SWIG (Simplified Wrapper Interface Generator- C �ற்றும் C++ இரண்டு ம�ொழி்களுககும்) 

• Cython (C-நீடடிபபுக்கணள எழுது்வதற்்கொை ஒரு ண்பததொன ப்பொனற ம�ொழியொகும்.)

• Boost. Python (Python �ற்றும்  C++ மதொடர்பு ம்கொள்வதற்்கொை ்கடடண�பபு)

• MinGW(விண்படொஸ்-க்கொை குணறந்த ்படச  GNU )

14.5.1 MinGW இடைமு்கம்

 MinGW இயக்க பேர தணலபபுக ப்கொபபு்களின மதொகுபண்பக குறிககிறது. 

விண்படொஸ் இயக்க முணறண�யில் இயங்கும் ்வண்கயில்,  C , C++ �ற்றும் FORTRAN 
நிரல் குறிமுணற்கணளத மதொகுக்கவும், இணைக்கவும் இது ்பயன்படுகிறது.
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 MinGw-W64 (MinGW இன ்பதிபபு) windows இன  C++ ககு சிறந்த மதொகுப்பொன/ நிரல் ம்பயர்பபி 

ஆகும். C++ நிரல்்கணள மதொகுதது, இயக்க, விண்படொஸ் இயக்க முணறண�ககு  ‘g++’ மதொகுப்பொன பதண்வ 

MinGW g++ஐ ்பயன்படுததி ண்பததொன நிரல் மூலம்  C++ நிரல்்கணள மதொகுதது, இயக்க அனு�திககிறது.

 C++ நிரல் குறிமுணறணயக ம்கொண்ட ண்பததொன நிரல்்கணள  minGW-w64 project திடடப்பணி 

(run முணையம்) மூலம் �டடுப� இயக்க முடியும். ண்பததொன நிரல்்கள இயக்கப்பட ப்வண்டிய ்கடடணள ்வரி 

சொளரதணத  run முடைேம் திறந்து ண்வககும்.

 g++ என்பது GCC- ணய(GNU C மதொகுப்பொன) அணழககும் நிரல்.இது தொைொ்கப்வ 

பதண்வயொை   C++ நூல்க ப்கொபபு்கணள இலககு நிரலுடன இணைககிறது.  

Refer installation of MinGW in Annexure -2

14.5.2   C++ நிரடல டபத்ொன் மூலம் இேககு்ல்

1. MinGW run-ன முணையதணத இரடணடக கிளிக மசயயவும்

2. ண்பததொன  ம�னம்பொருள அண�ந்திருககும் (python.exe) ப்கொபபுணறககு மசல்லவும். இந்த 

உதொரைததில், ண்பததொன ப்கொபபுணற C:\Program Files\OpenOffiice 4\Python எனற அண�விடததில் 

்கொைலொம்.

 c:\> ப்கொபபுணறயிலிருந்து ண்பததொன அண�ந்திருககும் ப்கொபபுணறககு �ொறு்வதற்்கொை மதொடரியல்

cd <absolute path>

 இதில் “cd” ்கடடணள change directory என்பணதயும் absolute path  என்பது ண்பததொன 

நிறு்வப்படடிருககும் முழுண�யொை ்பொணதணயயும் குறிககும்.

c:\>python
Python 2. 7. 6 <default. Dec 11 2017 16:54:32> [Msc v.1500 32 bit <Intel>] On win 32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information
>>>

c:\>

்படம் 14.5.2.1 -11

 இந்த எடுததுக்கொடடில், ண்பததொன ப்கொபபுணற அண�ந்துளள இடததிற்கு மசனறு, பின்வரும் 

்கடடணளணயத தடடச்சு மசயய ப்வண்டும்.  “cd C:\>”. ப�ற்்கண்ட சொளரததில் உயர்ததிக்கொடடிருப்பணதக 

்கொண்்க.

 உதொரைததிற்கு,  Pali.cpp எனற C++ நிரணல ்படிககும் pycpp.py எனற ண்பததொன நிரணல எடுததுக 

ம்கொளளுங்்கள. Pali.cpp எனற நிரல் ஓர் எண்ணைப ம்பற்றுக ம்கொண்டு, அது ்பொலிண்டபரொ�ொ இல்ணலயொ 

என்பணத ம்வளியிடும். உதொரைததிற்கு, 232 எனற எண்ணை உளளீடொ்க ம்கொடுததொல், palindrome எனற 

ம்வளியீடு கிணடககும். C++ நிரல் pali பேொடப்படில் தடடச்சு மசயயப்படடு, pali.cpp எனற ம்பயரில் 
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பசமிக்கப்படும். அணதப ப்பொனபற, pycpp.py எனறு ண்பததொன நிரல் குறிமுணறயும் பேொடப்படில் தடடச்சு 

மசயயப்படடு, pycpp.py எனறு பசமிக்கப்படுகிறது.

3. ேம் நிரணல இயக்க,  run முணையதணத இரடணட  கிளிக மசயயவும். ்பொணதணய ண்பததொன ப்கொபபுணற 

அண�விடததிற்கும்  �ொற்றவும். ண்பததொணை இயககு்வதற்்கொை மதொடரியல்,

Python  <filename.py>  -i  <C++ filename without cpp extension>

இதில்,

Python ்கடடணள ்வரியிலிருந்து ண்பததொன நிரணல மசயல்்படுதது்வதற்்கொை 
சிறபபுச் மசொல் 

filename.py மசயல்்படுதத ப்வண்டிய ண்பததொன நிரலின ம்பயர்

 - i உளளீடடு முணறண�

C++ filename without cpp 
extension

மதொகுக்கப்படடு மசயல்்படுததப்பட ப்வண்டிய  C++ நிரலின ம்பயர்.

 உதொரைததிற்கு, ்கடடணள தூண்டுககுறியில்,  “Python pycpp.py –i pali” எனறு  உளளிடடு enter 
விணசணய அழுததவும். மதொகுததல் ம்வற்றி்கர�ொ்க முடிந்தொல் நீங்்கள எதிர்்பொர்தத ம்வளியீடு கிணடககும் 

இல்ணலபயல் பிணழச் மசயதி ம்வளியிடப்படும்.

 இயங்கு (execution) ்கடடணளயில், உளளீடடு ப்கொபபிற்கு நீடடிபபு பதண்வப்படொது. 

உதொரைததிற்கு,  “pali.cpp” என்பதற்கு ்பதிலொ்க “pali” எனற ம்பயணரக ம்கொடுததொல் ப்பொது�ொைது.

குறிப்பு 

 ேொம்  pycpp.py �ற்றும் pali.cpp எனற எடுததுக்கொடடு்கள மூலம் நிரணல இயககுதல் ்பற்றி ்பொர்பப்பொம். 

இந்த இரு நிரல்்களும்  c:\pyprg எனற ப்கொபபுணறயில் இருததி ண்வக்கப்படடுளளை. இந்த நிரல்்கள 

ண்பததொனில்  “exe file” அண�ந்திருககும் அபத ப்கொபபுணறயில் இல்லொவிடில், இயக்க பேரததின ப்பொது 

ப்கொபபு்களின முழுண�யொை ்பொணதணயக குறிபபிடுதல் அ்வசியம். ம்வளியீடு கீழக்கண்ட்வொறு இருககும்.

C:\Program Files\migw-w64\i686-8.1.0-posix-dwarf-rt_v6-rev0>echo off
Microsoft windows [Version 6.1.7601]
copy right <c> 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\>cd program files\openoffice 4 program

C:\Program Files\openoffice 4\program>  Python c:\pyprg\pycpp.py-i c:\pyprg\pali
compailing c:\pyprg\pali.cpp
Running c:\pyprg\pali.exe
-----------------------
Enter apositive number:232
The reverse of the number is:232
The number is a palindrome

C:\Program jFiles\Openoffice 4\program>Python c:\pyprg\pycpp.py -i c:\pyprg\pali
Compiling c:\pyprg\pali.cpp
Running c:\pyprg\pali.exe
-----------------------
Enter a positive number:234
The reverse of the number is:432
The number is not a palindrome

C:\Program Files\Openoffice 4\program>_

்படம்14.2
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்கடடணள சொளரததில் உளள திணரணய அழிக்க (clear) மசயய  cls ்கடடணளணயப ்பயன்படுததவும்.

குறிப்பு

 ேொம் இபம்பொழுது  C++ நிரல் குறிமுணறணயத மதொகுப்பதற்்கொை ண்பததொன நிரணல எவ்வொறு 

எழுது்வது என்பணதப ்பொர்பப்பொம்.

C++ நிரடலத ்ருவிததுக ம்கொளே்ற்்கொை டபத்ொன் நிரல்14.6

 ண்பததொன ்பல கூறுநிணல்கணளக ம்கொண்டுளளது. ஒரு சிக்கலுககு நிரலர்்கள ்பல தரப்படட 
கூறுநிணல்கணளத தங்்கள ்வசதிகப்கற்்ப ்பயன்படுததிக ம்கொளள ண்பததொன அனு�திககிறது. இபம்பொழுது 
ேொம் ்கற்றுக ம்கொளளவிருககும் ண்பததொன நிரல், அடிப்பணட ண்பததொன நிரலில் நீங்்கள அறிந்திரொத சில புதிய 
்கடடணள்கணளக ம்கொண்டுளளது. இந்த அதி்கொரததில், நிரல்்கள இரண்டு ம்வவப்வறு ம�ொழி்களின 
ஒருங்கிணைபண்பப ம்பற்றுளளதொல், os,sys �ற்றும்  getopt ப்பொனற கூறுநிணல்கணளத  தருவிததுக ம்கொளள 
ப்வண்டும்.

14.6.1  கூறுநிடல

 கூறுநிணல நிரலொக்கம் என்பது உங்்கள குறிமுணறணய சிறுசிறு ்பகுதி்களொ்க பிரிப்பதற்்கொை 
ம�னம்பொருள ்வடி்வண�பபு நுட்ப�ொகும். இந்த ்பகுதி்கள கூறுநிணல்கள எனறணழக்கப்படுகினறை.  இந்த 
பிரிததலின ப்பொது  கூறுநிணல்கள எனறணழக்கப்படுகிறது. இந்த பிரிததலின ப்பொது கூறுநிணல்கள �ற்ற 
பிற கூறுநிணல்களின மீது குணறந்த அளவிபலொ அல்லது இல்லொ�ொபலொ சொர்ந்திருப்பணத ்க்வைததில் 
ம்கொளள ப்வண்டும். ப்வறு்வண்கயில், கூறப்வண்டும�னில் சொர்பு நிணலணய குணறததபல பேொக்க�ொகும்.
 ஆைொல், ேொம் ண்பததொனில் கூறுநிணல்கணள எவ்வொறு உரு்வொககுப்வொம்? ண்பததொனில் கூற்று்கள  
�ற்றும் ்வணரயணற்கணளக ம்கொண்டுளள ப்கொபபு கூறுநிணல எைப்படுகிறது. ண்பததொன குறிமுணறணய 
ம்கொண்டிருககும் ப்கொபபு எடுததுக்கொடடொ்க,  factorial.py  என்பதணை கூறுநிணல எனறும், factorial என்பது 
கூறுநிணலயின ம்பயணரக குறிககும். ேொம் கூறுநிணல்கணளக ண்கயொளககூடிய, ஒருங்்கண�க்கப்படட சிறிய 
ப்கொபபு்களொ்க பிரிதது ்பயன்படுததுகிபறொம். ப�லும், கூறுநிணல, குறிமுணறயின �று்பயை்பொக்கதணத 
்வழங்குகிறது. ம்வவப்வறு நிரல்்களில், ேொம் மிகுதியொ்க ்பயன்படுததும் மசயற்கூறு ்வணரயணற்கணள 
ே்கமலடுப்பதற்கு ்பதிலொ்க, அ்வற்ணற ஒரு கூறுநிணலயில் ்வணரயறுதது, தருவிததுக ம்கொளளலொம்.

def fact(n):
 f=1
 if n == 0:
 return 0
elif n == 1:
 return 1
 else:
  for i in range(1, n+1):
   f= f*i
  print (f)
மேளியீடு
 >>>fact (5)
 120

எடுததுக்கொட்டு

 ப�ற்்கண்ட எடுததுக்கொடடு  factorial.py எை ம்பயரிடப்படடுளளது.
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14.6.2  டபத்ொனில் கூறுநிடல்கட்ள எவேொறு ்ருவிததுக ம்கொளேது?
 ஒரு கூறுநிணலககுள �ற்மறொரு கூறுநிணலயின ்வணரயணற்கணளத தருவிததுக ம்கொளளலொம். 

அவ்வொறு மசய்வதற்கு ேொம் 'import' எனற சிறபபு மசொல்ணலப ்பயன்படுதத முடியும்.  ேொம் முனைதொ்க 

்வணரயறுதத factorial எனற கூறுநிணலணயத தருவிததுக ம்கொளள, ண்பததொன தூண்டுகுறியில் 

கீழக்கண்ட்வொறு தடடச்சு மசயயவும்.

>>> import factorial
 கூறுநிணலககுள ்வணரயறுக்கப்படட மசயற்கூறு்கணள, கூறுநிணலயின ம்பயணரப ்பயன்படுததி 

அணு்க முடியும். மசயற்கூறு்கணள அணு்க புளளிச் மசயற்குறி ்பயன்படுததப்படுகிறது கூறுநிணலயிலிருந்து  

மசயற்கூறு்கணள அணுகு்வதற்்கொை மதொடரியல்

<module name> . <function name>

எடுததுக்கொட்ைொ்க:
>>> factorial.fact(5)

120
factorial . fact (5)

மசயற்கூறு அண�பபு

புளளி மசயற்குறி

கூறுநிணலயின ம்பயர்

 ண்பததொன அடிப்பணட (உளளிணைந்த) கூறுநிணல்கள ்பல்வற்ணறக ம்கொண்டுளளது. ்பயைர் 

்வணரயறுதத கூறுநிணல்கணளத தருவிப்பது ப்பொனபற அடிப்பணட கூறுநிணல்கணளயும் தருவிததுக 

ம்கொளளலொம். நீங்்கள தற்ப்பொது  C++ குறிமுணறணய இயககும் ண்பததொன நிரலுககு பதண்வயொை அடிப்பணட 

கூறுநிணல்கணளக ்கொைப ப்பொகிறீர்்கள.

(i)  டபத்ொனின் sys கூறுநிடல

 இந்த கூறுநிணல ்வரிம�ொழி �ொற்றியொல் ்பயன்படுததப்படுகிறது.

sys.argv

 sys.argv என்பது ண்பததொன நிரலுககு அனுபபி ண்வக்கப்படும் ்கடடணள ்வரி மசயலுருபு்களின 

்படடியலொகும்.  argv  ்கடடணள ்வரி உளளீடடு ்வழியொ்க ்வரும் உருப்படி்கள அணைதணதயும் ம்கொண்டிருககும். 

இது , அடிப்பணடயில், நிரலின ்கடடணள ்வரி  மசயலுருபு்கணளக ம்கொண்ட ஓர் அணியொகும்.

 sys.argv ஐ ்பயன்படுதத, முதலில் நீங்்கள sys  கூறுநிணலணயத தருவிததுக ம்கொளள ப்வண்டும். 

முதல்  மசயலுருபு  sys.argv[0] எபம்பொழுதும் மசயல்்படுதத ப்வண்டிய நிரலின ம்பயரொ்க இருககும். ப�லும், 

sys.argv[1]  என்பது நிரலுககு (இங்கு இது C++ப்கொபபு) அனுப்பப்படும் முதல் மசயலுருபு ஆகும்.

main(sys.argv[1]) நிரல் ப்கொபண்பயும் (ண்பததொன நிரல்), உளளீடடு ப்கொபபிணை (C++ ப்கொபபு) 
்படடியலொ்கவும் (அணி) ம்பற்றுக ம்கொளகிறது. argv[0] அனுப்பப்பட 
பதண்வயில்லொத ண்பததொன நிரணலக ம்கொண்டிருககும்.  ஏமைனில் default-
main  மூலக குறிமுணறணயக குறிககும். மசயல்்படுதத ப்வண்டிய ப்கொபபின 
ம்பயணரக குறிககும்.
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(ii)  டபத்ொனில் OS கூறுநிடல

 ண்பததொனில் இருககும் OS கூறுநிணல இயக்க முணறண�ணய சொர்பு மசயல்்பொடடுடன 

்பயன்படுதது்வதற்்கொை ஒரு ்வழிமுணறணய ்வழங்குகிறது.  

ண்பததொன இயங்கிக ம்கொண்டிருககும்ப்பொது, விண்படொஸ் இயக்க முணறண�யுடன OS கூறுநிணல ஊடொட 

அனு�திககும் மசயற்கூறு்களொ்வை.

os.system()  : மசயல்தளததில்(Shell)C++ மதொகுததலுக்கொை ்கடடணளணய  இயககும். (இங்கு இது ஒரு 

்கடடணள சொளரம்) உதொரைததிற்கு, C++ நிரணலத மதொகுக்க g++ மதொகுபபி மசயல்்படுததப்பட ப்வண்டும்.

இணத மசயல்்படுதத, பின்வரும் ்கடடணளப ்பயன்படுததப்படுகினறது.

os.system (‘g++’ + <variable_name1> ‘-<mode>’ + <variable_name2>

இங்கு,

os.system :- OS கூறுநிணலயில் ்வணரயறுக்கப்படடுளள system() மசயற்கூறு 

g++ :- Windows இயக்கமுணறண�யில் C++ நிரணல மதொகுப்பதற்்கொை 
ம்பொது்வொை மதொகுபபி

variable_name1:- (.cpp)  எனற நீடடிபபு இல்லொ�ல் C++ ப்கொபபின ம்பயர் சர ்வடி்வண�பபில் 
குறிபபிடப்படடிருககும்.  

mode :- உளளீடு/ம்வளியீடடு ்பொங்கிணை குறிககிறது. இங்கு இது hypen 
முனமைொடடுடன 0 எனறு உளளது. 

variable_name2 :-  (.exe) எனற நீடடிபபு இல்லொ�ல் இயககுக ப்கொபபுப ம்பயர் சர ்வடி்வண�பபில் 
குறிபபிடப்படடிருககும்.

 உதொரை�ொ்க, C++  நிரணல மதொகுதது, இயககு்வதற்்கொை ்கடடணள கீபழ ம்கொடுக்கப்படடுளளது.            

os.system('g++ ' + cpp_file + ' -o ' + exe_file) g++ மதொகுப்பொன  cpp_file எனற ப்கொபபிணைத 
மதொகுககும்.–o(output) send to exe_file

 OS.system()ல் ‘+’ என்பது அணைதது சரங்்களும் ஒபர சர�ொ்க இணைக்கப்படடு 

்படடியலொ்க அனுப்பப்படுகிறது என்பணதக குறிககிறது.

குறிப்பு

(iii)  டபத்ொன்  getopt கூறுநிடல

 ண்பததொனில் getopt கூறுநிணல ்கடடணள ்வரி பதர்வு்கணளயும், மசயலுருபு்கணளயும் பிரிதமதடுக்க 

உங்்களுககு உதவும். இந்த கூறுநிணல ்கடடணள்வரி மசயலுருபு பிரிதமதடுததணல மசயல்்படுதத 

மசயற்கூறு்கணள ்வழங்குகிறது.

getopt.getopt ேழிமுடை

 இந்த ்வழிமுணற ்கடடணள ்வரி பதர்வு்கணளயும், மசயலுருபு்கள ்படடியணலயும் பிரிதமதடுககும். இந்த 

்வழிமுணறக்கொை மதொடரியல் பின்வரு�ொறு
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<opts>,<args>=getopt.getopt(argv, options, [long_options])

மசயலுருபு்களின வி்வரங்்கணள இங்ப்க ்கொைலொம்.

argv − இது பிரிக்கப்பட ப்வண்டிய மசயலுருபின �திபபு்களின ்படடியணலக குறிககும். ே�து நிரலில், 

்கடடணள முழுண�யும் ்படடியலொ்க அனுப்பப்படுகிறது.

options − இது ண்பததொன நிரல் உளளீடு அல்லது ம்வளியீடடிற்்கொை பதர்வு எழுததுக்களின சர�ொகும். 

இங்கு  ‘i’ அல்லது ‘o’ ப்பொனற பதர்வு்களும், அணதத மதொடர்ந்து முக்கொற்புளளியும் (:) 
அண�ந்திருககும். இங்கு (:) ்பொங்கிணை குறிபபிடப ்பயன்படுகிறது.

long_options − இந்த அளபுரு சரங்்களின ்படடியலுடன மசலுததப்படுகிறது. Long options-ன 

மசயலுருண்பத மதொடர்ந்து  ('=') எனற ச�ககுறி இடம்ம்பற ப்வண்டும். ேம்முணடய நிரலில்  

C++ ப்கொபபின ம்பயர் சர�ொ்க மசலுததப்படும். ப�லும், அது ஒரு உளளீடு ப்கொபபு என்பணதக 

குறிக்க, அதனுடன  ‘i’ எனற பதர்வும் மசலுததப்படும். 

getopt() method returns value consisting of two elements. ்வழிமுணற இரண்டு உறுபபு்கணள 

ம்கொண்டுளள �திபபு்கணள திருபபியனுபபும். இண்வ ஒவம்வொனறும் தனிததனியொ்க opts �ற்றும் args எனற 

இரண்டு ம்வவப்வறு ்படடியலில் (அணி்கள) பசமிக்கப்படும். Opts ்பொங்கு,்பொணதப ப்பொனற பிரிக்கப்படட 

சரங்்களின ்படடியணலக ம்கொண்டிருககும். Args, த்வறொை ்பொணத அல்லது ்பொங்கின ்கொரை�ொ்க பிரிக்கப்பட 

முடியொத எந்தம்வொரு சரததின ்படடியணலக  ம்கொண்டிருககும். geopt() ்வழிமுணறயின மூலம் சரங்்கணள 

பிரிதமதடுககும் ப்பொது பிணழபயதும் இல்லொவிடடொல் args ம்வற்று அணியொ்க அண�யும். 

 உதொரைததிற்கு,  p4 எனற C++ ப்கொபபிணை,  ்கடடணள ்வரியில் இயக்கபப்பொகும் ண்பததொன நிரல், 

பின்வரும் ஒனணறப ப்பொல getopt() ்வழிமுணறணயக ம்கொண்டிருககும்.

opts, args = getopt.getopt (argv, "i:",['ifile='])

where opts contains [('-i', 'c:\\pyprg\\p4')] என்பணதக ம்கொண்டிருககும்.

-i :- பதர்வு   ்பொங்கிணைத மதொடர்ந்து இடம் ம்பற்றிருக்க ப்வண்டும். 

 'c:\\pyprg\\p4' �திபபு  C++ ப்கொபபின முழுண�யொை ்பொணத

 ேம்முணடய எடுததுக்கொடடு்களில், ்கடடணள ்வரி ்கடடணள்கணள அணைததும் பிரிக்கப்படடிருப்பதொலும், 

மசயலுருபு மீதமில்லொ�லிருப்பதொலும், இரண்டொ்வது மசயலுருபு args ம்வறுண�யொ்க இருககும் [ ]. Print() 
்கடடணளணயப ்பயன்படுததி args ம்வளிக்கொடடப்படட மசயதிருந்தொல், ம்வளியீடு [ ] எை இருககும். 

>>>print(args)

[]

 ண்பததொனில் அடிப்பணட கூறுநிணல்களின ்படடியணலயும், அண்வ எதற்்கொ்க 

்பயன்படுததப்படுகிறது என்பணதயும் நீங்்கள சரி்பொர்ததுக ம்கொளள முடியும். இந்த ப்கொபபு்கள 

ண்பததொணை நீங்்கள நிறுவி இருககும் அண�விடததில், Lib ப்கொபபுணறயில் இருககும் C++ நிரணல 

wrap மசய்வதற்்கொை  ப�லும் சில ்கடடணள்கள.

குறிப்பு
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Some more command for wrapping C++ code

if __name__=='__main__':

 main(sys.argv[1:])

__name__  (A Special variable) in Python

 ண்பததொனில் main() மசயற்கூறு இல்ணலமயன்பதொல், ்வரிம�ொழி �ொற்றிககு (interpreter) 
ண்பததொன நிரணல இயககு்வதற்்கொை ்கடடணளக ம்கொடுககும்ப்பொது, 0 (பூஜயம்) நிணலயில் 0 level 
உளதளளப்படட குறிமுணற இயக்கப்பட ப்வண்டும். இருபபினும், ்வரிம�ொழி �ொற்றி இதணை மசய்வதற்கு முன, 

சில சிறபபு �ொறி்கணள ்வணரயறுததுகம்கொளளும்.   __name__ என்பது அததண்கய சிறபபு �ொறி, தொைண�்வொ்க, 

ப்கொபபின ம்பயணர இருததிக ம்கொளளும். மூலகப்கொபபு முதனண� நிரலொ்க இயக்கப்படுப�யொைொல், ்வரிம�ொழி 

�ொற்றி,  __name__�ொறிககு    “__main__” எனற �திபபிணை அண�ததுக ம்கொடுககும். 

 __name__ என்பது தற்ப்பொணதய கூறுநிணலணய  �திபபீடு மசயயும் ஒரு உளளிணைந்த �ொறியொகும். 

இதைொல்  தற்ப்பொணதய script தொைொ்கப்வ இயங்கி ம்கொண்டிருககிறதொ என்பணத பசொதிக்கப்பயன்படுகிறது. 

உ்ொரணததிற்கு பின்ேருேைேற்டை ய�ொககுங்்கள

if __name__ == '__main__':

 main (sys.argv[1:])

 ்கடடணள ்வரியில் ண்பததொன நிரல், தொபை முதலில் மசயல்்பட ப்பொகிறமதனறொல்,   __main__ அந்த 

ண்பததொன நிரலின ம்பயணரக ம்கொண்டிருககும். ப�லும், ண்பததொனில் சிறபபு �ொறியொை,   __name__  
என்பதும் ண்பததொன நிரலின ம்பயணரக ம்கொண்டிருககும். ப�லும், ண்பததொனின சிறபபு �ொறியொை _name_ 
என்பதும் ண்பததொன நிரலின ம்பயணரக ம்கொண்டிருககும். நி்பந்தணை சரிமயனில் அது main அணழக்கப்படடு, 

C++ ப்கொபபிணை மசயலுரு்பொ்க அனுபபி ண்வக்கப்படும்.

sys.argv[1:]  -  ம்பருககுபபின ப்கொபபு ம்பயர் அணைதணதயும் ம்பறவும்.

sys.argv[0:]-Script name (ண்பததொன நிரல்) 
நீங்்கள ்பொடம் 8-ல் String slicing எனறு ்படிததணத நிணைவில் ம்கொளளுங்்கள

குறிப்பு

பொய்வு ்கட்டுப்பொட்டுகூற்று்கட்ள ம்கொண்ை C++ நிரல்்கட்ள இேககும் டபத்ொன் 
நிரல்

14.7

 ேொம் இபம்பொழுது , ஒரு C++குறிமுணறணய ்படிதது, இயககி, அதன தீர்ண்வக ்கண்டறிய ஒரு 

பசொதணை நிரணல எழுதலொம். ம்கொடுக்கப்படடுளள எண் ்பொலிண்டபரொ�ொ இல்ணலயொ என்பணதச் பசொதிககும்  
C++ நிரணல இயககு்வதற்்கொை ்படிநிணல்கள கீபழ தரப்படடுளளது. 
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உளளீடு மசயயப்படட எண் ்பொலிண்டபரொ�ொ இல்ணலயொ எை பசொதிககும்  C++ 
நிரணல பேொடப்படில் தடடச்சு மசயது pali.cpp.cpp எனறு பசமிக்கவும்.

Run முணையதணத Run terminal கிளிக மசயது ்கடடணள சொளரதணத திறக்கவும்.

python.pali.py-ipali-cpp எனற ்கடடணளணய தடடச்சு மசயயவும்.

ண்பததொன நிரணல தடடச்சு மசயது pali.py எனறு பசமிக்கவும். 

்படிநிணல 1

்படிநிணல 2

்படிநிணல 3

்படிநிணல 4

எடுததுக்கொட்டு:- 14.7.1 – ஏய்னும் ஓர் எண்டண உளளீடு மெய்து, while �ைககிடை 
பேன்படுததி அந் எண் பொலிண்ட்யரொ�ொ இல்டலேொ என்பட் ்கண்ைறிே ஒரு  
C++ நிரடல எழுது்க.

/*. To check whether the number is palindrome or not using while loop.*/
//Now select File->New in Notepad and type the C++ program
#include <iostream>
using namespace 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;
}
// Save this file as pali_cpp.cpp

# இபம்பொழுது பேொடப்படில்  File->New என்பணத பதர்ந்மதடுதது நிரணல தடடச்சு மசயயவும்.

# ப்கொபபிணை  pali.py . எனறு பசமிக்கவும். இது ஒரு  .cpp ப்கொபண்பத மதொகுதது, 
இயககு்வதற்்கொை நிரல்
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Output of the above program
Output 1
C:\Users\Dell>python c:\pyprg\pali.py -i c:\pyprg\pali_cpp
Enter a positive number: 56765
The reverse of the number is: 56765
The number is a palindrome

Output 2
C:\Users\Dell>python c:\pyprg\ch14\pali.py -i c:\pyprg\pali_cpp
Enter a positive number: 56756
The reverse of the number is: 65765
The number is not a palindrome

# Python c:\pyprg\pali.py -i c:\pyprg\pali_cpp

import sys, os, getopt
def main(argv):
    opts, args = getopt.getopt(argv, "i:")
    for o, a in opts:
        if o in "-i":
            run(a)
def run(a):
    inp_file=a+'.cpp'
    exe_file=a+'.exe'
    os.system('g++  ' + inp_file + '  -o  ' + exe_file)
    os.system(exe_file)
if __name__=='__main__':
        main(sys.argv[1:]) 
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ண்பததொன நிரல் எப்படி ப்வணல மசயகிறது (அல்லது) ப்வணல மசயயும் விதம்

import sys, os, getopt பதண்வயொை மசயற்கூறு்கணள ்பயன்படுதத sys, os �ற்றும் getopt 

ஆகிய துணை நிரல்்கணள இணைததுகம்கொளள ப்வண்டும்.

def main(argv): main( ) மசயற்கூறு ்வணரயணற. argv  உளளீடடு ப்கொபபுநிணல �ற்றும் 

C++ நிரல் ப்கொபபு ஆகிய்வற்ணற ஒரு லிஸ்ட-ஆ்க  ம்பறும்.

எடுததுக்கொடடு: ['i', 'C:\pyprg\pali_cpp']

opts, args = getopt.
getopt(argv, "i:")

getopt( ), opts-ல் உளள ்கடடணளணய விருப்பதபதர்வு �ற்றும் 

மசயலுருபு எை இரண்டொ்க பிரிககினறது.

எடுததுக்கொடடு: ['i', 'C:\pyprg\pali_cpp'] பிணழ ஏதுமில்ணல 

எைப்வ, 'args' [] எை ்கொடடும்.

for o, a in opts: ‘o' ப்கொபபு நிணலணயயும், 'a' என்பது C++ நிரலின ்பொணதணயயும் 

ம்கொண்டிருககும்.  அதொ்வது, print("o= ",o) என்பது o= -i எைவும், 

print("a= ", a) என்பது a= C:\pyprg\pali_cpp எைவும் ்கொடடும்.

if o in ("-i"): o=='i' ம�யயொ எை பசொதிககும்.

run(a) C++ நிரணல அனுபபி, run( ) அணழக்கப்படும்

def run(): run() மசயற்கூறு ்வணரயணற இங்கு மதொடங்கிறது.

inp_file=a+'.cpp' inp_file எனற �ொறி C++ நிரணல, .cpp எனற நீடசியுடன  

இணைதது ம்பற்றிருககும்.

எடுததுக்கொடடு: print(inp_file) என்பது C:\pyprg\pali_cpp.cpp 
எைக்கொடடும்.

exe_file=a+'.exe' exe_file எனற �ொறி, C++ நிரணல, .exe எனற நீடசியுடன இணைதது 

ம்பற்றிருககும். 

எடுததுக்கொடடு: print(exe_file) என்பது C:\pyprg\pali_cpp.exe 
எைக்கொடடும்.

os.system('g++' + inp_file + 
'-o' + exe_file)

g++ நிரல் ம்பயர்பபி, inp_fileல் ம்கொடுக்கப்படட  C++ நிரணல 

மதொகுதது, இயங்கு நிரலொ்க exe_fileல் பசமிககும்.

os.system(exe_file) exe நிரல்ப்கொபண்ப இயககும்.

if __name__ == '__
main__':

__name__ ண்பததொன நிரலின ம்பயணர பசமிககும். __main__ 

இந்த �ொறியும், ண்பததொன நிரலின ம்பயணர பசமிககும். இந்த 

இரண்டு �ொறி்களின �திபபும் நி்கரொைதொ்க இருபபின.

main(sys.argv[1:]) ண்பததொன நிரல் ம்பயணர தவிர்தது, ்கடடணள இணடமு்கததின 

்வழிபய மசயலுருண்ப அனுபபி, main( ) அணழக்கப்படும். argv[1:] 

என்பது -i C:\pyprg\pali_cpp எைப ம்பற்றிருககும்.
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 ்பொலிண்டபரொம் நிரலில் ்பயன்படுததியணதப ப்பொலப்வ இட�ொற்று அணிகப்கொண்வணய 

இயககு்வதற்்கொை ண்பததொன நிரல் இருப்பணத நீங்்கள ்க்வனிததிருபபீர்்கள இதிலிருந்து  நீங்்கள புரிந்துக 

ம்கொண்டது எனை?

 இந்த ண்பததொன நிரல் முககிய�ொ்க   ‘i’/’o’ ப்பொனற ்பொங்கு்களுடன கூடிய C++ப்கொபண்ப ்படிக்கப 

்பயன்படுததப்படடுளளது. இது ்கடடணள ்வரியிலிருககும் ஒவம்வொரு �திபண்பயும் பிரிதமதடுதது, “opts” 
எைப்படும் ்படடியலுககு அளபுரு்வொ்க அனுபபி ண்வககும். “long option ifile” அதன ்பொங்குடன, 
C++குறிமுணற முழு்வணதயும் ்படிப்பதற்்கொை குறிப்பொ்க அண�கிறது.

 for �டககிலுளள ்படடியல் ‘o’ ்பொங்கு (i’) ஐயும் ‘a’ எனும் �ொறி, முழுண�யொை ்பொணதயுடைொை  C++ 
நிரல் ப்கொபண்பயும் ம்கொண்டிருககும். உதொரைததிற்கு  [<‘c:\pyprg\cpp_file’>,’ trans_cpp’ ]) cpp/exe 
ப்பொனற நீடடிபடிபபு்கள ண்பததொன scriptைொல் இணைக்கப்படுகினறை. 

 __name__ variable ண்பததொன Script-ன 'main' ்வணரயணறயிலிருந்து நிரணலத மதொடங்கு�ொறு 

அறிவுறுததுகிறது. 'main' ்வணரயணற நீடடிபபு்கணள பிரிதமதடுததல் �ற்றும்  இணைததல்  மசயல்்பொடு்கணள 

மசயகிறது. “run” ்வணரயணற “g++”  மதொகுப்பொணை மசயல்்படுததி, exe ப்கொபண்ப உரு்வொககுறிது. “os” 
கூறுநிணலயின system() ்கடடணள exe ப்கொபண்ப மசயல்்படுததி, விரும்பிய ம்வளியீடணட ம்பற்றுத தருகிறது. 

ண்பததொன Scriptணைக ம்கொண்டு ப்கொபபு நீடபுக்கணள இணைததுக ம்கொளள முடியு�ொதலொல், C 
நிரல்்கணளயும் ேொம் மசயல்்படுததிக ம்கொளளலொம்.

டபத்ொன் எவேொறு C++ நிரல்்களின் பிடை்கட்ளக ட்கேொளகிைது14.8

 ண்பததொன ம்வற்றி்கர�ொை  C++ நிரணல இயககு்வது �டடு�ல்லொது, மதொகுததலின ப்பொது  C++ 
கூற்றில் ஏபதனும் பிணழ்கள இருபபின அ்வற்ணற ம்வளியிடவும் உதவுகிறது. உதொரைததிற்கு, கீழக்கொணும் 
C++ நிரலின ஒரு பிணழ உளளது. ண்பததொன மூலம் மதொகுககும் ப்பொது எனை பேரும் என்பணதப ்பொர்க்கலொம்.

எடுததுக்கொட்டு 14.8.1

// C++ program to print the message Hello
//Now select File→New in Notepad and type the C++ program
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
 std::cout<<"hello"
 return 0;
}
// Save this file as hello.cpp
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#Now select File→New in Notepad and type the Python program as main.py
# Program that compiles and executes a .cpp file
 # Python main.py -i  hello

import sys, os, getopt
def main(argv):
    opts, args = getopt.getopt(argv, "i:")
    for o, a in opts:
        if o in "-i":
            run(a)

def run(a):
    inp_file=a+'.cpp'  
    exe_file=a+'.exe'
    os.system('g++  ' + inp_file + '  -o  ' + exe_file)
    os.system(exe_file)
if __name__=='__main__':
        main(sys.argv[1:]) 

ய�ற்்கண்ை நிரலின் மேளியீடு
C:\Users\Dell>python c:\pyprg\main.py -i c:\pyprg\ch14\hello
c:\pyprg\hello.cpp: In function 'int main()':
c:\pyprg\hello.cpp:6:21: error: expected ';' before 'return'
   std::cout<<"hello"
                     ^
                     ;
   return 0;
   ~~~~~~
'c:\pyprg\hello.exe' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

 ப�ற்்கண்ட நிரலில், ண்பததொன உளள பிணழ்கணள ம்வளிக்கொடட உதவுகிறது. பிணழ்கள 

அ்வற்றின ்வரிணச எண்்களுடன ம்வளியிடப்படுகினறை. அ்வற்றின ்வரிணச எண், ண்பததொன script-
லிருந்து மதொடங்குகிறது.

குறிப்பு
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அணிடேக ம்கொண்டுள்ள  C++ நிரடல இேககும் டபத்ொன் நிரல்14.9

 ம்கொடுக்கப்படட எண் ்பொலிண்டபரொம் எண்ைொ அல்லது இல்ணலயொ எனறு ்கண்டறிந்த ேம்முணடய 

முந்ணதய நிரலில், நீங்்கள ்கடடுப்பொடடு ்கடடண�பபுக கூற்று்கணள நிங்்கள ்பயன்படுததியுளளீர்்கள. 

இபம்பொழுது நீங்்கள அணிணயக ம்கொண்டுளள C++ நிரணல இயக்கப ப்பொகிறீர்்கள.

எடுததுக்கொட்டு :- 14.9.1

ஓர் அணியின் இை�ொற்று அணிகய்கொடேடே (இருபரி�ொ்க அணி) மபை ஒரு  
C++ நிரல் எழுது்க. இப்மபொழுது, ய�ொட்யபடில் File → New என்று 
ய்ர்நம்டுக்கப்படும்  C++ நிரடல உளளீடு மெய்ேவும்.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a[3][3], i, j;
 for(i=0; i<3; i++) 
 {
 for(j=0; j<3; 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<3; i++)     {
for(j=0; j<3; j++)
cout<<a[i][j]<<' ';
cout<<endl;    } 
cout<<"\n\n The Transpose of Matrix\n";   
 for (int i = 0; i < 3; i++) 
 {
 for (int j = 0; j < 3; j++)  
  cout<<a[j][i]<<' '; 
cout<<endl ; 
}
 return 0;
}
# இேத ப்கொபண்ப trans_cpp.cpp எனறு பசமிக்கவும். இபம்பொழுது பேொடப்படில் File → 

New எனறு பதர்ந்மதடுககும் ண்பததொன நிரணல உளளீடு மசயயவும்.  
File ஐ transpose.py எனறு பசமிக்கவும். இது .cpp  fileஐ மதொகுதது, இயககு்வதற்்கொை 

நிரலொகும்.

 # Python tanspose.py -i trans_cpp
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import sys, os, getopt
def main(argv):
    opts, args = getopt.getopt(argv, "i:")
    for o, a in opts:
        if o in "-i":
            run(a)
def run(a):
    inp_file=a+'.cpp'  
    exe_file=a+'.exe'
if __name__=='__main__':
        main(sys.argv[1:]) 
ய�ற்்கண்ை நிரலின் மேளியீடு
Original Array
 1 2 3
 4 5 6
 7 8 9
The Transpose of Matrix
 1 4 7
 2 5 8
 3 6 9

மெேற்கூறு்கட்ளக ம்கொண்ை C++ நிரல்்கட்ள இேககும் டபத்ொன் நிரல் 14.10

 இபம்பொழுது நீங்்கள மசயற்கூறு்கள �ற்றும் மசயற்கூறு அணழபபு்கள ம்கொண்ட  C++  நிரணல 

இயக்க ண்பததொன Scriptஐ பசொதிக்க ப்பொகிறீர்்கள.

எடுததுக்கொட்டு 14.10.1 – பேைர் ேடரேறுத் மெேற்கூறிடைக ம்கொண்டு ஒரு எண்ணின் 
்கைததிடை ்கண்ைறியும்  C++ நிரடல எழுது்க. 

#include <iostream>
using namespace std;
// Function declaration
int cube(int num);
int main()
{
int num;
int c;
cout<<"Enter any number: "<<endl;
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cin>>num;
c = cube(num);
cout<<"Cube of " <<num<< " is "<<c;
return 0;
}
//Function to find cube of any number
int cube(int num)
{
 return (num * num * num);
}
// Save this file as cube_file.cpp
#Now select File→New in Notepad and type the Python program
# Save the File as fun.py
# Program that compiles and executes a .cpp file
 # Python fun.py -i c:\pyprg\cube_file.cpp

import sys, os, getopt
def main(argv):
    opts, args = getopt.getopt(argv, "i:")
    for o, a in opts:
        if o in "-i":
            run(a)
def run(a):
    inp_file=a+'.cpp'  
    exe_file=a+'.exe'
    os.system('g++  ' + inp_file + '  -o  ' + exe_file)
    os.system(exe_file)
if __name__=='__main__':
        main(sys.argv[1:]) 

ய�ற்்கண்ை நிரலின் மேளியீடு

 Enter any number:

 5

 Cube of 5 is 125
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ஓர் இைககுழுவின் �ரபுரி�தட் வி்ளககும் டபத்ொன் நிரல்14.11

 நீங்்கள  இபம்பொழுது C++-ன இைககுழு நிரணல மசயல்்படுதத ப்பொகிறீர்்கள. இந்த இைககுழு நிரல் 

்பலநிணல �ரபுரி�தணதக ம்கொண்டுளளது. ப�லும், இது ண்பததொன Scriptஐ ்பயன்படுததி ம்வளியீடணட 

தருகிறது. 

எடுததுக்கொட்டு 14.11.1 -  பலநிடல �ரபுரி�தட் மெேல்படுததும் C++நிரல்

// C++ program to implement Multilevel Inheritance 
//Now select File→New in Notepad and type the C++ program
#include <iostream>
using namespace std;

// base class
class Vehicle  
{ 
 public: 
 Vehicle() 
 { 
  cout<< "This is a Vehicle" <<endl; 
 } 
}; 

class threeWheeler: public Vehicle 
{  public: 
threeWheeler() 
 {
  cout<<"Objects with 3 wheels are vehicles"<<endl; 
 }
}; 
// sub class derived from two base classes
class Auto: public threeWheeler{ 
 public: 
  Auto() 
 {
  cout<<"Auto has 3 Wheels"<<endl;
 } 
}; 
// main function 
int main() 
{
 //creating object of sub class will invoke the constructor of base classes 
 Auto obj; 
 return 0; 
}
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// Save this file as inheri_cpp.cpp
//Now select File → New in Notepad and type the Python program
# Save the File as classpy.py
# Python classpy.py -i  inheri_cpp  command to execute c++ program
import sys, os, getopt
def main(argv):
    opts, args = getopt.getopt(argv, "i:")
    for o, a in opts:
        if o in "-i":
            run(a)
def run(a):
    inp_file=a+'.cpp'  
    exe_file=a+'.exe'
    os.system('g++  ' + inp_file + '  -o  ' + exe_file)
    os.system(exe_file)
if __name__=='__main__':
        main(sys.argv[1:])

ய�ற்்கண்ை நிரலின் மேளியீடு
 This is a Vehicle
 Objects with 3 wheels are vehicles
 Auto has 3 Wheels

 இந்த எடுததுக்கொடடிலிருந்து, C++ நிரல்்கணள ஒருங்கிணைக்கப ்பயன்படுததப்படும் ண்பததொன 
Script ம்பொது்வொைது என்பணத புரிந்துக ம்கொளளலொம். ண்பததொன Script  ப்கொபபு �ற்றும் C++ (cpp) 
ப்கொபபின ம்பயர்்கள �டடும் �ொற்றியண�க்கப்படடுளளது. ஒரு்வருணடய ்கணினியில் முனப்ப C++ ப்கொபபு 

இருந்தொல், C++குறிமுணறணய உளளீடு மசய்வது ்கடடொயமில்ணல என்பணத ்க்வைததில் ம்கொளளவும். இந்தப 

்பொடப்பகுதியில், ண்பததொன மூலம் சொதொரை மசயற்கூறுண்வப ப்பொல் �ரபுரி�தணத ப்பொனற அணைதது 

்வண்க c++ நிரல்்களிலும் மசயல்்படுதத முடியும் என்பணதக ்கொண்பிக்க C++ நிரல் குறிமுணற ம்வளிப்பணடயொ்க 

குறிபபிடப்படடுளளது. இததண்கய ண்பததொன Script ஐ  ்பயன்படுததி, நீங்்கள C நிரல்்கணளயும் மதொகுதது, 

மசயல்்படுததிக ம்கொளளலொம். ண்பததொன, அதன IDE இல்லொ�பலபய தனனிச்ணசயொ்க C++ நிரல் ப்கொபண்ப 

மசயல்்படுதது்வதொல், அதணை Scripting ம�ொழி எைவும் அணழக்கலொம்.
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• C++ ஒரு மதொகுபபு ம�ொழி �ொற்றி ம�ொழி, ண்பததொன என்பது ்வரி ம�ொழி �ொற்றி ம�ொழியொகும். 

• C++ நிணலயொை தனண�க ம்கொண்ட மதொகுக்கப்படட ம�ொழி, ஆைொல் ண்பததொன என்பது �ொறும் 
தனண� ம்கொண்ட ம�ொழி.

• C++  ப்பொனற நிணலயொை ்வண்கணய சொர்ந்த ம�ொழியில் நிரலர் ்கணிபம்பொறிககு ஒவம்வொரு தரவு 
�திபபும் ்பயன்படுததககூடிய தரவிை ்வண்கணய ம்வளிப்பணடயொ்க  மதரிவிததல் அ்வசிய�ொகிறது. 

• ண்பததொன ப்பொனறு �ொறும் நிணலக ம்கொண்ட ம�ொழிககு தரவு �திபபிற்்கொை தரவு ்வண்கணய 
ம்வளிப்பணடயொ்க ம்கொடுக்கப்படட ப்வண்டிய பதண்வயில்ணல .

• ண்பததொன தரவு �திபபின அடிப்பணடயில் �ொறிணய ண்கயொளகிறது. 

• ஒரு Scripting ம�ொழி என்பது பிற நிரலொக்க ம�ொழி்களுடன ஒருங்கிணைப்பதற்கும், மதொடர்பு 
ம்கொள்வதற்கும் ்வடி்வண�க்கப்படட ஒரு நிரலொக்க ம�ொழியொகும். 

• MinGW  இயக்க பேர தணலபபுக ப்கொபபு்களின மதொகுபண்பக குறிககிறது. விண்படொஸ் இயக்க 
முணறண�யில் இயங்கும் ்வண்கயில் C, C++ �ற்றும் FORTRAN நிரல் குறிமுணற்கணள மதொகுக்கவும், 
மதொடர்புறுததவும் இது ்பயன்படுகிறது.   

• (.) புளளி மசயற்குறி தருவிக்கப்படட கூறுநிணலயின மசயற்கூறு்கணள அணுகு்வதற்கு 
்பயன்படுகிறது.   

• sys கூறுநிணல  ்வரிம�ொழி �ொற்றியொல் ்பயன்படுததப்படும் �ொறி்களுககும், ்வரிம�ொழி �ொற்றியுடன 
்வலு்வொ்க ஊடொடும் மசயற்கூறு்களுககும்  அணுகுதணல ்வழங்குகிறது. 

• ண்பததொனில் OS கூறுநிணல இயக்க அண�பபின சொர்பு நிணல மசயல்்பொடடுடன ்பயன்படுதத 
்வழி்வண்க ்வழங்குகிறது. 

• ண்பததொனில் getopt கூறுநிணல ்கடடணள்வரி பதர்வு்கணளயும் மசயலுருபு்கணளயும் பிரிதமதடுக்க 
உதவுகிறது. 

நிடைவில் ம்கொள்க

மெய்முடைப் பயிற்சி

1. கீழக்கொணும் ்வணரயறுபபு்களுடன student எனனும் ஓர் இைககுழுண்வ ்வணரயறுக்க ஒரு  C++ நிரணல 

எழுதவும்.  

 Protected உறுப்பு
 Rno integer

 Public members

 void Readno(int); to accept roll number and assign to Rno

 void Writeno(); To display Rno.

 The class Test is derived Publically from the Student class contains the following details

 Protected உறுப்பு்கள
 Mark1 float

 Mark2 float

 Public உறுப்பு்கள
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 void Readmark(float, float); To accept mark1 and mark2

 void Writemark(); To display the marks

 கீழக்கொணும் ்வணரயறுபபு்களுடன sports எனனும் இைககுழுண்வ உரு்வொக்கவும்.

 Protected உறுப்பு்கள
 score integer

 Public உறுப்பு்கள
 void Readscore(int); To accept the score

 void Writescore(); To display the score

 test இைககுழுவிலிருந்து public அணுகியல்புடன தருவிக்கப்படட Result எனனும் இைககுழு 

கீழக்கொணும் ்வணரயறுபபு்கணள ம்கொண்டுளளது

 Private உறுப்பு்கள
 Total float

 Public உறுப்பு்கள
 void display() assign the sum of mark1, mark2, score in total.

 invokeWriteno(), Writemark() and Writescore(). Display the total also.

 Total ஐ திணரயில் ்கொடடும்.

 C++ நிரலிணை hybrid எனற ம்பயரில் பசமிக்கவும். Hybrid.cpp  எனற ப்கொபண்ப மசயல்்படுதத ஒரு 

ண்பததொன நிரணல எழுதவும்.

2. Write a C++ program to print boundary elements of a matrix and name the file as Border.cpp. 
Write a python program to execute the Border.cpp

�திப்பீடு

பகுதி-அ

ெரிேொை விடைடே ய்ர்நம்டுதது எழுது்க (1 �திப்மபண்)

1. பின்வரு்வை்வற்றுள எது Scripting ம�ொழி அல்ல?

(அ) ஜொ்வொஸ்கிரிபட (ஆ) PHP (இ) ம்பர்ல் (ஈ) HTML

2. ண்பததொன நிரலில்  C++  நிரணல தருவிததல் எவ்வொறு அணழக்கப்படுகிறது?

(அ)  wrapping மசயதல் (ஆ)  ்பதிவிறக்கம் மசயதல்

(இ)  இணைததல் (ஈ)  பிரிததல்

3. API ன விரி்வொக்கம் is

(அ) Application Programming Interpreter

(ஆ) Application Programming Interface

(இ) Application Performing Interface
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(ஈ) Application Programming Interlink

4. ண்பததொன �ற்றும் C++ நிரல்்கணள இணடமு்கப்படுதது்வதற்்கொை ்கடடண�பபு 

(அ) Ctypes (ஆ) SWIG (இ) Cython (ஈ) Boost

5.  பின்வரு்வை்வற்றுள எது உங்்கள குறிமுணறணய தனிததனி ்பகுதி்களொ்க பிரிதமதடுப்பதற்்கொை 

ம�னம்பொருள ்வடி்வண�பபு மதொழில்நுட்பம்?

(அ) ம்பொருளபேொககு நிரலொக்கம்

(ஆ) கூறுநிணல நிரலொக்கம்

(இ) குணறந்த நிணல ம�ொழி நிரலொக்கம்

(ஈ) மசயல்முணற பேொககு நிரலொக்கம்

6. நீங்்கள விண்படொஸ் இயக்க முணறண�யுடன மதொடர்பு ம்கொளள எந்த கூறுநிணல அனு�திககிறது?

(அ) OS கூறுநிணல  (ஆ) sys கூறுநிணல  (இ) csv கூறுநிணல  (ஈ) getopt கூறுநிணல 

7.  சரங்்கணள எந்த �ொதிரியொ்க பிரிககும்ம்பொழுது பிணழயினறி அண�ந்தொல், getopt( ) ம்வற்று அணிணய 
திருபபி அனுபபும்? 

(அ) argv �ொறி (ஆ) opt �ொறி (இ) args �ொறி (ஈ) ifile �ொறி

8.  பின்வரும் நிரல் ்பகுதியில் உளள மசயற்கூறின ம்பயணர அணடயொளம் ்கொண்்க.

 if __name__ =='__main__':

  main(sys.argv[1:])

(அ) main(sys.argv[1:]) (ஆ) __name__ (இ) __main__  (ஈ) argv

9.  கீழக்கண்ட்வற்றுள எது உணர, எண்்கள, ்படங்்கள �ற்றும் அறிவியல் சொர்ந்த தரவு்கணள மசயலொக்கப 

்பயன்படும்?

(அ)  HTML (ஆ)  C (இ) C++ (ஈ) PYTHON

10.  __name__ இது எதணை ம்கொண்டுளளது ?

(அ) c++ filename (ஆ) main() name

(இ) python filename (ஈ) os module name

பகுதி-ஆ

அடைதது விைொக்களுககும் விடைேளி (2 �திப்மபண்)

1. Scripting ம�ொழிககும், �ற்ற நிரலொக்க ம�ொழிககும் உளள ததது்வர்தத ப்வறு்பொடு யொது?

2. மதொகுப்பொன �ற்றும் ்வரிம�ொழி �ொற்றிணய ப்வறு்படுதது்க.

3. விரி்வொக்கம் தரு்க   (i)  SWIG  (ii)  MinGW

4. கூறுநிணல்களின ்பயன யொது?

5.  cd ்கடடணளயின ்பயன யொது? எடுததுக்கொடடு தரு்க.
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பகுதி-இ

அடைதது விைொக்களுககும் விடைேளி (3 �திப்மபண்)

1. ண்பததொன �ற்றும்  C++ ப்வறு்படுதது்க

2. Scripting ம�ொழியின ்பயன்பொடு்கள யொண்வ?

3. MinGW எனறொல் எனை? அதன ்பயன யொது? 

4.  கீழக்கொணும் கூற்றில் கூறுநிணல, மசயற்குறி, ்வணரயிணறயின ம்பயர் ஆகிய்வற்ணற அணடயொளம் 

்கொண்்க.

 welcome.display()

5.  sys.argv எனறொல் எனை?

பகுதி ஈ

அடைதது விைொக்களுககும் விடைேளி (5 �திப்மபண்)

1 ண்பததொனில் ஏபதனும்  5  ்பண்புககூறு்கணள கூறவும்.

2. பின்வரும் ்கடடணள ஒவம்வொனணறயும் விளக்கவும்.   

 Python <filename.py>  -<i>  <C++ filename without cpp extension>

3. ண்பததொனில், sys,os,getopt கூறுநிணல்களின பதண்வ எனை என்பணத விளககு்க. 

4. getopt() எனற மசயற்கூறின மதொடரியணல எழுதி, அதன மசயலுருபு்கணளயும், திருபபியனுபபும் 

�திபபு்கணளயும் விளககு்க. 

5. கீழக்கொணும் c++ நிரணல மசயல்்படுதத ஒரு ண்பததொன நிரணல எழுதவும்.

 #include <iostream>

 using namespace std;

 int main()

 { cout<<“WELCOME”;

 return(0);

 }

 The above C++ program is saved in a file welcome.cpp

REFERENCES

1. Learn Python The Hard Way by Zed Shaw

2. Python Programming Advanced by Adam Stuart or Powerful Python by Aaron Maxwell

3. https://docs.python.org
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்ற்றலின சொக்்ங்்ள் 

இநத பா்டப்பகுதிலயக் கறறபின மாைேர்கள், லபததான ஸ்கிரிப்டல்டப் பயனபடுததி,

• ஒரு தரவு அட்டேலைலய உருோக்கி அதில் புதிய ேரிலேகலளத தரவுத தளததில் வேர்ததல்.

• ஒரு தரவு அட்டேலையில் உள்ள பதிவுகலள வமம்படுததுதல் மறறும் நீக்குதல்.

• ஒரு தரவு அட்டேலையில் வினேல்.

• CSV வகாப்பில் வினேலை எழுதுதல்.

அறிமு்ம்15.1

 ஒரு தரவுததளம் எனபது ஒருங்கிலைக்கப்பட்ட தரவுகளின பதாகுப்பாகும். “தரவுததளம்” எனற 

கூறு தரவுகலள அல்ைது தரவுததள வமைாண்லம அலமப்லபக் குறிக்கும். பயனர்கள் மறறும் 

தரவுததளததிறகு இல்டவய உள்ள பதா்டர்புக்கு பயனபடும் பமனபபாருள் பயனபாவ்ட தரவுததள 

வமைாண்லம அலமப்பாகும். பயனர்கள் மனிதர்களாக இருக்க வேண்டிய அேசியமில்லை, பிற 

நிரல்களாகவோ அல்ைது பயனபாடுகளாகவோ இருக்கைாம். லபததான நிரல் எவோறு SQL  
தரவுததளதது்டன பயனராக பதா்டர்பு பகாள்கிறது எனபலத  இனி கறகைாம்.

SQLite15.2

 SQLite எனபது எளிய உறவுநிலை தரவுததள அலமப்பாகும். இது தரவுகலள முலறயான 

தரவுக்வகாப்புகளாகவும் கணினியின உடபுற நிலனேகததில் கூ்ட வேமிதது லேக்கும். இது MySQL 
அல்ைது Oracle வபானறு தனிதத தரவுததள வேலேயக நிரைாக இல்ைாமல் உள்ளிலைநத பயனபா்டாக 

ேடிேலமக்கப்படடுள்ளது. வேகமாகவும், மிகுநத வோதிக்கப்பட்டதாகவும் மறறும் பேகிழ்ோனதாகவும் 

உள்ளதால் SQLite-ல் வேலை பேயேது எளிதாகும். SQLite றகாக லபததான சிறப்பான நூைகதலதக் 

பகாண்டுள்ளது.

SQLite லயப் பயனபடுதத,

sqlite3லய இலைக்கவும்
படிநிலை 1

connect( ) ேழிமுலறலயப் பயனபடுததி இலைப்லப உருோக்கி தரவுததளததின பபயலர 

அனுப்பவும்.படிநிலை 2

cursor= connection.cursor( ) எனறக் கூறலறப் பயனபடுததி cursor எனனும் பபாருலள 
அனுப்பவும்.படிநிலை 3

V பாைம் 15

SQL மூைம் தரவு்டளக் ட்யாளுதல்
அைகு
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• படிநிலை 2 ல் தரவுததளதலத இலைததல் எனபது, அணுக வேண்டிய தரவுததளததின 

பபயலரஅனுப்புதல் எனபதாகும். அவோறு அனுப்பும்வபாது, அததரவுததளம் ஏறகனவே 

இருக்குமாயின அது இலைக்கப்படும். இல்ைாவிடில், லபததான, பகாடுக்கப்பட்ட பபயரில் ஒரு புதிய 

தரவுததளதலத உருோக்கும்.

• படிநிலை3ல் cursor எனபது ஒரு கடடுப்பாடடு அலமப்பாகும், இது தரவுததளப் பதிவுகலள இலைக்கப் 

பயனபடுகிறது.

• லபததானில், cursor மிக முக்கிய பங்குேகினறது. அலனதது கட்டலளகளும் cursor பபாருள் 

மூைவம மடடுவம இயக்கப்படும்.

 ஒரு  அட்டேலைலய உருோக்க, தரவுததளததில் ஒரு பபாருலள உருோக்கி அதறகான SQL 
கட்டலளகலள எழுத வேண்டும்.

எடுததுக்காடடு:- sql_comm = "SQL statement"

 கட்டலளகலள நிலறவேறற cursor ேழிமுலறலயப் பயனபடுததி sql கட்டலளயின பபயலர 

அளபுருக்களாக அனுப்ப வேண்டும். sql_commல் நிலறய கட்டலளகள் வேமிக்கப்படடு அலே 

நிலறவேறறப்படும். அலனதது பேயல்கலளயும் முடிதத பினனர் மாறறங்கலளக் வகாப்பில் வேமிதது பினனர் 

இலைப்லப மூ்ட வேண்டும்.

SQLite டைப் பயனபடுத்தி தரவுத்தளத்டத உருவாக்குதல்15.3

 பினேரும் எடுததுக்காடடு sqlite3 பயனபடுததி லபததானில் ஒரு தரவு தளதலத எவோறு 
இலைப்பது எனபலத விளக்குகிறது.

 

# Python code to demonstrate table creation and  insertions with SQL 
# importing module 
import sqlite3 
# connecting to the database
connection = sqlite3.connect ("Academy.db") 
# cursor
cursor = connection.cursor()

 வமறகண்்ட எடுததுக்காடடில், "Academy" எனற பபயரில் தரவுததளம் உருோக்கப்படடுள்ளது.  இது 
SQL-ன  "CREATE DATABASE Academy;" எனற கட்டலளக்கு இலையானது. அனுப்புேது.  "sqlite3.
connect ('Academy.db')" எனற கூறலற அலைக்கும் வபாது ஏறகனவே உருோக்கிய தரவுததளதலதத 

திறக்கும்.

15.3.1  அடைவடைடய உருவாக்குதல்

 ஒரு பேறறு தரவுததளதலத உருோக்கிய பிறகு, முடிநத ேலர ஒனறு அல்ைது அதறகு வமறபட்ட 

அட்டேலைகலளச் வேர்க்கைாம்.  அதறகான கட்டலள அலமப்பு

CREATE TABLE Student ( 

RollnoINTEGER, SnameVARCHAR(20), GradeCHAR(1), gender CHAR(1), 
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Average float(5.2), birth_date DATE, PRIMARY KEY (Rollno) );

 வமறகாண் இநத முலறயில் SQL கட்டலளகளில்் பேயயப்படுேலதப் வபாைவே வேரடியாக 

லபததானில் பேயயைாம். SQL அல்ைது SQLiteக்கு கட்டலளகலள அனுப்ப cursor பபாருள்வதலே. 

பபாதுோக SQL மறறும் தரவுததளததிலுள்ள cursor எனபது, தரவுததளப் பதிவுகளின மீது பேயல்படும் ஒரு 

கடடுப்பாடடு அலமப்பாகும்.

 SQL-ன அலனதது கட்டலளகலளயும் பேயல்படுதத cursor பயனபடுகிறது.
குறிப்பு

 இலைப்புக்கான cursor(  ) ேழிமுலறலய அலைதது cursor பபாருலள உருோக்கைாம்.

Cursor வில்டதபதாகுப்பில் இருநது பதிவுகலள எடுக்கப்பயனபடுகிறது.

லபததானில்  SQL கட்டலளகலள மூனறு வமறபகாள் அல்டப்புக் குறிகளுக்குள் ேரமாக ேலரயறுக்க 

வேண்டும்.

எடுத்தக்்ாடடு 15.3.1

import sqlite3
sql_command = """
CREATE TABLE Student ( 
Rollno INTEGER PRIMARY KEY , 
Sname VARCHAR(20), 
Grade CHAR(1), 
gender CHAR(1), 
Average DECIMAL(5,2),
birth_date DATE);"""

 வமவையுள்ள எடுததுக்காடடில்,

 Emp_no எனற புைம் "INTEGER PRIMARY KEY" (முழு எண் முதனலமத திறவுவகால்) என 

ேலரயறுக்கப்படடுள்ளது. SQLite3 ல் இது வபால் பபயரி்டப்பட்ட பேடுேரிலேயானது தானாகவே அதிகரிததுக் 

பகாள்ளும்.

 வேறு விதமாக கூற வேண்டுபமனில், அட்டேலையில் உள்ள ஒரு பேடுேரிலே  INTEGER 
PRIMARY KEY, எனறு அறிவிக்கப்படடு, எப்பபாழுபதல்ைாம்  NULL எனற மதிப்பு உள்ளீ்டாகப் 

பயனபடுததப்படுகிறவதா, அநத NULL மதிப்பு தானாகவே அநத பேடுேரிலேயில் இது ேலர பயனபடுததப்பட்ட 

மிக உயர்நத மதிப்லபவி்ட ஒனறு மிகுநது முழு எண்ைாக இருக்கும். பேறறு அட்டேலை எனில் 1 எனற 

மதிப்பு பயனபடுததப்படும்.

15.3.2  பதிவு்டளச் சேரத்தல் (Adding Records)

 இப்பபாழுது அட்டேலையு்டன கூடிய ஒரு தரவுததளம் எநத தரவுகளும் இல்ைாமல் உள்ளது. 
"INSERT" கட்டலளலய  SQLite ல் அனுப்புேதன மூைம் அட்டேலையில் தரவுகலள உள்ளி்டைாம்.  
execute() பேயறகூறு பகாடுக்கப்பட்ட SQL கட்டலளலய பேயல்டுததும்
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எடுத்தக்்ாடடு 15.3.2 -1

import sqlite3

connection = sqlite3.connect ("Academy.db")

cursor = connection.cursor()

# delete 

cursor.execute ("""DROP TABLE Student;""")

sql_command = """

CREATE TABLE Student ( 

Rollno INTEGER PRIMARY KEY , Sname VARCHAR(20), Grade CHAR(1), 

gender CHAR(1), Average DECIMAL (5, 2), birth_date DATE);"""

cursor.execute(sql_command)

 sql_command = """INSERT INTO Student (Rollno, Sname, Grade, gender, Average, birth_
date)  VALUES (NULL, "Akshay", "B", "M","87.8", "2001-12-12");""" cursor.execute(sql_
command)

 sql_command = """INSERT INTO Student (Rollno, Sname, Grade, gender, Average, 
birth_date) VALUES (NULL, "Aravind", "A", "M","92.50","2000-08-17");""" cursor.
execute(sql_command)

# never forget this, if you want the changes to be saved:

connection.commit()

connection.close()

print("STUDENT TABLE CREATED")

வவளியீடு

 STUDENT TABLE CREATED

 பினேரும் எடுததுக்காடடு 15.3.2 ஒரு முழுலமயான உதாரைமாகும். இநத நிரலை இயக்க “Academy.
db” வகாப்லப வேண்டும் அல்ைது  SQL கட்டலளயில் உள்ள DROP TABLE எனற ேரியின குறிப்புலரயாக்குக.

 பபரும்பாைான நிகழ்வுகளில் கருததியைாக ஒரு SQL அட்டேலையில் தரவுகலள இல்டயில் பேருக 

முடியாது. Insert கூறலறப்பயனபடுததி, சிை லபததான தரவு இனங்களில் உள்ள பைததரவுகலள 

உள்ளி்டைாம்.

 பினேரும் எடுததுக்காடடில், Academy.db எனற தரவுததளம் மறறும் Student அட்டேலை 

ஏறகனவே உள்ளது எனக்பகாள்க. ேபர்களின தரவுகலளக்பகாண்்ட List-லயINSERT கூறலறப் 

பயனபடுததி உள்ளி்டப்படடுள்ளது.
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எடுத்தக்்ாடடு 15.3.2-2

 import sqlite3

connection = sqlite3.connect("Academy.db")

cursor = connection.cursor()

student_data = [("BASKAR", "C", "M","75.2","1998-05-17"),

 ("SAJINI", "A", "F","95.6","2002-11-01"),

 ("VARUN", "B", "M","80.6","2001-03-14"),

 ("PRIYA", "A", "F","98.6","2002-01-01"),

 ("TARUN", "D", "M","62.3","1999-02-01") ]

for p in student_data:

 format_str = """INSERT INTO Student (Rollno, Sname, Grade, gender,Average, birth_
date)  VALUES (NULL,"{name}", "{gr}", "{gender}","{avg}","{birthdate}");"""

 sql_command=format_str.format(name=p[0],gr=p[1],gender=p[2],avg=p[3], 
birthdate = p[4])

cursor.execute(sql_command)

connection.commit()

connection.close()

print("RECORDS ADDED TO STUDENT TABLE ")

வவளியீடு

RECORDS ADDED TO STUDENT TABLE 

டபத்தாடை பயனபடுத்தி SQL விைவல் 15.4

 இப்பபாழுது student அட்டேலையில் வினேலைப் பயனபடுததுதலைப்பறறி .0கறகைாம். 

பதிவுகலளச் வேர்ப்பலதப் வபாை அேறலற திரும்ப பபறுேதும் மிக எளிது.  Execute பேயறகூறு SQL 

கட்டலளகலள பயனபடுததி அலனதது தரவுகலளயும் அட்டேலையில் இருநது பபறுகிறது.

15.4.1  SELECT விைவல்

 SELECT கூறறு SQL-ல் மிக அதிகமாக பயனபடும் கூறறு ஆகும். இநத கூறறு தரவுத 

தளததிலிருநது தரலே பபற பயனபடுததப்படுகிறது. இநத கூறறுக்கான கட்டலள அலமப்பு “Select * from 
table_name” அட்டேலையின அலனதது தரவுகலளயும் படடியைாக ஒரு பபாருளில் பபற முடியும்.
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 "sql_Academy_query.py" எனற வேமிக்கப்பட்ட நிரலை இயக்கினால் பமயயான தரலேப் பபாறுதது 

பினேரும் பேளியீடு வதானறும். 

 லபதான வகாப்பு உருோக்கப்படும் வகாப்புலறயில் தான தரவுததள வகாப்புகளும் உருோக்கப்படும் 

எனபலத கேனததில் பகாள்ள வேண்டும். வகாப்பின பாலதலய மாறற விரும்பினால் வகாப்லப திறக்கும் 

வபாது மாறறம் பேயய வேண்டும்.

எடுத்தக்்ாடடு 15.4.1-1

#save the file as “sql_Academy_query.py”
# cursor object 
crsr = connection.cursor() 
# execute the command to fetch all the data from the table Student
crsr.execute("SELECT * FROM Student")  
# store all the fetched data in the ans variable 
ans= crsr.fetchall()  
# loop to print all the data 
for i in ans: 
 print(i) 

15.4.1.1  fetchall() பயனபடுத்தி அடைத்து பதிவு்டளயும் ்ாண்பித்தல்

 fetchall() பேயறகூறு அலனதது ேரிலேகலளயும் தரவுததள அட்டேலையில் இருநது பபற 

பயனபடுகிறது.

எடுத்தக்்ாடடு 15.4.1.1-1

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT * FROM student") 
print("fetchall:")
result = cursor.fetchall() 
for r in result:
 print(r)

வவளியீடு
 fetchall:
 (1, 'Akshay', 'B', 'M', 87.8, '2001-12-12')
 (2, 'Aravind', 'A', 'M', 92.5, '2000-08-17')
 (3, 'BASKAR', 'C', 'M', 75.2, '1998-05-17')
 (4, 'SAJINI', 'A', 'F', 95.6, '2002-11-01')
 (5, 'VARUN', 'B', 'M', 80.6, '2001-03-14')
 (6, 'PRIYA', 'A', 'F', 98.6, '2002-01-01')
 (7, 'TARUN', 'D', 'M', 62.3, '1999-02-01')
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cursor.fetchall() -fetchall () பேயறகூறு அலனதது ேரிலேகலளயும் பபற பயனபடுகிறது.
cursor.fetchone() - fetchone () பேயறகூறு வினேல் முடிவுத பதாகுதியின உள்வள உள்ள அடுதத 
ேரிலேலயக் பகாடுக்கும் (அல்ைது) எநத ேரிலேயும் இல்லை எனறால் None எனற மதிப்லப 
வில்டயாகக் பகாடுக்கும்.
cursor.fetchmany() பேயறகூறு முடிவுத பதாகுதியில் மீதம் உள்ள ேரிலேகளின எண்ணிக்லகலயக் 
பகாடுக்கும்.

குறிப்பு

15.4.1.2  fetchone()-டைப் பயனபடுத்தி ஒரு பதிடவக் ்ாண்பித்தல்

 fetchone() பேயறகூறு வினேல் முடிவுத பதாகுதியின உள்வள உள்ள அடுதத ேரிலேலயக் 

பகாடுக்கும் (அல்ைது) எநத ேரிலேயும் இல்லை எனறால் None எனற மதிப்லப பகாடுக்கும்.

எடுத்தக்்ாடடு 15.4.1.2-1

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT * FROM student") 
print("\nfetch one:")
res = cursor.fetchone() 
print(res)
வவளியீடு
 fetch one:
 (1, 'Akshay', 'B', 'M', 87.8, '2001-12-12')

15.4.1.3  fetchone()-டைப் பயனபடுத்தி அடைத்து பதிவு்டளயும் ்ாண்பித்தல்

 while ம்டக்கு மறறும் fetchone() பேயறகூறு பயனபடுததி அட்டேலையில் உள்ள அலனதது 

பதிவுகலளயும் காை முடியும்.

எடுத்தக்்ாடடு 15.4.1.3 -1

import sqlite3

connection = sqlite3.connect("Academy.db")

cursor = connection.cursor()

cursor.execute("SELECT * FROM student") 

print("fetching all records one by one:")

result = cursor.fetchone() 

while result is not None:

 print(result)

 result = cursor.fetchone()

வவளியீடு
fetching all records one by one:

(1, 'Akshay', 'B', 'M', 87.8, '2001-12-12')

(2, 'Aravind', 'A', 'M', 92.5, '2000-08-17')

(3, 'BASKAR', 'C', 'M', 75.2, '1998-05-17')

(4, 'SAJINI', 'A', 'F', 95.6, '2002-11-01')

(5, 'VARUN', 'B', 'M', 80.6, '2001-03-14')

(6, 'PRIYA', 'A', 'F', 98.6, '2002-01-01')

(7, 'TARUN', 'D', 'M', 62.3, '1999-02-01')
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15.4.1.4  fetchmany() பயனபடுத்தி பதிவு்டளக் ்ாண்பித்தல்

 குறிப்பிட்ட எண்ணிக்லகயிைான பதிவுகலளக் காண்பிக்க fetchmany() பேயறகூறு பயனபடுகிறது. 

இநத பேயறகூறு முடிவுத பதாகுதியில் மீதம் உள்ள ேரிலேகளின எண்ணிக்லகலயக் பகாடுக்கும்.

எடுத்தக்்ாடடு 15.4.1.4-1: பயனபடுத்தி பதிவு்ளின வபாருளைக்்த்டதக் ்ாண்பிக்கும் நிரல்

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT * FROM student") 
print("fetching first 3 records:")
result = cursor.fetchmany(3) 
print(result)

வவளியீடு
fetching first 3 records:
[(1, 'Akshay', 'B', 'M', 87.8, '2001-12-12'), (2, 'Aravind', 'A', 'M', 92.5, '2000-08-17'), (3, 'BASKAR', 
'C', 'M', 75.2, '1998-05-17')]

எடுத்தக்்ாடடு 15.4.1.4-2: மைக்கு பயனபடுத்தாமல், பதிவு்ளின வபாருளைக்்த்டத புதியவரியில் 
்ாண்பிக்கும் நிரல்

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT * FROM student") 
print("fetching first 3 records:")
result = cursor.fetchmany(3) 
print(*result,sep="\n")

வவளியீடு
fetching first 3 records:
(1, 'Akshay', 'B', 'M', 87.8, '2001-12-12')
(2, 'Aravind', 'A', 'M', 92.5, '2000-08-17')
(3, 'BASKAR', 'C', 'M', 75.2, '1998-05-17')

 ம்டக்குகலளப் பயனபடுததாமல் இல்டபேளிகளு்டன கூடிய உறுப்புகளின படடியலை ஒவர 

ேரிலேயில் அச்சிடுேதறகு குறியீடு =”\n” or sep=”, ”  பயனபடுகிறது. 

குறிப்பு

15.4.2  SQL-ல் துடைநிடை கூற்று (CLAUSES)

 SQL  ேைங்கும் பை ேலகயான துலை நிலை கூறறுகள் SELECT கூறறுகளில் பயனபடுததப்படுகிறது. 
SQLite ல் ஏறக்குலறய அலனதது ேலக துலை நிலை கூறறுகளும் பேயல்படுகிறது. அதிகமாக 

பயனபடுததப்படும் துலை நிலை கூறறுகள் பினேருமாறு,
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• DISTINCT

• WHERE

• GROUP BY

• ORDER BY. 

• HAVING

15.4.2.1  SQL DISTINCT துடைநிடை கூற்று

 ஒரு குறிப்பிட்ட பேடுேரிலே அல்ைது அட்டேலையில் உள்ள இரடடிப்பு மதிப்புகலளத தவிர்ப்பதறகாக 
DISTINCT  துலை நிலை கூறறு பயனபடுகிறது. இநத சிறப்பு போல்லைப் பயனபடுததும் வபாது தனிதத 

மதிப்புகலள பபற முடியும்.

 பினேரும் எடுததுக்காடடில், “student table” எனற அட்டேலையில் இருநது மாைேர்கள் பபறற 

தரேரிலே காண்பிக்கப்படடுள்ளது.

எடுத்தக்்ாடடு 15.4.2.1-1

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT DISTINCT (Grade) FROM student") 
result = cursor.fetchall() 
print(result)

வவளியீடு
 [('B',), ('A',), ('C',), ('D',)]

 வமறகண்்ட எடுததுக்காடடில்  “distinct” எனற சிறப்பு போல்லைப் பயனபடுததவில்லை எனில் 4 
பதிவுகளுக்குப் பதிைாக 7 பதிவுகள் காண்பிக்கப்படடிருக்கும். ஏபனனில், மூை அட்டேலையில் இரடடிப்பு 

மதிப்புகளுடன 7 பதிவுகள் உள்ளன.

15.4.2.2  SQL WHERE துடைநிடை கூற்று

  குறிப்பிட்ட நிபநதலனகலள நிலறவேறறும் பதிவுகலள மடடுவம பிரிதபதடுக்க WHERE 
துலைநிலை கூறறு பயனபடுகிறது. பினேரும் எடுததுக்காடடில் “student table” தரவுததளததில் இருநது 

மாைேர்களின தரேரிலேலய மடடுவம பிரிதபதடுப்பலதக் காைைாம்.
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import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT DISTINCT (Grade) FROM student where gender='M'") 
result = cursor.fetchall() 
print(*result,sep="\n")

வவளியீடு
('B',)
('A',)
('C',)
('D',)

15.4.2.3  SQL Group By துடை நிடை கூற்று

 GROUP BY துலை நிலை கூறறானது குறிப்பிட்ட பதிவுகலளச் சுருக்கமான ேரிலேகலளக் 

பகாண்்ட குழுோக வேர்க்கிறது. இது ஒவபோரு குழுவிறகும் ஒரு பதிலே பகாடுக்கிறது. இது மதிப்பீடடு 

பேயறகூறுகள் (COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) வில்டதபதாகுதிகலள ஒனறு அல்ைது அதறகு 

வமறபட்ட பேடுேரிலே குழுக்களாக மாறற பயனபடுகிறது. பினேரும் எடுததுக்காடடு student அட்டேலையில் 

இருநது ஆண் மறறும் பபண் எண்ணிக்லகலயக் கைக்கிடடு வில்டலயக் காண்பிக்கிறது.

எடுத்தக்்ாடடு 15.4.2.3 -1

import sqlite3

connection = sqlite3.connect("Academy.db")

cursor = connection.cursor()

cursor.execute("SELECT gender,count(gender) FROM student Group BY gender")

result = cursor.fetchall() 

print(*result,sep="\n")

வவளியீடு
 ('F', 2)

 ('M', 5)

15.4.2.4  SQL ORDER BY  துடை நிடைக் கூறு

 ORDER BY  துலை நிலைக்கூறறு குறிப்பிட்ட புைங்களில் உள்ள தரவுகலள ேரிலேயாக்க  

SELECT கூறறு்டன வேர்நது பயனபடுகிறது. வில்டத பதாகுதிலய ஏறு ேரிலே அல்ைது இறங்கு ேரிலேயில் 

ேரிலேயாக்கம் பேயய உதவுகிறது. பினேரும் எடுததுக்காடடு, மாைேர் பபயர் மறறும் ேரிலே எண் 

ஆகியேறலற அகர ேரிலேப்படி காண்பிக்கிறது.
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எடுத்தக்்ாடடு 15.4.2.4 -1

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT Rollno,sname  FROM student Order BY sname")
result = cursor.fetchall() 
print(*result,sep="\n")

வவளியீடு
 (1, 'Akshay')
 (2, 'Aravind')
 (3, 'BASKAR')
 (6, 'PRIYA')
 (4, 'SAJINI')
 (7, 'TARUN')
 (5, 'VARUN')

15.4.2.5  SQL HAVING துடை நிடைக்கூறு

 குழு ோர்புகலளப் பபாறுதது தரவுகலள ேடிகட்ட HAVING துலை நிலைக்கூறறு பயனபடுகிறது. 

இது WHERE நிபநதலன கூறலற ஒதததாகும் ஆனால் குழு ோர்புகளு்டன பயனபடுகிறது. குழு ோர்புகலள 
WHERE துலை நிலைக் கூறறில் பயனபடுதத முடியாது. ஆனால், HAVING துலை நிலைக் கூறறில் 

பயனபடுதத முடியும். 

எடுத்தக்்ாடடு 15.4.2.5 -1

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT GENDER,COUNT(GENDER) FROM Student GROUP BY 
GENDER HAVING COUNT(GENDER)>3")
result = cursor.fetchall()
co = [i[0] for i in cursor.description]
print(co)
print(result)

வவளியீடு
 ['gender', 'COUNT(GENDER)']
 [('M', 5)]

SQL AND, OR மற்றும் NOT வேயற்குறி்ள்15.5

 WHERE துலைநிலைக் கூறறு AND, OR, மறறும்  NOT பேயறகுறிகளு்டன இலைநது 

பேயல்படும்.

AND மறறும் OR பேயறகுறிகள் பதிவுகலள ஒனறிறகு வமறபட்ட நிபநதலனகலளப் பபாறுதது ேடிகட்ட 

பயனபடுகிறது. பினேரும் எடுததுக்காடடு, student அட்டேலையில் இருநது  ‘A’ அல்ைது ‘B’ தரேலக பபறற 

மாைேர்கலளத தவிர மறற மாைேர்களின விேரங்கலளக் காண்பிக்கிறது. 

WHERE துடை நிடைக் கூற்று  NOT  வேயற்குறியுைன உள்ள எடுத்துக்்ாடடு
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எடுத்தக்்ாடடு15.5 -1

import sqlite3

connection = sqlite3.connect("Academy.db")

cursor = connection.cursor()

cursor.execute("SELECT * FROM student where grade<>'A' and Grade<>'B'")

result = cursor.fetchall() 

print(*result,sep="\n")

வவளியீடு

(3, 'BASKAR', 'C', 'M', 75.2, '1998-05-17')

(7, 'TARUN', 'D', 'M', 62.3, '1999-02-01')

WHERE துடை நிடைக்கூற்று  AND வேயற்குறியுைன உள்ள எடுத்துக்்ாடடு

 பினேரும் எடுததுக்காடடு, ேராேரியாக 80 லிருநது  90 விழுக்காடு (இரண்டு ேரம்லபயும் வேர்தது) 
ோங்கிய மாைேர்களின பபயர், பதிவு எண், அேர்களின ேராேரி ஆகியேறலறக் காண்பிக்கிறது.

எடுத்தக்்ாடடு 15.5 -2

import sqlite3

connection = sqlite3.connect("Academy.db")

cursor = connection.cursor()

cursor.execute("SELECT Rollno,Sname,Average  FROM student WHERE 
(Average>=80 AND Average<=90)")

result = cursor.fetchall() 

print(*result,sep="\n")

வவளியீடு

(1, 'Akshay', 87.8)

(5, 'VARUN', 80.6)

WHERE  துடை நிடைக்கூற்று  OR வேயற்குறியுைன உள்ள எடுத்துக்்ாடடு

 பினேரும் எடுததுக்காடடில் 2001ல் பிறநத மாைேர்களின பபயர் மறறும் தரேரிலே 

காண்பிக்கப்படடுள்ளது.
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எடுத்தக்்ாடடு 15.5 -3

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT Rollno,sname  FROM student WHERE (Average<60 OR  
Average>70)")
result = cursor.fetchall() 
print(*result,sep="\n")

OUTPUT
(1, 'Akshay')
(2, 'Aravind')
(3, 'BASKAR')
(4, 'SAJINI')
(5, 'VARUN')
(6, 'PRIYA')

சததி உள்ள வெடுவரிடேயில் விைவல்15.6

 பினேரும் எடுததுக்காடடில் 2001ல் பிறநத மாைேர்களின பபயர் மறறும் தரேரிலே 

காண்பிக்கப்படடுள்ளது. 

எடுத்தக்்ாடடு 15.6 -1

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT Rollno,sname FROM student
WHERE(Birth_date>='2001-01-01' AND Birth_date<='2001-12-01')")
result = cursor.fetchall() 
print(*result,sep="\n")

வவளியீடு
 (5, 'VARUN')

மதிப்பீடடுச் ோரபு்ள் (Aggregate Functions)15.7

 இநத ோர்புகள் பேடுேரிலேயில் உள்ள மதிப்புகலளக் பகாண்டு பேயல்பாடுகலளச் பேயது ஒவர ஒரு 

மதிப்லப வில்டயாகக் பகாடுக்கும்.

• COUNT() • AVG()
• SUM() • MAX()
• MIN()
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15.7.1  COUNT() ோரபு

 WHERE துலை நிலை கூறறில் குறிப்பிடடுள்ள நிபநதலனலய நிலறவேறறும், அட்டேலையில் 

உள்ள ேரிலேகளின எண்ணிக்லகலய  SQL COUNT() ோர்பு வில்டயாகக் பகாடுக்கும்.

எடுத்தக்்ாடடு 15.7.1-1

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT COUNT(*)  FROM student ")
result = cursor.fetchall() 
print(result)

வவளியீடு
 [(7,)]

எடுத்தக்்ாடடு 1 : இநத எடுத்துக்்ாடடில் வரிடே்ளின எண்ணிக்ட் 
்ைக்கிைப்படடுள்ளது.

எடுத்தக்்ாடடு  15.7.1-2

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT COUNT(AVERAGE)  FROM student ")
result = cursor.fetchall() 
print(result

வவளியீடு
 [(7,)]

எடுத்துக்்ாடடு 2 : இநத எடுத்துக்்ாடடில் குறிப்பிடை வெடுவரிடேடயக் வ்ாண்ை 
பதிவு்ளின எண்ணிக்ட் ்ைக்கிைப்படடுள்ளது. 

 NULL மதிப்புகள் கைக்கி்டப்ப்டமாட்டாது. வமவை உள்ள எடுததுக்காடடில் ஒரு 

வேலள பதிவில் NULL மதிப்பு இருநதால் பேளியீடு 6 என இருக்கும்.

குறிப்பு

15.7.2AVG():

 பினேரும் லபதான நிரலில் உள்ள கூறறு அலனதது மாைேர்களின ேராேரி மதிப்பபண்லைக் 

கண்டு பிடிக்கிறது.
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எடுத்தக்்ாடடு 15.7.2-1

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT AVG(AVERAGE)  FROM student ")
result = cursor.fetchall() 
print(result)

வவளியீடு
 [(84.65714285714286,)]

NULL மதிப்புகள் கைக்கி்டப்ப்டமாட்டாது.

குறிப்பு

15.7.3  SUM():

 பினேரும் லபதான நிரலில் உள்ள SQL கூறறு ேராேரி புைததில் உள்ள ேராேரிகளின கூடடுத 

பதாலகலயக் கைக்கிடுகிறது.

எடுத்தக்்ாடடு 15.7.1-3

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT SUM(AVERAGE)  FROM student ")
result = cursor.fetchall() 
print(result)

வவளியீடு
 [(592.6,)]

NULL மதிப்புகள் கைக்கி்டப்ப்டமாட்டாது.
குறிப்பு

15.7.4  MAX() மற்றும் MIN() வேயற்கூறு்ள்

 The MAX() ோர்பு வதர்நபதடுக்கப்பட்ட பேடுேரிலேயில் உள்ள மிகப்பபரிய மதிப்லப வில்டயாகக் 

பகாடுக்கும்.

 The MIN() ோர்பு வதர்நபதடுக்கப்பட்ட பேடுேரிலேயில் உள்ள மிகச்சிறிய மதிப்லப வில்டயாகக் 

பகாடுக்கும் .

 ேராேரி மதிப்லபக் பகாண்்ட மாைேரின பபயர்கலளக் காண்பிக்கிறது.
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எடுத்தக்்ாடடு 15.7.4-1

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Organization.db")
cursor = connection.cursor()
print("Displaying the name of the Highest Average")
cursor.execute("SELECT sname,max(AVERAGE)  FROM student ")
result = cursor.fetchall() 
print(result)
print("Displaying the name of the Least Average")
cursor.execute("SELECT sname,min(AVERAGE)  FROM student ")
result = cursor.fetchall() 
print(result)

வவளியீடு
 Displaying the name of the Highest Average
 [('PRIYA', 98.6)]
 Displaying the name of the Least Average
 [('TARUN', 62.3)]

பதிவு்டளப் புதுப்பித்தல்15.8

 லபதான ஸ்கிரிப்ட மூைமாக பதிவுகலளப் புதுப்பிக்க முடியும். பினேரும் எடுததுக்காடடில் “student” 
அட்டேலையில் “Priya” எனற பபயர் “Priyanka” என புதுப்பிக்கப்படுகிறது.

எடுத்தக்்ாடடு 15.8 -1

# code for update operation 
import sqlite3 
# database name to be passed as parameter 
conn = sqlite3.connect("Academy.db") 
# update the student record 
conn.execute("UPDATE Student SET sname ='Priyanka' where Rollno='6' ") 
conn.commit()
print ("Total number of rows updated :", conn.total_changes)
cursor = conn.execute("SELECT * FROM Student") 
for row in cursor: 
 print (row) 
conn.close()
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வவளியீடு
Total number of rows updated : 1
(1, 'Akshay', 'B', 'M', 87.8, '2001-12-12')
(2, 'Aravind', 'A', 'M', 92.5, '2000-08-17')
(3, 'BASKAR', 'C', 'M', 75.2, '1998-05-17')
(4, 'SAJINI', 'A', 'F', 95.6, '2002-11-01')
(5, 'VARUN', 'B', 'M', 80.6, '2001-03-14')
(6, 'Priyanka', 'A', 'F', 98.6, '2002-01-01')
(7, 'TARUN', 'D', 'M', 62.3, '1999-02-01')

இநதப் பா்டப்பகுதி முழுேதும் SQL வினேல்கலள விளக்குேதறகாக student எனற தரவு அட்டேலை  

எடுததுக்காட்டாக பயனபடுததப்படடுள்ளது எனபலத நிலனவில் பகாள்க. எடுததுக்காடடு 15.3.2-1.  
பதிவுகள் பகாண்்ட student தரவு அட்டேலை பயனபடுததப்படடுள்ளது.

குறிப்பு

நீக்குதல் வேயல்பாடு15.9

 SQL கட்டலளகலளக் பகாண்டு பதிவுகலள நீக்குேது வபாை லபதானிலும் நீக்க முடியும். பினேரும் 

எடுததுக்காடடில் “student ” அட்டேலையில் Rollno 2 புைததில் உள்ள பபாருள்டக்கதலத நீக்குேது 

காட்டப்படடுள்ளது.

எடுத்தக்்ாடடு 15.9-1

# code for delete operation 
import sqlite3 
  # database name to be passed as parameter 
conn = sqlite3.connect("Academy.db") 
# delete student record from database 
conn.execute("DELETE from Student where Rollno='2'") 
conn.commit()
print("Total number of rows deleted :", conn.total_changes)
cursor =conn.execute("SELECT * FROM Student") 
for row in cursor: 
 print(row) 
conn.close()

வவளியீடு
 Total number of rows deleted : 1
 (1, 'Akshay', 'B', 'M', 87.8, '2001-12-12')
 (3, 'BASKAR', 'C', 'M', 75.2, '1998-05-17')
 (4, 'SAJINI', 'A', 'F', 95.6, '2002-11-01')
 (5, 'VARUN', 'B', 'M', 80.6, '2001-03-14')
 (6, 'Priyanka', 'A', 'F', 98.6, '2002-01-01')
 (7, 'TARUN', 'D', 'M', 62.3, '1999-02-01')
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பயைரால் உள்ளிைப்படும் தரவு15.10

 பினேரும் எடுததுக்காடடில் இயங்கு வேரததில் லபதான input() கட்டலளலயப் பயனபடுததி 

தரவுகலளப் பபறறு அலத  "Person" எனற அட்டேலையில் எழுதுதல்

எடுத்தக்்ாடடு 15.10 -1

# code for executing query using input data 
import sqlite3 
# creates a database in RAM 
con =sqlite3.connect("Academy.db") 
cur =con.cursor() 
cur.execute("DROP Table person")
cur.execute("create table person (name, age, id)") 
print("Enter 5 students names:") 
who =[input() for i in range(5)] 
print("Enter their ages respectively:") 
age =[int(input()) for i in range(5)] 
print("Enter their ids respectively:") 
p_id =[int(input())for i in range(5)] 
n =len(who) 
for i in range(n): 
 # This is the q-mark style: 
 cur.execute("insert into person values (?, ?, ?)", (who[i], age[i], p_id[i])) 
# And this is the named style: 
cur.execute("select * from person") 
# Fetches all entries from table 
print("Displaying All the Records From Person Table")
print (*cur.fetchall(), sep='\n' )
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வவளியீடு
 Enter 5 students names:
  RAM
  KEERTHANA
  KRISHNA
  HARISH
  GIRISH
 Enter their ages respectively:
  28
  12
  21
  18
  16
 Enter their ids respectively:
  1
  2
  3
  4
  5
 Displaying All the Records From Person Table
  ('RAM', 28, 1)
  ('KEERTHANA', 12, 2)
  ('KRISHNA', 21, 3)
  ('HARISH', 18, 4)
  ('GIRISH', 16, 5)

 ஏறகனவே உள்ள “student” எனற அட்டேலையில் Name புைததில் சிை மாறறங்கலளச் பேயது 

பதிவுகலளச் வேர்க்கைாம். இலத பேயய Create table கூறலறக் குறிப்புலரயில் (Comment) எழுதவும்.

 Execute (sql[, parameters]) :- இது ஒறலற SQL கூறலற இயக்குகிறது. SQL கூறறு 

அளபுருக்கலள பகாண்டிருக்கைாம் (அதாேது நிலையுருக்களுக்குப் பதிைாக இ்டநிரப்பிகள்). sqlite3 

இரண்டு ேலகயான இ்டநிரப்பிகலள பகாண்டுள்ளது. அலே, வகள்விக் குறிகள் (?) மறறும் 

பபயரி்டப்பட்ட இ்டநிரப்பிகள் (:name). எ .கா who= :who ,age=:age

குறிப்பு

பை அடைவடை்டளப் பயனபடுத்தி விைவல்15.11

 ஒனறுக்கு வமறபட்ட அட்டேலைகலளச் வேர்தது லபததானில் வினேலை வமறபகாள்ள முடியும். 

பினேரும் எடுததுக்காடடில் மாைேர்களின Rollno, Duty, Age ஆகிய விேரங்கலளக் பகாண்்ட  
“Appointments” அட்டேலைலய உருோக்குவோம். “student” மறறும் “Appointments” அட்டேலைகலள 

ஒனறிலைதது பேடுேரிலேயின தலைப்புகளு்டன கூடிய இறுதி அட்டேலைலயக் காைைாம்.
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எடுத்தக்்ாடடு 15.11-1

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("""DROP TABLE Appointment;""")
sql_command = """
CREATE TABLE Appointment(rollnointprimarkey,Dutyvarchar(10),age int)"""
cursor.execute(sql_command)
sql_command = """INSERT INTO Appointment (Rollno,Duty ,age )
 VALUES ("1", "Prefect", "17");"""
cursor.execute(sql_command)
sql_command = """INSERT INTO Appointment (Rollno, Duty, age)
 VALUES ("2", "Secretary", "16");"""
cursor.execute(sql_command)
#  never forget this, if you want the changes to be saved:
connection.commit()
cursor.execute("SELECT student.rollno,student.sname,Appointment.

Duty,Appointment.Age FROM student,Appointment where student.
rollno=Appointment.rollno") 

#print (cursor.description) to display the field names of the table
co = [i[0] for i in cursor.description]
print(co)
#  Field informations can be read from cursor.description.
result = cursor.fetchall() 
for r in result:
 print(r)

வவளியீடு
 ['Rollno', 'Sname', 'Duty', 'age']
 (1, 'Akshay', 'Prefect', 17)
 (2, 'Aravind', 'Secretary', 16)

 cursor.description ஒவபோரு பேடுேரிலேயின தலைப்புகளின விேரங்கலளக் 
பகாண்டிருக்கும். இது பதிோக வேமிக்கப்படும். முதல் பதிவு பேடுேரிலேயின பபயர்லகளக் குறிக்கும் 
(index=0) இலத பயனபடுததி அட்டேலையின புைங்களின பபயர்கலளக் காண்பிக்க முடியும். 

குறிப்பு

விைவடை CSV ச்ாப்புைன ஒருங்கிடைத்தல்15.12

 CSV வகாப்பிலும் வினேலின வில்டலயச் வேமிக்கைாம். வினேலின பேளியீடல்ட அட்டேலையில் 

காண்பிப்பதறகு பயனபடும். பினேரும் எடுததுக்காடடில் student அட்டேலையில் உள்ள gender  
பேடுேரிலேலயப் பயனபடுததி இறங்கு ேரிலேயில் ேரிலேயாக்கம் பேயது பிறகு பதிவுகலள அகரேரிலேப்படி 

அலமக்கப்படடுள்ளது. இநத வினேலின பேளியீடல்ட “SQL.CSV” எனனும் CSV  வகாப்பில் எழுதைாம். 

இநத வகாப்பிலன MS-Excel மூைம் திறநது முடிவுகலள காைைாம் அல்ைது ஸ்கிரிப்டல்டப் பயனபடுததியும் 
CSV வகாப்புகலளத திறநது முடிவுகலளக் காைைாம்.
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எடுத்தக்்ாடடு 15.12 -1

import sqlite3
import io    #  to access replace()
import csv
#  CREATING CSV FILE
d=open('c:/pyprg/sql.csv','w')
c=csv.writer(d)
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
#  a=Connection.cursor()
cursor.execute("SELECT *  FROM student ORDER BY GENDER DESC,SNAME")
#  WRITING THE COLUMN HEADING
co = [i[0] for i in cursor.description]
c.writerow(co)
data=cursor.fetchall()
for item in data:
 c.writerow(item)
d.close()
#  Reading the CSV File
#  replace() is used to eliminate the newline character at the end of each row 
with open('c:/pyprg/sql.csv', "r", newline=None) as fd:
 for line in fd:
  line = line.replace("\n", "")
  print(line)
cursor.close()
connection.close()

வவளியீடு
 Rollno,Sname,Grade,gender,Average,birth_date
 1, Akshay, B, M, 87.8, 2001-12-12
 2, Aravind, A, M, 92.5, 2000-08-17
 3, BASKAR, C, M, 75.2, 1998-05-17
 7, TARUN, D, M, 62.3, 1999-02-01
 5, VARUN, B, M, 80.6, 2001-03-14
 6, PRIYA, A, F, 98.6, 2002-01-01
 4, SAJINI, A, F, 95.6, 2002-11-01

 இதுேலர, லபததான நிரல் எடுததுக்காடடுகளில் SQL கட்டலளகலளப் பயனபடுததுேலதப் 

பார்தவதாம். ஏறக்குலறய அலனதது SQL கட்டலளகலளயும் பயனபடுததுேலதப் பார்தவதாம். ஏறக்குலறய 

அலனதது SQL கட்டலளகளும் லபதான SQLite கூறுகலளப் பயனபடுததி நிலறவேறறப்படடுள்ளது. SQL 
பா்டததில் விோதிதத பிற கட்டலளகலளயும் முயறசிக்கவும்.
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எடுத்துக்்ாடடு 15.12 -2 ச்ாப்பிடை (“sqlexcel.csv”) MS-Excel மூைம் திறநது 
அதனுடைய வவளியீடடை பாரக்்வும். (எடுத்துக்்ாடடு: 15.12.1 Script நிரடை 
ஒத்ததாகும்)

import sqlite3 
import io      #to access replace()
import csv
# database name to be passed as parameter 
conn = sqlite3.connect("Academy.db") 
print(“Content of the table before sorting and writing in CSV file”)
cursor = conn.execute("SELECT * FROM Student") 
for row in cursor: 
 print (row) 
#  CREATING CSV FILE
d=open('c:\\pyprg\\sqlexcel.csv','w')
c=csv.writer(d)
cursor = conn.cursor()
cursor.execute("SELECT *  FROM student ORDER BY GENDER DESC,SNAME")
#WRITING THE COLUMN HEADING
co = [i[0] for i in cursor.description]
c.writerow(co)
data=cursor.fetchall()
for item in data:
 c.writerow(item)
d.close()
print(”sqlexcel.csv File is created open by visiting c:\\pyprg\\sqlexcel.csv”)
conn.close()
வவளியீடு
Content of the table before sorting and writing in CSV file
(1, 'Akshay', 'B', 'M', 87.8, '2001-12-12')
(2, 'Aravind', 'A', 'M', 92.5, '2000-08-17')
(3, 'BASKAR', 'C', 'M', 75.2, '1998-05-17')
(4, 'SAJINI', 'A', 'F', 95.6, '2002-11-01')
(5, 'VARUN', 'B', 'M', 80.6, '2001-03-14')
(6, 'Priyanka', 'A', 'F', 98.6, '2002-01-01')
(7, 'TARUN', 'D', 'M', 62.3, '1999-02-01')
sqlexcel.csv File is created open by visiting c:\\pyprg\\sqlexcel.csv
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OUTPUT THROUGH EXCEL 
A B C D E F

1 Rollno Sname Grade gender Average birth_date
2
3 1 Akshay B M 87.8 2001-12-12
4
5 2 Aravind A M 92.5 2000-08-17
6
7 3 BASKAR C M 75.2 1998-05-17
8
9 7 TARUN D M 62.3 1999-02-01
10
11 5 VARUN B M 80.6 2001-03-14
12
13 6 PRIYA A F 98.6 2002-01-01
14
15 4 SAJINI A F 95.6 200-11-01

அடைவடை படடியல்15.3

 தரவுததளததில் உருோக்கப்பட்ட அட்டேலைகளின படடியல்கலள காண்பிப்பதறகு, பினேரும் 

நிரலை (எ.கா. 15.3.1) பயனபடுததைாம்.

எடுத்துக்்ாடடு 15.3 – 1

import sqlite3
con = sqlite3.connect('Academy.db')
cursor = con.cursor()
cursor.execute("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table';")
print(cursor.fetchall())

வவளியீடு
[('Student',), ('Appointment',), ('Person',)]

 வமறகண்்ட நிரல் ‘Academy.db’ எனற தரவுததளததில் உருோக்கப்பட்ட அலனதது 

அட்டேலைகளின பபயர்கலள திலரயில் காண்பிக்கும். ேமது தரவுதள அட்டேலைகளின முக்கிய 

தகேல்கலள முதனலம அட்டேலை பகாண்டிருக்கும். sqlite_master எனப்படும். 

 இதுேலர ோம் லபததான நிரல் எடுததுக்காடடுகளில்  SQL கட்டலளகலள பயனபடுததுேலதப் 

பார்தவதாம். ஏறக்குலறய அலனதது SRL கட்டலள பயனபடுததுேலதப்  பார்தவதாம். ஏறக்குலறய 

அலனதது SQL கட்டலள லபததான SQLite கூறுகலளப் பயனபடுததி நிலறவேறறப்படடுள்ளது. SQL  
பா்டததில் விோதிதத பிற கட்டலளகலளயும் முயறசிக்கவும்.
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• ஒரு தரவுததளம் எனபது ஒருங்கிலைக்கப்பட்ட தரவுகளின பதாகுப்பாகும். 

• தரவுததளததின பயனர்களாக மனிதர்கள், பிற நிரல்கள் அல்ைது பயனபாடுகள்  இருக்கைாம்.

• எளிய உறவுநிலை தரவுததள அலமப்பான இது தரவுகலள முலறயான தரவுக் வகாப்புகளாக 
வேமிதது லேக்கும்.

• தரவுததளததிலுள்ள cursor எனபது தரவுததள பதிவுகளின மீது பேயல்படும் ஒரு கடடுப்பாடடு 
அலமப்பாகும்.  SQL –ன அலனதது கட்டலளகலளயும் பேயல்படுதத  இது பயனபடுகிறது.

• அட்டேலையிலுள்ள தரவு ஒறலற அல்ைது இரடல்ட வமறவகாள்குறியு்டன உள்ளதால், 
லபததானிலுள்ள SQL கட்டலளகள் மூனறு வமறவகாள் குறியினால் குறிக்கப்படும்.

• SQL-ல் மிகவும் பபாதுோக பயனபடுததக்கூடிய கூறறு Select ஆகும்.

• தரவுததளததிலுள்ள அட்டேலையிலிருநது தரவுகலளப் பபற SQL கூறறான Select 
பயனபடுகிறது. 

• GROUP BY துலைநிலை  கூறறு குறிப்பிட்ட பதிவுகலளச் சுருக்கமான ேரிலேகலளக் பகாண்்ட 
குழுோக வேர்க்கிறது. 

• ORDER BY துலை நிலைக்கூறறு  SELECT கூறறு்டன வேர்நது குறிப்பிட்ட புைங்களில் உள்ள 
தரவுகலள முலறயாக ேரிலேயாக்கம் பேயய பயனபடுகிறது. 

• Having துலைநிலைக்கூறறு GROUP பேயறகூறின அடிப்பல்டயில் தரவுகலள ேடிகட்ட 
பயனபடுகிறது.

• Where துலை நிலைக்கூறறு ‘Group by’ துலை நிலைக்கூறறு்டன பயனபடுதத முடியாது. 

• WHERE துலைநிலைக்கூறறு AND, OR, மறறும் NOT பேயறகுறிகளு்டன இலைததுப் 
பயனபடுததைாம். 

• ஒனறிறகு வமறபட்ட நிபநதலனகளின அடிப்பல்டயில் பதிவுகலள ேடிகட்ட  ‘AND’ மறறும் ‘OR’ 
பேயறகுறிகள் பயனபடுகினறன.  

• மதிப்பீடடுச் ோர்புகள் பேடுேரிலேயில் உள்ள மதிப்புகலளக் பகாண்டு பேயல்பாடுகலளச் பேயது 
ஒவர ஒரு மதிப்லப வில்டயாகக் பகாடுக்கும்.

• COUNT() ோர்பு அட்டேலையிலுள்ள ேரிலேகளின எண்ணிக்லகலய திருப்பி அனுப்பும். 

• AVG() ோர்பு அட்டேலையிலுள்ள வதர்நபதடுக்கப்பட்ட புைததின பதிவுகளின ேராேரிலய / 
கைக்கி்டப்பயனபடுகிறது.

• SUM() ோர்பு அட்டேலையிலுள்ள வதர்நபதடுக்கப்பட்ட புைததின பதிவுகளின கூடடுத 
பதாலகலயக் கைக்கிடுகிறது. 

• MAX() ோர்பு வதர்நபதடுக்கப்பட்ட புைததின பபரிய மதிப்லப திருப்பி அனுப்பும்.

• MIN() ோர்பு வதர்நபதடுக்கப்பட்ட புைததின சிறிய மதிப்லப திருப்பி அனுப்பும் 

• sqlite_master எனபது முதனலம அட்டேலையாகும். இது ேமது தரவுததள அட்டேலைகளின 
முக்கிய தகேல்கலள பகாண்டிருக்கும்.  

• லபததானில், வகாப்பின பாலதலய  ‘/’ அல்ைது ‘\\’ குறியீடு குறிக்கப்படுகிறது. எடுததுக்காட்டாக, 
பாலதலய  'c:/pyprg/sql.csv', அல்ைது c:\\pyprg\\sql.csv’ எனக் குறிப்பி்டைாம்.

நிடைவில் வ்ாள்்
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வேய்முடறப் பயிற்சி

1. பயனரி்டமிருநது  விேரங்கலளப் பபறறு, லபததாலனப் பயனபடுததி CSV வகாப்பாக பினேரும 

அட்டேலையில் வேமிக்க ஊ்டாடும் நிரலை உருோக்கவும் 

 தரவுததளததின பபயர்;-  DB1

 அட்டேலை பபயர்  : Customer

Cust_Id Cust_Name Address Phone_no City

C008 Sandeep 14/1 Pritam Pura 41206819 Delhi

C010 Anurag Basu 15A, Park Road 61281921 Kolkata

C012 Hrithik 7/2 Vasant Nagar 26121949 Delhi

2. பினேரும்  GAMES அட்டேலைலய எடுததுக் பகாள்வோம். (i) லிருநது (iv) ேலரயிைான SQL 
வினேல்களுக்கான பேளியீடல்ட பகாடுக்கும் லபததான நிரலை எழுதுக.

 Table: GAMES

Gcode Name GameName Number PrizeMoney ScheduleDate

101 Padmaja Carom Board 2 5000 01-23-2014

102 Vidhya Badminton 2 12000 12-12-2013

103 Guru Table Tennis 4 8000 02-14-2014

105 Keerthana Carom Board 2 9000 01-01-2014

108 Krishna Table Tennis 4 25000 03-19-2014

(i) அலனதது Gamename மறறும்  Gcodes-களும் Schedule date-ன இறங்கு ேரிலேயில் பதிவுகலள 

திலரயி்டவும்.  

(ii) எநத விலளயாடடின பரிசுதபதாலக 7000- வி்ட அதிகமாக இருக்கிறதா அநத விலளயாடடுகளின 

விேரங்கள் அ்டங்கிய பதிவுகலளத திலரயி்டவும். 

(iii) விலளயாடடு வீரர்களின name மறறும் gamename-ன ஏறுேரிலேயில் பதிவுகலள திலரயி்டவும். 

(iv) ஒவபோரு விலளயாடடு குழுவின வீர்ருக்கான பரிசுதபதாலக அ்டங்கிய பதிவுகலள திலரயி்டவும் (புைம் 
4-ல் பகாடுக்கப்படடுள்ளலதப் வபால்) 

(v) GameName-ன அடிப்பல்டயில் அலனதது பதிவுகலளயும் திலரயி்டவும். 
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மதிப்பீடு

பகுதி-அ

ேரியாை விடைடய சதரநவதடுத்து எழுது் (1 மதிப்வபண்)

1. பினேரும் எது ஒருங்கிலைக்கப்பட்ட தரவுகளின பதாகுப்பாகும்?

(அ)  தரவுததளம்   (ஆ)  DBMS (இ)  தகேல் (ஈ)  பதிவுகள்

2. SQLite எநத தரவுததள அலமப்லபச் ோர்நதது?

(அ)  ஒறலறக் வகாப்பு தரவுததளம் (ஆ)  உறவுநிலை தரவுததளம்

(இ)  படிநிலை தரவுததளம் (ஈ)  பபாருள்வோக்கு தரவுததளம்

3. பினேரும் எநத கடடுப்பாடடு அலமப்பு தரவுததளததிலிருநது பதிவுகலளப் பபறறுததர பயனபடுகிறது?

(A)  சுடடு   (ஆ)  திறவுவகால்

(இ)  Cursor (ஈ)  பேருகும் புள்ளி

4. பதிவுகளில் உள்ள மதிப்புகளில் பேயயப்படும் மாறறங்கலள வேமிக்கப் பயனபடும் கட்டலள எது?

(அ)  Save (ஆ) Save As (இ)  Commit (ஈ)  Oblige

5. சிை பேயல்பாடுகலள SQL கட்டலளகள் பேயேதறகு பினேரும் எது இயக்கப்படுகிறது?

(அ)  execute() (ஆ)  key() (இ)  cursor() (ஈ)  run()

6. பினேரும் எநத ோர்பு அட்டேலையிலுள்ள வதர்நபதடுக்கப்பட்ட புைததின பதிவுகளின ேராேரிலயக் 

பகாடுக்கிறது?

(அ)  Add() (ஆ) SUM() (இ)  AVG() (ஈ)  AVERAGE()

7. எநத பேயறகூறு வதர்நபதடுக்கப்பட்ட புைததின பபரிய மதிப்லபத திருப்பி அனுப்பும்

(அ)  MAX() (ஆ)  LARGE()

(இ)  HIGH() (ஈ)  MAXIMUM()

8. பினேரும் எது முதனலம  அட்டேலை?

(அ)  sqlite_master (ஆ)  sql_master

(இ)  main_master (ஈ)  master_main

9. SQL-ல் மிகவும் பபாதுோக பயனபடுததப்படும் கூறறு எது?

(அ)  cursor (ஆ) select  (இ)  execute (ஈ) commit

10. பினேரும் எநத துலை நிலைக்கூறறு ேகல்கலளத தவிர்க்கும்?

(அ)  Distinct (ஆ) Remove (இ)  Where (ஈ) GroupBy
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பகுதி-ஆ

அடைத்து விைாக்்ளுக்கும் விடையளி (2 மதிப்வபண்)

1. தரவுததளதலதப் பயனபடுததும் பயனர்கலள குறிப்பி்டவும்.

2. தரவுததளதலத இலைக்க பயனபடும் முலறகள் யாலே? எடுததுக்காடடு தருக.

3. புைதலத  “INTEGER PRIMARY KEY” என அறிவிப்பதன ேனலம எனன?

4. அட்டேலையில் பதிவுகலள விரிவுப்படுததுேதறகான கட்டலளலய எழுதுக. எடுததுக்காடடு தருக.

5. தரவுததள அட்டேலையிலிருநது அலனதது பதிவுகலளயும் பபறுேதறகான ேழிமுலற எது?

பகுதி-இ

அடைத்து விைாக்்ளுக்கும் விடையளி (3 மதிப்வபண்)

1. SQLite எனறால் எனன ? இதன ேனலமகள் யாலே?

2. fetchone() மறறும் fetchmany() வேறுபடுததுக.

3. Where துலைநிலைக்கூறறின பயன எனன?where கூறலறப் பயனபடுததி ஒரு லபததான கூறலற 

எழுதவும்.

4. பினேரும் விேரங்கலள படிக்கவும். அதன அடிப்பல்டயில் துலறோரியாக பதிவுகலள திலரயி்ட 

லபததான ஸ்கிரிப்டல்ட எழுதவும். 

 தரவுததள பபயர்  :- organization.db

 அட்டேலை பபயர் :- Employee

 புைங்கள்    :- Eno, EmpName, Esal, Dept

5. பினேரும் விேரங்கலள படிக்கவும் அதன அடிப்பல்டயில் பதிவுகலள Eno இறங்குேரிலேயில் திலரயி்ட 

லபததான ஸ்கிரிப்டல்ட எழுதவும்.

 தரவுததள பபயர்  :- organization.db

 அட்டேலை பபயர் :- Employee

 புைங்கள்   :- Eno, EmpName, Esal, Dept

பகுதி ஈ

அடைத்து விைாக்்ளுக்கும் விடையளி (5 மதிப்வபண்)

1. SQLite பறறி விரிோக எழுதவும். அதலன பயனபடுததும் படிநிலைகலள எழுதுக.

2. fetchmany() பயனபடுததி பினேரும் அட்டேலையிலுள்ள அலனதது பதிவுகலளயும் 

திலரயிடுேதறகான லபததான ஸ்கிரிப்டல்ட எழுதவும்

Icode ItemName Rate

1003 Scanner 10500

1004 Speaker 3000
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1005 Printer 8000

1008 Monitor 15000

1010 Mouse 700

3.  HAVING துலைநிலைக்கூறறின  பயன யாது? எடுததுக்காடடு தருக.

4. பினேரும் குறிப்புகலளக் பகாண்டு  ITEM  எனற அட்டேலைலய உருோக்க லபததான ஸ்கிரிப்டல்ட 

எழுதவும்.  

 அட்டேலைக்கு ஒரு பதிலே வேர்க்கவும்.

 தரவுததளததின பபயர் :- ABC

 அட்டேலையின பபயர் :- Item

 பேடுேரிலேயின பபயர் மறறும் விேரங்கள் :- 

Icode :- integer and act as primary key

Item Name :- Character with length 25  

Rate :- Integer

Record to be added :- 1008, Monitor,15000

5. பினேரும் supplier மறறும் Item அட்டேலைகலள கேனிதது,  (i) மறறும்  (ii) வினாக்களுக்கு 

லபததான ஸ்கிரிப்டல்ட எழுதவும்.

SUPPLIER

Suppno Name City Icode SuppQty

S001 Prasad Delhi 1008 100

S002 Anu Bangalore 1010 200

S003 Shahid Bangalore 1008 175

S004 Akila Hydrabad 1005 195

S005 Girish Hydrabad 1003 25

S006 Shylaja Chennai 1008 180

S007 Lavanya Mumbai 1005 325

i) ப்டல்லியில் ேசிக்காத பமாதத விறபலனயாளர்களின   Name,City மறறும்  Itemname  கலள 
திலரயி்டவும். 

ii) அகிைாவின suppQty யில் உள்ள மதிப்வபாடு 40-லய அதிகரிக்கும்
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தரவு	காட்சிப்படுததுதல்

கற்றலின் ் நாக்கஙகள் 

இந்தப	்பாடப்பகுதிளயக	கறறபின	மாணெரகள்	அறிந்துக	சகாள்ெது,

•	 தரவு	காட்சிப்படுததுதல்	ெளரயறுகக

•	 தரவு	காட்சிப்படுததுதல்	ெளககளை	்பட்டியலிட.

•	 தரவு	காட்சிப்படுததுதல்	்பயனகளை	்பட்டியலிட.

• Matplotlib உள்ை	காட்சிப்படுததலின		ெளககள்	.

• Matplotlib நிறுவுதல்.

• Matplotlib இறககம்	்பறறி	அறிந்து	சகாள்ளுதல்.

•	 தரவு	காட்சிப்படுததுதல்	சதாகுபபுகளை	ெளகப்படுததுதல்.	

• Matplotlib சகாண்டு	்பல்்ெறு	ெளக	ெளர்படஙகள் (plot) உருொககுதல்

தரவு காட்சிப்படுததுதல் வபரயபற16.1

 தரவு	 காட்சிப்படுததுதல்	 என்பது	 தரவு	 மறறும்	 தகெல்களை	 ெளரகளலயாக	 உருொககுகினறது.	

தரவு	 காட்சிப்படுததலின	 முககிய	 ்நாககம்	 ்பயனாைரகளுககு	 தகெல்களை	 ்படக	 காட்சி	 முளறயில்	

காண்பிப்பது.	இதறகு,	தரளெ	காட்சிப்படுததுதல்,	 புள்ளியியல்	ெளரகளல	முளறளயப	்பயன்படுததுகிறது.	

இம்முளறயில்	 எண்ெளக	 தரவு,	 புள்ளி,	 ்காடு	 அல்லது	 ்பட்ளடளயக	 சகாண்டு,	 குறியாககப்பட்டு,	

அைளெககுரிய	செய்திகளை	காட்சிப்படுததுெதன	மூலம்	அறிவிககலாம்.

தரவு காட்சிப்படுததலின் வபககள்

•	 ெளரப்படஙகள் (Charts)

•	 அட்டெளணகள் (Tables)

•	 ெளரகளல	(Graphs)

•	 நிலப்படஙகள் (Maps)

•	 இன்்பாகிராபிகஸ் (Infographics)

•	 ்டஷ்்பாரட் (Dashboards)

V
்பா்டம் 16

தரவு காட்சிப்படுததுதல் :PYPLOT ்பயன்்படுததி 
்காட்டு வபர்ப்டம், வட்்ட உபரப்ப்டம் மற்றும் 

்பட்ப்ட வபரப்ப்டம் உருவாக்குதல்

அலகு

Chapter 16.indd   323 10-02-2020   20:06:50



324 325
12 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

தரவு காட்சிப்படுததலின் ்பயன்கள்

•	 தரவு	 காட்சிப்படுததல்	 ்பயனரகள்	 தரவுகளை	 எளிதாக	 கூரந்து	 ஆய்வு	 செய்யவும்,	 உட்ச்பாருளை	

செளிப்படுதத	உதவுகிறது.

•	 இது	சிககலான	தரவுகளை	புரிந்துக	சகாண்டு	அெறளற	்பயன்படுததிக	சகாள்ை	ெழி	செய்கிறது.

•	 தரவு	காட்சிப்படுததல்	்பல்்ெறு	ெளரப்படஙகளைக	சகாண்டு	தரவு	மாறிகளுககு	இளட்ய	உள்ை	

உறவு	நிளலளய	செளிப்படுததுகிறது.

உஙகளுக்குத ததரியுமா?
	 இன்்பாகிராபிகஸ் → இன்்பாகிராபிகஸ்	 என்பது	 தகெல்களை	 ெளரகளல	 முளறயில்	

உருெளமககப	்பயன்படுகிறது. 

்டஷ்்பாரட் → ் டஷ்்பாரட்	அளனதது	ெைஙகளையும்	ஒனறு்பட்ட	ஒறளற	காட்சி	திளரயில்	காண்பிகக	

்பயன்படுகிறது.	 	 தரவு	 காட்சிப்படுததுதல்	 மறறும்	 ்டஷ்்பாரட்	 சிககலான	 ்யாெளன	

மறறும்	கருததுககளை	எளிளமயான	காட்சி	ெடிெததில்	மாறறும்	உளரயில்	கண்டறிய்பட	

முடியாத.	ெடிெஙகள்	மறறும்	உறவு	நிளலகளை	் டஷ்்பாரட்	ஒ்ர	்பாரளெயில்	கண்டறிய	

்பயன்படும். 

Matplotlib அறிமுகம் — ப்பததானில் தரவு காட்சிப்படுததல்

 ள்பததானில் Matplotlib என்பது	 பிர்பலமான	 தரவு	 காட்சிப்படுததல்	 நூலகம்	 ஆகும்.	 குளறந்து	

அைவிலான	குறிமுளறகள்	சகாண்டு	ெளரப்படஙகளை	உருொகக	முடியும்.

Matplotlib காட்சிப்படுததல் வபககள்

Matplotlib ல்	்பல்்ெறு	ெளகயான	காட்சிப்படுததல்	உள்ைன.	அளெ	

•	 ெரி	ெளரவிடம் (Line plot)

•	 ஸ்்கட்டர	ெளரவிடம் (Scatter plot)

•	 ஹிஸ்்டாகிராம் (Histogram) 

•	 ச்பட்டி	ெளரவிடம் (Box plot)

•	 ்பட்ளட	ெளரப்படம் (Bar chart)

•	 ெட்ட	ெளரப்படம் (Pie chart)

உஙகளுக்குத ததரியுமா?
 ஸ்கட்்டர் வபரவி்டம்: ஸ்்கட்டர	 ெளரவு	 என்பது	 தரவுகளை	 புள்ளிகளின	 சதாகுப்பாக	

காட்டுகிறது.	ஒரு	புள்ளியின	நிளல	அதன	 	இரு	்பரிமாண	மதிபள்பப	ச்பாறுததது,	ஒவசொரு	
மதிபபும்	கிளடமட்ட	அல்லது	செஙகுதது	்பரிமாணததின	நிளலளய	குறிககும்.

த்பட்டி வபரவி்டம்: ச்பட்டி	ெளரவிடம்	என்பது	சிறிய	முதல்	கால்மானம்,	ெராெரி,	மூனறாம்	கால்மானம்	
மறறும்	 ச்பரிய (minimum, first quartile, median, third quartile and 
maximum)	 ஆகிய	 ஐந்து	 எண்கள்	 திரட்ளடக	 சகாண்டு	 தரவுகளின	 ்பகிரளெ	
காட்டுகிறது.
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Matplotlib நிறுவுதல்

 Pip ்பயன்படுததி matplotlib நாம்	 நிறுெ	 முடியும்.	 Pip என்பது	 ள்பததான	 சதாகுபபுகளை	

நிறுவுெதறகான	ஒரு	்மலாண்ளம	சமனச்பாருள்	ஆகும்.

PiP  நிறுவுதல்	முளறளய	இளணபபில்	சகாடுககப்பட்டுள்ைது

குறிபபு

ததா்டஙகுதல்16.2

 Matplotlib நிறுவிய	 பின, Matplotlib ்பதிவிறககம்	 செய்து	 பினெரும்	 கட்டளைளய	 ்பயன்படுததி	

குறியீட்ளட	சதாடஙகலாம்.

 import matplotlib.pyplot as plt

 இப்்பாது	உஙகள்	்பணியிடததில்  Matplotlib  ்பதிவிறககம்	ஆகிவிட்டது.	இபச்பாழுது	ெளரவிடதளத	

காண்பிகக	்ெண்டும்.	ள்பததான	ஸ்கிரிபடிலிருந்து  matplotlib  ஐ	்பயன்படுததி, lt.show()  எனற	முளறளய	

சகாண்டு	ெளரவிடதளத		காட்டலாம்.

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([1,2,3,4])
plt.show()

தவளியீடு
 இந்த	ொைரம்	ஒரு matplotlib ொைரம்	ஆகும்.	இது	ெளரப்படதளத	்பாரகக	உதவுகிறது.	

நீஙகள்	ெளரப்படததில்		மீது	சுட்டிளய	நகரததினால்,	ஒருஙகிளணபபு	புள்ளிகளை	ெலது	
புற	ஓரததில்	காணலாம்.  

எடுததுக்காட்டு
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்படம் 16.1
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 ஏன x-அச்சின	ெரம்பு 0-3 மறறும் y-அச்சின	ெரம்பு 1-4 என	ெரககூடும்	எனறு	நீஙகள்	வியககலாம்.	

நீஙகள் plot() கட்டளைககு	ஒறளற	்பட்டியல்	அல்லது	அணியாக	மதிபபுகளை	சகாடுககும்	் ்பாது, y அச்சின	

சதாடர	 மதிபபுகைாக matplotlib எடுததுக	 சகாண்டு, x அச்சின	 மதிபபுகளை	 உருொககும்.	 ள்பததான	

ெரம்புகள் 0 உடன	சதாடஙகும்	என்பதால்,	இயல்்பாக்ெ x திளெ	மறறும் Y திளெளய	்்பானறு	ஒ்ர	நீைம்	

சகாண்டதாக	இருககும்.	என்ெ x ன	தரவு	மதிபபுகள் [0,1,2,3].

 plot() என்பது	ஒரு	ெகதிொய்ந்த	கட்டளையாகும்.	அது	எண்ணறற	அைபுருககளை	ஏறகும்.		

	 எடுததுககாட்டாக, x versus y அச்சில்	ெளரய	நீஙகள்	கீழககண்ட	கட்டளைளய	
சகாடுகக	்ெண்டும்:

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([1,2,3,4], [1,4,9,16])
plt.show()

Program

 கட்டளை	்பல	அைபுருககளை	எடுததுக	சகாள்ளும்.	ஆனால்	முதல்	இரண்டு	மதிபபும்  'x' மறறும் 'y' 
ஆயதசதாளலவுகளை	குறிககும்.	இதன	ச்பாருள்,	இந்த	்பட்டியல்களின	்படி (1,1), (2,4), (3,9) மறறும்	(4,16) 
ஆகியத	சதாளலவுகளைக	சகாண்டிருககும்.
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்படம் 16.2
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இரண்டு ்காடுகபை வபரய
இரண்டு	்காடுகளை	ெளரய,	பினெரும்	குறியீட்ளட	்பயன்படுததலாம்:

import matplotlib.pyplot as plt
 x = [1,2,3]
 y = [5,7,4]
 x2 = [1,2,3]
 y2 = [10,14,12]
 plt.plot(x, y, label='Line 1')
 plt.plot(x2, y2, label='Line 2')
 plt.xlabel('X-Axis')
 plt.ylabel('Y-Axis')
 plt.title('LINE GRAPH')
 plt.legend()
 plt.show()
தவளியீடு
 plt.xlabel மறறும் plt.ylabel, கட்டளைளயக	சகாண்டு	அச்சுகளுககு	முளற்ய	ச்பயரிளன	
ெழஙகலாம்.	plt.title கட்டளைளயக	சகாண்டு	ெளரப்படததிறகு	தளலபபிளன	ெழஙகலாம்,	பினனர  
plt.legend() கட்டளைளயக	சகாண்டு	சகாடாநிளல	புளனவுகள்	(Legends) செயலாககலாம்.
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தவளியீடு திபரயில் உள்ை த்பாததான்கள்

	 செளியீட்டு	 திளரயில்,	 நீஙகள்	 கீழ	 இடது	 மூளலயில்	 சில	 ச்பாததானகளைக	 காணலாம்.	 இந்த	

ச்பாததானகளின	்பயன்பாட்ளட	கீ்ழ	்பாரககலாம்.

முகபபு	ச்பாததான
(Home Button)

முன்நாககி	/	பின்நாககி	ச்பாததானகள்
(Forward / Back Buttons)

ச்பரிதாககு	ச்பாததான
(Zoom Button)

்படதளத	்ெமிககும்	ச்பாததான
(Save the Figure Button)

்பான	ஆகஸிஸ்	ச்பாததான
(Pan Axis Button)

ெப	பைாட்	கட்டளமபபு	ச்பாததான
(Configure Subplots Button)

்படம் 16.4

முகபபு த்பாததான்
(Home Button)

→ ெளரப்படததில்	 உலாெ	 சதாடஙகிய	 உடன	 இபச்பாததான	

உதவும்.	இபச்பாததாளன	்பயன்படுததி	அெல்	காட்சி	திளறளய	

எபச்பாழுது	்ெண்டுமானாலும்	ச்பறலாம். 

முன்்னாக்கி/பின்்நாக்கி 
(Forward/Backward buttons)

→ இபச்பாததானகள்	 உலவிகளில்	 காணப்படும்	 முன்னாககி/

பின்நாககி	 ச்பாததானகளைப	 ்்பால்	 ்பயன்படுகிறது.	

இபச்பாததாளனப	்பயன்படுததி	முந்தய	இடததிற்கா	அல்லது	

முன்னாககி	செல்ல்ொ	முடியும்.

்பான் ஆக்ஸிஸ த்பாததான்
(Pan Axis Button)

→ குறுககு	 ெடிெம்	 ்்பானற	 ்தாறறதளத	 சகாண்ட	

இபச்பாததாளன	 கிளிக	 செய்து	 சகாண்்ட	 இழுதது	

ெளர்படததினுள்	சுறறி	நகரலாம். 

த்பரிதாக்கு த்பாததான்
(Zoom Button)

→ இபச்பாததான	 ்தரந்சதடுதது,	 ச்பரிதாகக	 ்ெண்டிய	

ெதுரப்பரபபிளன	 கிளிக	 செய்து	 நகரதத	 ்ெண்டும்.	

ச்பரிதாககுெதறகு	இடது	கிளிக	செய்து	நகரததவும்.	மாறறாக	

சிறிதாகக	 விரும்பினால்	 ெலது	 கிளிக	 செய்து	 நகரதத	

்ெண்டும்.

சப பைாட் கட்்டபமபபு த்பாததான் 
(Configure Subplots Button)

→ இபச்பாததான,	்படம்	மறறும்	ெளரவிடததிறகு	கிளட்ய	உள்ை	

இளடசெளிளய	கட்டளமகக	உதவுகிறது.

்ப்டதபத ்சமிக்கும் த்பாததான்
(Save Figure button)

→ இபச்பாததான	 ்படஙகளை	 ்பல்்ெறு	 ெடிெஙகளில்	 ்ெமிகக	

உதவும்.

சிறபபு வபர்ப்டஙகள் (plot) வபககள்16.3

 Matplotlib உஙகளை	 ஹிஸ்்டாகிராம்,	 ஸ்்கட்டர	 ெளரவிடம்,	 ்பட்ளட	 விைககப்படம்,	 ்பட்ளட	

ெளரப்படம்	்்பானற	்பல்்ெறு	ெளகயான	ெளரவிடஙகளை	உருொகக	உதவும்.

வரி  விைக்கப்ப்டம்
 ெரி	ெளரப்படம்	அல்லது	ெரி	விைககப்படம்	என்பது	தகெல்களை, “குறிப்பானகள்” (Mancer) எனறு	

அளழககப்படும்	 தரவு	 புள்ளிகளின	 சதாடளர	 ்நர	 ்காட்டின	 இளணப்பதன	 மூலம்	 காட்டுகிறது.	 ெரி	
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ெளரப்படம்	 தரவுகளின	 மாறறதளத	 குறிபபிட்ட	 காலததில்	 நிகழக	 கூடியளத	 காட்டும்.	 என்ெ,	

காலெரிளெப்படி	இக்காடுகள்	அளமககப்படும்.

import matplotlib.pyplot as plt
 years = [2014, 2015, 2016, 2017, 2018]
 total_populations = [8939007, 8954518, 8960387, 8956741, 8943721]
 plt.plot (years, total_populations)
 plt.title ("Year vs Population in India")
 plt.xlabel ("Year")
 plt.ylabel ("Total Population")
 plt.show()
இந்த	நிரலில்,	

Plt.title() → ெளரப்படததின	தளலபள்ப	குறிபபிடுகிறது.

Plt.xlabel() → X-அச்சின	தளலபள்ப	குறிபபிடுகிறது.
Plt.ylabel() → Y-அச்சின	தளலபள்ப	குறிபபிடுகிறது.

தவளியீடு

Year vs Population in India
8960000

8950000

8945000

8940000

2014.4 2014.5 2015.0 2015.5 2016.0 2016.6 2017.0 2017.7 2018.0
Year

8955000

்படம் 16.5

எடுததுக்காட்டு: வரி வபரவி்டம்

்பட்ப்ட வபரப்ப்டம்

 ்பட்ளட	 ெளரவிடம் (அல்லது	 ்பட்ளட	 ெளரப்படம்) என்பது	 மிகவும்	 ச்பாதுொன	 ெளரவிடம்	

ெளகயாகும்.	இது	எண்	மாறிககும்,	ெளக	மாறிகளுககும்	இளட்ய	உள்ை	உறளெ	செளிப்படுததுகிறது.	

்பட்ளட	 விைககப்படம்	 ெளகப்படுததப்பட்ட	 தரவுகளை	 செவெக	 ்பட்ளடயாக	 காட்டும்.	 இப்பட்ளடகள்	
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செஙகுததாக்ொ	 அல்லது	 கிளட	 மட்டமாக்ொ	 சதாகுககப்படலாம்.	 இம்முளற	 சகாடுககப்பட்ட	 எண்	

மதிபபுகளை	்பல்்ெறு	ெளகயுடன	ஒபபிட்டு	்பாரகக	உதவும்.

 Matplotlib-ல்	்பட்ளட	விைககப்படதளத	உருொகக,  plt.bar() எனற	செயறகூறிளன	்பயன்படுதத	

்ெண்டும். 

import matplotlib.pyplot as plt
 # Our data
 labels = ["TAMIL", "ENGLISH", "MATHS", "PHYSICS", "CHEMISTRY", "CS"]
 usage = [79.8, 67.3, 77.8, 68.4, 70.2, 88.5]
 # Generating the y positions. Later, we'll use them to replace them with labels.
 y_positions = range (len(labels))
 # Creating our bar plot
 plt.bar (y_positions, usage)
 plt.xticks (y_positions, labels)
 plt.ylabel ("RANGE")
 plt.title ("MARKS")
 plt.show()

தவளியீடு

MARKS
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்படம் 16.6

எடுததுக்காட்டு

்ம்ல	குறிபபிட்டுள்ை	குறியீடு	பினெருெளதக	குறிககிறது	:

Labels → ்பட்ளடயின	தளலபள்ப	குறிபபிடுகிறது.

Usage → ்பட்ளடயின	ச்பயருககு	மதிபபிளன	ஒதுககுகிறது
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Xticks → x-அச்சில்	டிக	குறிளய	குறிபபிட்ட	மதிபபில்	காட்டுகிறது.	பினனர	ஒவசொரு	டிக	குறிககும்	
ச்பயர	குறிபபிடப்படுகிறது.

Range → எண்	சதாடளர	உருொககுகிறது.

உஙகளுக்குத ததரியுமா?
	 ்பட்ளட	 ெளரப்படம்	 மறறும	 ஹிஸ்்டாகராம்	 ஆகிய	 இரண்டும்	 தரவுகளை	 ்படெடிவில்	
காண்பிகக	உதவும்.

ஹிஸ்்டாகிராம் மற்றும் ்பட்ப்ட வபர்ப்டஙகளுக்கு இப்ட்யயான முக்கிய ்வறு்பாடுகள்

	 ஹிஸ்்டாகிராம்	மறறும்	்பட்ளட	ெளர்படஙகளுககு	இளட்ய	உள்ை	்ெறு்பாடுகளை	பினெருமாறு	

குறிபபிடலாம்:

1. ஹிஸ்்டாகிராம்	 ெளரப்படம்,	 எண்	 ெளக	 தரவுகளுககு	 இளட்யயான	 அதிரசெண்ளண	 ்பட்ளட	

ெடிவு	 ெளரப்படததில்	 காட்டும்.	 ்பட்ளட	 ெளரப்படம்	 ்பல்்ெறு	 ெளகயான	 தரவுகளை	 ஒபபீட	

்பயன்படுகிறது.

2. ஹிஸ்்டாகராம்,	 மாறிகளின	 சதாடருககு	 இளட்யயான	 அதிரசெண்	 ்பகிரளெ	 காண்பிககும்.	

மாறாக	்பட்ளட	ெளர்படம்	செவ்ெறான	மாறிகளை	ஒபபிடும்	்படதளத	காண்பிககும்.

3. ஹிஸ்்டாகராம்	 எண்ெளக	 தரவுகளிலும்,	 ்பட்ளட	 ெளரப்படம்	 ெளகப்படுததப்பட்ட	 தரவுகளின	

செயலாறறும்.

4. ஹிஸ்்டாகராம்	 உள்ை	 ்பட்ளடகளுககு	 இளட்ய	 இளடசெளியிருப்பதில்ளல.	 ஆனால்	 ்பட்ளட	

ெளரப்படததில்	 ்தானறும்	 ்பட்ளடகளிளட்ய	 முளறயான	 இளடசெளிகள்	 மூலம்	

தரவுகளுககுயிளடயான	சதாடரபினளமளய	காண்பிககும்.

5. ஹிஸ்்டாகிராம்	எண்கள்	உறுபபுகைாக	அளெ	தரவுகளின	சதாடரபுகளை	செளிப்படுதத	ஒனறாக	

ெளகப்படுததப்பட்டிருககும்.	்பட்ளட	ெளர்படததில்	தரவுகள்	தனி	உறுபபுகைாக	கருதப்படுகிறது.

6. ்பட்ளட	ெளரப்படததில்	சதாகுதிகளை	உச்ெமதிபபிலிருந்து	குளறந்த	மதிபபீரககு	மறு	ெரிளயககம்	

செய்ய	 முடியும்.	 ஆனால்	 ஹிஸ்்டாகராமில்	 இளெ	 சதாடர	 ெரிளெயாக	 இருப்பதால்	 இது	

ொததியமில்ளல.

7. ஹிஸ்டாகராமில்	 செவெக	 சதாகுதியின	 அகலம்	 ஒ்ர	 அைவில்	 இல்லாதிருககலாம்.	 ஆனால்	

்பட்ளட	ெளரப்படததில்	எப்்பாதும்	அகலம்	ஒ்ர	மாதிரியானதாக	இருககும்.

வட்்ட வபரப்ப்டம்

 ெட்ட	 ெளரப்படம்	 ஒரு	 ச்பாதுொன	 விைககப்பட	 ெளகயாகும்.	 ெட்ட	 ெடிவில்	 ்தானறும்	 இந்த	

ெளரப்படம்	 எண்	 விகிததளத	 விைககும்	 விதததில்	 துண்டுகைாக	 பிரிககப்பட்டிருககும்.	 ெட்ட	

ெளரப்படததில்	உள்ை	துண்டுகள்	முழு	்படததுடன	உள்ை	உறளெ	செளிககாட்டும்.

 Matplotlib சகாண்டு	ெட்ட	ெளரப்படதளத	உருொகக	நாம்  plt.pie() செயறகூறிளன	்பயன்படுதத	

்ெண்டும். autopct அைபுரு, Python ெரம்	ெடிெளமபள்ப	்பயன்படுததி	மதிபள்ப	ெதவீதததில்	காட்டும்.
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import matplotlib.pyplot as plt
 sizes = [89, 80, 90, 100, 75]
 labels = ["Tamil",  "English",  "Maths",  "Science",  "Social"]
 plt.pie (sizes, labels = labels, autopct = "%.2f ")
 plt.axes().set_aspect ("equal")
 plt.show()
தவளியீடு
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Maths

18.43

20.51

17.28

23.04

20.74

்படம் 16.7

எடுததுக்காட்டு

தசய்முபறப ்பயிற்சி

1. தளலபபு,  x மறறும் y அச்சுகளுககு	ச்பயரகளை	சகாண்ட	ெளரவிடதளத	உருொககவும்.		

2. உனது	ெமீ்ப	்தரவு	மதிபச்பண்ளண	சகாண்டு	ெட்ட	ெளரப்படம்	ெளரயவும்.

3. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 12ஆம்	 ெகுபபில்	 கணினி	 அறிவியலின	 ்பாடததின	 கல்விததிறளன	

விைககும்	்காட்டு	ெளர்படதளத	ெளரயவும்.
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4. ஒரு	 ொரததின	 உள்ை	 கணினி	 அறிவியல்	 ்பாட	 ்ெளைளய	 விைககும்	 ்பட்ளட	 ெளரப்படதளத	

ெளரவும்.

மதிபபீடு

்பகுதி–அ

சரியான விப்டபய ்தர்்நததடுதது எழுதுக (1 மதிபத்பண்)

1. 2D ெளர்படதளத	உருொகக	்பயன்படும்	ள்பததான	சதாகுபபு	எது?

(அ)  matplotlib.pyplot (ஆ) matplotlib.pip

(இ) matplotlib.numpy (ஈ) matplotlib.plt

2.  ள்பததான	 சதாகுபபிறகு	 அல்லது	 சதாகுதிககு	 ஏறற	 சதாகுபபு	 ்மலாண்ளம	 சமனச்பாருளை	

்தரந்சதடுககவும்

 (அ)  Matplotlib (ஆ) PIP (இ) plt.show() (ஈ)	ள்பததான	சதாகுபபு

3.  பினெரும்	குறியீட்ளட	்படிககவும்	இந்த	குறியீட்டின	்நாககதளத	கண்டறிந்து	ெரியான	்தரளெ	

்தரந்சதடுககவும்.	

 C:\Users\YourName\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip –version

(அ) PIP நிறுெப்பட்டுள்ைாத	என	கண்டறியும்  (ஆ) PIP ளய	நிறுவும்

(இ) சதாகுபள்ப	்பதிவிறககம்	செய்யும்  (ஈ) PIP ்பதிபள்ப	காண	உதவும்

4.  பினெரும்	குறியீட்ளட	்படிககவும்.	இந்த	குறியீட்டின	்நாககதளத	கண்டறிந்து	பினெரும்	ெரியான	

்தரளெ	்தரந்சதடுககவும்.

 C:\Users\Your Name\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip list

(அ) நிறுெப்பட்டுள்ை	சதாகுபபுகளை	்பட்டியலிடும்

(ஆ) ்பட்டியல்	கட்டளை

(இ) PIPளய	நிறுவும் 

(ஈ) நிறுெப்பட்டிருககும்	சதாகுபபுகள்

5. Matplotlib	ஐ	நிறுெ,	கட்டளை	துண்டுககுறியில்	பினெரும்	செயல்்பாடு	உள்ளிடப்படும்	்்பாது, “U” 
என்பது	எளத	குறிககிறது?

 Python –m pip install –U pip 

(அ)  pipயின	ெமீ்பததிய	மதிபள்ப	்பதிவிறககும். 

(ஆ)  pip ளய	ெமீ்பததிய	்பதிபபிறகு	்மம்்படுததும்

(இ)  pipளய	அகறறும்	

(ஈ)  matplotlibளய	ெமி்பததிய	்பதிபபிறகு		்மம்்படுததும்.
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6. பினெரும்	 செளியீட்ளட	 உறறு்நாககு,	 இந்த	 செளியீட்ளட	 ச்பற	 ெரியான	 குறியீட்ளட	

்தரந்சதடுககவும்.

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0

3.0

2.5

2.5

2.0

2.0

1.5

1.5
1.0

1.0

 (அ) import matplotlib.pyplot as plt

  plt.plot([1,2,3],[4,5,1])

  plt.show()

 (ஆ)  import matplotlib.pyplot as plt

  plt.plot([1,2],[4,5])

  plt.show()

 (இ) import matplotlib.pyplot as plt

  plt.plot([2,3],[5,1])

  plt.show()

 (ஈ) import matplotlib.pyplot as plt

  plt.plot([1,3],[4,1])

  plt.show()

7. பினெரும்	குறியீட்ளட	்படிககவும்:

 (அ)  import matplotlib.pyplot as plt

 (ஆ)  plt.plot(3,2)

 (இ)  plt.show()

 ்ம்ல	காணும்	குறியீட்டின	செளியீட்ளட	கண்டறியவும்.
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8. ஒரு	சதாகுதிளய	செயல்்படுதத	எந்த	விளெ	்பயன்படும்

(அ)  F6 (ஆ) F4 (இ) F3 (ஈ) F5

9.	 பினெரும்	குறிபபுகளைப	்படிதது	ெரியான	விைககப்படதளத	கண்டறியவும்.

 Hint 1: இந்த	 விைககப்படம்	 கால	 இளடசெளிளய	 காட்டிலும்	 தரவுகளின	 மாறறதளத	

காட்சிப்படுததும்.

 Hint 2:  இவெளக	விைககப்படததில்	காலெரிளெப்படி	்காடுகள்	இளணககப்பட்டிருககும்.

(அ)   Line chart (ஆ) Bar chart (இ) Pie chart (ஈ) Scatter plot

10. பினெரும்	கூறளற	்படிதது,	ெட்ட	ெளரப்படததிறகாக	ெரியான	்தரளெ	்தரந்சதடுககவும்.

 கூறறு A: plt.pie() செயறகூறளற	்பயன்படுததி  Matplotlibல்	ெட்ட	ெளரப்படம்	ெளரயலாம்.

 கூறறு B: autopct அைபுரு	ள்பததான	ெரம்	ெடிெளமபள்ப	்பயன்படுததி	ெதவீத	மதிபள்ப	காட்டும்.

(அ)  கூறறு A ெரி (ஆ) கூறறு B ெரி

(இ)  இரு	கூறறும்	ெரி (ஈ) இரு	கூறறும்	தெறு

்பகுதி – ஆ

அபனதது வினாக்களுக்கும் விப்டயளி (2 மதிபத்பண்)

1. தரவு	காட்சி்படுததுதல்-ெளரயறு.

2. தரவு	காட்சிப்படுததுதல்	ெளகளய	்பட்டியலிடுக.

3. Matplotlib யுள்ை	காட்சிப்படுததுதல்	ெளககளை	்பட்டியலிடுக.
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4. Matplotlib ளய	எவொறு	நிறுெலாம்?  

5. plt.plot([1,2,3,4]), plt.plot([1,2,3,4], [1,4,9,16])	 ஆகிய	 இரு	 செயறகூறுகளி்ட்யயான		
்ெறு்பாட்ளட	எழுதுக.

்பகுதி - இ

அபனதது வினாக்களுக்கும் விப்டயளி (3 மதிபத்பண்)

1. பினெரும்	தரவு	காட்சிப்படுததுதல்	ெளரவிடததின	செளியீட்ளட	ெளரயவும்.

 import matplotlib.pyplot as plt

 plt.bar([1,3,5,7,9],[5,2,7,8,2], label="Example one")

 plt.bar([2,4,6,8,10],[8,6,2,5,6], label="Example two", color='g')

 plt.legend()

 plt.xlabel('bar number')

 plt.ylabel('bar height')

 plt.title('Epic Graph\nAnother Line! Whoa')

 plt.show()

2. தரவு	காட்சிப்படுததலின	மூனறு	்பயன்பாட்ளட	எழுதவும்.

3. பினெருெனெறளற	குறியீளட	எழுதவும்:

a.  PIP உனது	கணினியில்	நிறுெப்பட்டிருப்பளத	்ொதிகக.

b.  உனது	கணினியில்	நிறுவியுள்ை PIPயின	்பதிபள்ப	அறிய 

c. Matplotlib யின	சதாகுதியிளன	்பட்டியலிட.

4. பினெரும்	ெட்ட	ெளரப்படதளத	செளியீடாக	ச்பற	குறியீடு	எழுதவும்.
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்பகுதி- ஈ

அபனதது வினாக்களுக்கும் விப்டயளி (5 மதிபத்பண்)

1. Matplotlib ளய	்பயன்படுததும் pyplot ெளககளை	விரிொக	விெரி.

2. Matplotlib திளரயில்	காணப்படும்	்பல்்ெறு	ச்பாததானகளை	விைககு.

3. பினெரும்	செயறகூறுகளின	்பயன்பாட்ளட	எழுது: 

 (அ)  plt.xlabel 

 (ஆ)  plt.ylabel

 (இ)  plt.title

 (ஈ)  plt.legend()

 (உ)  plt.show()

Reference

1. https://towards datascience.com / data - science - with - python - intro -to- data -visualization-
and-matplotlib-5f799b7c6d82.

2. https://heartbeat.fritz.ai/introduction-to-matplotlib-data-visualization-in-python-
d9143287ae39.

3. https://python programming.net / legends - titles - labels - matplotlib - tutorial/? completed=/
matplotlib-intro-tutorial/.

4. https://keydifferences.com/difference-between-histogram-and-bar-graph.html.
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ச�ொற்களஞ்சியம்

்கலைசச�ொற்கள் ச�ொருள்
அளபுருக்கள் செயற்கூறு வரையரைணுல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள மாறி

செயலுருபு செயற்கூறுவிற்கு அனுப்பப்படும் மாறியின் உணரம மதிபபு

இரைமு்கம் ஒரு ச்பாருள் செயயககூடிய நைவடிகர்கயின் ச�ாகுபபு 
இரைமு்கம் ஆகும். ஆனால் அவற்ரை உணரமயில் செயவது 
இல்ரலை.

செயல்்படுத்து�ல் இரைமு்கத்தில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள ்கட்ைரள்கரள 
நிரைவவற்றுகிைது

Pure செயற்கூறு ஒவை மாதிரியான அவ� அளபுருக்கரள அனுபபும் வ்பாது 
ெரியான விரைரயத் �ரும் செயற்கூறு Pure செயற்கூறு 
எனப்படும். 

Impure செயற்கூறு செயற்கூறுககு அளபுருக்கரள அனுப்பா� வ்பாதும், 
செயற்கூறின் உள்வள உள்ள மாறியானது ்பக்க விரளவு்கரள 
ஏற்்படுத்தும். இந� வர்கச் செயற்கூறு impure செயற்கூறு 
எனப்படும். 

்கண்ஸைைகைர் அருவமாக்கம் �ைவு வர்கரய உருவாககும் செயற்கூறு.

செலைகைார்்ஸ �ைவு வர்கயிலிருநது �்கவரலை மீட்சைடுககும் செயற்கூறு

லி்ஸட் வரிரெப்படுத்�ப்பட்ை ச�ாைர் உருபபு்கரளக ச்காணை மற்றும் 
�ன்ரமயுரைய �ைவு ்கட்ைரமப்பாகும்.

Tuple இது மாற்ைவியலைா� ச்பாருள்்களின் வரிரெ. இரவ 
்பட்டியல்்கரள வ்பான்ைரவ. ( ) அரைபபுககுறி்களுககுள் 
அ�ன் மதிபபு்கள் வரையறுப்பப்படும்.

்ஸைாக ்ஸைாக (சிலை வநைங்களில், பு்ஸைவுன் ்ஸைாக என்று 
அரைக்கப்படும்) என்்பது வரிரெப்படுத்�ப்பட்ை உறுபபு்களின் 
வெ்கரிபபு ஆகும், இதில் புதிய உறுபபு வெர்த்தும் மற்றும் 
ஏற்்கனவவ இருககும். உறுபபு்கரள நீககு�லும் ஒவை ெமயத்தில் 
நரைச்பறும். இந� முரன ைாப என்று ச்பாதுவா்க 
குறிபபிைப்படுகிைது. ைாப முரனயின் எதிர் முடிவு வ்ப்ஸ என்று 
அறியப்படுகிைது. இந� வரிரெமுரை ச்காள்ர்க LIFO, last-in 
first-out என்று அரைக்கப்படுகிைது. 

கியூ கியூ  என்்பது ்ஸைாக வ்பான்ை ஒரு அப்ஸைைாகட் �ைவு 
்கட்ைரமப்பாகும். ்ஸைாக வ்பால் அல்லைது கியூவின் இரு 
முரன்களிலும் திைநதிருககும். ஒரு முரன எபச்பாழுதும் 

CWI Centrum Wiskunde and Informatics

IDLE Integrated Development Learning Environment
தூணடுககுறி <<< என்ை குறியுரு நிைல் ச்பயர்பபியில் உள்ளீட்ரை ஏற்றுக 

ச்காள்ள �யார் என்்பர� ்பயனருககு ்காட்டுகிைது.
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்ஸகிரிபட் வ்காபபில் வெமிக்கப்பட்ை ர்பத்�ான் நிைல்

ஊைாடும் முரைரம தூணடு குறியில் ்கட்ைரள மற்றும் வ்காரவ்கரள உள்ளீடுவ�ன் 
மூலைம் ர்பத்�ான் சமாழிபச்பயர்பபிரய ்பயன்்படுத்தும் முரை.

ச�ாைரியல் நிைலின் ்கட்ைரள அரமபபு

ச�ாைரியல் பிரை ஒரு நிைலில் பிரை இருபபின் அர� ர்பத்�ான் நிைல் ச்பயர்பபி
புரிநது ச்காள்ளாது.

வில்ரலை்கள் நிைலின் ்கட்ைரள அரமபபின் அடிப்பரை கூறு்களாகும்.

வரிரெ ஒன்ைன் பின் ஒன்ைா்க

மாற்று இைணடு வ�ர்வு்களில் ஏவ�னும் ஒன்று

மைககுச் செயல் திரும்்பச் செய�ல்

ச�ாகுதி கூற்று்களின் ச�ாகுபபு

மாறி மதிபபு்கரளச் வெமிககும் நிரனவ்கபச்பட்டி

ர்பத்�ான் ச�ாைஙகும் குறி >>>
ெரி �ருக்க மதிபபு 1
�வறு �ருக்க மதிபபு 0

elif else…if
பூலியன் �ருக்கம்

range() ச�ாைக்க மதிபபிலிருநது வமல்வைம்பு 1 வரை நிரை வவற்ைப்படும்.

break ்கட்டுப்பாட்ரை நிறுத்தும்.

continue மீ�முள்ள ்பகுதிரயத் �விர்த்து, அடுத்� மைகர்கத் 
ச�ாைஙகு�ல்

pass செயற்கூறு மற்றும் மைககு்களில் இை ஒதுககீட்டிற்்கா்க 
்பயன்்படுகிைது.

def செயற்கூரை வரையறுப்ப�ற்்கான சிைபபுச் சொல்

return return கூற்று செயற்கூறிரன விட்டு சவளிவயறி 
அரைபபுககூற்றுககு மதிபர்பத் திருபபி அனுபபும்.

பின்னலைான ச�ாகுதி ச�ாகுதியினுள்வள உள்ள மற்சைாரு ச�ாகுதி

sqrt() உள்ளிரைந� ்கணி� செயற்கூைான இது, வநர்ம எணணின் 
வர்க்க மூலைத்ர�த் திருபபி அனுபபுகிைது

id() ச்காடுக்கப்பட்ை ச்பாருளின் நிரனவ்க மு்கவரிரயத் திருபபி 
அனுபபும்.

eval() ெைத்தின் மதிபர்ப மதிபபீடு செயகிைது.

முழு�ளாவிய வரைசயல்ரலை நிைலில் எஙகு வவணடுமானாலும் ்பயன்்படுத்�ககூடிய மாறி

உள்ளரம வரைசயல்ரலை செயற்கூறு உைற்்பகுதியில் அல்லைது ச�ாகுதியின் உள்வள 
அறிவிக்கப்படும் மாறி

லைாம்ைா சிறிய மற்றும் ஒரு �ைரவ ச்பயரில்லைாமல் உருவாககி 
்பயன்்படுத்�ப்படும் செயற்கூறு

�ற்சுைற்சி  செயற்கூறு �ன்ரனத் �ாவன அரைத்துக ச்காள்ளும் செயற்கூறு
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List மாற்ைம் செயயககூடிய வரிரெயான மதிபபு்களின் 
ச�ாகுப்பாகும்.

Tuples மாற்ைம் செயய முடியா� வரிரெயான மதிபபு்களின் 
ச�ாகுப்பாகும்.

Dictionary திைவுவ்கால் மற்றும் மதிபபு இரை்களின் ச�ாகுபபு

Key Dictionary-ல் உள்ள மதிபபு்களுககு ்பைமிைப்பட்ை �ைவு.

ச்பாருள் வநாககு நிைலைாக்கம்  நி்கழ் உலை்க ச்பாருள்்கரளப ச்பாறுத்� ்கணினி நிைல் 
வ்காட்்பாடு்கள்

இனககுழு ச்பாருள்்களின்  வார்பபுரு

ச்பாருள் �ைவு மற்ைம் செயற்கூறு்களின் ச�ாகுபபு

்பணபுககூறு ச்பாருரள உருவாககும் �ைவு உறுபபு்கள்

இனககுழு மாறி இனககுழுவின் உள்வளஅறிவிக்கப்படும் ொ�ாைை மாறி

வழிமுரை இனககுழுவிற்குள்வள அறிவித்து வரையறுக்கப்படும் 
செயற்கூறு.

ொன்றுருவாக்கல் ஒரு ச்பாருரள உருவாககும் செயல்முரை

ஆககி ச்பாருள் ்பயன்்பாட்டுககு வரும் ச்பாழுது �ானா்கவவ 
இயக்கப்படும் சிைபபுச் செயற்கூறு.

அழிபபி ச்பாருளின் ்பயன்்பாடு முடிவுககு வரும் ச்பாழுது �ானா்கவவ 
இயக்கப்படும் சிைபபுச் செயற்கூறு

DBMS �ைவு�ள வமலைாணரம அரமபபு (Database Management 
System)

RDBMS உைவுநிரலைத் �ைவு�ள வமலைாணரம அரமபபு (Relational 
Database Management System)

GIS புவியியல் �்கவல் அரமபபு (Geographic Information System)

DBA �ைவு�ள நிர்வாகி (DataBase Adminstrator)
உைவுநிரலை �ைவுத்�ளத்தின் 
�நர�

Dr. Edgar Frank Codd

Select (σ) இது ஒரு நி்பந�ரனயின் அடிப்பரையில் துரைத் ச�ாகுதிரய 
tuples்களுைன் வ�ர்நச�டுக்க உ�வுகிைது. 

Projection ( π ) இது குறிபபிைப்பட்டுள்ள உள்ளீடு ச�ாைர்பு்களின் 
்பணபுககூறு்கரள நீககுகிைது.

ஒட்டு�ல்(  ∪ ) இது அட்ைவரை  A அல்லைது B ல் உள்ள அரனத்து tuples 
்கரளயும் உள்ளைககியது.

வவறு்பாடு (- )  இது A மற்றும்  B அட்ைவரை்கரள ஒபபிட்டு உள்ள வவறு்பட்ை 
tuples ்கரள மட்டும் �ருகிைது.

சவட்டு�ல் (∩ ) இது  A மற்றும் B அட்ைவரை்களில் ச்பாதுவா்க உள்ள 
அரனத்து tuples ்கரளயும் உள்ளைககியது.

்கார்டீசியன் ச்பருக்கல் ( X ) இைணடு ச�ாைர்பு்கரளச் வெர்க்க இது வழிவகுககிைது. 

CRUD Create, Read, Update and Delete

ஒருரமப்பாடு (Integrity) முழுரமயான மற்றும் பிரிக்கப்பைா�

Glossary.indd   340 30-01-2020   21:02:22



340 341

்பதிக்கப்பட்ைது (Embedded) உறுதியா்க  இரைக்கப்பட்டுள்ளது

அஙகீ்காைம் (Authorization) அணு்கலுககு அனுமதி ச்காடுப்பது

அரமபபு முரை (Schema) அரமபபு அல்லைது வடிவம்

நி்பந�ரன (Constraint) ்கட்டுப்பாடு அல்லைது வைம்பு

�ைவு இைட்டித்�ல் (Redundant) மிர்கயான �ைவு

இரைபபு (Conjunction) உைன்்பாடு, ஒன்றி ச்பாருநது�ல்

Enter வரிரெ Enter வரிரெ அல்லைது newline புதிய வரி்கரள CSV வ்காபபில் 
உருவாககுவ�ற்கு ்பயன்்படும்.

csv.reader() reader செயற்கூறு வ்காபபில் உள்ள ஒவசவாரு வரிரயயும் 
எடுத்து அவற்ரை சநடுவரிரெ்களின் ்பட்டியலைா்க மாற்றும்.

csv.register_dialect() CSV வ்காபபில் ்படிப்ப�ற்்கான வடிவத்ர� dialect விவரிககின்ைது.

append() List இறுதியில் ஒரு உறுபர்ப வெர்க்க ்பயன்்படும்

next() next() செயற்கூறு சுைற்சியில் உள்ள அடுத்� உறுபபிரன 
திருபபி அனுபபும். வமலும் CSV வ்காபபில் ஒரு வரிரெரயத் 
�விர்க்கவும் ்பயன்்படும்.

sort() sort செயற்கூறு listரய ஏறுமு்கமா்க, இைஙகுமு்கமா்க அல்லைது 
்பயனர் வரையறுத்� வரிரெயில் வரிரெயாக்கம் செயய 
்பயன்்படும்.

operator.itemgetter(col_no) CSV வ்காபபில் ஒன்றிககு வமற்்பட்ை சநடுவரிரெயில் 
வரிரெயாக்கம் செயயும். 

DicReader() CSV வ்காபபில் மு�ல் வரிரய ்படிக்கவும் மற்றும் அந� வரியில் 
்காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்டுள்ள மதிபபு்கரள dictionary-யின் 
திைவுவ்காலைா்க ்பயன்்படுத்தும்.

dict() Orderdict இல்லைாமல் dictionary-யில் உள்ள �ைரவ சவளியிை 
்பயன்்படும்.

Writerow() வ்காபபில் ஒரு வரிரெயா்கவுள்ள �ைரவ எழுதும் செயற்கூறு

writerows() ்பல்வவறு வரிரெ்களிலைான �ைரவ வ்காபபில் எழுதும் செயற்கூறு

skipinitialspace=true True என்ை மதிபச்பணில் பிரிப்பானிற்கு பிைகுயுள்ள சவற்று 
இரைசவளிரய �விர்ககும். இ�ன் ச்காைாநிரலை மதிபபு false 
ஆகும்.  

Csv.Quote_All csv.quote_allல் பிரிப்பான் அரமக்கப்பட்டிருந�ால், writerow() 
அரனத்து புலைங்கரளயும் பிரிப்பானுைன் எழுதும்.

DictWriter() Dictionary-ன் �ைரவ  CSV வ்காபபில் எழுதும். 

Parse உள்ளீட்டு �ைரவ சிறு துணுககு்களா்க பிரிப்ப�ால் அவற்ரை 
எளிரமயா்க வெமிக்க அல்லைது ர்கயாள முடியும். 

்ஸரைைல் (stride) நீளமான ்படிநிரலை

ெைநிரலையுறு (string) எழுத்துக்கள், எண்கள் அல்லைது குையீடு்களின் வரிரெ

கீசைட்டு (subscript) சுட்சைண
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இணைப்பு - 1
ணைத்தானில் உள்ள செயற்கூறுகள

உளளிணைந் செயற்கூறுகள

செயற்கூறு ையனைதாடு

abs() ஒரு எண்ணின் துல்லியமான மதிப்பை திருமபைதரும

all() அ்னத்து உறுபபுகளின் மதிபபும உண்்ம எனில் உண்்ம என்்ற மதிப்பை 
திருமபை தரும

any() ஏததனும உறுபபின் மதிபபு உண்்மயா என த�ாதிக்கும.

ascii() அச்சிடக்கூடிய குறிபபுக்ை ககாண்ட �ரத்்த திருமபை தரும.

bin() முழு எண் மதிப்பை இருநி்ை எண்கைாக மாற்றும.

bool() ஒரு மதிப்பை பூலியன் மதிபபைாக மாற்றித் தரும.

bytearray() ககாடுக்கபபைடட ்பைடடு அைவில் அணி்ய திருமபை தரும.

bytes() மாற்்ற முடியாத ்பைடடுக்ை திருமபை தரும.

callable() கபைாருளகள அ்ைக்கத் தக்க்ையா என �ரிபைாக்கும.

chr() முழு எண் மதிபபிற்குரிய குறியுரு்ை திருமபை அனுபபும.

classmethod() ககாடுக்கபபைடட க�யற்கூறின் இனக்குழு மு்்ற்ய திருமபை தரும.

compile() ்பைத்தான் குறிமு்்ற கபைாரு்ை திருபபும

complex() கைபபு எண்்ணை உருைாக்குகி்றது.

delattr() கபைாருளின் பைண்புக்கூறுக்ை நீக்குகி்றது

dir() கபைாருளின் பைண்புக்கூறுக்ை திருமபை அனுபபை முயற்சிக்கும.

dlvmod() ஈ வு மற்றும மீதிகளின் கதாகுபபுக்ை திருமபைத் தரும.

enumerate() எண்ணுரு (enumerate) கபைாரு்ை திருபபும

eval() நிரலினுள ்பைத்தான் குறிமு்்ற்ய இயஙகச் க�ய்யும.

exec() உடனடியாக உருைாக்கபபைடும நிர்ை இயஙகச் க�ய்யும.

filter() எநத உறுபபுகள உண்்ம என்்ற மதிப்பை கபைறுகி்றததா அ்த குழுைாக்கும.

float() ககாடுக்கபபைடட எண் �ரத்திலிருநது த�ம எண் மதிப்பை திருமபை தரும.

format() ஒரு மதிபபின் ைடிவூடடபபைடட மு்்ற்ய திருமபை தரும.

getattr() ஒரு கபைாருளின் குறிபபிடட பைண்புக்கூறின் மதிப்பை திருமபை தரும.

globals() நடபபு குதைாபைல் குறியீடடு அடடை்ணையின் நூைகத்்த திருபபும

hasattr() கபைாருைானது அைபுருக்க்ை கபைற்றிருநதால் மதிப்பை திருமபை தரும.

hash() கபைாருளின் hash மதிபபுக்ை திருமபை தரும.

help() உளளி்ணைநத உதவி அ்மப்பை அ்ைக்கும.

hex() முழு எண் மதிப்பை பைதினறும மதிபபைாக மாற்றி திருமபைத்தரும

id() கபைாருளின் அ்டயாைத்்த திருமபை தரும.
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isinstance() கபைாருைானது இனக்குழுவின் �ான்றுருைா என த�ாதிக்கும.

issubclass() கபைாருைானது இனக்குழுவின் து்ணைக்குழுைா என த�ாதிக்கும

iter() ஒரு கபைாருைானது பைைமு்்ற க�யைாற்றும எண்ணிக்்க்ய திருமபைத் தரும.

len() கபைாருளின் நீைத்்த திருமபைத் தரும.

locals() அகராதியில் உளை குறியீடுகளின் அடடை்ணைத் திருமபைத் தரும.

map() க�யல்பைாடுக்ை க�யல்பைடுத்தி ஒரு பைடடிய்ை திருமபைத் தரும.

max() கபைரிய மதிபபி்னக் ககாண்ட உறுப்பை திருமபைத் தரும.

memory view() அைபுருவின் நி்னைக அ்மவிடத்்த திருமபைத் தரும.

min() சிறிய மதிபபி்னக் ககாண்ட உறுபபி்ன கைளிபபைடுத்தும.

next() சுைற்சியின் அடுத்த உறுபபி்ன திருமபை தரும.

object() பையன்பைாடில்ைா கபைாருளி்ன உருைாக்கும.

oct() முழு எண் மதிப்பை எண்ம எண் மதிபபைாக திருமபைத் தரும.

open() தகாபபின் கபைாரு்ை திருமபைத் தரும.

ord() ஒருஙக்ம குறியுருக்களுக்கு உண்டான ஒருஙக்ம மதிப்பை திருமபைத் தரும.

pow() y -ன் அடுக்கு x -ன் மதிப்பை திருபபும

print() ககாடுக்கபபைடட கபைாருளி்ன அச்சிடும .

property() அைபுருவின் பைண்புக்கூ்்ற திருமபைத் தரும

range() கதாடக்க மற்றும முடிவு மதிபபுகளுக்கி்டதயயான ைரி்�யான முழு எண் 
மதிபபுக்ை திருமபைத் தரும.

repr() கபைாரு்ை அச்சிடும.

reversed() த்ைகீழ் சுைற்சியின் திருமபைத்தரும.

round() மிதபபுபபுளளி எண்்ணை n இைக்க முழு எண்ணைாக திருமபைத் தரும.

set() ்பைத்தான் Set-ஐ திருமபை தரும.

setattr() கபைாருளின் பைண்புக்கூறுகளுக்கு மதிபபி்ன தர பையன்பைடுகி்றது.

slice() குறிபபிடட ைரமபினில் ஒரு து்ணை கபைாரு்ை உருைாக்கும.

sorted() குறிபபிடட சுைற்சியின் ைரி்�யாக்கபபைடட பைடடிய்ை திருமபை தரும.

staticmethod() க�யற்கூறில் இருநது Static மு்்ற்ய உருைாக்கும.

str() கபைாருளின் மு்்றயற்்ற குறிப்பை திருமபைத்தரும.

sum() சுைற்சியில் உருபபைடி்ய த�ரக்க பையன்பைடுகி்றது.

super() மீ இனக்குழுைானது கபைற்த்றார இனக்குழு்ை குறிபபிட அனுமதிக்கி்றது.

type() கபைாருளின் ை்க்ய திருமபை தரும.

vars() இனக்குழுவின் dict-attributes க்ை திருமபைத் தரும.

import() தமமபைடட க�யல்கூ்றானது import() மூைம அ்ைக்கபபைடும.

maketrans() கமாழிபகபையரபபு அடடை்ணை்ய திருமபைத் தரும.

partition() Tuple-ஐ திருமபைத் தரும.
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replace() து்ணைச் �ரத்்த பைதிலீடு க�ய்யும.

rfind() து்ணைச்�ரத்தின் கபைரிய சுடடு எண்்ணை திருமபை தரும.

rindex() து்ணை �ரத்தின் உயர சுடகடண்்ணை திருபபும

rjust() ககாடுக்கபபைடட அகைத்தில் �ரத்தி்ன ைைது இ்�வில் கைளிபபைடுத்தும.

rsplit() இடமிருநது �ரத்தி்ன பிரிக்கும.

splitlines() ைரியின் இறுதியுடன் �ரத்தி்ன பிரிக்க உதவும.

startswith() ஒரு �ரமானது குறிபபிடட �ரத்துடன் துைஙகுகி்றதா த�ாதிக்கும.

strip() முன்கணைாடடு (Leading) மற்றும பின்கணைாடடு (Trailing) குறியுருக்க்ை நீக்கும

ெர (STRING) செயற்கூறுகள

capitalize() �ரத்தின் முதல் குறியுரு்ை தமல் எழுத்தாக மாற்றும.

casefold() �ரத்தின் அ்னத்து எழுத்துரு நி்ை (கபைரிய எழுத்து அல்ைது சிறிய எழுத்து) 
்யயும நீக்கும

center() குறிபபிடபபைடும எழுத்துரு்ை ககாண்டு ஒரு �ரம நிரபபைபபைடும

count() ககாடுக்கபபைடட �ரத்தில் ஒரு து்ணைச் �ரமானது ததான்றும எண்ணிக்்க்ய 
குறிக்கும.

encode() ககாடுக்கபபைடட �ரத்தின் ம்்ற குறியாக்கம க�ய்யபபைடட �ரத்்த திருமபை தரும.

endswitch() �ரமானது குறிபபிடட பின்கனாடடுடன்/ குறியுருவுடன் முடிை்டகி்றதா என்பை்த 
த�ாதிக்கும. 

expandtabs() Tab குறியுருக்க்ை கைற்றிடக்குறியுரு்ைக் ககாண்டு மாற்றியிடும.

find() து்ணைச்�ரமானது முதலில் ததான்றும இடத்தின் சுடடு மதிப்பை திருமபை தரும.

format() �ரத்்த பைாரபபைதற்கு இனி்மயான ததாற்்றத்தில் ததான்்ற க�ய்யும

format_map() அகராதி்யக் ககாண்டு �ரத்்த ைடிவூடடும.

index() து்ணைச் �ரத்தின் சுடடு எண் மதிப்பை திருமபை தரும.

input() ஒரு ைரி �ரத்தி்ன பைடித்து திருமபை தரும.

int() ஒரு எண் அல்ைது �ரத்திலிருநது முழு எண் மதிப்பை திருமபை தரும.

isalnum() Alphanumeric குறியுரு உளைதா என த�ாதிக்கும.

isalpha() அ்னத்து குறியுருக்கும எழுத்துக்கைா என்பை்த த�ாதிக்கும.

isdecimal() பைதின்ம எண் குறியுருக்க்ை த�ாதிக்கும.

isdigit() எண் குறியுருக்க்ை த�ாதிக்கும.

isidentifier() தகுதியான குறிபகபையரா என த�ாதிக்கும.

islower() �ரத்தினுள உளை அ்னத்து குறியுருக்களும கீழ்நி்ை எழுத்துக்கைா என 
த�ாதிக்கும.

isnumeric() எண் ை்க குறியுருக்க்ை த�ாதிக்கும.

isprintable() அச்சிடும குறியுருக்க்ை த�ாதிக்கும.

isspace() பைதின்ம எண் குறியுருக்க்ை த�ாதிக்கும.

istitle() எண் குறியுருக்க்ை த�ாதிக்கும.
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isupper() அ்னத்து குறியுருக்களும கபைரிய எழுத்துக்கள எனில் உண்்ம என்்ற மதிப்பை 
தரும.

join() இ்ணைக்கபபைடட �ரத்்த திருமபைத் தரும.

ljust() ககாடுக்கபபைடட அகைத்தில் �ரத்தி்ன இடது இ்�வினில் கைளிபபைடுத்தும.

lower() கீழ்நி்ை எழுத்துக்க்ை ககாண்ட �ரஙக்ை கைளிபபைடுத்தும.

lstrip() முன்கனழுத்துக்க்ை திருமபைத் தரும.

swapcase() தமல்நி்ை எழுத்துக்க்ை கீழ்நி்ை எழுத்துக்கைாகவும கீழ்நி்ை 
எழுத்துக்க்ை தமல்நி்ை எழுத்துக்கைாகவும மாற்றும.

title() �ரத்்த த்ைபகபைழுத்துகளில் திருபபும

translate() குறிக்கபபைடட எழுத்துருக்களின் �ரமாக திருபபும

upper() தமல் எழுத்துக்க்ை ககாண்ட �ரத்்த திருமபை தரும.

zfill() சுழியஙகளுடன் நிரபபைபபைடட �ரத்தின் நக்ை திருபபும

LIST செயற்கூறுகள

append() List-ல் ஒரு உறுப்பைச் த�ரக்கும.

clear() List-ல் இருநது அ்னத்து உருபபைடிக்ையும நீக்கும.

copy() List-ல் நிைல் மதிபபுக்ைத் திருபபும.

count() List-ல் உளை உறுபபுகளின் நிகழ்வு எண்ணிக்்க்ய திருபபும.

extend() ஒரு List-ன் உறுப்பை மற்க்றாரு List-ல் த�ரக்கும.

index() List-ல் உளை உறுபபுகளின் சிறிய சுடகடண்்ணை திருபபும.

insert() List-ல் உறுபபுக்ைச் க�ருகும.

list() ்பைத்தானில் List-ஐ உருைாக்கும.

pop() ககாடுக்கபபைடட சுடகடண்ணில் உளை உறுப்பை நீக்கும.

remove() List-ல் இருநது உறுப்பை நீக்கும.

reverse() List-ஐ த்ைகீைாக மாற்றும.

slice() range()ல் குறிபபிடடுளைைாறு slice கபைாரு்ை உருைாக்கும.

sort() List-ல் உளை உறுபபுக்ை ைரி்�யாக்கம க�ய்யும.

TUPLE செயற்கூறுகள

count() Tupleல் உளை உறுபபுகளின் எண்ணிக்்க்ய திருபபும.

index() Tuple-ல் உளை உறுபபுகளின் மிகச் சிறிய சுடகடண்்ணை திருபபும.

slice() Range()ல் குறிபபிடடுளைைாறு slice  கபைாரு்ை உருைாக்கும.

tuple() Tupleஐ உருைாக்கும.

zip() tupleன் சுைற்சி திருபபும
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இணைப்பு - 2

MySQL ஐ நிறுவிக் க�ொண்டு, ஒரு தரவுததளதணத உருவொக்குதல்:12.4

• கணினி கட்டமைப்பின் அடிப்்பம்டயில் WAMPஐ ்பதிவிறககம் செய்து, அதமை உஙகள் கணினியில் 

நிறுவவும்.

்ப்டம் 12.1

• MySQL முமையத்தில் மூல ்பயைராக (root user) உள்புகுக.

• Enter ச்பாத்தாமை அழுத்தவும்.(க்டவுசசொல்மல உள்ளி்ட வவண்டிய வதமவயில்மல)

• SQL கட்டமைகமை உள்ளிடுவதறகாை MySQL தூண்டுகுறி வதான்றும்.

C:\wamp\bin\mysql\mysql5.7.23\bin\mysql.exe

Enter password
Welcome to the My SQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MYSQL connection id is 2
Server Version: 5.7.23 MYSQL Community Server <GPL>

Copyright <c> 2000, 2018, Oracle and\or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and\or its 
affiliates. Other names may be trademarks of their respective 
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

Mysql>

்ப்டம் 12.2
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இணைப்பு 3

14.5.2 32 மற்றும் 64 பிட் விண்டோஸில்  MinGW-w64ஐ நிறுவுவதற்்ோன படிநிணை்ள்

படிநிலை1: ஏதேனும் ஒரு தேடுபபொறியில் (https://sourceforge.net/projects/mingw-w64 ) என ேட்டச்சு 

பெய்து, இரடல்ட கிளிக் பெய்்யவும்.

ப்டம் -2

படிநிலை 2 : முகப்புப் பக்கத்தில் தேொன்றும் Download என்னும் பதிவிறக்கப் பபொத்ேொலன கிளிக் பெய்்யவும். 

உஙகள் பகொ்டொநிலை பதிவிறக்க தகொப்புலறயில் தகொப்பு பதிவிறக்கமொகும் அல்ைது save as 
உலர்யொ்டல் பபடடி தேொன்றும்.

ப்டம் 3

படிநிலை 3 : தகொப்பு . என தேொன்றும்.  SourceForge வலை ேளத்லே பொரலவயிடும் 
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ெொளரத்லே மூ்டவும். இநே தகொப்லப நிரநேர இ்ட அலமவிற்கு நகரத்ேவும். இேனொல்  MinGW 
நம் கணிப்பபொறியில் நிறுவிக் பகொள்ளைொம். (தேலவப்பட்டொல், பிறகு மீண்டும் நிறுவைொம்)

படிநிலை 4: பகொடுக்கப்பட்ட வழிமுலறகளின்படி நிறுவுேலை துவக்கவும்.

14.5.2.1  நிறுவுதல்

1.  குறும்ப்டத்லே இரடல்டக் கிளிக்  பெய்்யவும். பின்வரும்  ெொளரம் தேொன்றும்.

ப்டம் 3

2. Runஐ கிளிக் பெய்்யவும். பின்வரும் தமல்மீடபு ெொளரத்தில் next பபொத்ேொலன கிளிக் பெய்்யவும்.

Welcome to the MinGW-W64
Intallation!

Welcome to the MinGW-W64 online installer.

ப்டம் 4

3. அலமவு அலமப்புகலள குறிப்பிடும் தமல்மீடபு ெொளரம் தேொன்றும்.

Annexure III.indd   348 30-01-2020   21:20:46



348 349

Settings
Specify setup settings.

Version
Architecture

Threads
Exception

< Back Cancel

Build revision

8.1.0
i686
posix
dwarf
0

ப்டம் 5

4. MinGW-W64 ஐ நிறுவ, பின்வரும் ெொளரத்தில் இைக்கு தகொப்புலரல்யத் தேரநபேடுக்கவும் Next 
பபொத்ேொலன கிளிக் பெய்்யவும்.

Installation floder
Select a destination folder where i686-8.1.0-posix-dwarf-rf_v6-rev0 will
be installed.

Setup will install files in the following folder.

Destination folder

C:\Program Files (x86)\mingw-w6-i686-8.1.0-posix-dw Browser ...

Space available: 96.80 GB
Create shortcuts in Start Menu

In you would like to install i686-8.1.0-posix-dwarf-rt_v6-rev0 in to different 
folder, click Browser and select another folder.

ப்டம் 6
5. நிறுவுேல் நிலறவொகும் வலர கொத்திருக்கவும்
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6. லபத்ேொன் ஒளிர வூடடி கொண்பிக்கப்படும் தபொது, கிளிக் பெய்்யவும்.

Installing Files
Copying i686-8.1.0-posix-dwarf-rt_v6-rev0 files to your computer.

To stop or pause the installation process, click Cancel.

Downloading file...
File: i686-8.1.0-release-posix-dwarf-rt_v6-rev0.7z

ப்டம் 7

7 உஙகள் கணினியில் தகொப்புலறல்ய கண்்டறி்யவும். உேொரணமொக, இஙகு mingw64 பின்வரும் 

பொலேயில் அலமநதுள்ளது  c:\Program Files\mingw-w64

Installing Files
Copying i686-8.1.0-posix-dwarf-rt_v6-rev0 files to your computer.

Click Next to continue the installation.

ப்டம் 8

8. தகொப்புலறல்ய திறநது, batch தகொப்லப இரடல்ட கிளிக் பெய்்யவும் நிரல் பெ்யல்படுத்ேப்படும்.

ப்டம் 9
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9.  Open the folder and double click the batch file. The program will get executed.

ப்டம் 10

10 திலரமுகப்பில் runக்கொன சுருக்குவழி உருவொக்கப்படும் இரடல்ட கிளிக் பெய்து  “command window” 
திறக்கவும்.

Run terminal

ப்டம் 11

11 லபத்ேொன் நிரலை கட்டலள ெொளரத்தின் வழி்யொக மடடுதம இ்யக்க முடியும். ஏபனனில்,  இது C++ நிரல் 

தபொன்ற மற்ற நிரைொக்க பமொழிகளின் நிரலைக் பகொண்டுள்ளது. இநே கட்டலள ெொளரம் (Run 
முலன்யம்) லபத்ேொன் நிரலை ப்யன்படுத்தி, C++ நிரலை பேொகுத்து, பெ்யல்படுத்ே இ்யக்க தநரத்தில்  

g++ பேொகுப்பொலன அலைக்கும்.

c:\Program Files <x86>\migw-w64\i686-8.1.0-posix-dwarf-rt_v6-rev0>echo off
Microsoft windows [Version 6.1.7601]
Copyright <c> 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
c:\>

ப்டம் 12
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இணைப்பு 4
PIPஐ பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவுதல்

 முதலில் உங்கள் ்கணினியில் pip நிறுவப்பட்டுள்்ளதா என்பதத அறிய வவண்டும். 

அவவாறு இருபபின pip-தய வேம்்படுதத வவண்டும். இதத செயய நீங்கள் ்கட்்டத்ள 

தூண்டுகுறிதய துவங்க வவண்டும். த்பததான வ்காபபுதை ்பாதத, விண்வ்டாஸ் வ்காபபுதை 

்பாததயு்டன இதைக்கப்பட்டிருநதால் ேட்டுவே ்கட்்டத்ள்கத்ள வவதைச் செயயும். இதத 
pip நிறுவுவதற்கு அல்ைது வேம்்படுததுவதற்கு முன உறுதிப்படுததிக ச்காள்்ள வவண்டும்.

pip நிறுவப்பட்டுள்ளணத செோதிததறிதல்
 உங்கள் ்கணினியில் pip ஏற்்கனவவ நிறுவப்பட்டிருப்பதத வொதிக்க, ்கட்்டத்ள தூண்டுகுறிதய 

த்பததான ஸ்கிரிபட் வ்காபபுதைககு செலுதத வவண்டும்.

 குறிபபு : pip நிறுவுதல் முதைதய இதைபபில் ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது.

 பினவரும் ்கட்்டத்ள்கத்ள ்கட்்டத்ள தூண்டுகுறிதய ்பயன்படுததி pip யின புதிய ்பதிபத்ப நிறுவ 

முடியும்.

 Python –m pip install –U pip

-U என்பது pip தய புதிய ்பதிபத்ப வேம்்படுததுவதத குறிககிைது.

PIP பதிப்ணப அறிய:
 உங்கள் ்கணினியில் pipயின ்பதிபத்ப அறிநதுகச்காள்்ள பினவரும்  ்கட்்டத்ளதய உள்ளி்டவும்:

C:\Users\Your Name\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip --version 

்கட்்டத்ள தூண்டுகுறியில் சவளியீடு இவவாறு வதானறும்:
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சவளியீடு திதையில் Pip யின ்பதிபத்ப ்காைைாம்.

Matplotlib நிறுவ, கீழக்கண்்ட ்கட்்டத்ள தூண்டுகுறியில் உள்ளி்டவும். 

 Python –m pip install –U matplotlib

 இநத ்கட்்டத்ள matplotlibதய மூை நூை்கததிலிருநது ்பதிவிைககும். ஏற்்கனவவ நிறுவப்பட்டிருநதால் 

பினவரும் திதை வதானறும்.

சதோகுப்பு்களின் பட்டியல்

 உங்கள் ்கணினியில் நிறுவப்பட்டுள்்ள சதாகுபபு்கத்ள ்பாரதவயி்ட, list ்கட்்டத்ளதய ்பயன்படுததைாம். 

C:\Users\YourName\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip list

 சவளியீடு திதையில் உங்கள் ்கணினியில் நிறுவப்பட்டுள்்ள சதாகுபபு்களின ்பட்டியதைக ்காண்பிககும்.
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கணினி அறிவியல், மேல்நிலை இரண்டாம் ஆணடு
வல்லுநரகள், மேைடாயவடாளரகள் ேற்றும் நூைடாசிரியரகள் பெயர ெட்டியல்

கலை மற்றும் வடிவலமப்புக் குழு

வடிவலமப்பு

THY Designers and computers Chennai

In-House - QC

ராஜேஷ் தஙகப்்பன் 

பிரசாந்த் P

அருண் காமராஜ் ்பழனிசாமி

ர. மதன் ராஜ்

ஒருஙகிலைப்பு

ரஜமஷ் முனிசாமி

இந்நூல் 80 ஜி.ஸ்.எம். எலிகண்ட் ஜமப்லித்ஜதா தாளில் அச்சிடப்்பட்டுள்ளது. 

ஆப்்சட் முலையில் அச்சிட்ஜடார்:

விரைவுக்குறியீடு மேலாணரேக்குழு 
இரடா. பெகநடாதன், இ.நி.ஆ,
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, கமேசபுைம்,
மபாளூர் , திருவணோேரல ோவட்டம். 

மெ.எப்.ெடால்எட்வின் ரடாய, ப.ஆ.
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, ைாக்கிபபடடி, வீைபாணடி, மசலம்

வ.ெதேடாவதி ,ப.ஆ,
அ.உ.நி. பள்ளி,  வவற்றியூர், திருோனூர்,அரியலூர்.

தட்டசசர்
த. மீனடா,
SCERT, வசனரனை

பா்டத் தயாரிபபுக்குழு தரலவர்
முரனைவர் T. V.  மகடாெடால், மபைாசிரியர், 
கணினி அறிவியல் ேற்றும் வதாழில்நுடபத் துரை,
வபாறியியல் கல்லூரி, அணோ பல்கரலகழகம், கிணடி,வசனரனை.

மேலாயவாளர்கள்
முரனைவர். ரஞ்சனி ெடாரதத்சடாரதி
மபைாசிரியர், தகவல் ேற்றும் அறிவியல் வதாழில்நுடபம்,
வபாறியியல் கல்லூரி, அணோ பல்கரலகழகம், கிணடி,வசனரனை.

பா்டபவபாருள் வல்லுநர்கள்
மெரடா. பி.ேலையரசு
இரேப மபைாசிரியர் ேற்றும் துரைத் தரலவர், கணினி அறிவியல் துரை,
அைசு கரல ேற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, வபரும்பாக்கம், வசனரனை.

முரனைவர் ே. ரமேஷ்குேடார
உதவிப மபைாசிரியர் ேற்றும் துரைத்தரலவர்,
கணினி அறிவியல் துரை, 
அைசினைர் ஆ்டவர் கரலக் கல்லூரி (தனனைாடசி),
நநதனைம், வசனரனை.

முரனைவர் .பெ. இரடாதடா
உதவி மபைாசிரியர், தகவல்  வதாழில்நுடபவியல் துரை,
அைசினைர் கரல ேற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, மகாயம்புத்தூர்.

முரனைவர். பநஸ்ர பெயக்குேடார
இரேப மபைாசிரியர் ேற்றும் துரைத்தரலவர்,
கணிபவபாறியியல் துரை, இலமயாலா கல்லூரி, வசனரனை.

தமிழ் வோழிவபயர்பபாளர்கள்
S சிவ்சரவணன்  
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர், 
வசனரனை மேல்நிரலப பள்ளி, 
எம்.ஜி.ஆர். நகர், வசனரனை.

D. பெயெடாணடியன்
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர்,
அைசு மேல்நிரலப பள்ளி, மசாழிஙகநல்லூர், காஞ்சிபுைம் ோவட்டம்.

T.K. ்சமரடாஜினி
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர்,
அைசு மேல்நிரலப பள்ளி, பீர்க்கனகாைரே, காஞ்சிபுைம் ோவட்டம்.

C.ஸ்ரீமதவி
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர்,
அைசு முனோதிரி மேல்நிரலப பள்ளி, 
திருவல்லிக்மகணி, வசனரனை.

A.G. கலைவடாணி
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர்,
வசனரனை வபணகள் மேல்நிரலப பள்ளி, ோர்க்வகட வதரு, வபைம்பூர்,
வசனரனை.

K.V. ேஞசுளடா
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர்,
வசனரனை மேல்நிரலப பள்ளி, 
சூரளமேடு, வசனரனை

நூலாசிரியர்கள்
க. கணணன்
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர், 
வசனரனை வபணகள் மேனிரலப பள்ளி, 
இைாடலர் வதரு, வசனரனை.

வி . மகடா. இரடாேகிருஷ்ணன்    
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர், 
கர்நா்டக சஙகா மேல்நிரலபபள்ளி,
தி. நகர், வசனரனை.

முரனைவர் ஹ. விதயடா 
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர், 
டி ஏ வி ஆணகள் மேல்நிரலப பள்ளி, 
மகாபாலபுைம், வசனரனை

இரடா.சீனிவடா்சன் 
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர் 
சாநமதாம் மேல்நிரலப பள்ளி, 
வசனரனை.

நு . வீ.  பகௌரி ்சஙகர   
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர், 
வசனரனை வபணகள் மேல்நிரலப பள்ளி,
நுஙகம்பாக்கம், வசனரனை.

மகடா. பைனின்
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர், 
வசனரனை வபணகள் மேல்நிரலபபள்ளி, ரசதாபமபடர்ட, வசனரனை.
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