
கணினி அறிவியல் 

மேல்நிலை இரண்டாம் ஆணடு

தமிழ்நாடு அரசு

தீண்நாமை ைனித ந்யைற்ற செயலும் செருங்குற்றமும் ஆகும்

தமிழ்நாடு அரசு விமையிலைநாப் ெநா்நூல வழங்கும் திட்த்தின்கீழ சவளியி்ப்ெட்து

பள்ளிக் கல்வித்துறை
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தமிழ்நாடு அரசு

முதலெதிப்பு - 2019 
திருத்திய ெதிப்பு - 2020, 2022 

(புதிய ெநா்த்திட்த்தின்கீழ  
சவளியி்ப்ெட் நூல)

ைநாநிைக் கலவியியல ஆரநாய்ச்சி 
ைறறும் ெயிறசி நிறுவனம்
© SCERT 2019

ெநா்நூல உருவநாக்கமும் 
சதநாகுப்பும்

தமிழ்நாடு ெநா்நூல ைறறும் 
கலவியியல ெணிகள் கழகம்

www.textbooksonline.tn.nic.in

நூல அச்ெநாக்கம்

க ற க  க ச ட ற

விறெமனக்கு 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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III

கணினி மறறும் கணினி த�ொழில்நுட்பத்தின் மிகபத்பரிய �ொககம் நவீன சமு�ொயத்்� / 
மனி�வளர்ச்சியயொடு வடிவ்மப்பதில் உளளது. மனி� நொகரிமொனது, கணினியின்  

வளர்ச்சியுடன் யசர்்ந� இ்ந� “இறையயுகத்தில்” மிக உயர்்ந� 
உச்சத்்� அ்ட்நதுளளது.
எளி்மயொன த�ொடரியல் மறறும் சகதி வொய்ந� நி்னவக 

யமலொண்ம  தகொணட உயர்நி்ல தமொழியொன ்்பத்�ொன் புதிய 
நிரலர்களொல் எளி�ொக கறக உ�வுகிறது. அ்னத்து ்பயன்்பொடுகளில் 

தசயல்்பட ்்பத்�ொ்ன ்பயில்வது சிற்ந� ய�ர்வொகும்.
நீஙகள XI வகுபபில் C++ தமொழி்ய நன்கு கறறுளள�ொல் �றய்பொது ்்பத்�ொன் தமொழி்ய 
்பயில்வது கடினமொக இருககொது. இ்ந� புத்�கத்திலுளள எடுத்துககொடடுகள மிக எளி்மயொக 
வடிவ்மககப்படடுளள�ொல் மொணவர்கள ்்பத்�ொன் தமொழி்ய கறற முன் அனு்பவயமொ அல்லது 
ய�ர்்ந� அறியவொ ய�்வயில்்ல.

  இ்ந� ்பொடபபுத்�கத்்� ்படிகக 
கணினி அறிவியல் ்பறறிய முன்னறிவு 
ய�்வயில்்ல.

  ஒவதவொரு அலகும், ஆசிரியர் மறறும் 
மொணவர்கள தசயது ்பழகககூடிய எளிய தசயல்மு்றகள மறறும் 
தசயல்்பொடுக்ளக தகொணடுளளது.

  த�ொழில்நுட்ப  க்லச்தசொறக்ள எளிதில் புரி்நது தகொளவ�றகொக, 
“தசொறகளஞ்சியம்” இ்ணககப்படடுளளது.

  “உஙகளுககுத் த�ரியுமொ?” த்படடி தசயதி, கற்பவருககு ்பொடத் த�ொடர்்பொன கூடு�ல் 
�கவல்க்ள �ருகிறது.

  தமன்த்பொருள ்பயன்்பொடுக்ளப ்பயன்்படுத்தி, தசயமு்ற ்பயிறசிக்ளத் தீர்ப்ப�றகொன 
“்பயிறசி ்படட்ற” அறிமுகம் தசயயப்படடுளளது.

  QR குறியீடு, ்பொடத் த�ொடர்்பொன கூடு�ல் �கவல்க்ள மின்கறறல் மூலம் த்பறும் 
வ்கயில் இ்ணககப்படடுளளது.

பாடநூலில் உள்்ள விறைவுக் குறியீடறடப்  (QR Code) பயனபடுத்துவ�ாம்! எப்படி?
• உஙகள ஸமொர்ட ்கய்பசியில், QR ஸயகனர் ்பயன்்பொட்ட கூகுள பியள 

ஸயடொரிலிரு்நது ்பதிவிறககம் தசயது, நிறுவிகதகொளளவும். 
• QR ஸயகனர் ்பயன்்பொட்ட திற்நதுதகொளளவும். 
• ஸமொர்ட ்கய்பசி்ய ்பொடபபுத்�கத்திலுளள QR குறியீடடுககு அருகில் 

தகொணடுதசல்லவும். 
• ஸமொர்ட ்கய்பசி, QR குறியீட்ட ்படித்�வுடன், குறியீடடில் உளள இ்ணய முகவரி 

உஙகள ஸமொர்ட ்கய்பசியில் இ்ணககப்படடு, ்பொடத் த�ொடர்்பொன கூடு�லொன 
�கவல்க்ள அறி்நது தகொளளலொம். 

முகப்புறை

இந்த 
பாடப்புத்்தகத்ற்த 

எவ�ாறு 
பயனபடுத்து�து?
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IV

CAREER GUIDANCE AFTER 12TH

H
ot

el
 &

 C
at

er
in

g 
In

st
itu

te
 h

ttp
://

w
w

w.
ih

m
ch

en
na

i.o
rg

/ih
m

ch
en

na
i/

AI
EE

E-
 A

ll 
In

di
a 

En
gi

ne
er

in
g 

En
tra

nc
e 

Ex
am

B.
E/

B.
Te

ch
/ B

.A
rc

h 
(J

EE
, A

IE
EE

 in
 II

Ts
 a

nd
 N

IT
s)

Fa
sh

io
n 

Te
ch

no
lo

gy
 &

 D
es

ig
n 

 h
ttp

://
ni

ft.
ac

.in
G

AT
E-

G
ra

du
at

e 
Ap

tit
ud

e 
Te

st
 in

 E
ng

in
ee

rin
g

w
w

w
 g

at
e.

iit
m

.a
c.

in
 

In
di

an
 N

av
y 

– 
10

+2
 B

Te
ch

 E
nt

ry
 S

ch
em

e 
In

st
itu

te
 o

f C
ha

rte
re

d 
Ac

co
un

ta
nt

s 
of

 In
di

a 
ht

tp
s:

//i
ca

i.o
rg

In
st

itu
te

 o
f C

om
pa

ny
 S

ec
re

ta
ry

 h
ttp

s:
//w

w
w.

ic
si

.e
du

In
st

itu
te

 o
f C

os
t A

cc
ou

nt
an

ts
 o

f I
nd

ia
  h

ttp
://

ic
m

ai
.in

In
st

itu
te

 o
f B

an
ki

ng
 P

er
so

na
l S

el
ec

tio
n 

IB
PS

 h
ttp

s:
//i

bp
s.

in

C
om

pu
te

r K
no

w
le

dg
e 

H
ub

C
en

tre
 fo

r D
ev

el
op

m
en

t o
f A

dv
an

ce
d 

C
om

pu
tin

g 
 h

ttp
s:

//w
w

w.
cd

ac
.in

/
In

di
an

 C
om

pu
tin

g 
O

ly
m

pi
ad

 h
ttp

s:
//w

w
w.

ia
rc

s.
or

g.
in

/in
oi

  
In

te
rn

at
io

na
l O

ly
m

pi
ad

 o
f I

nf
or

m
at

ic
s 

ht
tp

s:
//i

oi
nf

or
m

at
ic

s.
or

g
M

ic
ro

so
ft 

ce
rti

fic
at

io
n 

ex
am

s 
ht

tp
s:

//w
w

w.
m

ic
ro

so
ft.

co
m

/e
n-

in
/le

ar
ni

ng
/e

xa
m

-li
st

.a
sp

x
N

at
io

na
l C

yb
er

 O
ly

m
pi

ad
 h

ttp
://

w
w

w.
so

fw
or

ld
.o

rg
/n

co
N

at
io

na
l I

ns
tit

ut
e 

of
 E

le
ct

ro
ni

cs
 &

 In
fo

rm
at

io
n 

Te
ch

no
lo

gy
 h

ttp
://

w
w

w.
ni

el
it.

go
v.

in
/

N
at

io
na

l P
ro

gr
am

m
e 

on
 T

ec
hn

ol
og

y 
En

ha
nc

ed
  L

ea
rn

in
g 

ht
tp

s:
//n

pt
el

.a
c.

in
/

Ar
ts

 &
 S

ci
en

ce
 B

Sc
 C

ou
rs

es
 |

 A
ni

m
at

io
n 

& 
M

ul
tim

ed
ia

C
om

pu
te

r S
ci

en
ce

 |
 G

eo
gr

ap
hy

Jo
ur

na
lis

m
 / 

M
as

s 
M

ed
ia

 C
om

m
un

ica
tio

n 
| 

Li
br

ar
y 

Sc
ie

nc
e

M
at

hs
 / 

Ph
ys

ics
 / 

Ch
em

ist
ry

 / 
St

at
ist

ics
 |

 P
sy

ch
ol

og
y/

 S
oc

io
lo

gy
So

ci
al

 W
or

k 
| 

Vi
su

al
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
| 

B.
C

.A
.

D
ip

lo
m

a 
in

 E
ng

in
ee

rin
g

Pr
of

es
si

on
al

 D
eg

re
e 

&
 E

nt
ra

nc
e 

Ex
am

s

Ar
tifi

ci
al

 In
te

llig
en

ce
In

fo
rm

at
io

n 
M

an
ag

em
en

t 
an

d 
D

at
a 

An
al

yt
ic

s
Al

go
rit

hm
s

Ap
pl

ie
d 

C
om

pu
te

r S
ci

en
ce

Bi
g 

D
at

a 
An

al
yt

ic
s

Bi
o 

In
fo

rm
at

ic
s

C
lo

ud
 C

om
pu

tin
g

C
om

pi
le

r D
es

ig
n 

& 
C

on
st

ru
ct

io
n

C
om

pu
te

r a
nd

 N
et

w
or

k 
Se

cu
rit

y
C

om
pu

te
r N

et
w

or
ks

C
om

pu
te

r S
ec

ur
ity

C
om

pu
te

r S
im

ul
at

io
n

C
yb

er
 S

ec
ur

ity
D

at
a 

An
al

yt
ic

s
D

at
a 

M
in

in
g

PG
 in

 C
om

pu
te

r S
ci

en
ce D

at
ab

as
e 

M
an

ag
em

en
t 

Sy
st

em
s

Fu
nd

am
en

ta
ls

 o
f A

lg
or

ith
m

s
G

ra
ph

ic
s

M
ac

hi
ne

 L
ea

rn
in

g
M

ob
ile

 a
nd

 W
eb

 C
om

pu
tin

g
M

ob
ile

 D
ev

ic
e 

Pr
og

ra
m

m
in

g
M

od
er

n 
Pr

og
ra

m
m

in
g 

Pr
ac

tic
es

M
od

er
n 

W
eb

 A
pp

lic
at

io
ns

O
pe

ra
tin

g 
Sy

st
em

s
Pa

ra
lle

l P
ro

gr
am

m
in

g
R

ob
ot

ic
s 

So
ftw

ar
e 

En
gi

ne
er

in
g

So
ftw

ar
e 

En
gi

ne
er

in
g

So
ftw

ar
e 

Te
st

in
g

Sy
st

em
s 

An
al

ys
is

 a
nd

 D
es

ig
n

W
eb

 A
pp

lic
at

io
n 

Ar
ch

ite
ct

ur
e

W
eb

 A
pp

lic
at

io
n 

Pr
og

ra
m

m
in

g

C

C
en

tre
f PA
fte

r C
om

pl
et

in
g 

+2

Ar
ts

&
Sc

ieA

D

Te
ch

ni
ca

l D
ip

lo
m

a

C
O

M
P

U
TE

R
S

C
IE

N
C

E

D
ST

 –
 IN

SP
IR

E 
Fe

llo
w

sh
ip

s 
(fo

r P
h.

D
)

D
ST

 –
 IN

SP
IR

E 
Sc

ho
la

rs
hi

ps
(fo

r U
G

 a
nd

 P
G

)

In
 a

dd
iti

on
 v

ar
io

us
 fe

llo
w

sh
ip

s 
fo

r 
SC

/S
T/

PW
D

,

In
di

ra
 G

an
dh

i F
el

lo
w

sh
ip

 fo
r

Si
ng

le
 g

irl
 c

hi
ld

 (f
or

 U
G

 a
nd

 P
G

)

M
ou

la
na

 A
za

d 
Fe

llo
w

sh
ip

fo
r m

in
or

iti
es

 (f
or

 P
h.

D
)

U
G

C
 N

at
io

na
l F

el
lo

w
sh

ip
 (f

or
 P

h.
D

)

In
te

rn
at

io
na

l O
ly

m
pi

ad
: f

or
 g

et
tin

g 
st

ip
en

d 
fo

r 
H

ig
he

r E
du

ca
tio

n 
in

 S
ci

en
ce

 a
nd

 M
at

he
m

at
ic

s

O
BC

 e
tc

 a
re

 a
va

ila
bl

e.

Vi
si

t w
eb

si
te

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 G
ra

nt
s 

C
om

m
is

si
on

D
ST

IN S
ch

ol
ar

sh
ip

s 
fo

r g
ra

du
at

e
an

d 
po

st
 g

ra
du

at
e 

co
ur

se
s

JE
E-

Jo
in

t E
nt

ra
nc

e 
Ex

am
in

at
io

n 
ht

tp
s:

//j
ee

m
ai

n.
ni

c.
in

/
JE

ST
- J

oi
nt

 E
nt

ra
nc

e 
Sc

re
en

in
g 

Te
st

 h
ttp

s:
//w

w
w.

je
st

.o
rg

.in
La

w
 5

-Y
ea

r I
nt

eg
ra

te
d 

C
ou

rs
e 

ht
tp

://
tn

da
lu

.a
c.

in
N

at
io

na
l D

ef
en

ce
 A

ca
de

m
y 

ht
tp

s:
//w

w
w.

nd
a.

ni
c.

in
NE

T-
 N

at
io

na
l E

lig
ib

ilit
y 

Te
st

 (C
SI

R 
an

d 
UG

C)
 h

ttp
://

cb
se

ne
t.n

ic.
in

Ta
m

ilN
ad

u 
D

r. 
Am

be
dk

ar
 L

aw
 U

ni
ve

rs
ity

 h
ttp

://
tn

da
lu

.a
c.

in
Te

ch
ni

ca
l E

nt
ry

 S
ch

em
e 

– 
Ar

m
y/

N
av

y/
Ai

rfo
rc

e
TI

FR
 G

S 
- T

at
a 

In
st

itu
te

 o
f F

un
da

m
en

ta
l

R
es

ea
rc

h 
G

ra
du

at
e 

Sc
ho

ol
 h

ttp
://

un
iv.

tif
r.r

es
.in

Vi
su

al
 A

rts
 D

eg
re

e
ht

tp
://

w
w

w.
tn

di
pr

.g
ov

.in
/te

le
vi

si
on

-tr
ai

ni
ng

in
st

itu
te

.a
sp

x

XII Std - Computer Science TM Introduction.indd   4 29-12-2021   19:01:41



V

CAREER GUIDANCE
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VI
மின்னூல் ேதிப்பீடு

கணினி அறிவியல்-இைணடாம் ஆணடு

அலகு எண இயல் 
எண பாடத்்தறலப்புகள் பக்க 

எண மா்தம்

அலகு-I 
சிக்கறலத் 
தீர்க்கும் யுக்திகள்

1 செயற்கூறு 1 ஜூன
2 ்தைவு அரு�மாக்கம் 12 ஜூன
3 �றைசயல்றல 22 ஜூன
4 செறிமுறையின யுக்திகள் 32 ஜூன

அலகு-II 
றபத்்தான றமயக் 
கருத்துருக்கள்

5
றபத்்தான அறிமுகம்-மாறிகள் மற்றும் 
செயற்குறிகள் 49 ஜூறல

6 கடடுப்பாடடுக் கடடறமப்புகள் 71 ஜூறல
7 றபத்்தான செயற்கூறுகள் 93 ஜூறல
8 ெைஙகள் மற்றும் ெைஙகற்ளக் றகயாளு்தல் 118 ஆகஸ்ட

அலகு-III 
கூறுநிறல மற்றும் 
சபாருள்வொக்கு 
நிைலாக்கம்

9
List, Tuples, Set மற்றும் Dictionary ச்தாகுப்பு 
்தைவினஙகள் 136 ஆகஸ்ட

10 றபத்்தான இனக்குழுக்கள் மற்றும் சபாருள்கள் 174 ஆகஸ்ட
அலகு-IV 
்தைவுத்்த்ள 
கருத்துருக்கள் 
மற்றும் MySQL

11 ்தைவு்த்ள கருத்துருக்கள் 192 அக்வடாபர்
12 வின�ல் அறமப்பு சமாழி 208 அக்வடாபர்
13 றபத்்தான மற்றும் CSV வகாப்புகள் 236 அக்வடாபர்

அலகு-V 
றபத்்தாறன 
MySQL மற்றும் 
C++ உடன 
ஒருஙகிறைத்்தல்

14 றபத்்தானில் C++ நிைல்கற்ள இைக்கம் செய்தல் 271 அக்வடாபர்
15 SQL மூலம் ்தைவுகற்ளக் றகயாளு்தல் 295 ெ�ம்பர்

16
்தைவுக் காடசிப்படுத்து்தல்: PYPLOT பயனபடுத்தி 
- வகாடடு �றைபடம், �டட �றைபடம் மற்றும் 
படறட �றைபடம் உரு�ாக்கு்தல்

323 ெ�ம்பர்

  சொற்க்ளஞ்சியம் 338

இறைப்பு-1 றபத்்தான செயற்கூறுகளின படடியல் 342

இறைப்பு-2 MySQL ஐ நிறுவிக் சகாணடு, ஒரு 
்தைவுத்்த்ளத்ற்த உரு�ாக்கு்தல் 346

இறைப்பு-3 விணவடாஸில்  MinGW-w64ஐ 
நிறுவு�்தற்கான படிநிறலகள் 347

இறைப்பு-4 Pipஐ பதிவிைக்கம் செயது நிறுவு்தல் 352

சபாரு்ளடக்கம்
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PB 1 செயற்கூறு

கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் மாணவரகள் 

அறிநதுக் ககாள்வது,

• கெைறகூறு வயைைய்ற 

• அளபுருக்கள் மறறும் கெைலுருபுக்கள்

• இயடமுகம் மறறும் கெைலபடுத்து்தல 

• pure கெைறகூறுகள்

• பக்க வியளவுகள் ஆகிைவறய்றப் பறறி 

அறிநது ககாள்ளு்தல.

அறிமுகம்1.1

 ஒரு கெையைச் கெய்து முடிப்ப்தறகான 

நேைநம, நிைல கேறிமுய்றயை எழுதுவ்தறகும் 

மறறும் மதிப்பீடு கெய்வ்தறகும் மிக முக்கிைமான 

அடிப்பயட ஆகும். நிைல கேறிமுய்றயின் 

அரத்்தமுள்ள ஒப்பீடயடப் கபறுவ்தறகு 
(கணக்கீடடு நேைத்தின்காை அளவானது) 
நிைைாக்க கமாழி, நிைல கபைரப்பி மறறும் 

பைன்படுத்தும் கணினி ஆகிைவறய்றச் 

ொரநதிருக்கக்கூடாது. நிைைாக்க கமாழியின் 

கூறறுகயளப் பைன்படுத்தி நிைல கேறிமுய்றகள் 

கவளிப்படுத்்தப்படுகின்்றன என்பய்த நீஙகள் 

அறிவீரகள். கமாத்்தமான கூறறுகள், பைமுய்ற 

மீண்டும் மீண்டும் கெய்ைப்பட நவண்டும் எனில, 

அந்த கெையைச் கெய்து முடிப்ப்தறகாக துயண   
நிைலகள் (Subroutines)  பைன்படுகின்்றன.

 துயண நிைலகள் கணினி கமாழிகளின் 

அடிப்பயடக் கடடுமான க்தாகுதிைாக 

விளஙகுகின்்றன. துயண நிைலகள் என்பன ஒரு 

குறிப்பிடட கெையை மீண்டும் மீண்டும் கெய்ைப் 

போடம் 1

செயறகூறு
I

பைன்படும் சிறிை நிைல க்தாகுதிைாகும். நிைைாக்க 

கமாழிகளில இத்துயண நிைலகள் கெைறகூறுகள்  

(Functions) என்று அயைக்கப்படுகின்்றன.

நிரலோகக ச�ோழியில் 
செயறகூறுகள்

1.2

 கெைறகூறு என்பது குறிமுய்றயின் ஒரு 

அைகு ஆகும். இது கபரும்பாலும் ஒரு கபரிை 

குறிமுய்ற கடடயமப்பில வயைைறுக்கப்படும். 

குறிப்பாக, குறிமுய்றயின் க்தாகுப்யபக் 

ககாண்டிருக்கும். கெைறகூ்றானது பை வயக 

உள்ளீடுகளான மாறிகள் மறறும் நகாயவகளின் 

மீது கெைலபடடு நியைைான கவளியீடயடத் 

்தருகி்றது.

1.2.1  செயறகூறு வரரயர்ற

 a:=(24) என்்ற உ்தாைணத்ய்தக் 

கவனிக்கவும். a:=(24) என்பது நகாயவயைக் 

ககாண்டுள்ளது ஆனால (24) என்பது 

நகாயவைலை. மா்றாக, இது ஒரு கெைறகூறு 

வயைைய்ற ஆகும். வயைைய்றகள், மதிப்புகயளப் 

கபைருடன் பியணக்கின்்றன. இஙகு, 24 என்்ற 

மதிப்பு  ‘a’ என்்ற கபைருடன் பியணக்கின்்றது. 

வயைைய்றகள் நகாயவகள் அலை. அந்த 

நேைத்தில நகாயவகயள வயைைய்ற எனக் கரு்தக் 

கூடாது. வயைைய்றகள் ்தனித்்தன்யமைான 

க்தாடரிைல க்தாகுதிகயளக் ககாண்ட்தாகும். 

வயைைய்றகள் உள்ளயமவாக உள்ள 

நகாயவகயளக் ககாண்ட்தாகநவா அலைது 

நேரமா்றாகவும் இருக்கைாம்.

1.2.2 அளபுருககள் �றறும் செயலுருபுககள்

 அளபுருக்கள் என்பது கெைறகூறு 

வயைைய்றயில உள்ள மாறிகள் ஆகும். 

அலகு
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கெைலுருபுக்கள் என்பது கெைறகூறு 

வயைைய்றக்கு அனுப்பப்படும் மதிப்புகள் ஆகும்.

1.2.2.1  தரவு வரக இல்லோ அளபுருககள்

 கெைறகூறு வயைைய்றக்கு ஓர 

எடுத்துக்காடயடக் காணைாம்:

(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)

 நமநையுள்ள கெைறகூறு வயைைய்றயில  
‘b’ என்்ற மாறி அளபுரு ஆகும். மாறி ‘b’க்கு 

அனுப்பப்படும் மதிப்பானது கெைலுருபு ஆகும். 

கெைறகூறின் முன் நிபந்தயன (requires) மறறும் 

பின் நிபந்தயன (return) ககாடுக்கப்படடுள்ளது. 

ோம் எந்த ்தைவினத்ய்தயும் குறிப்பிடவிலயை 

என்பய்தக் நியனவில ககாள்க. சிை கமாழிகளின் 

நிைல கபைரப்பி இவவயக சிக்கலகயள நிைல 

கேறிமுய்றப்படி ெரி கெய்கி்றது. ஆனால சிை நிைல 

கபைரப்பிக்கு ்தைவு வயகயைக் குறிப்பிடுவது 

கடடாைமாகும்.

 நமநை உள்ள கெைறகூறு வயைைய்றயில, 

if நகாயவ, then கியளக்கு மதிப்பு 1 யைத் திருப்பி 

அனுப்பினால, ்தைவு வயக (data type) விதிப்படி if 
நகாயவ முழுவதுநம ‘int’ ்தைவு வயகக் 

ககாண்டிருக்கும். if நகாயவயின் ்தைவு வயக int 
ஆக இருப்ப்தால கெைறகூறின் திருப்பி அனுப்பும் 

மதிப்பும் int ஆக இருக்கும்.  ‘b’ யின் மதிப்பு 

சுழிைத்ந்தாடு = கெைறகுறியுடன் ஒப்பீடு 

கெய்ைப்படுகி்றது. அ்தனால  ‘b’ யின் ்தைவுவயகயும 
‘int’ ஆகும். * கெைறகுறியுடன் ‘a’ யின் மதிப்பு 

மறக்றாரு நகாயவநைாடு கபருக்குத்க்தாயகயைக் 
கணக்கிடுவ்தால ,‘a’-யின் வயகயும் int ஆகும்.

1.2.2.2  தரவு வரகயுடன் கூடிய அளபுரு

 சிை காைணஙகளுக்காக, இப்கபாழுது 

ோம் அந்த கெைறகூறு வயைைய்ற ்தைவு வயகயுடன் 

எழு்தைாம் :

(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’ மறறும் ‘b’ ்தைவு வயக குறிப்பு (type 
annotations) எழுதும் நபாது, அயடப்புக்குறிக்குள் 
( ) அவசிைமானது ஆகும். கபாதுவாக, இந்த 

குறிப்புகயள ோம் விடடுவிடைாம், ஏகனனில, 

நிைலகபைரப்பி இவறய்ற அனுமானிப்பது மிகவும் 

எளிது. முன்கபலைாம் ோம் கவளிப்பயடைாகநவ 

்தைவு வயககயள எழுதுநவாம். எந்த வி்த அரத்்தமும் 

இலைா்த ்தைவு வயக பியைச் கெய்தியைப் கபறும் 

நபாது, இது மிகவும் பைனுள்ள்தாகும். ்தைவு 

வயகக்கு கவளிப்பயடைாக ்தைவுவயக குறிப்பு 

எழுதுவது பியைச் கெய்தியைத் திருத்்தம் 

கெய்வ்தறகு பைனுள்ள்தாக இருக்கும். 

கெைறகூய்ற வயைைறுப்ப்தாறகான க்தாடரிைல, 
கணி்த பைன்பாடநடாடு கேருக்கம் ககாண்டது. 

வயைைய்ற let என்்ற சி்றப்புச் கொலநைாடு 

அ்றமுகப்படுத்்தப்படுகி்றது. அ்தயனத் க்தாடரநது 

கெைறகூறின் கபைர மறறும் அ்தனுயடை 

கெைலுருபுகள் பி்றகு கெைலுருபுயவக் கணக்கீடு 

கெய்யும் வாய்ப்பாடு := குறிக்குப் பி்றகு எழு்த 

நவண்டும். ்தறசுைறசி கெைறகூறய்ற வயைைறுக்க 

விரும்பினால let-க்குப் பதிைாக let rec என்று 

பைன்படுத்்த நவண்டும்.

செயறகூறு வரரயர்றயின் சதோடரியல்:

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

 இஙகு ‘fn’ என்பது ஒரு மாறி ஆகும். இது 

கெைறகூறின் கபையைக் குறிக்கும். 

குறிப்கபைைாகும்.  ‘a1’ மு்தல ‘an’ வயை உள்ள 

மாறிகள் அளபுருக்கயளக் குறிக்கும் 

குறிப்கபைைாகும். ‘fn’ என்பது ்தறசுைறசி 

கெைறகூறினால rec என்்ற சி்றப்புச் கொல ந்தயவ, 

இலயைகைனில அய்த விடடு விடைாம்.
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 ்தன்யனத் ்தாநன அயைத்துக் 
ககாள்ளும் கெைறகூறு வயைைய்றக்கு 
்தறசுைறசி கெைறகூறு என்று கபைர.

குறிப்பு

 எடுத்துக்காடடாக, உள்ளிடப்படட எண் 

ஒறய்றப்பயட எண்ணா அலைது இைடயடப்பயட 

எண்ணா என நொதிக்கும் எடுத்துக்காடயடக் 

காண்நபாம்.

(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’

செயறகூறு வரககளின் சதோடரியல்

x → y

x1 → x2 → y

x1 → ... → xn → y

 ‘x’ மறறும் ‘y’ மாறிகள் கெைறகூறு 
வயககயளக் குறிக்கும். x → y என்்ற 
கெைறகூறு வயகைானயவ ‘x’ வயகயின் 
உள்ளீடயடப் கபறறு ‘y’ வயகயின் 
கவளியீடயடத் திருப்பி அனுப்பும். அந்த ெமைம் 
x1 → x2 → y என்்ற கெைறகூறு வயகைானது 
இைண்டு உள்ளீடடுகயளப் கபறறு, மு்தல 
உள்ளீடடின் வயக ‘x1’ ஆகும், இைண்டாவது 
உள்ளீடடின் வயக ‘x2’ ஆகும். திருப்பி 
அனுப்பும் கவளியீடடின் வயக ‘y’ஆகும். x1 → 
… →xn → y யில  n அளபுருக்களின் உள்ளீடடு 
வயக x ஆகும். கவளியீடடின் வயக  ‘y’ ஆகும்.

 அயனத்து கெைறகூறுகளும் static  
வயைைய்றைாகும். dynamic கெைறகூறு 

வயைைய்றகநள கியடைாது.

குறிப்பு

இரடமுகம் VS செயல்படுத்துதல்1.3

 ஒரு கபாருள் (Object) கெய்ைக்கூடிை 

கெைலகளின் க்தாகுப்பு இயடமுகம் ஆகும். 

எடுத்துக்காடடாக, மின் விளக்கின் சுவிடச்யெ 

அழுத்தும் நபாது மின் விளக்கு ஒளிரகி்றது. அது 

எவவாறு ஒளிரகி்றது என்பது கவயையிலயை. 

கபாருள் நோக்கி நிைைாக்க கமாழியில, இயடமுகம் 

என்பது அயனத்து கெைறகூறுகளின் 

விளக்கஙகள் (descriptions) ஆகும். ஒரு புதிை 

இயடமுகமாக இருப்ப்தறகு இனக்குழு 

கண்டிப்பாக இவறய்றக் ககாண்டிருக்க நவண்டும். 

ேமது எடுத்துக்காடடில, மின் விளக்யக நபால 

கெைலபடும் எதுவும் turn_on() மறறும் turn_off() 
என்்ற கெைறகூறு வயைைய்றயைக் 

ககாண்டிருக்கும். X,Y,Z கெைறகூறுகயளக் 

கடடாைமாக ககாண்டிருக்கும் இனக்குழுவாகிை 

TYPE T (இயடமுகம் எதுவாக இருந்தாலும்) யின் 

பண்புகயள வலுக்கடடாைமாக கெைலபடுத்துவந்த 

இயடமுகத்தின் நோக்கம் ஆகும்.

 இனக்குழு அறிவிப்பானது கவளிப்பு்ற 

இயடமுகத்ந்தாடு அ்தன் உள்ளயம நியை அந்த 

இயடமுகத்ய்தச் கெைலபடுத்தும் கெைலபாடடுடன் 

பண்புகயள உயடை குறிமுய்ற இயணக்கி்றது.

 கபாருள் என்பது இனக்குழுவால 

உருவாக்கப்படட ொன்றுரு ஆகும்.

 கவளி உைகிறகு கபாருளின் காண்புநியைப் 

பாஙயக இயடமுகம் வயைைறுக்கி்றது. 

 இயடமுகம் மறறும் கெைலபடுத்து்தல 

இைண்டுக்கும் இயடநை உள்ள நவறுபாடு 

என்னகவனில,

இரடமுகம் செயல்படுத்துதல்
ஒரு கபாருள் 
கெய்ைக்கூடிை 
ேடவடிக்யகயை 
வயைைறுக்கி்றது, 
ஆனால அவறய்ற 
உண்யமயில 
கெய்ைக் கூடிைது 
இலயை.

இயடமுகத்தில 
வயைைறுக்கப்படடுள்ள 
கடடயளகயள 
நிய்றநவறறுகி்றது.
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 கபாருள் நோக்கு நிைைாக்க கமாழியில 

இனக்குழு என்பது இயடமுகம் மறறும் கபாருள் 

எவவாறு கெைலபடுத்்தப்படடு நிய்ற நவற்றப்படுகி்றது 

என்பய்த கெைலபடுத்து்தல ஆகும்.

1.3.1   இரடமுகத்தின் பண்புகள்

• ஒரு கபாருயள முய்றைாக உருவாக்கி 

வைஙகுவ்தறகும் அ்தயன 

கெைலபடுத்துவ்தறகும் ந்தயவைான 

இயடமுகத்ய்த இனக்குழு வாரப்புரு  

குறிப்பிடுகி்றது.

• கெைறகூறுகயளப் கபாருளுக்கு அனுப்புவ்தன் 

மூைம் கபாருளின் பண்புகயளயும் 

பண்புக்கூறுகயளயும் கடடுப்படுத்்த முடிகி்றது.

 காரின் நவகத்ய்த அதிகரிக்கும் 

எடுத்துக்காடயட எடுத்துக் ககாள்நவாம்.

getSpeed

ENGINE

Pull Fuel

Return

required 
speed

No

Yes

 காயை ஓடடும் ேபர அந்த காரின் உடபு்ற 

கெைலபாடுகள் பறறி அறிநதிருக்க நவண்டிை 

அவசிைமிலயை. காரின் நவகத்ய்த அதிகப்படுத்்த, 

அவர  காரின் துரி்தப்படுத்தியை (accelerator) 
அழுத்தி விரும்பிை பண்யப கபறுவார. இஙகு 

துரி்தப்படுத்தி என்பது கார ஓடடுேருக்கும் 
(அயைக்கும் கபாருள்) இைநதிைத்துக்கும் 
(அயைக்கப்படும் கபாருள்) இயடநைைான 

இயடமுகம் ஆகும். இதில, அயைக்கும் 

கெைறகூறு இவவாறு இருக்க நவண்டும் 

speed(70): இது ஒரு இயடமுகமாகும்.

 உடபு்றமாக, காரின் இைநதிைம் அயனத்து 

நவயைகயளயும் கெய்கி்றது. எரிகபாருள், காறறு, 

அழுத்்தம் மறறும் மின்ொைம் ஆகிையவ இஙகு  

ஒன்்றாக நெரநது, ஆற்றயை உருவாக்கி, 

வாகனத்ய்த ேகரத்துகி்றது. இந்த அயனத்து 

ேடவடிக்யககளும் கார ஓடடுேரிடம் இருநது பிரித்து 

யவக்கப்படடுள்ளது. அவர நவகமாக காயை 

கெலுத்துவதில ஆரவமாக இருப்பார. இ்தனால, 

இயடமுகத்ய்த கெைலபடுத்து்தலில இருநது 

பிரித்து யவக்கப்படுகி்றது.

 ஒரு எளியமைான உ்தாைணத்ய்தக் 

காணைாம். ககாடுக்கப்படடுள்ள 3 கெைலுருபுகளில 

குய்றந்த மதிப்யபக் காணும் கெைறகூறய்றச் 

கெைலபடுத்துவய்தக் 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 செயறகூறுகள்1.4

 ஒநை மாதிரிைான அளபுருக்கயள 

அனுப்பும் நபாது, ெரிைான வியடயைத் ்தரும் 

கெைறகூறு pure கெைறகூறுகள் ஆகும். 

எடுத்துக்காடடாக, கணி்த கெைறகூறு sin(0)-ன் 

வியட எப்கபாழுதுநம 0 ஆகும். இ்தன் அரத்்தம் 

என்னகவன்்றால, அந்த அளபுருக்கயளக் 

ககாண்டு கெைறகூறியன ஒவகவாரு முய்றயும் 

அயைக்கும் நபாது, அந்த ெரிைான வியடயை 

எப்கபாழுதும் கப்றைாம். மாறியின் பண்யப மாற்றக் 

கூடிை எந்த வி்தமான கவளிப்பு்ற மாறியும் 

இலைாமல இருந்தால அந்த கெைறகூறு pure 
கெைறகூ்றாகும்.

ஒரு எடுத்துக்காடயட காண்க

let square x 

 return: x * x

 நமநையுள்ள square கெைறகூறு pure 
கெைறகூறு ஆகும். ஏகனன்்றால ஒநை மாதிரிைான 

உள்ளீடடிறகு நவறு வித்திைாெமான கவளியீடயடத் 

்தைாது.
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4 5 செயற்கூறு

 நகாடபாடு ொரந்த ேன்யமகயள pure 
கெைறகூறுகள் ககாண்டுள்ளன. இ்தன் ஒரு 

ேன்யம என்னகவன்்றால, pure கெைறகூ்றாக 

இருக்கும் கபாழுது, அந்த அளபுருக்களுடன் 

கெைறகூறுயவ பை ்தடயவகள் அயைக்கும்நபாது, 

உண்யமயில கபைரப்பிக்கு கெைறகூறுயவ 

மீண்டும் ஒரு ்தடயவ அயைக்கும் ந்தயவ மடடுநம 

ஏறபடுகி்றது.

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

 இது இைக்கப்படும் நபாது, ஒவகவாரு 

முய்றயும் strlen (s) அயைக்கப்படுகி்றது. strlen 
க்கு ஒடடு கமாத்்தமாக ‘s’ ்தறசுைறச்சி கெய்ை 

ந்தயவப்படுகி்றது. strlen என்பது pure கெைறகூறு 

என்றும், ‘s’யை மடக்கினுள் புதுப்பிக்காமலும் 

இருந்தால, strlen க்கு ந்தயவக்கு அதிகமான 

அயைப்யப நீக்கிவிடடு, மடக்யக ஒநை ஒரு முய்ற 

கெைலபடு்ததும். இதிலிருநது ோம் க்தரிநது 

ககாள்வது ைாக்தனில, strlen என்பது pure 
கெைறகூ்றாகும். ஏகனன்்றால, கெைறகூறு 

அளபுருவாக ஒநை ஒரு மாறியை எடுத்துக் ககாண்டு 

அ்தனுயடை நீளத்ய்த கணக்கிடுகி்றது. இந்த 

கெைறகூறு கவளி நியனவகத்தில இருநது 

உள்ளீடயட எடுத்துக் ககாள்கி்றது. ஆனால 

மதிப்புகயள மாறறுவதிலயை திருப்பி அனுப்பும் 

மதிப்புகள் கவளி நியனவகத்தில இருநது 

கப்றப்படட்தாகும்.

 pure கெைறகூறய்ற மதிப்பீடு 

கெய்யும் நபாது, எந்தகவாரு பக்கவியளவும் 

ஏறபடாது.

குறிப்பு

1.4.1   Impure செயறகூறுகள்

 கெைறகூறுக்கு அளபுருக்கயள 

அனுப்பா்தநபாதும், கெைறகூறின் உள்நள உள்ள 

மாறிைானது பக்க வியளவுகயள ஏறபடுத்தும். 

இந்த வயகைான கெைறகூய்ற impure கெைறகூறு 

என்பர. ஒரு கெைறகூறு அந்த வயைைய்ற 

க்தாகுதியின் கவளிநை உள்ள மாறிகள் அலைது 

கெைறகூறுகயளச் ொரநது இருநது ஒவகவாரு 

முய்ற அயைக்கும் கபாழுதும் கெைறகூறு ஒநை 

மாதிரிைாக இைக்கப்படும் என கூ்ற இைைாது. 

எடுத்துக்காடடாக, random() என்கி்ற கணி்த 

கெைறகூறு ஒநை மாதிரிைான அயைப்புக்கூறறுக்கு 

கவவநவறு வி்தமான கவளியீடுகயளக் ககாடுக்கும்.

let randomnumber := 
 if a > 10 then
 return: a
 else

 return: 10

 இஙகு, Random என்பது impure 
கெைறகூறு ஆகும். ஏகனனில இ்தயன 

அயைக்கும் கபாழுது என்ன வியட கியடக்கும் 

என நிச்ெைமாக கூ்ற இைைாது.

1.4.2   பகக விரளவுகள்  (Impure 
செயறகூறுகள்)

 கெைறகூறு கவனிக்கத்்தக்க கவளியுைக 

க்தாடரபில இருக்கும் நபாது  பக்க வியளவுகள் 

ஏறபடும் என்பய்த அறிவீரகள். ேம்முயடை 

நோக்கம் Pure கெைறகூறுயவ உருவாக்குவ்தாக 

இருப்பினும் அது சிை ெமைஙகளில impure 
கெைறகூறுவாக மாறி  விடுகி்றது. பக்க வியளவு 

என்பது நகடு வியளவிக்கும் கெைல அலை, 

என்பய்த நியனவில ககாள்க. சிை ெமைஙகளில 

அயவ பைனுள்ள்தாகும்.

செயறகூறுவிறகு சவளியில் �ோறிரய 
�ோறறுதல்

 கெைறகூறுவின் கவளிநை மாறியை 

மாற்றம் கெய்வது என்பது பக்கவியளவுகளில 

ஒன்்றாகும். 

எடுத்துக்காடடு
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6 712 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்12 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

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

 நமநை கூ்றப்படட எடுத்துக்காடடில, y-ன் 

மதிப்பு கெைறகூறு வயைைய்றயின் உள்நள 

மாறுவ்தால வியடைானது ஒவகவாரு முய்றயும் 

மாறும்.  inc() கெைறகூறுவின் பக்க வியளவு 

என்னகவன்்றால கவளிப்பு்ற மாறிைான ‘y’ ன் 

மதிப்யப மாறறுவ்தாகும். சிை பக்க வியளவுகயள 

அயடைாளம் காண்பது எளி்தான்தாகும் மறறும் 

சிை நைாசிக்க ்தககுந்த்தாக இருக்கும். ேமது 

Impure கெைறகூறு எந்த அளபுருக்கயளயும் 

எடுத்துக் ககாள்ளாது, எந்த மதிப்யபயும் திருப்பி 

அனுப்பாது என்பது ஒரு ேலை அறிகுறிைாகும்.

 ககாடுக்கப்படட அயனத்து 

எடுத்துக்காடடுகள் மறறும் விளக்கஙகளில 

இருநது ோம் pure மறறும் impure  
கெைறகூறுகளின் நவறுபாடயட பின்வருமாறு 

காணைாம்.

Pure செயறகூறு Impure 
செயறகூறு

Pure 
கெைறகூறுவின் 
திருப்பி அனுப்பும் 
மதிப்பு முறறிலும் 
அளபுருக்கயள 
கபாறுத்ந்த 
அயமயும். அ்தனால, 
pure கெைறகூறியன 
அந்த 
அளபுருக்கயளக் 
ககாண்டு  
அயைத்்தால 
எப்கபாழுதும் அந்த 
திருப்பி அனுப்பும் 
மதிப்நப கியடக்கும் 
இது எந்த பக்க 
வியளவுகயளயும் 
ககாண்டிருக்காது.

Impure 
கெைறகூறுவின் 
திருப்பி அனுப்பும் 
மதிப்பு முறறிலும் 
அளபுருக்கயள 
கபாறுத்து 
அயமைாது. 
அ்தனால, impure 
கெைறகூறியன 
அந்த 
அளபுருக்கயளக் 
ககாண்டு 
அயைத்்தால 
கவவநவ்றான 
திருப்பி அனுப்பும் 
மதிப்பு கியடக்கும். 

இந்த கெைறகூறு 
அளபுருக்கயள 
மாற்றம் கெய்ைாது.

இந்த கெைறகூறு 
அளபுருக்கயள 
மாற்றம் கெய்யும். 

 இைண்டு நேரம முழு எண்களின் மீப்கபரு 

வகுஎண்யண கண்டுபிடிக்கும் pure 
கெைறகூறியன எடுத்துக்காடடாக காணைாம்.

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

 gcd 13 27
 1
 gcd 20536 7826
 2

 நமநை ககாடுக்கப்படடுள்ள ‘gcd’ என்பது 

கெைறகூறுவின் கபைர ஆகும்.  மாறி ‘b’ ன் மதிப்பு 0 
ஆகும் வயை கெைறகூறு ்தன்யனத் ்தாநன 

அயைத்துக் ககாள்ளும் b மறறும்  (a mod b) 
ஆகிை இைண்டு அளபுருக்கயள gcd 
கெைறகூறுவினுள் ‘a’ மறறும் ‘b’ க்கு அனுப்புவய்த 

நியனவில ககாள்க.

14.3 செயறகூறுரவ பயன்படுத்தி 
குநரோமிநலண்டில் பசநெோந்திகள் என்்ற 
சிககல் தீரத்தல்

 பதிகனான்்றாம் வகுப்பில படித்்த 

குநைாமிகைண்டில பச்நொநதிகள் என்்ற  பகுதியை 
நியனவில கூரக. இைண்டு வயகைான 
பச்நொநதிகள் ெமமான எண்ணாக இருந்தால, 

இந்த இைண்டு வயகயும்  நெரநது மூன்்றாவது 

வயகயின் நி்றத்ய்த மாறறுவ்தறகான நிைல 

கேறிமுய்றயை உருவாக்கவும். முடிவில 

அயனத்தும் ஒநை நி்றத்ய்த  காண்பிக்க நவண்டும். 

ஒவகவாரு வயக பச்நொநதியின் 

எண்ணிக்யகயையும் a,b,c மாறிகளாக எடுத்துக் 

ககாள்நவாம். அ்தனுயடை க்தாடக்க மதிப்பு 

முய்றநை  A, B மறறும் C . a = b என்பது உள்ளீடடு 

பண்பு ஆகும். இ்தன் உள்ளீடடு கவளியீடடுக்கான 

க்தாடரபு  a = b = 0 மறறும் c = A+B+C ஆகும். 

இ்தனுயடை நிைல கேறிமுய்றக்கு 
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monochromatize எனப் கபைரிடைாம். இய்த  

monochromatize (a , b , c) என குறிப்பிடைாம்.

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

-- கவளியீடுகள் : a = b = 0, c = A+B+C

 ஒவகவாரு சுைறசி நியையிலும் 2 
வயகைான ஒநை எண்யணக் ககாண்ட 
பச்நொநதிகள் ெநதித்து மூன்்றாவது வயகக்கு  

அ்தன் வண்ணத்ய்த மாறறும். எடுத்துக்காடடாக,  
A, B, C = 4, 4, 6, எனில ெநதிப்பின் வரியெைானது 

பின்வருமாறு,

iteration a b c

0 4 4 6

1 3 3 8

2 2 2 10

3 1 1 12

4 0 0 14

 ஒவகவாரு ெநதிப்பிலும், a மறறும் b-ன் 

மதிப்பு ஒன்று குய்றகி்றது மறறும் c-ன் மதிப்பு  

2அதிகரிக்கி்றது. இ்தறகான தீரவு சுைறசி 

கேறிமுய்றயில கவளிப்படுத்துகி்றது.

monochromatize (a, b, c)

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

-- கவளியீடுகள் : a = b = 0, c = A+B+C

while a > 0

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

 இந்த கேறிமுய்ற பாய்வுப்படமாக கீநை 

காண்பிக்கப்படடுள்ளது.

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

இப்கபாழுது நிைல கேறிமுய்றயை கெைறகூறுயவப் பைன்படுத்தி எழு்தைாம்.

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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• கேறிமுய்றகள் நிைைாக்க கமாழியின் கூறறுகயளப் பைன்படுத்தி கவளிப்படுத்்தப்படுகின்்றன.

• ஒரு குறிப்பிடட கெையைச் கெய்வ்தறகாக மீண்டும் மீண்டும் பைன்படுத்்தப்படும் குறிமுய்றயின் 
சிறிை பகுதிநை துயண நிைைாக்கமாகும். 

• கெைறகூறு என்பது குறிமுய்றயின் ஒரு அைகு ஆகும். இது கபரும்பாலும் ஒரு கபரிை குறிமுய்ற 
கடடயமப்பில வயைைறுக்கப்படும். 

• கெைறகூ்றானது பை வயக உள்ளீடுகயளக் ககாண்டு கெைலபடடு நியைைான கவளியீடயடத் 
்தருகி்றது.

• வயைைய்றகள் ்தனித்்தன்யமைான க்தாடரிைல க்தாகுதிகயளக் ககாண்ட்தாகும். 

• அளபுருக்கள் என்பது கெைறகூறு வயைைய்றயில உள்ள மாறிகள் ஆகும். கெைலுருபுக்கள் என்பது 
கெைறகூறு வயைைய்றக்கு அனுப்பப்படும் மதிப்புகள் ஆகும்.  

• ்தைவு வயகக்கு குறிப்பு எழுதும் நபாது, கெைறகூறு  வயைைய்றயில () அயடப்புக்குறிகள் 
அவசிைமான்தாகும்.

• ஒரு கபாருள் கெய்ைக்கூடிை கெைலபாடுகளின் க்தாகுப்பு இயடமுகம் ஆகும். இது ேடவடிக்யகயை 
வயைைறுக்கி்றது. ஆனால, உண்யமயில அவறய்ற கெய்ைக்கூடிைது இலயை.

• கெைலபடுத்து்தல என்பது இயடமுகத்தில வயைைறுக்கப்படடுள்ள கடடயளகயள 
நிய்றநவறறுகி்றது. 

• ஒநை மாதிரிைான அந்த அளபுருக்கயள அனுப்பும் நபாது, ெரிைான வியடயைத் ்தரும் கெைறகூறு 
pure கெைறகூறு எனப்படும்.

• கெைறகூறுக்கு அளபுருக்கயள அனுப்பா்த நபாதும், கெைறகூறின் உள்நள உள்ள மாறிைானது 
பக்க வியளவுகயள ஏறபடுத்தும். இந்த வயகச் கெைறகூறு impure கெைறகூறு எனப்படும்.

நிரைவில் சகோள்க

செய்முர்றப் பயிறசி

1.  மூன்று எண்களில சிறிை எண்யண கண்டுபிடிப்ப்தறகான கெைறகூறு வயைையையை ககாண்ட 

கேறிமுய்றயை எழுதுக.

2.  n வயையுள்ள எண்களின் கூடடுத்க்தாயகயைக் கணக்கிடும் ்தறசுைறசி கெைறகூறு வயைைய்றயைக் 

ககாண்ட கேறிமுய்றயை எழுதுக.
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�திப்பீடு

பகுதி-அ  
ெரியோை விரடரய நதரந்சதடுத்து எழுதுக  (1 �திப்சபண்)

1.  ஒரு குறிப்பிடட கெையைச் கெய்வ்தறகாக பைன்படுத்்தப்படும் குறிமுய்றயின் சிறிை பகுதிநை

(அ)  துயண நிைலகள் (ஆ)  நகாப்புகள்

(இ)  Pseudo குறிமுய்ற   (ஈ)  க்தாகுதிகள் 

2. பின்வரும் எந்த அைகு ஒரு கபரிை குறிமுய்ற கடடயமப்பில வயைைறுக்கப்படடுள்ளது?

(அ)  துயண நிைலகள் (ஆ)  கெைறகூறு 

(இ)  நகாப்புகள் (ஈ)  க்தாகுதிகள் 

3. பின்வரும் எது ்தனித்்தன்யமைான க்தாடரிைல க்தாகுதிகயளக் ககாண்ட்தாகும்?

(அ)  துயண நிைலகள் (ஆ)  கெைறகூறு

(இ)  வயைைய்ற (ஈ)  க்தாகுதிகள்

4. கெைறகூறு வயைைய்றயில உள்ள மாறிகள் எவவாறு அயைக்கப்படுகி்றது?

(அ)  துயண நிைலகள் (ஆ)  கெைறகூறு 

(இ)  அளப்புருக்கள்  (ஈ)  கெைலுருபு

5. கெைறகூறு வயைைய்றக்கு அனுப்பப்படும் மதிப்புகள் எவவாறு அயைக்கப்படுகி்றது?

(அ)  கெைலுருபுகள்   (ஆ)  துயண நிைலகள்

(இ)  கெைறகூறு (ஈ)  கெைறகூறு  

6. ்தைவு வயக குறிப்பு எழுதும்நபாது, எது கடடாைமாகி்றது?

(அ)  { }   (ஆ)  ( )   

(இ)  [ ]     (ஈ)  < >

7. பின்வரும் எது ஒரு கபாருள் கெய்ை நவண்டிைய்த தீரமானிக்கி்றது?

(அ)  இைக்க அயமப்பு (ஆ)  நிைல கபைரப்பி

(இ)  இயடமுகம் (ஈ)  க்தாகுப்பான்

8. பின்வரும் எது இயடமுகத்தில வயைைறுக்கப்படட கடடயளகயள நிய்றநவறறுகி்றது?

(அ)  இைக்க அயமப்பு (ஆ)  நிைல கபைரப்பி

(இ)  கெைலபடுத்து்தல   (ஈ)  க்தாகுப்பான்
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9.  ஒநை மாதிரிைான அந்த அளபுருக்கயள கெைறகூறுவிறகு அனுப்பினால ெரிைான வியடயைத் ்தரும் 

கெைறகூறு எவவாறு அயைக்கப்படும்?

(அ)  Impure கெைறகூறு  (ஆ)  Partial கெைறகூறு

(இ)  Dynamic கெைறகூறு  (ஈ)  Pure கெைறகூறு

10.  அளபுருக்கயள அனுப்பும் நபாது பக்க வியளவுகயள ஏறபடுத்தும் கெைறகூறு எவவாறு 

அயைக்கப்படும்?

(அ)  impure கெைறகூறு (ஆ)  Partial கெைறகூறு

(இ)  Dynamic கெைறகூறு (ஈ)  Pure கெைறகூறு

பகுதி-ஆ

அரைத்து விைோககளுககும் விரடயளி (2 �திப்சபண்)

1. துயணநிைல என்்றால என்ன?

2. நிைைாக்க கமாழியைப் கபாறுத்து கெைறகூறுயவ வயைைறுக்கவும்.

3.  X:=(78) இ்தன் மூைம் அறிவது என்ன?

4. இயடமுகத்ய்தயும், கெைலபடுத்து்தயையும் நவறுபடுத்துக.

5. பின்வருவனவறறுள் எது ொ்தாைண கெைறகூறு வயைைய்ற மறறும் எது ்தறசுைறசி கெைறகூறு வயைைய்ற

  i)  let  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

அரைத்து விைோககளுககும் விரடயளி (3 �திப்சபண்)

1.  இயடமுகத்தின் பண்புக்கூறுகள் ைாயவ?

2.  strlen ஏன் pure கெைறகூறு என்று அயைக்கப்படுகி்றது?

3.  impure கெைறகூறுவின் பக்க வியளவுகள் ைாயவ? எடுத்துக்காடடுடன் விளக்குக?

4.  pure மறறும்  impure கெைறகூறய்ற நவறுபடுத்துக.

5.  ஒரு கெைறகூறிக்கு கவளிநை ஒரு மாறியை மாறறினால என்ன வியளவுகள் ஏறபடும்? ஒரு 

எடுத்துக்காடடு ்தருக.
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பகுதி ஈ

அரைத்து விைோககளுககும் விரடயளி (5 �திப்சபண்)

1. கெைலுருபுகள் என்்றால என்ன?  

(அ) ்தைவுவயக இலைா்த அளபுருக்கள்

(ஆ) ்தைவு வயகயுடன் கூடிை அளபுருக்கள் விவரி?

2. பின்வரும் நிைலில 

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

அ) கெைறகூறுவின் கபைர 

ஆ) ்தறசுைறசி கெைறகூறு கூறறு 

இ) அளபுருக்கள் ககாண்ட மாறியின் கபைர 

ஈ) கெைறகூறுயவ ்தறசுைறசிக்கு அயைக்கும் கூறறு 

உ) ்தறசுைறசியை முடிவுக்கு ககாண்டுவரும் கூறறு ஆகிைவறய்ற எழுதுக.

3. pure மறறும்  impure கெைறகூறுயவ எடுத்துக்காடடுடன் விளக்குக.

4. இயடமுகம் மறறும் கெைலபடுத்து்தயை எடுத்துக்காடடுடன் விளக்குக. 

REFERENCES
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

இந்தப் பாடத்்தக் கற்றபின், மாணவரகள் 

கறறுக்்காள்வது,

• அருவமாக்க ்தரவு கடட்மப்்ப புரிநது 

்காள்ளு்தல்.

• அருவமாக்க  ்தரவு வ்க

• கான்கீரிட மறறும் அருவமாக்கம்  ்தரவு வ்க 

்ெயல்படுத்தலில் உள்்ள வவறறு்மகள்.

• இ்ண (Pairs)-ன் பயன்பாடு

• கடடுருவில் ்தரவு அருவமாக்கம்.

தரவு அருவமோககம் அறிமுகம்2.1

 ்தரவு அருவமாக்கம் கணினி அறிவியலில் 

ெக்தி வாயந்த கருததுருவாகும். இது நிரலரக்்ள, 

நிரல் குறியீட்ட ஒரு ்பாரு்ளாக கரு்த வழிச் 

்ெயகி்றது. உ்தாரணமாக வாகனம், ்பன்சில் 

மக்கள் வபான்்றவற்்ற வபால் நிர்லயும் ஒரு 

்பாரு்ளாகக் கரு்தலாம்.  நிரலரகள் நிரல் எவவாறு 

்ெயல்படுத்தப்படுகின்்றது என்ப்்தப் பறறி 

கவ்லப்பட வவண்டிய அவசியம் இல்்ல, இது 

அவரகள் அப்்பாருள் என்ன ்ெயகின்்றது என்று 

அறிநதிருந்தால் வபாதும்.

 குறிப்பாக பல நிரலரகள் ஈடுபடும் 

்ெயல்திடடத்்த (Project) ்ெயல்படுததும் வபாது 

இது முக்கியமான்தாகும். இங்கு ்ெயல் திடடம் 

என்பது நிரலாக்கத்்த குறிக்கி்றது. ்தரவு 

அருவமாக்கததில் குழு உறுப்பினரகள், 

குறிமு்்ற்ய புரிநது ்காள்்ள ஒவ்வாரு வரியாக 

வாசிக்க வ்த்வயில்்ல, அவரகள் அது ஒரு 

பணியி்ன ்ெயகி்றது என்று கருதி ்காண்டால் 

வபாதும்.

I போடம் 2

தரவு அருவமோககம் 

 அருவமாக்கம் நிரலுக்கு 

கூறுநி்ல்ம்ய வழங்குகி்றது. (ஒரு நிரல் பல 

்்தாகுதிக்ளாக பிரிக்கப்படுவது கூறு 

நி்லயாகும்) இனக்குழுக்கள் வபான்்ற்வ 

அருவமாக்க ்தரவு வ்கயின் (“Abstract Data 
Types,”(ADT)) உருவ்மப்பாகும்.

தரவு அருவமோககின் வகககள்2.2

 அருவமாக்க ்தரவு வ்க (Abstract Data 
type (ADT)) என்பது ்பாருள்களுக்கான வ்க 
(அல்லது இனக்குழு) ஆகும், இ்தன் ்ெயல் 

மதிப்பின் ்்தாகுப்பு மறறும் ்ெயல்பாடுகளின் 

்்தாகுப்பால் வ்ரயறுக்கப்படுகி்றது.

 ADT யின் வ்ரயறுப்பு என்ன வ்கயான 

்ெயல்பாடுகள் ்ெயயப்பட வவண்டும் என்று 

குறிப்பிடுகின்்றது, அ்வ எப்படி ்ெயல்பட 

வவண்டும் என்று குறிப்பிடப்படுவதில்்ல. இ்வ 

்தரவுகள் நி்னவகததில் எவவாறு 

வெமிக்கப்படுகின்்றது என்வ்றா அல்லது எந்த 

்ெறிமு்்றகள் ்ெயயப்பட வவண்டும் என்்ற 

வழிமு்்றவயா குறிப்பிடப்படுவதில்்ல. சுயமாக 

இ்வ ்ெயல்படுத்தப்படுவதில்்ல எனவவ, இ்்த 

அருவமாக்கம் என்று அ்ழக்கிவ்றாம். 

விவரங்க்்ள ம்்றதது அவசியமானவற்்ற 

மடடும் வழங்கும் ்ெயல்மு்்ற்ய அருவமாக்கம் 

என்கிவ்றாம்.

 இவவ்க வ்ரய்்றகள், ADTs எவவாறு 

உருவ்மக்கப்படுகின்்றன என்வ்றா அல்லது 

எவவாறு ்ெயல்பாடுகள் ்கயா்ளப்படுகி்றவ்தா 

என்று குறிப்பிடப்படுவதில்்ல என்ப்்த நீங்கள் 

காணலாம்.  ADT ்ய பல்வவறு வ்கயில் 

்ெயல்படுத்தலாம், உ்தாரணமாக List ADT 
ஒற்்ற இ்ணக்கப்படட படடியல் அல்லது 

இரட்ட இ்ணக்கப்படட படடியல் ்காண்டு 

அலகு
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12 13 தரவு அருவமாக்கம்

்ெயல்படுத்தப்படலாம். இதுவபான்வ்ற அடுக்கு 

(Stack) ADT மறறும் வரி்ெ ADT, List 
பயன்படுததி  ்ெயல்படுத்தப்படலாம்.

 ்தரவு அருவமாக்கம்  ொம் இந்த உல்க 

பறறி நி்னப்ப்்த பிரிதிப்பலிக்கி்றது. 

உ்தாரணமாக, ஒருவர மகிழுந்்த ஓடடி 

்ெல்வ்தறகு, அ்தன் ்பாறி இயநதிரம் எவவாறு 

கடட்மக்கப்படடது என்வ்றா டயரகள் 

எவவ்கயான ்பாருடகள் ்காண்டு 

்தயாரிக்கப்படடுள்்ளது என்வ்றா ்்தரிநது 

்வததிறுக்க வவண்டியதில்்ல மகிழுநது 

எவவாறு இயக்கப்பட வவண்டும் என்்ற பயிறசி 

இருந்தால் வபாதும், ்தரவு அருவமாக்கி்ன 

்ெயல்படுத்த, ஆக்கிகள் (Constructor) மறறும் 

்ெலக்டர (Selectors) என்்ற இரண்டு 

்ெயறகூறுகள் உருவாக்கப்பட வவண்டும்.

ஆககிகள் மறறும் செலகடரகள்
(constructors and selectors)

2.3

 ஆக்கி ்ெயறகூறுகள் அருவமாக்கம் 

்தரவு வ்க்ய கடட்மக்க பயன்படுகி்றது. 

்ெலக்டர ்ெயறகூறுகள் ்தகவல்க்்ள ்தரவு 

வ்கயிலிருநது ்பறுவ்தறகு பயன்படுகி்றது.

 எடுததுக்காடடாக, city என்று ஒரு   

அருவமாக்க ்தரவு வ்க உள்்ளது என ்வததுக் 

்காள். City என்்ற ்பாருள் ெகரததின் ்பயர, 

அடெவர்க மறறும் தீரக்கவர்க பறறிய 

்தகவல்க்்ள வெமிததிருக்கும் city என்்ற 
்பாரு்்ள உருவாக்க பின்வரும் ்ெயறகூறறி்ன 

பயன்படுத்தலாம்.

 city = makecity (name, lat, lon)

 city ்பாருளின் ்தகவல்க்்ள ்பறுவ்தறகு 

பின்வரும் ்ெயறகூறுக்்ள பயன்படுத்தலாம்.

• getname(city)

• getlat(city)

• getlon(city)

 பின்வரும் வபாலி குறிமு்்ற, இரு 

ெகரங்களுக்கு இ்டவயயான ்்தா்லதுரத்்த 

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 

 வமவல காணும் குறிமு்்றயில், 

distance(),getlat() மறறும் getlon() ஆகிய்வ 

்ெயறகூறுகள் ஆகும். lt என்பது அடெ வர்ெ 

மறறும் lg என்பது தீரக்கவர்கயும் குறிக்கி்றது. 

longitude. := என்ப்்த “assigned as” அல்லது   

“becomes” என்று வாசிக்க வவண்டும்.

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

 இ்த்ன lt1 என்பது getlat(city1)ன் 

மதிப்பாகி்றது மறறும் lg1 என்பது  getlont(city1) 
ன் மதிப்பாகி்றது. என்று வாசிக்க வவண்டும்.

 இந்த ்ெயறகூறுகள் எவவாறு 

்ெயல்படுத்தப்படுகி்றது என்ப்்த ்்தரிநது 

்காள்்ள வவண்டியதில்்ல. இ்்த வவறு ஒருவர 

ெமக்காக வ்ரயறுததுள்்ளார என்று கருதிக் 

்காள்்ள வவண்டும். பயனர ்ெயறகூறுகள் எப்படி 

்ெயல்படுத்தப்படுகின்்றது என்பது ்்தரிநது 

்வததிருக்க வவண்டியதில்்ல எனினும் வவறு 

ஒருவரால் இச்்ெயறகூறுகள் 

வ்ரயறுக்கப்படடிருக்க  வவண்டும்.

 வமவல காணும் குறிமு்்றயில், ஆக்கி 

மறறும் ்ெலக்டரக்்ள அ்டயா்ளம் காண்வபாம். 

கண்்ஸடரக்டர்ஸ ்ெயறகூறுகள் அருவமாக்க 

்தரவு வ்க்ய கடட்மக்கப் பயன்படுகி்றது 

என்ப்்த ொம் அறிவவாம். வமவல காணும் வபாலிக் 

குறிமு்்றயில், cityயின் ்பாரு்்ள உருவாக்கும் 

்ெயறகூறு, ஆக்கி ஆகும்.

 city = makecity(name, lat, lon)

 இங்கு makecity(name, lat, lon) என்்ற 

ஆக்கி city  எனும் ்பாரு்்ள உருவாக்குகி்றது.
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14 1512 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

(name, lat, lon)

make city ( )

city

lonlat

மதிப்பு அ்ளபுருவாக அனுப்பப்படுகி்றது

Fig 1  constructor

 ்ெலக்டார ்ெயறகூறுகள் ்தகவல்க்்ள ்தரவு வ்கயிலிருநது ்பறுவ்தறகு பயன்படுகி்றது. வமவல 

காணும் குறிமு்்றயில்,

• getname(city)

• getlat(city)

• getlon(city)

 என்ப்வ city எனும் ்பாருளிலிருநது ்தகவல்க்்ள ்பறறுத ்தரும் ்ெலக்டர ்ெயறகூறுக்ளாகும்.

getname ( ) getlat ( ) getlon ( )

city மதிப்பு அ்ளபுருவாக 
அனுப்பப்படுகி்றது

city மதிப்பு அ்ளபுருவாக 
அனுப்பப்படுகி்றது

city மதிப்பு அ்ளபுருவாக 
அனுப்பப்படுகி்றது

படம்  2 ்ெலக்டாரகள்

 ஆக்கி மறறும் ்ெலக்டரக்்ள அ்டயா்ளம் காணும் வமலும் ஒரு எடுததுக்காட்டக் காணலாம். 

--என்்ற குறியீட்ட குறிப்பு்ரக்ளாக என (Comments) என வாசிக்கவும்.

- - 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 அருவமாக்கம் என்பது 
அருவமாக்க ்தரவு இனம் (Abstract Data Type 
(ADT)), அறிவிக்கப்பயன்படுகி்றது. இது 
ஆக்கி மறறும் ்ெலக்டாரஸின் ்்தாகுப்பாகும். 
ஆக்கிகள், பல்வவறு ்தகவல் துணுக்குக்்ள 
்காண்டு ்பாருள் உருவாக்கும், ்ெலக்டார்ஸ 
ஒவ்வாரு சிறு ்தகவல்க்்ள ்பாருளிலிருநது 
்ப்ற உ்தவுகி்றது. 

குறிப்பு

விகிதமுறு எணககைக 
சகோணடு அருவமோகக தரவு 

வகககை உருவகமப்பு செயதல் 

2.4

 ்தரவு அருவமாக்கததின் அடிப்ப்ட 

வொக்கம், நிரலி்ன அருவமாக்க ்தரவில் 

இயக்கும்படி கடட்மப்ப்தாகும். அ்தாவது, நிரலில் 

்தரவுக்்ள பயன்படுததிக் ்காள்ளும் வபாது 

அ்்தப்பறறி சில ஊகங்க்்ள ்ெயது ்காள்்ள 

வாயப்புள்்ளது. அ்்த வவ்்ளயில் காண்கீரிட ்தரவு 

உருவ்மக்கும் வபாது நிரலின் ்தனிப்பகுதியாக 

வ்ரய்ர ்ெயய வவண்டும்.

 கான்கீரிட ்தரவு உருவ்மப்பில், 
அ்னதது ்ெயறகூறுகளின் வ்ரய்்றயும் 
்்தரிநதிருக்க வவண்டும். 

குறிப்பு

 அ்னதது நிரல்களும் இரு பகுதிக்்ள 

்காண்டிருக்கும். அருவமாக்க ்தரவின் மீது 

்ெயல்படும் பகுதி மறறும்  அருவமாக்க ்தரவு 

வ்க்ய ்ெயல்படுததும் சில ்ெயறகூறுகளின் 

்்தாகுப்்ப ்காண்டு கான்கீரிட உருவ்மப்்ப 

வ்ரயறுக்கும் பகுதி என இரு பிரிவுக்்ள 

்காண்டிருக்கும். இந்த நுடபத்்த புரிநது 

்காள்வ்தறகு, விகி்த முறு எண்க்்ள ்கயாளும் 

சில ்ெயறகூறுகளுடன் வடிவ்மக்கப்படட 

எடுததுக்காட்ட காணலாம்.

எடுத்துககோட்டு:

 விகி்தமுறு எண்கள் முழு எண்களின் 

விகி்தமாகும். அ்வ ்மய எண்களின் முக்கிய 

து்ண வரக்கமாக அ்மகி்றது. 8/3 அல்லது 
19/23 வபான்்ற விகி்த முறு எண்க்்ள பின்வருமாறு 

எழு்தலாம்.

< ்்தாகுதி >/< பகுதி >

 ்்தாகுதி மறறும் பகுதி ஆகிய இரண்டும் 

முழு எண்ணின் இடம் மதிப்புக்ளாகும். இந்த 

இரண்டு பகுதிகளும் விகி்தமுறு எண்க்்ள 

ெரியாக கனிப்ப்தறகு பயன்படுகி்றது. முழு 

எண்க்்ள வகுக்கும் வபாது முழு எண்ணின் 

துல்லியம் இழநது வ்தாராயமான மி்த்வ எண் 

கி்டக்கி்றது.

 8/3 =2.6666666666666665

 எனினும், ெரியான மு்்றயில் விகி்த முறு 

எண்க்்ள குறிப்ப்தறகு ்்தாகுதி, பகுதி ஆகிய 

இரண்்டயும் இ்ணநது ்காடுக்க வவண்டும்.

 ்ெயறகூறு கருததுக்க்்ளக் ்காண்டு, 

நிரலின் சில பகுதிக்்ள ்ெயல்படுததுவ்தறகு 

முன்ன்தாக ொம் ஒரு நிரலின் ்ெயல்தி்ற்ன 

வமம்படுததிக் ் காள்்ள முடியும். ொம், ஒரு விகி்தமுறு 

என்்ண, ்்தாகுதி மறறும் பகுதி ்காண்டு 

அ்மக்க முடியும் என்்ற கருதிக்்காள்வவாம். 

அவ்த வபான்று, ்காடுக்கப்படட விகி்தமுறு 

எண்ணிறகு ொம் ்்தாகுதி மறறும் பகுதி்ய 

வ்தரந்்தடுக்க முடியும். வமலும் கண்்ஸடரக்டர 

மறறும் ்ெலக்டர்ஸ ்காண்டும் நி்்றவவற்றலாம்.

 இதில் வி்ஸபுல் திங்கிங் என்்ற ெக்தி 

வாயந்த ்ெயல் யுக்தி்ய பயன்படுததி நிரல் 

வடிவ்மக்கப்படுகின்்றது. ொம் இதுவ்ர, ஒரு 

விகி்தமுறு எண் எவவாறு அ்மக்க வவண்டும் 

என்வ்றா அல்லது ஒரு கண்்ஸடரக்டர மறறும் 

்ெலக்டர எவவாறு ்ெயல்படுத்தப்படுகின்்றது 

என்று ொம் பாரக்கவில்்ல.

 வி்ஸபுல் திங்கிங் என்பது ய்தாரத்தத 
திறகு பதிலாக ெம்பிக்்கயின் அடிப்ப்டயில் 
விருப்ப்தறகு ஏறப முடி்வடுப்ப்தாகும்.

குறிப்பு
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- - 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

எடுத்துககோட்டு:-  விகிதமுறு எணணின்  ADT 

 இப்்பாழுது, விகி்தமுறு எண்களின் 

்ெயல்பாடுகள் ்ெலக்டார ்ெயறகூறுகள் நியூமர 

மறறும் மீனாம் ்காண்டும் மறறும் கண்்ஸடரக்டர 

்ெயறகூறு வரஸனல் ்காண்டும் 

வ்ரயறுக்கப்படுகி்றது. ஆனால் 

இச்்ெயறகூறுகள் வ்ரயறுக்கப்படவில்்ல. 

ெமது வ்த்வ என்ன்வன்்றால், ்்தாகுதி மறறும் 

பகுதி்ய இ்ணதது கூடடு மதிப்்ப உருவாக்கும் 

வழிமு்்றயாகும்.

 வமவல காணும் கண்்ஸடரக்டர்ஸ மறறும் 

்ெலக்டர்ஸ ்காண்டு விகி்தமுறு எண்க்்ள 

உருவ்மக்கும் வபாலிக் குறிமு்்ற

x,y:=8,3

rational(x,y)

   numer(x)/denum(y)

 - - output :  2.6666666666666665

Lists,Tuples2.5

 ்தரவு அருவமாக்கி்ன ்ஸதிரமுடன் 

்ெயல்படுத்த, ்ப்தான் வபான்்ற ்மாழிகள் வபர்ஸ 

எனும் கூடடு அ்மப்்ப வழங்குகி்றது. இ்வ 

லி்ஸட மறறும் டூபுல்்ஸ  ஆகியவற்றால் 

உருவாக்கப்படுகி்றது. வபர்ஸ்ெ, லி்ஸட ்காண்டு 

எளி்தாக ்ெயல்படுத்தலாம். 

2.5.1 List

 List  அ்மப்பு வகா்வக்்ள ெதுர 

அ்டப்புக்குறிக்குள் காறபுள்ளியில் 

பிரிக்கப்படடிருக்கும். இவவகா்வக்்ள List 
literal என்று அ்ழக்கப்படுகி்றது. List பல 

மதிப்புக்்ள வெமிக்கும் இம்மதிப்புகள் 

எவவ்கயாகவும் இருக்கலாம் அல்லது மற்்றாரு 

லி்ஸடாகவும் இருக்கலாம்.

 எடுததுக்காடடு List is [10, 20].

 list-ன் உறுப்புக்்ள இரு வழியில் 

அணுகலாம். மு்தல் வழி, அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் 

பன்மடங்கு மதிப்பிருத்தல். இம்மு்்றயில், list-ன் 

உறுப்புகள் பிரிக்கப்படடு, அ்னதது உறுப்புகளும் 

வவறு ்பயரகளுடன் இ்ணக்கப்படுகி்றது.

 lst := [10, 20]

 x, y := lst

 வமவல காணும் எடுததுக்காடடில், xயின் 

மதிப்பு 10 என்றும், Y யின் மதிப்பு 20 என 

மதிப்பிருத்தப்படும்.

 இரண்டாம் மு்்றயில் லி்ஸடின் உறுப்புகள், 

உறுப்புகள் வ்தரவு மூலம் அணுகப்படுகி்றது. 

்ெயறகுறிகள் ெதுர அ்டப்புக்குறிக்குள் 

்காடுக்கப்படடிருக்கும். லி்ஸட லிடடரல்்ஸ வபால் 

அல்லாது வகா்வயில் ஒரு ெதுர 

அ்டப்புக்குறி்ய ்்தாடரநது வரும் மற்்றாரு 

ெதுர அ்டப்புக்குறி லி்ஸடின் மதிப்புக்ளாக 

எடுததுக்்காள்்ளப்படுவதில்்ல. மற்றாக முந்தய 

வகா்வயின் உறுப்்ப மதிப்பாக வ்தரவு ்ெயயும்.

 lst[0]

 10

 lst[1]

 20

 வமவல காணும் எடுததுக்காடடி்ன 

கணி்த மு்்றயில் set வபான்று அ்மக்கலாம்.
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lst[(0, 10), (1, 20)] - where

(0, 10) (1, 20)

Index position value Index position value

 இரு மதிப்புக்்ள ஒன்்றாக இ்ணக்கும் 

மு்்ற்ய Pairs என்று அ்ழக்கிவ்றாம். List 

அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் மு்்றயாகும். 

எனவவ, List, Pairs என்று அ்ழக்கப்படுகி்றது.

2.5.1.1   List சகோணடு விகிதமுறு எணககை 
உருவகமப்பு.
 வபாலிக் குறிமு்்றயில், ்்தாகுதி, பகுதி 

ஆகிய இரு முழு எண்களின் Pairs ்காண்டு 

விகி்தமுறு எண்க்்ள உருவ்மக்கலாம்.

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

2.5.2 Tuple

 Pairs என்பது இரு ்தரவு பகுதிக்்ள 

வெமிக்கும் கல்வ ்தரவு என்ப்்த நி்னவில் 

்காள்்ள வவண்டும். இதுவ்ர  இருவவறு 

மு்்றகளில் pairs ்தரவு வ்க உருவ்மப்்ப 

பாரதவ்தாம். மு்தல் வழி, List ்காண்டு 

உருவ்மத்தல் மறறும் இரண்டாம் வழி pairs 
்காண்டு வடிவ்மத்தல் ஆகும்.

 tuple என்பது அ்டப்புக்குறிக்குள் 

்காடுக்கப்படடுள்்ள ்்தாடர மதிப்புக்்ள 

காறபுள்ளியில் பிரிக்கப்படடிருக்கும். tuple என்பது 

List வபான்்ற்தாகும். இ்வ இரண்டிறகும் உள்்ள 

வவறுபாடு என்ன்வன்்றால் tuple-ல் 

்காடுக்கப்படட உறுப்புக்்ள மாற்ற முடியாது, 

ஆனால் List-ல் இடம்்பறறுள்்ள உறுப்புக்்ள 

மாற்றலாம்.

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

2.5.2.1 Tuple-கெ Pair உருவகமத்தல்

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

 ெதுர அ்டப்புக்குறி குறியீடு, வபரஸில் 

வெமிக்கப்படடுள்்ள ்தரவுக்்ள அணுகுவ்தறகு 

பயன்படுததுகி்றது என்ப்்த கவனிக்கவும். 

்தரவுகள் பூஜயம் சுடடு வரி்ெப்படடுள்்ள்தால், 

மு்தல் உறுப்பு  nums[0] என்றும் இரண்டாம் உறுப்பு  
nums[1] என்று அணுகப்படும்.

ஸடரகெரலில் தரவு 
அருவமோககம்

2.6

 List ்தரவு அருவமாக்கம் மூலம் நி்னவக 

்ெல்கள் ்்தாகுப்பிறகு ்பயரிட உ்தவுகின்்றது 

என்ப்்த ொம் முன்ன்தாக அறிநதுள்வ்ளாம். 

உ்தாரணமாக மா்ஸடர ்மண்ட வி்்ளயாடடில், 

ஆடடக்காரரகள் யூகிக்கும் ொன்கு நிரங்களின் 

படடிய்ல கண்காணிக்க வவண்டும். ொன்கு 

்வவவவறு மாறிகளுக்கு (color1, color2, color3, 
மறறும் color4) மாற்றாக  ‘Predict’, என்்ற ஒற்்ற 

மாறி்ய பயன்படுத்தலாம்.

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

 List பல விருப்பப்படி ்பாருளின் பல்வவறு 

பகுதிக்்ள ்பயரிட அனுமதிப்பதில்்ல. Predict  
மு்்றயில் நீங்கள் பகுதிக்்ள ்பயரிட 

வ்த்வயில்்ல. அடடவ்ண்யக் ்காண்டு 

ஒவ்வாரு நிரததி்னயும் ்ப்றலாம்.

 ஆனால் மிகவும் சிக்கலான விஷயததில் 

ஒரு ெபர எடுததுக்்காண்டால், அதில் பல உருப்படி 

்பாருளில், அ்னதது உருப்புகளும் 

்பயரிடப்படடிருக்கும். மு்தல் ்பயர, க்டசி ்பயர, 

அ்டயா்ளம், மின்னஞெல் ஒரு ெப்ர லி்ஸட 

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

 ஆனால் இது வபான்்ற குறியீடு ஒவ்வாரு உருப்படியும் எ்்த குறிக்கின்்றது என்று ்வளிப்ப்டயாக 

குறிப்பதில்்ல.

 இச்சிக்க்ல  list பயன்படுததுவ்தறகு மாற்றாக structure அ்மப்்ப (OOP ்மாழியில் இது 

இனக்குழு அ்மப்பு என்று அ்ழக்கப்படுகி்றது)  ் காண்டு பல உருப்படி ் பாருளில் அ்னதது உருப்புகளும் 

்பயரிடப்படும் (்பயர ்காடுக்கப்படடு பின்வரம் வபாலிக்குறிமு்்ற்ய காணவும்:

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

Person எனும் புதிய ்தரவு வ்க்ய படவடிவில் உருவ்மக்கலாம்.

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

பின்வருபவனவற்்ற   main() ்காண்டிருக்கும்   

 p1:=Person()  ்பாருள் உருவாக்கும் கூறறு.

firstName := " Padmashri " --  firstName எனும் புலததிறகு Padmashri  என 

மதிப்பிருத்தப்படுகி்றது.

lastName :="Baskar" lastName எனும் புலததிறகு  Baskar என மதிப்பிருத்தப்படுகி்றது. 

 id :="994-222-1234"  id எனும் புலததிறகு 994-222-1234 என மதிப்பிருத்தப்படுகி்றது.

email="compsci@gmail.com" email எனும் புலததிறகு compsci@gmail.com என 

மதிப்பிருத்தப்படுகி்றது.

- - output of firstName  : Padmashri
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 இனக்குழு கடட்மப்பு ஒரு ெப்ர குறிக்கும் பல பகுதி ்பாருளுக்கு வடிவம் வ்ரயறுக்கி்றது. இந்த  

வ்ரயறுப்பு புதிய ்தரவு வ்க்ய வெரக்கி்றது. இதில் ெபர என்பது வ்கயாகும். ஒரு மு்்ற வ்ரயறுத்தலின், 

ொம் புதிய மாறிக்்ள உருவாக்கலாம். இந்த எடுததுக்காடடில்  Person என்பது இனக்குழு அல்லது 

வ்கயாகும. p1 என்பது ்தனிப்படட குக்கீ குறிக்கின்்றது. குக்கீ கடடர ்காண்டு பல குக்கீக்்ள 

்தயாரிக்கலாம். அதுவபான்று இவஇனக்குழு்வக் ்காண்டு பல ்பாருள்க்்ள உருவாக்கலாம். 

 இதுவ்ர, இனக்குழு ்்தாடரபு்டய ்தரவுக்்ளக் ்காண்டு ்தரவு அருவமாக்கத்்த எவவாறு 

வ்ரயறுக்கி்றது என்று பாரதவ்தாம். ஓர இனக்குழு என்பது ்தரவுக்்ள மடடுமில்லாது ்ெயறகூறறி்னயும் 

்தன்னுடன் ்காண்டிருக்கும். இவவ்க ்ெயறகூறுகள், இனக்குழுவிறகு கீழபடந்த்வ, ஏ்னனில் இ்வ 

இனக்குழுவின் ்தரவுக்்ள ்வதது ்ெயல்படுகி்றது. எடுததுக்காடடு Person ்பாருளின் ்தரவுக்்ள மாற்றம் 

்ெய்தல் அல்லது ஆயவு ்ெய்தல் எனவவ, இனக்குழு என்பது ்தரவு மறறும் அத்தரவின் மீது ்ெயலாறறும் 

்ெயறகூறுக்்ள ்காண்ட ்்தாகுப்பாகும். முன்ன்தாக பாரத்த எடுததுக்காடடு மறறும் வி்ளக்கததின் மூலம் 

அருவமாக்கம் என்பது சிக்கலான ்தரவுக்்ள எளிய மு்்றயில் ் கயா்ள உ்தவுகின்்றது என்ப்்த 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 ்பாருளின் இயக்கம் அருவமாக்கம் ்தரவு வ்கயின்  (ADT) அல்லது இனக்குழு ்்தாடர 
மதிப்பு மறறும் ்்தாடர ்ெயல்பாடுகள் மூலம் வ்ரயறுக்கப்படுகி்றது. 

• ADT வ்ரய்்ற, எத்த்கய ்ெயல்பாடுகள் ்ெயப்பட வவண்டும் என்ப்்த குறிக்கும், ஆனால் 
இச்்ெயல்பாடுகள் எவவாறு ்ெயல்படுத்தப்படும் என்று குறிப்பிடப்படுவதில்்ல.

• ADT  ்தரவுகள் நி்னவகததில் எவவாறு வெமிக்கப்படுகி்றது என்வ்றா ்ெயல்பாடுக்்ள 
நி்்றவவறறும் வழிமு்்றக்்ள குறிப்பிடுவதில்்ல.

• கண்்ஸடரக்டர ்ெயறகூறுகள் அருவமாக்கம் ்தரவு வ்க்ய உருவாக்குகின்்றது. 

• ்ெலக்டர்ஸ ்ெயறகூறுகள் ்தரவு வ்கயிலிருநது ்தகவல்க்்ள மீட்டடுக்க பயன்படுகி்றது. 

• கான்கீரிட ்தரவு வ்க (CDT's) அல்லது ்ஸடக்ெர்ஸ எளிய கருததி்ன ்ெயல்படுத்த உ்தவுகி்றது. 

• அருவமாக்கம் ்தரவு வ்க  (ADT's) ஒரு கருதது எவவாறு ்ெயல்படுத்தப்படுகின்்றது என்ப்்த 
்தவிரதது, அக்கருதது பறறிய உயர நி்ல பார்வ (மறறும் பயன்பாடு) வழங்குகி்றது.

• காண்கீரிட ்தரவு வ்கயின் உருவ்மப்பு அறியப்படடது, ஆனால் அருவமாக்கம் ்தரவு வ்கயின் 
உருவ்மப்பு அறியப்படாது.

• Pairs எனும் கல்வ அ்மப்பு, List அல்லது Tuples ்காண்டு உருவாக்கப்படுகி்றது. 

• List  வகா்வ, ெதுர அ்டப்புக்குறிக்குள் காறபுள்ளியால் பிரிக்கப்படடு உருவ்மக்கப்படும். 

• List-ல் உள்்ள உருப்புக்்ள இருவழியில் அணுகலாம். மு்தல் வழிமு்்ற, பல்வவறு மதிப்பிருத்தல் 
மு்்ற மறறும் இரண்டாம் வழிமு்்ற உறுப்பு வ்தரந்்தடுப்பு ்ெயறகூறி ஆகும். 

• இரு மதிப்புக்்ள ஒன்்றாக பி்ணப்பது வபர்ஸ என்று கரு்தப்படுகி்றது.

• பல் உருப்பு ்பாருளின் பல்வவறு பகுதிக்்ள ்பயரிட List  அனுமதிப்பதில்்ல.

நிகைவில் சகோள்க
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மதிப்பீடு

பகுதி-அ  

ெரிைோை விகடகை நதர்நசதடுத்து எழுதுக (1 மதிப்சபண)

1. பின்வரும் எந்த ்ெயறகூறு அருவமாக்கம் ்தரவு வ்க்ய உருவ்மக்கப் பயன்படுகி்றது ?

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

2. பின்வரும் எந்த ்ெயறகூறு ்தரவு வ்கயில் இருநது ்தகவல்க்்ள மீட்டடுக்கும்?

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

3. வரி்ெப்படுத்தப்படட உருப்புக்்ள மாற்றக்கூடிய ்தரவு கடட்மப்பு 

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

4. மாற்ற ்ெயய முடியா்த ்பாருளின் ்்தாடர வரி்ெ

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

5. உருவ்மப்பு அறியப்படட ்தரவு வ்க எவவாறு அ்ழக்கப்படுகி்றது.

(அ) Built in datatype (ஆ) Derived datatype

(இ) Concrete datatype (ஈ) Abstract datatype

6. உருவ்மப்பு அறியப்படா்த ்தரவு வ்க எவவாறு அ்ழக்கப்படுகி்றது

(அ) Built in datatype (ஆ) Derived datatype

(இ) Concrete datatype (ஈ) Abstract datatype

7. பின்வருவனவறறில் எது கல்வ அ்மப்பு?

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

8. இரு மதிப்புக்்ள ஒன்்றாக பி்ணப்பு எந்த வ்க கரு்தப்படுகி்றது.

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

9. பின்வருவனவறறில் எது பல் உருப்பு ்பாருளின் பல்வவறு பகுதிக்்ள ்பயரிட அனுமதிக்கி்றது?

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

10. பின்வருவனவறறில் எது வகா்வக்்ள ெதுர அ்டப்புக்குறிக்குள் ்வதது உருவ்மகி்றது ?

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

பகுதி-ஆ

அகைத்து விைோககளுககும் விகடைளி (2 மதிப்சபண)

1. ்தரவு அருவமாக்கம் வ்க என்்றால் என்ன?

2. ஆக்கிகள் மறறும் ்ெலக்டரகள்  வவறுபாடு ்தருக.
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3. Pair என்்றால் என்ன? எடுததுக்காடடு ்தருக..

4. List என்்றால் என்ன? எடுததுக்காடடு ்தருக

5. Tuple என்்றால் என்ன? எடுததுக்காடடு ்தருக.

பகுதி-இ

அகைத்து விைோககளுககும் விகடைளி (3 மதிப்சபண)

1. கான்கிரிட ்தரவு வ்க மறறும் அருவமாக்கம் ்தரவு வ்க வவறுபடுததுக.

2. நிரல் வடிவ்மப்பில் பின்பற்றப்படும் யுக்தி எது? யுக்தி்ய வ்ரயறுக்க.

3. பின்வருவனவறறில் எது  constructors and selectors என்று அ்டயா்ளம் 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 உருப்புக்்ள அணுகும் பல்வவறு வழிமு்்றகள் யா்வ? எடுததுக்காடடு ்தருக. 

5. பின்வருவனவறறில் எது  List, Tuple மறறும் இனக்குழு (class) என அ்டயா்ளம் காண்க.

(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

அகைத்து விைோககளுககும் விகடைளி (5 மதிப்சபண)

1. ்தரவு அருவமாக்கம் எவவாறு ்ெயல்படுததுவாய? எடுததுக்காடடுடன் வி்ளக்குக.

2. List என்்றால் என்ன? ஏன் List, Pairs என்று அ்ழக்கப்படுகி்றது. எடுததுக்காடடுடன் விவரி.

3. பல் உருப்பு ்பாரு்்ள எவவாறு அணுகுவாய எடுததுக்காடடுடன் 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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கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் மாணவரகள் 

அறிநதுக் ககாள்வது,

• வயைகைலயலையை பறறி புரிநது ககாள்்ளல

• LEGB விதியை நயடமுய்றப்படுத்து்தல

• க்தாகுதிகள் (Modules) பறறி புரிநது 

ககாள்்ளல

• நிைலைாக்க கமாழியில அணுகு்தலின் 

கட்டுப்பாட்யட கெைலைாக்கம் பறறிஅறி்தல.

அறிமுகம்3.1

 வயைகைலயலை என்பது மாறிகள், 
அ்ளபுருக்கள் மறறும் கெைறகூறுகளின் 
அணுகிைலயப நிைலின் ஒரு பகுதியில இருநது 
மறக்றாரு பகுதிக்கு குறிப்ப்தாகும்.  அ்தாவது, 
நிைலின் எந்தப் பகுதியை அணுக அலலைது 
பைன்படுத்்த முடியும் என்பய்தக் குறிக்கி்றது.  
கபாதுவாக, நிைலில வயைைறுக்கப்பட்ட ஒவகவாரு 
மாறியும் முழு்த்ளாவிை வயைகைலயலையைக் 
ககாண்டுள்்ளன.  ஒரு முய்ற வயைைறுக்கப்பட்டால, 
நிைலின் ஒவவாரு பகுதியும் அந்த மாறியை அணுக 
முடியும்.  ஆனால, ஒரை ஒரு வயைைய்றக்குள் 
மாறிகளின் வயைகைலயலை உட்படுத்துவது சி்றந்த 
வழிமுய்ற ஆகும்.  இதில எதிரபாைா்த வி்தமாக 
கெைறகூறுக்கு உள்ர்ள உள்்ள மாறிகளில ஏறபடும் 
மாற்றஙகள் கெைறகூறுவுக்கு கவளிரை எந்த 
மாற்றத்ய்தயும் ஏறபடுத்்தாது.

மோறியின் வரையெலரலை3.2

 நிைலைாக்க கமாழியில உள்்ள மாறிகளின் 

வயைகைலயலையை அறிநது ககாள்வ்தறகு 

மாறிய்ளப் பறறி க்தரிநது ககாள்ளு்தல அவசிைம்.  

முக்கிைமாக, இயவகள் நியனவகத்தில உள்்ள 

I
போடம் 3

வரையெலரலை

ஒரு கபாருளின் முகவரிைாகும்.  (குறிப்புகள் (அ) 
சுட்டுகள்) ஒரு கபாருளுக்கு ஒரு மாறியை : = 
குறியுடன் இருத்தும்ரபாது மாறியும் கபாருளும் 

ஒன்்றாகப் பியணக்கப்படுகி்றது. ஒன்றிக்கு 

ரமறபட்ட மாறிகளுக்கு மதிப்புகள் இருக்க முடியும் 

(Map).

 மாறியின் கபையை ஒரு கபாருளுடன் 
பியணக்கும் கெைலமுய்றரை ரமப்பிங 

(Mapping) எனப்படும். : = (ெமக்குறி) என்்ற 
குறியீடு கெைலகுறி நிைலைாக்க கமாழியில 
மாறி மறறும் கபாருய்ள (Map) 
பியணக்கி்றது. 

குறிப்பு

 நிைலைாக்க கமாழி இய்தப்ரபான்்ற 

அயனத்து ரமப்பிஙகய்ளயும் namespaces உடன் 

கண்காணிக்கி்றது. namespaces என்பது 

மாறியின் கபையை கபாருளுடன் ரமப்பிங 

கெயவ்தறகான ககாள்கலைனாகும். இயவகய்ள 

Dictionary, கொறகய்ளக் ககாண்ட List மறறும் 

அ்தறகான அரத்்தஙக்ளாகவும் எடுத்துக் 

ககாள்்ளலைாம். Dictionary-ல வாரத்ய்தகள் அ்தன் 

அரத்்தஙகளுடனும், கபைரகள் கபாருள்களுடனும் 
(name:=object) ரமப் கெயைப்பட்டுள்்ளன.  இது 

நீஙகள் ர்தரவு கெய்த கபைைால கபாருய்ள அணுக 

அனுமதிக்கி்றது.  பின்வரும் எடுத்துக்காட்டில a 
என்பது 5 என்்ற முழு எண்ணுடன் மு்தலில ரமப் 

கெயைப்படுகி்றது.  இஙகு a என்பது மாறியின் 

கபைர.  முழு எண் மதிப்பு 5 என்பது கபாரு்ளாகும்.  

பின்னர, a என்பது b-ல இருத்்தப்படுகி்றது.  
அ்தாவது, b என்பது a-ல உள்்ள அர்த முழு எண் 

மதிப்பாகி்றது.

ரமப்பிங 

அலைகு
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1. a:=5

2. b:=a

Mapping

b

a
5

 ரமரலை ககாடுக்கப்பட்டுள்்ள கூறறுகளில 

சிலை மாற்றத்ய்த கீரே வருமாறு காண்ரபாம்.

1. a:=5

2. b:=a

3. a:=3

 அ்தன் பி்றகு a-ன் மதிப்யப 3 என 

மாறறினால க்தாடக்க நிைலைர b-ன் மதிப்பும் 3 என 

மாறும் என்று கருதுவார.  ஆனால, b-ன் மதிப்பு 

்தறகபாழுதும் 5 என்்ற முழு எண் மதிப்பாகரவ 

இருக்கும்.  a-ன் மதிப்பு மட்டுரம 3 என்்ற முழு எண் 

மதிப்பாக மாற்றம் கபறறிருக்கும்.

a-வின் மதிப்யப மாறறிை பி்றகு ரமப்பிங

b

a

5

3

 மாறியின் வயைகைலயலை என்பது அது 

குறிமுய்றயில எஙகு புலைப்படுகி்றர்தா அலலைது 

காணப்படுகி்றர்தா அந்தப் பகுதிைாகும். அய்த 

அணுகுவ்தறகு எந்த முன்கனாட்யடயும் 

பைன்படுத்்த ரவண்டிை அவசிைமிலயலை. ஒரு 

எடுத்துக்காட்டு,

1.  Disp():

2. a:=7

 a-வின் மதிப்யப குறிமுய்றக்கு கவளிரை 

காண்பிக்க முறபடும்ரபாது நிைல “name ‘a’ is not 
defined” என்்ற பியேச் கெயதியை கவளியிடும்.  

ஏகனனில, மாறியின் வாழநாள் குறிமுய்றயின் 

இறுதிவயை மட்டுரம ஆகும். ஒரு மோறி 
குறிமுர்றயில பென்படும் ந�ைநம அதனுரடெ 
வோழ�ோள் 'Life time' எனப்படும்.

LEGB விதிமுய்ற3.3

 வயைகைலயலை என்பது ெரிைான மதிப்யப 

கபறுவ்தறகாக மாறிகள் எந்த வரியெயில 

கபாருளுடன் Map கெயைப்பட ரவண்டும் என்பய்த 

வயைைறுக்கி்றது. கீரே ககாடுக்கப்பட்ட எளிை 

எடுத்துக்காட்யடக் காண்ரபாம்.

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

 ரமரலை உள்்ள கூறறுகய்ள இைக்கும்ரபாது 

கூறறு (4) மறறும் (5) பின்வரும் வியடயைக் 

காண்பிக்கி்றது.

யவளியீடு
 outer x variable

 inner x variable
 ரமரலை உள்்ள கூறறுகள் கவவரவறு 
கவளியீடுகய்ளத் ்தருகி்றது.  ஏகனனில, மாறி x 
என்பது கவவரவறு வயைகைலயலைகளில உள்்ளது.  
ஒன்று display ( ) என்்ற கெைறகூறுவுக்கு 
உள்ர்ளயும், மறக்றான்று அ்தன் ரமல கூறறிலும் 
உள்்ளது. ‘Outer x Variable’ என்்ற மதிப்பு, x 
என்பது கெைறகூறுவின் வயைைய்றக்கு கவளியில 
அணுகப்படும்ரபாது கவளியிடப்படுகி்றது.  ஆனால  
display ( ) கெைறகூறு இைக்கப்படும்ரபாது, 
“inner x  Variable” என்்ற மதிப்பு அச்சிடப்படுகி்றது.  
இது கெைறகூறு வயைைய்றக்குள் உள்்ள x-ன் 
மதிப்பாகும். ரமரலை ககாடுக்கப்பட்டுள்்ள 
எடுத்துக்காட்டில,  ஒரு  மாறி  எந்த  
வயைகைலயலையில எடுத்துக் ககாள்்ளப்பட 

ரவண்டும் என்பய்த தீரமானிக்க ஒரு விதிமுய்ற 

பின்பற்றப்படுவய்த கணித்துக் ககாள்்ள முடிகி்றது.
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 LEGB விதி வயைகைலயலை ர்தடப்பட ரவண்டிை (Scope resolution) வரியெயை தீரமானிக்கப் 

பைன்படுகி்றது.  வயைகைலயலைகள் பின்வருமாறு படிநியலை முய்றயில பட்டிைலிடப்பட்டுள்்ளன.  (கபரிைதிலிருநது  

சிறிைது)

உள்்ளயம Local(L) கெைறகூறு / இனக்குழுவிறகு உள்ர்ள வயைைறுக்கப்பட்டயவ

இயணக்கப்பட்ட Enclosed(E) பின்னலைான கெைறகூறுகளுக்குள் வயைைறுக்கப்பட்டயவ

முழு்த்ளவிை Global(G) ரமலநியலையில வயைைறுக்கப்பட்டயவ 

உள்ளியணந்த Built-in (B) உள்ளியணந்த கெைறகூறுகளில (கூறுகள்) உள்்ள முன்னரை
வயைைறுக்கப்பட்ட கபைரக்ளாகும்.

உள்ளியணந்த (BUILT-IN)

முழு்த்ளவிை (GLOBAL)

அயடக்கப்பட்ட
 (ENCLOSED)

உள்்ளயம 
(LOCAL)

மோறியின் வரையெலரலை வரககள்3.4

 4 வயகைான வயைகைலயலைகள் உள்்ளன.  அவறய்ற ஒன்்றன்பின் ஒன்்றாகக் காண்ரபாம்.

3.4.1  உள்்ளரம வரையெலரலை (Local Scope)

 உள்்ளயம வயைகைலயலை, நடப்பு கெைறகூறில வயைைறுக்கப்பட்ட மாறிகய்ளக் குறிக்கும்.  

கெைறகூறு, எப்கபாழுதும் மாறியின் கபையை மு்தலில அ்தன் உள்்ளயம வயைகைலயலையில பாரயவயிடும் 

அந்த வயைகைலயலையில இலயலைகைன்்றால மட்டுரம கவளி வயைகைலயலையில ரொதிக்கும். இந்த 

எடுத்துக்காட்யட காண்ரபாம்.

1. Disp():

2.     a:=7

3.     print a

4. Disp()

முழுநிைல 

print a

Disp ( )

Disp( ):
a:=7

நிைலின் கவளியீடு 

7
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 ரமரலை உள்்ள குறிமுய்றயை இைக்கும்ரபாது, மாறி a என்பது 7 என்்ற மதிப்யப கவளியிடுகி்றது.  

ஏகனனில, இது உள்்ளயம வயைகைலயலையில வயைைறுக்கப்பட்டு, அஙரகரை அச்சிடப்படுகி்றது.

3.4.2  முழுத்ளோவிெ வரையெலரலை

 நிைலின் அயனத்து கெைறகூறுகளுக்கும் கவளிரை அறிவிக்கப்பட்ட மாறிகள் முழு்த்ளாவிை 

மாறிகள் எனப்படும்.  அ்தாவது, முழு்த்ளாவிை மாறிகய்ள நிைலின் அயனத்து கெைறகூறுகளுக்கு உட்பு்றமும், 

கவளிப்பு்றமும் அணுக முடியும்.  பின்வரும் எடுத்துக்காட்யடக் காண்ரபாம்.

1. a:=10

2. Disp():

3.    a:=7

4.    print a

5.  Disp():

6. print a

முழுநிைல

print a

Disp ( ):

Disp( ):
a:=10

a:=7

print a

நிைலின் கவளியீடு

7

10

 ரமரலை உள்்ள குறிமுய்றயில disp ( ) என்்ற கெைறகூறு அயேக்கப்படும்ரபாது, அ்தனுள் 

வயைைறுக்கப்பட்டிருக்கும் மாறி a, 7 என்்ற மதிப்யப கவளியிடும், பின்னர இது 10 என்்ற மதிப்யப கவளியிடும் 

ஏகனனில a என்்ற மாறி முழு்த்ளாவிை வயைகைலயலையில வயைைறுக்கப்பட்டுள்்ளது.

3.4.3.  அரடககப்படட வரையெலரலை

 அயனத்து நிைலைாக்க கமாழிகளும் பின்னலைான கெைறகூறுகய்ள அயமக்க அனுமதிக்கின்்றன. 

ஒரு கெைறகூறின் (வழிமுய்ற) உள்ர்ள மறக்றாரு கெைறகூறு அயடக்கப்பட்டிருந்தால அது பின்்னலைோ்ன 
யெெறகூறு எனப்படும். மறய்றோரு யெெறகூறு வரைெர்றரெ, தன்னுள் யகோணட ஒரு யவளி 
யெெறகூறினுள் ஒரு மோறி அறிவிககப்படடோல, உள்யெெறகூ்றோ்னது, யவளி யெெறகூறினுள் உள்்ள 
மோறிகர்ள அணுக முடியும்.  இதுநவ, அரடககப்படட வரையெலரலை எ்னப்படும்.

 நிைலகபைரப்பி அலலைது க்தாகுப்பான் ஒரு நிைலில மாறியை ர்தடும்கபாழுது அது மு்தலில உள்்ளயம 

வயைகைலயலையில ர்தடும்.  பின்னர அயடக்கப்பட்ட வயைகைலயலையில ர்தடும்.  பின்வரும் எடுத்துக்காட்யட 

காண்ரபாம்.

1. Disp(): 

2.    a:=10

3.    Disp1():

4.       print a

5.       Disp()

6.  print a

7. Disp()

முழுநிைல

Disp( )

Disp( )
a:=10

Disp( ):

Disp1( ):

print a

print a

நிைலின் கவளியீடு

10

10
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 ரமரலை குறிப்பிட்ட எடுத்துக்காட்டில Disp1 ( ) என்்ற கெைறகூறு Disp ( ) என்்ற கெைறகூறினுள்  

வயைைறுக்கப்பட்டுள்்ளது.  ‘a’ என்்ற மாறி Disp ( ) என்்ற கெைறகூறினுள் வயைைறுக்கப்பட்டிருந்தாலும் Disp 
1 ( ) என்்ற கெைறகூறும் அய்தப் பைன்படுத்்த முடியும்.  ஏகனனில இந்த கெைறகூறு Disp ( ) என்ப்தன் 
உறுப்பாகும்.

3.4.4.  உள்ளிரைநத வரையெலரலை
 இறுதிைாக, நாம் விரிந்த வயைகைலயலை பறறி விவாதிப்ரபாம். நிைலகபைரப்பி  அலலைது  க்தாகுப்பாயண  

க்தாடஙகும் கபாழுது  உள்ளியணந்த வயைகைலயலைைனானது நிைல வயைகைலயலையில ஏறகனரவ 

ககாடுக்கப்பட்ட அயனத்து கபைரகய்ளயும் ககாண்டிருக்கும்.  நிைலைாக்க கமாழியின் நூலைக கெைறகூறினுள் 

வயைைறுக்கப்பட்ட மாறி அலலைது கெைறகூறு உள்ளியணந்த வயைகைலயலையைக் ககாண்டுள்்ளது.  

இயவகள், நூலைக ரகாப்புகள் நிைலில கெைலபட க்தாடஙகிைவுடன் இ்றக்கப்படும்.

முழுநிைல

Built in/module scope

Disp( )

Disp( )

Disp ( ):

Disp ( )
print a

print a

கமன்கபாருளுடன் க்தாடரபுயடை நூலைக 
ரகாப்புகள்

 கபாதுவாக கெைறகூறுகள் அலலைது 

க்தாகுதி மட்டுரம கமன்கபாருளுடன் க்தாகுப்பாக 

வருகி்றது.  எனரவ, இயவகள் உள்ளியணந்த 

வயைகைலயலையின் கீழ வருகின்்றன.

யதோகுதி (Module)3.5

 நிைலின் ஒரு பகுதிரை க்தாகுதிைாகும்.  

நிைலகள் ஒன்று அலலைது அ்தறகு ரமறபட்ட 

்தனித்து உருவாக்கப்பட்ட க்தாகுதிக்ளால 

அயமக்கபடுகி்றது. ஒரு க்தாகுதி க்தாடரபுயடை 

பலை கூறறுகய்ள ககாண்டுள்்ளது. ்தனித்்த 

நியலையில க்தாகுதிகள் ெரிைாக ரவயலை கெயகி்றது 

மறறும் பி்ற க்தாகுதிகர்ளாடு ஒருஙகியணக்கப் 

படுகி்றது. ஒரு நிையலை எளி்தாக்கவும், பியே 

திருத்்தவும் அது க்தாகுதிக்ளாக பிரிக்கப்பட்டு 

கவளியீடு கப்றப்படுகி்றது. ஒரு கணிப்கபாறி நிையலை 

பலை துயண நிைலக்ளாக பிரிக்கும் கெைலமுய்றரை 

க்தாகுதி நிைலைாக்கம் எனப்படும். க்தாகுதி 

நிைலைாக்கத்திறகு எடுத்துக்காட்டுகள், 

கெயலைமுய்றகள், துயண நிைலகள் மறறும் 

கெைறகூறுகள்.

3.5.1  யதோகுதியின் பணபுயிெலபுகள்
க்தாகுதி பண்பிைலகள் பின்வருமாறு:

1. க்தாகுதிகள் ்தைவு, ்தகவல மறறும் ்தருக்க 

கெைலைாக்கத்ய்தக் ககாண்டுள்்ளன.

2. க்தாகுதிகள் ்தனிைாக க்தாகுக்கப்பட்டு 

நூலைகத்தில ரெமிக்கப்படும்.

3. க்தாகுதிகள் நிைலில ரெரக்க முடியும்.
4. ஒரு கபையையும், சிலை அ்ளபுருக்கய்ளயும் 

பைன்படுத்தி க்தாகுதி பிரிவுகள் 

கெைலபடுத்்தப்படுகின்்றன.
5. ஒரு க்தாகுதியின் பிரிவுகள் மற்ற 

க்தாகுதிக்ளால பைன்படுத்்தப்படுகின்்றன.

3.5.2 யதோகுதி நிைலைோககத்தின் பென்கள்
• குய்றந்த வரிகய்ளக் ககாண்ட குறிமுய்றயை 

எழுதினால ரபாதுமானது.

• மறுபைனாக்கத்திறகும் பலைமுய்ற குறிமுய்ற 

்தட்டச்சு கெயவய்த ்தவிரப்ப்தறகு, ஒறய்ற 

கெைலமுய்றயை உருவாக்க ரவண்டும்.

• நிைலகள் மிக எளி்தாக வடிவயமக்கப் 

படுகின்்றன.  ஏகனனில, முழு குறிமுய்றயும் 
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சிறிை பகுதிக்ளாக பிரிக்கப்பட்டு சிறிை 

குழுவினைால யகைா்ளப்படுகி்றது.

• க்தாகுதி நிைலைாக்கம் பலை நிைலைரகய்ள ஒரை 

பைன்பாட்டில ரவயலை கெயை அனுமதிக்கி்றது.

• பலை ரகாப்புகளில இந்த குறிமுய்ற 

ரெமிக்கப்படுகி்றது.

• குறிமுய்ற சிறிை்தாக, எளிை்தாக, புரிநது 

ககாள்ளும் வயகயில உள்்ளது.

• துயண நிைலக்ளாக அலலைது 

கெைலகூறுக்ளாக இருப்ப்தால பியேகய்ள 

எளி்தாக கண்டு பிடிக்க இைலும்.

• ஒரை குறிமுய்ற பலை பைன்பாடுகளில 

பைன்படுத்்தப்படலைாம்.

• மாறிகளின் வயைகைலயலையை எளிதில 

கட்டுப்படுத்்த முடியும்.

3.5.3  அணுகல கடடுப்போடு

 அணுகல கட்டுப்பாடு என்பது கணினி 

சூேலில உள்்ள வ்ளஙகய்ள ைாகைலலைாம் 

பாரயவயிட மறறும் பைன்படுத்்த முடியும் என்பய்த 

வயைமுய்றப்படுத்தும் ஒரு பாதுகாப்பு 

க்தாழிலநுட்பமாகும்.  இது பாதுகாப்பின் ஒரு 

அடிப்பயடக் கரு்தாகும்.  கபாருளுக்கான 

ஆபத்ய்தக் குய்றக்கி்றது.  அ்தாவது அணுகல 

கட்டுப்பாடு என்பது ்தையவ அணுகுவ்தறகான 

குறிப்பிடப்பட்ட கட்டுப்பாடாகும்.  கபாருள் ரநாக்கு 

நிைலைாக்க கமாழியில இது அணுகிைலபு 

வயைைறுப்புகள் மூலைம் கெைலபடுத்்தப்படுகி்றது.  
C++ மறறும் Java ரபான்்ற கபாருள் ரநாக்கு 

கமாழிகள் private, protected, public  என்னும் 

சி்றப்புச் கொறகய்ளப் பைன்படுத்தி இனக்குழு 

உறுப்புகளின் அணுகயலைக் கட்டுப்படுத்துகி்றது.  
private உறுப்புகய்ள இனக்குழுவிறகு கவளிரை 

இருநது அணுக முடிைாது.  இனக்குழுவிறகு 

உள்ர்ள மட்டும்்தான் யகைா்ள முடியும்.

 public உறுப்புகய்ள இனக்குழுவிறகு 

கவளிரை இருநதும் அணுக முடியும்.  public 
வழிமுய்றயை கெைலைாக்க அந்த இனக்குழுவின் 

கபாருள் ர்தயவப்படுகி்றது.  private ்தைவுகள் 

மறறும் public வழி முய்றகளுக்கான இந்த ஏறபாடு 

உய்ற கபாதிைாக்க ககாள்யகயை 

உறுதிப்படுத்துகி்றது.

 protected உறுப்புகள் அந்த இனக்குழு 

மறறும் அ்தன் துயண இனக்குழுக்க்ளால 

அணுகப்படலைாம்.  இய்த அணுகுவ்தறகு ரவறு 

எந்த கெைலமுய்றயும் அனுமதிக்கப்படாது.  இது 
(Child) இனக்குழுவின் மைபுரியம கபற்ற Parent 
இனக்குழுவின் குறிப்பிட்ட வ்ளஙகய்ள 

கெைலபடுத்துகி்றது.  மாறி அலலைது வழிமுய்றயின் 

அணுகயலை தி்றம்பட கட்டுப்படுத்துவ்தறகான எந்த 

வி்தமான வழிமுய்றயையும் யபத்்தான் 

ககாண்டிருக்கவிலயலை.

 யபத்்தான் ஒரு மாறி அலலைது 

வழிமுய்றயின் கபைருக்கு முன்ரன ஒறய்ற மறறும் 

இைட்யட அடிக்ரகாடிடும் வேக்கத்ய்தப் 

பரிநதுயைக்கி்றது.  இ்தனால Private மறறும் 
Protected அணுகிைலபு வயைைறுப்பிகள் சிலை 

பண்புகய்ளப் பின்பறறுகின்்றன.

 யபத்்தானில ்தானயமவாக 

இனக்குழுவின் அயனத்து உறுப்புகளும் public 

உறுப்புக்ளாகவும், C++ மறறும் Java-வில 

்தானயமவாக private உறுப்புக்ளாகவும் உள்்ளன. 

யபத்்தானில  அயனத்து உறுப்புகய்ளயும் 

இனக்குழுவிறகு கவளியில இருநது 

அணுகமுடியும்.  ஆனால, C++ மறறும் Java-வில 

இவவாறு அணுக முடிைாது.
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• வயைகைலயலை என்பது மாறிகள், அ்ளபுருக்கள் மறறும் கெைறகூறுகளின் அணுகிைலயப நிைலின் 
ஒரு பகுதியில இருநது மறக்றாரு பகுதிக்கு குறிப்ப்தாகும்.

• மாறியின் கபையை ஒரு கபாருளுடன் பியணக்கும் கெைலமுய்றரை ரமப்பிங (Mapping) எனப்படும்.  
= கெைலகுறி நிைலைாக்க கமாழியில மாறி மறறும் கபாருய்ள ரமப் கெயகி்றது.

• namespaces என்பது மாறியின் கபையை கபாருளுடன் ரமப்பிங கெயவ்தறகான இடம்.

• மாறியின் வயைகைலயலை என்பது அது குறிமுய்றயில எஙகு புலைப்படுகி்றர்தா அலலைது 
காணப்படுகி்றர்தா அந்தப் பகுதிைாகும்.

• LEGB விதி வயைகைலயலை ர்தடப்பட ரவண்டிை வரியெயை தீரமானிக்கப் பைன்படுகி்றது.

• உள்்ளயம வயைகைலயலை நடப்பு கெைறகூறில வயைைறுக்கப்பட்ட மாறிகய்ளக் குறிக்கும்.

• நிைலின் அயனத்து கெைறகூறுகளுக்கும் கவளிரை அறிவிக்கப்பட்ட மாறிகள் முழு்த்ளாவிை 
மாறிகள் எனப்படும்.

• ஒரு கெைறகூறின் உள்ர்ள மறக்றாரு கெைறகூறு அயடக்கப்பட்டிருந்தால அது பின்னலைான 
கெைறகூறு எனப்படும்.

• மறக்றாரு கெைறகூறு வயைைய்றயை, ்தன்னுள் ககாண்ட ஒரு கவளி கெைறகூறினுள் ஒரு மாறி 
அறிவிக்கப்பட்டால உள்கெைறகூ்றானது, கவளி கெைறகூறினுள் உள்்ள மாறிகய்ள அணுக 
முடியும்.  இதுரவ, இயணக்கப்பட்ட வயைகைலயலை (Enclosed Scope) எனப்படும்.

• நிைல கபைரப்பி அலலைது க்தாகுப்பாயன க்தாடஙகம் கபாழுது உள்ளியணந்த வயைகைலயலைைானது 
நிைல வயைகைலயலையில ஏறகனரவ ககாடுக்கப்பட்ட அயனத்து கபைரகய்ளயும் ககாண்டிருக்கும்.

• நிைலின் ஒரு பகுதிரை க்தாகுதிைாகும்.  நிைலகள் ஒன்று அலலைது அ்தறகு ரமறபட்ட ்தனித்து 
உருவாக்கப்பட்ட க்தாகுதிக்ளால அயமக்கப்படுகி்றது.

• ஒரு கணிப்கபாறி நிையலை பலை துயண நிைலக்ளாக பிரிக்கும் கெைலமுய்றரை க்தாகுதி நிைலைாக்கம் 
எனப்படும்.

• அணுகல கட்டுப்பாடு என்பது கணினி சூேலில உள்்ள வ்ளஙகய்ள ைாகைலலைாம் பாரயவயிட மறறும் 
பைன்படுத்்த முடியும் என்பய்த வயைமுய்றப்படுத்தும் ஒரு பாதுகாப்பு க்தாழில நுட்பமாகும்.  இது 
பாதுகாப்பின் ஒரு அடிப்பயடக் கருத்்தாகும்.  கபாருளுக்கான ஆபத்ய்த குய்றக்கி்றது.

• public உறுப்புகய்ள இனக்குழுவிறகு கவளிரை இருநதும் அணுக முடியும்.

• protected  உறுப்புகள் அந்த இனக்குழு மறறும் அ்தன் துயண இனக்குழுக்க்ளால அணுகப்படலைாம்.

• private  உறுப்புகய்ள இனக்குழுவிறகு கவளிரை இருநது அணுக முடிைாது.  இனக்குழுவிறகு 
உள்ர்ள மட்டும்்தான் யகைா்ள முடியும்.

• யபத்்தான் ஒரு மாறி அலலைது வழிமுய்றயின் கபைருக்கு முன்ரன ஒறய்ற மறறும் இைட்யட 
அடிக்ரகாடிடும் வேக்கத்ய்தப் பரிநதுயைக்கி்றது.  இ்தனால private மறறும் protected அணுகிைலபு 
வயைைறுப்பிகள் சிலை பண்புகய்ளப் பின்பறறுகின்்றன.

• C++ மறறும் Java ரபான்்ற கபாருள் ரநாக்கு கமாழிகள் private, public, protected என்னும் சி்றப்புச் 
கொறகய்ளப் பைன்படுத்தி இனக்குழு உறுப்புகளின் அணுகயலைக் கட்டுப்படுத்துகி்றது.

• யபத்்தானில ்தானயமவாக இனக்குழுவின் அயனத்து உறுப்புகளும் public உறுப்புக்ளாகவும், 
C++ மறறும் Javaவில ்தானயமவாக private உறுப்புக்ளாகவும் உள்்ளன.

நிர்னவில யகோள்க
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யெய்முர்றப் பயிறசி

1. கீரே ககாடுக்கப்பட்டுள்்ள படத்திறகு ஏற்ற ரபாலி குறிமுய்றயை எழுதுக.

sum( )

sum1( )

sum1( )

num1:=10
sum( )
print num1

sum2( )

sum2( )

num1: = num1 + 10

num1:=20

num1:=num1 + 10

மதிப்பீடு

பகுதி-அ

ெரிெோ்ன விரடரெ நதரநயதடுத்து எழுதுக (1 மதிப்யபண)

1. பின்வருவனவறறுள் எது நிைலின் ஒரு பகுதியின் அணுகிைலயப மறக்றாரு பகுதிக்கு குறிப்ப்தாகும்?

(அ) வயைகைலயலை (ஆ) நியனவகம் (இ) முகவரி (ஈ) அணுகுமுய்ற

2. மாறியின் கபையை ஒரு கபாருளுடன் பியணக்கும் கெைலமுய்றயை என்னகவன்று அயேக்கப்படும்? 

(அ) வயைகைலயலை (ஆ) ரமப்பிங (இ) பின் பியணத்்தல (ஈ) முன் பியணத்்தல

3. பின்வருவனவறறுள் எது நிைலைாக்க கமாழியில மாறியையும் கபாருய்ளயும் ரமப் கெயைப் பைன்படுகி்றது?

(அ) :: (ஆ) := (இ) =  (ஈ) ==

4. எது மாறியின் கபையை கபாருளுடன் ரமப்பிங கெயவ்தறகான இடம் ஆகும்.

(அ) வயைகைலயலை (ஆ) ரமப்பிங (இ) பியணத்்தல (ஈ) Namespaces

5. எந்த வயைகைலயலை நடப்பு கெைறகூறில வயைைறுக்கப்படும் மாறிகய்ளக் குறிக்கும்?

(அ)  உள்்ளயம வயைகைலயலை (ஆ)  முழு்த்ளாவிை வயைகைலயலை

(இ)  க்தாகுதி வயைகைலயலை (ஈ)  கெைறகூறு வயைகைலயலை
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6. ஒரு கணிப்கபாறி நிையலை பலை துயண நிைலக்ளாக பிரிக்கும் கெைலமுய்றரை என்னகவன்று 
அயேக்கப்படும்.

(அ)  கெைலமுய்ற நிைலைாக்கம் (ஆ)  க்தாகுதி நிைலைாக்கம்

(இ)  நிகழவு இைக்க நிைலைாக்கம் (ஈ)  கபாருள் ரநாக்கு நிைலைாக்கம்

7. எது கணினி சூேலில உள்்ள வ்ளஙகய்ள ைார பாரயவயிட மறறும் பைன்படுத்்த முடியும் என்பய்த 
வயைமுய்றப்படுத்தும் ஒரு பாதுகாப்பு க்தாழிலநுட்பமாகும்.

(அ)  கடவுச் கொல (ஆ)  அஙகீகாைம்

(இ)  அணுகல கட்டுப்பாடு (ஈ)  ொன்றி்தழ

8. எந்த இனக்குழுவின் உறுப்புகய்ள இனக்குழுவின் உள்ர்ள மட்டும்்தான் யகைா்ள முடியும்.

(அ) public உறுப்புகள் (ஆ)protected உறுப்புகள்

(இ)  pecured உறுப்புகள் (ஈ) private உறுப்புகள்

9. எந்த உறுப்புகய்ள இனக்குழுவிறகு கவளிரை இருநதும் அணுக முடியும்?

(அ)  public உறுப்புகள் (ஆ)  protected உறுப்புகள்

(இ)  pecured உறுப்புகள் (ஈ)  private உறுப்புகள்

10. எது வயைைறுக்கப்பட்ட இனக்குழு மறறும் அ்தன் துயண இனக்குழுக்க்ளால அணுகப்படும் 
உறுப்புகள் ஆகும்.

(அ)  public உறுப்புகள் (ஆ)  protected உறுப்புகள் 

(இ)  pecured உறுப்புகள் (ஈ)  private உறுப்புகள்

பகுதி-ஆ

அர்னத்து வி்னோககளுககும் விரடெளி (2 மதிப்யபண)

1. வயைகைலயலை என்்றால என்ன?

2. மாறிகளுக்கு எ்தறகாக வயைகைலயலை பைன்படுத்்தப்பட ரவண்டும்? காைணம் கூறுக?

3. ரமப்பிங என்்றால என்ன?

4. Namespaces சிறுகுறிப்பு வயைக?

5. private மறறும் protected அணுகிைலபுகய்ள யபத்்தான் எவவாறு குறிப்பிடுகி்றது.

பகுதி-இ

அர்னத்து வி்னோககளுககும் விரடெளி (3 மதிப்யபண)

1. உள்்ளயம வயைகைலயலையை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி?

2. முழு்த்ளாவிை வயைகைலயலையை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி?

3. அயடக்கப்பட்ட வயைகைலயலையை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி?

4. அணுகல கட்டுப்பாடு எ்தறகுத் ர்தயவப்படுகி்றது?
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5. பின்வரும்  ரபாலிக் (Pseudo) குறிமுய்றயில மாறிகளின் வயைகைலயலையைக் கண்டறிநது 
கவளியீட்யட எழுதுக.

 output

 color:= ‘Red’

 mycolor(): 

  b:=‘Blue’

  myfavcolor():

    g:=‘Green’

    print color, b, g

  myfavcolor()

  print color, b

 mycolor()

 print color

பகுதி ஈ

அர்னத்து வி்னோககளுககும் விரடெளி (5 மதிப்யபண)

1 மாறியின் வயைகைலயலைகளின் வயககய்ள வி்ளக்குக (அலலைது) LEGB விதியை எடுத்துக்காட்டுடன் 
வி்ளக்குக?

2. க்தாகுதிகளின் ஐநது பண்பிைலபுகய்ள எழுதுக?

3. க்தாகுதி நிைலைாக்கத்தின் பைன்கய்ள எழுதுக?

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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கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் மாணவரகள் 

அறிநதுக் ககாள்வது,

• கெறிமுய்றயின் அடிப்பயட மறறும் 

க்தாழில்நுடப க்தாயைநொக்குப் பறறி 

அறி்தல்.

• கெறிமுய்றயின் கெைல்தி்றன், நெரம் மறறும் 

இடசிக்கல் ஆகிைவறய்றப் பறறிப் புரிநது 

ககாள்ளு்தல்.

• ந்தட மறறும் வரியெப்படுத்துவ்தறகான 

கெறிமுய்றகயை உருவாக்கு்தல் மறறும் 

ஆய்வு கெய்்தல்.

• கெறிமுய்ற அணுகுமுய்ற மூைம் மாறும் 

நிரைாக்கத்ய்தக் கற்றல்.

நிரல் ந�றிமுற்றயின் யுகதிகள் 
–ஓர் அறிமுகம்

4.1

 ஒரு குறிப்பிடட கெையை 

நிய்றநவறறுவ்தறகான வயரைறுக்கப்படட 

கடடயைகளின் க்தாகுப்பு கெறிமுய்றைாகும். 

ககாடுக்கப்படட சிக்கயைத் தீரக்கும் படிநியை 

உயடை கெய்முய்ற ஆகும். கெறிமுய்றயை 

எந்தகவாரு கபாருத்்தமான நிரைாக்க கமாழியிலும் 

கெைல்படுத்்த முடியும்.

 நிரல் கெறிமுய்றயில் உள்ளீடு, கவளியீடு 

இருக்க நவண்டும். நமலும் பின்வரும் 

பண்புகயையும் பூரத்தி கெய்ை நவண்டும். 

வயரைறுக்கும் ்தன்யம, உண்யம ்தன்யம மறறும் 

கெைல்தி்றத் ்தன்யம ஆகிையவ ்தரவு 

கடடயமப்புகள் மூைம் ்தரவு நிரவகிக்கப்படுகி்றது 

மறறும் தி்றயமைாக யகைாைப்படுகி்றது. 

இத்்தயகை ்தரவு கடடயமப்புகளிலிருநது ்தரயவச் 

நெமித்து, யகைாைவும் மறறும் மீடகடடுக்கவும் 

கெறிமுய்றகயை உருவாக்கைாம். ்தரவு 

கடடயமப்புக்கு எடுத்துக்காடடு: அணிகள், 

கடடுருக்கள், List, tuples, dictionary இன்னும் பி்ற 

நிரல் கெறிமுய்றயைப் பைன்படுத்தி தி்றயமைாக 

குறிக்கக்கூடிை சிை முக்கிை கெைல்கள் 

பின்வருமாறு 

ந்தடல்
வரியெமுய்றத் ந்தடல் மறறும் 
இருமத்ந்தடல் மூைம் ்தரவு 
கடடயமப்பில் உள்ை ஒரு 
உருப்படியைத் ந்தட.

வரியெைாக்கம்
ஒரு குறிப்பிடட முய்றயில் 
வழிமுய்றகயைப் பைன்படுத்தி 
உருப்படிகயை வரியெபடுத்்த 
முய்றகைாக குமிழி 
வரியெைாக்கம் கெருகும் 
வரியெைாக்கம், ந்தரநக்தடுப்பு 
வரியெபாக்கம் நபான்்றயவ

கெருகு்தல் ்தரவு கடடயமப்பில் ஒரு 
உருப்படியைச் (கயை) 
கெருகுவ்தறகு.

நமம்படுத்து்தல் ்தரவு கடடயமப்பில் 
்தறகபாழுது உள்ை ஒரு 
உருப்படியை  நமம்படுத்்த.

நீக்கு்தல் ்தரவு கடடயமப்பில் 
்தறகபாழுதுள்ை ஒரு உருபடி 
(கயை)  நீக்க.

 ஒரு கெறிமுய்றயை வயரைறுக்கும் 

முய்றயை கெறிமுய்ற யுக்தி என்கிந்றாம். 

ககாடுக்கப்படட n-ன் க்தாடர கபருக்கயைக் 

காணும் உ்தாரணத்ய்த எடுத்துக் ககாள்நவாம். 

க்தாடர கபருக்கயைக் கணக்கிடும் கெைறகூறியன 

வயரைறுப்ப்தன் மூைம் இய்தச் கெய்ை முடியும். 

பி்றகு, ந்தயவப்படும் சுழறசியின் எண்ணிக்யக 

I
போடம் 4

ந�றிமுற்றயின் யுகதிகள் 
அலகு
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வரும் வயர, அந்த கெைறகூய்ற ்தறசுழறசி 

கெைறகூ்றாக அயழக்க நவண்டும்.

உஙகளுககுத் நெரியுமோ?
 கெறிமுய்ற என்்ற கொல், கணி்த 

பாடப்புத்்தகத்ய்த எழுதிை கபரசிைன் 

எழுத்்தாைர  Abu Jafar Mohammed ibn 
Musa al Khowarizmi (c. 825 AD(CE)), 
இருநது கப்றப்படடது. கெறிமுய்ற என்்ற 

கொல்லுக்கு ஒரு சிக்கயைத் தீரக்கும் வழி 

என்பய்தக் குறிப்ப்தாகும். 

4.1.1 ந�றிமுற்றயின் பண்புகள் 

 பின்வரும் பண்புகயை கெறிமுய்றகள் 

ககாண்டிருக்க நவண்டும்.

உள்ளீடு பூஜ்ஜிைம் அல்ைது அதிக 
எண்ணிக்யகயில் வழஙகப்பட 
நவண்டும்.

கவளியீடு குய்றந்தபடெம் ஒன்்றாவது 
உருவாக்கப்பட நவண்டும்.

எல்யையுற்றது வயரைறுக்கப்படட 
எண்ணிக்யகயிைான 
படிநியைகளில் கெறிமுய்ற 
நிறுத்்தப்பட நவண்டும்.

வயரைறுத்்தல் அயனத்து கெைல்பாடுகளும் 
ென்்றாக வயரைறுக்கப்பட 
நவண்டும். எடுத்துக்காடடாக, 
பூஜ்ஜிைம் மூைம் வகுத்்தல் 
அல்ைது எதிரம எண்ணுக்கு 
வரக்க மூைத்ய்த 
கணக்கிடு்தல் ஆகிை 
கெைல்பாடுகள் ஏறறுக் 
ககாள்ை முடிைா்தது ஆகும். 

கெைல்்தன்யம ஒவகவாரு கடடயைகளும் 
தி்றம்பட ெடத்்தப்பட 
நவண்டும்.

உண்யமத் 

்தன்யம 
கெறிமுய்றகள் பியழ 
இல்ைா்த்தாக இருக்க 
நவண்டும்.

எளியம  கெைல்படுத்துவ்தறகு மிக 
எளி்தாக இருக்க நவண்டும்.

குழப்பமற்றது கெறிமுய்றைானது 
க்தளிவாகவும் 
குழப்பமற்ற்தாகவும் இருத்்தல் 
நவண்டும்.அ்தன் ஒவகவாரு 
படிநியைகளும் மறறும் 
அ்தனுயடை உள்ளீடுகள்/
கவளியீடுகள் க்தளிவான்தாக 
இருக்க நவண்டும் மறறும் 
ஒநர ஒரு கபாருளுக்கு 
வழிவகுக்க நவண்டும்.

கெைைாக்கம் கியடக்கும் வைஙகயை 
யவத்து கெைைாக்க வல்ைது.

அடக்கமானது

கெறிமுய்ற கபாதுவான்தாக 
இருக்க நவண்டும். அயனத்து 
வயகைான உள்ளீடுகயையும் 
யகைாள்வ்தறகு எந்த 
நிரைாக்க கமாழியையும் 
மறறும் இைக்க அயமப்யபயும் 
ொராமல் இருக்க நவண்டும்.

 ொரபற்றது கெறிமுய்றைானது படிநியை 
வழிமுய்றகயைக் 
ககாண்டிருக்க நவண்டும். 
அது எந்த நிரைாக்க 
குறிமுய்றயை ொராமல் 
இருக்க நவண்டும். 

4.1.2  ந�றிமுற்றறை எழுதுெல்
 கெறிமுய்ற கணினிக்கு மடடுநம 

ஒடபடட்தல்ை, கபாதுவானது. நிகழ் உைக பை 

வயகைான கெைல்பாடுகளுக்கும் இது பைன்படும். 

க்தரிநந்தா, க்தரிைாமநைா ொம் அன்்றாட வாழ்வில் 

பை கெறிமுய்றகயை பின்பறறுகிந்றாம். அ்தாவது, 

புத்்தகப்யபயில் புத்்தகஙகயை அடுக்குவது, ஒரு 

இடத்ய்த அயடவ்தறகாக மிகக் குய்றந்த தூரம் 

உள்ை பாய்தயைக் கண்டறிவது, அன்்றாட 

கெைல்கயைத் திடடமிடு்தல், ந்தரவுக்குத் 

்தைாராகு்தல் மறறும் பை, அயனத்து நிரைாக்க 

கமாழிகளும் அடிப்பயட குறிமுய்ற கடடயமப்யப 

பகிரகின்்றன என்பய்த ொம் அறிநவாம். அ்தாவது, 

நிபந்தயனகள், சுழறசிகள் ஆகிைவறய்றப் 

பைன்படுத்தி கெறிமுய்றகயை எழு்தைாம். 
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முய்றைான கெறிமுய்ற பின்வரும் படம் 4.1 ல் 

காண்பிக்கப்படடுள்ைது. பின்வரும் படம் 4.1 ல் 

காண்பிக்கப்படடுள்ைது.

உள்ளீடு கெைல் கவளியீடு

படம் 4.1 கபாதுவான நிரல்கெறிமுய்ற

எடுத்துககோட்டு

 காபி ்தைாரிக்கும் முய்றயை 

எடுத்துக்காடடாக நொக்குக. காபியை 

்தைாரிப்ப்தறகு பின்வரும் கபாருள்கள் ெமக்கு 

ந்தயவப்படுகின்்றன. ்தண்ணீர, பால் காபித்தூள், 

ெரக்கயர. இந்த கபாருள்கைானது  கெறிமுய்றயின் 

உள்ளீடுகைாகும். ஒரு டம்ைர காபி ்தைாரித்்தல் 

என்பது கெைல் (process) ஆகும். இ்தன் கவளியீடு 

காபி ஆகும்.

கோபி ெைோரித்ெலின் நெைல்முற்ற (procedure) 
பின்்வருமோறு:

1. ஒரு கிண்ணத்தில் காபித்தூயை 

எடுத்துக் ககாள்ைவும்

2. ்தண்ணீயர சூடாக்கி காபித்தூள் உள்ை 

கிண்ணத்தில் ஊற்றவும் 

3. அய்த வடி கடடவும்

4. பாயை சூடாக்கவும்

5. சூடாக்கப்படட பாலுடன் ெரக்கயர 

மறறும் வடிகடடிை காபியை ஊறறி 

கைக்கவும்

6. காபியை டம்ைரில் ஊறறி வழஙகவும்

 இந்த வயகைான கெைமுய்றயை 

கெறிமுய்ற மூைம் உருவாக்கைாம். எனநவ, 

கெறிமுய்றைானது, ஒரு கெையை கெய்து முடிக்கத் 

ந்தயவைான படிப்படிைான வழிமுய்றகயை 

ககாண்டிருக்கி்றது. நிரைருக்கு நிரயை உருவாக்க 

இது உ்தவுகி்றது.

பயிறசி: ஒரு எண்ணின் ்வர்ககம் (square) 
கண்டுபிடித்து அென் விறடறை 

கோண்பிபபெறகோன நிரல் ந�றிமுற்றறை 
எழுதுக.

நிரல் கெறிமுய்றயை பின்வருமாறு காணைாம்.

படிநியை 1 – கெையை க்தாடஙகவும் (start the 
process)

படிநியை 2 – x-ன் மதிப்யப உள்ளிடவும் (get the 
input x)

படிநியை 3 – x- ன் வரகத்ய்த கணக்கிட, 

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

படிநியை 4 − கவளியீடயட அறிவிக்கவும் (display 
the result square)

படிநியை 5 − நிறுத்து (stop)

 கெறிமுய்றைானது ககாடுக்கப்படட 

சிக்கலுக்கு தீரவுகாண வடிவயமக்கப்படுகி்றது. 

ஒரு சிக்கைானது ஒன்றிறகு நமறபடட வழிகளில் 

தீரவு காணப்படைாம். ஒரு சிக்கலுக்கு பை 

கெறிமுய்றகயை உருவாக்கைாம். ஆனால், மிகவும் 

கபாருத்்தமான ஒன்ய்ற கெைல்பாடடிறகு எடுத்துக் 

ககாள்ை நவண்டும்.

உஙகளுககுத் நெரியுமோ?
 ்தகுதி வாய்ந்த உள்ளீடடிறகு 
எதிரபாரத்்த கவளியீடயட ககாடுக்கும் 
கெறிமுய்றநை "நிரல் ந�றிமுற்ற தீர்வு  " 
எனப்படும்.

4.1.3. ந�றிமுற்றககும், நிரலுககும் உள்்ள 
ந்வறுபோடு

ந�றிமுற்ற  நிரல்
சிக்கயை 

்தரக்கரீதிைாக தீரக்க 

உ்தவுகி்றது மறறும் 

நிரலுடன் 

நவறுபடடிருக்கைாம்.

நிரல் என்பது 

நிரைாக்ககமாழியில் 

கெறிமுய்றயின் 

கவளிப்பாடாகும். 
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கெைல்படுத்்தப்படும் 

முய்ற மறறும் 

வடிவயமப்பு நுடபம் 

ஆகிைவறய்ற 

கபாறுத்து இ்தயன 

வயகப்படுத்்தைாம்.

கடடயமப்பு நிரல் 

அணுகுமுய்ற 

அல்ைது கபாருள் 

நொக்கு நிரைாக்க 

அணுகுமுய்றயை 

பைன்படுத்தி இ்தயன 

கெைல்படுத்்த முடியும்.

கெறிமுய்றக்கு 

குறிப்பிடட 

விதிமுய்றகள் 

கியடைாது ஆனால் 

சிை 

வழிகாடடு்தல்கயை 

பின்பற்ற நவண்டும்.

ந்தரநக்தடுககப்படட 

கமாழியில் குறிப்பிடட 

கடடயை 

அயமப்புகயைக் 

ககாண்டு நிரயை 

எழு்தைாம்.

நபாலி குறிமுய்றயை 

ஒத்திருக்கும் இய்த 

எந்த கணிப்கபாறி 

கமாழியில் 

நவண்டுமானாலும் 

கெைல்படுத்்தைாம் 

நிரைாக்க கமாழிக்கு 

மிகவும் குறிப்பிடத் 

்தாக்க்தாக நிரல் 

இருக்க நவண்டும்.

அடடவயண 4.1 கெறிமுய்ற Vs.நிரல்

4.1.4.  ந�றிமுற்ற பகுபபோய்வு

 கணினி வைஙகள் வரம்புக்குடபடடது. 

நெரம்  மறறும் இடச்சிக்கல்கயை பைன்படுத்துவ்தன் 

மூைம் நிரல் கெறிமுய்றயின் கெைல்தி்றன் 

வயரைறுக்கப்படுகி்றது.

 ெம்பந்தப்படட பல்நவறு 

கெைல்பாடுகளுயடை இைக்க நெரத்ந்தாடு 

கெறிமுய்ற பகுப்பாய்வு க்தாடரபுயடைது. ஒவகவாரு 

கெைல்பாடடிறகாக கெைல்படுத்்தப்படும் கணினி 

கடடயைகளின் எண்ணிக்யக மூைம் 

கெைல்பாடடின் இைஙகு நெரம் 

வயரைறுக்கப்படுகி்றது.

 கெறிமுய்ற பகுப்பாய்வு மறறும் 

கெைல்தி்றன் மதிப்பீடுகயை இரண்டு கடடஙகைாக 

பிரிக்கைாம்.

1. முன்னறிபபு (Priori Estimates) 
மதிபபீடுகள்: இது கெறிமுய்றயின் 

நகாடபாடடு கெைல்தி்றன் பகுப்பாய்வு 

ஆகும். கவளிப்பு்ற காரணிகயை ஏறறுக் 

ககாண்டு கெறிமுய்றயின் கெைல் தி்றன் 

அைக்கப்படுகி்றது.

2. பின்னிை (Posteriori testing) நெோெறன: 
இது கெைல்தி்றன் அைவிடு்தல் ஆகும். இந்த 

பகுப்பாய்வில் உண்யமைான புள்ளி 

விவரஙகைான இைஙகும் நெரம் மறறும் நிரல் 

கெறிமுய்ற நிய்றநவற்ற ந்தயவப்படும் இடம் 

ஆகிையவ நெகரிக்கப்படுகி்றது.

உஙகளுககுத் நெரியுமோ?
 ஒரு கெறிமுய்றயின் பல்நவறு 
உள்ளீடடு அைவுக்கான நெர மறறும் இட 
சிக்கல்களின் மதிப்பிடுவது கெறிமுய்ற 
பகுப்பாய்வு ஆகும்.

ந�றிமுற்றயின் சிககல்4.2

 எடுத்துக்காடடாக, A கெறிமுய்ற, n 
உள்ளீடடு ்தரவின் அைவாக, இருப்பின் A ன் 

கெைல்தி்றயன இரண்டு முக்கிை காரணிகைான 

(time) நெரம் மறறும் இடம் ஆகிையவ 

தீரமானிக்கி்றது.

ந�ரம் கோரணி  - கெறிமுய்றக்கு கபாருத்்தக் 

கூடிை முக்கிை கெைல்பாடுகளின் 

எண்ணிக்யகயை எண்ணுவ்தன் 

மூைம் நெரம் அைவிடப்படுகி்றது, 

வரியெைாக்கம் கெறி 

முய்றயிலுள்ை கபாருத்்தஙகளின் 

எண்ணிக்யக

இடகோரணி (space)  - கெறிமுய்றக்கு 

ந்தயவப்படும் மிக அதிகபடெ 

நியனவக இடத்ய்த 

கணக்கிடுவ்தன் மூைம் இது 

அைவிடப்படுகி்றது. கெறிமுய்ற 

f(n)-ன் சிக்கைானது, அது n 
அைவிைான உள்ளீடடு ்தரயவ 

எடுத்துக்ககாண்டு இைஙகும் 

நெரம் மறறும் நியனவகத்தில் 

அ்தறகு ந்தயவப்படும் இட 

ஒதுக்கீடு கபாறுத்்தது.
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36 3712 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

4.2.1  ந�ரசிககல் (Time complexcity)

 ஒரு கெறிமுய்ற கெையை கெய்து முடிக்க 

எண்ணிக்யகநை கெறிமுய்றயின் நெரசிக்கல் 

எனப்படும்.

4.2.2. இடசிககல் (space)

 ஒரு கெறிமுய்றயின் கெைல்பாடு 

முடியும்வயர அ்தறகு ந்தயவப்படும் நியனவக 

இடநம இடச்சிக்கல் எனப்படும். கெறிமுய்றக்கு 

ந்தயவப்படும் இடம் பின்வரும் இரு கூறுகளின் 

கூடடுத் க்தாயகைாகும்.

 நிறலைோன பகுதி இது கெறிமுய்றக்கு 

ந்தயவைான ்தரவு மறறும் மாறிகயை நெமிக்க 

பைன்படும் கூடடு இடத்ய்த வயரைறுக்கும். 

எடுத்துக்காடடு நிரல் கெறிமுய்றயில் 

பைன்படுத்்தப்படும் மாறிகள் மறறும் மாறிலிகள்

 மோறும் பகுதி சிக்கலின் அைவு மறறும் 

சுழறசிக்கு ந்தயவபடும் அயனத்து மாறிகளின் 

கூடட இடத்தின் அையவ கபாறுத்து 'n' 
வயரைறுக்கப்படும். எடுத்துக்காடடாக: என்்ற 

மதிப்பின் க்தாடர கபருக்கயை ்தறசுழறசி மூைம் 

கண்டறி்தல்.

ந�றிமுற்றயின் 
நெைல்தி்றன்

4.3

 கணினி வைஙகள் எல்யைக்குடபடட்தால் 

தி்றம்பட அ்தயன பைன்படுத்்த நவண்டும். 

கெறிமுய்றயின் கெைல்தி்றன் என்பது கெறிமுய்ற 

பைன்படுத்தும் கணக்கீடடு (computational) 
வைஙகளின் எண்ணிக்யகயை வயரைறுக்கும். 

கெறிமுய்றயின், பகுப்பாய்வு அ்தனுயடை 

வைஙகளின் பைன்பாடயடத் கபாருத்து 

தீரமானிக்கப்படுகி்றது. பல்நவறு வைஙகளின் 

பைன்பாடடின் அடிப்பயடயில் கெறிமுய்றயின் 

கெைல்தி்றயன அைவிட நவண்டும்.

 கெறிமுய்றயின் அதிகபடெ 

கெைல்தி்றனுக்காக ொம் வைஙகளின் 

பைன்பாடயடக் குய்றக்க விரும்புகிந்றம். எனினும்,  

கவவநவறு வைஙகைான நெரம் மறறும் இடச்சிக்கல் 

ஆகிைவறய்ற நெரடிைாக ஒப்பிட முடிைாது. 

இருப்பினும், இயவ, இரண்டும் கெறிமுய்றயின் 

கெைல்தி்றனுக்கு கரு்தப்பட நவண்டும்.

4.3.1  நெைல்தி்றறனத் தீர்மோனிககம் 
்வழிமுற்ற (Method for determining 
Efficiency)

 கெறிமுய்றயின் கெைல்தி்றன், 

நெரத்ய்தயும், நியனவக இருப்பிடத்ய்தயும் 

எவவாறு அது தி்றயமைாகப் பைன்படுத்துகி்றது 

என்பய்தத் கபாறுத்்த்தாகும்.

 கெறிமுய்றயின் நெர கெைல்தி்றயன 

அைவிடுவ்தறகு பல்நவறு காரணிகள் உள்ைன. 

எடுத்துக்காடடாக ஒரு நிரைாக்க 

கமாழியின்அடிப்பயடயில் நிரயை எழுதி, 

அ்தயனச் கெைல்படுத்தி, அது இைக்குவ்தறகு 

எடுத்துக் ககாள்ளும் நெரத்ய்த அைவிடவும். 

இஙகு, அைவிடப்படும் இைஙகு நெரம் பின்வரும் 

காரணிகயைப் கபாறுத்்த்தாகும்:

• இைநதிரத்தின் நவகம்

• நிரல்கபைரப்பி மறறும் பி்ற கணினி 

கமன்கபாருள் கருவிகள் 

• இைக்க அயமப்பு

• பைன்படுத்்தப்படட நிரைாக்க கமாழி

• ்தரவு க்தாகுதி. 

 ஒரு கெறிமுய்ற ககாடுக்கப்படட ஒரு 

சிக்கயை எவவாறு தி்றனுடன் தீரக்கி்றது 

என்பய்த கண்டறிை அ்தன் இைக்க நெரம் 

எவவாறு அநகெறிமுய்றயின் இைல்யப 

பாதிக்கி்றது என்பய்த கண்டறிை நவண்டும். 

எனநவ, கெறிமுய்றயின் இைல்பில் ஒரு நிரலின் 

கெைல்தி்றயன தீரமானிக்கும் அடிப்பயட 

விதிகயை வகுக்கநவண்டும்.

உஙகளுககுத் நெரியுமோ?
 கெறிமுய்றயை வடிவயமக்கும் 
வழிமுய்றநை கெறிமுய்ற யுக்தி ஆகும்.

4.3.2  இடம் ந�ரம் பரிமோற்றம்
 இடம் நெரம் பரிமாற்றம் அல்ைது நெரம் 

நியனவகம் பரிமாற்றம் என்பது குய்றந்த 

நெரத்தில் அதிகமான நெமிக்கும் இடத்ய்தப் 

பைன்படுத்தி கெறிமுய்றயை தீரக்கும் வழிைாகும்.
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36 37 நெறிமுறையின் யுக்திகள்

 ககாடுக்கப்படட நிரைாக்கத்தின் 

சிக்கயைத் தீரப்ப்தறகு பை வி்தமான 

கெறிமுய்றகயைப் பைன்படுத்்தைாம். அதில் சிை 

கெறிமுய்றகள் மிகவும் நெர கெைல்தி்றன் 

உயடை்தாகவும் மறறும் சிை கெறிமுய்றகள் மிகவும் 

இட கெைல்தி்றன் உயடை்தாகவும் இருக்கும்.

 நெரம் / இடம் பரிமாற்றம் என்பது 

கமதுவான நிரல் இைஙகு நெரத்தில் நியனவகப் 

பைன்பாடயடக் குய்றக்கும் நியையமயை 

அல்ைது அதிகமான நியனவக பைன்பாடடில் 

இைஙகு நெரத்ய்தக் குய்றக்கும் நியையமயைக் 

குறிப்ப்தாகும்.

உஙகளுககுத் நெரியுமோ?
 நியனவகத்தில் ந்தயவப்படும் 
குய்றந்த இடத்ய்தயும் மறறும் அ்தன் 
கடடயைகயை இைக்குவ்தறகு குய்றந்த 
நெரத்ய்தயும் எடுத்துக்ககாண்டு 
கவளியீடடியன கவளியிடும் கெறிமுய்றநை 
ககாடுக்கப்படட சிக்கயைத் தீரக்கும் சி்றந்த 
கெறிமுய்றைாகும்.

4.3.3  Asymptotic   குறியீடுகள்

 இந்த Asymptotic குறியீடுகள் நெரம் 

மறறும் இடச்சிக்கயைகயைப் பறறிை அரத்்தமுள்ை 

கூறறுகயைப் பைன்படுத்தும் ஒரு கமாழிைாகும். 

பின்வரும் மூன்று Asymptotic குறியீடுகள் 

கெறிமுய்றயில் நெரச் சிக்கயைக் குறிக்கும் 

மிகவும் பைன்படுகி்றது. 

4.3.3.1  Big O

 கெறிமுய்றயின் மிக நமாெமான நியையை 

விவரிக்க Big O கபரும்பாலும் 

பைன்படுத்்தப்படுகி்றது.

4.3.3.2  Big Ω

 Big Omega, Big O-வின் ்தயைகீழ் ஆகும். 

Big O-asymptotic (நமாெமான நியையில்) 
கெைறகூறின் உச்ெ வரம்யபயும், Big Omega 

அ்தன் கீழ்வயரயை குறிக்கும் (சி்றந்த நியையில்).

4.3.3.3  Big Θ

 கெறிமுய்றைானது கீழ் எல்யை = நமல் 

எல்யை என்னும் சிக்கயைக் ககாண்டிருந்தால், 

உ்தாரணத்திறகு O(n log n) மறறும் Ω(n log n), 
ஆகிை சிக்கல்கயைக் ககாண்டுள்ைது என 

யவத்துக் ககாள்நவாம். உண்யமயில் அ்தனுயடை 

சிக்கல்  Θ(n log n), என்பது ஆகும். இ்தனுயடை 

அரத்்தம் என்னகவன்்றால் கெறிமுய்றயின் 

இைஙகு நெரம் மிகச் சி்றந்த நியை மறறும் மிக 

நமாெமான நியை ஆகிை இரண்டு நியையிலுநம 

எப்கபாழுதும் n log n ஆக இருக்கும்.

4.3.4  சி்றநெ, நமோெமோன மறறும் ெரோெரி 
நிறலகளின் நெைல்தி்றன்

 எடுத்துக்காடடாக, ஒரு அணியில் 

n-மதிப்புகள் உள்ை்தாக யவத்துக் ககாள்நவாம். 

இந்த படடிைலில் இருநது ஒரு குறிப்பிடட  

உறுப்யபத் ந்தட நவண்டும். கெறிமுய்றைானது 

n-உறுப்புகயைக் ககாண்ட படடிைலில் இருநது 

ந்தட நவண்டிை படடிைலில் உள்ை ஒவகவாரு 

உறுப்புகநைாடு வரியெைாக ஒப்பீடு கெய்து 

உருப்புகயை படடிைலில் ஒவகவான்்றாக அ்தன் 

மு்தன்யம உறுப்யப ககாண்டு ஒப்பிட நவண்டும்.

 இந்த எடுத்துக்காடடில், படடிைலில் உள்ை 

மு்தல் உறுப்பு ந்தடப்படும் உறுப்நபாடு கபாருத்்தமாக 

இருந்தால் அது ்தான் மிகச் சி்றந்த நியைைாகும். 

இந்த நியையின் கெைல்தி்றயன O(1) என்று 

கவளிப்படுத்்தைாம். ஏகனனில், ஒநர ஒரு 

ஒப்பீடு்தான் ந்தயவப்படுகி்றது.

 அய்தப்நபாை, இந்த எடுத்துக்காடடில், 

படடிைல் முழுவ்தறகும் கென்று ந்தடினால், அந்த 

உறுப்பு படடிைலின் இறுதியில் 

கண்டுபிடிக்கப்படடால் அல்ைது படடிைலில் 

இல்ைாமல் இருந்தால் அது்தான் நமாெமான 

நியைைாகும். இந்த நியையின் கெைல்தி்றயன  

O(n) என்று கவளிப்படுத்்தைாம். ஏகனன்்றால்,  n 
ஒப்பீடுகள் கெய்ைப்படுகின்்றன.

 அந்த எடுத்துக்காடடுடன் க்தாடரந்தால் 

ெராெரி ஒப்பீடுகளின் எண்ணிக்யகயைக் 

கண்டுபிடிப்ப்தன் மூைம் ெராெரி நியையின் 

கெைல்தி்றயனப் கப்றைாம். இஙகு,

குய்றந்தபடெ ஒப்பீடுகளின் எண்ணிக்யக   = 1

அதிகப்படெ ஒப்பீடுகளின் எண்ணிக்யக  = n
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கண்டுபிடிக்கப்படா்த உறுப்பின் அதிகபடெ 

ஒப்பீடுகளின் எண்ணிக்யக = n

எனநவ, ெராெரி ஒப்பீடுகளின் எண்ணிக்யக  = (n 
+ 1)/2 

 ஆயகைால், ெராெரி நியையின் 

கெைல்தி்றயன O(n) என்று கவளிப்படுத்்தைாம். 

நெடல் முற்றகளுககோன 
ந�றிமுற்ற

4.4

4.4.1  ்வரிறெமுற்றத் நெடல்
 வரியெமுய்றத் ந்தடல் அல்ைது க்தாடர 

ந்தடல் படடிைலில் விரும்பும் உறுப்யபக் 

கண்டுபிடிக்கும் வயர அல்ைது படடிைல் முடியும் 

வயர வரியெயிலுள்ை ஒவகவாரு உறுப்புகயையும் 

ெரிபாரத்து, குறிப்பிடட மதிப்யபப் படடிைலில் 

கண்டுபிடிக்கும் வழிமுய்றைாகும். படடிையை 

வரியெப்படுத்்த நவண்டிை ந்தயவ இல்யை.

நபோலி குறிமுற்ற
1. for மடக்கியனப் பைன்படுத்தி அணியில் 

பைணித்்தல்.

2. ஒவகவாரு சுழறசியிலும், இைக்கு மதிப்யப 

்தறநபாய்தை மதிப்புடன் ஒப்பிடவும்.

o மதிப்புகள் கபாருத்்தமாக இருந்தால் 

அணியின் ்தறநபாய்தை 

சுடகடண்யணத் திருப்பி அனுப்பும். 

o மதிப்புகள் கபாருந்தாவிடடால் அணியில் 

அடுத்துள்ை உறுப்புக்கு கென்று விடும்.

3. கபாருத்்தம் எதுவும் இல்யைகைன்்றால்,  -1 
மதிப்யபத் திருப்பி அனுப்பும்.

 கீநழ ககாடுக்கப்படடுள்ை அணியில் 25 
என்்ற எண்யணத் ந்தடுவ்தறகு, வரியெமுய்றத் 

ந்தடைானது படிப்படிைாக க்தாடர வரியெயில் 

ககாடுக்கப்படட அணியின் மு்தல் உறுப்பிலிருநது 

ந்தடயைத் க்தாடஙகும். ந்தடப்படும் உறுப்பு 

கண்டுப்பிடிக்கப்படடால் அந்த சுடகடண் திரும்ப 

அனுப்பப்படும். இல்யைகைனில், அணியின் இறுதி 

சுடகடண் வயர ந்தடல் க்தாடரும். இந்த 

எடுத்துக்காடடில், எண் 25 சுடகடண் 3-ல் 

காணப்படுகி்றது.

அணியின் 
சுடடு

0 1 2 3 4

மதிப்புகள் 10 12 20 25 30

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

எடுத்துககோட்டு 1: 

4.4.3. இருமத் நெடல்

 இருமத் ந்தடயை பாதி இயடகவளித் ந்தடல் கெறிமுய்ற என்றும் அயழக்கைாம். வரியெப்படுத்்தப்படட 

அணிக்குள் இைக்கு மதிப்பின் இருப்பிடத்ய்தக் கண்டுபிடிக்கி்றது. பிரித்து-யகப்பறறு்தல் கெறிமுய்றயைப் 

நபால் இருமத் ந்தடயைச் கெய்து மடக்யக நெரத்தில் நிய்றநவற்றப்படும்.
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இருமத் நெடலுககோன நபோலி குறிமுற்ற
1. யமை உறுப்பிலிருநது க்தாடஙகவும் :

o இைக்கு மதிப்பும் அணியின் யமை 

உறுப்பும் நிகர எனில் (i.e. அ்தாவது, யமை 

இைக்கு = உறுப்புகளின் எண்ணிக்யக 
/2) யமை உறுப்பின் சுடகடண்யணத் 

திருப்பி அனுப்பும்.

o நிகரில்யை என்்றால், யமை உறுப்யப 

மதிப்நபாடு ஒப்பிடவும்,

o யமை சுடகடண்ணிலுள்ை எண் இைக்கு 

மதிப்யப விட கபரிைது எனில், யமை 

சுடகடண்ணிறகு வைப்பு்றம் உள்ை 

உறுப்புகயைத் ந்தரநக்தடுத்து படிநியை 

-1லிருநது க்தாடஙகவும்.

o யமை சுடகடண்ணிலுள்ை எண் இைக்கு 

மதிப்யப விட சிறிைது எனில் யமை 

சுடகடண்ணிறகு இடப்பு்றம் உள்ை 

உறுப்புகயைத் ந்தரநக்தடுத்து படிநியை -1 
லிருநது க்தாடஙகவும்.

2. கபாருத்்தமான ந்தடல் 

கண்டுபிடிக்கப்படடால், கபாருநதிை 

உறுப்பின் சுடகடண்யணத் திருப்பி 

அனுப்பும்.

3. கபாருத்்தம் இல்யைகைனில், -1 என்்ற 

மதிப்யபத் திருப்பி அனுப்பும் அல்ைது ந்தடல் 

நிய்றநவற்றப்படவில்யை என்்ற ்தகவயை 

அறிவிக்கவும்.

இருமத் நெடல் இைஙகும் நகோட்போடுகள்

 இருமத்ந்தடலில் பைன்படும் அணி 

வரியெைாக்கம் கெய்ைப்படட அணிைாகயிருக்க 

நவண்டும். இருமத் ந்தடயைப் பைன்படுத்தி மதிப்பு 
60-ன் இருப்பிடத்ய்தத் ந்தடுவ்தாக 

எடுத்துக்ககாள்நவாம்.

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

 மு்தலில் ொம் அணியின் யமை உறுப்யப 
mid = low + (high - low) / 2 என்்ற வாய்ப்பாடயடப் 

பைன்படுத்தித் தீரமானிக்க நவண்டும்.

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

மதிப்பு எடுத்துக்ககாள்ைவும்). அ்தனால் அணியின் 

யமைம் 4 ஆகும்.

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

 இப்கபாழுது ொம் 4-ம் சுடகடண் 

இருப்பிடத்தில் நெமிக்கப்படட மதிப்நபாடு 

ந்தடப்படும் மதிப்யப (அ்தாவது, 60) ஒப்பிடு 

கெய்நவாம். 4-ம் சுடகடண் இருப்பிடத்தில் உள்ை 

மதிப்பான 50 என்பது, இது ந்தடப்படும் மதிப்பு 

கியடைாது. ந்தடப்படும் மதிப்பானது 50-விட 

அதிகமாக இருப்ப்தால்

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

 low மதிப்யப m + 1 என மாறறி புதிை mid 
மதிப்யப மறுபடியும் கண்டுபிடிக்க நவண்டும்.

low = mid + 1

mid = low + (high - low) / 2

 இப்கபாழுது ெமது  mid மதிப்பு  7 ஆகும். 

ொம் இருப்பிடம் 7-ல் நெமிக்கப்படட மதிப்யப 

இைக்கு மதிப்நபாடு (அ்தாவது 60) ஒப்பிடுநவாம்.

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

 இருப்பிடம் 7ல் நெமிக்கப்படட மதிப்பு 

ந்தடப்படும் மதிப்பு கியடைாது. மா்றாக, ொம் 

ந்தடுவய்த விட அதிகமான மதிப்பாக இருக்கி்றது. 

எனநவ, ந்தடப்படும் மதிப்பு இந்த இருப்பிடத்ய்த 

விட குய்றவான பகுதியில் இருக்க நவண்டும்.

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

 எனநவ, ொம் mid மதிப்யபத் திரும்பவும் 

கணக்கீடு கெய்ை நவண்டும்.

high = mid -1
mid = low + (high - low)/2
 ்தறகபாழுது midமதிப்பு  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 உள்ை நெமிக்கப்படட 

மதிப்யப இைக்கு மதிப்நபாடு ஒப்பீடு கெய்நவாம். 

இது ஒரு ெரிைான கபாருத்்தமாகும்.

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

 இைக்கு மதிப்பு 60, இருப்பிடம் 5-ல் 

நெமிக்கப்படடுள்ைது என்்ற ொம் முடிவு 

கெய்கிந்றாம். எடுத்துக்காடடாக, இைக்கு மதிப்பு 
95 எனில், இந்த கெைல்முய்ற -1 என்்ற மதிப்யபத் 

திருப்பி அனுப்பும்.

்வரிறெைோகக முற்றகள்4.5

4.5.1 குமிழி ்வரிறெைோகக ந�றிமுற்ற 
(Bubble Sort Algorithm)

 குமிழி வரியெைாக்கம் ஒரு எளியமைான 

வரியெைாக்க கெறிமுய்ற ஆகும். வரியெப் 

படுத்்தப்படட படடிைலின் படிநியைகயை மீண்டும் 

மீண்டும் கெய்து, ஒவகவாரு ந�ாடி அருகிலுள்ை 

உருப்படிகயை ஒப்பீடு கெய்து, வரியெைாக்கம் 

கெய்ைப்படா்த வரியெ எனில் அவறய்ற இடமாற்றம் 

கெய்யும். இடமாற்றம் ந்தயவப்படும் வயர அயவ 

மீண்டும் மீண்டும் படடிைலிடப்படும். இது படடிைல் 

வரியெைாக்கம்  கெய்ைப்படடுள்ைது என்பய்தக் 

குறிக்கும். இந்த ஒப்பீடடு வரியெைாக்கம்  

கெறிமுய்றயில் படடிைலின் நமல் பகுதியில் 

குமிழியைப் நபால் சிறிை உறுப்புகயை அயமக்கும் 

முய்றயினால் இ்தறகு இந்த கபைரிடப்படடது. 

இந்த கெறிமுய்ற எளியமைான்தாக இருந்த 

நபாதிலும், இது மிகவும் கமதுவானது மறறும் 

கெருகும் வரியெைாக்கத்ந்தாடு (insertion sort) 

ஒப்பீடு கெய்யும் நபாது இது ொத்திைமற்ற்தாகும்.

 n உறுப்புகயை ககாண்ட அணியை 

கருதிக்ககாள்ைவும் இடமாற்ற கெைல்முய்ற  (swap 
function) மதிப்புகயை இடமாற்றம் கெய்யும்

நபோலி குறிமுற்ற

1. மு்தல் உறுப்புடன் (சுடகடண் = 0), அணியின் 

்தறநபாய்தை உறுப்நபாடு அடுத்்த உறுப்யப 

ஒப்பீடு கெய்ைவும்.

2. ்தறநபாய்தை உறுப்பு அடுத்்த உறுப்யப விட 

அதிகம் எனில், அவறய்ற இடமாற்றம் 

கெய்ைவும்.

3. ்தறநபாய்தை உறுப்பு அடுத்்த உறுப்யப விட 

சிறிைது எனில், அடுத்்த உறுப்பிறகு 

கெல்ைவும் மீண்டும் படிநியை -1லிருநது 

க்தாடஙகவும்.

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

கூடிை அணியை எடுத்துக் ககாள்நவாம்.

 கீநழ குமிழி வரியெைாக்கம் 

ககாடுக்கப்படட அணியை எவவாறு வரியெைாக்கம் 

கெய்கி்றது என்ப்தறகான விைக்கப்படம் கீநழ 

ககாடுக்கப்படடுள்ைது.
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16 12 14 13

11 12 14 13

11

15

15

11 15 14 1316

16

12

11 15 12 14 16 13

11 15 12 14 13 16

11 15 1316 1412

15>11
இடமாற்றம் கெய்க

15>16
இடமாற்றம் ்தவிரக்க

16>12
 இடமாற்றம் கெய்க

16>14
இடமாற்றம் கெய்க

16>13
இடமாற்றம் கெய்க

 எனநவ, நமநை குறிப்பிடப்படடுள்ைய்த 

மு்தல் சுழறசி படமாகும். இந்தநபால், எல்ைா 

சுழறசி கெய்ைப்படும். இறுதி சுழறசிக்கு பி்றகு 

வரியெைாக்கம் கெய்ைப்படட அணியை ககாடுக்கும். 

அந்த அணி இவவாறு இருக்கும்.

 அய்தப்நபாைநவ, இரண்டாவது 

சுழறசிக்குப்பி்றகு 15 என்்ற மதிப்பு இரண்டாவது 

இறுதி சுடகடண்ணில் இருத்தி யவக்கப்படும். 

இப்படிைாக பி்ற மதிப்புகளுக்கும் கெய்ைப்படும்.

11 12 13 14 15 16

4.5.2  நெர்நநெடுபபு ்வரிறெைோககம் 
(Selection Sort)

 படடிைலில் ஒவகவாரு முய்றயும் நுயழயும் 

நபாது ஒநர ஒரு இடமாற்றம் மடடுநம இருப்ப்தால், 

இது குமிழி வரியெைாக்கத்ய்த விட 

நமம்படட்தாகும். ந்தரநக்தடுப்பு வரியெைாக்க- 

-மானது கருத்துருவின் படி மிகவும் எளியமைான 

வரியெைாக்க கெறிமுய்றைாகும். இந்த கெறிமுய்ற, 

மு்தலில் மிகச்சிறிை உறுப்யப அணியில் 

கண்டுப்பிடித்து அ்தயன மு்தல் இருப்பிடத்திலுள்ை 

உறுப்பில் இடமாற்றம் கெய்யும். இய்தப்நபான்ந்ற 

அணியிலுள்ை அயனத்து உறுப்புகயையும் 

வரியெப்படுத்்தப்படும் வயர இடமாற்றமானது 

ெயடகபறும்.

 அடுத்்த மிகச்சிறிை உறுப்யபத் 

ந்தரநக்தடுத்து, அ்தயன ெரிைான இடத்தில் 

இடமாற்றம் கெய்வய்த மீண்டும் மீண்டும் இந்த 

கெறிமுய்ற கெய்வ்தால் இ்தயன ந்தரநக்தடுப்பு 

வரியெைாக்கம் என அயழக்கப்படுகி்றது.

நபோலி குறிமுற்ற
1. மு்தல் உறுப்பில் க்தாடஙகி அணியில் உள்ை 

மிகச் சிறிை உறுப்யபத் ந்தடி, மு்தல் 

இடத்தில் உள்ை உறுப்நபாடு இடமாற்றம் 

கெய்ை நவண்டும். (அணியின் சுடடு எண் 

0-ல்)
2. பி்றகு இரண்டாவது இடத்திறகு கென்று, 

துயண அணியில் உள்ை மிகச் சிறிை 

உறுப்யப சுடகடண் 1-லிருநது இறுதி 

சுடகடண் வயர ந்தட நவண்டும்.

3. ககாடுக்கப்படட அணியில் இரண்டாவது 

இடத்தில் படிநியை 2-ல் கண்டறிந்த 

உறுப்யப இடமாற்றம் கெய்க இடமாற்றம் 

அல்ைது இது துயண அணியின் மு்தல் 

இடத்தில் இருக்கும்.
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42 4312 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

 மு்தல் சுறறில், மிகச் சிறிை எண் 11 ஆகும். 

எனநவ, அது மு்தல் இடத்தில் இருத்தி 

யவக்கப்படுகி்றது.

 மு்தல் உறுப்யபத் ்தவிரத்து, மீ்தமுள்ை 

உறுப்புகளில் இருநது அடுத்்த மிகச் சிறிை 

உறுப்யபத் ந்தட நவண்டும். 13 ்தான் அடுத்்த 

மிகச்சிறிை எண் ஆ்தைால் அய்த இரண்டாம் 

இடத்தில் இருத்தி யவக்கப்படுகி்றது. பி்றகு 11 
மறறும் 13-யைத் ்தவிரத்து (ஏகனனில் அயவ 

ெரிைான இடத்தில் உள்ைன) மீ்தமுள்ை 

உறுப்புகளிலிருநது அடுத்்த மிகச்சிறிை எண்யணத் 

மூன்்றாம் இடத்தில் இருத்தி யவக்கப்படுகி்றது. 

இவவாறு அணிைானது வரியெப்படுத்்தப்படும் வயர 

மீண்டும் மீண்டும் இச்கெைல் ெயடகபறும்.

4.5.3 நெருகும் ்வரிறெைோககம் (Inserction 
sort)

 எளியமைான வரியெைாக்க கெறி 

முய்றைான இது கெறிமுய்றயின் முடிவில் 

இறுதிைாக வரியெைாக்கம் கெய்ைப்படட 

அணியியன அயமக்கும். இது அணியின் 

கீழ்பகுதியில் வரியெைாக்கம் கெய்ைப்படட 

துயணப் படடிையை எப்கபாழுதும் 

அயமத்துககாள்ளும்.

நபோலிக குறிமுற்ற
படி நியை 1 − மு்தல் உறுப்பாக இருந்தால், அது 

ஏறகனநவ வரியெைாக்கம் கெய்ைப்படடது.

படி நியை  2 − அடுத்்த உறுப்பியனத் ந்தரவு கெய்ை 

நவண்டும்.

படிநியை 3 − வரியெப்படுத்்தப்படட 

துயணப்படடிைலுள்ை உறுப்புகநைாடு 

ஒப்பீடு கெய்ை நவண்டும்.

படிநியை 4 − வரியெப்படுத்்தப்படட 

துயணப்படடிைலிலுள்ை அயனத்து 

உறுப்புகளும் வரியெப்படுத்்தப்பட நவண்டிை 

மதிப்யப விட கபரிை மதிப்பாக இருந்தால் 

அ்தயன இடமாற்றம் கெய்ை நவண்டும்.

படி நியை  5 − மதிப்யபச் கெருகு்தல் நவண்டும்.

படி நியை  6 -  படடிைல் வரியெபடுத்்தப்படும் வயர 

இச்கெையை மீண்டும் மீண்டும் கெய்ை 

நவண்டும். 

4. அணி வரியெைாக்கம் கெய்ைப்படும் வயர, இய்த மீண்டும் மீண்டும் கெய்்தல் நவண்டும்.

{13, 16, 11, 18, 14, 15} மதிப்புகயைக் ககாண்ட ஒரு அணியை எடுத்துக்ககாள்நவாம்.

 ந்தரநக்தடுப்பு வரியெைாக்கம் ககாடுக்கப்படட அணியை எவவாறு வரியெைாக்கம் கெய்கி்றது 

என்ப்தறகான விைக்கப்படம் கீநழ ககாடுக்கப்படடுள்ைது. 

க்தாடக்க 
அணி

13

11

16

18

14

15

மு்தல்
 படிநியைக்கு 

பி்றகு

ஐந்தாம் 
படிநியைக்கு 

பி்றகு

இரண்டாம் 
படிநியைக்கு 

பி்றகு

14

13

11

18

15

16

மூன்்றாம் 
படிநியைக்கு 

பி்றகு

13

18

16

15

14

11

ொன்காம் 
படிநியைக்கு 

பி்றகு

13

15

14

11

18

16

13

16

18

14

15

11

13

15

18

14

11

16
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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

 நமநை ககாடுக்கப்படடுள்ை படடிைலின் 

மதிப்புகயைச் கெருகும் வரியெைாக்கம் கெறிமுய்ற 

மூைம் வரியெைாக்கம் கெய்ைப்படடது.

07 10 16 21 34 44 45 67 83

இைஙகு நிரலோககம்4.6.

 இைஙகு நிரைாக்கம் என்பது ஒரு 

சிக்கலுக்கு தீரவுகான வரியெைான முடிவுகளின் 

மூைம் கெைல்படுத்்தப்படும் கெறிமுய்ற வடிவ 

முய்றைாகும்.

 இைஙகு நிரைாக்க அணுகுமுய்ற 

ககாடுக்கப்படட சிக்கயை சிறிை சிக்கல்கைாகப் 

பிரிப்பதில் பிரித்து யகப்பறறு்தல் முய்ற சிக்கயை 

சிறு - சிறு சிக்கைாக பிரித்து கெைல்படுத்துவ்தாகும்.

 இைஙகு நிரைாக்கத்ய்த எஙகு சிக்கல்கள் 

உள்ைந்தா அஙகு பைன்படுத்்தைாம். சிக்கல்கயை 

ஒநர மாதிரிைான துயண சிக்கல்கைாக 

பிரிப்ப்தனால், அ்தன் மூைம் கியடக்கும் தீரயவ 

மீண்டும் பைன்படுத்்தைாம். கபரும்பாலும், இந்த 

கெறிமுய்றகள் உகந்த தீரவாகப் 

பைன்படுத்்தப்படுகி்றது. யகயில் உள்ை துயண 

சிக்கல் தீரப்ப்தறகு முன் இந்த கெைல்முய்றைானது 

ஏறகனநவ தீரவு காணப்படட துயண சிக்கல்களின் 

முடிவுகயை ஆராை முைறசிக்கும். மிகச் சி்றந்த 

தீரயவ அயடவ்தறகு துயண சிக்கல்களின் 

தீரவுகயை ஒன்றியணத்்தல் நவண்டும்.

இைஙகு நிரலோககத்தின் படிநிறலகள்

• சிக்கல்கயை சிறிை ஒன்ந்றாடு ஒன்றியணந்த 

துயண சிக்கல்கைாகப் பிரிக்க நவண்டும்.

• சிறிை துயண சிக்கல்களின் உகந்த தீரயவப் 

பைன்படுத்தி, சிக்கலின் உகந்த தீரயவ 

அயடை நவண்டும்.

• இைஙகு நிரைாக்கம் நியனவிருத்்தயை 
(Memoization) பைன்படுத்துகி்றது.

 நியனவிருத்்தல் என்பது ஒரு உகந்த 
யுக்தி ஆகும். ஒநர மாதிரிைான உள்ளீடு 
மீண்டும் ககாடுக்கப்படும் நபாது, முநய்தை 
கெைறகூறு அயழப்புகளின் முடிவுகயை 
நெமித்து ்தறகாலிக நெமிப்பு முடிவுகயை 
திருப்பி அனுப்பி, கணினி நிரல்கயை 
நவகப்படுத்துவ்தறகு மு்தன்யமைாகப் 
பைன்படுகி்றது.

குறிபபு

14.6.1 றபநபோனோசி ்வரிறெ (Fibonacci 
Series) – ஓர் எடுத்துககோட்டு

 யபநபானாசி வரியெைானது முநய்தை 

இரண்டு எண்கயை கூடடி அடுத்்தடுத்்த எண்கயை 

உருவாக்கும். யபநபானாசி வரியெ Fib0  மறறும் 

Fib1 ஆகிை இரண்டு எண்களுடன் க்தாடஙகும். 
Fib0  மறறும் Fib1 க்தாடக்க மதிப்பு 0,1 
எடுத்துக்ககாள்நவாம்.

12th Computer Science_TM Chapter 4.indd   43 22-12-2021   17:17:35



44 4512 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

பின்்வரும் நிபநெறனகற்ள றபநபோனோசி ்வரிறெ நிற்றந்வறறும்:

Fibn = Fibn-1 + Fibn-2

n-ன் மதிப்பு 8 ஆக உள்ைநபாது யபநனகனாசி வரியெ இவவாறு ந்தான்றும்.

Fib8 = 0 1 1 2 3 5 8 13

4.6.3  றபநபோனோசி சுழறசி ந�றிமுற்ற (Fibonacci) - இைஙகு நிரலோகக முற்றயில் இைககு 
நிரலோகக முற்றயில்

 மு்தலில் ொம், யபநபானாசி வரியெக்கு சுழறசி கெறிமுய்றயை வயரைறுக்க முைறசி கெய்ைைாம்.

f0=0, f1 =1 என க்தாடக்க மதிப்பிருத்்தல் நவண்டும்

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

படிநியை-2:  fib ← f0 + f1 என மதிப்பிருத்்தல் நவண்டும்

படிநியை-3: மதிப்பிருத்்தல் f0← f1, f1← fib

படிநியை-4: யபநபானாசியின் அடுத்்த மதிப்யப  fib காண்பிக்கவும்

படிநியை-5:  குறிப்பிடட வரியெ உருவாகும் படிநியை-2 வயர திரும்பச் கெய்்தல்

உள்ளீடு n = 10

10 இைக்க வயர யபநபானாசி கெறிமுய்ற கீநழ ககாடுக்கப்படடுள்ைது:

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

• கெறிமுய்ற என்பது குறிப்பிடட கெையை முடிப்ப்தறகான வயரைறுக்கப்படட கடடயைகளின் 
க்தாகுதிைாகும். 

• கெறிமுய்றைாைர என்பவர கெறிமுய்ற எழுதுவதில் தி்றயமைானவர எல்யையுற்றது (finiteness) – 
கெறிமுய்ற வயரைறுக்கப்படட படிநியைகளின் எண்ணிக்யகக்குப் பி்றகு நிறுத்்தப்படட நவண்டும் 
என்பய்த வயரைறுக்கி்றது.

• நிரல் என்பது நிரைாக்க கமாழியில் கெறிமுய்றயை கவளிப்படுத்து்தல் ஆகும். 

• கெறிமுய்ற ஆய்வு (algorithm analysis) என்பது கெறிமுய்றயின் நெர மதிப்பீடு மறறும் இட 
சிக்கல்கயை மாறுபடட உள்ளீடடு அைவுகளுக்கு வயரைறுப்ப்தாகும்.

• இடச்சிக்கல் என்பது கெறிமுய்றக்குத் ந்தயவப்படும் இடத்தின் அைவீடு ஆகும்.

• நமல் எல்யை என்பது கெறிமுய்றயின் மிகவும் நமாெமான தீரவு ஆகும்.

• கீழ்எல்யை (lower bound)  என்பது ககாடுக்கப்படடுள்ை சிக்கலுக்கான நகாடபாடடைவில் மிகச் 
சி்றந்த தீரவு ஆகும். 

• கெறிமுய்ற எடுத்துக்ககாள்ளும் படிநியைகளின் எண்ணிக்யகயின் மூைம் கெறிமுய்றயின் 
நெரச்சிக்கல் அைவிடப்படுகி்றது.

நிறனவில் நகோள்க
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மதிபபீடு

பகுதி-அ

ெரிைோன விறடறைத் நெர்நநெடுககவும்: (1 மதிபநபண்)

1.  எந்த கொல் கபரஷிை கணி்தநமய்த அபு �ாஃபர முகமது இபின்-ஐமுொ அல் ககௌவாரிஸ்மி கபைரில் 

இருநது வந்தது?

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

2.  பின்வரும் வரியெைாக்க கெறிமுய்றயில், எந்த கெறிமுய்றக்கு குய்றந்த எண்ணிக்யகயிைான 

இடமாற்றம் ந்தயவப்படும்?

(அ) குமிழி (ஆ) வியரவு (இ) ந்தரநக்தடுப்பு (ஈ) அயனத்தும்

3.  கெறிமுய்றயின் கெைல்தி்றயன அைவிட இரண்டு முக்கிை அைவீடுகள் எயவ?

(அ) கெைலி மறறும் நியனவகம் (ஆ) சிக்கல் மறறும் ககாள்ைைவு

(இ) நெரம் மறறும் இடம் (ஈ) ்தரவு மறறும் இடம்

• கெறிமுய்றயின் கெைல்தி்றன் என்பது கெறிமுய்றயின் ஒரு பண்பாகும். கெறிமுய்ற பைன்படுத்தும் 
கணக்கீடடு வைஙகளின் எண்ணிக்யகநைாடு க்தாடரபுயடைது.

• கெறிமுய்றயுக்தி என்பது கெறிமுய்றயை வடிவயமக்கும் முய்றைாகும். 

• நியனவிட நெரம் அல்ைது நெரம் நியனவிட பரிமாற்றம் என்பது சிக்கயைத் தீரக்கும் அல்ைது 
குய்றந்த நெரத்தில் அதிக நெமிப்பு இடத்ய்த அல்ைது நியனவிடத்ய்த கணக்கீடு கெய்யும் முய்ற 
ஆகும். 

• Asymptotic குறியீடுகைானது நெரம் மறறும் இடச்சிக்கலுக்கான அரத்்தமுள்ை கூறறுகயைப் 
பைன்படுத்தும் கமாழிைாகும்.

• வரியெமுய்ற ந்தடல் அல்ைது க்தாடர ந்தடல் என்பது படடிைலில் ஒரு குறிப்பிடட மதிப்யப 
கண்டுபிடித்து, வரியெயிலுள்ை ஒவகவாரு உ்றப்யபயும் நொதித்து, நவண்டிை உறுப்யபக் 
கண்டுப்பிடிக்கும் வயர ந்தடும் முய்றைாகும்.

• இரும ந்தடல் கெறிமுய்றைானது பிரித்து யகப்பறறு்தல் ந்தடயைப் நபாை இைக்கு மதிப்பின் 
இருப்பிடத்ய்தக் கண்டுபிடிக்கி்றது.

• குமிழி வரியெைாக்கமானது எளிை வரியெைாக்க கெறிமுய்றைாகும். வரியெப்படுத்்தப்படா்த 
வரியெைாக இருத்்தல் மீண்டும் மீண்டும் அடுத்்தடுத்்த உறுப்புகயை இடமாற்றம் கெய்யும். 

• ந்தரநக்தடுப்பு வரியெைாக்கம் குமிழி வரியெைாக்கத்ய்தவிட நமம்படட்தாகும். படடிைலில் ஒவகவாரு 
முய்ற நுயழயும் நபாதும் ஒநர ஒரு இடமாற்றம் ெயடகபறும்.

• ஒன்றியணத்்தல் வரியெைாக்கம் மு்தலில் அணியிலுள்ை மதிப்புகயை ெரிபாதிைாக பிரித்து 
அயனத்ய்தயும் வரியெைாக்கப்படட அணிைாக ஒன்றியணக்கி்றது.

• இைஙகு நிரைாக்கமானது சிக்கயைத் தீரத்து சிறிை துயண சிக்கல்கைாக பிரித்து அ்தன்பி்றகு 
மீண்டும் அய்த பைன்படத்துவ்தறகு பைன்படுகி்றது.

நிறனவில் நகோள்க

12th Computer Science_TM Chapter 4.indd   45 22-12-2021   17:17:35



46 4712 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

4.  வரியெமுய்ற ந்தடல் கெறிமுய்றயின் சிக்கல்்தன்யம எது?

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

5.  பின்வரும் வரியெைாக்க கெறிமுய்றயில் எது மிகவும் குய்றவான நமாெமான சிக்கல் ்தன்யமயை 

உயடைது?

(அ) குமிழி (ஆ) வியரவு (இ) ஒன்றியணந்த (ஈ) ந்தரநக்தடுப்பு

6.  பின்வருவனவறறுள் எது நியைைான வரியெைாக்க கெறிமுய்ற அல்ை?

(அ) கெருகு்தல் (ஆ) ந்தரநக்தடுப்பு (இ) குமிழி (ஈ) ஒன்றியணந்த

7.  குமிழி வரியெைாக்கத்தின் மிகச் சி்றந்த நியையில் அ்தன் நெர சிக்கல்்தன்யம

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

8.  Θ என்்ற குறியீடு asymptotic மதிப்பீடடில் எய்தக் குறிக்கி்றது? 

(அ) அடிப்யபயட நியை (ஆ) மி்தமான நியை (இ) நமாெமான நியை  (ஈ) NULL நியை

9.  ஒரு சிக்கல் துயணச் சிக்கல்கைாக பிரித்து அ்தயன பை முய்ற பைன்படுத்தினால், அந்த சிக்கல் எந்த 

பண்யப கபறும்?

(அ) ஒன்ந்றாடு ஒன்றியணந்த துயணச்சிக்கல் (ஆ) உகந்த துயண கடடயமப்பு

(இ) நியனவிருத்்தல் (ஈ) கபா்றாயம

10.  இைஙகு நிரைாக்கத்தில், ஏறகனநவ கணக்கீடு கெய்்த மதிப்புகயை நெமிக்கு யுக்தியை இவவாறு 

அயழக்கைாம்.

(அ) மதிப்யப நெமிக்கும் பண்பு (ஆ) மதிப்யப நெகரிக்கும் பண்பு 

(இ) நியனவிருத்்தல் (ஈ) படமிடல்

பகுதி-ஆ

அறனத்து வினோககளுககும் விறடைளி (2 மதிபநபண்)

1. கெறிமுய்ற என்்றால் என்ன?

2. நபாலிக் குறிமுய்ற வயரைய்ற.

3. கெறிமுய்றைாைர என்பவர ைார?

4. வரியெைாக்கம் என்்றால் என்ன?

5. ந்தடல் என்்றால் என்ன? அ்தன் வயககயை எழுதுக.
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பகுதி-இ

அறனத்து வினோககளுககும் விறடைளி (3 மதிபநபண்)

1. கெறிமுய்றயின் பண்பிைல்புகயைப் படடிைலிடுக.

2. சிக்கல்்தன்யம மறறும் வயககயைப் பறறி விவாதிக்க.

3. இடம் மறறும் இடசிக்கல்களின் மீது ்தாக்கத்ய்த ஏறபடுத்தும் காரணிகள் ைாயவ?

4. Asymptotic குறியீடு-குறிப்பு வயரக.

5. இைஙகு நிரைாக்கத்ய்தப் பறறி  நீவிர அறிவின ைாயவ?

பகுதி ஈ

அறனத்து வினோககளுககும் விறடைளி (5 மதிபநபண்)

1. கெறிமுய்றயின் பண்பிைல்புகயை விவரி.

2. வரியெமுய்ற ந்தடல் கெறிமுய்றயை விவாதிக்கவும்.

3. இருமத் ந்தடல் என்்றால் என்ன? எடுத்துக்காடடுடன் விைக்குக.

4. குமிழி வரியெைாக்க கெறிமுய்றயை எடுத்துக்காடடுடன் விைக்குக.

5. இைஙகு நிரைாக்கத்தின் கருத்துருயவ கபாருத்்தமான எடுத்துக்காடடுடன் விைக்கவும்.

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 மாணவரகளின் ்தரநியையை காைாண்டுத் ந்தரவின் மதிப்கபண்களின் 
அடிப்பயடயில் அயனத்து நிபந்தயனகயையும் நிய்றநவறறும் வயகயில் கெறிமுய்றயை 

உருவாக்கவும்.
2. உனது வகுப்பின் மாணவரகளின் உைரத்ய்த மாணவனின் உைரம் மறறும் மாணவியின் உைரம் 
என்று பிரிக்கப்படட பின் அவறய்ற ஏறுவரியெயில் வரியெைாக்கம் கெய்ைப்படட ஒநர படடிைைாக 
ஒன்றியணக்கவும்.

மோண்வர்கள் நெைல்போடு
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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 பைத்தான் அறிமுகம்-மதாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் மாணவரகள் அறிநதுக் ககாள்வது:

• வயைகயை பைனாளர இயடமுகம் (GUI) மறறும் ஒருங்கியணந்த உருவாக்க சூழலில் யபத்தான் 

நிைல்கயள உருவாக்கு்தல். 

• ஊடாடும் மறறும் ஸ்கிரிப்ட் முய்றயமயில் நிைல் உருவாக்கு்தல்.

• மாறிகயள உருவாக்கு்தல் மறறும் அவறறிக்கு மதிப்பிருத்தல்.

• யபத்தானில் உள்ள பல்்வறு ்தைவு வயககளின் கருததுகள் மறறும் அவறறின் பைன்பாடுகயள பறறி 

அறிநது ககாள்ளு்தல்.

• பல்்வறு வயகைான கெைறகுறிகளின் பைன்பாடுகயள புரிநதுக் ககாள்ளு்தல் (கணி்த, ஒப்பீட்டு 

மறறும் ்தருக்க)

• யபத்தான் ்காயவகள் மறறும் கூறறுகயள உருவாக்கு்தல்.

அறிமுகம்5.1

 யபத்தான் என்பது கபாது பைன்பாடு 

நிைைாக்க கமாழி ஆகும். இய்த கெ்தரைாநதின் 

கணி்தவிைல் மறறும் கணினி அறிவிைல் ்்தசிை 

ஆைாய்ச்சி நிறுவனம் என்று அயழக்கப்படும் CWI 
(Centrum Wiskunde & Informatica)-யை ்ெரந்த 

யக்டா வான் ் ைாசும் என்பவைால் உருவாக்கப்பட்டது. 

இம்கமாழி 1991ஆம் ஆண்டு கவளியிடப்பட்டது. 

யபத்தான் அ்தன் கபையை, எழுபதுகளில் பிைபைமான 

பிபிசி ெயகச்சுயவ க்தாடைான “்மான்டி யபத்தான்'ஸ் 

ஃப்யளயிங் ெரக்கஸ்” இருநது கபற்றது. யபத்தான் 

கட்டயமக்கப்பட்ட நிைைாக்க கமாழி மறறும்  கபாருள் 

நிைைாக்க கமாழியை ஆ்தரிக்கி்றது.

பைத்ோனின் சி்றபைம்்சஙகள்5.2 

 9 இது ஒரு கபாது பைன்பாட்டு கமாழிைாகும். இய்த அறிவிைல் மறறும் அறிவிைல் அல்ைா்த 

நிைைாக்கததிறகு பைன்படுத்தைாம்.

அலகு II
ைோடம் 5

பைத்ோன் அறிமுகம்-மோறிகள் மறறும் ச்சயறகுறிகள்
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50 5112 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

 9 இது இைக்க முய்றயை ொைா்த நிைைாக்க கமாழிைாகும்.

 9 யபத்தான் நிைல் எளி்தாக புரிநது ககாள்ள இைலும்.

 யபத்தான் 3.x பதிப்பில் IDLE (Integrated Development Learning Environment) நிைல் 

குறிமுய்றயை உருவாக்கவும், இைக்கவும் பைன்படுகி்றது. இய்த www.python.org என்்ற இயணை 

முகவரியில் இருநது பதிவி்றக்கம் கெய்து ககாள்ளைாம்.

பைத்ோன் நிரலோககம்5.3

 யபத்தான் நிையை, ஊடாடும் முய்றயம அல்ைது ஸ்கிரிப்ட் முய்றயமகளில் எழு்தைாம். ஊடாடும் 

முய்றயம யப்தான் தூண்டுகுறியில் (>>>) நிையை எழு்த உ்தவும். ஸ்கிரிப்ட் முய்றயமயில் நிைல் குறிமுய்ற  

்தனி ்காப்பாக, .py என்்ற நீட்டிப்புடன் ்ெமிக்கப்பட்டு இைக்கப்படும். ஸ்கிரிப்ட் முய்றயம  யப்தான் மூை 

நிையை உருவாக்கவும், பதிப்பாய்வு கெய்ைவும் பைன்படுகி்றது.

5.3.1  ஊடோடும் முப்றபம நிரலோககம்
 ஊடாடும் முய்றயமயில் யபத்தான் குறிமுய்றயை ்ெைடிைாக தூண்டுகுறியில் உள்ளீடப்பட்டவுடன், 

கமாழிப்கபைரப்பி தீரவுகயள உடனடிைாக காட்டும். ஊடாடும் முய்றயம ஒரு எளிை முய்ற கோல்குநலடடபர 

்பால் பைன்படுத்தைாம்.

5.3.1.1  பைத்ோன் IDLEபய ச்ோடஙகு்ல்
 பின்வரும் கட்டயளயை ககாண்டு விண்்டாஸ் இைக்க அயமப்பில் யபத்தான்  IDLEயை துவக்கைாம். 

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

(அல்ைது)

 முகப்பு தியையில்   என்்ற குறும்படம் இருப்பின் அய்த கிளிக் கெய்து க்தாடங்கைாம். 

இப்்பாது, படம் 5.1 ்பான்று யபத்தான் IDLE தியை ்்தான்றும். 

பட்டிப்பட்யட ்தயைப்புப்பட்யட

யபத்தான் தூண்டுகுறி (>>>)

படம் 5.1 – யபத்தான் IDLE ொளைம்
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 >>> என்்ற தூண்டுகுறி யப்தான் கமாழிப்கபைரப்பி கட்டயளப் கபறறுக் ககாள்ள ்தைார நியையில் 

இருப்பய்த குறிக்கி்றது. அ்தாவது IDLE தியையில் ்்தான்றும் தூண்டுகுறி ஊடாடும் முய்றயமயில் 

இருப்பய்த குறிக்கி்றது. இப்கபாழுது ஒரு எளிை முய்ற கால்கு்ைட்டரில், கணக்கீடு ்காயவயை கெய்து 

பாரக்கைாம்.

>>> 5 + 10

15

>>> 5 + 50 *10

505

>>> 5 ** 2

25 

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

>>>x=10

>>>y=20

>>>z=x + y

>>>print (“The Sum”, z)

எடுததுககோடடு 2:

படம் 5.2 – யபத்தான் ஊடாடும் ொளைம்

5.3.2 பைத்ோன் ஸ்கிரிபட நிரலோககம்
 அடிப்பயடைாக, ஒரு ஸ்கிரிப்ட் என்பது யபத்தான் கட்டயளகயள ககாண்ட ஒரு உயை ஆவணதய்தக் 

குறிக்கி்றது. யபத்தான் ஸ்கிரிப்ட் குறிமுய்றயை மறுபைனாக்கம் கெய்துக் ககாள்ளைாம். ஒரு முய்ற 

ஸ்கிரிப்ட் ்காப்யப எழுதிவிட்டால் பை முய்ற இைக்கிக் ககாள்ளைாம் மீண்டும் அந்த ஸ்கிரிப்யட உருவாக்க 

்்தயவயில்யை. ஸ்கிரிப்ட் பதிப்பாய்வு கெய்ை கூடிையவ.
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5.3.2.1 பைத்ோன் ஸ்கிரிபட எழுது்ல்
1. யபத்தான் shell ொளைததில்  File → New File அல்ைது Ctrl + N என்பய்த அழுத்தவும்.

படம் 5.3 – புதிை ்காப்பு உருவாக்கு்தல்

2. படம் 5.3(அ) வில் காணப்படுவய்தப்்பாை, கபைரிடப்படா்த Untitled கவறறு ஸ்கிரிப்ட் Text editor 
்்தான்றும்.

படம் 5.3 (அ) கபைரிடப்படா்த Untitled கவறறு ஸ்கிரிப்ட் editor

3.  பின்வரும் கட்டயளகயள ஸ்கிரிப்ட் editorல் உள்ளிடவும்.

a =100

b = 350

c = a+b

print ("The Sum=", c)

a = 100

b = 350

c = a+b

print ("The Sum=", c)

      படம் 5.4 – யபத்தான் மாதிரி குறிமுய்ற
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5.3.2.2. பைத்ோன் ஸ்கிரிபடபய ந்சமித்ல்
(1) File → Save  கட்டயளயை ்்தரநக்தடுக்கவும் அல்ைது Ctrl + S  அழுத்தவும்.

படம்  5.5 – மு்தன்முய்ற ஒரு ்காப்யப ்ெமித்தல்

(2) இப்கபாழுது, படம் 5.6 காணப்படும் Save As  உயைைாடல் கபட்டி தியை ்்தான்றும்.
்காப்பு ்ெமிக்கும் இடம்

்காப்பின் கபைர (File Name) (demo1)

்காப்பு வயக (Python file (.py))

படம் 5.6 – Save As உயைைாடல் கபட்டி
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(3) Save As உயைைாடல் கபட்டியில், ்காப்பு ்ெமிக்கப்பட ்வண்டிை இடதய்த ்்தரநக்தடுக்க ்வண்டும். 

பின்னர ்காப்பின் கபையை File Name கபட்டியில் உள்ளிட ்வண்டும். முன்னிைல்பாக யப்தான் 

்காப்புகள் .py என்்ற நீட்டிப்புடன் ்ெமிக்கப்படுகி்றது. என்வ, யபத்தான் ஸ்கிரிப்ட் editor-ல் 

்காப்புகளுக்கு பைனர நீட்டிப்யப குறிப்பிட ்வண்டிை அவசிைமில்யை.

(4) இறுதிைாக Save கபாத்தாயன ்்தரநக்தடுதது, யபத்தான் ஸ்கிரிப்ட்யட ்காப்யப ்ெமிக்கைாம்.

5.3.2.3 Executing பைத்ோன் ஸ்கிரிபடபட இயகக
(1) Run → Run Module அல்ைது F5 யை ்்தரநக்தடுக்கவும்.

a=100

b=350

c=a+b

print ("The Sum=", c)

படம் 5.7 – யபத்தான் ஸ்கிரிப்ட் இைக்கு்தல்

(2) குறிமுய்றயில் பியழகள் இருப்பின் அயவ சிகப்பு நி்றததில் IDLE தியையில் காண்பிக்கப்பட்டு, 

யபத்தான் பியழக்கான காைணதய்த விளக்கும். பியழகயள திருததுவ்தறகு, ஸ்கிரிப்ட் editorக்கு 

கென்று, பியழகயளத திருததி, ்காப்யப Ctrl + S அல்ைது File → Save கட்டயளக் ககாண்டு 

்ெமித்தபின் மீண்டும் இைக்க ்வண்டும்.

(3)  பியழகள் இல்ைா்த யபத்தான் குறிமுய்றயை இைக்கிைவுடன் அ்தன் கவளியீடு யபத்தான் IDLE 
தியை 5.8 –ல் உள்ளது ்பான்று ்்தான்றும்.

கவளியீடு

படம் 5.8 –யபத்தான் ஸ்கிரிப்ட் கவளியீடு தியை
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5.4 உள்ளீடு  மறறும் செளியீடு ச்சயறகூறுகள்

 ஒரு நிைல் பைனர விரும்பிை பணியை நிய்ற்வறறுவ்தறகு பைனருடன் க்தாடரபு ககாள்ள ்வண்டும். 

இ்தறகு உள்ளீடு - கவளியீடு கெைறகூறுகள் பைன்படுகி்றது. input() கெைறகூறு, ஓர நிையை இைக்கும் 

கபாழுது ்தைவுகயள உள்ளீடு கெய்ைவும், print() என்்ற கவளியீடு கெைறகூறு நிைலின் தீரவுகயள தியையில் 

காண்பிக்க உ்தவுகி்றது.

5.4.1 Print() ச்சயறகூறு
 யபத்தானில், print() கெைறகூறு நிையை இைக்கும் கபாழுது ்தைவுகயள கவளியிட பைன்படுகி்றது. 

print() கெைறகூறின் க்தாடரிைல் கீ்ழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது

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

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

 print() கெைறகூறு தீரவுகயள தியையில் காண்பிக்கும் முன் ்காயவயை மதிப்பீடு கெய்யும். print() 
கெைறகூறினுள் ககாடுக்கப்படும் முழு கூறறியனயும் தியையில் காட்டும். காறபுள்ளி(,) ககாண்டு print() 
கெைறகூறினுள் ஒன்றுக்கு ்மறபட்ட உருப்புகயள பிரிக்கைாம்.
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5.4.2  input()

 யபத்தானில், input() கெைறகூறு நிையை இைக்கும் கபாழுது ்தைவுகயள உள்ளீடாக கபறறுக் 

ககாள்ளப் பைன்படுகி்றது. input() கெைறகூறின் க்தாடரிைல்,

Variable = input (“prompt string”)

 இந்த ச்ோடரியலில் உள்ள “prompt string” பைனர ககாடுக்கப்பட ்வண்டிை உள்ளீடு 

எதுகவன்பய்த உணரததும் கூறறு அல்ைது கெய்தியை ககாண்டிருக்கும். 

 input() கட்டயள அயமப்பில் உள்ள “prompt string” தியையில் ்்தான்றும், பைனர இய்த 

படிதது உள்ளீடு ொ்தனததிலிருநது எதிரபாரக்கப்படும் ்தைவுகயள ககாடுக்கைாம். input() கெைறகூறு, 

வியெப்பையகயின் மூைம் ்தட்டச்சு கெய்்தவறய்ற மாறியில் ்ெமிதது யவக்கும். “prompt string” 
ககாடுக்கப்படவில்யைகைனில் தியையில் எந்த ்தகவலும் ்்தான்்றாது. இ்தனால் பைனர எவறய்ற உள்ளீடு 

கெய்ை ்வண்டும் என்பய்த க்தரிநது ககாள்ள முடிைாது.

எடுததுககோடடு 1: “prompt string” சகோண்டுள்்ள  input() ச்சயறகூறு

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

எடுததுககோடடு 2: “prompt string” இடம்சை்றோ் input( ) ச்சயறகூறு

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

 ்ம்ை உள்ள எடுததுக்காட்டு 2ல், input( ) கெைறகூறறில் “prompt string” இடம்கப்றவில்யை. 

என்வ, எவறய்ற உள்ளீடாக ்தை ்வண்டும் என்பது பைனர புரிநது ககாள்ள இைைாது. நிைலுக்கு 

க்தாடரபில்ைா்த ்தைவுகயள உள்ளிட்டால், ்தவ்றான தீரயவ கவளியிடும். என்வ பைனர நிையை உரிை 

முய்றயில் இைக்க, “prompt string” input() கெைறகூறில் பைன்படுத்த ்வண்டும்.

 input( ) கெைறகூறு அயனதது ்தைவுகயளயும் ெைங்கள் அல்ைது குறியுருவாக ஏறறுக் ககாள்ளும், 

எண்களாக அல்ை. பைனர எண்கயள மதிப்புகளாக உள்ளீடு கெய்யும் ்பாது, அயவ கவளிப்பயடைாக 

எண்வயக ்தைவுகளாக மாற்றப்பட ்வண்டும். int() கெைறகூறு ெைவயக ்தையவ எண்வயக ்தைவாக 

கவளிப்பயடைாக மாற்ற உ்தவுகி்றது.  இது ்பான்்ற மற்ற கெைறகூறுகயள பின்வரும் பாடங்களில் 

படிக்கைாம்.
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எடுததுககோடடு 3:

x = int (input(“Enter Number 1: ”))

y = int (input(“Enter Number 2: ”))

print (“The sum = ”, x+y)

செளியீடு:

 Enter Number 1: 34

 Enter Number 2: 56

 The sum = 90

எடுததுககோடடு 4: நமநல கோணும் நிரலுககு ஒரு மோறறு முப்ற

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

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

செளியீடு:

 Enter Number 1 :30

 Enter Number 2:50

 X =  30  Y =  50

5.5 பைத்ோன் குறிபபுபர

 யபத்தானில் குறிப்புயை ஹாஷ் (#) குறியுடன் க்தாடங்கும். # குறியுடன் க்தாடங்கும் வரிகள் 

குறிப்புயைைாக கரு்தப்பட்டு, யபத்தான் கமாழிப்கபைரப்பி இவறய்ற குறிமுய்றயின் பகுதிைாக கரு்தாது. 

குறிப்புயைகள், ஒரு வரி அல்ைது பை வரிைாக இருக்கைாம். பை வரி குறிப்புயை கீ்ழ காண்பய்தப் ்பால் 

இைட்யட "' குறிக்குள் ஒரு க்தாகுதிைாக ககாடுக்கப்பட ்வண்டும்.

 # It is Single line Comment 

 "'It is multiline comment

 which contains more than one line "'

5.6 உள்்ள்்ளல்

 யபத்தான், இயடகவளி மறறும் ்தத்தல்கயள ககாண்டு நிைலின் க்தாகுப்புகயள குறிக்கி்றது. 

ஆனால்,  C, C++, java ்பான்்ற கமாழிகள் கெளிவு { } அயடப்புக்குறி, நிைலில் இனக்குழு, கெைறகூறுகள், 

மடக்கு, ்்தரநக்தடுப்பு க்தாகுப்புகயள குறிக்கப் பைன்படுகி்றது. நிைலில் க்தாகுப்புகயள குறிப்பிட ்வண்டிை 

கவறறு இயடகவளி எண்ணிக்யக உள்்தள்ளல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்காது (கவறறு இயடகவளி 

மறறும் ்தத்தல்கள்). ஆனால் ஓர க்தாகுப்புகள் இடம் கபறும் கூறறின் அயனததிறகும் ஒ்ை அளவிைான 

இயடகவளி இருக்க ்வண்டும். 
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5.7 வில்பலகள்

 யபத்தான், நிைலில் இடம்கபறும் வரிகயள அடிப்பயட கொறகளாக பிரிக்கி்றது. இந்த கூறுகள் 

வில்யைகள் எனப்படும் கபாதுவாக வில்யைகளின் வயகைான,

 1)  குறிப்கபைரகள்

 2)  சி்றப்புச் கொறகள்

 3)  கெைறகுறிகள்

 4)  வைம்புக்குறி மறறும்

 5)  நியைஉரு

 வில்யைகயள பிரிப்ப்தறகு கவறறு இயடகவளி கண்டிப்பாக இருத்தல் ்வண்டும்.

5.7.1. குறிபசையரகள்

 மாறி, கெைறகூறு, இனக்குழு, க்தாகுதி அல்ைது கபாருளின் கபைரகயள குறிப்கபைர என்று  

அ ய ழ க் க ப் ப டு கி ்ற து .

• குறிப்கபைரகள் எழுததுக்கள் (A..Z or a..z) அல்ைது அடிக்கீறு ( _ ) ககாண்டு க்தாடங்க ்வண்டும்.

• குறிப்கபைரகள் எண்கள் (0 .. 9) ககாண்டிருக்கைாம்.

• யபத்தான் குறிப்கபைரகள் எழுதது வடிவுணரவு ககாண்டது. அ்தாவது ஆங்கிை கபரிைகைழுததுகள் 
(uppercase) மறறும் ஆங்கிை சிறிைகைழுததுகள் (lowercase) கவவ்வ்றாக கருதிக் ககாள்ளும்.

• குறிப்கபைரகள் யபத்தான் சி்றப்புச் கொறகளாக இருக்க கூடாது.

• யபத்தானில்  %,$, @ etc., ்பான்்ற நிறுத்தறகுறிகள் குறிப்கபைரகளில் இடம் கப்றக்கூடாது.

்சரியோன குறிபசையரகளின் எடுததுககோடடு:

 Sum, total_marks, regno, num1

்ெ்றோன குறிபசையரகளின் எடுததுககோடடு :

 12Name,  name$, total-mark, continue

5.7.2.  சி்றபபுச் ச்சோறகள்

 நிைலின் அயமப்யப அயடைாளம் காண யபத்தான் கமாழிப்கபைரப்பி சி்றப்புச் கொறகயள  

பைன்படுததுகி்றது. சி்றப்பு கொறகள் கமாழிகபைரப்பியில் குறிப்பிட்ட கபாருள் ககாண்டுள்ள்தால் இவறய்ற 

பி்ற பைன்பாட்டிறகு பைன்படுத்தக்கூடாது.

அட்டவயண 5.1 யபத்தான் சி்றப்புச் கொறகள்

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 raise

break except in

5.7.3 ச்சயறகுறிகள்

 கணிப்கபாறி நிைைாக்க கமாழியில் கெைறகுறிகள் என்்ற சி்றப்பு குறியீடுகள் கணிப்பீடுகள், 

நிபந்தயன ்ொதிப்பு ்பான்்ற கெைல்பாடுகயள கெய்ை பைன்படுகி்றது. கெைறகுறிகள் என்பயவ குறியீடுகள் 

இயவ கெை்ைறபிகளில் உள்ள மதிப்புகளில் கெைல்படும். கணி்த, ஒப்பீடு, ்தருக்க, மதிப்பிருத்தல் ்பான்று 

பை வயக கெைறகுறிகள் உள்ளன. மதிப்புகள் மறறும் மாறிகள்  கெைறகுறியுடன்  பைன்படுததும் ்பாது 

கெை்ைறபிகள் என்று அயழக்கப்படுகி்றது.

5.7.3.1 கணி் ச்சயறகுறிகள்

 கணி்த கெைறகுறிகள், இரு கெை்ைறபிகள் ஏறறுக் ககாண்டு அ்தன்  மீது கணி்த கெைல்பாடுகயள 

கெய்யும். அயவ எளிை முய்ற கணி்த கெைல்பாடுகளாக பைன்படுகி்றது. கபரும்பான்யமைாக கணிப்கபாறி 

கமாழிகள் இது்பான்்ற கெைறகுறிகயள ககாண்டிருக்கும், அயவ ெமன்பாடுகயள பைன்படுததி க்தாடர 

கணிப்பீடுகயள கெய்ைப் பைன்படுகி்றது.

 யபத்தான் பின்வரும் கணி்த கெைறகுறிகயள ககாண்டுள்ளது

ச்சயறகுறி-ச்சயல்ைோடு எடுததுககோடடு தீரவு

a=100 , b=10 என மதிப்பாக ககாண்டு பின்வரும் ்காயவயை மதிப்பிடுக

+ (கூட்டல்) >>> a + b 110

- (கழித்தல்) >>>a – b 90

* (கபறுக்கல்) >>> a*b 1000

/ (வகுத்தல்) >>> a / b 10.0

% (வகுமீது) >>> a % 30 10

** (அடுக்கு) >>> a ** 2 10000

// (முழு எண் வகுததி) >>> 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

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

குறிமுப்ற 5.1 கணி் ச்சயறகுறிபய ச்சயல் வி்ளககம்:

5.7.3.2 ச்ோடரபுபடய அல்லது ஒபபீடு ச்சயறகுறிகள்

 க்தாடரபுயடை கெைறகுறிகள் ஒப்பீடு கெைறகுறிகள் என்றும் அயழக்கப்படுகி்றது. இது இரு 

கெை்ைறபிகளுக்கு இயட்ைைான உய்றமுய்றயை ்ொதித்தரிை உ்தவும். ்ொ்தயன ெரிைாக இருந்தால் 

வியட ெரி என்றும், ்தவக்றனில் ்தவறு என்்ற வியடயை ்தரும்.

யபத்தான் பின்வரும் ஒப்பீடு கெைறகுறிகயள ககாண்டுள்ளது

ச்சயறகுறிகள் எடுததுககோடடு தீரவு

a = 100, b = 35 என மதிப்பாக ககாண்டு பின்வரும் ்காயவயை மதிப்பிடுக

== (நிகர) >>> a==b ்தவறு

> (விடப் கபரிைது) >>> a > b ெரி

< (விடச் சிறிைது) >>> a < b ்தவறு

>= (விடப் கபரிைது அல்ைது நிகர) >>> a >= b ெரி

<= (விடச் சிறிைது அல்ைது நிகர) >>> a <= b ்தவறு

!= (நிகர அல்ைா்த) >>> a != b ெரி
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#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<=b)
 print ("The a != b = ",a!=b)
#Program End

செளியீடு:
 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

குறிமுப்ற 5.2 ஒபபீடு ச்சயறகுறி ந்சோதித்ல்:

5.7.3.3 ்ருகக ச்சயறகுறிகள் உள்்ளன

 யபத்தானில், ்தருக்க கெைறகுறிகள் ககாடுக்கப்பட்ட ஒப்பீடு ்காயவயின் மீது ்தருக்க 

கெைல்பாடுகயள ்மறககாள்ள பைன்படுகி்றது.  and, or மறறும் not ஆகிை மூன்று ்தருக்க கெைறகுறிகள் 

உ ள் ள ன .

ச்சயறகுறிகள் எடுததுககோடடு முடிவு

a மதிப்பு 97, b மதிப்பு 35 எனக் ககாண்டு பின்வரும் ்தருக்க ்காயவயை மதிப்பீடு கெய்ைவும்.

or >>> a>b or a==b ெரி

and >>> a>b and  a==b ்தவறு

not >>> not a>b ்தவறு (அ்தாவது) ெரி கியடைாது.

12th Computer Science_TM Chapter 5.indd   61 09-12-2021   16:56:59



62 6312 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

குறிமுப்ற 5.3 ்ருகக ச்சயறகுறிகப்ள ந்சோதித்ல்:

எடுததுககோடடு குறிமுப்ற எடுததுககோடடு 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 மதிபபிருதது ச்சயறகுறிகள்

 யபத்தானில், = என்பது ஒரு மதிப்பிருத்தல் கெைறகுறிைாகும். இது மாறிகளுக்கு மதிப்பிருத்த 

பைன்படுகி்றது. a = 5 மறறும் b = 10 என்று கூறறு a யின் மதிப்பு 5 என்றும், b-ன் மதிப்பு 10 என்று மதிப்பிருநதும். 

இவவிரு மதிப்பிருத்தல் கூறறியன  ்வறுவி்தமாக a,b=5,10 என்றும் ககாடுக்கைாம், இதுவும் வைது பக்கம் 

இருக்கு 5 மறறும் 10  என்்ற மதிப்பியன a,b  என்்ற மாறிகளில் முய்ற்ை  மதிப்பிருததும். யபத்தான்,  +=, -=, 
*=, /=, %=, **=  மறறும் //= ்பான்்ற கூட்டு கெைறகுறிகயளயும் ஏறகும். 

ச்சயறகூறு வி்ளககம் எடுததுககோடடு

x=10 எனில்

=
வைப்பக்கமுள்ள கெை்ைரபியை இடப்பக்கமுள்ள 

மாறிக்கு இருததும்
>>> x=10
>>> b=”Computer”

+=
கெை்ைரபிகயள கூட்டி வரும் வியடயை இடப்பக்கமுள்ள 

கெை்ைறபியில் இருததும் அ்தாவது, x=30 >>> x+=20 # x=x+20

-=
கெை்ைரபிகயள கழிதது வரும் வியடயை 

இடப்பக்கமுள்ள கெை்ைறபியில் இருததும் x=25 >>> x-=5  # x=x-5

*=
கெை்ைரபிகயள கழிதது வரும் வியடயை 

இடப்பக்கமுள்ள கெை்ைறபியில் இருததும் என்வ  x=50 >>>  x*=5 # x=x*5

/=
கெை்ைரபிகயள வகுதது வரும் வியடயை 

இடப்பக்கமுள்ள கெை்ைறபியில் இருததும் என்வ, x=5 >>> x/=2 # x=x/2

%=
இரு கெை்ைரபிகள் மீது கெைல்பட்டு, வகுமீதியை (மீ்தம்) 
கணக்கிட்டு வியடயை இடப்பக்கமுள்ள கெை்ைறபியில் 

இருததும் அ்தாவது x=1.
>>> x%=3 # x=x%3

**=
கெை்ைரபியின் அடுக்குக்குறியை கெைறபடுததி 

இடப்பக்கமுள்ள கெை்ைறபியில் இருததும், அ்தாவது 
x=100

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

//=
கெை்ைறபியின் மீது முழு எண் வகுத்தல் மதிப்பிட்டு 

இடப்பக்க கெை்ைறபியில் இருததும், x=3 >>> x//=3
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குறிமுப்ற 5.4 மதிபபிருத்ல் ச்சயறகுறிகப்ள ந்சோதித்ல்:

நிரல் குறிமுப்ற செளியீடு

#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 ச்சயறகுறி

 மும்ம கெைறகுறி நிபந்தயன கெைறகுறி என்றும் அயழக்கப்படுகி்றது. இது  ெமன்பாடுகளின் 

நிபந்தயனயை ெரி அல்ைது ்தவ்றா என்று ் ொதிதது கெைல்படுததும், மும்ம கெைறகுறி பை வரி if..else கூறறு 

்பால் அல்ைாது நிபந்தயனகயள ஒறய்ற வரியில் ்ொதிக்க அனுமதிக்கி்றது.

நிபந்தயனச் கெைறகுறியின் க்தாடரிைல்,

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

எடுததுககோடடு : 

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

min= 50 if 49>50 else 49 // min = 49
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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

செளியீடு: 
 The Minimum of A and B is  20

குறிமுப்ற 5.5 நிைந்பன ச்சயறகுறி(மும்ம ச்சயறகுறி) ந்சோதித்ல்:

5.7.4 ெரம்புககுறிகள்

 யபத்தான், குறியீடு அல்ைது குறியீடுகளின் க்தாகுப்யப, ்காயவ, பட்டிைல், அகைாதி மறறும் 

ெைங்களில் பைன்படுததுகி்றது. பின்வருவன யபத்தான் வைம்புக்குறிகளாகும்.

( ) [ ] { }

, : . ‘ = ;

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

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

5.7.5 நிபலஉருககள்

 நியைஉருக்கள் என்பது மாறிகள் அல்ைது மாறிலிகளுக்கு வழங்கப்படும் மூை ்தைவாகும். 

யபத்தானில் பல்்வறு வயகைான நியைஉருகள் உள்ளன. 

  1)  எண்கள்

  2)  ெைம்

  3)  பூலிைன்

5.7.5.1 எண் நிபலஉருககள்:

 எண் நியைஉருக்கள் எண்கயள ககாண்டிருக்கும். இவறய்ற மாற்ற முடிைாது. இயவ முழு எண், 

மி்தப்பு மறறும் சிக்கைான என்று 3 வயகைாக எண் நியைஉருக்களாக பிரிக்கப்படுகி்றது.
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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

செளியீடு:
 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 குறிமுப்ற 5.5 எண் இலககஙகப்ள நிரூபித்ல்

5.7.5.2 ்சர நிபலயுருககள்
 யபத்தானில், ெை நியையுருக்கள், குறியுருக்களின் க்தாடர, ்மற்காள் குறிக்குள் ககாண்டிருக்கும். 

யபத்தானில், ெைங்கயள ஒறய்ற, இைட்யட மறறும் மூன்று ்மற்காள் குறிகளில் அயடக்கைாம். குறியுரு 

மதிப்பிருக்கள் ஒறய்ற அல்ைது இைட்யட ்மறகுறியை ககாண்டிருக்கும். பை வரி ெை நியையுருயவ மூன்று 

்மற்காள் “‘  ‘“ குறிக்குள் ககாடுக்கப்பட ்வண்டும். யபத்தானில் ஒரு குறியு்றானது ெை நியையுருவாகவும் 

கரு்தப்படும்.

# 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

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

குறிமுப்ற 5.7 ்சர நிபலயுரு ச்சயல் வி்ளககம்:

5.7.5.3 பூலியன் நிபலயுருககள்

 பூலிைன் நியையுருக்கள் ெரி அல்ைது ்தவறு ஆகிை இரு மதிப்புகயள ககாண்டிருக்கும். 
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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

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

குறிமுப்ற 5.8 பூலியன் மதிபபுரு ந்சோதித்ல்:

5.7.5.4 விடுைடு ச்ோடர

 யபத்தானில், பின்ொய்வு்காடு ("\") ஆகிை சி்றப்பு குறியீட்யட “விடுைடு” குறியுரு என்று 

அயழக்கி்்றாம். இது சிை கவறறு இயடகவளியை குறிப்பிட பைன்படுகி்றது. "\t" என்பது ்தத்தல், "\n"  
என்பது புதிைவரி மறறும் "\r" என்பது ெகரததி திரும்பயை (carriage return) குறிக்கி்றது. எடுததுக்காட்டு  
"It's raining" என்்ற கெய்தியை பின்வரும் யபத்தான் கட்டயள கவளியிடும், 

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

 It's raining

யபத்தான் பின்வரும் விடுபடு க்தாடரகயள ககாண்டுள்ளது.

விடுைடு ச்ோடர 
குறியுரு

வி்ளககம் எடுததுககோடடு செளியீடு

\\ பின்ொய்வுக்்காடு >>> print("\\test") \test

\’ ஒறய்ற ்மற்காள் >>> print("Doesn\'t") Doesn't

\” இைட்யட ்மற்காள் >>> print("\"Python\"") "Python"

\n புதிை வரி print("Python","\n","Lang..") Python  
Lang..

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

5.8 பைத்ோன் ்ரவு ெபககள்

 யபத்தானில் அயனதது ்தைவு மதிப்புகளும் கபாருளாக கரு்தப்படுகி்றது. ஒவகவாரு கபாருள் அல்ைது 

மதிப்புகள் பல்்வறு வயகப்படும். யபத்தானில், உள்ளியனந்த அல்ைது அடிப்பயட ்தைவு வயககள் எண்கள், 

ெைங்கள், பூலிைன், டியூப்ல்ஸ், கெட்ஸ் மறறும் டிக்ஸ்னரிகள் ஆகும்.
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5.8.1 எண் ்ரவு ெபக

 யபத்தானில் உள்ளியணந்த எண் கபாருள் முழு எண், மி்தப்பு புள்ளி எண்கள் மறறும் சிக்கல் 

எண்கயள ககாண்டுள்ளது.

  முழு எண் ்தைவு பதின்ம எண் (Decimal), எண்ணியை (octal) எண் அல்ைது பதினாரு நியை 

எண்ணாக (Hexadecimal) இருக்கைாம். எண்ம எண்யை குறிபை்றகு 0 (பூஜ்ஜியம் மறறும் சிறிய 
எழுததில் o ையன்ைடுகி்றது) (ைதினோரு நிபல எண்பணை குறிபை்றகு 0X அல்லது 0x (பூஜ்ஜியம் 
மறறும் சைரிய அல்லது சிறிய எழுததுககளில் X ையன்ைடுகி்றது) மறறும் L (சைரிய எழுதது) சைரிய 
முழு எண்பணை குறிகக ையன்ைடுகி்றது.

எடுததுககோடடு:

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

 மி்தப்பு புள்ளி ்தைவு, ்தெம புள்ளியை ககாண்ட ்தெம எண்களாக குறிப்பிடப்படுகின்்றன. 

எக்ஸ்்பானன்ட் ்தைவு வயக, ்தெம எண் பகுதி, ்தெம புள்ளி, எக்ஸ்்பானன்ட் பகுதியை க்தாடரநது ஒன்று 

அல்ைது பை இைக்கங்கயள ககாண்டிருக்கும்.

எடுததுககோடடு:

123.34,  456.23,  156.23  # Floating point data

12.E04, 24.e04   # Exponent data

 சிக்கல் எண்கள் இரு மி்தப்பு புள்ளி மதிப்புகயள ரிைல் மறறும் இம ஜனரி பகுதிகளாக 

க க ா ண் டி ரு க் கு ம் .

5.8.2 பூலியன் ்ரவு ெபக

 பூலிைன் ்தைவுகள், ெரி அல்ைது ்தவறு என இரு மதிப்புகளில் ஒன்ய்ற ககாண்டிருக்கும். 

எடுததுககோடடு:

 Bool_var1=True

 Bool_var2=False

5.8.3  ்சர ்ரவு ெபக

 ெை ்தைவு வயக ஒறய்ற அல்ைது இைட்யட அல்ைது மூன்று ்மற்காள் குறிக்குள் ககாடுக்கப்பட 

்வண்டும். 

12th Computer Science_TM Chapter 5.indd   67 09-12-2021   16:57:00



68 6912 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

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

quote or triple quote.”””

எடுததுககோடடு:

• யக்டா வான்  ்ைாசும் என்பவைால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு எளிை முய்ற நிைைாக்க கமாழி யபத்தான்.
• யபத்தான்  கெல், ஊடாடும் முய்ற (Interactive mode)  மறறும் ஸ்கிரிப்ட் முய்ற என்று இரு 

வழிகளில் கெைல்படுத்தப்படுகி்றது.

• யபத்தானில் கவறறு இயடகவளியைக் (இயடகவளி மறறும் ்தத்தல்)  ககாண்டு நிைலின் க்தாகுதிகள் 
பிரிக்கப்படுகி்றது.

• வில்யைகள், கவறறு இயடகவளிைால் பிரிக்கப்பட ்வண்டும்.

• பைனர எதிரபாரக்கும் பணியியன நிைல் கெைல்படுத்த உள்ளீடு மறறும் கவளியீடு வெதி மூைம் பைனர 
நிைலுடன் க்தாடரபு ககாள்ளைாம்.

• யபத்தான் ஒவகவாரு ்தருக்க வரியையும் வில்யைைாக பிரிக்கும். 

• சி்றப்புச் கொறகள் எனப்படும் முக்கிை கொறகள் மூைம் யபத்தான் கமாழிப்கபைரப்பி நிைலின் 
அயமப்யப அறிநது ககாள்கி்றது.

நிபனவில் சகோள்க

மதிபபீடு

ைகுதி-அ

்சரியோன விபடபயத ந்ரநச்டுககவும்: (1 மதிபசைண்)
1. யபத்தாயன உருவாக்கிைவர ைார?

அ)  ரிட்ஸீ ஆ)  யக்டா வான் ்ைாெம் 

இ)  பில் ்கட்ஸ் ஈ)  சுந்தர பிச்யெ

2. இவறறுள் எந்த தூண்டு குறி நிைல் கபைரப்பி கட்டயளகயள ஏறறு ககாள்ள ்தைார நியையில் இருப்பய்த 

குறிக்கி்றது?

அ)  >>> ஆ)  <<< 

இ)  # ஈ)  <<

3. பின்வரும் எந்த ொவி ்ெரமானம் ஓர புதிை யபத்தான் நிையை உருவாக்கப்பைன்படுகி்றது.

அ)  Ctrl+C ஆ)  Ctrl+F 

இ)  Ctrl+B ஈ)  Ctrl+N

4. பின்வரும் எந்த குறியுரு யபத்தான் நிைலில் குறிப்புகயள உள்ளீடு கெய்ை பைன்படுகி்றது?

அ)  # ஆ)  & 

இ)  @ ஈ)  $
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68 69 பைத்தான் அறிமுகம்-மதாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள்

5. எந்த குறி  ஒன்றுக்கு ்மறபட்ட உறுப்புகயள ஒறய்ற வரியில் அச்சிடும்

அ)  அயைப்புள்ளி ஆ)  டாைர 

இ)  காறபுள்ளி ஈ)  முக்காறபுள்ளி

6. பின்வரும் எது வில்யைகள் கியடைாது?

அ)  நிைல்கபைரப்பி ஆ)  குறிப்கபைரகள் 

இ)  சி்றப்புச் கொறகள் ஈ)  கெைறகுறிகள்

7. பின்வருவனவறறில் எது யப்தான் சி்றப்புச் கொல் கியடைாது?

அ)  break ஆ)  while 

இ)  continue ஈ)  operators

8. எந்த கெைறகுறியை ஒப்பீடு கெைறகுறி என்று அயழக்கப்படுகி்றது?

அ)  கணக்கீடு ஆ)  க்தாடரபுயடை

இ)  ்தருக்க ஈ)  மதிப்பிருத்தல்

9. பின்வருவனவறறில் எது ்தருக்க கெைறகுறி கியடைாது?

அ)  and ஆ)  or

இ)  not ஈ)  like

10. எந்த கெைறகுறி நிபந்தயன கெைறகுறி என்று அயழக்கப்படுகி்றது?

அ)  மும்ம கெைறகுறி ஆ)  க்தாடரபுயடை

இ)  ்தருக்க ஈ)  மதிப்பிருத்தல்

ைகுதி-ஆ

Very short answers (2 மதிபசைண்)

11. யபத்தான் நிைலியன ்ொதிக்க எத்தயன வயக முய்றயமகள் உள்ளன?

12. வில்யைகள் பறறி சிறு குறிப்பு வயைக.

13. யபத்தானில் உள்ள பல்்வறு கெைறகுறிகள் ைாயவ?

14. குறிப்கபைரகள் என்்றால் என்ன? குறிப்கபைரகள் வயககள் ைாயவ?

15. எக்ஸ்்பானன்ட் ்தைவு பறறி குறிப்பு வயைக.

ைகுதி-இ

Short answers (3 மதிபசைண்)

16. கணி்த கெைறகுறிகள் பறறி குறிப்பு வயைக. எடுததுக்காட்டு ்தருக.

17. யபத்தானில் மதிப்பிருத்தல் கெைறகுறிகள் என்்றால் என்ன?

18. மும்ம கெைறகுறியை எடுததுக்காட்டுடன் எழுதுக.
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19. விடுபடு வரியெப்பறறி குறிப்பு எழுதி எடுததுக்காட்டு ்தருக.

20. ெைநியையுரு என்்றால் என்ன?

ைகுதி-ஈ

Essay answers (5 மதிபசைண்)

21. கெைல்முய்ற ஸ்கிரிப்ட் முய்றயம நிைைாக்கம் பறறி எழுதுக.

22. input()  மறறும் print() கெைறகூறுகள் பறறி விளக்கு.

23. யபத்தானில் உள்ள வில்யைகள் பறறி எழுதுக.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் மாணவரகள் அறிநதுக் ககாள்வது:

• யபத்தான் கமாழியில் பல்்வறு பாய்வுக்கட்டுப்பாடுகயைப் பறறிை அறியவப் கபறு்தல்.

• நிபந்தயை அயமப்யப பைன்படுததி நிரலின் பாய்வு கெைல் தி்றயை எவவாறு ் மமபடுததுவது என்பய்த 

கட்டயை அயமப்பு மூலம அறி்தல்.

• பன்முய்ற கெைல் அயமப்யப அல்லது மடக்யக பைன்படுததி நிரல் பகுதியை குறிப்பிட்ட எண்ணிக்யக 

வயர அல்லது நிபந்தயை நிய்ற்வற்றப்படும வயர திருமப கெய்யும குறிமுய்றயை உருவாக்கு்தல்.

அறிமுகம்6.1

 நிரல்கள் கூறறுகளின் க்தாகுதியை ககாண்டிருக்கும. இந்த கூறறுக்ை வியடகயைக் ககாடுக்கும 

இைக்கப் பகுதிகைாகும. கபாதுவாக, கூறறுகள் வரியெைாக, அ்தாவது கூறறுகள் ஒன்்றன் பின் ஒன்்றாக 

நிய்ற்வற்றப்படும. ஏ்்தனும சில ெமைஙகளில் நிகழ் ் ேர நிரல்கயை இைக்கும ் பாது நிரலின் ஒரு பகுதியை 

அல்லது கூறறுகளின் க்தாகுதியை நிய்ற்வற்றாமல் விட்டு விட்டு நிபந்தயையின் அடிப்பயடயில் நிரலின் 

மறக்றாரு பகுதியை இைக்க ்ேரிடும. இ்தறகு “மோறறு” அல்லது “கிளைப்பிரிப்பு” என்று கபைர. ்மலும, 

கூறறுகளிள் உள்ை ஒரு க்தாகுதியை பல ்தடயவ நிய்ற்வற்ற்வண்டி இருக்கும. இ்தறகு பன்முள்றசெயல் 
அல்லது மடககு என்று கபைர. இந்தப் பாடப் பகுதியில் யபத்தானில் பல்்வறு கட்டுப்பாட்டு கட்டயமப்புகள் 

அ்தன் கட்டயை அயமப்புகள் மறறும அவறய்றப் பைன்படுததி நிரல்கள் உருவாக்கு்தல் மறறும கற்றல் 

ஆகிைவறய்றக் காண்்பாம.

கட்டுப்போட்டு கட்டளமப்புகள்6.2

 கட்டுப்பாட்டு நிரலின் ஒரு பகுதியில் இருநது இன்கைாரு பகுதிக்கு ்தாவுவ்தறகு காரணமாை நிரல் 

கூறறுகள் கட்டுப்போட்டு கட்டளமப்பு அல்லது கட்டுப்போட்டு கூறறுகள் எைப்படும. ஏறகை்வ, C++ல் 

கற்றய்தப் ்பால் இந்த கட்டுப்பாட்டுக் கூறறுகள் கலப்புக் கூறறுகைாகும. கெைல் முய்றயின் நியலயைப் 

கபாறுதது, கெைல்முய்றயின் கட்டுப்பாட்டு பாய்யவ அல்லது நிரலின் கட்டுப்பாட்டு பாய்யவ மாறறும. 

ளபத்ோனில் மூன்று முககிய வளகயோன கட்டுப்போட்டு அளமப்புகள் உள்ைன.

II
போடம் 6

கட்டுப்போட்டு கட்டளமப்புகள்
அலகு
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Sequential

Alternative or 
Branching

Iterative or Looping

6.2.1  வரிளெ முள்ற கூறறுகள் (Sequential Statements)

 ஒன்்றன் பின் ஒன்்றாக நிய்ற்வற்றப்படும கூறறுகளின் வரியெயைக் ககாண்டது வரியெ முய்ற 

கூறறு ஆகும. உன்னுயடை கபைர, முகவரி மறறும க்தாயல்பசி எண்யண அச்சிடும குறிமுய்ற, 

வரியெமுய்ற கூறறுக்கு எடுததுக்காட்டு ஆகும.

# உன்னுயடை கபைர மறறும முகவரியை அச்சிடும நிரல்- வரியெமுய்ற கூறறுக்கு 
எடுததுக்காட்டு
print ("Hello! This is Shyam")
print ("43, Second Lane, North Car Street, TN")

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

எடுததுககோட்டு 6.1

6.2.2  மோறறு அல்லது கிளைப் பிரிப்புகூறறு (Alternative or Branching Statement)

 ேமமுயடை அன்்றாட வாழ்வில் ோம பல்்வறு முடிவுகயை எடுக்க ் வண்டியுள்ைது. ேமது ் ோக்கதய்த 

அயடை மாறறுப் பாய்தயைத ் ்தரநக்தடுக்கி்்றாம. திைெரி ோம கெல்லும ொயல ்தயட கெய்ைப்பட்டிருந்தால் 

மாறறுப் பாய்தயை பைன்படுததி, ோம கென்்றயடை ்வண்டிை இடததிறகு கென்று ்ெரநதிடு்வாம. இந்த 

முடிகவடுத்தயல ோம மாறறு அல்லது கியைப் பிரிப்பு கூறறு மூலம கறக இருக்கின்்்றாம. ககாடுக்கப்பட்ட 

எண் ் ேரமய்ற எண் அல்லது எதிரமய்ற எண்ணா அல்லது ஒறய்றப்பயட எண்ணா அல்லது இரட்யடப்பயட 

எண்ணா என்பய்த கண்டறிவ்தறகு மாறறு அல்லது கியைப் பிரிப்பு கூறறு பைன்படுகி்றது.

யபத்தானில் கீழ்க்கண்ட மாறறு (அல்லது) கியைப்பிரிப்பு கூறறு வயககள் உள்ைை:

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

6.2.2.1 Simple if கூறறு

 Simple if கூறறு என்பது அயைதது தீரமானிப்பு கூறறுகளிலும மிக எளி்தாை கூற்றாகும. 

நிபந்தயைைாைது ஒப்பீட்டு ்காயவைாக்வா அல்லது ்தருக்க ்ெயவைாக்வா இருத்தல் ்வண்டும.
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சபோதுவடிவம்:
 if <condition>:
   statements-block1

்ம்ல உள்ை கூறறில் நிபந்தயை ெரி என்்றால் statements-block1 நிய்ற்வற்றப்படும.

# வைய்த ெரி பாரதது வாக்களிக்க ்தகுதிைா எை அச்சிடும நிரல்
x=int (input("Enter your age :"))
if x>=18:
 print ("You are eligible for voting")

சவளியீடு1:
 Enter your age :34
 You are eligible for voting

சவளியீடு 2:
 Enter your age :16
 >>>

எடுததுககோட்டு 6.2:

 இரண்டாவது கவளியீட்டில் கவளியீடு அச்சிடப்படவில்யல, யபத்தானில் தூண்டு குறி மட்டு்ம 
காண்பிக்கி்றது. ஏகைன்்றால், நிபந்தயை ்தவ்றாகும ்பாது நிரலில் என்ை கெய்ை ்வண்டும என்பது 
ககாடுக்கப்படவில்யல.

6.2.2.2  if..else கூறறு

 if .. else கூற்றாைது ெரி க்தாகுதி மறறும ்தவறு க்தாகுதி இரண்யடயு்ம ெரிபாரப்ப்தறகாை 

கட்டுப்பாட்யட வழஙகுகி்றது.  ‘if..else’ கூறறின் க்தாடரிைல்.

ச்ோடரியல்:
if <condition>:
 statements-block 1
else:
 statements-block 2

12th Computer Science_TM Chapter 6.indd   73 09-12-2021   17:05:55



7412 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

if condition is 
true

Statement 
block -1

Statement 
block -2

Exit

Entry

condition
if condition is 

false

படம 6.1 if..else கூறறின் கெைல்பாடு

 if..else கூறறு இரு மாறறு வழிகயை வழஙகுகி்றது. நிபந்தயைைாைது எந்த க்தாகுதியை 

நிய்ற்வற்றப்பட ்வண்டும என்பய்தத தீரமானிக்கி்றது.

#உள்ளிடப்பட்ட எண் ஒறய்றப்பயட அல்லது இரட்யடப்பயட எண்ணா என்பய்தக் 
கண்டறியும நிரல்
a = int(input("Enter any number :"))
if a%2==0:
 print (a, " is an even number")
else:
 print (a, " is an odd number")

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

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

எடுததுககோட்டு 6.3:

 ்மறகண்ட நிரலுக்கு மாறறு முய்றயில் ்வறு மாதிரிைாக யபத்தானில் எழு்த முடியும. முழுயமைாை 
if..else கூறறு பின்வருமாறு எழு்தலாம:

ச்ோடரியல்:

 variable = variable1 if condition else variable 2
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 if ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை நிபந்தயை பரி்ொதிக்கப்படும நிபந்தயை ெரி எனில் மாறி1-ன் 
(variable1) மதிப்பு, இடது பக்கததிலுள்ை மாறியில் இருத்தப்படும. இல்யலகைனில், மாறி2-ன் 

(variable2) மதிப்பு இருத்தப்படும. 

குறிப்பு:

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

சவளியீடு 1:
 Enter any number :3
 3  is  odd

சவளியீடு 2:
 Enter any number :22
 22  is  even

எடுததுககோட்டு 6.4: # உள்ளிடப்பட்ட எண் ஒறள்றப்பளட அல்லது இரட்ளடப்பளட 
எண்்ோ என்பள்க கண்டறியும் நிரல் (மோறறு முள்றளயப் பயன்படுததி)

6.2.2.3 பின்னலோன if..elif...else கூறறு:

 if கூறறுகயைத க்தாடர கூறறுகைாக அயமக்க விருமபும ்பாது ‘else’ பகுதிக்குப் பதிலாக ‘elif ’ 
பகுதி பைன்படுத்தலாம.

ச்ோடரியல் :

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

 ்மறகண்ட if..elif..else கபாதுவடிவததில், condition-1 பரி்ொதிக்கப்படும. condition -1 ெரி எனில் 
statements-block 1 கெைல்பாட்டுத condition-1 நிய்ற்வற்றப்படும. இல்யலகைனில் கட்டுப்பாடு, condition-
2யைப் பரி்ொதிக்கும. condition-2 ெரி எனில் (statements-block-2) நிய்ற்வற்றப்படும. இல்யலகைனில் 
else பகுதியில் உள்ை (statements-block n) நிய்ற்வற்றப்படும.
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Test 
Expression 

of if

Test 
Expression 

of elifBody of if

Body of elif
Body of else

false

false
True

True

படம  6.2 if..elif..else கூறறின் கெைல்பாடு

 ‘elif ’ பகுதி if..else-if..else கூறறுகயை இயணக்கு ஒன்றியணதது ஒ்ர if..elif…else.  ‘elif ’ ன் 

விரிவாக்கம ‘else if ’. ‘if ’ கூறறில் பைன்படுத்தப்படும ‘elif ’ பகுதிக்கு வரமபு இல்யல, ஆைால் else பகுதி 

பைன்படுததும்பாது கூறறின் இறுதியில் பைன்படுத்த ்வண்டும. 

C++ல் படித்த பின்ைலாை if கூறறுக்கு நிகராைது யபத்தானில் உள்ை if..elif…else கூறறு.

குறிப்பு
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கீ்ழ ககாடுக்கப்பட்ட நிபந்தயையின் படி மாணவரகள் கபற்ற ்தர வரியெயை அச்சிட ்வண்டிை 
நிரல்
ெராெரி ்தரம
>=80 and above A
>=70 and <80 B
>=60 and <70 C
>=50 and <60 D
Otherwise E

#பின்ைலாை if கூறறின் பைன்பாட்யட விைக்கும 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”)

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

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

எடுததுககோட்டு 6.5:

 ககாடுக்கப்பட்ட எடுததுக்காட்டில் if-பகுதிக்கும ோன்கு இயடகவளிகள் உள் ்தள்ைப்பட்டுள்ைது.  

இது யபத்தானில் கபாதுவாக உள் ்தள்ைப்பட ்வண்டிை அைவாகும. பி்ற நிரலாக்க கமாழிகளில் உள் 

்தள்ைல் என்பது நிரயல அழகாக காண்பிப்ப்தறகாக பைன்படுகி்றது. ஆைால் யபத்தானில் எந்த 

க்தாகுதியினுயடை கூறறுகள் என்று குறிப்ப்தறகாக உள் ்தள்ைல் அவசிைம ்்தயவப்படுகி்றது.

குறிப்பு
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# if  கூறறில் ‘in’ மறறும ‘not in’ பைன்பாட்யட விைக்கும 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’)

சவளியீடு1:
 Enter a character :e
 e is a vowel

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

எடுததுககோட்டு 6.5.a:

6.2.3. பன்முள்றச் செயல் அல்லது மடககு அளமப்பு

 பன்முய்றச் கெைல் அல்லது மடக்கு என்பது பைைர விருமபும குறிமுய்றத க்தாகுதியை குறிப்பிட்ட 

எண்ணிக்யக வயர அல்லது நிபந்தயை நிய்ற்வற்றப்படும வயர இைக்குவ்தாகும. ஒரு கூறறு அல்லது பல 

கூறறுகயை பல முய்ற நிய்ற்வற்ற கூறறு அனுமதிக்கி்றது.

Condition

Statement 1

Statement 2

...
Statementn

Further 
Statements 
of Program

else
Statement 1

Statement 2

...
Statementn

False

True

படம 6.3 மடக்கு அயமப்பு எவவாறு இைஙகுகி்றது என்பய்த விைக்கும படம

யபத்தான் இரண்டு வயகைாை மடக்கு அயமப்புகயை வழஙகுகி்றது:

• while  மடக்கு

• for மடக்கு
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6.2.3.1 while  மடககு

 யபத்தானில் while மடக்கு பின்வரும க்தாடரிைல் ககாண்டிருக்கும. 

ச்ோடரியல்:

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

Condition

Conditional Code

while Expression: 
Statement (s)

if conditions is true

if condition is 
false

படம 6.4 மடக்கின் கெைல்பாடு

 while மடக்கில், நிபந்தயைைாைது ஏ்தாவது ஒரு ்தகுதிைாை பூலிைன் ்காயவ ஆகும. இது ெரி 

அல்லது ்தவறு என்்ற மதிப்யப ்தரும. இ்தன் else பகுதி கட்டோயப் பகுதி அல்ல, நிபந்ளன ெரி என்று 
இருககும் வளர, செயல்போட்டுத ச்ோகுதி 1, (statements block 1) நிள்றநவற்றப்படும். else பகுதி 
எழு்ப்பட்டிருந்ோல் நிபந்ளன ்வறு எனில் else பகுதி நிள்றநவற்றப்படும். while மடககோனது 

நுயழவு ் ொதிப்பு மடக்கு என்பய்த நியைவில்ககாள்க. மடக்கின் உள்்ை நுயழயும ் பாது நிபந்தயை ்தவறு 

என்்றால் மடக்கில் உள்ை கூறறுகள் ஒரு முய்ற கூட நிய்ற்வற்றப்படாது.

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

சவளியீடு: 
 10    11    12    13    14    15

எடுததுககோட்டு 6.6: while மடகளக பயன்படுததி 10லிருநது 15 வளர அளனதது எண்களையும் 
அச்சிடுவள் விைககும் நிரல்.
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 கட்டுப்பாட்டு மாறிைாை iன் க்தாடக்க மதிப்பு 10 ஆகும. i<=15 என்்ற ்ொ்தயை பரி்ொதிக்கப்பட்டு 
i-ன் மதிப்பு ெரிைாக இருந்தால் i ன் மதிப்பு அச்சிடப்படும. பி்றகு, i ன் மதிப்பு i=i+1 எை புதுப்பிக்கப்படும 
(இய்த i+=1 எை குறுக்கு வழி மதிப்பிருநது கெைறகுறியை பைன்படுததியும எழு்தலாம. i=16 எை ஆகும 

்பாது நிபந்தயை்தவ்றாகும, அப்கபாழுது மடக்காைது நிறுத்தப்படும.

 print கூறறு end மறறும sep அைபுருக்கயை ககாண்டிருக்கும.  end அைபுருயவ விடுபடு 

வரியெயை ககாடுக்க விருமபும்பாது (‘\t’்தத்தல், ‘\n’ புதிை வரி மறறும பல) பைன்படுத்தலாம. sep 
அைபுருசி்றப்பு குறியீடுகைாை, (காறபுள்ளி) ;(அயரப்புள்ளி) ்பான்்ற மதிப்புகயை பிரிக்க பைன்படும 
print() வடிவூட்டல் விருப்பஙகயை இ்தறகு முன் பாடததில் படித்தய்த நியைவு கூறுக.

குறிப்பு

பின்வரும எடுததுக்காட்டு while மடக்கில் else பைன்பாட்யட காட்டுகி்றது.

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)

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

எடுததுககோட்டு 6.7: # else பகுதியுடன் கூடிய while மடகளக விைககும் நிரல்

6.2.3.2 for மடககு
 for மடக்கு சுலபமாக பைன்படுத்தக் கூடிை ஓர மடக்காகும. இது ஒரு நுயழவு ்ொதிப்பு மடக்காகும. 

நிபந்தயை மு்தலி்ல்ை ்ொதிக்கப்பட்டு ெரி எனில் மடக்கின் உடறபகுதி கெைல்பாட்டுத க்தாகுதியை 

நிய்ற்வற்றப்படும. இல்யலகைனில் மடக்கு நிய்ற்வ்றாமல் கவளி்ைறும.

ச்ோடரியல்:
for counter_variable in sequence:
 statements-block 1
[else:   # optional block
 statements-block 2]

 க்தாடரிைலில் குறிப்பிட்டுள்ை க்தாடரிைல் மாறிைாைது (counter_variable), C++-ல் உள்ை for 
மடக்கில் பைன்படுததும கட்டுப்பாட்டு மாறியை ஒத்த்தாகும. வரியெ என்பது க்தாடக்க, இறுதி மறறும மிகுப்பு 

மதிப்புகயைக் குறிப்ப்தாகும. கபாதுவாக, யபத்தானில் for மடக்கில் வரியெயில் உள்ை க்தாடக்க, இறுதி, 

மதிப்புகயைக் குறிப்ப்தறகாக range( ) கெைறகூறு பைன்படுகி்றது. range() கெைறகூறு start மு்தல் stop-
1 வயரயிலாை மதிப்பு பட்டிையல உருவாக்குகி்றது.
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range ()ன் க்தாடரிைல்:

 range(start,stop,[step])

இதில்,

start – க்தாடக்க மதிப்யபக் குறிக்கும

stop – இறுதி மதிப்யபக் குறிக்கும

step – மிகுப்பு மதிப்யபக் குறிக்கும. இது விருப்பப் பகுதிைாகும.

range (1,30,1) range-ன் மதிப்புகள் 1 மு்தல் க்தாடஙகி  29 வயர

range (2,30,2) range() மதிப்புகள் 2 மு்தல் 28 வயர

range (30,3,-3) range() மதிப்புகள் 30 மு்தல் 6 வயர

range (20) 20 என்்ற மதிப்யப இறுதி மதிப்பாக எடுததுக்ககாண்டு (அல்லது்மல்வரமபு ) 0 
மு்தல் 19 வயரயிலாை மதிப்புகயைக் ககாடுக்கும (range() எப்கபாழுதும stop 
மதிப்பு-1 வயர மதிப்யபக் ககாடுக்கும என்பய்த நியைவில்ககாள்க).

எடுததுககோட்டு 6.8: range() எடுததுககோட்டுகள் :

Last item 
reached?

Body of for

Exit loop

for each item 
in sequence

Yes

No

படம 6.5  for மடக்கின் கெைல்பாடு

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

சவளியீடு:
2  4  6  8

எடுததுககோட்டு 6.9: #for மடககு பயன்படுததி ஒறள்ற இலகக இரட்ளடப் பளட 
எண்ள் அச்சிட விைககும் நிரல்
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பின்வரும நிரல் for மடக்கின் else பகுதியை விைக்கும

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

சவளியீடு:
 2 4 6 8 
 End of the loop

எடுததுககோட்டு 6.10 : #for மடககின் else பகுதிளயப் பயன்படுததி, ஒறள்ற இலகக 
இரட்ளடப் பளட எண்ள் அச்சிட விைககும் நிரல்

 யபத்தானில், மடக்கு மறறும பி்ற கட்டுப்பாட்டு கூறறுகளில்  உள் ்தள்ைல் மிக 

முக்கிைமாை்தாகும.  C, C++ ்பான்்ற கமாழிகளில் கேறிவு அயடப்புக் குறியைப்{} பைன்படுததி 

க்தாகுதிகயை உருவாக்குவய்தப் ்பால, யபத்தான் உள்்தள்ைல் மூலம க்தாகுதிகயையும துயண 

க்தாகுதிகயையும உருவாக்குகி்றது.

குறிப்பு

 range()யைப் பைன்படுததி, 1 மு்தல் 100 வயரயிலாை எண்களின் கூட்டுத க்தாயகயைக் 

கண்டுபிடிப்பய்த விைக்கும மறக்றாரு நிரல் கீ்ழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ைது. 

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

 ்ம்லயுள்ை குறியீட்டில், n-ன் க்தாடக்க மதிப்பு 100, sum-ன் மதிப்பு க்தாடரிைல் 
மாறியின் மதிப்புடன் கூட்டி (்ெரதது) sumல் ்ெமிக்கப்படுகி்றது. for மடக்குச் கெைலாைது 
ஒன்றிலிருநது க்தாடஙகி இறுதி வரமபு-1 மதிப்பு வயர நிய்ற்வற்றப்படும (அ்தாவது nன் மதிப்பு 
100 ஆகும. அ்தைால் இந்த மடக்கு, 1 மு்தல் 99 மதிப்பு வயர மட்டு்ம நிய்ற்வற்றப்படும. இறுதி 
வரமயப n+1 என்று அயமப்ப்தைால் மடக்கின் இறுதி வரமபு 100 என்்ற எண் வயர கெைல்படுத்த 
முடியும.)

சவளியீடு:
 Sum of 1 until 100: 5050

எடுததுககோட்டு 6.11: # 1 மு்ல் 100 வளரயிலோன எண்களின் கூட்டுத ச்ோளகளய 
க்ககிடும் நிரல்

 ெரம, பட்டிைல், அகராதி மு்தலிைைவறறில் இருநதும for() மடக்காைது மதிப்புகயை 

எடுததுக்ககாள்ளும. இவறய்றப் பறறி அடுதது வரும படஙகளில் படிக்கலாம. 

குறிப்பு
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பின்வரும எடுததுக்காட்டு, range() கெைறகூறில் ெரததின் பைன்பாட்யட விைக்குவ்தாகும.

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

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

எடுததுககோட்டு 6.12: #for மடககில் range() செயறகூறில் ெரததின் பயன்போட்ளட விைககும் 
நிரல்.

6.2.3.3 பின்னலோன மடககு அளமப்பு:

 ஒரு மடக்கின் உள்்ை மறக்றாரு மடக்கு இடம கபறறிருந்தால் அது பின்ைலாை மடக்கு 

அயமப்பாகும. while மடக்கின் உள்்ை மறக்றாரு while மடக்கு, for மடககின் உள்்ை மறக்றாரு for 
மடக்கு, for மடக்கினுள்்ை while மறறும while மடக்கினுள்்ை for மடக்கு எை இது ்பான்்ற பின்ைலாை 

மடக்குகயை உருவாக்கலாம.

 பின்வரும எடுததுக்காட்டாைது, for மடக்யகப் பைன்படுததி பின்வரும அயமப்பில் எண்கயை 

அச்சிடுவய்த விைக்குவ்தாகும.

 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
சவளியீடு:
 1
 1 2
 1 2 3
 1 2 3 4
 1 2 3 4 5

எடுததுககோட்டு 6.13: # பின்னலோன மடககு –for மடககின் உள்நை  while  மடகளக விைககும் 
நிரல்
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6.2.4  ளபத்ோனில் JUMP கூறறுகள்:

 யபத்தானிலுள்ை JUMP கூறறு, கட்டுப்பாட்யட எந்தகவாரு நிபந்தயையுமின்றி, நிரலின் ஒரு 

பகுதியில் இருநது மறக்றாரு பகுதிக்கு இடமாற்றம கெய்ை பைன்படுகி்றது. யப்தானில் Jump கூறய்ற 

பைன்படுத்த மூன்று சி்றப்புச் கொறகள் உள்ைை. அயவ: break, continue, pass. பின்வரும பாய்வுப்படம 

break மறறும continue பைன்பாட்யட விைக்கும.

Condition

Further 
Statements 
of Program

else
Statement 1

Statement 2

...
Statementn

False

True

Statement 1

...
break

...
continue

...
Statementn

படம 6.6 மடக்கு அயமப்பில்  break மறறும continue கூறறுகளின் பைன்பாடு

6.2.4.1  break கூறறு

 break கூற்றாைது அய்த உள்ைடக்கிை மடக்யக விட்டு கவளி்ை்றச் கெய்கி்றது. நிரலின் 

கட்டுப்பாடாைது, மடக்கின் உடறபகுதியைத க்தாடரநது உடைடிைாக இருக்கும கூறறுக்கு பாய்கி்றது.

 நிபந்தயைைாைது ்தவறு என்று பரி்ொதிக்கும வயர while அல்லது for மடக்கு கெைல்படுத்தப்படும. 

ஆைால், break கூறய்றப் பைன்படுததி கட்டுப்பாட்யட மடக்யக விட்டு நிறுததி கவளி்ை்றச் கெய்ைமுடியும. 
break கூறறு நிய்ற்வற்றப்படும ்பாது, நிரலின் கட்டுப் பாட்டுபாய்வு, மடக்யக விட்டு கவளி்ைறி, மடக்கு 

அயமப்பிறகு இறுதிககு அடுதது உள்ை குறி முய்ற பகுதியில் இருநது நிய்ற்வற்றத க்தாடஙகும. 

 break கூறறு பின்ைலாை மடக்கின் உள்்ை இருந்தால், break கூறறு மிகவும உள்்ை உள்ை 

மடக்யக விட்டு கவளி்ைறும.

ச்ோடரியல்:
 break
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Condition

break?

no

Enter loop

false

true

yes

Exit loop

Remaining body of loop

படம 6.7 break கூறறின்கெைல்பாடு

 for மடக்கு மறறும while மடக்கினுள் break கூறறின் கெைல்பாடு கீ்ழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ைது.

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=”)

சவளியீடு:
 Jump Stat

எடுததுககோட்டு 6.14: #for  மடககின் உள்நை break கூறறின் பயன்போட்ளட 
விைககுகி்றது
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 ்மறகண்ட நிரல், ககாடுக்கப்பட்ட “Jump statement” என்்ற ெரதய்த மடக்குச் கெைலாக மீண்டும 

மீண்டும இைக்குகி்றது. ககாடுக்கப்பட்ட ெர வரியெயில் ‘e’ என்்ற எழுதது வரும வயர ஒவகவாரு எழுத்தாக 

பரி்ொதிக்கப்படும. அந்த எழுதது வரும்பாது கட்டுப்பாடாைது மடக்குக்கு கவளி்ை கெல்லும அல்லது 

மடக்யக நிறுததிவிடும. கவளியீட்டில் காட்டியுள்ைவாறு, ககாடுக்கப்பட்ட ெரததில் ‘e’ என்்ற எழுதது வரும 

வயர ஒவகவாரு எழுத்தாக அச்சிடப்பட்டு மடக்கு நிறுத்தப்படும.

 இதில் முக்கிைமாக கவனிக்க ்வண்டிைது என்ைகவன்்றால், மடக்காைது ‘break’ கூறறுடன் 

முடிந்தால் ‘else’ பகுதி நிய்ற்வற்றப்படாது. இய்த விைக்குவ்தறகு else பகுதியுடன் ்ம்ல குறிப்பிட்ட 

நிரயல ்மமபடுததி அ்தன் கவளியீடு என்ைகவன்று காண்்பாம:

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

சவளியீடு:
 Jump Stat
 End of the program

எடுததுககோட்டு 6.15: # for மடககின் உள்நை break கூறறின் பயன்போட்ளட else  
பகுதியுடன் விைககும் நிரல்

 break கூறறு, மடக்கின் ‘else’ பகுதியைத ்தவிரதது கட்டுப்பாட்யட மடக்கு க்தாகுதிக்குப் பி்றகுள்ை 

உள்்ை அடுத்த கூறறுக்கு ககாண்டு கெல்கி்றது. 

6.2.4.2  continue கூறறு

 continue கூற்றாைது break கூறய்றப் ்பால் இல்லாமல், மடக்கின் மீ்தமுள்ை குறிமுய்றயைத 

்தவிரதது அடுத்த மடக்கு கெையல ஆரமபிக்கும.

ச்ோடரியல்:
 continue
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Test 
Expression 

of loop

continue?

no

Enter loop

false

true

yes

Exit loop

Remaining body of loop

படம 6.8 continue கூறறின் கெைல்பாடு

 for மறறும while மடக்கினுள் continue கூறறின் கெைல்பாடாைது கீ்ழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ைது.

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”)

சவளியீடு:

 Jump Statmnt

 End of the program

எடுததுககோட்டு 6.16: # for மடககினுள் continue கூறறின் பயன்போட்ளட விைககும் நிரல்
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 ்ம்ல ககாடுக்கப்பட்ட நிரலும ‘break’ கூறறுக்கு எழு்தப்பட்ட நிரலும ஒன்்்ற, ஆைால் ‘break’க்கு 

பதிலாக இஙகு ‘continue’ கூறறு பைன்படுத்தப்பட்டுள்ைது. ‘e’ என்்ற எழுதய்தத ்தவிர மற்ற அயைதது 

எழுததுக்களும அச்சிடப்படுகி்றது.

6.2.4.3 pass கூறறு

 pass கூறறு ஒரு null கூற்றாகும. நிரல் கபைரப்பி pass கூறய்ற நிய்ற்வறறும கபாழுது, அ்்த 

கூறய்ற முழுவதுமாக பு்றக்கணிததுவிடும. pass கூறய்ற இைக்கும கபாழுது எந்த கெைல்பாடும ேயடகப்றாது.

 ‘if ’ கூறறிலும, மடக்கினுள்ளும எந்த கட்டயையையும அல்லது கூறய்றயும நிய்ற்வற்ற ் வண்டாம 

எை நியைக்கும ்பாது pass கூறறு இைக்கப்படுகி்றது.

ச்ோடரியல்:
 pass

a=int (input(“Enter any number :”))
if (a==0):
 pass
else:
 print (“non zero value is accepted”)
 ்மறகண்ட நிரயல இைக்கும ்பாது உள்ளீட்டின் மதிப்பு 0 எனில் ஒரு 
கெைலும ேயடகப்றாது.  மற்ற பி்ற உள்ளீட்டு மதிப்புகளுக்கு பின்வரும கவளியீடு 
கியடக்கும:

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

எடுததுககோட்டு 6.17:# pass கூறறின் பயன்போட்ளட விைககும் நிரல்

 pass கூறறு கபாதுவாக இட ஒதுக்கீட்டிறகாக பைன்படுகி்றது. மடக்கு அல்லது 

கெைறகூறய்ற்தற கபாழுது கெைல்படுத்தாமல் பி்றகு கெைல்படுத்த விருமபும ்பாது, கவறறு 

உடறபகுதிைாக உருவாக்க முடிைாது. ஏகைனில், நிரல்கபைரப்பி பியழ கெய்தியைத ்தரும. இய்த 

்தவிரக்க ‘pass’ கூறறு எய்தயும நிய்ற்வற்றா்த உடறபகுதியில் அயமக்கப்படுகி்றது.

குறிப்பு

for val in “Computer”:

 pass

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

சவளியீடு:

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

எடுததுககோட்டு 6.18: # for மடககினுள் ‘pass’ கூறள்ற விைககும் நிரல்
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• நிரல் என்பது வரியெைாக நிய்ற ்வற்றப்படும கூறறுகயைக் ககாண்ட்தாகும. அந்த 

வரியெயை மாறறுவ்தறகு கட்டுப்பாட்டுக் கூறறுகள் பைன்படுகி்றது.

• கட்டுப்பாட்டு நிரலின், ஒரு பகுதியில் இருநது இன்கைாரு பகுதிக்கு ்தாவுவ்தறகு 

காரணமாை நிரல் கூறறுகள் கட்டுப்பாட்டு கட்டயமப்பு (அல்லது) கட்டுப்பாட்டு கூறறுகள் 

எைப்படும.

• மூன்று வயகைாை கட்டுப்பாட்டுப் பாய்வுகள் உள்ைை

o வரியெ முய்ற

o மாறறு அல்லது கியை பிரிப்பு

o பன்முகச் கெைல் அல்லது மடக்குச் கெைல்

• யபத்தானில் பல்்வறு வயகைாை if அயமப்புகயை பைன்படுததி கியைப்பிரிப்பு 

ொததிைமாகி்றது.

• உள் ்தள்ைல் யபத்தானில் மிக முக்கிை பஙகு வகிக்கி்றது. கேளிவு அயடப்புக் குறியை 

({}) பைன்படுத்தாமல் கூறறுகயை ஒரு க்தாகுதிக்குள் குறிப்பிட உள்்தள்ைல் 

பைன்படுகி்றது. 

• யபத்தானில் ்தவ்றாை உள் ்தள்ைல்களுக்கு நிரல் கபைரப்பிபியழ கெய்திகயைக் 

காண்பிக்கும. 

• print() கெைறகூறு விடுபடு வரியெயைப் பைன்படுததி பைைர விருமபும கவளியீட்யட 

வடிவயமக்க ஆ்தரவளிக்கி்றது.

• range() கெைறகூறு for மடக்கில் வரமபிறகுட்பட்ட மதிப்புகயை வழஙகுகி்றது.

• யபத்தானில் break, continue மறறும pass ஆகிை கூறறுகள் jump கூறறுகைாக 

கெைல்படுகி்றது.

• யபத்தானில் pass கூறறு ஒரு null கூற்றாகும. இது கபாதுவாக இட ஒதுக்கீட்டிறகாக 

பைன்படுகி்றது. 

நிளனவில் சகோள்க:

செய்முள்றப் பயிறசி

1. ககாடுக்கப்பட்ட எழுதது  ‘உயிகரழுத்தா இல்யலைா’ எை கண்டறியும நிரயல எழுதுக.

2. if..else..elif கூறய்றப் பைன்படுததி ககாடுக்கப்பட்ட மூன்று எண்களில் மிகச் சிறிை எண்யண 

கண்டறியும நிரயல எழுதுக.

3. ககாடுக்கப்பட்ட எண் ்ேரமய்ற எண்ணா அல்லது எதிரமய்ற எண்ணா அல்லது பூஜைமா எைக் 

கண்டறியும நிரயல எழுதுக.

4. ககாடுக்கப்பட்ட வருடம லீப் வருடமா இல்யலைா எைக் கண்டறியும நிரயல எழுதுக.
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செய்முள்றப் பயிறசி
1. யப்பாைாசி க்தாடயர (0 1 1 2 3 4 5……n) வயர கவளியிடுவ்தறகாை நிரயல எழுதுக.

2. n வயரயிலாை இைல் எண்களின் கூட்டுத க்தாயகயை கவளியிடுவ்தறகாை நிரயல எழுதுக.

3. ககாடுக்கப்பட்ட எண் பாலின் ்ராமா இல்யலைா என்பய்த ெரிபாரக்கும நிரயல எழுதுக.

4. பின்வரும அயமப்யப அச்சிடுவ்தறகாை நிரயல எழுதுக.

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

மதிப்பீடு

பகுதி I

I  ெரியோன விளடளயத ந்ரநச்டுதது எழுதுக (1 மதிப்சபண்)

1. யபத்தானில் எத்தயை முக்கிைமாை கட்டுப்பாட்டு கட்டயமப்புகள் உள்ைை?

அ) 3 ஆ) 4

இ) 5 ஈ) 6

2. elif என்ப்தன் விரிவாக்கம

அ) nested if ஆ) if..else

இ) else if ஈ) if..elif

3. யபத்தான் நிரலில் எது முக்கிை பஙகு வகிக்கி்றது?

அ) கூறறுகள் ஆ) கட்டுப்பாடு

இ) அயமப்பு ஈ) உள்்தள்ைல்

4. எந்த கூறறு கபாதுவாக இட ஒதுக்கீட்டிறகாகப் பைன்படுகி்றது?

அ) continue ஆ) break

இ) pass ஈ) goto

5. if கூறறின் நிபந்தயை பின்வரும எந்த வடிவில் இருக்க ்வண்டும

 அ) கணி்த அல்லது ஒப்பீட்டுக் ்காயவகள்

 ஆ) கணி்த அல்லது ்தருக்கக் ்காயவகள்

 இ) ஒப்பீட்டு அல்லது ்தருக்கக் ்காயவகள்

 ஈ) கணி்த ்காயவகள்

12th Computer Science_TM Chapter 6.indd   90 09-12-2021   17:05:56



91 கட்டுப்பாட்டு கட்்டமைபபுகள்

6. எது மிகவும சுலபமாை மடக்கு எது?

அ) do..while ஆ) while

இ) for ஈ) if..elif

7. பின்வரும குறிமுய்றயின் கவளியீடு என்ை?

 i=1 

 while True:

  if i%3 ==0:

   break

  print(i,end='')

  i +=1

அ) 12 ஆ) 123

இ) 1234 ஈ) 124

8. பின்வரும குறிமுய்றயின் கவளியீடு என்ை?

 T=1

 while T:

  print(True)

  break

அ) ்தவறு ஆ) ெரி

இ) 0 ஈ) கவளியீடு இல்யல

9. பின்வருவைவறறில் எது jump கூறறு கியடைாது ?

அ) for ஆ) pass

இ) continue ஈ) break

10. எந்த நிறுத்தறகுறி பின்வரும அடிக்்காடிட்ட இடததில் இடம கப்ற ்வண்டும?

 if <condition>_

  statements-block 1
 else:

  statements-block 2

அ) ; ஆ) :

இ) :: ஈ) !

பகுதி-ஆ

II  பின்வரும் வினோககளுககு விளடயளி (2 மதிப்சபண்)

11. யபத்தானில் உள்ை கட்டுப்பாட்டு கட்டயமப்புகயைப் பட்டிைலிடுக.

12. break கூறய்றப் பறறி குறிப்பு வயரக.

13. if..else கூறறின் கபாது வடிவதய்த எழுதுக?
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14. கட்டுப்பாட்டு கட்டயமப்பு என்்றால் என்ை?

15. range() கெைறகூறு குறிப்பு வயரக.

பகுதி-இ

III  பின்வரும் வினோககளுககு விளடயளி (3 மதிப்சபண்)

16. பின்வரும கவளியீட்யடப் கப்ற நிரயல எழுதுக

 A

 A   B

 A   B   C

 A   B   C   D

 A   B   C   D   E

17. if..else அயமப்யபப் பறறி குறிப்பு வயரக.

18. if..else..elif கூறய்றப் பைன்படுததி ககாடுக்கப்பட்ட மூன்று எண்களில் கபரிை எண்யணக் 

கண்டுபிடிப்ப்தறகாை கபாருத்தமாை நிரயல எழுதுக.

19. while  மடக்கின் கபாதுவடிவம ைாது?

20. break மறறும continue கூறறுகளின் ்வறுபாடு ைாது?

பகுதி-ஈ

IV பின்வரும் வினோககளுககு விளடயளி (5 மதிப்சபண்)

21. for மடக்யகப் பறறி விரிவாை வியடைளிக்கவும.

22. if..else..elif கூறய்ற எடுததுக்காட்டுடன் விைக்குக. 

23. அயைதது மூன்று இலக்க ஒறய்றப்பயட எண்கயை கவளியிடுவ்தறகாை நிரயல எழுதுக.

24. ககாடுக்கப்பட்ட எண்ணின் கபருக்கல் வாய்ப்பாட்யட கவளியிடும நிரயல எழுதுக.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

இந்த பாடத்்த கற்றபி்றகு, மாணவரகள்:

• செயறகூறுகளின் கருதது மறறும் அ்தன் 

வ்கக்ைப் பறறி அறிநது சகாள்ை முடியும்.

• பயனர வ்ையறுக்கும் மறறும் உள்ளி்ணந்த 

செயறகூறுகளுக்கு இ்டயய உள்ை 

யவறுபாட்ட அறிநது சகாள்ை முடியும்.

• ஒரு செயறகூறி்ன எவவாறு அ்ைப்பது 

என்ப்்த ச்தரிநது சகாள்ை முடியும்.

• செயறகூறின் அைபுருக்க்ைப் புரிநது 

சகாள்ை முடியும்.

• சபயரில்ா்த செயறகூறு்வ அறிநது 

சகாள்ை முடியும்.

• கணி்த மறறும் ெைஙகளின் செயறகூறுக்ைப் 

பறறி அறிநது சகாள்ை முடியும்.

அறிமுகம்7.1

 ஒரு குறிப்பிடட செயலி்ன செயவ்தறகாக 

வடிவ்மக்கப்படடு சபயரிடப்படட குறிமு்்றயின் 

ச்தாகுதியய செயறகூறு எனப்படும். செயறகூறில 

வ்ையறுத்த குறிப்பிடட செயலி்ன செயய 

விரும்பினால அ்தறகு சபாருத்தமான 

செயறகூறின் சபய்ை சகாண்டு அ்ைக்க 

யவண்டும். நிைலில, ஒயை செய்் ப் ்தட்வ 

மீண்டும் மீண்டும் செயய யேரிடடால அ்தறகான 

குறிமு்்ற்ய மீண்டும் எழு்தத ய்த்வயில்். 

அ்தறகான செயறகூறு்வ அ்ைத்தால மடடும் 

யபாதும், அந்த அ்ைப்பு ்பத்தானின் 

செயறகூறறின் உள்யையுள்ை  குறிமு்்ற்ய 

இயக்க செயயும். செயறகூறுவின் பயன்பாடு ஒரு 

நிை்், எழு்த, படிக்க, யொதிக்க மறறும் பி்ை 

திருததும் யவ்்க்ை  எளி்தாக்குகி்றது.

செயறகூறுவின் முதன்்மை �ன்்மைகள்

• குறிமு்்ற்ய மீண்டும் எழுதுவ்்த ்தவிரதது 

குறிமு்்றயின் மறு பயனாக்கததிறகு 

உ்தவுகி்றது.

• ேமது பயன்பாடடிறகுச் சி்றந்த கூறுநி்்்ய 

வைஙகுகி்றது.

செயறகூறுகள் என்பது குறிப்பிடட செய்் 
செயவ்தறகான ச்தாடரபு்டய கூறறுகளின் 
ச்தாகுதி ஆகும்.

குறிப்பு

7.1.1 செயறகூறுகளின் வ்ககள்

 அடிப்ப்டயாக செயறகூறுக்ை 

பின்வருமாறு வ்கப்படுத்த்ாம்:

1 User-defined Functions

Built-in Functions
Lambda Functions

Recursion Functions

2

3

4

படம் – 7.1 – ்பத்தான் செயறகூறுவின்வ்ககள்

செயறகூறுகள் விளககம்

பயனர 
வ்ையறுக்கும் 
செயறகூறுகள்

பயனரகள் 
்தாஙகைாகயவ 
வ்ையறுக்கும் 
செயறகூறுகள்.

II
போடம் 7

்பததோன் செயறகூறுகள்
அலகு
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உள்ளி்ணந்த 
செயறகூறுகள்

்பத்தானில 
உள்ைடக்கப்படட 
செயறகூறுகள் 

்ாம்டா 
செயறகூறுகள்

சபயரில்ா்த 
செயறகூறுகள்

்தறசுைறசி 
செயறகூறுகள்

்தறசுைறசியாக 
்தன்்னத ்தாயன 
அ்ைததுக் சகாள்ளும் 
செயறகூறுகள்

அடடவ்ண – 7.1 – ்பத்தானின் 
செயறகூறுகள் மறறும் அவறறின் விைக்கமும்

செயறகூறு்வ வ்ையறுததல்7.2 

 ஒரு செயலபாட்ட உருவாக்கி அ்்த 

பயன்படுததுவ்தறகு செயறகூறி்ன வ்ையறுக்க 

யவண்டும். ்பத்தான் சமாழியில ப் 

உள்ளி்ணந்த செயறகூறுகள் உள்ைன. 
(எடுததுக்காடடாக, print() செயறகூறு), 
இருப்பினும் பயனர அவருக்குத ய்த்வயான 

செயறகூறி்னயும் வ்ையறுக்க முடியும். 

செயறகூறி்ன வ்ையறுக்கும் யபாது நி்னவில 

சகாள்ை யவண்டிய்வ.

• செயறகூறு ச்தாகுதி def என்்ற சி்றப்புச் 

சொலலுடன் ச்தாடஙகி செயறகூறுவின் சபயர 

மறறும் () அ்டப்புக்குறியுடன் முடிய 

யவண்டும்.

• ஏய்தனும் உள்ளீடடு செயலுருப்புகள் அல்து 

அைபுருக்கள் இருப்பின் அவற்்ற 

செயறகூற்்ற வ்ையறுக்கும் யபாய்த ( ) 
என்்ற அ்டப்புக்குறிக்குள் சகாடுக்க 

யவண்டும்.

• குறிமு்்ற ச்தாகுதியானது எப்சபாழுதும்  

முக்காறபுள்ளிக்கு பி்றகு உள்்தள்ளி வை 

யவண்டும்.

• “return [யகா்வ]” கூறறு செயறகூறு்வ 

முடிதது ்வக்கும். விருப்பப்படடால 

யகா்வயின் மதிப்்ப,  அ்ைக்கும் கூறறுக்கு 

திருப்பி அனுப்பும். செயலுருபுகள் இல்ா்த 
return, return None-க்கு நிகைானது.

்பத்தான் சி்றப்புச் சொறகள் செயறகூறுவின் 
சபயரகைாக பயன்படுத்தக் கூடாது.

குறிப்பு

7.2.1 பயனர் வ்ையறுககும் செயறகூறுவின் சதோடரியல்

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

 <Block of Statements>

 return <expression / None> 

 

யமய் உள்ை சபாது வடிவததில ெதுை 
அ்டப்புக் குறிக்குள் [] உள்ை்வ 
அ்னததும் விருப்பத ய்தரவாகும்

குறிப்பு

 ச்தாகுதி என்பது ஒன்று அல்து 
ஒன்றிறகு யமறபடட வரிக்ையு்டய 
குறிமு்்ற்யக் குழுவாக ஒன்றி்ணதது, 
அ்த்ன நி்்றயவறறும் யபாது ஒரு சபரிய 
வரி்ெயின் கூறறுகைாக எடுததுக் 
சகாள்கி்றது. ்பத்தானில, ச்தாகுதியில 
உள்ை கூறறுக்ை உள்்தள்ைல மூ்ம் 
எழு்தப்படுகி்றது. சபாதுவாக, ஒரு வரி 
உள்்தள்ைப் படும்யபாது (4 இ்டசவளி) 
ச்தாகுதியானது ச்தாடஙகும். ச்தாகுதியின் 
உள்யை உள்ை அ்னதது கூறறுக்ையும் 
ஒயை மாதிரியாக உள்்தள்ை யவண்டும்.

சதோகுதி:
 ஒரு ச்தாகுதி மறச்றாரு 
ச்தாகுதி்யக் சகாண்டிருந்தால அது 
பின்ன்ான ச்தாகுதியாகும். மு்தல 
ச்தாகுதியின் கூறறுக்ை ஒற்்ற ்தத்தல 
இ்டசவளி அைவிறகு உள்்தள்ளினால, 
இைண்டாவது ச்தாகுதியின் கூறறுக்ை 
இைண்டு ்தத்தல இ்டசவளி அைவிறகு 
உள்்தள்ை யவண்டும்.

பின்னலோன சதோகுதி

செயறகூற்்ற வ்ைய்்றக்கும் எடுததுக்காடடு,
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def Do_Something( ):
       value =1  #Assignment கூறறு

       return value #Return  கூறறு

 இப்சபாழுது செயறகூறின் செயலபாட்ட யொதிப்பின் மூ்ம் அது நிைலில எவவாறு யவ்் 

செயகி்றது என்ப்்த காண்ாம். பின்வரும் எடுததுக்காடடில ஒரு ொ்தாைண செயறகூறு ெைத்்த 

சவளியிடுவ்்தக் காண்ாம்.

def hello():

 print (“hello - Python”)

 return

எடுததுக்காடடு 

7.2.2  பயனர் வ்ையறுககும் செயறகூறுகளின் �ன்்மைகள்

1. செயறகூறுகள் ஒரு நிை்் சிறு ச்தாகுதியாக பிரிக்க உ்தவுகி்றது. இது குறிமு்்ற்ய எளி்தாக 

்கயாை உ்தவுகி்றது.

2. குறிமு்்றயின் மறுபயனாக்கததிறகு உ்தவுகி்றது. ஒவசவாரு மு்்றயும் கூறறுகளின் வரி்ெக்ை 

நி்்றயவறறும் யபாது, ோம் அந்த செயறகூறறி்ன அ்ைத்தால யபாதுமானது.

3. செயறகூறறின் செயலபாடுக்ை மாற்றம் செயவது எளி்தாகி்றது. சவவயவறு நிை்ரகள் சவவயவறு 

செயறகூறறில யவ்் செயய முடியும்.

செயறகூறி்ன அ்ைததல்7.3

 எடுததுக்காடடு 7.2.1 ல  hello() செயறகூறி்ன அ்ைக்க இந்த குறிமு்்ற பயன்படும்.  “hello()” 
செயறகூறி்ன அ்ைக்கும் சபாழுது நிைல பின்வரும் ெைத்்த சவளியீடுகி்றது.

சவளியீடு
 hello – Python

 மாற்றாக, “hello()” செயறகூறி்ன print() செயறகூறறிலிருநது  அ்ைப்ப்்த பின்வரும் 

எடுததுக்காடடில காண்ாம்.

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

எடுததுககோட்டு: 

 return கூறறில எந்த அைபுருவும் இல்் எனில சவளியீடடின் இறுதிக் கூற்றாக, “None” 
சவளியிடப்படும்.

யமய் உள்ை செயறகூறு பின்வரும் சவளியீட்டக் சகாடுக்கும்.
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சவளியீடு
 hello – Python
 None

7.4 செயறகூறினுள் அளபுருகக்ள அனுப்புதல்

 அைபுருக்கள் அல்து செயலுருப்புக்ை செயறகூறினுக்கு அனுப்ப்ாம்.

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

 அைபுருக்களின் பயன்பாடடி்ன செயறகூறு வ்ைய்்றயில பாரக்க்ாம். அ்டப்புக் குறிக்குள் 

சகாடுக்கப்படும் அைபுருக்கள் அந்த செயறகூறினுள்யையய பயன்படுத்தப்படும். அ்னதது வி்தமான 

்தைவுக்ையும் செயறகூறினுள் அனுப்ப முடியும். அைபுருக்க்ை செயறகூறினுக்கு அனுப்பும் செயறகூறு 

வ்ைய்்ற எடுததுக்காடடு நிைலில சகாடுக்கப்படடுள்ைது.

# assume w = 3 and h = 5

 def area(w,h):

  return w * h

 print (area (3,5))

எடுததுககோட்டு : 

 யமய் உள்ை குறிமு்்றயில அக்ம் மறறும் உயைததின் மதிப்புகள் மு்்றயய  w மறறும் h 
அைபுருக்களில இருத்தப்படுகி்றது. “area” என்்ற செயறகூறி்ன உருவாக்குவ்தறகு இந்த அைபுருக்கள் 

பயன்படுகின்்றன. யமய் குறிப்பிடட செயறகூறி்ன அ்ைக்கும் யபாது சவளியீடாக அக்ம் மறறும் 

உயைததின் சபருக்கல மதிப்பி்ன திருப்பி அனுப்புகி்றது. w மறறும் h  அைபுருக்களுக்கு மு்்றயய 3 மறறும் 
5 மதிப்புக்ை அனுப்பினால சவளியீடாக 15 என்்ற மதிப்ப்்த திருப்பி அனுப்பும்.

உஙகளுககுத சதரியுமைோ?
 ோம் அடிக்கடி அைபுருக்கள் மறறும் செயலுருபுக்கள் என்்ற வாரத்்த்ய  மாறறி மாறறி 
உபயயாகப்படுததுகிய்றாம். எனினும், இைண்டிறகும் இ்டயய ஒரு சிறிய விததியாெம் உள்ைது. 
அைபுருக்கள் என்ப்வ செயறகூறு வ்ைய்்றயில பயன்படுத்தப்படும் மாறிகள். ஆனால 
செயலுருப்புகள் என்பது செயறகூறின் அைபுருக்களுக்கு அனுப்பப்படும் மதிப்புகள் ஆகும்.

செயறகூறு செயலுருபுகள் (Function Arguments)7.5

 செயலுருபுகள் செயறகூறி்ன அ்ைக்க பயன்படுகி்றது. செயலுருபுகள் ோன்கு வ்கப்படும் 

ய்த்வப்படும் செயலுருபுகள் (Required arguments), சி்றப்பு சொல செயலுருபுகள் (Keyword arguments), 
்தான்மவு செயலுருபுகள் (Default arguments), மாறும் நீை செயலுருபுகள் (variable length arguments).
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செயறகூறு செயலுருபுக்கள்
(Function Arguments)

1 ய்த்வப்படும் செயலுருபுக்கள்
(Required arguments)

2 சி்றப்புச் சொல செயலுருபுக்கள்
(Keyword arguments)

3 ்தான்மவு செயலுருபுக்கள்
(Default  arguments)

4 மாறும்-நீை செயலுருபுக்கள்
(Variable-length  arguments)

7.5.1  நத்வப்படும் செயலுருபுகள்

 செயலுருபுக்ை ெரியான இடவரி்ெயில செயறகூறறுக்கு அனுப்புவய்த நத்வப்படும் 
செயலுருபுககள் எனப்படும். இஙகு, செயறகூறு அ்ைப்புக் கூறறில உள்ை செயலுருபுகளின் எண்ணிக்்க, 

செயறகூறு வ்ைய்்றயயாடு ெரியாக சபாருந்த யவண்டும். ச்தாடரியல பி்ை்ய ்தவிரதது, ய்த்வயான 

சவளியீட்ட சபறுவ்தறகு கு்்றந்தது ஒரு செயலுருபாவது ய்த்வ.

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

எடுததுககோட்டு 

 யமய் உள்ை குறிமு்்ற இயக்கப்படும் யபாது இது பின்வரும் பி்ை்ய சகாடுக்கி்றது.

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

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

 யமய் உள்ை குறிமு்்றயில print string( )க்கு பதி்ாக printstrin(“Welcome”) பயன்படுததினால 

இ்தன் சவளியீடு,

சவளியீடு
 Example - Required arguments 
 Welcome
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7.5.2 சி்றப்புச் செோல் செயலுருபுகள்

 அைபுருக்களின் சபய்ை அ்டயாைம் கண்ட பின்பு சி்றப்புச் சொல செயலுருபானது செயறகூறி்ன 

அ்ைக்கி்றது. சி்றப்புச் சொல செயலுருபின் மதிப்பு அைபுரு சபயருடன் சபாருந்த யவண்டும். எனயவ, 

மு்்றயற்ற வரி்ெயிலும் செயலுருபுக்ைக் சகாடுக்க்ாம்.

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

எடுததுககோட்டு:

 யமறகண்ட குறிமு்்ற இயக்கப்படும் யபாது பின்வரும் சவளியீடு கி்டக்கும்.

சவளியீடு
 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”)

எடுததுககோட்டு:

 யமறகண்ட குறிமு்்ற இயக்கப்படும் யபாது பின்வரும் சவளியீடு கி்டக்கும்.

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")

எடுததுககோட்டு:

 யமறகண்ட குறிமு்்ற இயக்கப்படும் யபாது பின்வரும் சவளியீடு கி்டக்கும்.
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சவளியீடு
 Example-3 Keyword arguments
 Name : Gshan
 Age : 25

யமய் உள்ை நிைலில அைபுருக்களின் வரி்ெமு்்ற மாறி உள்ைது.

குறிப்பு

7.5.3 தோன்மைவு செயலுருபுகள்

 ்பத்தானில, செயறகூ்்ற அ்ைக்கும் யபாது எந்த மதிப்பும் சகாடுக்கப்படவில்் எனில, 

செயலுருபானது ்தானாகயவ மதிப்்ப எடுததுக் சகாள்ளும். இதுயவ தோன்மைவு செயலுருபு ஆகும்.

 பின்வரும் எடுததுக்காடடில செயலுருபு்வ அனுப்பா்தயபாது ்தான்மவு Salary-்ய அச்சிடுவ்்தக் 

காண்ாம்.

def printinfo( name, salary = 3500):

 print (“Name: “, name)

 print (“Salary: “, salary)

 return

printinfo(“Mani”)

எடுததுககோட்டு:

 யமறகண்ட குறிமு்்ற இயக்கப்படும் யபாது பின்வரும் சவளியீடு கி்டக்கும்.

சவளியீடு
 Name: Mani
 Salary: 3500

 யமறகண்ட குறிமு்்ற்ய printinfo(“Ram”, 2000)என மாறறும் யபாது பின்வரும் சவளியீடு 

கி்டக்கும்.

சவளியீடு
 Name: Ram

 Salary: 2000

 யமய் உள்ை குறிமு்்றயில 2000 என்்ற மதிப்்ப salary என்்ற செயலுருபுக்கு அனப்பினால 

ஏறகனயவ உள்ை ்தான்மவு மதிப்பு நிைாகரிக்கப்படும்.

7.5.4 மைோறும் நீள செயலுருபுகள்

 சி் ெமயஙகளில, ஏறகனயவ குறிப்பிடப்படட செயலுருபுக்ை விட அதிகமான செயலுருபுக்ை 

அனுப்ப யவண்டிய ய்த்வ இருக்கும். மீண்டும்  செயறகூறி்ன மறுவ்ைய்்ற செயவது கடினமான செயல 
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அ்தறகு பதி்ாக மாறும் நீை செயலுருபுக்ை பயன்படுத்த்ாம். செயறகூறு வ்ைய்்றயில இது 

குறிப்பிடப்படுவதில்். மா்றாக இந்த செயலுருபுக்ை குறிப்பிடுவ்தறகு * குறியீடு பயன்படுகி்றது. 

மூன்றுக்கு அதிகமான செயலுருபுக்ை sum( ) செயறகூறுவிறகு அனுப்பும் சபாழுது என்ன நிகழும் என 

பாரப்யபாம்.

def sum(x,y,z):

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

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

எடுததுககோட்டு:

 யமய் உள்ை குறிமு்்ற்ய இயக்கும் யபாது பின்வரும் சவளியீடு கி்டக்கும்.

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

7.5.4.1  மைோறும் நீள செயலுருபின் சபோதுவடிவம்

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)

எடுததுககோட்டு:

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

மைதிப்பீடு செயக ?

 யமய் உள்ை நிைலில, printnos என்்ற செயறகூறின் சபய்ை printnames என்்ற அ்னதது 

இடஙகளிலும் மாறறி ஏற்ற ்தைவுக்ை சகாடுக்கவும். எடுததுக்காடடு, printnos(10,20,30) என்ப்்த 

printnames(‘mala’, ‘kala’, ‘bala’) என மாறறி சகாடுதது சவளியீட்டக் காண். மாறி நீை செயலுருபுகளில, 

செயலுருபுக்ை இைண்டு வழிகளில அனுப்ப்ாம்.

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

 1. சி்றப்புச் சொறகைற்ற மாறி செயலுருபுகள்

 2. சி்றப்புச் சொல மாறி செயலுருபுகள்
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 சி்றப்புச் சொறகைற்ற மாறி செயலுருபுக்ை tuples என்று அ்ைக்கிய்றாம். இ்்தப்பறறி விரிவாக 

பின்வரும் பாடஙகளில காண்ாம்.

சி்றப்புச் சொல மாறி செயலுருபு இந்த புத்தகததிறகு அப்பாறபடடது.

குறிப்பு

உஙகளுககுத சதரியுமைோ?
 ்பத்தானில print() செயறகூறு என்பது மாறும் நீை செயலுருபுக்கு ஒரு எடுததுக்காடடு 

ஆகும்.

சபயரில்லோத செயறகூறுகள் (Anonymous Function)7.6

சபயரில்லோத செயறகூறுகள் என்்றோல் என்ன?

 ்பத்தானில, சபயரில்ாமல வ்ையறுக்கப்படும் செயறகூறுவுக்கு சபயரில்லோத செயறகூறு 

என்று சபயர. மற்ற ொ்தாைண செயறகூறுகள் def என்்ற சி்றப்பு சொலலுடன் வ்ையறுக்கப்படுகி்றது. 

்பத்தானில சபயரில்ா்த செயறகூறுகள் லோம்டோ சி்றப்புச் சொலலுடன் வ்ையறுக்கப்படுகி்றது. எனயவ, 

சபயரில்ா செயறகூறுக்ை ்ாம்டா செயறகூறுகள் என்றும் அ்ைக்க்ாம்.

லோம்டோ அல்லது சபயரில்லோ செயறகூறின் பயன்கள்

• ்ாம்டா செயறகூறு சபரும்பாலும் சிறிய மறறும் ஒரு மு்்ற சபயரில்ா்த செயறகூ்்ற உருவாக்க 

பயன்படுகி்றது.

• filter( ), map() மறறும் reduce() யபான்்ற செயறகூறுகளுடன் யெரதது ்ாம்டா செயறகூறுக்ை 

பயன்படுத்த்ாம்.

 filter(), map() மறறும் reduce() செயறகூறுகள் இந்த புத்தகததிறகு அப்பாறபடடது.

குறிப்பு

உஙகளுககுத சதரியுமைோ?
 ்ாம்டா செயறகூறு எண்ணற்ற செயலுருபுக்ை எடுததுக் சகாண்டு திருப்பி அனுப்பும் 

ஒயை ஒரு மதிப்்ப யகா்வ வடிவில சகாடுக்கும். ்ாம்டா செயறகூற்றால முழு்தைாவிய மாறிகள் 

மறறும் அைபுரு படடியலில உள்ை மாறிக்ை மடடுயம அணுக முடியும்.
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7.6.1 சபயரில்லோ செயறகூறின் சபோது வடிவம்

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

சவளியீடு
 The Sum is : 70
 The Sum is : 10

எடுததுககோட்டு:

 யமறகண்ட ்ாம்டா செயறகூறு arg 1 செயலுருபு்வ arg 2 செயலுருபுடன் கூடடி வி்ட்ய sum 
மாறியில யெமிக்கும். print ( ) செயறகூ்்ற பயன்படுததி சவளியீட்ட சவளியிடும்.

return கூறறு7.7

• return கூறறு செயறகூறி்ன முடிதது ்வதது அ்ைப்புக் கூறறுக்கு மதிப்்ப திருப்பி அனுப்பும். 

சபாதுவாக செயறகூறின் யோக்கம் உள்ளீ்டப் சபறறு ஏய்தனும் ஒரு மதிப்்ப திருப்பி 

அனுப்புவ்தாகும்.

• ஒரு செயறகூறு மதிப்்ப அ்ைப்புக்கூறறுக்கு திருப்பி அனுப்ப ்தயாைாக இருக்கும் யபாது return 
கூறறு பயன்படுத்தப்படுகி்றது. எனயவ, இயக்க யேைததில ப் return கூறறுகள் இருந்தாலும் ஒயை 

ஒரு return கூறறு மடடுயம இயக்கப்படும்.

• செயறகூறில ஒன்றுக்கு யமறபடட return கூறறுகள் இருந்தாலும் ஒயை ஒரு return கூறறு மடடுயம 

இயக்க யேைததில இயக்கப்படும்.

7.7.1  return கூறறின் சபோது வடிவம்

return [யகா்வகளின் படடியல ]

 இந்த கூறறில உள்ை யகா்வகள் மதிப்பீடு செயயப்படடு, மதிப்்பத திருப்பி அனுப்புகி்றது. 

செயறகூறினுள் உள்ை கூறறில யகா்வகள் இல்ாமய்ா அல்து return கூறறு இல்ாமய்ா இருந்தால 

செயறகூறு “None” சபாரு்ைத ்தருபிப் அனுப்பும். 
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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))

சவளியீடு 1:
 Enter a number : 25
  25

சவளியீடு 2:
 Enter a number : -25
  25

எடுததுககோட்டு : 

மைோறிகளின் வ்ைசயல்்ல7.8

 இது நிைலின் அணுகக்கூடிய பகுதி்யக் குறிப்ப்தாகும். அ்தாவது, எந்த பகுதியில மாறி்யப் 

பயன்படுததுகிய்றாயமா அ்்தக் குறிக்கி்றது. வ்ைசயல்்யானது ேடப்பு மாறித ச்தாகுதிகள் மறறும் 

அ்தன் மதிப்புக்ைக் சகாண்டிருக்கும். இைண்டு வ்கயான வ்ைசயல்்க்ைப் பாரக்க்ாம். உள்ை்ம 

வ்ைசயல்் மறறும் குயைாபல  வ்ைசயல்்.

7.8.1 உள்ள்மை வ்ைசயல்்ல (Local Scope)

 ஒரு செயறகூறுவின் உடறபகுதியின் உள்யை மாறி்ய அறிவித்தால அது உள்ை்ம மாறி எனப்படும்.

உள்ள்மை மைோறியின் விதிமு்்றகள் 

• உள்ை்ம மாறியின் வ்ைசயல்் அது வ்ையறுக்கப்படடுள்ை ச்தாகுதிக்குள் மடடுயம பயன்படுத்த 

முடியும்.

• செயறகூறினுள் மாறி உருவாக்கப்படும் யபாது அது உள்ை்மவாக அ்மயும்.

• செயறகூறு இயக்கப்படும் யபாது மடடுயம உள்ை்ம மாறிகள் உருவாக்கப்படும்.

• மு்்றயான அைபுருக்கைானது அச்செயறகூறுக்கு உள்ை்ம மாறியாக கரு்தப்படும். 

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

சவளியீடு
 0

எடுததுககோட்டு : உள்ள்மை மைோறி்ய உருவோககுதல்
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def loc():
 y = "local"
loc()
print(y)

எடுததுககோட்டு : வ்ைசயல்்லககு சவளிநய உள்ள்மை மைோறிக்ள அணுகுதல்

 யமய் உள்ை குறிமு்்ற்ய இயக்கும் யபாது சவளியீடடில பின்வரும் பி்ை ய்தான்றும்.

 குயைாபல வ்ைசயல்்யில உள்ை்ம மாறியான ‘ y’ ்ய அணுக முறபடட்தால யமறகண்ட பி்ை 

ய்தான்றுகி்றது.

 NameError: name 'y' is not defined

7.8.2  குநளோபல் வ்ைசயல்்ல (Global Scope)

 அ்னதது செயறகூறுகளுக்கும் யம்ாக அறிவிக்கபடும் மாறி குயைாபல மாறி எனப்படும். 

குயைாபல வ்ைசயல்் உ்டய மாறி்ய நிைலின் எந்த பகுதியிலும் அணுகமுடியும் குயைாபல 

வ்ைசயல்் சகாண்ட மாறி்ய ஒரு செயறகூறினுள் அணுகுவ்தறக்கு ‘global’ சி்றப்புச் சொல்ானது 
பயன்படுகி்றது. 

குநளோபல் வ்ைசயல்்ல சி்றப்புச் செோல்லின் விதிமு்்றகள்
• செயறகூறுக்கு சவளியய மாறி்ய அறிவிக்கும் யபாது அது ்தான்மவாக குயைாபல ஆகும். ‘global’ 

என்்ற சி்றப்புச் சொல்்   பயன்படுத்த யவண்டியதில்்.

• செயறகூறினுள் முழு்தைாவிய மாறியின் மதிப்்ப மாறறிய்மக்க ‘global’ என்்ற சி்றப்புச்சொல 

பயன்படுத்த யவண்டும்.

• செயறகூறுவிறகு சவளியய ‘global’  என்்ற சி்றப்புச் சொல எந்த வி்ை்வயும் ஏறபடுத்தாது.

'Global' சி்றப்புச் செோல்லின் பயன்போடு

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

எடுததுககோட்டு : செயறகூறுவின் உள்ளிருந்து குநளோபல் மைோறி்ய அணுகுதல்
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யமறகண்ட நிை்் இயக்கும் யபாது சவளியீடு பின்வரும் பி்ை்ய காண்பிக்கும்.

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

சவளியீடு
 UnboundLocal Error: local variable 'c' referenced before assignment

எடுததுககோட்டு : செயறகூறுவின் உள்ளிருந்து முழுதளோவிய மைோறி்ய மைோறறுதல்

 ‘global’ என்்ற சி்றப்பு சொல்்ப் பயன்படுத்தாமல குயைாபல மாறி்ய செயறகூறின் உள்யை 

மாற்றம் செயய முடியாது. ஆனால அணுக மடடுயம முடியும். 

குறிப்பு

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

 யமறகண்ட நிை்் இயக்கும் யபாது பின்வரும் சவளியீடு ய்தான்றும்.

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

எடுததுககோட்டு  : செயறகூறின் உள்ளிருந்து ‘global’ சி்றப்புச் செோல்்லப் பயன்படுததி 
குநளோபல் மைோறி்ய மைோறறுதல்

 யமய் உள்ை நிைலில, x என்பது குயைாபல மாறி ஆகும். add() செயறகூறினுள், ‘global’ என்்ற 

சி்றப்புச் சொல x மாறிக்கு பயன்படுத்தப்படடு அ்தனுடன் 5 என்்ற மதிப்பு கூடடப்படுகி்றது. இப்சபாழுது ோம் 

மாற்றம் செயயப்படட குயைாபல மாறி x்ய செயறகூறின் சவளியய காண்ாம். அ்தாவது, x ன் மதிப்பு 5 
ஆகும்.

7.8.3 குநளோபல் மைறறும் உள்ள்மை மைோறிகள்
 இஙகு,  ோம் ஒயை குறிமு்்றயில குயைாபல மறறும் உள்ை்ம மாறிக்ை எவவாறு பயன்படுததுவது 

என்ப்்தக் காண்ாம்.
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எடுததுககோட்டு  : ஒநை குறிமு்்றயில் குநளோபல் மைறறும் உள்ள்மை மைோறிகளின் 
பயன்போடு

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

 நிை்் இயக்கும் யபாது சவளியீடு பின்வருமாறு ய்தான்றும்

சவளியீடு
 16
 local

 யமறகண்ட நிைலில x என்பது குயைாபல மாறியாகவும், y என்பது உள்ை்ம மாறியாகவும் loc() 
செயறகூறி் அறிவிக்கப்படடுள்ைது. Loc() செயறகூறி்ன அ்ைத்த பி்றகு, xன் மதிப்பு 16 என மாறிவிடும்.  

ஏசனனில x=x*2 என பயன்படுததி உள்யைாம். அ்தன்பி்றகு, உள்ை்ம மாறி yயின் மதிப்பு அச்சிடப்படடுள்ைது.

எடுததுககோட்டு  : ஒநை சபய்ைக சகோணட குநளோபல் மைறறும் உள்ள்மை மைோறிகள்

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

சவளியீடு
 local x: 10
 global x: 5

 யமறகண்ட நிைலில, ஒயை சபய்ைக் சகாண்ட x மாறி குயைாபல மறறும் உள்ை்ம மாறியாக 

பயன்படுத்தப்படடுள்ைது. இைண்டு வ்ைசயல்்யிலும் மாறி்ய அறிவிததுள்ை்தால, அச்சிடும் யபாது 

சவவயவ்றான வி்டக் கி்டக்கி்றது. அ்தாவது, loc() செயறகூறின் உள்யை உள்ை x மாறி உள்ை்ம 

வ்ைசயல்்யாகவும் செயறகூறின் சவளியய உள்ை x மாறி குயைாபல வ்ைசயல்்யாகவும் இருக்கும்.

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

சவளியீடு:-  global x: 5, is called global scope of variable.
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உள்ளி்ைந்த நூலகத்த பயன்படுததும் செயறகூறுகள்7.9

7.9.1 உள்ளி்ைந்த மைறறும் கணித செயறகூறுகள்

செயறகூறு விளககம் சபோதுவடிவம் எடுததுககோட்டு

abs ( ) எண்ணின் முழு 
எண்்ண திருப்பி 
அனுப்பும். 
செயலுருபானவது முழு 
எண்ணாகயவா அல்து 
்தெம எண்ணாகயவா 
இருக்க்ாம்.

abs (x)

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

சவளியீடு
     x = 20
     y = 23.2

ord ( ) சகாடுக்கப்படட 
யுனிக்யகாடு எழுததிறகு 
ASCII மதிப்்ப திருப்பி 
அனுப்பும். இது chr() 
செயறகூறின் 
்த்்கீைாகும்.

ord (c)

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

சவளியீடு
     c = 97
     A = 65

chr ( ) சகாடுக்கப்படட ASCII 
மதிப்பிறகு யுனிக்யகாடு 
எழுத்்த திருப்பி 
அனுப்பும். இது  ord() 
செயறகூறின் 
்த்்கீைாகும்.

chr (i)

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

சவளியீடு
     A
     +

bin ( ) சகாடுக்கப்படட முழு 
எண்ணிறகு நிகைான 
இரும எண்்ண  “0b” 
்ய முன்சனாடடமாக 
சகாண்டு திருப்பி 
அனுப்பும்.

குறிப்பு: இ்தறகு 
பதி்ாக format ()  
செயறகூறு்வ 
பயன்படுத்த்ாம்.  

bin (i)

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

சவளியீடு
     15 in binary :   0b1111
     101 in binary : 0b1100101
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type ( ) சகாடுக்கப்படட 
சபாருளின் ்தைவின 
வ்க்யத திருப்பி 
அனுப்பும்.

குறிப்பு: ஒரு அைபுரு 
சபாருளுடன் இது 
பயன்படுத்தப்படுகி்றது.

type (object)

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

சவளியீடு
     <class 'float'>
     <class 'str'>
     <class 'bool'>

id ( ) சகாடுக்கப்படட 
சபாருளின் நி்னவக 
முகவரி்யத திருப்பி 
அனுப்பும்.

குறிப்பு: x, y நி்னவக 
முகவரி ஒவசவாரு 
கணிப்சபாறிக்கும் 
யவறுபடும்.

id (object)

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

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

min ( ) சகாடுக்கப்படட 
படடியலில இருநது 
மிகச்சிறிய மதிப்்பத 
திருப்பி அனுப்பும்

min (list)

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

சவளியீடு
     Minimum of MyList : 21

max ( ) சகாடுக்கப்படட 
படடியலில இருநது 
மிகப்சபரிய மதிப்்பத 
திருப்பி அனுப்பும் max (list)

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

சவளியீடு
     Maximum of MyList : 98

sum ( ) சகாடுக்கப்படட 
படடியலில உள்ை 
மதிப்புகளின் கூடடுத 
ச்தா்க்ய திருப்பி 
அனுப்பும்

sum (list)

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

சவளியீடு
     Sum of MyList : 218
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format ( ) சகாடுக்கப்படட 
எண்்ண யவறு 
எண்மு்்றக்கு மாறறி 
திருப்பி அனுப்புகி்றது.

1.    இருமநி்் வடிவம். 
சவளியீட்ட 
இருமநி்் 
வடிவில சகாடுக்கும் 
2.

2.     எண்ணி்் 
வடிவம். 
சவளியீட்ட 
எண்ணி்ய 
வடிவில சகாடுக்கும் 
8.

3.    நி்்யான புள்ளி 
வடிவம். 
சவளியீட்ட 
நி்்யான புள்ளி 
எண் வடிவில 
சகாடுக்கும் 
்தான்மவு ்தெம 
துலலியம் 6 ஆகும்.

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 '))

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

round ( ) சகாடுக்கப்படட 
எண்ணிறகு அருயக 
உள்ை முழு எண்ணாக 
மாறறி திருப்பி அனுப்பும்.

1. மு்தல செயலுருபு 
சகாடுக்கப்படட 
எண்்ணக் 
குறிக்கும்

2. இைண்டாவது 
செயலுருபு முழு 
எண்ணிறகு பி்றகு 
்தெம புள்ளிகளின் 
எண்ணிக்்க்யக் 
குறிக்கும்.

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))

சவளியீடு: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))

சவளியீடு:2
     18.0
     17.9
     17.89
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pow ( ) சகாடுக்கப்படட 
எண்ணின்    ab  
அடுக்கு சபருக்கத்்த 
திருப்பி அனுப்பும். (a**b 
) ன் அடுக்கு b.

pow (a,b)

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

சவளியீடு:
      25
      125.0
      343

கணித செயறகூறுகள்

அ்னதது கணி்த செயறகூறுகளுக்கும் ய்த்வயான முக்கியமான math கூறுகள்

குறிப்பு

செயறகூறு விளககம் சபோது வடிவம் எடுததுககோட்டு

floor ( ) x-்ய விடக்கு்்றவான 
அல்து x-க்கு நிகைான 
சபரிய முழு எண்்ணத 
திருப்பி அனுப்பும்.

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))
சவளியீடு:
      26
       -27
      -24

ceil ( ) x-்ய விட சபரிய அல்து 
xக்கு நிகைான சிறிய முழு 
எண்்ணத திருப்பி 
அனுப்பும்.

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))
சவளியீடு:
      27
     -26
     -23
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sqrt ( ) x- ன் வரக்கமூ்த்்த 
திருப்பி அனுப்பும்.
குறிப்பு: x-ன் மதிப்பு 
பூஜ்ஜியத்்த விட சபரிய 
மதிப்பாக இருத்தல 
யவண்டும்.

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

சவளியீடு:
     5.477225575051661
      7.0
     5.049752469181039

7.9.2  செயறகூறில் சதோகுப்பு (Composition) 

செயறகூறுகளின் சதோகுப்பு என்்றோல் என்ன?

 செயறகூறுகளின் ச்தாகுப்பு  என்்றால என்ன?  செயறகூறு திருப்பி அனுப்பும் மறச்றாரு 

செயறகூறிறகு   செயலுருபாக,  பின்ன்ான அ்மப்பில பயன்படுததினால அ்தறகு சதோகுப்பு 

(composition) என்று சபயர. எடுததுக்காடடாக, பயனரிடமிருநது எண் மதிப்்ப அல்து யகா்வ்ய 

உள்ளீடாகப் சப்ற விரும்பினால, input() செயறகூறு மூ்ம் பயனரிடமிருநது ெைத்்த உள்ளீடாகப் சபறறு 
eval() செயறகூறு மூ்ம் அ்தன் மதிப்்ப மதிப்பீடு செயய யவண்டும்.

# இந்த நிைல ச்தாகுப்்ப விைக்குகி்றது
 >>> 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

எடுததுககோட்டு : 

்பததோன் –தறசுைறசி செயறகூறுகள்7.10

 ஒரு செயறகூறு ்தன்்னத ்தாயன அ்ைத்தால அ்்த ்தறசுைறசி என்்ற்ைக்கப்படும். மடக்கி்ன 

யபான்்ற ்தறசுைறசியும் செயலபடும் ஆனால சி் ெமயஙகளில மடக்கி்ன பயன்படுததுவ்தறகு பதில 

்தறசுைறசி்ய பயன்படுத்த்ாம். எந்தசவாரு மடக்கி்னயும் ்தறசுைறசியாக மாற்றமுடியும்.

 ்தறசுைறசி செயறகூறு ்தன்்னத்தாயன அ்ைக்கும். ஒரு நிபந்த்னயில நிறுத்தப்படாவிடடால, 

ஒரு செயலமு்்ற கா்வ்ையின்றி செயலபடும். இந்த செயறபாட்ட கா்வ்ையின்றி செயலபடும் ்தறசுைறசி 

எனப்படும். ்தறசுைறசி செயறகூறு சகாடுக்கப்படும் நிபந்த்ன்ய அடிப்ப்ட நிபந்த்ன  எனப்படும். 

ஒவசவாரு ்தறசுைறசி செயறகூறறிக்கும் அடிப்ப்ட நிபந்த்ன சகாடுக்கப்பட யவண்டும் இல்்சயன்்றால 

மடக்கு கா்வ்ையின்றி இயஙகும்.

தறசுைறசி செயறகூறு எவவோறு செயல்படும்

1. ்தறசுைறசி செயறகூறு சவளிபுை குறிமு்்றயிலிருநது அ்ைக்கப்படும்.
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2. அடிப்ப்ட நிபந்த்ன நி்்றயவற்றப்படடால நிை்ானது ஏற்ற சவளியீடு சகாடுதது சவளியயறும்.

3. இல்்சயனில, செயறகூ்றானது ய்த்வயான செயறபாட்ட இயக்கும் யமலும் ்தறசுைறசி 

மு்்றயில ்தன்்னத ்தாயன அ்ைததுக் சகாள்ளும்.

தறசுைறசி பயன்படுததி கோைணிபடுததுதலுககு எடுததுககோட்டு.

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

எடுததுககோட்டு :

 print (fact (2000)) கூறறு Runtime பி்ைச் செயதி்யக் சகாடுக்கும். அதிகபடெ மறு 
நிகழ்வின் சுைறசி்ய ஒப்பிடு்கயில இது அதிகம். இது எ்தனால எனில, ்தான்மவாக 1000 
அ்ைப்புகளுக்குப் பி்றகு ்பத்தான் ்தன்்னத்தாயன அ்ைப்ப்்த நிறுததிவிடும். வைம்புக்ை 
(limit) sys.setrecursionlimit (limit_value) பயன்படுததி மாறறிய்மக்க அனுமதிக்கி்றது.

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

உஙகளுககுத சதரியுமைோ?
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• செயறகூறுகள் ஒரு குறிப்பிடட செயலி்ன செயவ்தறகாக வடிவ்மக்கப்படடு 
சபயரிடப்படட குறிமு்்றயின் ச்தாகுதியய செயறகூறு எனப்படும்.

• பயனர வ்ைய்்றத்த, உள்ளி்ணந்த, ்ாம்டா மறறும் ்தறசுைறசிக்கு செயறகூறுகளின் 
வ்ககள் ஆகும்.

• செயறகூறு ச்தாகுதி “def ” என்்ற சி்றப்புச் சொலலுடன் ச்தாடஙகி செயறகூறுவின் சபயர 
மறறும் ( ) அ்டப்புக்குறியுடன் முடிய யவண்டும்.

• செயலுறுப்புகளில இல்ா்த return, None - றக்கு நிகைானது. return கூறச்றாரு  
விருப்பதய்தரவுயில்்

• ்பத்தானில, ஒரு ச்தாகுதிக்குள் உள்ை கூறறுகள் உள்்தள்ளிருக்க யவண்டும்.

• ஒரு ச்தாகுதிக்குள் யவச்றாரு ச்தாகுதியிருப்பின் அ்்த பின்ன்ான ச்தாகுதி எனப்படும்.

• செயறகூ்்ற அ்ைப்ப்தறகு செயலுருபுகள் பயன்படுகின்்றன. 4 வ்கயான 
செயலுருப்புக்கள் செயறகூறில பயன்படுத்தாம்: ய்த்வயான செயலுருபுக்கள், சி்றப்பு 
செயல செயலுருப்புகள், ்தான்மவு செயலுருபுக்கள் மறறும் மாறும்-நீை செயலுருப்புகள்.

• ய்த்வயான செயலுருபபுகள் செயறகூறில ெரியான இடததிறகு அனுப்பப்பட யவண்டிய 
செயலுருபுகைாகும்.

• அைபுருக்களின் சபய்ை அ்டயாைம் கண்ட பின்பு சி்றப்புச் சொல செயலுருபானது 
செயறகூறி்ன அ்ைக்கி்றது.

• ்பத்தானில, செயறகூ்்ற அ்ைக்கும் யபாது எந்த மதிப்பும் சகாடுக்கப்படவில்் 
எனில செயலுருபானது ்தானாகயவ மதிப்்ப எடுததுக் சகாள்ளும்.

• *  குறியீடு மாறும்-நீை செயலுருபுக்ை வ்ைய்்றக்க பயன்படும்.

• சபயரில்ாமல வ்ையறுக்கப்படும் செயறகூறுவுக்கு சபயரில்ா்த செயறகூ்றாகும்.

• மாறிகளின் வ்ைசயல்், நிைலின் அணுகக் கூடிய பகுதி்யக் குறிப்ப்தாகும்.

• செயறகூறு திருப்பி பின்ன்ான அ்மப்பில பயன்படுததினால அ்தறகு ச்தாகுப்பு. என்று 
சபயர.

• ஒரு செயறகூறு ்தன்்னத்தாயன அ்ைத்தால அ்்த ்தறசுைறசி  என்்ற்ைக்கப்படும். 
மடக்கி்ன யபான்்ற ்தறசுைறசியும் செயலபடும். ஆனால சி் ெமயஙகளில மடக்கி்ன 
பன்படுததுவ்தறகு பதில ்தறசுைறசி்ய பயன்படுத்த்ாம்.

நி்னவில் சகோள்க
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செயமு்்றப் பயிறசி:1

எடுததுக்காடடு 7.5.3-ல உள்ை நிைலில பின்வரும் குறிமு்்ற்ய முயறசிததுப்  பாரக்கவும்.

வ.எண குறிமு்்ற சவளியீடு

1 printinfo(“3500”)

2 printinfo(“3500”,”Sri”)

3 printinfo(name=”balu”)

4 printinfo(“Jose”,1234)

5 printinfo(“ ”,salary=1234)

செயமு்்றப் பயிறசி :2

பின்வரும் செயறகூறுக்ள மைதிப்பீடு செயது அதன் சவளியீட்்ட எழுதுக.

வ.எண செயறகூறு சவளியீடு

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)

செயமு்்றப் பயிறசி:3

பின்வரும் செயறகூறுக்ள மைதிப்பீடு செயது அதன் சவளியீட்்ட எழுதுக

வ.எண செயறகூறு சவளியீடு

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

ெரியோன வி்ட்ய நதர்ந்சதடுதது எழுதுக (1 மைதிப்சபண)

1. ஒரு குறிப்பிடட செய்்ச் செயவ்தறகாக வடிவ்மக்கப்படடு, சபயரிடப்படட குறிமு்்றயின் ச்தாகுதி

(அ)  மடக்கு (ஆ)  கி்ைப்பிரிப்பு

(இ)  செயறகூறு (ஈ)  ச்தாகுதி

2. ்தன்்னத்தாயன அ்ைததுக் சகாள்ளும் செயறகூ்்ற இவவாறு அ்ைப்பர.

(அ)  உள்ளி்ணந்த (ஆ)  ்தறசுைறசி

(இ)  ்ாம்டா (ஈ)  return கூறறு

3. எந்த செயறகூ்்ற சபயரில்ா செயறகூறு என்று அ்ைக்கப்படுகி்றது?

(அ)  ்ாம்டா (ஆ)  ்தறசுைறசி

(இ)  செயறகூறு (ஈ)  வ்ைய்்ற
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4. செயறகூறு ச்தாகுதி்ய எந்த சி்றப்புச்சொல ச்தாடஙகி்வக்கி்றது?

(அ)  define (ஆ)  for

(இ)  finally (ஈ)  def

5. எந்த சி்றப்புச்சொல செயறகூறு ச்தாகுதி்ய முடிதது ்வக்கி்றது?

(அ)  define (ஆ)  return

(இ)  finally (ஈ)  def

6. செயறகூறு வ்ையி்்றயில பின்வரும் எந்த குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகி்றது?

(அ)  ;  (அ்ைப் புள்ளி) (ஆ)  .  (புள்ளி)

(இ)  :  (முக்காற புள்ளி) (ஈ)  $  (டா்ர)

7. செயறகூறுக்கு எந்த செயலுருபு ெரியான இட வரி்ெயில செயலுருபுக்ை அனுப்பும்?

(அ)  ய்த்வப்படும்  (ஆ)  சி்றப்புச்சொல

(இ)  ்தான்மவு (ஈ)  மாறிநீைம்

8. பின்வரும் கூறறுக்ைப் படிதது, ெரியான கூறறுக்ைத ய்தரநது எடுக்கவும்.

(I) ்பத்தானில, செயறகூ்்ற வ்ையறுக்கும் யபாது குறிப்பிடட ்தைவு வ்கக்ைக் குறிப்பிடத 

ய்த்வயில்்

(II) ்பத்தான் சி்றப்புச் சொறக்ைச் செயறகூறின் சபயைாகப் பயன்படுத்த்ாம்.

(அ)  I ெரி மறறும் II ்தவறு (ஆ)  இைண்டுயம ெரி

(இ)  I ்தவறு மறறும் II ெரி (ஈ)  இைண்டுயம ்தவறு

9. சகாடுக்கப்படட கூற்்ற சவறறிகைமாக நி்்ற யவறறுவ்தறகு, பின்வருவனவறறுள் ெரியான 

ஒன்்்றத ய்தரநச்தடு

 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() செயறகூ்்றவ்ையறுக்க பின்வரும் எந்த சி்றப்புச் சொலபயன்படுகி்றது?

(அ)  define (ஆ)  pass

(இ)  def (ஈ)  while

பகுதி-ஆ

அ்னதது வினோககளுககும் வி்டயளி (2 மைதிப்சபண)

1. செயறகூறு என்்றால என்ன?

2. செயறகூறின் வ்கக்ை எழுதுக.

3. செயறகூறுவின் முக்கிய ேன்்மகள் யா்வ?

4. மாறியின் வ்ைசயல்் என்்றால என்ன? அ்தன் வ்கக்ைக் குறிப்பிடுக.
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5. குயைாபல வ்ைசயல்்-வ்ையறு

6. ்தன்்னத ்தாயன அ்ைக்கும் செயறகூறில அடிப்ப்ட நிபந்த்ன என்்றால என்ன?

7. ்தன்்னத்தாயன அ்ைக்கும் செயறகூறுக்கு வைம்்ப எவவாறு அ்மக்க யவண்டும்? எடுததுக்காடடு 

்தருக.

பகுதி-இ

அ்னதது வினோககளுககும் வி்டயளி (3 மைதிப்சபண)

8. உள்ை்ம மாறிகளுக்கான விதிமு்்றக்ை எழுதுக.

9. ்பத்தானிலுள்ை முழு்தைாவி சி்றப்புச் சொலலுக்கான அடிப்ப்ட விதிமு்்றக்ை எழுதுக.

10. செயறகூறினுள் முழு்தைாவி மாறி்ய மாற்றம் செய்தால என்ன நிகழும்?

11. ceil()  மறறும் floor() செயறகூறுக்ை யவறுபடுததுக.

12. சகாடுக்கப்படட வருடம் லீப் வருடமா இல்்யா என்ப்த்னச் யொதிக்கும் ்பத்தான் நிை்் 

எழுதுக.

13. செயறகூறில ச்தாகுப்பு என்பது என்ன?

14. ்தறசுைறசி எவவாறு செயலபடுகி்றது?

15. செயறகூறி்ன வ்ையறுக்கும் யபாது குறிப்பிடப்பட யவண்டிய குறிப்புகள் யா்வ?

பகுதி-ஈ

அ்னதது வினோககளுககும் வி்டயளி (5 மைதிப்சபண)

16. செயறகூறின் வ்கக்ை எடுததுக்காடடுடன் விவரி

17. மாறியின் வ்ைசயல்்க்ை எடுததுக்காடடுடன் விைக்குக.

18. பின்வரும் உள்ளி்ணந்த செயறகூறுக்ை விைக்குக.

 (a)  id()

 (b)  chr()

 (c)  round()

 (d)  type()

 (e)  pow()

19. இைண்டு எண்களின் LCM கண்டுப்பிடிப்ப்தறகான ்பத்தான் நிை்் எழுதுக.

20. ்தறசுைறசி செயறகூறு பறறி  எடுததுக்காடடுன் விைக்குக.

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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கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

இப்பாடத்தைக் கற்றறிநதை பி்றகு, மபாணவரகள் பினவரும் செயல்பாடுக்ை செயய இயலும்.

• உ்ை்ய செயல்டுததும்  வழிமு்்றகள் ்றறி சதைரிநது சகபாள்ளுதைல.

• ்்ததைபானில உள்ை ெைஙக்ை ்கயபாளும் செயறகூறுகள் ்றறி புரிநது சகபாள்ளுதைல.

• ெைஙக்ை வடிவூடடல செயயும் மு்்றகள் ்றறி அறிதைல.

• ெைஙக்ை பிரிக்கும் மு்்ற ்றறி சதைரிநது சகபாள்ளுதைல.

• நடபபுலகில ெைஙகளின ்யன்பாடு ்றறி சதைரிநது சகபாள்ளுதைல.

அறிமுகம்8.1

 குறியுருக்களின அணி்ய ்கயபாளுவதைறகபான ஒரு தைைவு இனம் ெைம் (String) ஆகும். ெைஙகள் 

என்ன, ஒற்்ற, இைட்ட, அலலது மூனறு மமறமகபாள் குறிகளுக்குள் சகபாடுக்கப்டும், எழுதது, எணகள் 

அலலது சி்றபபு குறியீடுகளின மெரக்்க்ய சகபாணடிருக்கும் ஒருஙக்மவு (Unicode) குறியுருக்களின 

வரி்ெ ஆகும்.

‘Welcome to learning Python’

“Welcome to learning Python”

‘‘‘ “Welcome to learning Python” ’’’

எடுத்துககோட்டு

 ்்ததைபானில ெை தைைவுவ்கயபானது மபாற்ற இயலபாதைது. அதைபாவது ெைததைைவு வ்க்ய வ்ையறுததை 

பினபு இயஙகு மநைததில அ்தை மபாறறிய்மக்க முடியபாது.

சரம் உருவோககுதல்8.2

 நபாம் முனம் கற்றது ம்பால ்்ததைபானில ெைமபானது ஒற்்ற மமறமகபாள் குறிகளுக்குள்மைபா 

அலலது இைட்ட மமறமகபாள் குறிகளுக்குள்மைபா அலலது மூனறு மமறமகபாள் குறிக்ைமயபா சகபாணடு 

உருவபாக்கப்டும். ஒற்்ற மமறமகபாள் குறிகைபானது மறறுசமபாரு ஒற்்ற மமறமகபாள் குறிக்ை சகபாணட 

குறியுரு்வ சகபாணடிருக்க முடியபாது. ஏசனனில நிைல ச்யரபபியபானது ெைததின சதைபாடக்கம்  மறறும் முடி்வ  

அறிய இயலபாது. இநதை சிக்க்ல தீரக்க இைட்ட மமறமகபாள் குறிக்ை ்யன்டுததைலபாம். ெைமபானது 

இைட்ட மமறமகபாள் குறிக்ையும் உறுப்பாக ச்றறிருநதைபால அது மூனறு மமறமகபாள் குறிகளுக்குள் 

II போடம் 8 

சரஙகள் மறறும் சரஙகளை ளகயோளுதல்
அலகு
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சகபாடுக்கப்டல மவணடும். மூனறு மமறமகபாள் குறிகளுக்குள் சகபாடுக்கப்டும் ெைமபானது ் ல வரி ெைஙக்ை 

உருவபாக்க அனுமதிக்கும்.

#ஒற்்ற மமறமகபாள் குறிகளுக்குள் வ்ையறுக்கப்டடுள்ை ெைம்
>>> print (‘Greater Chennai Corporation’)
 Greater Chennai Corporation

# ஒற்்ற மமறமகபாள் குறிகளுக்குள், ஒற்்ற மமறமகபாள் குறியுடன வ்ையறுக்கப்டட ெைம்.
>>> print ('Greater Chennai Corporation's student')
 SyntaxError: invalid syntax

# இைட்ட மமறமகபாள் குறிகளுக்குள் வ்ையறுக்கப்டட ெைம்
>>>print (“Computer Science”)
 Computer Science

# மூனறு மமறமகபாள் குறிகளுக்குள், இைட்ட மமறமகபாள் குறியுடன வ்ையறுக்கப்டட ெைம்
>>> print (''' "Computer Science" ''')
 "Computer Science"

# மூனறு மமறமகபாள் குறிகளுக்குள், ஒற்்ற மறறும் இைட்ட மமறமகபாள் குறியுடன 
வ்ையறுக்கப்டட ்லவரி ெைம்.

>>> 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"

எடுத்துககோட்டு

சரத்தில் உள்ை குறியுருககளை அணுகுதல்8.3

 ெைம் ஒருமு்்ற வ்ையறுக்கப்டடு விடடபால, ்்ததைபான ெைததில உள்ை ஒவசவபாரு எழுததுருவிறகும் 

ஒரு சுடசடண்ண (Index) ஒதுக்கீடு செயயும்.  ெைததின உறுபபுக்ை அணுகுவதைறகும், ் கயபாளுடுவதைறகும் 

்யன்டும் சுடசடண கீழ்ஒடடு (Subscript) எனவும் அ்ைக்கப்டுகி்றது. கீழ் ஒடடபானது மநரம்்ற அலலது 

எதிரம்்ற முழு எணணபாக இருக்கலபாம்.

 மநரம்்ற கீழ் ஒடடு 0 என்து ெைததின முதைல குறியுருவிறகும் n-1 கீழ் ஒடடு ெைததின இறுதி 

குறியுருவிறகும் ஒதுக்கப்டும். n என்து ெைததில உள்ை குறியுருக்களின எணணிக்்க ஆகும். எதிரம்்ற 

கீழ் ஒடடு ெைததின இறுதி குறியுருவிலிருநது துவஙகி முதைல குறியுரு வ்ை பினமனபாக்கு வரி்ெயில -1 முதைல 

ஒதுக்கப்டும்.

எடுத்துககோட்டு

ெைம் S C H O O L
மநரம்்ற கீழ்ஒடடு 0 1 2 3 4 5
எதிரம்்ற கீழ்ஒடடு -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

வவளியீடு
 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

எடுத்துககோட்டு 8.1  வகோடுககபபட்ட சரத்தில் உள்ை குறியுருககளை அதன் ந�ரமள்ற 
கீழ்ஒட்ளட வகோண்டு அணுகும் நிரல்.

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

வவளியீடு
 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

எடுத்துககோட்டு 8.2 வகோடுககபபட்ட சரத்தில் உள்ை குறியுருககளை  அதன் எதிரமள்ற 
கீழ்ஒட்ளட வகோண்டு அணுகும் நிரல்

சரத்ளத திருத்துதல் மறறும் நீககுதல்

 நபாம் ஏறகனமவ கற்றது ம்பால ் ்ததைபானில ெைஙக்ை மபாறறிய்மக்க முடியபாது. அதைபாவது ெைத்தை 

ஒருமு்்ற வ்ையறுததை பினபு அ்தை திருததுதைல அலலது நீக்குதைல ம்பான்ற செயல்பாடுகள் அனுமதிக்கப்ட 

மபாடடபாது. ெைத்தை திருததை விரும்பினபால புதிய ெை மதிப்பானது ஏறகனமவ உள்ை ெை மபாறிக்கு ஒதுக்கப்டும்.
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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

எடுத்துககோட்டு

 மமறகணட எடுததுக்கபாடடு நிைலில strl  என்ற ெைமபாறிக்கு “How are you” என்ற ெைமபானது முதைல 

கூறறின மூலம் ஒதுக்கப்டடு உள்ைது. அடுததை கூறறில, ெைததின முதைல குறியுரு்வ ‘A’ என்ற குறியுரு்வ 

சகபாணடு மபாற்ற முயறசிக்கப்டடுள்ைது. ஆனபால ்்ததைபான இம்மபாற்றத்தை அனுமதிக்கபாது. எனமவ, 

TYPE ERROR என்ற பி்ை செயதி்ய கபாடடும்.

 இச்சிக்க்ல தீரக்க ஏறகனமவ உருவபாக்கப்டடுள்ை ெைமபாறிக்கு புதிய ெை மதிபபி்ன வ்ையறுக்க 

முடியும். ்்ததைபான ஏறகனமவ உள்ை ெைததிறகு ்திலபாக புதிய ெைததி்ன மபாறறிவிடும்.

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

எடுத்துககோட்டு

 ச்பாதுவபாக, ்்ததைபான தைனது ெைஙகளின மீது எநதை விதை மபாற்றத்தையும் செயய அனுதிக்கபாது. 
ஆனபால, replace() என்ற செயறகூறு மூலம் ஏறகனமவ உள்ை ெைததில ஒரு குறிபபிடட குறியுரு உள்ை 
இடஙகளில எலலபாம் மவறு ஒரு குறியுரு்வ மபாறறிட முடியும். 

replace() செயறகூறுக்கபான சதைபாடரியல

 replace(“char1”, “char2”)

 replace() செயறகூறு char1 குறியுரு வரும் இடஙகளில எலலபாம் char 2  குறியுரு்வக் சகபாணடு 
மபாறறிவிடும்.

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

எடுத்துககோட்டு
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 ெைத்தை திருததுவது ம்பால, ்்ததைபான ெைததில உள்ை ஒரு குறிபபிடட குறியுரு்வ நீக்கவும் 
அனுமதிக்கபாது. ஆனபால del- கடட்ை ்யன்டுததி ஒரு முழு ெை மபாறி்யயும் நீக்க 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

எடுத்துககோட்டு 1: கீழ்ககோணும் குறிமுள்ற சரத்தில் உள்ை குறிபபிட்ட குறியுருளவ 
நீககுகி்றது.

>>> 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

எடுத்துககோட்டு  2: கீழ்ககோணும் குறிமுள்ற ஒரு சரமோறிளய நீககுகி்றது:

சர  வசயறகுறிகள்8.4

 ்்ததைபான பினவரும் செயறகுறிக்ை வைஙகுகி்றது. இச்செயறகுறிகள் ெைஙக்ை ்கயபாை 

உதைவுகி்றது.

8.4.1 இளைபபு (Concatenation +)

  இைணடு அலலது அதைறகு மமற்டட ெைஙக்ை இ்ணக்கும் செயல்பாடு மெரததைல/

இ்ணததைல எனப்டும். கூடடல செயறகுறியபானது ெைஙக்ை ்்ததைபானில இ்ணததுக் சகபாள்ைப 

்யன்டுகி்றது.

எடுத்துககோட்டு

 >>> "welcome" + "Python"

  'welcomePython'

8.4.2  நசரத்தல் (Append +=)

 ஏறகனமவ உள்ை ெைததின இறுதியில மமலும் புதிய ெைம் அலலது ெைஙக்ை மெரக்கும் செயல 

மெரததைல எனப்டும்.
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 += செயறகுறி ஏறகனமவ உள்ை ெைததின இறுதியில  புதிய ெைததி்ன மெரக்க ்யன்டுகி்றது.

 >>> str1="Welcome to "

 >>> str1+="Learn Python"

 >>> print (str1)

  Welcome to Learn Python

எடுத்துககோட்டு

8.4.3  பலமுள்ற (Repeating (*))

 ச்ருக்கல செயறகுறி சகபாடுக்கப்டட ெைததி்ன ்ல தைட்வகள் சவளிப்டுததை ்யன்டுகி்றது.

 >>> str1="Welcome "

 >>> print (str1*4)

  Welcome Welcome Welcome Welcome

எடுத்துககோட்டு

சரத்ளத துண்டோககுதல் (அல்லது) சரத்ளத பகுதியோக பிரித்தல்8.5

 மூலச்ெைததில உள்ை ஒரு து்ணச்ெைம் (ெைததின ஒரு ்குதி) துணடு (Slice) எனப்டும். மூலச் 

ெைததிலிருநது [ ] என்ற செயறகுறி மறறும் சுடடு அலலது கீழ்ஒடடு மதிபபுக்ைக் சகபாணடு து்ணச் ெைம்  

உருவபாக்கப்டும். இதைனபால [ ] செயறகுறி  துணடு அலலது பிரிததைல செயறகுறி எனப்டும். துணடு அலலது 

பிரிததைல செயறகுறி்ய சகபாணடு ஒனறு அலலது அதைறகு மமற்டட து்ணச் ெைஙக்ை / (துணடுகைபாக) 
மூலச் ெைததிலிருநது பிரிக்க முடியும்.

பிரிபபதறகோன வதோடரியல்

 str[start:end]

 Start என்து துவக்க சுடடு மதிபபு ஆகும். மமலும் end  என்து ெைததில உள்ை இறுதி குறியுருவின 

சுடடு மதிபபு ஆகும். ் ்ததைபான குறிபபிடப்டடுள்ை இறுதி சுடடு எண மதிபபிலிருநது ஒரு மதிப்் கு்்றதது 

எடுததுக் சகபாள்ளும்.

 எடுததுக்கபாடடபாக, முதைல 4 குறியுருக்க்ை மடடும் ெைததிலிருநது பிரிக்க விரும்பினபால சுடடு எண 

மதிப்் 0வில இருநது 5 என குறிபபிட மவணடும். ஏசனனில ்்ததைபான இறுதி மதிபபிலிருநது ஒரு மதிப்் 

கு்்றதது மடடுமம கருததில சகபாள்ளும்.(இறுதி மதிபபு -1)

எடுத்துககோட்டு 1: சரத்தில் இருந்து ஒரு குறியுருளவ மட்டும் பிரித்தல்

 >>> str1="THIRUKKURAL"

 >>> print (str1[0])

  T
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எடுத்துககோட்டு 2: சுட்டு எண் மதிபபு 0 முதல் 4 வளர உள்ை துளைச் சரத்ளத பிரித்தல்

 >>> print (str1[0:5])

  THIRU

எடுத்துககோட்டு 3:  துவகக சுட்டு எண் மதிபபு குறிபபிடபபடோமல் 0 முதல் 4 வளர சுட்வடண்ளைக 
வகோண்ட துளைச் சரத்ளத பிரித்தல்

 >>> print (str1[:5])

  THIRU

எடுத்துககோட்டு 4:  துவகக சுட்டு எண் மதிபளப மட்டும் குறிபபிட்டு இறுதி சுட்டு எண் மதிபளப 
குறிபபிடோமல் இறுதி வளர பிரித்தல்

 >>> print (str1[6:])

  KURAL

str1="COMPUTER"
index=0
for i in str1:
 print (str1[:index+1])
 index+=1

வவளியீடு
 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

எடுத்துககோட்டு 8.3 for மடகளக பயன்படுத்தி துளைச் சரத்ளத பிரிகக துண்டோககும் 
நிரல்

மூன்்றோம் அைபுரு (Stride) ளவப பயன்படுத்தி சரத்ளத பிரித்தல்8.6

 ெைததி்ன பிரிக்கும் / துணடபாக்கும் செயல்பாடடில மூன்றபாவது அைபுரு்வயும் குறிபபிட முடியும். 

ெைததில குறிக்கப்டடுள்ை முதைல குறியுரு அணுகப்டடததிலிருநது எததை்ன எணணிக்்கயிலபான 

குறியுருக்கள் முனமனபாக்கி செலல மவணடும் என்்தை குறிக்க மூன்றபாம் அைபுரு ் யன்டுகி்றது. மூன்றபாம் 

அைபுருவின சகபாடபாநி்ல மதிபபு 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

எடுத்துககோட்டு

குறிபபு : ்்ததைபான இறுதி சுடசடண மதிபபிலிருநது ஒரு மதிப்் கு்்றதது எடுததுக் சகபாள்ளும் என்்தை 

நி்னவில சகபாள்க.

 மூன்றபாவது அைபுருவில எதிரம்்ற மதிப்்யும் ்யன்டுததை முடியும். எதிரம்்ற மதிப்் 

குறிபபிடடபால ெைமபானது பினமனபாக்கு வரி்ெயில அச்சிடப்டும்.

 >>> str1 = "Welcome to learn Python"
 >>> print(str1[::-2])
  nhy re teolW

எடுத்துககோட்டு

சரவடிவளமபபு வசயறகுறிகள்8.7

 ்்ததைபானில உள்ை மிக முக்கியமபான சி்றப்ம்ெஙகளில ெைவடிவ்மபபு செயறகுறியும் ஒனறு. 

ெைஙக்ை வடிவ்மக்கவும், மபாறியில மெமிக்கப்டடுள்ை ெைஙகளின ்குதியி்ன மபாறறிய்மக்கவும் 

ெைவடிவ்மபபு செயறகுறியபான % ்யன்டுகி்றது.

வதோடரியல்
 (“String to be display with %val1 and %val2” %(val1, val2))

 name = "Rajarajan"
 mark = 98
 print ("Name: %s and Marks: %d" %(name,mark))

வவளியீடு
 Name: Rajarajan and Marks: 98

எடுத்துககோட்டு
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வடிவளமபபு  குறியுருககள்8.8

வடிவளமபபு 
குறியுரு

பயன்போடு

%c குறியுரு

%d (அலலது) %i குறியிடட முழு எண 

%s ெைம்

%u குறியிலலபா முழு எண

%o எணம முழு எண

%x அலலது %X ்தினறும எண (சிறிய எழுதது x, a-f வ்ையும், ச்ரிய எழுதது X, A-F வ்ையும் 
குறிக்கும்) 

%e அலலது %E அடுக்சகண

%f மதிபபு புள்ளி எணகள்

%g அலலது %G மிதைபபு புள்ளி வடிவிலபான குறு எண அலலது அடுக்கு எண குறியீடடு மு்்ற

ளபத்தோன் விடுபடு வரிளச8.9

 விடு்டு வரி்ெ பின ெபாயவுக் மகபாட்ட சகபாணடு துவஙகும். ஒற்்ற மமறமகபாள் குறியுடன ெைத்தை 

குறிபபிடும் ம்பாது ெைததில உள்ை அ்னதது ஒற்்ற மமறமகபாள் குறிகளும் விடு்டும்.

# ஒற்்ற மமறமகபாள் குறியுடன ெைத்தை சவளியிடும் மூனறு மமறமகபாள் குறிகளுக்குள் 
குறிபபிடப்டடிருக்கும் ெைம் 
>>> print ('''They said, "What's there?"''')
 They said, "What's there?"

# இைட்ட மமறமகபாள் குறியுடன மதைபானறும் ெைம் ஒற்்ற மமறமகபாள் குறிக்குள் விடு்டு வரி்ெயுடன

>>> print ('They said, "What\'s there?"')
 They said, "What's there?"

# இைட்ட மமறமகபாள் குறியுடன மதைபானறும் ெைம் இைட்ட மமறமகபாள் குறிக்குள் விடு்டு 
வரி்ெயுடன

>>> print ("They said, \"What's there?\"")
 He said, "What's there?"

எடுத்துககோட்டு

ளபத்தோன் விடுபடுவரிளசகள்

விடுபடு வரிளச விைககம்

\newline பினெபாயவு மறறும் புதிய வரி தைவிரததைல

\\ பினெபாயவு

\' ஒற்்ற மமறமகபாள் குறி

\" இைட்ட மமறமகபாள் குறி
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\a ASCII மணி ஒலிபபு

\b ASCII பினனிட சவளி 

\f ASCII ்டிவ செலுததி

\n ASCII வரி செலுததி

\r ASCII நகரததி திருபபி

\t ASCII கி்டமடட தைததைல

\v ASCII செஙகுதது தைததைல

\ooo எணம எணணுடன கூடிய குறியுரு

\xHH ்தினறும எணணுடன கூடிய குறியுரு

format( ) வசயறகூறு8.10

 format() செயறகூ்றபானது  ெைஙக்ை வடிவ்மக்கப ்யன்டும் முக்கிய செயறகூ்றபாகும். சநளிவு 

அ்டபபுக்குறி { } இட நிைபபியபாக அலலது புலததின பிைதியீடபாக ் யன்டுகி்றது. இது format() செயறகூறில 

்யன்டுததைப்டும்.

 num1=int (input("Number 1: "))
 num2=int (input("Number 2: "))
 print ("The sum of { } and { } is { }".format(num1, num2,(num1+num2)))

வவளியீடு
 Number 1: 34
 Number 2: 54
 The sum of 34 and 54 is 88

எடுத்துககோட்டு

உள்ளிளைந்த சர வசயறகூறுகள்8.11

 ெைஙக்ை ்கயபாளுவதைறகு ்்ததைபானபானது பினவரும் உள்ளி்ணநதை செயறகூறுக்ை 

ஆதைரிக்கி்றது.

வதோடரியல்  விைககம் எடுத்துககோட்டு

len(str) ெைததின நீைத்தை 
(குறியுருக்களின 
எணணிக்்க்ய ) திரும் 
தைரும்

>>> A="Corporation"
>>> print(len(A))
 11

capitalize( ) ெைததின முதைல குறியுரு்வ 
ச்ரிய எழுததைபாக மபாற்ற 
்யன்டுகி்றது.

>>> city="chennai"
>>> print(city.capitalize())
 Chennai
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வதோடரியல்  விைககம் எடுத்துககோட்டு

center(width, fillchar) அறிவிக்கப்டடுள்ை ெைததின 
சமபாததை நீைததில 
சகபாடுக்கப்டட ெைததி்ன 
்மயததில சவளிப்டும் 
மமலும் குறியுருக்க்ை 
ச்றறிக்கபாதை சநடுவரி்ெகள் 
fillchar குறியுரு்வ சகபாணடு 
நிைப்ப்டும்.

>>> str1="Welcome"
>>> print(str1.center(15,'*') )
 ****Welcome****

find(sub[, start[, end]]) இச்செயறகூ்றபானது 
சகபாடுக்கப்டடுள்ை ெைததில 
குறிபபிடட 
து்ணச்ெைததி்ன மதைட 
்யன்டுகி்றது. து்ணச் ெைம் 
முதைலில மதைபானறும் இடததின 
சுடசடன்ண திரும்் தைரும். 
மதைடப்டும் து்ணச் ெைம் 
இல்லசயனில -1  என்ற 
மதிப்் திரும்் தைரும். 

>>>str1=’mammals’
>>>str1.find(‘ma’)
 0
start அைபுரு தைவிரக்கப்டடபால  
ெைததின சதைபாடக்கததிலிருநது  
செயறகூறு  மதைட்ல சதைபாடஙகும்.
>>>str1.find(‘ma’,2)
 3
>>>str1.find(‘ma’,2,4)
 -1
சகபாடுக்கப்டட ெைததில சுடசடண 2 
முதைல 4-1 வ்ை மதைடப்டும் து்ண 
நிைல கணடுபபிடிக்கப்டவில்ல 
எனமவ, -1 என சவளியீடு மதைபானறும்.
>>>str1.find(‘ma’,2,5)
 3

isalnum( ) ஒரு ெைம் எழுததுகள் மறறும் 
எணக்ை மடடும் 
சகபாணடிருநதைபால சமய என்ற 
மதிப்் திருபபும். ெைம் 
சி்றபபுக் குறியீடுகைபான_, @, 
#, *, ம்பான்றவற்்ற 
சகபாணடிருநதைபால ச்பாய 
என்ற மதிப்் திருபபும். 

>>>str1=’Save Earth’
>>>str1.isalnum()
 False
சகபாடுக்கப்டட ெைததில இ்டசவளி 
ஒரு சி்றபபுக் குறியுரு ஆகும். எனமவ 
இநதை செயறகூறு ச்பாய என திருபபும்.
>>>’Save1Earth’.isalnum()
 True

isalpha( ) ஒரு ெைம் எழுததுக்க்ை 
மடடும் சகபாணடிருநதைபால சமய 
என திருபபும். இலலபாவிடில 
ச்பாய என திருபபும்.

>>>’Click123’.isalpha()
 False
>>>’python’.isalpha( )
 True

isdigit( ) ஒரு ெைம் எணக்ை  மடடும் 
சகபாணடிருநதைபால சமய என 
திருபபும். இலலபாவிடில ச்பாய 
என திருபபும்.

>>> str1=’Save Earth’
>>>print(str1.isdigit( ))
 False

lower( ) சகபாடுக்கப்டட ெைததின 
அ்னதது 
எழுததுக்க்ையும் சிறிய 
எழுததுக்கைபாக திருபபும்.

>>>str1=’SAVE EARTH’
>>>print(str1.lower())
 save earth
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வதோடரியல்  விைககம் எடுத்துககோட்டு

islower( ) சகபாடுக்கப்டட ெைம் சிறிய 
எழுததுக்களில இருநதைபால 
சமய என திருபபும்.

>>> str1=’welcome’
>>>print (str1.islower( ))
 True

isupper( ) சகபாடுக்கப்டட ெைம் ச்ரிய 
எழுததுக்களில இருநதைபால 
சமய என திருபபும்.

>>> str1=’welcome’
>>>print (str1.isupper( ))
 False

upper( ) சகபாடுக்கப்டட ெைததின 
அ்னதது 
எழுததுக்க்ையும்  ச்ரிய 
எழுததுக்கைபாக திருபபும்.

>>> str1=’welcome’
>>>print (str.upper( ))
 WELCOME

title( ) சகபாடுக்கப்டட ெைததின 
வபாரத்தைகளின முதைல 
எழுத்தை மடடும் ச்ரிய 
எழுததுக்கைபாக திருபபும்.

>>> str1='education department'
>>> print(str1.title())
 Education Department

swapcase( ) ெைததில உள்ை ஒரு எழுதது 
ச்ரிய எழுததைபாக இருநதைபால 
அது சிறிய எழுததைபாகவும்  
மநர மபா்றபாகவும் திருபபும்.

>>> str1="tAmiL NaDu"
>>> print(str1.swapcase())
 TaMIl nAdU

count(str, beg, end) ஒரு ெைததில சகபாடுக்கப்டட 
்ைபபிறகுள்  உள்ை து்ண 
ெைஙகளின (substring) 
எணணிக்்க்ய திருபபும். 
ஒரு து்ண ெைம் என்து 
ஒற்்ற குறியுருவபாக கூட 
இருக்கலபாம். ்ைபபு 
அைபுருக்க்ை சகபாடுக்க 
மவணடியது கடடபாயமில்ல  
சகபாடுக்கபாவிடடபால 
்்ததைபான முழு ெைத்தையும் 
மதைடும். மதைடல எழுததுணரவு  
மிக்கது (case sensitive) 
என்்தை நி்னவில சகபாள்க 

>>> 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 ) சகபாடுக்கப்டட குறியுருவின 
ASCII மதிப்் திருபபும்

>>> ch = 'A'
>>> print(ord(ch))
 65
>>> print(ord('B'))
 66

chr(ASCII) சகபாடுக்கப்டட ASCII 
மதிபபுக்கு நிகைபான 
குறியுரு்வ திருபபும்

>>> ch=97
>>> print(chr(ch))
 a
>>> print(chr(87))
 W
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உறுபபு வசயறகுறிகள்
 சகபாடுக்கப்டடுள்ை ெைம் மறச்றபாரு ெைததில இடம்ச்றறுள்ைதைபா என்்தை கணடறிய in மறறும் not 
in செயறகுறிகள் ்யன்டுகின்றன. எனமவ இச்செயறகுறிகள் உறுபபு செயறகுறிகள் என 

அ்ைக்கப்டுகின்றன.

 str1=input ("Enter a string: ")
 str2="chennai"
 if str2 in str1:
  print ("Found")
 else:
  print ("Not Found")

வவளியீடு : 1
 Enter a string: Chennai G HSS, Saidapet
 Found

வவளியீடு : 2
 Enter a string: Govt G HSS, Ashok Nagar
 Not Found

எடுத்துககோட்டு

சரஙகளை பயன்படுத்தி 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")

வவளியீடு : 1
 Enter a string: malayalam
 The given string = malayalam 
 The Reversed string = malayalam
 Hence, the given string is Palindrome

வவளியீடு : 2
 Enter a string: welcome
 The given string = welcome 
 The Reversed string = emoclew
 Hence, the given string is not a palindrome

எடுத்துககோட்டு 8.4:  வகோடுககபபட்ட சரம் போலின்ட்நரோமோ இல்ளலயோ என்பளத 
நசோதிககும் நிரல்
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 *
 *  *
 *  *  *
 *  *  *  *
 *  *  *  *  *
 str1=' * '
 i=1
 while i<=5:
  print (str1*i)
  i+=1

வவளியீடு
 *
 *  *
 *  *  *
 *  *  *  *
 *  *  *  *  *

எடுத்துககோட்டு 8.5:  பின்வரும் வடிவத்ளத அச்சிடும் நிரல்

str1=input ("Enter a string: ")
str2="aAeEiIoOuU"
v,c=0,0
for i in str1:
 if i in str2:
  v+=1
 elif i. isalpha():
  c+=1
print ("The given string contains { } vowels and { } consonants".format(v,c))

வவளியீடு
 Enter a string: Tamilnadu School Education
 The given string contains 11 vowels and 13 consonants

எடுத்துககோட்டு 8.6:   வகோடுககபபட சரத்தில் உள்ை உயிர எழுத்துககள் மறறும் 
வமய் எழுத்துககளின் எண்ணிகளகளய கண்டறியும் நிரல்

str1="ABCDEFGH"
str2="ate"
for i in str1:
 print ((i+str2),end='\t')

வவளியீடு
 Aate Bate Cate Date Eate Fate Gate Hate

எடுத்துககோட்டு 8.7: ஏநபோரியன் வதோடளர உருவோககும் நிரல் (ஏநபோரியன் வதோடர 
அகர வரிளசபபடி பட்டியளல உருவோககும்)
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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)

வவளியீடு
 Enter a String: Mathematical fundations of Computer Science
 The string without vowels:  Mthmtcl fndtns f Cmptr Scnc

எடுத்துககோட்டு 8.8: பயனரிடமிருந்து வப்றபபடும் சரத்தில் உள்ை உயிர 
எழுத்துககளை நீககிவிட்டு அநத சரத்ளத வவளிபபடுத்தும் 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))

வவளியீடு
 Enter a String: Software Engineering
 Enter a character to be searched: e
 The given character e is occurs 3 times in the given string

எடுத்துககோட்டு 8.9: வகோடுககபபட்ட சரத்தில் ஒரு குறிபபிட்ட குறியுரு எத்தளன 
முள்ற இடம் வபறுகி்றது என்பளத கைககிடும் நிரல்.

• ெைம் என்து ்்ததைபானில உள்ை ஒரு தைைவு வ்கயபாகும்.

• ெை தைைவுவ்க மபா்றபா தைன்மயற்றது. அதைபாவது ெைத்தை ஒரு மு்்ற வ்ையறுததை பினபு இயக்க 
மநைததில அ்தை நம்மபால மபாற்ற இயலபாது.

• ெைஙக்ை மூனறு மமறமகபாள் குறிகளுக்குள் வ்ையறுக்கலபாம். மமலும் இது ்ல வரி ெைஙக்ை 
உருவபாக்க உதைவுகி்றது.

• ெைததில உள்ை ஒவசவபாரு குறியுருவிறகு ்்ததைபான சுடடு மதிபபுக்ை ஒதுக்கீடு செயகி்றது. 

• கீழ் ஒடடபானது மநரம்்ற அலலது எதிரம்்ற முழு எணணபாக இருக்கலபாம்

• மூலச்ெைததில உள்ை ஒரு து்ணச்ெைம் (ெைததின ஒரு ்குதி) துணடு (Slice) எனப்டும்.

நிளனவில் வகோள்க
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மதிபபீடு

பகுதி-அ

சரியோன விளடளய நதரந்வதடுத்து எழுதுக (1 மதிபவபண்)

1. பினவருவனவறறுள் எது கீழ்க்கணட ்்ததைபான நிைலுக்கபான சவளியீடபாகும்?

 str1="TamilNadu"

 print(str1[::-1])

(அ) Tamilnadu (ஆ) Tmlau

(இ) udanlimaT (ஈ) udaNlimaT

வசய்முள்றப பயிறசி

1.  ெைததின நீைத்தை கணடறிய ்்ததைபான நிைல எழுதுக.

2.  சகபாடுக்கப்டடுள்ை ெைததில ஒவசவபாரு வபாரத்தையும் எததை்ன மு்்ற மதைபானறுகி்றது என்்தை 
கணடறிய நிைல எழுதுக.

3.  சகபாடுக்கப்டடுள்ை  ெைததின ஒவசவபாரு வரியிலும் முனசனபாடடபாக உ்ை்ய மெரக்க நிைல எழுதுக.

4.  குறிபபிடட அகலததின வலது பு்றததில ‘*’  குறியீடடுடன முழு எண்ண அச்சிட நிைல எழுதுக.

5.  சகபாடுக்கப்டட ெைததி்ன தை்லகீைபாக எழுதை நிைல எழுதுக. (எ.கபா) “Wel”= “lew”

6.  சகபாடுக்கப்டட ெைததில ஒரு குறிபபிடட குறியுரு மதைபானறும் அ்னதது இடஙகளிலும் அ்தை நீக்க 
நிைல எழுதுக.

7.  ஒரு ெைததி்ன இனசனபாரு ெைததுடன மெரக்க “+ =” செயறகுறி்ய ்யன்டுததைபாமல நிைல எழுதுக.

8.  இைணடு ெைஙக்ை இடமபாற்றம் செயய நிைல எழுதுக.

9.  ஒரு ெைத்தை மறச்றபாரு ெைத்தை சகபாணடு மபாறறிட replace() செயறகூ்்ற ்யன்டுததைபாமல நிைல  
எழுதுக.

10.  சகபாடுக்கப்டடுள்ை ெைததில குறியுருக்களின எணணிக்்க, வபாரத்தைகளின எணணிக்்க மறறும் 
வரிகளின எணணிக்்க்ய கணக்கிட நிைல எழுதுக.

• ெைததி்ன பிரிக்கும் / துணடபாக்கும் செயல்பாடடில மூன்றபாவது அைபுரு்வயும் குறிபபிட முடியும்.

• விடு்டு வரி்ெ பின ெபாயவுக் மகபாட்ட சகபாணடு துவஙகும்.

• format() செயறகூ்றபானது  ெைஙக்ை வடிவ்மக்கப ்யன்டும் முக்கிய செயறகூ்றபாகும்.

• சகபாடுக்கப்டடுள்ை ெைம் மறச்றபாரு ெைததில இடம்ச்றறுள்ைதைபா என்்தை கணடறிய in மறறும் 
not in செயறகுறிகள் ்யன்டுகின்றன

நிளனவில் வகோள்க
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2. பினவரும் குறியுருக்கபான சவளியீடு யபாது? 

 str1 = "Chennai Schools"

 str1[7] = "-"

(அ) Chennai-Schools (ஆ) Chenna-School

(இ) Type error (ஈ) Chennai

3. பினவருவனவறறுள் எது ெைஙக்ை இ்ணக்க ்யன்டும் செயறகுறியபாகும்?

(அ) + (ஆ) & (இ) * (ஈ) =

4.  மூனறு மமறமகபாள் குறிகளுக்குள் தைைப்டும் ெைமபானது பினவரு்வனவறறுள் எ்தை உருவபாக்க 
அனுமதிக்கும்:

(அ) ஒரு வரி ெைம்   (ஆ) ்ல வரி ெைஙகள்

(இ) இரு வரி ெைம்  (ஈ) ஒனறுக்கு மமற்டட ெைஙகள்

5.  ்்ததைபானில ெைஙகைபானது: 

(அ) மபாற்றக்கூடியது (ஆ) மபா்றபாததைன்மயு்டயது 

(இ) ்ைஸ்ைதைன்மயற்றது (ஈ) சநகிழ்வபானது

6.  பினவருவனவறறுள்  எது ெைததி்ன துணடபாக்கும் (Slicing) செயறகுறியபாகும்? 

(அ) { } (ஆ) [ ] (இ) < > (ஈ) ( )

7.  stride என்து பினவரு்வனவறறுள் எ்தை குறிக்கும்? 

(அ) slide  செயல்பாடடின கீழ்ஒடடு மதிப்பாகும்.

(ஆ) slice செயற்பாடடின முதைல அைபுருவபாகும் 

(இ) slice  செயற்பாடடின இைணடபாவது அைபுருவபாகும்

(ஈ) slice செயற்பாடடின மூன்றபாவது அைபுருவபாகும். 

8.  பினவரும் வடிவ்மபபு குறியுருக்களுள் அடுக்கு குறியீடடில அச்சிட உதைவும் மமல எழுதது எது? 

(அ) %e (ஆ) %E (இ) %g (ஈ) %n

9.  பினவரு்வனவறறுள் எநதைக் குறியீடு format( ) செயறகூறுடன ்யன்டும் ்திலீடு குறியீடபாகும்? 

(அ) { } (ஆ) < > (இ) ++ (ஈ) ^^

10.  ெைததின கீழ்ஒடடபானபானது: 

(அ) மநரம்்ற எணகள்  (ஆ) எதிரம்்ற எணகள்

(இ) (அ) மறறும் (ஆ)   (ஈ) (அ) அலலது (ஆ)

பகுதி-ஆ

அளனத்து வினோககளுககும் விளடயளி (2 மதிபவபண்)

1. ெைம் என்றபால எனன? 

2. ்்ததைபானில ெைஙக்ை மபாற்றம் செயய முடியுமபா?

3. ்்ததைபானில ெைத்தை எவவபாறு நீக்குவபாய?
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4. பினவரும் ்்ததைபான குறிமு்்றயின சவளியீடு யபாது? 

 str1 = “School”

 print(str1*3)

5. ெைத்தை துணடபாக்குதைல/பிரிததைல என்றபால எனன? 

பகுதி-இ

அளனத்து வினோககளுககும் விளடயளி (3 மதிபவபண்)

1. சகபாடுக்கப்டட வடிவத்தை அச்சிடும் ்்ததைபான நிை்ல எழுதுக?

 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. பினவரு்வனவற்்ற ்றறி தைகுநதை எடுததுக்கபாடடுடன குறிபபு வ்ைக

(அ) capitalize( ) (ஆ) swapcase( )

3. கீமை சகபாடுக்கப்டடுள்ை ்்ததைபான நிைலின சவளியீடு யபாது?

 str1 = "welcome"

 str2 = "to school"

 str3=str1[:2]+str2[len(str2)-2:]

 print(str3)

4. format( ) செயறகூறின ்யன யபாது?  எடுததுக்கபாடடு தைருக?

5. ்்ததைபானில count( )   செயறகூறு ்றறி குறிபபு வ்ைக. 

பகுதி ஈ

அளனத்து வினோககளுககும் விளடயளி (5 மதிபவபண்)

1. ்்ததைபானில ்யன்டும் ெை செயறகுறிக்ை தைகுநதை எடுததுக்கபாடடுடன விைக்குக

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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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

இந்த பாடத்்த கற்ற பி்றகு மாணவரகள் அறிநது ககாள்வது,

• List, Tuples, Set மறறும் Dictionary பபான்ற பல வ்கயான க்தாகுப்பு ்தரவினஙகளின அடிப்ப்ட 
கருததுருகக்ை புரிநது ககாள்ளு்தல்.

• பல்பவறு கெயறகூறுக்ைப் பயனபடுததி List, Tuples, Set மறறும் Dictionary - ல் பவ்ல கெய்தல்.

• List, Tuples, Set மறறும் Dictionary ்யப் பயனபடுததி ்பத்தான நிரல்க்ை எழுது்தல்.

• List, Tuples, Set மறறும் Dictionary - களுககு இ்டபயயான உ்றவுக்ை புரிநது ககாள்ளு்தல்.

List ஓர் அறிமுகம்9.1

 ்பத்தான நிரலாகக கமாழியில் நானகு வ்கயான க்தாகுப்பு ்தரவினஙகள் உள்ைன. அ்வ List, 
Tuples, Set மறறும் Dictionary ஆகும். ்பத்தானில் உள்ை List ெரத்்தப் பபானப்ற “வரி்ெமு்்ற 

்தரவினம்” ஆகும்.  இது ெதுர அ்டப்புக குறிககுள்[ ] அ்டககப்படட மதிப்புகளின வரி்ெப்படுத்தப்படட 

க்தாகுப்பாகும்.  List-ல் உள்ை ஒவகவாரு மதிப்பும் உறுப்பு (element) என்ற்ைககப்படுகி்றது. இது எணகள், 

எழுததுகள், ெரநி்லயுருககள் மறறும் பினனலான List  பபான்ற எந்த வ்கயாகவும் இருககலாம். உறுப்புகள் 

மாறும் ்தன்மயு்டயன. அ்தாவது உறுப்புக்ை மாறறிய்மககவும், பெரககவும் அல்லது நீககவும் முடியும். 

ஒவகவாரு உறுப்பும் List-ல் ஒரு குறிப்பிடட இடததில் அ்மநதிருககும். ஒரு உறுப்பின இருப்பிட குறியீடகடன 

அல்லது சுடகடண சுழியம் என்ற க்தாடகக எணணால் குறிப்பிடப்படுகி்றது. இந்த சுடகடண குறிப்பிடட 

உறுப்்ப கணடறிவ்தறகும், அ்த்ன ்கயாளுவ்தறகும் பயனபடுகி்றது. இ்தனால் List எனபது 

பதிகனான்றாம் வகுப்பில் நீஙகள் பயின்ற அணிக்ை ஒத்தது எனப்்த நி்னவில் ககாள்க.

9.1.1 பைத்ோனில் List-ஐ உருவோககு்ல்:

 ்பத்தானில், List ெதுர அ்டப்புககுறி்யப் பயனபடுததி எளி்மயாக உருவாககப்படுகின்றன. List 
ன உறுப்புக்ை கடடயமாக ெதுர அ்டப்புககுறிககுள் குறிப்பிட பவணடும். பினவரும் க்தாடரியல் List 
உருவாககும் வி்தத்்த விைககுகி்றது.

த்ோடரியல்:

Variable = [element-1, element-2, element-3 …… element-n]

III
ைோடம் 9 

(List, Tuples, Set மறறும் Dictionary) க்தாகுப்பு 
்தரவினஙகள் 

அலகு
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 Marks = [10, 23, 41, 75]
 Fruits = [“Apple”, “Orange”, “Mango”, “Banana”]
 MyList = [ ]

எடுததுககோட்டு:

 பமபல ககாடுககப்படடுள்ை எடுததுககாடடில், Marks என்ற List நானகு முழு எண (integer) 
உறுப்புக்ையும், இரணடாவது List, Fruits-ல் நானகு ெரநி்லயுரு உறுப்புக்ையும் ககாணடுள்ைது. 

மூன்றாவது List ஒரு கவறறு List ஆகும். List-ன உறுப்புகள் ஒபர ்தரவினமாக இருகக பவணடிய 

அவசியமில்்ல. பினவரும் List பல வ்க உறுப்புக்ைக ககாணடுள்ைது.

MyList = [ “Welcome”, 3.14, 10, [2, 4, 6] ]

 பமபல உள்ை எடுததுககாடடில் , MyList  என்ற List  மறக்றாரு List-்ட  உறுப்பாகக ககாணடுள்ைது. 

இந்த வ்க List “பினனலான List (Nested List)” எனறு அ்ைககப்படுகி்றது.

பினனலான List  எனபது மறக்றாரு List-ஐ ஒரு உறுப்பாக ககாணடுள்ை List ஆகும்.

9.1.2 List உறுப்புகபை அணுகு்ல்

 ்பத்தான, List-ன ஒவகவாரு உறுப்புககும் சுழியததிலிருநது க்தாடஙகுகின்ற ்தான்மவு சுடகடண 

மதிப்்ப இருததுகி்றது. சுடகடண மதிப்பு, படடியலின ஒரு உறுப்்ப அணுகுவ்தறகு பயனபடுகி்றது. 

்பத்தானில், சுடகடண மதிப்பு பநரம்்ற அல்லது எதிரம்்ற  முழு எண மதிப்பாக இருககலாம்.

Marks = [10, 23, 41, 75]

Marks 10 23 41 75
பநரம்்ற சுடகடண  
(Positive)

0 1 2 3

எதிரம்்ற சுடகடண  
(Negative)

-4 -3 -2 -1

எடுததுககோட்டு:

 பநரம்்ற சுடகடண மதிப்பு List-ன க்தாடககததிலிருநதும் எதிரம்்ற சுடகடண மதிப்பு 

இறுதியிலிருநது பின வரி்ெயில் (அ்தாவது பினபனாககு வரி்ெ) உறுப்புக்ை கணககிடுகி்றது.

 List-லிருநது ஒரு உறுப்்ப அணுகுவ்தறகு, ெதுர அ்டப்புக குறிககுள் ககாடுககப்படட உறுப்பின 

சுடகடன்ண பினகனாடடாகக ககாணட  List-ன கபய்ர எழு்தவும்.

த்ோடரியல்

 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

எடுததுககோட்டு (ஒறப்ற உறுப்பை அணுகு்ல்):

 பமபல உள்ை எடுததுககாடடில், சுழியம் என்ற சுடகடணணின மதிப்பு 10 ஆக உள்ை்தால், print  
கடட்ை 10 என்ற கவளியீட்ட அச்சிடுகி்றது.

 >>> Marks = [10, 23, 41, 75]

 >>> print (Marks[-1])

  75

எடுததுககோட்டு (உறுப்புகபை பின்நனோககு வரிபையில் அணுகு்ல்):

எதிரம்்ற சுடகடண, உறுப்புக்ை பினபனாககு வரி்ெயில் அணுகுவ்தறகு 

பயனபடுகி்றது.

குறிப்பு

9.1.2.1 List ன் அபனதது உறுப்புகபையும் அணுகு்ல்

 List-ன அ்னதது உறுப்புக்ையும் அணுகுவ்தறகு மடககுகள் பயனபடுகின்றன. மடககின 

க்தாடகக மதிப்பு சுழியமாக இருகக பவணடும். List-ன க்தாடகக சுடகடண மதிப்பு சுழியமாகும்.

Marks = [10, 23, 41, 75]
i = 0
while i < 4:
 print (Marks[i])
 i = i + 1

தவளியீடு
 10
 23
 41
 75

எடுததுககோட்டு 

 பமபல உள்ை எடுததுககாடடில் marks என்ற List 10,23,41,75 என்ற நானகு முழு எண உறுப்புக்ைக 

ககாணடுள்ைது. ஒவகவாரு உறுப்புகளும், சுழியததிலிருநது க்தாடஙகுகின்ற சுடகடண மதிப்்பப் 

கபறறுள்ைது. உறுப்புகளின சுடகடண மதிப்பு மு்்றபய 0,1,2,3 எனப்தாகும். இஙகு while மடககு List-ன 

அ்னதது உறுப்புக்ையும் அச்சிடுவ்தறகு பயனபடுகி்றது. மடககின க்தாடகக மதிப்பு சுழியமாகவும், 

நிபந்த்ன பொதிப்பு i < 4 ஆகவும் உள்ைது. நிபந்த்ன பொதிப்பு ெரி எனில், மடககு கெயல்படுத்தப்படடு 

க்தாடரபு்டய கவளியீடு அச்சிடப்படும்.
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 மு்தல் சுைறசியின பபாது, i ன மதிப்பு சுழியமாகும். ககாடுககப்படட நிபந்த்ன மதிப்பு கமய, எனபவ 

க்தாடரநது வரும் print (Marks[i]) கெயல்படுத்தப்படடு, Marks[0] என்ற உறுப்பின 10 என்ற மதிப்பு 

அச்சிடப்படும்.

 அடுத்த கூறறு i = i + 1, i ன மதிப்்ப சுழியததிலிருநது, 1-என மிகுககி்றது. இப்பபாது, பாயவுக 

கடடுப்பாடு, நிபந்த்ன பொதிப்்ப ெரிபாரகக While  கூறறுககு மாற்றப்படுகி்றது. ககாடுககப்படட, while 
மடககின நிபந்த்ன பொதிப்பு கபாய என வரும் வ்ர Marks லிஸ்டன அ்னதது உறுப்புக்ையும் அச்சிடும் 

கெயல் மீணடும் மீணடும் கெயல்படுத்தப்படும். மீ்தமுள்ை உறுப்புக்ை அச்சிட மீணடும் கெயயப்படுகி்றது.

 பினவரும் அடடவ்ண, மடககு கெயல்படும் வி்தம் மறறும் அச்சிடப்பட பவணடிய மதிப்்பக 

காணபிககி்றது.

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 பின்நனோககு சுட்டு (Reverse Indexing)

 ்பத்தான, List உறுப்புகளுககு பினபனாககு அல்லது எதிரம்்ற, சுடகடணக்ை வைஙகுகி்றது. 

இ்தனால் ்பத்தான, சுடகடணக்ை எதிர வரி்ெயில் படடியலிடுகி்றது. ்பத்தான, List–ன க்டசி 

உறுப்பிறகு -1 முந்்தய உறுப்பிறகு -2 என்ற சுடகடண மதிப்புக்ையும் இருததுகி்றது. இதுபவ பினபனாககு 

சுடடு  என அ்ைககப்படுகி்றது.

Marks = [10, 23, 41, 75]
i = -1
while i >= -4:
 print (Marks[i])
 i = i + -1

தவளியீடு
 75
 41
 23
 10

எடுததுககோட்டு 
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பினவரும் அடடவ்ண பமபல உள்ை ்பத்தான குறிமு்்ற பவ்ல கெயயும் வி்தத்்த காணபிககி்றது.

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 -ன் நீைம்

 ்பத்தானில் உள்ை len( ) கெயறகூறு, List-ன நீைத்்த கணடறிய பயனபடுகி்றது. (அ்தாவது, 

List-ல் உள்ை உறுப்புகளின எணணிக்க). கபாதுவாக, len( ) கெயறகூறு List-ல் அ்னதது உறுப்புக்ையும் 

அணுகுவ்தறகான மடககின உச்ெ வரம்்ப நிரணயிகக பயனபடுகி்றது. ஒரு List-ல் மறக்றாரு List-ஐ ஒரு 

உறுப்பாக ககாணடிருந்தால், len( ) கெயறகூறு உடபு்ற List-ஐ ஒரு உறுப்பாகபவ எடுததுகககாள்ளும். 

>>> MySubject = [“Tamil”, “English”, “Comp. Science”, “Maths”]

>>> len(MySubject)

 4

எடுததுககோட்டு  :ஒறப்ற உறுப்பை அணுகு்ல்

MySubject = ["Tamil", "English", "Comp. Science", "Maths"]
i = 0
while i < len(MySubject):
 print (MySubject[i])
 i = i + 1

தவளியீடு
 Tamil
 English
 Comp. Science
 Maths

எடுததுககோட்டு  : மடகபக ையன்ைடுததி ஒரு List-ல் உள்ை உறுப்புகபை அச்சிடும் நிரல்

9.1.4  for மடகபக ையன்ைடுததி உறுப்புகபை அணுகு்ல்

 ்பத்தானில் உள்ை  for மடககு, List-ல் உள்ை அ்னதது உறுப்புக்ையும் ஒவகவான்றாக 

அணுகுவ்தறகு பயனபடுகி்றது. இது, C++ பபான்ற பி்ற நிரலாகக கமாழிகளில் உள்ை for மடக்க 

பபான்றது.

த்ோடரியல்:

 for index_var in List:
     print (index_var)
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 இஙகு, index_var எனபது List-ல் உள்ை ஒவகவாரு உறுப்பின சுடடு மதிப்்பக குறிககி்றது. 

்பத்தான ஆஙகில கமாழியில் படிப்பது பபானப்ற, “for” கூற்்ற ்கயாள்கி்றது: “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

எடுததுககோட்டு 

 பமபல உள்ை எடுததுககாடடில், Marks List ஐநது உறுப்புக்ைக ககாணடுள்ைது; ஒவகவாரு 

உறுப்பிறகும் 0 மு்தல் 4 வ்ர சுடகடண இருத்தப்படுகி்றது. ்பத்தான, ஆஙகில கமாழியில் வாசிப்ப்்த 

பபானப்ற for மடககு மறறும் print கூறறுக்ை படிககி்றது: “For (every) element (represented as x) in 
(the List of) Marks and print (the values of the) elements”.

9.1.5 List உறுப்புகபை மோற்றம் தைய்ல்

 ்பத்தானில், List-கள் மாறும் ்தன்மயு்டய்வ, அ்தாவது List உறுப்புகள் மாற்றப்படலாம். List 
உறுப்பு அல்லது க்தாடர உறுப்புக்ை எளிய மதிப்பிருதது கெயறகுறி்ய (=) பயனபடுததி மாற்றலாம்.

த்ோடரியல்:

 List_Variable [index of an element] = மாற்றப்படும் மதிப்பு

 List_Variable [index from : index to] = மாற்றப்படும் மதிப்பு

 இஙகு,  index from எனபது க்தாடரின க்தாடகக சுடகடண ஆகும். index to எனபது க்தாடரின 

உச்ெ வரம்பாகும். ககாடுககப்படும் உச்ெ மதிப்பு க்தாடரின உச்ெ மதிப்பாக பெரககப்படடாது. எடுததுககாடடாக, 

க்தாடர [0:5] எனறு நீஙகள் கபாருததினால், ்பத்தான 0 மு்தல் 4 என்ற உறுப்பு சுடகடணக்ை மடடுபம 

எடுததுக ககாள்ளும். எனபவ, நீஙகள் 1 மு்தல் 4 க்தாடர உறுப்புக்ை மாற்றம்  கெயய விரும்பினால், 

கடடாயமாக,[1:5] எனறு குறிப்பிட பவணடும்.
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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

எடுததுககோட்டு 9.1: ஒறப்ற மதிப்பை மோறறுவ்றகோன பைத்ோன் 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

எடுததுககோட்டு 9.2: த்ோடர் மதிப்புகபை மோறறுவ்றகோன பைத்ோன் நிரல்
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9.1.6  List-ல் உறுப்ைகபை நைர்த்ல்

 ்பத்தானில், append ( ) கெயறகூறு ஒரு 

உறுப்்பயும் extend( ) கெயறகூறு ஒனறுககும் 

பமறபடட உறுப்புக்ையும் ஏறகனபவ உள்ை List-
ல் பெரகக பயனபடுகின்றது.

த்ோடரியல்:

List.append (element to be added)
List..extend ( [elements to be added])

 extend( ) கெயறகூறில், பல உறுப்புக்ை 

ெதுர அ்டப்புக குறிககுள் கெயறகூறின 

கெயலுருபுக்ைப் பபாலபவ குறிப்பிட பவணடும்.

>>> MyList=[34, 45, 48]
>>> MyList.append(90)
>>> print(MyList)
 [34, 45, 48, 90]

எடுததுககோட்டு 

 பமபல உள்ை எடுததுககாடடில், My List 
எனபது மூனறு உறுப்புகளுடன 

உருவாககப்படடுள்ைது. >>> MyList.append(90) 
என்ற கூறறின மூலம் 90 என்ற கூடு்தல் மதிப்பு 

ஏறகனபவ உள்ை List-ல் க்டசி உறுப்பாக 

பெரககப்படுகி்றது. Print கூறறு MyList என்ற 

லிஸ்ட-ல் உள்ை அ்னதது உறுப்புக்ையும் 

காணபிககி்றது.

>>> MyList.extend ([71, 32, 29])

>>> print(MyList)

 [34, 45, 48, 90, 71, 32, 29]

எடுததுககோட்டு 

 பமபல உள்ை குறிமு்்றயில், extend( ) 
கெயறகூறு பல உறுப்புக்ை பெரப்ப்தறகு 

பயனபடுகி்றது. Print கூறறு, கூடு்தல் உறுப்புகள் 

பெரககப்படட பி்றகு List-ல் உள்ை அ்னதது 

உறுப்புக்ையும் காணபிககி்றது.

9.1.7   List உறுப்புகபை தைருகு்ல்

 நீஙகள் ஏறகனபவ படித்தபடி, ் பத்தானில் 

உள்ை append( ) ஒரு உறுப்்ப பெரககப் 

பயனபடுகி்றது. ஆனால், இது List-ன இறுதியில் 

உறுப்்ப பெரககி்றது. நீஙகள் உஙகளுககு 

விருப்பமான இடததில் ஒரு உறுப்்ப பெரகக 

விரும்பினால், insert ( ) கெயறகூ்்ற பயனபடுத்த 

பவணடும். insert ( ) கெயறகூறு, List-ன 

எந்தகவாரு இடததிலும் ஒரு உறுப்்ப பெரககப் 

பயனபடுகி்றது.

த்ோடரியல்:

 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']

எடுததுககோட்டு  

 பமபல உள்ை எடுததுககாடடில், insert( ) கெயறகூறு, ‘Ramakrishnan’ என்ற புதிய உறுப்்ப 

மூன்றாவது சுடகடணணில் அ்தாவது நானகாவது இடததில் பெரககி்றது. புதிய உறுப்்ப ஏறகனபவ உள்ை 

உறுப்புகளின இ்டயில் ஒரு குறிப்பிடட இடததில் பெரககும் பபாது, ஏறகனபவ உள்ை உறுப்புகள் வலது 

பககமாக ஒரு இடம் நகரத்தப்படும்.
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9.1.8   Listலிருந்து உறுப்புகபை நீககு்ல்

 List-ல் இருநது ஒரு உறுப்்ப நீககுவ்தறகு இரணடு வழிகள் உள்ைன. அ்வ del கூறறு மறறும் 

remove( ) கெயறகூறு ஆகும். del கூறறு சுடகடண க்தரிந்த உறுப்புக்ை நீககுவ்தறகு பயனபடுகி்றது. 

ஆனால்,  remove( ) கெயறகூறு சுடகடண க்தரியா்த உறுப்புக்ை  List-லிருநது நீககுவ்தறகு பயனபடுகி்றது. 
del கூறறு முழு List-ஐ நீககுவ்தறகும் பயனபடுகி்றது.

த்ோடரியல்:

del List [index of an element]
# ஒரு குறிப்பிடட உறுப்்ப நீகக

del List [index from : index to]
# ஒனறுககும் பமறபடட உறுப்புக்ை நீகக

del List
# ஒரு List-்ய நீகக

>>> MySubjects = ['Tamil', 'Hindi', 'Telugu', 'Maths']

>>> print (MySubjects)

 ['Tamil', 'Hindi', 'Telugu', 'Maths']

>>> del MySubjects[1]

>>> print (MySubjects)

 ['Tamil', 'Telugu', 'Maths']

எடுததுககோட்டு 

 பமபல உள்ை எடுததுககாடடில், MySubjects என்ற List நானகு உறுப்புகளுடன 

உருவாககப்படடுள்ைது. Print கூறறு List-ன அ்னதது உறுப்புக்ையும் காணபிககி்றது.  >>> del 
MySubjects[1] கூறறு, சுடகடண 1 என்ற  உறுப்்ப நீககுகி்றது. அ்தனபின வருகின்ற print List-ன 

மீ்தமுள்ை உறுப்புக்ை காணபிககி்றது.

>>> del MySubjects[1:3]

>>> print(MySubjects)

 ['Tamil']

எடுததுககோட்டு  

 பமபல உள்ை குறிமு்்றயில், >>> del MySubjects[1:3] எனபது இரணடு மறறும் மூன்றாவது 

உறுப்புக்ை List-லிருநது நீககுகி்றது. ெதுர அ்டப்புககுறிககுள் குறிப்பிடப்படடுள்ை சுடகடணணின உச்ெ 

மதிப்பு -1 என எடுததுகககாள்ளும்.

12th Computer Science_TM Chapter 9.indd   144 22-12-2021   17:42:18



145 (List, Tuples, Set மற்றும் Dictionary) த�ொகுப்பு �ரவினங்கள்

>>> del MySubjects
>>> print(MySubjects)
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#9>", line 1, in <module>
print(MySubjects)
NameError: name 'MySubjects' is not defined

எடுததுககோட்டு 

 இஙகு, >>> del MySubjects, எனபது  MySubjects என்ற List-ஐ முழுவதுமாக நீககுகி்றது. இப்பபாது 

உறுப்புக்ை அச்சிட முயன்றால், ் பத்தான லிஸ்ட is not defined என்ற பி்ை்ய காணபிககும். அ்தாவது, 
my Subjects என்ற List முழுவதுமாக நீககப்படடுவிடடது எனறு கபாருள்.

 ஏறகனபவ குறிப்பிடடபடி, remove( ) கெயறகூறு சுடகடண க்தரியா்த ஒனறு அல்லது அ்தறகு 

பமறபடட உறுப்புக்ை நீககுவ்தறகு பயனபடுகி்றது. remove( ) கெயறகூறு மடடுமல்லாமல், pop( ) 
கெயறகூறும் ககாடுககப்படட சுடகடணக்ை பயனபடுததி, ஒரு உறுப்்ப நீகக பயனபடுகி்றது. pop( ) 
கெயறகூறு சுடகடண ககாடுககப்படா்த பபாது List-ன க்டசி உறுப்்ப நீககி அ்்த காணபிககி்றது.

 clear( ) கெயறகூறு List-ன அ்னதது உறுப்புக்ையும் நீகக பயனபடுகி்றது. இது உறுப்புக்ை 

மடடுபம நீககி, List-ஐ க்தாடரநது ்வததிருககி்றது. Del கூறறு முழு லிஸ்ட-ஐ நீககுகி்றது எனப்்த 

நி்னவில் ககாள்க. 

த்ோடரியல்:

List.remove(element) # ஒரு குறிப்பிடட உறுப்்ப நீகக

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']

எடுததுககோட்டு  

 பமபல உள்ை எடுததுககாடடில், MyList மூனறு முழு எணகள் மறறும் மூனறு ெரநி்லயுரு 

உறுப்புகளுடன உருவாககப்படடுள்ைது. அ்தனபின உள்ை print கூறறு List-ல் உள்ை அ்னதது 

உறுப்புக்ையும் காணபிககி்றது. >>> MyList.remove(89) கூறறு, List-ல் இருநது 89 என்ற உறுப்்ப 

நீககுகி்றது. பினவரும் print கூறறு மீ்தமுள்ை உறுப்புக்ை காணபிககி்றது.
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>>> MyList.pop(1)
 34
>>> print(MyList)
 [12, 'Kannan', 'Gowrisankar', 'Lenin']

எடுததுககோட்டு 

 பமபல உள்ை குறிமு்்றயில், pop( ) கெயறகூறு குறிப்பிடட உறுப்்ப அ்தன சுடகடண்ண 

பயனபடுததி நீககுவ்தறகு பயனபடுகி்றது. உறுப்பு நீககப்படடவுடன pop( ) கெயறகூறு நீககப்படட உறுப்்ப 

காணபிககி்றது. pop( ) கெயறகூறு லிஸ்டல் இருநது ஒரு உறுப்்ப மடடும் நீககப்பயனபடுகி்றது. Del கூறறு 

பல உறுப்புக்ை நீககுகி்றது எனப்்த நி்னவில் ககாள்க.

>>> MyList.clear( )
>>> print(MyList)
  [ ]

எடுததுககோட்டு  

 பமபல உள்ை குறிமு்்றயில், clear( ) கெயறகூறு உறுப்புக்ை மடடும் நீககி List-ஐ க்தாடரநது 

்வததிருககப் பயனபடுகி்றது. உறுப்புகள் நீககப்படட List-ஐ அச்சிடுவ்தறகு நீஙகள் முயன்றால், எந்தகவாரு 

உறுப்பும் இல்லா்த காலியான ெதுர அ்டப்புக குறி ப்தானறும். அ்தாவது லிஸ்ட காலியாக இருககும்.

9.1.9 List மறறும் range ( ) தையறகூறுகள்

 range( )  எனபது  ்பத்தானில் க்தாடர  மதிப்புக்ை  உருவாககப்  பயனபடும்  கெயறகூ்றாகும். 
range () கெயறகூ்்ற பயனபடுததி நீஙகள் க்தாடர மதிப்புகளுடன List-ஐ உருவாககலாம். range( ) 
கெயறகூறு மூனறு கெயலுருபுக்ைக ககாணடுள்ைது.

range ( ) கெயறகூறின க்தாடரியல்:
 range (start value, end value, step value)

இஙகு, 

• start value – க்தாடரின க்தாடகக மதிப்பு. சுழியம் ்தான்மவு க்தாடகக மதிப்பாகும்.

• end value – க்தாடரின உச்ெ வரம்பு. ் பத்தான இறுதி மதிப்்ப உச்ெ வரம்பு-1 என எடுததுக ககாள்கி்றது. 

• step value – இது ஒரு விருப்ப கெயலுருபு (ககாடுகக பவணடியது கடடாயமில்்ல) இது கவவபவறு 

இ்டகவளிகளில் மதிப்புக்ை உருவாககப் பயனபடுகி்றது.
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for x in range (1, 11):
 print(x)

தவளியீடு
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

எடுததுககோட்டு 9.3: 10 வபர உள்ை முழு எணகபை உருவோககு்ல்:

for x in range (2, 11, 2):
 print(x)

தவளியீடு
 2
 4
 6
 8
 10

எடுததுககோட்டு 9.4: மு்ல் 10 இரட்படப்ைபட எணகபை உருவோககு்ல்

9.1.9.1 த்ோடர் மதிப்புகளுடன் லிஸ்ட்-ஐ உருவோககு்ல்

 range( ) கெயறகூ்்ற பயனபடுததி நீஙகள் க்தாடர மதிப்புகளுடன கூடிய லிஸ்ட-ஐ உருவாககலாம்.  
range( ) கெயறகூறின வி்ட்ய லிஸ்ட ஆக மாறறுவ்தறகு, List( ) கெயறகூறு பயனபடுகி்றது. List( )
கெயறகூறு range( ) ன வி்ட்ய லிஸ்ட ஆக உருவாககுகி்றது.

த்ோடரியல்:

 List_Varibale = List ( range ( ) )

list()கெயறகூறு ்பத்தானில் லிஸ்ட உருவாககப்பயனபடுகி்றது.

குறிப்பு
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>>> Even_List = List(range(2,11,2))
>>> print(Even_List)
[2, 4, 6, 8, 10]

எடுததுககோட்டு 

 பமபல உள்ை குறிமு்்றயில், List( )கெயறகூறு range( ) ன வி்ட்ய Even_List என்ற List 
உறுப்புகைாக எடுததுக ககாள்கி்றது. எனபவ, Even_List என்ற List மு்தல் ஐநது இரட்டப்ப்ட எணக்ை 

உறுப்புகைாக கபறறிருககும். 

 இதுபபானறு, எந்த க்தாடர எணக்ையும்  range( ) பயனபடுததி உருவாககலாம். பினவரும் 

எடுததுககாடடு மு்தல் 10 இயல் எணகளின 2ன அடுககஙகளுடன கூடிய List-ஐ உருவாககு்த்ல 

விைககுகி்றது.

squares = [ ]
for x in range(1,11):
 s = x ** 2
 squares.append(s)
print (squares)

பமபல உள்ை நிரலில், “squares” என்ற கபயரு்டய ஒரு கவறறு லிஸ்ட 
உருவாககப்படடுள்ைது. பினனர, for மடககு 1 மு்தல் 10 இயல் எணக்ை range( ) 
கெயறகூ்்ற பயனபடுததி உருவாககுகி்றது. மடககின உள்பை, xன்  ்தறபபா்்தய மதிப்பு, 
2-ன அடுகபகற்றத்தால் அதிகப்படுத்தப்படட பினனர s என்ற மாறியில் பெமிககப்படுகி்றது. 
இறுதியாக, நிரல் பினவரும் மதிப்புக்ை வி்டயாகக காணபிககி்றது.

தவளியீடு
 [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

எடுததுககோட்டு 9.5 மு்ல் 10 இயல் எணகளின் 2-ன் அடுககுகபை உருவோககு்ல்

9.1.10   List சுருககம் (List comprehensions)

 List சுருககம் எனபது, ககாடுககப்படட நிபந்த்னகளுககு உடபடடு உருவாகும் க்தாடர மதிப்புக்ை 

ஏறகும் List-்ய உருவாககும் எளிய வழிமு்்றயாகும்.

த்ோடரியல்:

 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]

எடுததுககோட்டு 9.6: List சுருககதப்ப் ையன்ைடுததி மு்ல் 10 இயல் எணகளின் 
2-ன் அடுககுகபை உருவோககு்ல்.
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 பமபல உள்ை எடுததுககாடடில், x ** 2 என்ற பகா்வ மடககுச் கெயலின ஒவகவாரு சுைறசியிலும் 

மதிப்பீடு கெயயப்படுகி்றது. இது க்தாடர மதிப்புக்ை உருவாககுவ்தறகான குறுககு வழிமு்்றயாகும்.

9.1.11   பி்ற முககியமோன List தையறகூறுகள்

தையறகூறு விைககம் த்ோடரியல் எடுததுககோட்டு

copy ( ) List-ன நக்ல ்தரும். List.copy( )

MyList=[12, 12, 36]
x = MyList.copy()
print(x)

கவளியீடு
[12, 12, 36]

count ( )
List-ல் உள்ை ஒபர 
மாதிரியான உறுப்புகளின 
எணணிக்க்ய ்தரும்.

List.count(value)

MyList=[36 ,12 ,12]
x = MyList.count(12)
print(x)

கவளியீடு
2

index ( )
மு்தலில் வரும் உறுப்பின 
சுடகடண மதிப்்ப 
்தருகி்றது. 

List.index(element)

MyList=[36 ,12 ,12]
x = MyList.index(12)
print(x)

கவளியீடு
1

reverse ( )

List-ல் உள்ை உறுப்புகளின 
வரி்ெ்ய மறுபககமாக 
(்த்லகீைாக) 
திருப்புகி்றது,

List.reverse( )

MyList=[36 ,23 ,12]
MyList.reverse()
print(MyList)

கவளியீடு
[12 ,23 ,36]

sort ( ) List-ல் உள்ை உறுப்புக்ை 
வரி்ெயாககம் கெயகி்றது.

List.sort(reverse=True|False, key=myFunc)

இரணடு கெயலுருபுகளும் 
கடடாயமில்லா்த்வ
• reverse ஐ True என கபாருததினால் 

இ்றஙகு வரி்ெயில் லிஸ்ட 
வரி்ெயாககமாகும். 

• ஏறுவரி்ெ ்தான்மவு வரி்ெயாகமாகும்.
• Key=myFunc; “myFunc” – வரி்ெயாகக 

வரணமு்்ற்யக குறிப்பிடும் பயனர 
வ்ரயறுத்த கெயறகூறின கபயர.

குறிப்பு: sort( ) மூல List-்ய பாதிககும்.

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 மதிப்புகளில் 
உச்ெ மதிப்்ப ்தரும். 

max(List)

MyList=[21,76,98,23]
print(max(MyList))

கவளியீடு
98

min( )
ஒரு List-ல் உள்ை 
மதிப்புகளில், மிகக 
கு்்றந்த மதிப்்பத ்தரும்.

min(List)

MyList=[21,76,98,23]
print(min(MyList))

கவளியீடு
21

sum( )
ஒரு List-டிலுள்ை 
மதிப்புகளின கூடடுத 
க்தா்க்ய ்தரும்.

sum(List)

MyList=[21,76,98,23]
print(sum(MyList))

கவளியீடு
218

9.1.12  List ையன்ைடுத்ப்ைட்ட நிரல்கள்

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 மு்ல் 20 வபரயோன எணகளில்  4-ல் வகுைடும் எணகபை தைறும் List 
ஒன்ப்ற உருவோககும் நிரல் ஒன்ப்ற எழுதுக.  

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 ன் உறுப்பு �ோடுகளின் List-ஐ வபரயப்ற தையது, உள்ளீடு தையயப்ைடும் 
�ோடு BRICS ன் உறுப்ைோ (அல்லது) இல்பலயோ என்ைப் ைரிநைோதிககும் நிரபல எழுதுக.
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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(j+1,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 ைோடஙகளின் மதிப்தைணகபை உள்ளீடோகப் தைறறு, ஒவதவோரு 
ைோடததிலும் தைற்ற மதிப்தைணகபை அச்சிட்டு மதிப்தைணகளின் கூட்டுதத்ோபகபய 
கோணபிககும் பைத்ோன் நிரபல எழுதுக.

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 தைோருள்களின் விபலபய List-ல் தைறறு, அபனதது விபலகளின் கூட்டுதத்ோபக, 
தைருககறத்ோபக மறறும் ைரோைரிபயக கணடறியும் பைத்ோன் நிரபல எழுதுக.
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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 இலட்ைததிறகு நமல் ஊதியம் தைறும் ைணியோைர்களின் 
எணணிகபகபய கணககிடும் பைத்ோன் நிரல் n  எணணிகபகயிலோன 
ைணியோைர்களின் மோ் ஊதியதப் உள்ளீடோக தை்ற நவணடும்.
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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 மு்ல் 10 வபரயுள்ை த்ோடர் எணகபை ஏறகும் List  ஒன்ப்ற 
உருவோககுவ்றகோன நிரபல எழுதுக. பி்றகு அபனதது இரட்படப்ைபட எணகபையும் 
நீககவிட்டு இறுதிப்ைட்டியபல அச்சிடுக.
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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: பைநைோனோசி வரிபைபய உருவோககி அப் List -ல் நைமிப்ை்றகோன நிரபல 
எழுதுக. பி்றகு அபனதது மதிப்புகளின் கூட்டுதத்ோபகபயக கணடறிக.

Tuples9.2

Tuples அறிமுகம்:

 Tuples காறபுள்ளியால் பிரிககப்படட பல மதிப்புக்ை வ்ைவு அ்டப்புக குறிககுள் ககாணட 

்தரவினமாகும். டப்புல்ஸ்  List-ககு இ்ணயான்தாகும். ஆனால் List-ல் மதிப்புக்ை மாற்ற முடியும். Tuples 

-ல் மாற்ற முடியாது.

உஙகளுககுத த்ரியுமோ?

 Tuples என்ற வாரத்்த லததீன கமாழியிலிருநது ப்தாறறுவிககப்படடது. இந்த லததீன 

வாரத்்த எண க்தாடரக்ைக  குறிககி்றது: 

single(1), double(2), triple(3), quadruple(4), quinTuples(5), sexTuples(6), sepTuples(7), 
ocTuples(8), ..., n-Tuples, ...,

9.2.1   List மறறும் Tuples ஒப்பீடு 

1. List-ன உறுப்புக்ை மாற்றலாம் ஆனால் Tuples-ன உறுப்புக்ை மாற்ற முடியாது. இதுபவ List 
மறறும் Tuples-ககு இ்டபய உள்ை முககியமான பவறுபாடு ஆகும்.

2. List-ன உறுப்புகள் ெதுர அ்டப்புக குறிககுள் அ்டககப்படடிருககும். ஆனால், Tuple -ன உறுப்புகள் 

வ்ைவு குறிககுள் அ்டககப்படடிருககும்

3. Tuples-ன மடககுச் கெயல் List-ஐ காடடிலும் வி்ரவானது.
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9.2.2  Tuples உருவோககு்ல்

 List-ஐ பபானப்ற   Tuples  உருவாககப்படும்.  List-ல் உறுப்புகள் ெதுர அ்டப்புககுறிககுள் 

அ்டககப்படடு வ்ரய்ர கெயயப்படுகின்றன. ஆனால் டப்புள்ஸ்ல் அ்வகள் வ்ைந்த அ்டப்புக 

குறிககுள் அ்டககப்படடிருககலாம். Tuples-ன உறுப்புக்ை வ்ைந்த அ்டப்புககுறி இல்லாமலும் 

வ்ரயறுகக முடியும். எவவாறு பயனபடுததினாலும் Tuples-ன பவ்ல கெயயும் வி்தம் ஒன்றாகபவ இருககும்.

த்ோடரியல்:

# கவறறு Tuples

Tuples_Name = ( )

# n எணணிக்க உறுப்புகளுடன Tuples 

Tuples_Name = (E1, E2, E2 ……. En)

# அ்டப்புககுறி இல்லா்த Tuple உறுப்புகள் 

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')

எடுததுககோட்டு

9.2.2.1  தையறகூப்ற ையன்ைடுததி Tuples உருவோககு்ல்

 Tuples ( ) கெயறகூறு லிஸ்டடிலிருநது Tuples- ஐ உருவாககவும் பயனபடுகி்றது. லிஸ்ட-ல் இருநது 

Tuples-ஐ உருவாககும் பபாது, உறுப்புகள் ெதுர அ்டப்புககுறிககுள் அ்டககப்படடிருகக பவணடும்.

த்ோடரியல்:

Tuples_Name = Tuples ( [List elements] )

 >>> MyTup3 = tuple( [23, 45, 90] )
 >>> print(MyTup3)
  (23, 45, 90)
 >>> type (MyTup3)

  <class ‘Tuples’>

எடுததுககோட்டு
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்பத்தானில் ஒரு கபாருளின ்தரவினத்்த அறிய type() கெயறகூறு பயனபடுகி்றது.

குறிப்பு

9.2.2.2   ஒறப்ற உறுப்பு தகோணட Tuples உருவோககு்ல்

 Tuples-ஐ ஒற்்ற உறுப்புடன உருவாககும் பபாது, உறுப்பின இறுதியில் காறபுள்ளி்ய பெரகக 

பவணடும். காறபுள்ளி இல்்லகயனில், ்பத்தான அந்த உறுப்்ப ஒரு ொ்தாரண ்தரவினம் பபால எடுததுக 

ககாள்ளும், Tuples ஆக கரு்தாது. ஒரு உறுப்புடன Tuples- ஐ உருவாககுவது “சிஙகிள்டன (singleton)”  
Tuples என அ்ைககப்படுகி்றது.

 >>> MyTup4 = (10)
 >>> type(MyTup4)
  <class 'int'>

 >>> MyTup5 = (10,)
 >>> type(MyTup5)

  <class 'Tuples'>

எடுததுககோட்டு

9.2.3  Tuples-ன் மதிப்புகபை அணுகு்ல்

 List-ஐ பபாலபவ, Tuples உறுப்புகளும் சுழியததில் க்தாடஙகும் சுடகடணக்ை கபறறிருககும். 

Tuples-ன உறுப்புக்ை சுடகடண்ண பயனபடுததி எளி்மயாக அணுகலாம்.

 >>> Tup1 = (12, 78, 91, “Tamil”, “Telugu”, 3.14, 69.48)

 # Tuples-ன அ்னதது உறுப்புக்ையும் அணுக.
 >>> print(Tup1)
  (12, 78, 91, 'Tamil', 'Telugu', 3.14, 69.48)

 #சுடகடண்ண பயனபடுததி ப்தரவு கெயயப்படட உறுப்புக்ை அணுகு்தல்.
 >>> print(Tup1[2:5])
  (91, 'Tamil', 'Telugu')

 #மு்தல் உறுப்பிலிருநது குறிப்பிடப்படட சுடகடண வ்ர அணுகு்தல்.
 >>> print(Tup1[:5])
  (12, 78, 91, 'Tamil', 'Telugu')

 # குறிப்பிடப்படட உறுப்பிலிருநது இறுதி உறுப்பு வ்ர அணுகு்தல்.
 >>> print(Tup1[4:])
  ('Telugu', 3.14, 69.48)

 # மு்தல் உறுப்பிலிருநது இறுதி உறுப்பு வ்ர அணுகு்தல்
 >>> print(Tup1[:])
  (12, 78, 91, 'Tamil', 'Telugu', 3.14, 69.48)

எடுததுககோட்டு
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9.2.4   Tuples-ஐ புதுப்பித்ல் மறறும் நீககு்ல்:

 நீஙகள் அறிந்தபடி, Tuples-ஐ மாற்ற முடியாது என அறிபவாம். அ்தாவது Tuples-ன உறுப்புக்ை 

மாற்றம் (புதுப்பிகக) கெயய முடியாது . Tuples-ன மதிப்புக்ை மாறறுவ்தறகு பதிலாக, இரணடு Tuples- ஐ 

இ்ணககவும் அல்லது முழு Tuples-ஐ நீககவும் முடியும்.

# இரணடு Tuples-க்ை இ்ணககும் 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)

எடுததுககோட்டு

முழு Tuples-ஐ நீககுவ்தறகு, del கடட்ை பயனபடுகி்றது.

த்ோடரியல்:

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

எடுததுககோட்டு

குறிப்பு: பமபல உள்ை குறிமு்்றயில் print கூறறு உறுப்புக்ை அச்சிடுகி்றது. பினனர, del கூறறு முழு 

Tuples-ஐ  நீககுகி்றது. நீககப்படட Tuples-ஐ நீஙகள் அச்சிட முயன்றால், ்பத்தான பி்ை்யக 

காணபிககும்.

9.2.5  Tuples-ககு மதிப்பிருதது்ல்

 Tuples மதிப்பிருத்தல் எனபது ்பத்தானில் ஆற்றல் மிகக சி்றப்பியல்பாகும். இது, மதிப்பிருதது 

கெயறகுறியின இடது பககததில் உள்ை மாறிகளில் மதிப்பிருத்த கெயறகுறியின வலது பககததில் உள்ை 

மதிப்புக்ை இருத்த அனுமதிககி்றது. ஒவகவாரு மதிப்பும் அ்தறகுரிய மாறியில் இருத்தப்படுகி்றது.
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a
34 7690=

b c

>>> (a, b, c) = (34, 90, 76)

>>> print(a,b,c)

 34 90 76

# மதிப்பிருததுவ்தறகு முன பகா்வகள் மதிப்பீடு கெயயப்படுகின்றன

>>> (x, y, z, p) = (2**2, 5/3+4, 15%2, 34>65)

>>> print(x,y,z,p)

 4 5.666666666666667 1 False

எடுததுககோட்டு

குறிப்பு: நீஙகள், Tuples- ல் மதிப்புக்ை இருததும் பபாது, மதிப்பிருதது கெயறகுறியின இரு பககஙகளிலும் 

உள்ை மதிப்புகளின எணணிக்க ெமமாக உள்ை்தா எனப்்த உறுதி கெயது ககாள்ை பவணடும். 

இல்்லகயனில், ்பத்தானில் பி்ை உருவாககப்படும்.

9.2.6 Tuples-ல் ஒன்றுககும் நமறைட்ட மதிப்புகபை திருப்பு்ல்

 ஒரு கெயறகூறு ஒரு பநரததில் ஒரு மதிப்்ப மடடுபம திருப்பி அனுப்ப முடியும். ஆனால் ்பத்தான, 

கெயறகூறிலிருநது ஒனறுககு பமறபடட மதிப்புக்ை திருப்பி அனுப்புகி்றது. ்பத்தான பல மதிப்புக்ை 

க்தாகுதது, அ்வக்ை ஒன்றாக திருப்பி அனுப்புகி்றது.

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

எடுததுககோட்டு 9.7: List அதிகைட்ை மறறும் குப்றந்்ைட்ை மதிப்புகபை திருப்பி அனுப்பும் 
நிரல்
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9.2.7  பின்னலோன Tuples

 ்பத்தானில், ஒரு Tuples-ஐ மறக்றாரு Tuples-ககுள் வ்ரய்்ற கெயவ்்த பினனலான Tuples 
எனகிப்றாம். பினனலான Tuples-ல் ஒவகவாரு Tuples-ல் ஒரு உறுப்பாக கரு்தப்படுகி்றது. for மடககு 

பினனலான Tuples-ன அ்னதது உறுப்புக்ை அணுகுவ்தறகு பயனபடுகி்றது.

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)

எடுததுககோட்டு

லிஸ்டல் பயனபடுததிய சில கெயறகூறுகள்  Tuples-ககும் கபாருநதும்

குறிப்பு

9.2.8 Tuples-ஸ் ையன்ைடுத்ப்ைட்ட நிரல்கள்

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 மதிப்பிருத்பல ையன்ைடுததி இரணடு மதிப்புகபை 
இடமோறறுவ்றகோன நிரபல எழுதுக.
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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: தையறகூப்றப் ையன்ைடுததி, வட்டததின் ஆரதப் தையறகூறுககு அைபுருவோக 
அனுப்பி, வட்டததின் ைரப்பு மறறும் சுற்றைபவ திருப்பி அனுப்புவ்றகோன நிரபல எழுதுக.

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: ந�ர்மப்ற மறறும் எதிர்மப்ற எணகளின் List-ஐ தகோணட நிரபல எழுதுக. 
லிஸ்ட்ல் இருந்து ந�ர்ம எணகபை மட்டும் தைறுகின்்ற புதிய Tuples உருவோககுக.

SET9.3

அறிமுகம்

 ்பத்தானில், Set எனபது ்தரவின க்தாகுப்பின மறக்றாரு வ்கயாகும். Set எனபது மா்றககூடிய 

மறறும் நகல்கள் இல்லா்த வரி்ெப்படுத்தப்படா்த உறுப்புகளின க்தாகுப்பாகும். அ்தாவது, Set-ல் உள்ை 

உறுப்புகள் மீணடும் இடம்கப்ற முடியாது. இந்த சி்றப்பியல்பு உறுப்பு பொ்த்ன்ய பெரககவும் மறறும் நகல் 

உறுப்புக்ை நீககவும் பயனபடுகி்றது.

9.3.1  Set உருவோககு்ல்

 கநளிவு அ்டப்புககுறிககுள் காறபுள்ளியால் பிரிககப்படட அ்னதது உறுப்புக்ையும் இருததுவ்தன 

மூலம் Set உருவாககப்படுகி்றது. Set() கெயறகூறு, ்ப்தானில் Set-ஐ உருவாககப் பயனபடுகி்றது.

த்ோடரியல்:

 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}

எடுததுககோட்டு

 பமபல ககாடுககப்படட எடுததுககாடடில், Set S1 எனபது நகல்கள் இல்லா்த பல்பவறு வ்க 

உறுப்புகளுடன உருவாககப்படடுள்ைது. Set S2 எனபது நகல் மதிப்புகளுடன உருவாககப்படடுள்ைது. 

ஆனால் ்பத்தான, நகல் மதிப்புகளிலிருநது ஒபரகயாரு உறுப்்ப மடடுபம எடுததுக ககாள்ளும். அ்தாவது, 

்பத்தான நகல் மதிப்புக்ை நீககிவிடும் ஏகனனில் ்பத்தானில் Set நகல் உறுப்புக்ை கபறறிருககாது.

Set-ல் இருநது உறுப்புக்ை அச்சிடும் கபாழுது, ்பத்தான மதிப்புக்ை கவவபவறு வரி்ெயில் 

காணபிககும். 

குறிப்பு

9.3.2 List அல்லது Tuple ஐ  ையன்ைடுததி Set உருவோககு்ல்

 ஒரு List அல்லது Tuple ஐ Set() கெயறகூ்்றப் பயனபடுததி Set ஆக மாற்ற முடியும். இது மிகவும் 

எளிய மு்்றயாகும். List அல்லது Tuple ஐ உருவாககிய பின அ்தன மாறி்ய Set() கெயறகூறினுள் 

அைபுருவாக ககாடுகக பவணடும்.

MyList=[2,4,6,8,10]
MySet=set(MyList)
print(MySet)

தவளியீடு
 {2, 4, 6, 8, 10}

எடுததுககோட்டு

9.3.3 Set தையறைோடுகள்

 கணி்தததில் கற்ற Set கெயறபாடுகள் ஆகிய ஒடடு (Union), கவடடு (intersection)பவறுபாடு 
(difference) ெமச்சீரான பவறுபாடு (Symmetric difference), பபான்றவற்்ற  ்பத்தானிலும் 

பயனபடுத்தலாம்.

9.3.3.1 ஒட்டு (Union):

 இது இரணடு அல்லது அ்தறகு  பமறபடட Set-களின அ்னதது உறுப்புக்ையும் உள்ைடககும்.
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Set A Set B

 ்பத்தானில் | என்ற கெயறகுறி இரணடு Set களின ஒட்ட உருவாககப்பயனபடுகி்றது. Union 
கெயறகூறும் ்பத்தானில் இரணடு Set க்ை இ்ணககப் பயனபடுகி்றது.

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'}

எடுததுககோட்டு:  ஒட்டு (Union) தையறகுறிபயப் ையன்ைடுததி இரணடு Set கபை 
இபணப்ை்றகோன 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'}

எடுததுககோட்டு: ஒட்டு தையறகூறுபவப் ையன்ைடுததி இரணடு Setகபை இபணப்ை்றகோன 
நிரல்

9.3.3.2 தவட்டு (intersection)இது இரணடு Setகளின் தைோதுவோன உறுப்புகபை உள்ைடககியது

Set A Set B
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 ்பத்தானில் &  கெயறகுறி இரணடு Set க்ை கவடடுவ்தறகு பயனபடுகி்றது. கவடடு (intersection()) 
கெயறகூறும் ்பத்தானில் இரணடு Set க்ை கவடடுவ்தறகு பயனபடுகி்றது.

set_A={'A', 2, 4, 'D'}

set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}

print(set_A & set_B)

தவளியீடு
 {'A', 'D'}

எடுததுககோட்டு: தவட்டு intersection()தையறகுறிபயப் ையன்ைடுததி இரணடு Setகபை 
தவட்டுவ்றகோன நிரல் 

set_A={'A', 2, 4, 'D'}

set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}

print(set_A.intersection(set_B))

தவளியீடு
 {'A', 'D'}

எடுததுககோட்டு: தவட்டு intersection()தையறகுறிபயப் ையன்ைடுததி இரணடு Setகபை 
தவட்டுவ்றகோன நிரல் 

9.3.3.3 நவறுைோடு Difference

 இது மு்தல் Set(A) ல் உள்ை அ்னதது உறுப்புக்ையும் உள்ைடககியது. இது இரணடாவது Set-ஐ 

்தவிரககி்றது. 

Set A Set B

 ்பத்தானில் –(minus) கெயறகுறி Set கெயறபாடடின பவறுபாட்டக கணடறிய பயனபடுகி்றது. 

difference() கெயறகூறும் பவறுபாடடு கெயறபாடடிறகாக பயனபடுகி்றது. 
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set_A={'A', 2, 4, 'D'}

set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}

print(set_A - set_B)

தவளியீடு
 {2, 4}

எடுததுககோட்டு: தையறகுறிபயப் ையன்ைடுததி இரணடு Setகளின் நவறறுபமககோன 
நிரல்

set_A={'A', 2, 4, 'D'}

set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}

print(set_A.difference(set_B))

தவளியீடு
 {2, 4}

எடுததுககோட்டு: difference  தையறகூறுபவப் ையன்ைடுததி இரணடு Setகளின் 
நவறறுபமககோன நிரல்

9.3.3.4  ைமச்சீரோன நவறுைோடு (Symmetric difference)

 இது இரணடு Set-ல் உள்ை கபாதுவான உறுப்புக்ை மடடும் ்தவிரதது மற்ற அ்னதது உறுப்புக்ையும் 

உள்ைடககியது. 

Set A Set B

 Caret(^) கெயறகுறி ்பத்தானில் ெமச்சீரான பவறுபாட்ட கணடறிய பயனபடுகி்றது. Symmetric 
difference() கெயறகூறும் அப்த கெய்ல கெயய பயனபடுகி்றது. 
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set_A={'A', 2, 4, 'D'}
set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}
print(set_A ^ set_B)

தவளியீடு
 {2, 4, 'B', 'C'}

எடுததுககோட்டு: Caret(^)  தையறகுறிபயப் ையன்ைடுததி ைமச்சீரோன நவறுைோட்பட கணடறியும் 
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'}

எடுததுககோட்டு: Symmetric difference  தையறகூப்றப் ையன்ைடுததி ைமச்சீரோன நவறுைோட்பட 
கணடறியும் நிரல்

9.3.4  setகபைப் ையன்ைடுததி நிரல்

 நிரல் 1: பகா  எணக்ைக ககாணட ஒரு Set, இரட்டப்ப்ட எணக்ை ககாணட மறக்றாரு Set 
உருவாககுவ்தறகான நிரல் (ஒடடு, கவடடு, பவறுபாடு, ெமச்சீரான பவறுபாடு பபான்ற கெயறபாடுகளுககான 

வி்ட்ய நிரூபிககவும்).

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))

எடுததுககோட்டு
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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

அறிமுகம்

 ்பத்தானில், Dictionary எனபது பல்பவறு வ்கயான உறுப்புகளின க்தாகுப்பாகும். பி்ற 

்தரவினஙகைாகிய List அல்லது Tuples பபானறு இல்லாமல், Dictionary வ்க உறுப்புகளுடன அ்தறகான 

தி்றவு பகா்லயும் (இ்ணப்புப் கபயர) பெமிககி்றது. ்பத்தான Dictionary உள்ை தி்றவு பகால்கள் 

முககாறபுள்ளியாலும் ( : ) உறுப்புகள் காறபுள்ளியாலும் (,) பிரிககப்பட பவணடும். தி்றவுபகால் மறறும் 

மதிப்புகள் கநளிவு அ்டப்புககுறிககுள் { } வ்ரய்றககப்படும்.

Dictionaryஐ வ்ரயறுப்ப்தறகான க்தாடரியல்:

Dictionary_Name = {  Key_1: Value_1, 
     Key_2:Value_2, 
     …….. 
     Key_n:Value_n
     }

 Dictionary உள்ை தி்றவுபகால் ்தனித்தன்ம வாயந்த ஒபர வ்கயான (Case Sensitive) மறறும் 

்பத்தானில் எந்தகவாரு ்தகுதிவாயந்த ்தரவினமாகவும் இருககலாம்.

9.3.1 Dictionaryஐ உருவோககு்ல்

# காலியான கவறறு Dictionary
 Dict1 = { }

# தி்றவுபகா்லக ககாணட Dictionary
 Dict_Stud = { 'RollNo': 1234, 'Name':'Murali', 'Class':'XII', 'Marks':451}

9.3.2 Dictionary சுருககம்

 ்பத்தானில், சுருககம் எனபது Dictionary ஐ உருவாககுவ்தறகான மறக்றாரு வழியாகும். இந்த 

வ்க Dictionary ஐ உருவாககுவ்தறகான க்தாடரியல் பினவருமாறு ககாடுககப்படடுள்ைது.
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த்ோடரியல்:

 Dict = { expression for variable in sequence [if condition] }

 if நிபந்த்ன கடடாயமல்ல. If நிபந்த்ன்ய குறிப்பிடடால், நிபந்த்ன பூரததி கெயயும் மதிப்புகள் 

மடடுபம பகா்வ்யப் பயனபடுததி மதிப்பீடு கெயயப்படுகின்றன.

Dict = { x : 2 * x for x in range(1,10)}

பமபல உள்ை குறிமு்்றயின கவளியீடு

{1: 2, 2: 4, 3: 6, 4: 8, 5: 10, 6: 12, 7: 14, 8: 16, 9: 18}

எடுததுககோட்டு

9.3.3 Dictionary உறுப்புகபை அணுகு்ல், நைர்த்ல், மோறறியிடு்ல் மறறும் நீககு்ல்

 Dictionary ன அ்னதது உறுப்புக்ையும் அணுகு்தல் List மறறும் Tuples-ஐ பபானப்ற உள்ைது. 

எளிய print கெயறகூறு அ்னதது உறுப்புக்ையும் அணுகப் பயனபடுகி்றது. நீஙகள், ஒரு குறிப்பிடட 

உறுப்்ப அணுக விரும்பினால், தி்றவுபகாலுடன ெதுர அ்டப்புககுறி பயனபடுத்தப்பட பவணடும்.

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

எடுததுககோட்டு 9.8: Dictionary நைமிககப்ைட்ட அபனதது மதிப்புகபையும் அணுகுவ்றகோன 
நிரல்.

 குறிப்பு: மு்தல் print கூறறு Dictionary–ல் உள்ை அ்னத்த மதிப்புக்ையும் அச்சிடுகி்றது. மற்ற 

கூறறுகள், ெதுர அ்டப்புககுறிககுள் உள்ை குறிப்பிடட மதிப்புக்ை மடடுபம அச்சிடுகின்றன.

 ஏறகனபவ உள்ை Dictionary-ல் மதிப்்ப அ்தன தி்றவுபகாலுடன இருததுவ்தன வழியாக பல 

மதிப்புக்ை பெரககலாம். பினவரும் க்தாடரியல் Dictionary பல உறுப்புகள் பெரத்த்ல புரிநது ககாள்ை 

பயனபடுகி்றது.

 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'])

எடுததுககோட்டு 9.9: Dictionary  புதிய மதிப்பை நைர்ப்ை்றகோன நிரல்

 Dictionary உள்ை மதிப்்ப மாறறியிடு்தல், உறுப்புக்ை பெரப்பது பபான்றப்த ஆகும். நீஙகள் 

தி்றவுபகாலுககு ஒரு மதிப்்ப இருததும் பபாது, அது ப்ைய மதிப்பின பமல் எழு்தப்படுகி்றது.

 ்பத்தான  Dictionary, del சி்றப்புச் கொல் ஒரு குறிப்பிடட உறுப்்ப நீககுவ்தறகு பயனபடுகி்றது. 
clear( ) கெயறகூறு Dictionary-ன அ்னதது உறுப்புக்ையும் நீககுவ்தறகு பயனபடுகி்றது. Dictionary 

்ய நீககுவ்தறகு del சி்றப்புச் கொல்லுடன Dictionary ன கபய்ரயும் பயனபடுத்த பவணடும்.

த்ோடரியல்:

 # குறிப்பிடட உறுப்்ப நீகக.
  del Dictionary_name[key]

 # அ்னதது உறுப்புக்ையும் நீகக

 Dictionary_name.clear( )

 # முழு Dictionary நீகக

 del Dictionary_name

Dict = {'Roll No' : 12001, 'SName' : 'Meena', 'Mark1' : 98, 'Marl2' : 86}
print("Dictionary elements before deletion: \n", Dict)
del Dict['Mark1']     # குறிப்பிடட உறுப்்ப நீககு்தல்

print("Dictionary elements after deletion of a element: \n", Dict)
Dict.clear()    # அ்னதது உறுப்புக்ையும் நீககு்தல்

print("Dictionary after deletion of all elements: \n", Dict)
del Dict
print(Dict)    # முழு Dictionary ஐ நீககு்தல்

எடுததுககோட்டு 9.10: Dictionary ல் இருந்து உறுப்புகபை நீககு்ல் மறறும் இறுதியோக 
டிக்னரிஐ நீககுவ்றகோன 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 இபடநயயோன நவறுைோடு

(1) List எனபது வரி்ெப்படுததிய உறுப்புகளின க்தாகுப்பாகும். ஆனால், Dictionary ஒரு உறுப்்ப 
(தி்றவுபகால்) மறக்றாரு உறுப்புடன (மதிப்பு) கபாருத்தப் பயனபடும் ்தரவு அ்மப்பாகும்.

(2) List-ன சுடகடணகள் குறிப்பிடட உறுப்்ப அணுகுவ்தறகுப் பயனபடுகின்றன. ஆனால், Dictionary-ல்  

தி்றவுபகால் சுடகடண்ணக குறிககி்றது. ஒரு ெரததின எணணாகவும், தி்றவுபகால் இருககலாம் 

எனப்்த நி்னவில் ககாள்க.

(3) List-ன மதிப்்ப பாரததுக ககாள்ைப்பயனபடுகி்றது. Dictionary ஒரு மதிப்்ப எடுததுக ககாணடு 

மறக்றாரு மதிப்்ப பாரததுக ககாள்ை பயனபடுகி்றது.

• ்பத்தான நிரலாகக கமாழியில் நானகு வ்கயான ்தரவினஙகள் உள்ைன. அ்வ List, Tuples, 
Set மறறும் Dictionary ஆகும். 

• List “வரி்ெமு்்ற ்தரவினம்” எனறும் அ்ைககப்படுகி்றது. List-ல் உள்ை ஒவகவாரு மதிப்பும் 

உறுப்பு என்ற்ைககப்படுகி்றது. 

• List உள்ை உறுப்புகள் ெதுர அ்டப்புககுறிககுள் அ்டககப்படடிருகக பவணடும்.

• ஒவகவாரு உறுப்பும் பூஜ்ஜியததிலிருநது க்தாடஙகுகின்ற ்தனித்தன்ம வாயந்த சுடகடண்ண 

ககாணடுள்ைது. 

• ்பத்தான பநரம்்ற மறறும் எதிரம்்ற எணக்ை சுடகடணணாக அனுமதிககி்றது.

• மடககுகள், List இருநது அ்னதது உறுப்புக்ையும் அணுகப் பயனபடுகின்றன.

• “for” மடககு அ்னதது உறுப்புக்ையும் ஒன்றனபின ஒன்றாக அணுகுவ்தறகு கபாருத்தமான 

மடககாகும். 

• append( ), extend( ) மறறும் insert( ) கெயறகூறுகள் List அதிக உறுப்புக்ை பெரககப் 

பயனபடுகின்றன.

நிபனவில் தகோள்க:
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• del, remove( ) மறறும் pop( ) List இருநது உறுப்புக்ை நீககப்பயனபடுகின்றன.

• Tuples காறபுள்ளியால் பிரிககப்படட பல மதிப்புக்ை வ்ைவு அ்டப்புககுறிககுள் ககாணடுள்ைது. 

• Tuples-ன மடககுச் கெயல் List-ஐ காடடிலும் வி்ரவானது.

• Tuples( ) கெயறகூறு List-ல் இருநது Tuples-ஐ உருவாககவும் பயனபடுகி்றது.

• ஒரு உறுப்புடன Tuples-ஐ உருவாககுவது  “ஒற்்ற” Tuples என அ்ைககப்படுகி்றது.

• Dictionary எனபது பல்பவறு வ்கயான உறுப்புகளின க்தாகுப்பாகும்.

நிபனவில் தகோள்க:

தையமுப்றப் ையிறசி

1. List-ல் இருநது நகரததுவ்தறகான நிர்ல எழுதுக.

2. Tuples-ல் இருநது மிகப் கபரிய மதிப்்ப அச்சிடும் நிர்ல எழுதுக.

3. While மடக்கப் பயனபடுததி Tuples-ல் உள்ை அ்னதது எணகளின கூடடுதக்தா்க கணடறியும் 

நிர்ல எழுதுக.

4.  List உள்ை அ்னதது இரட்டப்ப்ட எணகளின கூடடுதக்தா்க கணடறியும் நிர்ல எழுதுக.

5. மடக்கப் பயனபடுததி List-ஐ ்த்லகீைாக மாறறுவ்தறகான நிர்ல எழுதுக.

6. List ஒரு மதிப்்ப குறிப்பிடட இடததில் கெருகுவ்தறகான நிர்ல எழுதுக.

7. 3 அல்லது 6 ஆல் வகுபடககூடிய, 1 மு்தல் 50 எணகளின List-ஐ உருவாககும் நிர்ல எழுதுக.

8. 1 மு்தல் 20 க்தாடர எணக்ைக ககாணட List-ஐ உருவாககுவ்தறகான நிர்ல எழுதுக. பினனர 3 ஆல் 

வகுபடககூடிய அ்னதது எணக்ையும் லிஸ்டல் இருநது நீககுக.

9.  List ஒரு மதிப்பு எத்த்ன மு்்ற ப்தானறுகி்றது எனப்்த கணககிடும் நிர்ல எழுதுக. மடக்க 

பயனபடுத்தவும்.

10. Dictionary உள்ை அதிகபடெ மறறும் கு்்றந்தபடெ மதிப்்ப அச்சிடும் நிர்ல எழுதுக.
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மதிப்பீடு

ைகுதி-அ

ைரியோன விபடபய ந்ர்ந்த்டுதது எழுதுக (1 மதிப்தைண)

1. ்தரவினத க்தாகுதியின க்தாடரபில்லா்த ஒன்்றத ப்தரவு கெயக

(a) List (b) Tuple (c) Dictionary (d) Loop

2. Let list1=[2,4,6,8,10], எனில் print(List1[-2]) ன வி்ட

(a) 10 (b) 8 (c) 4 (d) 6

3. பினவரும் எந்த கெயறகூறு List-ல் உள்ை உறுப்புகளின எணணிக்க்யக கணககிட பயனபடுகி்றது?

(a) count() (b) find() (c)len() (d) index()

4. If List=[10,20,30,40,50] எனில் List[2]=35 ன வி்ட

(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 வி்ட

(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 எந்த ்பத்தான கெயறகூறு ஏறகனபவ உள்ை List-ல் ஒனறுககும் பமறபடட உறுப்புக்ை 

பெரககப் பயனபடுகி்றது?

(a) append() (b) append_more() (c)extend() (d) more()

7. பினவரும் ்பத்தான குறிமு்்றயின வி்ட 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. ்பத்தானில் type() கெயறகூறின பயன எனன?

(a) Tuple உருவாகக 

(b) Tuple உள்ை உறுப்புகளின வ்க்யக கணடறிய

(c)  ்பத்தான கபாருளின ்தரவினத்்த கணடறிய

(d) படடிய்ல உருவாகக
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9. பினவரும் எந்த கூறறு ெரியானது அல்ல?

(a) List மாற்றம் கெயயலாம்

(b) Tuples மாற்றம் கெயய முடியாது.

(c) Append() கெயறகூறு, ஒரு உறுப்்ப பெரககப் பயனபடுகி்றது.

(d) Extend() கெயறகூறு லிஸ்டல் உறுப்புக்ை பெரகக Tuples-ல் பயனபடுகி்றது

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 எந்த set  கெயல்பாடு, இரணடு set-களுககும் பபாதுவான உறுப்புகள் நீஙகலாக மற்ற 

அ்னதது உறுப்புக்ையும் உள்ைடககியது?

(a) ெமச்சீரான பவறுபாடு   (b) பவறுபாடு

(c) கவடடு    (d) ஒடடு

12.  ்பத்தான, Dictionary-ல் தி்றவுபகால்கள் எ்தனால் குறிப்பிடப்படுகின்றன

(a) = (b) ; (c)+ (d) :

ைகுதி-ஆ

அபனதது வினோககளுககும் விபடயளி (2 மதிப்தைண)

1. ்பத்தானில்  List என்றால் எனன?

2. List உறுப்புக்ை பினபனாககு வரி்ெயில் ்த்லகீைாக எவவாறு அணுகுவாய

3. பினவரும் ்பத்தான குறிமு்்றயில் x ன மதிப்பு எனன?

List1=[2,4,6[1,3,5]]

x=len(List1)

4. List-ன del மறறும் remove( ) கெயறகூறின பவறுபாடுகள் யா்வ?

5. ஒரு Tuples n எணணிக்க உறுப்புகளுடன உருவாககுவ்தறகான க்தாடரிய்ல எழுதுக.

6. ்பத்தானில் set என்றால எனன?

ைகுதி-இ

அபனதது வினோககளுககும் விபடயளி (3 மதிப்தைண)

1. List மறறும் Tuples-ஒப்பிடுக.

2. Sort( ) பறறி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
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3. பினவரும் குறிமு்்றயின கவளியீடு எனன?

list = [2**x for x in range(5)]

print(list)

4. del மறறும் clear( ) கெயறகூறுகளுககு இ்டபயயான பவறுபாடுக்ை எடுததுககாடடுடன விைககுக.

5. ்பத்தானின  set கெயல்பாடுக்ை படடியலிடுக.

6. List மறறும் Dictionary இ்டபயயான பவறுபாடுகள் யா்வ?

ைகுதி-ஈ

அபனதது வினோககளுககும் விபடயளி (5 மதிப்தைண)

1. List-ல் ஒரு உறுப்்ப பெரப்ப்தறகான பல்பவறு வழிகள் யா்வ? கபாருத்தமான எடுததுககாடடுடன 

விைககுக.

2. range( )ன பநாககம் எனன? எடுததுககாடடுடன விைககுக.

3. பினனலான Tuple  என்றால் எனன? எடுததுககாடடுடன விைககுக.

4. ்பத்தானிலுள்ை பல்பவறு set கெயல்பாடுக்ை கபாருத்தமான எடுததுககாடடுகளுடன விைககுக.
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கற்றலின் ந�ோககஙகள்

 இந்த பாடபபகுதியைக் கற்றபின், மாணவரகள்

• பபாருள் ந�ாக்கு நிரலாக்கத்தின் அடிபபயட கருத்துருக்களாகிை இனக்குழு, பபாருள் ஆக்கி 

மறறும் அழிபபி ஆகிைவறய்றப புரிநது பகாள்ளு்தல்.

• யபத்்தானில் இனக்குழுக்கயளயும், பபாருள்கயளயும் உருவாக்குவய்தப பறறிை அறியவப 

பபறு்தல்.

• ஆக்கிகளுடன் கூடிை இனக்குழுக்கயள உருவாக்கு்தல்.

• இனக்குழுயவப பைன்படுத்தி பைத்ோனில் சிக்கலான நிரல்கயள எழுது்தல்.

அறிமுகம்10.1

 யபத்்தான் ஒரு பபாருள் ந�ாக்கு நிரலாக்க பமாழி (Object Oriented Programming Language) 
ஆகும். இனக்குழுக்களும் (Class), பபாருள்களும் (Object) பபாருள் ந�ாக்கு நிரலாக்கத்தின் முக்கிை 

அம்்சமாகும். இ்தன் இனக்குழு மறறும் பபாருள்களின் நகாடபாடுகள்,  C++ நகாடபாடுகயள ஒத்திருக்கும். 

ஆனால் C++ உடன் ஒபபிடும் நபாது, யபத்்தானில் இனக்குழு மறறும் பபாருள்கயள உருவாக்குவதும், 

ப்சைல்படுத்துவதும் மிக எளிது.

 யபத்்தானில் மிக முக்கிை கடடயமபபு கூறுகளாகத் திகழபயவ இனக்குழுவாகும். பபாருள் என்பது 

்தரவுகளின் மீது ப்சைல்படும் ப்சைறகூறு மறறும் ்தரவுகளின் ப்தாகுபபாகும். இனக்குழு என்பது பபாருளின் 

வாரபபுரு (template) ஆகும்.

 பபாருள்ந�ாக்கு நிரலாக்கத்தின்படி பபாருள்கள்  இனக்குழுவின் ்சான்றுரு (instance) என்று 

அயைக்கபபடும். யபத்்தானில் அயனத்துநம பபாருள்களாகும். எடுத்துக்காடடாக, நிரலில் பைன்படும் 

அயனத்து முழு எண் மாறிகளும் “int” இனக்குழுவின் பபாருளாகும். அந்த நபால அயனத்து ்சரஙகளின் 

மாறிகளும் string இனக்குழுவின் பபாருளாகும்.

இனககுழுபை ைபையறுத்ல்10.2

 யபத்்தானில், இனக்குழுயவ வயரைறுக்க “class” என்னும் சி்றபபுச் ப்சால் பைன்படுத்்தபபடுகி்றது. 

ஒவபவாரு இனக்குழுவும் ்தனித்்த பபைருடன் முக்காறபுள்ளி ( : ) யைக் பகாண்டு முடியும்.

III ைோடம் 10

பைத்ோன் இனககுழுககள் மறறும் பைோருள்கள்
அலகு
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ப்ோடரியல்
 class class_name:
  statement_1
  statement_2
  …………..
  …………..
  statement_n

 இனக்குழு வயரைறுபபில், கூறறு (statement) என்பது மாறி அறிவிபபாகநவா, ந்தரநப்தடுபபு 

கூற்றாகநவா, மடக்காகநவா அல்லது ப்சைறகூறு வயரைய்றைாகநவா இருக்கலாம். இனக்குழுக்குள்நள 

வயரைறுக்கபபடும் மாறிகள் இனக்குழு மாறிகள் (Class variables) என்றும் ப்சைறகூறுகள் வழிமுய்றகள் 
(methods) என்றும் அயைக்கபபடும். இனக்குழு மாறிகள் மறறும் வழிமுய்றகள் ந்சரநது இனக்குழுவின் 

உறுபபுகள் (members) எனபபடும். இனக்குழுவின் உறுபபுகயள இனக்குழுவின் பபாருள்கள் அல்லது 

்சான்றுருக்கள் மூலமாகநவ அணுகு்தல் நவண்டும். ஒரு இனக்குழுயவ யபத்்தான் நிரலில் எஙகு 

நவண்டுமானாலும் வயரைறுக்கலாம்.

எடுததுககோட்டு: இனககுழுபை ைபையறுககும் நிைல்

 class Sample:

  x, y = 10, 20  #  class variables

 நமநல குறிபபிடடுள்ள இனக்குழு வயரைய்றயில், “sample” என்பது இனக்குழுவின் பபைர. இதில் x 
மறறும் y என இரு மாறிகள் உள்ளன. இ்தன் ப்தாடக்க மதிபபு முய்றநை 10 மறறும் 20 ஆகும். இனக்குழுவின் 

உள்நள வயரைறுக்கபபடடுள்ள மதிபபுகயள அணுகுவ்தறகு இனக்குழுவின் பபாருள் அல்லது ்சான்றுரு 

ந்தயவ.

பைோருள்கபை உருைோககு்ல்10.3

 இனக்குழு உருவாக்கபபடட பின் அந்த இனக்குழுவின் பபாருள் அல்லது ்சான்றுரு உருவாக்கபபட 

நவண்டும். பபாருயள உருவாக்கும் இந்த முய்றக்கு “்சான்றுருவாக்கல்” (instantiation) என்று பபைர.

ப்ோடரியல்
 Object_name = class_name( )

 குறிபபு- இனக்குழு ்சான்றுருவாக்கல், ப்சைறகூறு குறியீடயடப பைன்படுத்து 

கி்றது. அ்தாவது, இனக்குழு பபைரானது அயடபபுக்குறியைக் பகாண்டிருக்கும்.

இனககுழு உறுப்புகபை அணுகு்ல்10.4

 இனக்குழு உறுபபுகயள (அ்தாவது இனக்குழு மாறி அல்லது வழிமுய்ற (ப்சைறகூறு)) புள்ளி 

ப்சைறகுறி மூலம் அணுக முடியும்.

ப்ோடரியல்
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)

பைளியீடு
Value of x =  10
Value of y =  20
Value of x and y =  30

எடுததுககோட்டு 10.1 : இனககுழுபை ைபையறுதது அ்ன் உறுப்பு மோறிகபை 
அணுகும் நிைல்

 நமநல உள்ள நிரலில் இனக்குழுவின் பபைர sample இனக்குழுவிறகுள்நள, x மறறும் y மாறிகள் 

முய்றநை 10 மறறும் 20 என்்ற ப்தாடக்க மதிபபுகயள இருத்துகி்றது. இந்த இரண்டு மாறிகளும் இனக்குழு 

மாறிகள் அல்லது இனக்குழுவின் உறுபபு மாறிகள் (member variable) என்றும் அயைக்கபபடுகி்றது. இந்த 

இனக்குழு ்சான்றுருவாக்கல் முய்றயில் இனக்குழுவின் உறுபபுகயள அணுகுவ்தறகு S என்்ற பபாருள் 

உருவாக்கபபடடுள்ளது. மு்தல் இரண்டு print கூறறுகள் இனக்குழுவின் மாறிகளான x மறறும் y ன் 

மதிபபுகயள அச்சிடுகி்றது. கயடசி print கூறறு  இரண்டு இனக்குழு மாறிகளான x மறறும் y  மதிபபுகளின் 

கூடடுத் ப்தாயகயை அச்சிடுகி்றது.

இனககுழு ைழிமுப்றகள்10.5

 யபத்்தானில் இனக்குழு ப்சைறகூறு அல்லது வழிமுய்ற ்சா்தாரண ப்சைறகூறுயவபநபால் 

ஒத்திருந்தாலும், ஒரு சிறிை நவறுபாடு உள்ளது. இனக்குழு வழிமுய்றயின் மு்தல் அளபுரு கண்டிபபாக  self 
என இருக்க நவண்டும். வழிமுய்றகயள அயைக்கும் நபாது இந்த அளபுருவுக்கு மதிபயப அனுபப 

ந்தயவயில்யல. யபத்்தான் ்தானாகநவ இ்தறகு மதிபயப வைஙகும். வழிமுய்றயில் அளபுருக்கயள எடுத்துக் 

பகாள்ளா்த நபாதும், மு்தல் அளபுருவாக  self வயரைறுக்கபபட நவண்டும். வழிமுய்ற ஒநர ஒரு அளபுருயவ 

ஏறக வயரைறுக்கபபடடால் அது இரண்டு அளபுருவாக எடுத்துக் பகாள்ளும். அ்தாவது, self மறறும் 

வயரைறுக்கபபடட அளபுரு.  

 இனக்குழுவிறகுள் மாறிகயள அறிவிக்கும் பபாழுது, வழிமுய்றகள் முன்பனாடடாக இனக்குழுவின் 

பபைர மறறும் புள்ளி(.) ப்சைறகுறியைக் பகாண்டு இருக்க நவண்டும்.

இனக்குழுவின் உள்நள வயரைறுக்கபபடும் கூறறுகள் முய்றைாக 

உள்்தள்ளபபடடிருக்க நவண்டும்.

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()

எடுததுககோட்டு 10.2 : இனககுழுபைப் ையன்ைடுததி பமோத்ம் மறறும் சைோசரி 
மதிப்பைணபணைக கணைககிடும் நிைல்.

 நமநல உள்ள நிரலில் இனக்குழு வயரைறுக்கபபடடபின் S என்்ற பபாருள் உருவாக்கபபடடுள்ளது.  
S.process( ) என்்ற கூறறு ந்தயவைான பவளியீடயடப பபறுவ்தறகாக ப்சைறகூறுயவ அயைக்கி்றது. 

 mark1, mark2 மறறும் mark3 ஆகிை மூன்று மாறிகளின் மதிபபு முய்றநை 45, 91, 71 என 

அறிவிக்கபபடடுள்ளது. process() என்னும் வழிமுய்ற self அளபுருவுடன் வயரைறுக்கபபடடுள்ளது. அ்தாவது, 

எந்த மதிபயபயும் அனுபபபநபாவதில்யல.  process வழிமுய்ற மு்தலில் இனக்குழு மாறிகளின் மதிபயப 

கூடடுகி்றது. Sum என்்ற மாறியில் வியடயைச் ந்சமிக்கி்றது. ்சரா்சரியைக் கணக்கிடடு  காண்பிக்கி்றது.

நமநல உள்ள நிரலின் படி, பின்வரும் பவளியீடு ந்தான்றும்.

பைளியீடு
 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)
 இந்த நிரயல இைக்கும் நபாது யபத்்தான், பைனர பகாடுக்கும் மதிபயப உள்ளீடாகப பபறறு, 
அய்த வழிமுய்றக்கு அனுபபி, பபாருள் மூலம் ்சரிபாரக்கி்றது.
பைளியீடு1 
 Enter a value: 4
 4  is Even number
பைளியீடு 2
 Enter a value: 5
 5  is Odd number

எடுததுககோட்டு 10.3: இனககுழுபைப் ையன்ைடுததி பகோடுககப்ைட்ட எண 
ஒறப்றப்ைபட அல்லது  இைட்படப்ைபட எணணைோ  என்று நசோதிதது அச்சிடும் நிைல்
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பைத்ோனில் ஆககிகள் மறறும் அழிப்பிகள்10.6

 ஓர இனக்குழுவின் ்சான்றுரு பைன்பாடடிறகு வரும்பபாழுது ஆக்கி என்னும் சி்றபபுச் ப்சைறகூறு 

்தானாகநவ இைக்கபபடுகி்றது. யபத்்தானில், “init” என்னும் சி்றபபு ப்சைறகூறு ஆக்கிைாக ப்சைல்படுகி்றது. 

இது இரடயட அடிக்கீறில் (Under Score) ப்தாடஙகி இரடயட அடிக்கீ்றலுடன் முடிை நவண்டும். 

 இந்த ப்சைறகூறு ்சா்தாரண ப்சைறகூறுயவப நபால ப்சைல்படும். ஆனால் பபாருள் 

உருவாக்கபபடடவுடன் ்தானாகநவ இைக்கபபடும். இந்த ஆக்கி ப்சைறகூய்ற அளபுருக்களுடநனா அல்லது 

இல்லாமநலா வயரைறுக்கலாம்.

__init__ வழிமுய்றயின் (ஆக்கி) பபாதுவடிவம்

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)

எடுததுககோட்டு 10. 4: ஆககிபய விைககும் நிைல்

 நமநல உள்ள இனக்குழு “Sample”, “num” என்னும் ஒநர ஒரு அளபுருவுடன் கூடிை ஆக்கியைக் 

பகாண்டுள்ளது. ஆக்கி இைக்கபபடும் நபாது மு்தல் “print” கூறறு,  “Constructor of class Sample….” 
என்பய்த அச்சிடும். பி்றகு, ஆக்கிக்கு அனுபபபபடும் மதிபபு self.num ல் இருத்்தபபடுகி்றது. இறுதிைாக, 

பகாடுக்கபபடட ்சரத்துடன் அனுபபடட மதிபயபயும் அச்சிடுகி்றது. S என்்ற பபாருள் 10 என்்ற பமயைான 

அளபுருவுடன் உருவாக்கபபடும் நபாது நமநல உள்ள ஆக்கி ்தானாகநவ இைக்கபபடும். பின்வரும் பவளியீடு 

கியடக்கி்றது.

  Constructor of class Sample...

  The value is : 10

 ஆக்கியின்  உள்நள  வயரைறுக்கபபடும்  இனக்குழு  மாறிைானது,  இனக்குழுவில் உருவாக்கபபடும் 

பபாருள்களின் எண்ணிக்யகயைக் பகாண்டிருக்கும்:
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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)

எடுததுககோட்டு 10.5 : உருைோககப்ைட்ட பைோருள்களின் எணணிகபகபய 
பகோணடிருககும் இனககுழு மோறிபய விைககும் நிைல்

 நமநல உள்ள நிரலில், num என்னும் இனக்குழு மாறிைானது Sample  என்னும் இனக்குழுவின் 

மூன்று பபாருள்களுடன் பகிரபபடுகி்றது. இதில் 0 என்்ற ப்தாடக்க மதிபபு இருத்்தபபடடு, ஒவபவாரு முய்றயும் 

பபாருள் உருவாக்கபபடும் நபாது num ன் மதிபபு 1 அதிகரிக்கபபடுகி்றது. அயனத்துப பபாருள்களும் 

மாறியை பகிரவ்தால் ஒரு பபாருளில் num மாறியில் ப்சயைபபடும் மாற்றமானது மற்ற பி்ற பபாருள்களில் 

பிரதிபலிபப்தால். பின்வரும் பவளியீடு கியடக்கும்.

பைளியீடு
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 மாறிைானது C++ல் உள்ள Static வயகயை ஒத்்த்தாகும்.

 இனக்குழுவில் உருவாக்கபபடட பபாருளின் பைன்பாடு முடிவுக்கு வரும் நபாது அழிபபி என்னும் 

சி்றபபு ப்சைறகூறு ்தானாகநவ இைக்கபபடும். இது ஆக்கிக்கு முரணானது. யபத்்தானில்,  __del__( ) 
ப்சைறகூறு அழிபபிைாகப பைன்படுத்்தபபடுகி்றது. 
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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)

எடுததுககோட்டு  10.6 : __del__( ) ைழிமுப்றபய விைககும் நிைல் 

Public மறறும் Private ்ைவு உறுப்புகள்10.7

 இனக்குழுவின் உள்நள வயரைறுக்கபபடும் மாறி பகாடாநியலைாக public மாறி ஆகும். இந்த 

மாறிகயள புள்ளி ப்சைறகுறி(.) பைன்படுத்தி நிரலில் எஙகு நவண்டுமானாலும் அணுகலாம். இரடயட 

அடிக்கீ்றயல முன்பனாடடாக பகாண்ட மாறிகள் private ஆகும். இந்த மாறிகயள இனக்குழுவின் உள்நள 

மடடும் ்தான் 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)

எடுததுககோட்டு 10.7 : private மறறும் public மோறிகபை விைககும் நிைல் 

 நமநல  உள்ள நிரலில் n1 மறறும் n2 என இரண்டு இனக்குழு மாறிகள் அறிவிக்கபபடடுள்ளது. n1 
என்பது  public மாறி n2 என்பது Private மாறி ஆகும். Display ( ) உறுபபு ப்சைறகூறு இந்த இரண்டு 

மாறிகளுக்கும் அனுபபபபடட  மதிபபுகயளக் காண்பிபப்தறகாக வயரைறுக்கபபடடுள்ளது.

 இனக்குழு மாறி n2 private ஆக இருந்தநபாதிலும் இனக்குழுவின் உள்நள உள்ள print கூறறுகள் 

பவறறிகரமாக n1 மறறும் n2 மாறிகளின் மதிபபுகயளக் காண்பிக்கி்றது. ஏபனன்்றால், இந்த நிரலில் 

இனக்குழுவின் உள்நள வயரைறுக்கபபடட வழிமுய்றயின் மூலம்  n2 அயைக்கபபடடுள்ளது. ஆனால், 

இனக்குழுவின் பவளியில் இருநது n2 வின் மதிபயப அணுக முைறசித்்தால் பியை ப்சயதியைக் காண்பிக்கும். 

ஏபனன்்றால் private மாறிகள் இனக்குழுவின் பவளியில் இருநது அணுக முடிைாது.
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பைளியீடு

 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 மறறும் பைோருள் ஆகியைறப்ற விைககும் மோதிரி நிைல்கள்

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())

பைளியீடு
 Enter Radius: 5
 The Area = 78.5
 The Circumference = 31.400000000000002

நிைல் 1: ைட்டததின் ைைப்பையும், சுற்றைபையும் கணைககிடும் பைத்ோன் நிைபல எழுதுக.
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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....")

பைளியீடு:
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: உன்னுபடய ைள்ளி நூலகததில் உள்ை புத்கஙகபை ைதிவு 
பசய்து, புத்கஙகளின் ைட்டியபல கோட்டும் பைத்ோன் நிைபல எழுதுக
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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): 
  v = ('A', 'a', 'e', 'E', 'i', 'I', 'o', 'O', 'u','U')
  for ch in self.string:
   if (ch not in v and ch.isalpha():
    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: சைதப் உள்ளீடோகப் பைறறு, அதில் எத்பன பைரிய எழுததுககள், சிறிய 
எழுததுககள், உயிபைழுததுகள், பமய்பயழுததுகள் மறறும் இபடபைளிகள் உள்ைன 
என்று கணடறியும் பைத்ோன் நிைபல எழுதுக.
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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()

பைளியீடு
 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: பைோருட்கபையும், அ்ன் அடகக விபலபயயும் நசமிககவும், நசமிககப்ைட்ட 
பைோருட்கபை திபையில் ந்ோன்்றவும் பசய்ய நைணடும். அப்நைோது அபனதது 
பைோருட்கபையும் அைவுகபை உள்ளீடோக பைறறு இறுதியில் விபலப்ைட்டியபல 
அச்சிடும் பைத்ோன் நிைல் ஒன்ப்ற எழுதுக.
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 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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பைளியீடு:
 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

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

• யபத்்தான் ஒரு பபாருள் ந�ாக்கு நிரலாக்க பமாழி ஆகும்.

• இனக்குழுக்களும், பபாருள்களும் பபாருள் ந�ாக்கு நிரலாக்கத்தின் முக்கிை 
அம்்சஙகளாகும்.

• யபத்்தானில், class என்னும் சி்றபபுச் ப்சால்யலப பைன்படுத்தி இனக்குழு 
வயரைறுக்கபபடடுள்ளது.

• இனக்குழுக்குள் வயரைறுக்கபபடும் மாறிகள், இனக்குழு மாறிகள் எனவும் 
ப்சைறகூறுகள் வழிமுய்றகள் எனவும் அயைக்கபபடுகி்றது. 

• ஒரு பபாருயள உருவாக்கும் ப்சைல்முய்றநை  “்சான்றுருவாக்கல்” எனபபடும்.

• ஒரு இனக்குழுவின் ்சான்றுரு பைன்பாடடிறகு வரும் பபாழுது ஆக்கி என்னும் சி்றபபுச் 
ப்சைறகூறு, ்தானாகநவ இைக்கபபடுகி்றது.

• இனக்குழுவில் உருவாக்கபபடட பபாருளின் பைன்பாடு முடிவுக்கு வரும் நபாது அழிபபி 
என்னும் சி்றபபு ப்சைறகூறு ்தானாகநவ இைக்கபபடும்.

• யபத்்தானில், __del__( ) ப்சைறகூறு அழிபபிைாகப பைன்படுத்்தபபடுகி்றது.

• இரடயட அடிக்கீறியன முன்பனாடடாக பகாண்ட மாறிகள் private மாறிகள் ஆகும்.

நிபனவில் பகோள்க
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மதிப்பீடு

ைகுதி-அ

சரியோன விபடபய ந்ர்நப்டுதது எழுதுக (1 மதிப்பைண)

1. பின்வருவனவறறுள் எயவ பபாருள் ந�ாக்கு நிரலாக்கத்தின் முக்கிை அம்்சம் ஆகும்?

(அ) ஆக்கி மறறும் இனக்குழு (ஆ) ஆக்கி மறறும் பபாருள்

(இ) இனக்குழு மறறும் பபாருள் (ஈ) ஆக்கி மறறும் அழிபபி

2. இனக்குழுவின் உள்நள வயரைறுக்கபபடும் ப்சைறகூறு எது:

(அ) ப்சைறகூறு (ஆ) கூறு

(இ) வழிமுய்ற (ஈ) பிரிவு

3. இனக்குழு உறுபபுகள் எந்த ப்சைறகுறியின் மூலம் அணுகபபடுகி்றது?

(அ) & (ஆ) .

(இ) # (ஈ) %

4. பபாருள் உருவாக்கபபடும் நபாது ்தானாகநவ இைக்கபபடும் ப்சைறகூறு எது?

(அ) __object__( ) (ஆ) __del__( )

(இ) __func__( ) (ஈ) __init__( )

5. private இனக்குழு மாறியின் முன்பனாடடு எது 

(அ) __ (ஆ) &&

(இ) ## (ஈ) **

6. பின்வரும் வழிமுய்றகளில் எது அழிபபிைாகப பைன்படுகி்றது?

(அ) __init__( ) (ஆ) __dest__( )

(இ) __rem__( ) (ஈ) __del__( )

பசய்முப்றப் ையிறசி

1. இனக்குழுயவப பைன்படுத்தி மாணவரகளின் பபைர மறறும் மதிபபபண்கயளப படடிைலாக ந்சமித்து 
பமாத்்த மதிபபபண்யண அச்சிடும் யபத்்தான் நிரயல எழுதுக.

2. இனக்குழுயவப பைன்படுத்தி முக்நகாணத்தின் மூன்று பக்கஙகளின் அளயவ உள்ளீடாகப பபறறு 
பரபபளயவக் கண்டறியும் யபத்்தான் நிரயல எழுதுக.

3. இரண்டு தூரஙகளின் அளயவ படிக்க, காண்பிக்க, கூடட மறறும் கழிக்க உ்தவும் படடிைல் முய்ற 
(Menu driven ) நிரயல எழுதுக. 
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7. பின்வருவனவறறுள் எந்த இனக்குழு அறிவிபபு ்சரிைானது?

(அ) class class_name (ஆ) class class_name<>

(இ) class class_name: (ஈ) class class_name[ ]

8. பின்வரும் நிரலின் பவளியீடு என்ன?

  class Student:

   def __init__(self, name):

    self.name=name

    print(self.name)

  S=Student(“Tamil”)

(அ) Error (ஆ) Tamil

(இ) name (ஈ) self

9. பின்வருவனவறறுள் எது private இனக்குழு மாறி?

(அ) __num (ஆ) ##num

(இ) $$num (ஈ) &&num

10.  பபாருயள உருவாக்கும் ப்சைல்முய்ற எது:

(அ) ஆக்கி (ஆ) அழிபபு

(இ) மதிபபிருத்்தல் (ஈ) ்சான்ருறுவாக்கல்

ைகுதி-ஆ

அபனதது வினோககளுககும் விபடயளி (2 மதிப்பைண)

1. இனக்குழு என்்றால் என்ன? 

2. ்சான்றுருவாக்கல் என்்றால் என்ன?

3. பின்வரும் நிரலின் பவளியீடு என்ன?

  class Sample:

   __num=10

   def disp(self):

    print(self.__num)

  S=Sample()

  S.disp()

  print(S.__num)

4. யபத்்தானில் ஆக்கியை எவவாறு உருவாக்குவாய?

5. அழிபபியின் ந�ாக்கம் என்ன?

12th Computer Science_TM Chapter 10.indd   190 09-12-2021   17:57:22



191 பைத்தான் இனக்குழுக்்கள் மற்றும் பைதாருள்்கள்

ைகுதி-இ

அபனதது வினோககளுககும் விபடயளி (3 மதிப்பைண)

1. இனக்குழு உறுபபுகள் என்்றால் என்ன? அ்தயன எவவாறு வயரைறுபபாய?

2. இரண்டு private இனக்குழு மாறிகளுடன், வழிமுய்றயை பைன்படுத்தி கூடடுத் ப்தாயக sum அச்சிடும் 
இனக்குழுயவ வயரைறுக்கவும்.

3. பகாடுக்கபபடட பவளியீடயட பப்ற பின்வரும் நிரலில் உள்ள பியைகயள 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()

 பைளியீடு

   Fruit 1 = Apple,   Fruit 2 = Mango

4. பின்வரும் நிரலின் பவளியீடு என்ன?

  class Greeting:
   def __init__(self, name):
    self.__name = name
   def display(self):
    print("Good Morning ", self.__name)
  obj=Greeting('Bindu Madhavan')
  obj.display()

5. யபத்்தானில் ஆக்கி மறறும் அழிபபிகயள எவவாறு வயரைறுபபாய?

ைகுதி-ஈ

அபனதது வினோககளுககும் விபடயளி (5 மதிப்பைண)

1. எழுது பபாருடகயள (stationary) ந்சரக்க அல்லது நீக்கும் படடிைல் முய்ற நிரல் ஒன்ய்ற எழுதுக. 
பபாருடகளின் பபைர மறறும் பிராண்ட-யை ஒரு dictionary -யில் ந்சமிக்க நவண்டும்.

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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கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

இந்த பாடபபகுதியை கற்றபின் மாணவரகள 

பின்வருவனவறய்ற அறிநது ககாளவாரகள

• ்தரவு்தளம் மறறும் உ்றவுநியை ்தரவு்தளம் 

பறறிை கருத்துருககள

• ்தரவு்தளத்தின் பல்வறு கூறுகள

• ்தரவு்தள மாதிரிகளின் வயககள

• உ்றவுநியையின் வயககள

• உ்றவுநியை இைறகணி்தத்தின்(relational 
algebera) கருத்துருககள

அறிமுகம்

 ்தரவு்தளம் என்பது ஒரு கணினி 

அயமபபிலிருநது மின்னணு முய்றயில கப்றபபட்டு 

்ேமிககபபடுகின்்ற ்தரவுகளின் 

ஒழுங்குபடுத்்தபபட்ட க்தாகுபபு ஆகும். 

“்தரவு்தளம்” என்பது DBMS, ்தரவு்தள அயமபபு 

அலைது ்தரவு்தளத்துடன் க்தாடரபுயடை பைன்பாடு 

்பான்்றவறய்ற குறிபபிடவும் பைன்படுகி்றது. 

இயவகளுககியட்ை உளள கெருங்கிை 

உ்றவுநியையின் காரணமாக, ்தரவு்தளம் என்்ற 

கோல ்தரவு்தளம் மறறும் ்தரவு்தளத்ய்தக 

யகைாளுவ்தறகுப பைன்படும். DBMS ஆகிை 

இரணயடயும் குறிபபிட்ட பைன்படுகி்றது. ஒரு 

பளளியில வகுபபய்ற பதி்வடு என்பது ஒரு 

்தரவு்தளமாகும். இதில, கபைரகள அகரவரியேயில 

வரியேபபடுத்்தப பட்டுளளன. மககள நிகழ்வுகயள 

பதிவு கேயை ஆரம்பித்்ததிலிருநது ்தரவு்தளங்கள 

பரவி வருகின்்றன. இங்கு ொம் மின்னணு ோரந்த 

்வயைகளில கவனம் கேலுத்து்வாம்.

்தரவு 11.1

 ்தரவு என்பது கணிபகபாறியில 

்ேமிககபபட்ட அடிபபயடத் துணுககுகளாகும். 

IV போடம் 11

தரவுதள கருத்துருககள் 

்தரவு, எந்தகவாரு எழுத்து, உயர, வாரத்ய்த 

அலைது எணணாக்வா இருகக முடியும்.

எடுத்துககாட்டு : 600006, DPI வளாகம், SCERT, 
கேன்யன, கலலூரி ோயை

தகவல் 11.2

 ்தகவல என்பது வடிவயமககபபட்ட 

்தரவாகும். இது ்தரவுகயள சிை குறிபபிடத்்தகக 

வழியில பைன்படுத்்த அனுமதிககி்றது.

எடுத்துககாட்டு

 SCERT
 கலலூரி ோயை

 DPI வளாகம்

 கேன்யன 600006
 ்ம்ை ககாடுககபபட்டுளள 

எடுத்துககாட்டில ்தரவுகள, சீரற்ற வாரத்ய்தகள 

மறறும் எணகளின் க்தாகுதிைாக 

்்தாற்றமளிககி்றது. எனினும் ்தரவானது, 

கேைலபடுத்்தபபட்டு, திட்டமிடபபட்டு மறறும் 

வடிவயமககபபடும் கபாழுது, அது SCERT 
நிறுவனத்தின் க்தாடரபு முகவரியைப பறறிை ஒரு 

அரத்்தமுளள ்தகவலகயள ்தருகி்றது.

தரவுதளம்11.3

 ்தரவு்தளம் என்பது ்தரவுகயள எளியமைாக 

அணுக, நிரவகிகக, புதுபபிககக கூடிை, 

க்தாடரபுயடை ்தரவுகளின் களஞ்சிைமாகும். 

்தரவு்தளம், ்தரவுகயள ்ேமிககும் ்ொககத்்்தாடு 

கமன்கபாருள அலைது வன்கபாருயள 

்தழுவியுளளது.

தரவுதள நேலோண்ே 
அ்ேப்பு (DBMS-DataBase 

Management System )

11.4

 DBMS என்பது ்தரவு்தளங்கயள 

உருவாகக, வயரைறுகக மறறும் யகைாளுவ்தறகு 

அலகு
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அனுமதிககின்்ற ஒரு கமன்கபாருளாகும். இது ்தரவுகயள எளியமைாக ்ேமிகக, கேைலபடுத்்த மறறும் 

பகுபபாயவு கேயை பைனரகயள அனுமதிககி்றது. DBMS, உருவாககு்தல ்பான்்ற பை ்தரவு்தளத்ய்த 

்வயைகயள கேயவ்தறகான இயடமுகம் (அ) கருவியை வழங்குகி்றது. DBMS ்தரவு்தளங்களுககு 

பாதுகாபயபயும் வழங்குகி்றது. இது, பை பைனரகள உளள நியையில ்தரவு நியைத்்தன்யமயையும் 

பராமரிககி்றது.

DBMS மேன்மபோருளுககு எடுத்துககோட்டுகள் : Foxpro, dbase.

11.4.1 தரவுதள நேலோண்ே அ்ேப்பின் பணபியல்புகள்
1. தரவுக்ள ்கயோளும் தி்றன் ்தரவு்தள ் மைாணயம அயமபபானது ்தரவு ்தளத்தில ்தரவுகயள 

யகைாளும் வேதியை வழங்குகி்றது (்ேமித்்தல, மாற்றம் 

கேய்தல மறறும் நீககு்தல)

2.   மி்க்ே (நத்வககு 
அதிகேோனவற்்ற) கு்்றத்தல்

ெவீன உைகில வன்வட்டுகளின் வியை மிகவும் குய்றவு. ஆனால 
முநய்தை காைங்களில வன்வட்டுகள மிகவும் வியை உைரந்தயவ, 
ஆயகைால ்தரவு்தளத்தில உளள ்்தயவைற்ற ்தரவுகள கபரிை 
சிககைாக இருந்தது. ஆனால DBMS ்தரவுகயள பிரித்்தாளும் 
இைலபு நியையைப பின்பறறி ்்தயவைற்ற ்தரவுகள மீணடும் 
இடம்கபறுவய்தக குய்றககி்றது.

3.  தரவுகளின் நி்லத்தன்்ே க்தாடரச்சிைாக புதுபபிககபபடும் மறறும் பராமரிககபபடும் ்ெரடி 

்தரவின் (Live data) நியைத்்தன்யமயை பராமரிபபது ஒரு 

ேவாைாக மாறும். ஆனால DBMS ்தானாக்வ அய்த 
யகைாளுகி்றது. 

4.  பல பயனரகள் ேறறும் ஒத்த 
அணுகுத்ல ஆதரித்தல்

DBMS பை பைனரகயள ஒ்ர ்ெரத்தில ஒரு ்தரவின் மீது 

்வயை (்தரவுகயளப புதுபபித்்தல, கேருகு்தல, நீககு்தல) 
கேயை அனுமதிககி்றது. இருபபினும் ்தரவின் நியைத்்தன்யமப 

பராமரிபயப யகைாளுகி்றது.

5.  வினவல் மேோழி DBMS ஒரு எளிை வினவல கமாழியை பைனருககு வழங்குகி்றது. 
இய்தபபைன்படுத்தி ்தரவுத்்தளத்திலிருநது ்தரவுகயள 
எளியமைாக கப்றவும், ்ேரககவும், நீககவும், புதுபபிககவும் 
முடியும்.

6. போதுகோப்பு DBMS, ்தரவின் பாதுகாபயப கவனித்துக ககாளகி்றது. 
அங்கீகாரமற்ற அணுகு்தலில  இருநது ்தரவுகளுககு 

பாதுகாபயப வழங்குகி்றது. வழககமான DBMSல, பல்வறு 
அணுகலுககான அனுமதியுடன் பைனர கணககுகயள ொம் 
உருவாககமுடியும். இ்தயனப பைன்படுத்தி பைனர அணுகு்தயை 
கட்டுபபடுத்தி ெம்முயடை ்தரவுகயள எளியமைாக பாதுகாத்துக 
ககாளள முடியும்.

7.    DBMS பரிவரத்னக்ள 
ஆதரித்தல்

இது நிகழ் உைக பைன்பாடுகளில ்தரவு ஒருயமபபாட்யட 
யகைாள மறறும் நிரவகிகக ெம்யம அனுமதிககி்றது. இங்கு 

பலபுரிைாககம் (mutithreading) விரிவாக பைன்படுகி்றது.
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11.4.2  DBMS-ன் நி்்றகள்

• பைன்பாட்டு நிரலகயளப பிரித்்தல

• ்தரவுபபிரதிகயள (Duplication) அலைது 

்தரவு மியகயைக குய்றத்்தல

• வினவல கமாழியைப பைன்படுத்தி ்தரயவ 

எளியமைாக திரும்பப கபறு்தல

• ்தரயவ உருவாககும் ்ெரம் மறறும் 

பராமரித்்தயைக குய்றத்்தல

11.4.3  DBMS-ன் கூறுகள்

 ்தரவுத்்தள ்மைாணயம அயமபபு 

(DBMS) பின்வரும் ஐநது கூறுகளாக 

பிரிககபபட்டுளளது.

1.  வன்கபாருள

2.  கமன்கபாருள

3.  ்தரவு

4.  வழிமுய்றகள/கேைலமுய்றகள

5.  ்தரவுத்்தள அணுகல கமாழிகள

வன்கபாருள

கமன்கபாருள

்தரவு்தள 
அணுகல  
கமாழி

DBMS கூறுகள

பைனர

வழிமுய்றகள / 
கேைறகூறுகள

்த
ரவு

படம் 11.1

1.  வன்மபோருள்: கணினி, வன்வட்டு, ்தரவுககான 

உளளீடு/கவளியீடு ோ்தனங்கள மறறும் ்தரயவச் 

்ேமிககப பைன்டும் ்வறு பாகங்கள 

2.  மேன்மபோருள்: அயனத்ய்தயும் கட்டுபபடுத்தும் 

மிக முககிைமான நிரலின் கூறு ஆகும். DBMS 

கமன்கபாருளானது ்தரவுத்்தள அணுகல 

கமாழிகயளப புரிநது ககாளள மறறும்  

இைககத்திறகான ்தரவுத்்தள கட்டயளகயள நிரல 

கபைரகக ்தகுதி வாயந்தது.

3.  தரவு: இது DBMS ஐ வடிவயமபப்தறகான 

வளம் ஆகும். DBMS ்தரவுகயள ்ேமிககவும், 

பைன்படுத்்தவும் உருவாககபபடுகி்றது.

4.  வழிமு்்றகள் / மெயல்மு்்றகள்:  இது 

்தரவுத்்தள ்மைாணயம அயமபயப 

பைன்படுத்துவ்தறகான கபாதுவான கட்டயளகள 

ஆகும். அ்தாவது, DBMS ஐ நிறுவு்தல, 

்தரவுத்்தளங்களின் பிரதி எடுத்்தயை (Backups) 
நிரவகித்்தல, அறிகயக ்தைாரித்்தல ்பான்்றயவ 

ஆகும்.

5.  தரவுத்தள அணுகல் மேோழிகள்: இயவ 

்தரவுத்்தளத்தில ்ேமிககபபட்ட ்தரவுகயள 

அணுகு்தல, ்ேரத்்தல, புதுபபித்்தல மறறும் 

நீககு்தல ்பான்்ற கட்டயளகயள எழுதுவ்தறகு 

பைன்படும் கமாழிகள ஆகும்.

தரவுத்தள கட்ட்ேப்பு11.5

 ஒரு அட்டவயணயில உளள க்தாடரபுயடை 

்தரவுகளின் முழு க்தாகுப்ப அட்டவயண  

எனபபடும். இது ்தரவுகயள வரியே மறறும் 

கெடுவரியேகயளக ககாணட ்காபபு (அ) 

அட்டவயண என்றும் அயழககபபடுகி்றது. 

அட்டவயணயின் ஒவகவாரு வரியேயும் பதிவு என 

அயழககபபடுகி்றது. இது ஒவகவாரு ்தரவுத்்தள 

பதிவிடு்தலுககுமான ்தரவின் க்தாகுதி ஆகும். 

ஒவகவாரு கெடுவரியேயும் புைம் என 

அயழககபபடுகி்றது. இது ஒவகவாரு ்தரவின் 

வயகயையும் குறிபபிட்ட குழுககளாக பிரிககி்றது.

எ.கா. stu.No., stu.Name, stu.Age, stu.class, stu.
sec.

 ஒரு அட்டவயண உ்றவுகள, வரியே 

எனவும் கெடுவரியே  எனவும் அயழககபபடுகி்றது.  

ஒரு அட்டவயண உ்றவுகள (relation) எனபபடும். 

ஒரு வரியே பதிவு (tuple)  எனபபடும். 
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ஒரு கெடுவரியே பணபுககூறு (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

பணபுககூறு / கெடுவரியே

Tuple / வரியே 

்தரவு்தள அயமபபு
படம் 11.2

 அட்டவயண / உ்றவுகள

தரவு ேோதிரி11.6

 ்தரவு மாதிரி, முழுயமைான கேைலபாட்டிறகுப பி்றகு ஒரு கமன்கபாருளில இருநது ்தரவு எவவாறு 

கப்றபபடுகி்றது என்பய்த விளககுகி்றது.

• இது சிககைான நிகழ் உைக ்தரவு ்ேகரிககும் சூழயை எளியமைாககுகி்றது.

• ்தரவு மாதிரியின் முககிை ்ொககம், இறுதி கமன்கபாருள, அ்தன் முழுயமைான உருவாககத்திறகுப 

பி்றகு எவவாறு இருககும் என்ப்தறகான ஒரு மாதிரியைத் ்தருகி்றது.

11.6.1  தரவு ேோதிரியின் வ்ககள்

 ்தரவு மாதிரியின் பல்வறு வயககள பின்வருமாறு

1. படிநியை ்தரவு்தள மாதிரி (Hierarchical Model)

2. உ்றவுநியை ்தரவு்தள மாதிரி (Relational Model)

3. வயைையமபபு ்தரவு்தள மாதிரி (Network Model)

4. ER ்தரவு்தள மாதிரி (Entity Relationship Model)

5. கபாருள்ொககு ்தரவு்தள மாதிரி (Object Model)

1.  படிநி்ல ேோதிரி

 இது IBM-ஆல ்தகவல ்மைாணயம அயமபபு Information Management System ்பாை 

உருவாககபபட்டது. இந்த மாதிரியில ்தரவு எளியமைான மரககியள அயமபபில குறிபபிடபபடுகி்றது. இது 

ஒன்றிலிருநது பை (one to many) உ்றவு நியையை குறிககி்றது. (Parent - child) அ்தாவது கபற்்றார 

– குழநய்த உ்றவுநியை. ஒரு குழநய்தககு ஒரு கபறக்றார இருபபர. ஆனால, ஒரு கபற்்றாருககு பை 

குழநய்தகள இருககைாம். இது முககிைமாக IBM ்தயையமக கணிபகபாறியில பைன்படுகி்றது.

12th Computer Science_TM Chapter 11.indd   195 22-12-2021   19:21:28



19612 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

படிநியை மாதிரி படம். 11.3

School

Course

Theory Lab

Resources

2.  உ்றவுநி்ல ேோதிரி

 உ்றவுநியை ்தரவு்தள மாதிரி மு்தன்மு்தலில E.F.Codd என்பவரால 1970-ல உருவாககபபட்டது. 

்தற்பாது உைகம் முழுவதும் ்தரவு்தள பைன்பாடுகளில இத்்தரவு்தள மாதிரி பரவைாக பைன்படுத்்தபபட்டு 

வருகி்றது.

 உ்றவுநியை ்தரவு்தள மாதிரியில ்தரவுகளின் அடிபபயட கட்டயமபபு அட்டவயணகள (உ்றவுகள) 
ஆகும். ஒரு குறிபபிட்ட வயகயை ோரந்த அயனத்து ்தகவலகளும் அவவட்டவயணயின் வரியேகளில 

்ேமிககபபடுகின்்றன. என்வ, அட்டவயணகயள உ்றவுநியை ்தரவு்தள மாதிரியில உ்றவுகள (Relation) 

என்கி்்றாம். ஒரு உ்றவுநியை ்தரவு்கால குறிபபிட்ட வரியேயிைான ்தரவுகயள ்தனித்்தன்யமயுடன் 

குறிககும் ஒரு பணபுககூறு 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 நியை ்தரவு்தள மாதிரி 
படம்  11.4

3.  வ்லய்ேப்பு ேோதிரி

 வயைையமபபு ்தரவுத்்தள மாதிரி படிநியை ்தரவுத்்தள மாதிரியின் விரிவாககபபட்ட அயமபபாகும். 

படிநியை மறறும் வயைையமபபு மாதிரிககும் இயட்ை உளள ்வறுபாடு.

• படிநியை மாதிரியில, ஒரு குழநய்த பதிவு ஒ்ர ஒரு கபற்்றார முயனைத்ய்த மட்டு்ம ககாணடிருககும்.
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• வயைையமபபு மாதிரியில ஒரு குழநய்தககு பை கபற்்றார முயனைஙகள இருககைாம். இது ்தரயவ 

பைவறறிலிருநது பைவறறிறகு (many to many) உ்றவு நியையை குறிபபிடுகி்றது

• வயைையமபபு மாதிரி எளியமைாகவும், வியரவாகவும் ்தரவுகயள அணுக பைன்படுகி்றது

்தரவு்தள மாதிரி 
படம் 11.5

School

Office Staff RoomLibrary

Student மூன்று கபற்்றார முயனைய்தயுயடை Student

ஒரு கபற்்றார முயனைத்ய்தயுயடை குழநய்த

School என்பது கபற்்றார முயனைத்ய்த குறிககும்

Library, Office மறறும் Staff room என்பன school- ன் குழநய்தகளாகும் (கபற்்றார முயனைம்)

Student என்பது library, office மறறும் staff room என்ப்தன் குழநய்த (ஒன்றிலிருநது பைவறறிறகான 

உ்றவுநியை)

4.  ER ்தரவு்தள ேோதிரி (Entity Relationship Model)

 இந்த ்தரவு மாதிரியில, கபாருயள உருபபடிைாகவும் அ்தன் பணபுகயள, பணபுக கூறுகளாகவும் 

பிரித்து உ்றவு நியை உருவாககபபடுகி்றது. 1976ல Chen கேன் என்பவரால உருவாககபபட்டது. இந்த மாதிரி 

்தரவுத்்தளத்திறகான கருத்து வடிவயமபயப உருவாகக பைன்படுகி்றது. ்தரவின் விளககபபடத்ய்த 

வடிவயமகக மிகவும் எளியமைாக உளளது. ER மாதிரியைக ககாணடு நிரைர அயமபயப எளியமைாக புரிநது 

ககாளள முடியும். கேவவகம் உருபபடிகயளக குறிககி்றது. எடுத்துககாட்டு Doctor, Patient நீளவட்டம் பணபுக 

கூறுகயளக குறிககி்றது. எடுத்துககாட்டாக D-id, D-Name, P-id, P-Name பணபுககூறுகள 

பணபிைலபுகயள விளககுகி்றது. ஒவகவாரு உருபபடியும் ்தரவுத்்தளத்தில ்ேமிககபபட்ட ்தரவின் முககிை 

பகுதிைாகி்றது. யடமணட் ER படங்களின் உ்றவுநியையைக குறிபபிடுகி்றது. எடுத்துககாட்டு Doctor, Patient 
யை பரி்ோ்தயன கேயகி்றார.

ER ்தரவு்தள மாதிரி
படம் 11.6

Doctor

D-id D-Name P-id P-Name

PatientDiagnosis
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5.  மபோருள்ந�ோககு தரவுதள ேோதிரி (Object Model)

 இந்த மாதிரிைானது ்தரயவ கபாருளகள, பணபுககூறுகள, வழிமுய்றகள, இனககுழு மற்றம் 

மரபுரிமம் ்பான்்ற வழிகளில ்ேமிககி்றது. இது மிகவும் சிககைான பைன்பாடுகளான  புவியிைல ்தகவல 

அயமபபு (GIS- Geographic Information System) அறிவிைல ்ோ்தயனகள (Scientific experiments) 
கபாறியிைல வடிவயமபபு (Engineering design) உறபத்தி (Manufacturing)  ் பான்்றவறய்றக யகைாளகி்றது. 

இது ்காபபு ்மைாணயம அயமபபில பைன்படுகி்றது. நிகழ்உைக கபாருளகள, பணபுககூறுகள, 

பணபிைலபுகயள குறிபபிடுகி்றது மறறும் க்தளிவான கூறுநியை (modular structure) அயமபயப 

வழங்குகி்றது. இதில ஏறகன்வ உளள குறிமுய்றயை எளி்தாகப பராமரிககவும், மாறறி அயமககவும் 

முடியும்.

Circle 
Radius

Shape
get_area()

get_perimeter()

Rectangle
Length
breath

கபாருள்ொககு ்தரவு்தள 
மாதிரி படம் 11.7

Triangle
Base

Height

 கபாருள்ொககு ்தரவு்தள மாதிரியின் எடுத்துககாட்டு Shape, Circle, Rectangle மறறும் Triangle 
ஆகிையவ இந்த மாதிரியில உளள கபாருளகளாகும்.

• Circle என்பது  radius என்்ற பணபுககூறய்றயும்,

•  Rectangle என்பது length மறறும் breath என்்ற பணபுககூறுகயளயும்,

• Triangle என்பது base மறறும் height என்்ற பணபுககூறுகயளயும் ககாணடுளளன.

• Circle, Rectangle மறறும் Triangle ஆகிை கபாருளகள Shape என்்ற கபாருளில இருநது 

்தருவிககபபட்டயவகளாகும்.

11.6.2  DBMS பயனரகளின் வ்ககள்

தரவுத்தள நிரவோகிகள் (DBA- Data Base Administrator)

 ்தரவுத்்தள நிரவாகி அலைது DBA என்பவர முழு ்தரவுத்்தள ் மைாணயம அயமபயபயும் நிரவகிபபவர 

ஆவார. இவர DBMS பாதுகாபபு, உரிமங்கயள நிரவகித்்தல, பைனர கணககுகள மறறும் அணுகலகயள 

நிரவகித்்தல ்பான்்றவறய்ற கவனித்துக ககாளகி்றார. 

பயன்போட்டு நிரலரகள் அல்லது மேன்மபோருள் உருவோககுபவரகள்

 இந்த பைனரகள DBMSன் பகுதிகயள உருவாககு்தல மறறும் வடிவயமத்்தல ் பான்்ற ் வயைகளில 

ஈடுபடுகி்றாரகள.
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இறுதி நி்லப்பயனர

 அயனத்து ெவீன பைன்பாடுகளிலும், வயை அலைது யக்பசி, பைனர ்தரவுகயளச் ்ேமிககி்றது . 

பைனர ்தரவுகள (User data) ்ேகரிககபபட்டு ்ேயவைகத்தில இைங்குகின்்ற DBMS அயமபபில 

்ேமிககபபடும் வயகயில பைன்பாடுகள நிரைாககபபட்டுளளன. இந்த பைனரகள ்தரயவ ்ேமித்்தல, திரும்ப 

கபறு்தல, புதுபபித்்தல மறறும் நீககு்தல ்பான்்ற பல்வறு கேைலகயள யகைாளகி்றாரகள.

தரவுத்தள வடிவ்ேப்போளரகள்:

 இவரகள ்தரவுத்்தளத்தில ் ேமிககபபடுகின்்ற ்தரவுகயள கணடறிநது ேரிைான கட்டயமபயப ் ்தரவு 

கேயது ்தரயவ குறிபபிடுவ்தறகும் ்ேமிபப்தறகுமான கபாறுபபாளரகள ஆவர

DBMSககும்  RDBMSககும் இ்டநயயோன நவறுபோடு 11.7

ஒப்பீட்டு அடிப்ப்ட DBMS RDBMS

விரிவாககம் Database Management System
்தரவு்தள ்மைாணயம அயமபபு

Relational DataBase 
Management System
உ்றவுநியை ்தரவு்தள 
்மைாணயம அயமபபு

்தரவு ்ேமிபபு ஊடுருவலின் மாதிரி அ்தாவது 
ஒன்்்றாகடான்று இயணககபபட்ட 
பதிவுகளின் ்தரவு

உ்றவுநியை மாதிரி 
(அட்டவயணயில) 
அட்டவயணயில வரியே மறறும் 
கெடுவரியே உளள ்தரவுகள.

மியகயமத் ்தரவு இடம் கபறறுளளது இடம் கப்றவிலயை

இைலபாககம் கேயை இைைாது இைலபாககத்ய்த 
பைன்படுத்துகி்றது.

்தரவு அணுகல அதிக ்ெரத்ய்த எடுத்துக 
ககாளகி்றது.

DBMS உடன் ஒபபிடும் ்பாது 
்வகமானது.

தி்றவு ்காலகள மறறும் 
குறியீடுகள

பைன்படுத்்தபபடவிலயை உ்றவுநியையை 
உருவாககுவ்தறகுப 
பைன்படுகி்றது.

பரிவரத்்தயன  
்மைாணயம

தி்றயமைற்றது, பியழகயளக 
ககாணடது பாதுகாபபற்றது.

தி்றயமைானது மறறும் 
பாதுகாபபானது.

பரவல ்தகவல்தளம் ஒத்துயழககாது ஒத்துயழககும்

எடுத்துககாட்டு Dbase, FoxPro. SQL server, Oracle, mysql, 
MariaDB, SQLite.

 ்தரவுத்்தள இைலபாககம் மு்தலில டாகடர எட்கர எப காட் ( Dr. Edgar F Codd) என்பவரால  RDBMS-
ன் உட்பகுதிைாக முன் கமாழிைபபட்டது, இது ்தரவு மியகயமயைக குய்றககி்றது மறறும் ்தரவு நியைபபாட்யட 

அதிகபபடுகி்றது. இந்த விதிக்ள E F Codd விதிகள எனபபடும்.
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உ்றவு நி்லகளின் வ்ககள்11.8

்தரவுத்்தளத்தில பைன்படும் உ்றவுநியைகளின் 

வயககள.

1. ஒன்றுடன் ஒன்று உ்றவுநியை (One-to-One 
Relationship)

2. ஒன்றுடன் பை உ்றவுநியை (One-to-Many 
Relationship)

3. பைவறறுடன் ஒன்று  உ்றவுநியை (Many-to-
One Relationship)

4. பைவறறுடன் பை உ்றவுநியை (Many-to-
Many Relationship)

1.  ஒன்றுடன் ஒன்று உ்றவுநி்ல

 இந்த உ்றவுநியையில, ஒரு கபாருள ்வறு 

ஒரு கபாருளுடன் மட்டு்ம க்தாடரபு 

ககாணடிருககும். ஒரு அட்டவயணயின் ஒரு பதிவு 

மறக்றாரு அட்டவயணயின் ஒரு பதிவுடன் மட்டு்ம 

இயணககபபட்டிருககும். எடுத்துககாட்டு ஒரு 

மாணவனுககு ஒரு ்்தரகவண மட்டு்ம இருகக 

முடியும்.

ஒன்றுடன் ஒன்று உ்றவுநியை

படம் 11.8

Student Exam No

Jayapandiyan

Tamilselvi

Sarojini

1001

1002

1003

2.  ஒன்றுடன் பல உ்றவுநி்ல 

 இந்த உ்றவுநியையில ஒரு கபாருள ்வறு 

பை கபாருளகளுடன் க்தாடரபு ககாணடிருககும். 

அட்டவயண A-வின் ஒரு பதிவு அட்டவயண B 
யின் பை பதிவுகளுடன் க்தாடரபு 

ககாணடிருககைாம். ஆனால அட்டவயண Bயின் 

ஒரு பதிவு  அட்டவயண A-வின் ஒரு பதிவுடன் 

மட்டு்ம க்தாடரபு ககாணடிருகக முடியும்.  

எடுத்துககாட்டு: ஒரு துய்ற பை ஊழிைரகயளக 

ககாணடுளளது.

ஒன்றுடன் பை 

உ்றவுநியை படம் 11.9

Department

Staff

Computer

Tamil

Maths

Gajalakshmi

Bindhu

Radha

Ramesh

Malaiarasu

3. பலவறறுடன் ஒன்று  உ்றவுநி்ல

 இந்த உ்றவுநியையில பை கபாருளகள 

்வறு ஒ்ரகைாரு கபாருளகளுடன் மட்டு்ம 

க்தாடரபு ககாணடிருககும்.

எடுத்துககாட்டு: ஒரு துய்றயில ்வயை கேயயும் 

ஊழிைரகளின் எணணிகயகயில, ஊழிைரகள 

அட்டவயணயின் பை பதிவுகள துய்ற 

அட்டவயணயின் ஒரு பதிவுடன் மட்டு்ம க்தாடரபு 

படுத்்தபபட்டிருககும்.
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பைவறறுடன் ஒன்று  

உ்றவுநியை படம் 11.10

Staff Department

Computer

Maths

Suganya

Bala

Valarmathi

4.  பலவறறுடன் பல உ்றவுநி்ல

 இந்த உ்றவுநியையில ஒரு அட்டவயணயில 

உளள பை பதிவுகள மறக்றாரு அட்டவயணயில 

உளள பை பதிவுகளுடன் க்தாடரபு ககாணடிருககும்.    

எடுத்துககோட்டு .1. நுகரநவோர ேறறும் வி்ல 
மபோருள்
 நுகர்வார பை வியைபகபாருளகயள 

வாங்குகி்றார மறறும் வியைபகபாருளகள பை 

நுகர்வாரால வாங்கபபடைாம். 

எடுத்துககோட்டு  2  ேோணவரகள் ேறறும் 
போடப்பிரிவுகள்
 ஒரு மாணவன் பை பிரிவுகளில பதிைைாம் 

மறறும் ஒரு பாடபபிரிவு பை மாணவரகயளக 

க க ா ண டி ரு க க ை ா ம் . 

எடுத்துககோட்டு 3: புத்தகஙகள் ேறறும் 
ேோணவன்.
 நூைகத்தில உளள பை புத்்தகங்கள பை 

மாணவரகளுககு வழங்கபபடும்.

பைவறறுடன் பை 

உ்றவுநியை படம் 11.11

Book Student

C++ Kalaivani

Manjula

Sridevi

SQL

python

 உ்றவுநியை மாதிரி, 
எட்கரஃபிராங்க காட் ( Edgar 
Frank  Codd) (உ்றவுநியை 
மாதிரியின் ்தநய்த) என்பவரால 
கணடுபிடிககபபட்டது. இது 
்தரவின் கபாது மாதிரி ஆக உளளது. இது 
கிரிஸ்டட் மறறும் ஹக டாரகவன் மறறும் 
பைரால ்மம்படுத்்தபபட்டது.

உஙகளுககுத் மதரியுேோ

DBMS- ல் உ்றவுநி்ல 
இயறகணிதம்

11.9

உ்றவுநி்ல இயறகணிதம் என்்றோல் என்ன?

 உ்றவுநியை  இைறகணி்தம் மு்தலில எட்கர 

எப காட் என்பவரால  IBMல உருவாககபபட்டது. 

இது உ்றவுநியை ்தரவுத்்தளங்களில ் ேமிககபபட்ட 

்தரயவ மாதிரிைாககம் கேயைவும் அதில 

வினவலகயள வயரைறுககவும் பைன்படுகி்றது. 

உ்றவுநியை இைறகணி்தம், கேைலமுய்ற 

வினவலகமாழி என அயழககபபடுகி்றது. இது 

SQLயைப பைன்படுத்தி ்தரவுத்்தள 

அட்டவயணகளில வினவலகயளக ககாடுககவும் 

பைன்படுகி்றது.

 உ்றவுநியை இைறகணி்தச் கேைறபாடுகள 

வியடயைப கபறுவ்தறகாக ஒரு உ்றவுநியையில 

(அட்டவயண) ்தறசுழறசி முய்றயில 

கேயைபபடுகின்்றன. இந்த கேைறபாடுகளின் வியட 

ஒன்று அலைது அ்தறகு ்மறபட்ட உளளீடு 

உ்றவுகளால ஏறபடுத்்தபபட்ட ஒரு புதிை  உ்றவாகும்.

 உ்றவுநியை இைறகணி்தம் பல்வறு 

க்தாகுதிகளாகப பிரிககபபட்டுளளது.

ஒரும உ்றவுநியைச் கேைறபாடுகள

SELECT ( symbol : σ)

PROJECT ( symbol : ∏)

 Set ்்தற்றத்தில இருநது உ்றவுநியை 

இைறகணி்த கேைறபாடுகள

• ஒட்டு்தல (∪)

12th Computer Science_TM Chapter 11.indd   201 22-12-2021   19:21:29



20212 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

• கவட்டு்தல (∩)

• ்வறுபாடு (−)

• காரடீசிைன் கபருககல  (X)

SELECT (symbol : σ)

 கபாதுவடிவம் σc ( R ): என்பது உ்றவுநியை மறறும் அ்தனுயடை பணபுககூறுகளின் நிபந்தயன  C 

 இந்த  select  கேைறபாடு ஒரு நிபந்தயனயின் அடிபபயடயில துயணத் க்தாகுதியை  tuples களுடன் 

்்தரநக்தடுகக உ்தவுகி்றது. நிபந்தயனகயள திருபதிபடுத்்தா்த tuples கயள 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

அட்டவயண  11.1

σcourse = “Big Data” (STUDENT )

Studno Name Course Year

cs1 Kannan Big Data II

cs3 Lenin Big Data I

PROJECT (symbol : Π)

 இந்த PROJECT கேைறபாடு குறிபபிடபபட்டுளள உளளீடு க்தாடரபுகளின் பணபுககூறுகயள 

நீககுகி்றது. இந்த கேைறபாடு கிடகயக துயணத் க்தாகுதியின் ஒபபீடுகயள வயரைறுககி்றது.

எடுத்துககாட்டு 1  அட்டவயண 11.1ஐ பைன்படுத்தி

Πcourse (STUDENT)

Result

Course

Big Data

R language

Python Programming
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 வியடயில ெகல வரியேகள நீககபபட்டுளளன.
குறிப்பு

எடுத்துககோட்டு  2  ( அட்டவ்ண 11.1 )

Πstudno, course (STUDENT)

வியட

Studno Course

cs1 Big Data

cs2 R language

cs3 Big Data

cs4 Python Programming

ஒட்டுதல் (Symbol :∪)

 இது  A அலைது  B அட்டவயணயில உளள அயனத்து tuples-கயளயும் உளளடககிைது. இது 

ெகலகயளயும் நீககுகி்றது. க்தாகுதி A ஒட்டு்தல க்தாகுதி B என்பது  A ∪ B

எடுத்துககோட்டு 3 ( அட்டவ்ண  11.1ஐ பயன்படுத்தி )

பின்வரும் அட்டவயணயை ்ொககுக.

Table A Table B

Studno Name Studno Name

cs1 Kannan cs1 Kannan

cs3 Lenin cs2 GowriShankarn

cs4 Padmaja cs3 Lenin

அட்டவயண 11.2

வியட

Table A ∪ B

Studno Name

cs1 Kannan

cs2 GowriShankar

cs3 Lenin

cs4 Padmaja

நவறுபோடு  ( Symbol : - )
 இது A மறறும் B அட்டவயணகயள ஒபபிட்டு A அட்டவயணயில உளள ்வறுபட்ட tuples கயள 

மட்டும் ்தருகி்றது. B அட்டவயணயைத் ்தவிரககி்றது. A பணபுககூறின் கபைர B பணபுககூறின் கபை்ராடு 

கபாருந்த ்வணடும்.
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எடுத்துககாட்டு 4 (அட்டவயண  11.2 ஐ பைன்படுத்தி)

வியட

Table A − B

cs4 Padmaja

மவட்டு (symbol : ∩)   A ∩ B

 இது A மறறும் B அட்டவயணகளில கபாதுவாக உளள அயனத்து tuplesகயளயும் உளளடககிைது.

எடுத்துககாட்டு 5 (அட்டவயண 11.2ஐ பைன்படுத்தி)

A ∩ B

cs1 Kannan

cs3 Lenin

கோரடீசியன் மபருககல்  (Symbol : X )

 இரணடு க்தாடரபுகயள ்ேரகக குறுககுப கபருககல வழிவகுககி்றது. இ்தன் வியட இரணடு 

க்தாடரபுகளின் இயணபயபக ககாணடுளளது.

 A x B என்பது A times B, இங்கு A க்தாடரபுகள மறறும் B க்தாடரபுகள  என்பன ்வறுபட்ட 

பணபுககூறுகளாகும். இந்த வயக கேைறபாடுகள இரணடு க்தாடரபுகளிலிருநது கெடுகயககயள ஒன்று 

்ேரகக பைன்படுகி்றது.
Table A

Table A = 3
Table B = 2
Table A x B = 3 x 2 = 6

காரடீசிைன் கபருககல படம் 
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 course subject

cs1 Kannan cs28 Big Data 

cs2 Gowri Shankar cs62 R language

cs4 Padmaja cs25 python programming

அட்டவயண 11.3
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கோரடீசியன் மபருககல் : 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 என்பது பதிவுகயள ககாணடிருககும் கணிபகபாறி்தழுவிை ஒரு அயமபபாகும்.

• ்தரவு என்பது கேைலபடுத்்தபபடா்த ்தரவுகளாகும். இது எந்த ஒரு எழுத்து, உயர, வாரத்ய்த 
அலைது எணணாக்வா இருககைாம்.

• ்தகவல என்பது கேைறபடுத்்தபபட்ட, ஒருங்கியணககபபட்ட வடிவூட்டபபட்ட ்தரவுகளாகும். 

• mysql, oracle, sql server, ibm db2  ஆகிையவ RDBMSககான எடுத்துககாட்டுகளாகும்.  
• ்தரவுத்்தளத்தில உளள ்தரவின் ெக்ை மியகயம எனபபடும்.

• ்தரவு நியைத்்தன்யம என்பது ்தரவுத்்தளத்தில அயனத்து இடங்களிலும் ஒத்்த மதிபபுயடை 
்தரவுகளாகும்.

• ்தரவு நியைபபாடு என்பது அனுமதிைற்ற பைனரகளிடம் இருநது பாதுகாபபு வழங்குகி்றது.

• அட்டவயண என்பது ஒரு க்தாடரபு (relation) எனபபடும்.

• ஒரு வரியே என்பது tuple என்று அயழககபபடுகி்றது. 
• ஒரு கெடுவரியே என்பது பணபுககூறு எனபபடும்.

• படிநியை, உ்றவுநியை, வயைையமபபு, ER மறறும் கபாருள மாதிரி ்பான்்றயவ ்தரவு 
மாதிரியின் வயககள ஆகும்.

• படிநியை மாதிரி ஒன்று ஒன்று உ்றவுநியையைக ககாணட மரககியள ்பான்்ற கட்டயமபபு  
உயடைது. இது கபற்்றார குழநய்த உ்றவுநியை எனவும் அயழககபபடுகி்றது. 

• உ்றவுநியை மாதிரி இது ்தரயவ க்தாடரபுகள அலைது அட்டவயணகளாக குறிபபிடுகி்றது.

• வயைையமபபு மாதிரி- இது படிநியை மாதிரி ்பான்்ற்தாகும். ஆனால இது ஒன்றுககு 
்மறபட்ட கபற்்றாயர ககாணடிருகக அனுமதிககி்றது.

• ER- கபாருளகள, பணபுககூறுகள மறறும் க்தாடரபுகயளக ககாணட உைரநியை ்தரவு 
மாதிரி ஆகும்.

• கபாருள மாதிரி- ்தரயவ கபாருளகள, இனககுழுககள மறறும் மரபுரிம மாகச் ்ேமிககி்றது. 

• இைலபாககம்- ்தரவு மியகயமக குய்றககி்றது மறறும் ்தரவு நியைபபாட்யட அதிகரிககி்றது. 

நி்னவில் மகோள்க
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• பல்வறு வயகைான உ்றவுநியைகள

• ஒன்று ஒன்று – ஒரு மாணவனுககு ஒரு ்்தரகவண மட்டு்ம இருகக முடியும்.

• ஒன்று பை- ஒரு துய்றயில பை ஊழிைரகள இருககைாம்.

• பை ஒன்று- பை ஊழிைரகள ஒ்ர துய்றயில பணி கேயைைாம். 

• பை பை – நூைகத்தில பை புத்்தகங்கள பை மாணவரகளுககு வழங்கமுடியும். 

• ்தரவுத்்தள இைலபாககம் Dr.Edgar F Codd  என்பவரால முன்கமாழிைபபட்டது.

• உ்றவுநியை இைறகணி்தம் கேைலமுய்ற வினவல கமாழி என அயழககபபடுகி்றது. இது 
SQLயைப பைன்படுத்தி ்தரவுத்்தள அட்டவயணகளில வினவலகயளக ககாடுககவும் 
பைன்படுகி்றது.

நி்னவில் மகோள்க

ேதிப்பீடு

பகுதி-அ  

ெரியோன வி்ட்ய நதர்நமதடுத்து எழுதுக (1 ேதிப்மபண)

1. DBMS-ன் விரிவாககம்?

(அ) DataBase Management Symbol (ஆ) Database Managing System

(இ) DataBase Management System (ஈ) DataBasic Management System 

2  ஒரு அட்டவயண என்பது   

(அ) வரியே (tuple) (ஆ) பணபுககூறுகள (attribute)

(இ) உ்றவுகள (relation) (ஈ) அயமபபு (entity)

3  எந்த ்தரவுத்்தள மாதிரி கபற்்றார குழநய்த உ்றவுநியையை குறிபபிடுகி்றது?

(அ) உ்றவுநியை (ஆ) வயைையமபபு

(இ) படிநியை   (ஈ) கபாருள

4  உ்றவுநியை ்தரவுத்்தள மாதிரி மு்தலில ைாரால முன்கமாழிைபபட்டது?

(அ) E F Codd (ஆ) E E Codd

(இ) E F Cadd (ஈ) E F Codder

5  படிநியை மாதிரி எந்த வயக உ்றவுநியையை குறிபபிடுகி்றது?

(அ) ஒன்று ஒன்று   (ஆ) ஒன்று பை  

(இ) பை ஒன்று  (ஈ) பை பை

6. உ்றவுநியை ்தரவுத்்தளத்தின் ்தநய்த என்று அயழககபபடுபவர ைார?

(அ) Chris Date (ஆ) Hugh Darween

(இ) Edgar Frank Codd (ஈ) Edgar Frank Cadd
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7. பின்வருவனவறறுள எது RDBMS?

(அ) Dbase b) Foxpro 

(இ) Mongo DB (ஈ) SQLite

8  SELECT கூறறுககு பைன்படும் சின்னம் எது?

(அ)  σ (ஆ)  Π (இ)  X (ஈ)  Ω

9  ஒரு tuple என்பது

(அ) table (ஆ) row

(இ) attribute (ஈ) field

10. ER மாதிரியை உருவாககிைவர ைார?

(அ) Chen (ஆ) EF Codd

(இ) Chend (ஈ) Chand

பகுதி-ஆ

அ்னத்து வினோககளுககும் வி்டயளி (2 ேதிப்மபண)

11. ்தரவுத்்தள ்மைாணயம அயமபபிறகு சிை எடுத்துககாட்டுகயளக குறிபபிடுக.

12. RDBMS-ன் சிை எடுத்துககாட்டுகயளப பட்டிைலிடுக.

13. ்தரவு நியைத் ்தன்யம என்்றால என்ன?

14. படிநியை மறறும் வயைையமபபு ்தரவு மாதிரிககும் இயட்ை உளள ்வறுபாடு என்ன?

15.  இைலபாககம் என்்றால என்ன?
பகுதி-இ

அ்னத்து வினோககளுககும் வி்டயளி (3 ேதிப்மபண)

16. Select மறறும் Project கேைறபாடுகளின் ்வறுபாடுகள ைாயவ?

17. DBAவின் பணி என்ன?

18. காரடீசிைன் கபருககயை கபாறுத்்தமான எடுத்துககாட்டுடன் விளககுக. 

19. கபாருள மாதிரியை எடுத்துககாட்டுடன் விளககுக.

20. RDBMS-ன் பல்வறு வயகைான பைனரகயளப பறறி குறிபபு வயரக.
பகுதி ஈ

அ்னத்து வினோககளுககும் வி்டயளி (5 ேதிப்மபண)

21. ்தரவு மாதிரியின் பல்வறு வயககயள விளககுக.

22. உ்றவுநியையின் வயககயள விவரி.

23. DBMS மறறும் RDBMS ்வறுபடுத்துக.

24. ஒட்டு்தல, கவட்டு்தல, ்வறுபாடு மறறும் காரடீசிைன் கபருககல ்பான்்றவறய்ற கபாருத்்தமான 

எடுத்துககாட்டுடன் விளககுக.

25. DBMS ன் பணபிைலபுகயள விளககுக
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

 இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் மாணவர் அறிநது ககாளவது:

• SQL வினவல் கமாழியின் கெைலாக்க தி்றன்.

• SQL-ன் கூறுகள.

• புலஙகள மறறும் பதிவுகயை குறிப்பிட்டு ஒரு அட்டவயணயை உருவாக்கு்தல்.

• ஒரு அட்டவயணயில் பதிவுகயை செர்்த்தல், சமம்படு்தது்தல் (புதுப்பி்த்தல்) மறறும் நீக்கு்தல் சபான்்ற 

பல்சவறு யகைாளு்தயல கெைறபடு்தது்தல்.

• பல்சவறு நிபந்தயனகயையும் அவறய்ற அட்டவயணகளில் பைன்படு்ததும் வழிமுய்றகயையும் 

க்தரிநது ககாளளு்தல்.

• பல்சவறு உட்பிரிவுகயைப் பைன்படு்ததுவ்தன் மூலம் அட்டவயணயில் வினவல்கயை உருவாக்கு்தல்.

• ஏறகனசவ உளை அட்டவயணயின் கட்டயமப்யப மாறறிையமக்க.

• ஒரு அட்டவயண மறறும் பதிவுகயை நீக்குவ்தறகான கட்டயைகயையும், கெைல்படு்த்தப்பட்ட 

கட்டயைகயை திரும்ப கபறும் கட்டயைகள பறறி அறிநது  ககாளளு்தல்.

SQL அறிமுகம்12.1

 வினவல் அயமப்பு கமாழி (Structured Query Language) என்பது  ்தரவு   ்தைஙகயை 

அணுகு்தலுக்கும், யகைாளு்தலுக்கும்  பைன்படு்த்தப்படும் ஒரு வினவல் கமாழிைாகும். SQL  பைனருக்கு 

்தரவு்தைஙகயை உருவாக்கு்தல், திரும்ப எடு்த்தல், மாறறி அயம்த்தல் மறறும் ்தகவல்கயை பரிமாற்றம் 

கெய்தல் சபான்்ற கெைறபாடுகயை கெைறபடு்த்த அனுமதிக்கின்்றது. உ்றவுநியல ்தரவு்தை சமலாணயம 

அயமப்பில் (Relational DataBase Management System) உளை ்தரவுகயை நிர்வகிப்ப்தறகும், 

அணுகுவ்தறகும் வடிவயமக்கப்பட்ட ஒரு கமாழிைாகும்.

 SQL பல பதிப்புகள ககாணடது. SQL-ன் அெல் பதிப்பு  IBMன் ஆயவு யமை்ததில் உருவாக்கப்பட்டது. 

சமலும், இது  1970 க்தாடக்க்ததில் Sequel என்று அயைக்கப்பட்டது. பின்னர்,  SQL என மாற்றப்பட்டது. 
American National Standard Institute (அகமரிக்க ச்தசிை ்தரநியல நிறுவனம்) நிறுவன்த்தால் 1986-ல் 

கவளியிடப்பட்ட  SQL ்தரநியல, 1992ல் புதுப்பிக்கப்பட்டு,  SQLன் அணயம பதிப்பு 2008 ல் கவளியிடப்பட்டு, 
SQL 2008 என கபைரிடப்பட்டுளைது.

IV போடம் 12

வினவல் அமைப்பு மைோழி (SQL)
அலகு
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SQL ன் ்தறசபாய்தை அணயமகால பதிப்பு, 2008 ஆம் ஆணடு கவளியிடப்பட்டுளைது.

குறிப்பு

உ்றவுநிமல தரவுதள நைலோணமை அமைப்பில் SQL -ன் பஙகு12.2

 RDBMS என்ப்தன் விரிவாக்கம் Relational DataBase Management System என்ப்தாகும். Oracle, 
MySQL, MS SQL Server, IBM DB2 மறறும் யமக்சரா ொப்ட் Access சபான்்றயவ உ்றவுநியல ்தரவு்தை 

சமலாணயம அயமப்ப்தறகான RDBMS கமன்கபாருள க்தாகுப்புகைாகும். அ்த்தயகை ்தரவு்த்தைஙகளுடன் 

க்தாடர்புக் ககாணடு ்தரவுகயை யகைாை SQL கமாழி பைன்படுகின்்றது.

  கபாதுவாக, தரவுததளம் என்பது க்தாடர்புயடை ்தரவுகயை ககாணட அட்டவயணயின்  க்தாகுப்யபக் 

ககாணட ஒரு கைஞ்சிைம் எனப்படும். பி்ற பைன்பாடுகள பைன்படு்ததும் வயகயில் இவறய்ற வினவல்கள 

ககாணடு கெைறபடு்ததி ககாளைலாம். ்தரவு்த்தை சமலாணயம அயமப்பு ்தரவு்தை்தய்த உருவாக்கு்தல், 

நிர்வகிக்கும் தி்றன் மறறும் ்தரவு்த்தை பணி்த்தை்ததியன பைன்படு்ததும் தி்றன் சபான்்றவறய்ற 

ஆ்தரிக்கி்றது. RDBMS என்பது க்தாடர்புயடை ்தரவு கூறுகயை இயணக்கும் வரியெ அடிப்பயடயிலான 

அட்டவயண வடிவயமப்யபக் ககாணட ஒரு வயக ்தரவு்த்தை சமலாணயம அயமப்பாகும். சமலும்,  Create, 
Read, Update மறறும் Delete கெைறபாடுகயை ஒட்டுகமா்த்தமாக CRUD எனப்படும்.

 RDBMS-ல்  உளை ்தரவுகள, ்தரவு்த்தை கபாருட்கைாக அடடவமைகளில் (Tables) செமிக்கப்படும். 

ஒரு அட்டவயண என்பது க்தாடர்புயடை ்தரவுப் பதிவுகளின் க்தாகுப்பாகும், அட்டவயண வரியெகள மறறும் 

கெடுவரியெகயை ககாணடிருக்கும்.

 ஒரு அட்டவயணயின் கெடுவரியெ புலம் (field) என்று குறிப்பிடப்படுகி்றது, இது ஒவகவாரு பதிவின் 

ச்தயவைான ்தகவல்கயை பராமரிக்கும் வயகயில் வடிவயமக்கப்பட்டுளைது. ஒரு அட்டவயணயின் 

கெடுவரியெயை ஒரு குறிப்பிட்ட புல்ததின் க்தாடர்புயடை அயன்தது ்தகவல்கயையும் ககாணடிருக்கும். ஒரு 

மாணவர் அட்டவயணயில் புலஙகள AdmNo, studName, studAge, studclass, place ஆகிை புலஙகயைக்  

ககாணடிருக்கலாம்.

 ஒரு அட்டவயணயில் உளை க்தாடர்புயடை புலஙகள அல்லது கெடுவரியெகளின் க்தாகுப்யபக் 

ககாணட ஒரு வரியெ, பதிவு (Record) எனப்படும். ஒரு பதிவு என்பது மாணவர் அட்டவயணயில் உளை ஒரு 

குறிப்பிட்ட மாணவரின் விவரஙகயை ககாணடிருக்கும் ஒரு வரியெைாகும்.

SQL-ன் மெயலோகக தி்றன்கள்12.3

 SQLன் பல்நவறு மெயலோகக தி்றன்கள் :

1. தரவு வமரயம்ற மைோழி (DDL-Data Definiton Language)  : SQL DDL-அட்டவயணகயை 

(Relational) உ்றவுநியல திட்டஙகயை (கட்டயமப்பு) வயரைறு்த்தல், நீக்கு்தல், மாறறிையம்த்தல் 

மறறும் குறிப்புகயை உருவாக்க்ததிறகு ச்தயவைான கட்டயைகயை வைஙகும் ஒரு வயரைய்ற 

கமாழிைாகும்.

2. தரமவ மகயோளுதல் மைோழி  (DML-Data Manipulation Language)  : SQL DML ்தரவு்த்தைஙகளில் 

வரியெகயை (tuples)-ஐ செர்க்கவும், நீக்கவும், மாற்றவும் கட்டயைகயை உளைடக்கிைது.

3. உடமபோதிககப்படட தரவுக மகயோளுதல் மைோழி (EDML-Embedded Data Manipulation  
Language) : SQLன் உட்கபாதிந்த வடிவம், உைர்நியல நிரலாக்க கமாழிகளில் பைன்படு்த்தப்படுகி்றது.
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4. View வமரயம்ற : SQL அட்டவயணயை பார்யவயிடுவ்தறகான View கட்டயைகயைக் 

க க ா ண டு ள ை து .  

5. அஙகீகோரம் : SQL  உ்றவுநியலக்கான அணுகல் உரியமகளுக்கான கட்டயைகயையும், 

அட்டவயணகயை பார்யவயிடு்தலுக்கான கட்டயைகயையும் ககாணடுளைது.

6. ஒருமைப்போடு : SQL நிபந்தயனயை பைன்படு்ததி ஒருயமப்பாட்யட ெரிபார்்த்தலுக்கு படிவஙகயை 

வைஙகுகி்றது.

7. பரிவரததமன கடடுப்போடு  : சகாப்பு பரிமாற்றஙகளுக்கான கட்டயைகள மறறும் பரிவர்்த்தயன 

கெைலாக்க்ததின் கட்டுப்பாட்யடயும் SQL ககாணடுளைது.

  SQL(Structured Query Language)-வினவல் அயமப்பு கமாழி 

்தரவு்த்தைஙகயை அணுகு்தலுக்கான கமாழி எனில், MySQL 
என்பது SQL Server, Oracle, Informix, Postgres, etc. சபான்று ஒரு ்தரவு்த்தை சமலாணயம 

அயமப்பாகும். MySQL ஒரு உ்றவுநியல ்தரவு்த்தை சமலாணயம அயமப்பு (RDBMS).

உஙகளுககுத மதரியுைோ

MYSQL- நிறுவுதல் இமைப்பு 1-ல் கோணக

ஒரு தரவுததளதமத உருவோககுதல்12.4

1. ஒரு ்தரவு்த்தை்தய்த உருவாக்க, பின்வரும் கட்டயையை தூணடுகுறியில் உளளிடவும்:

 CREATE  DATABASE database_name;

 ்தரவு்த்தை்ததின் கபைர்

 (எடு்ததுக்காட்டாக) அட்டவயணகயை செமி்தது யவக்க ஒரு ்தரவு்த்தை்தய்த உருவாக்க:

 CREATE  DATABASE stud;

2. ்தரவு்த்தை்ததுடன் கெைலாற்ற, பின்வரும் கட்டயையை உளளிடவும்.

 USE DATABASE;

 எடு்ததுக்காட்டாக, உருவாக்கப்பட்ட stud என்்ற ்தரவு்த்தை்தய்த பைன்படு்த்த 

ககாடுக்க சவணடிை கட்டயை

 USE  stud;

 WAMP என்ப்தன் விரிவாக்கம்  “Windows, Apache, MySQL 
மறறும் PHP”. WAMP  எனப்படும் கொல்லானது விணசடாஸ், 

அப்பாச்சி, MySQL, PHP என்்ற கொறகளின் மு்தல் எழு்ததுக்கயை எடு்தது உருவாக்கப்பட்ட சுருக்கப் 

கபைர் ஆகும். இயணை வைர்ச்சிக்கும், உட்பு்ற சொ்தயனக்கும் இது பைன்படு்த்தப்படுகி்றது. 
இயணை்தை செரயல செயவகளுக்கு பைன்படு்ததிக் ககாளைலாம்.

உஙகளுககுத மதரியுைோ

SQL-ன் கூறுகள்12.5

SQL- கடடமளகள் ஐந்து மபோதுப்பிரிவுகளோக பிரிககப்படடுள்ளது:
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DML - தரவு மகயோளுதல் மைோழி

DDL - தரவு வமரயம்ற மைோழி

DCL - தரவு கடடுப்போடடு மைோழி

TCL - பரிவரததமன கடடுப்போடடு மைோழி

DQL - தரவு வினவல் மைோழி

12.5.1  தரவு வமரயம்ற மைோழி

 தரவு வமரயம்ற மைோழி (DDL) ்தரவு்த்தை அயமப்பு அல்லது திட்ட வடிவயமப்பியன 

வயரைறுக்கும் SQL கூறறுகயை ககாணடிருக்கும். இது ்தரவு்த்தை திட்ட வடிவயமப்பின் விைக்கஙகளுடன் 

கெைல்படுகி்றது. சமலும், ்தரவு்த்தைஙகளில் உளை ்தரவு்த்தை உறுப்புகளில் கட்டயமப்யப 

உருவாக்குவ்தறகும், மாறறிையமப்ப்தறகும் பைன்படுகி்றது.

 DDL ்தரவு்த்தை அயமப்பு செமிப்பு வடிவயமப்யபயும், அணுகல் முய்றகயையும் குறிப்பிடப் பைன்படும் 

வயரைய்றகயை வைஙகுகி்றது.

ஒரு DDL கீழககோணும் மெயல்போடுகமள மெயல்படுததுகி்றது :

1. ்தரவு உருப்படி, பிரிவு, பதிவு மறறும் ்தரவு்த்தை சகாப்பு சபான்்ற ்தரவு பிரிவு வயககயை அயடைாைம் 

காண சவணடும்.

2. ஒவகவாரு ்தரவு உருப்படி, பதிவு, சகாப்பு மறறும் ்தரவு்த்தை வயககளுக்கு ஒரு ்தனி்த்தன்யமைான 

கபையர ககாடுக்கி்றது.

3. இது ெரிைான ்தரவு வயகயை குறிப்பிட சவணடும்.

4. இது ்தரவு உருப்படியின் அையவ வயரைறுக்க சவணடும்.

5. ஒரு ்தரவு உருப்படி பைன்படு்த்தக்கூடிை மதிப்புகளின் வரம்யப இது வயரைறுக்கலாம். 

6. அஙகீகரிக்கப்படா்த ்தரவு பதிவுகயை ்தடுப்ப்தறகான ்தனியுரியமயை குறிப்பிடலாம்.

தரவு வமரயம்ற மைோழியின் கீழவரும் SQL கடடமளகள் பின்வருைோறு:

CREATE ்தரவு்த்தை்ததில் அட்டவயணகயை உருவாக்க

ALTER ்தரவு்த்தை்ததின் வடிவயமப்யப மாறறிையமக்க

DROP ்தரவு்த்தை்ததில் உளை அட்டவயணகயை நீக்க

TRUNCATE
ஒரு அட்டவயணயில் உளை அயன்தது பதிவுகயையும் அழிக்கும். சமலும், 
அவறறுக்ககன ஒதுக்கப்பட்ட இட்தய்தயும் விடுவிக்கும்.
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12.5.2  தரவு மகயோளுதல் மைோழி
 ்தரவு யகைாளு்தல் கமாழி (DML) என்பது ஒரு ்தரவு்த்தை்ததில் உளை ்தரவுகயை செர்்த்தல், 

அழி்த்தல் மறறும் மாறறிையமப்ப்தறகாக பைன்படும் ஒரு கணிப்கபாறி நிரலாக்கு கமாழிைாகும். SQL-ல் 

்தரவு யகைாளு்தல் கமாழி ்தரவு்த்தை அட்டவயணயில் செமி்தது யவக்கப்பட்டுளை ்தரவுகயை மாறறிையமக்க 

பைன்படும் SQL ்தரவு மாறறு கூறறுகயை ககாணடிருக்கும்.

  ்தரவு்த்தை திட்ட வடிவயமப்பின்படி, ்தரவு்த்தைம் உருவாக்கிை பின்னர், DML ல் குறிப்பிட்டுளை 

கெைல்முய்றகளின் க்தாகுப்யப பைன்படு்ததி ்தரவுகயை யகைாைலாம்.

தரவுகமள மகயோளுதல் என்பது,
• ்தரவு்த்தை்ததில் புதிை ்தகவயல செர்்த்தல்

• ்தரவு்த்தை்ததில் செமி்தது யவக்கப்பட்டுளை ்தகவல்கயை திரும்ப கபறு்தல்.

• ்தரவு்த்தை்ததிலிருநது சவணடா்த ்தகவல்கயை நீக்கு்தல். 

• ்தரவு்த்தை்ததில் செமி்தது யவக்கப்பட்டுளை ்தரவுகயை மாறறி அயம்த்தல்.

DML (தரவு மகயோளுதல் மைோழி) அடிப்பமடயில் இரணடு வமகப்படும்:

மெயல்மும்றயுடனோன DML – ச்தயவப்படும் ்தரயவயும், அ்தயன கபறும் வழிமுய்றயும் பைனரால் 

குறிப்பிடப்பட சவணடும்.

மெயல்மும்ற அல்லோத DML - பைனர் ச்தயவப்படும் ்தரயவ மட்டும் குறிப்பிட்டால் சபாதுமானது 

அ்தயன கப்ற ச்தயவைான வழி முய்றயை குறிப்பிட்த ச்தயவயில்யல.

SQL-லில் உள்ள தரவு மகயோளுதல் மைோழியின் கடடமளகள்:

INSERT ஒரு அட்டவயணயில் ்தரவுகயை நுயை்த்தல்.

UPDATE அட்டவயணயில் ஏறகனசவ உளை ்தரவுகயை புதுப்பி்த்தல்.

DELETE
அட்டவயணயில் உளை அயன்தது பதிவுகயையும் நீக்கும். ஆனால் அவறறிறகு 
ஒதுக்கப்பட்ட நியனவக பகுதியை விடுவிக்காது.

12.5.3  தரவு கடடுப்போடடு மைோழி

 ஒரு ்தரவு கட்டுப்பாடு கமாழி என்பது ்தரவு்த்தை்ததில் செமி்தது யவக்கப்பட்டுளை ்தரவுகளின் 

அணுகு்தயல கட்டுப்படு்ததும் ஒரு நிரலாக்க கமாழிைாகும். இது ்தரவு்த்தை்தய்த அணுகுவ்தறகான 

சி்றப்புரியமயை கட்டுப்படு்ததுகி்றது (அஙகீகாரம்). இ்த்தயகை சி்றப்புரியமகள வரியெ்தக்தாடர்கயை 

உருவாக்கல், அட்டவயணகயை பார்யவயிடு்தல் சபான்்ற அயன்தது ்தரவு்த்தை கெைல்பாடுகயை 

கெைல்படு்ததுவய்தக் குறிக்கும்.

SQL-லில் உள்ள தரவு கடடுப்போடடு மைோழியின் கடடமளகள்:

GRANT
ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை கெயை ஒன்று அல்லது அ்தறகு சமறபட்ட பைனர்களுக்கு 
அனுமதி வைஙகும்.

REVOKE Grant கட்டயையினால் ்தரப்பட்டட அணுகல் அனுமதி திரும்பப் கப்றப்படும்.
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12.5.4   பரிவரததமனககோன  கடடுப்போடடு மைோழி

 தரவுததளததில் உள்ள பரிவரததமனகமள (TCL) நிர்வகிக்க பரிவர்்த்தயன கட்டுப்பாட்டு 

கமாழி பைன்படுகி்றது. DML கூறறுகளின் மூலம் அட்டவயணயில் உளை ்தரவுகளுக்கு கெயைப்படும் 

மாற்றஙகயை நிர்வகிக்க அயவ பைன்படு்த்தப்படுகின்்றன.

SQL – லில் உள்ள பரிவரததமன கடடுப்போடடு மைோழியின் கடடமளகள்:

Commit ்தரவு்த்தை பரிவர்்த்தயனயை நிரந்தரமாக செமிகும்.

Roll back ஒரு ்தரவு்த்தை்தய்த முநய்தை commit  நியலவயர மீட்கடடுக்கும்.

Save point Rollback கெயவ்தறகு ஏதுவாக ்தரவு்த்தை பரிவர்்த்தயனயை ்தறகாலிமாக செமிக்கும்.

12.5.5  தரவு வினவல் மைோழி

 ்தரவு வினவல் கமாழி ஒரு ்தரவு்த்தை்ததில் உளை ்தரவுகயை வினவு்தலுக்கும், மீட்கடடுப்ப்தறகான 

கட்டயைகயை ககாணடுளைது. ்தரவு வினவல் கமாழியில் உளை  அ்த்தயகை ஒரு SQL கட்டயை SELECT 
ஆகும்.

Select : அட்டவயணயிலுளை பதிவுகயை கவளிக்காட்டும்.

தரவு வமககள்12.6

 ்தரவு்த்தை்ததில் ்தரவுகள, அவறறில் இரு்ததி யவக்கப்படும் மதிப்புகளின் அடிப்பயடயில் 

செமிக்கப்படும். இது ்தரவின் ்தரவு வயகைாக அயடைாைப் படு்த்தப்படுகி்றது (அல்லது) ஒவகவாரு புலமும் 

ஒரு ்தரவு வயகயைச் செர்ந்த்தாக இருக்கலாம். ககாடுக்கப்பட்ட புல்ததில் உளை அயன்தது மதிப்புகயையும் 

ஒசர வயகைாக இருக்க சவணடும். 

 SQL ன் ANSI ்தரநியல உயர மறறும் எண ்தரவு வயககயை மட்டுசம அஙகீகரிக்கி்றது. ஆனால் 

சில ்தனிைார் நிரல்கள ச்ததி மறறும் செரம் சபான்்ற ்தரவு வயககயை பைன்படு்ததுகின்்றன. ANSI ்தரவு 

வயககள கீசை அட்டவயண 12.1-ல் பட்டிைலிடப்பட்டுளைன.

தரவு வமக விளககம்

char 
(Character)

நியலைான அகலம் ககாணட ெர மதிப்பு. இந்த வயகயின் மதிப்பு ஒறய்ற சமறககாள 

குறிகளுக்குள ்தரப்படும். (எ.கா.) Anu’s என்பது 'Anu"S'  என்று குறிப்பிடப்படும்.

varchar
மாறும் அகலம் ககாணட  குறியுரு ெரம். இது char ்தரவு வயகயை சபான்று 

இருந்தாலும் ்தரவின் அைவிறசகறப பதியும் அைவு மாறும்.
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dec 
(Decimal)

15.12,0.123 சபான்்ற பின்ன எணகயை இது குறிக்கும். இஙகு அைவுக்கான 

கெைலுருபு இரணடு பகுதிகயை ககாணடுளைது. துல்லிைம் மறறும் அைவுசகால். 

அைவு கெைலுருபுவில் வரும் துல்லிைம் எ்த்தயன இலக்க எண என்பய்தயும், அைவு 

சகால் ்தெமபுளளிக்கு வலப்பக்கம் அதிகபட்ெமாக எ்த்தயன இலக்கஙகள இடம் 

கப்ற சவணடும் என்பய்த குறிக்கம். size(5,2) என்பதில் துல்லிைம் 5 ஆகவும் மறறும் 

அைவுசகால் 2 எனவும் எடு்ததுக் ககாளளும்.   அைவுக்சகால் துல்லிை்தய்த விட 

அதிகமாக இருக்கக் கூடாது.

numeric
இது decimal ்தரவு வயக சபான்ச்ற இருக்கும். ஆனால் இலக்கஙகளின் 

எணணிக்யக துல்லிை கெைலுருபுயவக் காட்டிலும் அதிகமாக இரு்த்தல் கூடாது.

int 

(Integer)
இது ்தெமபுளளி இல்லா்த ஒரு முழு எணயணக் குறிக்கும். இது size அைபுரு 

பைன்படு்த்தாது.

smallint
இது integer வயகயை சபான்று காணப்பட்டாலும் ககாடாநியல அைவு integer ஐ  

விட சிறிை்தாக இருக்கும். 

float
இது பதின்ம எண அயமப்பில் ஒரு மி்தயவப் புளளி எணயண 10ன் அடுக்குகளில் 

ககாணடிருக்கும். சமலும், அதிகபட்ெமாக துல்லிைம் 64 இலக்கஙகள வயர 

வயரைறுக்கப்படலாம். 

real
இது float வயகயைப் சபான்்றது. இருப்பினும், size கெைலுருயப பைன்படு்ததிக் 

ககாளைாது. அதிகபட்ெம், துல்லிைம் 64 இலக்கஙகள வயரைறுக்கப்படலாம். 

double
இது real வயகயைப் சபான்்றது. ஆனால் துல்லிைம் 64 இலக்கஙகளுக்கு 

கூடு்தலாக இருக்கலாம்.

அட்டவயண 12.1

SQL கடடமளகளும் அதன் மெயல்போடுகளும்12.7

 ்தரவுகயை செமி்தது யவக்க ஒசர வழி அட்டவயண என்ப்தால், அயன்தது ்தகவல்களும் 

அட்டவயண வடிவில் ஒருஙகியணக்கப்பட சவணடும். SQL ்தரவு்த்தை்ததுடன் கெைலாறறுவ்தறகான 

முன்வயரைறுக்கப்பட்ட கட்டயைகளின் க்தாகுதியை வைஙகுகி்றது.

சி்றப்புச் 
மெோறகள்   இயவ SQL ல் சி்றப்பு கபாருயைக் ககாணட கட்டயைகைாக அறிைப்படுகி்றது.

கடடமளகள்
கூறறுகள என அறிைப்படும் இயவ பைனரால் ்தரவு்த்தை்ததிறக ககாடுக்கப்படும் 
அறிவுறு்த்தல்கயைக் குறிக்கும். 

Clauses
இயவச் சி்றப்புச் கொல்லுடன் க்தாடஙகி, சி்றப்புச் கொல்யலயும், கெைலுருயபயும் 
ககாணடிருக்கும். 

மெயலுருபுகள் இயவ clause ஐ நிய்றவுப் கப்ற கெயை ககாடுக்கப்படும் மதிப்புகயை குறிக்கும்.
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12.7.1  DDL கடடமளகள்

CREATE TABLE கடடமளகள்

 CREATE TABLE கட்டயையை பைன்படு்ததி ஒரு அட்டவயணயை உருவாக்கலாம். ஒரு 

அட்டவயணயை உருவாக்கும் சபாது, அ்தன் கெடுவரியெகளுக்கு கபைரிட்டு, ்தரவு வயககயையும், 

அைவியனயும் குறிப்பிட சவணடும். ஒவகவாரு அட்டவயணயும் குய்றந்த பட்ெம் ஒரு கெடுவரியெயை 

ககாணடிருக்க சவணடும். CREATE TABLE  கட்டயையின் க்தாடரிைல்.

CREATE TABLE <table-name>
(<column name><data type>[<size>]
(<column name><data type>[<size>]……
);

 சமறகணட க்தாடரிையலப் பைன்படு்ததி, ஒரு வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்களின் விவரஙகயை ஒரு 

்தரவு்த்தை்ததில் செமிக்கலாம். இ்தறகு மு்தலில் ொம் ஒரு அட்டவயணயை உருவாக்க சவணடும். ஒரு 

மாணவர் குறி்த்த அட்டவயணயில் மாணவர் க்தாடர்பான விவரஙகைாக செர்க்யக எண (Admission 
number)- இய்த சுருக்கி Admno என்றும், மாணவரின் கபைர் (Name), பாலினம் (gender), வைது (Age) 
சபான்்றயவ எடு்ததுக்ககாளைலாம். Admno, Name, Gender, Age மறறும் Place  என்்ற புலஙகயை 

ககாணடுளை ஒரு அட்டவயணயை ொம் உருவாக்கலாம்.

SQL கடடமள பின்வருைோறு இருககும்:

CREATE TABLE Student

 (Admno    integer,
  Name  char(20),
  Gender  char(1),
  Age      integer,
  Place char(10),
  );

 சமசல உளைது, எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லா்த ஒரு எளிை அட்டவயண அயமப்பாகும். ஒரு 

அட்டவயணயில் அயமநதிருக்கும் புலஙகளுக்கான ்தரவுகயை சில கட்டுப்பாடுகயை ஏறபடு்ததி 

கட்டுப்படு்த்தலாம். இது ்தரவு்த்தை்ததிலுளை ்தரவுகளின் துல்லிை்த்தன்யம மறறும் ெம்பக்த்தன்யமயை 

உறுதி கெயகி்றது. கட்டுப்பாடுகள கெடுவரியெ அல்லது அட்டவயண அைவிலான்தாக இருக்கக்கூடும்.

கட்டுப்பாடுகள என்பது ஒரு புலம் அல்லது புலஙகளின் க்தாகுதிக்கு 

பைன்படு்த்தக்கூடிை நிபந்தயனயை குறிக்கும்.

குறிப்பு

ம�டுவரிமெ கடடுப்போடு
்தனிப்பட்ட கெடுவரியெக்கு மட்டுசம கெடுவரியெ கட்டுப்பாட்யட 
பைன்படு்த்த முடியும்.

அடடவமை கடடுப்போடு 
அட்டவயண கட்டுப்பாடு ஒன்று அல்லது அ்தறகு சமறபட்ட 
கெடுவரியெகளுக்கு பைன்படு்த்த முடியும்.
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கட்டுப்பாட்டுடன் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அட்டவயணயின் க்தாடரிைல் கீசை ககாடுக்கப்பட்டுளைது. 

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” கெடுவரியெ கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிை மாணவர் அட்டவயண கீசை ்தரப்பட்டுளைது. 

இந்த கட்டுப்பாடு ஒரு புலம் எப்கபாழுதும் ஒரு மதிப்யபக் ககாணடிருக்க சவணடும் என்பய்த அறிவுறு்ததுகி்றது. 

CREATE TABLE Student
(
Admno integer    PRIMARY KEY, → Primary Key constraint
Name char(20) NOT NULL,
Gender char(1),
Age integer,
Place char(10),
);

 சமறகணட கட்டயை அயமப்யப பைன்படு்ததி உருவாக்கப்பட்ட student  என்்ற அட்டவயணயில் 

integer வயகயை ொர்ந்த Admno என்்ற புலமும், char  வயகயை ொர்ந்த Name என்்ற புலமும், NOT NULL 

என்்ற கட்டுப்பாட்டுடன் வயரைறுக்கப்பட்டுளைது. இ்தன் கபாருள என்னகவனில், அந்த இரணடு புலஙகளும் 

கட்டாைமாக மதிப்புகயை ககாணடிருக்க சவணடும். Gender, Age மறறும் Place என்்ற புலஙகளுக்கு எந்த 

வி்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்யல.

12.7.2 கடடுப்போடுகளின் வமககள்

 கட்டுப்பாடுகள ்தரவு்த்தை ஒருஙகியணப்யப உறுதி கெயவ்தால், அவறய்ற ்தரவு்த்தை ஒருஙகியணப்பு 

கட்டுப்பாடுகள எனவும் அயைக்கலாம். கட்டுப்பாடுகள பல வயகப்படும். அயவ

Primary Key கட்டுப்பாடு

Default கட்டுப்பாடு

Check கட்டுப்பாடு

Unique கட்டுப்பாடு

கட்டுப்பாடு

12.7.2.1  Unique கடடுப்போடு

 இந்த கட்டுப்பாடு குறிப்பிட்ட கெடுவரியெகளில் எந்த இரு வரியெகளும் ஒசர மதிப்யப 

ககாணடிருக்காது என்பய்த உறுதி கெயகி்றது. உ்தாரண்ததிறகு, student அட்டவயணயில் Admno என்்ற 

புல்ததிறகு UNIQUE கட்டுப்பாட்யட பைன்படு்ததி, ஒசர செர்க்யக எண இரு மாணவர்களுக்கு ்தரப்படா்தய்த 

உறுதி கெயது ககாளைலாம். இந்த கட்டுப்பாட்யட கீழக்கணடவாறு பைன்படு்ததிக் ககாளைலாம்:
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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 கட்டுப்பாட்யட  NOT NULL என்று அறிவிக்கப்பட்ட புலஙகளுக்கு மட்டுசம பைன்படு்த்த 

முடியும்.

 ஒரு ்தனிப்பட்ட புல்ததிறகு இரு கட்டுப்பாடுகயை பைன்படு்ததினால் அப்புலம் பல கட்டுப்பாடுகயைக் 

ககாணட புலம் என அயைக்கலாம். சமறகணட கட்டயண அயமப்பில், NOT NULL மறறும் UNIQUE 
எனும் பல கட்டுப்பாடுகள எனும் பல கட்டுப்பாடுகள Admno என்்ற ஒரு ்தனி்த்த புல்ததில் 

பைன்படு்த்தப்பட்டுளைது. கட்டுப்பாடுகள இயடகவளிக் ககாணடு பிரிக்கப்பட்டு புல வயரைறுப்பின் இறுதியில் 

காறபுளளி செர்க்கப்படுகி்றது. Admno என்்ற புல்ததிறகு இந்த இரணடு கட்டுப்பாடுகயை செர்ப்ப்தால், இந்த 

புலம் ஏச்தனும் சில மதிப்புகயைக் ககாணடிருக்க சவணடும் அச்த ெமைம் இரட்யடைான மதிப்புகள இரு்த்தல் 

கூடாது.

12.7.2.2 Primary Key கடடுப்போடு

 ்தரவு்த்தை்ததிலுளை ஒரு பதியவ ்தனி்த்தன்யமசைாடு அயடைாைம் காட்ட ஒரு புல்ததியன primary 
key என்்ற கட்டுப்பாட்டுடன் அறிவிக்க சவணடும். இது unique கட்டுப்பாட்டியன சபான்ச்ற காணப்பட்டாலும் 

அட்டவயணயின் ஒரு புல்தய்த மட்டுசம primary key ஆக குறிப்பிட முடியும். primary key கட்டுப்பாடு 

கவறறு (NULL) மதிப்புகயை அனுமதிக்காது என்ப்தால், primary key என்்ற கட்டுப்பாட்டுடன் 

அறிவிக்கப்படும் புலம், NOT NULL என்்ற கட்டுப்பாட்யடயும் ககாணடிருக்க சவணடும்.

மாணவர் அட்டவயணயில் primary key கட்டுப்பாட்யட பைன்படு்தது்தயல விைக்கும் எடு்ததுக்காட்டு:

CREATE TABLE Student

(
Admno integer    PRIMARY KEY, → Primary Key constraint
Name char(20)  NOT NULL,
Gender char(1),
Age integer,
Place char(10),
);

 சமறகணட எடு்ததுக்காட்டில், Admno என்்ற புலம் primary key என்று வயரைறுக்கப்பட்டுளை்தால், 

ஒரு பதியவ ்தனி்த்தன்யமசைாடு அயடைாைம் காட்ட முடிகி்றது. சமலும் NOT NULL என்றும் 

வயரைறுக்கப்பட்டுளை்தால், இந்த புல்ததின் மதிப்பு காலிைாக இருக்கக் கூடாது.

12.7.2.3  DEFAULT கடடுப்போடு

 DEFAULT கட்டுப்பாடு ஒரு புல்ததில் முன்னிைல்பு மதிப்புகயை இரு்ததி யவக்க பைன்படுகி்றது.  
DEFAULT கட்டுப்பாட்யட ககாணட குறிப்பிட்ட புல்ததிறகு மதிப்பு ககாடுக்காவிடில், ்தானாகசவ முன்னிைல்பு 
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மதிப்பு அந்த புல்ததில் இரு்த்தப்பட்டு விடும்.  மாணவர் அட்டவயணயில் Default கட்டுப்பாடு பைன்படு்தது்தயல 

விைக்கும் எடு்ததுக்காட்டு:

CREATE TABLE Student
(
Admno integer    PRIMARY KEY,
Name char(20) NOT NULL,
Gender char(1),
Age integer  DEFAULT 17, → Default Constraint
Place char(10),
);

 சமறகணட எடு்ததுக்காட்டில், “Age” என்்ற புல்ததிறகு 17 என்று முன்னிைல்பு மதிப்பு 

ககாடுக்கப்பட்டுளை்தால், அந்த புல்ததில் பைனரால் எந்த மதிப்பும் உளளிடப்படவில்யல எனில்,  “Age” என்்ற 

புலம் ்தானாகசவ 17 என்்ற மதிப்யப எடு்ததுக் ககாளளும்.

12.7.2.4 Check கடடுப்போடு

 இந்தக் கட்டுப்பாடு ஒரு புல்ததிறகான மதிப்பின் வரம்யப நிர்ணயிக்க உ்தவுகி்றது. CHECK 
கட்டுப்பாட்யட ஒரு கெடுவரியெக்கு வயரைறு்த்தால், அப்புல்ததில் வயரைறுக்கப்பட்ட மதிப்புகயை மட்டுசம 

உளளிட அனுமதிக்கும்.

 மாணவர் அட்டவயணயில் CHECK  கட்டுப்பாட்யட பைன்படு்தது்தயல விைக்கும் எடு்ததுக்காட்டு

CREATE TABLE Student
(
Admno integer    PRIMARY KEY
Name char(20) NOT NULL,
Gender char(1),
Age integer (CHECK Age <=19), → Check Constraint
Place char(10),
);

 சமறகணட எடு்ததுக்காட்டில், Age என்்ற புல்ததில் CHECK கட்டுப்பாட்யட பைன்படு்ததி, Age என்்ற 

புல்ததிறகு உளளிடும் மதிப்பு 19க்கு குய்றவாகசவா அல்லது ெம்மாகசவா இருக்க சவணடும் என 

வயரைறுக்கப்படுகி்றது.

CHECK கட்டுப்பாடு ஒப்பீட்டு மறறும் ்தருக்க கெைறகுறிகயை நிபந்தயனயை 

வயரைறுக்க பைன்படு்ததிக் ககாளைலாம். 

குறிப்பு

12.7.2.5 அடடவமை கடடுப்போடு

 ஒரு அட்டவயணயில் உளை புலஙகளின் குழுவிறகு கட்டுப்பாட்யடப் பைன்படு்ததினால், அ்தயன 

அட்டவயணக் கட்டுப்பாடு என்கிச்றாம். கபாதுவாக, அட்டவயண கட்டுப்பாடு அட்டவயண வயரைறுப்பின் 

இறுதியில் குறிப்பிடப்படும். Admno, Firstname, Lastname, Gender, Age, Place என்்ற புலஙகயை ககாணட 

student 1 என்்ற ஒரு புதிை அட்டவயணயை எடு்ததுக் ககாளசவாம்.
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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
);

 சமறகணட எடு்ததுக்காட்டில், primary key என்று வயரைறுக்கப்பட்டுளை Firstname, Lastname 
என்்ற இருபுலஙகள, அட்டவயண கட்டுப்பாடுயடை்தாக அயமநதுளைன.

12.7.3 DML கடடமளகள்
 ஒரு அட்டவயணயின் திட்டயமப்பு (அல்லது) வடிவயமப்பு உருவாக்கப்பட்டவுடன், அதில் ்தரவுகயை 

செர்க்கலாம். அட்டவயணயில் வரியெகயை செர்்த்தல், நீக்கு்தல், புதுப்பி்த்தல் சபான்்ற கெைறபாடுகளுக்கு 
DML கட்டயைகள பைன்படுகி்றது.

12.7.3.1  INSERT  கடடமள
 INSERT கட்டயை ்தரவு்த்தை்ததில் புதிை ்தரயவ செர்ப்ப்தறகும், அல்லது ஒரு அட்டவயணயில் 

புதிை பதிவுகயை செர்ப்ப்தறகு  உ்தவுகி்றது. இந்த கட்டயையை எவவாறு பைன்படு்ததுவது என்பது கீசை 

குறிப்பிடப்பட்டுளைது:

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’);

அடடவமையில் இரு புதிய பதிவுகள் நெரககப்படடுள்ளமத கீழகோைலோம்:

Admno Name Gender Age Placee
100 Ashish M 17 Chennai
101 Adarsh M 18 Delhi

 மதிப்புகளின் வரியெமுய்ற CREATE TABLE கட்டயையில் உளை கெடுவரியெயின் வரியெ 

முய்றயுடன் கபாருநதி இருக்க சவணடும். அயன்தது கெடுவரியெகளுக்கும் ்தரவு செர்க்கபட சவணடுமாயின், 

கெடுவரியெ கபைர்கயைக் குறிப்பிடுவது கட்டாைமில்யல. மாணவர் அட்டவயணயில் ்தரவுகயை பின்வரும் 

கட்டயையின் மூலமும் உளளிடலாம்.

INSERT INTO Student VALUES ( 102, ‘Akshith’, ‘M’, 17, ‘Bangalore’);

102 Akshith M 17 Bangalore

சமறகணட கட்டயை மாணவர் அட்டவயணயில் ஒரு பதியவ செர்க்கி்றது.

 ஒரு பதிவினுயடை சில கெடுவரியெகளுக்கு மட்டும் ்தரயவ செர்க்க, கெடுவரியெயின் கபையரயும், 

அ்தறகான ்தரயவயும் கீழக்கணடவாறு ்தரலாம்.
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INSERT INTO Student(Admno, Name, Place) VALUES (103, ‘Ayush’, ‘Delhi’);

103 Ayush M 18 Delhi

 சமறகணட கட்டயை பின்வரும் பதிவியன  Gender  என்்ற புல்ததிறகு முன்னிைல்பு மதிப்பான ‘M’  
என்றும், Age என்்ற புல்ததிறகு முன்னிைல்பு மதிப்பான 18 என்றும் செர்க்கும்.

INSERT INTO Student (Admno, Name, Place) VALUES (104, ‘Abinandh’, ‘Chennai’);

104 Abinandh M 18 Chennai

மாணவர் அட்டவயண பின்வரும் ்தரயவக் ககாணடிருக்கும்:

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 கட்டயையில் ககாடுக்கப்படா்த புலஙகள, முன்னிைல்பு மதிப்புகள அ்தறகு 

வயரைறுக்கப்பட்டிருந்தால் அவறய்ற எடு்ததுக் ககாளளும், இல்யலசைல் NULL மதிப்யப இரு்ததிக் 

ககாளளும்.

உஙகளுககுத மதரியுைோ?
INSERT கட்டயையில், விடுப்பட்ட புலஙகள வயரைறுக்கப்பட்ட முன்னிைல்பு மதிப்யபசைா 

அல்லது NULL மதிப்யபசைா ககாணடிருக்கும்.

12.7.3.2 DELETE கடடமள

 DELETE கட்டயை அட்டவயணயிலிருநது ஒன்று அல்லது அ்தறகு சமறபட்ட பதிவுகயை 

நீக்குகி்றது.  இது ்தனிப்பட்ட புல்தய்த மட்டும் நீக்காமல், வரியெ முழுவய்தயும் நீக்குவ்தால், புல்ததிறகான 

கெைலுருபு ச்தயவயில்யல.

 DELETE கட்டயையின் பைன்பாடு பின்வருமாறு :

DELETE  FROM table-name WHERE condition;

 உ்தாரண்ததிறகு, 104 என்்ற செர்க்யக எண ககாணட பதியவ நீக்குவ்தறகான கட்டயை 

பின்வருமாறு:

DELETE FROM Student WHERE Admno=104;

104 Abinandh M 18 Chennai

 சமறகணட பதிவு மாணவர் அட்டவயணயிலிருநது நீக்கப்படும்.

 அட்டவயணயில் உளை அயன்தது வரியெகயையும் நீக்க, பைன்படும் கட்டயை :
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DELETE  FROM Student;

 இப்கபாழுது அட்டவயண கவறுயமைாக காணப்படும்.  DROP கட்டயையை (12.7.4.3 பகுதியில் 

பார்க்கலாம்) பைன்படு்ததி. இந்த அட்டவயணயை முழுவதுமாக அழிக்க முடியும்.

12.7.3.3 UPDATE கடடமள

 ஒரு ்தரவு்த்தை்ததில் உளை சில அல்லது அயன்தது ்தரவு மதிப்புகயையும் UPDATE கட்டயை 

புதுப்பி்த்தல் கெயயும்(புதுப்பிக்கும்). அது அட்டவயணயில் உளை ஒன்று அல்லது அ்தறகு சமறபட்ட 

பதிவுகயையும் புதுப்பிக்க முடியும். UPDATE கட்டயை, WHERE  clause ஐ பைன்படு்ததி மாற்றப்பட சவணடிை 

வரியெகயையும், SET சி்றப்புச் கொல்யலப் பைன்படு்ததி புதிை ்தரயவயும் குறிப்பிடுகி்றது. UPDATE 
கட்டயையை பின்வருமாறு பைன்படு்த்தலாம்:

 UPDATE <table-name> SET column-name = value, column-name = value,… WHERE 
condition;

உ்தாரண்ததிறகு, பின்வரும் புலஙகயை புதுப்பிக்க:

UPDATE Student SET Age = 20 WHERE Place = ‘Bangalore’;

சமறகணட கட்டயை  “Bangalore” என்்ற இட்ததில் இருக்கும் மாணவர்களுயடை வைய்த 20 என மாறறி 

அயமக்கும். புதுப்பிக்கப்பட்ட அட்டவயண பின்வருமாறு:

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

 ஒன்றுக்கு சமறபட்ட புலஙகயை புதுப்பிக்க,  SET clause பைன்படு்ததி அவறறிறகான மதிப்புகயை 

காறபுளளிைால் பிரி்தது குறிப்பிடலாம். உ்தாரண்ததிறகு, ஒரு மாணவர் அட்டவயணயில், பல்சவறு 

புலஙகயை புதுப்பி்த்தலுக்கான கட்டயை பின்வருமாறு :

UPDATE Student SET Age=18, Place = ‘Chennai’ WHERE Admno = 102;

102 Akshith M 18 Chennai

சமறகணட கட்டயை கீழக்கணட முய்றயில் பதியவ மாறறி அயமக்கி்றது.

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  சில கூடுதல்  DDL  கடடமளகள்
12.7.4.1 ALTER கடடமள

 ALTER கட்டயையைப் பைன்படு்ததி அட்டவயண வடிவயமப்பில் கெடுவரியெயை செர்்த்தல், 

ஏறகனசவ இருக்கும் புல்ததிறகு மறு கபைரிடல், எந்த ஒரு கெடுவரியெயின் ்தரவு வயகயைசைா அல்லது 

அைவியனசைா மாறறி அயம்த்தல் கெடுவரியெயை அட்டவயணயிலிருநது நீக்கு்தல் சபான்்ற மாற்றஙகயை 

கெயைலாம். அது கீழக்காணும் முய்றயில் பைன்படு்த்தப்படுகி்றது:

ALTER TABLE <table-name> ADD <column-name><data type><size>;

மாணவர் அட்டவயணயில் ‘char’ என்்ற ்தரவுவயக ொர்ந்த  “address” என்்ற கெடுவரியெயை செர்க்க, 

கட்டயைையமப்பு

ALTER TABLE Student ADD Address char;

அட்டவயணயில் ஏறகனசவ இருக்கும் கெடுவரியெயை மாறறிையமக்க, ALTER TABLE கட்டயை 

MODIFY  clause உடன் பைன்படு்த்தப்படுகி்றது.

ALTER TABLE <table-name> MODIFY<column-name><data type><size>;

ALTER TABLE Student MODIFY Address char (25);

 சமறகணட கட்டயை மாணவர் அட்டவயணயில் உளை address கெடுவரியெ இப்கபாழுது 25 
எழு்ததுக்கள வயர ச்தக்கி யவ்ததுக் ககாளளும் வயகயில் மாறறி அயமக்கும்.

ALTER கட்டயை கீழக்காணும் முய்றயில் ஏறகனசவ உளை கெடுவரியெக்கு மறுகபைரிட பைன்படுகி்றது:

ALTER TABLE <table-name> RENAME  old-column-name TO new-column-name;

உ்தாரண்ததிறகு, address என்்ற கபையரக் ககாணட கெடுவரியெக்கு city  என்று மறுகபைரிட உ்தவும் 

கட்டயை :

ALTER TABLE Student RENAME Address TO City;

 ஒரு கெடுவரியெ அல்லது அயன்தது கெடுவரியெகயையும் நீக்க, ALTER கட்டயையைப் 

பைன்படு்த்தலாம். உ்தாரண்ததிறகு, ALTER TABLE-ன் DROP COLUMN ஐ பைன்படு்ததி, குறிப்பிட்ட 

கெடுவரியெயை நீக்கலாம். கட்டயை:

ALTER TABLE <table-name> DROP COLUMN <column-name>;

மாணவர் அட்டவயணயில் city  என்்ற கெடுவரியெயை நீக்க, பைன்படும் கட்டயை:

ALTER TABLE Student DROP COLUMN City;

12.7.4.2  TRUNCATE கடடமள

 TRUNCATE கட்டயை அட்டவயணயிலுளை அயன்தது வரியெகயையும் நீக்கப் பைன்படுகி்றது. 

அட்டவயணயின் வடிவயமப்பு மா்றாமல், ஒதுக்கீடு கெயைப்பட்ட இடம் விடுவிக்கப்படும்  TRUNCATE 
கட்டயையின் க்தாடரிைல்

TRUNCATE TABLE table-name;
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உ்தாரண்ததிறகு, மாணவர் அட்டவயணயில் உளை அயன்தது பதிவுகயையும், அட்டவயணயையும் 

நீக்குவ்தறகான கட்டயை :

TRUNCATE TABLE Student;

மாணவர் அட்டவயண நீக்கப்பட்டு, நியனவகப்பகுதி விடுவிக்கப்படுகி்றது.

12.7.4.3 DROP TABLE கடடமள
 DROP TABLE கட்டயை  ்தரவு்த்தை்ததிலிருநது ஒரு அட்டவயணயை நீக்கப் பைன்படுகி்றது. ஒரு 

அட்டவயணயை DROP கெய்தால், அட்டவயணயில் உளை அயன்தது வரியெகளும் நீக்கப்பட்டு, 

அட்டவயணயின் வடிவயமப்பு ்தரவு்த்தை்ததிலிருநது நீக்கப்படும். அட்டவயணயை DROP கெய்த பின்பு, 

அ்தயன திரும்ப கப்ற இைலாது. ஆ்தலால், DROP TABLE  கட்டயையை பைன்படு்ததும் சபாது 

எச்ெரிக்யகைாக இரு்த்தல் சவணடும்.  

அயன்தது வரியெகயையும் நீக்க, ச்தயவைான கட்டயை: 

DELETE * FROM Student;

அயன்தது வரியெகளும் நீக்கப்பட்டப் பின்பு, கீழக்காணும் முய்றயில் DROP TABLE  கட்டயையை 

பைன்படு்ததி அட்டவயணயை நீக்கலாம்.

DROP TABLE table-name;

உ்தாரண்ததிறகு மாணவர் அட்டவயணயை நீக்க:

DROP TABLE Student;

DELETE, TRUNCATE AND DROP கூறறு:

DELETE

DELETE  கட்டயை WHERE clause-ல் ககாடுக்கப்பட்டிருக்கும் நிபந்தயனயின் 
அடிப்பயடயில், அட்டவயணயின் குறிப்பிட்ட வரியெகயை மட்டும் நீக்கும் அல்லது 
எந்த வி்த நிபந்தயனயும் ககாடுக்கப்படவில்யலகைனில், அட்டவயணயின் 
அயன்தது வரியெகயையும் நீக்கி விடும். ஆனால் அட்டவயணக்ககன ஒதுக்கப்பட்ட 
இட்தய்த விடுவிக்காது.  

TRUNCATE
TRUNCATE  கட்டயை அட்டவயணயின் அயன்தது வரியெகயையும் நீக்கி, 
வடிவயமப்யப மாற்றாமல், அட்டவயணக்ககன ஒதுக்கீடு கெயைப்பட்ட இட்தய்த 
விடுவிக்கும்.

DROP

DROP கட்டயை ்தரவு்த்தை்ததிலிருநது ஒரு உறுப்யப நீக்க பைன்படுகி்றது. ஒரு 
அட்டவயணயை DROP கெய்தால், அட்டவயணயில் உளை அயன்தது வரியெகளும் 
நீக்கப்பட்டு, அட்டவயணயின் வடிவயமப்பு ்தரவு்த்தை்ததிலிருநது நீக்கப்படும். ஒரு 
அட்டவயணயை DROP கெயதுவிட்ட பின்பு, அ்தயன திரும்பப் கப்ற இைலாது.  

12.7.5  DQL கடடமள – SELECT கடடமள

 SQL-ல் கெைலாறறும் சபாது, வினவல்கயை உருவாக்குவதும், ்தரயவ மீட்கடடுப்பதும் மிக 

முக்கிைமான பணிகளில் ஒன்்றாகும். ஒரு வினவல் என்பது ்தரவு்த்தை அட்டவயணயிலிருநது ொம் விரும்பும் 

தீர்யவ கப்ற ககாடுக்கப்படும் கட்டயைைாகும்.  SQL SELECT கட்டயை, ்தரவு்த்தை அட்டவயணயில் உளை 
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்தரவியன வினவலாகசவா அல்லது மீட்கடடுக்கசவா பைன்படும் கட்டயைைாகும். இது ஒன்று அல்லது 

அ்தறகு சமறபட்ட அட்டவயணகளிலிருநது பதிவுகளின் துயணக் கூறுகயை மீட்கடடுக்கப் பைன்படுகி்றது. 
SELECT கட்டயையை பல வடிவஙகளில் பைன்படு்த்தலாம்.

SELECT கட்டயையின் க்தாடரிைல்  :

SELECT <column-list>FROM<table-name>;

• table-name என்பது ்தகவல் கப்றப்பட்ட அட்டவயணயின் கபைர்.

• Column-list  என்பது ்தரவு கப்றப்பட்ட ஒன்று அல்லது அ்தறகு சமறபட்ட கெடுவரியெகயை 

உளைடக்கிைது.

 உ்தாரணமாக மாணவர் அட்டவயணயில் இருநது செர்க்யக எண மறறும் மாணவர்களின் கபையர 

மட்டுசம பார்க்க, கட்டயை பின்வருமாறு ககாடுக்கப்பட்டுளைது:

ைோைவர அடடவமை பின்வரும் தரமவக மகோணடிருந்தோல்:

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;

சமறகணட SELECT கட்டயை பின்வரும் ்தகவயல கவளிக்காட்டும்:

Admno Name
100 Ashish
101 Adarsh
102 Akshith
103 Ayush
104 Abinandh
105 Revathi
106 Devika
107 Hema

 அட்டவயணயின் அயன்தது புலஙகயையும், வரியெகயையும் பார்க்க, SELECT  கட்டயை இவவாறு 

அயமயும்.

 SELECT * FROM STUDENT;
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12.7.5.1  சி்றப்புச் மெோல் DISTINCT

 DISTINCT சி்றப்புச் கொல்லுடன் SELECT கட்டயையைப் பைன்படு்ததி ஒரு அட்டவயணயில் 

இரட்டிப்பு வரியெகயை உருவாகாமல் ்தடுக்கலாம். இது ்தரவு இரட்டி்த்தயல்த ்தவிர்க்கின்்றது. 

உ்தாரண்ததிறகு,

SELECT * DISTINCT  place FROM student; என்்ற கட்டயை பின்வரும் ்தரயவ கவளிக்காட்டும்:

SELECT * FROM Student;

Place

Chennai

Bangalore

Delhi

 சமறகணட கவளியீட்டில், place  என்னும் புல்ததில் இரட்டிப்பு வரியெகள இல்லா்தய்தக் காணலாம்.  
DISTINCT என்்ற சி்றப்புச் கொல்யல பைன்படு்ததும் சபாது  NULL மதிப்புகள அதிக எணணிக்யகயில் 

இருப்பினும், ஒசர ஒரு NULL மதிப்பு மட்டுசம திருப்பி அனுப்பப்படும்.

12.7.5.2  சி்றப்புச் மெோல் ALL

 ALL  என்்ற சி்றப்புச் கொல் இரட்டிப்பு வரியெகயையும் இரு்ததி யவக்கி்றது. அது இரட்டிப்பு பதிவுகயை 

நீக்காமல், அட்டவயணயின் ஒவகவாரு வரியெயையும் கவளிக்காட்டும்.

SELECT ALL Place FROM Student;

 சமறகணட கட்டயை அட்டவயணயில் உளை ஒவகவாரு வரியெயிலும் உளை place என்்ற புல்ததின் 

அயன்தது மதிப்புகயையும்(இரட்டிப்புப் பதிவுகயையும் உளைடக்கி) கவளிக்காட்டும்.

Place

Chennai

Delhi

Bangalore

Delhi

Chennai

Chennai

Bangalore

Chennai

 SELECT கட்டயையிலுளை WHERE clause, விரும்பிை தீர்யவ கபறுவ்தறகான விதிமுய்றகயை 

குறிப்பிடுகி்றது. WHERE clause யுடனான  SELECT கட்டயையின் கபாது வடிவம்:

SELECT <column-name>[,<column-name>,….] FROM <table-name>WHERE condition>;
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உ்தாரண்ததிறகு, மாணவர்களின் செர்க்யக எணயணயும், கென்யனயை செர்ந்த மாணவர்களின் 

கபைர்கயை மட்டும் கவளிக்காட்ட, SELECT கட்டயை கீழக்காணும் முய்றயில் பைன்படு்த்தப்படுகி்றது:

 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 இைக்கிகள =, <, <=, >, >=, <> சபான்்றயவ இரணடு மதிப்புகயை ஒப்பீட SELECT 
கட்டயையுடன் WHERE clause பைன்படு்த்தலாம்.  WHERE clauseல் ச்தடல் நிபந்தயனகயை  OR, AND  
மறறும் NOT சபான்்ற ்தருக்க கெைறகுறிகள ஒன்றியணக்க பைன்படுகின்்றன. உ்தாரண்ததிறகு,

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 கட்டயையை கீழக்காணும் முய்றகளிலும் பைன்படு்த்தலாம்: 

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 BETWEEN சி்றப்புச் மெோறகள் 

 BETWEEN என்்ற சி்றப்புச் கொல் மதிப்புகளின் பரப்யப வயரைறுக்கின்்றது, இந்த பரப்பினுள உளை 

மதிப்புகள ககாணட வரியெகயை உளைடக்கும். மதிப்புகளின் பரப்பான அதிகபட்ெ மதிப்பு மறறும் 

குய்றந்தபட்ெ மதிப்பிறகு இயடசை உளை நிபந்தயனயை உளைடக்கும்.

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 இைக்கியின் எதிர் இைக்கிைாக  NOT BETWEEN கெைல்படும், நிபந்தயனயை நிய்றவு 

கெயைா்த பதிவுகயை இது கவளிக்காட்டும். 

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 சி்றப்புச் மெோல்

 IN சி்றப்புச் கொல் பதிவின் மதிப்புகளுடன் கபாருந்தக்கூடிை வயகயில் மதிப்புகளின் பட்டிையலக் 

குறிப்பிடப் பைன்படுகி்றது. சவறு கொறகளில் கூறுவக்தனில், இது ஒன்றுக்கு சமறபட்ட மதிப்புகளுடன் ஒரு 

கெடுவரியெயை ஒப்பிடப் பைன்படுகி்றது. இது OR நிபந்தயனக்கு நிகரானது.

உ்தாரண்ததிறகு :

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 கொல் பட்டிைலுடன் கபாருந்தா்த மதிப்புகயைக் ககாணட பதிவுகயை மட்டுசம 

கவளிக்காட்டும். உ்தாரண்ததிறகு,

SELECT Admno, Name, Place FROM Student WHERE Place NOT IN (‘Chennai’, ‘Delhi’); 

 என்்ற கட்டயை  ‘Chennai’ மறறும் ‘Delhi’ ஆகிை இடஙகயை ்தவிர மற்ற மாணவர்களின் பட்டிையல 

கவளியிடும்.

Admno Name Place
102 Akshith Bangalore
106 Devika Bangalore

NULL ைதிப்பு  :

 ஒரு அட்டவயணயில்  NULL மதிப்யபயுயடை புல்தய்த WHERE  clauseல் IS NULL என்பய்தப் 

பைன்படு்ததி ச்தடலாம். உ்தாரண்ததிறகு, age என்்ற புல்ததில் மதிப்புகள ககாடுக்கப்படா்த அயன்தது 

மாணவர்களின் பட்டிையல கவளியிட, பைன்படு்த்த சவணடிை கட்டயை:

SELECT * FROM Student WHERE Age IS NULL;
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 IS NOT  NULL என்பய்த பைன்படு்ததி அட்டவயணயில் உளை NULL அல்லா்த மதிப்புகயை 
பட்டிைலிடலாம் .

குறிப்பு

12.7.5.5  ORDER BY clause

 SQL-ன் ORDER BY clause பைன்படு்ததி  ்தரவுகயை ஒன்று அல்லது அ்தறகு சமறபட்ட 

கெடுவரியெகளின் அடிப்பயடயில் ஏறுவரியெயிசலா அல்லது இ்றஙகு வரியெயிசலா வரியெப்படு்த்தலாம்.

1. ககாடாநியலைாக, ORDER BY ்தரயவ ஏறுவரியெயில் வரியெப்படு்ததும்.

2. ்தரவியன DESC என்்ற சி்றப்புச் கொல்யலப் பைன்படு்ததி இ்றஙகு வரியெயிலும்,

ASC  என்்ற சி்றப்புச் கொல்யலப் பைன்படு்ததி ஏறுவரியெயிலும் வரியெப்படு்த்தலாம்.

ORDER BY ஐ இவவாறு பைன்படு்த்தலாம் :

 SELECT <column-name>[,<column-name>,….] FROM <table-name>ORDER BY 
<column1>,<column2>,…ASC| DESC ;

உ்தாரண்ததிறகு :

 மாணவர்களின் கபையர அகர வரியெப்படு்ததிை பட்டிையல கவளியிட பைன்படும் கட்டயைையமப்பு 

SELECT * FROM Student ORDER BY Name;

 வரியெப்படு்த்தப்பட்ட மாணவர் அட்டவயண பின்வருமாறு:

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 பைன்படு்ததினால் அட்டவயணக்கு எந்த பாதிப்யபயும் ஏறபடு்த்தாது.

குறிப்பு

12.7.5.6 WHERE clause

 WHERE clause பதிவுகயை வடிகட்டு்தலுக்கு பைன்படுகி்றது. இது ககாடுக்கப்பட்ட நிபந்தயனயை 

நிய்றவு கெயயும் பதிவுகயை மட்டும் பிரி்தக்தடுக்க உ்தவுகி்றது. உ்தாரண்ததிறகு, மாணவர் அட்டவயணயில் 
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18 மறறும் அ்தறகு சமறபட்ட வைதுயடை மாணவர்களின் பட்டிையல, அகர வரியெப்படு்ததி ஏறுவரியெயில் 

கவளியிடும் கட்டயை பின்வருமாறு:

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 மறறும் அ்தறகு சமறபட்ட வைதுயடை மாணவர்களின் பட்டிையல, அகர வரியெப்படி இ்றஙகு 

வரியெயில், கவளியிடும் கட்டயை பின்வருமாறு :

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 வரியெைாக்கம் கெயயைலாம்.

குறிப்பு

12.7.5.7  GROUP BY clause 

 SELECT  கூறறுடன் GROUP BY clause பைன்படு்ததி வரியெகள அல்லது கெடுவரியெகளில் ஒசர 

மாதிரிைான மதிப்புகளில் ககாணட  மாணவர்கயை ஒரு க்தாகுதிைாக பிரிக்கலாம் அல்லது ஒரு 

அட்டவயணயை குழுக்கைாக பிரிக்கலாம். உ்தாரண்ததிறகு ஒரு வகுப்பில உளை ஆண மாணவர்கள 

அல்லது கபண மாணவிகளின் எணணிக்யகயை்த க்தரிநதுக் ககாளை, GROUP BY ஐ பைன்படு்த்தலாம்.

GROUP BY clause ன் க்தாடரிைல் 

SELECT <column-names> FROM <table-name> GROUP BY <column-name>HAVING 
[condition];

சமறகணட கட்டயையை மாணவர் அட்டவயணயில் பைன்படு்த்த :
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SELECT Gender FROM Student GROUP BY Gender;

 சமறகூறிை கட்டயையின் கவளியீடு பின்வருமாறு:

Gender

M

F

 இரணடு முடிவுகள மட்டுசம திரும்ப கப்றப்பட்டுளைது என்பய்த கரு்ததில் ககாளைவும். இ்தன் 

காரணம் என்னகவனில், ொம் ‘ஆண’ மறறும் ‘கபண’ என்்ற இரு பாலினஙகயைசை கபறறுளசைாம். GROUP 
BY clause அயன்தது  ‘M’ மாணவர்கயையும் க்தாகு்தது, ஒரு வரியெயை மட்டும் கவளியிட்டுளைது. இது 

சபான்ச்ற ‘F’ மாணவர்களுக்கும் கவளியீடு அயமயும். 

 உ்தாரண்ததிறகு, மாணவர் அட்டவயணயில் ஆண, கபண மாணவர்களின் எணணிக்யகயை 

கணடறிை கீழகாணும் கட்டயை ்தரப்பட்டுளைது :

SELECT Gender, count(*) FROM Student GROUP BY Gender;

Gender count(*)
M 5
F 3

NULL மதிப்புகயையும் செர்்ததுக்ககாளை COUNT உடன் * என்்ற குறியீடு 

பைன்படு்த்தப்பட்டுளைது. 

குறிப்பு

 சமறகணட  SELECT கூற்ற ஆண மறறும் கபண மாணாக்கர்களின் எணணிக்யகயை கவளியீடும்.

12.7.5.8  HAVING clause

 SELECT கட்டயையுடன்  HAVING மறறும் GROUP BY Clause-க்கயை பைன்படு்ததி குழுக்களுக்கு 

நிபந்தயனயை இரு்த்தலாம் மறறும் பைனர் ஒன்றியணந்த கெைறகூறுகயையும் பைன்படு்த்தலாம். 

 உ்தாரண்ததிறகு, 18 அல்லது 18 வைதிறக்கு சமறபட்ட ஆண மறறும் கபண மாணாக்கர்களின் 

எணணிக்யகயை கணடறிை 

SELECT Gender , FROM Student GROUP BY Gender HAVING count(*)> = 18;

Gender count(*)
M 2

F 2

 சமறகணட கவளியீடு மாணவர் அட்டவயணயில் 18 அல்லது 18 வைதிறக்கு சமறபட்ட ஆண மறறும் 

கபண மாணாக்கர்களின் எணணிக்யகயை காணபிக்கி்றது.
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12.7.6  TCL commands

12.7.6.1  COMMIT command

 COMMIT கட்டயை, ்தரவு்த்தை்ததிலுளை எந்த ஒரு ெடவடிக்யகயும் நிரந்தரமாக 

செமிக்கப்பைன்படுகி்றது. INSERT, UPDATE, DELETE சபான்்ற DML  கட்டயைகயைப் பைன்படு்ததி 

கெயைப்பட்ட மாற்றஙகள நிரந்தரமல்ல. SQL தூணடுகுறியில் COMMIT கட்டயையை ககாடு்த்த பி்றகு்தான், 

இது நிரந்தரமாக குறிக்கப்படுகி்றது. COMMIT கட்டயையை ககாடு்தது விட்டால், கெயைப்பட்ட மாற்றஙகள 

திரும்பப் கப்ற இைலாது. COMMIT கட்டயை இவவாறு பைன்படு்த்தப்படுகி்றது.

 COMMIT;

12.7.6.2  ROLLBACK கடடமள

 ROLLBACK கட்டயை கயடசி COMMIT கட்டயைக்கு பி்றகு ககாடு்த்த அயன்தது 

கட்டயைகயையும் திரும்ப கபறும். இந்த கட்டயையுடன்  SAVEPOINT கட்டயையும் பைன்படு்ததி ஒரு 

குறிப்பிட்ட savepoint இட்ததிறகு ககாணடு கெல்ல முடியும். 

ROLL BACK TO  savepoint name;

12.7.6.3  SAVEPOINT கடடமள

 SAVEPOINT கட்டயை ஒரு ெடவடிக்யகயை ்தறகாலிகமாக செமி்தது யவப்ப்தால், ொம் 

ச்தயவப்படும் ெமைஙகளில் திரும்பவும் அந்த நியலக்கு கெல்லலாம். ெம்முயடை அட்டவயணயின் மாறுபட்ட 

நியலகயை கவவசவறு கபைர்கயை பைன்படு்ததி எந்த ெமை்ததிலும் செமி்ததுக் ககாளைலாம். சமலும்,  
ROLLBACK கட்டயையைப் பைன்படு்ததி, மீணடும் அந்த நியலயை கென்்றயடைலாம். 

SAVEPOINT savepoint_name;

 பின்வரும் ்தரயவக் ககாணட மாணவர் அட்டவயணயில் COMMIT, SAVEPOINT மறறும் 

ROLLBACK கட்டயைகயை காணபிக்கும் எடு்ததுக்காட்டு:

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 உ்றவுநியல்த ்தரவு்த்தைஙகயை உருவாக்கவும், கெைல்படு்த்தவும் உ்தவும் 
கமாழிைாகும்.

• MySQL என்பது ஒரு ்தரவு்த்தை சமலாணயம அயமப்பாகும்.

• SQLன் பல்சவறு கூறுகைானயவ ்தரவு வயரைய்ற கமாழி (DDL), ்தரவு யகைாளு்தல் கமாழி 
(DML), ்தரவு வினவல் கமாழி (DQL), பரிவர்்த்தயனக் கட்டுப்பாட்டு கமாழி (TCL), ்தரவு 
கட்டுப்பாட்டு கமாழி (DCL).

• DDL அட்டவயணகயை உருவாக்கு்தல் மறறும் அழி்த்தலுக்கான கூறறுகயை வைஙகுகி்றது.  

• DML ஒரு அட்டவயணயில் ்தரயவ செர்்த்தல், புதுப்பி்த்தல் மறறும் நீக்கு்தலுக்கான கூறறுகயை 
வைஙகுகி்றது.

• DCL ்தரவு அணுகு்தலுக்கான அஙகீகார கட்டயைகயை வைஙகுகி்றது.

• ்தரவு்த்தை்ததிலுளை பரிவர்்த்தயனகயை சமலாணயம கெயை TCL கட்டயைகள 
பைன்படுகின்்றன.

• DQL கட்டயைகள ்தரவு்த்தை்ததில் வினவல்கள உருவாக்க உ்தவுகின்்றன.
• CREATE TABLE கட்டயை ஒரு புதிை அட்டவயணயை உருவாக்குகி்றது.
• SELECT கட்டயை வினவல்கயை உருவாக்க உ்தவுகி்றது. சமலும், அ்தயன  WHERE clause 

பைன்படு்ததி பல்சவறு வயககளில் கட்டுப்படு்த்த முடியும்..
• INSERT கட்டயை அட்டவயணயில் வரியெகயை செர்க்க அனுமதிக்கி்றது.
• DELETE கட்டயை அட்டவயணயில் வரியெகயை நீக்க அனுமதிக்கி்றது.

• UPDATE கட்டயை ஏறகனசவ உளை வரியெகளின் மதிப்புகளுக்கு மாற்றஙகள கெயை 
அனுமதிக்கின்்றது.

• ALERT TABLE கட்டயை அட்டவயணயின் வடிவயமப்யப மாறறிையமக்க அனுமதிக்கி்றது.

• TRUNCATE கட்டயை அயன்தது பதிவுகள மறறும் அட்டவயணயை நீக்கி, ஒதுக்கீடு கெய்த 
இட்தய்த விடுவிக்கப் பைன்படுகி்றது.

• DROP TABLE கட்டயை ்தரவு்த்தை்ததிலிருநது ஒரு அட்டவயணயை நீக்குகி்றது.

• COMMIT கட்டயை எந்தகவாரு பரிவர்்த்தயனயையும் ்தரவு்த்தை்ததில் நிரந்தரமாக செமி்தது 
யவக்கி்றது.

• SAVEPOINT  கட்டயை ச்தயவைானப் சபாது, அந்த குறிப்பிட்ட இட்ததிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட 
இட்ததில் பரிவர்்த்தயனயை ்தறகாலிகமாக செமிக்கி்றது.

• ROLLBACK ்தரவு்த்தை்தய்த அ்தன் கயடசி COMMIT கட்டயைக்கு பி்றகு ககாடு்த்த 
அயன்தது கட்டயைகயையும் திரும்ப கபறும்.

நிமனவில் மகோள்க:

மெய்மும்றப் பயிறசி

1. பணிைாைர் எண, பணிைாைர் கபைர், ப்தவி, பணியில் செர்ந்த ச்ததி, அடிப்பயட ஊதிைம் ஆகிை 

புலஙகயைக் ககாணட ஒரு பணிைாைர் அட்டவயணயை உருவாக்குக.

2. சமறகூறிை அட்டவயணயில் பணிைாைர் எணயண மு்தன்யம தி்றவுசகால் (primary key) ஏறபடு்ததிக் 

ககாளைவும். சமலும், ஏச்தனும் ஒரு புலம்  NOT NULL-லாக குறிப்பிடுக.

3. சமலாைர்கைாக இருக்கும் அயன்தது பணிைாைர்களின் பட்டிையல ்தைாரிக்கவும்.
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மெய்மும்றப் பயிறசி

1. மாணவர் அட்டவயணக்கு  name, age, place மறறும் admno என்்ற புல வரியெப்படி வினவயல 

உருவாக்கு.

2. மாணவர் அட்டவயணயில் 18 வைதுக்கு சமறபட்ட மாணவர் பறறிை விவரஙகயை கவளியிட ஒரு 

வினவயல  உருவாக்கவும். City  என்்ற புல்ததிறகு unique கட்டுப்பாட்யட வயரைறு்ததுக் ககாளைவும்.

ைதிப்பீடு

பகுதி-அ

ெரியோன விமடமய நதரந்மதடுதது எழுதுக (1 ைதிப்மபண)

1. எந்த கட்டயைகள அட்டவயண வடிவயமப்யப உருவாக்கு்தல், உ்றவுநியலயை நீக்கு்தல் மறறும் 
உ்றவுநியல  திட்ட வடிவயமப்யப  மாறறு்தல் சபான்்ற கெைறபாடுகளுக்கான வயரைய்றகயை 
வைஙகுகி்றது?

அ) DDL ஆ) DML

இ) DCL ஈ) DQL

2. எந்த கட்டயை அட்டவயணயின் வடிவயமப்யப மாறறி அயமக்க அனுமதிக்கி்றது?

அ) SELECT ஆ) ORDER BY

இ) MODIFY ஈ) ALTER 

3. அட்டவயண அயமப்புடன் செர்்தது முழு அட்டவயணயை நீக்க பைன்படும் கட்டயை

அ) DROP ஆ) DELETE

இ) DELETES ALL ஈ) ALTER TABLE

4. வினவல்கயை உருவாக்க பைன்படுவது

அ) SELECT ஆ) ORDER BY

இ) MODIFY ஈ) ALTER 

5. ஒரு ்தரவு்த்தை்ததில் உளை ்தரயவ வரியெைாக்கம் கெயை பைன்படும் clause

அ) SORT BY ஆ) ORDER BY

இ) GROUP BY ஈ) SELECT

பகுதி-ஆ

அமனதது வினோககளுககும் விமடயளி (2 ைதிப்மபண)

1. 18 வைதிறகும் குய்றவாக உளை அயன்தது மாணவர்களின் ்தரவியன வரியெப்படி க்தரிவு கெயயும் ஒரு 
வினவயல எழுதுக.

2. Unique மறறும் Primary Key கட்டுபாடுகயை சவறுபடு்ததுக

3. அட்டவயண கட்டுப்பாட்டிறகும், கெடுவரியெ கட்டுப்பாட்டிறகும் உளை சவறுபாடுகயை எழுதுக?
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4. எந்த  SQL கூறு, அட்டவயணயை உருவாக்கவும், அவறறில் மதிப்புகயை செர்க்கவும் அனுமதிக்கும்? 

5. SQL மறறும் MySQLக்கு உளை சவறுபாடுகள ைாயவ?

பகுதி-இ

அமனதது வினோககளுககும் விமடயளி (3 ைதிப்மபண)

1. கட்டுப்பாடு என்்றால் என்ன? Primary Key கட்டுப்பாடு பறறி சிறுகுறிப்பு வயரக.

2. ஒரு புதிை புல்தய்த செர்ப்ப்தன் மூலம் மாணவர் அட்டவயண கட்டயமப்யப மாறறி அயமக்க ஒரு  SQL 
கூறய்ற எழுதுக.  

3. ஏச்தனும் மூன்று DDL கட்டயைகயை எழுதுக.

4. Savepoint கட்டயையின் பைன்பாட்யட ஒரு எடு்ததுக்காட்டுடன் எழுதுக.

5. DISTINCT சி்றப்புச் கொல்யல பைன்படு்ததி ஒரு  SQL கூறறியன எழுதுக.

பகுதி-ஈ

அமனதது வினோககளுககும் விமடயளி (5 ைதிப்மபண)

1. பல்சவறு வயகைான கட்டுப்பாடுகயையும், அ்தன் கெைல்பாடுகயையும் எழுதுக.

2. கீழகாணும் பணிைாைர் அட்டவயணயை கரு்ததில் ககாணடு, (i) மு்தல் (v) வயரயிலான வினாக்களுக்கு 
SQL கட்டயைகயை 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) அயன்தது பணிைாைர்களின் விவரஙகயை அவர்கள கபறும் ெம்பைஙகளின் இ்றஙகு வரியெயில் 
காணபிக்க.

(ii) 5000 மு்தல் 7000 வயர ALLOWANCE கபறும் அயன்தது பணிைாைர்களின் விவரஙகயை 
காணபிக்க.

(iii) mechanic வயகயை ொர்ந்த பணிைாைர்கயை நீக்க.

(iv) ஒரு புதிை வரியெயை உருவாக்க.
(v) operators வயகயை ொர்ந்த அயன்தது பணிைாைர்களின் விவரஙகயை காணபிக்க.

3. SQLன் கூறுகள?  ஒவகவான்றிறகும் கட்டயைகயை எழுதுக.

4. மாணவர் அட்டவயணயில் பின்வரும் SQL கூறறுகயை கட்டயமக்கவும். 

(i) SELECT கூறறு GROUP BY clause பைன்படு்ததி

(ii) SELECT கூறறு ORDER BY clause பைன்படு்ததி

5. பணிைாைர்களுக்கான ஏச்தனும் ஐநது புலஙகயைக் ககாணட ஒரு அட்டவயணயை உருவாக்க ஒரு  
SQL கூறறியன எழுதி, அந்த பணிைாைர் அட்டவயணக்கு ஒரு அட்டவயண கட்டுப்பாட்யட 
உருவாக்கவும். 
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

இப்பாடத்தை கற்றறிநதை பின் மபாணவரகள் ததைரிநது தகபாள்வது.

• CSV என்்றபால் என்்ன? அ்தை ்றறி புரிநது தகபாள்ளுதைல்

• ்்ததைபான் நிரலில்  CSV ககபாபபுக்ை இ்றககம் (integer) ்றறி அறிதைல்.

• ்்ததைபான் நிரல்க்ை பி்ைததிருததி இயககுதைல்.

அறிமுகம்13.1

 ்்ததைபான் தமபாழியபா்னது மிக அதிக நூலகத தெயறகூறுகள் தகபாண்டுள்ைது. அவறறுள் ஒன்்றபா்ன 

CSV தெயறகூ்றபா்னது ்்ததைபான் நிரலர CSV ககபாபபுக்ை ்றறி முழு்மயபாக அறிநது தகபாள்ை 

உதைவுகின்்றது. CSV (Comma Separated values) ககபாபபில் ஒவதவபாரு வரியும் கபாறபுள்ளி அல்லது கவறு 

பிரிப்பான்க்ை ்யன்்டுததி பிரிககப்டட ்ல்கவறு புலஙக்ைக தகபாண்டு ்ய்னரபால் புரிநது தகபாள்ை  

கூடிய உ்ரக ககபாப்பாகும். ஒவதவபாரு வரி்ய ஒரு வரி்ெயபாகவும் ஒவதவபாரு புலத்தையும் தெடுவரி்ெயபாகவும் 

கருதிக தகபாள்ைலபாம். CSV தெயறகூறுக்ை ்யன்்டுததி த்ரும்்பாலபா்ன CSV ககபாபபுக்ை எழுதைவும், 

்டிககவும் முடியும்.

CSV மறறும் XLS நகோப்புகளுககிடைநேேோன நேறுபோடு13.2

 Comma-Separated Values (CSV) மறறும்  eXceL Sheets(XLS) ககபாபபுகளுககி்டகயயபா்ன 

கவறு்பாடுகள்.

எக்ஸெல் CSV
ககபாபபின் அ்்னதது அடடவ்ணததைபாளிலுள்ை  
த்பாருைடககம்  மறறும் வடிவூடடல்க்ை 
உள்ைடககிய தைகவல்க்ை இரு நி்ல வடிவில் 
தகபாண்ட ககபாப்பாகும். 

CSV வடிவததில் கபாறபுள்ளிகைபால் பிரிககப்டட 
ததைபாடரச்சியபா்ன மதிபபுக்ைக தகபாண்ட எளிய 
உ்ர வடிவ ககபாப்பாகும்.

XLS ககபாபபுகள் அவற்்ற ்டிப்தைறகபாக அவற்்ற 
உருவபாககப்டட ்யன்்பாடுக்ை தகபாண்டு மடடுகம 
்டிகக முடியும். அது க்பான்க்ற எழுதுதைலும் ஆகும்.

CSV ககபாபபுக்ை Windows இயகக அ்மபபில் 
உள்ை notepad, MS Excel, OpenOffice க்பான்்ற 
உ்ரப ்திப்பான்க்ைக தகபாண்டு தி்றககலபாம்.

Excel அடடவ்ணச்தெயலி அதைறதக்ன 
உருவபாககப்டடுள்ை தைனியுரிம வடிவ்மபபு 
வ்கயில் ககபாபபி்்ன கெமிககும். (அதைபாவது xls 
அல்லது xlsx).

அடடவ்ண வடிவ தைகவல்க்ை .csv என்்ற 
நீடடபபுடன் பிரிககப்டட உ்ரக ககபாபபுகைபாக 
கெமிககும் வடிவம் CSV ஆகும்.

IV போைம் 13

டபத்ோன் மறறும்  CSV நகோப்புகள்
அலகு
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Excel ஆ்னது தைர்வ த்றும் இ்றககம் தெய்யும் 
(import) க்பாது அதிக நி்்னவக இடத்தை 
எடுததுக தகபாள்ளும்.

CSV ககபாபபுக்ை இ்றககம் தெய்யும் க்பாது 
கவகமபாக தெயல்்டும். கு்்றவபா்ன நி்்னவக 
இடத்தை எடுததுக தகபாள்ளும்.  

உஙகளுககுத ்்ரியுமோ?
Excel வடிவததில் கெமிககப்டட ககபாபபுக்ை உ்ரப்திப்பா்்ன தகபாண்டு தி்றகககவபா அல்லது 

்திப்பாய்வு தெய்யகவபா முடியபாது.

CSV நகோப்புகளின் பேன்போடுகள்13.3

 தைரவுததைைம் அல்லது அடடவ்ணச் தெயலியில் உள்ை  அடடவ்ண வ்க தைரவுக்ை கெமிகக ஒரு  

எளிய ககபாபபு வடிவமபாக CSV ்யன்்டுகி்றது. எளிய உ்ரவடிவ ககபாப்பாக இருப்தை்னபால் ெபாம் ்யன்்டுததும் 

தமன்த்பாரு்ை த்பாருட்டுததைபாமல் அடடவ்ணச் தெயலி அல்லது தைரவுததைைததில் இ்றககம் தெய்ய இது 

எளியதைபாகும்.

 CSV ககபாபபுக்ை தி்றப்தைறகும் அவற்்ற எளிதைபாக ்டிப்தைறகும் அடடவ்ணச் தெயலியபா்ன 

்மககரபா ெபாஃட எகதஸெல் அல்லது ஏகதைனும் ஒரு உ்ர ் திப்பான் அல்லது ஒரு ஏகதைனும் ஒரு தைரவுததைைத்தை 

்யன்்டுததைலபாம்.

 CSV ககபாபபு விைககப்டஙகள் அல்லது வ்ர்டஙக்ை கதைககி ்வககபாது. 

வடிவூடட்லக தகபாண்டிரபாதை உ்ரகள், வபாய்்பாடுகள் மறறும் கமககரபாககள் க்பான்்றவற்்றக 

தகபாண்டிரபாதை தைரவுக்ை மடடும் கெமிககும். ஆஙகிலததில் MODULES, FUNCTIONS, 
PROCEDURES என்்ற வபாரத்தைகள்(Functions) தெயறகூறுக்ைக குறிககும் த்பாதுவபா்ன 

தெபாறகைபாகும். 

குறிப்பு

உஙகளுககுத ்்ரியுமோ?  CSV ககபாப்பா்னது FLAT FILE எ்னவும் 

அ்ைககப்டும். தைரவுக்ை அடடவ்ணயபாக கெமிககும் 

நிரல்கைபா்ன ்மககரபா ெபாஃட எகதஸெல் அல்லது ஓ்ன்ஆஃபீஸ் கபால்க க்பான்்றவறறில் CSV 
வடிவ ககபாபபுக்ை இ்றககம் (import)  மறறும் ஏற்றம் (export) தெய்து தகபாள்ை முடியும். 

Notepad உடை பதிப்போடன பேன்படுததி CSV நகோப்புகடை 
உருேோககு்ல் (அல்லது எந்னும் ஒரு உடை பதிப்போன்) 

13.4

 CSV ககபாப்பா்னது ஓர உ்ரக ககபாப்பாகும். எ்னகவ ஏகதைனும் ஒரு உ்ர்திப்பா்்ன ்யன்்டுததி 
CSV ககபாபபுக்ை உருவபாகககவபா அல்லது ்திப்பாய்வு தெய்யகவபா முடியும். ஆ்னபால் CSV ககபாப்பா்னது 

அடடவ்ணச் தெயலி அல்லது தைரவுததைைத்தை ஏற்றம் தெய்வதைன் மூல்ம உருவபாககப்டும்.

13.4.1  சோ்ோைண CSV நகோப்பிடன உருேோககு்ல்

 Notepad உ்ரப்திப்்்ன தகபாண்டு CSV ககபாபபி்்ன உருவபாகக முதைலில் புதிய ஆவணத்தை 

பின்வரும் வழிமு்்ற்ய ்யன்்டுததி தி்றககலபாம்.
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File  →New or ctrl +N.

 அடுதது, ககபாபபில் உள்ளிடப்ட கவண்டிய தைரவின் ஒவதவபாரு வரி அல்லது வரி்ெயிலுருள்ை 

மதிபபுக்ை கபாறபுள்ளியபால் பிரிககப்டடு உள்ளீடு தெய்யவும். எடுததுககபாடடபாக,  கீழககண்ட விவரஙக்ை 

கருதி தகபாள்க.

Topic1, Topic2, Topic3
one, two, three
Example1, Example2, Example3

 கமறகண்ட ககபாபபி்்ன .csv என்்ற நீடடிபபுடன் கெமிககவும். கெமிககப்டட ககபாபபி்்ன ்மககரபா 

ெபாபட எகதஸெல்  அல்லது ஏகதைனும் ஒரு அடடவ்ணச் தெயலி தமன்த்பாரு்ை ்யன்்டுததி ககபாபபி்்ன 

தி்றககவும். ்மககரபா ெபாபட எகதஸெ்ல ்யன்்டுததி கமறகண்ட ககபாபபி்்ன தி்றககவும். உள்ளிடப்டட 

தைரவபா்னது பின்வருமபாறு அடடவ்ண வடிவில் உருவபாககப்டடிருககும்.

Topic1

one

Example1 Example2 Example3

two three

Topic3Topic2

்டம். 13.1 MS-எகதஸெல் (MS EXCEL) ்யன்்பாட்ட ்யன்்டுததி தி்றககப்டட CSV ககபாபபு

 CSV ககபாபபில் உள்ை புலததின் தைரவுகள் கபாறபுள்ளி்ய தைன்னுடன் தகபாண்டிருநதைபால், 

கபாறபுள்ளியுடன் தைரவி்்ன தவளிப்டுததை அததை்கய ்ல தைரவுக்ை இரட்ட கமறககபாள் குறியுடன் (“) 
தகபாடுககவும்.  தைரவின் ஒரு ் குதியபாக கபாறபுள்ளி்ய தகபாள்ைவும் புலஙக்ை பிரிகக ் யன்்டும் பிரிப்பா்னபா்ன 

கபாறபுள்ளியில் இருநது இ்தை பிரிதது கபாடடும்.

13.4.2  கோறபுள்ளியுைன் கூடிே ்ைவிடனக ்கோணை CSV நகோப்பிடன உருேோககு்ல்
 எடுததுககபாடடபாக, முகவரி புலம் கபாறபுள்ளி்ய தகபாண்டுள்ைதைபாக கருததுக தகபாள்கவபாம். கீகை 

தகபாடுககப்டடுள்ை எடுததுககபாடடு ெம் தைரவபாக இருபபின் 

RollNo Name Address

12101 Nivetha Mylapore, Chennai

12102 Lavanya Adyar, Chennai

12103 Ram Gopalapuram, Chennai
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 முகவரி புலததில் உள்ை தைரவுடன் கபாறபுள்ளி்யயும் கெரதது தவளிப்டுததை அததைரவி்்ன இரட்ட 

கமறககபாள் குறிகளுககுள் தகபாடுககவும். எடுததுககபாடடபாக,
RollNo, Name, Address
12101, Nivetha, “Mylapore, Chennai”
12102, Lavanya, “Adyar, Chennai”
12103, Ram, “Gopalapuram, Chennai”

 இரட்ட கமறககபாள் குறிகளுககுள் தகபாடுககப்டட தைரவுகள் மடடும் கபாறபுள்ளியுடன் 

தவளிப்டுததைப்டடிருப்்தை கபாணலபாம். MS-எகதஸெல்  ்யன்்பாட்ட ்யன்்டுததி கமறகண்ட ககபாபபி்்ன 

தி்றககும் க்பாது அது பின்வருமபாறு கதைபாற்றமளிககும்.

Roll No

12101

12102

12103

Nivetha

Lavanya

Ram

Mylapore, Chennai

Adyar, Chennai

Gopalapuram, Chennai

Name Address

்டம் 13.2 எகதஸெல்  CSV புலததின் தைரவபா்னது கபாறபுள்ளியுடன் தவளிப்டுததுதைல்.

 புலததைரவுக்ை புதிய வரியில் இருபபின் அவற்்ற  தவளிப்டுததை கமறகண்ட மு்்றகய 

்யன்்டுததைலபாம். ஏகதைனும் புலததில் உள்ை தைரவி்்ன புதிய வரியில் தவளிப்டுததை கவண்டுதமனில் புலததின் 

தைரவி்்ன இரட்ட கமறககபாள் குறிகளுககுள் தகபாடுகக கவண்டும்.
எடுததுககோட்டு,

RollNo Name Address
12101 Nivetha Mylapore, Chennai
12102 Lavanya Adyar, Chennai
12103 Ram Gopalapuram, Chennai

CSV ககபாபபில் இது பின்வருமபாறு எழுதைப்ட கவண்டும்.

RollNo, Name, Address
12101, Nivetha, “Mylapore, Chennai”
12102, Lavanya, “Adyar, Chennai”
12103, Ram, “Gopalapuram, Chennai”
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தவளியீடபா்னது பின்வருமபாறு கதைபாற்றமளிககும்

Roll No

12101

12102

12103

Nivetha

Lavanya

Ram

Mylapore, 
Chennai

Adyar, 
Chennai
Gopalapuram, 
Chennai

Name Address

்டம் 13.3 எகதஸெல்  CSV புலததைரவபா்னது புதிய வரியில் கதைபாற்றமளிததைல்

13.4.3  இைட்டை நமறநகோள் குறிகளுைன் கூடிே ்ைவிடன ்கோணை CSV நகோப்பிடன 
உருேோககு்ல்.

 புலததில் உள்ை தைரவபா்னது இரட்ட கமறககபாள் குறிக்ை ஒரு ்குதியபாக தைன்னுடன் 

தகபாண்டிருநதைபால், இரட்ட கமறககபாள் குறியபா்னது இரடடிப்பாககப்டல் கவண்டும். இதைன் மூலம் அ்வகள் 

ெரியபாக விைககப்டலபாம்.

எடுததுககபாடடபாக, கீகையுள்ை தைர்வ தகபாடுகக கவண்டுதமனில்,

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 ககபாபபில் பின்வருமபாறு உருவபாககப்ட கவண்டும்.

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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்ேளியீைோனது

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 புலததைரவுகள் இரட்ட கமறககபாள் குறிகளுடன்  Excel-ல் கதைபாற்றமளிததைல்

13.4.4  CSV நகோப்பிலுள்ை ்ைடே ேடிவூட்ைம் ்சயே பின்பற்ற நேணடிே விதிமுட்றகள்

1. ஒவதவபாரு வரி்ெயும் (தைரவின் வரி்ெ) புதிய வரியில் இருததை அநதை வரி்ய நு்ைவு த்பாததைபா்்ன 

அழுததை கவண்டும். எடுததுககபாடடு :

 xxx,yyy

   என்்ற குறியீடபா்னது நு்ைவு வி்ெ்ய குறிககும்.

2. ககபாபபினில் உள்ை க்டசி ்திவபா்னது வரிமுறிவு/வரி தெலுததி பிரிப்பா்்னக தகபாண்டிருககலபாம் 

அல்லது இல்லபாமலும் இருககலபாம்.எடுததுககபாடடபாக:

 

ppp, qqq 

yyy, xxx

3. ெபாதைபாரண ்திவு வரி்ெகளின்  வடிவஙக்ை க்பான்று ககபாபபின் முதைல் வரி்ெயில் கதைபான்்றககூடிய 

விருப்ததை்லபபு வரி்ெ இருககலபாம். ககபாபபின் தை்லப்பா்னது புலஙகளின்  ததைபாடரபு்டய த்யரி்்ன 

தகபாண்டிருகக  கவண்டும். கமலும் ்திவுகளிலுள்ை புலஙகளின் எண்ணிக்கயில் மீதைமுள்ை ககபாபபில் 

இருததைல் கவண்டும். 
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 எடுததுககபாடடு

 

field_name1, field_name2, field_name3
aaa,bbb,ccc 
zzz,yyy,xxx CRLF( Carriage Return and Line Feed)

4. தை்லபபு  மறறும் ஒவதவபாரு ்திவிலும் ஒன்று அல்லது அதைறகு கமற்டட புலஙகள் கபாறபுள்ளியபால் 

பிரிககப்டடிருககலபாம். இ்டதவளியபா்னது புலததின் ஒரு ்குதியபா்ன கருதைப்டும் கமலும் 

நிரபாகரிககப்ட மபாடடபாது. ்திவின் க்டசி கபாறபுலத்தை ததைபாடரநது கபாறபுள்ளி இடம் த்்றல் கூடபாது. 
எடுததுககபாடடு: Red , Blue

5. ஒவதவபாரு புலமும் இரட்ட கமறககபாள் குறிகளுககுள் தகபாடுககப்டலபாம் அல்லது தகபாடுககப்டபாமல் 

இருககலபாம். புலமபா்னது இரட்ட கமறககபாள் குறிகளுககுள் தைரப்டவில்்லதயனில்,  புலஙகளில்  

இரட்ட கமறககபாள் குறியபா்னது கதைபான்்றபாது:  எடுததுககபாடடு:

 

"Red","Blue","Green"  # இரட்ட கமறககபாள் குறிகளுடன் உள்ை புலததின் தைரவு

Black,White,Yellow  # இரட்ட கமறககபாள் குறிகள் இல்லபாதை புலததின் தைரவு

6. புலஙகளில் வரிதிருபபி (CRLF), இரட்ட கமறககபாள் குறி மறறும் கபாறபுள்ளி க்பான்்ற்வக்ை 

தகபாண்டிருநதைபால் அ்வகள் இரட்ட கமறககபாள் குறிகளுககுள் தகபாடுககப்ட  கவண்டும். 
எடுததுககபாடடு:

 

Red, “,”, Blue CRLF # கபாறபுள்ளிகய ஒரு புலததின் மதிப்பாக இருப்தைபால் அ்தை இரட்ட 

கமறககபாள் குறிககுள் தகபாடுககப்ட கவண்டும்.

Red, Blue , Green

7. புலமபா்னது இரட்ட கமறககபாள் குறிககளுககுள் தகபாடுககப்டடிருகக கவண்டுதமனில், இரட்ட 

கமறககபாள் குறிகளுககுள் உள்ை புலமபா்னது மறத்றபாரு இரட்ட கமறககபாள் குறிகளுககுள் 

அ்மககப்ட கவண்டும்.

 

““Red””, ““Blue””, ““Green”” CRLF  # இரட்ட கமறககபாள்குறி ஒரு புலததின் மதிப்பாக 

இருப்தைபால் அ்தை மறத்றபாரு இரட்ட கமறககபாள் 

குறிககுள் அ்மககப்ட கவண்டும்
, , White

 கமகல தகபாடுககப்டடுள்ை எடுததுககபாடடில்  (,,White) உள்ை இறுதி வரி்ெயில் இரண்டு 
கபாறபுள்ளிகளுடன் ததைபாடஙகியுள்ைது, ஏத்னன்்றபால் ெமது அடடவ்ணயில் உள்ை ்திவின் முதைல் 
இரண்டு தவறறு ் திவுகைபாக இருககின்்றது. இநதை கபாறபுள்ளிக்ை அழிகக கவண்டபாம். இநதை இரண்டு 
கபாறபுகள்ளிகளும் ஒரு வரியிலிருநது மறத்றபாரு வரி்ய உணரததை புலஙகைபாக ்யன்்டுகின்்றது. 
இவற்்ற தைவிரகக கூடபாது.

குறிப்பு

எக்ஸெடல பேன்படுததி CSV நகோப்பிடன உருேோககு்ல் 13.5

 டமகநைோ சோப்ட் எக்ஸெல்   ்யன்்பாட்ட ்யன்்டுததி CSV ககபாபபுக்ை உருவபாகக, எக்ஸெல்   
்யன்்பாட்ட தி்றநது வடிவத்தை  CSV வடிவததில் கெமிகக விரும்பும் ககபாபபி்்ன தி்றககவும். 
எடுததுககபாடடபாக, எகதஸெல் அடடவ்ணததைபாள்  மபாதிரி தைரவுக்ைக தகபாண்டுள்ைது.
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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 மபாதிரி தைரவுக்ைக தகபாண்டுள்ை அடடவ்ணததைபாள்

அடடவ்ணத தைபாளில்  தைரவுக்ை உள்ளிடட பி்றகு  File → Save As என்்ற விருப்ததி்்ன கதைரவு தெய்யவும்.  
“Save as type option” என்்தில் CSV கபாறபுள்ளியபால் பிரிககப்டடு கதைரவு தெய்யவும். ககபாபபின் த்யருடன் 
CSV நீடடிபபி்்ன கதைரவு தெய்யவும்.

்டம்  13.6 Save As உ்ரயபாடல் த்டடி

 ககபாபபி்்ன கெமிததை பி்றகு அகககபாபபி்்ன உ்ரப்திப்பா்்ன ்யன்்டுததி எளிதைபாக தி்றககலபாம் 

கமலும் ்திப்பாய்வு தெய்யவும் முடியும். இதைன் உள்ைடககமபா்னது பின்வரு்வ்னவற்்ற ஒததிருககும்.

 

Item Name, Cost-Rs, Quantity, Profit
Keyboard, 480, 12, 1152
Monitor, 5200, 10, 10400
Mouse, 200, 50, 2000
,,Total Profit =,13552

12th Computer Science_TM Chapter 13.indd   243 22-12-2021   18:49:24



24412 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

13.5.1  டமகநைோ சோப்ட் எக்ஸெல்  நகோப்போனது CSV நகோப்போக மோற்றப்பட்டுள்ைது

 டமகநைோ சோப்ட் எக்ஸெல்  ்யன்்பாடபா்னது கணினியில் நிறுவப்டடிருநதைபால் CSV  ககபாபபின் மீது 

இருமு்்ற கிளிக தெய்தைவுடன் தைபாமபாககவ எகதஸெல்  ் யன்்பாட்ட ் யன்்டுததி CSV ககபாப்பா்னது தி்றககும்.

 CSV  ககபாபபி்்ன தி்றககும் க்பாது கமல்மீடபு த்டடியில் Open with கதைபான்றி்னபால் அதில்  

டமகநைோ சோப்ட் எக்ஸெல்  என்்்தை கதைரவு தெய்யவும்.

 இம்மு்்றககு மபாற்றபாக MICROSOFT EXCEL  ்யன்்பாட்ட தி்றநது ்டடிப்ட்டயில் இருநது  
File → Open என்்்தை கதைரவு தெய்து, அதில்  CSV  ககபாபபி்்ன  கதைரவு தெய்யவும். ககபாபபின் த்யரபா்னது 

கதைபான்்றவில்்ல எனில் ககபாபபின் நீடடிபபி்்ன  மபாற்றம் தெய்து  (*.prn, *.txt, *.csv) தி்றககலபாம்.

உஙகளுககுத ்்ரியுமோ?
 ்மககரபா ெபாபட எகதஸெல்  மறறும் ஸ்டபார ஆஃபீஸ் கபால்க என்்ற  இரண்டு 
்யன்்பாடுகளுகம கணினியில் நிறுவப்டடிருநதைபால் CSV ககபாப்பா்னது தைபா்ன்மவபாக எகதஸெல்  
்யன்்பாடடின் மூலம் தி்றககப்டும்.

டபத்ோன்  மூலம்  CSV  நகோப்பில் படிகக மறறும் எழு் 13.6

 CSV  ககபாபபுகளில்  ்ல்கவறு தெயல்்பாடுக்ை தெய்ய ்்ததைபான் ஒரு  CSV  என்்ற  தெயறகூற்்ற 

வைஙகியுள்ைது. CSV ககபாபபிலிருநது அல்லது CSV ககபாபபில் தைரவி்்ன ்டிததைல், எழுதுதைல் மறறும் ்ல 

தெயல்்பாடுக்ை தெய்வதைறகு CSV-ன் நூலகமபா்னது  த்பாருடகள் மறறும் பி்ற குறிமு்்றக்ை 

தகபாண்டுள்ைது.

உஙகளுககுத ்்ரியுமோ?
 CSV ககபாபபுகைபா்னது நிகழ கெர ்யன்்பாடுகளில் ்ரவலபாக ்யன்்டுததைப்டுகின்்ற்ன. 

ஏத்னனில் அ்வ தெயல்்டுததுவதைறகு எளி்மயபா்ன்வ.

13.6.1   டபத்ோன் பேன்படுததி CSV  நகோப்பிடன படித்ல்

CSV ககபாபபி்்ன ்டிகக இரண்டு வழி மு்்றகள் உள்ை்ன.

 1. CSV   ததைபாகுதி ்டிததைல் தெயறகூ்்ற ்யன்்டுததுதைல்.

 2. DictReader இ்னககுழு்வ ்யன்்டுததுதைல்.

CSV ககபாபபி்்ன ் டிகக இரண்டு வழிகள்

reader () தெயறகூறு Dict Reader இ்னககுழு

்டம் 13.7  CSV ககபாபபி்்ன ்டிககும் வழிமு்்றகள்

 ககபாபபினில் உள்ை தைகவல்க்ை ்டிப்தைறககபா அல்லது ககபாபபினில் தைகவல்க்ை எழுதுவதைறககபா 

முதைலில் ககபாபபி்்ன தி்றகக கவண்டும். ்டிததைல் தெயல் ்பாடபா்னது முடிநதை பி்றகு ககபாப்பா்னது மூடப்ட 

கவண்டும். இதைன் மூலம் ககபாபபிறகு நி்்னவகததில்  ஒதுககப்டடுள்ை இடம்  விடுவிககப்டும்.  
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எ்னகவ ்்ததைபானில் ககபாபபு தெயல்்பாடபா்னது பின்வரும் ்டிநி்லகளில் தெயல்்டுததைப்டுகி்றது.

ககபாப்் தி்றககவும்்டிநி்ல 1

்டிநி்ல 2

்டிநி்ல 3

்டிகக அல்லது எழுதும் தெயல்்பாட்ட தெய்யவும் 

ககபாப்் மூடிவும்

ககபாபபி்்ன தி்றககும் open கடட்ையில் ககபாபபின் த்யர அல்லது ககபாபபின் 
முழு்மயபா்ன  ்பா்தையபா்னது இரட்ட கமறககபாள் குறிகளுககுள் அல்லது ஒற்்ற 
கமறககபாள் குறிகளுககுள் தகபாடுககப்டல் கவண்டும். 

குறிப்பு

 open() என்்ற உள்ளி்ணநதை தெயறகூறு ்்ததைபானில் ஒரு ககபாப்் தி்றககும் இநதை தெயறகூறு 

ககபாபபு த்பாருள் அல்லது திரும்பி தகபாடுககும், இ்தை ் யன்்டுததி ககபாபபின் தைரவுக்ை ் டிகககவபா அல்லது 

மபாற்றகவபா முடியும்.

எடுததுககபாடடபாக,

>>> f = open("sample.txt") # தைறக்பாது ககபாபபு்்றயில் ககபாப்் தி்றகக மறறும் இதில் f என்்து 
ககபாபபு த்பாரு்ை குறிககும்.

>>> f = open('c:\pyprg\ch13sample5.csv') # ககபாபபின் முழு்மயபா்ன ்பா்தை்யக குறிககும்.

 ககபாப்் தி்றப்தைறகபா்ன மு்்ற்ம்ய ்ய்னர குறிபபிடபாலபாம். ்ய்னர ககபாபபி்்ன ்டிப்தைறகு 'r', 
எழுதுவதைறகு 'w' அல்லது ககபாபபின் இறுதியில் கெரகக 'a' என்்ற ககபாபபு மு்்ற்ம்ய குறிபபிடலபாம். 'உ்ர 

அல்லது இரு்ரிமபாண' (text or binary) என்்ற ஏகதைனும் ஒரு மு்்ற்மயில் ககபாபபி்்ன தி்றகக மு்்ற்ம்ய 

குறிபபிடலபாம்.

 உ்ர மு்்ற்ம தைபா்ன்மவபா்ன ககபாபபு பிடிககு மு்்ற்மயபாகும். இதில், தைர்வ ககபாபபிலிருநது 

்டிககும் க்பாது தைரவு ெரஙகைபாக ்டிககப்டும். உ்ர அல்லது ககபாபபுகைபா்ன ்டஙகள் அல்லது .exe 
ககபாபபுக்ை ்டிககும் க்பாது அவற்்ற இருமநி்ல மு்்ற்மயில் ்கயபாளுதைல் தெய்ய கவண்டும். 

டபத்ோனில் நகோப்பு முட்றடமகள்

முட்ற விைககம்

'r' ்டிப்தைறக மடடுகம ஒரு ககபாபபி்்ன தி்றககவும் (தைபா்ன்மவு நி்ல)

'w' ககபாபபில் தைரவுக்ை எழுதுவதைறகு தி்றககவும். குறிபபிடப்டட ககபாபபு இல்்லதயனில் புதிய 
ககபாபபி்்ன உருவபாககும். ககபாபபில் தைரவுகள் இருபபின் அ்வ அழிககப்டும். 

'x' தைனிததுவமபா்ன ் ்டபபிறகபாக ககபாபபி்்ன தி்றககவும்.  ககபாபபு   முன்க்  உருவபாககப்டடிருநதைபால் 
இநதை தெயல் மு்்றயபா்னது கதைபால்விய்டயும்.

'a' ககபாபபின் தைரவுக்ை அழிககபாமல் அதைன் இறுதியில் புதிய தைரவுக்ை கெரப்தைறகு தி்றககவும். 
குறிபபிடப்டட ககபாபபு இல்்லதயனில் புதிய ககபாபபி்்ன உருவபாககும். 
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't' உ்ர மு்்ற்மயில் ககபாபபு தி்றககவும் (தைபா்ன்மவு நி்ல)

'b' இருமநி்ல மு்்ற்மயில் ககபாபபி்்ன தி்றககவும்.

'+' புதுபபிததைலிறகபாக ககபாபபி்்ன தி்றககவும் (்டிததைல் மறறும் எழுதுதைல்)

f=open("sample.txt")    # 'r' அல்லது 'rt' என்்ற மு்்ற்மகளுககு நிகர

f = open("sample.txt",'w')  # உ்ர மு்்ற்மயில் ககபாபபில் எழுதை.

f = open("image1.bmp",'r+b')  # இருமநி்ல மு்்ற்மயில் ்டிததைல் மறறும் எழுதுதைலுககபாக 

 நி்்னவகததின் ்யன்்பாடடில் இல்லபாதை த்பாருள்க்ை (objects) கெகரிககவும் மறறும் அநதை 

நி்்னவக ்குதி்ய சுததைம் தெய்யவும். ்்ததைபானில் கதை்வயற்ற நி்்னவக ்குதி்ய கெகரிககும் வெதி 

(Garbage collector) உள்ைது. ஆ்னபால் இநதை வெதி ககபாபபுக்ை மூடும் என்று ்ய்னர ெம்் கவண்டபாம்.

f = open("test.txt") #  எநதை மு்்ற்மயும் குறிபபிடப்டவில்்லதயனில் தைபா்ன்மவபாக 
rt  என்்ற மு்்ற்ம ்யன்்டும்

# n கபாபபில் தெயற்பாடுகள் தெய்யவும். 
f.close()

 கமகல  குறிபபிடடுள்ை வழிமு்்ற ்பாதுகபாப்பா்னது அல்ல, ஏகதைனும் ஒரு பி்ை ஏற்டுதமனில் அநதை 

தெயற்பாடடிலிருநது நிரலபா்னது ககபாப்் மூடபாமல் தவளிகயறும். இ்தை சி்றநதை மு்்றயில் ்கயபாை with 
கூற்்ற ்யன்்டுததைலபாம். with ததைபாகுதியிலிருநது தவளிகயறும் க்பாது அதைனுள்கை தகபாடுககப்டடுள்ை 

ககபாபபு மூடப்டும். தெயறகூற்்ற தவளிப்்டயபாக தகபாடுகக கவண்டியதில்்ல. ககபாபபு உள்ை்மவபாககவ 

மூடப்டும்.

with open("test.txt",’r’) as f:
# ககபாபபு ெபாரநதை தெயல்்பாடுக்ை தெய்ய 

# என்்து ககபாபபு த்பாருைபாகும்.

 ககபாபபி்்ன மூடும் க்பாது அதைனுடன் இ்ணககப்டடுள்ை வைஙகள் ்்ததைபானில் close() 
தெயறகூறு மூலம் விடுவிககப்டும்.

f = open("sample.txt")
# ககபாபபு ெபாரநதை தெயல்்பாடுகள் தெய்ய

f.close()

13.6.1.1  CSV-ன் Reader ்சேறகூறு

 CSV ககபாபபின் உள்ைடககத்தை ் டிகக  csv.reader() என்்ற தெயறகூ்றபா்னது ் யன்்டுததைப்டுகி்றது. 
reader() தெயறகூ்றபா்னது ககபாபபின் ஒவதவபாரு வரி்யயும் ்டிதது அவற்்ற தெடுவரி்ெகளின் ்டடியலபாக  

(List) அ்மககும். மபாறியின் தைரவிறகு கதை்வயபா்ன தெடுவரி்ெ்ய கதைரவு தெய்யலபாம்.. இச்தெயறகூ்்ற 

்யன்்டுததி ்ய்னர ககபாபபின் தைரவுகளில் உள்ை இரட்ட கமறககபாள் குறி (“ ”), (|) மறறும் (,) க்பான்்ற 

்ல்கவறு வடிவ்மபபுக்ை ்யன்்டுததி ்டிககலபாம்.

 csv.reader() தெயறகூறின் ததைபாடரியல்

csv.reader(fileobject, delimiter, fmtparams)
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இஙகு, 

file object :- ககபாபபின் ்பா்தை்யயும் மு்்ற்மயும் திருபபி அனுபபும்.

delimiter  :- இது விருப்தகதைரவு அைபுருவபாகும். இது தெநதைர வரம்புக குறிக்ை தகபாண்டிருககும். (’,| ) 
க்பான்்ற்வ மற்ற்வகள் தைவிரககப்டும். 

fmtparams: தகபாடபாநி்ல மதிபபுக்ை கமற்திபபு தெய்ய/நீகக ் யன்்டும் விருப்த கதைரவு அைபுருவபாகும்.  

CSV ககபாபபு – தகபாடபாநி்ல பிரிப்பா்னபா்ன கபாறபுள்ளி்ய தகபாண்ட தைரவு.
1

2
CSV ககபாபபு – ததைபாடககததில் இடம் தகபாண்ட தைரவுகள்

3
CSV ககபாபபு – கமறககபாளுடன் கூடிய தைரவுகள்

4
CSV ககபாபபு – தைனிப்யன் பிரிப்பா்ன தகபாண்ட தைரவு.

(a) ்கோைோநிடல பிரிப்போன் கோறபுள்ளியுைன் கூடிே  CSV (,) நகோப்புகள்

 பின்வரும் நிரலபா்னது தகபாடபாநி்ல பிரிப்பா்னபா்ன கபாறபுள்ளியுடன் கூடிய  “sample1.csv” என்்ற 

ககபாபபி்்ன ்டிதது ஒவதவபாரு வரி்ெயபாக அச்சிடும் நிரல்.

#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()

்ேளியீடு
 ['SNO', 'NAME', 'CITY']
 ['12101', 'RAM', 'CHENNAI']
 ['12102', 'LAVANYA', 'TIRUCHY']
 ['12103', 'LAKSHMAN', 'MADURAI']

(b)  ்்ோைககததில் இடை்ேளிகளுைன் கூடிே ்ைவிடனக ்கோணை CSV  நகோப்பு 

 பின்வரும் sample2.csv என்்ற ககபாபபி்்ன கருததில் தகபாள்ைவும். 

NOTEPAD ்யன்்பாடடில் மூலம் தி்றககும் க்பாது பின்வருமபாறு தைரவி்்ன தகபாண்டிருககும்.

Topic1,    Topic2,    Topic3,

one, two, three

Example1, Example2,    Example3

 பின்வரும் நிரலபா்னது ்்ததைபானில் உள்ை csv.reader() என்்ற தெயறகூறு மூலம் ககபாபபி்்ன 

்டிககி்றது.
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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()

்ேளியீடு
 ['Topic1', 'Topic2', 'Topic3']
 ['one', 'two', 'three']
 ['Example1', 'Example2', 'Example3']

 “sample2.csv” ககபாபபில் கபாண்்்தை க்பால் பிரிப்பா்னபா்ன கபாறபுள்ளிககு அடுதது வரும் தவறறு 

இ்டதவளிகைபால் தவளியீடும் தவறறு இ்டதவளிகளுடன் கதைபான்றும்.

 தவறறு இ்டதவளிகைபா்னது CSV தெயறகூறினுள் உள்ை  csv.register_dialect() என்்ற 

இ்னககுழுவின் மூலம் நீககலபாம். dialect ஆ்னது CSV ககபாபபி்்ன ்டிப்தைறகபா்ன வழிமு்்றக்ை 

விவரிககி்றது. dialects-ல்  “skipinitialspace” என்்ற அைபுருவபா்னது  பிரிப்பானிறகு அடுதது வரும் தவறறு 

இ்டதவளிக்ை நீகக உதைவுகி்றது.

தைபா்ன்மவபாக “skipinitialspace” என்்தைன் மதிபபு  false ஆகும்.  
குறிப்பு

 கீகையுள்ை நிரலபா்னது “sample2.csv” என்்ற ககபாபபில், பிரிப்பா்னறககு பி்றகுயுள்ை 

தவறறி்டதவளிக்ை ்டிககின்்றது.

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()

்ேளியீடு
 ['Topic1', 'Topic2', 'Topic3']
 ['one', 'two', 'three']
 ['Example1', 'Example2', 'Example3']

 கமறகண்ட நிரலில் புதிய dialect ஆ்னது (delimiter=' , ') கபாறபுள்ளி பிரிப்பா்ண தகபாண்டுள்ைது. 
கமலும் d skipinitialspace என்்தைன் மதிபபு True எ்ன அ்மககப்டடுள்ைது. இது பிரிப்பானிறகு அடுதது 
வரும் தவறறு இ்டதவளிக்ை தைவிரததிடுமபாறு நிரல் த்யரபபிககு உணரததும்.
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 csv –ல் ்டிப்தைறகு மறறும் எழுதுவதைறகு உள்ை அைபுருகக்ை வ்ரயறுகக dialect 
என்்ற இ்னககுழு CSV  தெயறகூறில் ்யன்்டுகி்றது. இது தைர்வ வடிவூடடம் தெய்வதைறகபா்ன 
்ல்கவறு உருவபாகக, கெமிகக மறறும் மறு்ய்னபாகக ்யன்்டும் அைபுருகக்ை தகபாண்டுள்ைது. 

குறிப்பு

(c)  நமறநகோள் குறிகளுைன் CSV நகோப்பு 

 CSV தெயறகூறில் உள்ை csv.register_dialect() என்்ற புதிய இ்னககுழு்வ ்திவதைன் மூலம் 

இரட்ட கமறககபாள் குறிகளுடன் கூடிய CSV ககபாபபி்்ன ்டிககலபாம்.

quotes.csv  என்்ற ககபாப்பா்னது பின்வரும் தைரவுக்ை தகபாண்டிருககும்.

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."

 பின்வரும் நிரலபா்னது கபாறபுள்ளி்ய பிரிப்பா்னபாக தகபாண்டிருககும்  “quotes.csv” என்்ற ககபாபபி்்ன 

்டிககும். ஆ்னபால் இரட்ட கமறககபாள் குறிகைபா்னது மறறுதமபாரு கமறககபாள் குறிகளுககுள் 

தகபாடுககப்டடிருககும்.

import csv
csv.register_dialect('myDialect', delimiter = ',' 
skipinitialspace=True) 
f=open('c:\pyprg\quotes.csv','r')
reader = csv.reader(f, dialect='myDialect')
for row in reader:
 print(row)

்ேளியீடு
 ['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. ']

 கமறகண்ட நிரலில்  myDialect என்்ற த்யருடன் கூடிய புதிய Dialect ் திவு தெய்யப்டடுள்ைது. csv.
QUOTE_ALL என்்ற ககபாபபி்்ன ்யன்்டுததும் க்பாது அ்்னதது குறியுருககளும் கமறககபாள் 

குறிககஅடுதது தவளிப்டுததைலபாம்.
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(d)   ்னிப்பேனோககப்பட்ை பிரிப்போடனக ்கோணை CSV  நகோப்பு

 csv.register_dialect() என்்தைன் உதைவியுடன் புதிய dialect-ஐ ்திவு தெய்து தைனிப்ய்னபாககப்டட 

பிரிப்பா்்னக தகபாண்ட CSV ககபாபபுக்ை ்டிகக முடியும்.

 பின்வரும்  “sample4.csv” என்்ற ககபாப்பா்னது ்்ப | (Pipe symbol) குறியீட்டக தகபாண்டு 

புலஙகள் பிரிககப்டடுள்ைது.

Roll No | Name | City
12101 | Arun | Chennai
12102 | Meena | Kovai
12103 | Ram | Nellai

 பின்வரும் நிரலபா்னது ் ய்னரபால் வ்ரயறுககப்டடுள்ை பிரிப்பா்்னக தகபாண்டுள்ை  | (Pipe symbol)  
“sample4.csv” என்்ற ககபாபபி்்ன ்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()

்ேளியீடு
['RollNo', 'Name', 'City']
['12101', 'Arun', 'Chennai']
['12102', 'Meena', 'Kovai']
['12103', 'Ram', 'Nellai']

 கமறகண்ட நிரலில் My Dialect என்்ற த்யரில் புதிய dialect ஆ்னது ் திவு தெய்யப்டடுள்ைது. இதில் 
| (Pipe symbol) ஆ்னது புலத்தை பிரிககும் பிரிப்பா்னபாக அ்மககப்டடுள்ைது.

13.6.2  ஒரு நகோப்பினில் குறிப்பிட்ை புலதட் மட்டும் படித்ல்

 “sample5.csv” என்்ற ககபாபபினில் உள்ை Item Name மற்றம் profit க்பான்்ற குறிபபிடட புலஙக்ை 

மடடும் ்டிகக கீழககபாணும் வழிமு்்றக்ை தெய்தைல் கவண்டும்.

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

்ேளியீடு
 Item Name Profit
 Keyboard 1152
 Monitor 10400
 Mouse 2000

13.6.3  CSV நகோப்பிடன படித்ல் மறறும் பட்டிேலோக நசமித்ல்

 இப்குதியில் CSV ககபாபபி்்ன ்டிததைல் மறறும் ககபாபபின் உள்ைடககத்தை ்டடியலபாக கெமிததைல் 

மு்்ற்ய ்றறி ்டிகக இருககிக்றபாம். ்டடியலபாக கெமிப்தைறகபா்ன ததைபாடரியல்

list = []    # தவறறு list-ஆக ததைபாடஙகவும்

list.append(element)   # append() ்யன்்டுததி உருபபுக்ை கெரககவும். 

 எடுததுககபாடடு பின்வரும் நிரலபா்னது “sample.csv” ககபாபபின் அ்்னதது வரி்ெயில் உள்ை 

மதிபபுக்ையும் ்டடியலபாக கெமிககும்.

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()

12th Computer Science_TM Chapter 13.indd   251 22-12-2021   18:49:24



25212 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

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

்ேளியீடு
 ['Topic1', 'Topic2', 'Topic3']
 [' one', 'two', 'three']
 ['Example1', 'Example2', 'Example3']

 வரி்ெப்டுததைப்டட உறுபபுகளின் வரி்ெ்ய மபாற்றககூடிய தைரவு கடட்மபபு 
்டடியல் (List) ஆகும். 

குறிப்பு

உஙகளுககுத ்்ரியுமோ?
நி்லயுருககளின் ்டடியலபா்னது ெதுர வடிவ அ்டபபுக குறிகளுககுள் எழுதைப்டல் 

கவண்டும். List-ஆக ெரஙக்ை ஒததைதைபாகும்.  

13.6.4 ேரிடசேோககம் ்சயே்றகோக CSV நகோப்பிடன படித்து புலததின் மதிப்புகடை List-ல் 
நசமித்ல்

 இநதை நிரலபா்னது “sample6.csv” என்்ற ககபாபபினில் இருநது ்ய்னரபால் தைரப்டும் எண்ணிறகுரிய 

தெடுவரி்ெயின் த்பாருைடககத்தை ்டிதது அ்தை List -ல் கெமிககும்.

Item Name
Keyboard
Monitor
Mouse

480
5200

200 2000
10
50

12 1152
10400

Cost - Rs Quantity Profit

்டம் 13.6.4 வரி்ெயபாககம் தெய்வதைறகு CSV  ககபாப்ன் தைரவுகளின் ்டடியல் 

 வரி்ெயின் தை்லபபுகளும் கெரதது வரி்ெப்டுததைப்டுவ்தை தைவிரகக வரி்ெ்டுததும் க்பாது 

முதைல் வரி்ெயபா்னது தைவிரககப்டல் கவண்டும். “next()” என்்ற கடட்ை மூலம் இ்தை தெயல்்டுததை முடியும். 
List -ஆ்னது வரி்ெயப்டுததைப்டடு தவளியிடப்டடுள்ைது.
தை்லபபு தெடுவரி்ெ்ய தைவிரதது ்ய்னர கதைரநததைடுததை தெடுவரி்ெ்ய வரி்ெயபாககம் தெய்ய
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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()

்ேளியீடு
 Enter the column number between 0 to 3:- 2
 50
 12
 10

 ஒரு சிஎஸ்வி ககபாபபில் ஒரு குறிபபிடட தெடுவரி்ெ்யப ்டிதது அதைன் முடி்வ 
ஏறுவரி்ெயில் கபாண்பி

குறிப்பு

உஙகளுககுத ்்ரியுமோ?

 list_name.sort() கடட்ையபா்னது ்டடியலில் உள்ை உறுபபுக்ை ஏறு வரி்ெயில் (ascending) 
வரி்ெப்டுததும்.

list_name.sort(reverse) கடட்ையபா்னது ்டடியலில் உள்ை உறுபபுக்ை இ்றஙகு (descending) 
வரி்ெயில் ஒழுஙகு்டுததும்.
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13.6.5   CSV நகோப்பினில் உள்ை ஒரு குறிப்பிட்ை புலதட் ேரிடசேோககம் ்சய்ல்.

 இநநி்லயபா்னது  “sample8.csv” என்்ற ககபாபபின் முழு த்பாருைடககத்தையும் ்டிதது ்டடியலுககு 

மபாற்றம் தெய்யும். அதைன் பி்றகு quantity என்்ற புலததில் உள்ை வரி்ெகளின் ்டடியலபா்னது வரி்ெயபாககம் 

தெய்யப்டடு ஏறு வரி்ெயில் தவளிப்டுததைப்டும். ஒன்றுககு கமற்டட புலஙக்ை வரி்ெப்டுததை itemgetter 
என்்தில் ஒன்றுககு கமற்டட சுடடு எண்க்ை குறிபபிடுவதைன் மூலம் நி்்றகவற்றலபாம்.
operator.itemgetter(col_no) என்்ற ககபாபபின் த்பாருைடககமபா்னது

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 ககபாபபு தைரவி்்ன வரி்ெயபாகக list-ல் கெரததைல்

 பின்வரும் நிரலபா்னது operator.itemgetter(col_no) என்்்தை ்யன்்டுததி கமறகுறிபபிடட நிர்ல 

நி்்றகவறறுகி்றது. 

#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)

்ேளியீடு
 [‘Mouse ‘, ‘20’]
 [‘Keyboard ‘, ‘48’]
 [‘Monitor’, ‘52’]

 sorted() மு்்றயபா்னது / தெயல்கூ்றபா்னது ஒரு குறிபபிடட வரி்ெயில் தகபாடுககப்டட்டி 

உறுபபுக்ை ஏறு வரி்ெயிகலபா அல்லது இ்றஙகு வரி்ெயிகலபா வரி்ெப்டுததும். sort() மு்்றயபா்னது 
sorted() மு்்ற்ய ஒததிருககும். ஒரு கவறு்பாடபா்னது sort() மு்்ற எநதை மதிப்்யும் திரும்் தைரபாது 

கமலும்மூல ்டடியலில் மபாற்றத்தை ஏற்டுததும்.

குறிப்பு
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்சயமுட்றப்பயிறசி: “sample8.csv” என்்ற ககபாபபினில் “cost” எனும் கமலும் ஒரு புலத்தை 
கெரதது அதைன் த்பாருள் இ்றஙகு வரி்ெயில் வரி்ெயபாககம் தெய்ய பின்வரும் 
ததைபாடரியலபா்னது ்யன்்டுகி்றது.

்்ோைரிேல்

sortedlist = sorted(data, key=operator.itemgetter(Col_number),reverse=True)

13.6.6 CSV நகோப்பிடன Dictionary படிகக

 CSV தெயறகூறிலுள்ை DictReader - ஐ ்யன்்டுததி CSV ககபாப்் ்டிததைல்.இதைன் தெயல்்பாடு 
reader() வழிமு்்ற தெயல்்பாட்ட ஒததிருககும். ஆ்னபால் இது ஒரு த்பாரு்ை உருவபாககி அ்தை 
Dictionaryயில் இ்ணககும்.

 DictReader  CSV ககபாபபில் உள்ை முதைல் வரி்ய கபாறபுள்ளி்ய இநதை வரியின் Dictionary  
தி்றவுககபாள் (Dictionary Key) ் யன்்டுததி ் டிககும். அடுததைடுததுள்ை வரி்ெயில்  உள்ை தெடுவரி்ெயபா்னது 
Dictionaryயின் மதிபபுகைபாக தெயல்்டடு அவற்்ற உரிய தி்றவுககபாள் மூலம் அணுக முடியும் (புலததின் 

த்யர)

 CSV ககபாபபின் முதைல் வரி்ெயபா்னது புலபத்ய்ர தகபாண்டிருககவில்்லதயனில் புலபத்யர 

அைபுரு்வ DictReader’s ஆககிககு அனுபபி Dictionary தி்றவுககபாள்க்ை ெபாமபாக ஒதுகக முடியும். 

 csv.reader() மறறும் DictReader() ககு இ்டகயயபா்ன முககிய கவறு்பாட்ட எளி்மயபாக 

கூறுவததைனில் csv.reader மறறும் csv.writer ஆ்னது ்டடியல் (list/tuple) ்திவுடன் கவ்ல தெய்யும். csv.
DictReader மறறும் csv.DictWriter ஆ்னது அகரபாதியில் கவ்ல தெய்யும்.

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 

்ேளியீடு
 {‘ItemName ‘: ‘Keyboard ‘, ‘Quantity’: ‘48’}
 {‘ItemName ‘: ‘Monitor’, ‘Quantity’: ‘52’}
 {‘ItemName ‘: ‘Mouse ‘, ‘Quantity’: ‘20’}

 csv.DictReader மறறும் csv.DictWriter இரண்டும் கூடுதைல் அைபுருவபாக புலபத்யரி்்ன த்றறு 

Dictionary தி்றவுககபாைபாக ்யன்்டுததும்.

(எடுததுககபாடடபாக) “sample8.csv” என்்ற ககபாப்பா்னது Dictionary -்ய ்டிததைல்.

்சேல்முட்ற: கமகல தகபாடுககப்டடுள்ை நிரலில் dict()  தெயல்கூறில் நீககவும் மறறும் 
print(row) ்யன்்டுததைவும். கீகை தகபாடுககப்டடுள்ை தவளியீ்ட தைரும்.

OrderedDict([(‘ItemName ‘, ‘Keyboard ‘), (‘Quantity’, ‘48’)])
OrderedDict([(‘ItemName ‘, ‘Monitor’), (‘Quantity’, ‘52’)])
OrderedDict([(‘ItemName ‘, ‘Mouse ‘), (‘Quantity’, ‘20’)])
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13.6.7  Dictionary பேனர் ேடைேறுத் பிரிப்போடன பேன்படுததி CSV நகோப்பிடன படித்ல்

 புதிய Dialects ஐ ்திவு தெய்து  DictReader() தெயறகூறில் ெபாம் அ்தை ்யன்்டுததை முடியும். 
“sample8.csv”  ககபாப்பா்னது பின்வரும் வடிவததில் இருநதைபால் 

ItemName|Quantity
Keyboard|48
Monitor|52
Mouse|20

 “sample8.csv”(்டம் 13.9) ஒரு புதிய dialect ்யன்்டுததி Dictionary ்டிககலபாம்.

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()

்ேளியீடு
 {‘ItemName ‘: ‘Keyboard ‘, ‘Quantity’: ‘48’}
 {‘ItemName ‘: ‘Monitor’, ‘Quantity’: ‘52’}
 {‘ItemName ‘: ‘Mouse ‘, ‘Quantity’: ‘20’}

 DictReader() தைபா்ன்மவபாக ordereddict என்்்தை தவளியீடும். Dictionaryயின் ஒரு 

து்ணகுழுவபாக Ordereddict தெயல்்டும் இது உள்ைடககத்தைககும் அவற்்ற கெமிககும் வரி்ெயில் 

கெரககும். Ordereddict நீகக Dict() ்ய ்யன்்டுததைவும்.

குறிப்பு

பல்நேறு ேடகேோன CSV நகோப்பினுள் ்ைவுகடை எழுது்ல்13.7

 ்்ததைபா்னது CSV ககபாபபில் ்ணியபாறறுவதைறகு எளி்மயபா்ன  வழிக்ை வைஙகுகி்றது. கமலும் 
CSV ககபாபபில் தைரவுக்ை ்டிகக மறறும் எழுதை CSV ககபாபபில் தைரவுக்ை ்டிகக மறறும் எழுதை CSV 
கூறி்்ன தகபாண்டுள்ைது. இதைறகு முந்தைய தை்லபபுகளில் CSV ககபாபபில் இருநது தைரவுக்ை எவவபாறு 

்டிப்து என்்்தை ்றறி ்யின்க்றபாம். அ்தை க்பாலகவ ஒரு புதிய CSV ககபாபபி்்ன உருவபாககவும் (அல்லது) 
ஏறக்னகவ உள்ை ககபாபபில் மபாற்றஙகள் தெய்யவும் முடியும்.
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ெபாதைபாரணமபா்ன ஒரு புதிய CSV ககபாபபி்்ன உருவபாககுதைல்.
1

2
ஏறக்னகவ உள்ை ககபாபபி்்ன திருததுதைல்.

3
கமறககபாள் குறியுடன் CSV ககபாபபினில் எழுதுதைல்.

4

5

6

7

8

தைனிப்யன் பிரிப்பான்களுடன் CSV ககபாபபினில் எழுதுதைல்.

Lineterminator  உடன் CSV ககபாபபினில் எழுதுதைல்.

Quotechars உடன்  CSV ககபாபபினில் எழுதுதைல்.

CSV ககபாபபி்்ன Dictionaryயில் எழுதுதைல்.

இயகக கெரததில் தைரவி்்ன த்றறு ககபாபபில் எழுதுதைல்.

13.7.1 ஒரு புதிே சோ்ோைண  CSV நகோப்பிடன உருேோககு்ல்

 நீஙகள் CSV ககபாபபினுள் கெமிப்தைறகபாக தைரவுகளின் ததைபாகுப்் தகபாண்டிருககும் க்பாது, இநதை 

சூழநி்லயில் தகபாண்டிருககும் க்பாது, இநதை சூழநி்லயில் எதிரமு்்றயபாக writer() தெயறகூ்்ற 

்யன்்டுததைவும்.

 csv.writer() வழிமு்்ற writer த்பாரு்ை திருபபி அனுபபும் அது ்ய்னர தைர்வ ெரஙக்ை 

பிரிப்பானுடன் மபாறறி ககபாபபு க்பான்்ற த்பாரு்ை தைரும்.  writerow() தெயறகூறு ஒரு தைரவின் வரி்ய ஒரு 

குறிபபிடட ககபாபபினுள் எழுதும்.

 csv.writer() மு்்றயின் ததைபாடரியல்

The syntax for csv.writer() is

csv.writer (fileobject, delimiter, fmtparams) 

இஙகு, 

fileobject :- ககபாபபின் ்பா்தை்யயும் மு்்ற்மயும் அனுபபும். 

delimiter  :- | (pipe) க்பான்்ற நி்லயபா்ன Dialects  பிரிப்பான்க்ை தகபாண்டிருககும் விருப் 
அைபுருவபாகும். மற்ற்வ நிரபாகரிககப்டும். 

fmtparams : விருப் அைபுருவபாகும். skipinitialspace, quoting க்பான்்ற dialects களின் 
தைபா்ன்மவபா்ன மதிபபுக்ை மபாறறிய்மகக தெய்ய உதைவுகி்றது. மற்ற்வ 
(மபாற்ற) நிரபாகரிககப்டும்

  CSV உறுப்பா்ன writer() மு்்ற்ய ்யன்்டுததி தைபா்ன்மவு பிரிப்பா்னபா்ன கபாறபுள்ளி்யச் 

ெபாதைபாரண CSV ககபாபபி்்ன நீஙகள் உருவபாகக முடியும்.

(எடுததுககபாடடு)
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 பின்வரும் ்்ததைபான் நிரலபா்னது தைரவுகளின் ்டடிய்ல “Pupil.csv” எ்னப்டும் CSV ககபாபபிறகு 

மபாற்றம் தெய்யும். கமலும் மதிபபு பிரிப்பா்னக , (கபாறபுள்ளி) ்யன்்டுததைப்டடுள்ைது.

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 என்்து ககபாபபு த்பாருைபாகும்
 writer.writerows(csvData)  #  csv என்்து List-ன் த்யர
CF.close()

 உ்ர்திப்பா்்ன ்யன்்டுததி “Pupil.csv” என்்ற ககபாபபி்்ன தி்றககும் க்பாது அதைன் 

த்பாருடககமபா்னது பின்வருமபாறு கதைபான்றும்.

 Student, Age
 Dhanush, 17
 Kalyani, 18
 Ram, 15
 கமகல தகபாடுககப்டடுள்ை நிரலில்  csv.writer() தெயறகூறு எல்லபா தைர்வயும் “csvData” என்்ற list  
ெரஙகைபாக மபாறறி, உள்ைடககத்தை ஒரு ககபாபபில் த்பாருைபாக உருவபாககும். writerows () தெயறகூறு 

எல்லபா தைர்வயும் ஒரு புதிய CSV ககபாப்பா்ன “Pupil.csv”-ல் எழுதும்.

 writerow() மு்்றயபா்னது ஒரு ெமயததில் ஒரு வரி்ெ்ய மடடுகம எழுதும். அ்்னதது 

தைரவுக்ையும் ஒகர ெமயததில் எழுதை விரும்பி்னபால் writerows() மு்்ற்ய ்யன்்டுததைலபாம்.

குறிப்பு

13.7.2 இருககும் நகோப்டப மோறறிேடமத்ல்

 தைறக்பாதுள்ை ககபாபபின் தைரவில் சில மபாற்றஙக்ைச் தெய்வது அல்லது கூடுதைல் தைர்வச் கெரப்து 

மபாற்றம் எ்ன அ்ைககப்டுகி்றது .எடுததுககபாடடக “student.csv” ககபாபபு பின்வரும் தைர்வக 

தகபாண்டுள்ைது.

Roll No, Name, City
1, Harshini, Chennai
2, Adhith, Mumbai
3, Dhuruv, Bangalore
4, Krishna, Tiruchy
5, Venkat, Madurai

 கமறகண்ட நிரலபா்னது “student.csv” ககபாபபினில் ஒரு புதிய வரி்ெ்ய கெரககும். 

இப்யன்்பாடடிறகபாக மடடுகம CSV ககபாப்பா்னது ‘a’ append தி்றககப்டுகி்றது. Append மு்்றயபா்னது 

“student.csv” ககபாபபின் க்டசி வரியின் அடுதது புதிய வரி்ெயில் மதிபபுக்ை எழுதும்.

 The writerow() மு்்ற ஒரு கெரததில் ஒரு வரி்ெ்ய எழுதுகி்றது. நீஙகள் எல்லபா தைர்வயும் 

ஒகர கெரததில் எழுதை கவண்டும் என்்றபால் நீஙகள் writerows()மு்்ற்யப ்யன்்டுததைலபாம்.

குறிப்பு
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13.7.3  ஏறகனநே உள்ை நகோப்பினில் மோற்றஙகள் ்சய்ல்

 ஏறக்னகவ உள்ை ககபாபபினில் சில மபாற்றஙக்ை தெய்தைல் அல்லது கமலும் புதிய தைரவுக்ை 

கெரததைல்  ஆகிய்வ மபாற்றம் தெய்தைல் எ்னப்டும்.

 S No, Name, City,
 1, Harshini, Chennai
 2, Adhith, Mumbai
 3, Dhuruv, Bangalore
 4, Krishna, Tiruchy
 5, Venkat, Madurai
 6, Sajini, Madurai

 “student.csv” என்்ற ககபாப்பா்னது பின்வருமபாறு தைரவுக்ை தகபாண்டிருககும்.

import csv
row = [‘3’, ‘Meena’,’Bangalore’]
with open(‘student.csv’, ‘r’) as readFile:
  reader = csv.reader(readFile)
  lines = list(reader)    #  list()- ஒவதவபாரு வரி்ெயபா்ன தைர்வ ஒரு Listஆக கெமிககும் 
  lines[3] = row
with open(‘student.csv’, ‘w’) as writeFile:
 #  ்ய்னர தைர்வ பிரிப்பானுடன் மபாறறிய்மதது திருபபி அனுபபும் writer த்பாருள்

 writer = csv.writer(writeFile)
 #writerows() தெயறகூறு csv ககபாபபில் ஒன்றிககு 

 writer.writerows(lines)
readFile.close()
writeFile.close()

 பின்வரும் நிரலபா்னது student.csv என்்ற ககபாபபில் ஏறக்னகவ உள்ை வரி்ெகளின் மதிபபுக்ை 

மபாற்றம் தெய்கி்றது.

S No, Name, City,

1, Harshini, Chennai

2, Adhith, Mumbai

3, menna , Bangalore

4, Krishna, Tiruchy

5, Venkat, Madurai

 உ்ரப்திப்பானில் “student.csv” என்்ற ககபாபபி்்ன தி்றககும் க்பாது தவளியீடபா்னது பின்வருமபாறு 

கதைபாற்றமளிககும். கமறகண்ட நிரலில்  “student.csv” என்்ற ககபாபபின் மூன்்றபாவது வரி்ெயபா்னது மபாற்றம் 

தெய்யப்டடு கெமிககப்டடுள்ைது. முதைலில் csv.reader() என்்ற தெயறகூறு மூலம் “student.csv” என்்ற 

12th Computer Science_TM Chapter 13.indd   259 22-12-2021   18:49:25



26012 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

ககபாப்பா்னது ்டிககப்டும். list() என்்தைன் மூலம் ககபாபபின் அ்்னதது வரி்ெகளும் கெமிககப்டும். 

“lines[3] = row” என்்ற கூற்றபா்னது ககபாபபினில் உள்ை 3வது வரி்ெ்ய row என்்தில் உள்ை 

த்பாருைடககத்தை மபாற்றம் தெய்யும். writerows (lines) என்்்தை ககபாபபு த்பாருைபா்ன writer ்யன்்டுததி 

“student.csv” ககபாபபு  மதிபபுக்ை list-ல் எழுதும்.

(i) புதிே ேரிடசடே நசர்த்ல் 

 சில கெரஙகளில் ஏறக்னகவ உள்ை CSV ககபாபபினில் புதிய வரி்ெ்ய கெரகக கவண்டிய கதை்வ 

இருககலபாம். புதிய வரி்ெயபா்னது ககபாபபின் இறுதியில் கெரககப்டும் தெயல்மு்்ற்ய ஒரு வரி்ெ 

இறுதியில் கெரததைல் (appending) எ்னப்டும்.

 பின்வரும் நிரலபா்னது  “student.csv” ககபாபபில் ஒரு புதிய வரி்ெ்ய கெரககும்.

import csv
row = [‘6’, ‘Sajini ‘, ‘Madurai’]
with open(‘student.csv’, ‘a’) as CF: #  append மு்்ற்மயில் தைரவுக்ை இறுதியில் கெரகக

 writer = csv.writer(CF)
writer.writerow(row)  #  writerow() தெயறகூறில் தைர்வ ஒரு வரி்ெயபாக ககபாபபில் எழுதை

CF.close()

student.csv” ககபாப்பா்னது உ்ரப்திப்பா்்ன ்யன்்டுததி தி்றககும் க்பாது அது பின்வருமபாறு கதைபான்றும். 

Student, Age 
Dhanush, 17
Kalyani, 18
Ram, 15

 கமறகண்ட நிரலபா்னது csv.writer () ்டடியலில் உள்ை எல்லபா தைர்வயும் ெரஙகைபாக மபாறறுகி்றது 

மறறும் உள்ைடககத்தை த்பாருள் க்பான்்ற ககபாப்பாக உருவபாககுகி்றது. writerrowse () மு்்ற அ்்னதது 

தைர்வயும் புதிய CSV ககபாபபு “Pupil.csv” ககு எழுதுகி்றது.

உஙகளுககுத ்்ரியுமோ?

 ‘w’ write மு்்ற்ம புதிய ககபாபபி்்ன உருவபாகக உதைவுகி்றது. ஏறக்னகவ அகககபாப்பா்னது 

உருவபாககப்டடிருநதைபால் அகககபாபபின் த்யரில் புதிய ககபாபபி்்ன உருவபாககும்.  ‘a’ append  
மு்்ற்மயபா்னது ககபாப்பா்னது ஏறக்னகவ உருவபாககப்டடிருநதைபால் அதைன் இறுதியில் தைரவி்்ன 

கெரககும். இல்்லதயனில் புதிய ககபாபபி்்ன உருவபாககும்.

 writerow() தெயறகூ்றபா்னது 1-்ரிமபாண தைரவி்்னயும் மறறும்  writerows() தெயறகூ்றபா்னது 

இரு்ரிமபாண தைரவுக்ையும் ககபாபபினில் எழுதும். 

குறிப்பு

13.7.3  நமறநகோள் குறிகளுைன் CSV நகோப்பு
 csv.register_dialect() இ்னககுழு்வ ்யன்்டுததி புதிய Dialectஐ ்திவு தெய்வதைன் மூலம் 

கமறககபாள் குறிகளுடன்  csv ககபாபபி்்ன எழுதைலபாம். பின்வரும் நிரலபா்னது இ்தை விைககுகி்றது. 
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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”  ககபாபபி்்ன தி்றககும் க்பாது பின்வரும் தவளியீட்ட ெபாம் த்்றலபாம்:

“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”

 கமறகண்ட நிரலில் புதிய Dialect ஆ்னது mydialect என்்ற த்யரில் அறிவிககப்டடுள்ைது. 
Quoting=csv.QUOTE_ALL  என்்ற dialect ஆ்னது அ்்னதது மதிபபுக்ையும் இரட்ட  கமறககபாள் 

குறிகளுடன் எழுதை அனுமதிககின்்றது.

13.7.4  பேனர் விரும்பும் பிரிப்போனுைன் கூடிே CSV  நகோப்பு 
 பிரிப்பான் என்்து ெரம் ஆகும். இது புலஙக்ை பிரிகக ்யன்்டுகி்றது. இதைன் தகபாடபாநி்ல மதிபபு 

கபாறபுள்ளி(,) ஆகும். csv.register_dialect() என்்தைன் உதைவியுடன் புதிய dialect()ஐ அறிவிதது ்ய்னர 

விரும்பும் பிரிப்பா்்ன CSVககபாபபினில் ்யன்்டுததை முடியும் பின்வரும் எடுததுககபாடடு நிரலபா்னது pipe(|) 
பிரிப்பா்்ன ்யன்்டுததி எழுதைப்டடுள்ைது.

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()
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“dob.csv” ககபாபபி்்ன ெபாம் தி்றககும் க்பாது, பின்வருமபாறு தவளியீட்ட த்்றலபாம்.

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

 கமறகண்ட  pipe(|) பிரிப்பா்்னக தகபாண்டு புதிய dialect ஆ்னது அறிவிககப்டடுள்ைது. அதைன் 

பி்றகு  “info” list -்ய CSV ககபாபபினுள் எழுதைப்டடுள்ைது.

 dialect அைபுருவபா்ன  skipinitialspace என்்தைன் மதிபபு True-ஆக  இருககும் க்பாது, 

பிரிப்பா்்ன ததைபாடரநது வரும் தவறறு இ்டதவளிக்ை நீககும் இதைன் தகபாடபாநி்ல மதிபபு False ஆகும்.

குறிப்பு

13.7.5  ேரி முறிப்போனுைன் கூடிே CSV நகோப்பு

 வரி முறிப்பா்னபா்னது வரியி்்ன முடிதது ்வககப ்யன்்டுகி்றது. இதைன் தகபாடபாநி்ல மதிபபு  \r 
அல்லது \n ஆகும். CSV தெயறகூறில் உள்ை csv.register_dialect() என்்ற இ்னககுழு்வ ்யன்்டுததி  

புதிய dialect ஐ அறிவிப்தைன் மூலம் வரி முறிப்பா்்ன தகபாண்டு CSV  ககபாபபி்்ன எழுதை 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 ககபாபபி்்ன தி்றககும் க்பாது ெபாம் பின்வரும் தவளியீட்ட த்்ற முடியும். 

Fruit|Quantity
Apple|5
Banana|7
Mango|8

 கமறகண்ட நிரலில் புதிய dialect ஆ்ன  “myDialect uses the delimiter=’|’ என்்து பிரிப்பா்னபாக  
|(pipe) குறியீடடபாக தகபாண்டுள்ைது. இது புலஙக்ை பிரிகக ்யன்்டுகி்றது. வரி முறிப்பா்னபா்னது  line 
terminator=’\r\n\r\n’ வரி்ெ்ய பிரிப்துடன் ஒவதவபாரு இரண்டு வரிகளுககு அடுதது தைரவி்்ன 

தவளிப்டுததும். (windows 10- Notepad and Excel-ல் வரி்ெகளுககு இ்டகய மூன்று தவறறு வரிக்ை 

உருவபாககும் 
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 ்்ததைபான் CSV தெயறகூ்றபா்னது  \r\n, \n அல்லது \r ஆகியவற்்ற மடடுகம வரி 

முறிப்பா்னபாக ஏறறுக தகபாள்ளும். 

குறிப்பு

13.7.6  நமறநகோள் குறிகளுைன் கூடிே CSV நகோப்பு 

 CSV தெயறகூறினில் உள்ை csv.register_dialect() என்்ற இ்னககுழு்வ ்யன்்டுததி புதிய 
dialect-ஐ அறிவிப்தைன் மூலம் கமறககபாள் குறிக்ை csv ககபாபபினில் ்யன்்டுததை 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” என்்ற ககபாபபி்்ன ெபாம் notepad உ்ர்திப்பானில் தி்றககும் க்பாது தவளியீடபா்னது 

பின்வருமபாறு கதைபான்றும்:
“SNO”|“Items” 
“1”|“Pen” 
“2”|“Book”
“3”|“Pencil”

 கமறகண்ட நிரலில்  myDialect ஆ்னது pipe(|) குறியீட்ட பிரிப்பா்னபாகவும் quotechar ஆ்னது 

இரட்ட கமறககபாள் குறி்யயும் ககபாபபினுள் எழுதும்.

13.7.7  CSV நகோப்பிடன Dictionary-ல் எழுது்ல்
 CSV கூறினில் உள்ை  DictWriter() இ்னககுழு்வ ்யன்்டுததி  csv ககபாபபி்்ன Dictionary-ல் 

எழுதைலபாம்.

 தி்றவுககபாைபா்னது புலபத்யர அைபுருககைபால் வைஙகப்டுகி்றது. பின்வரும் நிரலபா்னது ஒரு 

ககபாபபினுள் Dictionary-்ய எழுதுவதைறகு ்யன்்டுகி்றது.

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” என்்ற ககபாபபி்்ன notepad உ்ரப்திப்பானில் தி்றககும் க்பாது பின்வருமபாறு 

தவளியீட்ட த்்றலபாம்.

MOUNTAIN, HEIGHT

Everest, 8848

Anamudi, 2695

Kanchenjunga, 8586

 “peak.csv”  என்்ற ககபாபபி்்ன NOTEPAD உ்ரப்திப்பானில் தி்றககும் க்பாது பின்வருமபாறு 

தவளியீட்ட த்்றலபாம்.

 கமறகண்ட நிரலில் புலபத்யரபா்னது csv ககபாபபின் ஒவதவபாரு தெடுவரி்ெயின் தை்லப்பாக உள்ைது. 
DictWriter() ்யன்்டுததி அகரபாதியில் உள்ை தைரவுக்ை “peak.csv” ககபாபபினில் எழுதைலபாம்.

13.7.7.1  ்னிப்பேன் Dialects உைன்  CSV நகோப்போக Dictionary-ல் எழுது்ல்

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 ககபாபபி்்ன தி்றககும் க்பாது அது பின்வருமபாறு தவளியீட்ட தகபாண்டிருககும்.

“Name”| “Grade”

“Anu”| “B”

“Beena”| “A”

“Tarun”| “C”

 கமறகண்ட நிரலில் myDialect என்்ற தைனிப்யன்  pipe(|) dialect ஆ்னது பிரிப்பா்னபாக pipe(|) 
குறியீட்ட தகபாண்டுள்ைது.

 கமலும் புலபத்யரபா்னது csv ககபாப்பா்னது தெடுவரி்ெயின் த்யரகைபாக ்யன்்டுததைப்டுகி்றது. 

இறுதியபாக  DictWriter() ஐ ்யன்்டுததி அகரபாதியில் உள்ை தைரவுக்ை  “grade.csv” ககபாபபினில் 

எழுதைலபாம்.
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13.7.8  இேஙகு ந�ைததில் ்ைவிடன ்பறறு CSV நகோப்பினில் எழுது்ல்

 நிரலின் இயஙகு கெரததில் கூட ெபாம் தைரவுக்ை வி்ெப்ல்க வழியபாக த்றறு CSV ககபாபபினில் 

எழுதைலபாம். எடுததுககபாடடபாக “dynamicfile.csv” என்்ற ககபாபபு பின்வரும் நிரலபா்னது ்ய்னரிடமிருநது 

வி்ெப்ல்க, வழியபாக தைரவி்்ன த்றறு ககபாபபினில் எழுதுகி்றது, கமலும் அது ககபாபபின் 

உள்ைடககத்தையும் தவளிப்டுததும்.

MS-Excel தவளியீடு
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()

்ேளியீடு
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 ககபாப்பா்னது ஒவதவபாரு வரி்ெயிலும் கபாறபுள்ளி அல்லது கவறு ஏகதைனும் ஒரு பிரிப்பா்்னக 
தகபாண்டு பிரிககப்டட ்ல புலஙக்ை தகபாண்டுள்ை ்ய்னர ்டிககக கூடிய உ்ர ககபாப்பாகும். 

• எகதஸெல் ககபாப்பா்னது ஒரு இருமநி்ல வடிவ ககபாப்பாகும். அகதை ெமயம்  CSV ககபாப்பா்னது ஒரு 
எளிய உ்ர வடிவ ககபாப்பாக இருககும். 

• CSV ககபாபபி்்ன ்டிகக இரண்டு வழிமு்்றகள் உள்ை்ன. csv.reader() தெயறகூ்்ற 
்யன்்டுததுதைல் மறறும் DictReader இ்னககுழு்வ ்யன்்டுததுதைல்.

• எழுதுதைல் மற்றம் ்டிததைல் தெயல்்பாடுகளில் CSV ககபாபபின் தகபாடபாநி்ல உ்ர மு்்றயபாகும்.

• உ்ர அல்லபாதை ககபாபபு உருவப்டம் அல்லது இயஙகுநி்ல ககபாபபுக்ை ்கயபாளும் க்பாது 
இருமநி்ல மு்்ற்மயபா்னது ்யன்்டுததைப்டும்.

• நி்்னவகததில் ்யன்்பாடடில் இல்லபாதை த்பாருள்க்ை (Objects) கெகரிககவும் மறறும் அநதை 
நி்்னவக ்குதி்ய சுததைம் தெய்யவும் ்்ததைபானில் கதை்வயற்ற நி்்னவக ்குதி்ய கெகரிககும் 
வெதி (Garbage collector) உள்ைது.

• close()  மு்்றயபா்னது ககபாபபுடன் இ்ணககப்டடுள்ை வைஙக்ை விடுவிககும். 

• CSV  ககபாப்பா்னது தைபா்ன்மவபாக  எகதஸெல் ்யன்்பாடடில் தி்றககும்.

• CSV  நூலகமபா்னது  CSV ககபாபபினில் உள்ை தைரவுக்ை ்டிப்தைறகும், CSV ககபாபபினில் 
தைரவுக்ை எழுதுவதைறகும் தெயல்்டுததுவதைறகும் கதை்வயபா்ன த்பாருள்க்ையும் மறறும் 
குறிமு்்றக்ையும் தகபாண்டிருககும். 

• “skipinitialspace”  பிரிப்பானிறகு பி்றகு உள்ை தவறறு இ்டதவளி்ய நீகக ்யன்்டும்.

• ஒன்றிககு கமற்டட தெடுவரி்ெ்ய வரி்ெயபாககம் தெய்ய operator.itemgetter() ்யன்்டுகி்றது.

• Dictionary யில் தைரவுக்ை குறிகக   யில் தைரவுக்ை குறிகக  CSV தெயறகூறின் DictReader() 
என்்ற இ்னககுழு ஒரு த்பாரு்ை உருவபாககுகின்்றது.  

• CSV ககபாபபில்  உள்ை தைனிப்ய்னபாககப்டட பிரிப்பான்  csv.register_dialect() மூலம் 
்டிககப்டுகி்றது.

• itemgetter() ஒன்றிககு கமற்டட சுடதடன் மூலம் ஒன்றிறகு கமற்டட தெடுவரி்ெக்ை 
வரி்ெயபாககம் தெய்ய ்யன்்டும்.  

• csv.reader மறறும் csv.writer list/tuple-ல் கவ்ல தெய்யும், ஆ்னபால் csv.DictReader மறறும் csv.
DictWriter dictionary-ல் கவ்ல தெய்யும் .

• csv.DictReader மறறும் csv.DictWriter கூடுதைல் அைபுருககபாக புலததின் த்ய்ர எடுததுகதகபாண்டு 
அவற்்ற Dictionary-யின் தி்றவுககபாைபாக ்யன்்டுததுகி்றது.

நிடனவில் ்கோள்க
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்சயமுட்றப் பயிறசி

1. Namelist.csv ககபாப்் ்டிதது அதில் உள்ை த்யர புலததில் வரி்ெயபாககம் தெய்து அ்தை  list-ல் 
எழுதி தவளியீடு தெய்வதைறகபா்ன ்்ததைபான் நிரல் எழுதுக.

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 மபாணவரகளின் ஐநது ்பாடததின் மதிபத்ண்க்ை மபாணவரின் த்யருடன் உள்ளீடு தெய்ய 
்்ததைபான் நிர்ல எழுதுக. கமலும் மதிபத்ண்ணின் கூடடுதததைபா்க்ய கண்டறிநது எல்லபா 
விவரஙக்ையும்  CSV ககபாபபில் எழுது.

• dict() தெயறகூறு dictionary வடிவததில் தைரவி்்ன குறிபபிடட வரி்ெயில் அ்மதது 
தவளியீடும். 

• csv.writer() தெயறகூறு ்ய்னரின் தைர்வ பிரிப்பானுடன் கூடிய ெரஙகைபாக  மபாறறிய்மகக 
ஒரு writer  த்பாரு்ை திருபபி அனுபபும். 

• writerow() தெயறகூறு ஒரு வரி்ெ மடடுகம ஒரு ெமயததில் எழுதும்.  writerows() தெயறகூறு 
அ்்னதது தைர்வயும் ஒகர மு்்றயில் எழுதும்.  

• ககபாபபின் இறுதியில் ஒரு வரி்ெ்ய கெர்்தை ஒரு வரி்ெ கெரததைல் (appending) எ்னப்டும்.
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மதிப்பீடு

பகுதி-அ

சரிேோன விடைடே ந்ர்்ந்்டுதது எழுதுக (1 மதிப்்பண)

1. CSV ககபாப்பா்னது பின்வரு்வ்னவறறுள் எவவபாறு அ்ைககப்டடுள்ைது ….

(அ) Flat File (ஆ) 3D File

(இ) String File (ஈ) Random File

2. CRLF என்்தைன் விரிவபாககம்

 (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.  பின்வரு்வ்னவறறுள் எநதை தெயறகூ்றபா்னது  CSV  ககபாபபினில் ்ல்கவறு தெயல்்பாடுக்ை தெய்ய 

்்ததைபா்னபால் வைஙகப்டடுள்ைது ஆகும்?

(அ) py (ஆ) xls

(இ) csv  (ஈ) os

4. உருவப்டம் அல்லது இயஙகுநி்ல ககபாபபு க்பான்று உ்ர அல்லபாதை ககபாபபுக்ை ்கயபாை பின்வரும் 

எநதை மு்்ற்மயபா்னது ்யன்்டுகி்றது?

(அ)  உ்ர (ஆ) இருமநி்ல

(இ)  xls (ஈ) csv

5. ககபாபபினில் ஒரு வரி்ெ்ய தைவிரகக ்யன்்டும் கடட்ை

(அ) next() (ஆ) skip()

(இ) omit() (ஈ) bounce()

6. பின்வரு்வ்னவறறுள் CSV தெயறகூறில் writer() மு்்றயபால் வைஙகப்டடுள்ை வரிமுறிப்பான் எது?

(அ) Line Terminator (ஆ) Enter key

(இ) Form feed (ஈ) Data Terminator

7. பின்வரும் நிரலின் தவளியீடு யபாது?

 “city.csv” என்்ற ககபாபபில் கீகையுள்ை விவரஙக்ை தகபாண்டிருபபின்  

 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 தைரவுக்ை குறிகக இவறறுள் எது ஒரு த்பாரு்ை உருவபாககுகின்்றது?

(அ) listreader() (ஆ) reader()

(இ) tuplereader() (ஈ) DictReader ()

9. ஏறக்னகவ உள்ை ககபாபபில் உள்ை தைரவுகளில் சில மபாற்றஙகள் தெய்வதும் அல்லது கமலும் தைர்வ 

கெரப்து இவவபாறு அ்ைககலபாம்

(அ)  ்திபபிததைல்   (ஆ)  இறுதியில் கெரததைல்

(இ)  மபாற்றம் தெய்தைல் (ஈ)  திருததுதைல்

10. test.csv என்்ற ககபாபபில் பின்வரும் நிரல் என்்ன விவரத்தை 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

அடனதது வினோககளுககும் விடைேளி (2 மதிப்்பண)

1. CSV ககபாபபு என்்றபால் என்்ன?

2. ்்ததைபான் மூலம்  CSV  ககபாப்் ்டிப்தைறகபா்ன இரு வழிக்ை குறிபபிடுக. 

3. ககபாபபின் தகபாடபாநி்ல மு்்ற்மக்ை குறிபபிடுக.

4. next() தெயறகூறின் ்யன்்பாடு என்்ன?

5. csv ககபாபபில் ஒன்றிககு கமற்டட தெடுவரி்ெ்ய எவவபாறு வரி்ெயபாககம் தெய்வபாய்? எடுததுககபாடடுத 

தைருக.
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பகுதி-இ

அடனதது வினோககளுககும் விடைேளி (3 மதிப்்பண)

1. ்்ததைபானிலுள்ை open() தெயறகூற்்ற ் றறி குறிபபு எழுதுக. கமலும் இதைன் இரண்டு வழிமு்்றகளின் 

கவறு்பாடுகள் என்்ன? 

2. ஏறக்னகவ உள்ை ககபாபபில் மபாற்றம் தெய்யும். ்்ததைபான் நிர்ல எழுதுக.

3. கபாறபுள்ளி்ய (,) தைபா்ன்மவு பிரிப்பா்னபாக தகபாண்டுள்ை CSV ககபாபபி்்ன ்டிப்தைறகபா்ன ்்ததைபான் 

நிர்ல எழுதுக.

4. write மறறும் append mode மு்்ற்மகளின் கவறு்பாடு என்்ன?

5. reader() மறறும் DictReader() வழிமு்்றகளுககு இ்டகயயபா்ன கவறு்பாடு யபாது?

பகுதி-ஈ

அடனதது வினோககளுககும் விடைேளி (5 மதிப்்பண)

1. எகதஸெல் மறறும் CSV ககபாபபின் கவறு்பாடு என்்ன?

2. ்ல்கவறு ககபாபபு மு்்ற்மகளின் த்பாருள்க்ை ்டடியலிடுக.

3. ்்ததைபானில் ஒரு ககபாப்் ்டிப்தைறகபா்ன ்ல்கவறு வழிமு்்றக்ை எழுதுக.

4. தைனிப்ய்னபாககம் பிரிப்பானுடன் கூடிய CSV ககபாப்் எழுதுவதைறகபா்ன ்்ததைபான் நிர்ல எழுதுக.

5. CSV ககபாபபிலுள்ை தைர்வ வடிவ்மப்தைறகு பின்்ற்றகவண்டிய விதிமு்்றக்ை எழுதுக.

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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கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

இந்த பாடபபகுதியை கற்றபின் மாணவரகள பின்வருவனவறய்ற அறிநது ககாளவாரகள

• உய்ற இடு்தல் (wrapping) என்்றால் என்ன என்பய்த புரிநதுக் ககாளளு்தல்.

• C++ கெைறகூறுகயளயும் இனக்குழுக்கயளயும் யபத்தான் நிரல்களுக்குள ்தருவிதது 

ககாளளு்தல்.

• இருநிரலாக்க கமாழிகளிலும் கெைலாக்கவல்ல சூழயல உருவாக்கு்தல்.

• யபத்தான் நிரல்கயள இைக்கு்தல் மறறும் பியழததிருத்தம் கெய்தல்.

அறிமுகம்14.1

 யபத்தான் மறறும்  C++ ஒரு கபாதுபபைன் நிரலாக்க கமாழிைாகும். இருபபினும் யபத்தான்  C++ 
கமாழியைக் காட்டிலும் முறறிலும் மாறுபட்டது.

வ.எண் பைத்ோன் C++

1 கபாதுவாக, யபத்தான் ஒரு ‘வரி கமாழி 
மாறறி’ கமாழிைாகும்.

கபாதுவாக C++ கமாழி,  ஒரு க்தாகுபபு  
கமாழிைாகும்.

2 யபத்தான் மாறும் ்தன்யமக் ககாணட 
கமாழிைாகும்.

C++ நியலைான ்தன்யமக் ககாணட 
க்தாகுக்கபபட்ட கமாழி.

3 மாறியை அறிவிக்கும் பபாது, அது ொரந்த 
்தரவின வயகயை குறிபபிடத 
ப்தயவயில்யல

மாறியை அறிவிக்கும் பபாது, 
்தரவினதய்த குறிபபிட பவணடும்.

4 இது Scripting மறறும் கபாதுப பைன் 
கமாழிகைன இருவயகயிலும் கெைல்பட 
முடியும்.

இது ஒரு கபாதுபபைன் நிரலாக்க 
கமாழிைாகும்.

 ஆயினும், இவ்விரு கமாழிகளும் ஒன்றுக்-ககான்று ெரிைான வயகயில் கபாருநதிக் ககாளளும். 

யபத்தான் , கபரும்பாலும் scripting அல்லது  "glue" கமாழிைாக பைன்படுத்தபபடுகி்றது. அ்தாவது, பமல் 

நியலயிலுளள நிரல் கபரும்பாலும்  C அல்லது C++ கமாழிகளில் எழு்தபபட்டுளள கெைல் முய்றகயள 

அயழக்கும். இது ்தருக்க கருதய்த ்தறபபாய்தை குறிமுய்றயில் (எடுததுக்காட்டாக C++ கமாழியில் 

எழு்தபபட்டுளள நிரல்) எழுதும் பபாது உ்தவிகரமாக இருக்கும். ஆனால், யபத்தான் நிரலின் மூலம் அயழதது, 

யகைாளலாம்.

V
ைோடம் 14

பைத்ோனில் C++ நிரல்கபை இ்றககம் செய்ல்
அலகு
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Scripting ச�ோழி14.2

 ஒரு  scripting கமாழி என்பது பி்ற நிரலாக்க கமாழிகளுடன் ஒருங்கியணபப்தறகும், க்தாடரபு 

ககாளவ்தறகும் வடிவயமக்கபபட்ட ஒரு நிரலாக்க கமாழிைாகும்.  ஜாவாஸ்கிரிபட், VBஸ்கிரிபட், PHP, கபரல், 
யபத்தான், ரூபி, ASP மறறும் Tcl ஆகிையவ மிகவும் பரவலாக பைன்படுத்தபபடும்  Scripting கமாழிைாகும். 

கபாதுவாக, ஒரு Scripting  கமாழி மற்ற  நிரலாக்க கமாழிகளுடன் இயணக்கபபட்டு பைன்படுத்தபபடுவ்தால், 

கபரும்பாலும், அயவ HTML, ஜாவா அல்லது C++ கமாழிகளுடன் இயணநது காணபபடுகின்்றது.

14.2.1 ஸ்கிரிப்டிங �றறும் நிரலோகக ச�ோழிகளுககிபடநே உள்ை நவறுைோடு

 Scripting கமாழி  மறறும் நிரலாக்க கமாழி கீழக்காணும் வயரபபடதய்தப பபான்று காணபபடும். 

9

6

 அடிபபயடயில், அயனதது Scripting கமாழிகளும் நிரலாக்க கமாழிகளாகும். இரணடுக்குமியடபை 

்தததுவாரத்தமான பவறுபாடு என்னகவனில், Scripting கமாழிக்கு க்தாகுத்தல் படிநியலத ப்தயவபபடாது, 

மா்றாக விளக்கம் ப்தயவபபடும்.. உ்தாரணததிறகு, ஒரு C++ நிரல் இைக்குவ்தறகும் முன்பாக, க்தாகுக்கபபட 

பவணடும். அப்த ெமைம் ஜாவாஸ்கிரிபட் அல்லது யபத்தான் பபான்்ற Scripting கமாழிகள க்தாகுக்கபபட்ட 

ப்தயவயில்யல. நிரலாக்க கமாழிக்கு க்தாகுபபான் / நிரல்கபைரபபி ப்தயவபபடுவது பபால Scripting 
கமாழிக்கு வரி கமாழி மாறறித ப்தயவபபடுகி்றது. ககாடுக்கபபட்ட கமாழி நிரலாக்க கமாழிைா அல்லது 

Scripting கமாழிைா என்பது அயவ பைன்படுத்தபபடும் சூழயலப கபாறுத்தது.

Scripting  ச�ோழிகளின் ைேன்ைோடுகள் 14.3

1. ஒரு நிரலில் சில கெைல்பாடுகயள ்தானிைங்குபபடுதது்தல்.

2. ்தரவு க்தாகுபபிலிருநது ்தகவயலப பிரிதக்தடுத்தல்.

3. பழயமைான நிரலாக்க கமாழிகளுடன் ஒபபிடும் பபாது, குய்றந்த நிரல் குறிமுய்றயைக் ககாணடது.

4. பைன்பாடுகளுக்கு புதிை கெைல்பாடுகயள ககாணடு வர முடியும். பமலும், சிக்கலான அயமபபுகயள 

ஒருங்கயமக்க முடியும்.

 யபத்தான் என்பது உணயமயில், எந்த ஒரு ்தறபபாய்தை கணினி இைக்க அயமபபிலும் 

பைன்படுத்தக்கூடிை ஒரு வரிகமாழி மாறறு, உைரநியல, கபாது பைன்பாட்டு, நிரலாக்க கமாழி ஆகும். இது 

உயர, எணகள, படங்கள மறறும் அறிவிைல் ொரந்த ்தரவுகயளச் கெைலாக்கபபைன்படுகி்றது. ்தறபபாது, 

கபரும்பான்யமைான, கபரிை பைன்பாடுகள பிரதபைகமாக யபத்தான் கமாழியில் எழு்தபபடுகின்்றன.
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C++ மீது பைத்ோன் ைண்புககூறுகள்14.4

• யபத்தான் ப்தயவைற்ற (garbage) மதிபபுகயளச் பெகரிக்கும் ்தானிைங்கியைப பைன்படுததுகி்றது.. 

இந்த பணபுக்கூறு  C++ ல் கியடைாது.

• C++ நியலைான வயகயைச் ொரந்த கமாழி, ஆனால் யபத்தான் ஒரு மா்றக்கூடிை வயகயைச் ொரந்த 

கமாழிைாகும்.

• யபத்தான் வரி கமாழி மாறறி மூலம் இைங்குகி்றது. ஆனால் C++ கமாழி முன் க்தாகுக்கபபட்டது.

• C++ நிரல் குறிமுய்றயைக் காட்டிலும் யபத்தான் குறிமுய்ற 5லிருநது 10 ்தடயவகள (மடங்குகள) 
குய்றவானது.

• யபத்தானில், கவளிபபயடைாக ்தரவினங்கயள அறிவிக்க ப்தயவயில்யல. ஆனால் C++-ல் அயவ 

அறிவிக்கபபட பவணடும்.

• யபத்தானில், ஒரு கெைறகூறு எந்த வயக கெைலுருயபயும் ஏறகும். பமலும், முன்ன்தாக எந்த ஒரு 

அறிவிபபும் இல்லாமல் பல மதிபபுகயள திருபபிைனுபபும். ஆனால் C++ return கூறறு ஒபர ஒரு 

மதிபயப மட்டுபம திருபபிைனுபபும்.

 யபத்தான், நியனவக இடதய்த விடுவிக்க, ப்தயவைற்ற கபாருட்கயள (உளளயமக்கபபட்ட 

வயககள அல்லது இனக்குழு ொன்றுருக்கள) ்தானயமவாக நீக்குகி்றது.அவ்வபபபாது, யபத்தான், 

நியனவகப பகுதிகயள விடுவிதது, பைன்பாட்டில் இல்லா்தயவகயள மீட்கடடுக்கும் கெைல்முய்ற 

ப்தயவைற்ற மதிபபுகயள பெகரித்தல் (Garbage collection) என்்றயழக்கபபடுகி்றது.

குறிப்பு

பைத்ோனில் C++  நகோப்புகபைத ் ருவிததுக சகோள்ளு்ல்14.5

 யபத்தான் நிரலில்  C++ நிரயல ்தருவிததுக் ககாளளு்தயலப யபத்தானில் C++ -யை உய்றஇடு்தல்   
என்கிப்றாம். C++ நிரல்களுக்கான யபத்தான் இயடமுகங்கயள அல்லது உய்ற இடு்தயல பல வழிகளில் 

உருவாக்கலாம். கபாதுவாக பைன்படுத்தபபடும் இயடமுகங்களாவன

• Python-C-API (API-Application Programming Interface C நிரல்களுடன் க்தாடரபு ககாளள)

• Ctypes  (c  நிரல்களுடன் க்தாடரபு ககாளள)

• SWIG (Simplified Wrapper Interface Generator- C மறறும் C++ இரணடு கமாழிகளுக்கும்) 

• Cython (C-நீட்டிபபுக்கயள எழுதுவ்தறகான ஒரு யபத்தான் பபான்்ற கமாழிைாகும்.)

• Boost. Python (Python மறறும்  C++ க்தாடரபு ககாளவ்தறகான கட்டயமபபு)

• MinGW(விணபடாஸ்-க்கான குய்றந்த பட்ெ  GNU )

14.5.1 MinGW இபடமுகம்

 MinGW இைக்க பேர ்தயலபபுக் பகாபபுகளின் க்தாகுபயபக் குறிக்கி்றது. 

விணபடாஸ் இைக்க முய்றயமயில் இைங்கும் வயகயில்,  C , C++ மறறும் FORTRAN 
நிரல் குறிமுய்றகயளத க்தாகுக்கவும், இயணக்கவும் இது பைன்படுகி்றது.
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 MinGw-W64 (MinGW இன் பதிபபு) windows இன்  C++ க்கு சி்றந்த க்தாகுபபான்/ நிரல் கபைரபபி 

ஆகும். C++ நிரல்கயள க்தாகுதது, இைக்க, விணபடாஸ் இைக்க முய்றயமக்கு  ‘g++’ க்தாகுபபான் ப்தயவ 

MinGW g++ஐ பைன்படுததி யபத்தான் நிரல் மூலம்  C++ நிரல்கயள க்தாகுதது, இைக்க அனுமதிக்கி்றது.

 C++ நிரல் குறிமுய்றயைக் ககாணட யபத்தான் நிரல்கயள  minGW-w64 project திட்டபபணி 

(run முயனைம்) மூலம் மட்டுபம இைக்க முடியும். யபத்தான் நிரல்கள இைக்கபபட பவணடிை கட்டயள வரி 

ொளரதய்த  run முபைேம் தி்றநது யவக்கும்.

 g++ என்பது GCC- யை(GNU C க்தாகுபபான்) அயழக்கும் நிரல்.இது ்தானாகபவ 

ப்தயவைான   C++ நூலக பகாபபுகயள இலக்கு நிரலுடன் இயணக்கி்றது.  

Refer installation of MinGW in Annexure -2

14.5.2   C++ நிரபல பைத்ோன் மூலம் இேககு்ல்

1. MinGW run-ன் முயனைதய்த இரட்யடக் கிளிக் கெயைவும்

2. யபத்தான்  கமன்கபாருள அயமநதிருக்கும் (python.exe) பகாபபுய்றக்கு கெல்லவும். இந்த 

உ்தாரணததில், யபத்தான் பகாபபுய்ற C:\Program Files\OpenOffiice 4\Python என்்ற அயமவிடததில் 

காணலாம்.

 c:\> பகாபபுய்றயிலிருநது யபத்தான் அயமநதிருக்கும் பகாபபுய்றக்கு மாறுவ்தறகான க்தாடரிைல்

cd <absolute path>

 இதில் “cd” கட்டயள change directory என்பய்தயும் absolute path  என்பது யபத்தான் 

நிறுவபபட்டிருக்கும் முழுயமைான பாய்தயையும் குறிக்கும்.

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 எடுததுக்காட்டில், யபத்தான் பகாபபுய்ற அயமநதுளள இடததிறகு கென்று, பின்வரும் 

கட்டயளயைத ்தட்டச்சு கெயை பவணடும்.  “cd C:\>”. பமறகணட ொளரததில் உைரததிக்காட்டிருபபய்தக் 

காணக.

 உ்தாரணததிறகு,  Pali.cpp என்்ற C++ நிரயல படிக்கும் pycpp.py என்்ற யபத்தான் நிரயல எடுததுக் 

ககாளளுங்கள. Pali.cpp என்்ற நிரல் ஓர எணயணப கபறறுக் ககாணடு, அது பாலிணட்பராமா இல்யலைா 

என்பய்த கவளியிடும். உ்தாரணததிறகு, 232 என்்ற எணயண உளளீடாக ககாடுத்தால், palindrome என்்ற 

கவளியீடு கியடக்கும். C++ நிரல் pali போட்பபடில் ்தட்டச்சு கெயைபபட்டு, pali.cpp என்்ற கபைரில் 
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பெமிக்கபபடும். அய்தப பபான்ப்ற, pycpp.py என்று யபத்தான் நிரல் குறிமுய்றயும் போட்பபடில் ்தட்டச்சு 

கெயைபபட்டு, pycpp.py என்று பெமிக்கபபடுகி்றது.

3. ேம் நிரயல இைக்க,  run முயனைதய்த இரட்யட  கிளிக் கெயைவும். பாய்தயை யபத்தான் பகாபபுய்ற 

அயமவிடததிறகும்  மாற்றவும். யபத்தாயன இைக்குவ்தறகான க்தாடரிைல்,

Python  <filename.py>  -i  <C++ filename without cpp extension>

இதில்,

Python கட்டயள வரியிலிருநது யபத்தான் நிரயல கெைல்படுததுவ்தறகான 
சி்றபபுச் கொல் 

filename.py கெைல்படுத்த பவணடிை யபத்தான் நிரலின் கபைர

 - i உளளீட்டு முய்றயம

C++ filename without cpp 
extension

க்தாகுக்கபபட்டு கெைல்படுத்தபபட பவணடிை  C++ நிரலின் கபைர.

 உ்தாரணததிறகு, கட்டயள தூணடுக்குறியில்,  “Python pycpp.py –i pali” என்று  உளளிட்டு enter 
வியெயை அழுத்தவும். க்தாகுத்தல் கவறறிகரமாக முடிந்தால் நீங்கள எதிரபாரத்த கவளியீடு கியடக்கும் 

இல்யலபைல் பியழச் கெயதி கவளியிடபபடும்.

 இைங்கு (execution) கட்டயளயில், உளளீட்டு பகாபபிறகு நீட்டிபபு ப்தயவபபடாது. 

உ்தாரணததிறகு,  “pali.cpp” என்ப்தறகு பதிலாக “pali” என்்ற கபையரக் ககாடுத்தால் பபாதுமானது.

குறிப்பு 

 ோம்  pycpp.py மறறும் pali.cpp என்்ற எடுததுக்காட்டுகள மூலம் நிரயல இைக்கு்தல் பறறி பாரபபபாம். 

இந்த இரு நிரல்களும்  c:\pyprg என்்ற பகாபபுய்றயில் இருததி யவக்கபபட்டுளளன. இந்த நிரல்கள 

யபத்தானில்  “exe file” அயமநதிருக்கும் அப்த பகாபபுய்றயில் இல்லாவிடில், இைக்க பேரததின் பபாது 

பகாபபுகளின் முழுயமைான பாய்தயைக் குறிபபிடு்தல் அவசிைம். கவளியீடு கீழக்கணடவாறு இருக்கும்.

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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கட்டயள ொளரததில் உளள தியரயை அழிக்க (clear) கெயை  cls கட்டயளயைப பைன்படுத்தவும்.

குறிப்பு

 ோம் இபகபாழுது  C++ நிரல் குறிமுய்றயைத க்தாகுபப்தறகான யபத்தான் நிரயல எவ்வாறு 

எழுதுவது என்பய்தப பாரபபபாம்.

C++ நிரபலத ்ருவிததுக சகோள்வ்றகோை பைத்ோன் நிரல்14.6

 யபத்தான் பல கூறுநியலகயளக் ககாணடுளளது. ஒரு சிக்கலுக்கு நிரலரகள பல ்தரபபட்ட 
கூறுநியலகயளத ்தங்கள வெதிக்பகறப பைன்படுததிக் ககாளள யபத்தான் அனுமதிக்கி்றது. இபகபாழுது 
ோம் கறறுக் ககாளளவிருக்கும் யபத்தான் நிரல், அடிபபயட யபத்தான் நிரலில் நீங்கள அறிநதிரா்த சில புதிை 
கட்டயளகயளக் ககாணடுளளது. இந்த அதிகாரததில், நிரல்கள இரணடு கவவ்பவறு கமாழிகளின் 
ஒருங்கியணபயபப கபறறுளள்தால், os,sys மறறும்  getopt பபான்்ற கூறுநியலகயளத  ்தருவிததுக் ககாளள 
பவணடும்.

14.6.1  கூறுநிபல

 கூறுநியல நிரலாக்கம் என்பது உங்கள குறிமுய்றயை சிறுசிறு பகுதிகளாக பிரிபப்தறகான 
கமன்கபாருள வடிவயமபபு நுட்பமாகும். இந்த பகுதிகள கூறுநியலகள என்்றயழக்கபபடுகின்்றன.  இந்த 
பிரித்தலின் பபாது  கூறுநியலகள என்்றயழக்கபபடுகி்றது. இந்த பிரித்தலின் பபாது கூறுநியலகள மற்ற 
பி்ற கூறுநியலகளின் மீது குய்றந்த அளவிபலா அல்லது இல்லாமாபலா ொரநதிருபபய்த கவனததில் 
ககாளள பவணடும். பவறுவயகயில், கூ்றபவணடுகமனில் ொரபு நியலயை குய்றத்தபல போக்கமாகும்.
 ஆனால், ோம் யபத்தானில் கூறுநியலகயள எவ்வாறு உருவாக்குபவாம்? யபத்தானில் கூறறுகள  
மறறும் வயரைய்றகயளக் ககாணடுளள பகாபபு கூறுநியல எனபபடுகி்றது. யபத்தான் குறிமுய்றயை 
ககாணடிருக்கும் பகாபபு எடுததுக்காட்டாக,  factorial.py  என்ப்தயன கூறுநியல என்றும், factorial என்பது 
கூறுநியலயின் கபையரக் குறிக்கும். ோம் கூறுநியலகயளக் யகைாளக்கூடிை, ஒருங்கயமக்கபபட்ட சிறிை 
பகாபபுகளாக பிரிதது பைன்படுததுகிப்றாம். பமலும், கூறுநியல, குறிமுய்றயின் மறுபைனபாக்கதய்த 
வழங்குகி்றது. கவவ்பவறு நிரல்களில், ோம் மிகுதிைாக பைன்படுததும் கெைறகூறு வயரைய்றகயள 
ேககலடுபப்தறகு பதிலாக, அவறய்ற ஒரு கூறுநியலயில் வயரைறுதது, ்தருவிததுக் ககாளளலாம்.

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)
சவளியீடு
 >>>fact (5)
 120

எடுததுககோட்டு

 பமறகணட எடுததுக்காட்டு  factorial.py என கபைரிடபபட்டுளளது.
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14.6.2  பைத்ோனில் கூறுநிபலகபை எவவோறு ்ருவிததுக சகோள்வது?
 ஒரு கூறுநியலக்குள மறக்றாரு கூறுநியலயின் வயரைய்றகயளத ்தருவிததுக் ககாளளலாம். 

அவ்வாறு கெயவ்தறகு ோம் 'import' என்்ற சி்றபபு கொல்யலப பைன்படுத்த முடியும்.  ோம் முன்ன்தாக 

வயரைறுத்த factorial என்்ற கூறுநியலயைத ்தருவிததுக் ககாளள, யபத்தான் தூணடுகுறியில் 

கீழக்கணடவாறு ்தட்டச்சு கெயைவும்.

>>> import factorial
 கூறுநியலக்குள வயரைறுக்கபபட்ட கெைறகூறுகயள, கூறுநியலயின் கபையரப பைன்படுததி 

அணுக முடியும். கெைறகூறுகயள அணுக புளளிச் கெைறகுறி பைன்படுத்தபபடுகி்றது கூறுநியலயிலிருநது  

கெைறகூறுகயள அணுகுவ்தறகான க்தாடரிைல்

<module name> . <function name>

எடுததுககோட்டோக:
>>> factorial.fact(5)

120
factorial . fact (5)

கெைறகூறு அயமபபு

புளளி கெைறகுறி

கூறுநியலயின் கபைர

 யபத்தான் அடிபபயட (உளளியணந்த) கூறுநியலகள பலவறய்றக் ககாணடுளளது. பைனர 

வயரைறுத்த கூறுநியலகயளத ்தருவிபபது பபான்ப்ற அடிபபயட கூறுநியலகயளயும் ்தருவிததுக் 

ககாளளலாம். நீங்கள ்தறபபாது  C++ குறிமுய்றயை இைக்கும் யபத்தான் நிரலுக்கு ப்தயவைான அடிபபயட 

கூறுநியலகயளக் காணப பபாகிறீரகள.

(i)  பைத்ோனின் sys கூறுநிபல

 இந்த கூறுநியல வரிகமாழி மாறறிைால் பைன்படுத்தபபடுகி்றது.

sys.argv

 sys.argv என்பது யபத்தான் நிரலுக்கு அனுபபி யவக்கபபடும் கட்டயள வரி கெைலுருபுகளின் 

பட்டிைலாகும்.  argv  கட்டயள வரி உளளீட்டு வழிைாக வரும் உருபபடிகள அயனதய்தயும் ககாணடிருக்கும். 

இது , அடிபபயடயில், நிரலின் கட்டயள வரி  கெைலுருபுகயளக் ககாணட ஓர அணிைாகும்.

 sys.argv ஐ பைன்படுத்த, மு்தலில் நீங்கள sys  கூறுநியலயைத ்தருவிததுக் ககாளள பவணடும். 

மு்தல்  கெைலுருபு  sys.argv[0] எபகபாழுதும் கெைல்படுத்த பவணடிை நிரலின் கபைராக இருக்கும். பமலும், 

sys.argv[2]  என்பது நிரலுக்கு (இங்கு இது C++பகாபபு) அனுபபபபடும் மு்தல் கெைலுருபு ஆகும்.

main(sys.argv[1]) நிரல் பகாபயபயும் (யபத்தான் நிரல்), உளளீட்டு பகாபபியன (C++ பகாபபு) 
பட்டிைலாகவும் (அணி) கபறறுக் ககாளகி்றது. argv[0] அனுபபபபட 
ப்தயவயில்லா்த யபத்தான் நிரயலக் ககாணடிருக்கும்.  ஏகனனில் default-
main  மூலக் குறிமுய்றயைக் குறிக்கும். கெைல்படுத்த பவணடிை பகாபபின் 
கபையரக் குறிக்கும்.
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(ii)  பைத்ோனில் OS கூறுநிபல

 யபத்தானில் இருக்கும் OS கூறுநியல இைக்க முய்றயமயை ொரபு கெைல்பாட்டுடன் 

பைன்படுததுவ்தறகான ஒரு வழிமுய்றயை வழங்குகி்றது.  

யபத்தான் இைங்கிக் ககாணடிருக்கும்பபாது, விணபடாஸ் இைக்க முய்றயமயுடன் OS கூறுநியல ஊடாட 

அனுமதிக்கும் கெைறகூறுகளாவன.

os.system()  : கெைல்்தளததில்(Shell)C++ க்தாகுத்தலுக்கான கட்டயளயை  இைக்கும். (இங்கு இது ஒரு 

கட்டயள ொளரம்) உ்தாரணததிறகு, C++ நிரயலத க்தாகுக்க g++ க்தாகுபபி கெைல்படுத்தபபட பவணடும்.

இய்த கெைல்படுத்த, பின்வரும் கட்டயளப பைன்படுத்தபபடுகின்்றது.

os.system (‘g++’ + <variable_name1> ‘-<mode>’ + <variable_name2>)

இங்கு,

os.system :- OS கூறுநியலயில் வயரைறுக்கபபட்டுளள system() கெைறகூறு 

g++ :- Windows இைக்கமுய்றயமயில் C++ நிரயல க்தாகுபப்தறகான 
கபாதுவான க்தாகுபபி

variable_name1:- (.cpp)  என்்ற நீட்டிபபு இல்லாமல் C++ பகாபபின் கபைர ெர வடிவயமபபில் 
குறிபபிடபபட்டிருக்கும்.  

mode :- உளளீடு/கவளியீட்டு பாங்கியன குறிக்கி்றது. இங்கு இது hypen 
முன்கனாட்டுடன் 0 என்று உளளது. 

variable_name2 :-  (.exe) என்்ற நீட்டிபபுடன் இைக்குக் பகாபபுப கபைர ெர வடிவயமபபில் 
குறிபபிடபபட்டிருக்கும்.

 உ்தாரணமாக, C++  நிரயல க்தாகுதது, இைக்குவ்தறகான கட்டயள கீபழ ககாடுக்கபபட்டுளளது.            

os.system('g++ ' + cpp_file + ' -o ' + exe_file) g++ க்தாகுபபான்  cpp_file என்்ற பகாபபியனத 
க்தாகுக்கும்.–o(output) send to exe_file

 OS.system()ல் ‘+’ என்பது அயனதது ெரங்களும் ஒபர ெரமாக இயணக்கபபட்டு 

பட்டிைலாக அனுபபபபடுகி்றது என்பய்தக் குறிக்கி்றது.

குறிப்பு

(iii)  பைத்ோன்  getopt கூறுநிபல

 யபத்தானில் getopt கூறுநியல கட்டயள வரி ப்தரவுகயளயும், கெைலுருபுகயளயும் பிரிதக்தடுக்க 

உங்களுக்கு உ்தவும். இந்த கூறுநியல கட்டயளவரி கெைலுருபு பிரிதக்தடுத்தயல கெைல்படுத்த 

கெைறகூறுகயள வழங்குகி்றது.

getopt.getopt வழிமுப்ற

 இந்த வழிமுய்ற கட்டயள வரி ப்தரவுகயளயும், கெைலுருபுகள பட்டிையலயும் பிரிதக்தடுக்கும். இந்த 

வழிமுய்றக்கான க்தாடரிைல் பின்வருமாறு
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<opts>,<args>=getopt.getopt(argv, options, [long_options])

கெைலுருபுகளின் விவரங்கயள இங்பக காணலாம்.

argv − இது பிரிக்கபபட பவணடிை கெைலுருபின் மதிபபுகளின் பட்டிையலக் குறிக்கும். ேமது நிரலில், 

கட்டயள முழுயமயும் பட்டிைலாக அனுபபபபடுகி்றது.

options − இது யபத்தான் நிரல் உளளீடு அல்லது கவளியீட்டிறகான ப்தரவு எழுததுக்களின் ெரமாகும். 

இங்கு  ‘i’ அல்லது ‘o’ பபான்்ற ப்தரவுகளும், அய்தத க்தாடரநது முக்காறபுளளியும் (:) 
அயமநதிருக்கும். இங்கு (:) பாங்கியன குறிபபிடப பைன்படுகி்றது.

long_options − இந்த அளபுரு ெரங்களின் பட்டிைலுடன் கெலுத்தபபடுகி்றது. Long options-ன் 

கெைலுருயபத க்தாடரநது  ('=') என்்ற ெமக்குறி இடம்கப்ற பவணடும். ேம்முயடை நிரலில்  

C++ பகாபபின் கபைர ெரமாக கெலுத்தபபடும். பமலும், அது ஒரு உளளீடு பகாபபு என்பய்தக் 

குறிக்க, அ்தனுடன்  ‘i’ என்்ற ப்தரவும் கெலுத்தபபடும். 

getopt() getopt.method returns value consisting of two elements. வழிமுய்ற இரணடு உறுபபுகயள 

ககாணடுளள மதிபபுகயள திருபபிைனுபபும். இயவ ஒவ்கவான்றும் ்தனித்தனிைாக opts மறறும் args என்்ற 

இரணடு கவவ்பவறு பட்டிைலில் (அணிகள) பெமிக்கபபடும். Opts பாங்கு,பாய்தப பபான்்ற பிரிக்கபபட்ட 

ெரங்களின் பட்டிையலக் ககாணடிருக்கும். Args, ்தவ்றான பாய்த அல்லது பாங்கின் காரணமாக பிரிக்கபபட 

முடிைா்த எந்தகவாரு ெரததின் பட்டிையலக்  ககாணடிருக்கும். geopt() வழிமுய்றயின் மூலம் ெரங்கயள 

பிரிதக்தடுக்கும் பபாது பியழபைதும் இல்லாவிட்டால் args கவறறு அணிைாக அயமயும். 

 உ்தாரணததிறகு,  p4 என்்ற C++ பகாபபியன,  கட்டயள வரியில் இைக்கபபபாகும் யபத்தான் நிரல், 

பின்வரும் ஒன்ய்றப பபால getopt() வழிமுய்றயைக் ககாணடிருக்கும்.

opts, args = getopt.getopt (argv, "i:",['ifile='])

where opts contains [('-i', 'c:\\pyprg\\p4')] என்பய்தக் ககாணடிருக்கும்.

-i :- ப்தரவு   பாங்கியனத க்தாடரநது இடம் கபறறிருக்க பவணடும். 

 'c:\\pyprg\\p4' மதிபபு  C++ பகாபபின் முழுயமைான பாய்த

 ேம்முயடை எடுததுக்காட்டுகளில், கட்டயள வரி கட்டயளகயள அயனததும் பிரிக்கபபட்டிருபப்தாலும், 

கெைலுருபு மீ்தமில்லாமலிருபப்தாலும், இரணடாவது கெைலுருபு args கவறுயமைாக இருக்கும் [ ]. Print() 
கட்டயளயைப பைன்படுததி args கவளிக்காட்டபபட்ட கெயதிருந்தால், கவளியீடு [ ] என இருக்கும். 

>>>print(args)

[]

 யபத்தானில் அடிபபயட கூறுநியலகளின் பட்டிையலயும், அயவ எ்தறகாக 

பைன்படுத்தபபடுகி்றது என்பய்தயும் நீங்கள ெரிபாரததுக் ககாளள முடியும். இந்த பகாபபுகள 

யபத்தாயன நீங்கள நிறுவி இருக்கும் அயமவிடததில், Lib பகாபபுய்றயில் இருக்கும் C++ நிரயல 

wrap கெயவ்தறகான  பமலும் சில கட்டயளகள.

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

 யபத்தானில் main() கெைறகூறு இல்யலகைன்ப்தால், வரிகமாழி மாறறிக்கு (interpreter) 
யபத்தான் நிரயல இைக்குவ்தறகான கட்டயளக் ககாடுக்கும்பபாது, 0 (பூஜைம்) நியலயில் 0 level 
உள்தளளபபட்ட குறிமுய்ற இைக்கபபட பவணடும். இருபபினும், வரிகமாழி மாறறி இ்தயன கெயவ்தறகு முன், 

சில சி்றபபு மாறிகயள வயரைறுததுக்ககாளளும்.   __name__ என்பது அத்தயகை சி்றபபு மாறி, ்தானயமவாக, 

யபத்தான் பகாபபின் கபையர இருததிக் ககாளளும். மூலக்பகாபபு மு்தன்யம நிரலாக இைக்கபபடுபமைானால், 

வரிகமாழி மாறறி,  __name__மாறிக்கு    “__main__” என்்ற மதிபபியன அயமததுக் ககாடுக்கும். 

 __name__ என்பது ்தறபபாய்தை கூறுநியலயை  மதிபபீடு கெயயும் ஒரு உளளியணந்த மாறிைாகும். 

இ்தனால்  ்தறபபாய்தை script ்தானாகபவ இைங்கி ககாணடிருக்கி்ற்தா என்பய்த பொதிக்கபபைன்படுகி்றது. 

உ்ோரணததிறகு பின்வருவைவறப்ற ந�ோககுஙகள்

if __name__ == '__main__':

 main (sys.argv[1:])

 கட்டயள வரியில் யபத்தான் நிரல், ்தாபன மு்தலில் கெைல்பட பபாகி்றக்தன்்றால்,   __main__ அந்த 

யபத்தான் நிரலின் கபையரக் ககாணடிருக்கும். பமலும், யபத்தானில் சி்றபபு மாறிைான,   __name__  
என்பதும் யபத்தான் நிரலின் கபையரக் ககாணடிருக்கும். பமலும், யபத்தானின் சி்றபபு மாறிைான _name_ 
என்பதும் யபத்தான் நிரலின் கபையரக் ககாணடிருக்கும். நிபந்தயன ெரிகைனில் main கெைறகூ்றானது 

அயழக்கபபட்டு அ்தறகு C++ பகாபபு கெைலுருபாக அனுபபி யவக்கபபடும்.

sys.argv[1:]  -  கபருக்குபபின் பகாபபு கபைர அயனதய்தயும் கப்றவும்.

sys.argv[0:]-Script name (யபத்தான் நிரல்) 
நீங்கள பாடம் 8-ல் String slicing என்று படித்தய்த நியனவில் ககாளளுங்கள

குறிப்பு

ைோயவு கட்டுப்ைோட்டுகூறறுகபை சகோண்ட C++ நிரல்கபை இேககும் பைத்ோன் 
நிரல்

14.7

 ோம் இபகபாழுது , ஒரு C++குறிமுய்றயை படிதது, இைக்கி, அ்தன் தீரயவக் கணடறிை ஒரு 

பொ்தயன நிரயல எழு்தலாம். ககாடுக்கபபட்டுளள எண பாலிணட்பராமா இல்யலைா என்பய்தச் பொதிக்கும்  
C++ நிரயல இைக்குவ்தறகான படிநியலகள கீபழ ்தரபபட்டுளளது. 
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உளளீடு கெயைபபட்ட எண பாலிணட்பராமா இல்யலைா என பொதிக்கும்  C++ 
நிரயல போடபபடில் ்தட்டச்சு கெயது pali.cpp.cpp என்று பெமிக்கவும்.

Run முயனைதய்த Run terminal கிளிக் கெயது கட்டயள ொளரதய்த தி்றக்கவும்.

python.pali.py-ipali-cpp என்்ற கட்டயளயை ்தட்டச்சு கெயைவும்.

யபத்தான் நிரயல ்தட்டச்சு கெயது pali.py என்று பெமிக்கவும். 

படிநியல 1

படிநியல 2

படிநியல 3

படிநியல 4

எடுததுககோட்டு:- 14.7.1 – ஏந்னும் ஓர் எண்பண உள்ளீடு செயது, while �டககிபை 
ைேன்ைடுததி அந் எண் ைோலிண்ட்நரோ�ோ இல்பலேோ என்ைப் கண்டறிே ஒரு  
C++ நிரபல எழுதுக.

/*. 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

# இபகபாழுது போட்பபடில்  File->New என்பய்த ப்தரநக்தடுதது நிரயல ்தட்டச்சு கெயைவும்.

# பகாபபியன  pali.py . என்று பெமிக்கவும். இது ஒரு  .cpp பகாபயபத க்தாகுதது, 
இைக்குவ்தறகான 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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யபத்தான் நிரல் எபபடி பவயல கெயகி்றது (அல்லது) பவயல கெயயும் வி்தம்

import sys, os, getopt ப்தயவைான கெைறகூறுகயள பைன்படுத்த sys, os மறறும் getopt 

ஆகிை துயண நிரல்கயள இயணததுக்ககாளள பவணடும்.

def main(argv): main( ) கெைறகூறு வயரைய்ற. argv  உளளீட்டு பகாபபுநியல மறறும் 

C++ நிரல் பகாபபு ஆகிைவறய்ற ஒரு லிஸ்ட்-ஆக  கபறும்.

எடுததுக்காட்டு: ['i', 'C:\pyprg\pali_cpp']

opts, args = getopt.
getopt(argv, "i:")

getopt( ), opts-ல் உளள கட்டயளயை விருபபதப்தரவு மறறும் 

கெைலுருபு என இரணடாக பிரிக்கின்்றது.

எடுததுக்காட்டு: ['i', 'C:\pyprg\pali_cpp'] பியழ ஏதுமில்யல 

எனபவ, 'args' [] என காட்டும்.

for o, a in opts: ‘o' பகாபபு நியலயையும், 'a' என்பது C++ நிரலின் பாய்தயையும் 

ககாணடிருக்கும்.  அ்தாவது, print("o= ",o) என்பது o= -i எனவும், 

print("a= ", a) என்பது a= C:\pyprg\pali_cpp எனவும் காட்டும்.

if o in ("-i"): 0=='i' கமயைா என பொதிக்கும்.

run(a) C++ நிரயல அனுபபி, run( ) அயழக்கபபடும்

def run(): run() கெைறகூறு வயரைய்ற இங்கு க்தாடங்கி்றது.

inp_file=a+'.cpp' inp_file என்்ற மாறி C++ நிரயல, .cpp என்்ற நீட்சியுடன்  

இயணதது கபறறிருக்கும்.

எடுததுக்காட்டு: print(inp_file) என்பது C:\pyprg\pali_cpp.cpp 
எனக்காட்டும்.

exe_file=a+'.exe' exe_file என்்ற மாறி, C++ நிரயல, .exe என்்ற நீட்சியுடன் இயணதது 

கபறறிருக்கும். 

எடுததுக்காட்டு: print(exe_file) என்பது C:\pyprg\pali_cpp.exe 
எனக்காட்டும்.

os.system('g++' + inp_file + 
'-o' + exe_file)

g++ நிரல் கபைரபபி, inp_fileல் ககாடுக்கபபட்ட  C++ நிரயல 

க்தாகுதது, இைங்கு நிரலாக exe_fileல் பெமிக்கும்.

os.system(exe_file) exe நிரல்பகாபயப இைக்கும்.

if __name__ == '__
main__':

__name__ யபத்தான் நிரலின் கபையர பெமிக்கும். __main__ 

இந்த மாறியும், யபத்தான் நிரலின் கபையர பெமிக்கும். இந்த 

இரணடு மாறிகளின் மதிபபும் நிகரான்தாக இருபபின்.

main(sys.argv[1:]) யபத்தான் நிரல் கபையர ்தவிரதது, கட்டயள இயடமுகததின் 

வழிபை கெைலுருயப அனுபபி, main( ) அயழக்கபபடும். argv[1:] 

என்பது -i C:\pyprg\pali_cpp எனப கபறறிருக்கும்.
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 பாலிணட்பராம் நிரலில் பைன்படுததிைய்தப பபாலபவ இடமாறறு அணிக்பகாயவயை 

இைக்குவ்தறகான யபத்தான் நிரல் இருபபய்த நீங்கள கவனிததிருபபீரகள இதிலிருநது  நீங்கள புரிநதுக் 

ககாணடது என்ன?

 இந்த யபத்தான் நிரல் முக்கிைமாக   ‘i’/’o’ பபான்்ற பாங்குகளுடன் கூடிை C++பகாபயப படிக்கப 

பைன்படுத்தபபட்டுளளது. இது கட்டயள வரியிலிருக்கும் ஒவ்கவாரு மதிபயபயும் பிரிதக்தடுதது, “opts” 
எனபபடும் பட்டிைலுக்கு அளபுருவாக அனுபபி யவக்கும். “long option ifile” அ்தன் பாங்குடன், 
C++குறிமுய்ற முழுவய்தயும் படிபப்தறகான குறிபபாக அயமகி்றது.

 for மடக்கிலுளள பட்டிைல் ‘o’ பாங்கு (i’) ஐயும் ‘a’ எனும் மாறி, முழுயமைான பாய்தயுடனான  C++ 
நிரல் பகாபயபயும் ககாணடிருக்கும். உ்தாரணததிறகு  [<‘c:\pyprg\cpp_file’>,’ trans_cpp’ ]) cpp/exe 
பபான்்ற நீட்டிபடிபபுகள யபத்தான் scriptனால் இயணக்கபபடுகின்்றன. 

 __name__ variable யபத்தான் Script-ன் 'main' வயரைய்றயிலிருநது நிரயலத க்தாடங்குமாறு 

அறிவுறுததுகி்றது. 'main' வயரைய்ற நீட்டிபபுகயள பிரிதக்தடுத்தல் மறறும்  இயணத்தல்  கெைல்பாடுகயள 

கெயகி்றது. “run” வயரைய்ற “g++”  க்தாகுபபாயன கெைல்படுததி, exe பகாபயப உருவாக்குறிது. “os” 
கூறுநியலயின் system() கட்டயள exe பகாபயப கெைல்படுததி, விரும்பிை கவளியீட்யட கபறறுத ்தருகி்றது. 

யபத்தான் Scriptயனக் ககாணடு பகாபபு நீட்புக்கயள இயணததுக் ககாளள முடியுமா்தலால், C 
நிரல்கயளயும் ோம் கெைல்படுததிக் ககாளளலாம்.

பைத்ோன் எவவோறு C++ நிரல்களின் பிபைகபைக பகேோள்கி்றது14.8

 யபத்தான் கவறறிகரமான  C++ நிரயல இைக்குவது மட்டுமல்லாது, க்தாகுத்தலின் பபாது  C++ 
கூறறில் ஏப்தனும் பியழகள இருபபின் அவறய்ற கவளியிடவும் உ்தவுகி்றது. உ்தாரணததிறகு, கீழக்காணும் 
C++ நிரலின் ஒரு பியழ உளளது. யபத்தான் மூலம் க்தாகுக்கும் பபாது என்ன பேரும் என்பய்தப பாரக்கலாம்.

எடுததுககோட்டு 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:]) 

ந�றகண்ட நிரலின் சவளியீடு
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:7:19: 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.

 பமறகணட நிரலில், உளள பியழகயள கவளிக்காட்ட யபத்தான் உ்தவுகி்றது. பியழகள 

அவறறின் வரியெ எணகளுடன் கவளியிடபபடுகின்்றன. அவறறின் வரியெ எண, யபத்தான் script-
லிருநது க்தாடங்காது.

குறிப்பு
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அணிபேக சகோண்டுள்ை  C++ நிரபல இேககும் பைத்ோன் நிரல்14.9

 ககாடுக்கபபட்ட எண பாலிணட்பராம் எணணா அல்லது இல்யலைா என்று கணடறிந்த ேம்முயடை 

முநய்தை நிரலில், நீங்கள கட்டுபபாட்டு கட்டயமபபுக் கூறறுகயள நிங்கள பைன்படுததியுளளீரகள. 

இபகபாழுது நீங்கள அணியைக் ககாணடுளள C++ நிரயல இைக்கப பபாகிறீரகள.

எடுததுககோட்டு :- 14.9.1

ஓர் அணியின் இட�ோறறு அணிகநகோபவபே (இருைரி�ோக அணி) சை்ற ஒரு  
C++ நிரல் எழுதுக. இப்சைோழுது, ந�ோட்நைடில் File → New என்று 
ந்ர்நச்டுககப்ைடும்  C++ நிரபல உள்ளீடு செயேவும்.

#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 பகாபயப trans_cpp.cpp என்று பெமிக்கவும். இபகபாழுது போட்பபடில் File → 

New என்று ப்தரநக்தடுக்கும் யபத்தான் நிரயல உளளீடு கெயைவும்.  
File ஐ transpose.py என்று பெமிக்கவும். இது .cpp  fileஐ க்தாகுதது, இைக்குவ்தறகான 

நிரலாகும்.

 # 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:]) 
ந�றகண்ட நிரலின் சவளியீடு
Original Array
 1 2 3
 4 5 6
 7 8 9
The Transpose of Matrix
 1 4 7
 2 5 8
 3 6 9

செேறகூறுகபைக சகோண்ட C++ நிரல்கபை இேககும் பைத்ோன் நிரல் 14.10

 இபகபாழுது நீங்கள கெைறகூறுகள மறறும் கெைறகூறு அயழபபுகள ககாணட  C++  நிரயல 

இைக்க யபத்தான் Scriptஐ பொதிக்க பபாகிறீரகள.

எடுததுககோட்டு 14.10.1 – ைேைர் வபரேறுத் செேறகூறிபைக சகோண்டு ஒரு எண்ணின் 
கைததிபை கண்டறியும்  C++ நிரபல எழுதுக. 

#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

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:]) 

ந�றகண்ட நிரலின் சவளியீடு

 Enter any number:

 5

 Cube of 5 is 125
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ஓர் இைககுழுவின் �ரபுரி�தப் விைககும் பைத்ோன் நிரல்14.11

 நீங்கள  இபகபாழுது C++-ன் இனக்குழு நிரயல கெைல்படுத்த பபாகிறீரகள. இந்த இனக்குழு நிரல் 

பலநியல மரபுரிமதய்தக் ககாணடுளளது. பமலும், இது யபத்தான் Scriptஐ பைன்படுததி கவளியீட்யட 

்தருகி்றது. 

எடுததுககோட்டு 14.11.1 -  ைலநிபல �ரபுரி�தப் செேல்ைடுததும் 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:])

ந�றகண்ட நிரலின் சவளியீடு
 This is a Vehicle
 Objects with 3 wheels are vehicles
 Auto has 3 Wheels

 இந்த எடுததுக்காட்டிலிருநது, C++ நிரல்கயள ஒருங்கியணக்கப பைன்படுத்தபபடும் யபத்தான் 
Script கபாதுவானது என்பய்த புரிநதுக் ககாளளலாம். யபத்தான் Script  பகாபபு மறறும் C++ (cpp) 
பகாபபின் கபைரகள மட்டும் மாறறிையமக்கபபட்டுளளது. ஒருவருயடை கணினியில் முன்பப C++ பகாபபு 

இருந்தால், C++குறிமுய்றயை உளளீடு கெயவது கட்டாைமில்யல என்பய்த கவனததில் ககாளளவும். இந்தப 

பாடபபகுதியில், யபத்தான் மூலம் ொ்தாரண கெைறகூறுயவப பபால் மரபுரிமதய்த பபான்்ற அயனதது 

வயக c++ நிரல்களிலும் கெைல்படுத்த முடியும் என்பய்தக் காணபிக்க C++ நிரல் குறிமுய்ற கவளிபபயடைாக 

குறிபபிடபபட்டுளளது. இத்தயகை யபத்தான் Script ஐ  பைன்படுததி, நீங்கள C நிரல்கயளயும் க்தாகுதது, 

கெைல்படுததிக் ககாளளலாம். யபத்தான், அ்தன் IDE இல்லாமபலபை ்தன்னிச்யெைாக C++ நிரல் பகாபயப 

கெைல்படுததுவ்தால், அ்தயன Scripting கமாழி எனவும் அயழக்கலாம்.
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• C++ ஒரு க்தாகுபபு கமாழி மாறறி கமாழி, யபத்தான் என்பது வரி கமாழி மாறறி கமாழிைாகும். 

• C++ நியலைான ்தன்யமக் ககாணட க்தாகுக்கபபட்ட கமாழி, ஆனால் யபத்தான் என்பது மாறும் 
்தன்யம ககாணட கமாழி.

• C++  பபான்்ற நியலைான வயகயை ொரந்த கமாழியில் நிரலர கணிபகபாறிக்கு ஒவ்கவாரு ்தரவு 
மதிபபும் பைன்படுத்தக்கூடிை ்தரவின வயகயை கவளிபபயடைாக  க்தரிவித்தல் அவசிைமாகி்றது. 

• யபத்தான் பபான்று மாறும் நியலக் ககாணட கமாழிக்கு ்தரவு மதிபபிறகான ்தரவு வயகயை 
கவளிபபயடைாக ககாடுக்கபபட்ட பவணடிை ப்தயவயில்யல .

• யபத்தான் ்தரவு மதிபபின் அடிபபயடயில் மாறியை யகைாளகி்றது. 

• ஒரு Scripting கமாழி என்பது பி்ற நிரலாக்க கமாழிகளுடன் ஒருங்கியணபப்தறகும், க்தாடரபு 
ககாளவ்தறகும் வடிவயமக்கபபட்ட ஒரு நிரலாக்க கமாழிைாகும். 

• MinGW  இைக்க பேர ்தயலபபுக் பகாபபுகளின் க்தாகுபயபக் குறிக்கி்றது. விணபடாஸ் இைக்க 
முய்றயமயில் இைங்கும் வயகயில் C, C++ மறறும் FORTRAN நிரல் குறிமுய்றகயள க்தாகுக்கவும், 
க்தாடரபுறுத்தவும் இது பைன்படுகி்றது.   

• (.) புளளி கெைறகுறி ்தருவிக்கபபட்ட கூறுநியலயின் கெைறகூறுகயள அணுகுவ்தறகு 
பைன்படுகி்றது.   

• sys கூறுநியல  வரிகமாழி மாறறிைால் பைன்படுத்தபபடும் மாறிகளுக்கும், வரிகமாழி மாறறியுடன் 
வலுவாக ஊடாடும் கெைறகூறுகளுக்கும்  அணுகு்தயல வழங்குகி்றது. 

• யபத்தானில் OS கூறுநியல இைக்க அயமபபின் ொரபு நியல கெைல்பாட்டுடன் பைன்படுத்த 
வழிவயக வழங்குகி்றது. 

• யபத்தானில் getopt கூறுநியல கட்டயளவரி ப்தரவுகயளயும் கெைலுருபுகயளயும் பிரிதக்தடுக்க 
உ்தவுகி்றது. 

நிபைவில் சகோள்க

செயமுப்றப் ையிறசி

1. கீழக்காணும் வயரைறுபபுகளுடன் student என்னும் ஓர இனக்குழுயவ வயரைறுக்க ஒரு  C++ நிரயல 

எழு்தவும்.  

 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 உறுப்புகள்
 Mark1 float

 Mark2 float

 Public உறுப்புகள்
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 void Readmark(float, float); To accept mark1 and mark2

 void Writemark(); To display the marks

 கீழக்காணும் வயரைறுபபுகளுடன் sports என்னும் இனக்குழுயவ உருவாக்கவும்.

 Protected உறுப்புகள்
 score integer

 Public உறுப்புகள்
 void Readscore(int); To accept the score

 void Writescore(); To display the score

 test இனக்குழுவிலிருநது public அணுகிைல்புடன் ்தருவிக்கபபட்ட Result என்னும் இனக்குழு 

கீழக்காணும் வயரைறுபபுகயள ககாணடுளளது

 Private உறுப்புகள்
 Total float

 Public உறுப்புகள்
 void display() assign the sum of mark1, mark2, score in total.

 invokeWriteno(), Writemark() and Writescore(). Display the total also.

 Total ஐ தியரயில் காட்டும்.

 C++ நிரலியன hybrid என்்ற கபைரில் பெமிக்கவும். Hybrid.cpp  என்்ற பகாபயப கெைல்படுத்த ஒரு 

யபத்தான் நிரயல எழு்தவும்.

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

ைகுதி-அ

ெரிேோை விபடபே ந்ர்நச்டுதது எழுதுக (1 �திப்சைண்)

1. பின்வருவனவறறுள எது Scripting கமாழி அல்ல?

(அ) ஜாவாஸ்கிரிபட் (ஆ) PHP (இ) கபரல் (ஈ) HTML

2. யபத்தான் நிரலில்  C++  நிரயல ்தருவித்தல் எவ்வாறு அயழக்கபபடுகி்றது?

(அ)  wrapping கெய்தல் (ஆ)  பதிவி்றக்கம் கெய்தல்

(இ)  இயணத்தல் (ஈ)  பிரித்தல்

3. API ன் விரிவாக்கம் is

(அ) Application Programming Interpreter

(ஆ) Application Programming Interface

(இ) Application Performing Interface
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(ஈ) Application Programming Interlink

4. யபத்தான் மறறும் C++ நிரல்கயள இயடமுகபபடுததுவ்தறகான கட்டயமபபு 

(அ) Ctypes (ஆ) SWIG (இ) Cython (ஈ) Boost

5.  பின்வருவனவறறுள எது உங்கள குறிமுய்றயை ்தனித்தனி பகுதிகளாக பிரிதக்தடுபப்தறகான 

கமன்கபாருள வடிவயமபபு க்தாழில்நுட்பம்?

(அ) கபாருளபோக்கு நிரலாக்கம்

(ஆ) கூறுநியல நிரலாக்கம்

(இ) குய்றந்த நியல கமாழி நிரலாக்கம்

(ஈ) கெைல்முய்ற போக்கு நிரலாக்கம்

6. நீங்கள விணபடாஸ் இைக்க முய்றயமயுடன் க்தாடரபு ககாளள எந்த கூறுநியல அனுமதிக்கி்றது?

(அ) OS கூறுநியல  (ஆ) sys கூறுநியல  (இ) csv கூறுநியல  (ஈ) getopt கூறுநியல 

7.  ெரங்கயள எந்த மாதிரிைாக பிரிக்கும்கபாழுது பியழயின்றி அயமந்தால், getopt( ) கவறறு அணியை 
திருபபி அனுபபும்? 

(அ) argv மாறி (ஆ) opt மாறி (இ) args மாறி (ஈ) ifile மாறி

8.  பின்வரும் நிரல் பகுதியில் உளள கெைறகூறின் கபையர அயடைாளம் காணக.

 if __name__ =='__main__':

  main(sys.argv[1:])

(அ) main(sys.argv[1:]) (ஆ) __name__ (இ) __main__  (ஈ) argv

9.  கீழக்கணடவறறுள எது உயர, எணகள, படங்கள மறறும் அறிவிைல் ொரந்த ்தரவுகயள கெைலாக்கப 

பைன்படும்?

(அ)  HTML (ஆ)  C (இ) C++ (ஈ) PYTHON

10.  __name__ இது எ்தயன ககாணடுளளது ?

(அ) c++ filename (ஆ) main() name

(இ) python filename (ஈ) os module name

ைகுதி-ஆ

அபைதது விைோககளுககும் விபடேளி (2 �திப்சைண்)

1. Scripting கமாழிக்கும், மற்ற நிரலாக்க கமாழிக்கும் உளள ்தததுவரத்த பவறுபாடு ைாது?

2. க்தாகுபபான் மறறும் வரிகமாழி மாறறியை பவறுபடுததுக.

3. விரிவாக்கம் ்தருக   (i)  SWIG  (ii)  MinGW

4. கூறுநியலகளின் பைன் ைாது?

5.  cd கட்டயளயின் பைன் ைாது? எடுததுக்காட்டு ்தருக.
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ைகுதி-இ

அபைதது விைோககளுககும் விபடேளி (3 �திப்சைண்)

1. யபத்தான் மறறும்  C++ பவறுபடுததுக

2. Scripting கமாழியின் பைன்பாடுகள ைாயவ?

3. MinGW என்்றால் என்ன? அ்தன் பைன் ைாது? 

4.  கீழக்காணும் கூறறில் கூறுநியல, கெைறகுறி, வயரயிய்றயின் கபைர ஆகிைவறய்ற அயடைாளம் 

காணக.

 welcome.display()

5.  sys.argv என்்றால் என்ன?

ைகுதி ஈ

அபைதது விைோககளுககும் விபடேளி (5 �திப்சைண்)

1 யபத்தானில் ஏப்தனும்  5  பணபுக்கூறுகயள கூ்றவும்.

2. பின்வரும் கட்டயள ஒவ்கவான்ய்றயும் விளக்கவும்.   

 Python <filename.py>  -<i>  <C++ filename without cpp extension>

3. யபத்தானில், sys,os,getopt கூறுநியலகளின் ப்தயவ என்ன என்பய்த விளக்குக. 

4. getopt() என்்ற கெைறகூறின் க்தாடரிையல எழுதி, அ்தன் கெைலுருபுகயளயும், திருபபிைனுபபும் 

மதிபபுகயளயும் விளக்குக. 

5. கீழக்காணும் c++ நிரயல கெைல்படுத்த ஒரு யபத்தான் நிரயல எழு்தவும்.

 #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

12th Computer Science_TM Chapter 14.indd   294 22-12-2021   19:01:19



PB 295 SQL மூலம் தரவுகளைக் ளகயாளுதல்

கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

இந்த பாடபபகுதியைக் கற்றபின் மாணவரகள், யபத்தான் ஸ்கிரிப்டயடப பைன்படுததி,

• ஒரு ்தரவு அ்டடவயணயை உருவாக்கி அதில் புதிை வரியைகயைத ்தரவுத ்தைததில் சைரத்தல்.

• ஒரு ்தரவு அ்டடவயணயில் உள்ை பதிவுகயை சமமபடுதது்தல் மறறும நீக்கு்தல்.

• ஒரு ்தரவு அ்டடவயணயில் வினவல்.

• CSV சகாபபில் வினவயை எழுது்தல்.

அறிமுகம்15.1

 ஒரு ்தரவுத்தைம என்பது ஒருங்கியணக்கபப்டட ்தரவுகளின் த்தாகுபபாகும. “்தரவுத்தைம” என்்ற 

கூறு ்தரவுகயை அல்ைது ்தரவுத்தை சமைாணயம அயமபயபக் குறிக்கும. பைனரகள் மறறும 

்தரவுத்தைததிறகு இயடசை உள்ை த்தாடரபுக்கு பைன்படும தமன்தபாருள் பைன்பாசட ்தரவுத்தை 

சமைாணயம அயமபபாகும. பைனரகள் மனி்தரகைாக இருக்க சவணடிை அவசிைமில்யை, பி்ற 

நிரல்கைாகசவா அல்ைது பைன்பாடுகைாகசவா இருக்கைாம. யபத்தான் நிரல் எவவாறு SQL  
்தரவுத்தைததுடன் பைனராக த்தாடரபு தகாள்கி்றது என்பய்த  இனி கறகைாம.

SQLite15.2

 SQLite என்பது எளிை உ்றவுநியை ்தரவுத்தை அயமபபாகும. இது ்தரவுகயை முய்றைான 

்தரவுக்சகாபபுகைாகவும கணினியின் உ்டபு்ற நியனவகததில் கூட சைமிதது யவக்கும. இது MySQL 
அல்ைது Oracle சபான்று ்தனித்த ்தரவுத்தை சையவைக நிரைாக இல்ைாமல் உள்ளியணந்த பைன்பாடாக 

வடிவயமக்கபப்டடுள்ைது. சவகமாகவும, மிகுந்த சைாதிக்கபப்டட்தாகவும மறறும தெகிழவான்தாகவும 

உள்ை்தால் SQLite-ல் சவயை தையவது எளி்தாகும. SQLite றகாக யபத்தான் சி்றபபான நூைகதய்தக் 

தகாணடுள்ைது.

SQLite யைப பைன்படுத்த,

sqlite3யை இயணக்கவும
படிநியை 1

connect( ) வழிமுய்றயைப பைன்படுததி இயணபயப உருவாக்கி ்தரவுத்தைததின் தபையர 

அனுபபவும.படிநியை 2

cursor= connection.cursor( ) என்்றக் கூறய்றப பைன்படுததி cursor என்னும தபாருயை 
அனுபபவும.படிநியை 3

V போடம் 15

SQL மூலம் தரவுகளைக ளகயோளுதல்
அலகு
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• படிநியை 2 ல் ்தரவுத்தைதய்த இயணத்தல் என்பது, அணுக சவணடிை ்தரவுத்தைததின் 

தபையரஅனுபபு்தல் என்ப்தாகும. அவவாறு அனுபபுமசபாது, அத்தரவுத்தைம ஏறகனசவ 

இருக்குமாயின் அது இயணக்கபபடும. இல்ைாவிடில், யபத்தான், தகாடுக்கபப்டட தபைரில் ஒரு புதிை 

்தரவுத்தைதய்த உருவாக்கும.

• படிநியை3ல் cursor என்பது ஒரு க்டடுபபா்டடு அயமபபாகும, இது ்தரவுத்தைப பதிவுகயை இயணக்கப 

பைன்படுகி்றது.

• யபத்தானில், cursor மிக முக்கிை பங்குவகின்்றது. அயனதது க்டடயைகளும cursor தபாருள் 

மூைசம ம்டடுசம இைக்கபபடும.

 ஒரு  அ்டடவயணயை உருவாக்க, ்தரவுத்தைததில் ஒரு தபாருயை உருவாக்கி அ்தறகான SQL 
க்டடயைகயை எழு்த சவணடும.

எடுததுக்கா்டடு:- sql_comm = "SQL statement"

 க்டடயைகயை நிய்றசவற்ற cursor வழிமுய்றயைப பைன்படுததி sql க்டடயையின் தபையர 

அைபுருக்கைாக அனுபப சவணடும. sql_commல் நிய்றை க்டடயைகள் சைமிக்கபப்டடு அயவ 

நிய்றசவற்றபபடும. அயனதது தைைல்கயையும முடித்த பின்னர மாற்றங்கயைக் சகாபபில் சைமிதது பின்னர 

இயணபயப மூட சவணடும.

SQLite ளடப் பயன்படுத்தி தரவுத்தைத்ளத உருவோககுதல்15.3

 பின்வரும எடுததுக்கா்டடு sqlite3 பைன்படுததி யபத்தானில் ஒரு ்தரவு ்தைதய்த எவவாறு 
இயணபபது என்பய்த விைக்குகி்றது.

 

# 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()

 சமறகணட எடுததுக்கா்டடில், "Academy" என்்ற தபைரில் ்தரவுத்தைம உருவாக்கபப்டடுள்ைது.  இது 
SQL-ன்  "CREATE DATABASE Academy;" என்்ற க்டடயைக்கு இயணைானது. அனுபபுவது.  "sqlite3.
connect ('Academy.db')" என்்ற கூறய்ற அயைக்கும சபாது ஏறகனசவ உருவாக்கிை ்தரவுத்தைதய்தத 

தி்றக்கும.

15.3.1  அடடவளைளய உருவோககுதல்

 ஒரு தவறறு ்தரவுத்தைதய்த உருவாக்கிை பி்றகு, முடிந்த வயர ஒன்று அல்ைது அ்தறகு சமறப்டட 

அ்டடவயணகயைச் சைரக்கைாம.  அ்தறகான க்டடயை அயமபபு

CREATE TABLE Student (Rollno INTEGER, Sname VARCHAR(20), Grade CHAR(1), gender 
CHAR(1), Average float(5, 2), birth_date DATE, PRIMARY KEY (Rollno) );
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 சமறகாண இந்த முய்றயில் SQL க்டடயைகளில்் தையைபபடுவய்தப சபாைசவ செரடிைாக 

யபத்தானில் தையைைாம. SQL அல்ைது SQLiteக்கு க்டடயைகயை அனுபப cursor தபாருள்ச்தயவ. 

தபாதுவாக SQL மறறும ்தரவுத்தைததிலுள்ை cursor என்பது, ்தரவுத்தைப பதிவுகளின் மீது தைைல்படும ஒரு 

க்டடுபபா்டடு அயமபபாகும.

 SQL-ன் அயனதது க்டடயைகயையும தைைல்படுத்த cursor பைன்படுகி்றது.
குறிப்பு

 இயணபபுக்கான cursor(  ) வழிமுய்றயை அயைதது cursor தபாருயை உருவாக்கைாம.

Cursor வியடதத்தாகுபபில் இருநது பதிவுகயை எடுக்கபபைன்படுகி்றது.

யபத்தானில்  SQL க்டடயைகயை மூன்று சமறதகாள் அயடபபுக் குறிகளுக்குள் ைரமாக வயரைறுக்க 

சவணடும.

எடுத்தககோடடு 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);"""

 சமசையுள்ை எடுததுக்கா்டடில்,

 Rollno என்்ற புைம "INTEGER PRIMARY KEY" (முழு எண மு்தன்யமத தி்றவுசகால்) என 

வயரைறுக்கபப்டடுள்ைது. SQLite3 ல் இது சபால் தபைரிடபப்டட தெடுவரியைைானது ்தானாகசவ அதிகரிததுக் 

தகாள்ளும.

 சவறு வி்தமாக கூ்ற சவணடுதமனில், அ்டடவயணயில் உள்ை ஒரு தெடுவரியை  INTEGER 
PRIMARY KEY, என்று அறிவிக்கபப்டடு, எபதபாழுத்தல்ைாம  NULL என்்ற மதிபபு உள்ளீடாகப 

பைன்படுத்தபபடுகி்றச்தா, அந்த NULL மதிபபு ்தானாகசவ அந்த தெடுவரியையில் இது வயர பைன்படுத்தபப்டட 

மிக உைரந்த மதிபயபவிட ஒன்று மிகுநது முழு எணணாக இருக்கும. தவறறு அ்டடவயண எனில் 1 என்்ற 

மதிபபு பைன்படுத்தபபடும.

15.3.2  பதிவுகளைச் நேரத்தல் (Adding Records)

 இபதபாழுது அ்டடவயணயுடன் கூடிை ஒரு ்தரவுத்தைம எந்த ்தரவுகளும இல்ைாமல் உள்ைது. 
"INSERT" க்டடயையை  SQLite ல் அனுபபுவ்தன் மூைம அ்டடவயணயில் ்தரவுகயை உள்ளிடைாம.  
execute() தைைறகூறு தகாடுக்கபப்டட SQL க்டடயையை தைைல்டுததும
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எடுத்தககோடடு 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

 பின்வரும எடுததுக்கா்டடு 15.3.2 ஒரு முழுயமைான உ்தாரணமாகும. இந்த நிரயை இைக்க “Academy.
db” சகாபயப சவணடும அல்ைது  SQL க்டடயையில் உள்ை DROP TABLE என்்ற வரியின் குறிபபுயரைாக்குக.

 தபருமபாைான நிகழவுகளில் கருததிைைாக ஒரு SQL அ்டடவயணயில் ்தரவுகயை இயடயில் தைருக 

முடிைாது. Insert கூறய்றபபைன்படுததி, சிை யபத்தான் ்தரவு இனங்களில் உள்ை பைத்தரவுகயை 

உள்ளிடைாம.

 பின்வரும எடுததுக்கா்டடில், Academy.db என்்ற ்தரவுத்தைம மறறும Student அ்டடவயண 

ஏறகனசவ உள்ைது எனக்தகாள்க. ெபரகளின் ்தரவுகயைக்தகாணட List-யைINSERT கூறய்றப 

பைன்படுததி உள்ளிடபப்டடுள்ைது.
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எடுத்தககோடடு 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 

ளபத்தோளை பயன்படுத்தி SQL விைவல் 15.4

 இபதபாழுது student அ்டடவயணயில் வினவயைப பைன்படுதது்தயைபபறறி .0கறகைாம. 

பதிவுகயைச் சைரபபய்தப சபாை அவறய்ற திருமப தபறுவதும மிக எளிது.  Execute தைைறகூறு SQL 

க்டடயைகயை பைன்படுததி அயனதது ்தரவுகயையும அ்டடவயணயில் இருநது தபறுகி்றது.

15.4.1  SELECT விைவல்

 SELECT கூறறு SQL-ல் மிக அதிகமாக பைன்படும கூறறு ஆகும. இந்த கூறறு ்தரவுத 

்தைததிலிருநது ்தரயவ தப்ற பைன்படுத்தபபடுகி்றது. இந்த கூறறுக்கான க்டடயை அயமபபு “Select * from 
table_name” அ்டடவயணயின் அயனதது ்தரவுகயையும டியூபல்ஸ்களில் ப்டடிைைாக தப்ற முடியும.

12th Computer Science_TM Chapter 15.indd   299 22-12-2021   19:03:21



300 30112 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

 "sql_Academy_query.py" என்்ற சைமிக்கபப்டட நிரயை இைக்கினால் தமயைான ்தரயவப தபாறுதது 

பின்வரும தவளியீடு ச்தான்றும. 

 யப்தான் சகாபபு உருவாக்கபபடும சகாபபுய்றயில் ்தான் ்தரவுத்தை சகாபபுகளும உருவாக்கபபடும 

என்பய்த கவனததில் தகாள்ை சவணடும. சகாபபின் பாய்தயை மாற்ற விருமபினால் சகாபயப தி்றக்கும 

சபாது மாற்றம தையை சவணடும.

எடுத்தககோடடு 15.4.1-1

#save the file as “sql_Academy_query.py”
import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
# 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() பயன்படுத்தி அளைத்து பதிவுகளையும் கோண்பித்தல்

 fetchall() தைைறகூறு அயனதது வரியைகயையும ்தரவுத்தை அ்டடவயணயில் இருநது தப்ற 

பைன்படுகி்றது.

எடுத்தககோடடு 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 () தைைறகூறு அயனதது வரியைகயையும தப்ற பைன்படுகி்றது.
cursor.fetchone() - fetchone () தைைறகூறு வினவல் முடிவுத த்தாகுதியின் உள்சை உள்ை அடுத்த 
வரியையைக் தகாடுக்கும (அல்ைது) எந்த வரியையும இல்யை என்்றால் None என்்ற மதிபயப 
வியடைாகக் தகாடுக்கும.
cursor.fetchmany() தைைறகூறு முடிவுத த்தாகுதியில் மீ்தம உள்ை வரியைகளின் எணணிக்யகயைக் 
தகாடுக்கும.

குறிப்பு

15.4.1.2  fetchone()-ளைப் பயன்படுத்தி ஒரு பதிளவக கோண்பித்தல்

 fetchone() தைைறகூறு வினவல் முடிவுத த்தாகுதியின் உள்சை உள்ை அடுத்த வரியையைக் 

தகாடுக்கும (அல்ைது) எந்த வரியையும இல்யை என்்றால் None என்்ற மதிபயப தகாடுக்கும.

எடுத்தககோடடு 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()-ளைப் பயன்படுத்தி அளைத்து பதிவுகளையும் கோண்பித்தல்

 while மடக்கு மறறும fetchone() தைைறகூறு பைன்படுததி அ்டடவயணயில் உள்ை அயனதது 

பதிவுகயையும காண முடியும.

எடுத்தககோடடு 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')

12th Computer Science_TM Chapter 15.indd   301 22-12-2021   19:03:21



302 30312 - ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல்

15.4.1.4  fetchmany() பயன்படுத்தி பதிவுகளைக கோண்பித்தல்

 குறிபபி்டட எணணிக்யகயிைான பதிவுகயைக் காணபிக்க fetchmany() தைைறகூறு பைன்படுகி்றது. 

இந்த தைைறகூறு முடிவுத த்தாகுதியில் மீ்தம உள்ை வரியைகளின் எணணிக்யகயைக் தகாடுக்கும.

எடுத்தககோடடு 15.4.1.4-1: பயன்படுத்தி பதிவுகளின் வபோருைடககத்ளதக கோண்பிககும் 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')]

எடுத்தககோடடு 15.4.1.4-2: மடககு பயன்படுத்தோமல், பதிவுகளின் வபோருைடககத்ளத புதியவரியில் 
கோண்பிககும் 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')

 * குறியீடானது அயனதது உறுபபுகயையும இயடதவளிகளுடன் ஒசர வரியையில் 

அச்சிடுவ்தறகு  பைன்படுகி்றது. 

குறிப்பு

15.4.2  SQL-ல் துளைநிளல கூறறு (CLAUSES)

 SQL  வைங்கும பை வயகைான துயண நியை கூறறுகள் SELECT கூறறுகளில் பைன்படுத்தபபடுகி்றது. 
SQLite ல் ஏ்றக்குய்றை அயனதது வயக துயண நியை கூறறுகளும தைைல்படுகி்றது. அதிகமாக 

பைன்படுத்தபபடும துயண நியை கூறறுகள் பின்வருமாறு,
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• DISTINCT

• WHERE

• GROUP BY

• ORDER BY. 

• HAVING

15.4.2.1  SQL DISTINCT துளைநிளல கூறறு

 ஒரு குறிபபி்டட தெடுவரியை அல்ைது அ்டடவயணயில் உள்ை இர்டடிபபு மதிபபுகயைத ்தவிரபப்தறகாக 
DISTINCT  துயண நியை கூறறு பைன்படுகி்றது. இந்த சி்றபபு தைால்யைப பைன்படுததும சபாது ்தனித்த 

மதிபபுகயை தப்ற முடியும.

 பின்வரும எடுததுக்கா்டடில், “student table” என்்ற அ்டடவயணயில் இருநது மாணவரகள் தபற்ற 

்தரவரியை காணபிக்கபப்டடுள்ைது.

எடுத்தககோடடு 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',)]

 சமறகணட எடுததுக்கா்டடில்  “distinct” என்்ற சி்றபபு தைால்யைப பைன்படுத்தவில்யை எனில் 4 
பதிவுகளுக்குப பதிைாக 7 பதிவுகள் காணபிக்கபப்டடிருக்கும. ஏதனனில், மூை அ்டடவயணயில் இர்டடிபபு 

மதிபபுகளு்டன் 7 பதிவுகள் உள்ைன.

15.4.2.2  SQL WHERE துளைநிளல கூறறு

  குறிபபி்டட நிபந்தயனகயை நிய்றசவறறும பதிவுகயை ம்டடுசம பிரிதத்தடுக்க WHERE 
துயணநியை கூறறு பைன்படுகி்றது. பின்வரும எடுததுக்கா்டடில் “student table” ்தரவுத்தைததில் இருநது 

மாணவரகளின் ்தரவரியையை ம்டடுசம பிரிதத்தடுபபய்தக் காணைாம.
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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 துளை நிளல கூறறு

 GROUP BY துயண நியை கூற்றானது குறிபபி்டட பதிவுகயைச் சுருக்கமான வரியைகயைக் 

தகாணட குழுவாக சைரக்கி்றது. இது ஒவதவாரு குழுவிறகும ஒரு பதியவ தகாடுக்கி்றது. இது மதிபபீ்டடு 

தைைறகூறுகள் (COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) வியடதத்தாகுதிகயை ஒன்று அல்ைது அ்தறகு 

சமறப்டட தெடுவரியை குழுக்கைாக மாற்ற பைன்படுகி்றது. பின்வரும எடுததுக்கா்டடு student அ்டடவயணயில் 

இருநது ஆண மறறும தபண எணணிக்யகயைக் கணக்கி்டடு வியடயைக் காணபிக்கி்றது.

எடுத்தககோடடு 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  துளை நிளலக கூறு

 ORDER BY  துயண நியைக்கூறறு குறிபபி்டட புைங்களில் உள்ை ்தரவுகயை வரியைைாக்க  

SELECT கூறறுடன் சைரநது பைன்படுகி்றது. வியடத த்தாகுதியை ஏறு வரியை அல்ைது இ்றங்கு வரியையில் 

வரியைைாக்கம தையை உ்தவுகி்றது. பின்வரும எடுததுக்கா்டடு, மாணவர தபைர மறறும வரியை எண 

ஆகிைவறய்ற அகர வரியைபபடி காணபிக்கி்றது.
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எடுத்தககோடடு 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 துளை நிளலககூறு

 குழு ைாரபுகயைப தபாறுதது ்தரவுகயை வடிக்டட HAVING துயண நியைக்கூறறு பைன்படுகி்றது. 

இது WHERE நிபந்தயன கூறய்ற ஒத்த்தாகும ஆனால் குழு ைாரபுகளுடன் பைன்படுகி்றது. குழு ைாரபுகயை 
WHERE துயண நியைக் கூறறில் பைன்படுத்த முடிைாது. ஆனால், HAVING துயண நியைக் கூறறில் 

பைன்படுத்த முடியும. 

எடுத்தககோடடு 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 மறறும் NOT வேயறகுறிகள்15.5

 WHERE துயணநியைக் கூறறு AND, OR, மறறும  NOT தைைறகுறிகளுடன் இயணநது 

தைைல்படும.

AND மறறும OR தைைறகுறிகள் பதிவுகயை ஒன்றிறகு சமறப்டட நிபந்தயனகயைப தபாறுதது வடிக்டட 

பைன்படுகி்றது. பின்வரும எடுததுக்கா்டடு, student அ்டடவயணயில் இருநது  ‘A’ அல்ைது ‘B’ ்தரவயக தபற்ற 

மாணவரகயைத ்தவிர மற்ற மாணவரகளின் விவரங்கயைக் காணபிக்கி்றது. 

WHERE துளை நிளலக கூறறு  NOT  வேயறகுறியுடன் உள்ை எடுத்துககோடடு
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எடுத்தககோடடு15.5 -1

import sqlite3

connection = sqlite3.connect("Academy.db")

cursor = connection.cursor()

cursor.execute("SELECT * FROM student where NOT grade ='A' and NOT 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 துளை நிளலககூறறு  AND வேயறகுறியுடன் உள்ை எடுத்துககோடடு

 பின்வரும எடுததுக்கா்டடு, ைராைரிைாக 80 லிருநது  90 விழுக்காடு (இரணடு வரமயபயும சைரதது) 
வாங்கிை மாணவரகளின் தபைர, பதிவு எண, அவரகளின் ைராைரி ஆகிைவறய்றக் காணபிக்கி்றது.

எடுத்தககோடடு 15.5 -2

import sqlite3

connection = sqlite3.connect("Academy.db")

cursor = connection.cursor()

cursor.execute("SELECT Sname,Rollno,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  துளை நிளலககூறறு  OR வேயறகுறியுடன் உள்ை எடுத்துககோடடு

 பின்வரும எடுததுக்கா்டடில் 2001ல் பி்றந்த மாணவரகளின் தபைர மறறும ்தரவரியை 

காணபிக்கபப்டடுள்ைது.
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எடுத்தககோடடு 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')

நததி உள்ை வ�டுவரிளேயில் விைவல்15.6

 பின்வரும எடுததுக்கா்டடில் 2001ல் பி்றந்த மாணவரகளின் தபைர மறறும ்தரவரியை 

காணபிக்கபப்டடுள்ைது. 

எடுத்தககோடடு 15.6 -1

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT sname,grade FROM student
WHERE(Birth_date>='2001-01-01' AND Birth_date<='2001-12-31')")
result = cursor.fetchall() 
print(*result,sep="\n")

வவளியீடு
 (5, 'VARUN')

மதிப்பீடடுச் ேோரபுகள் (Aggregate Functions)15.7

 இந்த ைாரபுகள் தெடுவரியையில் உள்ை மதிபபுகயைக் தகாணடு தைைல்பாடுகயைச் தையது ஒசர ஒரு 

மதிபயப வியடைாகக் தகாடுக்கும.

• COUNT() • AVG()
• SUM() • MAX()
• MIN()
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15.7.1  COUNT() ேோரபு

 WHERE துயண நியை கூறறில் குறிபபி்டடுள்ை நிபந்தயனயை நிய்றசவறறும, அ்டடவயணயில் 

உள்ை வரியைகளின் எணணிக்யகயை  SQL COUNT() ைாரபு வியடைாகக் தகாடுக்கும.

எடுத்தககோடடு 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,)]

எடுத்தககோடடு 1 : இநத எடுத்துககோடடில் வரிளேகளின் எண்ணிகளக 
கைககிடப்படடுள்ைது.

எடுத்தககோடடு  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,)]

எடுத்துககோடடு 2 : இநத எடுத்துககோடடில் குறிப்பிடட வ�டுவரிளேளயக வகோண்ட 
பதிவுகளின் எண்ணிகளக கைககிடப்படடுள்ைது. 

 NULL மதிபபுகள் கணக்கிடபபடமா்டடாது. சமசை உள்ை எடுததுக்கா்டடில் ஒரு 

சவயை பதிவில் NULL மதிபபு இருந்தால் தவளியீடு 6 என இருக்கும.

குறிப்பு

15.7.2AVG():

 பின்வரும யப்தான் நிரலில் உள்ை கூறறு அயனதது மாணவரகளின் ைராைரி மதிபதபணயணக் 

கணடு பிடிக்கி்றது.
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எடுத்தககோடடு 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 மதிபபுகள் கணக்கிடபபடமா்டடாது.

குறிப்பு

15.7.3  SUM():

 பின்வரும யப்தான் நிரலில் உள்ை SQL கூறறு ைராைரி புைததில் உள்ை ைராைரிகளின் கூ்டடுத 

த்தாயகயைக் கணக்கிடுகி்றது.

எடுத்தககோடடு 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 மதிபபுகள் கணக்கிடபபடமா்டடாது.
குறிப்பு

15.7.4  MAX() மறறும் MIN() வேயறகூறுகள்

 The MAX() ைாரபு ச்தரநத்தடுக்கபப்டட தெடுவரியையில் உள்ை மிகபதபரிை மதிபயப வியடைாகக் 

தகாடுக்கும.

 The MIN() ைாரபு ச்தரநத்தடுக்கபப்டட தெடுவரியையில் உள்ை மிகச்சிறிை மதிபயப வியடைாகக் 

தகாடுக்கும .

 ைராைரி மதிபயபக் தகாணட மாணவரின் தபைரகயைக் காணபிக்கி்றது.
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எடுத்தககோடடு 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)]

பதிவுகளைப் புதுப்பித்தல்15.8

 யப்தான் ஸ்கிரிப்ட மூைமாக பதிவுகயைப புதுபபிக்க முடியும. பின்வரும எடுததுக்கா்டடில் “student” 
அ்டடவயணயில் “Priya” என்்ற தபைர “Priyanka” என புதுபபிக்கபபடுகி்றது.

எடுத்தககோடடு 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')

இந்தப பாடபபகுதி முழுவதும SQL வினவல்கயை விைக்குவ்தறகாக student என்்ற ்தரவு அ்டடவயண  

எடுததுக்கா்டடாக பைன்படுத்தபப்டடுள்ைது என்பய்த நியனவில் தகாள்க. எடுததுக்கா்டடு 15.3.2-1.  
பதிவுகள் தகாணட student ்தரவு அ்டடவயண பைன்படுத்தபப்டடுள்ைது.

குறிப்பு

நீககுதல் வேயல்போடு15.9

 SQL க்டடயைகயைக் தகாணடு பதிவுகயை நீக்குவது சபாை யப்தானிலும நீக்க முடியும. பின்வரும 

எடுததுக்கா்டடில் “student ” அ்டடவயணயில் Rollno 2 புைததில் உள்ை தபாருைடக்கதய்த நீக்குவது 

கா்டடபப்டடுள்ைது.

எடுத்தககோடடு 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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பயைரோல் உள்ளிடப்படும் தரவு15.10

 பின்வரும எடுததுக்கா்டடில் இைங்கு செரததில் யப்தான் input() க்டடயையைப பைன்படுததி 

்தரவுகயைப தபறறு அய்த  "Person" என்்ற அ்டடவயணயில் எழுது்தல்

எடுத்தககோடடு 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)

 ஏறகனசவ உள்ை “student” என்்ற அ்டடவயணயில் Name புைததில் சிை மாற்றங்கயைச் தையது 

பதிவுகயைச் சைரக்கைாம. இய்த தையை Create table கூறய்றக் குறிபபுயரயில் (Comment) எழு்தவும.

 Execute (sql[, parameters]) :- இது ஒறய்ற SQL கூறய்ற இைக்குகி்றது. SQL கூறறு 

அைபுருக்கயை தகாணடிருக்கைாம (அ்தாவது நியையுருக்களுக்குப பதிைாக இடநிரபபிகள்). sqlite3 

இரணடு வயகைான இடநிரபபிகயை தகாணடுள்ைது. அயவ, சகள்விக் குறிகள் (?) மறறும 

தபைரிடபப்டட இடநிரபபிகள் (:name). எ .கா who= :who ,age=:age

குறிப்பு

பல அடடவளைகளைப் பயன்படுத்தி விைவல்15.11

 ஒன்றுக்கு சமறப்டட அ்டடவயணகயைச் சைரதது யபத்தானில் வினவயை சமறதகாள்ை முடியும. 

பின்வரும எடுததுக்கா்டடில் மாணவரகளின் Rollno, Duty, Age ஆகிை விவரங்கயைக் தகாணட  
“Appointment” அ்டடவயணயை உருவாக்குசவாம. “student” மறறும “Appointment” அ்டடவயணகயை 

ஒன்றியணதது தெடுவரியையின் ்தயைபபுகளுடன் கூடிை இறுதி அ்டடவயணயைக் காணைாம.
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எடுத்தககோடடு 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 ஒவதவாரு தெடுவரியையின் ்தயைபபுகளின் விவரங்கயைக் 
தகாணடிருக்கும. இது பதிவாக சைமிக்கபபடும. மு்தல் பதிவு தெடுவரியையின் தபைரயகைக் குறிக்கும 
(index=0) இய்த பைன்படுததி அ்டடவயணயின் புைங்களின் தபைரகயைக் காணபிக்க முடியும. 

குறிப்பு

விைவளல CSV நகோப்புடன் ஒருஙகிளைத்தல்15.12

 CSV சகாபபிலும வினவலின் வியடயைச் சைமிக்கைாம. வினவலின் தவளியீ்டயட அ்டடவயணயில் 

காணபிபப்தறகு பைன்படும. பின்வரும எடுததுக்கா்டடில் student அ்டடவயணயில் உள்ை gender  
தெடுவரியையைப பைன்படுததி இ்றங்கு வரியையில் வரியைைாக்கம தையது பி்றகு பதிவுகயை அகரவரியைபபடி 

அயமக்கபப்டடுள்ைது. இந்த வினவலின் தவளியீ்டயட “SQL.CSV” என்னும CSV  சகாபபில் எழு்தைாம. 

இந்த சகாபபியன MS-Excel மூைம தி்றநது முடிவுகயை காணைாம அல்ைது ஸ்கிரிப்டயடப பைன்படுததியும 
CSV சகாபபுகயைத தி்றநது முடிவுகயைக் காணைாம.
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எடுத்தககோடடு 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

 இதுவயர, யபத்தான் நிரல் எடுததுக்கா்டடுகளில் SQL க்டடயைகயைப பைன்படுததுவய்தப 

பாரதச்தாம. ஏ்றக்குய்றை அயனதது SQL க்டடயைகயையும பைன்படுததுவய்தப பாரதச்தாம. ஏ்றக்குய்றை 

அயனதது SQL க்டடயைகளும யப்தான் SQLite கூறுகயைப பைன்படுததி நிய்றசவற்றபப்டடுள்ைது. SQL 
பாடததில் விவாதித்த பி்ற க்டடயைகயையும முைறசிக்கவும.
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எடுத்துககோடடு 15.12 -2 நகோப்பிளை (“sqlexcel.csv”) MS-Excel மூலம் தி்றநது 
அதனுளடய வவளியீடளட போரககவும். (எடுத்துககோடடு: 15.12.1 Script நிரளல 
ஒத்ததோகும்)

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

அடடவளை படடியல்15.3

 ்தரவுத்தைததில் உருவாக்கபப்டட அ்டடவயணகளின் ப்டடிைல்கயை காணபிபப்தறகு, பின்வரும 

நிரயை (எ.கா. 15.3.1) பைன்படுத்தைாம.

எடுத்துககோடடு 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',)]

 சமறகணட நிரல் ‘Academy.db’ என்்ற ்தரவுத்தைததில் உருவாக்கபப்டட அயனதது 

அ்டடவயணகளின் தபைரகயை தியரயில் காணபிக்கும. ெமது ்தரவு்தை அ்டடவயணகளின் முக்கிை 

்தகவல்கயை மு்தன்யம அ்டடவயண தகாணடிருக்கும. sqlite_master எனபபடும. 

 இதுவயர ொம யபத்தான் நிரல் எடுததுக்கா்டடுகளில்  SQL க்டடயைகயை பைன்படுததுவய்தப 

பாரதச்தாம. ஏ்றக்குய்றை அயனதது SRL க்டடயை பைன்படுததுவய்தப  பாரதச்தாம. ஏ்றக்குய்றை 

அயனதது SQL க்டடயை யபத்தான் SQLite கூறுகயைப பைன்படுததி நிய்றசவற்றபப்டடுள்ைது. SQL  
பாடததில் விவாதித்த பி்ற க்டடயைகயையும முைறசிக்கவும.
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• ஒரு ்தரவுத்தைம என்பது ஒருங்கியணக்கபப்டட ்தரவுகளின் த்தாகுபபாகும. 

• ்தரவுத்தைததின் பைனரகைாக மனி்தரகள், பி்ற நிரல்கள் அல்ைது பைன்பாடுகள்  இருக்கைாம.

• எளிை உ்றவுநியை ்தரவுத்தை அயமபபான இது ்தரவுகயை முய்றைான ்தரவுக் சகாபபுகைாக 
சைமிதது யவக்கும.

• ்தரவுத்தைததிலுள்ை cursor என்பது ்தரவுத்தை பதிவுகளின் மீது தைைல்படும ஒரு க்டடுபபா்டடு 
அயமபபாகும.  SQL –ன் அயனதது க்டடயைகயையும தைைல்படுத்த  இது பைன்படுகி்றது.

• அ்டடவயணயிலுள்ை ்தரவு ஒறய்ற அல்ைது இர்டயட சமறசகாள்குறியுடன் உள்ை்தால், 
யபத்தானிலுள்ை SQL க்டடயைகள் மூன்று சமறசகாள் குறியினால் குறிக்கபபடும.

• SQL-ல் மிகவும தபாதுவாக பைன்படுத்தக்கூடிை கூறறு Select ஆகும.

• ்தரவுத்தைததிலுள்ை அ்டடவயணயிலிருநது ்தரவுகயைப தப்ற SQL கூற்றான Select 
பைன்படுகி்றது. 

• GROUP BY துயணநியை  கூறறு குறிபபி்டட பதிவுகயைச் சுருக்கமான வரியைகயைக் தகாணட 
குழுவாக சைரக்கி்றது. 

• ORDER BY துயண நியைக்கூறறு  SELECT கூறறுடன் சைரநது குறிபபி்டட புைங்களில் உள்ை 
்தரவுகயை முய்றைாக வரியைைாக்கம தையை பைன்படுகி்றது. 

• Having துயணநியைக்கூறறு GROUP தைைறகூறின் அடிபபயடயில் ்தரவுகயை வடிக்டட 
பைன்படுகி்றது.

• Where துயண நியைக்கூறறு ‘Group by’ துயண நியைக்கூறறுடன் பைன்படுத்த முடிைாது. 

• WHERE துயணநியைக்கூறறு AND, OR, மறறும NOT தைைறகுறிகளுடன் இயணததுப 
பைன்படுத்தைாம. 

• ஒன்றிறகு சமறப்டட நிபந்தயனகளின் அடிபபயடயில் பதிவுகயை வடிக்டட  ‘AND’ மறறும ‘OR’ 
தைைறகுறிகள் பைன்படுகின்்றன.  

• மதிபபீ்டடுச் ைாரபுகள் தெடுவரியையில் உள்ை மதிபபுகயைக் தகாணடு தைைல்பாடுகயைச் தையது 
ஒசர ஒரு மதிபயப வியடைாகக் தகாடுக்கும.

• COUNT() ைாரபு அ்டடவயணயிலுள்ை வரியைகளின் எணணிக்யகயை திருபபி அனுபபும. 

• AVG() ைாரபு அ்டடவயணயிலுள்ை ச்தரநத்தடுக்கபப்டட புைததின் பதிவுகளின் ைராைரியை / 
கணக்கிடபபைன்படுகி்றது.

• SUM() ைாரபு அ்டடவயணயிலுள்ை ச்தரநத்தடுக்கபப்டட புைததின் பதிவுகளின் கூ்டடுத 
த்தாயகயைக் கணக்கிடுகி்றது. 

• MAX() ைாரபு ச்தரநத்தடுக்கபப்டட புைததின் தபரிை மதிபயப திருபபி அனுபபும.

• MIN() ைாரபு ச்தரநத்தடுக்கபப்டட புைததின் சிறிை மதிபயப திருபபி அனுபபும 

• sqlite_master என்பது மு்தன்யம அ்டடவயணைாகும. இது ெமது ்தரவுத்தை அ்டடவயணகளின் 
முக்கிை ்தகவல்கயை தகாணடிருக்கும.  

• யபத்தானில், சகாபபின் பாய்தயை  ‘/’ அல்ைது ‘\\’ குறியீடு குறிக்கபபடுகி்றது. எடுததுக்கா்டடாக, 
பாய்தயை  'c:/pyprg/sql.csv', அல்ைது c:\\pyprg\\sql.csv’ எனக் குறிபபிடைாம.

நிளைவில் வகோள்க

12th Computer Science_TM Chapter 15.indd   318 22-12-2021   19:03:22



318 319 SQL மூலம் தரவுகளைக் ளகயாளுதல்

வேய்முள்றப் பயிறசி

1. பைனரிடமிருநது  விவரங்கயைப தபறறு, யபத்தாயனப பைன்படுததி CSV சகாபபாக பின்வரும 

அ்டடவயணயில் சைமிக்க ஊடாடும நிரயை உருவாக்கவும 

 ்தரவுத்தைததின் தபைர;-  DB1

 அ்டடவயண தபைர  : 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. பின்வரும  GAMES அ்டடவயணயை எடுததுக் தகாள்சவாம. (i) லிருநது (v) வயரயிைான SQL 
வினவல்களுக்கான தவளியீ்டயட தகாடுக்கும யபத்தான் நிரயை 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) அயனதது Gamename மறறும  Gcodes-களும Schedule date-ன் இ்றங்கு வரியையில் பதிவுகயை 

தியரயிடவும.  

(ii) எந்த வியைைா்டடின் பரிசுதத்தாயக 7000- விட அதிகமாக இருக்கி்ற்தா அந்த வியைைா்டடுகளின் 

விவரங்கள் அடங்கிை பதிவுகயைத தியரயிடவும. 

(iii) வியைைா்டடு வீரரகளின் name மறறும gamename-ன் ஏறுவரியையில் பதிவுகயை தியரயிடவும. 

(iv) ஒவதவாரு வியைைா்டடு குழுவின் வீரருக்கான பரிசுதத்தாயக அடங்கிை பதிவுகயை தியரயிடவும (புைம 
4-ல் தகாடுக்கபப்டடுள்ைய்தப சபால்) 

(v) GameName-ன் அடிபபயடயில் அயனதது பதிவுகயையும தியரயிடவும. 
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மதிப்பீடு

பகுதி-அ

ேரியோை விளடளய நதரநவதடுத்து எழுதுக (1 மதிப்வபண்)

1. பின்வரும எது ஒருங்கியணக்கபப்டட ்தரவுகளின் த்தாகுபபாகும?

(அ)  ்தரவுத்தைம   (ஆ)  DBMS (இ)  ்தகவல் (ஈ)  பதிவுகள்

2. SQLite எந்த ்தரவுத்தை அயமபயபச் ைாரந்தது?

(அ)  ஒறய்றக் சகாபபு ்தரவுத்தைம (ஆ)  உ்றவுநியை ்தரவுத்தைம

(இ)  படிநியை ்தரவுத்தைம (ஈ)  தபாருள்சொக்கு ்தரவுத்தைம

3. பின்வரும எந்த க்டடுபபா்டடு அயமபபு ்தரவுத்தைததிலிருநது பதிவுகயைப தபறறுத்தர பைன்படுகி்றது?

(A)  சு்டடு   (ஆ)  தி்றவுசகால்

(இ)  Cursor (ஈ)  தைருகும புள்ளி

4. பதிவுகளில் உள்ை மதிபபுகளில் தையைபபடும மாற்றங்கயை சைமிக்கப பைன்படும க்டடயை எது?

(அ)  Save (ஆ) Save As (இ)  Commit (ஈ)  Oblige

5. சிை தைைல்பாடுகயை SQL க்டடயைகள் தையவ்தறகு பின்வரும எது இைக்கபபடுகி்றது?

(அ)  execute() (ஆ)  key() (இ)  cursor() (ஈ)  run()

6. பின்வரும எந்த ைாரபு அ்டடவயணயிலுள்ை ச்தரநத்தடுக்கபப்டட புைததின் பதிவுகளின் ைராைரியைக் 

தகாடுக்கி்றது?

(அ)  Add() (ஆ) SUM() (இ)  AVG() (ஈ)  AVERAGE()

7. எந்த தைைறகூறு ச்தரநத்தடுக்கபப்டட புைததின் தபரிை மதிபயபத திருபபி அனுபபும

(அ)  MAX() (ஆ)  LARGE()

(இ)  HIGH() (ஈ)  MAXIMUM()

8. பின்வரும எது மு்தன்யம  அ்டடவயண?

(அ)  sqlite_master (ஆ)  sql_master

(இ)  main_master (ஈ)  master_main

9. SQL-ல் மிகவும தபாதுவாக பைன்படுத்தபபடும கூறறு எது?

(அ)  cursor (ஆ) select  (இ)  execute (ஈ) commit

10. பின்வரும எது ெகல்கயைத ்தவிரக்கும?

(அ)  Distinct (ஆ) Remove (இ)  Where (ஈ) GroupBy
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பகுதி-ஆ

அளைத்து விைோககளுககும் விளடயளி (2 மதிப்வபண்)

1. ்தரவுத்தைதய்தப பைன்படுததும பைனரகயை குறிபபிடவும.

2. ்தரவுத்தைதய்த இயணக்க பைன்படும முய்றகள் ைாயவ? எடுததுக்கா்டடு ்தருக.

3. புைதய்த  “INTEGER PRIMARY KEY” என அறிவிபப்தன் ென்யம என்ன?

4. அ்டடவயணயில் பதிவுகயை விரிவுபபடுததுவ்தறகான க்டடயையை எழுதுக. எடுததுக்கா்டடு ்தருக.

5. ்தரவுத்தை அ்டடவயணயிலிருநது அயனதது பதிவுகயையும தபறுவ்தறகான வழிமுய்ற எது?

பகுதி-இ

அளைத்து விைோககளுககும் விளடயளி (3 மதிப்வபண்)

1. SQLite என்்றால் என்ன ? இ்தன் ென்யமகள் ைாயவ?

2. fetchone() மறறும fetchmany() சவறுபடுததுக.

3. Where துயணநியைக்கூறறின் பைன் என்ன?where கூறய்றப பைன்படுததி ஒரு யபத்தான் கூறய்ற 

எழு்தவும.

4. பின்வரும விவரங்கயை படிக்கவும. அ்தன் அடிபபயடயில் துய்றவாரிைாக பதிவுகயை தியரயிட 

யபத்தான் ஸ்கிரிப்டயட எழு்தவும. 

 ்தரவுத்தை தபைர  :- organization.db

 அ்டடவயண தபைர :- Employee

 புைங்கள்    :- Eno, EmpName, Esal, Dept

5. பின்வரும விவரங்கயை படிக்கவும அ்தன் அடிபபயடயில் பதிவுகயை Eno இ்றங்குவரியையில் தியரயிட 

யபத்தான் ஸ்கிரிப்டயட எழு்தவும.

 ்தரவுத்தை தபைர  :- organization.db

 அ்டடவயண தபைர :- Employee

 புைங்கள்   :- Eno, EmpName, Esal, Dept

பகுதி ஈ

அளைத்து விைோககளுககும் விளடயளி (5 மதிப்வபண்)

1. SQLite பறறி விரிவாக எழு்தவும. அ்தயன பைன்படுததும படிநியைகயை எழுதுக.

2. fetchmany() பைன்படுததி பின்வரும அ்டடவயணயிலுள்ை அயனதது பதிவுகயையும 

தியரயிடுவ்தறகான யபத்தான் ஸ்கிரிப்டயட எழு்தவும

Icode ItemName Rate

1003 Scanner 10500

1004 Speaker 3000
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1005 Printer 8000

1008 Monitor 15000

1010 Mouse 700

3.  HAVING துயணநியைக்கூறறின்  பைன் ைாது? எடுததுக்கா்டடு ்தருக.

4. பின்வரும குறிபபுகயைக் தகாணடு  ITEM  என்்ற அ்டடவயணயை உருவாக்க யபத்தான் ஸ்கிரிப்டயட 

எழு்தவும.  

 அ்டடவயணக்கு ஒரு பதியவ சைரக்கவும.

 ்தரவுத்தைததின் தபைர :- ABC

 அ்டடவயணயின் தபைர :- Item

 தெடுவரியையின் தபைர மறறும விவரங்கள் :- 

Icode :- integer and act as primary key

Item Name :- Character with length 25  

Rate :- Integer

Record to be added :- 1008, Monitor,15000

5. பின்வரும supplier மறறும Item அ்டடவயணகயை கவனிதது,  (i) மறறும  (ii) வினாக்களுக்கு 

யபத்தான் ஸ்கிரிப்டயட எழு்தவும.

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) தடல்லியில் வசிக்கா்த தமாத்த விறபயனைாைரகளின்   Name,City மறறும  Itemname  கயை 
தியரயிடவும. 

ii) அகிைாவின் suppQty யில் உள்ை மதிபசபாடு 40-யை அதிகரிக்கும
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கற்றலின் ந�ோககஙகள் 

இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் மாணவரகள் அறிநதுக் ககாள்வது,

• ்தரவு காட்சிப்படுத்து்தல் வயரைறுக்க

• ்தரவு காட்சிப்படுத்து்தல் வயககயை பட்டிைலிட.

• ்தரவு காட்சிப்படுத்து்தல் பைன்கயை பட்டிைலிட.

• Matplotlib உள்ை காட்சிப்படுத்்தலின்  வயககள் .

• Matplotlib நிறுவு்தல்.

• Matplotlib இ்றக்கம் பறறி அறிநது ககாள்ளு்தல்.

• ்தரவு காட்சிப்படுத்து்தல் க்தாகுப்புகயை வயகப்படுத்து்தல். 

• Matplotlib ககாண்டு பல்்வறு வயக வயரபடஙகள் (plot) உருவாக்கு்தல்

தரவு கோட்சிப்படுத்துதல் வரரயர்ற16.1

 ்தரவு காட்சிப்படுத்து்தல் என்பது ்தரவு மறறும் ்தகவல்கயை வயரகயைைாக உருவாக்குகின்்றது. 

்தரவு காட்சிப்படுத்்தலின் முக்கிை ்�ாக்கம் பைனாைரகளுக்கு ்தகவல்கயை படக் காட்சி முய்றயில் 

காண்பிப்பது. இ்தறகு, ்தரயவ காட்சிப்படுத்து்தல், புள்ளியிைல் வயரகயை முய்றயைப் பைன்படுத்துகி்றது. 

இம்முய்றயில் எண்வயக ்தரவு, புள்ளி, ்காடு அல்ைது பட்யடயைக் ககாண்டு, குறிைாக்கப்பட்டு, 

அையவக்குரிை கெய்திகயை காட்சிப்படுத்துவ்தன் மூைம் அறிவிக்கைாம்.

தரவு கோட்சிப்படுத்தலின் வரககள்

• வயரப்படஙகள் (Charts)

• அட்டவயணகள் (Tables)

• வயரகயை (Graphs)

• நிைப்படஙகள் (Maps)

• இன்்பாகிராபிக்ஸ் (Infographics)

• ்டஷ்பாரட் (Dashboards)

V
்போடம் 16

தரவு கோட்சிப்படுத்துதல் :PYPLOT ்பயன்்படுத்தி 
நகோட்டு வரர்படம், வட்ட உரரப்படம் மறறும் 

்பட்ரட வரரப்படம் உருவோககுதல்

அலகு
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தரவு கோட்சிப்படுத்தலின் ்பயன்கள்

• ்தரவு காட்சிப்படுத்்தல் பைனரகள் ்தரவுகயை எளி்தாக கூரநது ஆய்வு கெய்ைவும், உட்கபாருயை 

கவளிப்படுத்்த உ்தவுகி்றது.

• இது சிக்கைான ்தரவுகயை புரிநதுக் ககாண்டு அவறய்ற பைன்படுத்திக் ககாள்ை வழி கெய்கி்றது.

• ்தரவு காட்சிப்படுத்்தல் பல்்வறு வயரப்படஙகயைக் ககாண்டு ்தரவு மாறிகளுக்கு இயட்ை உள்ை 

உ்றவு நியையை கவளிப்படுத்துகி்றது.

உஙகளுககுத் ததரியுமோ?
 இன்்பாகிராபிக்ஸ் → இன்்பாகிராபிக்ஸ் என்பது ்தகவல்கயை வயரகயை முய்றயில் 

உருவயமக்கப் பைன்படுகி்றது. 

்டஷ்பாரட் → ் டஷ்பாரட் அயனத்து வைஙகயையும் ஒன்றுபட்ட ஒறய்ற காட்சி தியரயில் காண்பிக்க 

பைன்படுகி்றது.  ்தரவு காட்சிப்படுத்து்தல் மறறும் ்டஷ்பாரட் சிக்கைான ்ைாெயன 

மறறும் கருத்துக்கயை எளியமைான காட்சி வடிவத்தில் மாறறும் உயரயில் கண்டறிைபட 

முடிைா்த. வடிவஙகள் மறறும் உ்றவு நியைகயை ் டஷ்பாரட் ஒ்ர பாரயவயில் கண்டறிை 

பைன்படும். 

Matplotlib அறிமுகம் — ர்பத்தோனில் தரவு கோட்சிப்படுத்தல்

 யபத்்தானில் Matplotlib என்பது பிரபைமான ்தரவு காட்சிப்படுத்்தல் நூைகம் ஆகும். குய்றநது 

அைவிைான குறிமுய்றகள் ககாண்டு வயரப்படஙகயை உருவாக்க முடியும்.

Matplotlib கோட்சிப்படுத்தல் வரககள்

Matplotlib ல் பல்்வறு வயகைான காட்சிப்படுத்்தல் உள்ைன. அயவ 

• வரி வயரவிடம் (Line plot)

• ஸ்்கட்டர வயரவிடம் (Scatter plot)

• ஹிஸ்்டாகிராம் (Histogram) 

• கபட்டி வயரவிடம் (Box plot)

• பட்யட வயரப்படம் (Bar chart)

• வட்ட வயரப்படம் (Pie chart)

உஙகளுககுத் ததரியுமோ?
 ஸநகட்டர் வரரவிடம்: ஸ்்கட்டர வயரவு என்பது ்தரவுகயை புள்ளிகளின் க்தாகுப்பாக 

காட்டுகி்றது. ஒரு புள்ளியின் நியை அ்தன்  இரு பரிமாண மதிப்யபப் கபாறுத்்தது, ஒவகவாரு 
மதிப்பும் கியடமட்ட அல்ைது கெஙகுத்து பரிமாணத்தின் நியையை குறிக்கும்.

த்பட்டி வரரவிடம்: கபட்டி வயரவிடம் என்பது சிறிை மு்தல் கால்மானம், ெராெரி, மூன்்றாம் கால்மானம் 
மறறும் கபரிை (minimum, first quartile, median, third quartile and 
maximum) ஆகிை ஐநது எண்கள் திரட்யடக் ககாண்டு ்தரவுகளின் பகிரயவ 
காட்டுகி்றது.
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Matplotlib நிறுவுதல்

 Pip பைன்படுத்தி matplotlib �ாம் நிறுவ முடியும். Pip என்பது யபத்்தான் க்தாகுப்புகயை 

நிறுவுவ்தறகான ஒரு ்மைாண்யம கமன்கபாருள் ஆகும்.

PiP  நிறுவு்தல் முய்றயை இயணப்பில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ைது

குறிபபு

ததோடஙகுதல்16.2

 Matplotlib நிறுவிை பின், Matplotlib பதிவி்றக்கம் கெய்து பின்வரும் கட்டயையை பைன்படுத்தி 

குறியீட்யட க்தாடஙகைாம்.

 import matplotlib.pyplot as plt

 இப்்பாது உஙகள் பணியிடத்தில்  Matplotlib  பதிவி்றக்கம் ஆகிவிட்டது. இப்கபாழுது வயரவிடத்ய்த 

காண்பிக்க ்வண்டும். யபத்்தான் ஸ்கிரிப்டிலிருநது  matplotlib  ஐ பைன்படுத்தி, plt.show() என்்ற 

கெைறகூய்ற ககாண்டு வயரவிடத்ய்த  காட்டைாம்.

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([1,2,3,4])
plt.show()

தவளியீடு
 இந்த ொைரம் ஒரு matplotlib ொைரம் ஆகும். இது வயரப்படத்ய்த பாரக்க உ்தவுகி்றது. 

நீஙகள் வயரப்படத்தில்  மீது சுட்டியை �கரத்தினால், ஒருஙகியணப்பு புள்ளிகயை வைது 
பு்ற ஓரத்தில் காணைாம்.  

எடுத்துககோட்டு

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

படம் 16.1
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 ஏன் x-அச்சின் வரம்பு 0-3 மறறும் y-அச்சின் வரம்பு 1-4 என வரக்கூடும் என்று நீஙகள் விைக்கைாம். 

நீஙகள் plot() கட்டயைக்கு ஒறய்ற பட்டிைல் அல்ைது அணிைாக மதிப்புகயை ககாடுக்கும் ் பாது, y அச்சின் 

க்தாடர மதிப்புகைாக matplotlib எடுத்துக் ககாண்டு, x அச்சின் மதிப்புகயை உருவாக்கும். யபத்்தான் 

வரம்புகள் 0 உடன் க்தாடஙகும் என்ப்தால், இைல்பாக்வ x தியெ மறறும் Y தியெயை ்பான்று ஒ்ர நீைம் 

ககாண்ட்தாக இருக்கும். என்வ x ன் ்தரவு மதிப்புகள் [0,1,2,3].

 plot() என்பது ஒரு ெக்திவாய்ந்த கட்டயைைாகும். அது எண்ணற்ற அைபுருக்கயை ஏறகும்.  

 எடுத்துக்காட்டாக, x versus y அச்சில் வயரை நீஙகள் கீழக்கண்ட கட்டயையை 
ககாடுக்க ்வண்டும்:

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([1,2,3,4], [1,4,9,16])
plt.show()

Program

 கட்டயை பை அைபுருக்கயை எடுத்துக் ககாள்ளும். ஆனால் மு்தல் இரண்டு மதிப்பும்  'x' மறறும் 'y' 
ஆைத்க்தாயைவுகயை குறிக்கும். இ்தன் கபாருள், இந்த பட்டிைல்களின் படி (1,1), (2,4), (3,9) மறறும் (4,16) 
ஆகிைத் க்தாயைவுகயைக் ககாண்டிருக்கும்.

16

14

12

10

8

6

4

2

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
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இரண்டு நகோடுகரை வரரய
இரண்டு ்காடுகயை வயரை, பின்வரும் குறியீட்யட பைன்படுத்்தைாம்:

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, கட்டயையைக் ககாண்டு அச்சுகளுக்கு முய்ற்ை கபைரியன 
வழஙகைாம். plt.title கட்டயையைக் ககாண்டு வயரப்படத்திறகு ்தயைப்பியன வழஙகைாம், பின்னர  
plt.legend() கட்டயையைக் ககாண்டு ககாடாநியை புயனவுகள் (Legends) கெைைாக்கைாம்.
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தவளியீடு திரரயில் உள்ை த்போத்தோன்கள்

 கவளியீட்டு தியரயில், நீஙகள் கீழ இடது மூயையில் சிை கபாத்்தான்கயைக் காணைாம். இந்த 

கபாத்்தான்களின் பைன்பாட்யட கீ்ழ பாரக்கைாம்.

முகப்பு கபாத்்தான்
(Home Button)

முன்்�ாக்கி / பின்்�ாக்கி கபாத்்தான்கள்
(Forward / Back Buttons)

கபரி்தாக்கு கபாத்்தான்
(Zoom Button)

படத்ய்த ்ெமிக்கும் கபாத்்தான்
(Save the Figure Button)

பான் ஆக்ஸிஸ் கபாத்்தான்
(Pan Axis Button)

ெப் ப்ைாட் கட்டயமப்பு கபாத்்தான்
(Configure Subplots Button)

படம் 16.4

முகபபு த்போத்தோன்
(Home Button)

→ வயரப்படத்தில் உைாவ க்தாடஙகிை உடன் இப்கபாத்்தான் 

உ்தவும். இப்கபாத்்தாயன பைன்படுத்தி அெல் காட்சி திய்றயை 

எப்கபாழுது ்வண்டுமானாலும் கப்றைாம். 

முன்நனோககி/பின்ந�ோககி 
(Forward/Backward buttons)

→ இப்கபாத்்தான்கள் உைவிகளில் காணப்படும் முன்்னாக்கி/

பின்்�ாக்கி கபாத்்தான்கயைப் ்பால் பைன்படுகி்றது. 

இப்கபாத்்தாயனப் பைன்படுத்தி முந்தை இடத்திற்கா அல்ைது 

முன்்னாக்கி கெல்ை்வா முடியும்.

்போன் ஆகஸிஸ த்போத்தோன்
(Pan Axis Button)

→ குறுக்கு வடிவம் ்பான்்ற ்்தாற்றத்ய்த ககாண்ட 

இப்கபாத்்தாயன கிளிக் கெய்து ககாண்்ட இழுத்து 

வயரபடத்தினுள் சுறறி �கரைாம். 

த்பரிதோககு த்போத்தோன்
(Zoom Button)

→ இப்கபாத்்தான் ்்தரநக்தடுத்து, கபரி்தாக்க ்வண்டிை 

ெதுரப்பரப்பியன கிளிக் கெய்து �கரத்்த ்வண்டும். 

கபரி்தாக்குவ்தறகு இடது கிளிக் கெய்து �கரத்்தவும். மாற்றாக 

சிறி்தாக்க விரும்பினால் வைது கிளிக் கெய்து �கரத்்த 

்வண்டும்.

சப பைோட் கட்டரமபபு த்போத்தோன் 
(Configure Subplots Button)

→ இப்கபாத்்தான், படம் மறறும் வயரவிடத்திறகு கியட்ை உள்ை 

இயடகவளியை கட்டயமக்க உ்தவுகி்றது.

்படத்ரத நசமிககும் த்போத்தோன்
(Save Figure button)

→ இப்கபாத்்தான் படஙகயை பல்்வறு வடிவஙகளில் ்ெமிக்க 

உ்தவும்.

சி்றபபு வரர்படஙகள் (plot) வரககள்16.3

 Matplotlib உஙகயை ஹிஸ்்டாகிராம், ஸ்்கட்டர வயரவிடம், பட்யட விைக்கப்படம், பட்யட 

வயரப்படம் ்பான்்ற பல்்வறு வயகைான வயரவிடஙகயை உருவாக்க உ்தவும்.

வரி  விைககப்படம்
 வரி வயரப்படம் அல்ைது வரி விைக்கப்படம் என்பது ்தகவல்கயை, “குறிப்பான்கள்” (Mancer) என்று 

அயழக்கப்படும் ்தரவு புள்ளிகளின் க்தாடயர ்�ர ்காட்டின் இயணப்ப்தன் மூைம் காட்டுகி்றது. வரி 
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வயரப்படம் ்தரவுகளின் மாற்றத்ய்த குறிப்பிட்ட காைத்தில் நிகழக் கூடிைய்த காட்டும். என்வ, 

காைவரியெப்படி இக்்காடுகள் அயமக்கப்படும்.

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() → வயரப்படத்தின் ்தயைப்யப குறிப்பிடுகி்றது.

Plt.xlabel() → X-அச்சின் ்தயைப்யப குறிப்பிடுகி்றது.
Plt.ylabel() → Y-அச்சின் ்தயைப்யப குறிப்பிடுகி்றது.

தவளியீடு

Year vs Population in India
8960000

8950000

8945000

8940000
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8955000

படம் 16.5

எடுத்துககோட்டு: வரி வரரவிடம்

்பட்ரட வரரப்படம்

 பட்யட வயரவிடம் (அல்ைது பட்யட வயரப்படம்) என்பது மிகவும் கபாதுவான வயரவிடம் 

வயகைாகும். இது எண் மாறிக்கும், வயக மாறிகளுக்கும் இயட்ை உள்ை உ்றயவ கவளிப்படுத்துகி்றது. 

பட்யட விைக்கப்படம் வயகப்படுத்்தப்பட்ட ்தரவுகயை கெவவக பட்யடைாக காட்டும். இப்பட்யடகள் 
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கெஙகுத்்தாக்வா அல்ைது கியட மட்டமாக்வா க்தாகுக்கப்படைாம். இம்முய்ற ககாடுக்கப்பட்ட எண் 

மதிப்புகயை பல்்வறு வயகயுடன் ஒப்பிட்டு பாரக்க உ்தவும்.

 Matplotlib-ல் பட்யட விைக்கப்படத்ய்த உருவாக்க,  plt.bar() என்்ற கெைறகூறியன பைன்படுத்்த 

்வண்டும். 

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
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படம் 16.6

எடுத்துககோட்டு

்ம்ை குறிப்பிட்டுள்ை குறியீடு பின்வருவய்தக் குறிக்கி்றது :

Labels → பட்யடயின் ்தயைப்யப குறிப்பிடுகி்றது.

Usage → பட்யடயின் கபைருக்கு மதிப்பியன ஒதுக்குகி்றது
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Xticks → x-அச்சில் டிக் குறியை குறிப்பிட்ட மதிப்பில் காட்டுகி்றது. பின்னர ஒவகவாரு டிக் குறிக்கும் 
கபைர குறிப்பிடப்படுகி்றது.

Range → எண் க்தாடயர உருவாக்குகி்றது.

உஙகளுககுத் ததரியுமோ?
 பட்யட வயரப்படம் மறறும ஹிஸ்்டாக்ராம் ஆகிை இரண்டும் ்தரவுகயை படவடிவில் 
காண்பிக்க உ்தவும்.

ஹிஸநடோகிரோம் மறறும் ்பட்ரட வரர்படஙகளுககு இரடநயயோன முககிய நவறு்போடுகள்

 ஹிஸ்்டாகிராம் மறறும் பட்யட வயரபடஙகளுக்கு இயட்ை உள்ை ்வறுபாடுகயை பின்வருமாறு 

குறிப்பிடைாம்:

1. ஹிஸ்்டாகிராம் வயரப்படம், எண் வயக ்தரவுகளுக்கு இயட்ைைான அதிரகவண்யண பட்யட 

வடிவு வயரப்படத்தில் காட்டும். பட்யட வயரப்படம் பல்்வறு வயகைான ்தரவுகயை ஒப்பீட 

பைன்படுகி்றது.

2. ஹிஸ்்டாக்ராம், மாறிகளின் க்தாடருக்கு இயட்ைைான அதிரகவண் பகிரயவ காண்பிக்கும். 

மா்றாக பட்யட வயரபடம் கவவ்வ்றான மாறிகயை ஒப்பிடும் படத்ய்த காண்பிக்கும்.

3. ஹிஸ்்டாக்ராம் எண்வயக ்தரவுகளிலும், பட்யட வயரப்படம் வயகப்படுத்்தப்பட்ட ்தரவுகளின் 

கெைைாறறும்.

4. ஹிஸ்்டாக்ராம் உள்ை பட்யடகளுக்கு இயட்ை இயடகவளியிருப்பதில்யை. ஆனால் பட்யட 

வயரப்படத்தில் ்்தான்றும் பட்யடகளியட்ை முய்றைான இயடகவளிகள் மூைம் 

்தரவுகளுக்குயியடைான க்தாடரபின்யமயை காண்பிக்கும்.

5. ஹிஸ்்டாகிராம் எண்கள் உறுப்புகைாக அயவ ்தரவுகளின் க்தாடரபுகயை கவளிப்படுத்்த ஒன்்றாக 

வயகப்படுத்்தப்பட்டிருக்கும். பட்யட வயரபடத்தில் ்தரவுகள் ்தனி உறுப்புகைாக கரு்தப்படுகி்றது.

6. பட்யட வயரப்படத்தில் க்தாகுதிகயை உச்ெமதிப்பிலிருநது குய்றந்த மதிப்பீரக்கு மறு வரியைக்கம் 

கெய்ை முடியும். ஆனால் ஹிஸ்்டாக்ராமில் இயவ க்தாடர வரியெைாக இருப்ப்தால் இது 

ொத்திைமில்யை.

7. ஹிஸ்டாக்ராமில் கெவவக க்தாகுதியின் அகைம் ஒ்ர அைவில் இல்ைாதிருக்கைாம். ஆனால் 

பட்யட வயரப்படத்தில் எப்்பாதும் அகைம் ஒ்ர மாதிரிைான்தாக இருக்கும்.

வட்ட வரரப்படம்

 வட்ட வயரப்படம் ஒரு கபாதுவான விைக்கப்பட வயகைாகும். வட்ட வடிவில் ்்தான்றும் இந்த 

வயரப்படம் எண் விகி்தத்ய்த விைக்கும் வி்தத்தில் துண்டுகைாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். வட்ட 

வயரப்படத்தில் உள்ை துண்டுகள் முழு படத்துடன் உள்ை உ்றயவ கவளிக்காட்டும்.

 Matplotlib ககாண்டு வட்ட வயரப்படத்ய்த உருவாக்க �ாம்  plt.pie() கெைறகூறியன பைன்படுத்்த 

்வண்டும். autopct அைபுரு, Python ெரம் வடிவயமப்யப பைன்படுத்தி மதிப்யப ெ்தவீ்தத்தில் 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

English

Tamil

Social

Science

Maths

18.43

20.51

17.28

23.04

20.74

படம் 16.7

எடுத்துககோட்டு

தசய்முர்றப ்பயிறசி

1. ்தயைப்பு,  x மறறும் y அச்சுகளுக்கு கபைரகயை ககாண்ட வயரவிடத்ய்த உருவாக்கவும்.  

2. உனது ெமீப ்்தரவு மதிப்கபண்யண ககாண்டு வட்ட வயரப்படம் வயரைவும்.

3. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 12ஆம் வகுப்பில் கணினி அறிவிைலின் பாடத்தின் கல்வித்தி்றயன 

விைக்கும் ்காட்டு வயரபடத்ய்த வயரைவும்.
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4. ஒரு வாரத்தின் உள்ை கணினி அறிவிைல் பாட ்வயையை விைக்கும் பட்யட வயரப்படத்ய்த 

வயரவும்.

மதிபபீடு

்பகுதி–அ

சரியோன விரடரய நதர்்நததடுத்து எழுதுக (1 மதிபத்பண்)

1. 2D வயரபடத்ய்த உருவாக்க பைன்படும் யபத்்தான் க்தாகுப்பு எது?

(அ)  matplotlib.pyplot (ஆ) matplotlib.pip

(இ) matplotlib.numpy (ஈ) matplotlib.plt

2.  யபத்்தான் க்தாகுப்பிறகு அல்ைது க்தாகுதிக்கு ஏற்ற க்தாகுப்பு ்மைாண்யம கமன்கபாருயை 

்்தரநக்தடுக்கவும்

 (அ)  Matplotlib (ஆ) PIP (இ) plt.show() (ஈ) யபத்்தான் க்தாகுப்பு

3.  பின்வரும் குறியீட்யட படிக்கவும் இந்த குறியீட்டின் ்�ாக்கத்ய்த கண்டறிநது ெரிைான ்்தரயவ 

்்தரநக்தடுக்கவும். 

 C:\Users\YourName\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip –version

(அ) PIP நிறுவப்பட்டுள்ைா்த என கண்டறியும்  (ஆ) PIP யை நிறுவும்

(இ) க்தாகுப்யப பதிவி்றக்கம் கெய்யும்  (ஈ) PIP பதிப்யப காண உ்தவும்

4.  பின்வரும் குறியீட்யட படிக்கவும். இந்த குறியீட்டின் ்�ாக்கத்ய்த கண்டறிநது பின்வரும் ெரிைான 

்்தரயவ ்்தரநக்தடுக்கவும்.

 C:\Users\Your Name\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip list

(அ) நிறுவப்பட்டுள்ை க்தாகுப்புகயை பட்டிைலிடும்

(ஆ) பட்டிைல் கட்டயை

(இ) PIPயை நிறுவும் 

(ஈ) நிறுவப்பட்டிருக்கும் க்தாகுப்புகள்

5. Matplotlib ஐ நிறுவ, கட்டயை துண்டுக்குறியில் பின்வரும் கட்டயை உள்ளிடப்படும் ்பாது, “-U” 
என்பது எய்த குறிக்கி்றது?

 Python –m pip install –U matplotlib 

(அ)  pipயின் ெமீபத்திை மதிப்யப பதிவி்றக்கும். 

(ஆ)  pip யை ெமீபத்திை பதிப்பிறகு ்மம்படுத்தும்

(இ)  pipயை அகறறும் 

(ஈ)  matplotlibயை ெமிபத்திை பதிப்பிறகு  ்மம்படுத்தும்.
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6. பின்வரும் கவளியீட்யட உறறு்�ாக்கு, இந்த கவளியீட்யட கப்ற ெரிைான குறியீட்யட 

்்தரநக்தடுக்கவும்.

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. பின்வரும் குறியீட்யட படிக்கவும்:

 (அ)  import matplotlib.pyplot as plt

 (ஆ)  plt.plot(3,2)

 (இ)  plt.show()

 ்ம்ை காணும் குறியீட்டின் கவளியீட்யட கண்டறிைவும்.
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Epic Info16
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4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 2.5 3.0

(அ) (ஆ)

(இ)
(ஈ)

8. ஒரு க்தாகுதியை கெைல்படுத்்த எந்த வியெ பைன்படும்

(அ)  F6 (ஆ) F4 (இ) F3 (ஈ) F5

9. பின்வரும் குறிப்புகயைப் படித்து ெரிைான விைக்கப்படத்ய்த கண்டறிைவும்.

 Hint 1: இந்த விைக்கப்படம் காை இயடகவளியை காட்டிலும் ்தரவுகளின் மாற்றத்ய்த 

காட்சிப்படுத்தும்.

 Hint 2:  இவவயக விைக்கப்படத்தில் காைவரியெப்படி ்காடுகள் இயணக்கப்பட்டிருக்கும்.

(அ)   Line chart (ஆ) Bar chart (இ) Pie chart (ஈ) Scatter plot

10. பின்வரும் கூறய்ற படித்து, வட்ட வயரப்படத்திறகாக ெரிைான ்்தரயவ ்்தரநக்தடுக்கவும்.

 கூறறு A: plt.pie() கெைறகூறய்ற பைன்படுத்தி  Matplotlibல் வட்ட வயரப்படம் வயரைைாம்.

 கூறறு B: autopct அைபுரு யபத்்தான் ெரம் வடிவயமப்யப பைன்படுத்தி ெ்தவீ்த மதிப்யப காட்டும்.

(அ)  கூறறு A ெரி (ஆ) கூறறு B ெரி

(இ)  இரு கூறறும் வரி (ஈ) இரு கூறறும் ்தவறு

்பகுதி – ஆ

அரனத்து வினோககளுககும் விரடயளி (2 மதிபத்பண்)

1. ்தரவு காட்சிபடுத்து்தல்-வயரைறு.

2. ்தரவு காட்சிப்படுத்து்தல் வயகயை பட்டிைலிடுக.

3. Matplotlib யுள்ை காட்சிப்படுத்து்தல் வயககயை பட்டிைலிடுக.
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4. Matplotlib யை எவவாறு நிறுவைாம்?  

5. plt.plot([1,2,3,4]), plt.plot([1,2,3,4], [1,4,9,16]) ஆகிை இரு கெைறகூறுகளி்ட்ைைான  
்வறுபாட்யட எழுதுக.

்பகுதி - இ

அரனத்து வினோககளுககும் விரடயளி (3 மதிபத்பண்)

1. பின்வரும் ்தரவு காட்சிப்படுத்து்தல் வயரவிடத்தின் கவளியீட்யட வயரைவும்.

 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 காட்சிப்படுத்்தலின் மூன்று பைன்பாட்யட எழு்தவும்.

3. பின்வருவனவறய்ற குறியீயட எழு்தவும்:

a.  உனது கணினியில் PIP நிறுவுவ்தறகு.

b.  உனது கணினியில் நிறுவியுள்ை PIPயின் பதிப்யப அறிை 

c. Matplotlib யின் க்தாகுதியியன பட்டிைலிட.

4. பின்வரும் வட்ட வயரப்படத்ய்த கவளியீடாக கப்ற குறியீடு எழு்தவும்.
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்பகுதி- ஈ

அரனத்து வினோககளுககும் விரடயளி (5 மதிபத்பண்)

1. Matplotlib யை பைன்படுத்தும் pyplot வயககயை விரிவாக விவரி.

2. Matplotlib தியரயில் காணப்படும் பல்்வறு கபாத்்தான்கயை விைக்கு.

3. பின்வரும் கெைறகூறுகளின் பைன்பாட்யட 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�
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்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.
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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.

பிந்து  மேடாகன்தடாஸ
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர், 
விஜயநதா ோதிரி மேல்நிரலபபள்ளி, 
எச.வி.எஃப எஸம்டட, ஆவடி, வசனரனை.

இரடா. கெைஷ்மி
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர், 
வஜயமகாபால் கமைாடிய இநது வித்யாலயா மேல்நிரலபபள்ளி, 
மேற்கு ோம்பலம், வசனரனை.

முரனைவர் க.எ. வளரேதி
முதுகரலப பட்டதாரி ஆசிரியர், மவலம்ோள் வித்யாஷைம் பள்ளி, 
சூைபபடடு, வசனரனை.

பா்டநூல் ஒருஙகிரேபபாளர்கள்
திரு.இரவிகுேடார ஆறுமுகம், முதல்வர்
ோவட்ட ஆசிரியர் கல்வி ேற்றும் பயிற்சி நிறுவனைம்,
ோயனூர், கரூர் ோவட்டம்.

திருேதி R. தமிழ்சப்சல்வி
பட்டதாரி ஆசிரிரய, அைசு உயர் நிரலப பள்ளி, 
பூனைாம்பாரளயம், திருசசி ோவட்டம்.
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