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III

க னி மற்றும் க னி ்தா ல் ட்்பத்  மிகப்்்ப  தாக்கம்  சமுதா த்லத  
மனிதவ்ளர்ச்சிஜ ாடு வடிவலமப்்ப ல் ள்ளது. மனித ாக மா து க னியி   

வ்ளர்ச்சி ட  ஜசர்ந்த இந்த ை ய க ல்  மிக ர்ந்த 
ச்சத்லத அலடந்துள்ளது.

எளிலம ா  ்தாட ல் மற்றும் சக்  வா ந்த ல வக 
ஜமைாண்லம  ்காண்ட ர் லை ்மா ா  ல்பத்தா  பு  

ரைர்க்ளால் எளிதாக கற்க த கிைது. அல த்து ்ப ்பாடுகளில் 
்ச ல்்பட ல்பத்தால  ்பயில்வது சிைந்த ஜதர்வாகும்.

ங்கள  வகுப்பில் C  ்மா ல  கு கற்றுள்ளதால் தற்ஜ்பாது ல்பத்தா  ்மா ல  
்பயில்வது கடி மாக இருக்காது. இந்த புத்தகத் ள்ள எடுத்துக்காட்டுகள மிக எளிலம ாக 
வடிவலமக்கப்்பட்டுள்ளதால் மாைவர்கள ல்பத்தா  ்மா ல  கற்ை மு  அ ்பவஜமா அல்ைது 
ஜதர்ந்த அ ஜவா ஜதலவயில்லை.

  இந்த ்பாடப்புத்தகத்லத ்படிக்க 
க னி அ ல் ்பற்  மு  
ஜதலவயில்லை.

  ஒ ்வாரு அைகும்  ஆசி ர் மற்றும் 
மாைவர்கள ்ச து ்ப கக் டி  எளி  ்ச ல்முலைகள மற்றும் 
்ச ல்்பாடுகல்ளக் ்காண்டுள்ளது.

  ் தா ல் ட்்ப  கலைச்்சாற்கல்ள எளி ல் பு ந்து ்காளவதற்காக  
்சாற்க்ள சி ம்  இலைக்கப்்பட்டுள்ளது.

  ங்க க்குத் ்த மா  ்்பட்டி ்ச  கற்்பவருக்கு ்பாடத் ்தாடர்்பா  டுதல் 
தகவல்கல்ள தருகிைது.

  ் ம ்்பாருள ்ப ்பாடுகல்ளப் ்ப ்படுத்  ்ச முலை ்பயிற்சிகல்ளத் ர்ப்்பதற்கா  
்பயிற்சி ்பட்டலை  அ முகம் ்ச ப்்பட்டுள்ளது.

  Q  கு டு  ்பாடத் ்தாடர்்பா  டுதல் தகவல்கல்ள மி கற்ைல் ைம் ்்பறும் 
வலகயில் இலைக்கப்்பட்டுள்ளது.

 றி ைட எ வாறு ை ப
o  ங்கள ஸ்மார்ட் லகஜ்பசியில்  Q  ஸ்ஜக ர் ்ப ்பாட்லட குள பிஜ்ள 

ஸ்ஜடா லிருந்ஜதா அல்ைது ஆப்பிள ஆப் ஸ்ஜடா லிருந்ஜதா ்ப ைக்கம் ்ச து  
று க்்காள்ள ம்.

o  Q  ஸ்ஜக ர் ்ப ்பாட்லட ைந்து ்காள்ள ம்.
o  ஸ்மார்ட் லகஜ்பசில  ்பாடப்புத்தகத் ள்ள Q  கு ட்டுக்கு அருகில் ்காண்டு 

்சல்ை ம்.
o  ஸ்மார்ட் லகஜ்பசி  Q  கு ட்லட ்படித்த ட  கு ட்டில் ள்ள இலை  முகவ  

ங்கள ஸ்மார்ட் லகஜ்பசியில் இலைக்கப்்பட்டு  ்பாடத் ்தாடர்்பா  டுதைா  
தகவல்கல்ள அ ந்து ்காள்ளைாம்.

க ைர

பாட க ை
எ வாறு

பயன்ப வ
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CAREER GUIDANCE AFTER 12TH
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CAREER GUIDANCE
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VI

ெபா டக்கம்
க  அறிவியல் ர டாம் ஆ

அல  எ யல் 
எ பாட ைல க பக்க 

எ

அல  
சிக்கைல  ர்க் ம் 

க் க

1 ெசயற் று 1

2 ரவு அ வமாக்கம் 12

3 வைரெயல்ைல 22

4 ெ றி ை யின் க் க 32

அல  
ைப ான் ைமயக் 

க க்க

5 ைப ான் அறி கம் மாறிக  மற்றும் ெசயற் றிக 49

6 க பா க் க டைம க 71

7 ைப ான் ெசயற் றுக 93

8 சர க  மற்றும் சர கை க் ைகயா ல் 118
அல  

றுநிைல மற்றும் 
ெபா ாக்  

நிரலாக்கம்

9    மற்றும்  ெ ா  ரவின க 136

10 ைப ான் னக் க்க  மற்றும் ெபா க 174

அல  
ரவு  

க க்க  
மற்றும் 

11 ரவு  க க்க 192

12 வினவல் அைம  ெமா 208

13 ைப ான் மற்றும்  கா க 236

அல  
 ைப ாைன 

 மற்றும் 
 உடன் 
ை ல்

14 ைப ா ல்  நிரல்கை  க்கம் ெசய் ல் 271

15  லம் ரவுகை க் ைகயா ல் 295

16
ரவுக் கா சி ப ல்   பயன்ப   கா  

வைரபடம்  வ ட வைரபடம் மற்றும் ப ைட வைரபடம் 
உ வாக் ல்

323

  ெசாற்க சியம் 338
ை ைப ான் ெசயற் றுக ன் ப யல் 342

ை  ைய  ப வி க்கம் ெசய்  நிறுவு ல் மற்றும்  
ரவு ை  உ வாக் ல் 346

ை ைவ ப வி க்கம் ெசய்  நிறுவு ல் 347
ை  ப வி க்கம் ெசய்  நிறுவு ல் 352

மின் ல் ேதிப் டு இலணய வளஙகள்
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1

  

இநதப ்பா்டப்பகுதிதயக ்கற்ைபின ோைவர்கள் 

அறிநதுக ச்காள்வது,

 செயற் று வதையதை 

 அ்ளபுருக்கள் ேற்றும் செயலுருபுக்கள்

 இத்டமு்கம் ேற்றும் செயல்்படுததுதல் 

• pure செயற் று்கள்

 ்பக்க வித்ளவு்கள் கியவற்தைப ்பற்றி 

அறிநது ச்காள் தல்.

1.1

 ரு செயதைச் செயது முடிப்பதற்்கான 

வ ைவே, நிைல் ச றிமுதைதய எ துவதற்கும் 

ேற்றும் ேதிப டு செயவதற்கும் ்க முககியோன 

அடிப்பத்ட கும். நிைல் ச றிமுதையின 

அரததமுள்்ள ப ட்த்டப ச்பறுவதற்கு 
(்கைககீட்டு வ ைததின்காை அ்ளவானது) 
நிைைாக்க சோ , நிைல் ச்பயரபபி ேற்றும் 

்பயன்படுததும் ்கணினி கியவற்தைச் 

ொரநதிருக்கக ்டாது. நிைைாக்க சோ யின 

ற்று்கத்ளப ்பயன்படுததி நிைல் ச றிமுதை்கள் 

சவளிப்படுததப்படுகினைன என்பதத நீங்கள் 

அறி ர்கள். சோததோன ற்று்கள், ்பைமுதை 

ண்டும் ண்டும் செயயப்ப்ட வவண்டும் எனில், 

அநத செயதைச் செயது முடிப்பதற்்கா்க துதை   
நிைல்்கள் (Subroutines)  ்பயன்படுகினைன.

 துதை நிைல்்கள் ்கணினி சோ ்களின 

அடிப்பத்டக ்கட்டுோன சதாகுதியா்க 

வி்ளஙகுகினைன. துதை நிைல்்கள் என்பன ரு 

குறிபபிட்்ட செயதை ண்டும் ண்டும் செயயப 

 1
I

்பயன்படும் றிய நிைல் சதாகுதியாகும். நிைைாக்க 

சோ ்களில் இததுதை நிைல்்கள் செயற் று்கள்  

(Functions) எனறு அத க்கப்படுகினைன.

  1.2

 செயற் று என்பது குறிமுதையின ரு 

அைகு கும். இது ச்பரும்்பாலும் ரு ச்பரிய 

குறிமுதை ்கட்்டதேபபில் வதையறுக்கப்படும். 

குறிப்பா்க, குறிமுதையின சதாகுபத்பக 

ச்காண்டிருககும். செயற் ைானது ்பை வத்க 

உள் டு்க்ளான ோறி்கள் ேற்றும் வ்காதவ்களின 

து செயல்்பட்டு நிதையான சவளியீட்த்டத 

தருகிைது.

1.2.1   ண ண

 a:=(24) எனை உதாைைதததக 

்கவனிக்கவும். a:=(24) என்பது வ்காதவதயக 

ச்காண்டுள்்ளது னால் (24) என்பது 

வ்காதவயல்ை. ோைா்க, இது ரு செயற் று 

வதையதை கும். வதையதை்கள், ேதிபபு்கத்ளப 

ச்பயரு்டன பிதைககினைன. இஙகு, 24 எனை 

ேதிபபு  ‘a’ எனை ச்பயரு்டன பிதைககினைது. 

வதையதை்கள் வ்காதவ்கள் அல்ை. அவத 

வ ைததில் வ்காதவ்கத்ள வதையதை எனக ்கருதக 

்டாது. வதையதை்கள் தனிததனதேயான 

சதா்டரியல் சதாகுதி்கத்ளக ச்காண்்டதாகும். 

வதையதை்கள் உள்்ளதேவா்க உள்்ள 

வ்காதவ்கத்ளக ச்காண்்டதா்கவவா அல்ைது 

வ ரோைா்கவும் இருக்கைாம்.

1.2.2 பு   பு

 அ்ளபுருக்கள் என்பது செயற் று 

வதையதையில் உள்்ள ோறி்கள் கும். 
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2 3 ப்பு  

செயலுருபுக்கள் என்பது செயற் று 

வதையதைககு அ ப்பப்படும் ேதிபபு்கள் கும்.

1.2.2.1   ண  இ  பு

 செயற் று வதையதைககு ர 

எடுததுக்காட்த்டக ்காைைாம்:

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

 வேவையுள்்ள செயற் று வதையதையில்  
‘b’ எனை ோறி அ்ளபுரு கும். ோறி ‘b’ககு 

அ ப்பப்படும் ேதிப்பானது செயலுருபு கும். 

செயற் றின முன நி்பநததன (requires) ேற்றும் 

பின நி்பநததன (return) ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது. 

ாம் எநத தைவினதததயும் குறிபபி்டவில்தை 

என்பததக நிதனவில் ச்காள்்க. ை சோ ்களின 

நிைல் ச்பயரபபி இவவத்க க்கல்்கத்ள நிைல் 

ச றிமுதைப்படி ெரி செயகிைது. னால் ை நிைல் 

ச்பயரபபிககு தைவு வத்கதயக குறிபபிடுவது 

்கட்்டாயோகும்.

 வேவை உள்்ள செயற் று வதையதையில், 

if வ்காதவ, then கித்ளககு ேதிபபு 1 தயத திருபபி 

அ பபினால், தைவு வத்க (data type) விதிப்படி if 
வ்காதவ மு வதுவே ‘int’ தைவு வத்கக 

ச்காண்டிருககும். if வ்காதவயின தைவு வத்க int 
்க இருப்பதால் செயற் றின திருபபி அ பபும் 

ேதிபபும் int ்க இருககும்.  ‘b’ யின ேதிபபு 

யதவதாடு = செயற்குறியு்டன ப டு 

செயயப்படுகிைது. அதனால்  ‘b’ யின தைவுவத்கயுே 
‘int’ கும். * செயற்குறியு்டன ‘a’ யின ேதிபபு 

ேற்சைாரு வ்காதவவயாடு ச்பருககுதசதாத்கதயக 
்கைககிடுவதால் ,‘a’-யின வத்கயும் int கும்.

1.2.2.2   ண   பு

 ை ்காைைங்க க்கா்க, இபச்பா து 

ாம் அவத செயற் று வதையதை தைவு வத்கயு்டன 

எ தைாம் :

(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’ ேற்றும் ‘b’ தைவு வத்க குறிபபு (type 
annotations) எ தும் வ்பாது, அத்டபபுககுறிககுள் 
( ) அவ யோனது கும். ச்பாதுவா்க, இநத 

குறிபபு்கத்ள ாம் விட்டுவி்டைாம், ஏசனனில், 

நிைல்ச்பயரபபி இவற்தை அ ோனிப்பது ்கவும் 

எளிது. முனச்பல்ைாம் ாம் சவளிப்பத்டயா்கவவ 

தைவு வத்க்கத்ள எ துவவாம். எநத வித அரததமும் 

இல்ைாத தைவு வத்க பித ச் செயதிதயப ச்பறும் 

வ்பாது, இது ்கவும் ்பய ள்்ளதாகும். தைவு 

வத்கககு சவளிப்பத்டயா்க தைவுவத்க குறிபபு 

எ துவது பித ச் செயதிதயத திருததம் 

செயவதற்கு ்பய ள்்ளதா்க இருககும். 

செயற் தை வதையறுப்பதாற்்கான சதா்டரியல், 
்கணித ்பயன்பாட்வ்டாடு ச ருக்கம் ச்காண்்டது. 

வதையதை let எனை ைபபுச் சொல்வைாடு 

அைமு்கப்படுததப்படுகிைது. அததனத சதா்டரநது 

செயற் றின ச்பயர ேற்றும் அத த்டய 

செயலுருபு்கள் பிைகு செயலுருபுதவக ்கைககீடு 

செயயும் வாயப்பாடு= குறிககுப பிைகு எ த 

வவண்டும். தற் ற்  செயற் ற்தை வதையறுக்க 

விரும்பினால் let-ககுப ்பதிைா்க let rec எனறு 

்பயன்படுதத வவண்டும்.

 ண ண  

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

 இஙகு ‘fn’ என்பது ரு ோறி கும். இது 

செயற் றின ச்பயதைக குறிககும். 

குறிபச்பயைாகும்.  ‘a1’ முதல் ‘an’ வதை உள்்ள 

ோறி்கள் அ்ளபுருக்கத்ளக குறிககும் 

குறிபச்பயைாகும். ‘fn’ என்பது தற் ற்  

செயற் றினால் rec எனை ைபபுச் சொல் வததவ, 

இல்தைசயனில் அதத விட்டு வி்டைாம்.
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2 3    

 தனதனத தாவன அத ததுக 
ச்காள் ம் செயற் று வதையதைககு 
தற் ற்  செயற் று எனறு ச்பயர.

ப்பு

 எடுததுக்காட்்டா்க, உள்ளி்டப்பட்்ட எண் 

ற்தைப்பத்ட எண்ைா அல்ைது இைட்த்டப்பத்ட 

எண்ைா என வொதிககும் எடுததுக்காட்த்டக 

்காண்வ்பாம்.

(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’

 ண  

x → y

x1 → x2 → y

x1 → ... → xn → y

 ‘x’ ேற்றும் ‘y’ ோறி்கள் செயற் று 
வத்க்கத்ளக குறிககும். x � y எனை 
செயற் று வத்கயானதவ ‘x’ வத்கயின 
உள் ட்த்டப ச்பற்று ‘y’ வத்கயின 
சவளியீட்த்டத திருபபி அ பபும். அவத ெேயம் 
x1 � x2 � y எனை செயற் று வத்கயானது 
இைண்டு உள் ட்டு்கத்ளப ச்பற்று, முதல் 
உள் ட்டின வத்க ‘x1’ கும், இைண்்டாவது 
உள் ட்டின வத்க ‘x2’ கும். திருபபி 
அ பபும் சவளியீட்டின வத்க ‘y’ கும். x1 � 
… �xn � y யில்  n அ்ளபுருக்களின உள் ட்டு 
வத்க x கும். சவளியீட்டின வத்க  ‘y’ கும்.

 அதனதது செயற் று்க ம் static  
வதையதையாகும். dynamic செயற் று 

வதையதை்கவ்ள கித்டயாது.

ப்பு

இண  VS 1.3

 ரு ச்பாருள் (Object) செயயக டிய 

செயல்்களின சதாகுபபு இத்டமு்கம் கும். 

எடுததுக்காட்்டா்க, ன வி்ளககின விட்ச்தெ 

அ ததும் வ்பாது ன வி்ளககு ளிரகிைது. அது 

எவவாறு ளிரகிைது என்பது ்கவதையில்தை. 

ச்பாருள் வ ாககி நிைைாக்க சோ யில், இத்டமு்கம் 

என்பது அதனதது செயற் று்களின 

வி்ளக்கங்கள் (descriptions) கும். ரு புதிய 

இத்டமு்கோ்க இருப்பதற்கு இனககு  

்கண்டிப்பா்க இவற்தைக ச்காண்டிருக்க வவண்டும். 

ேது எடுததுக்காட்டில், ன வி்ளகத்க வ்பால் 

செயல்்படும் எதுவும் turn_on() ேற்றும் turn_off() 
எனை செயற் று வதையதைதயக 

ச்காண்டிருககும். X,Y,Z செயற் று்கத்ளக 

்கட்்டாயோ்க ச்காண்டிருககும் இனககு வாகிய 

TYPE T (இத்டமு்கம் எதுவா்க இருநதாலும்) யின 

்பண்பு்கத்ள வலுக்கட்்டாயோ்க செயல்்படுததுவவத 

இத்டமு்கததின வ ாக்கம் கும்.

 இனககு  அறிவிப்பானது சவளிபபுை 

இத்டமு்கதவதாடு அதன உள்்ளதே நிதை அநத 

இத்டமு்கதததச் செயல்்படுததும் செயல்்பாட்டு்டன 

்பண்பு்கத்ள உத்டய குறிமுதை இதைககிைது.

 ச்பாருள் என்பது இனககு வால் 

உருவாக்கப்பட்்ட ொனறுரு கும்.

 சவளி உைகிற்கு ச்பாருளின ்காண்புநிதைப 

்பாஙத்க இத்டமு்கம் வதையறுககிைது. 

 இத்டமு்கம் ேற்றும் செயல்்படுததுதல் 

இைண்டுககும் இத்டவய உள்்ள வவறு்பாடு 

எனனசவனில்,

இண
ரு ச்பாருள் 

செயயக டிய 
்டவடிகத்கதய 

வதையறுககிைது, 
னால் அவற்தை 

உண்தேயில் 
செயயக டியது 
இல்தை.

இத்டமு்கததில் 
வதையறுக்கப்பட்டுள்்ள 
்கட்்டத்ள்கத்ள 
நிதைவவற்றுகிைது.
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4 5 ப்பு  

 ச்பாருள் வ ாககு நிைைாக்க சோ யில் 

இனககு  என்பது இத்டமு்கம் ேற்றும் ச்பாருள் 

எவவாறு செயல்்படுததப்பட்டு நிதை 

வவற்ைப்படு்கறிது என்பதத செயல்்படுததுதல் 

கும்.

1.3.1   இண  பு

 ரு ச்பாருத்ள முதையா்க உருவாககி 

வ ஙகும் அததன செயல்்படுததுவதற்கும் 

வததவயான இத்டமு்கததத இனககு  

வாரபபுரு  குறிபபிடுகிைது.

 செயற் று்கத்ளப ச்பாரு ககு அ பபுவதன 

மூைம் ச்பாருளின ்பண்பு்கத்ளயும் 

்பண்புக று்கத்ளயும் ்கட்டுப்படுதத முடிகிைது.

 ்காரின வவ்கததத அதி்கரிககும் 

எடுததுக்காட்த்ட எடுததுக ச்காள்வவாம்.

getSpeed

ENGINE

Pull Fuel

Return

required 
speed

No

Yes

 ்காதை ட்டும் ்பர அநத ்காரின உட்புை 

செயல்்பாடு்கள் ்பற்றி அறிநதிருக்க வவண்டிய 

அவ ய ல்தை. ்காரின வவ்கததத அதி்கப்படுதத, 

அவர  ்காரின துரிதப்படுததிதய (accelerator) 
அ ததி விரும்பிய ்பண்த்ப ச்பறுவார. இஙகு 

துரிதப்படுததி என்பது ்கார ட்டு ருககும் 
(அத ககும் ச்பாருள்) இயநதிைததுககும் 
(அத க்கப்படும் ச்பாருள்) இத்டவயயான 

இத்டமு்கம் கும். இதில், அத ககும் 

செயற் று இவவாறு இருக்க வவண்டும் 

speed(70): இது ரு இத்டமு்கோகும்.

 உட்புைோ்க, ்காரின இயநதிைம் அதனதது 

வவதை்கத்ளயும் செயகிைது. எரிச்பாருள், ்காற்று, 

அ ததம் ேற்றும் னொைம் கியதவ இஙகு  

னைா்க வெரநது, ற்ைதை உருவாககி, 

வா்கனததத ்கரததுகிைது. இநத அதனதது 

்டவடிகத்க்க ம் ்கார ட்டு ரி்டம் இருநது பிரிதது 

தவக்கப்பட்டுள்்ளது. அவர வவ்கோ்க ்காதை 

செலுததுவதில் ரவோ்க இருப்பார. இதனால், 

இத்டமு்கததத செயல்்படுததுதலில் இருநது 

பிரிதது தவக்கப்படுகிைது.

 ரு எளிதேயான உதாைைதததக 

்காைைாம். ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள 3 செயலுருபு்களில் 

குதைநத ேதிபத்பக ்கா ம் செயற் ற்தைச் 

செயல்்படுததுவததக ்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 1.4

 வை ோதிரியான அ்ளபுருக்கத்ள 

அ பபும் வ்பாது, ெரியான வித்டதயத தரும் 

செயற் று pure செயற் று்கள் கும். 

எடுததுக்காட்்டா்க, ்கணித செயற் று sin(0)-ன 

வித்ட எபச்பா துவே 0 கும். இதன அரததம் 

எனனசவனைால், அவத அ்ளபுருக்கத்ளக 

ச்காண்டு செயற் றிதன வசவாரு முதையும் 

அத ககும் வ்பாது, அவத ெரியான வித்டதய 

எபச்பா தும் ச்பைைாம். ோறியின ்பண்த்ப ோற்ைக 

டிய எநத விதோன சவளிபபுை ோறியும் 

இல்ைாேல் இருநதால் அநத செயற் று pure 
செயற் ைாகும்.

ரு எடுததுக்காட்த்ட ்காண்்க

let square x

 return: x * x

 வேவையுள்்ள square செயற் று pure 
செயற் று கும். ஏசனனைால் வை ோதிரியான 

உள் ட்டிற்கு வவறு விததியாெோன சவளியீட்த்டத 

தைாது.
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 வ்காட்்பாடு ொரநத னதே்கத்ள pure 
செயற் று்கள் ச்காண்டுள்்ளன. இதன ரு 

னதே எனனசவனைால், pure செயற் ைா்க 

இருககும் ச்பா து, அவத அ்ளபுருக்க ்டன 

செயற் றுதவ ்பை த்டதவ்கள் அத ககும்வ்பாது, 

உண்தேயில் ச்பயரபபிககு செயற் றுதவ 

ண்டும் ரு த்டதவ அத ககும் வததவ ேட்டுவே 

ஏற்்படுகிைது.

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

 இது இயக்கப்படும் வ்பாது, வசவாரு 

முதையும்  strlen (s) அத க்கப்படுகிைது. strlen 
ககு ட்டு சோததோ்க ‘s’ தற் ற்ச்  செயய 

வததவப்படுகிைது. நிைல் ச்பயரபபியானது 

ொதுரயோ்க strlen என்பது  pure செயற் று 

எனறும், ‘s’தய ே்டககி ள் புதுபபிக்காேலும் 

இருநதால், strlen ககு வததவககு அதி்கோன 

அத பத்ப நீககிவிட்டு, ே்டகத்க வை ரு முதை 

செயல்்படுததும். இதிலிருநது ாம் சதரிநது 

ச்காள்வது யாசதனில், strlen என்பது pure 
செயற் ைாகும். ஏசனனைால், செயற் று 

அ்ளபுருவா்க வை ரு ோறிதய எடுததுக ச்காண்டு 

அத த்டய நீ்ளததத ்கைககிடுகிைது. இநத 

செயற் று சவளி நிதனவ்கததில் இருநது 

உள் ட்த்ட எடுததுக ச்காள்கிைது. னால் 

ேதிபபு்கத்ள ோற்றுவதில்தை திருபபி அ பபும் 

ேதிபபு்கள் சவளி நிதனவ்கததில் இருநது 

ச்பைப்பட்்டதாகும்.

 pure செயற் ற்தை ேதிப டு 

செயயும் வ்பாது, எநதசவாரு ்பக்கவித்ளவும் 

ஏற்்ப்டாது.

ப்பு

1.4.1   Impure 

 செயற் றுககு அ்ளபுருக்கத்ள 

அ ப்பாதவ்பாதும், செயற் றின உள்வ்ள உள்்ள 

ோறியானது ்பக்க வித்ளவு்கத்ள ஏற்்படுததும். 

இநத வத்கயான செயற் தை impure செயற் று 

என்பர. ரு செயற் று அநத வதையதை 

சதாகுதியின சவளிவய உள்்ள ோறி்கள் அல்ைது 

செயற் று்கத்ளச் ொரநது இருநது வசவாரு 

முதை அத ககும் ச்பா தும் செயற் று வை 

ோதிரியா்க இயக்கப்படும் என ை இயைாது. 

எடுததுக்காட்்டா்க, random() எனகிை ்கணித 

செயற் று வை ோதிரியான அத பபுக ற்றுககு 

சவவவவறு விதோன சவளியீடு்கத்ளக ச்காடுககும்.

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

 return: 10

 இஙகு, Random என்பது impure 
செயற் று கும். ஏசனனில் இததன 

அத ககும் ச்பா து எனன வித்ட கித்டககும் 

என நிச்ெயோ்க ை இயைாது.

1.4.2    ண   (Impure 
)

 செயற் று ்கவனிக்கததக்க சவளியுை்க 

சதா்டரபில் இருககும் வ்பாது  ்பக்க வித்ளவு்கள் 

ஏற்்படும் என்பதத அறி ர்கள். ம்முத்டய 

வ ாக்கம் Pure செயற் றுதவ உருவாககுவதா்க 

இருபபி ம் அது ை ெேயங்களில் impure 
செயற் றுவா்க ோறி  விடுகிைது. ்பக்க வித்ளவு 

என்பது வ்கடு வித்ளவிககும் செயல் அல்ை, 

என்பதத நிதனவில் ச்காள்்க. ை ெேயங்களில் 

அதவ ்பய ள்்ளதாகும்.

  ண  

 செயற் றுவின சவளிவய ோறிதய 

ோற்ைம் செயவது என்பது ்பக்கவித்ளவு்களில் 

னைாகும். 

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

 வேவை ைப்பட்்ட எடுததுக்காட்டில், y-ன 

ேதிபபு செயற் று வதையதையின உள்வ்ள 

ோறுவதால் வித்டயானது வசவாரு முதையும் 

ோறும்.  inc() செயற் றுவின ்பக்க வித்ளவு 

எனனசவனைால் சவளிபபுை ோறியான ‘y’ ன 

ேதிபத்ப ோற்றுவதாகும். ை ்பக்க வித்ளவு்கத்ள 

அத்டயா்ளம் ்காண்்பது எளிதானதாகும் ேற்றும் 

ை வயா க்க த்ககுநததா்க இருககும். ேது 

Impure செயற் று எநத அ்ளபுருக்கத்ளயும் 

எடுததுக ச்காள்்ளாது, எநத ேதிபத்பயும் திருபபி 

அ ப்பாது என்பது ரு ல்ை அறிகுறியாகும்.

 ச்காடுக்கப்பட்்ட அதனதது 

எடுததுக்காட்டு்கள் ேற்றும் வி்ளக்கங்களில் 

இருநது ாம் pure ேற்றும் impure  
செயற் று்களின வவறு்பாட்த்ட பினவருோறு 

்காைைாம்.

Pure Impure 

Pure 
செயற் றுவின 
திருபபி அ பபும் 
ேதிபபு முற்றிலும் 
அ்ளபுருக்கத்ள 
ச்பாறுதவத 
அதேயும். அதனால், 
pure செயற் றிதன 
அவத 
அ்ளபுருக்கத்ளக 
ச்காண்டு  
அத ததால் 
எபச்பா தும் அவத 
திருபபி அ பபும் 
ேதிபவ்ப கித்டககும் 
இது எநத ்பக்க 
வித்ளவு்கத்ளயும் 
ச்காண்டிருக்காது.

Impure 
செயற் றுவின 
திருபபி அ பபும் 
ேதிபபு முற்றிலும் 
அ்ளபுருக்கத்ள 
ச்பாறுதது 
அதேயாது. 
அதனால், impure 
செயற் றிதன 
அவத 
அ்ளபுருக்கத்ளக 
ச்காண்டு 
அத ததால் 
சவவவவைான 
திருபபி அ பபும் 
ேதிபபு கித்டககும். 

இநத செயற் று 
அ்ளபுருக்கத்ள 
ோற்ைம் செயயாது.

இநத செயற் று 
அ்ளபுருக்கத்ள 
ோற்ைம் செயயும். 

 இைண்டு வ ரே மு  எண்்களின பச்பரு 

வகுஎண்தை ்கண்டுபிடிககும் pure 
செயற் றிதன எடுததுக்காட்்டா்க ்காைைாம்.

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

சவளியீடு

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

 வேவை ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள  ‘gcd’ என்பது 

செயற் றுவின ச்பயர கும்.  ோறி ‘b’ ன ேதிபபு 0 
கும் வதை செயற் று தனதனத தாவன 

அத ததுக ச்காள் ம் b ேற்றும்  (a mod b) 
கிய இைண்டு அ்ளபுருக்கத்ள gcd 

செயற் றுவி ள் ‘a’ ேற்றும்  ‘b’ ககு அ பபுவதத 

நிதனவில் ச்காள்்க.

14.3 ண   
   

 
 ்பதிசனானைாம் வகுபபில் ்படிதத 

குவைா சைண்டில் ்பச்வொநதி்கள் எனை  ்பகுதிதய 
நிதனவில் ர்க. இைண்டு வத்கயான 
்பச்வொநதி்கள் ெேோன எண்ைா்க இருநதால், 

இநத இைண்டு வத்கயும்  வெரநது மூனைாவது 

வத்கயின நிைததத ோற்றுவதற்்கான நிைல் 

ச றிமுதைதய உருவாக்கவும். முடிவில் 

அதனததும் வை நிைததத  ்காண்பிக்க வவண்டும். 

வசவாரு வத்க ்பச்வொநதியின 

எண்ணிகத்கதயயும் a,b,c ோறி்க்ளா்க எடுததுக 

ச்காள்வவாம். அத த்டய சதா்டக்க ேதிபபு 

முதைவய  A, B ேற்றும் C . a = b என்பது உள் ட்டு 

்பண்பு கும். இதன உள் ட்டு சவளியீட்டுக்கான 

சதா்டரபு  a = b = 0 ேற்றும் c = A+B+C கும். 

இத த்டய நிைல் ச றிமுதைககு 

monochromatize எனப ச்பயரி்டைாம். இதத  

monochromatize (a , b , c) என குறிபபி்டைாம்.
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-- உள் டு்கள் : a = A, b = B, c = C, a = b

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

 வசவாரு ற்  நிதையிலும் 2 
வத்கயான வை எண்தைக ச்காண்்ட 
்பச்வொநதி்கள் ெநதிதது மூனைாவது வத்கககு  

அதன வண்ைததத ோற்றும். எடுததுக்காட்்டா்க,  
A, B, C = 4, 4, 6, எனில் ெநதிபபின வரிதெயானது 

பினவருோறு,

iteration a b c

0 4 4 6

1 3 3 8

2 2 2 10

3 1 1 12

4 0 0 14

 வசவாரு ெநதிபபிலும், a ேற்றும் b-ன 

ேதிபபு னறு குதைகிைது ேற்றும் c-ன ேதிபபு  

2அதி்கரிககிைது. இதற்்கான ரவு ற்  

ச றிமுதையில் சவளிப்படுததுகிைது.

monochromatize (a, b, c)

-- உள் டு்கள் : a = A, b = B, c = C, a = b

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

while a > 0

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

 இநத ச றிமுதை ்பாயவுப்ப்டோ்க கீவ  

்காண்பிக்கப்பட்டுள்்ளது.

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

இபச்பா து நிைல் ச றிமுதைதய செயற் றுதவப ்பயன்படுததி எ தைாம்.

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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 ச றிமுதை்கள் நிைைாக்க சோ யின ற்று்கத்ளப ்பயன்படுததி சவளிப்படுததப்படுகினைன.

 ரு குறிபபிட்்ட செயதைச் செயவதற்்கா்க ண்டும் ண்டும் ்பயன்படுததப்படும் குறிமுதையின 
றிய ்பகுதிவய துதை நிைைாக்கோகும். 

 செயற் று என்பது குறிமுதையின ரு அைகு கும். இது ச்பரும்்பாலும் ரு ச்பரிய குறிமுதை 
்கட்்டதேபபில் வதையறுக்கப்படும். 

 செயற் ைானது ்பை வத்க உள் டு்கத்ளக ச்காண்டு செயல்்பட்டு நிதையான சவளியீட்த்டத 
தருகிைது.

 வதையதை்கள் தனிததனதேயான சதா்டரியல் சதாகுதி்கத்ளக ச்காண்்டதாகும். 

 அ்ளபுருக்கள் என்பது செயற் று வதையதையில் உள்்ள ோறி்கள் கும். செயலுருபுக்கள் என்பது 
செயற் று வதையதைககு அ ப்பப்படும் ேதிபபு்கள் கும்.  

 தைவு வத்கககு குறிபபு எ தும் வ்பாது, செயற் று  வதையதையில் () அத்டபபுககுறி்கள் 
அவ யோனதாகும்.

 ரு ச்பாருள் செயயக டிய செயல்்பாடு்களின சதாகுபபு இத்டமு்கம் கும். இது ்டவடிகத்கதய 
வதையறுககிைது. னால், உண்தேயில் அவற்தை செயயக டியது இல்தை.

 செயல்்படுததுதல் என்பது இத்டமு்கததில் வதையறுக்கப்பட்டுள்்ள ்கட்்டத்ள்கத்ள 
நிதைவவற்றுகிைது. 

 வை ோதிரியான அவத அ்ளபுருக்கத்ள அ பபும் வ்பாது, ெரியான வித்டதயத தரும் செயற் று 
pure செயற் று எனப்படும்.

 செயற் றுககு அ்ளபுருக்கத்ள அ ப்பாத வ்பாதும், செயற் றின உள்வ்ள உள்்ள ோறியானது 
்பக்க வித்ளவு்கத்ள ஏற்்படுததும். இநத வத்கச் செயற் று impure செயற் று எனப்படும்.

ண  

ண ப் 

1.  மூனறு எண்்களில் றிய எண்தை ்கண்டுபிடிப்பதற்்கான செயற் று வதையதைதய ச்காண்்ட 

ச றிமுதைதய எ து்க.

2.  n வதையுள்்ள எண்்களின ட்டுதசதாத்கதயக ்கைககிடும் தற் ற்  செயற் று வதையதைதயக 

ச்காண்்ட ச றிமுதைதய எ து்க.
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8 9    

ப்

 
 ண ண     (1 ப் )

1.  ரு குறிபபிட்்ட செயதைச் செயவதற்்கா்க ்பயன்படுததப்படும் குறிமுதையின றிய ்பகுதிவய

(அ)  துதை நிைல்்கள் ( )  வ்காபபு்கள்

(இ)  Pseudo குறிமுதை   ( )  சதாகுதி்கள் 

2. பினவரும் எநத அைகு ரு ச்பரிய குறிமுதை ்கட்்டதேபபில் வதையறுக்கப்பட்டுள்்ளது?

(அ)  துதை நிைல்்கள் ( )  செயற் று 

(இ)  வ்காபபு்கள் ( )  சதாகுதி்கள் 

3. பினவரும் எது தனிததனதேயான சதா்டரியல் சதாகுதி்கத்ளக ச்காண்்டதாகும்?

(அ)  துதை நிைல்்கள் ( )  செயற் று

(இ)  வதையதை ( )  சதாகுதி்கள்

4. செயற் று வதையதையில் உள்்ள ோறி்கள் எவவாறு அத க்கப்படுகிைது?

(அ)  துதை நிைல்்கள் ( )  செயற் று 

(இ)  செயற் று ( )  செயலுருபு

5. செயற் று வதையதைககு அ ப்பப்படும் ேதிபபு்கள் எவவாறு அத க்கப்படுகிைது?

(அ)  செயலுருபு்கள்   ( )  துதை நிைல்்கள்

(இ)  செயற் று ( )  செயற் று  

6. தைவு வத்க குறிபபு எ தும்வ்பாது, எது ்கட்்டாயோகிைது?

(அ)  { }   ( )  ( )   

(இ)  [ ]     ( )  < >

7. பினவரும் எது ரு ச்பாருள் செயய வவண்டியதத ரோனிககிைது?

(அ)  இயக்க அதேபபு ( )  நிைல் ச்பயரபபி

(இ)  இத்டமு்கம் ( )  சதாகுப்பான

8. பினவரும் எது இத்டமு்கததில் வதையறுக்கப்பட்்ட ்கட்்டத்ள்கத்ள நிதைவவற்றுகிைது?

(அ)  இயக்க அதேபபு ( )  நிைல் ச்பயரபபி

(இ)  செயல்்படுததுதல்   ( )  சதாகுப்பான
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10 11 ப்பு  

9.  வை ோதிரியான அவத அ்ளபுருக்கத்ள செயற் றுவிற்கு அ பபினால் ெரியான வித்டதயத தரும் 

செயற் று எவவாறு அத க்கப்படும்?

(அ)  Impure செயற் று  ( )  Partial செயற் று

(இ)  Dynamic செயற் று  ( )  செயற் று

10.  அ்ளபுருக்கத்ள அ பபும் வ்பாது ்பக்க வித்ளவு்கத்ள ஏற்்படுததும் செயற் று எவவாறு 

அத க்கப்படும்

(அ)  impure செயற் று ( )  Partial செயற் று

(இ)  Dynamic செயற் று ( )  Pure செயற் று

ண   ண  (2 ப் )

1. துதைநிைல் எனைால் எனன?

2. நிைைாக்க சோ தயப ச்பாறுதது செயற் றுதவ வதையறுக்கவும்.

3.  X:=(78) இதன மூைம் அறிவது எனன?

4. இத்டமு்கதததயும், செயல்்படுததுததையும் வவறு்படுதது்க.

5. பினவருவனவற்றுள் எது ொதாைை செயற் று வதையதை ேற்றும் எது தற் ற்  செயற் று வதையதை

  i)  let rec sum x y: 

  return x + y

  ii) let disp :

  print ‘welcome’

  iii) let rec sum num:

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

  else

  return num

இ

ண   ண  (3 ப் )

1.  இத்டமு்கததின ்பண்புக று்கள் யாதவ?

2.  strlen ஏன ure செயற் று எனறு அத க்கப்படுகிைது?

3.  impure செயற் றுவின ்பக்க வித்ளவு்கள் யாதவ  எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க?

4.  pure ேற்றும்  impure செயற் ற்தை வவறு்படுதது்க.

5.  ரு செயற் றிககு சவளிவய ரு ோறிதய ோற்றினால் எனன வித்ளவு்கள் ஏற்்படும்  ரு 

எடுததுக்காட்டு தரு்க.
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ண   ண  (5 ப் )

1. செயலுருபு்கள் எனைால் எனன?  

(அ) தைவுவத்க இல்ைாத அ்ளபுருக்கள்

( ) தைவு வத்கயு்டன டிய அ்ளபுருக்கள் விவரி?

2. பினவரும் நிைலில் 

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

அ) செயற் றுவின ச்பயர 

) தற் ற்  செயற் று ற்று 

இ) அ்ளபுருக்கள் ச்காண்்ட ோறியின ச்பயர 

) செயற் றுதவ தற் ற் ககு அத ககும் ற்று 

உ) தற் ற் தய முடிவுககு ச்காண்டுவரும் ற்று கியவற்தை எ து்க.

3. pure ேற்றும்  impure செயற் றுதவ எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க.

4. இத்டமு்கம் ேற்றும் செயல்்படுததுததை எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க. 

REFERENCES

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

2. Data Structure and Algorithmic �inking in Python By Narasimha Karumanchi

3. https://www.python.org
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இநதப ்பா்டதததக ்கற்ைபின, ோைவர்கள் 

்கற்றுகச்காள்வது,

 அருவோக்க தைவு ்கட்்டதேபத்ப புரிநது 

ச்காள் தல்.

 அருவோக்க  தைவு வத்க

 ்கானகீரிட் ேற்றும் அருவோக்கம்  தைவு வத்க 

செயல்்படுததலில் உள்்ள வவற்றுதே்கள்.

• Pairs-ன ்பயன்பாடு

 ்கட்டுருவில் தைவு அருவோக்கம்.

  2.1

 தைவு அருவோக்கம் ்கணினி அறிவியலில் 

ெகதி வாயநத ்கருததுருவாகும். இது நிைைர்கத்ள, 

நிைல் குறியீட்த்ட ரு ச்பாரு்ளா்க ்கருத வ ச் 

செயகிைது. உதாைைோ்க வா்கனம், ச்பன ல் 

ேக்கள் வ்பானைவற்தை வ்பால் நிைதையும் ரு 

ச்பாரு்ளா்கக ்கருதைாம்.  நிைைர்கள் நிைல் எவவாறு 

செயல்்படுததப்படுகினைது என்பததப ்பற்றி 

்கவதைப்ப்ட வவண்டிய அவ யம் இல்தை, இது 

அவர்கள் அபச்பாருள் எனன செயகினைது எனறு 

அறிநதிருநதால் வ்பாதும்.

 குறிப்பா்க ்பை நிைைர்கள் டு்படும் 

செயல்திட்்டததத (Project) செயல்்படுததும் வ்பாது 

இது முககியோனதாகும். இஙகு செயல் திட்்டம் 

என்பது நிைைாக்கததத குறிககிைது. தைவு 

அருவோக்கததில் கு  உறுபபினர்கள், 

குறிமுதைதய புரிநது ச்காள்்ள வசவாரு வரியா்க 

வா க்க வததவயில்தை, அவர்கள் அது ரு 

்பணியிதன செயகிைது எனறு ்கருதி ச்காண்்டால் 

வ்பாதும்.

I  2

  

 அருவோக்கம் நிைலுககு 

றுநிதைதேதய வ ஙகுகிைது. ( ரு நிைல் ்பை 

சதாகுதி்க்ளா்க பிரிக்கப்படுவது று 

நிதையாகும்) இனககு க்கள் ்கட்டுரு வ்பானைதவ 

அருவோக்க தைவு வத்கயின (“Abstract Data 
Types,”(ADT)) உருவதேப்பாகும்.

  ண2.2

 அருவோக்க தைவு வத்க (Abstract Data 
type (ADT)) என்பது ச்பாருள்்க க்கான வத்க 
(அல்ைது இனககு ) கும், ச்பாருள்்களின 

்பண்பு்கள் அவற்றின ேதிபபின சதாகுபபு ேற்றும் 

செயல்்பாடு்களின சதாகுப்பால் 

வதையறுக்கப்படுகிைது.

 ADT யின வதையறுபபு எனன வத்கயான 

செயல்்பாடு்கள் செயயப்ப்ட வவண்டும் எனறு 

குறிபபிடுகினைது, அதவ எப்படி செயல்்ப்ட 

வவண்டும் எனறு குறிபபி்டப்படுவதில்தை. இதவ 

தைவு்கள் நிதனவ்கததில் எவவாறு 

வெ க்கப்படுகினைது எனவைா அல்ைது எநத 

ச றிமுதை்கள் செயயப்ப்ட வவண்டும் எனை 

வ முதைவயா குறிபபி்டப்படுவதில்தை.  

செயல்்படுததப்படுவதில்தை தனனிச்தெயா்க 

தெயல்்படுவதால் எனவவ, இதத அருவோக்கம் 

எனறு அத ககிவைாம். விவைங்கத்ள ேதைதது 

அவ யோனவற்தை ேட்டும் வ ஙகும் 

செயல்முதைதய அருவோக்கம் எனகிவைாம்.

 இவவத்க வதையதை்கள், ADT-ஸ் 
எவவாறு உருவதேக்கப்படுகினைன எனவைா 

அல்ைது எவவாறு செயல்்பாடு்கள் 

த்கயா்ளப்படுகிைவதா எனறு 

குறிபபி்டப்படுவதில்தை என்பதத நீங்கள் 

்காைைாம்.  ADT தய ்பல்வவறு வத்கயில் 

செயல்்படுததைாம், உதாைைோ்க List ADT 
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ற்தை இதைக்கப்பட்்ட ்பட்டியல் அல்ைது 

இைட்த்ட இதைக்கப்பட்்ட ்பட்டியல் ச்காண்டு 

செயல்்படுததப்ப்டைாம். இதுவ்பானவை அடுககு 

(Stack) ADT ேற்றும் வரிதெ ADT, List 
்பயன்படுததி  செயல்்படுததப்ப்டைாம்.

 தைவு அருவோக்கம்  ாம் இநத உைத்க 

்பற்றி நிதனப்பதத பிரிதிப்பலிககிைது. 

உதாைைோ்க, ருவர ேகி நதத ட்டி 

செல்வதற்கு, அதன ச்பாறி இயநதிைம் எவவாறு 

்கட்்டதேக்கப்பட்்டது எனவைா ்டயர்கள் 

எவவத்கயான ச்பாருட்்கள் ச்காண்டு 

தயாரிக்கப்பட்டுள்்ளது எனவைா சதரிநது 

தவததிறுக்க வவண்டியதில்தை ேகி நது 

எவவாறு இயக்கப்ப்ட வவண்டும் எனை ்பயிற்  

இருநதால் வ்பாதும், தைவு அருவோககிதன 

செயல்்படுதத, ககி்கள் (Constructors) ேற்றும் 

செைக்டர்கள் (Selectors) எனை இைண்டு 

செயற் று்கள் உருவாக்கப்ப்ட வவண்டும்.

  
(constructors and selectors)

2.3

 ககி செயற் று்கள் அருவோக்கம் 

தைவு வத்கதய ்கட்்டதேக்க ்பயன்படுகிைது. 

செைக்டர செயற் று்கள் த்கவல்்கத்ள தைவு 

வத்கயிலிருநது ச்பறுவதற்கு ்பயன்படுகிைது.

 எடுததுக்காட்்டா்க, city எனறு ரு   

அருவோக்க தைவு வத்க உள்்ளது என தவததுக 

ச்காள். city எனை ச்பாருள் ்கைததின ச்பயர, 

அட்ெவைத்க ேற்றும் ரக்கவைத்க ்பற்றிய 

த்கவல்்கத்ள வெ ததிருககும் city எனை 
ச்பாருத்ள உருவாக்க பினவரும் செயற் ற்றிதன 

்பயன்படுததைாம்.

 city = makecity (name, lat, lon)

 city ச்பாருளின த்கவல்்கத்ள ச்பறுவதற்கு 

பினவரும் செயற் று்கத்ள ்பயன்படுததைாம்.

• getname(city)

• getlat(city)

• getlon(city)

 பினவரும் வ்பாலி குறிமுதை, இரு 

்கைங்க ககு இத்டவயயான சதாதைதுைததத 

்கைககிடும்:

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

 வேவை ்கா ம் குறிமுதையில், 

distance(),getlat() ேற்றும் getlon() கியதவ 

செயற் று்க்ளா்க ்படிக்கவும். lt என்பது அட்ெ 

வைதெ ேற்றும் lg என்பது ரக்கவைத்கயும் 

குறிககிைது.  := என்பதத “assigned as” அல்ைது   

“becomes” எனறு வா க்க வவண்டும்.

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

 இததன lt1 என்பது getlat(city1)-ன 

ேதிப்பாகிைது ேற்றும் lg1 என்பது  getlont(city1) 
ன ேதிப்பாகிைது. எனறு வா க்க வவண்டும்.

 இநத செயற் று்கள் எவவாறு 

செயல்்படுததப்படுகிைது என்பதத சதரிநது 

ச்காள்்ள வவண்டியதில்தை. இதத வவறு ருவர 

ேக்கா்க வதையறுததுள்்ளார எனறு ்கருதிக 

ச்காள்்ள வவண்டும். ்பயனர செயற் று்கள் 

எப்படி செயல்்படுததப்படுகினைது என்பது 

சதரிநது தவததிருக்க வவண்டியதில்தை 

எனி ம் வவறு ருவைால் இச்செயற் று்கள் 

வதையறுக்கப்பட்டிருக்க  வவண்டும்.

 வேவை ்கா ம் குறிமுதையில், ககி 

ேற்றும் செைக்டர்கத்ள அத்டயா்ளம் ்காண்வ்பாம். 

ககி செயற் று்கள் அருவோக்க தைவு 

வத்கதய ்கட்்டதேக்கப ்பயன்படுகிைது என்பதத 

ாம் அறிவவாம். வேவை ்கா ம் வ்பாலிக 

குறிமுதையில், cityயின ச்பாருத்ள உருவாககும் 

செயற் று, ககி கும்.

 city = makecity(name, lat, lon)

 இஙகு makecity(name, lat, lon) எனை 

ககி city  எ ம் ச்பாருத்ள உருவாககுகிைது.
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14 15 ப்பு  

(name, lat, lon)

make city ( )

city

lonlat

ேதிபபு அ்ளபுருவா்க அ ப்பப்படுகிைது

்ப்டம் 1 ககி

 செைக்டார செயற் று்கள் த்கவல்்கத்ள தைவு வத்கயிலிருநது ச்பறுவதற்கு ்பயன்படுகிைது. வேவை 

்கா ம் குறிமுதையில்,

• getname(city)

• getlat(city)

• getlon(city)

 என்பதவ city எ ம் ச்பாருளிலிருநது த்கவல்்கத்ள ச்பற்றுத தரும் செைக்டர செயற் று்க்ளாகும்.

getname ( ) getlat ( ) getlon ( )

city ேதிபபு அ்ளபுருவா்க 
அ ப்பப்படுகிைது

city ேதிபபு அ்ளபுருவா்க 
அ ப்பப்படுகிைது

city ேதிபபு அ்ளபுருவா்க 
அ ப்பப்படுகிைது

்ப்டம்  2 செைக்டார்கள்

 ககி ேற்றும் செைக்டர்கத்ள அத்டயா்ளம் ்கா ம் வேலும் ரு எடுததுக்காட்த்டக ்காைைாம். 

எனை குறியீட்த்ட குறிபபுதை்க்ளா்க என (Comments) என வா க்கவும்.

- - constructor
makepoint(x, y):
 return x, y
- - selector
 xcoord(point):
 return point[0]
- -selector
ycoord(point):
 return point[1]
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 அருவோக்க தைவு வத்க வதையதையின 
மூைம் தைவு அருவோ்கததின தெயல்்பாட்டுககு 
இது ககி ேற்றும் செைக்டாை ன 
சதாகுப்பாகும். ககி்கள், ்பல்வவறு த்கவல் 
து ககு்கத்ள ச்காண்டு ச்பாருள் உருவாககும், 
செைக்டாரஸ் வசவாரு று த்கவல்்கத்ள 
ச்பாருளிலிருநது ச்பை உதவுகிைது. 

ப்பு

 ண  
   

ண ண  ண ப்பு  

2.4

 தைவு அருவோக்கததின அடிப்பத்ட 

வ ாக்கம், நிைலிதன அருவோக்க தைவில் 

இயககும்்படி ்கட்்டதேப்பதாகும். அதாவது, நிைலில் 

தைவு்கத்ள ்பயன்படுததிக ச்காள் ம் வ்பாது 

அததப்பற்றி ை ்கங்கத்ள செயது ச்காள்்ள 

வாயபபுள்்ளது. அதத வவத்ளயில் ்காண்கீரிட் தைவு 

உருவதேககும் வ்பாது நிைலின தனிப்பகுதியா்க 

வதையதை செயய வவண்டும்.

 ்கானகீரிட் தைவு உருவதேபபில், 
அதனதது செயற் று்களின வதையதையும் 
சதரிநதிருக்க வவண்டும். 

ப்பு

 அதனதது நிைல்்க ம் இரு ்பகுதி்கத்ள 

ச்காண்டிருககும். அருவோக்க தைவின து 

செயல்்படும் ்பகுதி ேற்றும்  அருவோக்க தைவு 

வத்கதய செயல்்படுததும் ை செயற் று்களின 

சதாகுபத்ப ச்காண்டு ்கானகீரிட் உருவதேபத்ப 

வதையறுககும் ்பகுதி என இரு பிரிவு்கத்ள 

ச்காண்டிருககும். இநத ட்்பததத புரிநது 

ச்காள்வதற்கு, விகித முறு எண்்கத்ள த்கயா ம் 

ை செயற் று்க ்டன வடிவதேக்கப்பட்்ட 

எடுததுக்காட்த்ட ்காைைாம்.

 விகிதமுறு எண்்கள் மு  எண்்களின 

விகிதோகும். அதவ சேய எண்்களின முககிய 

துதை வரக்கோ்க அதேகிைது.  8/3 அல்ைது 
19/23 வ்பானை விகித முறு எண்்கத்ள பினவருோறு 

எ தைாம்.

< சதாகுதி >/< ்பகுதி >

 சதாகுதி ேற்றும் ்பகுதி கிய இைண்டும் 

மு  எண்ணின இ்ட ேதிபபு்க்ளாகும். இநத இைண்டு 

்பகுதி்க ம் விகிதமுறு எண்்கத்ள ெரியா்க 

்கணிப்பதற்கு ்பயன்படுகிைது. மு  எண்்கத்ள 

வகுககும் வ்பாது மு  எண்ணின துல்லியம் 

இ நது வதாைாயோன ததவ எண் கித்டககிைது.

 8/3 =2.6666666666666665

 எனி ம், ெரியான முதையில் விகித முறு 

எண்்கத்ள குறிப்பதற்கு சதாகுதி, ்பகுதி கிய 

இைண்த்டயும் இதைநது ச்காடுக்க வவண்டும்.

 செயற் று ்கருததுக்கத்ளக ச்காண்டு, 

நிைலின ை ்பகுதி்கத்ள செயல்்படுததுவதற்கு 

முனனதா்க ாம் ரு நிைலின செயல்திைதன 

வேம்்படுததிக ச்காள்்ள முடியும். ாம், ரு விகிதமுறு 

எண்தை, சதாகுதி ேற்றும் ்பகுதி ச்காண்டு 

அதேக்க முடியும் எனை ்கருதிகச்காள்வவாம். 

அவத வ்பானறு, ச்காடுக்கப்பட்்ட விகிதமுறு 

எண்ணிற்கு ாம் சதாகுதி ேற்றும் ்பகுதிதய 

வதரநசதடுக்க முடியும். வேலும் அககி ேற்றும் 

செைக்டரஸ் ச்காண்டிருககும் .
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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

     ADT 

 இபச்பா து, விகிதமுறு எண்்களின 

செயல்்பாடு்கள் செைக்டார செயற் று்கள் numer 

ேற்றும் denom ச்காண்டும் ேற்றும் ககி  

செயற் று rational ச்காண்டும் 

வதையறுக்கப்படுகிைது. னால் 

இச்செயற் று்கள் வதையறுக்கப்ப்டவில்தை. 

ேது வததவ எனனசவனைால், சதாகுதி ேற்றும் 

்பகுதிதய இதைதது ட்டு ேதிபத்ப உருவாககும் 

வ முதையாகும்.

 வேவை ்கா ம் ககி்கள் ேற்றும் 

செைக்டரஸ் ச்காண்டு விகிதமுறு எண்்கத்ள 

உருவதேககும் வ்பாலிக குறிமுதை

x,y:=8,3

rational(x,y)

   numer(x)/numer(y)

 - - output :  2.6666666666666665

Lists,Tuples2.5

 தைவு அருவோககிதன ஸ்திைமு்டன 

செயல்்படுதத, த்பததான வ்பானை சோ ்கள் pairs 

எ ம் ட்டு அதேபத்ப வ ஙகுகிைது. இதவ list 
ேற்றும் tuples   கியவற்ைால் உருவாக்கப்படுகிைது. 

pair, list ச்காண்டு எளிதா்க செயல்்படுததைாம். 

2.5.1 List

 List  அதேபபு வ்காதவ்கத்ள ெதுை 

அத்டபபுககுறிககுள் ்காற்புள்ளியில் 

பிரிக்கப்பட்டிருககும். இவவ்காதவ்கத்ள List 
literal எனறு அத க்கப்படுகிைது. List ்பை 

ேதிபபு்கத்ள வெ ககும் இம்ேதிபபு்கள் 

எவவத்கயா்கவும் இருக்கைாம் அல்ைது ேற்சைாரு 

List-்க இருக்கைாம்.

 எடுததுக்காட்டு List is [10, 20].

 list-ன உறுபபு்கத்ள இரு வ யில் 

அ ்கைாம். முதல் வ , அதி்கம் ்பயன்படுததப்படும் 

்பனே்டஙகு ேதிபபிருததல். இம்முதையில், list-ன 

உறுபபு்கள் பிரிக்கப்பட்டு, அதனதது உறுபபு்க ம் 

வவறு ச்பயர்க ்டன இதைக்கப்படுகிைது.

 lst := [10, 20]

 x, y := lst

 வேவை ்கா ம் எடுததுக்காட்டில், x ன 

ேதிபபு 10 எனறும், Y-ன ேதிபபு 20 என 

ேதிபபிருததப்படும்.

 இைண்்டாம் முதையில் list-ன உறுபபு்கள், 

உறுபபு்கள் வதரவு மூைம் அ ்கப்படுகிைது, வேலும் 

செயற்குறி்கள் ெதுை அத்டபபுககுறிககுள் 

ச்காடுக்கப்பட்டிருககும். list நிதையுரு  வ்பால் 

அல்ைாது வ்காதவயில் ரு ெதுை 

அத்டபபுககுறிதய சதா்டரநது வரும் ேற்சைாரு 

ெதுை அத்டபபுககுறி list ேதிபபு்க்ளா்க 

எடுததுகச்காள்்ளப்படுவதில்தை. ேற்ைா்க முநதய 

வ்காதவயின உறுபத்ப ேதிப்பா்க வதரவு செயயும்.

 lst[0]

 10

 lst[1]

 20

 வேவை ்கா ம் எடுததுக்காட்டிதன 

்கணித முதையில் set வ்பானறு அதேக்கைாம்.

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

Index position value Index position value

 இரு ேதிபபு்கத்ள னைா்க இதைககும் 

முதைதய Pairs எனறு அத ககிவைாம். List 

அதி்கோ்க ்பயன்படுததப்படும் முதையாகும். 

எனவவ, List, Pairs எனறு அத க்கப்படுகிைது.

2.5.1.1   List   ண  
ண ப்பு

 வ்பாலிக குறிமுதையில், சதாகுதி, ்பகுதி 

கிய இரு மு  எண்்களின Pairs ச்காண்டு 

விகிதமுறு எண்்கத்ள உருவதேக்கைாம்.

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

2.5.2 Tuple

 Pairs என்பது இரு தைவு ்பகுதி்கத்ள 

வெ ககும் ்கைதவ தைவு என்பதத நிதனவில் 

ச்காள்்ள வவண்டும். இதுவதை  இருவவறு 

முதை்களில் pairs தைவு வத்க உருவதேபத்ப 

்பாரதவதாம். முதல் வ , List ச்காண்டு 

உருவதேததல் ேற்றும் இைண்்டாம் வ  Tuples 
ச்காண்டு வடிவதேததல் கும்.

 tuple என்பது அத்டபபுககுறிககுள் 

ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள சதா்டர ேதிபபு்கத்ள 

்காற்புள்ளியில் பிரிக்கப்பட்டிருககும். tuple என்பது 

List வ்பானைதாகும். இதவ இைண்டிற்கும் உள்்ள 

வவறு்பாடு எனனசவனைால் tuple-ல் தைவு்கள் 

ருமுதை ேதிபபுறுதத ்பட்்டபபிைகு அதன 

ேதிபபு்கத்ள ோற்ை முடியாது, னால் List-ல் 

இ்டம்ச்பற்றுள்்ள உறுபபு்கத்ள ோற்ைைாம்.

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

2.5.2.1 Tuple-ண  Pair-  ண

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

 ெதுை அத்டபபுககுறி, Pairs 

வெ க்கப்பட்டுள்்ள தைவு்கத்ள அ குவதற்கு 

்பயன்படுததுகிைது என்பதத ்கவனிக்கவும். 

தைவு்கள் யம் ட்டு வரிதெப்பட்டுள்்ளதால், 

முதல் உறுபபு  nums[0] எனறும் இைண்்டாம் உறுபபு  
nums[1] எனறு அ ்கப்படும்.

  2.6

 List தைவு அருவோக்கம் மூைம் நிதனவ்க 

இருபபி்டம் சதாகுபபிற்கு ச்பயரி்ட உதவுகினைது 

என்பதத ாம் முனனதா்க அறிநதுள்வ்ளாம். 

உதாைைோ்க ோஸ்்டர தேண்ட் வித்ளயாட்டில், 

ட்்டக்காரர்கள் கிககும் ானகு நிைங்களின 

்பட்டியதை ்கண்்காணிக்க வவண்டும். ானகு 

சவவவவறு ோறி்க ககு (color1, color2, color3, 
ேற்றும் color4) ோற்ைா்க  ‘Predict’, எனை ற்தை 

ோறிதய ்பயன்படுததைாம்.

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

 List ்பை விருப்பப்படி ச்பாருளின ்பல்வவறு 

்பகுதி்கத்ள ச்பயரி்ட அ ேதிப்பதில்தை. Predict  
list முதையில் நீங்கள் ்பகுதி்கத்ள ச்பயரி்ட 

வததவயில்தை. ட்ச்டண்தை  ச்காண்டு 

வசவாரு நிைததிதனயும் ச்பைைாம்.

 னால் ்கவும் க்கைான வி யததில் 

ரு ்பரின வி்பைங்கத்ள எடுததுகச்காண்்டால், 

அதில் ்பை உருப்படி ச்பாருளில், அதனதது 

உறுபபு்க ம் ச்பயரி்டப்பட்டிருககும். முதல் ச்பயர, 

்கத்ட  ச்பயர, அத்டயா்ளம், னன ெல் வ்பானை 

ரு ்பரின வி்பைங்கத்ள List தய ச்காண்டு 

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

 னால் இது வ்பானை அறிவிபபு வசவாரு உறுப்படியும் எதத குறிககினைது எனறு சவளிப்பத்டயா்க 

குறிப்பதில்தை.

 இச் க்கதை  list ்பயன்படுததுவதற்கு ோற்ைா்க ்கட்டுறு structure அதேபத்ப ச்பாருள்வ ாககு 

நிைைாக்க சோ யில் இது இனககு  எனறு அத க்கப்படுகிைது ்கட்டுருவில் வசவாரு ச்பாருளிலுள்்ள 

உறுபபிடி்க ககு ச்பயரி்டப்படும். ச்பயர ச்காடுக்கப்பட்டு பினவரும்  வ்பாலிககுறிமுதைதய ்காைவும்:

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

Person எ ம் புதிய தைவு வத்கதய ்ப்டவடிவில் உருவதேக்கைாம்.

Person

person ( )

first Name

last Name

id

email
}

கு வின ச்பயர (multi part data representation)

செயற் று (function)

புதிய தைவுவத்கதய ொரநத ோரி 

(புைம்)

பினவரு்பவனவற்தை   main() ச்காண்டிருககும்   

 p1:=Person()  ச்பாருள் உருவாககும் ற்று.

firstName := " Padmashri " --  firstName எ ம் புைததிற்கு Padmashri  என 

ேதிபபிருததப்படுகிைது.

lastName :="Baskar" lastName எ ம் புைததிற்கு  Baskar என ேதிபபிருததப்படுகிைது. 

 id :="994-222-1234"  id எ ம் புைததிற்கு 994-222-1234 என ேதிபபிருததப்படுகிைது.

email="compsci@gmail.com" email எ ம் புைததிற்கு compsci@gmail.com என 

ேதிபபிருததப்படுகிைது.

- - output of firstName  : Padmashri
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 இனககு  ்கட்்டதேபபு ரு ்பரின விவ்பைததத குறிககும் ்பை ்பகுதி ச்பாரு ககு வடிவததத  

வதையறுககிைது. இநத  வதையறுபபு புதிய தைவு வத்கதய வெரககிைது. இதில் ்பர என்பது வத்கயாகும். ரு 

முதை வதையறுதத பின, ாம் புதிய ோறி்கத்ள ொனறுரு உருவாக்கைாம். இநத எடுததுக்காட்டில்  Person 
என்பது இனககு  அல்ைது வத்கயாகுே. p1 என்பது ச்பாருள் அல்ைது ொனறு்கத்ள  குறிககினைது. குககீ 

்கட்்டர ச்காண்டு ்பை குககீ்கத்ள தயாரிக்கைாம். அதுவ்பானறு இவஇனககு தவக ச்காண்டு ்பை 

ச்பாருள்்கத்ள உருவாக்கைாம். 

 இதுவதை, இனககு  சதா்டரபுத்டய தைவு்கத்ளக ச்காண்டு தைவு அருவோக்கததத எவவாறு 

வதையறுப்பது  எனறு ்பாரதவதாம். ர இனககு  என்பது தைவு்கத்ள ேட்டுேல்ைாது செயற் ற்றிதனயும் 

தன ்டன ச்காண்டிருககும். இவவத்க செயற் று்கள், இனககு விற்கு துதை நிைல்்கள் கும், 

ஏசனனில் இதவ இனககு வின தைவு்கத்ள தவதது செயல்்படுகிைது. எடுததுக்காட்டு Person ச்பாருளின 

தைவு்கத்ள ோற்ைம் செயதல் அல்ைது யவு செயதல் எனவவ, இனககு  என்பது தைவு சதாகுபபு ேற்றும் 

அததைவின து செயைாற்றும் செயற் று்கத்ள ச்காண்்ட சதாகுப்பாகும். முனனதா்க ்பாரதத எடுததுக்காட்டு 

ேற்றும் வி்ளக்கததின மூைம் அருவோக்கம் என்பது க்கைான தைவு்கத்ள எளிய முதையில் த்கயா்ள 

உதவுகினைது என்பதத உைைைாம். 

 ரு ச்பாருளின இயக்கம் அருவோக்கம் தைவு வத்கயின  (ADT) அல்ைது இனககு  சதா்டர 
ேதிபபு ேற்றும் சதா்டர செயல்்பாடு்கள் மூைம் வதையறுக்கப்படுகிைது. 

• ADT வதையதை, எததத்கய செயல்்பாடு்கள் செயப்ப்ட வவண்டும் என்பதத குறிககும், னால் 
இச்செயல்்பாடு்கள் எவவாறு செயல்்படுததப்படும் எனறு குறிபபி்டப்படுவதில்தை.

• ADT  தைவு்கள் நிதனவ்கததில் எவவாறு வெ க்கப்படுகிைது எனவைா செயல்்பாடு்கத்ள 
நிதைவவற்றும் வ முதை்கத்ள குறிபபிடுவதில்தை.

 ்கண்ஸ்்டைக்டர செயற் று்கள் அருவோக்கம் தைவு வத்கதய உருவாககுகினைது. 

 செைக்டரஸ் செயற் று்கள் தைவு வத்கயிலிருநது த்கவல்்கத்ள ட்ச்டடுக்க ்பயன்படுகிைது. 

 ்கானகீரிட் தைவு வத்க (CDT's) அல்ைது ஸ்்டகெரஸ் எளிய ்கருததிதன செயல்்படுதத உதவுகிைது. 

 அருவோக்கம் தைவு வத்க  (ADT's) ரு ்கருதது எவவாறு செயல்்படுததப்படுகினைது என்பதத 
தவிரதது, அக்கருதது ்பற்றிய உயர நிதை ்பாரதவ (ேற்றும் ்பயன்பாடு) வ ஙகுகிைது.

 ்காண்கீரிட் தைவு வத்கயின உருவதேபபு அறியப்பட்்டது, னால் அருவோக்கம் தைவு வத்கயின 
உருவதேபபு அறியப்ப்டாது.

• Pairs எ ம் ்கைதவ அதேபபு, List அல்ைது Tuples ச்காண்டு உருவாக்கப்படுகிைது. 

• List  வ்காதவ, ெதுை அத்டபபுககுறிககுள் ்காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்டு உருவதேக்கப்படும். 

• List ல் உள்்ள உருபபு்கத்ள இருவ யில் அ ்கைாம். முதல் வ முதை, ்பல்வவறு ேதிபபிருததல் 
முதை ேற்றும் இைண்்டாம் வ முதை உறுபபு வதரநசதடுபபு செயற் றி கும். 

 இரு ேதிபபு்கத்ள னைா்க பிதைப்பது வ்பரஸ் எனறு ்கருதப்படுகிைது.

 ்பல் உருபபு ச்பாருளின ்பல்வவறு ்பகுதி்கத்ள ச்பயரி்ட List  அ ேதிப்பதில்தை.

ண  
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ப்

 

 ண ண    (1 ப் )

1. பினவரும் எநத செயற் று அருவோக்கம் தைவு வத்கதய உருவதேக்கப ்பயன்படுகிைது ?

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

2. பினவரும் எநத செயற் று தைவு வத்கயில் இருநது த்கவல்்கத்ள ட்ச்டடுககும்?

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

3. வரிதெப்படுததப்பட்்ட உருபபு்கத்ள ோற்ைக டிய தைவு ்கட்்டதேபபு 

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

4. ோற்ை செயய முடியாத ச்பாருளின சதா்டர வரிதெ

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

5. உருவதேபபு அறியப்பட்்ட தைவு வத்க எவவாறு அத க்கப்படுகிைது.

(அ) Built in datatype ( ) Derived datatype

(இ) Concrete datatype ( ) Abstract datatype

6. உருவதேபபு அறியப்ப்டாத தைவு வத்க எவவாறு அத க்கப்படுகிைது

(அ) Built in datatype ( ) Derived datatype

(இ) Concrete datatype ( ) Abstract datatype

7. பினவருவனவற்றில் எது ்கைதவ அதேபபு?

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

8. இரு ேதிபபு்கத்ள னைா்க பிதைபபு எநத வத்க ்கருதப்படுகிைது.

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

9. பினவருவனவற்றில் எது ்பல் உருபபு ச்பாருளின ்பல்வவறு ்பகுதி்கத்ள ச்பயரி்ட அ ேதிககிைது?

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

10. பினவருவனவற்றில் எது வ்காதவ்கத்ள ெதுை அத்டபபுககுறிககுள் தவதது உருவதேகிைது ?

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

ண   ண  (2 ப் )

1. தைவு அருவோக்கம் வத்க எனைால் எனன?

2. ககி்கள் ேற்றும் செைக்டர்கள்  வவறு்பாடு தரு்க.
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3. Pair எனைால் எனன? எடுததுக்காட்டு தரு்க..

4. List எனைால் எனன? எடுததுக்காட்டு தரு்க

5. Tuple எனைால் எனன? எடுததுக்காட்டு தரு்க.

இ

ண   ண  (3 ப் )

1. ்கானகிரிட் தைவு வத்க ேற்றும் அருவோக்கம் தைவு வத்க வவறு்படுதது்க.

2. நிைல் வடிவதேபபில் பின்பற்ைப்படும் யுகதி எது  யுகதிதய வதையறுக்க.

3. பினவருவனவற்றில் எது  constructors and selectors எனறு அத்டயா்ளம் ்காைவும்?

(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 உருபபு்கத்ள அ கும் ்பல்வவறு வ முதை்கள் யாதவ? எடுததுக்காட்டு தரு்க. 

5. பினவருவனவற்றில் எது  List, Tuple ேற்றும் இனககு  (class) என அத்டயா்ளம் ்காண்்க.

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

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

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

ண   ண  (5 ப் )

1. தைவு அருவோக்கம் எவவாறு செயல்்படுததுவாய  எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க.

2. List எனைால் எனன? ஏன List, Pairs எனறு அத க்கப்படுகிைது. எடுததுக்காட்டு்டன விவரி.

3. ்பல் உருபபு ச்பாருத்ள எவவாறு அ குவாய எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு.

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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இநதப ்பா்டப்பகுதிதயக ்கற்ைபின ோைவர்கள் 

அறிநதுக ச்காள்வது,

 வதைசயல்தைதய ்பற்றி புரிநது ச்காள்்ளல்

• LEGB விதிதய த்டமுதைப்படுததுதல்

 சதாகுதி்கள் (Modules) ்பற்றி புரிநது 

ச்காள்்ளல்

 நிைைாக்க சோ யில் அ குதலின 

்கட்டுப்பாட்த்ட செயைாக்கம் ்பற்றிஅறிதல்.

3.1

 வதைசயல்தை என்பது ோறி்கள், 
அ்ளபுருக்கள் ேற்றும் செயற் று்களின 
அ கியல்த்ப நிைலின ரு ்பகுதியில் இருநது 
ேற்சைாரு ்பகுதிககு குறிப்பதாகும்.  அதாவது, 
நிைலின எநதப ்பகுதிதய அ ்க அல்ைது 
்பயன்படுதத முடியும் என்பததக குறிககிைது.  
ச்பாதுவா்க, நிைலில் வதையறுக்கப்பட்்ட வசவாரு 
ோறியும் மு த்ளாவிய வதைசயல்தைதயக 
ச்காண்டுள்்ளன.  ரு முதை வதையறுக்கப்பட்்டால், 
நிைலின வவாரு ்பகுதியும் அநத ோறிதய அ ்க 
முடியும்.  னால், வை ரு வதையதைககுள் 
ோறி்களின வதைசயல்தை உட்்படுததுவது ைநத 
வ முதை கும்.  இதில் எதிர்பாைாத விதோ்க 
செயற் றுககு உள்வ்ள உள்்ள ோறி்களில் ஏற்்படும் 
ோற்ைங்கள் செயற் றுவுககு சவளிவய எநத 
ோற்ைதததயும் ஏற்்படுததாது.

 ண ண3.2

 நிைைாக்க சோ யில் உள்்ள ோறி்களின 

வதைசயல்தைதய அறிநது ச்காள்வதற்கு 

ோறித்ளப ்பற்றி சதரிநது ச்காள் தல் அவ யம்.  

முககியோ்க, இதவ்கள் நிதனவ்கததில் உள்்ள 

I
 3

ண ண

ரு ச்பாருளின மு்கவரியாகும்.  (குறிபபு்கள் (அ) 
ட்டு்கள்) ரு ச்பாரு ககு ரு ோறிதய : = 

குறியு்டன இருததும்வ்பாது ோறியும் ச்பாரு ம் 

னைா்கப பிதைக்கப்படுகிைது. னறிககு 

வேற்்பட்்ட ோறி்க ககு ேதிபபு்கள் இருக்க முடியும் 

(Map).

 ோறியின ச்பயதை ரு ச்பாரு ்டன 
பிதைககும் செயல்முதைவய வேபபிங 

(Mapping) எனப்படும். : = எனை குறியீடு 
செயல்குறி நிைைாக்க சோ யில் ோறி 

ேற்றும் ச்பாருத்ள = (ெேககுறி) (Map) 
இருககிைது. 

ப்பு

 நிைைாக்க சோ  இததபவ்பானை 

அதனதது வேபபிங்கத்ளயும் namespaces உ்டன 

்கண்்காணிககிைது. namespaces என்பது 

ோறியின ச்பயதை ச்பாரு ்டன வேபபிங 

செயவதற்்கான ச்காள்்கைனாகும். இதவ்கத்ள 

Dictionary, சொற்்கத்ளக ச்காண்்ட List ேற்றும் 

அதற்்கான அரததங்க்ளா்கவும் எடுததுக 

ச்காள்்ளைாம். Dictionary-ல் வாரததத்கள் அதன 

அரததங்க ்ட ம், ச்பயர்கள் ச்பாருள்்க ்ட ம் 
(name:=object) வேப செயயப்பட்டுள்்ளன.  இது 

நீங்கள் வதரவு செயத ச்பயைால் ச்பாருத்ள அ ்க 

அ ேதிககிைது.  பினவரும் எடுததுக்காட்டில் a 
என்பது 5 எனை மு  எண் ்டன முதலில் வேப 

செயயப்படுகிைது.  இஙகு a என்பது ோறியின 

ச்பயர.  மு  எண் ேதிபபு 5 என்பது ச்பாரு்ளாகும்.  

பினனர, a என்பது b-ல் இருததப்படுகிைது.  
அதாவது, b என்பது a-ல் உள்்ள அவத மு  எண் 

ேதிப்பாகிைது.

வேபபிங 
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ண ண23

1. a:=5

2. b:=a

Mapping

b

a
5

 வேவை ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள ற்று்களில் 

ை ோற்ைததத கீவ  வருோறு ்காண்வ்பாம்.

1. a:=5

2. b:=a

3. a:=3

 அதன பிைகு a-ன ேதிபத்ப 3 என 

ோற்றினால் சதா்டக்க நிைைர b-ன ேதிபபும் 3 என 

ோறும் எனறு ்கருதுவார.  னால், b-ன ேதிபபு 

தற்ச்பா தும் 5 எனை மு  எண் ேதிப்பா்கவவ 

இருககும்.  a-ன ேதிபபு ேட்டுவே 3 எனை மு  எண் 

ேதிப்பா்க ோற்ைம் ச்பற்றிருககும்.

a-வின ேதிபத்ப ோற்றிய பிைகு வேபபிங

b

a

5

3

 ோறியின வதைசயல்தை என்பது அது 

குறிமுதையில் எஙகு புைப்படுகிைவதா அல்ைது 

்காைப்படுகிைவதா அநதப ்பகுதியாகும். அதத 

அ குவதற்கு எநத முனசனாட்த்டயும் 

்பயன்படுதத வவண்டிய அவ ய ல்தை. ரு 

எடுததுக்காட்டு,

1.  Disp():

2. a:=7

 a-வின ேதிபத்ப குறிமுதைககு சவளிவய 

்காண்பிக்க முற்்படும்வ்பாது நிைல் “name ‘a’ is not 
de�ned” எனை பித ச் செயதிதய சவளியிடும்.  

ஏசனனில், ோறியின வாழ ாள் குறிமுதையின 

இறுதிவதை ேட்டுவே கும்.   
ண    ண  

 Life time' எனப்படும்.

LEGB விதிமுதை3.3

 வதைசயல்தை என்பது ெரியான ேதிபத்ப 

ச்பறுவதற்்கா்க ோறி்கள் எநத வரிதெயில் 

ச்பாரு ்டன Map செயயப்ப்ட வவண்டும் என்பதத 

வதையறுககிைது. கீவ  ச்காடுக்கப்பட்்ட எளிய 

எடுததுக்காட்த்டக ்காண்வ்பாம்.

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

 வேவை உள்்ள ற்று்கத்ள இயககும்வ்பாது 

ற்று (4) ேற்றும் (5) பினவரும் வித்டதயக 

்காண்பிககிைது.

 outer x variable

 inner x variable

 வேவை உள்்ள ற்று்கள் சவவவவறு 

சவளியீடு்கத்ளத தருகிைது.  ஏசனனில், ோறி x 
என்பது சவவவவறு வதைசயல்தை்களில் உள்்ளது.  

னறு display ( ) எனை செயற் றுவுககு 

உள்வ்ளயும், ேற்சைானறு அதன வேல் ற்றிலும் 

உள்்ளது. ‘Outer x Variable’ எனை ேதிபபு, x 
என்பது செயற் றுவின வதையதைககு சவளியில் 
அ ்கப்படும்வ்பாது சவளியி்டப்படுகிைது.  னால்  

display ( ) செயற் று இயக்கப்படும்வ்பாது, 

“inner x  Variable” எனை ேதிபபு அச் ்டப்படுகிைது.  

இது செயற் று வதையதைககுள் உள்்ள x-ன 

ேதிப்பாகும். வேவை ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள 

எடுததுக்காட்டில்,  ரு  ோறி  எநத  

வதைசயல்தையில் எடுததுக ச்காள்்ளப்ப்ட 

வவண்டும் என்பதத ரோனிக்க ரு விதிமுதை 

பின்பற்ைப்படுவதத ்கணிததுக ச்காள்்ள முடிகிைது.
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24 25 ப்பு  

 LEGB விதி வதைசயல்தை வத்டப்ப்ட வவண்டிய (Scope resolution) வரிதெதய ரோனிக்கப 

்பயன்படுகிைது.  வதைசயல்தை்கள் பினவருோறு ்படிநிதை முதையில் ்பட்டியலி்டப்பட்டுள்்ளன.  (ச்பரியதிலிருநது  

றியது)

உள்்ளதே Local(L) செயற் று / இனககு விற்கு உள்வ்ள வதையறுக்கப்பட்்டதவ

இதைக்கப்பட்்ட Enclosed(E) பினனைான செயற் று்க ககுள் வதையறுக்கப்பட்்டதவ

மு த்ளவிய Global(G) வேல்நிதையில் வதையறுக்கப்பட்்டதவ 

உள்ளிதைநத Built-in (B) உள்ளிதைநத செயற் று்களில் ( று்கள்) உள்்ள முனனவை
வதையறுக்கப்பட்்ட ச்பயர்க்ளாகும்.

உள்ளிதைநத (BUILT-IN)

மு த்ளவிய (GLOBAL)

அத்டக்கப்பட்்ட
 (ENCLOSED)

உள்்ளதே 
(LOCAL)

 ண ண  ண3.4

 4 வத்கயான வதைசயல்தை்கள் உள்்ளன.  அவற்தை னைனபின னைா்கக ்காண்வ்பாம்.

3.4.1  ண  ண ண  (Local Scope)

 உள்்ளதே வதைசயல்தை, ்டபபு செயற் றில் வதையறுக்கப்பட்்ட ோறி்கத்ளக குறிககும்.  

செயற் று, எபச்பா தும் ோறியின ச்பயதை முதலில் அதன உள்்ளதே வதைசயல்தையில் ்பாரதவயிடும் 

அநத வதைசயல்தையில் இல்தைசயனைால் ேட்டுவே சவளி வதைசயல்தையில் வொதிககும். இநத 

எடுததுக்காட்த்ட ்காண்வ்பாம்.

1. Disp():

2.     a:=7

3.     print a

4. Disp()

மு நிைல் 

print a

Disp ( )

Disp( ):
a:=7

நிைலின சவளியீடு 

7
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24 25 ண ண

 வேவை உள்்ள குறிமுதைதய இயககும்வ்பாது, ோறி a என்பது 7 எனை ேதிபத்ப சவளியிடுகிைது.  

ஏசனனில், இது உள்்ளதே வதைசயல்தையில் வதையறுக்கப்பட்டு, அஙவ்கவய அச் ்டப்படுகிைது.

3.4.2   ண ண

 நிைலின அதனதது செயற் று்க ககும் சவளிவய அறிவிக்கப்பட்்ட ோறி்கள் மு த்ளாவிய 

ோறி்கள் எனப்படும்.  அதாவது, மு த்ளாவிய ோறி்கத்ள நிைலின அதனதது செயற் று்க ககு உட்புைமும், 

சவளிபபுைமும் அ ்க முடியும்.  பினவரும் எடுததுக்காட்த்டக ்காண்வ்பாம்.

1. a:=10

2. Disp():

3.    a:=7

4.    print a

5.  Disp()

6. print a

மு நிைல்

print a

Disp ( ):

Disp( )
a:=10

a:=7

print a

நிைலின சவளியீடு

7

10

 வேவை உள்்ள குறிமுதையில் disp ( ) எனை செயற் று அத க்கப்படும்வ்பாது, அத ள் 

வதையறுக்கப்பட்டிருககும் ோறி a, 7 எனை ேதிபத்ப சவளியிடும், பினனர இது 10 எனை ேதிபத்ப சவளியிடும் 

ஏசனனில் a எனை ோறி மு த்ளாவிய வதைசயல்தையில் வதையறுக்கப்பட்டுள்்ளது.

3.4.3.  ண ப்  ண ண

 அதனதது நிைைாக்க சோ ்க ம் பினனைான செயற் று்கத்ளக ச்காடுக்க அ ேதிககினைன.  

ரு செயற் ன (வ முதை) உள்வ்ள ேற்சைாரு செயற் று அத்டக்கப்பட்டிருநதால் அது  
 எனப்படும்.   ண ண ண      

   ப்      
ண     இ  ண ப்  ண ண  ப் .

 நிைல்ச்பயரபபி அல்ைது சதாகுப்பான ரு நிைலில் ோறிதய வதடும்ச்பா து அது முதலில் உள்்ளதே 

வதைசயல்தையில் வதடும்.  பினனர அத்டக்கப்பட்்ட வதைசயல்தையில் வதடும்.  பினவரும் எடுததுக்காட்த்ட 

்காண்வ்பாம்.

1. Disp(): 

2.    a:=10

3.    Disp1():

4.       print a

5.       Disp1()

6.  print a

7. Disp()

மு நிைல்

Disp( )

Disp( )
a:=10

Disp1( ):

Disp1( ):

print a

print a

நிைலின சவளியீடு

10

10
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26 27 ப்பு  

 வேவை குறிபபிட்்ட எடுததுக்காட்டில் Disp1 ( ) எனை செயற் று Disp ( ) எனை செயற் றி ள்  

வதையறுக்கப்பட்டுள்்ளது.  ‘a’ எனை ோறி Disp ( ) எனை செயற் றி ள் வதையறுக்கப்பட்டிருநதாலும் Disp 
1 ( ) எனை செயற் றும் அததப ்பயன்படுதத முடியும்.  ஏசனனில் இநத செயற் று Disp ( ) என்பதன 
உறுப்பாகும்.

3.4.4.  ணை  ண ண
 இறுதியா்க, ாம் விரிநத வதைசயல்தை ்பற்றி விவாதிபவ்பாம். நிைல்ச்பயரபபி  அல்ைது  சதாகுப்பாதை  

சதா்டஙகும் ச்பா து  உள்ளிதைநத வதைசயல்தையனானது நிைல் வதைசயல்தையில் ஏற்்கனவவ 

ச்காடுக்கப்பட்்ட அதனதது ச்பயர்கத்ளயும் ச்காண்டிருககும்.  நிைைாக்க சோ யின நூை்க செயற் றி ள் 

வதையறுக்கப்பட்்ட ோறி அல்ைது சதாகுதி உள்ளிதைநத வதைசயல்தைதயக ச்காண்டுள்்ளது.  இதவ்கள், 

நூை்க வ்காபபு்கள் நிைலில் செயல்்ப்ட சதா்டஙகியவு்டன இைக்கப்படும்.

மு நிைல்

Built in/module scope

Disp( )

Disp( )

Disp 1( ):

Disp 1( ):
print a

print a

சேனச்பாரு ்டன சதா்டரபுத்டய நூை்க 
வ்காபபு்கள்

 ச்பாதுவா்க செயற் று்கள் அல்ைது 

சதாகுதி ேட்டுவே சேனச்பாரு ்டன சதாகுப்பா்க 

வருகிைது.  எனவவ, இதவ்கள் உள்ளிதைநத 

வதைசயல்தையின கீழ வருகினைன.

 (Module)3.5

 நிைலின ரு ்பகுதிவய சதாகுதியாகும்.  

நிைல்்கள் னறு அல்ைது அதற்கு வேற்்பட்்ட 

தனிதது உருவாக்கப்பட்்ட சதாகுதி்க்ளால் 

அதேக்க்படுகிைது. ரு சதாகுதி சதா்டரபுத்டய 

்பை ற்று்கத்ள ச்காண்டுள்்ளது. தனிதத 

நிதையில் சதாகுதி்கள் ெரியா்க வவதை செயகிைது 

ேற்றும் பிை சதாகுதி்கவ்ளாடு ருஙகிதைக்கப 

்படுகிைது. ரு நிைதை எளிதாக்கவும், பித  

திருததவும் அது சதாகுதி்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்டு 

சவளியீடு ச்பைப்படுகிைது. ரு ்கணிபச்பாறி நிைதை 

்பை துதை நிைல்்க்ளா்க பிரிககும் செயல்முதைவய 

சதாகுதி நிைைாக்கம் எனப்படும். சதாகுதி 

நிைைாக்கததிற்கு எடுததுக்காட்டு்கள், 

செயைமுதை்கள், துதை நிைல்்கள் ேற்றும் 

செயற் று்கள்.

3.5.1   பு பு
சதாகுதி ்பண்பியல்்கள் பினவருோறு:

1. சதாகுதி்கள் தைவு, த்கவல் ேற்றும் தருக்க 

செயைாக்கதததக ச்காண்டுள்்ளன.

2. சதாகுதி்கள் தனியா்க சதாகுக்கப்பட்டு 

நூை்கததில் வெ க்கப்படும்.

3. சதாகுதி்கள் நிைலில் வெரக்க முடியும்.
4. ரு ச்பயதையும், ை அ்ளபுருக்கத்ளயும் 

்பயன்படுததி சதாகுதி பிரிவு்கள் 

செயல்்படுததப்படுகினைன.
5. ரு சதாகுதியின பிரிவு்கள் ேற்ை 

சதாகுதி்க்ளால் ்பயன்படுததப்படுகினைன.

3.5.2   
 குதைநத வரி்கத்ளக ச்காண்்ட குறிமுதைதய 

எ தினால் வ்பாதுோனது.

 ேறு்பயனாக்கததிற்கும் ்பைமுதை குறிமுதை 

தட்்டச்  செயவதத தவிரப்பதற்கு, ற்தை 

செயல்முதைதய உருவாக்க வவண்டும்.

 நிைல்்கள் ்க எளிதா்க வடிவதேக்கப 

்படுகினைன.  ஏசனனில், மு  குறிமுதையும் 
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26 27 ண ண

றிய ்பகுதி்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்டு றிய 

கு வினைால் த்கயா்ளப்படுகிைது.

 சதாகுதி நிைைாக்கம் ்பை நிைைர்கத்ள வை 

்பயன்பாட்டில் வவதை செயய அ ேதிககிைது.

 ்பை வ்காபபு்களில் இநத குறிமுதை 

வெ க்கப்படுகிைது.

 குறிமுதை றியதா்க, எளியதா்க, புரிநது 

ச்காள் ம் வத்கயில் உள்்ளது.

 துதை நிைல்்க்ளா்க அல்ைது 

செயல் று்க்ளா்க இருப்பதால் பித ்கத்ள 

எளிதா்க ்கண்டு பிடிக்க இயலும்.

 வை குறிமுதை ்பை ்பயன்பாடு்களில் 

்பயன்படுததப்ப்டைாம்.

 ோறி்களின வதைசயல்தைதய எளிதில் 

்கட்டுப்படுதத முடியும்.

3.5.3   ப்

 அ ்கல் ்கட்டுப்பாடு என்பது ்கணினி 

லில் உள்்ள வ்ளங்கத்ள யாசைல்ைாம் 

்பாரதவயி்ட ேற்றும் ்பயன்படுதத முடியும் என்பதத 

வதைமுதைப்படுததும் ரு ்பாது்காபபு 

சதா ல் ட்்போகும்.  இது ்பாது்காபபின ரு 

அடிப்பத்டக ்கருதாகும்.  ச்பாரு க்கான 

்பதததக குதைககிைது.  அதாவது அ ்கல் 

்கட்டுப்பாடு என்பது தைதவ அ குவதற்்கான 

குறிபபி்டப்பட்்ட ்கட்டுப்பா்டாகும்.  ச்பாருள் வ ாககு 

நிைைாக்க சோ யில் இது அ கியல்பு 

வதையறுபபு்கள் மூைம் செயல்்படுததப்படுகிைது.  
C++ ேற்றும் Java வ்பானை ச்பாருள் வ ாககு 

சோ ்கள் private, protected, public  என ம் 

ைபபுச் சொற்்கத்ளப ்பயன்படுததி இனககு  

உறுபபு்களின அ ்கதைக ்கட்டுப்படுததுகிைது.  
private உறுபபு்கத்ள இனககு விற்கு சவளிவய 

இருநது அ ்க முடியாது.  இனககு விற்கு 

உள்வ்ள ேட்டும்தான த்கயா்ள முடியும்.

 public உறுபபு்கத்ள இனககு விற்கு 

சவளிவய இருநதும் அ ்க முடியும்.  public 
வ முதைதய செயைாக்க அநத இனககு வின 

ச்பாருள் வததவப்படுகிைது.  private தைவு்கள் 

ேற்றும் public வ  முதை்க க்கான இநத ஏற்்பாடு 

உதை ச்பாதியாக்க ச்காள்த்கதய 

உறுதிப்படுததுகிைது.

 protected உறுபபு்கள் அநத இனககு  

ேற்றும் அதன துதை இனககு க்க்ளால் 

அ ்கப்ப்டைாம்.  இதத அ குவதற்கு வவறு 

எநத செயல்முதையும் அ ேதிக்கப்ப்டாது.  இது 
(Child) இனககு வின ேைபுரிதே ச்பற்ை Parent 
இனககு வின குறிபபிட்்ட வ்ளங்கத்ள 

செயல்்படுததுகிைது.  ோறி அல்ைது வ முதையின 

அ ்கதை திைம்்ப்ட ்கட்டுப்படுததுவதற்்கான எநத 

விதோன வ முதைதயயும் த்பததான 

ச்காண்டிருக்கவில்தை.

 த்பததான ரு ோறி அல்ைது 

வ முதையின ச்பயருககு முனவன ற்தை ேற்றும் 

இைட்த்ட அடிகவ்காடிடும் வ க்கதததப 

்பரிநதுதைககிைது.  இதனால் Private ேற்றும் 
Protected அ கியல்பு வதையறுபபி்கள் ை 

்பண்பு்கத்ளப பின்பற்றுகினைன.

 த்பததானில் தானதேவா்க 

இனககு வின அதனதது உறுபபு்க ம் public 

உறுபபு்க்ளா்கவும், C++ ேற்றும் Java-வில் 

தானதேவா்க private உறுபபு்க்ளா்கவும் உள்்ளன. 

த்பததானில்  அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் 

இனககு விற்கு சவளியில் இருநது 

அ ்கமுடியும்.  னால், C++ ேற்றும் Java-வில் 

இவவாறு அ ்க முடியாது.
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28 29 ப்பு  

 வதைசயல்தை என்பது ோறி்கள், அ்ளபுருக்கள் ேற்றும் செயற் று்களின அ கியல்த்ப நிைலின 
ரு ்பகுதியில் இருநது ேற்சைாரு ்பகுதிககு குறிப்பதாகும்.

 ோறியின ச்பயதை ரு ச்பாரு ்டன பிதைககும் செயல்முதைவய வேபபிங (Mapping) எனப்படும்.  
= செயல்குறி நிைைாக்க சோ யில் ோறி ேற்றும் ச்பாருத்ள வேப செயகிைது.

• namespaces என்பது ோறியின ச்பயதை ச்பாரு ்டன வேபபிங செயவதற்்கான இ்டம்.

 ோறியின வதைசயல்தை என்பது அது குறிமுதையில் எஙகு புைப்படுகிைவதா அல்ைது 
்காைப்படுகிைவதா அநதப ்பகுதியாகும்.

• LEGB விதி வதைசயல்தை வத்டப்ப்ட வவண்டிய வரிதெதய ரோனிக்கப ்பயன்படுகிைது.

 உள்்ளதே வதைசயல்தை ்டபபு செயற் றில் வதையறுக்கப்பட்்ட ோறி்கத்ளக குறிககும்.

 நிைலின அதனதது செயற் று்க ககும் சவளிவய அறிவிக்கப்பட்்ட ோறி்கள் மு த்ளாவிய 
ோறி்கள் எனப்படும்.

 ரு செயற் றின உள்வ்ள ேற்சைாரு செயற் று அத்டக்கப்பட்டிருநதால் அது பினனைான 
செயற் று எனப்படும்.

 ேற்சைாரு செயற் று வதையதைதய, தன ள் ச்காண்்ட ரு சவளி செயற் றி ள் ரு ோறி 
அறிவிக்கப்பட்்டால் உள்செயற் ைானது, சவளி செயற் றி ள் உள்்ள ோறி்கத்ள அ ்க 
முடியும்.  இதுவவ, இதைக்கப்பட்்ட வதைசயல்தை (Enclosed Scope) எனப்படும்.

 நிைல் ச்பயரபபி அல்ைது சதாகுப்பாதன சதா்டங்கம் ச்பா து உள்ளிதைநத வதைசயல்தையானது 
நிைல் வதைசயல்தையில் ஏற்்கனவவ ச்காடுக்கப்பட்்ட அதனதது ச்பயர்கத்ளயும் ச்காண்டிருககும்.

 நிைலின ரு ்பகுதிவய சதாகுதியாகும்.  நிைல்்கள் னறு அல்ைது அதற்கு வேற்்பட்்ட தனிதது 
உருவாக்கப்பட்்ட சதாகுதி்க்ளால் அதேக்கப்படுகிைது.

 ரு ்கணிபச்பாறி நிைதை ்பை துதை நிைல்்க்ளா்க பிரிககும் செயல்முதைவய சதாகுதி நிைைாக்கம் 
எனப்படும்.

 அ ்கல் ்கட்டுப்பாடு என்பது ்கணினி லில் உள்்ள வ்ளங்கத்ள யாசைல்ைாம் ்பாரதவயி்ட ேற்றும் 
்பயன்படுதத முடியும் என்பதத வதைமுதைப்படுததும் ரு ்பாது்காபபு சதா ல் ட்்போகும்.  இது 
்பாது்காபபின ரு அடிப்பத்டக ்கருததாகும்.  ச்பாரு க்கான ்பததத குதைககிைது.

• public உறுபபு்கத்ள இனககு விற்கு சவளிவய இருநதும் அ ்க முடியும்.

• protected  உறுபபு்கள் அநத இனககு  ேற்றும் அதன துதை இனககு க்க்ளால் அ ்கப்ப்டைாம்.

• private  உறுபபு்கத்ள இனககு விற்கு சவளிவய இருநது அ ்க முடியாது.  இனககு விற்கு 
உள்வ்ள ேட்டும்தான த்கயா்ள முடியும்.

 த்பததான ரு ோறி அல்ைது வ முதையின ச்பயருககு முனவன ற்தை ேற்றும் இைட்த்ட 
அடிகவ்காடிடும் வ க்கதததப ்பரிநதுதைககிைது.  இதனால் private ேற்றும் protected அ கியல்பு 
வதையறுபபி்கள் ை ்பண்பு்கத்ளப பின்பற்றுகினைன.

• C++ ேற்றும் Java வ்பானை ச்பாருள் வ ாககு சோ ்கள் private, public, protected என ம் ைபபுச் 
சொற்்கத்ளப ்பயன்படுததி இனககு  உறுபபு்களின அ ்கதைக ்கட்டுப்படுததுகிைது.

 த்பததானில் தானதேவா்க இனககு வின அதனதது உறுபபு்க ம் public உறுபபு்க்ளா்கவும், 
C++ ேற்றும் Javaவில் தானதேவா்க private உறுபபு்க்ளா்கவும் உள்்ளன.

ண  
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28 29 ண ண

ண ப் 

1. கீவ  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள ்ப்டததிற்கு ஏற்ை வ்பாலி குறிமுதைதய எ து்க.

sum( )

sum1( )

sum1( )

num1:=10
sum( )
print num 1

sum2( )

sum2( )

num 1: = num 1 + 10

num 1:=20

num 1:=nim 1 + 10

ப்

 ண ண    (1 ப் )

1. பினவருவனவற்றுள் எது நிைலின ரு ்பகுதியின அ கியல்த்ப ேற்சைாரு ்பகுதிககு குறிப்பதாகும்

(அ) வதைசயல்தை ( ) நிதனவ்கம் (இ) மு்கவரி ( ) அ குமுதை

2. ோறியின ச்பயதை ரு ச்பாரு ்டன பிதைககும் செயல்முதைதய எனனசவனறு அத க்கப்படும்? 

(அ) வதைசயல்தை ( ) வேபபிங (இ) பின பிதைததல் ( ) முன பிதைததல்

3. பினவருவனவற்றுள் எது நிைைாக்க சோ யில் ோறிதயயும் ச்பாருத்ளயும் வேப செயயப ்பயன்படுகிைது?

(அ) :: ( ) := (இ) =  ( ) ==

4. எது ோறியின ச்பயதை ச்பாரு ்டன வேபபிங செயவதற்்கான இ்டம் கும்.

(அ) வதைசயல்தை ( ) வேபபிங (இ) பிதைததல் ( ) Namespaces

5. எநத வதைசயல்தை ்டபபு செயற் றில் வதையறுக்கப்படும் ோறி்கத்ளக குறிககும்?

(அ)  உள்்ளதே வதைசயல்தை ( )  மு த்ளாவிய வதைசயல்தை

(இ)  சதாகுதி வதைசயல்தை ( )  செயற் று வதைசயல்தை

Book 2.indb   29 29-03-2019   17:55:59

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



30 31 ப்பு  

6. ரு ்கணிபச்பாறி நிைதை ்பை துதை நிைல்்க்ளா்க பிரிககும் செயல்முதைவய எனனசவனறு 
அத க்கப்படும்.

(அ)  செயல்முதை நிைைாக்கம் ( )  சதாகுதி நிைைாக்கம்

(இ)  நி்கழவு இயக்க நிைைாக்கம் ( )  ச்பாருள் வ ாககு நிைைாக்கம்

7. எது ்கணினி லில் உள்்ள வ்ளங்கத்ள யார ்பாரதவயி்ட ேற்றும் ்பயன்படுதத முடியும் என்பதத 
வதைமுதைப்படுததும் ரு ்பாது்காபபு சதா ல் ட்்போகும்.

(அ)  ்க்டவுச் சொல் ( )  அஙகீ்காைம்

(இ)  அ ்கல் ்கட்டுப்பாடு ( )  ொனறிதழ

8. எநத இனககு வின உறுபபு்கத்ள இனககு வின உள்வ்ள ேட்டும்தான த்கயா்ள முடியும்.

(அ) public உறுபபு்கள் ( )protected உறுபபு்கள்

(இ)  pecured உறுபபு்கள் ( ) private உறுபபு்கள்

9. எநத உறுபபு்கத்ள இனககு விற்கு சவளிவய இருநதும் அ ்க முடியும்?

(அ)  public உறுபபு்கள் ( )  protected உறுபபு்கள்

(இ)  pecured உறுபபு்கள் ( )  private உறுபபு்கள்

10. எது வதையறுக்கப்பட்்ட இனககு  ேற்றும் அதன துதை இனககு க்க்ளால் அ ்கப்படும் 
உறுபபு்கள் கும்.

(அ)  public உறுபபு்கள் ( )  protected உறுபபு்கள் 

(இ)  pecured உறுபபு்கள் ( )  private உறுபபு்கள்

ண   ண  (2 ப் )

1. வதைசயல்தை எனைால் எனன?

2. ோறி்க ககு எதற்்கா்க வதைசயல்தை ்பயன்படுததப்ப்ட வவண்டும்  ்காைைம் று்க?

3. வேபபிங எனைால் எனன?

4. Namespaces றுகுறிபபு வதை்க?

5. private ேற்றும் protected அ கியல்பு்கத்ள த்பததான எவவாறு குறிபபிடுகிைது.

இ

ண   ண  (3 ப் )

1. உள்்ளதே வதைசயல்தைதய எடுததுக்காட்டு்டன விவரி?

2. மு த்ளாவிய வதைசயல்தைதய எடுததுக்காட்டு்டன விவரி?

3. அத்டக்கப்பட்்ட வதைசயல்தைதய எடுததுக்காட்டு்டன விவரி?

4. அ ்கல் ்கட்டுப்பாடு எதற்குத வததவப்படுகிைது?
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5. பினவரும்  வ்பாலிக (Pseudo) குறிமுதையில் ோறி்களின வதைசயல்தைதயக ்கண்்டறிநது 
சவளியீட்த்ட எ து்க.

 output

 color:= Red

 mycolor(): 

  b:=Blue

  myfavcolor():

    g:=Green

    printcolor, b, g

  myfavcolor()

  printcolor, b

 mycolor()

 print color

 

ண   ண  (5 ப் )

1 ோறியின வதைசயல்தை்களின வத்க்கத்ள வி்ளககு்க (அல்ைது) LEGB விதிதய எடுததுக்காட்டு்டன 
வி்ளககு்க?

2. சதாகுதி்களின நது ்பண்பியல்பு்கத்ள எ து்க?

3. சதாகுதி நிைைாக்கததின ்பயன்கத்ள எ து்க?

REFERENCES

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

2. Data Structure and Algorithmic �inking in Python By Narasimha Karumanchi

3. https://www.python.org
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இநதப ்பா்டப்பகுதிதயக ்கற்ைபின ோைவர்கள் 

அறிநதுக ச்காள்வது,

 ச றிமுதையின அடிப்பத்ட ேற்றும் 

சதா ல் ட்்ப சதாதைவ ாககுப ்பற்றி 

அறிதல்.

 ச றிமுதையின செயல்திைன, வ ைம் ேற்றும் 

இ்ட க்கல் கியவற்தைப ்பற்றிப புரிநது 

ச்காள் தல்.

 வத்ட ேற்றும் வரிதெப்படுததுவதற்்கான 

ச றிமுதை்கத்ள உருவாககுதல் ேற்றும் 

யவு செயதல்.

 ச றிமுதை அ குமுதை மூைம் ோறும் 

நிைைாக்கதததக ்கற்ைல்.

 ண   
 

4.1

 ரு குறிபபிட்்ட செயதை 

நிதைவவற்றுவதற்்கான வதையறுக்கப்பட்்ட 

்கட்்டத்ள்களின சதாகுபபு ச றிமுதையாகும். 

ச்காடுக்கப்பட்்ட க்கதைத ரககும் ்படிநிதை 

உத்டய செயமுதை கும். ச றிமுதைதய 

எநதசவாரு ச்பாருததோன நிைைாக்க சோ யிலும் 

செயல்்படுதத முடியும்.

 நிைல் ச றிமுதையில் உள் டு, சவளியீடு 

இருக்க வவண்டும். வேலும் பினவரும் 

்பண்பு்கத்ளயும் ரததி செயய வவண்டும். 

வதையறுககும் தனதே, உண்தே தனதே ேற்றும் 

செயல்திைத தனதே கியதவ தைவு 

்கட்்டதேபபு்கள் மூைம் தைவு நிரவகிக்கப்படுகிைது 

ேற்றும் திைதேயா்க த்கயா்ளப்படுகிைது. 

இததத்கய தைவு ்கட்்டதேபபு்களிலிருநது தைதவச் 

வெ தது, த்கயா்ளவும் ேற்றும் ட்ச்டடுக்கவும் 

ச றிமுதை்கத்ள உருவாக்கைாம். தைவு 

்கட்்டதேபபுககு எடுததுக்காட்டு: அணி்கள், 

்கட்டுருக்கள், List, tuples, dictionary இன ம் பிை 

நிைல் ச றிமுதைதயப ்பயன்படுததி திைதேயா்க 

குறிக்கக டிய ை முககிய செயல்்கள் 

பினவருோறு 

வத்டல்
வரிதெமுதைத வத்டல் ேற்றும் 
இருேதவத்டல் மூைம் தைவு 
்கட்்டதேபபில் உள்்ள ரு 
உருப்படிதயத வத்ட.

வரிதெயாக்கம்
ரு குறிபபிட்்ட முதையில் 

வ முதை்கத்ளப ்பயன்படுததி 
உருப்படி்கத்ள வரிதெ்படுதத 
முதை்க்ளா்க கு  
வரிதெயாக்கம் செருகும் 
வரிதெயாக்கம், வதரநசதடுபபு 
வரிதெ்பாக்கம் வ்பானைதவ

செருகுதல் தைவு ்கட்்டதேபபில் ரு 
உருப்படிதயச் (்கத்ள) 
செருகுவதற்கு.

வேம்்படுததுதல் தைவு ்கட்்டதேபபில் 
தற்ச்பா து உள்்ள ரு 
உருப்படிதய  வேம்்படுதத.

நீககுதல் தைவு ்கட்்டதேபபில் 
தற்ச்பா துள்்ள ரு உரு்படி 
(்கத்ள)  நீக்க.

 ரு ச றிமுதைதய வதையறுககும் 

முதைதய ச றிமுதை யுகதி எனகிவைாம். 

ச்காடுக்கப்பட்்ட n-ன சதா்டர ச்பருக்கதைக 

்கா ம் உதாைைததத எடுததுக ச்காள்வவாம். 

சதா்டர ச்பருக்கதைக ்கைககிடும் செயற் றிதன 

வதையறுப்பதன மூைம் இததச் செயய முடியும். 

பிைகு, வததவப்படும் ற் யின எண்ணிகத்க 

I
 4

ண   
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வரும் வதை, அநத செயற் தை தற் ற்  

செயற் ைா்க அத க்க வவண்டும்.

 
 ச றிமுதை எனை சொல், ்கணித 

்பா்டபபுதத்கததத எ திய ச்பர யன 

எ ததா்ளர  Abu Jafar Mohammed ibn 
Musa al Khowarizmi (c. 825 AD(CE)), 
இருநது ச்பைப்பட்்டது. ச றிமுதை எனை 

சொல்லுககு ரு க்கதைத ரககும் வ  

என்பததக குறிப்பதாகும். 

4.1.1 ண  பு  

 பினவரும் ்பண்பு்கத்ள ச றிமுதை்கள் 

ச்காண்டிருக்க வவண்டும்.

உள் டு யம் அல்ைது அதி்க 
எண்ணிகத்கயில் வ ங்கப்ப்ட 
வவண்டும்.

சவளியீடு குதைநத்பட்ெம் னைாவது 
உருவாக்கப்ப்ட வவண்டும்.

எல்தையுற்ைது வதையறுக்கப்பட்்ட 
எண்ணிகத்கயிைான 
்படிநிதை்களில் ச றிமுதை 
நிறுததப்ப்ட வவண்டும்.

வதையறுததல் அதனதது செயல்்பாடு்க ம் 
னைா்க வதையறுக்கப்பட் 

வவண்டும். எடுததுக்காட்்டா்க, 
யம் மூைம் வகுததல் 

அல்ைது எதிரே எண் ககு 
வரக்க மூைததத 
்கைககிடுதல் கிய 
செயல்்பாடு்கள் ஏற்றுக 
ச்காள்்ள முடியாதது கும். 

செயல்தனதே வசவாரு ்கட்்டத்ள்க ம் 
திைம்்ப்ட ்டததப்ப்ட 
வவண்டும்.

உண்தேத 

தனதே 
ச றிமுதை்கள் பித  
இல்ைாததா்க இருக்க 
வவண்டும்.

எளிதே  செயல்்படுததுவதற்கு ்க 
எளிதா்க இருக்க வவண்டும்.

கு ப்பேற்ைது ச றிமுதையானது 
சதளிவா்கவும் 
கு ப்பேற்ைதா்கவும் இருததல் 
வவண்டும்.அதன வசவாரு 
்படிநிதை்க ம் ேற்றும் 
அத த்டய உள் டு்கள்
சவளியீடு்கள் சதளிவானதா்க 
இருக்க வவண்டும் ேற்றும் 

வை ரு ச்பாரு ககு 
வ வகுக்க வவண்டும்.

செயைாக்கம் கித்டககும் வ்ளங்கத்ள 
தவதது செயைாக்க வல்ைது.

அ்டக்கோனது

ச றிமுதை ச்பாதுவானதா்க 
இருக்க வவண்டும். அதனதது 
வத்கயான உள் டு்கத்ளயும் 
த்கயாள்வதற்கு எநத 
நிைைாக்க சோ தயயும் 
ேற்றும் இயக்க அதேபத்பயும் 
ொைாேல் இருக்க வவண்டும்.

 ொர்பற்ைது ச றிமுதையானது ்படிநிதை 
வ முதை்கத்ளக 
ச்காண்டிருக்க வவண்டும். 
அது எநத நிைைாக்க 
குறிமுதைதய ொைாேல் 
இருக்க வவண்டும். 

4.1.2  ண ண  
 ச றிமுதை ்கணினிககு ேட்டுவே 

ட்்பட்்டதல்ை, ச்பாதுவானது. நி்கழ உை்க ்பை 

வத்கயான செயல்்பாடு்க ககும் இது ்பயன்படும். 

சதரிநவதா, சதரியாேவைா ாம் அனைா்ட வாழவில் 

்பை ச றிமுதை்கத்ள பின்பற்றுகிவைாம். அதாவது, 

புதத்கபத்பயில் புதத்கங்கத்ள அடுககுவது, ரு 

இ்டததத அத்டவதற்்கா்க ்கக குதைநத தூைம் 

உள்்ள ்பாதததயக ்கண்்டறிவது, அனைா்ட 

செயல்்கத்ளத திட்்ட டுதல், வதரவுககுத 

தயாைாகுதல் ேற்றும் ்பை, அதனதது நிைைாக்க 

சோ ்க ம் அடிப்பத்ட குறிமுதை ்கட்்டதேபத்ப 

்பகிரகினைன என்பதத ாம் அறிவவாம். அதாவது, 

நி்பநததன்கள், ற் ்கள் கியவற்தைப 

்பயன்படுததி ச றிமுதை்கத்ள எ தைாம். 
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முதையான ச றிமுதை பினவரும் ்ப்டம் 4.1 ல் 

்காண்பிக்கப்பட்டுள்்ளது. பினவரும் ்ப்டம் 4.1 ல் 

்காண்பிக்கப்பட்டுள்்ளது.

உள் டு செயல் சவளியீடு

்ப்டம் 4.1 ச்பாதுவான நிைல்ச றிமுதை

 ்காபி தயாரிககும் முதைதய 

எடுததுக்காட்்டா்க வ ாககு்க. ்காபிதய 

தயாரிப்பதற்கு பினவரும் ச்பாருள்்கள் ேககு 

வததவப்படுகினைன. தண் ர, ்பால் ்காபிததூள், 

ெரக்கதை. இநத ச்பாருள்்க்ளானது  ச றிமுதையின 

உள் டு்க்ளாகும். ரு ்டம்்ளர ்காபி தயாரிததல் 

என்பது செயல் (process) கும். இதன சவளியீடு 

்காபி கும்.

  ண  (procedure) 

1. ரு கிண்ைததில் ்காபிததூத்ள 

எடுததுக ச்காள்்ளவும்

2. தண் தை ்டாககி ்காபிததூள் உள்்ள 

கிண்ைததில் ற்ைவும் 

3. அதத வடி ்கட்்டவும்

4. ்பாதை ்டாக்கவும்

5. ்டாக்கப்பட்்ட ்பாலு்டன ெரக்கதை 

ேற்றும் வடி்கட்டிய ்காபிதய ற்றி 

்கைக்கவும்

6. ்காபிதய ்டம்்ளரில் ற்றி வ ங்கவும்

 இநத வத்கயான செயமுதைதய 

ச றிமுதை மூைம் உருவாக்கைாம். எனவவ, 

ச றிமுதையானது, ரு செயதை செயது முடிக்கத 

வததவயான ்படிப்படியான வ முதை்கத்ள 

ச்காண்டிருககிைது. நிைைருககு நிைதை உருவாக்க 

இது உதவுகிைது.

:    (square) 
  ண ண  

ப்   ண ண  

நிைல் ச றிமுதைதய பினவருோறு ்காைைாம்.

்படிநிதை 1 – செயதை சதா்டங்கவும் (start the 
process)

்படிநிதை 2 – x-ன ேதிபத்ப உள்ளி்டவும் (get the 
input x)

்படிநிதை 3 – x- ன வர்கததத ்கைககி்ட, 

உள்ளிட்்ட ேதிபத்ப ச்பருக்கவும் அதாவது, 
(calculate the square by multiplying the input 
value ie., square  ← x* x)

்படிநிதை 4 − சவளியீட்த்ட அறிவிக்கவும் (display 
the result square)

்படிநிதை 5 − நிறுதது (stop)

 ச றிமுதையானது ச்காடுக்கப்பட்்ட 

க்கலுககு ரவு்காை வடிவதேக்கப்படுகிைது. 

ரு க்கைானது னறிற்கு வேற்்பட்்ட வ ்களில் 

ரவு ்காைப்ப்டைாம். ரு க்கலுககு ்பை 

ச றிமுதை்கத்ள உருவாக்கைாம். னால், ்கவும் 

ச்பாருததோன னதை செயல்்பாட்டிற்கு எடுததுக 

ச்காள்்ள வவண்டும்.

 
 தகுதி வாயநத உள் ட்டிற்கு 
எதிர்பாரதத சவளியீட்த்ட ச்காடுககும் 
ச றிமுதைவய  ண     
எனப்படும்.

4.1.3. ண    

ண  
க்கதை 

தரக்க தியா்க ரக்க 

உதவுகிைது ேற்றும் 

நிைலு்டன 

வவறு்பட்டிருக்கைாம்.

நிைல் என்பது 

நிைைாக்கசோ யில் 

ச றிமுதையின 

சவளிப்பா்டாகும். 
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செயல்்படுததப்படும் 

முதை ேற்றும் 

வடிவதேபபு ட்்பம் 

கியவற்தை 

ச்பாறுதது இததன 

வத்கப்படுததைாம்.

்கட்்டதேபபு நிைல் 

அ குமுதை 

அல்ைது ச்பாருள் 

வ ாககு நிைைாக்க 

அ குமுதைதய 

்பயன்படுததி இததன 

செயல்்படுதத முடியும்.

ச றிமுதைககு 

குறிபபிட்்ட 

விதிமுதை்கள் 

கித்டயாது னால் 

ை 

வ ்காட்டுதல்்கத்ள 

பின்பற்ை வவண்டும்.

வதரநசதடு்க்கப்பட்்ட 

சோ யில் குறிபபிட்்ட 

்கட்்டத்ள 

அதேபபு்கத்ளக 

ச்காண்டு நிைதை 

எ தைாம்.

வ்பாலி குறிமுதைதய 

ததிருககும் இதத 

எநத ்கணிபச்பாறி 

சோ யில் 

வவண்டுோனாலும் 

செயல்்படுததைாம் 

நிைைாக்க சோ ககு 

்கவும் குறிபபி்டத 

தாக்கதா்க நிைல் 

இருக்க வவண்டும்.

அட்்டவதை 4.1 ச றிமுதை Vs.நிைல்

4.1.4.  ண  ப்

 ்கணினி வ்ளங்கள் வைம்புககுட்்பட்்டது. 

வ ைம்  ேற்றும் இ்டச் க்கல்்கத்ள ்பயன்படுததுவதன 

மூைம் நிைல் ச றிமுதையின செயல்திைன 

வதையறுக்கப்படுகிைது.

 ெம்்பநதப்பட்்ட ்பல்வவறு 

செயல்்பாடு்க த்டய இயக்க வ ைதவதாடு 

ச றிமுதை ்பகுப்பாயவு சதா்டரபுத்டயது. வசவாரு 

செயல்்பாட்டிற்்கா்க செயல்்படுததப்படும் ்கணினி 

்கட்்டத்ள்களின எண்ணிகத்க மூைம் 

செயல்்பாட்டின இயஙகு வ ைம் 

வதையறுக்கப்படுகிைது.

 ச றிமுதை ்பகுப்பாயவு ேற்றும் 

செயல்திைன ேதிப டு்கத்ள இைண்டு ்கட்்டங்க்ளா்க 

பிரிக்கைாம்.

1. ப்பு (Priori Estimates) 
ப் : இது ச றிமுதையின 

வ்காட்்பாட்டு செயல்திைன ்பகுப்பாயவு 

கும். சவளிபபுை ்காைணி்கத்ள ஏற்றுக 

ச்காண்டு ச றிமுதையின செயல் திைன 

அ்ளக்கப்படுகிைது.

  (Posteriori testing) ண : 
இது செயல்திைன அ்ளவிடுதல் கும். இநத 

்பகுப்பாயவில் உண்தேயான புள்ளி 

விவைங்க்ளான இயஙகும் வ ைம் ேற்றும் நிைல் 

ச றிமுதை நிதைவவற்ை வததவப்படும் இ்டம் 

கியதவ வெ்கரிக்கப்படுகிைது.

 
 ரு ச றிமுதையின ்பல்வவறு 
உள் ட்டு அ்ளவுக்கான வ ை ேற்றும் இ்ட 

க்கல்்களின ேதிபபிடுவது ச றிமுதை 
்பகுப்பாயவு கும்.

ண  4.2

 எடுததுக்காட்்டா்க, A ச றிமுதை, n 
உள் ட்டு தைவின அ்ளவா்க, இருபபின A ன 

செயல்திைதன இைண்டு முககிய ்காைணி்க்ளான 

(time) வ ைம் ேற்றும் இ்டம் கியதவ 

ரோனிககிைது.

   - ச றிமுதைககு ச்பாருததக 

டிய முககிய செயல்்பாடு்களின 

எண்ணிகத்கதய எண் வதன 

மூைம் வ ைம் அ்ளவி்டப்படுகிைது, 

வரிதெயாக்கம் ச றி 

முதையிலுள்்ள ச்பாருததங்களின 

எண்ணிகத்க

இ  (space)  - ச றிமுதைககு 

வததவப்படும் ்க அதி்க்பட்ெ 

நிதனவ்க இ்டததத 

்கைககிடுவதன மூைம் இது 

அ்ளவி்டப்படுகிைது. ச றிமுதை 

f(n) ன க்கைானது, அது n 
அ்ளவிைான உள் ட்டு தைதவ 

எடுததுகச்காண்டு இயஙகும் 

வ ைம் ேற்றும் நிதனவ்கததில் 

அதற்கு வததவப்படும் இ்ட 

துககீடு ச்பாறுததது.
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36 37 ப்பு  

4.2.1   (Time complexcity)

 ரு ச றிமுதை செயதை செயது முடிக்க 

எண்ணிகத்கவய ச றிமுதையின வ ை க்கல் 

எனப்படும்.

4.2.2. இ  (space)

 ரு ச றிமுதையின செயல்்பாடு 

முடியும்வதை அதற்கு வததவப்படும் நிதனவ்க 

இ்டவே இ்டச் க்கல் எனப்படும். ச றிமுதைககு 

வததவப்படும் இ்டம் பினவரும் இரு று்களின 

ட்டுத சதாத்கயாகும்.

 ண   இது ச றிமுதைககு 

வததவயான தைவு ேற்றும் ோறி்கத்ள வெ க்க 

்பயன்படும் ட்டு இ்டததத வதையறுககும். 

எடுததுக்காட்டு நிைல் ச றிமுதையில் 

்பயன்படுததப்படும் ோறி்கள் ேற்றும் ோறிலி்கள்

   க்கலின அ்ளவு ேற்றும் 

ற் ககு வததவ்படும் அதனதது ோறி்களின 

ட்்ட இ்டததின அ்ளதவ ச்பாறுதது இது 

வதையறுக்கப்படும். எடுததுக்காட்்டா்க: எனை 

ேதிபபின சதா்டர ச்பருக்கத்ள தற் ற்  மூைம் 

்கண்்டறிதல்.

ண  4.3

 ்கணினி வ்ளங்கள் எல்தைககுட்்பட்்டதால் 

திைம்்ப்ட அததன ்பயன்படுதத வவண்டும். 

ச றிமுதையின செயல்திைன என்பது ச றிமுதை 

்பயன்படுததும் ்கைககீட்டு (computational) 
வ்ளங்களின எண்ணிகத்கதய வதையறுககும். 

ச றிமுதையின, ்பகுப்பாயவு அத த்டய 

வ்ளங்களின ்பயன்பாட்த்டத ச்பாருதது 

ரோனிக்கப்படுகிைது. ்பல்வவறு வ்ளங்களின 

்பயன்பாட்டின அடிப்பத்டயில் ச றிமுதையின 

செயல்திைதன அ்ளவி்ட வவண்டும்.

 ச றிமுதையின அதி்க்பட்ெ 

செயல்திை க்கா்க ாம் வ்ளங்களின 

்பயன்பாட்த்டக குதைக்க விரும்புகிவைம். எனி ம்,  

சவவவவறு வ்ளங்க்ளான வ ைம் ேற்றும் இ்டச் க்கல் 

கியவற்தை வ ைடியா்க பபி்ட முடியாது. 

இருபபி ம், இதவ, இைண்டும் ச றிமுதையின 

செயல்திை ககு ்கருதப்ப்ட வவண்டும்.

4.3.1  ண   
ண  (Method for determining 

Efficiency)

 ச றிமுதையின செயல்திைன, 

வ ைதததயும், நிதனவ்க இருபபி்டதததயும் 

எவவாறு அது திைதேயா்கப ்பயன்படுததுகிைது 

என்பததத ச்பாறுதததாகும்.

 ச றிமுதையின வ ை செயல்திைதன 

அ்ளவிடுவதற்கு ்பல்வவறு ்காைணி்கள் உள்்ளன. 

எடுததுக்காட்்டா்க ரு நிைைாக்க 

சோ யினஅடிப்பத்டயில் நிைதை எ தி, 

அததனச் செயல்்படுததி, அது இயககுவதற்கு 

எடுததுக ச்காள் ம் வ ைததத அ்ளவி்டவும். 

இஙகு, அ்ளவி்டப்படும் இயஙகு வ ைம் பினவரும் 

்காைணி்கத்ளப ச்பாறுதததாகும்:

 இயநதிைததின வவ்கம்

 நிைல்ச்பயரபபி ேற்றும் பிை ்கணினி 

சேனச்பாருள் ்கருவி்கள் 

 இயக்க அதேபபு

 ்பயன்படுததப்பட்்ட நிைைாக்க சோ

 தைவு சதாகுதி. 

 ரு ச றிமுதை ச்காடுக்கப்பட்்ட ரு 

க்கதை எவவாறு திை ்டன ரககிைது 

என்பதத ்கண்்டறிய அதன இயக்க வ ைம் 

எவவாறு அநச றிமுதையின இயல்த்ப 

்பாதிககிைது என்பதத ்கண்்டறிய வவண்டும். 

எனவவ, ச றிமுதையின இயல்பில் ரு நிைலின 

செயல்திைதன ரோனிககும் அடிப்பத்ட 

விதி்கத்ள வகுக்கவவண்டும்.

 
 ச றிமுதைதய வடிவதேககும் 
வ முதைவய ச றிமுதை யுகதி கும்.

4.3.2  இ   
 இ்டம் வ ைம் ்பரிோற்ைம் அல்ைது வ ைம் 

நிதனவ்கம் ்பரிோற்ைம் என்பது குதைநத 

வ ைததில் அதி்கோன வெ ககும் இ்டதததப 

்பயன்படுததி ச றிமுதைதய ரககும் வ யாகும்.
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36 37 ண  

 ச்காடுக்கப்பட்்ட நிைைாக்கததின 

க்கதைத ரப்பதற்கு ்பை விதோன 

ச றிமுதை்கத்ளப ்பயன்படுததைாம். அதில் ை 

ச றிமுதை்கள் ்கவும் வ ை செயல்திைன 

உத்டயதா்கவும் ேற்றும் ை ச றிமுதை்கள் ்கவும் 

இ்ட செயல்திைன உத்டயதா்கவும் இருககும்.

 வ ைம் / இ்டம் ்பரிோற்ைம் என்பது 

சேதுவான நிைல் இயஙகு வ ைததில் நிதனவ்கப 

்பயன்பாட்த்டக குதைககும் நிதைதேதய 

அல்ைது அதி்கோன நிதனவ்க ்பயன்பாட்டில் 

இயஙகு வ ைதததக குதைககும் நிதைதேதயக 

குறிப்பதாகும்.

 
 நிதனவ்கததில் வததவப்படும் 
குதைநத இ்டதததயும் ேற்றும் அதன 
்கட்்டத்ள்கத்ள இயககுவதற்கு குதைநத 
வ ைதததயும் எடுததுகச்காண்டு 
சவளியீட்டிதன சவளியிடும் ச றிமுதைவய 
ச்காடுக்கப்பட்்ட க்கதைத ரககும் ைநத 
ச றிமுதையாகும்.

4.3.3  Asymptotic   

 இநத Asymptotic குறியீடு்கள் வ ைம் 

ேற்றும் இ்டச் க்கதை்கத்ளப ்பற்றிய அரததமுள்்ள 

ற்று்கத்ளப ்பயன்படுததும் ரு சோ யாகும். 

பினவரும் மூனறு Asymptotic குறியீடு்கள் 

ச றிமுதையில் வ ைச் க்கதைக குறிககும் 

்கவும் ்பயன்படுகிைது. 

4.3.3.1  Big O

 ச றிமுதையின ்க வோெோன நிதைதய 

விவரிக்க Big O ச்பரும்்பாலும் 

்பயன்படுததப்படுகிைது.

4.3.3.2  Big Ω

 Big Omega, Big O-வின ததைகீழ கும். 

Big O-asymptotic (வோெோன நிதையில்) 
செயற் றின உச்ெ வைம்த்பயும், Big Omega 

அதன கீழவதைதய குறிககும் ( ைநத நிதையில்).

4.3.3.3  Big Θ

 ச றிமுதையானது கீழ எல்தை = வேல் 

எல்தை என ம் க்கதைக ச்காண்டிருநதால், 

உதாைைததிற்கு O(n log n) ேற்றும் Ω(n log n), 
கிய க்கல்்கத்ளக ச்காண்டுள்்ளது என 

தவததுக ச்காள்வவாம். உண்தேயில் அத த்டய 

க்கல்  Θ(n log n), என்பது கும். இத த்டய 

அரததம் எனனசவனைால் ச றிமுதையின 

இயஙகு வ ைம் ்கச் ைநத நிதை ேற்றும் ்க 

வோெோன நிதை கிய இைண்டு நிதையிலுவே 

எபச்பா தும் n log n ்க இருககும்.

4.3.4      
ண  

 எடுததுக்காட்்டா்க, ரு அணியில் 

n-ேதிபபு்கள் உள்்ளதா்க தவததுக ச்காள்வவாம். 

இநத ்பட்டியலில் இருநது ரு குறிபபிட்்ட  

உறுபத்பத வத்ட வவண்டும். ச றிமுதையானது 

n-உறுபபு்கத்ளக ச்காண்்ட ்பட்டியலில் இருநது 

வத்ட வவண்டிய ்பட்டியலில் உள்்ள வசவாரு 

உறுபபு்கவ்ளாடு வரிதெயா்க ப டு செயது 

உருபபு்கத்ள ்பட்டியலில் வசவானைா்க அதன 

முதனதே உறுபத்ப ச்காண்டு பபி்ட வவண்டும்.

 இநத எடுததுக்காட்டில், ்பட்டியலில் உள்்ள 

முதல் உறுபபு வத்டப்படும் உறுபவ்பாடு ச்பாருததோ்க 

இருநதால் அது தான ்கச் ைநத நிதையாகும். 

இநத நிதையின செயல்திைதன O(1) எனறு 

சவளிப்படுததைாம். ஏசனனில், வை ரு 

ப டுதான வததவப்படுகிைது.

 அததபவ்பாை, இநத எடுததுக்காட்டில், 

்பட்டியல் மு வதற்கும் செனறு வதடினால், அநத 

உறுபபு ்பட்டியலின இறுதியில் 

்கண்டுபிடிக்கப்பட்்டால் அல்ைது ்பட்டியலில் 

இல்ைாேல் இருநதால் அதுதான வோெோன 

நிதையாகும். இநத நிதையின செயல்திைதன  

O(n) எனறு சவளிப்படுததைாம். ஏசனனைால்,  n 
ப டு்கள் செயயப்படுகினைன.

 அவத எடுததுக்காட்டு்டன சதா்டரநதால் 

ெைாெரி ப டு்களின எண்ணிகத்கதயக 

்கண்டுபிடிப்பதன மூைம் ெைாெரி நிதையின 

செயல்திைதனப ச்பைைாம். இஙகு,

குதைநத்பட்ெ ப டு்களின எண்ணிகத்க   = 1

அதி்கப்பட்ெ ப டு்களின எண்ணிகத்க  = n
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்கண்டுபிடிக்கப்ப்டாத உறுபபின அதி்க்பட்ெ 

ப டு்களின எண்ணிகத்க = n

எனவவ, ெைாெரி ப டு்களின எண்ணிகத்க  = (n 
+ 1)/2 

 த்கயால், ெைாெரி நிதையின 

செயல்திைதன  O(n) எனறு சவளிப்படுததைாம். 

 ண  
ண

4.4

4.4.1  ண ண  
 வரிதெமுதைத வத்டல் அல்ைது சதா்டர 

வத்டல் ்பட்டியலில் விரும்பும் உறுபத்பக 

்கண்டுபிடிககும் வதை அல்ைது ்பட்டியல் முடியும் 

வதை வரிதெயிலுள்்ள வசவாரு உறுபபு்கத்ளயும் 

ெரி்பாரதது, குறிபபிட்்ட ேதிபத்பப ்பட்டியலில் 

்கண்டுபிடிககும் வ முதையாகும். ்பட்டியதை 

வரிதெப்படுதத வவண்டிய வததவ இல்தை.

 ண
1. for ே்டககிதனப ்பயன்படுததி அணியில் 

்பயணிததல்.

2. வசவாரு ற் யிலும், இைககு ேதிபத்ப 

தற்வ்பாததய ேதிபபு்டன பபி்டவும்.

o ேதிபபு்கள் ச்பாருததோ்க இருநதால் 

அணியின தற்வ்பாததய 

ட்ச்டண்தைத திருபபி அ பபும். 

o ேதிபபு்கள் ச்பாருநதாவிட்்டால் அணியில் 

அடுததுள்்ள உறுபபுககு செனறு விடும்.

3. ச்பாருததம் எதுவும் இல்தைசயனைால்,  -1 
ேதிபத்பத திருபபி அ பபும்.

 கீவ  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள அணியில் 25 
எனை எண்தைத வதடுவதற்கு, வரிதெமுதைத 

வத்டைானது ்படிப்படியா்க சதா்டர வரிதெயில் 

ச்காடுக்கப்பட்்ட அணியின முதல் உறுபபிலிருநது 

வத்டதைத சதா்டஙகும். வத்டப்படும் உறுபபு 

்கண்டுபபிடிக்கப்பட்்டால் அநத ட்ச்டண் திரும்்ப 

அ ப்பப்படும். இல்தைசயனில், அணியின இறுதி 

ட்ச்டண் வதை வத்டல் சதா்டரும் வதை வத்டல் 

சதா்டரும் இநத எடுததுக்காட்டில், எண் 25 
ட்ச்டண் 3-ல் ்காைப்படுகிைது.

அணியின 
ட்டு

0 1 2 3 4

ேதிபபு்கள் 10 12 20 25 30

Input: values[] = {5, 34, 65, 12, 77, 35}
target = 77
Output: 4

 2:
Input: values[] = {101, 392, 1, 54, 32, 22, 90, 93}
target = 200
Output: -1 (not found)

 1: 

4.4.3. இ  

 இருேத வத்டதை ்பாதி இத்டசவளித வத்டல் ச றிமுதை எனறும் அத க்கைாம். வரிதெப்படுததப்பட்்ட 

அணிககுள் இைககு ேதிபபின இருபபி்டதததக ்கண்டுபிடிககிைது. பிரிதது த்கப்பற்றுதல் ச றிமுதைதயப 

வ்பால் இருேத வத்டதைச் செயது ே்டகத்க வ ைததில் நிதைவவற்ைப்படும்.
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இ    ண
1. தேய உறுபபிலிருநது சதா்டங்கவும் :

o இைககு ேதிபபும் அணியின தேய 

உறுபபும் நி்கர எனில் (i.e. அதாவது, தேய 

இைககு = உறுபபு்களின எண்ணிகத்க 
/2) தேய உறுபபின ட்ச்டண்தைத 

திருபபி அ பபும்.

o நி்கரில்தை எனைால், தேய உறுபத்ப 

ேதிபவ்பாடு பபி்டவும்,

o தேய ட்ச்டண்ணிலுள்்ள எண் இைககு 

ேதிபத்ப வி்ட ச்பரியது எனில், தேய 

ட்ச்டண்ணிற்கு வைபபுைம் உள்்ள 

உறுபபு்கத்ளத வதரநசதடுதது ்படிநிதை 

-1லிருநது சதா்டங்கவும்.

o தேய ட்ச்டண்ணிலுள்்ள எண் இைககு 

ேதிபத்ப வி்ட றியது எனில் தேய 

ட்ச்டண்ணிற்கு இ்டபபுைம் உள்்ள 

உறுபபு்கத்ளத வதரநசதடுதது ்படிநிதை -1 
லிருநது சதா்டங்கவும்.

2. ச்பாருததோன வத்டல் 

்கண்டுபிடிக்கப்பட்்டால், ச்பாருநதிய 

உறுபபின ட்ச்டண்தைத திருபபி 

அ பபும்.

3. ச்பாருததம் இல்தைசயனில், -1 எனை 

ேதிபத்பத திருபபி அ பபும் அல்ைது வத்டல் 

நிதைவவற்ைப்ப்டவில்தை எனை த்கவதை 

அறிவிக்கவும்.

இ   இ  

 இருேதவத்டலில் ்பயன்படும் அணி 

வரிதெயாக்கம் செயயப்பட்்ட அணியா்கயிருக்க 

வவண்டும். இருேத வத்டதைப ்பயன்படுததி ேதிபபு 
60-ன இருபபி்டதததத வதடுவதா்க 

எடுததுகச்காள்வவாம்.

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

 முதலில் ாம் அணியின தேய உறுபத்ப 
mid = low + (high - low) / 2 எனை வாயப்பாட்த்டப 

்பயன்படுததித ரோனிக்க வவண்டும்.

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

ேதிபபு எடுததுகச்காள்்ளவும்). அதனால் அணியின 

தேயம் 4 கும்.

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

 இபச்பா து ாம் 4-ம் ட்ச்டண் 

இருபபி்டததில் வெ க்கப்பட்்ட ேதிபவ்பாடு 

வத்டப்படும் ேதிபத்ப (அதாவது, 60) பபிடு 

செயவவாம். 4-ம் ட்ச்டண் இருபபி்டததில் உள்்ள 

ேதிப்பான 50 என்பது, இது வத்டப்படும் ேதிபபு 

கித்டயாது. வத்டப்படும் ேதிப்பானது 50-வி்ட 

அதி்கோ்க இருப்பதால்

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

 low ேதிபத்ப m + 1 என ோற்றி புதிய mid 
ேதிபத்ப ேறு்படியும் ்கண்டுபிடிக்க வவண்டும்.

low to mid + 1

mid = low + (high - low) / 2

 இபச்பா து ேது  mid ேதிபபு  7 கும். 

ாம் இருபபி்டம் 7-ல் வெ க்கப்பட்்ட ேதிபத்ப 

இைககு ேதிபவ்பாடு (அதாவது 60) பபிடுவவாம்.

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

 இருபபி்டம் 7ல் வெ க்கப்பட்்ட ேதிபபு 

வத்டப்படும் ேதிபபு கித்டயாது. ோைா்க, ாம் 

வதடுவதத வி்ட அதி்கோன ேதிப்பா்க இருககிைது. 

எனவவ, வத்டப்படும் ேதிபபு இநத இருபபி்டததத 

வி்ட குதைவான ்பகுதியில் இருக்க வவண்டும்.

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

 எனவவ, ாம் mid ேதிபத்பத திரும்்பவும் 

்கைககீடு செயய வவண்டும்.

high = mid -1
mid = low + (high - low)/2
 தற்ச்பா து midேதிபபு  5 கும்.
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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 இருபபி்டம் 5-ல் உள்்ள வெ க்கப்பட்்ட 

ேதிபத்ப இைககு ேதிபவ்பாடு ப டு செயவவாம். 

இது ரு ெரியான ச்பாருததோகும்.

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

 இைககு ேதிபபு 60, இருபபி்டம் 5-ல் 

வெ க்கப்பட்டுள்்ளது எனை ாம் முடிவு 

செயகிவைாம். எடுததுக்காட்்டா்க, இைககு ேதிபபு 
95 எனில், இநத செயல்முதை -1 எனை ேதிபத்பத 

திருபபி அ பபும்.

ண  ண4.5

4.5.1  ண  ண  
(Bubble Sort Algorithm)

 கு  வரிதெயாக்கம் ரு எளிதேயான 

வரிதெயாக்க ச றிமுதை கும். வரிதெப 

்படுததப்பட்்ட ்பட்டியலின ்படிநிதை்கத்ள ண்டும் 

ண்டும் செயது, வசவாரு வ ாடி அருகிலுள்்ள 

உருப்படி்கத்ள ப டு செயது, வரிதெயாக்கம் 

செயயப்ப்டாத வரிதெ எனில் அவற்தை இ்டோற்ைம் 

செயயும். இ்டோற்ைம் வததவப்படும் வதை அதவ 

ண்டும் ண்டும் ்பட்டியலி்டப்படும். இது ்பட்டியல் 

வரிதெயாக்கம்  செயயப்பட்டுள்்ளது என்பததக 

குறிககும். இநத ப ட்டு வரிதெயாக்கம்  

ச றிமுதையில் ்பட்டியலின வேல் ்பகுதியில் 

கு தயப வ்பால் றிய உறுபபு்கத்ள அதேககும் 

முதையினால் இதற்கு இநத ச்பயரி்டப்பட்்டது. 

இநத ச றிமுதை எளிதேயானதா்க இருநத 

வ்பாதிலும், இது ்கவும் சேதுவானது ேற்றும் 

செருகும் வரிதெயாக்கதவதாடு (insertion sort) 

ப டு செயயும் வ்பாது இது ொததியேற்ைதாகும்.

 n உறுபபு்கத்ள ச்காண்்ட அணிதய 

்கருதிகச்காள்்ளவும் இ்டோற்ை செயல்முதை  (swap 
function) ேதிபபு்கத்ள இ்டோற்ைம் செயயும்

 ண

1. முதல் உறுபபு்டன ( ட்ச்டண் = 0), அணியின 

தற்வ்பாததய உறுபவ்பாடு அடுதத உறுபத்ப 

ப டு செயயவும்.

2. தற்வ்பாததய உறுபபு அடுதத உறுபத்ப வி்ட 

அதி்கம் எனில், அவற்தை இ்டோற்ைம் 

செயயவும்.

3. தற்வ்பாததய உறுபபு அடுதத உறுபத்ப வி்ட 

றியது எனில், அடுதத உறுபபிற்கு 

செல்ைவும் ண்டும் ்படிநிதை -1லிருநது 

சதா்டங்கவும்.

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

டிய அணிதய எடுததுக ச்காள்வவாம்.

 கீவ  கு  வரிதெயாக்கம் 

ச்காடுக்கப்பட்்ட அணிதய எவவாறு வரிதெயாக்கம் 

செயகிைது என்பதற்்கான வி்ளக்கப்ப்டம் கீவ  

ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது.
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15 11 16 12 14 13

16 12 14 1315 11

11 15 14 1316 12

11 15 12 14 16 13

11 15 12 14 13 16

11 15 1316 1412

15>11
இ்டோற்ைம் செய்க

15>16
இ்டோற்ைம் செய்க

16>12
இ்டோற்ைம் செய்க

16>14
இ்டோற்ைம் செய்க

16>13
இ்டோற்ைம் செய்க

 எனவவ, வேவை குறிபபி்டப்பட்டுள்்ளதத 

முதல் ற்  ்ப்டோகும். இவதவ்பால், எல்ைா 

ற்  செயயப்படும். இறுதி ற் ககு பிைகு 

வரிதெயாக்கம் செயயப்பட்்ட அணிதய ச்காடுககும். 

அநத அணி இவவாறு இருககும்.

 அததபவ்பாைவவ, இைண்்டாவது 

ற் ககுபபிைகு 5 எனை ேதிபபு இைண்்டாவது 

இறுதி ட்ச்டண்ணில் இருததி தவக்கப்படும். 

இப்படியா்க பிை ேதிபபு்க ககும் செயயப்படும்.

11 12 13 14 15 16

4.5.2  ப்பு ண  
(Selection Sort)

 ்பட்டியலில் வசவாரு முதையும் த யும் 

வ்பாது வை ரு இ்டோற்ைம் ேட்டுவே இருப்பதால், 

இது கு  வரிதெயாக்கததத வி்ட 

வேம்்பட்்டதாகும். வதரநசதடுபபு வரிதெயாக்க  

ோனது ்கருததுருவின ்படி ்கவும் எளிதேயான 

வரிதெயாக்க ச றிமுதையாகும். இநத ச றிமுதை, 

முதலில் ்கச் றிய உறுபத்ப அணியில் 

்கண்டுபபிடிதது அததன முதல் இருபபி்டததிலுள்்ள 

உறுபபில் இ்டோற்ைம் செயயும். இததபவ்பானவை 

அணியிலுள்்ள அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் 

வரிதெப்படுததப்படும் வதை இ்டோற்ைோனது 

த்டச்பறும்.

 அடுதத ்கச் றிய உறுபத்பத 

வதரநசதடுதது, அததன ெரியான இ்டததில் 

இ்டோற்ைம் செயவதத ண்டும் ண்டும் இநத 

ச றிமுதை செயவதால் இததன வதரநசதடுபபு 

வரிதெயாக்கம் என அத க்கப்படுகிைது.

 ண
1. முதல் உறுபபில் சதா்டஙகி அணியில் உள்்ள 

்கச் றிய உறுபத்பத வதடி, முதல் 

இ்டததில் உள்்ள உறுபவ்பாடு இ்டோற்ைம் 

செயய வவண்டும். (அணியின ட்டு எண் 

0-ல்)
2. பிைகு இைண்்டாவது இ்டததிற்கு செனறு, 

துதை அணியில் உள்்ள ்கச் றிய 

உறுபத்ப ட்ச்டண் 1-லிருநது இறுதி 

ட்ச்டண் வதை வத்ட வவண்டும்.

3. ச்காடுக்கப்பட்்ட அணியில் இைண்்டாவது 

இ்டததில் ்படிநிதை 2-ல் ்கண்்டறிநத 

உறுபத்ப இ்டோற்ைம் செய்க இ்டோற்ைம் 

அல்ைது இது துதை அணியின முதல் 

இ்டததில் இருககும்.
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42 43 ப்பு  

 முதல் ற்றில், ்கச் றிய எண் 11 கும். 

எனவவ, அது முதல் இ்டததில் இருததி 

தவக்கப்படுகிைது.

 முதல் உறுபத்பத தவிரதது, தமுள்்ள 

உறுபபு்களில் இருநது அடுதத ்கச் றிய 

உறுபத்பத வத்ட வவண்டும். 13 தான அடுதத 

்கச் றிய எண் தைால் அதத இைண்்டாம் 

இ்டததில் இருததி தவக்கப்படுகிைது. பிைகு 11 
ேற்றும் 13-தயத தவிரதது (ஏசனனில் அதவ 

ெரியான இ்டததில் உள்்ளன) தமுள்்ள 

உறுபபு்களிலிருநது அடுதத ்கச் றிய எண்தைத 

மூனைாம் இ்டததில் இருததி தவக்கப்படுகிைது. 

இவவாறு அணியானது வரிதெப்படுததப்படும் வதை 

ண்டும் ண்டும் இச்செயல் த்டச்பறும்.

4.5.3  ண  (Insection 
sort)

 எளிதேயான வரிதெயாக்க ச றி 

முதையான இது ச றிமுதையின முடிவில் 

இறுதியா்க வரிதெயாக்கம் செயயப்பட்்ட 

அணியிதன அதேககும். இது அணியின 

கீழ்பகுதியில் வரிதெயாக்கம் செயயப்பட்்ட 

துதைப ்பட்டியதை எபச்பா தும் 

அதேததுச்காள் ம்.

 ண
்படி நிதை 1 − முதல் உறுப்பா்க இருநதால், அது 

ஏற்்கனவவ வரிதெயாக்கம் செயயப்பட்்டது.

்படி நிதை  2 − அடுதத உறுபபிதனத வதரவு செயய 

வவண்டும்.

்படிநிதை 3 − வரிதெப்படுததப்பட்்ட 

துதைப்பட்டியலுள்்ள உறுபபு்கவ்ளாடு 

ப டு செயய வவண்டும்.

்படிநிதை 4 − வரிதெப்படுததப்பட்்ட 

துதைப்பட்டியலிலுள்்ள அதனதது 

உறுபபு்க ம் வரிதெப்படுததப்ப்ட வவண்டிய 

ேதிபத்ப வி்ட ச்பரிய ேதிப்பா்க இருநதால் 

அததன இ்டோற்ைம் செயய வவண்டும்.

்படி நிதை  5 − ேதிபத்பச் செருகுதல் வவண்டும்.

்படி நிதை  6 -  ்பட்டியல் வரிதெ்படுததப்படும் வதை 

இச்செயதை ண்டும் ண்டும் செயய 

வவண்டும். 

4. அணி வரிதெயாக்கம் செயயப்படும் வதை, இதத ண்டும் ண்டும் செயதல் வவண்டும்.

{13, 16, 11, 18, 14, 15} ேதிபபு்கத்ளக ச்காண்்ட ரு அணிதய எடுததுகச்காள்வவாம்.

 வதரநசதடுபபு வரிதெயாக்கம் ச்காடுக்கப்பட்்ட அணிதய எவவாறு வரிதெயாக்கம் செயகிைது 

என்பதற்்கான வி்ளக்கப்ப்டம் கீவ  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது. 

சதா்டக்க 
அணி

13

11

16

18

14

15

முதல்
 ்படிநிதைககு 

பிைகு

நதாம் 
்படிநிதைககு 

பிைகு

இைண்்டாம் 
்படிநிதைககு 

பிைகு

14

13

11

18

15

16

மூனைாம் 
்படிநிதைககு 

பிைகு

13

18

16

15

14

11

ான்காம் 
்படிநிதைககு 

பிைகு

13

15

14

11

18

16

13

16

18

14

15

11

13

15

18

14

11

16
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42 43 ண  

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

 வேவை ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள ்பட்டியலின 

ேதிபபு்கத்ளச் செருகும் வரிதெயாக்கம் ச றிமுதை 

மூைம் வரிதெயாக்கம் செயயப்பட்்டது.

07 10 16 21 34 44 45 67 83

இ  4.6.

 இயஙகு நிைைாக்கம் என்பது ரு 

க்கலுககு ரவு்கான வரிதெயான முடிவு்களின 

மூைம் செயல்்படுததப்படும் ச றிமுதை வடிவ 

முதையாகும்.

 இயஙகு நிைைாக்க அ குமுதை 

ச்காடுக்கப்பட்்ட க்கதை றிய க்கல்்க்ளா்கப 

பிரிப்பதில் பிரிதது த்கப்பற்றுதல் முதை க்கதை 

று  று க்கைா்க பிரிதது செயல்்படுததுவதாகும்.

 இயஙகு நிைைாக்கததத எஙகு க்கல்்கள் 

உள்்ளவதா அஙகு ்பயன்படுததைாம். க்கல்்கத்ள 

வை ோதிரியான துதை க்கல்்க்ளா்க 

பிரிப்பதனால், அதன மூைம் கித்டககும் ரதவ 

ண்டும் ்பயன்படுததைாம். ச்பரும்்பாலும், இநத 

ச றிமுதை்கள் உ்கநத ரவா்கப 

்பயன்படுததப்படுகிைது. த்கயில் உள்்ள துதை 

க்கல் ரப்பதற்கு முன இநத செயல்முதையானது 

ஏற்்கனவவ ரவு ்காைப்பட்்ட துதை க்கல்்களின 

முடிவு்கத்ள ைாய முயற் ககும். ்கச் ைநத 

ரதவ அத்டவதற்கு துதை க்கல்்களின 

ரவு்கத்ள னறிதைததல் வவண்டும்.

இ   ண

 க்கல்்கத்ள றிய னவைாடு னறிதைநத 

துதை க்கல்்க்ளா்கப பிரிக்க வவண்டும்.

 றிய துதை க்கல்்களின உ்கநத ரதவப 

்பயன்படுததி, க்கலின உ்கநத ரதவ 

அத்டய வவண்டும்.

 இயஙகு நிைைாக்கம் நிதனவிருதததை 
(Memoization) ்பயன்படுததுகிைது.

 நிதனவிருததல் என்பது ரு உ்கநத 
யுகதி கும். வை ோதிரியான உள் டு 

ண்டும் ச்காடுக்கப்படும் வ்பாது, ்க உயரநத 
செயற் று அத பபு்களின முடிவு்கத்ள 
வெ தது தற்்காலி்க வெ பபு முடிவு்கத்ள 
திருபபி அ பபி, ்கணினி நிைல்்கத்ள 
வவ்கப்படுததுவதற்கு முதனதேயா்கப 
்பயன்படுகிைது.

ப்பு

14.6.1 ண  ண  (Fibonacci 
Series) –  

 த்பவ்பானா  வரிதெயானது முநததய 

இைண்டு எண்்கத்ள ட்டி அடுததடுதத எண்்கத்ள 

உருவாககும். த்பவ்பானா  வரிதெ Fib0  ேற்றும் 

Fib1 கிய இைண்டு எண்்க ்டன சதா்டஙகும். 
Fib0  ேற்றும் Fib1 சதா்டக்க ேதிபபு 0,1 
எடுததுகச்காள்வவாம்.
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44 45 ப்பு  

 ண ண  ண  ண  ண

Fibn = Fibn-1 + Fibn-2

n-ன ேதிபபு 8 ்க உள்்ளவ்பாது த்பவனசனா  வரிதெ இவவாறு வதானறும்.

Fib8 = 0 1 1 2 3 5 8 13

4.6.3  ண   ண  (Fibonacci) - இ   ண  இ  
 ண

 முதலில் ாம், த்பவ்பானா  வரிதெககு ற்  ச றிமுதைதய வதையறுக்க முயற்  செயயைாம்.

f0=0, f1 =1 என சதா்டக்க ேதிபபிருததல் வவண்டும்

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

்படிநிதை-2:  fib ← f0 + f1 என ேதிபபிருததல் வவண்டும்

்படிநிதை-3: ேதிபபிருததல் f0← f1, f1← fib

்படிநிதை-4: த்பவ்பானா யின அடுதத ேதிபத்ப  fib ்காண்பிக்கவும்

்படிநிதை-5:  குறிபபிட்்ட வரிதெ உருவாகும் ்படிநிதை-2 வதை திரும்்பச் செயதல்

உள் டு n = 10

10 இைக்க வதை த்பவ்பானா  ச றிமுதை கீவ  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது:

ண  ண   : 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55

 ச றிமுதை என்பது குறிபபிட்்ட செயதை முடிப்பதற்்கான வதையறுக்கப்பட்்ட ்கட்்டத்ள்களின 
சதாகுதியாகும். 

 ச றிமுதையா்ளர என்பவர ச றிமுதை எ துவதில் திைதேயானவர எல்தையுற்ைது (finiteness) – 
ச றிமுதை வதையறுக்கப்பட்்ட ்படிநிதை்களின எண்ணிகத்கககுப பிைகு நிறுததப்பட்்ட வவண்டும் 
என்பதத வதையறுககிைது.

 நிைல் என்பது நிைைாக்க சோ யில் ச றிமுதைதய சவளிப்படுததுதல் கும். 

 ச றிமுதை யவு (algorithm analysis) என்பது ச றிமுதையின வ ை ேதிப டு ேற்றும் இ்ட 
க்கல்்கத்ள ோறு்பட்்ட உள் ட்டு அ்ளவு்க ககு வதையறுப்பதாகும்.

 இ்டச் க்கல் என்பது ச றிமுதைககுத வததவப்படும் இ்டததின அ்ள டு கும்.

 வேல் எல்தை என்பது ச றிமுதையின ்கவும் வோெோன ரவு கும்.

 கீழஎல்தை (lower bound)  என்பது ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள க்கலுக்கான வ்காட்்பாட்்ட்ளவில் ்கச் 
ைநத ரவு கும். 

 ச றிமுதை எடுததுகச்காள் ம் ்படிநிதை்களின எண்ணிகத்கயின மூைம் ச றிமுதையின 
வ ைச் க்கல் அ்ளவி்டப்படுகிைது.

ண  
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ப்

 ண ண  : (1 ப் )

1.  எநத சொல் ச்பர ய ்கணிதவேதத அபு ா ்பர மு்கேது இபின முொ அல் ச்க வாரிஸ்  ச்பயரில் 

இருநது வநதது?

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

2.  பினவரும் வரிதெயாக்க ச றிமுதையில், எநத ச றிமுதைககு குதைநத எண்ணிகத்கயிைான 

இ்டோற்ைம் வததவப்படும்?

(அ) கு  ( ) விதைவு (இ) னறிதைநத ( ) வதரநசதடுபபு

3.  ச றிமுதையின செயல்திைதன அ்ளவி்ட இைண்டு முககிய அ்ள டு்கள் எதவ?

(அ) செயலி ேற்றும் நிதனவ்கம் ( ) க்கல் ேற்றும் ச்காள்்ள்ளவு

(இ) வ ைம் ேற்றும் இ்டம் ( ) தைவு ேற்றும் இ்டம்

 ச றிமுதையின செயல்திைன என்பது ச றிமுதையின ரு ்பண்்பாகும். ச றிமுதை ்பயன்படுததும் 
்கைககீட்டு வ்ளங்களின எண்ணிகத்கவயாடு சதா்டரபுத்டயது.

 ச றிமுதையுகதி என்பது ச றிமுதைதய வடிவதேககும் முதையாகும். 

 நிதனவி்ட வ ைம் அல்ைது வ ைம் நிதனவி்ட ்பரிோற்ைம் என்பது க்கதைத ரககும் அல்ைது 
குதைநத வ ைததில் அதி்க வெ பபு இ்டததத அல்ைது நிதனவி்டததத ்கைககீடு செயயும் முதை 

கும். 

• Asymptotic குறியீடு்க்ளானது வ ைம் ேற்றும் இ்டச் க்கலுக்கான அரததமுள்்ள ற்று்கத்ளப 
்பயன்படுததும் சோ யாகும்.

 வரிதெமுதை வத்டல் அல்ைது சதா்டர வத்டல் என்பது ்பட்டியலில் ரு குறிபபிட்்ட ேதிபத்ப 
்கண்டுபிடிதது, வரிதெயிலுள்்ள வசவாரு உைபத்பயும் வொதிதது, வவண்டிய உறுபத்பக 
்கண்டுபபிடிககும் வதை வதடும் முதையாகும்.

 இருே வத்டல் ச றிமுதையானது பிரிதது த்கப்பற்றுதல் வத்டதைப வ்பாை இைககு ேதிபபின 
இருபபி்டதததக ்கண்டுபிடிககிைது.

 கு  வரிதெயாக்கோனது எளிய வரிதெயாக்க ச றிமுதையாகும். வரிதெப்படுததப்ப்டாத 
வரிதெயா்க இருததல் ண்டும் ண்டும் அடுததடுதத உறுபபு்கத்ள இ்டோற்ைம் செயயும். 

 வதரநசதடுபபு வரிதெயாக்கம் கு  வரிதெயாக்கதததவி்ட வேம்்பட்்டதாகும். ்பட்டியலில் வசவாரு 
முதை த யும் வ்பாதும் வை ரு இ்டோற்ைம் த்டச்பறும்.

 னறிதைததல் வரிதெயாக்கம் முதலில் அணியிலுள்்ள ேதிபபு்கத்ள ெரி்பாதியா்க பிரிதது 
அதனதததயும் வரிதெயாக்கப்பட்்ட அணியா்க னறிதைககிைது.

 இயஙகு நிைைாக்கோனது க்கதைத ரதது றிய துதை க்கல்்க்ளா்க பிரிதது அதனபிைகு 
ண்டும் அதத ்பயன்ப்டததுவதற்கு ்பயன்படுகிைது.

ண  
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46 47 ப்பு  

4.  வரிதெமுதை வத்டல் ச றிமுதையின க்கல்தனதே எது?

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

5.  பினவரும் வரிதெயாக்க ச றிமுதையில் எது ்கவும் குதைவான வோெோன க்கல் தனதேதய 

உத்டயது?

(அ) கு  ( ) விதைவு (இ) னறிதைநத ( ) வதரநசதடுபபு

6.  பினவருவனவற்றுள் எது நிதையான வரிதெயாக்க ச றிமுதை அல்ை?

(அ) செருகுதல் ( ) வதரநசதடுபபு (இ) கு  ( ) னறிதைநத

7.  கு  வரிதெயாக்கததின ்கச் ைநத நிதையில் அதன வ ை க்கல்தனதே

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

8.  Θ எனை குறியீடு asymptotic ேதிப ட்டில் எததக குறிககிைது? 

(அ) அடிபத்பத்ட நிதை ( ) தோன நிதை (இ) வோெோன நிதை  ( ) NULL நிதை

9.  ரு க்கல் துதைச் க்கல்்க்ளா்க பிரிதது அததன ்பை முதை ்பயன்படுததினால், அநத க்கல் எநத 

்பண்த்ப ச்பறும்?

(அ) னவைாடு னறிதைநத துதைச் க்கல் ( ) உ்கநத துதை ்கட்்டதேபபு

(இ) நிதனவிருததல் ( ) ச்பாைாதே

10.  இயஙகு நிைைாக்கததில், ஏற்்கனவவ ்கைககீடு செயத ேதிபபு்கத்ள வெ ககு யுகதிதய இவவாறு 

அத க்கைாம்.

(அ) ேதிபத்ப வெ ககும் ்பண்பு ( ) ேதிபத்ப வெ்கரிககும் ்பண்பு 

(இ) நிதனவிருததல் ( ) ்ப்ட ்டல்

ண   ண  (2 ப் )

1. ச றிமுதை எனைால் எனன?

2. வ்பாலிக குறிமுதை வதையதை.

3. ச றிமுதையா்ளர என்பவர யார?

4. வரிதெயாக்கம் எனைால் எனன?

5. வத்டல் எனைால் எனன  அதன வத்க்கத்ள எ து்க.

Book 2.indb   46 29-03-2019   17:56:01

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



46 47 ண  

இ

ண   ண  (3 ப் )

1. ச றிமுதையின ்பண்பியல்பு்கத்ளப ்பட்டியலிடு்க.

2. க்கல்தனதே ேற்றும் வத்க்கத்ளப ்பற்றி விவாதிக்க.

3. இ்டம் ேற்றும் இ்ட க்கல்்களின து தாக்கததத ஏற்்படுததும் ்காைணி்கள் யாதவ?

4. Asymptotic குறியீடு குறிபபு வதை்க.

5. இயஙகு நிைைாக்கதததப ்பற்றி  நீவிர அறிவின யாதவ?

 

ண   ண  (5 ப் )

1. ச றிமுதையின ்பண்பியல்பு்கத்ள விவரி.

2. வரிதெமுதை வத்டல் ச றிமுதைதய விவாதிக்கவும்.

3. இருேத வத்டல் எனைால் எனன  எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க.

4. கு  வரிதெயாக்க ச றிமுதைதய எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க.

5. இயஙகு நிைைாக்கததின ்கருததுருதவ ச்பாருததோன எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளக்கவும்.

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 வகுபபு ோைவர்களின தைநிதைதய ்காைாண்டுத வதரவின ேதிபச்பண்்களின 
அடிப்பத்டயில் அதனதது நி்பநததன்கத்ளயும் நிதைவவற்றும் வத்கயில் ச றிமுதைதய 

உருவாக்கவும்.
2. உனது வகுபபின ோைவர்களின உயைததத ோைவனின உயைம் ேற்றும் ோைவியின உயைம் 
எனறு பிரிக்கப்பட்்ட பின அவற்தை ஏறுவரிதெயில் வரிதெயாக்கம் செயயப்பட்்ட வை ்பட்டியைா்க 

னறிதைக்கவும்.

ை  
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 ரியர்கள் ேற்றும் ோைவர்கள் ேனதில் 

ஏற்்பட்டுள்்ள வினா இதுவவ.

 ரு புதியவர ்ட த்பததான நிைதை ்க 

எளிதா்க ்படிததுப புரிநது ச்காள் ம் வத்கயில் 

இநதபுதத்கம் வடிவதேக்கப்பட்டுள்்ளது.

• குள் இனக நிறுவனததின Search quality  
துதையின இயககுனைாகிய “ ட்்டர ாரவிக” 
என்பவர த்பததாதனப ்பற்றி பினவருோறு 

ொனைளிககிைார. “ குள் அதேபபின ைம்்பம் 

முதவை அதன உருவாக்கம் ேற்றும் வ்ளரச் யில் 

த்பததான ச்பரும் ்பஙகு வகிககிைது. இனறு ்பை 

குள் ச்பாறியா்ளர்கள் த்பததாதனப 

்பயன்படுததுகிைார்கள். வேலும், த்பததான 

சோ யில், தகுதி வாயநத ்பை ச்பாறியா்ளர்கத்ள 

எதிரப்பாரககிவைாம்”. 
• Youtube நிறுவனததின சேனச்பாருள் 

வடிவதேப்பா்ளர, “குயாங வ்டா” த்பததாதனப 

்பற்றி பினவருோறு ொனைளிககிைார. “எங்க்ளது 

வதைதத்ளததில் த்பததான ்க வவ்கோ்கச் 

செயல்்படுகிைது. ்கக குதைவான வ ைததில், 

குதைநத நிைைர்க்ளால் அதி்க ைப்பம்ெங்கள் 

தருவதற்கு த்பததான அ ேதிககிைது”.
 ெ ்ப வரு்டங்களில் த ய ேற்றும் 

பிை்பைோன வ்ளரச் தயப த்பததான அத்டநதுள்்ளது. 

இனறு, வசவாரு நிைைருககும் த்பததாதனப ்பற்றி 

சதரிநது ச்காள் தல் ்கவும் னதே அளிககிைது. 

ஏசனனில், அதனதது சேனச்பாருள் ரவு்களிலும் 

த்பததான ்க முககிய ்பஙகு வகிககிைது. பிை 

சோ ்கத்ள பபிடுத்கயில் த்பததான அதனவரின 

்கவனதததயும் ரக்கக டிய வத்கயில் 

வ்ளரச் யத்டநதுள்்ளது.
 நி யாரககில் உள்்ள Institute of Electrical 
& Electronics Engineers எனை நிறுவனததால் 

சவளியி்டப்படுகிைது. IEEE Spectrum எனை இதழ 

த்பததாதன 2018ல் சதா்டரநது இைண்்டாவது 

முதையா்க ்க உயரநத சோ யா்க 

தைவரிதெப்படுததியுள்்ளது.

 வேவை ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள புள்ளி விவைப்படி 

த்பததான 100 ெத ததததயும், C++ 99.7 

ெத ததததயும் ச்பற்றுள்்ளது.
 Google. Instagram, Pinterest, Yahoo, 
Disney, IBM, Nokia  ேற்றும் ்பை நிறுவனததின 

சதா ல் ட்்பவியைா்ளர்க்ளால் த்பததான 

பிை்பைோ்க ்பயன்படுததப்படுகிைது.
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

பினவரும் ்காைைங்க்ளால் த்பததான ்பை 

வணி்கங்களில் ்பயன்படுததப்ப்ட 

அறிவுறுததப்படுகிைது.

• எளிய சதா்டரியல்்கத்ளயும் வா பபுததனதேயும் 

ச்காண்டுள்்ளது.
• ச்பாருள்வ ாககு நிைைாக்கதது்டன (OOPS) 

டிய உயரநிதை குறியீட்டு சோ தயக 

ச்காண்டுள்்ளது.
• ே்கததான செயற் று்கள், சதாகுதி்கள், 

நூை்கக று்கள், ்கட்்டதேபபு்கள் ேற்றும் 

்கருவி்கள் கியவற்றுககு ்க 

பிை்பைோனதாகும்.

• உள்ளிதைநத செயற் று்கள் அறிவியல் 

்கைககீடு்கத்ள தரிககிைது.

 அதனதது துதை்களிலும்  ்கணினியின 

வருத்கயால் ாம் வவதை செயயும் முதையில் 

குறிபபி்டததக்க ோற்ைங்கள் ஏற்்பட்டுள்்ளது. 

வசவாரு நிறுவனததிலும் ்கணினிேயோக்கல் 

என்பது உற்்பததிதய ச்பருககியுள்்ளது ேற்றும் 

முடிசவடுககும் திைதன துரிதப்படுததியுள்்ளது. 

்கணிபச்பாறியா்ளர்கள், ேருததுவர்கள், ்பட்த்டய 

்கைக்கா்ளர்கள் ேற்றும் ட்டு நிரவாகி்கள் வ்பானை 

்பை தனி ்பர்களின வாழகத்க முதையிலும் 

்கடுதேயான ோற்ைததத ஏற்்படுததியுள்்ளது. இநத 

ோற்ைங்கத்ள ஏற்றுக ச்காண்டு ளிேயோன 

எதிர்காைததத வ ாககிப ்பயணிபவ்பாம்.

 ப்பு  ண   ப்
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இநதப ்பா்டப்பகுதிதயக ்கற்ைபின ோைவர்கள் அறிநதுக ச்காள்வது:

 வதை்கதை ்பயனா்ளர இத்டமு்கம் (GUI) ேற்றும் ருஙகிதைநத உருவாக்க லில் த்பததான 

நிைல்்கத்ள உருவாககுதல். 

 ்டாடும் ேற்றும் ஸ்கிரிபட் முதைதேயில் நிைல் உருவாககுதல்.

 ோறி்கத்ள உருவாககுதல் ேற்றும் அவற்றிககு ேதிபபிருததல்.

 த்பததானில் உள்்ள ்பல்வவறு தைவு வத்க்களின ்கருதது்கள் ேற்றும் அவற்றின ்பயன்பாடு்கத்ள ்பற்றி 

அறிநது ச்காள் தல்.

 ்பல்வவறு வத்கயான செயற்குறி்களின ்பயன்பாடு்கத்ள புரிநதுக ச்காள் தல் (்கணித, ப ட்டு 

ேற்றும் தருக்க)

 த்பததான வ்காதவ்கள் ேற்றும் ற்று்கத்ள உருவாககுதல்.

5.1

 த்பததான என்பது ச்பாது ்பயன்பாடு 

நிைைாக்க சோ  கும். இதத ச தரைாநதின 

்கணிதவியல் ேற்றும் ்கணினி அறிவியல் வத ய 

ைாயச்  நிறுவனம் எனறு அத க்கப்படும் CWI 
(Centrum Wiskunde & Informatica)-தய வெரநத 

த்கவ்டா வான வைா ம் என்பவைால் உருவாக்கப்பட்்டது. 

இம்சோ  1991 ம் ண்டு சவளியி்டப்பட்்டது. 

த்பததான அதன ச்பயதை, எ ்பது்களில் பிை்பைோன 

பிபி  த்கச் தவ சதா்டைான வோனடி த்பததான ஸ் 

பத்ளயிங ெரக்கஸ்  இருநது ச்பற்ைது. த்பததான 

்கட்்டதேக்கப்பட்்ட நிைைாக்க சோ  ேற்றும்  ச்பாருள் 

நிைைாக்க சோ தய தரிககிைது.

ண  ப்5.2 

 9 இது ரு ச்பாது ்பயன்பாட்டு சோ யாகும். இதத அறிவியல் ேற்றும் அறிவியல் அல்ைாத 

நிைைாக்கததிற்கு ்பயன்படுததைாம்.

II
 5

ண    
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 9 இது இயக்க முதைதய ொைாத நிைைாக்க சோ யாகும்.

 9 த்பததான நிைல் எளிதா்க புரிநது ச்காள்்ள இயலும்.

 த்பததான 3.x ்பதிபபில் IDLE (Integrated Development Learning Environment) நிைல் 

குறிமுதைதய உருவாக்கவும், இயக்கவும் ்பயன்படுகிைது. இதத www.python.org எனை இதைய 

மு்கவரியில் இருநது ்பதிவிைக்கம் செயது ச்காள்்ளைாம்.

ண  5.3

 த்பததான நிைதை, ்டாடும் முதைதே அல்ைது ஸ்கிரிபட் முதைதே்களில் எ தைாம். ்டாடும் 

முதைதே த்பததான தூண்டுகுறியில் (>>>) நிைதை எ த உதவும். ஸ்கிரிபட் முதைதேயில் நிைல் குறிமுதை  

தனி வ்காப்பா்க, .py எனை நீட்டிபபு்டன வெ க்கப்பட்டு இயக்கப்படும். ஸ்கிரிபட் முதைதே த்பததான மூை 

நிைதை உருவாக்கவும், ்பதிப்பாயவு செயயவும் ்பயன்படுகிைது.

5.3.1   ண ண  
 ்டாடும் முதைதேயில் த்பததான குறிமுதைதய வ ைடியா்க தூண்டுகுறியில் உள் ்டப்பட்்டவு்டன, 

சோ பச்பயரபபி ரவு்கத்ள உ்டனடியா்க ்காட்டும். ்டாடும் முதைதே ரு எளிய முதை ண  

வ்பால் ்பயன்படுததைாம்.

5.3.1.1  ண  IDLEண  
 பினவரும் ்கட்்டத்ளதய ச்காண்டு விண்வ்டாஸ் இயக்க அதேபபில் த்பததான  IDLEதய துவக்கைாம். 

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

(அல்ைது)

 மு்கபபு திதையில்   எனை குறும்்ப்டம் இருபபின அதத கிளிக செயது சதா்டங்கைாம். 

இபவ்பாது, ்ப்டம் 5.1 வ்பானறு த்பததான IDLE திதை வதானறும். 

்பட்டிப்பட்த்ட ததைபபுப்பட்த்ட

த்பததான தூண்டுகுறி (>>>)

்ப்டம் 5.1 – த்பததான IDLE ொ்ளைம்
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 >>> எனை தூண்டுகுறி த்பததான சோ பச்பயரபபி ்கட்்டத்ளப ச்பற்றுக ச்காள்்ள தயார நிதையில் 

இருப்பதத குறிககிைது. அதாவது IDLE திதையில் வதானறும் தூண்டுகுறி ்டாடும் முதைதேயில் 

இருப்பதத குறிககிைது. இபச்பா து ரு எளிய முதை ்கால்குவைட்்டரில், ்கைககீடு வ்காதவதய செயது 

்பாரக்கைாம்.

>>> 5 + 10

15

>>> 5 + 50 *10

505

>>> 5 ** 2

25 

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

>>>x=10

>>>y=20

>>>z=x + y

>>>print (“�e Sum”, z)

 2:

்ப்டம் 5.2 – த்பததான ்டாடும் ொ்ளைம்

5.3.2 ண  ண ண  
 அடிப்பத்டயா்க, ரு ஸ்கிரிபட் என்பது த்பததான ்கட்்டத்ள்கத்ள ச்காண்்ட ரு உதை வைதததக 

குறிககிைது. த்பததான ஸ்கிரிபட் குறிமுதைதய ேறு்பயனாக்கம் செயதுக ச்காள்்ளைாம். ரு முதை 

ஸ்கிரிபட் வ்காபத்ப எ திவிட்்டால் ்பை முதை இயககிக ச்காள்்ளைாம் ண்டும் அநத ஸ்கிரிபத்ட உருவாக்க 

வததவயில்தை. ஸ்கிரிபட் ்பதிப்பாயவு செயய டியதவ.
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5.3.2.1 ண  ப்  
1. த்பததான shell ொ்ளைததில்  File → New File அல்ைது Ctrl + N என்பதத அ ததவும்.

்ப்டம் 5.3 – புதிய வ்காபபு உருவாககுதல்

2. ்ப்டம் 5.3(அ) வில் ்காைப்படுவததபவ்பாை, ச்பயரி்டப்ப்டாத Untitled சவற்று ஸ்கிரிபட் Text editor 
வதானறும்.

்ப்டம் 5.3 (அ) ச்பயரி்டப்ப்டாத Untitled சவற்று ஸ்கிரிபட் editor

3.  பினவரும் ்கட்்டத்ள்கத்ள ஸ்கிரிபட் editorல் உள்ளி்டவும்.

a =100

b = 350

c = a+b

print ("The Sum=", c)

a = 100

b = 350

c = a+b

print ("The Sum=", c)

      ்ப்டம் 5.4 – த்பததான ோதிரி குறிமுதை
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5.3.2.2. ண  ப் ண  
(1) File → Save  ்கட்்டத்ளதய வதரநசதடுக்கவும் அல்ைது Ctrl + S  அ ததவும்.

்ப்டம்  5.5 – முதனமுதை ரு வ்காபத்ப வெ ததல்

(2) இபச்பா து, ்ப்டம் 5.6 ்காைப்படும் Save As  உதையா்டல் ச்பட்டி திதை வதானறும்.
வ்காபபு வெ ககும் இ்டம்

வ்காபபின ச்பயர (File Name) (demo1)

வ்காபபு வத்க (Python file (.py))

்ப்டம் 5.6 – Save As உதையா்டல் ச்பட்டி
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(3) Save As உதையா்டல் ச்பட்டியில், வ்காபபு வெ க்கப்ப்ட வவண்டிய இ்டததத வதரநசதடுக்க வவண்டும். 

பினனர வ்காபபின ச்பயதை File Name ச்பட்டியில் உள்ளி்ட வவண்டும். முனனியல்்பா்க த்பததான 

வ்காபபு்கள் .py எனை நீட்டிபபு்டன வெ க்கப்படுகிைது. எனவவ, த்பததான ஸ்கிரிபட் editor-ல் 

வ்காபபு்க ககு ்பயனர நீட்டிபத்ப குறிபபி்ட வவண்டிய அவ ய ல்தை.

(4) இறுதியா்க Save ச்பாததாதன வதரநசதடுதது, த்பததான ஸ்கிரிபட்த்ட வ்காபத்ப வெ க்கைாம்.

5.3.2.3 Executing ண  ப் ண  இ
(1) Run → Run Module அல்ைது F5 தய வதரநசதடுக்கவும்.

a=100

b=350

c=a+b

print ("The Sum=", c)

்ப்டம் 5.7 – த்பததான ஸ்கிரிபட் இயககுதல்

(2) குறிமுதையில் பித ்கள் இருபபின அதவ ்கபபு நிைததில் IDLE திதையில் ்காண்பிக்கப்பட்டு, 

த்பததான பித க்கான ்காைைததத வி்ளககும். பித ்கத்ள திருததுவதற்கு, ஸ்கிரிபட் editorககு 

செனறு, பித ்கத்ளத திருததி, வ்காபத்ப Ctrl + S அல்ைது File → Save ்கட்்டத்ளக ச்காண்டு 

வெ ததபின ண்டும் இயக்க வவண்டும்.

(3)  பித ்கள் இல்ைாத த்பததான குறிமுதைதய இயககியவு்டன அதன சவளியீடு த்பததான IDLE 
திதை 5.8 –ல் உள்்ளது வ்பானறு வதானறும்.

சவளியீடு

்ப்டம் 5.8 –த்பததான ஸ்கிரிபட் சவளியீடு திதை
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5.4     

 ரு நிைல் ்பயனர விரும்பிய ்பணிதய நிதைவவற்றுவதற்கு ்பயனரு்டன சதா்டரபு ச்காள்்ள வவண்டும். 

இதற்கு உள் டு  சவளியீடு செயற் று்கள் ்பயன்படுகிைது. input() செயற் று, ர நிைதை இயககும் 

ச்பா து தைவு்கத்ள உள் டு செயயவும், print() எனை சவளியீடு செயற் று நிைலின ரவு்கத்ள திதையில் 

்காண்பிக்க உதவுகிைது.

5.4.1 print() 

 த்பததானில், print() செயற் று நிைதை இயககும் ச்பா து தைவு்கத்ள சவளியி்ட ்பயன்படுகிைது. 

print() செயற் றின சதா்டரியல் கீவ  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது

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

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

 print() செயற் று ரவு்கத்ள திதையில் ்காண்பிககும் முன வ்காதவதய ேதிப டு செயயும். print() 
செயற் றி ள் ச்காடுக்கப்படும் மு  ற்றிதனயும் திதையில் ்காட்டும். ்காற்புள்ளி(,) ச்காண்டு print() 
செயற் றி ள் னறுககு வேற்்பட்்ட உருபபு்கத்ள பிரிக்கைாம்.

5.4.2  input()
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 த்பததானில், input() செயற் று நிைதை இயககும் ச்பா து தைவு்கத்ள உள் ்டா்க ச்பற்றுக 

ச்காள்்ளப ்பயன்படுகிைது. input() செயற் றின சதா்டரியல்,

Variable = input (“prompt string”)

 இநத  உள்்ள “prompt string” ்பயனர ச்காடுக்கப்ப்ட வவண்டிய உள் டு 

எதுசவன்பதத உைரததும் ற்று அல்ைது செயதிதய ச்காண்டிருககும். 

 input() ்கட்்டத்ள அதேபபில் உள்்ள “prompt string” திதையில் வதானறும், ்பயனர இதத 

்படிதது உள் டு ொதனததிலிருநது எதிர்பாரக்கப்படும் தைவு்கத்ள ச்காடுக்கைாம். input() செயற் று, 

விதெப்பைத்கயின மூைம் தட்்டச்  செயதவற்தை ோறியில் வெ தது தவககும். “prompt string” 
ச்காடுக்கப்ப்டவில்தைசயனில் திதையில் எநத த்கவலும் வதானைாது. இதனால் ்பயனர எவற்தை உள் டு 

செயய வவண்டும் என்பதத சதரிநது ச்காள்்ள முடியாது.

 1: “prompt string”   input() 

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

 2: “prompt string” இ  input( ) 

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

 வேவை உள்்ள எடுததுக்காட்டு 2ல், input( ) செயற் ற்றில் “prompt string” இ்டம்ச்பைவில்தை. 

எனவவ, எவற்தை உள் ்டா்க தை வவண்டும் என்பது ்பயனர புரிநது ச்காள்்ள இயைாது. நிைலுககு 

சதா்டரபில்ைாத தைவு்கத்ள உள்ளிட்்டால், தவைான ரதவ சவளியிடும். எனவவ ்பயனர நிைதை உரிய 

முதையில் இயக்க, “prompt string” input() செயற் றில் ்பயன்படுதத வவண்டும்.

 input( ) செயற் று அதனதது தைவு்கத்ளயும் ெைங்கள் அல்ைது குறியுருவா்க ஏற்றுக ச்காள் ம், 

எண்்க்ளா்க அல்ை. ்பயனர எண்்கத்ள ேதிபபு்க்ளா்க உள் டு செயயும் வ்பாது, அதவ சவளிப்பத்டயா்க 

எண்வத்க தைவு்க்ளா்க ோற்ைப்ப்ட வவண்டும். int() செயற் று ெைவத்க தைதவ எண்வத்க தைவா்க 

சவளிப்பத்டயா்க ோற்ை உதவுகிைது.  இது வ்பானை ேற்ை செயற் று்கத்ள பினவரும் ்பா்டங்களில் 

்படிக்கைாம்.
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 3:

x = int (input(“Enter Number 1: ”))

y = int (input(“Enter Number 2: ”))

print (“The sum = ”, x+y)

 Enter Number 1: 34

 Enter Number 2: 56

 The sum = 90

 4:      ண

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

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

 Enter Number 1 :30

 Enter Number 2:50

 X =  30  Y =  50

5.5 ண  ப்புண

 த்பததானில் குறிபபுதை ா  (#) குறியு்டன சதா்டஙகும். # குறியு்டன சதா்டஙகும் வரி்கள் 

குறிபபுதையா்க ்கருதப்பட்டு, த்பததான சோ பச்பயரபபி இவற்தை குறிமுதையின ்பகுதியா்க ்கருதாது. 

குறிபபுதை்கள், ரு வரி அல்ைது ்பை வரியா்க இருக்கைாம். ்பை வரி குறிபபுதை கீவ  ்காண்்பததப வ்பால் 

இைட்த்ட # குறிககுள் ரு சதாகுதியா்க ச்காடுக்கப்ப்ட வவண்டும்.

 # It is Single line Comment 

 # It is multiline comment

 which contains more than one line #

5.6

 த்பததான, இத்டசவளி ேற்றும் தததல்்கத்ள ச்காண்டு நிைலின சதாகுபபு்கத்ள குறிககிைது. 

னால்,  C, C++, java வ்பானை சோ ்கள் ச வு { } அத்டபபுககுறி, நிைலில் இனககு , செயற் று்கள், 

ே்டககு, வதரநசதடுபபு சதாகுபபு்கத்ள குறிக்கப ்பயன்படுகிைது. நிைலில் சதாகுபபு்கத்ள குறிபபி்ட வவண்டிய 

சவற்று இத்டசவளி எண்ணிகத்க உள்தள்்ளல் ரு குறிபபிட்்ட அ்ளவில் இருக்காது (சவற்று இத்டசவளி 

ேற்றும் தததல்்கள்). னால் ர சதாகுபபு்கள் இ்டம் ச்பறும் ற்றின அதனததிற்கும் வை அ்ளவிைான 

இத்டசவளி இருக்க வவண்டும். 
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5.7 ண

 த்பததான, நிைலின இ்டம்ச்பறும் வரி்கத்ள அடிப்பத்ட சொற்்க்ளா்க பிரிககிைது. இநத று்கள் 

வில்தை்கள் எனப்படும் ச்பாதுவா்க வில்தை்களின வத்கயான,

 1)  குறிபச்பயர்கள்

 2)  ைபபுச் சொற்்கள்

 3)  செயற்குறி்கள்

 4)  வைம்புககுறி ேற்றும்

 5)  நிதைஉரு

 வில்தை்கத்ள பிரிப்பதற்கு சவற்று இத்டசவளி ்கண்டிப்பா்க இருததல் வவண்டும்.

5.7.1. ப்

 ோறி, செயற் று, இனககு , சதாகுதி அல்ைது ச்பாருளின ச்பயர்கத்ள குறிபச்பயர எனறு  

அ த க ்க ப ்ப டு கி ை து .

 குறிபச்பயர்கள் எ ததுக்கள் (A..Z or a..z) அல்ைது அடிககீறு ( _ ) ச்காண்டு சதா்டங்க வவண்டும்.

 குறிபச்பயர்கள் எண்்கள் (0 .. 9) ச்காண்டிருக்கைாம்.

 த்பததான குறிபச்பயர்கள் எ தது வடிவுைரவு ச்காண்்டது. அதாவது ஙகிை ச்பரியசய தது்கள் 
(uppercase) ேற்றும் ஙகிை றியசய தது்கள் (lowercase) சவவவவைா்க ்கருதிக ச்காள் ம்.

 குறிபச்பயர்கள் த்பததான ைபபுச் சொற்்க்ளா்க இருக்க ்டாது.

 த்பததானில்  %,$, @ etc., வ்பானை நிறுததற்குறி்கள் குறிபச்பயர்களில் இ்டம் ச்பைக ்டாது.

 ப்  

 Sum, total_marks, regno, num1

 ப்   

 12Name,  name$, total-mark, continue

5.7.2.  ப்பு  

 நிைலின அதேபத்ப அத்டயா்ளம் ்காை த்பததான சோ பச்பயரபபி ைபபுச் சொற்்கத்ள  

்பயன்படுததுகிைது. ைபபு சொற்்கள் சோ ச்பயரபபியில் குறிபபிட்்ட ச்பாருள் ச்காண்டுள்்ளதால் இவற்தை 

பிை ்பயன்பாட்டிற்கு ்பயன்படுததக ்டாது.

அட்்டவதை 5.1 த்பததான ைபபுச் சொற்்கள்

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

break except in raise

5.7.3 

 ்கணிபச்பாறி நிைைாக்க சோ யில் செயற்குறி்கள் எனை ைபபு குறியீடு்கள் ்கணிப டு்கள், 

நி்பநததன வொதிபபு வ்பானை செயல்்பாடு்கத்ள செயய ்பயன்படுகிைது. செயற்குறி்கள் என்பதவ குறியீடு்கள் 

இதவ செயவைற்பி்களில் உள்்ள ேதிபபு்களில் செயல்்படும். ்கணித, ப டு, தருக்க, ேதிபபிருததல் வ்பானறு 

்பை வத்க செயற்குறி்கள் உள்்ளன. ேதிபபு்கள் ேற்றும் ோறி்கள்  செயற்குறியு்டன  ்பயன்படுததும் வ்பாது 

செயவைரபி்கள் எனறு அத க்கப்படுகிைது.

5.7.3.1  

 ்கணித செயற்குறி்கள், இரு செயவைற்பி்கள் ஏற்றுக ச்காண்டு அதன  து ்கணித செயல்்பாடு்கத்ள 

செயயும். அதவ எளிய முதை ்கணித செயல்்பாடு்க்ளா்க ்பயன்படுகிைது. ச்பரும்்பானதேயா்க ்கணிபச்பாறி 

சோ ்கள் இதுவ்பானை செயற்குறி்கத்ள ச்காண்டிருககும், அதவ ெேன்பாடு்கத்ள ்பயன்படுததி சதா்டர 

்கணிப டு்கத்ள செயயப ்பயன்படுகிைது.

 த்பததான பினவரும் ்கணித செயற்குறி்கத்ள ச்காண்டுள்்ளது

a=100 , b=10 என ேதிப்பா்க ச்காண்டு பினவரும் வ்காதவதய ேதிபபிடு்க

+ ( ட்்டல்) >>> a + b 110

- (்க ததல்) >>>a – b 90

* (ச்பறுக்கல்) >>> a*b 1000

/ (வகுததல்) >>> a / b 10.0

% (வகு து) >>> a % 30 10

** (அடுககு) >>> a ** 2 10000

// (மு  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

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

ண    ண   

5.7.3.2 புண   ப்  

 சதா்டரபுத்டய செயற்குறி்கள் ப டு செயற்குறி்கள் எனறும் அத க்கப்படுகிைது. இது இரு 

செயவைற்பி்க ககு இத்டவயயான உதைமுதைதய வொதிததரிய உதவும். வொததன ெரியா்க இருநதால் 

வித்ட ெரி எனறும், தவசைனில் தவறு எனை வித்டதய தரும்.

த்பததான பினவரும் ப டு செயற்குறி்கத்ள ச்காண்டுள்்ளது

a = 100, b = 35 என ேதிப்பா்க ச்காண்டு பினவரும் வ்காதவதய ேதிபபிடு்க

== (நி்கர) >>> a==b தவறு

> (வி்டப ச்பரியது) >>> a > b ெரி

< (வி்டச் றியது) >>> a < b தவறு

>= (வி்டப ச்பரியது அல்ைது நி்கர) >>> a >= b ெரி

<= (வி்டச் றியது அல்ைது நி்கர) >>> a <= b தவறு

!= (நி்கர அல்ைாத) >>> a != b ெரி

Book 2.indb   60 29-03-2019   17:56:02

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



60 61 ண    

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

:
 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

ண  5.2 ப்   :

5.7.3.3   

 த்பததானில், தருக்க செயற்குறி்கள் ச்காடுக்கப்பட்்ட ப டு வ்காதவயின து தருக்க 

செயல்்பாடு்கத்ள வேற்ச்காள்்ள ்பயன்படுகிைது.  and, or ேற்றும் not கிய மூனறு தருக்க செயற்குறி்கள் 

உ ள் ்ள ன .

a ேதிபபு 97, b ேதிபபு 35 எனக ச்காண்டு பினவரும் தருக்க வ்காதவதய ேதிப டு செயயவும்.

or >>> a>b or a==b ெரி

and >>> a>b and  a==b தவறு

not >>> not a>b தவறு (அதாவது) ெரி கித்டயாது.
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62 63 ப்பு  

ண  5.3  ண  

 ண  

#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 ப்  

 த்பததானில், = என்பது ரு ேதிபபிருததல் செயற்குறியாகும். இது ோறி்க ககு ேதிபபிருதத 

்பயன்படுகிைது. a = 5 ேற்றும் b = 10 எனறு ற்று a ன ேதிபபு 5 எனறும், b-ன ேதிபபு 10 எனறு ேதிபபிருநதும். 

இவவிரு ேதிபபிருததல் ற்றிதன  வவறுவிதோ்க a,b=5,10 எனறும் ச்காடுக்கைாம், இதுவும் வைது ்பக்கம் 

இருககு 5 ேற்றும் 10  எனை ேதிபபிதன a,b  எனை ோறி்களில் முதைவய  ேதிபபிருததும். த்பததான,  +=, -=, 
*=, /=, %=, **=  ேற்றும் //= வ்பானை ட்டு செயற்குறி்கத்ளயும் ஏற்கும். 

x=10 எனில்

=
வைப்பக்கமுள்்ள செயவைரபிதய இ்டப்பக்கமுள்்ள 

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

+=
செயவைரபி்கத்ள ட்டி வரும் வித்டதய இ்டப்பக்கமுள்்ள 

செயவைற்பியில் இருததும் அதாவது, x=30 >>> x+=20 # x=x+20

-=
செயவைரபி்கத்ள ்க தது வரும் வித்டதய 

இ்டப்பக்கமுள்்ள செயவைற்பியில் இருததும் x=25 >>> x-=5  # x=x-5

*=
செயவைரபி்கத்ள ்க தது வரும் வித்டதய 

இ்டப்பக்கமுள்்ள செயவைற்பியில் இருததும் எனவவ  x=50 >>>  x*=5 # x=x*5

/=
செயவைரபி்கத்ள வகுதது வரும் வித்டதய 

இ்டப்பக்கமுள்்ள செயவைற்பியில் இருததும் எனவவ, x=5 >>> x/=2 # x=x/2

%=
இரு செயவைரபி்கள் து செயல்்பட்டு, வகு திதய ( தம்) 
்கைககிட்டு வித்டதய இ்டப்பக்கமுள்்ள செயவைற்பியில் 

இருததும் அதாவது x=1.
>>> x%=3 # x=x%3

**=
செயவைரபியின அடுககுககுறிதய செயற்்படுததி 

இ்டப்பக்கமுள்்ள செயவைற்பியில் இருததும், அதாவது 
x=100

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

//=
செயவைற்பியின து மு  எண் வகுததல் ேதிபபிட்டு 

இ்டப்பக்க செயவைற்பியில் இருததும், x=3 >>> x//=3
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ண  5.4 ப்  ண  

 ண

#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 ண  

 மும்ே செயற்குறி நி்பநததன செயற்குறி எனறும் அத க்கப்படுகிைது. இது  ெேன்பாடு்களின 

நி்பநததனதய ெரி அல்ைது தவைா எனறு வொதிதது செயல்்படுததும், மும்ே செயற்குறி ்பை வரி if..else ற்று 

வ்பால் அல்ைாது நி்பநததன்கத்ள ற்தை வரியில் வொதிக்க அ ேதிககிைது.

நி்பநததனச் செயற்குறியின சதா்டரியல்,

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

 : 

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

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

 
 The Minimum of A and B is  20

ண  5.5 ண  (  ) :

5.7.4 பு

 த்பததான, குறியீடு அல்ைது குறியீடு்களின சதாகுபத்ப, வ்காதவ, ்பட்டியல், அ்கைாதி ேற்றும் 

ெைங்களில் ்பயன்படுததுகிைது. பினவருவன த்பததான வைம்புககுறி்க்ளாகும்.

( ) [ ] { }

, : . ‘ = ;

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

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

5.7.5 ண

 நிதைஉரு்கள் என்பது ோறி்கள் அல்ைது ோறிலி்க ககு வ ங்கப்படும் மூை தைவாகும். த்பததானில் 

்பல்வவறு வத்கயான நிதைஉரு்கள் உள்்ளன. 

  1)  எண்்கள்

  2)  ெைம்

  3)  லியன

5.7.5.1  ண :

 எண் நிதைஉருக்கள் எண்்கத்ள ச்காண்டிருககும். இவற்தை ோற்ை முடியாது. இதவ மு  எண், 

தபபு ேற்றும் க்கைான எனறு 3 வத்கயா்க எண் நிதைஉருக்க்ளா்க பிரிக்கப்படுகிைது.
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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

:
 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 9 x = 1.0

 ண

5.7.5.2  ண

 த்பததானில், ெை நிதையுருக்கள், குறியுருக்களின சதா்டர, வேற்வ்காள் குறிககுள் ச்காண்டிருககும். 

த்பததானில், ெைங்கத்ள ற்தை, இைட்த்ட ேற்றும் மூனறு வேற்வ்காள் குறி்களில் அத்டக்கைாம். குறியுரு 

ேதிபபிருக்கள் ற்தை அல்ைது இைட்த்ட வேற்குறிதய ச்காண்டிருககும். ்பை வரி ெை நிதையுருதவ மூனறு 

வேற்வ்காள் “‘  ‘“ குறிககுள் ச்காடுக்கப்ப்ட வவண்டும்.

# 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

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

ண  5.7  ண   :

5.7.5.3  ண

 லியன நிதையுருக்கள் ெரி அல்ைது தவறு கிய இரு ேதிபபு்கத்ள ச்காண்டிருககும். 
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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

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

ண  5.8  ப்பு  :

5.7.5.4  

 த்பததானில், பினொயவுவ்காடு கிய ைபபு குறியீட்த்ட  குறியுரு எனறு அத ககிவைாம். 

இது ை சவற்று இத்டசவளிதய குறிபபி்ட ்பயன்படுகிைது. "\t" என்பது தததல், "\n"  என்பது புதியவரி 
ேற்றும் "\r" என்பது ்கரததி திரும்்பதை (carriage return) குறிககிைது. எடுததுக்காட்டு  "It's raining" எனை 

செயதிதய பினவரும் த்பததான ்கட்்டத்ள சவளியிடும், 

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

 It's raining

த்பததான பினவரும் விடு்படு சதா்டர்கத்ள ச்காண்டுள்்ளது.

  

\\ பினொயவுகவ்காடு >>> print("\\test") \test

\’ ற்தை வேற்வ்காள் >>> print("Doesn\'t") Doesn't

\” இைட்த்ட வேற்வ்காள் >>> print("\"Python\"") "Python"

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

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

5.8 ண   ண

 த்பததானில் அதனதது தைவு ேதிபபு்க ம் ச்பாரு்ளா்க ்கருதப்படுகிைது. வசவாரு ச்பாருள் அல்ைது 

ேதிபபு்கள் ்பல்வவறு வத்கப்படும். த்பததானில், உள்ளிதனநத அல்ைது அடிப்பத்ட தைவு வத்க்கள் எண்்கள், 

ெைங்கள், லியன, டு ல்ஸ், லிஸ்ட் ேற்றும் டிகஸ்னரி்கள் கும்.
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5.8.1   ண

 த்பததானில் உள்ளிதைநத எண் ச்பாருள் மு  எண், தபபு புள்ளி எண்்கள் ேற்றும் க்கல் 

எண்்கத்ள ச்காண்டுள்்ளது.

  மு  எண் தைவு ்பதினே எண் (Decimal), எண்ணிதை (octal) எண் அல்ைது ்பதினாரு நிதை 

எண்ைா்க (Hexadecimal) இருக்கைாம். எண்ே எண்தய ப்  0 (    
  ண  ணை ப்  OX (    ) 

 L (  )   ணை  

102, 4567, 567  # Decimal integers
O102, o876, O432  # Octal integers
OX102, oX876, OX432 # Hexadecimal integers
34L, 523L   # Long decimal integers

 தபபு புள்ளி தைவு, தெே புள்ளிதய ச்காண்்ட தெே எண்்க்ளா்க குறிபபி்டப்படுகினைன. 

எகஸ்வ்பானனட் தைவு வத்க, தெே எண் ்பகுதி, தெே புள்ளி, எகஸ்வ்பானனட் ்பகுதிதய சதா்டரநது னறு 

அல்ைது ்பை இைக்கங்கத்ள ச்காண்டிருககும்.

123.34,  456.23,  156.23  # Floating point data

12.E04, 24.e04   # Exponent data

 க்கல் எண்்கள் (Complex numbers) இரு தபபு புள்ளி ேதிபபு்கத்ள ரியல் ேற்றும் இவே னரி இே 

னரி ்பகுதி்க்ளா்க ச்காண்டிருககும்.

5.8.2   ண

 லியன தைவு்கள், ெரி அல்ைது தவறு என இரு ேதிபபு்களில் னதை ச்காண்டிருககும். 

 Bool_var1=True

 Bool_var2=False

5.8.3    ண

 ெை தைவு வத்க ற்தை அல்ைது இைட்த்ட அல்ைது மூனறு வேற்வ்காள் குறிககுள் ச்காடுக்கப்ப்ட 

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

quote or triple quote.”””

 த்கவ்டா வான  வைா ம் என்பவைால் உருவாக்கப்பட்்ட ரு எளிய முதை நிைைாக்க சோ  த்பததான.
 த்பததான  ச ல், ்டாடும் முதை (Interactive mode)  ேற்றும் ஸ்கிரிபட் முதை எனறு இரு 

வ ்களில் செயல்்படுததப்படுகிைது.

 த்பததானில் சவற்று இத்டசவளிதயக (இத்டசவளி ேற்றும் தததல்)  ச்காண்டு நிைலின சதாகுதி்கள் 
பிரிக்கப்படுகிைது.

 வில்தை்கள், சவற்று இத்டசவளியால் பிரிக்கப்ப்ட வவண்டும்.

 ்பயனர எதிர்பாரககும் ்பணியிதன நிைல் செயல்்படுதத உள் டு ேற்றும் சவளியீடு வெதி மூைம் ்பயனர 
நிைலு்டன சதா்டரபு ச்காள்்ளைாம்.

 த்பததான வசவாரு தருக்க வரிதயயும் வில்தையா்க பிரிககும். 

 ைபபுச் சொற்்கள் எனப்படும் முககிய சொற்்கள் மூைம் த்பததான சோ பச்பயரபபி நிைலின 
அதேபத்ப அறிநது ச்காள்கிைது.

ண  

ப்

 ண ண  : (1 ப் )

1. த்பததாதன உருவாககியவர யார

அ)  ரிட்  )  த்கவ்டா வான வைா ம் 

இ)  பில் வ்கட்ஸ் )  நதர பிச்தெ

2. இவற்றுள் எநத தூண்டு குறி நிைல் ச்பயரபபி ்கட்்டத்ள்கத்ள ஏற்று ச்காள்்ள தயார நிதையில் இருப்பதத 

குறிககிைது?

அ)  >>> )  <<< 

இ)  # )  <<

3. பினவரும் எநத ொவி வெரோனம் ர புதிய த்பததான நிைதை உருவாக்கப்பயன்படுகிைது.

அ)  Ctrl+C )  Ctrl+F 

இ)  Ctrl+B )  Ctrl+N

4. பினவரும் எநத குறியுரு த்பததான நிைலில் குறிபபு்கத்ள உள் டு செயய ்பயன்படுகிைது

அ)  # )  & 

இ)  @ )  $
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68 69 ண    

5. எநத குறி  னறுககு வேற்்பட்்ட உறுபபு்கத்ள ற்தை வரியில் அச் டும்

அ)  அதைபபுள்ளி )  ்டாைர 

இ)  ்காற்புள்ளி )  முக்காற்புள்ளி

6. பினவரும் எது வில்தை்கள் கித்டயாது

அ)  நிைல்ச்பயரபபி )  குறிபச்பயர்கள் 

இ)  ைபபுச் சொற்்கள் )  செயற்குறி்கள்

7. பினவருவனவற்றில் எது த்பததான ைபபுச் சொல் கித்டயாது

அ)  break )  while 

இ)  continue )  operators

8. எநத செயற்குறிதய ப டு செயற்குறி எனறு அத க்கப்படுகிைது

அ)  ்கைககீடு )  சதா்டரபுத்டய

இ)  தருக்க )  ேதிபபிருததல்

9. பினவருவனவற்றில் எது தருக்க செயற்குறி கித்டயாது

அ)  and )  or

இ)  not )  like

10. எநத செயற்குறி நி்பநததன செயற்குறி எனறு அத க்கப்படுகிைது

அ)  மும்ே செயற்குறி )  சதா்டரபுத்டய

இ)  தருக்க )  ேதிபபிருததல்

Very short answers (2 ப் )

11. த்பததான நிைலிதன வொதிக்க எதததன வத்க முதைதே்கள் உள்்ளன

12. வில்தை்கள் ்பற்றி று குறிபபு வதை்க.

13. த்பததானில் உள்்ள ்பல்வவறு செயற்குறி்கள் யாதவ

14. குறிபச்பயர்கள் எனைால் எனன  குறிபச்பயர்கள் வத்க்கள் யாதவ

15. எகஸ்வ்பானனட் தைவு ்பற்றி குறிபபு வதை்க.

இ

Short answers (3 ப் )

16. ்கணித செயற்குறி்கள் ்பற்றி குறிபபு வதை்க. எடுததுக்காட்டு தரு்க.

17. த்பததானில் ேதிபபிருததல் செயற்குறி்கள் எனைால் எனன

18. மும்ே செயற்குறிதய எடுததுக்காட்டு்டன எ து்க.
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70 PB ப்பு  

19. விடு்படு வரிதெப்பற்றி குறிபபு எ தி எடுததுக்காட்டு தரு்க.

20. ெைநிதையுரு எனைால் எனன

Essay answers (5 ப் )

21. செயல்முதை ஸ்கிரிபட் முதைதே நிைைாக்கம் ்பற்றி எ து்க.

22. input()  ேற்றும் output() செயற் று்கள் ்பற்றி வி்ளககு.

23. த்பததானில் உள்்ள வில்தை்கள் ்பற்றி எ து்க.
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இநதப ்பா்டப்பகுதிதயக ்கற்ைபின ோைவர்கள் அறிநதுக ச்காள்வது:

 த்பததான சோ யில் ்பல்வவறு ்பாயவுக்கட்டுப்பாடு்கத்ளப ்பற்றிய அறிதவப ச்பறுதல்.

 நி்பநததன அதேபத்ப ்பயன்படுததி நிைலின ்பாயவு செயல் திைதன எவவாறு வேம்்படுததுவது என்பதத 

்கட்்டத்ள அதேபபு மூைம் அறிதல்.

 ்பனமுதை செயல் அதேபத்ப அல்ைது ே்டகத்க ்பயன்படுததி நிைல் ்பகுதிதய குறிபபிட்்ட எண்ணிகத்க 

வதை அல்ைது நி்பநததன நிதைவவற்ைப்படும் வதை திரும்்ப செயயும் குறிமுதைதய உருவாககுதல்.

6.1

 நிைல்்கள் ற்று்களின சதாகுதிதய ச்காண்டிருககும். இநத ற்று்கவ்ள வித்ட்கத்ளக ச்காடுககும் 

இயக்கப ்பகுதி்க்ளாகும். ச்பாதுவா்க, ற்று்கள் வரிதெயா்க, அதாவது ற்று்கள் னைன பின னைா்க 

நிதைவவற்ைப்படும். ஏவத ம் ை ெேயங்களில் நி்கழ வ ை நிைல்்கத்ள இயககும் வ்பாது நிைலின ரு ்பகுதிதய 

அல்ைது ற்று்களின சதாகுதிதய நிதைவவற்ைாேல் விட்டு நி்பநததனயின அடிப்பத்டயில் நிைலின 

ேற்சைாரு ்பகுதிதய இயக்க வ ரிடும். இதற்கு  அல்ைது ண ப் ப்பு  எனறு ச்பயர. வேலும், 

ற்று்களின உள்்ள ரு சதாகுதிதய ்பை த்டதவ நிதைவவற்ைவவண்டி இருககும். இதற்கு ண  
அல்ைது  எனறு ச்பயர. இநதப ்பா்டப ்பகுதியில் த்பததானில் ்பல்வவறு ்கட்டுப்பாட்டு ்கட்்டதேபபு்கள் 

அதன ்கட்்டத்ள அதேபபு்கள் ேற்றும் அவற்தைப ்பயன்படுததி நிைல்்கள் உருவாககுதல் ேற்றும் ்கற்ைல் 

கியவற்தைக ்காண்வ்பாம்.

ப்  ண ப்பு6.2

 ்கட்டுப்பாட்டு நிைலின ரு ்பகுதியில் இருநது இனசனாரு ்பகுதிககு தாவுவதற்கு ்காைைோன நிைல் 

ற்று்கள் ப்  ண ப்பு அல்ைது ப்   எனப்படும். ஏற்்கனவவ, C++ல் 

்கற்ைததப வ்பால் இநத ்கட்டுப்பாட்டுக ற்று்கள் ்கைபபுக ற்று்க்ளாகும். செயல் முதையின நிதைதயப 

ச்பாறுதது, செயல்முதையின ்கட்டுப்பாட்டு ்பாயதவ அல்ைது நிைலின ்கட்டுப்பாட்டு ்பாயதவ ோற்றும். 

ண    ண  ப்  ண ப்பு  

II
 6

ப்  ண ப்பு
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Sequential

Alternative or 
Branching

Iterative or Looping

6.2.1  ண  ண   (Sequential Statements)

 னைன பின னைா்க நிதைவவற்ைப்படும் ற்று்களின வரிதெதயக ச்காண்்டது வரிதெ முதை 

ற்று கும். உன த்டய ச்பயர, மு்கவரி ேற்றும் சதாதைவ்ப  எண்தை அச் டும் குறிமுதை, 

வரிதெமுதை ற்றுககு எடுததுக்காட்டு கும்.

# உன த்டய ச்பயர ேற்றும் மு்கவரிதய அச் டும் நிைல்  வரிதெமுதை ற்றுககு 
எடுததுக்காட்டு
print ("Hello! This is Shyam")
print ("43, Second Lane, North Car Street, TN")

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

 6.1

6.2.2    ண ப் ப்பு  (Alternative or Branching Statement)

 ம்முத்டய அனைா்ட வாழவில் ாம் ்பல்வவறு முடிவு்கத்ள எடுக்க வவண்டியுள்்ளது. ேது வ ாக்கததத 

அத்டய ோற்றுப ்பாதததயத வதரநசதடுககிவைாம். தினெரி ாம் செல்லும் ொதை தத்ட செயயப்பட்டிருநதால் 

ோற்றுப ்பாதததய ்பயன்படுததி, ாம் செனைத்டய வவண்டிய இ்டததிற்கு செனறு வெரநதிடுவவாம். இநத 

முடிசவடுதததை ாம் ோற்று அல்ைது கித்ளப பிரிபபு ற்று மூைம் ்கற்்க இருககினவைாம். ச்காடுக்கப்பட்்ட 

எண் வ ரேதை எண் அல்ைது எதிரேதை எண்ைா அல்ைது ற்தைப்பத்ட எண்ைா அல்ைது இைட்த்டப்பத்ட 

எண்ைா என்பதத ்கண்்டறிவதற்கு ோற்று அல்ைது கித்ளப பிரிபபு ற்று ்பயன்படுகிைது.

த்பததானில் கீழக்கண்்ட ோற்று அல்ைது  கித்ளபபிரிபபு ற்று வத்க்கள் உள்்ளன:

•  Simple if ற்று  •  if..else ற்று  •  if..elif ற்று

6.2.2.1 Simple if 

 Simple if ற்று என்பது அதனதது ரோனிபபு ற்று்களிலும் ்க எளிதான ற்ைாகும். 

நி்பநததனயானது ப ட்டு வ்காதவயா்கவவா அல்ைது தருக்க வ்காதவயா்கவவா இருததல் வவண்டும்.

Book 2.indb   72 29-03-2019   17:56:03

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



73 ப்  ண ப்பு

:
 if <condition>:
   statements-block1

வேவை உள்்ள ற்றில் நி்பநததன ெரி எனைால் statements-block1 நிதைவவற்ைப்படும்.

# வயதத ெரி ்பாரதது வாக்களிக்க தகுதியா என அச் டும் நிைல்
x=int (input("Enter your age :"))
if x>=18:
 print ("You are eligible for voting")

1:
 Enter your age :34
 You are eligible for voting

 2:
 Enter your age :16
 >>>

 6.2:

 இைண்்டாவது சவளியீட்டில் சவளியீடு அச் ்டப்ப்டவில்தை, த்பததானில்   ேட்டுவே 
்காண்பிககிைது. ஏசனனைால், நி்பநததன தவைாகும் வ்பாது நிைலில் எனன செயய வவண்டும் என்பது 
ச்காடுக்கப்ப்டவில்தை.

6.2.2.2  if..else 

 if .. else ற்ைானது ெரி சதாகுதி ேற்றும் தவறு சதாகுதி இைண்த்டயுவே ெரி்பாரப்பதற்்கான 

்கட்டுப்பாட்த்ட வ ஙகுகிைது.  ‘if..else’ ற்றின சதா்டரியல்.

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

Statement 
block -1

Statement 
block -2

Exit

Entry

condition
if condition is 

false

்ப்டம் 6.1 if..else ற்றின செயல்்பாடு

 if..else ற்று இரு ோற்று வ ்கத்ள வ ஙகுகிைது. நி்பநததனயானது எநத சதாகுதிதய 

நிதைவவற்ைப்ப்ட வவண்டும் என்பததத ரோனிககிைது.

உள்ளி்டப்பட்்ட எண் ற்தைப்பத்ட அல்ைது இைட்த்டப்பத்ட எண்ைா என்பததக 
்கண்்டறியும் நிைல்
a = int(input("Enter any number :"))
if a%2==0:
 print (a, " is an even number")
else:
 print (a, " is an odd number")

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

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

 6.3:

 வேற்்கண்்ட நிைலுககு ோற்று முதையில் வவறு ோதிரியா்க த்பததானில் எ த முடியும். மு தேயான 
if..else ற்று பினவருோறு எ தைாம்:

 variable = variable1 if condition else variable 2
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 if ல் குறிபபி்டப்பட்டுள்்ள நி்பநததன ்பரிவொதிக்கப்படும் நி்பநததன ெரி எனில் ோறி1 ன 
(variable1) ேதிபபு, இ்டது ்பக்கததிலுள்்ள ோறியில் இருததப்படும். இல்தைசயனில், ோறி2-ன 

(variable2) ேதிபபு இருததப்படும். 

ப்பு

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

 1:
 Enter any number :3
 3  is  odd

 2:
 Enter any number :22
 22  is  even

 6.4: # ப்   ண ப் ண   இ ண ப் ண  
ை  ண     ண ண ப் )

6.2.2.3  if..elif...else :

 if ற்று்கத்ளத சதா்டர ற்று்க்ளா்க அதேக்க விரும்பும் வ்பாது ‘else’ ்பகுதிககுப ்பதிைா்க ‘elif ’ 
்பகுதி ்பயன்படுததைாம்.

 

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

 வேற்்கண்்ட if..elif..else ச்பாதுவடிவததில், condition-1 ்பரிவொதிக்கப்படும். condition -1 ெரி எனில் 
statements-block 1 செயல்்பாட்டுத condition-1 நிதைவவற்ைப்படும். இல்தைசயனில் ்கட்டுப்பாடு, condition-
2தயப ்பரிவொதிககும். condition-2 ெரி எனில் (statements-block-2) நிதைவவற்ைப்படும். இல்தைசயனில் 
else ்பகுதியில் உள்்ள (statements-block n) நிதைவவற்ைப்படும்.
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76 ப்பு  

Test 
Expression 

of if

Test 
Expression 

of elifBody of if

Body of elif
Body of else

false

false
True

True

்ப்டம்  6.2 if..elif..else ற்றின செயல்்பாடு

 ‘elif ’ ்பகுதி if..else-if..else ற்று்கத்ள இதைககு னறிதைதது வை if..elif…else.  ‘elif ’ ன 

விரிவாக்கம் ‘else if ’. ‘if ’ ற்றில் ்பயன்படுததப்படும் ‘elif ’ ்பகுதிககு வைம்பு இல்தை, னால் else ்பகுதி 

்பயன்படுததும்வ்பாது ற்றின இறுதியில் ்பயன்படுதத வவண்டும். 

C++ல் ்படிதத பினனைான if ற்றுககு நி்கைானது த்பததானில் உள்்ள if..elif…else ற்று.

ப்பு
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77 ப்  ண ப்பு

கீவ  ச்காடுக்கப்பட்்ட நி்பநததனயின ்படி ோைவர்கள் ச்பற்ை தை வரிதெதய அச் ்ட வவண்டிய 
நிைல்
ெைாெரி தைம்
>=80 and above A
>=70 and <80 B
>=60 and <70 C
>=50 and <60 D
Otherwise E

#பினனைான if ற்றின ்பயன்பாட்த்ட வி்ளககும் நிைல்

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”)

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

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

 6.5:

 ச்காடுக்கப்பட்்ட எடுததுக்காட்டில் if-்பகுதிககும் ானகு இத்டசவளி்கள் உள் தள்்ளப்பட்டுள்்ளது.  

இது த்பததானில் ச்பாதுவா்க உள் தள்்ளப்ப்ட வவண்டிய அ்ளவாகும். பிை நிைைாக்க சோ ்களில் உள் 

தள்்ளல் என்பது நிைதை அ ்கா்க ்காண்பிப்பதற்்கா்க ்பயன்படுகிைது. னால் த்பததானில் எநத 

சதாகுதியி த்டய ற்று்கள் எனறு குறிப்பதற்்கா்க உள் தள்்ளல் அவ யம் வததவப்படுகிைது.

ப்பு
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78 ப்பு  

# if  ற்றில் ‘in’ ேற்றும் ‘not in’ ்பயன்பாட்த்ட வி்ளககும் நிைல்

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’)

1:
 Enter a character :e
 e is a vowel

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

 6.5.a:

6.2.3. ண     ண ப்பு

 ்பனமுதைச் செயல் அல்ைது ே்டககு என்பது ்பயனர விரும்பும் குறிமுதைத சதாகுதிதய குறிபபிட்்ட 

எண்ணிகத்க வதை அல்ைது நி்பநததன நிதைவவற்ைப்படும் வதை இயககுவதாகும். ரு ற்று அல்ைது ்பை 

ற்று்கத்ள ்பை முதை நிதைவவற்ை ற்று அ ேதிககிைது.

Condition

Statement 1
Statement 2

...
Statementn

Further 
Statements 
of Program

else
Statement 1
Statement 2

...
Statementn

False

True

்ப்டம் 6.3 ே்டககு அதேபபு எவவாறு இயஙகுகிைது என்பதத வி்ளககும் ்ப்டம்

த்பததான இைண்டு வத்கயான ே்டககு அதேபபு்கத்ள வ ஙகுகிைது:

• while  ே்டககு

• for ே்டககு
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79 ப்  ண ப்பு

6.2.3.1 while  

 த்பததானில் while ே்டககு பினவரும் சதா்டரியல் ச்காண்டிருககும். 

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

Condition

Conditional Code

while Expression: 
Statement (s)

if conditions is true

if condition is 
false

்ப்டம் 6.4 ே்டககின செயல்்பாடு

 while ே்டககில், நி்பநததனயானது ஏதாவது ரு தகுதியான லியன வ்காதவ கும். இது ெரி 

அல்ைது தவறு எனை ேதிபத்ப தரும். இதன else  ப்   ண    
இ  ண    1, (statements block 1) ண ப் . else  

ப்  ண   எனில் else  ண ப் . while  

த வு வொதிபபு ே்டககு என்பதத நிதனவில்ச்காள்்க. ே்டககின உள்வ்ள த யும் வ்பாது நி்பநததன தவறு 

எனைால் ே்டககில் உள்்ள ற்று்கள் ரு முதை ்ட நிதைவவற்ைப்ப்டாது.

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

: 
 10    11    12    13    14    15

 6.6: while ண   10  15 ண  ண  ண  
ண   
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80 ப்பு  

 ்கட்டுப்பாட்டு ோறியான i-ன சதா்டக்க ேதிபபு 10 கும். i<=15 எனை வொததன ்பரிவொதிக்கப்பட்டு 
i-ன ேதிபபு ெரியா்க இருநதால் i ன ேதிபபு அச் ்டப்படும். பிைகு, i ன ேதிபபு i=i+1 என புதுபபிக்கப்படும் 
(இதத i+=1 என குறுககு வ  ேதிபபிருநது செயற்குறிதய ்பயன்படுததியும் எ தைாம். i=16 என கும் 

வ்பாது நி்பநததனதவைாகும், அபச்பா து ே்டக்கானது நிறுததப்படும்.

 print ற்று end ேற்றும் sep அ்ளபுருக்கத்ள ச்காண்டிருககும்.  end அ்ளபுருதவ விடு்படு 

வரிதெதய ச்காடுக்க விரும்பும்வ்பாது (‘\t’தததல், ‘\n’ புதிய வரி ேற்றும் ்பை) ்பயன்படுததைாம். sep 
அ்ளபுரு ைபபு குறியீடு்க்ளான, (்காற்புள்ளி) ;(அதைபபுள்ளி) வ்பானை ேதிபபு்கத்ள பிரிக்க ்பயன்படும் 
print() வடி ட்்டல் விருப்பங்கத்ள இதற்கு முன ்பா்டததில் ்படிதததத நிதனவு று்க.

ப்பு

பினவரும் எடுததுக்காட்டு while ே்டககில் else ்பயன்பாட்த்ட ்காட்டுகிைது.

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)

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

 6.7: # else   while ண   

6.2.3.2 for 

 for ே்டககு ை்போ்க ்பயன்படுததக டிய ர ே்டக்காகும். இது ரு த வு வொதிபபு ே்டக்காகும். 

நி்பநததன முதலிவைவய வொதிக்கப்பட்டு ெரி எனில் ே்டககின உ்டற்்பகுதி செயல்்பாட்டுத சதாகுதிதய 

நிதைவவற்ைப்படும். இல்தைசயனில் ே்டககு நிதைவவைாேல் சவளிவயறும்.

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

 சதா்டரியலில் குறிபபிட்டுள்்ள சதா்டரியல் ோறியானது (counter_variable), C++ ல் உள்்ள for 
ே்டககில் ்பயன்படுததும் ்கட்டுப்பாட்டு ோறிதய தததாகும். வரிதெ என்பது சதா்டக்க, இறுதி ேற்றும் குபபு 

ேதிபபு்கத்ளக குறிப்பதாகும். ச்பாதுவா்க, த்பததானில் for ே்டககில் வரிதெயில் உள்்ள சதா்டக்க, இறுதி, 

ேதிபபு்கத்ளக குறிப்பதற்்கா்க range( ) செயற் று ்பயன்படுகிைது. range() செயற் று start முதல் stop-
1 வதையிைான ேதிபபு ்பட்டியதை உருவாககுகிைது.
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81 ப்  ண ப்பு

range ()ன சதா்டரியல்:

 range(start,stop,[step])

இதில்,

start – சதா்டக்க ேதிபத்பக குறிககும்

stop – இறுதி ேதிபத்பக குறிககும்

step – குபபு ேதிபத்பக குறிககும். இது விருப்பப ்பகுதியாகும்.

range (1,30,1) range-ன ேதிபபு்கள் 1 முதல் சதா்டஙகி  29 வதை

range (2,30,2) range() ேதிபபு்கள் 2 முதல் 28 வதை

range (30,3,-3) range() ேதிபபு்கள் 30 முதல் 6 வதை

range (20) 20 எனை ேதிபத்ப இறுதி ேதிப்பா்க எடுததுகச்காண்டு (அல்ைது வேல்வைம்பு )  
0 முதல் 19 வதையிைான ேதிபபு்கத்ளக ச்காடுககும் (range() எபச்பா தும் stop 
ேதிபபு-1 வதை ேதிபத்பக ச்காடுககும் என்பதத நிதனவில்ச்காள்்க).

 6.8: range()  :

Last item 
reached?

Body of for

Exit loop

for each item 
in sequence

Yes

No

்ப்டம் 6.5  for ே்டககின செயல்்பாடு

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

:
2  4  6  8

 6.9: #for   ண  இ  இ ண ப் ண  
ணை   
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பினவரும் நிைல் for ே்டககின else ்பகுதிதய வி்ளககும்

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

:
 2 4 6 8 
 End of the loop

 6.10 : #for  else ண ப்  ண  இ  
இ ண ப் ண  ணை   

 த்பததானில், ே்டககு ேற்றும் பிை ்கட்டுப்பாட்டு ற்று்களில்  உள் தள்்ளல் ்க 

முககியோனதாகும்.  C, C++ வ்பானை சோ ்களில் ச றிவு அத்டபபுக குறிதயப{} ்பயன்படுததி 

சதாகுதி்கத்ள உருவாககுவததப வ்பாை, த்பததான உள்தள்்ளல் மூைம் சதாகுதி்கத்ளயும் துதை 

சதாகுதி்கத்ளயும் உருவாககுகிைது.

ப்பு

 range()தயப ்பயன்படுததி, 1 முதல் 100 வதையிைான எண்்களின ட்டுத சதாத்கதயக 

்கண்டுபிடிப்பதத வி்ளககும் ேற்சைாரு நிைல் கீவ  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது. 

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

 வேவையுள்்ள குறியீட்டில், n-ன சதா்டக்க ேதிபபு 100, sum-ன ேதிபபு சதா்டரியல் 
ோறியின ேதிபபு்டன ட்டி (வெரதது) sumல் வெ க்கப்படுகிைது. for ே்டககுச் செயைானது 

னறிலிருநது சதா்டஙகி இறுதி வைம்பு-1 ேதிபபு வதை நிதைவவற்ைப்படும் (அதாவது nன ேதிபபு 
100 கும். அதனால் இநத ே்டககு, 1 முதல் 99 ேதிபபு வதை ேட்டுவே நிதைவவற்ைப்படும். இறுதி 
வைம்த்ப n+1 எனறு அதேப்பதனால் ே்டககின இறுதி வைம்பு 100 எனை எண் வதை செயல்்படுதத 
முடியும்.)

:
 Sum of 1 until 100: 5050

 6.11: # 1  100 ண    ண ண  
ை  

 ெைம், List, Dictionary முதலியனவற்றில் இருநதும் range() செயற் று ேதிபபு்கத்ள 

எடுததுகச்காள் ம். இவற்தைப ்பற்றி அடுதது வரும் ்ப்டங்களில் ்படிக்கைாம். 

ப்பு
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83 ப்  ண ப்பு

பினவரும் எடுததுக்காட்டு, range() செயற் றில் ெைததின ்பயன்பாட்த்ட வி்ளககுவதாகும்.

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

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

 6.12: #for  range()   ண   

6.2.3.3   ண ப்பு

 ரு ே்டககின உள்வ்ள ேற்சைாரு ே்டககு இ்டம் ச்பற்றிருநதால் அது பினனைான ே்டககு 

அதேப்பாகும். while ே்டககின உள்வ்ள ேற்சைாரு while ே்டககு, for  உள்வ்ள ேற்சைாரு for 
ே்டககு, for ே்டககி ள்வ்ள while ேற்றும் while ே்டககி ள்வ்ள for ே்டககு என இது வ்பானை பினனைான 

ே்டககு்கத்ள உருவாக்கைாம்.

 பினவரும் எடுததுக்காட்்டானது, for ே்டகத்கப ்பயன்படுததி பினவரும் அதேபபில் எண்்கத்ள 

அச் டுவதத வி்ளககுவதாகும்.

 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

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

 6.13: #   –for    while  ண   
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84 ப்பு  

6.2.4  ண  JUMP :

 த்பததானிலுள்்ள JUMP ற்று, ்கட்டுப்பாட்த்ட எநதசவாரு நி்பநததனயு னறி, நிைலின ரு 

்பகுதியில் இருநது ேற்சைாரு ்பகுதிககு இ்டோற்ைம் செயய ்பயன்படுகிைது. த்பததானில் Jump ற்தை 

்பயன்படுதத மூனறு ைபபுச் சொற்்கள் உள்்ளன. அதவ: break, continue, pass. பினவரும் ்பாயவுப்ப்டம் 

break ேற்றும் continue ்பயன்பாட்த்ட வி்ளககும்.

Condition

Further 
Statements 
of Program

else
Statement 1
Statement 2

...
Statementn

False

True

Statement 1
...

break
...

continue
...

Statementn

்ப்டம் 6.6 ே்டககு அதேபபில்  break ேற்றும் continue ற்று்களின ்பயன்பாடு

6.2.4.1  break 

 break ற்ைானது அதத உள்்ள்டககிய ே்டகத்க விட்டு சவளிவயைச் செயகிைது. நிைலின 

்கட்டுப்பா்டானது, ே்டககின உ்டற்்பகுதிதயத சதா்டரநது உ்டனடியா்க இருககும் ற்றுககு ்பாயகிைது.

 நி்பநததனயானது தவறு எனறு ்பரிவொதிககும் வதை while அல்ைது for ே்டககு செயல்்படுததப்படும். 

னால், break ற்தைப ்பயன்படுததி ்கட்டுப்பாட்த்ட ே்டகத்க விட்டு நிறுததி சவளிவயைச் செயயமுடியும். 
break ற்று நிதைவவற்ைப்படும் வ்பாது, நிைலின ்கட்டுப ்பாட்டு்பாயவு, ே்டகத்க விட்டு சவளிவயறி, ே்டககு 

அதேபபிற்கு இ   உள்்ள குறி முதை ்பகுதியில் இருநது நிதைவவற்ைத சதா்டஙகும். 

 break ற்று பினனைான ே்டககின உள்வ்ள இருநதால், break ற்று ்கவும் உள்வ்ள உள்்ள 

ே்டகத்க விட்டு சவளிவயறும்.

 break
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85 ப்  ண ப்பு

Condition

break?

no

Enter loop

false

true

yes

Exit loop

Remaining body of loop

்ப்டம் 6.7 break ற்றினசெயல்்பாடு

 for ே்டககு ேற்றும் while ே்டககி ள் break ற்றின செயல்்பாடு கீவ  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது.

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=”)

:
 Jump Stat

 6.14: #for    break  ண  
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 வேற்்கண்்ட நிைல், ச்காடுக்கப்பட்்ட “Jump statement” எனை ெைததத ே்டககுச் செயைா்க ண்டும் 

ண்டும் இயககுகிைது. ச்காடுக்கப்பட்்ட ெை வரிதெயில் ‘e’ எனை எ தது வரும் வதை வசவாரு எ ததா்க 

்பரிவொதிக்கப்படும். அநத எ தது வரும்வ்பாது ்கட்டுப்பா்டானது ே்டககுககு சவளிவய செல்லும் அல்ைது 

ே்டகத்க நிறுததிவிடும். சவளியீட்டில் ்காட்டியுள்்ளவாறு, ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைததில் ‘e’ எனை எ தது வரும் 

வதை வசவாரு எ ததா்க அச் ்டப்பட்டு ே்டககு நிறுததப்படும்.

 இதில் முககியோ்க ்கவனிக்க வவண்டியது எனனசவனைால், ே்டக்கானது ‘break’ ற்று்டன 

முடிநதால் ‘else’ ்பகுதி நிதைவவற்ைப்ப்டாது. இதத வி்ளககுவதற்கு, else ்பகுதியு்டன வேவை குறிபபிட்்ட 

நிைதை வேம்்படுததி அதன சவளியீடு எனனசவனறு ்காண்வ்பாம்:

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

:
 Jump Stat
 End of the program

 6.15: # for   break  ண  else  
  

 break ற்று, ே்டககின ‘else’ ்பகுதிதயத தவிரதது ்கட்டுப்பாட்த்ட ே்டககு சதாகுதிககுப பிைகுள்்ள 

அடுதத ற்றுககு ச்காண்டு செல்கிைது. 

6.2.4.2  continue 

 continue ற்ைானது break ற்தைப வ்பால் இல்ைாேல், ே்டககின தமுள்்ள குறிமுதைதயத 

தவிரதது அடுதத ே்டககு செயதை ைம்பிககும்.

 continue
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Test 
Expression 

of loop

continue?

no

Enter loop

false

true

yes

Exit loop

Remaining body of loop

்ப்டம் 6.8 continue ற்றின செயல்்பாடு

 for ேற்றும் while ே்டககி ள் continue ற்றின செயல்்பா்டானது கீவ  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது.

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”)

:

 Jump Statement

 End of the program

 6.16: # for  continue  ண   
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 வேவை ச்காடுக்கப்பட்்ட நிைலும் ‘break’ ற்றுககு எ தப்பட்்ட நிைலும் னவை, னால் ‘break’ககு 

்பதிைா்க இஙகு ‘continue’ ற்று ்பயன்படுததப்பட்டுள்்ளது. ‘e’ எனை எ தததத தவிை ேற்ை அதனதது 

எ ததுக்க ம் அச் ்டப்படுகிைது.

6.2.4.3 pass 

 pass ற்று ரு null ற்ைாகும். நிைல் ச்பயரபபி pass ற்தை நிதைவவற்றும் ச்பா து, அவத 

ற்தை மு வதுோ்க புைக்கணிததுவிடும். pass ற்தை இயககும் ச்பா து எநத செயல்்பாடும் த்டச்பைாது.

 ‘if ’ ற்றிலும், ே்டககி ள் ம் எநத ்கட்்டத்ளதயயும் அல்ைது ற்தையும் நிதைவவற்ை வவண்்டாம் 

என நிதனககும் வ்பாது pass ற்று இயக்கப்படுகிைது.

 pass

a=int (input(“Enter any number :”))
if (a==0):
 pass
else:
 print (“non zero value is accepted”)
 வேற்்கண்்ட நிைதை இயககும் வ்பாது உள் ட்டின ேதிபபு 0 எனில் ரு 
செயலும் த்டச்பைாது.  ேற்ை பிை உள் ட்டு ேதிபபு்க ககு பினவரும் சவளியீடு 
கித்டககும்:

 Enter any number :3
 non zero value is accepted

 6.17:# pass  ண   

 pass ற்று ச்பாதுவா்க இ்ட துககீட்டிற்்கா்க ்பயன்படுகிைது. ே்டககு அல்ைது 

செயற் ற்தைதற் ச்பா து செயல்்படுததாேல் பிைகு செயல்்படுதத விரும்பும் வ்பாது, சவற்று 

உ்டற்்பகுதியா்க உருவாக்க முடியாது. ஏசனனில், நிைல்ச்பயரபபி பித  செயதிதயத தரும். இதத 

தவிரக்க ‘pass’ ற்று எததயும் நிதைவவற்ைாத உ்டற்்பகுதியில் அதேக்கப்படுகிைது.

ப்பு

for val in “Computer”:

 pass

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

:

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

 6.18: # for  ‘pass’ ண   
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 நிைல் என்பது வரிதெயா்க நிதை வவற்ைப்படும் ற்று்கத்ளக ச்காண்்டதாகும். அநத 

வரிதெதய ோற்றுவதற்கு ்கட்டுப்பாட்டுக ற்று்கள் ்பயன்படுகிைது.

 ்கட்டுப்பாட்டு நிைலின, ரு ்பகுதியில் இருநது இனசனாரு ்பகுதிககு தாவுவதற்கு 

்காைைோன நிைல் ற்று்கள் ்கட்டுப்பாட்டு ்கட்்டதேபபு (அல்ைது) ்கட்டுப்பாட்டு ற்று்கள் 

எனப்படும்.

 மூனறு வத்கயான ்கட்டுப்பாட்டுப ்பாயவு்கள் உள்்ளன

o வரிதெ முதை

o ோற்று அல்ைது கித்ள பிரிபபு

o ்பனமு்கச் செயல் அல்ைது ே்டககுச் செயல்

 த்பததானில் ்பல்வவறு வத்கயான if அதேபபு்கத்ள ்பயன்படுததி கித்ளபபிரிபபு 

ொததியோகிைது.

 உள் தள்்ளல் த்பததானில் ்க முககிய ்பஙகு வகிககிைது. ச ளிவு அத்டபபுக குறிதய 

({}) ்பயன்படுததாேல் ற்று்கத்ள ரு சதாகுதிககுள் குறிபபி்ட உள்தள்்ளல் 

்பயன்படுகிைது. 

 த்பததானில் தவைான உள் தள்்ளல்்க ககு நிைல் ச்பயரபபிபித  செயதி்கத்ளக 

்காண்பிககும். 

• print() செயற் று விடு்படு வரிதெதயப ்பயன்படுததி ்பயனர விரும்பும் சவளியீட்த்ட 

வடிவதேக்க தைவளிககிைது.

• range() செயற் று for ே்டககில் வைம்பிற்குட்்பட்்ட ேதிபபு்கத்ள வ ஙகுகிைது.

 த்பததானில் break, continue ேற்றும் pass கிய ற்று்கள் jump ற்று்க்ளா்க 

செயல்்படுகிைது.

 த்பததானில் pass ற்று ரு null ற்ைாகும். இது ச்பாதுவா்க இ்ட துககீட்டிற்்கா்க 

்பயன்படுகிைது. 

ண  

ண ப் 

1. ச்காடுக்கப்பட்்ட எ தது  ‘உயிசை ததா இல்தையா’ என ்கண்்டறியும் நிைதை எ து்க.

2. if..else..elif ற்தைப ்பயன்படுததி ச்காடுக்கப்பட்்ட மூனறு எண்்களில் ்கச் றிய எண்தை 

்கண்்டறியும் நிைதை எ து்க.

3. ச்காடுக்கப்பட்்ட எண் வ ரேதை எண்ைா அல்ைது எதிரேதை எண்ைா அல்ைது யோ எனக 

்கண்்டறியும் நிைதை எ து்க.

4. ச்காடுக்கப்பட்்ட வரு்டம் ப வரு்டோ இல்தையா எனக ்கண்்டறியும் நிைதை எ து்க.
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ண ப் 
1. த்பவ்பானா  சதா்டதை (0 1 1 2 3 4 5……n) வதை சவளியிடுவதற்்கான நிைதை எ து்க.

2. n வதையிைான இயல் எண்்களின ட்டுத சதாத்கதய சவளியிடுவதற்்கான நிைதை எ து்க.

3. ச்காடுக்கப்பட்்ட எண் ்பாலின வைாோ இல்தையா என்பதத ெரி்பாரககும் நிைதை எ து்க.

4. பினவரும் அதேபத்ப அச் டுவதற்்கான நிைதை எ து்க.

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

ப்

 

I   ண ண    (1 ப் )

1. த்பததானில் எதததன முககியோன ்கட்டுப்பாட்டு ்கட்்டதேபபு்கள் உள்்ளன?

அ) 3 ) 4

இ) 5 ) 6

2. elif என்பதன விரிவாக்கம்

அ) nested if ) if..else

இ) else if ) if..elif

3. த்பததான நிைலில் எது முககிய ்பஙகு வகிககிைது?

அ) ற்று்கள் ) ்கட்டுப்பாடு

இ) அதேபபு ) உள்தள்்ளல்

4. எநத ற்று ச்பாதுவா்க இ்ட துககீட்டிற்்கா்கப ்பயன்படுகிைது?

அ) continue ) break

இ) pass ) goto

5. if ற்றின நி்பநததன பினவரும் எநத வடிவில் இருக்க வவண்டும்

 அ) ்கணித அல்ைது ப ட்டுக வ்காதவ்கள்

 ) ்கணித அல்ைது தருக்கக வ்காதவ்கள்

 இ) ப ட்டு அல்ைது தருக்கக வ்காதவ்கள்

 ) ்கணித வ்காதவ்கள்
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91 ப்  ண ப்பு

6. எது ்கவும் ை்போன ே்டககு எது

அ) do..while ) while

இ) for ) if..elif

7. பினவரும் குறிமுதையின சவளியீடு எனன

 i=1 

 while True:

  if i%3 ==0:

   break

  print(i,end='')

  i +=1

அ) 12 ) 123

இ) 1234 ) 124

8. பினவரும் குறிமுதையின சவளியீடு எனன?

 T=1

  while T:

 print(True)

  break

அ) தவறு ) ெரி

இ) 0 ) சவளியீடு இல்தை

9. பினவருவனவற்றில் எது jump ற்று கித்டயாது ?

அ) for ) goto

இ) continue ) break

10. எநத நிறுததற்குறி பினவரும் அடிகவ்காடிட்்ட இ்டததில் இ்டம் ச்பை வவண்டும்

 if <condition>_

  statements-block 1
 else:

  statements-block 2

அ) ; ) :

இ) :: ) !

II    ண  (2 ப் )

11. த்பததானில் உள்்ள ்கட்டுப்பாட்டு ்கட்்டதேபபு்கத்ளப ்பட்டியலிடு்க.

12. break ற்தைப ்பற்றி குறிபபு வதை்க.

13. if..else ற்றின ச்பாது வடிவததத எ து்க?
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14. ்கட்டுப்பாட்டு ்கட்்டதேபபு எனைால் எனன

15. range() செயற் று குறிபபு வதை்க.

இ

III    ண  (3 ப் )

16. பினவரும் சவளியீட்த்டப ச்பை நிைதை எ து்க

 A

 A   B

 A   B   C

 A   B   C   D

 A   B   C   D   E

17. if..else அதேபத்பப ்பற்றி குறிபபு வதை்க.

18. if..else..elif ற்தைப ்பயன்படுததி ச்காடுக்கப்பட்்ட மூனறு எண்்களில் ச்பரிய எண்தைக 

்கண்டுபிடிப்பதற்்கான ச்பாருததோன நிைதை எ து்க.

19. while  ே்டககின ச்பாதுவடிவம் யாது

20. break ேற்றும் continue ற்று்களின வவறு்பாடு யாது

IV   ண  (5 ப் )

21. for ே்டகத்கப ்பற்றி விரிவான வித்டயளிக்கவும்.

22. if..else..elif ற்தை எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க. 

23. அதனதது மூனறு இைக்க ற்தைப்பத்ட எண்்கத்ள சவளியிடுவதற்்கான நிைதை எ து்க.

24. ச்காடுக்கப்பட்்ட எண்ணின ச்பருக்கல் வாயப்பாட்த்ட சவளியிடும் நிைதை எ து்க.
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இநத ்பா்டததத ்கற்ைபிைகு, ோைவர்கள்:

 செயற் று்களின ்கருதது ேற்றும் அதன 

வத்க்கத்ளப ்பற்றி அறிநது ச்காள்்ள முடியும்.

 ்பயனர வதையறுககும் ேற்றும் உள்ளிதைநத 

செயற் று்க ககு இத்டவய உள்்ள 

வவறு்பாட்த்ட அறிநது ச்காள்்ள முடியும்.

 ரு செயற் றிதன எவவாறு அத ப்பது 

என்பதத சதரிநது ச்காள்்ள முடியும்.

 செயற் றின அ்ளபுருக்கத்ளப புரிநது 

ச்காள்்ள முடியும்.

 அனாேதது செயற் றுதவ அறிநது ச்காள்்ள 

முடியும்.

 ்கணித ேற்றும் ெைங்களின செயற் று்கத்ளப 

்பற்றி அறிநது ச்காள்்ள முடியும்.

7.1

 ரு குறிபபிட்்ட செயலிதன செயவதற்்கா்க 

வடிவதேக்கப்பட்டு ச்பயரி்டப்பட்்ட குறிமுதையின 

சதாகுதிவய செயற் று எனப்படும். செயற் றில் 

வதையறுதத குறிபபிட்்ட செயலிதன செயய 

விரும்பினால் அதற்கு ச்பாருததோன 

செயற் றின ச்பயதை ச்காண்டு அத க்க 

வவண்டும். நிைலில், வை செயதை ்பை த்டதவ 

ண்டும் ண்டும் செயய வ ரிட்்டால் அதற்்கான 

குறிமுதைதய ண்டும் எ தத வததவயில்தை. 

அதற்்கான செயற் றுதவ அத ததால் ேட்டும் 

வ்பாதும், அநத அத பபு த்பததானின 

செயற் ற்றின உள்வ்ளயுள்்ள  குறிமுதைதய 

இயக்க செயயும். செயற் றுவின ்பயன்பாடு ரு 

நிைதை, எ த, ்படிக்க, வொதிக்க ேற்றும் பித  

திருததும் வவதை்கத்ள  எளிதாககுகிைது.

 ண  ண

 குறிமுதைதய ண்டும் எ துவதத தவிரதது 

குறிமுதையின ேறு ்பயனாக்கததிற்கு 

உதவுகிைது.

 ேது ்பயன்பாட்டிற்குச் ைநத றுநிதைதய 

வ ஙகுகிைது.

செயற் று்கள் என்பது குறிபபிட்்ட செயதை 
செயவதற்்கான சதா்டரபுத்டய ற்று்களின 
சதாகுதி கும்.

ப்பு

7.1.1  ண

 அடிப்பத்டயா்க செயற் று்கத்ள 

பினவருோறு வத்கப்படுததைாம்:

1 User-defined Functions

Built-in Functions
Lambda Functions

Recursion Functions

2

3

4

்ப்டம் – 7.1 – த்பததான செயற் றுவினவத்க்கள்

்பயனர 
வதையறுககும் 
செயற் று்கள்

்பயனர்கள் 
தாங்க்ளா்கவவ 
வதையறுககும் 
செயற் று்கள்.

II
 7

ண  
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94 95 ப்பு  

உள்ளிதைநத 
செயற் று்கள்

த்பததானில் 
உள்்ள்டக்கப்பட்்ட 
செயற் று்கள் 

ைாம்்டா 
செயற் று்கள்

ச்பயரில்ைாத 
செயற் று்கள்

தற் ற்  
செயற் று்கள்

தற் ற் யா்க 
தனதனத தாவன 
அத ததுக ச்காள் ம் 
செயற் று்கள்

அட்்டவதை – 7.1 – த்பததானின 
செயற் று்கள் ேற்றும் அவற்றின வி்ளக்கமும்

ண  ண7.2 

 ரு செயல்்பாட்த்ட உருவாககி அதத 

்பயன்படுததுவதற்கு செயற் றிதன வதையறுக்க 

வவண்டும். த்பததானில் சோ யில் ்பை 

உள்ளிதைநத செயற் று்கள் உள்்ளன. 
(எடுததுக்காட்்டா்க, print() செயற் று), 
இருபபி ம் ்பயனர அவருககுத வததவயான 

செயற் றிதனயும் வதையறுக்க முடியும். 

செயற் றிதன வதையறுககும் வ்பாது நிதனவில் 

ச்காள்்ள வவண்டியதவ.

 செயற் று சதாகுதி def எனை ைபபுச் 

சொல்லு்டன சதா்டஙகி செயற் றுவின ச்பயர 

ேற்றும் () அத்டபபுககுறியு்டன முடிய 

வவண்டும்.

 ஏவத ம் உள் ட்டு செயலுருபபு்கள் அல்ைது 

அ்ளபுருக்கள் இருபபின அவற்தை 

செயற் ற்தை வதையறுககும் வ்பாவத ( ) 
எனை அத்டபபுககுறிககுள் ச்காடுக்க 

வவண்டும்.

 குறிமுதை சதாகுதியானது எபச்பா தும்  

முக்காற்புள்ளிககு பிைகு உள்தள்ளி வை 

வவண்டும்.

• “return [வ்காதவ]” ற்று செயற் றுதவ 

முடிதது தவககும். விருப்பப்பட்்டால் 

வ்காதவயின ேதிபத்ப,  அத ககும் ற்றுககு 

திருபபி அ பபும். செயலுருபு்கள் இல்ைாத 
return, return None-ககு நி்கைானது.

த்பததான ைபபுச் சொற்்கள் செயற் றுவின 
ச்பயர்க்ளா்க ்பயன்படுததக ்டாது.

ப்பு

7.2.1  ண   

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

 <Block of Statements>

 return <expression / None> a
வேவை உள்்ள ச்பாது வடிவததில் ெதுை 
அத்டபபுக குறிககுள்  உள்்ளதவ 
அதனததும் விருப்பத வதரவாகும்

ப்பு

 சதாகுதி என்பது னறு அல்ைது 
னறிற்கு வேற்்பட்்ட வரி்கத்ளயுத்டய 

குறிமுதைதயக கு வா்க னறிதைதது, 
அததன நிதைவவற்றும் வ்பாது ரு ச்பரிய 
வரிதெயின ற்று்க்ளா்க எடுததுக 
ச்காள்கிைது. த்பததானில், சதாகுதியில் 
உள்்ள ற்று்கத்ள உற்தள்்ளல் மூைம் 
எ தப்படுகிைது. ச்பாதுவா்க, ரு வரி 
உள்தள்்ளப ்படும்வ்பாது (4 இத்டசவளி) 
சதாகுதியானது சதா்டஙகும். சதாகுதியின 
உள்வ்ள உள்்ள அதனதது ற்று்கத்ளயும் 

வை ோதிரியா்க உள்தள்்ள வவண்டும்.

:
 ரு சதாகுதி ேற்சைாரு 
சதாகுதிதயக ச்காண்டிருநதால் அது 
பினனைான சதாகுதியாகும். முதல் 
சதாகுதியின ற்று்கத்ள ற்தை தததல் 
இத்டசவளி அ்ளவிற்கு உள்தள்ளினால், 
இைண்்டாவது சதாகுதியின ற்று்கத்ள 
இைண்டு தததல் இத்டசவளி அ்ளவிற்கு 
உள்தள்்ள வவண்டும்.

 

செயற் ற்தை வதையதைககும் எடுததுக்காட்டு,
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def Do_Something( ):
value =1 #Assignment ற்று

return value #Return  ற்று

 இபச்பா து செயற் றின செயல்்பாட்த்ட வொதிபபின மூைம் அது நிைலில் எவவாறு வவதை 

செயகிைது என்பதத ்காைைாம். பினவரும் எடுததுக்காட்டில் ரு ொதாைை செயற் று ெைததத 

சவளியிடுவததக ்காைைாம்.

def hello():

 print (“hello - Python”)

 return

எடுததுக்காட்டு 

7.2.2   ண   ண

1. செயற் று்கள் ரு நிைதை று சதாகுதியா்க பிரிக்க உதவுகிைது. இது குறிமுதைதய எளிதா்க 

த்கயா்ள உதவுகிைது.

2. குறிமுதையின ேறு்பயனாக்கததிற்கு உதவுகிைது. வசவாரு முதையும் ற்று்களின வரிதெ்கத்ள 

நிதைவவற்றும் வ்பாது, ாம் அநத செயற் ற்றிதன அத ததால் வ்பாதுோனது.

3. செயற் ற்றின செயல்்பாடு்கத்ள ோற்ைம் செயவது எளிதாகிைது. சவவவவறு நிைைர்கள் சவவவவறு 

செயற் ற்றில் வவதை செயய முடியும்.

ண  ண7.3

 எடுததுக்காட்டு 7.2.1 ல்  hello() செயற் றிதன அத க்க இநத குறிமுதை ்பயன்படும்.  “hello()” 
செயற் றிதன அத ககும் ச்பா து நிைல் பினவரும் ெைததத சவளியீடுகிைது.

 hello – Python

 ோற்ைா்க, “hello()” செயற் றிதன print() செயற் ற்றிலிருநது  அத ப்பதத பினவரும் 

எடுததுக்காட்டில் ்காைைாம்.

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

: 

 return ற்றில் எநத அ்ளபுருவும் இல்தை எனில் சவளியீட்டின இறுதிக ற்ைா்க, “None” 
சவளியி்டப்படும்.

வேவை உள்்ள செயற் று பினவரும் சவளியீட்த்டக ச்காடுககும்.
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 hello – Python
 None

7.4  பு ண  ப்பு

 அ்ளபுருக்கள் அல்ைது செயலுருபபு்கத்ள செயற் றி ககு அ ப்பைாம்.

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

 அ்ளபுருக்களின ்பயன்பாட்டிதன செயற் று வதையதையில் ்பாரக்கைாம். அத்டபபுக குறிககுள் 

ச்காடுக்கப்படும் அ்ளபுருக்கள் அநத செயற் றி ள்வ்ளவய ்பயன்படுததப்படும். அதனதது விதோன 

தைவு்கத்ளயும் செயற் றி ள் அ ப்ப முடியும். அ்ளபுருக்கத்ள செயற் றி ககு அ பபும் செயற் று 

வதையதை எடுததுக்காட்டு நிைலில் ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது.

# assume w = 3 and h = 5

 def area(w,h):

  return w * h

 print (area (3,5))

 : 

 வேவை உள்்ள குறிமுதையில் அ்கைம் ேற்றும் உயைததின ்பதிபபு்கள் முதைவய  w ேற்றும் h 
அ்ளபுருக்களில் இருததப்படுகிைது. “area” எனை செயற் றிதன உருவாககுவதற்கு இநத அ்ளபுருக்கள் 

்பயன்படுகினைன. வேவை குறிபபிட்்ட செயற் றிதன அத ககும் வ்பாது சவளியீ்டா்க அ்கைம் ேற்றும் 

உயைததின ச்பருக்கல் ேதிபபிதன திருபபி அ பபுகிைது. w ேற்றும் h  அ்ளபுருக்க ககு முதைவய 3 ேற்றும் 
5 ேதிபபு்கத்ள அ பபினால் சவளியீ்டா்க 15 எனை ேதிப்பதத திருபபி அ பபும்.

 
 ாம் அடிக்கடி அ்ளபுருக்கள் ேற்றும் செயலுருபுக்கள் எனை வாரததததய  ோற்றி ோற்றி 
உ்பவயா்கப்படுததுகிவைாம். எனி ம், இைண்டிற்கும் இத்டவய ரு றிய விததியாெம் உள்்ளது. 
அ்ளபுருக்கள் என்பதவ செயற் று வதையதையில் ்பயன்படுததப்படும் ோறி்கள். னால் 
செயலுருபபு்கள் என்பது செயற் றின அ்ளபுருக்க ககு அ ப்பப்படும் ேதிபபு்கள் கும்.

 பு  (Function Arguments)7.5

 செயலுருபு்கள் செயற் றிதன அத க்க ்பயன்படுகிைது. செயலுருபு்கள் ானகு வத்கப்படும் 

வததவப்படும் செயலுருபு்கள் (Required arguments), ைபபு சொல் செயலுருபு்கள் (Keyword arguments), 
தானதேவு செயலுருபு்கள் (Default arguments), ோறும் நீ்ள செயலுருபு்கள் (variable length arguments).
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செயற் று செயலுருபுக்கள்
(Function Arguments)

1 வததவப்படும் செயலுருபுக்கள்
(Required arguments)

2 ைபபுச் சொல் செயலுருபுக்கள்
(Keyword arguments)

3 தானதேவு செயலுருபுக்கள்
(Default  arguments)

4 ோறும் நீ்ள செயலுருபுக்கள்
(Variable-length  arguments)

7.5.1  ண ப்  பு

 செயலுருபு்கத்ள ெரியான இ்டவரிதெயில் செயற் ற்றுககு அ பபுவவத ண ப்  
பு  எனப்படும். இஙகு, செயற் று அத பபுக ற்றில் உள்்ள செயலுருபு்களின எண்ணிகத்க, 

செயற் று வதையதைவயாடு ெரியா்க ச்பாருநத வவண்டும். சதா்டரியல் பித தய தவிரதது, வததவயான 

சவளியீட்த்ட ச்பறுவதற்கு குதைநதது ரு செயலுரு்பாவது வததவ.

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

 

 வேவை உள்்ள குறிமுதை இயக்கப்படும் வ்பாது இது பினவரும் பித தய ச்காடுககிைது.

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

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

 வேவை உள்்ள குறிமுதையில் print string( )ககு ்பதிைா்க printstrin(“Welcome”) ்பயன்படுததினால் 

இதன சவளியீடு,

 Example - Required arguments 
 Welcome
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7.5.2 ப்பு   பு

 அ்ளபுருக்களின ச்பயதை அத்டயா்ளம் ்கண்்ட பினபு ைபபுச் சொல் செயலுரு்பானது செயற் றிதன 

அத ககிைது. ைபபுச் சொல் செயலுருபின ேதிபபு அ்ளபுரு ச்பயரு்டன ச்பாருநத வவண்டும். எனவவ, 

முதையற்ை வரிதெயிலும் செயலுருபு்கத்ளக ச்காடுக்கைாம்.

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

:

 வேற்்கண்்ட குறிமுதை இயக்கப்படும் வ்பாது பினவரும் சவளியீடு கித்டககும்.

 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”)

:

 வேற்்கண்்ட குறிமுதை இயக்கப்படும் வ்பாது பினவரும் சவளியீடு கித்டககும்.

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")

:

 வேற்்கண்்ட குறிமுதை இயக்கப்படும் வ்பாது பினவரும் சவளியீடு கித்டககும்.
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 Example-3 Keyword arguments
 Name : Gshan
 Age : 25

வேவை உள்்ள நிைலில் அ்ளபுருக்களின வரிதெமுதை ோறி உள்்ளது.

ப்பு

7.5.3 ண  பு

 த்பததானில், செயற் தை அத ககும் வ்பாது எநத ேதிபபும் ச்காடுக்கப்ப்டவில்தை எனில், 

செயலுரு்பானது தானா்கவவ ேதிபத்ப எடுததுக ச்காள் ம். இதுவவ ண  பு கும்.

 பினவரும் எடுததுக்காட்டில் செயலுருபுதவ அ ப்பாதவ்பாது தானதேவு Salary-தய அச் டுவததக 

்காைைாம்.

def printinfo( name, salary = 3500):

 print (“Name: “, name)

 print (“Salary: “, salary)

 return

printinfo(“Mani”)

:

 வேற்்கண்்ட குறிமுதை இயக்கப்படும் வ்பாது பினவரும் சவளியீடு கித்டககும்.

 Name: Mani
 Salary: 3500

 வேற்்கண்்ட குறிமுதைதய printinfo(“Ram”, 2000)என ோற்றும் வ்பாது பினவரும் சவளியீடு 

கித்டககும்.

 Name: Ram

 Salary: 2000

 வேவை உள்்ள குறிமுதையில் 2000 எனை ேதிபத்ப salary எனை செயலுருபுககு அனபபினால் 

ஏற்்கனவவ உள்்ள தானதேவு ேதிபபு நிைா்கரிக்கப்படும்.

7.5.4   பு

 ை ெேயங்களில், ஏற்்கனவவ குறிபபி்டப்பட்்ட செயலுருபு்கத்ள வி்ட அதி்கோன செயலுருபு்கத்ள 

அ ப்ப வவண்டிய வததவ இருககும். ண்டும்  செயற் றிதன ேறுவதையதை செயவது ்கடினோன செயல் 
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அதற்கு ்பதிைா்க ோறும் நீ்ள செயலுருபு்கத்ள ்பயன்படுததைாம். செயற் று வதையதையில் இது 

குறிபபி்டப்படுவதில்தை. ோைா்க இநத செயலுருபு்கத்ள குறிபபிடுவதற்கு * குறியீடு ்பயன்படுகிைது. 

மூனறுககு அதி்கோன செயலுருபு்கத்ள sum( ) செயற் றுவிற்கு அ பபும் ச்பா து எனன நி்க ம் என 

்பாரபவ்பாம்.

def sum(x,y,z):

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

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

:

 வேவை உள்்ள குறிமுதைதய இயககும் வ்பாது பினவரும் சவளியீடு கித்டககும்.

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

7.5.4.1     

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)

:

 Printing two values
  1
  2
 Printing three values
  10
  20
  30

ப்  ?

 வேவை உள்்ள நிைலில், printnos எனை செயற் றின ச்பயதை printnames எனை அதனதது 

இ்டங்களிலும் ோற்றி ஏற்ை தைவு்கத்ள ச்காடுக்கவும். எடுததுக்காட்டு, printnos(10,20,30) என்பதத 

printnames(‘mala’, ‘kala’, ‘bala’) என ோற்றி ச்காடுதது சவளியீட்த்டக ்காண். ோறி நீ்ள செயலுருபு்களில், 

செயலுருபு்கத்ள இைண்டு வ ்களில் அ ப்பைாம்.

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

 1. ைபபுச் சொற்்க்ளற்ை ோறி செயலுருபு்கள்

 2. ைபபுச் சொல் ோறி செயலுருபு்கள்

Book 2.indb   100 29-03-2019   17:56:05

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



100 101 ண  

 ைபபுச் சொற்்க்ளற்ை ோறி செயலுருபு்கத்ள tuples எனறு அத ககிவைாம். இததப்பற்றி விரிவா்க 

பினவரும் ்பா்டங்களில் ்காைைாம்.

ைபபுச் சொல் ோறி செயலுருபு இநத புதத்கததிற்கு அப்பாற்்பட்்டது.

ப்பு

 
 த்பததானில் print() செயற் று என்பது ோறும் நீ்ள செயலுருபுககு ரு எடுததுக்காட்டு 

கும்.

  (Anonymous Function)7.6

   ?

 த்பததானில், அனாேதது வதையறுக்கப்படும் செயற் றுவுககு   எனறு 

ச்பயர. ேற்ை ொதாைை செயற் று்கள் def எனை ைபபு சொல்லு்டன வதையறுக்கப்படுகிைது. த்பததானில் 

அனாேதது செயற் று்கள்  ைபபுச் சொல்லு்டன வதையறுக்கப்படுகிைது. எனவவ, அனாேதது 

செயற் று்கத்ள ைாம்்டா செயற் று்கள் எனறும் அத க்கைாம்.

    

 ைாம்்டா செயற் று ச்பரும்்பாலும் றிய ேற்றும் ரு முதை அனாேதது செயற் தை உருவாக்க 

்பயன்படுகிைது.

• filter( ), map() ேற்றும் reduce() வ்பானை செயற் று்க ்டன வெரதது ைாம்்டா செயற் று்கத்ள 

்பயன்படுததைாம்.

 filter(), map() ேற்றும் reduce() செயற் று்கள் இநத புதத்கததிற்கு அப்பாற்்பட்்டது.

ப்பு

 
 ைாம்்டா செயற் று எண்ைற்ை செயலுருபு்கத்ள எடுததுக ச்காண்டு திருபபி அ பபும் 

வை ரு ேதிபத்ப வ்காதவ வடிவில் ச்காடுககும். ைாம்்டா செயற் ற்ைால் மு த்ளாவிய ோறி்கள் 

ேற்றும் அ்ளபுரு ்பட்டியலில் உள்்ள ோறி்கத்ள ேட்டுவே அ ்க முடியும்.
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7.6.1    

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

 The Sum is : 70
 The Sum is : 10

:

 வேற்்கண்்ட ைாம்்டா செயற் று arg 1 செயலுருபுதவ arg 2 செயலுருபு்டன ட்டி வித்டதய sum 
ோறியில் வெ ககும். print ( ) செயற் தை ்பயன்படுததி சவளியீட்த்ட சவளியிடும்.

return 7.7

• return ற்று செயற் றிதன முடிதது தவதது அத பபுக ற்றுககு ேதிபத்ப திருபபி அ பபும். 

ச்பாதுவா்க செயற் றின வ ாக்கம் உள் த்டப ச்பற்று ஏவத ம் ரு ேதிபத்ப திருபபி 

அ பபுவதாகும்.

 ரு செயற் று ேதிபத்ப அத பபுக ற்றுககு திருபபி அ ப்ப தயாைா்க இருககும் வ்பாது return 
ற்று ்பயன்படுததப்படுகிைது. எனவவ, இயக்க வ ைததில் ்பை return ற்று்கள் இருநதாலும் வை 

ரு return ற்று ேட்டுவே இயக்கப்படும்.

 செயற் றில் னறுககு வேற்்பட்்ட return ற்று்கள் இருநதாலும் வை ரு return ற்று ேட்டுவே 

இயக்க வ ைததில் இயக்கப்படும்.

7.7.1  return   

return [வ்காதவ்களின ்பட்டியல் ]

 இநத ற்றில் உள்்ள வ்காதவ்கள் ேதிப டு செயயப்பட்டு, ேதிபத்பத திருபபி அ பபுகிைது. 

செயற் றி ள் உள்்ள ற்றில் வ்காதவ்கள் இல்ைாேவைா அல்ைது return ற்று இல்ைாேவைா இருநதால் 

செயற் று “None” ச்பாருத்ளத தருபிப அ பபும். 
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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))

 1:
 Enter a number : 25
  25

 2:
 Enter a number : -25
  25

 : 

 ண ண7.8

 இது நிைலின அ ்கக டிய ்பகுதிதயக குறிப்பதாகும். அதாவது, எநத ்பகுதியில் ோறிதயப 

்பயன்படுததுகிவைாவோ அததக குறிககிைது. வதைசயல்தையானது ்டபபு ோறித சதாகுதி்கள் ேற்றும் 

அதன ேதிபபு்கத்ளக ச்காண்டிருககும். இைண்டு வத்கயான வதைசயல்தை்கத்ளப ்பாரக்கைாம். உள்்ளதே 

வதைசயல்தை ேற்றும் குவ்ளா்பல்  வதைசயல்தை.

7.8.1 ண  ண ண  (Local Scope)

 ரு செயற் றுவின உ்டற்்பகுதியின உள்வ்ள அல்ைது உள்்ளதே வதைசயல்தையில் ோறிதய 

அறிவிப்பது உள்்ளதே ோறி எனப்படும்.

ண   ண  

 உள்்ளதே ோறியின வதைசயல்தை அது வதையறுக்கப்பட்டுள்்ள சதாகுதிககுள் ேட்டுவே ்பயன்படுதத 

முடியும்.

 செயற் றி ள் ோறி உருவாக்கப்படும் வ்பாது அது உள்்ளதேவா்க அதேயும்.

 செயற் று இயக்கப்படும் வ்பாது ேட்டுவே உள்்ளதே ோறி்கள் உருவாக்கப்படும்.

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

 0

 : ண  ண  
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def loc():
 y = "local"
loc()
print(y)

 : ண ண   ண  ண  

 வேவை உள்்ள குறிமுதைதய இயககும் வ்பாது சவளியீட்டில் பினவரும் பித  வதானறும்.

 குவ்ளா்பல் வதைசயல்தையில் உள்்ளதே ோறியான ‘ y’ தய அ ்க முற்்பட்்டதால் வேற்்கண்்ட பித  

வதானறுகிைது.

 NameError: name 'y' is not de�ned

7.8.2   ண ண  (Global Scope)

 குவ்ளா்பல் வதைசயல்தை உத்டய ோறிதய நிைலில் எஙகு வவண்டுோனாலும் அ ்க முடியும். எநத 

ரு செயற் று வதைசயல்தைககு சவளிவயயும் ோறிதய வதையறுதது உருவாக்க முடியும். 

 ண ண  ப்பு   ண
 செயற் றுககு சவளிவய ோறிதய அறிவிககும் வ்பாது அது தானதேவா்க குவ்ளா்பல் கும். ‘global’ 

எனை ைபபுச் சொல்தை   ்பயன்படுதத வவண்டியதில்தை.

 செயற் றி ள் மு த்ளாவிய ோறிதய ்படிக்க ேற்றும் எ த ‘global’ ைபபுச்சொல் ்பயன்படுதத 

வவண்டும்.

 செயற் றுவிற்கு சவளிவய ‘global’  எனை ைபபுச் சொல் எநத வித்ளதவயும் ஏற்்படுததாது.

'Global' ப்பு   

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

 1

 :    ண  
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வேற்்கண்்ட நிைதை இயககும் வ்பாது சவளியீடு பினவரும் பித தய ்காண்பிககும்.

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

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

 :    ண  

 ‘global’ எனை ைபபு சொல்தைப ்பயன்படுததாேல் குவ்ளா்பல் ோறிதய செயற் றின உள்வ்ள 

ோற்ைம் செயய முடியாது. னால் அ ்க ேட்டுவே முடியும். 

ப்பு

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

 வேற்்கண்்ட நிைதை இயககும் வ்பாது பினவரும் சவளியீடு வதானறும்.

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

  :   ‘global’ ப்பு  ண ப்  
 ண  

 வேவை உள்்ள நிைலில், x என்பது குவ்ளா்பல் ோறி கும். add() செயற் றி ள், ‘global’ எனை 

ைபபுச் சொல் x ோறிககு ்பயன்படுததப்பட்டு அத ்டன 5 எனை ேதிபபு ட்்டப்படுகிைது. இபச்பா து ாம் 

ோற்ைம் செயயப்பட்்ட குவ்ளா்பல் ோறி xதய செயற் றின சவளிவய ்காைைாம். அதாவது, x ன ேதிபபு 5 
கும்.

7.8.3   ண  
 இஙகு,  ாம் வை குறிமுதையில் குவ்ளா்பல் ேற்றும் உள்்ளதே ோறி்கத்ள எவவாறு ்பயன்படுததுவது 

என்பததக ்காைைாம்.
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  :  ண    ண   

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

 நிைதை இயககும் வ்பாது சவளியீடு பினவருோறு வதானறும்

 16
 local

 வேற்்கண்்ட நிைலில் x என்பது குவ்ளா்பல் ோறியா்கவும், y என்பது உள்்ளதே ோறியா்கவும் loc() 
செயற் றிை அறிவிக்கப்பட்டுள்்ளது. Loc() செயற் றிதன அத தத பிைகு, xன ேதிபபு 16 என ோறிவிடும்.  

ஏசனனில் x=x*2 என ்பயன்படுததி உள்வ்ளாம். அதனபிைகு, உள்்ளதே ோறி yயின ேதிபபு அச் ்டப்பட்டுள்்ளது.

  :  ண     ண  

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

 local x: 10
 global x: 5

 வேற்்கண்்ட நிைலில், வை ச்பயதைக ச்காண்்ட x ோறி குவ்ளா்பல் ேற்றும் உள்்ளதே ோறியா்க 

்பயன்படுததப்பட்டுள்்ளது. இைண்டு வதைசயல்தையிலும் ோறிதய அறிவிததுள்்ளதால், அச் டும் வ்பாது 

சவவவவைான வித்டக கித்டககிைது. அதாவது, loc() செயற் றின உள்வ்ள உள்்ள x ோறி உள்்ளதே 

வதைசயல்தையா்கவும் செயற் றின சவளிவய உள்்ள x ோறி குவ்ளா்பல் வதைசயல்தையா்கவும் இருககும்.

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

:-  global x: 5, is called global scope of variable.

Book 2.indb   106 29-03-2019   17:56:05

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



106 107 ண  

ணை  ண   7.9

7.9.1 ணை    

abs ( ) எண்ணின மு  
எண்தை திருபபி 
அ பபும். 
செயலுரு்பானவது மு  
எண்ைா்கவவா அல்ைது 
தெே எண்ைா்கவவா 
இருக்கைாம்.

abs (x)

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

     x = 20
     y = 23.2

ord ( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட 
யுனிகவ்காடு எ ததிற்கு 
ASCII ேதிபத்ப திருபபி 
அ பபும். இது chr() 
செயற் றின 
ததைகீ ாகும்.

ord (c)

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

     c = 97
     A = 65

chr ( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட ASCII 
ேதிபபிற்கு யுனிகவ்காடு 
எ ததத திருபபி 
அ பபும். இது  ord() 
செயற் றின 
ததைகீ ாகும்.

chr (i)

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

     A
     +

bin ( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட மு  
எண்ணிற்கு நி்கைான 
இருே எண்தை  “0b” 
தய முனசனாட்்டோ்க 
ச்காண்டு திருபபி 
அ பபும்.

ப்பு: இதற்கு 
்பதிைா்க format ()  
செயற் றுதவ 
்பயன்படுததைாம்.  

bin (i)

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

     15 in binary :   0b1111
     101 in binary : 0b1100101

Book 2.indb   107 29-03-2019   17:56:05

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



108 109 ப்பு  

type ( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட 
ச்பாருளின தைவின 
வத்கதயத திருபபி 
அ பபும்.

ப்பு: ரு அ்ளபுரு 
ச்பாரு ்டன இது 
்பயன்படுததப்படுகிைது.

type (object)

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

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

id ( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட 
ச்பாருளின நிதனவ்க 
மு்கவரிதயத திருபபி 
அ பபும்.

ப்பு: x, y நிதனவ்க 
மு்கவரி வசவாரு 
்கணிபச்பாறிககும் 
வவறு்படும்.

id (object)

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

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

min ( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட 
்பட்டியலில் இருநது 

்கச் றிய ேதிபத்பத 
திருபபி அ பபும்

min (list)

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

     Minimum of MyList : 21

max ( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட 
்பட்டியலில் இருநது 

்கபச்பரிய ேதிபத்பத 
திருபபி அ பபும் max (list)

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

     Maximum of MyList : 98

sum ( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட 
்பட்டியலில் உள்்ள 
ேதிபபு்களின ட்டுத 
சதாத்கதய திருபபி 
அ பபும்

sum (list)

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

     Sum of MyList : 218
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format ( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட 
எண்தை வவறு 
எண்முதைககு ோற்றி 
திருபபி அ பபுகிைது.

1.    இருேநிதை வடிவம். 
சவளியீட்த்ட 
இருேநிதை 
வடிவில் ச்காடுககும் 
2.

2.     எண்ணிதை 
வடிவம். 
சவளியீட்த்ட 
எண்ணிதய 
வடிவில் ச்காடுககும் 
8.

3.    நிதையான புள்ளி 
வடிவம். 
சவளியீட்த்ட 
நிதையான புள்ளி 
எண் வடிவில் 
ச்காடுககும் 
தானதேவு தெே 
துல்லியம் 6 கும்.

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 '))

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

round ( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட 
எண்ணிற்கு அருவ்க 
உள்்ள மு  எண்ைா்க 
ோற்றி திருபபி அ பபும்.

1. முதல் செயலுருபு 
ச்காடுக்கப்பட்்ட 
எண்தைக 
குறிககும்

2. இைண்்டாவது 
செயலுருபு மு  
எண்ணிற்கு பிைகு 
தெே புள்ளி்களின 
எண்ணிகத்கதயக 
குறிககும்.

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))

: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))

:2
     18.0
     17.9
     17.89
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pow ( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட 
எண்ணின    ab  
அடுககு ச்பருக்கததத 
திருபபி அ பபும். (a**b 
) ன அடுககு b.

pow (a,b)

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

:
      25
      125.0
      343

 

அதனதது ்கணித செயற் று்க ககும் வததவயான முககியோன math று்கள்

ப்பு

 

floor ( ) x-தய வி்டககுதைவான 
அல்ைது x-ககு நி்கைான 
ச்பரிய மு  எண்தைத 
திருபபி அ பபும்.

math.floor (x) x=26.7
y=-26.7
z=-23.2
print (math.floor (x))
print (math.floor (y))
print (math.floor (z))

:
      26
       -27
      -24

ceil ( ) x-தய வி்ட ச்பரிய அல்ைது 
xககு நி்கைான றிய மு  
எண்தைத திருபபி 
அ பபும்.

math.ceil (x) x= 26.7
y= -26.7
z= -23.2
print (math.ceil (x))
print (math.ceil (y))
print (math.ceil (z))

:
      27
     -26
     -23
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sqrt ( ) x- ன வரக்கமூைததத 
திருபபி அ பபும்.
குறிபபு: x-ன ேதிபபு 

யததத வி்ட ச்பரிய 
ேதிப்பா்க இருததல் 
வவண்டும்.

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

:
     5.477225575051661
      7.0
     5.049752469181039

7.9.2   ப்பு (Composition) 

 ப்பு  ?

 செயற் று்களின சதாகுபபு  எனைால் எனன   செயற் று திருபபி அ பபும் ேற்சைாரு 

செயற் றிற்கு   செயலுரு்பா்க,  பினனைான அதேபபில் ்பயன்படுததினால் அதற்கு ப்பு 

(composition) எனறு ச்பயர. எடுததுக்காட்்டா்க, ்பயனரி்ட ருநது எண் ேதிபத்ப அல்ைது வ்காதவதய 

உள் ்டா்கப ச்பை விரும்பினால், input() செயற் று மூைம் ்பயனரி்ட ருநது ெைததத உள் ்டா்கப ச்பற்று 
eval() செயற் று மூைம் அதன ேதிபத்ப ேதிப டு செயய வவண்டும்.

# இநத நிைல் சதாகுபத்ப வி்ளககுகிைது
 >>> 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

 : 

ண   7.10

 ரு செயற் று தனதனத தாவன அத ததால் அதத தற் ற்  எனைத க்கப்படும். ே்டககிதன 

வ்பானை தற் ற் யும் செயல்்படும் னால் ை ெேயங்களில் ே்டககிதன ்பயன்படுததுவதற்கு ்பதில் 

தற் ற் தய ்பயன்படுததைாம். எநதசவாரு ே்டககிதனயும் தற் ற் யா்க ோற்ைமுடியும்.

 தற் ற்  செயற் று தனதனததாவன அத ககும். ரு நி்பநததனயில் நிறுததப்ப்டாவிட்்டால், 

ரு செயல்முதை ்காைவதையினறி செயல்்படும். இநத செயற்்பாட்த்ட ்காைவதையினறி செயல்்படும் தற் ற்  

எனப்படும். தற் ற்  செயற் று ச்காடுக்கப்படும் நி்பநததனதய அடிப்பத்ட நி்பநததன  எனப்படும். 

வசவாரு தற் ற்  செயற் ற்றிககும் அடிப்பத்ட நி்பநததன ச்காடுக்கப்ப்ட வவண்டும் இல்தைசயனைால் 

ே்டககு ்காைவதையினறி இயஙகும்.

   

1. தற் ற்  செயற் று சவளிபுை குறிமுதையிலிருநது அத க்கப்படும்.

Book 2.indb   111 29-03-2019   17:56:06

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



112 113 ப்பு  

2. அடிப்பத்ட நி்பநததன நிதைவவற்ைப்பட்்டால் நிைைானது ஏற்ை சவளியீடு ச்காடுதது சவளிவயறும்.

3. இல்தைசயனில், செயற் ைானது வததவயான செயற்்பாட்த்ட இயககும் வேலும் தற் ற்  

முதையில் தனதனத தாவன அத ததுக ச்காள் ம்.

   .

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

 1
 120

 :

 print (fact (2000)) ற்று Runtime பித ச் செயதிதயக ச்காடுககும். அதி்க்பட்ெ ேறு 
நி்கழவின ற் தய பபிடுத்கயில் இது அதி்கம். இது எதனால் எனில், தானதேவா்க 1000 
அத பபு்க ககுப பிைகு த்பததான தனதனததாவன அத ப்பதத நிறுததிவிடும். வைம்பு்கத்ள 
(limit) sys.setrecursionlist (limit_value) ்பயன்படுததி ோற்றியதேக்க அ ேதிககிைது.

 import sys 
 sys.setrecursionlimit(3000)
 def fact(n):
  if n == 0:
  return 1
   else: 
  return n * fact(n-1)
 print(fact (2000))
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 செயற் று்கள் ரு குறிபபிட்்ட செயலிதன செயவதற்்கா்க வடிவதேக்கப்பட்டு 
ச்பயரி்டப்பட்்ட குறிமுதையின சதாகுதிவய செயற் று எனப்படும்.

 ்பயனர வதையதைதத, உள்ளிதைநத, ைாம்்டா ேற்றும் தற் ற் ககு செயற் று்களின 
வத்க்கள் கும்.

 செயற் று சதாகுதி “def ” எனை ைபபுச் சொல்லு்டன சதா்டஙகி செயற் றுவின ச்பயர 
ேற்றும் ( ) அத்டபபுககுறியு்டன முடிய வவண்டும்.

• return none நி்கைான. return ற்று விருப்பதவதரவுயில்தை

 த்பததானில், ரு சதாகுதிககுள் உள்்ள ற்று்கள் உள்தள்ளிருக்க வவண்டும்.

 ரு சதாகுதிககுள் வவசைாரு சதாகுதியிருபபின அதத பினனைான சதாகுதி எனப்படும்.

 செயற் தை அத ப்பதற்கு செயலுருபு்கள் ்பயன்படுகினைன. 4 வத்கயான 
செயலுருபபுக்கள் செயற் றில் ்பயன்படுததாம்: வததவயான செயலுருபுக்கள், ைபபு 
செயல் செயலுருபபு்கள், தானதேவு செயலுருபுக்கள் ேற்றும் ோறும் நீ்ள செயலுருபபு்கள்.

 வததவயான செயலுரு்பபு்கள் செயற் றில் ெரியான இ்டததிற்கு அ ப்பப்ப்ட வவண்டிய 
செயலுருபு்க்ளாகும்.

 அ்ளபுருக்களின ச்பயதை அத்டயா்ளம் ்கண்்ட பினபு ைபபுச் சொல் செயலுரு்பானது 
செயற் றிதன அத ககிைது.

 த்பததானில், செயற் தை அத ககும் வ்பாது எநத ேதிபபும் ச்காடுக்கப்ப்டவில்தை 
எனில் செயலுரு்பானது தானா்கவவ ேதிபத்ப எடுததுக ச்காள் ம்.

• *  குறியீடு ோறும் நீ்ள செயலுருபு்கத்ள வதையதைக்க ்பன்படும்.

 ச்பயரில்ைாேல் வதையறுக்கப்படும் செயற் றுவுககு ச்பயரில்ைாத செயற் ைாகும்.

 ோறி்களின வதைசயல்தை, நிைலின அ ்கக டிய ்பகுதிதயக குறிப்பதாகும்.

 செயற் று திருபபி பினனைான அதேபபில் ்பயன்படுததினால் அதற்கு சதாகுபபு. எனறு 
ச்பயர.

 ரு செயற் று தனதனததாவன அத ததால் அதத தற் ற்   எனைத க்கப்படும். 
ே்டககிதன வ்பானை தற் ற் யும் செயல்்படும். னால் ை ெேயங்களில் ே்டககிதன 
்பன்படுததுவதற்கு ்பதில் தற் ற் தய ்பயன்படுததைாம்.

ண  
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ண ப் :1

எடுததுக்காட்டு 7.5.3 ல் உள்்ள நிைலில் பினவரும் குறிமுதைதய முயற் ததுப  ்பாரக்கவும்.

ண

1 printinfo(“3500”)

2 printinfo(“3500”,”Sri”)

3 printinfo(name=”balu”)

4 printinfo(“Jose”,1234)

5 printinfo(“ ”,salary=1234)

ண ப்  :2

 ண  ப்    ண  .

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)

ண ப் :3

 ண  ப்    ண  

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)

ப்

 ண ண    (1 ப் )

1. ரு குறிபபிட்்ட செயதைச் செயவதற்்கா்க வடிவதேக்கப்பட்டு, ச்பயரி்டப்பட்்ட குறிமுதையின சதாகுதி

(அ)  ே்டககு ( )  கித்ளபபிரிபபு

(இ)  செயற் று ( )  சதாகுதி

2. தனதனததாவன அத ததுக ச்காள் ம் செயற் தை இவவாறு அத ப்பர.

(அ)  உள்ளிதைநத ( )  தற் ற்

(இ)  ைாம்்டா ( )  return ற்று

3. எநத செயற் தை ச்பயரில்ைா செயற் று எனறு அத க்கப்படுகிைது?

(அ)  ைாம்்டா ( )  தற் ற்

(இ)  செயற் று ( )  வதையதை
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4. செயற் று சதாகுதிதய எநத ைபபுச்சொல் சதா்டஙகிதவககிைது?

(அ)  define ( )  for

(இ)  finally ( )  def

5. எநத ைபபுச்சொல் செயற் று சதாகுதிதய முடிதது தவககிைது?

(அ)  define ( )  return

(இ)  finally ( )  def

6. செயற் று வதையிதையில் பினவரும் எநத குறியீடு ்பயன்படுததப்படுகிைது?

(அ)  ;  (அதைப புள்ளி) ( )  .  (புள்ளி)

(இ)  :  (முக்காற் புள்ளி) ( )  $  (்டாைர)

7. செயற் றுககு எநத செயலுருபு ெரியான இ்ட வரிதெயில் செயலுருபு்கத்ள அ பபும்?

(அ)  வததவயான ( )  ைபபுச்சொல்

(இ)  தானதேவு ( )  ோறிநீ்ளம்

8. பினவரும் ற்று்கத்ளப ்படிதது, ெரியான ற்று்கத்ளத வதரநது எடுக்கவும்.

(I) த்பததானில், செயற் தை வதையறுககும் வ்பாது குறிபபிட்்ட தைவு வத்க்கத்ளக குறிபபி்டத 

வததவயில்தை

(II) த்பததான ைபபுச் சொற்்கத்ளச் செயற் றின ச்பயைா்கப ்பயன்படுததைாம்.

(அ)  I ேற்றும் II தவறு ( )  இைண்டுவே ெரி

(இ)  I ேற்றும்  II ெரி ( )  இைண்டுவே தவறு

9. ச்காடுக்கப்பட்்ட ற்தை சவற்றி்கைோ்க நிதை வவற்றுவதற்கு, பினவருவனவற்றுள் ெரியான 

னதைத வதரநசதடு

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

(அ)  x%2=0 ( )  x%4==0

(இ)  x/4=0  ( )  x%4=0

10. testpython() செயற் தைவதையறுக்க பினவரும் எநத ைபபுச் சொல்்பயன்படுகிைது?

(அ)  define ( )  pass

(இ)  def ( )  while

ண   ண  (2 ப் )

1. செயற் று எனைால் எனன?

2. செயற் றின வத்க்கத்ள எ து்க.

3. செயற் றுவின முககிய னதே்கள் யாதவ?

4. ோறியின வதைசயல்தை எனைால் எனன  அதன வத்க்கத்ளக குறிபபிடு்க.
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5. குவ்ளா்பல் வதைசயல்தை வதையறு

6. தனதனத தாவன அத ககும் செயற் றில் அடிப்பத்ட நி்பநததன எனைால் எனன?

7. தனதனததாவன அத ககும் செயற் றுககு வைம்த்ப எவவாறு அதேக்க வவண்டும்  எடுததுக்காட்டு 

தரு்க.

இ

ண   ண  (3 ப் )

8. உள்்ளதே ோறி்க க்கான விதிமுதை்கத்ள எ து்க.

9. த்பததானிலுள்்ள மு த்ளாவி ைபபுச் சொல்லுக்கான அடிப்பத்ட விதிமுதை்கத்ள எ து்க.

10. செயற் றி ள் மு த்ளாவி ோறிதய ோற்ைம் செயதால் எனன நி்க ம்?

11. ceil()  ேற்றும் floor() செயற் று்கத்ள வவறு்படுதது்க.

12. ச்காடுக்கப்பட்்ட வரு்டம் ப வரு்டோ இல்தையா என்பததனச் வொதிககும் த்பததான நிைதை 

எ து்க.

13. செயற் றில் ்கைபபு என்பது எனன?

14. தற் ற்  எவவாறு செயல்்படுகிைது?

15. செயற் றிதன வதையறுககும் வ்பாது குறிபபி்டப்ப்ட வவண்டிய குறிபபு்கள் யாதவ?

ண   ண  (5 ப் )

16. செயற் றின வத்க்கத்ள எடுததுக்காட்டு்டன விவரி

17. ோறியின வதைசயல்தை்கத்ள எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க.

18. பினவரும் உள்ளிதைநத செயற் று்கத்ள வி்ளககு்க.

 (a)  id()

 (b)  chr()

 (c)  round()

 (d)  type()

 (e)  pow()

19. இைண்டு எண்்களின LCM ்கண்டுபபிடிப்பதற்்கான த்பததான நிைதை எ து்க.

20. தற் ற்  செயற் று ்பற்றி  எடுததுக்காட்டுன வி்ளககு்க.

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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இப்பா்டதததக ்கற்ைறிநத பிைகு, ோைவர்கள் பினவரும் செயல்்பாடு்கத்ள செயய இயலும்.

 உதைதய செயல்்படுததும்  வ முதை்கள் ்பற்றி சதரிநது ச்காள் தல்.

 த்பததானில் உள்்ள ெைங்கத்ள த்கயா ம் செயற் று்கள் ்பற்றி புரிநது ச்காள் தல்.

 ெைங்கத்ள வடி ட்்டல் செயயும் முதை்கள் ்பற்றி அறிதல்.

 ெைங்கத்ள பிரிககும் முதை ்பற்றி சதரிநது ச்காள் தல்.

 ்டபபுைகில் ெைங்களின ்பயன்பாடு ்பற்றி சதரிநது ச்காள் தல்.

8.1

 குறியுருக்களின அணிதய த்கயா வதற்்கான ரு தைவு இனம் ெைம் (String) கும். ெைங்கள் 

என்பன, ற்தை, இைட்த்ட, அல்ைது மூனறு வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் ச்காடுக்கப்படும், எ தது, எண்்கள் 

அல்ைது ைபபு குறியீடு்களின வெரகத்கதய ச்காண்டிருககும் ருங்கதேவு (Unicode) குறியுருக்களின 

வரிதெ கும்.

‘Welcome to learning Python’

“Welcome to learning Python”

‘‘‘ “Welcome to learning Python” ’’’

 த்பததானில் ெை தைவுவத்கயானது ோற்ை இயைாதது. அதாவது ெைததைவு வத்கதய வதையறுதத 

பினபு இயஙகு வ ைததில் அதத ோற்றியதேக்க முடியாது.

 8.2

 ாம் முனவ்ப ்கற்ைது வ்பாை த்பததானில் ெைோனது ற்தை வேற்வ்காள் குறி்க ககுள்வ்ளா 

அல்ைது இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்க ககுள்வ்ளா அல்ைது மூனறு வேற்வ்காள் குறி்கத்ளவயா ச்காண்டு 

உருவாக்கப்படும். ற்தை வேற்வ்காள் குறி்க்ளானது ேற்றுசோரு ற்தை வேற்வ்காள் குறி்கத்ள ச்காண்்ட 

குறியுருதவ ச்காண்டிருக்க முடியாது. ஏசனனில் நிைல் ச்பயரபபியானது ெைததின சதா்டக்கம்  ேற்றும் முடிதவ  

அறிய இயைாது. இநத க்கதை ரக்க இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்கத்ள ்பயன்படுததைாம். ெைோனது 

இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்கத்ளயும் உறுப்பா்க ச்பற்றிருநதால் அது மூனறு வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் 

II  8 

  ண  ண
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ச்காடுக்கப்ப்டல் வவண்டும். மூனறு வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் ச்காடுக்கப்படும் ெைோனது ்பை வரி ெைங்கத்ள 

உருவாக்க அ ேதிககும்.

# ற்தை வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் வதையறுக்கப்பட்டுள்்ள ெைம்
>>> print (‘Greater Chennai Corporation’)
 Greater Chennai Corporation

# ற்தை வேற்வ்காள் குறி்க ககுள், ற்தை வேற்வ்காள் குறியு்டன வதையறுக்கப்பட்்ட ெைம்.
>>> print ('Greater Chennai Corporation's student')
 SyntaxError: invalid syntax

# இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் வதையறுக்கப்பட்்ட ெைம்
>>>print (“Computer Science”)
 Computer Science

# மூனறு வேற்வ்காள் குறி்க ககுள், இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறியு்டன வதையறுக்கப்பட்்ட ெைம்
>>> print (''' "Computer Science" ''')
 "Computer Science"

# மூனறு வேற்வ்காள் குறி்க ககுள், ற்தை ேற்றும் இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறியு்டன 
வதையறுக்கப்பட்்ட ்பைவரி ெை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"

  ண  8.3

 ெைம் ருமுதை வதையறுக்கப்பட்டு விட்்டால், த்பததான ெைததில் உள்்ள வசவாரு எ ததுருவிற்கும் 

ரு ட்ச்டண்தை (Index) துககீடு செயயும்.  ெைததின உறுபபு்கத்ள அ குவதற்கும், த்கயா டுவதற்கும் 

்பயன்படும் ட்ச்டண் கீழ ட்டு (Subscript) எனவும் அத க்கப்படுகிைது. கீழ ட்்டானது வ ரேதை அல்ைது 

எதிரேதை மு  எண்ைா்க இருக்கைாம்.

 வ ரேதை கீழ ட்டு 0 என்பது ெைததின முதல் குறியுருவிற்கும் n-1 கீழ ட்டு ெைததின இறுதி 

குறியுருவிற்கும் துக்கப்படும். n என்பது ெைததில் உள்்ள குறியுருக்களின எண்ணிகத்க கும். எதிரேதை 

கீழ ட்டு ெைததின இறுதி குறியுருவிலிருநது துவஙகி முதல் குறியுரு வதை பினவனாககு வரிதெயில் -1 முதல் 

துக்கப்படும்.

ெைம் S C H O O L
வ ரேதை கீழ ட்டு 0 1 2 3 4 5
எதிரேதை கீழ ட்டு -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

 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

 8.1  ப்    ண   ண  
ண    .

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

 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

 8.2 ப்    ண    ண  
ண    

ண    

 ாம் ஏற்்கனவவ ்கற்ைது வ்பால் த்பததானில் ெைங்கத்ள ோற்றியதேக்க முடியாது. அதாவது ெைததத 

ருமுதை வதையறுதத பினபு அதத திருததுதல் அல்ைது நீககுதல் வ்பானை செயல்்பாடு்கள் அ ேதிக்கப்ப்ட 

ோட்்டாது. ெைததத திருதத விரும்பினால் புதிய ெை ேதிப்பானது ஏற்்கனவவ உள்்ள ெை ோறிககு துக்கப்படும்.
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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

 வேற்்கண்்ட எடுததுக்காட்டு நிைலில் strl  எனை ெைோறிககு “How are you” எனை ெைோனது முதல் 

ற்றின மூைம் துக்கப்பட்டு உள்்ளது. அடுதத ற்றில், ெைததின முதல் குறியுருதவ ‘A’ எனை குறியுருதவ 

ச்காண்டு ோற்ை முயற் க்கப்பட்டுள்்ளது. னால் த்பததான இம்ோற்ைததத அ ேதிக்காது. எனவவ, 

TYPE ERROR எனை பித  செயதிதய ்காட்டும்.

 இச் க்கதை ரக்க ஏற்்கனவவ உருவாக்கப்பட்டுள்்ள ெைோறிககு புதிய ெை ேதிபபிதன வதையறுக்க 

முடியும். த்பததான ஏற்்கனவவ உள்்ள ெைததிற்கு ்பதிைா்க புதிய ெைததிதன ோற்றிவிடும்.

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

 ச்பாதுவா்க, த்பததான தனது ெைங்களின து எநத வித ோற்ைதததயும் செயய அ திக்காது. 
னால், replace() எனை செயற் று மூைம் ஏற்்கனவவ உள்்ள ெைததில் ரு குறிபபிட்்ட குறியுரு உள்்ள 

இ்டங்களில் எல்ைாம் வவறு ரு குறியுருதவ ோற்றி்ட முடியும். 

replace() செயற் றுக்கான சதா்டரியல்

 replace(“char1”, “char2”)

 replace() செயற் று char1 குறியுரு வரும் இ்டங்களில் எல்ைாம் char 2  குறியுருதவக ச்காண்டு 
ோற்றிவிடும்.

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

 ெைததத திருததுவது வ்பால், த்பததான ெைததில் உள்்ள ரு குறிபபிட்்ட குறிதயுருதவ நீக்கவும் 
அ ேதிக்காது. னால் del- ்கட்்டத்ள ்பயன்படுததி ரு மு  ெை ோறிதயயும் 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

 1:  ண    ப்  ண  

>>> 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 de�ned

  2:  ண   ண  

  8.4

 த்பததான பினவரும் செயற்குறி்கத்ள வ ஙகுகிைது. இச்செயற்குறி்கள் ெைங்கத்ள த்கயா்ள 

உதவுகிைது.

8.4.1 இணைப்பு (Concatenation +)

  இைண்டு அல்ைது அதற்கு வேற்்பட்்ட ெைங்கத்ள இதைககும் செயல்்பாடு வெரததல்

இதைததல் எனப்படும். ட்்டல் செயற்குறியானது ெைங்கத்ள த்பததானில் இதைததுக ச்காள்்ளப 

்பயன்படுகிைது.

 >>> "welcome" + "Python"

  'welcomePython'

8.4.2   (Append +=)

 ஏற்்கனவவ உள்்ள ெைததின இறுதியில் வேலும் புதிய ெைம் அல்ைது ெைங்கத்ள வெரககும் செயல் 

வெரததல் எனப்படும்.
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123   ண  ண

 += செயற்குறி ஏற்்கனவவ உள்்ள ெைததின இறுதியில்  புதிய ெைததிதன வெரக்க ்பயன்படுகிைது.

 >>> str1="Welcome to "

 >>> str1+="Learn Python"

 >>> print (str1)

  Welcome to Learn Python

8.4.3  ண  (Repeating (*))

 ச்பருக்கல் செயற்குறி ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைததிதன ்பை த்டதவ்கள் சவளிப்படுதத ்பயன்படுகிைது.

 >>> str1="Welcome "

 >>> print (str1*4)

  Welcome Welcome Welcome Welcome

ண    ண   8.5

 மூைச்ெைததில் உள்்ள ரு துதைச்ெைம் (ெைததின ரு ்பகுதி) துண்டு (Slice) எனப்படும். மூைச் 

ெைததிலிருநது [ ] எனை செயற்குறி ேற்றும் ட்டு அல்ைது கீழ ட்டு ேதிபபு்கத்ளக ச்காண்டு துதைச் ெைம்  

உருவாக்கப்படும். இதனால் [ ] செயற்குறி  துண்டு அல்ைது பிரிததல் செயற்குறி எனப்படும். துண்டு அல்ைது 

பிரிததல் செயற்குறிதய ச்காண்டு னறு அல்ைது அதற்கு வேற்்பட்்ட துதைச் ெைங்கத்ள / (துண்டு்க்ளா்க) 
மூைச் ெைததிலிருநது பிரிக்க முடியும்.

ப்  

 str[start:end]

 Start என்பது துவக்க ட்டு ேதிபபு கும். வேலும் end  என்பது ெைததில் உள்்ள இறுதி குறியுருவின 

ட்டு ேதிபபு கும். த்பததான குறிபபி்டப்பட்டுள்்ள இறுதி ட்டு எண் ேதிபபிலிருநது ரு ேதிபத்ப குதைதது 

எடுததுக ச்காள் ம்.

 எடுததுக்காட்்டா்க, முதல் 4 குறியுருக்கத்ள ேட்டும் ெைததிலிருநது பிரிக்க விரும்பினால் ட்டு எண் 

ேதிபத்ப 0வில் இருநது 5 என குறிபபி்ட வவண்டும். ஏசனனில் த்பததான இறுதி ேதிபபிலிருநது ரு ேதிபத்ப 

குதைதது ேட்டுவே ்கருததில் ச்காள் ம்.(இறுதி ேதிபபு -1)

 1:  இ   ண   

 >>> str1="THIRUKKURAL"

 >>> print (str1[0])

  T

 2:   ப்பு 0  4 ண   ணை  ண  
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124 ப்பு  

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

  THIRU

 3:    ப்பு ப் ப்  0  4 ண  ணை  
 ணை  ண  

 >>> print (str1[:5])

  THIRU

 4: இ    ப்பு ப் ப்  6  10 ண   
 ணை  ண  

 >>> print (str1[6:])

  KURAL

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

 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

 8.3 for ண   ணை  ண    

 பு  (Stride) ண ப்  ண  8.6

 ெைததிதன பிரிககும் / துண்்டாககும் செயல்்பாட்டில் மூனைாவது அ்ளபுருதவயும் குறிபபி்ட முடியும். 

ெைததில் குறிக்கப்பட்டுள்்ள முதல் குறியுரு அ ்கப்பட்்டததிலிருநது எதததன எண்ணிகத்கயிைான 

குறியுருக்கள் முனவனாககி செல்ை வவண்டும் என்பதத குறிக்க மூனைாம் அ்ளபுரு ்பயன்படுகிைது. மூனைாம் 

அ்ளபுருவின ச்கா்டாநிதை ேதிபபு 1 கும். 

Book 2.indb   124 29-03-2019   17:56:06

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



125   ண  ண

 >>> 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

ப்பு : த்பததான இறுதி ட்ச்டண் ேதிபபிலிருநது ரு ேதிபத்ப குதைதது எடுததுக ச்காள் ம் என்பதத 

நிதனவில் ச்காள்்க.

 மூனைாவது அ்ளபுருவில் எதிரேதை ேதிபத்பயும் ்பயன்படுதத முடியும். எதிரேதை ேதிபத்ப 

குறிபபிட்்டால் ெைோனது பினவனாககு வரிதெயில் அச் ்டப்படும்.

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

ண ப்பு 8.7

 த்பததானில் உள்்ள ்க முககியோன ைப்பம்ெங்களில் ெைவடிவதேபபு செயற்குறியும் னறு. 

ெைங்கத்ள வடிவதேக்கவும், ோறியில் வெ க்கப்பட்டுள்்ள ெைங்களின ்பகுதியிதன ோற்றியதேக்கவும் 

ெைவடிவதேபபு செயற்குறியான % ்பயன்படுகிைது.

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

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

 Name: Rajarajan and Marks: 98
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126 ப்பு  

ண ப்பு  8.8

ண ப்பு 

%c குறியுரு

%d (அல்ைது) %i குறியிட்்ட மு  எண் 

%s ெைம்

%u குறியில்ைா மு  எண்

%o எண்ே மு  எண்

%x அல்ைது %X ்பதினறுே எண் ( றிய எ தது x, a-f வதையும், ச்பரிய எ தது X, A-F வதையும் 
குறிககும்) 

%e அல்ைது %E அடுகச்கண்

%f ேதிபபு புள்ளி எண்்கள்

%g அல்ைது %G தபபு புள்ளி வடிவிைான குறு எண் அல்ைது அடுககு எண் குறியீட்டு முதை

ண   ண8.9

 விடு்படு வரிதெ பின ொயவுக வ்காட்த்ட ச்காண்டு துவஙகும். ற்தை வேற்வ்காள் குறியு்டன ெைததத 

குறிபபிடும் வ்பாது ெைததில் உள்்ள அதனதது ற்தை வேற்வ்காள் குறி்க ம் விடு்படும்.

# ற்தை வேற்வ்காள் குறியு்டன ெைததத சவளியிடும் மூனறு வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் 
குறிபபி்டப்பட்டிருககும் ெைம் 
>>> print ('''They said, "What's there?"''')
 They said, "What's there?"

# இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறியு்டன வதானறும் ெைம் ற்தை வேற்வ்காள் குறிககுள் விடு்படு வரிதெயு்டன

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

# இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறியு்டன வதானறும் ெைம் இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறிககுள் விடு்படு 
வரிதெயு்டன

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

ண  ண

 ண

\newline பினொயவு ேற்றும் புதிய வரி தவிரததல்

\\ பினொயவு

\' ற்தை வேற்வ்காள் குறி

\" இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி
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\a ASCII ேணி லிபபு

\b ASCII பினனி்ட சவளி 

\f ASCII ்படிவ செலுததி

\n ASCII வரி செலுததி

\r ASCII ்கரததி திருபபி

\t ASCII கித்டேட்்ட தததல்

\v ASCII செஙகுதது தததல்

\ooo எண்ே எண் ்டன டிய குறியுரு

\xHH ்பதினறுே எண் ்டன டிய குறியுரு

  8.10

 format() செயற் ைானது  ெைங்கத்ள வடிவதேக்கப ்பயன்படும் முககிய செயற் ைாகும். ச ளிவு 

அத்டபபுககுறி   இ்ட நிைபபியா்க அல்ைது புைததின பிைதியீ்டா்க ்பயன்படுகிைது. இது format() செயற் றில் 

்பயன்படுததப்படும்.

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

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

ணை   8.11

 ெைங்கத்ள த்கயா வதற்கு த்பததானானது பினவரும் உள்ளிதைநத செயற் று்கத்ள 

தரிககிைது.

 

len(str) ெைததின நீ்ளததத 
(குறியுருக்களின 
எண்ணிகத்கதய ) திரும் 
தரும்

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

capitalize( ) ெைததின முதல் குறியுருதவ 
ச்பரிய எ ததா்க ோற்ை 
்பயன்படுகிைது.

>>> city="chennai"
>>> print(city.capitalize())
 Chennai
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center(width, fillchar) அறிவிக்கப்பட்டுள்்ள ெைததின 
சோதத நீ்ளததில் 
ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைததிதன 
தேயததில் சவளிப்படும் 
வேலும் குறியுருக்கத்ள 
ச்பற்றிக்காத ச டுவரிதெ்கள் 
fillchar குறியுருதவ ச்காண்டு 
நிைப்பப்படும்.

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

find(sub[, start[, end]]) இச்செயற் ைானது 
ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள ெைததில் 
குறிபபிட்்ட 
துதைச்ெைததிதன வத்ட 
்பயன்படுகிைது. துதைச் ெைம் 
முதலில் வதானறும் இ்டததின 

ட்ச்டனதை திரும்்ப தரும். 
வத்டப்படும் துதைச் ெைம் 
இல்தைசயனில் -1  எனை 
ேதிபத்ப திரும்்ப தரும். 

>>>str1=’mammals’
>>>str1.find(‘ma’)
 0
start அ்ளபுரு தவிரக்கப்பட்்டால்  
ெைததின சதா்டக்கததிலிருநது  
செயற் று  வத்டதை சதா்டஙகும்.
>>>str1.find(‘ma’,2)
 3
>>>str1.find(‘ma’,2,4)
 -1
ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைததில் ட்ச்டண் 2 
முதல் 4-1 வதை வத்டப்படும் துதை 
நிைல் ்கண்டுபபிடிக்கப்ப்டவில்தை 
எனவவ, -1 என சவளியீடு வதானறும்.
>>>str1.find(‘ma’,2,5)
 3

isalnum( ) ரு ெைம் எ தது்கள் ேற்றும் 
எண்்கத்ள ேட்டும் 
ச்காண்டிருநதால் சேய எனை 
ேதிபத்ப திருபபும். ெைம் 

ைபபுக குறியீடு்க்ளான_, @, 
#, *, வ்பானைவற்தை 
ச்காண்டிருநதால் ச்பாய 
எனை ேதிபத்ப திருபபும். 

>>>str1=’Save Earth’
>>>str1.isalnum()
 False
ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைததில் இத்டசவளி 

ரு ைபபுக குறியுரு கும். எனவவ 
இநத செயற் று ச்பாய என திருபபும்.
>>>’Save1Earth’.isalnum()
 True

isalpha( ) ரு ெைம் எ ததுக்கத்ள 
ேட்டும் ச்காண்டிருநதால் சேய 
என திருபபும். இல்ைாவிடில் 
ச்பாய என திருபபும்.

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

isdigit( ) ரு ெைம் எண்்கத்ள  ேட்டும் 
ச்காண்டிருநதால் சேய என 
திருபபும். இல்ைாவிடில் ச்பாய 
என திருபபும்.

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

lower( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைததின 
அதனதது 
எ ததுக்கத்ளயும் றிய 
எ ததுக்க்ளா்க திருபபும்.

>>>str1=’SAVE EARTH’
>>>print(str1.lower())
 save earth
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islower( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைம் றிய 
எ ததுக்களில் இருநதால் 
சேய என திருபபும்.

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

isupper( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைம் ச்பரிய 
எ ததுக்களில் இருநதால் 
சேய என திருபபும்.

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

upper( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைததின 
அதனதது 
எ ததுக்கத்ளயும்  ச்பரிய 
எ ததுக்க்ளா்க திருபபும்.

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

title( ) ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைததின 
வாரததத்களின முதல் 
எ ததத ேட்டும் ச்பரிய 
எ ததுக்க்ளா்க திருபபும்.

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

swapcase( ) ெைததில் உள்்ள ரு எ தது 
ச்பரிய எ ததா்க இருநதால் 
அது றிய எ ததா்கவும்  
வ ர ோைா்கவும் திருபபும்.

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

count(str, beg, end) ரு ெைததில் ச்காடுக்கப்பட்்ட 
்பைபபிற்குள்  உள்்ள துதை 
ெைங்கள் (substring) 
எண்ணிகத்கதய திருபபும். 

ரு துதை ெைம் என்பது 
ற்தை குறியுருவா்க ்ட 

இருக்கைாம். ்பைபபு 
அ்ளபுருக்கத்ள ச்காடுக்க 
வவண்டியது ்கட்்டாய ல்தை  
ச்காடுக்காவிட்்டால் 
த்பததான மு  ெைதததயும் 
வதடும். வத்டல் எ ததுைரவு  

க்கது (case sensitive) 
என்பதத நிதனவில் ச்காள்்க 

>>> 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 ) ச்காடுக்கப்பட்்ட குறியுருவின 
ASCII ேதிபத்ப திருபபும்

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

chr(ASCII) ச்காடுக்கப்பட்்ட ASCII 
ேதிபபுககு நி்கைான 
குறியுருதவ திருபபும்

>>> ch=97
>>> print(chr(ch))
 a
>>> print(chr(87))
 W
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ப்பு 
 ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள ெைம் ேற்சைாரு ெைததில் இ்டம்ச்பற்றுள்்ளதா என்பதத ்கண்்டறிய in ேற்றும் not 
in செயற்குறி்கள் ்பயன்படுகினைன. எனவவ இச்செயற்குறி்கள் உறுபபு செயற்குறி்கள் என 

அத க்கப்படுகினைன.

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

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

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

ண   

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")

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

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

 8.4:  ப்    இ ண  ண  
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 *
 *  *
 *  *  *
 *  *  *  *
 *  *  *  *  *
 str1=' * '
 i=1
 while i<=5:
  print (str1*i)
  i+=1

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

 8.5:   ண   

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

 Enter a string: Tamilnadu School Education
 The given string contains 11 vowels and 15 consonants

 8.6:   ப்       
  ண ண   

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

 Aate Bate Cate Date Eate Fate Gate Hate

 8.7:  ண    (   
 ண ப்  ண  )
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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)

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

 8.8:  ப்     
ண    ண  ப்  

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))

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

 8.9: ப்    ப்   ண  
ண  இ   ண  ை  

 ெைம் என்பது த்பததானில் உள்்ள ரு தைவு வத்கயாகும்.

 ெை தைவுவத்க ோைா

  தனதேயற்ைது. அதாவது ெைததத ரு முதை வதையறுதத பினபு இயக்க வ ைததில் அதத ம்ோல் 
ோற்ை இயைாது.

 ெைங்கத்ள மூனறு வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் வதையறுக்கைாம். வேலும் இது ்பை வரி ெைங்கத்ள 
உருவாக்க உதவுகிைது.

 ெைததில் உள்்ள வசவாரு குறியுருவிற்கு த்பததான ட்டு ேதிபபு்கத்ள துககீடு செயகிைது. 

ண  
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ப்

 ண ண    (1 ப் )

1. பினவருவனவற்றுள் எது கீழக்கண்்ட த்பததான நிைலுக்கான சவளியீ்டாகும்?

 str1="TamilNadu"

 print(str1[::-1])

(அ) Tamilnadu ( ) Tmlau

(இ) udanlimaT ( ) udaNlimaT

2. பினவரும் குறியுருக்கான சவளியீடு யாது? 

 str1 = "Chennai Schools"

 str1[7] = "-"

(அ) Chennai-Schools ( ) Chenna-School

(இ) Type error ( ) Chennai

3. பினவருவனவற்றுள் எது ெைங்கத்ள இதைக்க ்பயன்படும் செயற்குறியாகும்?

(அ) + ( ) & (இ) * ( ) =

ண ப் 

1.  ெைததின நீ்ளததத ்கண்்டறிய த்பததான நிைல் எ து்க.

2.  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள ெைததில் வசவாரு வாரதததயும் எதததன முதை வதானறுகிைது என்பதத 
்கண்்டறிய நிைல் எ து்க.

3.  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள  ெைததின வசவாரு வரியிலும் முனசனாட்்டா்க உதைதய வெரக்க நிைல் எ து்க.

4.  குறிபபிட்்ட அ்கைததின வைது புைததில் ‘*’  குறியீட்டு்டன மு  எண்தை அச் ்ட நிைல் எ து்க.

5.  ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைததிதன ததைகீ ா்க எ த நிைல் எ து்க. (எ.்கா) “Wel”= “lew”

6.  ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைததில் ரு குறிபபிட்்ட குறியுரு வதானறும் அதனதது இ்டங்களிலும் அதத நீக்க 
நிைல் எ து்க.

7.  ரு ெைததிதன இனசனாரு ெைதது்டன வெரக்க “+ =” செயற்குறிதய ்பயன்படுததாேல் நிைல் எ து்க.

8.  இைண்டு ெைங்கத்ள இ்டோற்ைம் செயய நிைல் எ து்க.

9.  ரு ெைததத ேற்சைாரு ெைததத ச்காண்டு ோற்றி்ட replace() செயற் தை ்பயன்படுததாேல் நிைல்  
எ து்க.

10.  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள ெைததில் குறியுருக்களின எண்ணிகத்க, வாரததத்களின எண்ணிகத்க ேற்றும் 
வரி்களின எண்ணிகத்கதய ்கைககி்ட நிைல் எ து்க.
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4.  மூனறு வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் தைப்படும் ெைோனது பினவரு்பவனவற்றுள் எதத உருவாக்க 
அ ேதிககும்:

(அ) ரு வரி ெைம்   ( ) ்பை வரி ெைங்கள்

(இ) இரு வரி ெைம்  ( ) னறுககு வேற்்பட்்ட ெைங்கள்

5.  த்பததானில் ெைங்க்ளானது: 

(அ) ோற்ைக டியது ( ) ோைக டியது

(இ) ்பைஸ்்பைதனதேயற்ைது ( ) ச கிழவானது

6.  பினவருவனவற்றுள்  எது ெைததிதன துண்்டாககும் (Slicing) செயற்குறியாகும்? 

(அ) { } ( ) [ ] (இ) < > ( ) ( )

7.  stride என்பது பினவரு்பவனவற்றுள் எதத குறிககும்? 

(அ) slide  செயல்்பாட்டின கீழ ட்டு ேதிப்பாகும்.

( ) slice செயற்்பாட்டின முதல் அ்ளபுருவாகும் 

(இ) slice  செயற்்பாட்டின இைண்்டாவது அ்ளபுருவாகும்

( ) slice செயற்்பாட்டின மூனைாவது அ்ளபுருவாகும். 

8.  பினவரும் வடிவதேபபு குறியுருக்க ள் அடுககு குறியீட்டில் அச் ்ட உதவும் வேல் எ தது எது? 

(அ) %e ( ) %E (இ) %g ( ) %n

9.  பினவரு்பவனவற்றுள் எநதக குறியீடு format( ) செயற் று்டன ்பயன்படும் ்பதி டு குறியீ்டாகும்? 

(அ) { } ( ) < > (இ) ++ ( ) ^^

10.  ெைததின கீழ ட்்டானானது: 

(அ) வ ரேதை எண்்கள்  ( ) எதிரேதை எண்்கள்

(இ) (அ  ேற்றும் ( )   ( ) (அ) அல்ைது ( )

ண   ண  (2 ப் )

1. ெைம் எனைால் எனன? 

2. த்பததானில் ெைங்கத்ள ோற்ைம் செயய முடியுோ?

3. த்பததானில் ெைததத எவவாறு நீககுவாய?

4. பினவரும் த்பததான குறிமுதையின சவளியீடு யாது? 

 str1 = “School”

 print(str1*3)

5. ெைததத துண்்டாககுதல் பிரிததல் எனைால் எனன? 
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இ

ண   ண  (3 ப் )

1. ச்காடுக்கப்பட்்ட வடிவததத அச் டும் த்பததான நிைதை எ து்க

 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. பினவரு்பவனவற்தை ்பற்றி தகுநத எடுததுக்காட்டு்டன குறிபபு வதை்க

(அ) capitalize( ) ( ) swapcase( )

3. கீவ  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள த்பததான நிைலின சவளியீடு யாது?

 str1 = "welcome"

 str2 = "to school"

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

 print(str3)

4. format( ) செயற் றின ்பயன யாது?  எடுததுக்காட்டு தரு்க?

5. த்பததானில் count( )   செயற் று ்பற்றி குறிபபு வதை்க. 

 

ண   ண  (5 ப் )

1. த்பததானில் ்பயன்படும் ெை செயற்குறி்கத்ள தகுநத எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க

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 �areja – Oxford University press.

4. Python Crash Course – Eric Matthes – No starch press, San Francisco. 
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இநத ்பா்டததத ்கற்ை பிைகு ோைவர்கள் அறிநது ச்காள்வது,

• List, Tuples, Set ேற்றும் Dictionary வ்பானை ்பை வத்கயான சதாகுபபு தைவினங்களின அடிப்பத்ட 
்கருததுருக்கத்ள புரிநது ச்காள் தல்.

 ்பல்வவறு செயற் று்கத்ளப ்பயன்படுததி List, Tuples, Set ேற்றும் Dictionary  ல் வவதை செயதல்.

• List, Tuples, Set ேற்றும் Dictionary தயப ்பயன்படுததி த்பததான நிைல்்கத்ள எ துதல்.

• List, Tuples, Set ேற்றும் Dictionary  ்க ககு இத்டவயயான உைவு்கத்ள புரிநது ச்காள் தல்.

List  9.1

 த்பததான நிைைாக்க சோ யில் ானகு வத்கயான சதாகுபபு தைவினங்கள் உள்்ளன. அதவ List, 
Tuples, Set ேற்றும் Dictionary கும். த்பததானில் உள்்ள List ெைதததப வ்பானவை வரிதெமுதை 

தைவினம்  கும்.  இது ெதுை அத்டபபுக குறிககுள்[ ] அத்டக்கப்பட்்ட ேதிபபு்களின வரிதெப்படுததப்பட்்ட 

சதாகுப்பாகும்.  List ல் உள்்ள வசவாரு ேதிபபும் உறுபபு (element) எனைத க்கப்படுகிைது. இது எண்்கள், 

எ தது்கள், ெைநிதையுருக்கள் ேற்றும் பினனைான List  வ்பானை எநத வத்கயா்கவும் இருக்கைாம். உறுபபு்கள் 

ோறும் தனதேயுத்டயன. அதாவது உறுபபு்கத்ள ோற்றியதேக்கவும், வெரக்கவும் அல்ைது நீக்கவும் முடியும். 

வசவாரு உறுபபும் List ல் ரு குறிபபிட்்ட இ்டததில் அதேநதிருககும். ரு உறுபபின இருபபி்ட குறியீட்ச்டன 

அல்ைது ட்ச்டண் யம் எனை சதா்டக்க எண்ைால் குறிபபி்டப்படுகிைது. இநத ட்ச்டண் குறிபபிட்்ட 

உறுபத்ப ்கண்்டறிவதற்கும், அததன த்கயா வதற்கும் ்பயன்படுகிைது. இதனால் List என்பது 

்பதிசனானைாம் வகுபபில் நீங்கள் ்பயினை அணி்கத்ள ததது என்பதத நிதனவில் ச்காள்்க.

9.1.1 ண  List  

 த்பததானில், List ெதுை அத்டபபுககுறிதயப ்பயன்படுததி எளிதேயா்க உருவாக்கப்படுகினைன. List 
ன உறுபபு்கத்ள ்கட்்டயோ்க ெதுை அத்டபபுககுறிககுள் குறிபபி்ட வவண்டும். பினவரும் சதா்டரியல் List 
உருவாககும் விதததத வி்ளககுகிைது.

:

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

III
 9 

(List, Tuples, Set ேற்றும் Dictionary) சதாகுபபு 
தைவினங்கள் 
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 Marks = [10, 23, 41, 75]
 Fruits = [“Apple”, “Orange”, “Mango”, “Banana”]
 MyList = [ ]

 வேவை ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள எடுததுக்காட்டில், Marks எனை List ானகு மு  எண் (integer) 
உறுபபு்கத்ளயும், இைண்்டாவது List, Fruits-ல் ானகு ெைநிதையுரு உறுபபு்கத்ளயும் ச்காண்டுள்்ளது. 

மூனைாவது List ரு சவற்று List கும். List ன உறுபபு்கள் வை தைவினோ்க இருக்க வவண்டிய 

அவ ய ல்தை. பினவரும் List ்பை வத்க உறுபபு்கத்ளக ச்காண்டுள்்ளது.

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

 வேவை உள்்ள எடுததுக்காட்டில் , MyList  எனை List  ேற்சைாரு List த்ட  உறுப்பா்கக ச்காண்டுள்்ளது. 

இநத வத்க List பினனைான List (Nested List)” எனறு அத க்கப்படுகிைது.

பினனைான List  என்பது ேற்சைாரு List  ரு உறுப்பா்க ச்காண்டுள்்ள List கும்.

9.1.2 List ப்பு ண  

 த்பததான, List ன வசவாரு உறுபபுககும் யததிலிருநது சதா்டஙகுகினை தானதேவு ட்ச்டண் 

ேதிபத்ப இருததுகிைது. ட்ச்டண் ேதிபபு, ்பட்டியலின ரு உறுபத்ப அ குவதற்கு ்பயன்படுகிைது. 

த்பததானில், ட்ச்டண் ேதிபபு வ ரேதை அல்ைது எதிரேதை  மு  எண் ேதிப்பா்க இருக்கைாம்.

Marks = [10, 23, 41, 75]

Marks 10 23 41 75
வ ரேதை ட்ச்டண்  
(Positive)

0 1 2 3

எதிரேதை ட்ச்டண்  
(Negative)

�4 �3 �2 -1

 வ ரேதை ட்ச்டண் ேதிபபு List ன சதா்டக்கததிலிருநதும் எதிரேதை ட்ச்டண் ேதிபபு 

இறுதியிலிருநது பின வரிதெயில் (அதாவது பினவனாககு வரிதெ) உறுபபு்கத்ள ்கைககிடுகிைது.

 List லிருநது ரு உறுபத்ப அ குவதற்கு, ெதுை அத்டபபுக குறிககுள் ச்காடுக்கப்பட்்ட உறுபபின 

ட்ச்டனதை பினசனாட்்டா்கக ச்காண்்ட  List ன ச்பயதை எ தவும்.

 List_Variable = [E1, E2, E3 …… En]

 print (List_Variable[index of a element])
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138 ப்பு  

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

 >>> print (Marks[0])

 10

 ( ண  ப்ண  ):

 வேவை உள்்ள எடுததுக்காட்டில், யம் எனை ட்ச்டண்ணின ேதிபபு 10 ்க உள்்ளதால், print  
்கட்்டத்ள 10 எனை சவளியீட்த்ட அச் டுகிைது.

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

 >>> print (Marks[-1])

  75

 ( ப்பு ண   ண  ):

எதிரேதை ட்ச்டண், உறுபபு்கத்ள பினவனாககு வரிதெயில் அ குவதற்கு 

்பயன்படுகிைது.

ப்பு

9.1.2.1 List  ண  ப்பு ண  

 List ன அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் அ குவதற்கு ே்டககு்கள் ்பயன்படுகினைன. ே்டககின 

சதா்டக்க ேதிபபு யோ்க இருக்க வவண்டும். List ன சதா்டக்க ட்ச்டண் ேதிபபு யோகும்.

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

 10
 23
 41
 75

 

 வேவை உள்்ள எடுததுக்காட்டில் marks எனை List 10,23,41,75 எனை ானகு மு  எண் உறுபபு்கத்ளக 

ச்காண்டுள்்ளது. வசவாரு உறுபபு்க ம், யததிலிருநது சதா்டஙகுகினை ட்ச்டண் ேதிபத்பப 

ச்பற்றுள்்ளது. உறுபபு்களின ட்ச்டண் ேதிபபு முதைவய 0,1,2,3 என்பதாகும். இஙகு while ே்டககு List ன 

அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் அச் டுவதற்கு ்பயன்படுகிைது. ே்டககின சதா்டக்க ேதிபபு யோ்கவும், 

நி்பநததன வொதிபபு i < 4 ்கவும் உள்்ளது. நி்பநததன வொதிபபு ெரி எனில், ே்டககு செயல்்படுததப்பட்டு 

சதா்டரபுத்டய சவளியீடு அச் ்டப்படும்.
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 முதல் ற் யின வ்பாது, i ன ேதிபபு யோகும். ச்காடுக்கப்பட்்ட நி்பநததன ேதிபபு சேய, எனவவ 

சதா்டரநது வரும் print (Marks[i]) செயல்்படுததப்பட்டு, Marks[0] எனை உறுபபின 10 எனை ேதிபபு 

அச் ்டப்படும்.

 அடுதத ற்று i = i + 1, i ன ேதிபத்ப யததிலிருநது, 1-என குககிைது. இபவ்பாது, ்பாயவுக 

்கட்டுப்பாடு, நி்பநததன வொதிபத்ப ெரி்பாரக்க While  ற்றுககு ோற்ைப்படுகிைது. ச்காடுக்கப்பட்்ட, while 
ே்டககின நி்பநததன வொதிபபு ச்பாய என வரும் வதை Marks லிஸ்ட்ன அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் அச் டும் 

செயல் ண்டும் ண்டும் செயல்்படுததப்படும். தமுள்்ள உறுபபு்கத்ள அச் ்ட ண்டும் செயயப்படுகிைது.

 பினவரும் அட்்டவதை, ே்டககு செயல்்படும் விதம் ேற்றும் அச் ்டப்ப்ட வவண்டிய ேதிபத்பக 

்காண்பிககிைது.

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   (Reverse Indexing)

 த்பததான, List உறுபபு்க ககு பினவனாககு அல்ைது எதிரேதை, ட்ச்டண்்கத்ள வ ஙகுகிைது. 

இதனால் த்பததான, ட்ச்டண்்கத்ள எதிர வரிதெயில் ்பட்டியலிடுகிைது. த்பததான, List ன ்கத்ட  

உறுபபிற்கு -1 முநததய உறுபபிற்கு -2 எனை ட்ச்டண் ேதிபபு்கத்ளயும் இருததுகிைது. இதுவவ பினவனாககு 

ட்டு  என அத க்கப்படுகிைது.

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

 75
 41
 23
 10
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பினவரும் அட்்டவதை வேவை உள்்ள த்பததான குறிமுதை வவதை செயயும் விதததத ்காண்பிககிைது.

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  

 த்பததானில் உள்்ள len( ) செயற் று, List-ன நீ்ளததத ்கண்்டறிய ்பயன்படுகிைது. (அதாவது, 

List-ல் உள்்ள உறுபபு்களின எண்ணிகத்க). ச்பாதுவா்க, len( ) செயற் று List ல் அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் 

அ குவதற்்கான ே்டககின உச்ெ வைம்த்ப நிரையிக்க ்பயன்படுகிைது. ரு List ல் ேற்சைாரு List  ரு 

உறுப்பா்க ச்காண்டிருநதால், len( ) செயற் று உட்புை List  ரு உறுப்பா்கவவ எடுததுகச்காள் ம். 

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

>>> len(MySubject)

 4

  : ண  ப்ண  

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

 Tamil
 English
 Comp. Science
 Maths

  : ண    List   ப்பு ண   

9.1.4  for ண   ப்பு ண  

 த்பததானில் உள்்ள  for ே்டககு, List ல் உள்்ள அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் வசவானைா்க 

அ குவதற்கு ்பயன்படுகிைது. இது, C++ வ்பானை பிை நிைைாக்க சோ ்களில் உள்்ள for ே்டகத்க 

வ்பானைது.

:

 for index_var in List:
     print (index_var)
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 இஙகு, index_var என்பது List ல் உள்்ள வசவாரு உறுபபின ட்டு ேதிபத்பக குறிககிைது. 

த்பததான ஙகிை சோ யில் ்படிப்பது வ்பானவை, “for” ற்தை த்கயாள்கிைது: “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 )

 23
 45
 67
 78
 98

 

 வேவை உள்்ள எடுததுக்காட்டில், Marks List நது உறுபபு்கத்ளக ச்காண்டுள்்ளது  வசவாரு 

உறுபபிற்கும் 0 முதல் 4 வதை ட்ச்டண் இருததப்படுகிைது. த்பததான, ஙகிை சோ யில் வா ப்பதத 

வ்பானவை for ே்டககு ேற்றும் print ற்று்கத்ள ்படிககிைது: “For (every) element (represented as x) in 
(the List of) Marks and print (the values of the) elements”.

9.1.5 List ப்பு ண   

 த்பததானில், List-்கள் ோறும் தனதேயுத்டயதவ, அதாவது List உறுபபு்கள் ோற்ைப்ப்டைாம். List 
உறுபபு அல்ைது சதா்டர உறுபபு்கத்ள எளிய ேதிபபிருதது செயற்குறிதய (=) ்பயன்படுததி ோற்ைைாம்.

:

 List_Variable [index of an element] = ோற்ைப்படும் ேதிபபு

 List_Variable [index from : index to] = ோற்ைப்படும் ேதிபபு

 இஙகு,  index from என்பது சதா்டரின சதா்டக்க ட்ச்டண் கும். index to என்பது சதா்டரின 

உச்ெ வைம்்பாகும். ச்காடுக்கப்படும் உச்ெ ேதிபபு சதா்டரின உச்ெ ேதிப்பா்க வெரக்கப்பட்்டாது. எடுததுக்காட்்டா்க, 

சதா்டர [0:5] எனறு நீங்கள் ச்பாருததினால், த்பததான 0 முதல் 4 எனை உறுபபு ட்ச்டண்்கத்ள ேட்டுவே 

எடுததுக ச்காள் ம். எனவவ, நீங்கள் 1 முதல் 4 சதா்டர உறுபபு்கத்ள ோற்ைம்  செயய விரும்பினால், 

்கட்்டாயோ்க,[1:5] எனறு குறிபபி்ட வவண்டும்.
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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)

MyList elements before update...
  2
  4
  5
  8
  10
MyList elements after updation...
  2
  4
  6
  8
  10

 9.1: ண  ப்ண   ண  

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)

List Odd numbers... 
  1
  3
  5
  7
  9
List Even numbers... 
  2
  4
  6
  8
  10

 9.2:  ப்பு ண   ண  
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9.1.6  List  ப் ண  

 த்பததானில், append ( ) செயற் று ரு 

உறுபத்பயும் extend( ) செயற் று னறுககும் 

வேற்்பட்்ட உறுபபு்கத்ளயும் ஏற்்கனவவ உள்்ள List
ல் வெரக்க ்பயன்படுகினைது.

:

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

 extend( ) செயற் றில், ்பை உறுபபு்கத்ள 

ெதுை அத்டபபுக குறிககுள் செயற் றின 

செயலுருபு்கத்ளப வ்பாைவவ குறிபபி்ட வவண்டும்.

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

 

 வேவை உள்்ள எடுததுக்காட்டில், My List 
என்பது மூனறு உறுபபு்க ்டன 

உருவாக்கப்பட்டுள்்ளது. >>> MyList.append(90) 
எனை ற்றின மூைம் 90 எனை டுதல் ேதிபபு 

ஏற்்கனவவ உள்்ள List-ல் ்கத்ட  உறுபபு்கத்ள 

வெரக்கப்படுகிைது. Print ற்று MyList எனை 

லிஸ்ட் ல் உள்்ள அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் 

்காண்பிககிைது.

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

>>> print(MyList)

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

 

 வேவை உள்்ள குறிமுதையில், extend( ) 
செயற் று ்பை உறுபபு்கத்ள வெரப்பதற்கு 

்பயன்படுகிைது. Print ற்று, டுதல் உறுபபு்கள் 

வெரக்கப்பட்்ட பிைகு List-ல் உள்்ள அதனதது 

உறுபபு்கத்ளயும் ்காண்பிககிைது.

9.1.7   List ப்பு ண  

 நீங்கள் ஏற்்கனவவ ்படிதத்படி, த்பததானில் 

உள்்ள append( ) ரு உறுபத்ப வெரக்கப 

்பயன்படுகிைது. னால், இது List-ன இறுதியில் 

உறுபத்ப வெரககிைது. நீங்கள் உங்க ககு 

விருப்போன இ்டததில் ரு உறுபத்ப வெரக்க 

விரும்பினால், insert ( ) செயற் தை ்பயன்படுதத 

வவண்டும். insert( ) செயற் று, List-ன 

எநதசவாரு இ்டததிலும் ரு உறுபத்ப வெரக்கப 

்பயன்படுகிைது.

:

 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']

  

 வேவை உள்்ள எடுததுக்காட்டில், insert( ) செயற் று, ‘Ramakrishnan’ எனை புதிய உறுபத்ப 

மூனைாவது ட்ச்டண்ணில் அதாவது ான்காவது இ்டததில் வெரககிைது. புதிய உறுபத்ப ஏற்்கனவவ உள்்ள 

உறுபபு்களின இத்டயில் ரு குறிபபிட்்ட இ்டததில் வெரககும் வ்பாது, ஏற்்கனவவ உள்்ள உறுபபு்கள் வைது 

்பக்கோ்க ரு இ்டம் ்கரததப்படும்.
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9.1.8   List  ப்பு ண  

 List ல் இருநது ரு உறுபத்ப நீககுவதற்கு இைண்டு வ ்கள் உள்்ளன. அதவ del ற்று ேற்றும் 

remove( ) செயற் று கும். del ற்று சதரிநத உறுபபு்கத்ள நீககுவதற்கு ்பயன்படுகிைது. னால்,  
remove( ) செயற் று ட்ச்டண் சதரியாத உறுபபு்கத்ள  List-லிருநது நீககுவதற்கு ்பயன்படுகிைது. del 

ற்று மு  List  நீககுவதற்கும் ்பயன்படுகிைது.

:

del List [index of an element]
# ரு குறிபபிட்்ட உறுபத்ப நீக்க

del List [index from : index to]
# னறுககும் வேற்்பட்்ட உறுபபு்கத்ள நீக்க

del List
# ரு List தய நீக்க

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

>>> print (MySubjects)

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

>>> del MySubjects[1]

>>> print (MySubjects)

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

 

 வேவை உள்்ள எடுததுக்காட்டில், MySubjects எனை List ானகு உறுபபு்க ்டன 

உருவாக்கப்பட்டுள்்ளது. Print ற்று List-ன அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் ்காண்பிககிைது.  >>> del 
MySubjects[1] ற்று, ட்ச்டண் 1 எனை  உறுபத்ப நீககுகிைது. அதனபின வருகினை print List-ன 

தமுள்்ள உறுபபு்கத்ள ்காண்பிககிைது.

>>> del MySubjects[1:3]

>>> print(MySubjects)

 ['Tamil']

  

 வேவை உள்்ள குறிமுதையில், >>> del MySubjects[1:3] என்பது இைண்டு ேற்றும் மூனைாவது 

உறுபபு்கத்ள List லிருநது நீககுகிைது. ெதுை அத்டபபுககுறிககுள் குறிபபி்டப்பட்டுள்்ள ட்ச்டண்ணின உச்ெ 

ேதிபபு -1 என எடுததுகச்காள் ம்.
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>>> del MySubjects
>>> print(MySubjects)
Traceback (most recent call last):
File "<pyshell#9>", line 1, in <module>
print(MySubjects)
NameError: name 'MySubjects' is not de�ned

 

 இஙகு, >>> del MySubjects, என்பது  MySubjects எனை List  மு வதுோ்க நீககுகிைது. இபவ்பாது 

உறுபபு்கத்ள அச் ்ட முயனைால், த்பததான லிஸ்ட் is not defined எனை பித தய ்காண்பிககும். அதாவது, 
my Subjects எனை List மு வதுோ்க நீக்கப்பட்டுவிட்்டது எனறு ச்பாருள்.

 ஏற்்கனவவ குறிபபிட்்ட்படி, remove( ) செயற் று ட்ச்டண் சதரியாத னறு அல்ைது அதற்கு 

வேற்்பட்்ட உறுபபு்கத்ள நீககுவதற்கு ்பயன்படுகிைது. remove( ) செயற் று ேட்டுேல்ைாேல், pop( ) 
செயற் றும் ச்காடுக்கப்பட்்ட ட்ச்டண்்கத்ள ்பயன்படுததி, ரு உறுபத்ப நீக்க ்பயன்படுகிைது. pop( ) 
செயற் று ட்ச்டண் ச்காடுக்கப்ப்டாத வ்பாது List-ன ்கத்ட  உறுபத்ப நீககி அதத ்காண்பிககிைது.

 clear( ) செயற் று List-ன அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் நீக்க ்பயன்படுகிைது. இது உறுபபு்கத்ள 

ேட்டுவே நீககி, List  சதா்டரநது தவததிருககிைது. Del ற்று மு  லிஸ்ட்  நீககுகிைது என்பதத 

நிதனவில் ச்காள்்க. 

:

List.remove(element) # ரு குறிபபிட்்ட உறுபத்ப நீக்க

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']

  

 வேவை உள்்ள எடுததுக்காட்டில், MyList மூனறு மு  எண்்கள் ேற்றும் மூனறு ெைநிதையுரு 

உறுபபு்க ்டன உருவாக்கப்பட்டுள்்ளது. அதனபின உள்்ள print ற்று List ல் உள்்ள அதனதது 

உறுபபு்கத்ளயும் ்காண்பிககிைது. >>> MyList.remove(89) ற்று, List ல் இருநது 89 எனை உறுபத்ப 

நீககுகிைது. பினவரும் print ற்று தமுள்்ள உறுபபு்கத்ள ்காண்பிககிைது.
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>>> MyList.pop(1)
 34
>>> print(MyList)
 [12, 'Kannan', 'Gowrisankar', 'Lenin']

 

 வேவை உள்்ள குறிமுதையில், pop( ) செயற் று குறிபபிட்்ட உறுபத்ப அதன ட்ச்டண்தை 

்பயன்படுததி நீககுவதற்கு ்பயன்படுகிைது. உறுபபு நீக்கப்பட்்டவு்டன pop( ) செயற் று நீக்கப்பட்்ட உறுபத்ப 

்காண்பிககிைது. pop( ) செயற் று லிஸ்ட்ல் இருநது ரு உறுபத்ப ேட்டும் நீக்கப்பயன்படுகிைது. Del ற்று 

்பை உறுபபு்கத்ள நீககுகிைது என்பதத நிதனவில் ச்காள்்க.

>>> MyList.clear( )
>>> print(MyList)
  [ ]

  

 வேவை உள்்ள குறிமுதையில், clear( ) செயற் று உறுபபு்கத்ள ேட்டும் நீககி List  சதா்டரநது 

தவததிருக்கப ்பயன்படுகிைது. உறுபபு்கள் நீக்கப்பட்்ட List  அச் டுவதற்கு நீங்கள் முயனைால், எநதசவாரு 

உறுபபும் இல்ைாத ்காலியான ெதுை அத்டபபுக குறி வதானறும். அதாவது லிஸ்ட் ்காலியா்க இருககும்.

9.1.9 List  range ( ) 

 range( )  என்பது  த்பததானில் சதா்டர  ேதிபபு்கத்ள  உருவாக்கப  ்பயன்படும்  செயற் ைாகும். 
range () செயற் தை ்பயன்படுததி நீங்கள் சதா்டர ேதிபபு்க ்டன List  உருவாக்கைாம். range( ) 
செயற் று மூனறு செயலுருபு்கத்ளக ச்காண்டுள்்ளது.

range ( ) செயற் றின சதா்டரியல்:
 range (start value, end value, step value)

இஙகு, 

• start value – சதா்டரின சதா்டக்க ேதிபபு. யம் தானதேவு சதா்டக்க ேதிப்பாகும்.

• end value – சதா்டரின உச்ெ வைம்பு. த்பததான இறுதி ேதிபத்ப உச்ெ வைம்பு-1 என எடுததுக ச்காள்கிைது. 

• step value – இது ரு விருப்ப செயலுருபு (ச்காடுக்க வவண்டியது ்கட்்டாய ல்தை) இது சவவவவறு 

இத்டசவளி்களில் ேதிபபு்கத்ள உருவாக்கப ்பயன்படுகிைது.
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for x in range (1, 11):
 print(x)

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

 9.3: 10 ண    ண  :

for x in range (2, 11, 2):
 print(x)

 2
 4
 6
 8
 10

 9.4:  10 இ ண ப் ண  ண  

9.1.9.1  ப்பு   

 range( ) செயற் தை ்பயன்படுததி நீங்கள் சதா்டர ேதிபபு்க ்டன டிய லிஸ்ட்  உருவாக்கைாம்.  
range( ) செயற் றின வித்டதய லிஸ்ட் ்க ோற்றுவதற்கு, List( ) செயற் று ்பயன்படுகிைது. List( )
செயற் று range( ) ன வித்டதய லிஸ்ட் ்க உருவாககுகிைது.

:

 List_Varibale = List ( range ( ) )

list()செயற் று த்பததானில் லிஸ்ட் உருவாக்கப்பயன்படுகிைது.

ப்பு
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>>> Even_List = List(range(2,11,2))
>>> print(Even_List)
[2, 4, 6, 8, 10]

 

 வேவை உள்்ள குறிமுதையில், List( )செயற் று range( ) ன வித்டதய Even_List எனை List 
உறுபபு்க்ளா்க எடுததுக ச்காள்கிைது. எனவவ, Even_List எனை List முதல் நது இைட்த்டப்பத்ட எண்்கத்ள 

உறுபபு்க்ளா்க ச்பற்றிருககும். 

 இதுவ்பானறு, எநத சதா்டர எண்்கத்ளயும்  range( ) ்பயன்படுததி உருவாக்கைாம். பினவரும் 

எடுததுக்காட்டு முதல் 10 இயல் எண்்களின 2ன அடுக்கங்க ்டன டிய List  உருவாககுததை 

வி்ளககுகிைது.

squares = [ ]
for x in range(1,11):
 s = x ** 2
 squares.append(s)
print (squares)

வேவை உள்்ள நிைலில், “squares” எனை ச்பயருத்டய ரு சவற்று லிஸ்ட் 
உருவாக்கப்பட்டுள்்ளது. பினனர, for ே்டககு 1 முதல் 10 இயல் எண்்கத்ள range( ) 
செயற் தை ்பயன்படுததி உருவாககுகிைது. ே்டககின உள்வ்ள, x   தற்வ்பாததய ேதிபபு, 
2-ன அடுகவ்கற்ைததால் அதி்கப்படுததப்பட்்ட பினனர s எனை ோறியில் வெ க்கப்படுகிைது. 
இறுதியா்க, நிைல் பினவரும் ேதிபபு்கத்ள வித்டயா்கக ்காண்பிககிைது.

 [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

 9.5  10 இ   2-  ண  

9.1.10   List  (List comprehensions)

 List ருக்கம் என்பது, ச்காடுக்கப்பட்்ட நி்பநததன்க ககு உட்்பட்டு உருவாகும் சதா்டர ேதிபபு்கத்ள 

ஏற்கும் List தய உருவாககும் எளிய வ முதையாகும்.

:

 List = [ expression for variable in range ]

>>> squares = [ x ** 2 for x in range(1,11) ]
>>> print (squares)

 [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

 9.6: List ண ப்   10 இ   
2  ண  .
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 வேவை உள்்ள எடுததுக்காட்டில், x ** 2 எனை வ்காதவ ே்டககுச் செயலின வசவாரு ற் யிலும் 

ேதிப டு செயயப்படுகிைது. இது சதா்டர ேதிபபு்கத்ள உருவாககுவதற்்கான குறுககு வ முதையாகும்.

9.1.11     List 

copy ( ) List ன ்கதை தரும். List.copy( )

MyList=[12, 12, 36]
x = MyList.copy()
print(x)

சவளியீடு
[12, 12, 36]

count ( )
List ல் உள்்ள வை 
ோதிரியான உறுபபு்களின 
எண்ணிகத்கதய தரும்.

List.count(value)

MyList=[36 ,12 ,12]
x = MyList.count(12)
print(x)

சவளியீடு
2

index ( )
முதலில் வரும் உறுபபின 

ட்ச்டண் ேதிபத்ப 
தருகிைது. 

லிஸ்ட்.index(element)

MyList=[36 ,12 ,12]
x = MyList.index(12)
print(x)

சவளியீடு
0

reverse ( )

List ல் உள்்ள உறுபபு்களின 
வரிதெதய ேறு்பக்கோ்க 
(ததைகீ ா்க) 
திருபபுகிைது,

List.reverse( )

MyList=[36 ,23 ,12]
MyList.reverse()
print(MyList)

சவளியீடு
[12 ,23 ,36]

sort ( ) List ல் உள்்ள உறுபபு்கத்ள 
வரிதெயாக்கம் செயகிைது.

List.sort(reverse=True|False, key=myFunc)

இைண்டு செயலுருபு்க ம் 
்கட்்டாய ல்ைாததவ
• reverse  True என ச்பாருததினால் 

இைஙகு வரிதெயில் லிஸ்ட் 
வரிதெயாக்கோகும். 

 ஏறுவரிதெ தானதேவு வரிதெயா்கோகும்.
• Key=myFunc; “myFunc” – வரிதெயாக்க 

வைண்முதைதயக குறிபபிடும் ்பயனர 
வதையறுதத செயற் றின ச்பயர.

குறிபபு: sort( ) மூை List தய ்பாதிககும்.

MyList=['Thilothamma', 'Tharani', 'Anitha', 'SaiSree', 
'Lavanya']
MyList.sort( )
print(MyList)
MyList.sort(reverse=True)
print(MyList)

சவளியீடு
['Anitha', 'Lavanya', 'SaiSree', 'Tharani', 'Thilothamma']
['Thilothamma', 'Tharani', 'SaiSree', 'Lavanya', 
'Anitha']
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max( ) ரு List-ன ேதிபபு்களில் 
உச்ெ ேதிபத்ப தரும். 

max(List)

MyList=[21,76,98,23]
print(max(MyList))

சவளியீடு
98

min( )
ரு List-ல் உள்்ள 

ேதிபபு்களில், ்கக 
குதைநத ேதிபத்பத தரும்.

min(List)

MyList=[21,76,98,23]
print(min(MyList))

சவளியீடு
21

sum( )
ரு List-டிலுள்்ள 

ேதிபபு்களின ட்டுத 
சதாத்கதய தரும்.

sum(List)

MyList=[21,76,98,23]
print(sum(MyList))

சவளியீடு
218

9.1.12  List ப்  

divBy4=[ ]
for i in range(21):
 if (i%4==0):
  divBy4.append(i)
print(divBy4)

 [0, 4, 8, 12, 16, 20]

 1: 1  20 ண    4-   ண   List 
ண    ண  .  

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")

 Enter the name of the country: India
 India  is the member of BRICS

 Enter the name of the country: Japan
 Japan  is not a member of BRICS

 2: BRICS  ப்பு  List  ண ண    ப்  
 BRICS  ப்  ( ) இ ண  ண   ண  
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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+1subjects[j],marks[j]))
print("Total Marks = ", sum(marks))

 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

 3:   ப் ண  ப்   
  ப் ண   ப்  ண ண  

 ண  ண  .

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))

 4: 5  ண ண  List   ண  ண  ண  
ண   ண   ண  ண  .
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 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))

 5:  1 இ      
ண ண  ை  ண   n  ண  

  ண    .
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 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)

 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]

 6: 1  10 ண   ண   List  ண  
 ண    ண  இ ண ப் ண  ண  

 இ ப் ண  
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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)

 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

 7: ண  ண ண   ண  List  ப்  ண  
.  ண  ப்பு  ண ண  

Tuples9.2

Tuples :

 Tuples ்காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்்ட ்பை ேதிபபு்கத்ள வத்ளவு அத்டபபுக குறிககுள் ச்காண்்ட 

தைவினோகும். ்டபபுல்ஸ்  List-ககு இதையானதாகும். னால் List-ல் ேதிபபு்கத்ள ோற்ை முடியும். Tuples 

ல் ோற்ை முடியாது.

 

 Tuples எனை வாரததத ைத ன சோ யிலிருநது வதாற்றுவிக்கப்பட்்டது. இநத ைத ன 

வாரததத எண் சதா்டர்கத்ளக  குறிககிைது: 

single(1), double(2), triple(3), quadruple(4), quinTuples(5), sexTuples(6), sepTuples(7), 
ocTuples(8), ..., n-Tuples, ...,

9.2.1   List   Tuples  ண

1. List ன உறுபபு்கத்ள ோற்ைைாம் னால் Tuples-ன உறுபபு்கத்ள ோற்ை முடியாது. இதுவவ List 
ேற்றும் Tuples-ககு இத்டவய உள்்ள முககியோன வவறு்பாடு கும்.

2. List ன உறுபபு்கள் ெதுை அத்டபபுக குறிககுள் அத்டக்கப்பட்டிருககும். னால், 

3. Tuples ன ே்டககுச் செயல் List  ்காட்டிலும் விதைவானது.
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9.2.2  Tuples 

 List  வ்பானவை   Tuples  உருவாக்கப்படும்.  List ல் உறுபபு்கள் ெதுை அத்டபபுககுறிககுள் 

அத்டக்கப்பட்டு வதையதை செயயப்படுகினைன. னால் ்டபபுள்ஸ்ல் அதவ்கள் வத்ளநத அத்டபபுக 

குறிககுள் அத்டக்கப்பட்டிருக்கைாம். Tuples-ன உறுபபு்கத்ள வத்ளநத அத்டபபுககுறி இல்ைாேலும் 

வதையறுக்க முடியும். எவவாறு ்பயன்படுததினாலும் Tuples-ன வவதை செயயும் விதம் னைா்கவவ இருககும்.

:

# சவற்று Tuples

Tuples_Name = ( )

# n எண்ணிகத்க உறுபபு்க ்டன Tuples 

Tuples_Name = (E1, E2, E2 ……. En)

# அத்டபபுககுறி இல்ைாத Tuple உறுபபு்கள் 

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')

9.2.2.1  ண   Tuples 

 Tuples ( ) செயற் று லிஸ்ட்டிலிருநது Tuples   உருவாக்கவும் ்பயன்படுகிைது. லிஸ்ட் ல் இருநது 

Tuples  உருவாககும் வ்பாது, உறுபபு்கள் ெதுை அத்டபபுககுறிககுள் அத்டக்கப்பட்டிருக்க வவண்டும்.

:

Tuples_Name = Tuples ( [List elements] )

 >>> MyTup3 = tuple( [23, 45, 90] )
 >>> print(MyTup3)
  (23, 45, 90)
 >>> type (MyTup3)

  <class ‘Tuples’>
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156 ப்பு  

த்பததானில் ரு ச்பாருளின தைவினததத அறிய type() செயற் று ்பயன்படுகிைது.

ப்பு

9.2.2.2   ண  ப்பு  Tuples 

 Tuples-  ற்தை உறுபபு்டன உருவாககும் வ்பாது, உறுபபின இறுதியில் ்காற்புள்ளிதய வெரக்க 

வவண்டும். ்காற்புள்ளி இல்தைசயனில், த்பததான அநத உறுபத்ப ரு ொதாைை தைவினம் வ்பாை எடுததுக 

ச்காள் ம், Tuples ்க ்கருதாது. ரு உறுபபு்டன Tuples   உருவாககுவது “ ஙகிள்்டன (singleton)”  
Tuples என அத க்கப்படுகிைது.

 >>> MyTup4 = (10)
 >>> type(MyTup4)
  <class 'int'>

 >>> MyTup5 = (10,)
 >>> type(MyTup5)

  <class 'Tuples'>

9.2.3  Tuples  ப்பு ண  

 List  வ்பாைவவ, Tuples உறுபபு்க ம் யததில் சதா்டஙகும் ட்ச்டண்்கத்ள ச்பற்றிருககும். 

Tuples ன உறுபபு்கத்ள ட்ச்டண்தை ்பயன்படுததி எளிதேயா்க அ ்கைாம்.

 >>> Tup1 = (12, 78, 91, “Tamil”, “Telugu”, 3.14, 69.48)

 # Tuples-ன அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் அ ்க.
 >>> print(Tup1)
  (12, 78, 91, 'Tamil', 'Telugu', 3.14, 69.48)

 # ட்ச்டண்தை ்பயன்படுததி வதரவு செயயப்பட்்ட உறுபபு்கத்ள அ குதல்.
 >>> print(Tup1[2:5])
  (91, 'Tamil', 'Telugu')

 #முதல் உறுபபிலிருநது குறிபபி்டப்பட்்ட ட்ச்டண் வதை அ குதல்.
 >>> print(Tup1[:5])
  (12, 78, 91, 'Tamil', 'Telugu')

 # குறிபபி்டப்பட்்ட உறுபபிலிருநது இறுதி உறுபபு வதை அ குதல்.
 >>> print(Tup1[4:])
  ('Telugu', 3.14, 69.48)

 # முதல் உறுபபிலிருநது இறுதி உறுபபு வதை அ குதல்
 >>> print(Tup1[:])
  (12, 78, 91, 'Tamil', 'Telugu', 3.14, 69.48)
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9.2.4   Tuples  பு ப்   :

 நீங்கள் அறிநத்படி, Tuples-  ோற்ை முடியாது என அறிவவாம். அதாவது Tuples ன உறுபபு்கத்ள 

ோற்ைம் (புதுபபிக்க) செயய முடியாது . Tuples ன ேதிபபு்கத்ள ோற்றுவதற்கு ்பதிைா்க, இைண்டு Tuples   

இதைக்கவும் அல்ைது மு  Tuples  நீக்கவும் முடியும்.

# இைண்டு Tuples-்கத்ள இதைககும் நிைல்

Tup1 = (2,4,6,8,10)

Tup2 = (1,3,5,7,9)

Tup3 = Tup1 + Tup2

print(Tup3)

 (2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9)

மு  Tuples  நீககுவதற்கு, del ்கட்்டத்ள ்பயன்படுகிைது.

:

del Tuples_name

Tup1 = (2,4,6,8,10)
print("The elements of Tup1 is ", Tup1)
del Tup1
print (Tup1)

 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 de�ned

ப்பு: வேவை உள்்ள குறிமுதையில் print ற்று உறுபபு்கத்ள அச் டுகிைது. பினனர, del ற்று மு  

Tuples   நீககுகிைது. நீக்கப்பட்்ட Tuples-  நீங்கள் அச் ்ட முயனைால், த்பததான பித தயக 

்காண்பிககும்.

9.2.5  Tuples-  ப்

 Tuples ேதிபபிருததல் என்பது த்பததானில் ற்ைல் க்க ைபபியல்்பாகும். இது, ேதிபபிருதது 

செயற்குறியின இ்டது ்பக்கததில் உள்்ள ோறி்களில் ேதிபபிருதத செயற்குறியின வைது ்பக்கததில் உள்்ள 

ேதிபபு்கத்ள இருதத அ ேதிககிைது. வசவாரு ேதிபபும் அதற்குரிய ோறியில் இருததப்படுகிைது.
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a
34 7690=

b c

>>> (a, b, c) = (34, 90, 76)

>>> print(a,b,c)

 34 90 76

# ேதிபபிருததுவதற்கு முன வ்காதவ்கள் ேதிப டு செயயப்படுகினைன

>>> (x, y, z, p) = (2**2, 5/3+4, 15%2, 34>65)

>>> print(x,y,z,p)

 4 5.666666666666667 1 False

ப்பு: நீங்கள், Tuples  ல் ேதிபபு்கத்ள இருததும் வ்பாது, ேதிபபிருதது செயற்குறியின இரு ்பக்கங்களிலும் 

உள்்ள ேதிபபு்களின எண்ணிகத்க ெேோ்க உள்்ளதா என்பதத உறுதி செயது ச்காள்்ள வவண்டும். 

இல்தைசயனில், த்பததானில் பித  உருவாக்கப்படும்.

9.2.6 Tuples    ப்பு ண  ப்பு

 ரு செயற் று ரு வ ைததில் ரு ேதிபத்ப ேட்டுவே திருபபி அ ப்ப முடியும். னால் த்பததான, 

செயற் றிலிருநது னறுககு வேற்்பட்்ட ேதிபபு்கத்ள திருபபி அ பபுகிைது. த்பததான ்பை ேதிபபு்கத்ள 

சதாகுதது, அதவ்கத்ள னைா்க திருபபி அ பபுகிைது.

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)

 Maximum value =  99
 Minimum value =  1

 9.7: List   ண  ப்பு ண  ப்  ப்பு  
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9.2.7   Tuples

 த்பததானில், ரு Tuples-  ேற்சைாரு Tuples-ககுள் வதையதை செயவதத பினனைான Tuples 
எனகிவைாம். பினனைான Tuples-ல் வசவாரு Tuples ல் ரு உறுப்பா்க ்கருதப்படுகிைது. for ே்டககு 

பினனைான Tuples ன அதனதது உறுபபு்கத்ள அ குவதற்கு ்பயன்படுகிைது.

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)

('Vinodini', 'XII-F', 98.7)
('Soundarya', 'XII-H', 97.5)
('Tharani', 'XII-F', 95.3)
('Saisri', 'XII-G', 93.8)

லிஸ்ட்ல் ்பயன்படுததிய அதனதது செயற் று்க ம்  Tuples-ககும் ச்பாருநதும்

ப்பு

9.2.8 Tuples-  ப்  

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)

 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

 1: Tuples-  ப் ண   இ  ப்பு ண  
இ  ண  .
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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)

 Enter the Radius: 5
 Area of the circle =  78.5
 Circumference of the circle =  31.400000000000002

 2: ண ப்   ண   பு  
ப்   ப்பு  ண  ப்  ப்பு  ண  .

Numbers = (5, -8, 6, 8, -4, 3, 1)
Positive = ( )
for i in Numbers:
 if i > 0:
  Positive += (i, )
print("Positive Numbers: ", Positive)

 Positive Numbers:  (5, 6, 8, 3, 1)

 3: ண   ண   List   ண   
 இ   ண    பு  Tuples 

SET9.3

 த்பததானில், Set என்பது தைவின சதாகுபபின ேற்சைாரு வத்கயாகும். Set என்பது ோைக டிய 

ேற்றும் ்கல்்கள் இல்ைாத வரிதெப்படுததப்ப்டாத உறுபபு்களின சதாகுப்பாகும். அதாவது, Set-ல் உள்்ள 

உறுபபு்கள் ண்டும் இ்டம்ச்பை முடியாது. இநத ைபபியல்பு உறுபபு வொததனதய வெரக்கவும் ேற்றும் ்கல் 

உறுபபு்கத்ள நீக்கவும் ்பயன்படுகிைது.

9.3.1  Set 

 ச ளிவு அத்டபபுககுறிககுள் ்காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்்ட அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் இருததுவதன 

மூைம் Set உருவாக்கப்படுகிைது. Set() செயற் று, த்பதானில் Set-  உருவாக்கப ்பயன்படுகிைது.

:

 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}

 வேவை ச்காடுக்கப்பட்்ட எடுததுக்காட்டில், Set S1 என்பது ்கல்்கள் இல்ைாத ்பல்வவறு வத்க 

உறுபபு்க ்டன உருவாக்கப்பட்டுள்்ளது. Set S2 என்பது ்கல் ேதிபபு்க ்டன உருவாக்கப்பட்டுள்்ளது. 

னால் த்பததான, ்கல் ேதிபபு்களிலிருநது வைசயாரு உறுபத்ப ேட்டுவே எடுததுக ச்காள் ம். அதாவது, 

த்பததான ்கல் ேதிபபு்கத்ள நீககிவிடும் ஏசனனில் த்பததானில் Set ்கல் உறுபபு்கத்ள ச்பற்றிருக்காது.

Set-ல் இருநது உறுபபு்கத்ள அச் டும் ச்பா து, த்பததான ேதிபபு்கத்ள சவவவவறு வரிதெயில் 

்காண்பிககும். 

ப்பு

9.3.2 List  Tuple    Set 

 ரு List அல்ைது Tuple  Set() செயற் தைப ்பயன்படுததி Set ்க ோற்ை முடியும். இது ்கவும் 

எளிய முதையாகும். List அல்ைது Tuple  உருவாககிய பின அதன ோறிதய Set() செயற் றி ள் 

அ்ளபுருவா்க ச்காடுக்க வவண்டும்.

MyList=[2,4,6,8,10]
MySet=set(MyList)
print(MySet)

 {2, 4, 6, 8, 10}

9.3.3 Set 

 ்கணிதததில் ்கற்ை Set செயற்்பாடு்கள் கிய வெரபபு  (Union), சவட்டு (intersection)வவறு்பாடு 
(difference) ெேச் ைான வவறு்பாடு (Symmetric difference), வ்பானைவற்தை  த்பததானிலும் 

்பயன்படுததைாம்.

9.3.3.1 ப்பு (Union):

 இது இைண்டு அல்ைது அதற்கு  வேற்்பட்்ட Set-்களின அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் உள்்ள்டககும்.
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Set A Set B

 த்பததானில் | எனை செயற்குறி இைண்டு Set ்களின வெரபபு உருவாக்கப்பயன்படுகிைது. Union 
செயற் றும் த்பததானில் இைண்டு Set ்கத்ள வெரபபுக்கா்கப ்பயன்படுகிைது.

set_A={2,4,6,8}
set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}
U_set=set_A|set_B
print(U_set)

 {2, 4, 6, 8, 'A', 'D', 'C', 'B'}

:  ப்பு (Union) ண ப்  இ   ண  
இணைப்  

set_A={2,4,6,8}
set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}
set_U=set_A.union(set_B)
print(set_U)

 {'D', 2, 4, 6, 8, 'B', 'C', 'A'}

:  ண ப்  இ  Set ண  இணைப்  

9.3.3.2  (intersection)இ  இ  Set   ப்பு ண  

Set A Set B

Book 2.indb   162 29-03-2019   17:56:09

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



163      ப்பு 

 த்பததானில் &  செயற்குறி இைண்டு Set ்கத்ள சவட்டுவதற்கு ்பயன்படுகிைது. ச்பட்டு (intersection()) 
செயற் றும் த்பததானில் இைண்டு Set ்கத்ள சவட்டுவதற்கு ்பயன்படுகிைது.

set_A={'A', 2, 4, 'D'}

set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}

print(set_A & set_B)

 {'A', 'D'}

:  intersection() ண ப்  இ  Set ண  
  

set_A={'A', 2, 4, 'D'}

set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}

print(set_A.intersection(set_B))

 {'A', 'D'}

:  intersection() ண ப்  இ  Set ண  
  

9.3.3.3  Difference

 இது முதல் Set(A) ல் உள்்ள அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் உள்்ள்டககியது. இது இைண்்டாவது Set-  

தவிரககிைது. 

Set A Set B

 த்பததானில் –(minus) செயற்குறி Set செயற்்பாட்டின வவறு்பாட்த்டக ்கண்்டறிய ்பயன்படுகிைது. 

difference() செயற் றும் வவறு்பாட்டு செயற்்பாட்டிற்்கா்க ்பயன்படுகிைது. 
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set_A={'A', 2, 4, 'D'}

set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}

print(set_A - set_B)

 {2, 4}

: ண ப்  இ  Set  ண  

set_A={'A', 2, 4, 'D'}

set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}

print(set_A.di�erence(set_B))

 {2, 4}

: difference  ண ப்  இ  Set  
ண  ை 

9.3.3.4    (Symmetric difference)

 இது இைண்டு Set-ல் உள்்ள ச்பாதுவான உறுபபு்கத்ள ேட்டும் தவிரதது ேற்ை அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் 

உள்்ள்டககியது. 

Set A Set B

 Caret(^) செயற்குறி த்பததானில் ெேச் ைான வவறு்பாட்த்ட ்கண்்டறிய ்பயன்படுகிைது. Symmetric 
difference() செயற் றும் அவத செயதை செயய ்பயன்படுகிைது. 
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set_A={'A', 2, 4, 'D'}
set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}
print(set_A ^ set_B)

 {2, 4, 'B', 'C'}

: Caret(^)  ண ப்   ண   

set_A={'A', 2, 4, 'D'}
set_B={'A', 'B', 'C', 'D'}
print(set_A.symmetric_di�erence(set_B))

 {2, 4, 'B', 'C'}

: Symmetric difference  ண ப்   ண  
 

9.3.4  set ண ப்  

 நிைல் 1: ்ப்கா  எண்்கத்ளக ச்காண்்ட ரு Set, இைட்த்டப்பத்ட எண்்கத்ள ச்காண்்ட ேற்சைாரு Set 
உருவாககுவதற்்கான நிைல் ( ட்டு, சவட்டு, வவறு்பாடு, ெேச் ைான வவறு்பாடு வ்பானை செயற்்பாடு்க க்கான 

வித்டதய நி பிக்கவும்).

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))
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 Even Numbers:  {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20}
 Prime Numbers:  {2, 3, 4, 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

 த்பததானில், Dictionary என்பது ்பல்வவறு வத்கயான உறுபபு்களின சதாகுப்பாகும். பிை 

தைவினங்க்ளாகிய List அல்ைது Tuples வ்பானறு இல்ைாேல், Dictionary வத்க உறுபபு்க ்டன அதற்்கான 

திைவு வ்காதையும் (இதைபபுப ச்பயர) வெ ககிைது. த்பததான Dictionary உள்்ள திைவு வ்கால்்கள் 

முக்காற்புள்ளியாலும் ( : ) உறுபபு்கள் ்காற்புள்ளியாலும் (,) பிரிக்கப்ப்ட வவண்டும். திைவுவ்கால் ேற்றும் 

ேதிபபு்கள் ச ளிவு அத்டபபுககுறிககுள் { } வதையைக்கப்படும்.

Dictionary  வதையறுப்பதற்்கான சதா்டரியல்:

Dictionary_Name = {  Key_1: Value_1, 
     Key_2:Value_2, 
     …….. 
     Key_n:Value_n
     }

 Dictionary உள்்ள திைவுவ்கால் தனிததனதே வாயநத வை வத்கயான (Case Sensitive) ேற்றும் 

த்பததானில் எநதசவாரு தகுதிவாயநத தைவினோ்கவும் இருக்கைாம்.

9.3.1 Dictionary  

# ்காலியான சவற்று Dictionary
 Dict1 = { }

# திைவுவ்காதைக ச்காண்்ட Dictionary
 Dict_Stud = { RollNo: 1234, Name:Murali, Class:XII, Marks:451}

9.3.2 Dictionary 

 த்பததானில், ருக்கம் என்பது Dictionary  உருவாககுவதற்்கான ேற்சைாரு வ யாகும். இநத 

வத்க Dictionary  உருவாககுவதற்்கான சதா்டரியல் பினவருோறு ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது.
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:

 Dict = { expression for variable in sequence [if condition] }

 if நி்பநததன ்கட்்டாயேல்ை. If நி்பநததனதய குறிபபிட்்டால், நி்பநததன ரததி செயயும் ேதிபபு்கள் 

ேட்டுவே வ்காதவதயப ்பயன்படுததி ேதிப டு செயயப்படுகினைன.

Dict = { x : 2 * x for x in range(1,10)}

வேவை உள்்ள குறிமுதையின சவளியீடு

{1: 2, 2: 4, 3: 6, 4: 8, 5: 10, 6: 12, 7: 14, 8: 16, 9: 18}

9.3.3 Dictionary ப்பு ண      

 Dictionary ன அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் அ குதல் List ேற்றும் Tuples-  வ்பானவை உள்்ளது. 

எளிய print செயற் று அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் அ ்கப ்பயன்படுகிைது. நீங்கள், ரு குறிபபிட்்ட 

உறுபத்ப அ ்க விரும்பினால், திைவுவ்காலு்டன ெதுை அத்டபபுககுறி ்பயன்படுததப்ப்ட வவண்டும்.

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'])

 {'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

 9.8: Dictionary ப்  ண  ப்பு ண   

 குறிபபு: முதல் print ற்று Dictionary–ல் உள்்ள அதனதத ேதிபபு்கத்ளயும் அச் டுகிைது. ேற்ை 

ற்று்கள், ெதுை அத்டபபுககுறிககுள் உள்்ள குறிபபிட்்ட ேதிபபு்கத்ள ேட்டுவே அச் டுகினைன.

 ஏற்்கனவவ உள்்ள Dictionary ல் ேதிபத்ப அதன திைவுவ்காலு்டன இருததுவதன வ யா்க ்பை 

ேதிபபு்கத்ள வெரக்கைாம். பினவரும் சதா்டரியல் Dictionary ்பை உறுபபு்கள் வெரதததை புரிநது ச்காள்்ள 

்பயன்படுகிைது.

 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'])

 9.9: Dictionary-  பு  ப்ண  ப்  

 Dictionary-ல் உள்்ள ேதிபத்ப ோற்றியிடுதல், உறுபபு்கத்ள வெரப்பது வ்பானைவத கும். நீங்கள் 

திைவுவ்காலுககு ரு ேதிபத்ப இருததும் வ்பாது, அது ்பத ய ேதிபபின வேல் எ தப்படுகிைது.

 த்பததான  Dictionary, del ைபபுச் சொல் ரு குறிபபிட்்ட உறுபத்ப நீககுவதற்கு ்பயன்படுகிைது. 
clear( ) செயற் று Dictionary ன அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் நீககுவதற்கு ்பயன்படுகிைது. Dictionary 

தய நீககுவதற்கு del ைபபுச் சொல்லு்டன Dictionary ன ச்பயதையும் ்பயன்படுதத வவண்டும்.

:

 # குறிபபிட்்ட உறுபத்ப நீக்க.
  del Dictionary_name[key]

 # அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் நீக்க

 Dictionary_name.clear( )

 # மு  Dictionary நீக்க

 del Dictionary_name

Dict = {'Roll No' : 12001, 'SName' : 'Meena', 'Mark1' : 98, 'Marl2' : 86}
print("Dictionary elements before deletion: \n", Dict)
del Dict['Mark1']     # குறிபபிட்்ட உறுபத்ப நீககுதல்

print("Dictionary elements after deletion of a element: \n", Dict)
Dict.clear()    # அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் நீககுதல்

print("Dictionary after deletion of all elements: \n", Dict)
del Dict
print(Dict)    # மு  Dictionary  நீககுதல்

 9.10: Dictionary  இ  ப்பு ண    இ  
Dictionary  .
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 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 de�ned

9.3.4  List  Dictionary இண  

(1) List என்பது வரிதெப்படுததிய உறுபபு்களின சதாகுப்பாகும். னால், Dictionary ரு உறுபத்ப 
(திைவுவ்கால்) ேற்சைாரு உறுபபு்டன (ேதிபபு) ச்பாருததப ்பயன்படும் தைவு அதேப்பாகும்.

(2) List ன ட்ச்டண்்கள் குறிபபிட்்ட உறுபத்ப அ குவதற்குப ்பயன்படுகினைன. னால், Dictionary ல்  

திைவுவ்கால் ட்ச்டண்தைக குறிககிைது. ரு ெைததின எண்ைா்கவும், திைவுவ்கால் இருக்கைாம் 

என்பதத நிதனவில் ச்காள்்க.

(3) List ன ேதிபத்ப ்பாரததுக ச்காள்்ளப்பயன்படுகிைது. Dictionary ரு ேதிபத்ப எடுததுக ச்காண்டு 

ேற்சைாரு ேதிபத்ப ்பாரததுக ச்காள்்ள ்பயன்படுகிைது.

 த்பததான நிைைாக்க சோ யில் ானகு வத்கயான தைவினங்கள் உள்்ளன. அதவ List, Tuples, 
Set ேற்றும் Dictionary கும். 

• List “வரிதெமுதை தைவினம்” எனறும் அத க்கப்படுகிைது. List-ல் உள்்ள வசவாரு ேதிபபும் 

உறுபபு எனைத க்கப்படுகிைது. 

• List உள்்ள உறுபபு்கள் ெதுை அத்டபபுககுறிககுள் அத்டக்கப்பட்டிருக்க வவண்டும்.

 வசவாரு உறுபபும் யததிலிருநது சதா்டஙகுகினை தனிததனதே வாயநத ட்ச்டண்தை 

ச்காண்டுள்்ளது. 

 த்பததான வ ரேதை ேற்றும் எதிரேதை எண்்கத்ள ட்ச்டண்ைா்க அ ேதிககிைது.

 ே்டககு்கள், List இருநது அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் அ ்கப ்பயன்படுகினைன.

• “for” ே்டககு அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் னைனபின னைா்க அ குவதற்கு ச்பாருததோன 

ே்டக்காகும். 

• append( ), extend( ) ேற்றும் insert( ) செயற் று்கள் List அதி்க உறுபபு்கத்ள வெரக்கப 

்பயன்படுகினைன.

ண  
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• del, remove( ) ேற்றும் pop( ) List இருநது உறுபபு்கத்ள நீக்கப்பயன்படுகினைன.

• Tuples ்காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்்ட ்பை ேதிபபு்கத்ள வத்ளவு அத்டபபுககுறிககுள் ச்காண்டுள்்ளது. 

• Tuples-ன ே்டககுச் செயல் List  ்காட்டிலும் விதைவானது.

• Tuples( ) செயற் று List-ல் இருநது Tuples-  உருவாக்கவும் ்பயன்படுகிைது.

 ரு உறுபபு்டன Tuples-  உருவாககுவது  ற்தை  Tuples என அத க்கப்படுகிைது.

• Dictionary என்பது ்பல்வவறு வத்கயான உறுபபு்களின சதாகுப்பாகும்.

ண  

ண ப் 

1. List ல் இருநது ்கரததுவதற்்கான நிைதை எ து்க.

2. Tuples-ல் இருநது ்கப ச்பரிய ேதிபத்ப அச் டும் நிைதை எ து்க.

3. While ே்டகத்கப ்பயன்படுததி Tuples-ல் உள்்ள அதனதது எண்்களின ட்டுதசதாத்க ்கண்்டறியும் 

நிைதை எ து்க.

4.  List உள்்ள அதனதது இைட்த்டப்பத்ட எண்்களின ட்டுதசதாத்க ்கண்்டறியும் நிைதை எ து்க.

5. ே்டகத்கப ்பயன்படுததி List  ததைகீ ா்க ோற்றுவதற்்கான நிைதை எ து்க.

6. List ரு ேதிபத்ப குறிபபிட்்ட இ்டததில் செருகுவதற்்கான நிைதை எ து்க.

7. 3 அல்ைது 6 ல் வகு்ப்டக டிய, 1 முதல் 50 எண்்களின List  உருவாககும் நிைதை எ து்க.

8. 1 முதல் 20 சதா்டர எண்்கத்ளக ச்காண்்ட List  உருவாககுவதற்்கான நிைதை எ து்க. பினனர 3 ல் 

வகு்ப்டக டிய அதனதது எண்்கத்ளயும் லிஸ்ட்ல் இருநது நீககு்க.

9.  List ரு ேதிபபு எதததன முதை வதானறுகிைது என்பதத ்கைககிடும் நிைதை எ து்க. ே்டகத்க 

்பயன்படுததவும்.

10. Dictionary உள்்ள அதி்க்பட்ெ ேற்றும் குதைநத்பட்ெ ேதிபத்ப அச் டும் நிைதை எ து்க.
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ப்

 ண ண    (1 ப் )

1. தைவினத சதாகுதியின சதா்டரபில்ைாத னதைத வதரவு செய்க

(a) List (b) Tuple (c) Dictionary (d) Loop

2. Let list1=[2,4,6,8,10], எனில் print(List1[-2]) ன வித்ட

(a) 10 (b) 8 (c) 4 (d) 6

3. பினவரும் எநத செயற் று List-ல் உள்்ள உறுபபு்களின எண்ணிகத்கதயக ்கைககி்ட ்பயன்படுகிைது?

(a) count() (b) find() (c)len() (d) index()

4. If List=[10,20,30,40,50] எனில் List[2]=35 ன வித்ட

(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 வித்ட

(a) [32,17,23,41,10]  (b) [17,23,41,10,32]

(c) [10,17,23,32,41]  (d) [41,32,23,17,10]

6. பினவரும் எநத த்பததான செயற் று ஏற்்கனவவ உள்்ள List-ல் னறுககும் வேற்்பட்்ட உறுபபு்கத்ள 

வெரக்கப ்பயன்படுகிைது?

(a) append() (b) append_more() (c)extend() (d) more()

7. பினவரும் த்பததான குறிமுதையின வித்ட 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. த்பததானில் type() செயற் றின ்பயன எனன?

(a) Tuple உருவாக்க 

(b) Tuple உள்்ள உறுபபு்களின வத்கதயக ்கண்்டறிய

(c)  த்பததான ச்பாருளின தைவினததத ்கண்்டறிய

(d) ்பட்டியதை உருவாக்க
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9. பினவரும் எநத ற்று ெரியானது அல்ை?

(a) List ோற்ைம் செயயைாம்

(b) Tuples ோற்ைம் செயய முடியாது.

(c) Append() செயற் று, ரு உறுபத்ப வெரக்கப ்பயன்படுகிைது.

(d) Extend() செயற் று லிஸ்ட்ல் உறுபபு்கத்ள வெரக்க Tuples-ல் ்பயன்படுகிைது

10. SetA={3,6,9}, setB={1,3,9}. எனில், பினவரும் நிைலின சவளியீடு எனன?

 print(setA|setB)

(a) {3,6,9,1,3,9} (b) {3,9}  (c) {1}   (d) {1,3,6,9}

11. பினவரும் எநத set  செயல்்பாடு, இைண்டு set-்க ககும் ச்பாதுவான உறுபபு்கள் நீங்கைா்க ேற்ை 

அதனதது உறுபபு்கத்ளயும் உள்்ள்டககியது?

(a) ெேச் ைான வவறு்பாடு   (b) வவறு்பாடு

(c) சவட்டு      (d) வெரபபு

12.  த்பததான, Dictionary-ல் திைவுவ்கால்்கள் எதனால் குறிபபி்டப்படுகினைன

(a) = (b) ; (c)+ (d) :

ண   ண  (2 ப் )

1. த்பததானில்  List எனைால் எனன?

2. List உறுபபு்கத்ள பினவனாககு வரிதெயில் ததைகீ ா்க எவவாறு அ குவாய

3. பினவரும் த்பததான குறிமுதையில் x ன ேதிபபு எனன

List1=[2,4,6[1,3,5]]

x=len(List1)

4. List-ன del ேற்றும் remove( ) செயற் றின வவறு்பாடு்கள் யாதவ

5. ரு Tuples n எண்ணிகத்க உறுபபு்க ்டன உருவாககுவதற்்கான சதா்டரியதை எ து்க.

6. த்பததானில் set எனைால் எனன?

இ

ண   ண  (3 ப் )

1. List -  வி்ட வேைான Tuples-ன னதே்கத்ள எ து்க

2. Sort( ) ்பற்றி றுகுறிபபு எ து்க.

3. பினவரும் குறிமுதையின சவளியீடு எனன?
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list = [2**x for x in range(5)]

print(list)

4. del ேற்றும் clear( ) செயற் று்க ககு இத்டவயயான வவறு்பாடு்கத்ள எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க.

5. த்பததானின  set செயல்்பாடு்கத்ள ்பட்டியலிடு்க.

6. List ேற்றும் Dictionary இத்டவயயான வவறு்பாடு்கள் யாதவ?

ண   ண  (5 ப் )

1. List-ல் ரு உறுபத்ப வெரப்பதற்்கான ்பல்வவறு வ ்கள் யாதவ? ச்பாருததோன எடுததுக்காட்டு்டன 

வி்ளககு்க.

2. range( )ன வ ாக்கம் எனன  எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க.

3. பினனைான Tuple  எனைால் எனன  எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க.

4. த்பததானிலுள்்ள ்பல்வவறு set செயல்்பாடு்கத்ள ச்பாருததோன எடுததுக்காட்டு்க ்டன வி்ளககு்க.

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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 இநத ்பா்டப்பகுதிதயக ்கற்ைபின, ோைவர்கள்

 ச்பாருள் வ ாககு நிைைாக்கததின அடிப்பத்ட ்கருததுருக்க்ளாகிய இனககு , ச்பாருள் ககி 

ேற்றும் அ பபி கியவற்தைப புரிநது ச்காள் தல்.

 த்பததானில் இனககு க்கத்ளயும், ச்பாருள்்கத்ளயும் உருவாககுவததப ்பற்றிய அறிதவப 

ச்பறுதல்.

 ககி்க ்டன டிய இனககு க்கத்ள உருவாககுதல்.

 இனககு தவப ்பயன்படுததி ண  க்கைான நிைல்்கத்ள எ துதல்.

10.1

 த்பததான ரு ச்பாருள் வ ாககு நிைைாக்க சோ  (Object Oriented Programming Language) 
கும். இனககு க்க ம் (Class), ச்பாருள்்க ம் (Object) ச்பாருள் வ ாககு நிைைாக்கததின முககிய 

அம்ெோகும். இதன இனககு  ேற்றும் ச்பாருள்்களின வ்காட்்பாடு்கள்,  C++ வ்காட்்பாடு்கத்ள ததிருககும். 

னால் C++ உ்டன பபிடும் வ்பாது, த்பததானில் இனககு  ேற்றும் ச்பாருள்்கத்ள உருவாககுவதும், 

செயல்்படுததுவதும் ்க எளிது.

 த்பததானில் ்க முககிய ்கட்்டதேபபு று்க்ளா்கத தி்கழ்பதவ இனககு வாகும். ச்பாருள் என்பது 

தைவு்களின து செயல்்படும் செயற் று ேற்றும் தைவு்களின சதாகுப்பாகும். இனககு  என்பது ச்பாருளின 

வாரபபுரு (template) கும்.

 ச்பாருள்வ ாககு நிைைாக்கததின்படி ச்பாருள்்கள்  இனககு வின ொனறுரு (instance) (அல்ைது) 
இனககு  ோறி (class variables) எனறு அத க்கப்படும். த்பததானில் அதனததுவே ச்பாருள்்க்ளாகும். 

எடுததுக்காட்்டா்க, நிைலில் ்பயன்படும் அதனதது மு  எண் ோறி்க ம் “int” இனககு வின ச்பாரு்ளாகும். 

அவத வ்பாை அதனதது ெைங்களின ோறி்க ம் string இனககு வின ச்பாரு்ளாகும்.

இ ண  ண10.2

 த்பததானில், இனககு தவ வதையறுக்க “class” என ம் ைபபுச் சொல் ்பயன்படுததப்படுகிைது. 

வசவாரு இனககு வும் தனிதத ச்பயரு்டன முக்காற்புள்ளி ( : ) தயக ச்காண்டு முடியும்.

III  10

ண  இ   
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 class class_name:
  statement_1
  statement_2
  …………..
  …………..
  statement_n

 இனககு  வதையறுபபில், ற்று (statement) என்பது ோறி அறிவிப்பா்கவவா, வதரநசதடுபபு 

ற்ைா்கவவா, ே்டக்கா்கவவா அல்ைது செயற் று வதையதையா்கவவா இருக்கைாம். இனககு ககுள்வ்ள 

வதையறுக்கப்படும் ோறி்கள் இனககு  ோறி்கள் (Class variables) எனறும் செயற் று்கள் வ முதை்கள் 
(methods) எனறும் அத க்கப்படும். இனககு  ோறி்கள் ேற்றும் வ முதை்கள் வெரநது இனககு வின 

உறுபபு்கள் (members) எனப்படும். இனககு வின உறுபபு்கத்ள இனககு வின ச்பாருள்்கள் அல்ைது 

ொனறுருக்கள் மூைோ்கவவ அ குதல் வவண்டும். ரு இனககு தவ த்பததான நிைலில் எஙகு 

வவண்டுோனாலும் வதையறுக்கைாம்.

 இ ண  ண  

 class Sample:

  x, y = 10, 20  #  class variables

 வேவை குறிபபிட்டுள்்ள இனககு  வதையதையில், “sample” என்பது இனககு வின ச்பயர. இதில் x 
ேற்றும் y என இரு ோறி்கள் உள்்ளன. இதன சதா்டக்க ேதிபபு முதைவய 10 ேற்றும் 20 கும். இனககு வின 

உள்வ்ள வதையறுக்கப்பட்டுள்்ள ேதிபபு்கத்ள அ குவதற்கு இனககு வின ச்பாருள் அல்ைது ொனறுரு 

வததவ.

ண  10.3

 இனககு  உருவாக்கப்பட்்ட பின அநத இனககு வின ச்பாருள் அல்ைது ொனறுரு உருவாக்கப்ப்ட 

வவண்டும். ச்பாருத்ள உருவாககும் இநத முதைககு “ொனறுருவாக்கல்” (instantiation) எனறு ச்பயர.

 Object_name = class_name( )

 குறிபபு- இனககு  ொனறுருவாக்கல், செயற் று குறியீட்த்டப ்பயன்படுதது 

கிைது. அதாவது, இனககு  ச்பயைானது அத்டபபுககுறிதயக ச்காண்டிருககும்.

இ  ப்பு ண  10.4

 இனககு  உறுபபு்கத்ள (அதாவது இனககு  ோறி அல்ைது வ முதை (செயற் று)) புள்ளி 

செயற்குறி மூைம் அ ்க முடியும்.

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)

Value of x =  10
Value of y =  20
Value of x and y =  30

 10.1 : இ ண  ண   ப்பு ண  
 

 வேவை உள்்ள நிைலில் இனககு வின ச்பயர sample இனககு விற்குள்வ்ள, x ேற்றும் y ோறி்கள் 

முதைவய 10 ேற்றும் 20 எனை சதா்டக்க ேதிபபு்கத்ள இருததுகிைது. இநத இைண்டு ோறி்க ம் இனககு  

ோறி்கள் அல்ைது இனககு வின உறுபபு ோறி்கள் (member variable) எனறும் அத க்கப்படுகிைது. இநத 

இனககு  ொனறுருவாக்கல் முதையில் இனககு வின உறுபபு்கத்ள அ குவதற்கு S எனை ச்பாருள் 

உருவாக்கப்பட்டுள்்ளது. முதல் இைண்டு print ற்று்கள் இனககு வின ோறி்க்ளான x ேற்றும் y ன 

ேதிபபு்கத்ள அச் டுகிைது. ்கத்ட  print ற்று  இைண்டு இனககு  ோறி்க்ளான x ேற்றும் y  ேதிபபு்களின 

ட்டுத சதாத்கதய அச் டுகிைது.

இ  ண10.5

 த்பததானில் இனககு  செயற் று அல்ைது வ முதை ொதாைை செயற் றுதவபவ்பால் 

ததிருநதாலும், ரு றிய வவறு்பாடு உள்்ளது. இனககு  வ முதையின முதல் அ்ளபுரு ்கண்டிப்பா்க  self 
என இருக்க வவண்டும். வ முதை்கத்ள அத ககும் வ்பாது இநத அ்ளபுருவுககு ேதிபத்ப அ ப்ப 

வததவயில்தை. த்பததான தானா்கவவ இதற்கு ேதிபத்ப வ ஙகும். வ முதையில் அ்ளபுருக்கத்ள எடுததுக 

ச்காள்்ளாத வ்பாதும், முதல் அ்ளபுருவா்க  self வதையறுக்கப்ப்ட வவண்டும். வ முதை வை ரு அ்ளபுருதவ 

ஏற்்க வதையறுக்கப்பட்்டால் அது இைண்டு அ்ளபுருவா்க எடுததுக ச்காள் ம். அதாவது, self ேற்றும் 

வதையறுக்கப்பட்்ட அ்ளபுரு.  

 இனககு விற்குள் ோறி்கத்ள அறிவிககும் ச்பா து, வ முதை்கள் முனசனாட்்டா்க இனககு வின 

ச்பயர ேற்றும் புள்ளி(.) செயற்குறிதயக ச்காண்டு இருக்க வவண்டும்.

இனககு வின உள்வ்ள வதையறுக்கப்படும் ற்று்கள் முதையா்க 

உள்தள்்ளப்பட்டிருக்க வவண்டும்.

ப்பு
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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()

 10.2 : இ ண ப்    
 ப் ணை  ை  .

 வேவை உள்்ள நிைலில் இனககு  வதையறுக்கப்பட்்டபின S எனை ச்பாருள் உருவாக்கப்பட்டுள்்ளது.  
S.process( ) எனை ற்று வததவயான சவளியீட்த்டப ச்பறுவதற்்கா்க செயற் றுதவ அத ககிைது. 

 mark1, mark2 ேற்றும் mark3 கிய மூனறு ோறி்களின ேதிபபு முதைவய 45, 91, 71 என 

அறிவிக்கப்பட்டுள்்ளது. process() என ம் வ முதை self அ்ளபுருவு்டன வதையறுக்கப்பட்டுள்்ளது. அதாவது, 

எநத ேதிபத்பயும் அ ப்பபவ்பாவதில்தை.  process வ முதை முதலில் இனககு  ோறி்களின ேதிபத்ப 

ட்டுகிைது. Sum எனை ோறியில் வித்டதயச் வெ ககிைது. ெைாெரிதயக ்கைககிட்டு  ்காண்பிககிைது.

வேவை உள்்ள நிைலின ்படி, பினவரும் சவளியீடு வதானறும்.

 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)
 இநத நிைதை இயககும் வ்பாது த்பததான, ்பயனர ச்காடுககும் ேதிபத்ப உள் ்டா்கப ச்பற்று, 
அதத வ முதைககு அ பபி, ச்பாருள் மூைம் ெரி்பாரககிைது.

1 
 Enter a value: 4
 4  is Even number

 2
 Enter a value: 5
 5  is Odd number

 10.3: இ ண ப்  ப்   
ண ப் ண    இ ண ப் ண  ை      
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ண    ப்10.6

 ர இனககு வின ொனறுரு ்பயன்பாட்டிற்கு வரும்ச்பா து ககி என ம் ைபபுச் செயற் று 

தானா்கவவ இயக்கப்படுகிைது. த்பததானில், “init” என ம் ைபபு செயற் று ககியா்க செயல்்படுகிைது. 

இது இைட்த்ட அடிககீறில் (Under Score) சதா்டஙகி இைட்த்ட அடிககீைலு்டன முடிய வவண்டும். 

 இநத செயற் று ொதாைை செயற் றுதவப வ்பாை செயல்்படும். னால் ச்பாருள் 

உருவாக்கப்பட்்டவு்டன தானா்கவவ இயக்கப்படும். இநத ககி செயற் தை அ்ளபுருக்க ்டவனா அல்ைது 

இல்ைாேவைா வதையறுக்கைாம்.

__init__ வ முதையின ( ககி) ச்பாதுவடிவம்

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)

 10. 4: ண   

 வேவை உள்்ள இனககு  “Sample”, “num” என ம் வை ரு அ்ளபுருவு்டன டிய ககிதயக 

ச்காண்டுள்்ளது. ககி இயக்கப்படும் வ்பாது முதல் “print” ற்று,  “Constructor of class Sample….” 
என்பதத அச் டும். பிைகு, ககிககு அ ப்பப்படும் ேதிபபு self.num ல் இருததப்படுகிைது. இறுதியா்க, 

ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைதது்டன அ ப்பட்்ட ேதிபத்பயும் அச் டுகிைது. S எனை ச்பாருள் 10 எனை சேயயான 

அ்ளபுருவு்டன உருவாக்கப்படும் வ்பாது வேவை உள்்ள ககி தானா்கவவ இயக்கப்படும். பினவரும் சவளியீடு 

கித்டககிைது.

  Constructor of class Sample...

  �e value is : 10

 ககியின  உள்வ்ள  வதையறுக்கப்படும்  இனககு   ோறியானது,  இனககு வில் உருவாக்கப்படும் 

ச்பாருள்்களின எண்ணிகத்கதயக ச்காண்டிருககும்:
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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)

 10.5 : ப்   ண ண  
 இ  ண   

 வேவை உள்்ள நிைலில், num என ம் இனககு  ோறியானது Sample  என ம் இனககு வின 

மூனறு ச்பாருள்்க ்டன ்பகிைப்படுகிைது. இதில் 0 எனை சதா்டக்க ேதிபபு இருததப்பட்டு, வசவாரு முதையும் 

ச்பாருள் உருவாக்கப்படும் வ்பாது num ன ேதிபபு 1 அதி்கரிக்கப்படுகிைது. அதனததுப ச்பாருள்்க ம் 

ோறிதய ்பகிரவதால் ரு ச்பாருளில் num ோறியில் செயயப்படும் ோற்ைோனது ேற்ை பிை ச்பாருள்்களில் 

பிைதி்பலிப்பதால். பினவரும் சவளியீடு கித்டககும்.

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

ப்பு  இனககு  ோறியானது C++ல் உள்்ள Static வத்கதய தததாகும்.

 இனககு வில் உருவாக்கப்பட்்ட ச்பாருளின ்பயன்பாடு முடிவுககு வரும் வ்பாது அ பபி என ம் 

ைபபு செயற் று தானா்கவவ இயக்கப்படும். இது ககிககு முைைானது. த்பததானில்,  __del__( ) 
செயற் று அ பபியா்கப ்பயன்படுததப்படுகிைது. 
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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)

  10.6 : __del__( ) ண ண    

Public  Private  ப்பு10.7

 இனககு வின உள்வ்ள வதையறுக்கப்படும் ோறி ச்கா்டாநிதையா்க public ோறி கும். இநத 

ோறி்கத்ள புள்ளி செயற்குறி(.) ்பயன்படுததி நிைலில் எஙகு வவண்டுோனாலும் அ ்கைாம். இைட்த்ட 

அடிககீைதை முனசனாட்்டா்க ச்காண்்ட ோறி்கள் private கும். இநத ோறி்கத்ள இனககு வின உள்வ்ள 

ேட்டும் தான அ ்க 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)

 10.7 : private  public ண    

 வேவை  உள்்ள நிைலில் n1 ேற்றும் n2 என இைண்டு இனககு  ோறி்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்்ளது. n1 
என்பது  public ோறி n2 என்பது Private ோறி கும். Display ( ) உறுபபு செயற் று இநத இைண்டு 

ோறி்க ககும் அ ப்பப்பட்்ட  ேதிபபு்கத்ளக ்காண்பிப்பதற்்கா்க வதையறுக்கப்பட்டுள்்ளது.

 இனககு  ோறி n2 private ்க இருநதவ்பாதிலும் இனககு வின உள்வ்ள உள்்ள  ற்று்கள் 

சவற்றி்கைோ்க n1 ேற்றும் n2 ோறி்களின ேதிபபு்கத்ளக ்காண்பிககிைது. ஏசனனைால், இநத நிைலில் 

இனககு வின உள்வ்ள வதையறுக்கப்பட்்ட வ முதையின மூைம்  n2 அத க்கப்பட்டுள்்ளது. னால், 

இனககு வின சவளியில் இருநது n2 வின ேதிபத்ப அ ்க முயற் ததால் பித  செயதிதயக ்காண்பிககும். 

ஏசனனைால் private ோறி்கள் இனககு வின சவளியில் இருநது அ ்க முடியாது.
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 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 இ    ண    

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())

 Enter Radius: 5
 The Area = 78.5
 The Circumference = 31.400000000000002

 1:  ப்ண  ண  ை  ண  ண  
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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....")

:
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

 2: ண     பு ண   
 பு  ண   ண  ண  
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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', 'l', 'L')):
    self.vowels+=1

 def count_consonants(self):
  for ch in self.string:
   if (ch not in ('A', 'a', 'e', 'E', 'i', 'I', 'o', 'O', 'l', 'L')):
    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()

 3: ண  ப்   ண     
    இண   

  ண  ண  .
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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()

 Enter a String: Welcome To Learn Computer Science
 The given string contains...
 5 Uppercase letters
 24 Lowercase letters
 13 Vowels
 20 Consonants
 4 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: ")))

 4: ண    ண ண   ப்  
ண  ண     ப்  ண  
ண  ண    இ  ண ப் ண  

 ண   ண  
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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()

Book 2.indb   186 29-03-2019   17:56:10

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



187 ண  இ   

:
 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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188 ப்பு  

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

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

 த்பததான ரு ச்பாருள் வ ாககு நிைைாக்க சோ  கும்.

 இனககு க்க ம், ச்பாருள்்க ம் ச்பாருள் வ ாககு நிைைாக்கததின முககிய 
அம்ெங்க்ளாகும்.

 த்பததானில், class என ம் ைபபுச் சொல்தைப ்பயன்படுததி இனககு  
வதையறுக்கப்பட்டுள்்ளது.

 இனககு ககுள் வதையறுக்கப்படும் ோறி்கள், இனககு  ோறி்கள் எனவும் 
செயற் று்கள் வ முதை்கள் எனவும் அத க்கப்படுகிைது. 

 ரு ச்பாருத்ள உருவாககும் செயல்முதைவய  ொனறுருவாக்கல்  எனப்படும்.

 ரு இனககு வின ொனறுரு ்பயன்பாட்டிற்கு வரும் ச்பா து ககி என ம் ைபபுச் 
செயற் று, தானா்கவவ இயக்கப்படுகிைது.

 இனககு வில் உருவாக்கப்பட்்ட ச்பாருளின ்பயன்பாடு முடிவுககு வரும் வ்பாது அ பபி 
என ம் ைபபு செயற் று தானா்கவவ இயக்கப்படும்.

 த்பததானில், __del__( ) செயற் று அ பபியா்கப ்பயன்படுததப்படுகிைது.

 இைட்த்ட அடிககீறிதன முனசனாட்்டா்க ச்காண்்ட ோறி்கள் private ோறி்கள் கும்.

ண  
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ப்

 ண ண    (1 ப் )

1. பினவருவனவற்றுள் எதவ ச்பாருள் வ ாககு நிைைாக்கததின முககிய அம்ெம் கும்?

(அ) ககி ேற்றும் இனககு  ( ) ககி ேற்றும் ச்பாருள்

(இ) இனககு  ேற்றும் ச்பாருள் ( ) ககி ேற்றும் அ பபி

2. இனககு வின உள்வ்ள வதையறுக்கப்படும் செயற் று எது:

(அ) செயற் று ( ) று

(இ) வ முதை ( ) பிரிவு

3. இனககு  உறுபபு்கள் எநத செயற்குறியின மூைம் அ ்கப்படுகிைது?

(அ) & ( ) .

(இ) # ( ) %

4. ச்பாருள் உருவாக்கப்படும் வ்பாது தானா்கவவ இயக்கப்படும் செயற் று எது?

(அ) __object__( ) ( ) __del__( )

(இ) __func__( ) ( ) __init__( )

5. private இனககு  ோறியின முனசனாட்டு எது 

(அ) __ ( ) &&

(இ) ## ( ) **

6. பினவரும் வ முதை்களில் எது அ பபியா்கப ்பயன்படுகிைது?

(அ) __init__( ) ( ) __dest__( )

(இ) __rem__( ) ( ) __del__( )

ண ப் 

1. இனககு தவப ்பயன்படுததி ோைவர்களின ச்பயர ேற்றும் ேதிபச்பண்்கத்ளப ்பட்டியைா்க வெ தது 
சோதத ேதிபச்பண்தை அச் டும் த்பததான நிைதை எ து்க.

2. இனககு தவப ்பயன்படுததி முகவ்காைததின மூனறு ்பக்கங்களின அ்ளதவ உள் ்டா்கப ச்பற்று 
்பைப்ப்ளதவக ்கண்்டறியும் த்பததான நிைதை எ து்க.

3. இைண்டு தூைங்களின அ்ளதவ ்படிக்க, ்காண்பிக்க, ட்்ட ேற்றும் ்க க்க உதவும் ்பட்டியல் முதை 
(Menu driven ) நிைதை எ து்க. 
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7. பினவருவனவற்றுள் எநத இனககு  அறிவிபபு ெரியானது?

(அ) class class_name ( ) class class_name<>

(இ) class class_name: ( ) class class_name[ ]

8. பினவரும் நிைலின சவளியீடு எனன?

  class Student:

   def __init__(self, name):

    self.name=name

  S=Student(“Tamil”)

(அ) Error ( ) Tamil

(இ) name ( ) self

9. பினவருவனவற்றுள் எது private இனககு  ோறி?

(அ) __num ( ) ##num

(இ) $$num ( ) &&num

10.  ச்பாருத்ள உருவாககும் செயல்முதை எது:

(அ) ககி ( ) அ பபு

(இ) ேதிபபிருததல் ( ) ொனருறுவாக்கல்

ண   ண  (2 ப் )

1. இனககு  எனைால் எனன  

2. ொனறுருவாக்கல் எனைால் எனன

3. பினவரும் நிைலின சவளியீடு எனன?

  class Sample:

   __num=10

   def disp(self):

    print(self.__num)

  S=Sample()

  S.disp()

  print(S.__num)

4. த்பததானில் ககிதய எவவாறு உருவாககுவாய?

5. அ பபியின வ ாக்கம் எனன
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இ

ண   ண  (3 ப் )

1. இனககு  உறுபபு்கள் எனைால் எனன  அததன எவவாறு வதையறுப்பாய?

2. இைண்டு private இனககு  ோறி்க ்டன, வ முதைதய ்பயன்படுததி ட்டுத சதாத்க sum அச் டும் 
இனககு தவ வதையறுக்கவும்.

3. ச்காடுக்கப்பட்்ட சவளியீட்த்ட ச்பை பினவரும் நிைலில் உள்்ள பித ்கத்ள ்காண்்க.

  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()

 

   Fruit 1 = Apple,   Fruit 2 = Mango

4. பினவரும் நிைலின சவளியீடு எனன?

  class Greeting:
  def __init__(self, name):
   self.__name = name
  def display(self):
   print("Good Morning ", self.__name)
  obj=Greeting('Bindu Madhavan')
  obj.display()

5. த்பததானில் ககி ேற்றும் அ பபி்கத்ள எவவாறு வதையறுப்பாய?

ண   ண  (5 ப் )

1. எ து ச்பாருட்்கத்ள (stationary) வெரக்க அல்ைது நீககும் ்பட்டியல் முதை நிைல் னதை எ து்க. 
ச்பாருட்்களின ச்பயர ேற்றும் பிைாண்ட் தய ரு dictionary -யில் வெ க்க வவண்டும்.

References

1. https://docs.python.org/3/tutorial/index.html

2. https://www.techbeamers.com/python-tutorial-step-by-step/#tutorial-list

3. Python programming using problem solving approach – Reema �areja – Oxford University press.

4. Python Crash Course – Eric Matthes – No starch press, San Francisco.
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இநத ்பா்டப்பகுதிதய ்கற்ைபின ோைவர்க்ள 

பினவருவனவற்தை அறிநது ச்காள்வார்கள்

 தைவுத்ளம் ேற்றும் உைவுநிதை தைவுத்ளம் 

்பற்றிய ்கருததுருக்கள்

 தைவுத்ளததின ்பல்வவறு று்கள்

 தைவுத்ள ோதிரி்களின வத்க்கள்

 உைவுநிதையின வத்க்கள்

 உைவுநிதை இயற்்கணிதததின(relational 
algebera) ்கருததுருக்கள்

 தைவுத்ளம் என்பது ரு ்கணினி 

அதேபபிலிருநது னன  முதையில் ச்பைப்பட்டு 

வெ க்கப்படுகினை தைவு்களின 

ஙகு்படுததப்பட்்ட சதாகுபபு கும். 

தைவுத்ளம்  என்பது DBMS, தைவுத்ள அதேபபு 

அல்ைது தைவுத்ளதது்டன சதா்டரபுத்டய ்பயன்பாடு 

வ்பானைவற்தை குறிபபி்டவும் ்பயன்படுகிைது. 

இதவ்க ககித்டவய உள்்ள ச ருஙகிய 

உைவுநிதையின ்காைைோ்க, தைவுத்ளம் எனை 

சொல் தைவுத்ளம் ேற்றும் தைவுத்ளதததக 

த்கயா வதற்குப ்பயன்படும். DBMS கிய 

இைண்த்டயும் குறிபபிட்்ட ்பயன்படுகிைது. ரு 

்பள்ளியில் வகுப்பதை ்பதிவவடு என்பது ரு 

தைவுத்ளோகும். இதில், ச்பயர்கள் அ்கைவரிதெயில் 

வரிதெப்படுததப ்பட்டுள்்ளன. ேக்கள் நி்கழவு்கத்ள 

்பதிவு செயய ைம்பிதததிலிருநது தைவுத்ளங்கள் 

்பைவி வருகினைன. இஙகு ாம் னன  ொரநத 

வவதை்களில் ்கவனம் செலுததுவவாம்.

தைவு 11.1

 தைவு என்பது ்கணிபச்பாறியில் 

வெ க்கப்பட்்ட அடிப்பத்டத து ககு்க்ளாகும். 

IV  11

  

தைவு, எநதசவாரு எ தது, உதை, வாரததத 

அல்ைது எண்ைா்கவவா இருக்க முடியும்.

எடுததுக்காட்டு : 600006, DPI வ்ளா்கம், SCERT, 
செனதன, ்கல் ரி ொதை

 11.2

 த்கவல் என்பது வடிவதேக்கப்பட்்ட 

தைவாகும். இது தைவு்கத்ள ை குறிபபி்டததக்க 

வ யில் ்பயன்படுதத அ ேதிககிைது.

எடுததுக்காட்டு

 SCERT
 ்கல் ரி ொதை

 DPI வ்ளா்கே

 செனதன 600006
 வேவை ச்காடுக்கப்பட்டு்ள்ள 

எடுததுக்காட்டில் தைவு்கள், ைற்ை வாரததத்கள் 

ேற்றும் எண்்களின சதாகுதியா்க 

வதாற்ைேளிககிைது. எனி ம் தைவானது, 

செயல்்படுததப்பட்டு, திட்்ட ்டப்பட்டு ேற்றும் 

வடிவதேக்கப்படும் ச்பா து, அது SCERT 
நிறுவனததின சதா்டரபு மு்கவரிதயப ்பற்றிய ரு 

அரததமுள்்ள த்கவல்்கத்ள தருகிைது.

11.3

 தைவுத்ளம் என்பது தைவு்கத்ள எளிதேயா்க 

அ ்க, நிரவகிக்க, புதுபபிக்கக டிய, 

சதா்டரபுத்டய தைவு்களின ்க்ள யோகும். 

தைவுத்ளம், தைவு்கத்ள வெ ககும் வ ாக்கதவதாடு 

சேனச்பாருள் அல்ைது வனச்பாருத்ள 

த வியுள்்ளது.

 ண  
ண ப்பு (DBMS-DataBase 
Management System )

11.4

 DBMS என்பது தைவுத்ளங்கத்ள 

உருவாக்க, வதையறுக்க ேற்றும் த்கயா வதற்கு 
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அ ேதிககினை ரு சேனச்பாரு்ளாகும். இது தைவு்கத்ள எளிதேயா்க வெ க்க, செயல்்படுதத ேற்றும் 

்பகுப்பாயவு செயய ்பயனர்கத்ள அ ேதிககிைது. DBMS, உருவாககுதல் வ்பானை ்பை தைவுத்ளததத 

வவதை்கத்ள செயவதற்்கான இத்டமு்கம் (அ) ்கருவிதய வ ஙகுகிைது. DBMS தைவுத்ளங்க ககு 

்பாது்காபத்பயும் வ ஙகுகிைது. இது, ்பை ்பயனர்கள் உள்்ள நிதையில் தைவு நிதைததனதேதயயும் 

்பைாேரிககிைது.

DBMS   : Foxpro, dbase.

11.4.1  ண  ண ப்  பு
1. ணை  ப்  

 
தைவுத்ளததில், தைவு எபச்பா தும் வ ைடியா்க 
வெ ககிப்படுவதில்தை. தைவு த்ளததின உள்வ்ள 
உருவாக்கப்பட்டுள்்ள அட்்டவதையில் தைவு்கள் 
வெ க்கப்பட்டிருககும். அட்்டவதை்க ககு இத்டவய 
உைவு்கத்ள ஏற்்படுதத DBMS அ ேதிககிைது. இது தைவு்கத்ள 
வேலும் அரததமுள்்ளதா்கவும், சதா்டரபுத்டயதா்கவும் 
அதேககிைது.

2.   ண ண  ( ண  
ண ) ண

ன உைகில் வனவட்டு்களின விதை ்கவும் குதைவு. னால் 
முநததய ்காைங்களில் வனவட்டு்கள் ்கவும் விதை உயரநததவ, 

த்கயால் தைவுத்ளததில் உள்்ள வததவயற்ை தைவு்கள் ச்பரிய 

க்கைா்க இருநதது. னால் DBMS தைவு்கத்ள பிரிததா ம் 
இயல்பு நிதைதயப பின்பற்றி வததவயற்ை தைவு்கள் ண்டும் 
இ்டம்ச்பறுவததக குதைககிைது.

3.   ண ண  சதா்டரச் யா்க புதுபபிக்கப்படும் ேற்றும் ்பைாேரிக்கப்படும் வ ைடி 

தைவின (Live data) நிதைததனதேதய ்பைாேரிப்பது ரு 

ெவாைா்க ோறும். னால் DBMS தானா்கவவ அதத 
த்கயா கிைது. 

4.       
ண  

DBMS ்பை ்பயனர்கத்ள வை வ ைததில் ரு தைவின து 

வவதை (தைவு்கத்ளப புதுபபிததல், செருகுதல், நீககுதல்) 
செயய அ ேதிககிைது. இருபபி ம் தைவின நிதைததனதேப 

்பைாேரிபத்ப த்கயா கிைது.

5.   DBMS ரு எளிய வினவல் சோ தய ்பயனருககு வ ஙகுகிைது. 
இததப்பயன்படுததி தைவுதத்ளததிலிருநது தைவு்கத்ள 
எளிதேயா்க ச்பைவும், வெரக்கவும், நீக்கவும், புதுபபிக்கவும் 
முடியும்.

6. ப்பு DBMS, தைவின ்பாது்காபத்ப ்கவனிததுக ச்காள்கிைது. 
அஙகீ்காைேற்ை அ குதலில்  இருநது தைவு்க ககு 

்பாது்காபத்ப வ ஙகுகிைது. வ க்கோன DBMSல், ்பல்வவறு 
அ ்கலுக்கான அ ேதியு்டன ்பயனர ்கைககு்கத்ள ாம் 
உருவாக்கமுடியும். இததனப ்பயன்படுததி ்பயனர அ குததை 
்கட்டுப்படுததி ம்முத்டய தைவு்கத்ள எளிதேயா்க ்பாது்காததுக 
ச்காள்்ள முடியும்.

7.   DBMS ண ண  இது நி்கழ உை்க ்பயன்பாடு்களில் தைவு ருதேப்பாட்த்ட 
த்கயா்ள ேற்றும் நிரவகிக்க ம்தே அ ேதிககிைது. இஙகு 

்பல்புரியாக்கம் (mutithreading) விரிவா்க ்பயன்படுகிைது.
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11.4.2  DBMS-  ண

 ்பயன்பாட்டு நிைல்்கத்ளப பிரிததல்

 தைவுபபிைதி்கத்ள (Duplication) அல்ைது 

தைவு த்கதயக குதைததல்

 வினவல் சோ தயப ்பயன்படுததி தைதவ 

எளிதேயா்க திரும்்பப ச்பறுதல்

 தைதவ உருவாககும் வ ைம் ேற்றும் 

்பைாேரிதததைக குதைததல்

11.4.3  DBMS-  

 தைவுதத்ள வேைாண்தே அதேபபு 

(DBMS) பினவரும் நது று்க்ளா்க 

பிரிக்கப்பட்டுள்்ளது.

.  வனச்பாருள்

.  சேனச்பாருள்

.  தைவு

.  வ முதை்கள் செயல்முதை்கள்

.  தைவுதத்ள அ ்கல் சோ ்கள்

வனச்பாருள்

சேனச்பாருள்

தைவுத்ள 
அ ்கல்  
சோ

DBMS று்கள்

்பயனர

வ முதை்கள்  
செயற் று்கள்

த
ைவு

்ப்டம் 11.1

1.  : ்கணினி, வனவட்டு, தைவுக்கான 

உள் டு/சவளியீடு ொதனங்கள் ேற்றும் தைதவச் 

வெ க்கப ்பயனடும் வவறு ்பா்கங்கள் 

2.  : அதனதததயும் ்கட்டுப்படுததும் 

்க முககியோன நிைலின று கும். DBMS 

சேனச்பாரு்ளானது தைவுதத்ள அ ்கல் 

சோ ்கத்ளப புரிநது ச்காள்்ள ேற்றும்  

இயக்கததிற்்கான தைவுதத்ள ்கட்்டத்ள்கத்ள நிைல் 

ச்பயரக்க தகுதி வாயநதது.

3.  : இது DBMS  வடிவதேப்பதற்்கான 

வ்ளம் கும். DBMS தைவு்கத்ள வெ க்கவும், 

்பயன்படுததவும் உருவாக்கப்படுகிைது.

4.  ண  / ண :  இது 

தைவுதத்ள வேைாண்தே அதேபத்ப 

்பயன்படுததுவதற்்கான ச்பாதுவான ்கட்்டத்ள்கள் 

கும். அதாவது, DBMS  நிறுவுதல், 

தைவுதத்ளங்களின பிைதி எடுதததை (Backups) 
நிரவகிததல், அறிகத்க தயாரிததல் வ்பானைதவ 

கும்.

5.    : இதவ 

தைவுதத்ளததில் வெ க்கப்பட்்ட தைவு்கத்ள 

அ குதல், வெரததல், புதுபபிததல் ேற்றும் 

நீககுதல் வ்பானை ்கட்்டத்ள்கத்ள எ துவதற்கு 

்பயன்படும் சோ ்கள் கும்.

 ண ப்பு11.5

 ரு அட்்டவதையில் உள்்ள சதா்டரபுத்டய 

தைவு்களின மு  சதாகுபவ்ப அட்்டவதை  

எனப்படும். இது தைவு்கத்ள வரிதெ ேற்றும் 

ச டுவரிதெ்கத்ளக ச்காண்்ட வ்காபபு அ  

அட்்டவதை எனறும் அத க்கப்படுகிைது. 

அட்்டவதையின வசவாரு வரிதெயும் ்பதிவு என 

அத க்கப்படுகிைது. இது வசவாரு தைவுதத்ள 

்பதிவிடுதலுககுோன தைவின சதாகுதி கும். 

வசவாரு ச டுவரிதெயும் புைம் என 

அத க்கப்படுகிைது. இது வசவாரு தைவின 

வத்கதயயும் குறிபபிட்்ட கு க்க்ளா்க பிரிககிைது.

எ.்கா. stu.No., stu.Name, stu.Age, stu.class, stu.
sec.

 ரு அட்்டவதை உைவு்கள், வரிதெ 

எனவும் ச டுவரிதெ  எனவும் அத க்கப்படுகிைது.  

ரு அட்்டவதை உைவு்கள் (relation) எனப்படும். 

ரு வரிதெ ்பதிவு (tuple)  எனப்படும். 
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ரு ச டுவரிதெ ்பண்புக று (attribute) எனப்படும்.

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

்பண்புக று / ச டுவரிதெ

Tuple / வரிதெ 

தைவுத்ள அதேபபு
்ப்டம் 11.2

 அட்்டவதை / உைவு்கள்

 11.6

 தைவு ோதிரி, மு தேயான செயல்்பாட்டிற்குப பிைகு ரு சேனச்பாருளில் இருநது தைவு எவவாறு 

ச்பைப்படுகிைது என்பதத வி்ளககுகிைது.

 இது க்கைான நி்கழ உை்க தைவு வெ்கரிககும் தை எளிதேயாககுகிைது.

 தைவு ோதிரியின முககிய வ ாக்கம், இறுதி சேனச்பாருள், அதன மு தேயான உருவாக்கததிற்குப 

பிைகு எவவாறு இருககும் என்பதற்்கான ரு ோதிரிதயத தருகிைது.

11.6.1    ண

 தைவு ோதிரியின ்பல்வவறு வத்க்கள் பினவருோறு

1. ்படிநிதை தைவுத்ள ோதிரி (Hierarchical Model)

2. உைவுநிதை தைவுத்ள ோதிரி (Relational Model)

3. வதையதேபபு தைவுத்ள ோதிரி (Network Model)

4. ER தைவுத்ள ோதிரி (Entity Relationship Model)

5. ச்பாருள்வ ாககு தைவுத்ள ோதிரி (Object Model)

1.  ண  

 இது IBM- ல் த்கவல் வேைாண்தே அதேபபு Information Management System வ்பாை 

உருவாக்கப்பட்்டது. இநத ோதிரியில் தைவு எளிதேயான ேைககித்ள அதேபபில் குறிபபி்டப்படுகிைது. இது 

னறிலிருநது ்பை (one to many) உைவு நிதைதய குறிககிைது. (Parent - child) அதாவது ச்பற்சைார 

 கு நதத உைவுநிதை. ரு கு நததககு ரு ச்பற்சைார இருப்பர. னால், ரு ச்பற்சைாருககு ்பை 

கு நதத்கள் இருக்கைாம். இது முககியோ்க IBM ததைதேக ்கணிபச்பாறியில் ்பயன்படுகிைது.
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்படிநிதை ோதிரி ்ப்டம். 11.3

School

Course

Theory Lab

Resources

2.  ண  

 உைவுநிதை தைவுத்ள ோதிரி முதனமுதலில் E.F.Codd என்பவைால் 1970-ல் உருவாக்கப்பட்்டது. 

தற்வ்பாது உை்கம் மு வதும் தைவுத்ள ்பயன்பாடு்களில் இததைவுத்ள ோதிரி ்பைவைா்க ்பயன்படுததப்பட்டு 

வருகிைது.

 உைவுநிதை தைவுத்ள ோதிரியில் தைவு்களின அடிப்பத்ட ்கட்்டதேபபு அட்்டவதை்கள் (உைவு்கள்) 
கும். ரு குறிபபிட்்ட வத்கதய ொரநத அதனதது த்கவல்்க ம் அவவட்்டவதையின வரிதெ்களில் 

வெ க்கப்படுகினைன. எனவவ, அட்்டவதை்கத்ள உைவுநிதை தைவுத்ள ோதிரியில் உைவு்கள் (Relation) 

எனகிவைாம். ரு உைவுநிதை தைவுவ்கால் குறிபபிட்்ட வரிதெயிைான தைவு்கத்ள தனிததனதேயு்டன 

குறிககும் ரு ்பண்புக று கும்.

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

உைவு நிதை தைவுத்ள ோதிரி 
்ப்டம்  11.4

3.  ண ண ப்பு 

 வதையதேபபு தைவுதத்ள ோதிரி ்படிநிதை தைவுதத்ள ோதிரியின விரிவாக்கப்பட்்ட அதேப்பாகும். 

்படிநிதை ேற்றும் வதையதேபபு ோதிரிககும் இத்டவய உள்்ள வவறு்பாடு.

 ்படிநிதை ோதிரியில், ரு கு நதத ்பதிவு வை ரு ச்பற்வைார முதனயததத ேட்டுவே ச்காண்டிருககும்.
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 வதையதேபபு ோதிரியில் ரு கு நததககு ்பை ச்பற்வைார முதனய ்கள் இருக்கைாம். இது தைதவ 

்பைவற்றிலிருநது ்பைவற்றிற்கு (many to many) உைவு நிதைதய குறிபபிடுகிைது

 வதையதேபபு ோதிரி எளிதேயா்கவும், விதைவா்கவும் தைவு்கத்ள அ ்க ்பயன்படுகிைது

தைவுத்ள ோதிரி 
்ப்டம் 11.5

School

Office Staff RoomLibrary

Student மூனறு ச்பற்வைார முதனயததயுத்டய Student

ரு ச்பற்வைார முதனயதததயுத்டய கு நதத

School என்பது ச்பற்வைார முதனயததத குறிககும்

Library, Office ேற்றும் Staff room என்பன school- ன கு நதத்க்ளாகும் (ச்பற்வைார முதனயம்)

Student என்பது library, office ேற்றும் staff room என்பதன கு நதத ( னறிலிருநது ்பைவற்றிற்்கான 

உைவுநிதை)

4.  ER தைவுத்ள  (Entity Relationship Model)

 இநத தைவு ோதிரியில், ச்பாருத்ள உருப்படியா்கவும் அதன ்பண்பு்கத்ள, ்பண்புக று்க்ளா்கவும் 

பிரிதது உைவு நிதை உருவாக்கப்படுகிைது. 1976ல் Chen சென என்பவைால் உருவாக்கப்பட்்டது. இநத ோதிரி 

தைவுதத்ளததிற்்கான ்கருதது வடிவதேபத்ப உருவாக்க ்பயன்படுகிைது. தைவின வி்ளக்கப்ப்டததத 

வடிவதேக்க ்கவும் எளிதேயா்க உள்்ளது. ER ோதிரிதயக ச்காண்டு நிைைர அதேபத்ப எளிதேயா்க புரிநது 

ச்காள்்ள முடியும். செவவ்கம் உருப்படி்கத்ளக குறிககிைது. எடுததுக்காட்டு Doctor, Patient நீள்வட்்டம் ்பண்புக 

று்கத்ளக குறிககிைது. எடுததுக்காட்்டா்க D-id, D-Name, P-id, P-Name ்பண்புக று்கள் 

்பண்பியல்பு்கத்ள வி்ளககுகிைது. வசவாரு உருப்படியும் தைவுதத்ளததில் வெ க்கப்பட்்ட தைவின முககிய 

்பகுதியாகிைது. த்டேண்ட் ER ்ப்டங்களின உைவுநிதைதயக குறிபபிடுகிைது. எடுததுக்காட்டு Doctor, Patient 
தய ்பரிவொததன செயகிைார.

ER தைவுத்ள ோதிரி
்ப்டம் 11.6

Doctor

D-id D-Name P-id P-Name

PatientDiagnosis
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5.     (Object Model)

 இநத ோதிரியானது தைதவ ச்பாருள்்கள், ்பண்புக று்கள், வ முதை்கள், இனககு  ேற்ைம் 

ேைபுரிேம் வ்பானை வ ்களில் வெ ககிைது. இது ்கவும் க்கைான ்பயன்பாடு்க்ளான  புவியியல் த்கவல் 

அதேபபு (GIS- Geographic Information System) அறிவியல் வொததன்கள் (Scientific experiments) 
ச்பாறியியல் வடிவதேபபு (Engineering design) உற்்பததி (Manufacturing)  வ்பானைவற்தைக த்கயாள்கிைது. 

இது வ்காபபு வேைாண்தே அதேபபில் ்பயன்படுகிைது. நி்கழஉை்க ச்பாருள்்கள், ்பண்புக று்கள், 

்பண்பியல்பு்கத்ள குறிபபிடுகிைது ேற்றும் சதளிவான றுநிதை (modular structure) அதேபத்ப 

வ ஙகுகிைது. இதில் ஏற்்கனவவ உள்்ள குறிமுதைதய எளிதா்கப ்பைாேரிக்கவும், ோற்றி அதேக்கவும் 

முடியும்.

Circle 
Radius

Shape
get_area()

get_perimeter()

Rectangle
Length
breath

ச்பாருள்வ ாககு தைவுத்ள 
ோதிரி ்ப்டம் 11.7

Triangle
Base

Height

 ச்பாருள்வ ாககு தைவுத்ள ோதிரியின எடுததுக்காட்டு Shape, Circle, Rectangle ேற்றும் Triangle 
கியதவ இநத ோதிரியில் உள்்ள ச்பாருள்்க்ளாகும்.

• Circle என்பது  radius எனை ்பண்புக ற்தையும்,

•  Rectangle என்பது length ேற்றும் breath எனை ்பண்புக று்கத்ளயும்,

• Triangle என்பது base ேற்றும் height எனை ்பண்புக று்கத்ளயும் ச்காண்டுள்்ளன.

• Circle, Rectangle ேற்றும் Triangle கிய ச்பாருள்்கள் Shape எனை ச்பாருளில் இருநது 

தருவிக்கப்பட்்டதவ்க்ளாகும்.

11.6.2  DBMS  ண

  (DBA- Data Base Administrator)

 தைவுதத்ள நிரவாகி அல்ைது DBA என்பவர மு  தைவுதத்ள வேைாண்தே அதேபத்பயும் நிரவகிப்பவர 

வார. இவர DBMS ்பாது்காபபு, உரிேங்கத்ள நிரவகிததல், ்பயனர ்கைககு்கள் ேற்றும் அ ்கல்்கத்ள 

நிரவகிததல் வ்பானைவற்தை ்கவனிததுக ச்காள்கிைார. 

    

 இநத ்பயனர்கள் DBMSன ்பகுதி்கத்ள உருவாககுதல் ேற்றும் வடிவதேததல் வ்பானை வவதை்களில் 

டு்படுகிைார்கள்.
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இ  ண ப்

 அதனதது ன ்பயன்பாடு்களிலும், வதை அல்ைது த்கவ்ப , ்பயனர தைவு்கத்ளச் வெ ககிைது . 

்பயனர தைவு்கள் (User data) வெ்கரிக்கப்பட்டு வெதவய்கததில் இயஙகுகினை DBMS அதேபபில் 

வெ க்கப்படும் வத்கயில் ்பயன்பாடு்கள் நிைைாக்கப்பட்டுள்்ளன. இநத ்பயனர்கள் தைதவ வெ ததல், திரும்்ப 

ச்பறுதல், புதுபபிததல் ேற்றும் நீககுதல் வ்பானை ்பல்வவறு செயல்்கத்ள த்கயாள்கிைார்கள்.

 ண ப் :

 இவர்கள் தைவுதத்ளததில் வெ க்கப்படுகினை தைவு்கத்ள ்கண்்டறிநது ெரியான ்கட்்டதேபத்ப வதரவு 

செயது தைதவ குறிபபிடுவதற்கும் வெ ப்பதற்குோன ச்பாறுப்பா்ளர்கள் வர

DBMS   RDBMS  இண   11.7

ப்  ப் ண  DBMS RDBMS

விரிவாக்கம் Database Management System
தைவுத்ள வேைாண்தே அதேபபு

Relational DataBase 
Management System
உைவுநிதை தைவுத்ள 
வேைாண்தே அதேபபு

தைவு வெ பபு டுருவலின ோதிரி அதாவது 
னவைாச்டானறு இதைக்கப்பட்்ட 

்பதிவு்களின தைவு

உைவுநிதை ோதிரி 
(அட்்டவதையில்) 
அட்்டவதையில் வரிதெ ேற்றும் 
ச டுவரிதெ உள்்ள தைவு்கள்.

த்கதேத தைவு இ்டம் ச்பற்றுள்்ளது இ்டம் ச்பைவில்தை

இயல்்பாக்கம் செயய இயைாது இயல்்பாக்கததத 
்பயன்படுததுகிைது.

தைவு அ ்கல் அதி்க வ ைததத எடுததுக 
ச்காள்கிைது.

DBMS உ்டன பபிடும் வ்பாது 
வவ்கோனது.

திைவு வ்கால்்கள் ேற்றும் 
குறியீடு்கள்

்பயன்படுததப்ப்டவில்தை உைவுநிதைதய 
உருவாககுவதற்குப 
்பயன்படுகிைது.

்பரிவரதததன  
வேைாண்தே

திைதேயற்ைது, பித ்கத்ளக 
ச்காண்்டது ்பாது்காப்பற்ைது.

திைதேயானது ேற்றும் 
்பாது்காப்பானது.

்பைவல் த்கவல்த்ளம் ததுத க்காது ததுத ககும்

எடுததுக்காட்டு Dbase, FoxPro. SQL server, Oracle, mysql, 
MariaDB, SQLite.

 தைவுதத்ள இயல்்பாக்கம் முதலில் ்டாக்டர எட்்கர எப ்காட் ( Dr. Edgar F Codd) என்பவைால்  RDBMS-
ன உட்்பகுதியா்க முன சோ யப்பட்்டது, இது தைவு த்கதேதயக குதைககிைது ேற்றும் தைவு நிதைப்பாட்த்ட 

அதி்கப்படுகிைது. இநத விதி்கவ்ள E F Codd விதி்கள் எனப்படும்.
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 ண  ண11.8

தைவுதத்ளததில் ்பயன்படும் உைவுநிதை்களின 

வத்க்கள்.

1. னறு்டன னறு உைவுநிதை (One-to-One 
Relationship)

2. னறு்டன ்பை உைவுநிதை (One-to-Many 
Relationship)

3. ்பைவற்று்டன னறு  உைவுநிதை (Many-to-
One Relationship)

4. ்பைவற்று்டன ்பை உைவுநிதை (Many-to-
Many Relationship)

1.    ண

 இநத உைவுநிதையில், ரு ச்பாருள் வவறு 

ரு ச்பாரு ்டன ேட்டுவே சதா்டரபு 

ச்காண்டிருககும். ரு அட்்டவதையின ரு ்பதிவு 

ேற்சைாரு அட்்டவதையின ரு ்பதிவு்டன ேட்டுவே 

இதைக்கப்பட்டிருககும். எடுததுக்காட்டு ரு 

ோைவ ககு ரு வதரசவண் ேட்டுவே இருக்க 

முடியும்.

னறு்டன னறு உைவுநிதை

்ப்டம் 11.8

Student Exam No

Jayapandiyan

Tamilselvi

Sarojini

1001

1002

1003

2.    ண  

 இநத உைவுநிதையில் ரு ச்பாருள் வவறு 

்பை ச்பாருள்்க ்டன சதா்டரபு ச்காண்டிருககும். 

அட்்டவதை A-வின ரு ்பதிவு அட்்டவதை B 
யின ்பை ்பதிவு்க ்டன சதா்டரபு 

ச்காண்டிருக்கைாம். னால் அட்்டவதை Bயின 

ரு ்பதிவு  அட்்டவதை A-வின ரு ்பதிவு்டன 

ேட்டுவே சதா்டரபு ச்காண்டிருக்க முடியும்.  

எடுததுக்காட்டு: ரு துதை ்பை யர்கத்ளக 

ச்காண்டுள்்ளது.

னறு்டன ்பை 

உைவுநிதை ்ப்டம் 11.9

Department

Staff

Computer

Tamil

Maths

Gajalakshmi

Bindhu

Radha

Ramesh

Malaiarasu

3.    ண

 இநத உைவுநிதையில் ்பை ச்பாருள்்கள் 

வவறு வைசயாரு ச்பாருள்்க ்டன ேட்டுவே 

சதா்டரபு ச்காண்டிருககும்.

எடுததுக்காட்டு: ரு துதையில் வவதை செயயும் 

யர்களின எண்ணிகத்கயில், யர்கள் 

அட்்டவதையின ்பை ்பதிவு்கள் துதை 

அட்்டவதையின ரு ்பதிவு்டன ேட்டுவே சதா்டரபு 

்படுததப்பட்டிருககும்.
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்பைவற்று்டன னறு  

உைவுநிதை ்ப்டம் 11.10

Staff Department

Computer

Maths

Suganya

Bala

Valarmathi

4.    ண

 இநத உைவுநிதையில் ரு அட்்டவதையில் 

உள்்ள ்பை ்பதிவு்கள் ேற்சைாரு அட்்டவதையில் 

உள்்ள ்பை ்பதிவு்க ்டன சதா்டரபு ச்காண்டிருககும்.    

 .1.   ண  

 ்கரவவார ்பை விதைபச்பாருள்்கத்ள 

வாஙகுகிைார ேற்றும் விதைபச்பாருள்்கள் ்பை 

்கரவவாைால் வாங்கப்ப்டைாம். 

  2  ை   
ப்

 ரு ோைவன ்பை பிரிவு்களில் ்பதியைாம் 

ேற்றும் ரு ்பா்டபபிரிவு ்பை ோைவர்கத்ளக 

ச ்க ா ண் டி ரு க ்க ை ா ம் . 

 3: பு   
ை

 நூை்கததில் உள்்ள ்பை புதத்கங்கள் ்பை 

ோைவர்க ககு வ ங்கப்படும்.

்பைவற்று்டன ்பை 

உைவுநிதை ்ப்டம் 11.11

Book Student

C++ Kalaivani

Manjula

Sridevi

SQL

python

 உைவுநிதை ோதிரி, 
எட்்கர பிைாஙக ்காட் ( Edgar 
Frank  Codd) (உைவுநிதை 
ோதிரியின தநதத) என்பவைால் 
்கண்டுபிடிக்கப்பட்்டது. இது 
தைவின ச்பாது ோதிரி ்க உள்்ளது. இது 
கிரிஸ்வ்டட் ேற்றும் க ்டாரசவன ேற்றும் 
்பைைால் வேம்்படுததப்பட்்டது.

 

DBMS-  ண  
இ

11.9

ண  இ   ?

 உைவுநிதை  இயற்்கணிதம் முதலில் எட்்கர 

எப ்காட் என்பவைால்  IBMல் உருவாக்கப்பட்்டது. 

இது உைவுநிதை தைவுதத்ளங்களில் வெ க்கப்பட்்ட 

தைதவ ோதிரியாக்கம் செயயவும் அதில் 

வினவல்்கத்ள வதையறுக்கவும் ்பயன்படுகிைது. 

உைவுநிதை இயற்்கணிதம், செயல்முதை 

வினவல்சோ  என அத க்கப்படுகிைது. இது 

SQLதயப ்பயன்படுததி தைவுதத்ள 

அட்்டவதை்களில் வினவல்்கத்ளக ச்காடுக்கவும் 

்பயன்படுகிைது.

 உைவுநிதை இயற்்கணிதச் செயற்்பாடு்கள் 

வித்டதயப ச்பறுவதற்்கா்க ரு உைவுநிதையில் 

(அட்்டவதை) தற் ற்  முதையில் 

செயயப்படுகினைன. இநத செயற்்பாடு்களின வித்ட 

னறு அல்ைது அதற்கு வேற்்பட்்ட உள் டு 

உைவு்க்ளால் ஏற்்படுததப்பட்்ட ரு புதிய  உைவாகும்.

 உைவுநிதை இயற்்கணிதம் ்பல்வவறு 

சதாகுதி்க்ளா்கப பிரிக்கப்பட்டுள்்ளது.

ருே உைவுநிதைச் செயற்்பாடு்கள்

SELECT ( symbol : σ)

PROJECT ( symbol : )

 Set வதற்ைததில் இருநது உைவுநிதை 

இயற்்கணித செயற்்பாடு்கள்

 ட்டுதல் (∪)
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 சவட்டுதல் ∩

 வவறு்பாடு 

 ்கார யன ச்பருக்கல் X

SELECT (symbol : σ)

 ச்பாதுவடிவம் σc ( R ): என்பது உைவுநிதை ேற்றும் அத த்டய ்பண்புக று்களின நி்பநததன  C 

 இநத  select  செயற்்பாடு ரு நி்பநததனயின அடிப்பத்டயில் துதைத சதாகுதிதய  tuples ்க ்டன 

வதரநசதடுக்க உதவுகிைது. நி்பநததன்கத்ள திருபதி்படுததாத tuples ்கத்ள Select  வடி்கட்டுகிைது.

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

அட்்டவதை  11.1

σcourse = “Big Data” (STUDENT )

Studno Name Course Year

cs1 Kannan Big Data II

cs3 Lenin Big Data I

PROJECT (symbol : )

 இநத PROJECT செயற்்பாடு குறிபபி்டப்பட்டுள்்ள உள் டு சதா்டரபு்களின ்பண்புக று்கத்ள 

நீககுகிைது. இநத செயற்்பாடு கி்டகத்க துதைத சதாகுதியின ப டு்கத்ள வதையறுககிைது.

எடுததுக்காட்டு 1  அட்்டவதை 11.1  ்பயன்படுததி

course (STUDENT)

Result

Course

Big Data

R language

Python Programming
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 வித்டயில் ்கல் வரிதெ்கள் நீக்கப்பட்டுள்்ளன.
ப்பு

  2  ( ணை 11.1 )

studno, course (STUDENT)

வித்ட

Studno Course

cs1 Big Data

cs2 R language

cs3 Big Data

cs4 Python Programming

 (Symbol :∪)

 இது  A அல்ைது  B அட்்டவதையில் உள்்ள அதனதது tuples-்கத்ளயும் உள்்ள்டககியது. இது 

்கல்்கத்ளயும் நீககுகிைது. சதாகுதி A ட்டுதல் சதாகுதி B என்பது  A ∪ B

 3 ( ணை  11.1   )

பினவரும் அட்்டவதைதய வ ாககு்க.

Table A Table B

Studno Name Studno Name

cs1 Kannan cs1 Kannan

cs3 Lenin cs2 GowriShankarn

cs4 Padmaja cs3 Lenin

அட்்டவதை 11.2

வித்ட

Table A ∪ B

Studno Name

cs1 Kannan

cs2 GowriShankar

cs3 Lenin

cs4 Padmaja

  ( Symbol : - )
 இது A ேற்றும் B அட்்டவதை்கத்ள பபிட்டு A அட்்டவதையில் உள்்ள வவறு்பட்்ட tuples ்கத்ள 

ேட்டும் தருகிைது. B அட்்டவதைதயத தவிரககிைது. A ்பண்புக றின ச்பயர B ்பண்புக றின ச்பயவைாடு 

ச்பாருநத வவண்டும்.
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எடுததுக்காட்டு 4 (அட்்டவதை  11.2  ்பயன்படுததி)

வித்ட

Table A  B

cs4 Padmaja

 (symbol : ∩)   A ∩ B

 இது A ேற்றும் B அட்்டவதை்களில் ச்பாதுவா்க உள்்ள அதனதது tuples்கத்ளயும் உள்்ள்டககியது.

எடுததுக்காட்டு 5 (அட்்டவதை 11.2  ்பயன்படுததி)

A ∩ B

cs1 Kannan

cs3 Lenin

   (Symbol : X )

 இைண்டு சதா்டரபு்கத்ள வெரக்க குறுககுப ச்பருக்கல் வ வகுககிைது. இதன வித்ட இைண்டு 

சதா்டரபு்களின இதைபத்பக ச்காண்டுள்்ளது.

 A x B என்பது A times B, இஙகு A சதா்டரபு்கள் ேற்றும் B சதா்டரபு்கள்  என்பன வவறு்பட்்ட 

்பண்புக று்க்ளாகும். இநத வத்க செயற்்பாடு்கள் இைண்டு சதா்டரபு்களிலிருநது ச டுகத்க்கத்ள னறு 

வெரக்க ்பயன்படுகிைது.
Table A

Table A = 3
Table B = 2
Table A x B = 3 x 2 = 6

்கார யன ச்பருக்கல் ்ப்டம் 
11.12

S

R

1
2
3

S

S

S

R

R

R

1
1
2
2
3
3

Table B Table A x Table B

Table A Table B

studno name studno subject

cs1 Kannan cs28 Big Data 

cs2 Gowri Shankar cs62 R language

cs4 Padmaja cs25 python programming

அட்்டவதை 11.3
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  : 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 ்பதிவு்கத்ள ச்காண்டிருககும் ்கணிபச்பாறித விய ரு அதேப்பாகும்.

 தைவு என்பது செயல்்படுததப்ப்டாத தைவு்க்ளாகும். இது எநத ரு எ தது, உதை, வாரததத 
அல்ைது எண்ைா்கவவா இருக்கைாம்.

 த்கவல் என்பது செயற்்படுததப்பட்்ட, ருஙகிதைக்கப்பட்்ட வடி ட்்டப்பட்்ட தைவு்க்ளாகும். 

• mysql, oracle, sql server, ibm db2  கியதவ RDBMSக்கான எடுததுக்காட்டு்க்ளாகும்.  
 தைவுதத்ளததில் உள்்ள தைவின ்கவை த்கதே எனப்படும்.

 தைவு நிதைததனதே என்பது தைவுதத்ளததில் அதனதது இ்டங்களிலும் தத ேதிபபுத்டய 
தைவு்க்ளாகும்.

 தைவு நிதைப்பாடு என்பது அ ேதியற்ை ்பயனர்களி்டம் இருநது ்பாது்காபபு வ ஙகுகிைது.

 அட்்டவதை என்பது ரு சதா்டரபு (relation) எனப்படும்.

 ரு வரிதெ என்பது tuple எனறு அத க்கப்படுகிைது. 
 ரு ச டுவரிதெ என்பது ்பண்புக று எனப்படும்.

 ்படிநிதை, உைவுநிதை, வதையதேபபு, ER ேற்றும் ச்பாருள் ோதிரி வ்பானைதவ தைவு 
ோதிரியின வத்க்கள் கும்.

 ்படிநிதை ோதிரி னறு னறு உைவுநிதைதயக ச்காண்்ட ேைககித்ள வ்பானை ்கட்்டதேபபு  
உத்டயது. இது ச்பற்வைார கு நதத உைவுநிதை எனவும் அத க்கப்படுகிைது. 

 உைவுநிதை ோதிரி இது தைதவ சதா்டரபு்கள் அல்ைது அட்்டவதை்க்ளா்க குறிபபிடுகிைது.

 வதையதேபபு ோதிரி  இது ்படிநிதை ோதிரி வ்பானைதாகும். னால் இது னறுககு 
வேற்்பட்்ட ச்பற்வைாதை ச்காண்டிருக்க அ ேதிககிைது.

• ER- ச்பாருள்்கள், ்பண்புக று்கள் ேற்றும் சதா்டரபு்கத்ளக ச்காண்்ட உயரநிதை தைவு 
ோதிரி கும்.

 ச்பாருள் ோதிரி  தைதவ ச்பாருள்்கள், இனககு க்கள் ேற்றும் ேைபுரிே ோ்கச் வெ ககிைது. 

 இயல்்பாக்கம்  தைவு த்கதேக குதைககிைது ேற்றும் தைவு நிதைப்பாட்த்ட அதி்கரிககிைது. 

ண  
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 ்பல்வவறு வத்கயான உைவுநிதை்கள்

 னறு னறு  ரு ோைவ ககு ரு வதரசவண் ேட்டுவே இருக்க முடியும்.

 னறு ்பை  ரு துதையில் ்பை யர்கள் இருக்கைாம்.

 ்பை னறு  ்பை யர்கள் வை துதையில் ்பணி செயயைாம். 

 ்பை ்பை  நூை்கததில் ்பை புதத்கங்கள் ்பை ோைவர்க ககு வ ங்கமுடியும். 

 தைவுதத்ள இயல்்பாக்கம் Dr.Edgar F Codd  என்பவைால் முனசோ யப்பட்்டது.

 உைவுநிதை இயற்்கணிதம் செயல்முதை வினவல் சோ  என அத க்கப்படுகிைது. இது 
SQLதயப ்பயன்படுததி தைவுதத்ள அட்்டவதை்களில் வினவல்்கத்ளக ச்காடுக்கவும் 
்பயன்படுகிைது.

ண  

ப்

 

 ண ண    (1 ப் )

1. DBMS-ன விரிவாக்கம்?

(அ) DataBase Management Symbol ( ) Database Managing System

(இ) DataBase Management System ( ) DataBasic Management System 

2  ரு அட்்டவதை என்பது   

(அ) வரிதெ (tuple) ( ) ்பண்புக று்கள் (attribute)

(இ) உைவு்கள் (relation) ( ) அதேபபு (entity)

3  எநத தைவுதத்ள ோதிரி ச்பற்வைார கு நதத உைவுநிதைதய குறிபபிடுகிைது?

(அ) உைவுநிதை ( ) வதையதேபபு

(இ) ்படிநிதை   ( ) ச்பாருள்

4  உைவுநிதை தைவுதத்ள ோதிரி முதலில் யாைால் முனசோ யப்பட்்டது?

(அ) E F Codd ( ) E E Codd

(இ) E F Cadd ( ) E F Codder

5  ்படிநிதை ோதிரி எநத வத்க உைவுநிதைதய குறிபபிடுகிைது?

(அ) னறு னறு   ( ) னறு ்பை  

(இ) ்பை னறு  ( ) ்பை ்பை

6. உைவுநிதை தைவுதத்ளததின தநதத எனறு அத க்கப்படு்பவர யார?

(அ) Chris Date ( ) Hugh Darween

(இ) Edgar Frank Codd ( ) Edgar Frank Cadd
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7. பினவருவனவற்றுள் எது RDBMS?

(அ) Dbase b) Foxpro 

(இ) Microsoft Access ( ) SQLite

8  SELECT ற்றுககு ்பயன்படும் னனம் எது?

(அ)  σ ( )   (இ)  X ( )  

9  ரு tuple என்பது

(அ) table ( ) row

(இ) attribute ( ) field

10. ER ோதிரிதய உருவாககியவர யார?

(அ) Chen ( ) EF Codd

(இ) Chend ( ) Chand

ண   ண  (2 ப் )

11. தைவுதத்ளததிற்்கான ை எடுததுக்காட்டு்கத்ளக குறிபபிடு்க.

12. RDBMS-ன ை எடுததுக்காட்டு்கத்ளப ்பட்டியலிடு்க.

13. தைவு நிதைத தனதே எனைால் எனன?

14. ்படிநிதை ேற்றும் வதையதேபபு தைவு ோதிரிககும் இத்டவய உள்்ள வவறு்பாடு எனன?

15.  இயல்்பாக்கம் எனைால் எனன?
இ

ண   ண  (3 ப் )

16. Select ேற்றும் Project செயற்்பாடு்களின வவறு்பாடு்கள் யாதவ?

17. DBAவின ்பணி எனன?

18. ்கார யன ச்பருக்கதை ச்பாறுததோன எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க. 

19. ச்பாருள் ோதிரிதய எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க.

20. RDMS-ன ்பல்வவறு வத்கயான ்பயனர்கத்ளப ்பற்றி குறிபபு வதை்க.
 

ண   ண  (5 ப் )

21. தைவு ோதிரியின ்பல்வவறு வத்க்கத்ள வி்ளககு்க.

22. உைவுநிதையின வத்க்கத்ள விவரி.

23. DBMS ேற்றும் RDBMS வவறு்படுதது்க.

24. ட்டுதல், சவட்டுதல், வவறு்பாடு ேற்றும் ்கார யன ச்பருக்கல் வ்பானைவற்தை ச்பாருததோன 

எடுததுக்காட்டு்டன வி்ளககு்க.

25. RDBMS ன ்பண்பியல்பு்கத்ள வி்ளககு்க
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 இநதப ்பா்டப்பகுதிதயக ்கற்ைபின ோைவர அறிநது ச்காள்வது:

• SQL வினவல் சோ யின செயைாக்க திைன.

• SQL-ன று்கள்.

 புைங்கள் ேற்றும் ்பதிவு்கத்ள குறிபபிட்டு ரு அட்்டவதைதய உருவாககுதல்.

 ரு அட்்டவதையில் ்பதிவு்கத்ள வெரததல், வேம்்படுததுதல் (புதுபபிததல்) ேற்றும் நீககுதல் வ்பானை 

்பல்வவறு த்கயா ததை செயற்்படுததுதல்.

 ்பல்வவறு நி்பநததன்கத்ளயும் அவற்தை அட்்டவதை்களில் ்பயன்படுததும் வ முதை்கத்ளயும் 

சதரிநது ச்காள் தல்.

 ்பல்வவறு உட்பிரிவு்கத்ளப ்பயன்படுததுவதன மூைம் அட்்டவதையில் வினவல்்கத்ள உருவாககுதல்.

 ஏற்்கனவவ உள்்ள அட்்டவதையின ்கட்்டதேபத்ப ோற்றியதேக்க.

 ரு அட்்டவதை ேற்றும் ்பதிவு்கத்ள நீககுவதற்்கான ்கட்்டத்ள்கத்ளயும், செயல்்படுததப்பட்்ட 

்கட்்டத்ள்கத்ள திரும்்ப ச்பறும் ்கட்்டத்ள்கள் ்பற்றி அறிநது  ச்காள் தல்.

SQL 12.1

 வினவல் அதேபபு சோ  (Structured Query Language) என்பது  தைவு   த்ளங்கத்ள 

அ குதலுககும், த்கயா தலுககும்  ்பயன்படுததப்படும் ரு வினவல் சோ யாகும். SQL  ்பயனருககு 

தைவுதனங்கத்ள உருவாககுதல், திரும்்ப எடுததல், ோற்றி அதேததல் ேற்றும் த்கவல்்கத்ள ்பரிோற்ைம் 

செயதல் வ்பானை செயற்்பாடு்கத்ள செயற்்படுதத அ ேதிககினைது. உைவுநிதை தைவுத்ள வேைாண்தே 

அதேபபில் (Relational DataBase Management System) உள்்ள தைவு்கத்ள நிரவகிப்பதற்கும், 

அ குவதற்கும் வடிவதேக்கப்பட்்ட ரு சோ யாகும்.

 SQL ்பை ்பதிபபு்கள் ச்காண்்டது. SQL-ன அெல் ்பதிபபு  IBMன யவு தேயததில் உருவாக்கப்பட்்டது. 

வேலும், இது  1970 சதா்டக்கததில் Sequel எனறு அத க்கப்பட்்டது. பினனர,  SQL என ோற்ைப்பட்்டது. 
American National Standard Institute (அசேரிக்க வத ய தைநிதை நிறுவனம்) நிறுவனததால் 1986-ல் 

சவளியி்டப்பட்்ட  SQL தைநிதை, 1992ல் புதுபபிக்கப்பட்டு,  SQLன அண்தே ்பதிபபு 2008 ல் சவளியி்டப்பட்டு, 
SQL 2008 என ச்பயரி்டப்பட்டுள்்ளது.

IV  12

 ண ப்பு 
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SQL ன தற்வ்பாததய அண்தே்காை ்பதிபபு, 2008 ம் ண்டு சவளியி்டப்பட்டுள்்ளது.

ப்பு

ண   ண  ண ப்  SQL -  12.2

 RDBMS என்பதன விரிவாக்கம் Relational DataBase Management System என்பதாகும். Oracle, 
MySQL, MS SQL Server, IBM DB2 ேற்றும் தேகவைா ொபட் Access வ்பானைதவ உைவுநிதை தைவுத்ள 

வேைாண்தே அதேப்பதற்்கான RDBMS சேனச்பாருள் சதாகுபபு்க்ளாகும். அததத்கய தைவுதத்ளங்க ்டன 

சதா்டரபுக ச்காண்டு தைவு்கத்ள த்கயா்ள SQL சோ  ்பயன்படுகினைது.

  ச்பாதுவா்க,  என்பது சதா்டரபுத்டய தைவு்கத்ள ச்காண்்ட அட்்டவதையின  சதாகுபத்பக 

ச்காண்்ட ரு ்க்ள யம் எனப்படும். பிை ்பயன்பாடு்கள் ்பயன்படுததும் வத்கயில் இவற்தை வினவல்்கள் 

ச்காண்டு செயற்்படுததி ச்காள்்ளைாம். தைவுதத்ள வேைாண்தே அதேபபு தைவுத்ளததத உருவாககுதல், 

நிரவகிககும் திைன ேற்றும் தைவுதத்ள ்பணிதத்ளததிதன ்பயன்படுததும் திைன வ்பானைவற்தை 

தரிககிைது. RDBMS என்பது சதா்டரபுத்டய தைவு று்கத்ள இதைககும் வரிதெ அடிப்பத்டயிைான 

அட்்டவதை வடிவதேபத்பக ச்காண்்ட ரு வத்க தைவுதத்ள வேைாண்தே அதேப்பாகும். வேலும்,  Create, 
Read, Update ேற்றும் Delete செயற்்பாடு்கத்ள ட்டுசோததோ்க CRUD எனப்படும்.

 RDBMS-ல்  உள்்ள தைவு்கள், தைவுதத்ள ச்பாருட்்க்ளா்க ணை  (Tables) வெ க்கப்படும். 

ரு அட்்டவதை என்பது சதா்டரபுத்டய தைவுப ்பதிவு்களின சதாகுப்பாகும், அட்்டவதை வரிதெ்கள் ேற்றும் 

ச டுவரிதெ்கத்ள ச்காண்டிருககும்.

 ரு அட்்டவதையின ச டுவரிதெ பு  (field) எனறு குறிபபி்டப்படுகிைது, இது வசவாரு ்பதிவின 

வததவயான த்கவல்்கத்ள ்பைாேரிககும் வத்கயில் வடிவதேக்கப்பட்டுள்்ளது. ரு அட்்டவதையின 

ச டுவரிதெதய ரு குறிபபிட்்ட புைததின சதா்டரபுத்டய அதனதது த்கவல்்கத்ளயும் ச்காண்டிருககும். ரு 

ோைவர அட்்டவதையில் புைங்கள் AdmNo, studName, studAge,studclass, place கிய புைங்கத்ளக  

ச்காண்டிருக்கைாம்.

 ரு அட்்டவதையில் உள்்ள சதா்டரபுத்டய புைங்கள் அல்ைது ச டுவரிதெ்களின சதாகுபத்பக 

ச்காண்்ட ரு வரிதெ,  (Record) எனப்படும். ரு ்பதிவு என்பது ோைவர அட்்டவதையில் உள்்ள ரு 

குறிபபிட்்ட ோைவரின விவைங்கத்ள ச்காண்டிருககும் ரு வரிதெயாகும்.

SQL-   12.3

 SQL     :

1.  ண ண   (DDL-Data De�niton Language)  : SQL DDL-அட்்டவதை்கத்ள 

(Relational) உைவுநிதை திட்்டங்கத்ள (்கட்்டதேபபு) வதையறுததல், நீககுதல், ோற்றியதேததல் 

ேற்றும் குறிபபு்கத்ள உருவாக்கததிற்கு வததவயான ்கட்்டத்ள்கத்ள வ ஙகும் ரு வதையதை 

சோ யாகும்.

2. ண  ண    (DML-Data Manipulation Language)  : SQL DML தைவுதத்ளங்களில் 

வரிதெ்கத்ள (tuples)-  வெரக்கவும், நீக்கவும், ோற்ைவும் ்கட்்டத்ள்கத்ள உள்்ள்டககியது.

3. ப்   ண   (EDML-Embedded Data Manipulation  
Language) : SQLன உட்ச்பாதிநத வடிவம், உயரநிதை நிைைாக்க சோ ்களில் ்பயன்படுததப்படுகிைது.
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4. View ண ண  : SQL அட்்டவதைதய ்பாரதவயிடுவதற்்கான View ்கட்்டத்ள்கத்ளக 

ச ்க ா ண் டு ள் ்ள து .  

5.  : SQL  உைவுநிதைக்கான அ ்கல் உரிதே்க க்கான ்கட்்டத்ள்கத்ளயும், 

அட்்டவதை்கத்ள ்பாரதவயிடுதலுக்கான ்கட்்டத்ள்கத்ளயும் ச்காண்டுள்்ளது.

6. ண ப்  : SQL நி்பநததனதய ்பயன்படுததி ருதேப்பாட்த்ட ெரி்பாரததலுககு ்படிவங்கத்ள 

வ ஙகுகிைது.

7. ண  ப்   : வ்காபபு ்பரிோற்ைங்க க்கான ்கட்்டத்ள்கள் ேற்றும் ்பரிவரதததன 

செயைாக்கததின ்கட்டுப்பாட்த்டயும் SQL ச்காண்டுள்்ளது.

  SQL(Structured Query Language)-வினவல் அதேபபு சோ  

தைவுதத்ளங்கத்ள அ குதலுக்கான சோ  எனில், MySQL 
என்பது SQL Server, Oracle, Informix, Postgres, etc. வ்பானறு ரு தைவுதத்ள வேைாண்தே 

அதேப்பாகும். MySQL ரு உைவுநிதை தைவுதத்ள வேைாண்தே அதேபபு (RDBMS).

 

MYSQL-  இணைப்பு 1-  

 ண  12.4

1. ரு தைவுதத்ளததத உருவாக்க, பினவரும் ்கட்்டத்ளதய தூண்டுகுறியில் உள்ளி்டவும்:

 CREATE  DATABASE database_name;

 தைவுதத்ளததின ச்பயர

 (எடுததுக்காட்்டா்க) அட்்டவதை்கத்ள வெ தது தவக்க ரு தைவுதத்ளததத உருவாக்க:

 CREATE  DATABASE stud;

2. தைவுதத்ளதது்டன செயைாற்ை, பினவரும் ்கட்்டத்ளதய உள்ளி்டவும்.

 USE DATABASE;

 எடுததுக்காட்்டா்க, உருவாக்கப்பட்்ட  எனை தைவுதத்ளததத 

்பயன்படுதத ச்காடுக்க வவண்டிய ்கட்்டத்ள

 USE  stud;

 WAMP என்பதன விரிவாக்கம்  “Windows, Apache, MySQL 
ேற்றும் PHP”. WAMP  எனப்படும் சொல்ைானது விண்வ்டாஸ், 

அப்பாச் , MySQL, PHP எனை சொற்்களின முதல் எ ததுக்கத்ள எடுதது உருவாக்கப்பட்்ட ருக்கப 

ச்பயர கும். இதைய வ்ளரச் ககும், உட்புை வொததனககும் இது ்பயன்படுததப்படுகிைது. 
இதையத்ள வ ைதை வெதவ்க ககு ்பயன்படுததிக ச்காள்்ளைாம்.

 

SQL-  12.5

SQL- ண   ப்  ப்
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DML -  ண  

DDL -  ண ண  

DCL -  ப்  

TCL - ண  ப்  

DQL -   

12.5.1   ண ண  

  ண ண   (DDL) தைவுதத்ள அதேபபு அல்ைது திட்்ட வடிவதேபபிதன 

வதையறுககும் SQL ற்று்கத்ள ச்காண்டிருககும். இது தைவுதத்ள திட்்ட வடிவதேபபின வி்ளக்கங்க ்டன 

செயல்்படுகிைது. வேலும், தைவுதத்ளங்களில் உள்்ள தைவுதத்ள உறுபபு்களில் ்கட்்டதேபத்ப 

உருவாககுவதற்கும், ோற்றியதேப்பதற்கும் ்பயன்படுகிைது.

 DDL தைவுதத்ள அதேபபு வெ பபு வடிவதேபத்பயும், அ ்கல் முதை்கத்ளயும் குறிபபி்டப ்பயன்படும் 

வதையதை்கத்ள வ ஙகுகிைது.

 DDL  ண   :

1. தைவு உருப்படி, பிரிவு, ்பதிவு ேற்றும் தைவுதத்ள வ்காபபு வ்பானை தைவு பிரிவு வத்க்கத்ள அத்டயா்ளம் 

்காை வவண்டும்.

2. வசவாரு தைவு உருப்படி, ்பதிவு, வ்காபபு ேற்றும் தைவுதத்ள வத்க்க ககு ரு தனிததனதேயான 

ச்பயதை ச்காடுககிைது.

3. இது ெரியான தைவு வத்கதய குறிபபி்ட வவண்டும்.

4. இது தைவு உருப்படியின அ்ளதவ வதையறுக்க வவண்டும்.

5. ரு தைவு உருப்படி ்பயன்படுததக டிய ேதிபபு்களின வைம்த்ப இது வதையறுக்கைாம். 

6. அஙகீ்கரிக்கப்ப்டாத தைவு ்பதிவு்கத்ள தடுப்பதற்்கான தனியுரிதேதய குறிபபி்டைாம்.

 ண ண    SQL ண  :

CREATE தைவுதத்ளததில் அட்்டவதை்கத்ள உருவாக்க

ALTER தைவுதத்ளததின வடிவதேபத்ப ோற்றியதேக்க

DROP தைவுதத்ளததில் உள்்ள உட்்டவதை்கத்ள நீக்க

TRUNCATE
ரு அட்்டவதையில் உள்்ள அதனதது ்பதிவு்கத்ளயும் அ ககும். வேலும், 

அவற்றுகச்கன துக்கப்பட்்ட இ்டதததயும் விடுவிககும்.
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12.5.2   ண  
 தைவு த்கயா தல் சோ  (DML) என்பது ரு தைவுதத்ளததில் உள்்ள தைவு்கத்ள வெரததல், 

அ ததல் ேற்றும் ோற்றியதேப்பதற்்கா்க ்பயன்படும் ரு ்கணிபச்பாறி நிைைாககு சோ யாகும். SQL-ல் 

தைவு த்கயா தல் சோ  தைவுதத்ள அட்்டவதையில் வெ தது தவக்கப்பட்டுள்்ள தைவு்கத்ள ோற்றியதேக்க 

்பயன்படும் SQL தைவு ோற்று ற்று்கத்ள ச்காண்டிருககும்.

  தைவுதத்ள திட்்ட வடிவதேபபின்படி, தைவுதத்ளம் உருவாககிய பினனர, DML ல் குறிபபிட்டுள்்ள 

செயல்முதை்களின சதாகுபத்ப ்பயன்படுததி தைவு்கத்ள த்கயா்ளைாம்.

ண  ண  
 தைவுதத்ளததில் புதிய த்கவதை வெரததல்

 தைவுதத்ளததில் வெ தது தவக்கப்பட்டுள்்ள த்கவல்்கத்ள திரும்்ப ச்பறுதல்.

 தைவுதத்ளததிலிருநது வவண்்டாத த்கவல்்கத்ள நீககுதல். 

 தைவுதத்ளததில் வெ தது தவக்கப்பட்டுள்்ள தைவு்கத்ள ோற்றி அதேததல்.

DML (  ண  ) ப் ண  இ  ண ப் :

ண  DML – வததவப்படும் தைதவயும், அததன ச்பறும் வ முதையும் ்பயனைால் 

குறிபபி்டப்ப்ட வவண்டும்.

ண   DML - ்பயனர வததவப்படும் தைதவ ேட்டும் குறிபபிட்்டால் வ்பாதுோனது 

அததன ச்பை வததவயான வ  முதைதய குறிபபி்டத வததவயில்தை.

SQL-    ண   ண :

INSERT ரு அட்்டவதையில் தைவு்கத்ள த ததல்.

UPDATE அட்்டவதையில் ஏற்்கனவவ உள்்ள தைவு்கத்ள புதுபபிததல்.

DELETE
அட்்டவதையில் உள்்ள அதனதது ்பதிவு்கத்ளயும் நீககும். னால் அவற்றிற்கு 

துக்கப்பட்்ட நிதனவ்க ்பகுதிதய விடுவிக்காது.

12.5.3   ப்  

 ரு தைவு ்கட்டுப்பாடு சோ  என்பது தைவுதத்ளததில் வெ தது தவக்கப்பட்டுள்்ள தைவு்களின 

அ குததை ்கட்டுப்படுததும் ரு நிைைாக்க சோ யாகும். இது தைவுதத்ளததத அ குவதற்்கான 

ைபபுரிதேதய ்கட்டுப்படுததுகிைது (அஙகீ்காைம்). இததத்கய ைபபுரிதே்கள் வரிதெதசதா்டர்கத்ள 

உருவாக்கல், அட்்டவதை்கத்ள ்பாரதவயிடுதல் வ்பானை அதனதது தைவுதத்ள செயல்்பாடு்கத்ள 

செயல்்படுததுவததக குறிககும்.

SQL-    ப்   ண :

GRANT
ரு குறிபபிட்்ட ்பணிதய செயய னறு அல்ைது அதற்கு வேற்்பட்்ட ்பயனர்க க்க 

அ ேதி வ ஙகும்.

REVOKE Grant ்கட்்டதனயினால் தைப்பட்்ட்ட அ ்கல் அ ேதி திரும்்பப ச்பைப்படும்.
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12.5.4   ண   ப்  

   ண ண  (TCL) நிரவகிக்க ்பரிவரதததன ்கட்டுப்பாட்டு 

சோ  ்பயன்படுகிைது. DML ற்று்களின மூைம் அட்்டவதையில் உள்்ள தைவு்க ககு செயயப்படும் 

ோற்ைங்கத்ள நிரவகிக்க அதவ ்பயன்படுததப்படுகினைன.

SQL –   ண  ப்   ண :

Commit தைவுதத்ள ்பரிவரதததனதய நிைநதைோ்க வெ கும்.

Roll back ரு தைவுதத்ளததத முநததய commit  நிதைவதை ட்ச்டடுககும்.

Save point Rollback செயவதற்கு ஏதுவா்க தைவுதத்ள ்பரிவரதததனதய தற்்காலிோ்க வெ ககும்.

12.5.5    

 தைவு வினவல் சோ  ரு தைவுதத்ளததில் உள்்ள தைவு்கத்ள வினவுதலுககும், ட்ச்டடுப்பதற்்கான 

்கட்்டத்ள்கத்ள ச்காண்டுள்்ளது. தைவு வினவல் சோ யில் உள்்ள  அததத்கய ரு SQL ்கட்்டத்ள SELECT 
கும்.

Select : அட்்டவதையிலுள்்ள ்பதிவு்கத்ள சவளிக்காட்டும்.

 ண12.6

 தைவுதத்ளததில் தைவு்கள், அவற்றில் இருததி தவக்கப்படும் ேதிபபு்களின அடிப்பத்டயில் 

வெ க்கப்படும். இது தைவின தைவு வத்கயா்க அத்டயா்ளப ்படுததப்படுகிைது (அல்ைது) வசவாரு புைமும் 

ரு தைவு வத்கதயச் வெரநததா்க இருக்கைாம். ச்காடுக்கப்பட்்ட புைததில் உள்்ள அதனதது ேதிபபு்கத்ளயும் 

வை வத்கயா்க இருக்க வவண்டும். 

 SQL ன ANSI தைநிதை உதை ேற்றும் எண் தைவு வத்க்கத்ள ேட்டுவே அஙகீ்கரிககிைது. னால் 

ை தனியார நிைல்்கள் வததி ேற்றும் வ ைம் வ்பானை தைவு வத்க்கத்ள ்பயன்படுததுகினைன. ANSI தைவு 

வத்க்கள் கீவ  அட்்டவதை 12.1-ல் ்பட்டியலி்டப்பட்டுள்்ளன.

 ண

char 
(Character)

நிதையான அ்கைம் ச்காண்்ட ெை ேதிபபு. இநத வத்கயின ேதிபபு ற்தை வேற்ச்காள் 

குறி்க ககுள் தைப்படும். (எ.்கா.) Anu’s என்பது 'Anu"S'  எனறு குறிபபி்டப்படும்.

varchar
ோறும் அ்கைம் ச்காண்்ட  குறியுரு ெைம். இது char தைவு வத்கதய வ்பானறு 

இருநதாலும் தைவின அ்ளவிற்வ்கற்்ப ்பதியும் அ்ளவு ோறும்.

Book 2.indb   213 29-03-2019   17:56:13

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



214 215 ப்பு  

dec 
(Decimal)

15.12,0.123 வ்பானை பினன எண்்கத்ள இது குறிககும். இஙகு அ்ளவுக்கான 

செயலுருபு இைண்டு ்பகுதி்கத்ள ச்காண்டுள்்ளது. துல்லியம் ேற்றும் அ்ளவுவ்கால். 

அ்ளவு செயலுருபுவில் வரும் துல்லியம் எதததன இைக்க எண் என்பததயும், அ்ளவு 

வ்கால் தெேபுள்ளிககு வைப்பக்கம் அதி்க்பட்ெோ்க எதததன இைக்கங்கள் இ்டம் 

ச்பை வவண்டும் என்பதத குறிக்கம். size(5,2) என்பதில் துல்லியம் 5 ்கவும் ேற்றும் 

அ்ளவுவ்கால் 2 எனவும் எடுததுக ச்காள் ம்.   அ்ளவுகவ்கால் துல்லியததத வி்ட 

அதி்கோ்க இருக்கக ்டாது.

numeric
இது decimal தைவு வத்க வ்பானவை இருககும். னால் இைக்கங்களின 

எண்ணிகத்க துல்லிய செயலுருபுதவக ்காட்டிலும் அதி்கோ்க இருததல் ்டாது.

int 

(Integer)
இது தெேபுள்ளி இல்ைாத ரு மு  எண்தைக குறிககும். இது size அ்ளபுரு 

்பயன்படுததாது.

smallint
இது integer வத்கதய வ்பானறு ்காைப்பட்்டாலும் ச்கா்டாநிதை அ்ளவு integer   

வி்ட றியதா்க இருககும். 

�oat
இது ்பதினே எண் அதேபபில் ரு ததவப புள்ளி எண்தை 10ன அடுககு்களில் 

ச்காண்டிருககும். வேலும், அதி்க்பட்ெோ்க துல்லியம் 64 இைக்கங்கள் வதை 

வதையறுக்கப்ப்டைாம். 

real
இது float வத்கதயப வ்பானைது. இருபபி ம், size செயலுருத்ப ்பயன்படுததிக 

ச்காள்்ளாது. அதி்க்பட்ெம், துல்லியம் 64 இைக்கங்கள் வதையறுக்கப்ப்டைாம். 

double
இது real வத்கதயப வ்பானைது. னால் துல்லியம் 64 இைக்கங்க ககு 

டுதைா்க இருக்கைாம்.

அட்்டவதை 12.1

SQL ண   12.7

 தைவு்கத்ள வெ தது தவக்க வை வ  அட்்டவதை என்பதால், அதனதது த்கவல்்க ம் 

அட்்டவதை வடிவில் ருஙகிதைக்கப்ப்ட வவண்டும். SQL தைவுதத்ளதது்டன செயைாற்றுவதற்்கான 

முனவதையறுக்கப்பட்்ட ்கட்்டத்ள்களின சதாகுதிதய வ ஙகுகிைது.

ப்பு  
   இதவ SQL ல் ைபபு ச்பாருத்ளக ச்காண்்ட ்கட்்டத்ள்க்ளா்க அறியப்படுகிைது.

ண
ற்று்கள் என அறியப்படும் இதவ ்பயனைால் தைவுதத்ளததிற்்க ச்காடுக்கப்படும் 

அறிவுறுததல்்கத்ளக குறிககும். 

Clauses
இதவச் ைபபுச் சொல்லு்டன சதா்டஙகி, ைபபுச் சொல்தையும், செயலுருத்பயும் 
ச்காண்டிருககும். 

பு  இதவ clause  நிதைவுப ச்பை செயய ச்காடுக்கப்படும் ேதிபபு்கத்ள குறிககும்.
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12.7.1  DDL ண

CREATE TABLE ண

 CREATE TABLE ்கட்்டத்ளதய ்பயன்படுததி ரு அட்்டவதைதய உருவாக்கைாம். ரு 

அட்்டவதைதய உருவாககும் வ்பாது, அதன ச டுவரிதெ்க ககு ச்பயரிட்டு, தைவு வத்க்கத்ளயும், 

அ்ளவிதனயும் குறிபபி்ட வவண்டும். வசவாரு அட்்டவதையும் குதைநத ்பட்ெம் ரு ச டுவரிதெதய 

ச்காண்டிருக்க வவண்டும். CREATE TABLE  ்கட்்டத்ளயின சதா்டரியல்.

CREATE TABLE <table-name>
(<column name><data type>[<size>]
(<column name><data type>[<size>]……
);

 வேற்்கண்்ட சதா்டரியதைப ்பயன்படுததி, ரு வகுபபில் ்பயிலும் ோைவர்களின விவைங்கத்ள ரு 

தைவுதத்ளததில் வெ க்கைாம். இதற்கு முதலில் ாம் ரு அட்்டவதைதய உருவாக்க வவண்டும். ரு 

ோைவர குறிதத அட்்டவதையில் ோைவர சதா்டர்பான விவைங்க்ளா்க வெரகத்க எண் (Admission 
number)- இதத ருககி Admno எனறும், ோைவரின ச்பயர (Name), ்பாலினம் (gender), வயது (Age) 
வ்பானைதவ எடுததுகச்காள்்ளைாம். Admno, Name, Gender, Age ேற்றும் Place  எனை புைங்கத்ள 

ச்காண்டுள்்ள ரு அட்்டவதைதய ாம் உருவாக்கைாம்.

SQL ண   இ :

CREATE TABLE Student

 (Admno    integer,
  Name  char(20),
  Gender  char(1),
  Age      integer,
  Place char(10),
  );

 வேவை உள்்ளது, எநத ்கட்டுப்பாடு்க ம் இல்ைாத ரு எளிய அட்்டவதை அதேப்பாகும். ரு 

அட்்டவதையில் அதேநதிருககும் புைங்க க்கான தைவு்கத்ள ை ்கட்டுப்பாடு்கத்ள ஏற்்படுததி 

்கட்டுப்படுததைாம். இது தைவுதத்ளததிலுள்்ள தைவு்களின துல்லியததனதே ேற்றும் ம்்ப்கததனதேதய 

உறுதி செயகிைது. ்கட்டுப்பாடு்கள் ச டுவரிதெ அல்ைது அட்்டவதை அ்ளவிைானதா்க இருக்கக டும்.

்கட்டுப்பாடு்கள் என்பது ரு புைம் அல்ைது புைங்களின சதாகுதிககு 

்பயன்படுததக டிய நி்பநததனதய குறிககும்.

ப்பு

ண  ப்
தனிப்பட்்ட ச டுவரிதெககு ேட்டுவே ச டுவரிதெ ்கட்டுப்பாட்த்ட 
்பயன்படுதத முடியும்.

ணை ப்  
அட்்டவதை ்கட்டுப்பாடு னறு அல்ைது அதற்கு வேற்்பட்்ட 
ச டுவரிதெ்க ககு ்பயன்படுதத முடியும்.
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்கட்டுப்பாட்டு்டன உருவாக்கப்பட்்ட ரு அட்்டவதையின சதா்டரியல் கீவ  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது. 

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” ச டுவரிதெ ்கட்டுப்பாட்டு்டன டிய ோைவர அட்்டவதை கீவ  தைப்பட்டுள்்ளது. 

இநத ்கட்டுப்பாடு ரு புைம் எபச்பா தும் ரு ேதிபத்பக ச்காண்டிருக்க வவண்டும் என்பதத அறிவுறுததுகிைது. 

CREATE TABLE Student
(
Admno integer    NOT NULL PRIMARY KEY, → Primary Key constraint
Name char(20) NOT NULL,
Gender char(1),
Age integer,
Place char(10),
);

 வேற்்கண்்ட ்கட்்டத்ள அதேபத்ப ்பயன்படுததி உருவாக்கப்பட்்ட student  எனை அட்்டவதையில் 

integer வத்கதய ொரநத Admno எனை புைமும், char  வத்கதய ொரநத Name எனை புைமும், NOT NULL 

எனை ்கட்டுப்பாட்டு்டன வதையறுக்கப்பட்டுள்்ளது. இதன ச்பாருள் எனனசவனில், அநத இைண்டு புைங்க ம் 

்கட்்டாயோ்க ேதிபபு்கத்ள ச்காண்டிருக்க வவண்டும். Gender, Age ேற்றும் Place எனை புைங்க ககு எநத 

வித ்கட்டுப்பாடு்க ம் இல்தை.

12.7.2 ப்  ண

 ்கட்டுப்பாடு்கள் தைவுதத்ள ருஙகிதைபத்ப உறுதி செயவதால், அவற்தை தைவுதத்ள ருஙகிதைபபு 

்கட்டுப்பாடு்கள் எனவும் அத க்கைாம். ்கட்டுப்பாடு்கள் ்பை வத்கப்படும். அதவ

Primary Key ்கட்டுப்பாடு

Default ்கட்டுப்பாடு

Check ்கட்டுப்பாடு

Unique ்கட்டுப்பாடு

்கட்டுப்பாடு

12.7.2.1  Unique ப்

 இநத ்கட்டுப்பாடு குறிபபிட்்ட ச டுவரிதெ்களில் எநத இரு வரிதெ்க ம் வை ேதிபத்ப 

ச்காண்டிருக்காது என்பதத உறுதி செயகிைது. உதாைைததிற்கு, student அட்்டவதையில் Admno எனை 

புைததிற்கு UNIQUE ்கட்டுப்பாட்த்ட ்பயன்படுததி, வை வெரகத்க எண் இரு ோைவர்க ககு தைப்ப்டாததத 

உறுதி செயது ச்காள்்ளைாம். இநத ்கட்டுப்பாட்த்ட கீழக்கண்்டவாறு ்பயன்படுததிக ச்காள்்ளைாம்:
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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 ்கட்டுப்பாட்த்ட  NOT NULL எனறு அறிவிக்கப்பட்்ட புைங்க ககு ேட்டுவே ்பயன்படுதத 

முடியும்.

 ரு தனிப்பட்்ட புைததிற்கு இரு ்கட்டுப்பாடு்கத்ள ்பயன்படுததினால் அபபுைம் ்பை ்கட்டுப்பாடு்கத்ளக 

ச்காண்்ட புைம் என அத க்கைாம். வேற்்கண்்ட ்கட்்டதை அதேபபில், NOT NULL ேற்றும் UNIQUE 
எ ம் ்பை ்கட்டுப்பாடு்கள் எ ம் ்பை ்கட்டுப்பாடு்கள் Admno எனை ரு தனிதத புைததில் 

்பயன்படுததப்பட்டுள்்ளது. ்கட்டுப்பாடு்கள் இத்டசவளிக ச்காண்டு பிரிக்கப்பட்டு புை வதையறுபபின இறுதியில் 

்காற்புள்ளி வெரக்கப்படுகிைது. Admno எனை புைததிற்கு இநத இைண்டு ்கட்டுப்பாடு்கத்ள வெரப்பதால், இநத 

புைம் ஏவத ம் ை ேதிபபு்கத்ளக ச்காண்டிருக்க வவண்டும் அவத ெேயம் இைட்த்டயான ேதிபபு்கள் இருததல் 

்டாது.

12.7.2.2 Primary Key ப்

 தைவுதத்ளததிலுள்்ள ரு ்பதிதவ தனிததனதேவயாடு அத்டயா்ளம் ்காட்்ட ரு புைததிதன primary 
key எனை ்கட்டுப்பாட்டு்டன அறிவிக்க வவண்டும். இது unique ்கட்டுப்பாட்டிதன வ்பானவை ்காைப்பட்்டாலும் 

அட்்டவதையின ரு புைததத ேட்டுவே primary key ்க குறிபபி்ட முடியும். primary key ்கட்டுப்பாடு 

சவற்று (NULL) ேதிபபு்கத்ள அ ேதிக்காது என்பதால், primary key எனை ்கட்டுப்பாட்டு்டன 

அறிவிக்கப்படும் புைம், NOT NULL எனை ்கட்டுப்பாட்த்டயும் ச்காண்டிருக்க வவண்டும்.

ோைவர அட்்டவதையில் primary key ்கட்டுப்பாட்த்ட ்பயன்படுததுததை வி்ளககும் எடுததுக்காட்டு:

CREATE TABLE Student

(
Admno integer    NOT NULL PRIMARY KEY,  Primary Key constraint
Name char(20) NOT NULL,
Gender char(1),
Age integer,
Place char(10),
);

 வேற்்கண்்ட எடுததுக்காட்டில், Admno எனை புைம் primary key எனறு வதையறுக்கப்பட்டுள்்ளதால், 

ரு ்பதிதவ தனிததனதேவயாடு அத்டயா்ளம் ்காட்்ட முடிகிைது. வேலும் NOT NULL எனறும் 

வதையறுக்கப்பட்டுள்்ளதால், இநத புைததின ேதிபபு ்காலியா்க இருக்கக ்டாது.

12.7.2.3  DEFAULT ப்

 DEFAULT ்கட்டுப்பாடு ரு புைததில் முனனியல்பு ேதிபபு்கத்ள இருததி தவக்க ்பயன்படுகிைது.  
DEFAULT ்கட்டுப்பாட்த்ட ச்காண்்ட குறிபபிட்்ட புைததிற்கு ேதிபபு ச்காடுக்காவிடில், தானா்கவவ முனனியல்பு 
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ேதிபபு அநத புைததில் இருததப்பட்டு விடும்.  ோைவர அட்்டவதையில் Default ்கட்டுப்பாடு ்பயன்படுததுததை 

வி்ளககும் எடுததுக்காட்டு:

CREATE TABLE Student
(
Admno integer    NOT NULL  PRIMARY KEY,
Name char(20) NOT NULL,
Gender char(1),
Age integer  DEFAULT = “17”, Default Constraint
Place char(10),
);

 வேற்்கண்்ட எடுததுக்காட்டில், “Age” எனை புைததிற்கு 17 எனறு முனனியல்பு ேதிபபு 

ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளதால், அநத புைததில் ்பயனைால் எநத ேதிபபும் உள்ளி்டப்ப்டவில்தை எனில்,  “Age” எனை 

புைம் தானா்கவவ 17 எனை ேதிபத்ப எடுததுக ச்காள் ம்.

12.7.2.4 Check ப்

 இநதக ்கட்டுப்பாடு ரு புைததிற்்கான ேதிபபின வைம்த்ப நிரையிக்க உதவுகிைது. CHECK 
்கட்டுப்பாட்த்ட ரு ச டுவரிதெககு வதையறுததால், அபபுைததில் வதையறுக்கப்பட்்ட ேதிபபு்கத்ள ேட்டுவே 

உள்ளி்ட அ ேதிககும்.

 ோைவர அட்்டவதையில் CHECK  ்கட்டுப்பாட்த்ட ்பயன்படுததுததை வி்ளககும் எடுததுக்காட்டு

CREATE TABLE Student
(
Admno integer    NOT NULL PRIMARY KEY
Name char(20) NOT NULL,
Gender char(1),
Age integer (CHECK<=19),  Check Constraint
Place char(10),
);

 வேற்்கண்்ட எடுததுக்காட்டில், Age எனை புைததில் CHECK ்கட்டுப்பாட்த்ட ்பயன்படுததி, Age எனை 

புைததிற்கு உள்ளிடும் ேதிபபு 19ககு குதைவா்கவவா அல்ைது ெம்ோ்கவவா இருக்க வவண்டும் என 

வதையறுக்கப்படுகிைது.

CHECK ்கட்டுப்பாடு ப ட்டு ேற்றும் தருக்க செயற்குறி்கத்ள நி்பநததனதய 

வதையறுக்க ்பயன்படுததிக ச்காள்்ளைாம். 

ப்பு

12.7.2.5 ணை ப்

 ரு அட்்டவதையில் உள்்ள புைங்களின கு விற்கு ்கட்டுப்பாட்த்டப ்பயன்படுததினால், அததன 

அட்்டவதைக ்கட்டுப்பாடு எனகிவைாம். ச்பாதுவா்க, அட்்டவதை ்கட்டுப்பாடு அட்்டவதை வதையறுபபின 

இறுதியில் குறிபபி்டப்படும். Admno, Firstname, Lastname, Gender, Age, Place எனை புைங்கத்ள ச்காண்்ட 

student 1 எனை ரு புதிய அட்்டவதைதய எடுததுக ச்காள்வவாம்.
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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
);

 வேற்்கண்்ட எடுததுக்காட்டில், primary key எனறு வதையறுக்கப்பட்டுள்்ள Firstname, Lastname 
எனை இருபுைங்கள், அட்்டவதை ்கட்டுப்பாடுத்டயதா்க அதேநதுள்்ளன.

12.7.3 DML ண
 ரு அட்்டவதையின திட்்டதேபபு (அல்ைது) வடிவதேபபு உருவாக்கப்பட்்டவு்டன, அதில் தைவு்கத்ள 

வெரக்கைாம். அட்்டவதையில் வரிதெ்கத்ள வெரததல், நீககுதல், புதுபபிததல் வ்பானை செயற்்பாடு்க ககு 
DML ்கட்்டத்ள்கள் ்பயன்படுகிைது.

12.7.3.1  INSERT  ண
 INSERT ்கட்்டத்ள தைவுதத்ளததில் புதிய தைதவ வெரப்பதற்கும், அல்ைது ரு அட்்டவதையில் 

புதிய ்பதிவு்கத்ள வெரப்பதற்கு  உதவுகிைது. இநத ்கட்்டத்ளதய எவவாறு ்பயன்படுததுவது என்பது கீவ  

குறிபபி்டப்பட்டுள்்ளது:

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 (102, ‘Adarsh’, ‘M’, 18, ‘Delhi’);

ணை  இ  பு   ப் ண  ை

Admno Name Gender Age Placee
100 Ashish M 17 Chennai
101 Adarsh M 18 Delhi

 ேதிபபு்களின வரிதெமுதை CREATE TABLE ்கட்்டத்ளயில் உள்்ள ச டுவரிதெயின வரிதெ 

முதையு்டன ச்பாருநதி இருக்க வவண்டும். அதனதது ச டுவரிதெ்க ககும் தைவு வெரக்க்ப்ட வவண்டுோயின, 

ச டுவரிதெ ச்பயர்கத்ளக குறிபபிடுவது ்கட்்டாய ல்தை. ோைவர அட்்டவதையில் தைவு்கத்ள பினவரும் 

்கட்்டத்ளயின மூைமும் உள்ளி்டைாம்.

INSERT INTO Student VALUES ( 102, ‘Akshith’, ‘M’, ‘17,’ ‘Bangalore’);

102 Akshith M 17 Bangalore

வேற்்கண்்ட ்கட்்டத்ள ோைவர அட்்டவதையில் ரு ்பதிதவ வெரககிைது.

 ரு ்பதிவி த்டய ை ச டுவரிதெ்க ககு ேட்டும் தைதவ வெரக்க, ச டுவரிதெயின ச்பயதையும், 

அதற்்கான தைதவயும் கீழக்கண்்டவாறு தைைாம்.
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INSERT INTO Student(Admno, Name, Place) VALUES (103, ‘Ayush’, ‘Delhi’);

103 Ayush M 18 Delhi

 வேற்்கண்்ட ்கட்்டத்ள பினவரும் ்பதிவிதன  Gender  எனை புைததிற்கு முனனியல்பு ேதிப்பான ‘M’  
எனறும், Age எனை புைததிற்கு முனனியல்பு ேதிப்பான 18 எனறும் வெரககும்.

INSERT INTO Student (Admno, Name, Place) VALUES (104, ‘Abinandh’, ‘Chennai’);

104 Abinandh M 18 Chennai

ோைவர அட்்டவதை பினவரும் தைதவக ச்காண்டிருககும்:

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 ்கட்்டத்ளயில் ச்காடுக்கப்ப்டாத புைங்கள், முனனியல்பு ேதிபபு்கள் அதற்கு 

வதையறுக்கப்பட்டிருநதால் அவற்தை எடுததுக ச்காள் ம், இல்தைவயல் NULL ேதிபத்ப இருததிக 

ச்காள் ம்.

 
INSERT ்கட்்டத்ளயில், விடுப்பட்்ட புைங்கள் வதையறுக்கப்பட்்ட முனனியல்பு ேதிபத்பவயா 

அல்ைது NULL ேதிபத்பவயா ச்காண்டிருககும்.

12.7.3.2 DELETE ண

 DELETE ்கட்்டத்ள அட்்டவதையிலிருநது னறு அல்ைது அதற்கு வேற்்பட்்ட ்பதிவு்கத்ள 

நீககுகிைது.  இது தனிப்பட்்ட புைததத ேட்டும் நீக்காேல், வரிதெ மு வததயும் நீககுவதால், புைததிற்்கான 

செயலுருபு வததவயில்தை.

 DELETE ்கட்்டத்ளயின ்பயன்பாடு பினவருோறு :

DELETE  FROM table-name WHERE condition;

 உதாைைததிற்கு, 104 எனை வெரகத்க எண் ச்காண்்ட ்பதிதவ நீககுவதற்்கான ்கட்்டத்ள 

பினவருோறு:

DELETE FROM Student WHERE Admno=104;

104 Abinandh M 18 Chennai

 வேற்்கண்்ட ்பதிவு ோைவர அட்்டவதையிலிருநது நீக்கப்படும்.

 அட்்டவதையில் உள்்ள அதனதது வரிதெ்கத்ளயும் நீக்க, ்பயன்படும் ்கட்்டத்ள :

DELETE *  FROM Student;
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 இபச்பா து அட்்டவதை சவறுதேயா்க ்காைப்படும்.  DROP ்கட்்டத்ளதய (12.7.4.3 ்பகுதியில் 

்பாரக்கைாம்) ்பயன்படுததி. இநத அட்்டவதைதய மு வதுோ்க அ க்க முடியும்.

12.7.3.3 UPDATE ண

 ரு தைவுதத்ளததில் உள்்ள ை அல்ைது அதனதது தைவு ேதிபபு்கத்ளயும் UPDATE ்கட்்டத்ள 

புதுபபிததல் செயயும்(புதுபபிககும்). அது அட்்டவதையில் உள்்ள னறு அல்ைது அதற்கு வேற்்பட்்ட 

்பதிவு்கத்ளயும் புதுபபிக்க முடியும். UPDATE ்கட்்டத்ள, WHERE  clause  ்பயன்படுததி ோற்ைப்ப்ட வவண்டிய 

வரிதெ்கத்ளயும், SET ைபபுச் சொல்தைப ்பயன்படுததி புதிய தைதவயும் குறிபபிடுகிைது. UPDATE 
்கட்்டத்ளதய பினவருோறு ்பயன்படுததைாம்:

 UPDATE <table-name> SET column-name = value, column-name = value,… WHERE 
condition;

உதாைைததிற்கு, பினவரும் புைங்கத்ள புதுபபிக்க:

UPDATE Student SET Age = 20 WHERE Place = “Bangalore”;

வேற்்கண்்ட ்கட்்டத்ள  “Bangalore” எனை இ்டததில் இருககும் ோைவர்க த்டய வயதத 20 என ோற்றி 

அதேககும். புதுபபிக்கப்பட்்ட அட்்டவதை பினவருோறு:

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

 னறுககு வேற்்பட்்ட புைங்கத்ள புதுபபிக்க,  SET clause ்பயன்படுததி அவற்றிற்்கான ேதிபபு்கத்ள 

்காற்புள்ளியால் பிரிதது குறிபபி்டைாம். உதாைைததிற்கு, ரு ோைவர அட்்டவதையில், ்பல்வவறு 

புைங்கத்ள புதுபபிததலுக்கான ்கட்்டத்ள பினவருோறு :

UPDATE Student SET Age=18, Place = ‘Chennai’ WHERE Admno = 102;

102 Akshith M 18 Chennai

வேற்்கண்்ட ்கட்்டத்ள கீழக்கண்்ட முதையில் ்பதிதவ ோற்றி அதேககிைது.

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     DDL  ண
12.7.4.1 ALTER ண

 ALTER ்கட்்டத்ளதயப ்பயன்படுததி அட்்டவதை வடிவதேபபில் ச டுவரிதெதய வெரததல், 

ஏற்்கனவவ இருககும் புைததிற்கு ேறு ச்பயரி்டல், எநத ரு ச டுவரிதெயின தைவு வத்கதயவயா அல்ைது 

அ்ளவிதனவயா ோற்றி அதேததல் ச டுவரிதெதய அட்்டவதையிலிருநது நீககுதல் வ்பானை ோற்ைங்கத்ள 

செயயைாம். அது கீழக்கா ம் முதையில் ்பயன்படுததப்படுகிைது:

ALTER TABLE <table-name> ADD <column-name><data type><size>;

ோைவர அட்்டவதையில் ‘char’ எனை தைவுவத்க ொரநத  “address” எனை ச டுவரிதெதய வெரக்க, 

்கட்்டத்ளயதேபபு

ALTER TABLE Student ADD Address char;

அட்்டவதையில் ஏற்்கனவவ இருககும் ச டுவரிதெதய ோற்றியதேக்க, ALTER TABLE ்கட்்டத்ள 

MODIFY  clause உ்டன ்பயன்படுததப்படுகிைது.

ALTER <table-name> MODIFY<column-name><data type><size>;

ALTER TABLE Student MODIFY Address char (25);

 வேற்்கண்்ட ்கட்்டத்ள ோைவர அட்்டவதையில் உள்்ள address ச டுவரிதெ இபச்பா து 25 
எ ததுக்கள் வதை வதககி தவததுக ச்காள் ம் வத்கயில் ோற்றி அதேககும்.

ALTER ்கட்்டத்ள கீழக்கா ம் முதையில் ஏற்்கனவவ உள்்ள ச டுவரிதெககு ேறுச்பயரி்ட ்பயன்படுகிைது:

ALTER <table-name> RENAME  old-column-name TO new-column-name;

உதாைைததிற்கு, address எனை ச்பயதைக ச்காண்்ட ச டுவரிதெககு city  எனறு ேறுச்பயரி்ட உதவும் 

்கட்்டத்ள :

ALTER TABLE Student RENAME Address TO City;

 ரு ச டுவரிதெ அல்ைது அதனதது ச டுவரிதெ்கத்ளயும் நீக்க, ALTER ்கட்்டத்ளதயப 

்பயன்படுததைாம். உதாைைததிற்கு, ALTER TABLE-ன DROP COLUMN  ்பயன்படுததி, குறிபபிட்்ட 

ச டுவரிதெதய நீக்கைாம். ்கட்்டத்ள:

ALTER <table-name> DROP COLUMN <column-name>;

ோைவர அட்்டவதையில் city  எனை ச டுவரிதெதய நீக்க, ்பயன்படும் ்கட்்டத்ள:

ALTER TABLE Student DROP COLUMN City;

12.7.4.2  TRUNCATE ண

 TRUNCATE ்கட்்டத்ள அட்்டவதையிலுள்்ள அதனதது வரிதெ்கத்ளயும் நீக்கப ்பயன்படுகிைது. 

அட்்டவதையின வடிவதேபபு ோைாேல், துககீடு செயயப்பட்்ட இ்டம் விடுவிக்கப்படும்  TRUNCATE 
்கட்்டத்ளயின சதா்டரியல்

TRUNCATE TABLE table-name;
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உதாைைததிற்கு, ோைவர அட்்டவதையில் உள்்ள அதனதது ்பதிவு்கத்ளயும், அட்்டவதைதயயும் 

நீககுவதற்்கான ்கட்்டத்ள :

TRUNCATE TABLE Student;

ோைவர அட்்டவதை நீக்கப்பட்டு, நிதனவ்கப்பகுதி விடுவிக்கப்படுகிைது.

12.7.4.3 DROP TABLE ண
 DROP TABLE ்கட்்டத்ள  தைவுதத்ளததிலிருநது ரு அட்்டவதைதய நீக்கப ்பயன்படுகிைது. ரு 

அட்்டவதைதய DROP செயதால், அட்்டவதையில் உள்்ள அதனதது வரிதெ்க ம் நீக்கப்பட்டு, 

அட்்டவதையின வடிவதேபபு தைவுதத்ளததிலிருநது நீக்கப்படும். அட்்டவதைதய DROP செயத பினபு, 

அததன திரும்்ப ச்பை இயைாது. தைால், DROP TABLE  ்கட்்டத்ளதய ்பயன்படுததும் வ்பாது 

எச்ெரிகத்கயா்க இருததல் வவண்டும். ரு அட்்டவதைதய DROP  செயய வவண்டுசேனில், அது ்காலி 

அட்்டவதையா்க இருக்க வவண்டும். அட்்டவதையின அதனதது வரிதெ்கத்ளயும் DELETE ்கட்்டத்ள 

ச்காண்டு நீக்கப்பட்டிருக்க வவண்டும். 

அதனதது வரிதெ்கத்ளயும் நீக்க, வததவயான ்கட்்டத்ள: 

DELETE * FROM Student;

அதனதது வரிதெ்க ம் நீக்கப்பட்்டப பினபு, கீழக்கா ம் முதையில் DROP TABLE  ்கட்்டத்ளதய 

்பயன்படுததி அட்்டவதைதய நீக்கைாம்.

DROP TABLE table-name;

உதாைைததிற்கு ோைவர அட்்டவதைதய நீக்க:

DROP TABLE Student;

DELETE, TRUNCATE AND DROP ற்று:

DELETE

DELETE  ்கட்்டத்ள WHERE clause-ல் ச்காடுக்கப்பட்டிருககும் நி்பநததனயின 
அடிப்பத்டயில், அட்்டவதையின குறிபபிட்்ட வரிதெ்கத்ள ேட்டும் நீககும் அல்ைது 
எநத வித நி்பநததனயும் ச்காடுக்கப்ப்டவில்தைசயனில், அட்்டவதையின 
அதனதது வரிதெ்கத்ளயும் நீககி விடும். னால் அட்்டவதைகச்கன துக்கப்பட்்ட 
இ்டததத விடுவிக்காது.  

TRUNCATE
TRUNCATE  ்கட்்டத்ள அட்்டவதையின அதனதது வரிதெ்கத்ளயும் நீககி, 
வடிவதேபத்ப ோற்ைாேல், அட்்டவதைகச்கன துககீடு செயயப்பட்்ட இ்டததத 
விடுவிககும்.

DROP

DROP ்கட்்டத்ள தைவுதத்ளததிலிருநது ரு உறுபத்ப நீக்க ்பயன்படுகிைது. ரு 
அட்்டவதைதய DROP செயதால், அட்்டவதையில் உள்்ள அதனதது வரிதெ்க ம் 
நீக்கப்பட்டு, அட்்டவதையின வடிவதேபபு தைவுதத்ளததிலிருநது நீக்கப்படும். ரு 
அட்்டவதைதய DROP செயதுவிட்்ட பினபு, அததன திரும்்பப ச்பை இயைாது.  

12.7.5  DQL ண  – SELECT ண

 SQL-ல் செயைாற்றும் வ்பாது, வினவல்்கத்ள உருவாககுவதும், தைதவ ட்ச்டடுப்பதும் ்க 

முககியோன ்பணி்களில் னைாகும். ரு வினவல் என்பது தைவுதத்ள அட்்டவதையிலிருநது ாம் விரும்பும் 

ரதவ ச்பை ச்காடுக்கப்படும் ்கட்்டத்ளயாகும்.  SQL SELECT ்கட்்டத்ள, தைவுதத்ள அட்்டவதையில் உள்்ள 
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தைவிதன வினவைா்கவவா அல்ைது ட்ச்டடுக்கவவா ்பயன்படும் ்கட்்டத்ளயாகும். இது னறு அல்ைது 

அதற்கு வேற்்பட்்ட அட்்டவதை்களிலிருநது ்பதிவு்களின துதைக று்கத்ள ட்ச்டடுக்கப ்பயன்படுகிைது. 
SELECT ்கட்்டத்ளதய ்பை வடிவங்களில் ்பயன்படுததைாம்.

SELECT ்கட்்டத்ளயின சதா்டரியல்  :

SELECT <column-list>FROM<table-name>;

• table-name என்பது த்கவல் ச்பைப்பட்்ட அட்்டவதையின ச்பயர.

• Column-list  என்பது தைவு ச்பைப்பட்்ட னறு அல்ைது அதற்கு வேற்்பட்்ட ச டுவரிதெ்கத்ள 

உள்்ள்டககியது.

 உதாைைோ்க ோைவர அட்்டவதையில் இருநது வெரகத்க எண் ேற்றும் ோைவர்களின ச்பயதை 

ேட்டுவே ்பாரக்க, ்கட்்டத்ள பினவருோறு ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது:

ை  ணை  ண  

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;

வேற்்கண்்ட SELECT ்கட்்டத்ள பினவரும் த்கவதை சவளிக்காட்டும்:

Admno Name
100 Ashish
101 Adarsh
102 Akshith
103 Ayush
104 Abinandh
105 Revathi
106 Devika
107 Hema

 அட்்டவதையின அதனதது புைங்கத்ளயும், வரிதெ்கத்ளயும் ்பாரக்க, SELECT  ்கட்்டத்ள இவவாறு 

அதேயும்.

 SELECT * FROM STUDENT;
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12.7.5.1  ப்பு   DISTINCT

 DISTINCT ைபபுச் சொல்லு்டன SELECT ்கட்்டத்ளதயப ்பயன்படுததி ரு அட்்டவதையில் 

இைட்டிபபு வரிதெ்கத்ள உருவா்காேல் தடுக்கைாம். இது தைவு இைட்டிதததைத தவிரககினைது. 

உதாைைததிற்கு,

SELECT * DISTINCT  place FROM student; எனை ்கட்்டத்ள பினவரும் தைதவ சவளிக்காட்டும்:

SELECT * FROM Student;

Place

Chennai

Bangalore

Delhi

 வேற்்கண்்ட சவளியீட்டில், place  என ம் புைததில் இைட்டிபபு வரிதெ்கள் இல்ைாதததக ்காைைாம்.  
DISTINCT எனை ைபபுச் சொல்தை ்பயன்படுததும் வ்பாது  NULL ேதிபபு்கள் அதி்க எண்ணிகத்கயில் 

இருபபி ம், வை ரு NULL ேதிபபு ேட்டுவே திருபபி அ ப்பப்படும்.

12.7.5.2  ப்பு   ALL

 ALL  எனை ைபபுச் சொல் இைட்டிபபு வரிதெ்கத்ளயும் இருததி தவககிைது. அது இைட்டிபபு ்பதிவு்கத்ள 

்கருததில் ச்காள்்ளாது, அட்்டவதையின வசவாரு வரிதெதயயும் சவளிக்காட்டும்.

SELECT ALL Place FROM Student;

 வேற்்கண்்ட ்கட்்டத்ள அட்்டவதையில் உள்்ள வசவாரு வரிதெயிலும் உள்்ள place எனை புைததின 

அதனதது ேதிபபு்கத்ளயும் இைட்டிபபுப ்பதிவு்கத்ளயும் உள்்ள்டககி) சவளிக்காட்டும்.

Place

Chennai

Delhi

Bangalore

Delhi

Chennai

Chennai

Bangalore

Chennai

 SELECT ்கட்்டத்ளயிலுள்்ள WHERE clause, விரும்பிய ரதவ ச்பறுவதற்்கான விதிமுதை்கத்ள 

குறிபபிடுகிைது. WHERE clause யு்டனான  SELECT ்கட்்டத்ளயின ச்பாது வடிவம்:

SELECT <column-name>[,<column-name>,….] FROM <table-name>WHERE condition>;
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உதாைைததிற்கு, ோைவர்களின வெரகத்க எண்தையும், செனதனதய வெரநத ோைவர்களின 

ச்பயர்கத்ள ேட்டும் சவளிக்காட்்ட, SELECT ்கட்்டத்ள கீழக்கா ம் முதையில் ்பயன்படுததப்படுகிைது:

 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

 ப ட்டு இயககி்கள் =, <, <=, >, >=, <> வ்பானைதவ இைண்டு ேதிபபு்கத்ள ப ்ட SELECT 
்கட்்டத்ளயு்டன WHERE clause ்பயன்படுததைாம்.  WHERE clauseல் வத்டல் நி்பநததன்கத்ள  OR, AND  
ேற்றும் NOT வ்பானை தருக்க செயற்குறி்கள் னறிதைக்க ்பயன்படுகினைன. உதாைைததிற்கு,

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 ்கட்்டத்ளதய கீழக்கா ம் முதை்களிலும் ்பயன்படுததைாம்: 

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  NOT ப்பு   

 BETWEEN எனை ைபபுச் சொல் ேதிபபு்களின ்பைபத்ப வதையறுககினைது, இநத ்பைபபி ள் உள்்ள 

ேதிபபு்கள் ச்காண்்ட வரிதெ்கத்ள உள்்ள்டககும். ேதிபபு்களின ்பைப்பான அதி்க்பட்ெ ேதிபபு ேற்றும் 

குதைநத்பட்ெ ேதிபபிற்கு இத்டவய உள்்ள நி்பநததனதய உள்்ள்டககும்.

SELECT Admno, Name, Age, Gender  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 இயககியின எதிர இயககியா்க  NOT BETWEEN செயல்்படும், நி்பநததனதய நிதைவு 

செயயாத ்பதிவு்கத்ள இது சவளிக்காட்டும். 

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 ப்பு  

 IN ைபபுச் சொல் ்பதிவின ேதிபபு்க ்டன ச்பாருநதக டிய வத்கயில் ேதிபபு்களின ்பட்டியதைக 

குறிபபி்டப ்பயன்படுகிைது. வவறு சொற்்களில் றுவசதனில், இது னறுககு வேற்்பட்்ட ேதிபபு்க ்டன ரு 

ச டுவரிதெதய பபி்டப ்பயன்படுகிைது. இது OR நி்பநததனககு நி்கைானது.

உதாைைததிற்கு :

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 ைபபுச் சொல் ்பட்டியலு்டன ச்பாருநதாத ேதிபபு்கத்ளக ச்காண்்ட ்பதிவு்கத்ள ேட்டுவே 

சவளிக்காட்டும். உதாைைததிற்கு,

SELECT Admno, Name, Place FROM Student WHERE Place NOT IN (“Chennai”, “Delhi”); 

 எனை ்கட்்டத்ள  “Chennai” ேற்றும் “Delhi” கிய இ்டங்கத்ள தவிை ேற்ை ோைவர்களின 

்பட்டியதை சவளியிடும்.

Admno Name Age
102 Akshith Bangalore
106 Devika Bangalore

NULL ப்பு  :

 ரு அட்்டவதையில்  NULL ேதிபத்பயுத்டய புைததத WHERE  clauseல் IS NULL என்பததப 

்பயன்படுததி வத்டைாம். உதாைைததிற்கு, age எனை புைததில் ேதிபபு்கள் ச்காடுக்கப்ப்டாத அதனதது 

ோைவர்களின ்பட்டியதை சவளியி்ட, ்பயன்படுதத வவண்டிய ்கட்்டத்ள:

SELECT * FROM Student WHERE Age IS NULL;

Book 2.indb   227 29-03-2019   17:56:14

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



228 229 ப்பு  

 IS NOT  NULL என்பதத ்பயன்படுததி அட்்டவதையில் உள்்ள NULL அல்ைாத ேதிபபு்கத்ள 
்பட்டியலி்டைாம் .

ப்பு

12.7.5.5  ORDER BY clause

 SQL-ன ORDER BY clause ்பயன்படுததி  தைவு்கத்ள னறு அல்ைது அதற்கு வேற்்பட்்ட 

ச டுவரிதெ்களின அடிப்பத்டயில் ஏறுவரிதெயிவைா அல்ைது இைஙகு வரிதெயிவைா வரிதெப்படுததைாம்.

1. ச்கா்டாநிதையா்க, ORDER BY தைதவ ஏறுவரிதெயில் வரிதெப்படுததும்.

2. தைவிதன DESC எனை ைபபுச் சொல்தைப ்பயன்படுததி இைஙகு வரிதெயிலும்,

ASC  எனை ைபபுச் சொல்தைப ்பயன்படுததி ஏறுவரிதெயிலும் வரிதெப்படுததைாம்.

ORDER BY  இவவாறு ்பயன்படுததைாம் :

 SELECT <column-name>[,<column-name>,….] FROM <table-name>ORDER BY 
<column1>,<column2>,…ASC| DESC ;

உதாைைததிற்கு :

 ோைவர்களின ச்பயதை அ்கை வரிதெப்படுததிய ்பட்டியதை சவளியி்ட ்பயன்படும் ்கட்்டத்ளயதேபபு 

SELECT * FROM Student ORDER BY Name;

 வரிதெப்படுததப்பட்்ட ோைவர அட்்டவதை பினவருோறு:

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 ்பயன்படுததினால் அட்்டவதைககு எநத ்பாதிபத்பயும் ஏற்்படுததாது.

ப்பு

12.7.5.6 WHERE clause

 WHERE clause ்பதிவு்கத்ள வடி்கட்டுதலுககு ்பயன்படுகிைது. இது ச்காடுக்கப்பட்்ட நி்பநததனதய 

நிதைவு செயயும் ்பதிவு்கத்ள ேட்டும் பிரிதசதடுக்க உதவுகிைது. உதாைைததிற்கு, ோைவர அட்்டவதையில் 
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18 ேற்றும் அதற்கு வேற்்பட்்ட வயதுத்டய ோைவர்களின ்பட்டியதை, அ்கை வரிதெப்படுததி ஏறுவரிதெயில் 

சவளியிடும் ்கட்்டத்ள பினவருோறு:

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 ேற்றும் அதற்கு வேற்்பட்்ட வயதுத்டய ோைவர்களின ்பட்டியதை, அ்கை வரிதெப்படி இைஙகு 

வரிதெயில், சவளியிடும் ்கட்்டத்ள பினவருோறு :

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

்பற்்பை புைங்களின தும் வரிதெயாக்கம் செயயயைாம்.

ப்பு

12.7.5.7  GROUP BY clause 

 SELECT  ற்று்டன GROUP BY clause ்பயன்படுததி வரிதெ்கள் அல்ைது ச டுவரிதெ்களில் வை 

ோதிரியான ேதிபபு்களில் ச்காண்்ட  ோைவர்கத்ள ரு சதாகுதியா்க பிரிக்கைாம் அல்ைது ரு 

அட்்டவதைதய கு க்க்ளா்க பிரிக்கைாம். உதாைைததிற்கு ரு வகுபபிை உள்்ள ண் ோைவர்கள் 

அல்ைது ச்பண் ோைவி்களின எண்ணிகத்கதயத சதரிநதுக ச்காள்்ள, GROUP BY  ்பயன்படுததைாம்.

GROUP BY clause ன சதா்டரியல் 

SELECT <column-names> FROM <table-name> GROUP BY <column-name>HAVING 
[condition];

வேற்்கண்்ட ்கட்்டத்ளதய ோைவர அட்்டவதையில் ்பயன்படுதத :
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SELECT Gender FROM Student GROUP BY Gender;

 வேற் றிய ்கட்்டத்ளயின சவளியீடு பினவருோறு:

Gender

M

F

 இைண்டு முடிவு்கள் ேட்டுவே திரும்்ப ச்பைப்பட்டுள்்ளது என்பதத ்கருததில் ச்காள்்ளவும். இதன 

்காைைம் எனனசவனில், ாம் ண்  ேற்றும் ச்பண்  எனை இரு ்பாலினங்கத்ளவய ச்பற்றுள்வ்ளாம். GROUP 
BY clause அதனதது  ‘M’ ோைவர்கத்ளயும் சதாகுதது, ரு வரிதெதய ேட்டும் சவளியிட்டுள்்ளது. இது 

வ்பானவை ‘F’ ோைவர்க ககும் சவளியீடு அதேயும். 

 உதாைைததிற்கு, ோைவர அட்்டவதையில் ண், ச்பண் ோைவர்களின எண்ணிகத்கதய 

்கண்்டறிய கீழ்கா ம் ்கட்்டத்ள தைப்பட்டுள்்ளது :

SELECT Gender, count(*) FROM Student GROUP BY Gender;

Gender count(*)
M 5
F 3

NULL ேதிபபு்கத்ளயும் வெரததுகச்காள்்ள COUNT உ்டன * எனை குறியீடு 

்பயன்படுததப்பட்டுள்்ளது. 

ப்பு

 வேற்்கண்்ட  SELECT ற்ை ண் ேற்றும் ச்பண் ோைாக்கர்களின எண்ணிகத்கதய சவளியீடும்.

12.7.5.8  HAVING clause

 SELECT ்கட்்டத்ளயு்டன  HAVING ேற்றும் GROUP BY Clause-க்கத்ள ்பயன்படுததி கு க்க ககு 

நி்பநததனதய இருததைாம் ேற்றும் ்பயனர னறிதைநத செயற் று்கத்ளயும் ்பயன்படுததைாம். 

 உதாைைததிற்கு, Chennai  வெரநத ண் ேற்றும் ச்பண் ோைாக்கர்களின எண்ணிகத்கதய 

்கண்்டறிய 

SELECT Gender ,  count(*) FROM Student GROUP BY Gender HAVING Place = ‘Chennai’;

Gender count(*)
M 2

F 2

 வேற்்கண்்ட சவளியீடு ோைவர அட்்டவதையில் செனதனதய வெரநத ண் ேற்றும் ச்பண் 

ோைாக்கர்களின எண்ணிகத்கதய ்காண்பிககிைது.
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12.7.6  TCL commands

12.7.6.1  COMMIT command

 COMMIT ்கட்்டத்ள, தைவுதத்ளததிலுள்்ள எநத ரு ்டவடிகத்கயும் நிைநதைோ்க 

வெ க்கப்பயன்படுகிைது. INSERT, UPDATE, DELETE வ்பானை DML  ்கட்்டத்ள்கத்ளப ்பயன்படுததி 

செயயப்பட்்ட ோற்ைங்கள் நிைநதைேல்ை. SQL தூண்டுகுறியில் COMMIT ்கட்்டத்ளதய ச்காடுதத பிைகுதான, 

இது நிைநதைோ்க குறிக்கப்படுகிைது. COMMIT ்கட்்டத்ளதய ச்காடுதது விட்்டால், செயயப்பட்்ட ோற்ைங்கள் 

திரும்்பப ச்பை இயைாது. COMMIT ்கட்்டத்ள இவவாறு ்பயன்படுததப்படுகிைது.

 COMMIT;

12.7.6.2  ROLLBACK ண

 ROLLBACK ்கட்்டத்ள ்கத்ட  COMMIT ்கட்்டத்ளககு பிைகு ச்காடுதத அதனதது 

்கட்்டத்ள்கத்ளயும் திரும்்ப ச்பறும். இநத ்கட்்டத்ளயு்டன  SAVEPOINT ்கட்்டத்ளயும் ்பயன்படுததி ரு 

குறிபபிட்்ட savepoint இ்டததிற்கு ச்காண்டு செல்ை முடியும். 

ROLL BACK TO  savepoint name;

12.7.6.3  SAVEPOINT ண

 SAVEPOINT ்கட்்டத்ள ரு ்டவடிகத்கதய தற்்காலி்கோ்க வெ தது தவப்பதால், ாம் 

வததவப்படும் ெேயங்களில் திரும்்பவும் அநத நிதைககு செல்ைைாம். ம்முத்டய அட்்டவதையின ோறு்பட்்ட 

நிதை்கத்ள சவவவவறு ச்பயர்கத்ள ்பயன்படுததி எநத ெேயததிலும் வெ ததுக ச்காள்்ளைாம். வேலும்,  
ROLLBACK ்கட்்டத்ளதயப ்பயன்படுததி, ண்டும் அநத நிதைதய செனைத்டயைாம். 

SAVEPOINT savepoint_name;

 பினவரும் தைதவக ச்காண்்ட ோைவர அட்்டவதையில் COMMIT, SAVEPOINT ேற்றும் 

ROLLBACK ்கட்்டத்ள்கத்ள ்காண்பிககும் எடுததுக்காட்டு:

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(106, '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 உைவுநிதைத தைவுதத்ளங்கத்ள உருவாக்கவும், செயல்்படுததவும் உதவும் 
சோ யாகும்.

• MySQL என்பது ரு தைவுதத்ள வேைாண்தே அதேப்பாகும்.

• SQLன ்பல்வவறு று்க்ளானதவ தைவு வதையதை சோ  (DDL), தைவு த்கயா தல் சோ  
(DML), தைவு வினவல் சோ  (DQL), ்பரிவரதததனக ்கட்டுப்பாட்டு சோ  (TCL), தைவு 
்கட்டுப்பாட்டு சோ  (DCL).

• DDL அட்்டவதை்கத்ள உருவாககுதல் ேற்றும் அ ததலுக்கான ற்று்கத்ள வ ஙகுகிைது.  

• DML ரு அட்்டவதையில் தைதவ வெரததல், புதுபபிததல் ேற்றும் நீககுதலுக்கான ற்று்கத்ள 
வ ஙகுகிைது.

• DCL தைவு அ குதலுக்கான அஙகீ்காை ்கட்்டத்ள்கத்ள வ ஙகுகிைது.

 தைவுதத்ளததிலுள்்ள ்பரிவரதததன்கத்ள வேைாண்தே செயய TCL ்கட்்டத்ள்கள் 
்பயன்படுகினைன.

• DQL ்கட்்டத்ள்கள் தைவுதத்ளததில் வினவல்்கள் உருவாக்க உதவுகினைன.
• CREATE TABLE ்கட்்டத்ள ரு புதிய அட்்டவதைதய உருவாககுகிைது.
• SELECT ்கட்்டத்ள வினவல்்கத்ள உருவாக்க உதவுகிைது. வேலும், அததன    

்பயன்படுததி ்பல்வவறு வத்க்களில் ்கட்டுப்படுதத முடியும்..
• INSERT ்கட்்டத்ள அட்்டவதையில் வரிதெ்கத்ள வெரக்க அ ேதிககிைது.
• DELETE ்கட்்டத்ள அட்்டவதையில் வரிதெ்கத்ள நீக்க அ ேதிககிைது.

• UPDATE ்கட்்டத்ள ஏற்்கனவவ உள்்ள வரிதெ்களின ேதிபபு்க ககு ோற்ைங்கள் செயய 
அ ேதிககினைது.

• ALERT TABLE ்கட்்டத்ள அட்்டவதையின வடிவதேபத்ப ோற்றியதேக்க அ ேதிககிைது.

• TRUNCATE ்கட்்டத்ள அதனதது ்பதிவு்கள் ேற்றும் அட்்டவதைதய நீககி, துககீடு செயத 
இ்டததத விடுவிக்கப ்பயன்படுகிைது.

• DROP TABLE ்கட்்டத்ள தைவுதத்ளததிலிருநது ரு அட்்டவதைதய நீககுகிைது.

• COMMIT ்கட்்டத்ள எநதசவாரு ்பரிவரதததனதயயும் தைவுதத்ளததில் நிைநதைோ்க வெ தது 
தவககிைது.

• SAVEPOINT  ்கட்்டத்ள வததவயானப வ்பாது, அநத குறிபபிட்்ட இ்டததிற்கு ரு குறிபபிட்்ட 
இ்டததில் ்பரிவரதததனதய தற்்காலி்கோ்க வெ ககிைது.

• ROLLBACK தைவுதத்ளததத அதன ்கத்ட  COMMIT ்கட்்டத்ளககுபிைகு ச்காடுதத 
அதனதது ்கட்்டத்ள்கத்ளயும் திரும்்ப ச்பறும்.

ண  

ண ப் 

1. ்பணியா்ளர எண், ்பணியா்ளர ச்பயர, ்பதவி, ்பணியில் வெரநத வததி, அடிப்பத்ட தியம் கிய 

புைங்கத்ளக ச்காண்்ட ரு ்பணியா்ளர அட்்டவதைதய உருவாககு்க.

2. வேற் றிய அட்்டவதையில் ்பணியா்ளர எண்தை முதனதே திைவுவ்கால் (primary key) ஏற்்படுததிக 

ச்காள்்ளவும். வேலும், ஏவத ம் ரு புைம்  NOT NULL-ைா்க குறிபபிடு்க.

3. வேைா்ளர்க்ளா்க இருககும் அதனதது ்பணியா்ளர்களின ்பட்டியதை தயாரிக்கவும்.
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ண ப் 

1. ோைவர அட்்டவதைககு  name, age, place ேற்றும் admno எனை புை வரிதெப்படி வினவதை 

உருவாககு.

2. ோைவர அட்்டவதையில் 18 வயதுககு வேற்்பட்்ட ோைவர ்பற்றிய விவைங்கத்ள சவளியி்ட ரு 

வினவதை  உருவாக்கவும். City  எனை புைததிற்கு unique ்கட்டுப்பாட்த்ட வதையறுததுக ச்காள்்ளவும்.

ப்

 ண ண    (1 ப் )

1. எநத ்கட்்டத்ள்கள் அட்்டவதை வடிவதேபத்ப உருவாககுதல், உைவுநிதைதய நீககுதல் ேற்றும் 
உைவுநிதை  திட்்ட வடிவதேபத்ப  ோற்றுதல் வ்பானை செயற்்பாடு்க க்கான வதையதை்கத்ள 
வ ஙகுகிைது?

அ) DDL ) DML

இ) DCL ) DQL

2. எநத ்கட்்டத்ள அட்்டவதையின வடிவதேபத்ப ோற்றி அதேக்க அ ேதிககிைது?

அ) SELECT ) ORDER BY

இ) MODIFY ) ALTER 

3. அட்்டவதைதய நீக்க ்பயன்படுதத வவண்டிய ்கட்்டத்ள

அ) DROP ) DELETE

இ) DELETES ALL ) ALTER TABLE

4. வினவல்்கத்ள உருவாக்க ்பயன்படுவது

அ) SELECT ) ORDER BY

இ) MODIFY ) ALTER 

5. ரு தைவுதத்ளததில் உள்்ள தைதவ வரிதெயாக்கம் செயய ்பயன்படும் clause

அ) SORT BY ) ORDER BY

இ) GROUP BY ) SELECT

ண   ண  (2 ப் )

1. 18 வயதிற்கும் குதைவா்க உள்்ள அதனதது ோைவர்களின தைவிதன வரிதெப்படி சதரிவு செயயும் ரு 
வினவதை எ து்க.

2. Unique ேற்றும் Primary Key ்கட்டு்பாடு்கத்ள வவறு்படுதது்க

3. அட்்டவதை ்கட்டுப்பாட்டிற்கும், ச டுவரிதெ ்கட்டுப்பாட்டிற்கும் உள்்ள வவறு்பாடு்கத்ள எ து்க
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4. எநத  SQL று, அட்்டவதைதய உருவாக்கவும், அவற்றில் ேதிபபு்கத்ள வெரக்கவும் அ ேதிககும்  

5. SQL ேற்றும் MySQLககு உள்்ள வவறு்பாடு்கள் யாதவ

இ

ண   ண  (3 ப் )

1. ்கட்டுப்பாடு எனைால் எனன? Primary Key ்கட்டுப்பாடு ்பற்றி றுகுறிபபு வதை்க.

2. ரு புதிய புைததத வெரப்பதன மூைம் ோைவர அட்்டவதை ்கட்்டதேபத்ப ோற்றி அதேக்க ரு  SQL 
ற்தை எ து்க.  

3. ஏவத ம் மூனறு DDL ்கட்்டத்ள்கத்ள எ து்க.

4. Savepoint ்கட்்டத்ளயின ்பயன்பாட்த்ட ரு எடுததுக்காட்டு்டன எ து்க.

5. DISTINCT ைபபுச் சொல்தை ்பயன்படுததி ரு  SQL ற்றிதன எ து்க.

ண   ண  (5 ப் )

1. ்பல்வவறு வத்கயான ்கட்டுப்பாடு்கத்ளயும், அதன செயல்்பாடு்கத்ளயும் எ து்க.

2. கீழ்கா ம் ்பணியா்ளர அட்்டவதைதய ்கருததில் ச்காண்டு, (i) முதல் (v) வதையிைான வினாக்க ககு 
SQL ்கட்்டத்ள்கத்ள எ து்க.

EMP CODE NAME DESIG PAY ALLO WANCE

S1001 Hariharan Supervisor 29000 12000
P1002 Shaji Operator 10000 5500
P1003 Prasad Operator 12000 6500
C1004 Manjima Clerk 8000 4500
M1005 Ratheesh Mechanic 20000 7000

(i) அதனதது ்பணியா்ளர்களின விவைங்கத்ள அவர்கள் ச்பறும் ெம்்ப்ளங்களின இைஙகு வரிதெயில் 
்காண்பிக்க.

(ii) 5000 முதல் 7000 வதை ALLOWANCE ச்பறும் அதனதது ்பணியா்ளர்களின விவைங்கத்ள 
்காண்பிக்க.

(iii) mechanic வத்கதய ொரநத ்பணியா்ளர்கத்ள நீக்க.

(iv) ரு புதிய வரிதெதய உருவாக்க.
(v) operators வத்கதய ொரநத அதனதது ்பணியா்ளர்களின விவைங்கத்ள ்காண்பிக்க.

3. SQLன று்கள்?  வசவானறிற்கும் ்கட்்டத்ள்கத்ள எ து்க.

4. ோைவர அட்்டவதையில் பினவரும் SQL ற்று்கத்ள ்கட்்டதேக்கவும். 

(i) SELECT ற்று GROUP BY clause ்பயன்படுததி

(ii) SELECT ற்று ORDER BY clause ்பயன்படுததி

5. ்பணியா்ளர்க க்கான ஏவத ம் நது புைங்கத்ளக ச்காண்்ட ரு அட்்டவதைதய உருவாக்க ரு  
SQL ற்றிதன எ தி, அநத ்பணியா்ளர அட்்டவதைககு ரு அட்்டவதை ்கட்டுப்பாட்த்ட 
உருவாக்கவும். 
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இப்பா்டததத ்கற்ைறிநத பின ோைவர்கள் சதரிநது ச்காள்வது.

• CSV எனைால் எனன  அதத ்பற்றி புரிநது ச்காள் தல்

• த்பததான நிைலில்  CSV வ்காபபு்கத்ள இைக்கம் (integer) ்பற்றி அறிதல்.

• த்பததான நிைல்்கத்ள பித ததிருததி இயககுதல்.

13.1

 த்பததான சோ யானது ்க அதி்க நூை்கத செயற் று்கள் ச்காண்டுள்்ளது. அவற்றுள் னைான 

CSV செயற் ைானது த்பததான நிைைர CSV வ்காபபு்கத்ள ்பற்றி மு தேயா்க அறிநது ச்காள்்ள 

உதவுகினைது. CSV (Comma Separated values) வ்காபபில் வசவாரு வரியும் ்காற்புள்ளி அல்ைது வவறு 

பிரிப்பான்கத்ள ்பயன்படுததி பிரிக்கப்பட்்ட ்பல்வவறு புைங்கத்ளக ச்காண்டு ்பயனைால் புரிநது ச்காள்்ள  

டிய உதைக வ்காப்பாகும். வசவாரு வரிதய ரு வரிதெயா்கவும் வசவாரு புைதததயும் ச டுவரிதெயா்கவும் 

்கருதிக ச்காள்்ளைாம். CSV செயற் று்கத்ள ்பயன்படுததி ச்பரும்்பாைான CSV வ்காபபு்கத்ள எ தவும், 

்படிக்கவும் முடியும்.

CSV  XLS ப்பு ண  13.2

 Comma-Separated Values (CSV) ேற்றும்  eXceL Sheets(XLS) வ்காபபு்க ககித்டவயயான 

வவறு்பாடு்கள்.

CSV
வ்காபபின அதனதது அட்்டவதைததாளிலுள்்ள  
ச்பாரு்ள்டக்கம்  ேற்றும் வடி ட்்டல்்கத்ள 
உள்்ள்டககிய த்கவல்்கத்ள இரு நிதை வடிவில் 
ச்காண்்ட வ்காப்பாகும். 

CSV வடிவததில் ்காற்புள்ளி்க்ளால் பிரிக்கப்பட்்ட 
சதா்டரச் யான ேதிபபு்கத்ளக ச்காண்்ட எளிய 
உதை வடிவ வ்காப்பாகும்.

XLS வ்காபபு்கள் அவற்தை ்படிப்பதற்்கா்க அவற்தை 
உருவாக்கப்பட்்ட ்பயன்பாடு்கத்ள ச்காண்டு ேட்டுவே 
்படிக்க முடியும். அது வ்பானவை எ துதலும் கும்.

CSV வ்காபபு்கத்ள Windows இயக்க அதேபபில் 
உள்்ள notepad, MS Excel, OpenOffice வ்பானை 
உதைப ்பதிப்பான்கத்ளக ச்காண்டு திைக்கைாம்.

Excel அட்்டவதைச்செயலி அதற்ச்கன 
உருவாக்கப்பட்டுள்்ள தனியுரிே வடிவதேபபு 
வத்கயில் வ்காபபிதன வெ ககும். (அதாவது xls 
அல்ைது xlsx).

அட்்டவதை வடிவ த்கவல்்கத்ள .csv எனை 
நீட்்டபபு்டன பிரிக்கப்பட்்ட உதைக வ்காபபு்க்ளா்க 
வெ ககும் வடிவம் CSV கும்.

IV  13

ண   CSV ப்பு
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Excel னது தைதவ ச்பறும் இைக்கம் செயயும் 
(import) வ்பாது அதி்க நிதனவ்க இ்டததத 
எடுததுக ச்காள் ம்.

CSV வ்காபபு்கத்ள இைக்கம் செயயும் வ்பாது 
வவ்கோ்க செயல்்படும். குதைவான நிதனவ்க 
இ்டததத எடுததுக ச்காள் ம்.  

 
Excel வடிவததில் வெ க்கப்பட்்ட வ்காபபு்கத்ள உதைப்பதிப்பாதன ச்காண்டு திைக்கவவா அல்ைது 

்பதிப்பாயவு செயயவவா முடியாது.

CSV ப்பு  13.3

 தைவுதத்ளம் அல்ைது அட்்டவதைச் செயலியில் உள்்ள  அட்்டவதை வத்க தைவு்கத்ள வெ க்க ரு  

எளிய வ்காபபு வடிவோ்க CSV ்பயன்படுகிைது. எளிய உதைவடிவ வ்காப்பா்க இருப்பதனால் ாம் ்பயன்படுததும் 

சேனச்பாருத்ள ச்பாருட்்படுததாேல் அட்்டவதைச் செயலி அல்ைது தைவுதத்ளததில் இைக்கம் செயய இது 

எளியதாகும்.

 CSV வ்காபபு்கத்ள திைப்பதற்கும் அவற்தை எளிதா்க ்படிப்பதற்கும் அட்்டவதைச் செயலியான 

தேகவைா ொ ட் எகச ல் அல்ைது ஏவத ம் ரு உதை ்பதிப்பான அல்ைது ரு ஏவத ம் ரு தைவுதத்ளததத 

்பயன்படுததைாம்.

 CSV வ்காபபு வி்ளக்கப்ப்டங்கள் அல்ைது வதை்ப்டங்கத்ள வதககி தவக்காது. 

வடி ட்்டதைக ச்காண்டிைாத உதை்கள், வாய்பாடு்கள் ேற்றும் வேகவைாக்கள் வ்பானைவற்தைக 

ச்காண்டிைாத தைவு்கத்ள ேட்டும் வெ ககும். ஙகிைததில் MODULES, FUNCTIONS, 
PROCEDURES எனை வாரததத்கள்(Functions) செயற் று்கத்ளக குறிககும் ச்பாதுவான 

சொற்்க்ளாகும். 

ப்பு

  CSV வ்காப்பானது FLAT FILE எனவும் 

அத க்கப்படும். தைவு்கத்ள அட்்டவதையா்க வெ ககும் 

நிைல்்க்ளான தேகவைா ொ ட் எகச ல் அல்ைது ்பன ஸ் ்கால்க வ்பானைவற்றில் CSV 
வடிவ வ்காபபு்கத்ள இைக்கம் (import)  ேற்றும் ஏற்ைம் (export) செயது ச்காள்்ள முடியும். 

Notepad ண  ப் ண   CSV ப்பு ண  
 (    ண  ப் ) 

13.4

 CSV வ்காப்பானது ர உதைக வ்காப்பாகும். எனவவ ஏவத ம் ரு உதை்பதிப்பாதன ்பயன்படுததி 
CSV வ்காபபு்கத்ள உருவாக்கவவா அல்ைது ்பதிப்பாயவு செயயவவா முடியும். னால் CSV வ்காப்பானது 

அட்்டவதைச் செயலி அல்ைது தைவுதத்ளததத ஏற்ைம் செயவதன மூைதே உருவாக்கப்படும்.

13.4.1  ை CSV ப் ண  

 Notepad உதைப்பதிப்பதன ச்காண்டு CSV வ்காபபிதன உருவாக்க முதலில் புதிய வைததத 

பினவரும் வ முதைதய ்பயன்படுததி திைக்கைாம்.
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File  New or ctrl +N.

 அடுதது, வ்காபபில் உள்ளி்டப்ப்ட வவண்டிய தைவின வசவாரு வரி அல்ைது வரிதெயிலுருள்்ள 

ேதிபபு்கத்ள ்காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்டு உள் டு செயயவும். எடுததுக்காட்்டா்க,  கீழக்கண்்ட விவைங்கத்ள 

்கருதி ச்காள்்க.

Topic1, Topic2, Topic3
one, two, three
Example1, Example2, Example3

 வேற்்கண்்ட வ்காபபிதன .csv எனை நீட்டிபபு்டன வெ க்கவும். வெ க்கப்பட்்ட வ்காபபிதன தேகவைா 

ொபட் எகச ல்  அல்ைது ஏவத ம் ரு அட்்டவதைச் செயலி சேனச்பாருத்ள ்பயன்படுததி வ்காபபிதன 

திைக்கவும். தேகவைா ொபட் எகச தை ்பயன்படுததி வேற்்கண்்ட வ்காபபிதன திைக்கவும். உள்ளி்டப்பட்்ட 

தைவானது பினவருோறு அட்்டவதை வடிவில் உருவாக்கப்பட்டிருககும்.

Topic1

one

Example1 Example2 Example3

two three

Topic3Topic2

்ப்டம். 13.4.1 MS-எகச ல் (MS EXCEL) ்பயன்பாட்த்ட ்பயன்படுததி திைக்கப்பட்்ட CSV வ்காபபு

 CSV வ்காபபில் உள்்ள புைததின தைவு்கள் ்காற்புள்ளிதய தன ்டன ச்காண்டிருநதால், 

்காற்புள்ளியு்டன தைவிதன சவளிப்படுதத அததத்கய ்பை தைவு்கத்ள இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறியு்டன (“) 
ச்காடுக்கவும்.  தைவின ரு ்பகுதியா்க ்காற்புள்ளிதய ச்காள்்ளவும் புைங்கத்ள பிரிக்க ்பயன்படும் பிரிப்பானான 

்காற்புள்ளியில் இருநது இதத பிரிதது ்காட்டும்.

13.4.2  பு   ண   CSV ப் ண  

 எடுததுக்காட்்டா்க, மு்கவரி புைம் ்காற்புள்ளிதய ச்காண்டுள்்ளதா்க ்கருததுக ச்காள்வவாம். கீவ  

ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள எடுததுக்காட்டு ம் தைவா்க இருபபின 

RollNo Name Address

12101 Nivetha Mylapore, Chennai

12102 Lavanya Adyar, Chennai
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12103 Ram Gopalapuram, Chennai

 மு்கவரி புைததில் உள்்ள தைவு்டன ்காற்புள்ளிதயயும் வெரதது சவளிப்படுதத அததைவிதன இைட்த்ட 

வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் ச்காடுக்கவும். எடுததுக்காட்்டா்க,

RollNo, Name, Address
12101, Nivetha, “Mylapore, Chennai”
12102, Lavanya, “Adyar, Chennai”
12103, Ram, “Gopalapuram, Chennai”

 இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் ச்காடுக்கப்பட்்ட தைவு்கள் ேட்டும் ்காற்புள்ளியு்டன 

சவளிப்படுததப்பட்டிருப்பதத ்காைைாம். MS-எகச ல்  ்பயன்பாட்த்ட ்பயன்படுததி வேற்்கண்்ட வ்காபபிதன 

திைககும் வ்பாது அது பினவருோறு வதாற்ைேளிககும்.

Roll No

12101

12102

12102

Nivetha

Lavanya

Ram

Mylapore, Chennai

Adyar, Chennai

Gopalapuram, Chennai

Name Address

்ப்டம் 13.4.2 (a) எகச ல்  CSV புைததின தைவானது ்காற்புள்ளியு்டன சவளிப்படுததுதல்.

 புைததைவு்கத்ள புதிய வரியில் இருபபின அவற்தை  சவளிப்படுதத வேற்்கண்்ட முதைவய 

்பயன்படுததைாம். ஏவத ம் புைததில் உள்்ள தைவிதன புதிய வரியில் சவளிப்படுதத வவண்டுசேனில் புைததின 

தைவிதன இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் ச்காடுக்க வவண்டும். 

RollNo Name Address
12101 Nivetha Mylapore, Chennai
12102 Lavanya Adyar, Chennai
12103 Ram Gopalapuram, Chennai
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CSV வ்காபபில் இது பினவருோறு எ தப்ப்டாேல் வவண்டும்.

RollNo, Name, Address
12101, Nivetha, “Mylapore, Chennai”
12102, Lavanya, “Adyar, Chennai”
12103, Ram, “Gopalapuram, Chennai”

சவளியீ்டானது பினவருோறு வதாற்ைேளிககும்

Roll No

12101

12102

12102

Nivetha

Lavanya

Ram

Mylapore, 
Chennai

Adyar, 
Chennai
Gopalapuram, 
Chennai

Name Address

்ப்டம் 13.4.2 (b) எகச ல்  CSV புைததைவானது புதிய வரியில் வதாற்ைேளிததல்

13.4.3  இ ண     ண   CSV ப் ண  
.

 புைததில் உள்்ள தைவானது இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்கத்ள ரு ்பகுதியா்க தன ்டன 

ச்காண்டிருநதால், இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறியானது இைட்டிப்பாக்கப்ப்டல் வவண்டும். இதன மூைம் அதவ்கள் 

ெரியா்க வி்ளக்கப்ப்டைாம்.

எடுததுக்காட்்டா்க, கீவ யுள்்ள தைதவ ச்காடுக்க வவண்டுசேனில்,

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
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இது csv வ்காபபில் பினவருோறு உருவாக்கப்ப்ட வவண்டும்.

RollNo, Name, FavoriteSports, Address
12101, Nivetha,””” Cricket ””,”” Football ”””, Mylapore chennai 12102, Lavanya,””” Basketball ””,”” 

Cricket ”””, Adyar hennai 12103, Ram,””” Soccer””,”” Hockey”””, Gopalapuram chennai

Roll No
12101

12102
12103

Name Favorite Sports Address
Nivetha "Cricket", "Football"

"Basketball", "Cricket" Adyar, Chennai
Gopalapuram, Chennai"Soccer", "Hockey"

Mylapore, Chennai
Lavanya

Ram

்ப்டம் 13.4.2 (a) CSV புைததைவு்கள் இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்க ்டன  Excel-ல் வதாற்ைேளிததல்

13.4.4  CSV ப்  ண      ண

1. வசவாரு வரிதெயும் (தைவின வரிதெ) புதிய வரியில் இருதத அநத வரிதய த வு ச்பாததாதன 

அ தத வவண்டும். எடுததுக்காட்டு :

 xxx,yyy

   எனை குறியீ்டானது த வு விதெதய குறிககும்.

2. வ்காபபினில் உள்்ள ்கத்ட  ்பதிவானது வரிமுறிவு வரி செலுததி பிரிப்பாதனக ச்காண்டிருக்கைாம் 

அல்ைது இல்ைாேலும் இருக்கைாம்.எடுததுக்காட்்டா்க:

 

ppp, qqq 

yyy, xxx
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3. ொதாைை ்பதிவு வரிதெ்களின  வடிவங்கத்ள வ்பானறு வ்காபபின முதல் வரிதெயில் வதானைக டிய 

விருப்பதததைபபு வரிதெ இருக்கைாம். வ்காபபின ததைப்பானது புைங்களின  சதா்டரபுத்டய ச்பயரிதன 

ச்காண்டிருக்க  வவண்டும். வேலும் ்பதிவு்களிலுள்்ள புைங்களின எண்ணிகத்கயில் தமுள்்ள வ்காபபில் 

இருததல் வவண்டும். 

 எடுததுக்காட்டு

 

aaa,bbb,ccc 

zzz,yyy,xxx CRLF( Carriage Return and Line Feed)

4. ததைபபு  ேற்றும் வசவாரு ்பதிவிலும் னறு அல்ைது அதற்கு வேற்்பட்்ட புைங்கள் ்காற்புள்ளியால் 

பிரிக்கப்பட்டிருக்கைாம். இத்டசவளியானது புைததின ரு ்பகுதியான ்கருதப்படும் வேலும் 

நிைா்கரிக்கப்ப்ட ோட்்டாது. ்பதிவின ்கத்ட  ்காற்புைததத சதா்டரநது ்காற்புள்ளி இ்டம் ச்பைல் ்டாது. 
எடுததுக்காட்டு: Red , Blue

5. வசவாரு புைமும் இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் ச்காடுக்கப்ப்டைாம் அல்ைது ச்காடுக்கப்ப்டாேல் 

இருக்கைாம். புைோனது இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் தைப்ப்டவில்தைசயனில்,  புைங்களில்  

இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறியானது வதானைாது:  எடுததுக்காட்டு:

 

"Red","Blue","Green"  # இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்க ்டன உள்்ள புைததின தைவு

Black,White,Yellow  # இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்கள் இல்ைாத புைததின தைவு

6. புைங்களில் வரிதிருபபி (CRLF), இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி ேற்றும் ்காற்புள்ளி வ்பானைதவ்கத்ள 

ச்காண்டிருநதால் அதவ்கள் இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் ச்காடுக்கப்ப்ட  வவண்டும். 
எடுததுக்காட்டு:

 

Red, “,”, Blue CRLF # ்காற்புள்ளிவய ரு புைததின ேதிப்பா்க இருப்பதால் அதத இைட்த்ட 

வேற்வ்காள் குறிககுள் ச்காடுக்கப்ப்ட வவண்டும்.

Red, Blue , Green

7. புைோனது இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறிக்க ககுள் ச்காடுக்கப்பட்டிருக்க வவண்டுசேனில், இைட்த்ட 

வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் உள்்ள புைோனது ேற்சைாரு இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் 

அதேக்கப்ப்ட வவண்டும்.

 

Red,  “ “Blue” ”, Green      # இைட்த்ட வேற்வ்காள்குறி ரு புைததின ேதிப்பா்க இருப்பதால் அதத 

ேற்சைாரு இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறிககுள் அதேக்கப்ப்ட வவண்டும். , ,  
White 

 வேவை ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள எடுததுக்காட்டில் உள்்ள இறுதி வரிதெயில் இைண்டு 
்காற்புள்ளி்க ்டன சதா்டஙகியுள்்ளது, ஏசனனைால் ேது அட்்டவதையில் உள்்ள ்பதிவின முதல் 
இைண்டு சவற்று ்பதிவு்க்ளா்க இருககினைது. இநத ்காற்புள்ளி்கத்ள அ க்க வவண்்டாம். இநத இைண்டு 
்காற்பு்கள்ளி்க ம் ரு வரியிலிருநது ேற்சைாரு வரிதய உைரதத புைங்க்ளா்க ்பயன்படுகினைது. 
இவற்தை தவிரக்க ்டாது.

ப்பு
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ண   CSV ப் ண   13.5

 ண  ப்     ்பயன்பாட்த்ட ்பயன்படுததி CSV வ்காபபு்கத்ள உருவாக்க,    
்பயன்பாட்த்ட திைநது வடிவததத  CSV வடிவததில் வெ க்க விரும்பும் வ்காபபிதன திைக்கவும். 

எடுததுக்காட்்டா்க, எகச ல் அட்்டவதைததாள்  ோதிரி தைவு்கத்ளக ச்காண்டுள்்ளது.

Item Name
Keyboard 480 12 1152

10400
2000

13552Total Prof

10
50

5200
200

Cost - Rs Quantity Profit

்ப்டம் 13.5 ோதிரி தைவு்கத்ளக ச்காண்டுள்்ள அட்்டவதைததாள்

அட்்டவதைத தாளில்  தைவு்கத்ள உள்ளிட்்ட பிைகு  File  Save As எனை விருப்பததிதன வதரவு செயயவும்.  
“Save as type option” என்பதில் CSV ்காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்டு வதரவு செயயவும். வ்காபபின ச்பயரு்டன 
CSV நீட்டிபபிதன வதரவு செயயவும்.

்ப்டம்  13.6 Save As உதையா்டல் ச்பட்டி
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 வ்காபபிதன வெ தத பிைகு அகவ்காபபிதன உதைப்பதிப்பாதன ்பயன்படுததி எளிதா்க திைக்கைாம் 

வேலும் ்பதிப்பாயவு செயயவும் முடியும். இதன உள்்ள்டக்கோனது பினவரு்பவனவற்தை ததிருககும்.

 

Item Name, Cost-Rs, Quantity, Profit
Keyboard, 480, 12, 1152
Monitor, 5200, 10, 10400
Mouse, 200, 50, 2000
,,Total Profit =,13552

13.5.1  ண  ப்    ப்  CSV ப்  ப்

 ண  ப்    ்பயன்பா்டானது ்கணினியில் நிறுவப்பட்டிருநதால் CSV  வ்காபபின து 

இருமுதை கிளிக செயதவு்டன தாோ்கவவ எகச ல்  ்பயன்பாட்த்ட ்பயன்படுததி CSV வ்காப்பானது திைககும்.

 CSV  வ்காபபிதன திைககும் வ்பாது வேல் ட்பு ச்பட்டியில் Open with வதானறினால் அதில்  

ண  ப்    என்பதத வதரவு செயயவும்.

 இம்முதைககு ோற்ைா்க MICROSOFT EXCEL  ்பயன்பாட்த்ட திைநது ்பட்டிப்பட்த்டயில் இருநது  
File  Open என்பதத வதரவு செயது, அதில்  CSV  வ்காபபிதன  வதரவு செயயவும். வ்காபபின ச்பயைானது 

வதானைவில்தை எனில் வ்காபபின நீட்டிபபிதன  ோற்ைம் செயது  (*.prn, *.txt, *.csv) திைக்கைாம்.

 
 தேகவைா ொபட் எகச ல்  ேற்றும் ஸ்்டார ஸ் ்கால்க எனை  இைண்டு 
்பயன்பாடு்க வே ்கணினியில் நிறுவப்பட்டிருநதால் CSV வ்காப்பானது தானதேவா்க எகச ல்  
்பயன்பாட்டின மூைம் திைக்கப்படும்.

ண     CSV  ப்     13.6

 CSV  வ்காபபு்களில்  ்பல்வவறு செயல்்பாடு்கத்ள செயய த்பததான ரு    எனை  செயற் ற்தை 

வ ஙகியுள்்ளது. CSV வ்காபபிலிருநது அல்ைது CSV வ்காபபில் தைவிதன ்படிததல், எ துதல் ேற்றும் ்பை 

செயல்்பாடு்கத்ள செயவதற்கு CSV-ன நூை்கோனது  ச்பாருட்்கள் ேற்றும் பிை குறிமுதை்கத்ள 

ச்காண்டுள்்ளது.

 
 CSV வ்காபபு்க்ளானது நி்கழ வ ை ்பயன்பாடு்களில் ்பைவைா்க ்பயன்படுததப்படுகினைன. 

ஏசனனில் அதவ செயல்்படுததுவதற்கு எளிதேயானதவ.

13.6.1   ண   CSV  ப் ண  

CSV வ்காபபிதன ்படிக்க இைண்டு வ  முதை்கள் உள்்ளன.

 1. CSV   சதாகுதி ்படிததல் செயற் தை ்பயன்படுததுதல்.

 2. DictReader இனககு தவ ்பயன்படுததுதல்.
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CSV வ்காபபிதன ்படிக்க இைண்டு வ ்கள்

reader () செயற் று Dict Reader இனககு

்ப்டம் 13.7  CSV வ்காபபிதன ்படிககும் வ முதை்கள்

 வ்காபபினில் உள்்ள த்கவல்்கத்ள ்படிப்பதற்வ்கா அல்ைது வ்காபபினில் த்கவல்்கத்ள எ துவதற்வ்கா 

முதலில் வ்காபபிதன திைக்க வவண்டும். ்படிததல் செயல் ்பா்டானது முடிநத பிைகு வ்காப்பானது மூ்டப்ப்ட 

வவண்டும். இதன மூைம் வ்காபபிற்கு நிதனவ்கததில்  துக்கப்பட்டுள்்ள இ்டம்  விடுவிக்கப்படும். எனவவ 

த்பததானில் வ்காபபு செயல்்பா்டானது பினவரும் ்படிநிதை்களில் செயல்்படுததப்படுகிைது.

வ்காபத்ப திைக்கவும்்படிநிதை 1

்படிநிதை 2

்படிநிதை 3

்படிக்க அல்ைது எ தும் செயல்்பாட்த்ட செயயவும் 

வ்காபத்ப மூடிவும்

வ்காபபிதன திைககும் open ்கட்்டத்ளயில் வ்காபபின ச்பயர அல்ைது வ்காபபின 
மு தேயான  ்பாததயானது இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் அல்ைது ற்தை 
வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் ச்காடுக்கப்ப்டல் வவண்டும். 

ப்பு

 open() எனை உள்ளிதைநத செயற் று த்பததானில் ரு வ்காபத்ப திைககும் இநத செயற் று 

வ்காபபு ச்பாருள் அல்ைது திரும்பி ச்காடுககும், இதத ்பயன்படுததி வ்காபபின தைவு்கத்ள ்படிக்கவவா அல்ைது 

ோற்ைவவா முடியும்.

எடுததுக்காட்்டா்க,

>>> f = open("sample.txt") # தற்வ்பாது வ்காபபுதையில் வ்காபத்ப திைக்க ேற்றும் இதில் f என்பது 
வ்காபபு ச்பாருத்ள குறிககும்.

>>> f = open('c:\\pyprg\\ch13sample5.csv') # வ்காபபின மு தேயான ்பாதததயக குறிககும்.

 வ்காபத்ப திைப்பதற்்கான முதைதேதய ்பயனர குறிபபி்டாைாம். ்பயனர வ்காபபிதன ்படிப்பதற்கு 'r', 
எ துவதற்கு 'w' அல்ைது வ்காபபின இறுதியில் வெரக்க 'a' எனை வ்காபபு முதைதேதய குறிபபி்டைாம். 'உதை 

அல்ைது இரு்பரிோை' (text or binary) எனை ஏவத ம் ரு முதைதேயில் வ்காபபிதன திைக்க முதைதேதய 

குறிபபி்டைாம்.

 உதை முதைதே தானதேவான வ்காபபு பிடிககு முதைதேயாகும். இதில், தைதவ வ்காபபிலிருநது 

்படிககும் வ்பாது தைவு ெைங்க்ளா்க ்படிக்கப்படும். உதை அல்ைது வ்காபபு்க்ளான ்ப்டங்கள் அல்ைது .exe 
வ்காபபு்கத்ள ்படிககும் வ்பாது அவற்தை இருேநிதை முதைதேயில் த்கயா தல் செயய வவண்டும். 
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ண  

'r' ்படிப்பதற்்க ேட்டுவே ரு வ்காபபிதன திைக்கவும் (தானதேவு நிதை)

'w' வ்காபபில் தைவு்கத்ள எ துவதற்கு திைக்கவும். குறிபபி்டப்பட்்ட வ்காபபு இல்தைசயனில் புதிய 
வ்காபபிதன உருவாககும். வ்காபபில் தைவு்கள் இருபபின அதவ அ க்கப்படும். 

'x' தனிததுவோன ்பத்டபபிற்்கா்க வ்காபபிதன திைக்கவும்.  வ்காபபு   முனவ்ப  உருவாக்கப்பட்டிருநதால் 
இநத செயல் முதையானது வதால்வியத்டயும்.

'a' வ்காபபின தைவு்கத்ள அ க்காேல் அதன இறுதியில் புதிய தைவு்கத்ள வெரப்பதற்கு திைக்கவும். 
குறிபபி்டப்பட்்ட வ்காபபு இல்தைசயனில் புதிய வ்காபபிதன உருவாககும். 

't' உதை முதைதேயில் வ்காபபு திைக்கவும் (தானதேவு நிதை)

'b' இருேநிதை முதைதேயில் வ்காபபிதன திைக்கவும்.

'+' புதுபபிததலிற்்கா்க வ்காபபிதன திைக்கவும் (்படிததல் ேற்றும் எ துதல்)

f=open("sample.txt")    # 'r' அல்ைது 'rt' எனை முதைதே்க ககு நி்கர

f = open("sample.txt",'w')  # உதை முதைதேயில் வ்காபபில் எ த.

f = open("image1.bmp",'r+b')  # இருேநிதை முதைதேயில் ்படிததல் ேற்றும் எ துதலுக்கா்க 

 நிதனவ்கததின ்பயன்பாட்டில் இல்ைாத ச்பாருள்்கத்ள (objects) வெ்கரிக்கவும் ேற்றும் அநத 

நிதனவ்க ்பகுதிதய ததம் செயயவும். த்பததானில் வததவயற்ை நிதனவ்க ்பகுதிதய வெ்கரிககும் வெதி 

(Garbage collector) உள்்ளது. னால் இநத வெதி வ்காபபு்கத்ள மூடும் எனறு ்பயனர ம்்ப வவண்்டாம்.

f = open("test.txt")   எநத முதைதேயும் குறிபபி்டப்ப்டவில்தைசயனில் தானதேவா்க 
rt  எனை முதைதே ்பயன்படும்

# n ்காபபில் செயற்்பாடு்கள் செயயவும். 
f.close()

 வேவை  குறிபபிட்டுள்்ள வ முதை ்பாது்காப்பானது அல்ை, ஏவத ம் ரு பித  ஏற்்படுசேனில் அநத 

செயற்்பாட்டிலிருநது நிைைானது வ்காபத்ப மூ்டாேல் சவளிவயறும். இதத ைநத முதையில் த்கயா்ள with 
ற்தை ்பயன்படுததைாம். with சதாகுதியிலிருநது சவளிவயறும் வ்பாது அத ள்வ்ள ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள 

வ்காபபு மூ்டப்படும். செயற் ற்தை சவளிப்பத்டயா்க ச்காடுக்க வவண்டியதில்தை. வ்காபபு உள்்ளதேவா்கவவ 

மூ்டப்படும்.

with open("test.txt",’r’) as f:
# வ்காபபு ொரநத செயல்்பாடு்கத்ள செயய 

# என்பது வ்காபபு ச்பாரு்ளாகும்.

 வ்காபபிதன மூடும் வ்பாது அத ்டன இதைக்கப்பட்டுள்்ள வ்ளங்கள் த்பததானில் close() 
செயற் று மூைம் விடுவிக்கப்படும்.
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f = open("sample.txt")
# வ்காபபு ொரநத செயல்்பாடு்கள் செயய

f.close()

13.6.1.1  CSV-  Reader 

 CSV வ்காபபின உள்்ள்டக்கததத ்படிக்க  csv.reader() எனை முதையானது ்பயன்படுததப்படுகிைது. 
reader() செயற் ைானது வ்காபபின வசவாரு வரிதயயும் ்படிதது அவற்தை ச டுவரிதெ்களின ்பட்டியைா்க  

(List) அதேககும். ோறியின தைவிற்கு வததவயான ச டுவரிதெதய வதரவு செயயைாம்.. இச்செயற் தை 

்பயன்படுததி ்பயனர வ்காபபின தைவு்களில் உள்்ள இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி (“ ”), (|) ேற்றும் (,) வ்பானை 

்பல்வவறு வடிவதேபபு்கத்ள ்பயன்படுததி ்படிக்கைாம்.

 csv.reader() செயற் றின சதா்டரியல்

csv.reader(fileobject, delimiter, fmtparams)

இஙகு, 

file object :- வ்காபபின ்பாதததயயும் முதைதேயும் திருபபி அ பபும்.

delimiter  :- இது விருப்பதவதரவு அ்ளபுருவாகும். இது செநதை வைம்புக குறி்கத்ள ச்காண்டிருககும். (’,| ) 
வ்பானைதவ ேற்ைதவ்கள் தவிரக்கப்படும். 

fmtparams: ச்கா்டாநிதை ேதிபபு்கத்ள வேற்்பதிபபு செயய நீக்க ்பயன்படும் விருப்பத வதரவு அ்ளபுருவாகும்.  

CSV வ்காபபு – ச்கா்டாநிதை பிரிப்பானான ்காற்புள்ளிதய ச்காண்்ட தைவு.
1

2
CSV வ்காபபு – சதா்டக்கததில் இ்டம் ச்காண்்ட தைவு்கள்

3
CSV வ்காபபு – வேற்வ்கா ்டன டிய தைவு்கள்

4
CSV வ்காபபு – தனிப்பயன பிரிப்பான ச்காண்்ட தைவு.

13.6.1.1.1  ண  ப்  பு    CSV (,) ப்பு

 பினவரும் நிைைானது ச்கா்டாநிதை பிரிப்பானான ்காற்புள்ளியு்டன டிய  “sample1.csv” எனை 

வ்காபபிதன ்படிதது வசவாரு வரிதெயா்க அச் டும் நிைல்.
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#importing csv
import csv
#opening the csv �le which is in di�erent location with read mode
with open('c:\\pyprg\\sample1.csv', 'r') as F:
#other way to open the �le is f= ('c:\\pyprg\\sample1.csv', 'r')
  reader = csv.reader(F) 
# printing each line of the Data row by row 
  print(row)
F.close()

 ['SNO', 'NAME', 'CITY']
 ['12101', 'RAM', 'CHENNAI']
 ['12102', 'LAVANYA', 'TIRUCHY']
 ['12103', 'LAKSHMAN', 'MADURAI']

13.6.1.1.2.   இண   ண   CSV  ப்பு 

 பினவரும் sample2.csv எனை வ்காபபிதன ்கருததில் ச்காள்்ளவும். 

NOTEPAD ்பயன்பாட்டில் மூைம் திைககும் வ்பாது பினவருோறு தைவிதன ச்காண்டிருககும்.

Topic1,    Topic2,    Topic3,

one, two, three

Example1, Example2,    Example3

 பினவரும் நிைைானது த்பததானில் உள்்ள csv.reader() எனை செயற் று மூைம் வ்காபபிதன 

்படிககிைது.

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()

 ['Topic1', 'Topic2', 'Topic3']
 ['one', 'two', 'three']
 ['Example1', 'Example2', 'Example3']

 “sample2.csv” வ்காபபில் ்காண்்பதத வ்பால் பிரிப்பானான ்காற்புள்ளிககு அடுதது வரும் சவற்று 

இத்டசவளி்க்ளால் சவளியீடும் சவற்று இத்டசவளி்க ்டன வதானறும்.

 சவற்று இத்டசவளி்க்ளானது CSV செயற் றி ள் உள்்ள  csv.register_dialect() எனை 

இனககு வின மூைம் நீக்கைாம். dialect னது CSV வ்காபபிதன ்படிப்பதற்்கான வ முதை்கத்ள 
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விவரிககிைது. dialects ல்  “skipinitialspace” எனை அ்ளபுருவானது  பிரிப்பானிற்கு அடுதது வரும் சவற்று 

இத்டசவளி்கத்ள நீக்க உதவுகிைது.

தானதேவா்க “skipinitialspace” என்பதன ேதிபபு  false கும்.  
ப்பு

 கீவ யுள்்ள நிைைானது “sample2.csv” எனை வ்காபபில், பிரிப்பானற்ககு பிைகுயுள்்ள 

சவற்றித்டசவளி்கத்ள ்படிககினைது.

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()

 ['Topic1', 'Topic2', 'Topic3']
 ['one', 'two', 'three']
 ['Example1', 'Example2', 'Example3']

 வேற்்கண்்ட நிைலில் புதிய dialect னது (delimiter=' , ') ்காற்புள்ளி பிரிப்பாதை ச்காண்டுள்்ளது. 
வேலும் d skipinitialspace என்பதன ேதிபபு True என அதேக்கப்பட்டுள்்ளது. இது பிரிப்பானிற்கு அடுதது 
வரும் சவற்று இத்டசவளி்கத்ள தவிரததிடுோறு நிைல் ச்பயரபபிககு உைரததும்.

 csv –ல் ்படிப்பதற்கு ேற்றும் எ துவதற்கு உள்்ள அ்ளபுருக்கத்ள வதையறுக்க dialect 
எனை இனககு  CSV  செயற் றில் ்பயன்படுகிைது. இது தைதவ வடி ட்்டம் செயவதற்்கான 
்பல்வவறு உருவாக்க, வெ க்க ேற்றும் ேறு்பயனாக்க ்பயன்படும் அ்ளபுருக்கத்ள ச்காண்டுள்்ளது. 

ப்பு

13.6.1.1.3    CSV ப்பு 

 CSV செயற் றில் உள்்ள csv.register_dialect() எனை புதிய இனககு தவ ்பதிவதன மூைம் 

இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்க ்டன டிய CSV வ்காபபிதன ்படிக்கைாம்.

quotes.csv  எனை வ்காப்பானது பினவரும் தைவு்கத்ள ச்காண்டிருககும்.
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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."

 பினவரும் நிைைானது ்காற்புள்ளிதய பிரிப்பானா்க ச்காண்டிருககும்  “quotes.csv” எனை வ்காபபிதன 

்படிககும். னால் இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறி்க்ளானது ேற்றுசோரு வேற்வ்காள் குறி்க ககுள் 

ச்காடுக்கப்பட்டிருககும்.

import csv
csv.register_dialect('myDialect',delimiter = ',',quoting=csv.QUOTE_ALL,
skipinitialspace=True) 
f=open('c:\\pyprg\\quotes.csv','r')
reader = csv.reader(f, dialect='myDialect')
for row in reader:
 print(row)

 ['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. ']

 வேற்்கண்்ட நிைலில்  myDialect எனை ச்பயரு்டன டிய புதிய Dialect ்பதிவு செயயப்பட்டுள்்ளது. csv.
QUOTE_ALL எனை வ்காபபிதன ்பயன்படுததும் வ்பாது அதனதது குறியுருக்க ம் வேற்வ்காள் 

குறிக்கஅடுதது சவளிப்படுததைாம்.

13.6.1.1.4   ப் ப்  ப் ண   CSV  ப்பு

 csv.register_dialect() என்பதன உதவியு்டன புதிய dialect-  ்பதிவு செயது தனிப்பயனாக்கப்பட்்ட 

பிரிப்பாதனக ச்காண்்ட CSV வ்காபபு்கத்ள ்படிக்க முடியும்.

 பினவரும்  “sample4.csv” எனை வ்காப்பானது த்பப | (Pipe symbol) குறியீட்த்டக ச்காண்டு 

புைங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்்ளது.

Roll No Name City
12101 Arun Chennai
12102 Meena Kovai
12103 Ram Nellai

103 Ayush M
104 Abinandh M
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 பினவரும் நிைைானது ்பயனைால் வதையறுக்கப்பட்டுள்்ள பிரிப்பாதனக ச்காண்டுள்்ள  | (Pipe symbol)  
“sample4.csv” எனை வ்காபபிதன ்படிககும்.

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()

['RollNo', 'Name', 'City']
['12101', 'Arun', 'Chennai']
['12102', 'Meena', 'Kovai']
['12103', 'Ram', 'Nellai']

 வேற்்கண்்ட நிைலில் My Dialect எனை ச்பயரில் புதிய dialect னது ்பதிவு செயயப்பட்டுள்்ளது. இதில் 
| (Pipe symbol) னது புைததத பிரிககும் பிரிப்பானா்க அதேக்கப்பட்டுள்்ளது.

13.6.2   ப்  ப்  பு ண   

 “sample5.csv” எனை வ்காபபினில் உள்்ள Item Name ேற்ைம் profit வ்பானை குறிபபிட்்ட புைங்கத்ள 

ேட்டும் ்படிக்க கீழக்கா ம் வ முதை்கத்ள செயதல் வவண்டும்.

import csv
#opening the csv �le which is in di�erent 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()
sample5.csv File in Excel

A B C D

1 item Nam Cost-Rs Q uantity Profit
2 K eyboard 480 12 115 2

3 Monitor 5 200 10 10400

4 Mouse 200 5 0 2000

sample5.csv File with selected col

 Item Name Profit
 Keyboard 1152
 Monitor 10400
 Mouse 2000
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13.6.3  CSV ப் ண     

 இப்பகுதியில் CSV வ்காபபிதன ்படிததல் ேற்றும் வ்காபபின உள்்ள்டக்கததத ்பட்டியைா்க வெ ததல் 

முதைதய ்பற்றி ்படிக்க இருககிவைாம். ்பட்டியைா்க வெ ப்பதற்்கான சதா்டரியல்

list = []    # சவற்று list- ்க சதா்டங்கவும்

list.append(element)   # append() ்பயன்படுததி உருபபு்கத்ள வெரக்கவும். 

 எடுததுக்காட்டு பினவரும் நிைைானது “sample.csv” வ்காபபின அதனதது வரிதெயில் உள்்ள 

ேதிபபு்கத்ளயும் ்பட்டியைா்க வெ ககும்.

import csv
# other way of declaring the �lename
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()
sample.csv opened in MS-Excel

A B C
1 Topic 1 Topic 2 Topic 3

2 O ne two three
3 Example 1 Example 2 Example 3
4

sample5.csv File with selected col

 ['Topic1', 'Topic2', 'Topic3']
 [' one', 'two', 'three']
 ['Example1', 'Example2', 'Example3']

 வரிதெப்படுததப்பட்்ட உறுபபு்களின வரிதெதய ோற்ைக டிய தைவு ்கட்்டதேபபு 
்பட்டியல் (List) கும். 

ப்பு
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நிதையுருக்களின ்பட்டியைானது ெதுை வடிவ அத்டபபுக குறி்க ககுள் எ தப்ப்டல் 

வவண்டும். List- ்க ெைங்கத்ள தததாகும்.  

13.6.4 ண   CSV ப் ண   பு  ப்பு ண  List-  

 இநத நிைைானது “sample6.csv” எனை வ்காபபினில் இருநது ்பயனைால் தைப்படும் எண்ணிற்குரிய 

ச டுவரிதெயின ச்பாரு்ள்டக்கததத ்படிதது அதத List -ல் வெ ககும்.

Item Name
Keyboard
Monitor

480
5200

200 2000
10
50

12 1152
10400

Cost - Rs Quantity Profit

்ப்டம் 13.6.4 வரிதெயாக்கம் செயவதற்கு CSV  வ்காப்பன தைவு்களின ்பட்டியல் 

 வரிதெயின ததைபபு்க ம் வெரதது வரிதெப்படுததப்படுவதத தவிரக்க வரிதெ்படுததும் வ்பாது 

முதல் வரிதெயானது தவிரக்கப்ப்டல் வவண்டும். “next()” எனை ்கட்்டத்ள மூைம் இதத செயல்்படுதத முடியும். 
List - னது வரிதெயப்படுததப்பட்டு சவளியி்டப்பட்டுள்்ளது.

ததைபபு ச டுவரிதெதய தவிரதது ்பயனர வதரநசதடுதத ச டுவரிதெதய வரிதெயாக்கம் செயய

#  sort a selected column given by user leaving the header column

import csv

#  other way of declaring the �lename

inFile= ‘c:\\pyprg\\sample6.csv’

#  openning the csv �le which is in the same location of this 
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python file
F=open(inFile,’r’)
#  reading the File with the help of csv.reader()
reader = csv.reader(F)
#  skipping the �rst 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()
for row in arrayValue:
 print (row)
F.close()

 Enter the column number 1 to 3:- 2
 50
 12
 10

 csv வ்காபபினில் உள்்ள ரு குறிபபிட்்ட புைததத ்படிதது சவளியீட்த்ட இைஙகு 
(Descending) வரிதெயில் சவளிப்படுததுதல். 

ப்பு

 

 list_name.sort() ்கட்்டத்ளயானது ்பட்டியலில் உள்்ள உறுபபு்கத்ள ஏறு வரிதெயில் (ascending) 
வரிதெப்படுததும்.

list_name.sort(reverse) ்கட்்டத்ளயானது ்பட்டியலில் உள்்ள உறுபபு்கத்ள இைஙகு (descending) 
வரிதெயில் ஙகு்படுததும்.

13.6.5   CSV ப்    ப்  பு ண  ண  .

 இநநிதையானது  “sample8.csv” எனை வ்காபபின மு  ச்பாரு்ள்டக்கதததயும் ்படிதது ்பட்டியலுககு 

ோற்ைம் செயயும். அதன பிைகு quantity எனை புைததில் உள்்ள வரிதெ்களின ்பட்டியைானது வரிதெயாக்கம் 

செயயப்பட்டு ஏறு வரிதெயில் சவளிப்படுததப்படும். னறுககு வேற்்பட்்ட புைங்கத்ள வரிதெப்படுதத itemgetter 
என்பதில் னறுககு வேற்்பட்்ட ட்டு எண்்கத்ள குறிபபிடுவதன மூைம் நிதைவவற்ைைாம்.

Book 2.indb   254 29-03-2019   17:56:16

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



254 255 ண     ப்பு

operator.itemgetter(col_no) எனை வ்காபபின ச்பாரு்ள்டக்கோனது

Item Name
Keyboard
Monitor
Mouse

Quantity
48
52
20

sample8.csv in Notepad
ItemName ,Quantity
Keyboard, 48
Monitor,52 
Mouse ,20

்ப்டம்  13.6.5 CSV வ்காபபு தைவிதன வரிதெயாக்க list-ல் வெரததல்

 பினவரும் நிைைானது operator.itemgetter(col_no) என்பதத ்பயன்படுததி வேற்குறிபபிட்்ட நிைதை 

நிதைவவற்றுகிைது. 

#Program to sort the entire row by using a speci�ed column.
# declaring multiple header �les
import csv ,operator
#One more way to read the �le
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 speci�es we want to sort
         # according to  second column 
for row in sortedlist:
 print(row)

 [‘Mouse ‘, ‘20’]
 [‘Keyboard ‘, ‘48’]
 [‘Monitor’, ‘52’]

 sorted() முதையானது / செயல் ைானது ரு குறிபபிட்்ட வரிதெயில் ச்காடுக்கப்பட்்ட்படி 

உறுபபு்கத்ள ஏறு வரிதெயிவைா அல்ைது இைஙகு வரிதெயிவைா வரிதெப்படுததும். sort() முதையானது 
sorted() முதைதய ததிருககும். ரு வவறு்பா்டானது sort() முதை எநத ேதிபத்பயும் திரும்்ப தைாது 

வேலும்மூை ்பட்டியலில் ோற்ைததத ஏற்்படுததும்.

ப்பு
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ண ப் : “sample8.csv” எனை வ்காபபினில் “cost” எ ம் வேலும் ரு புைததத 
வெரதது அதன ச்பாருள் இைஙகு வரிதெயில் வரிதெயாக்கம் செயய பினவரும் 
சதா்டரியைானது ்பயன்படுகிைது.

sortedlist = sorted(data, key=operator.itemgetter(Col_number),reverse=True)

13.6.6 CSV ப் ண  Dictionary 

 CSV செயற் றிலுள்்ள DictReader இனககு தவ ்பயன்படுததி CSV வ்காபத்ப ்படிததல்.இதன 

செயல்்பாடு reader()  இனககு  செயல்்பாட்த்ட ததிருககும். னால் இது ரு ச்பாருத்ள உருவாககி 

அதத Dictionaryயில் இதைககும்.

 DictReader  CSV வ்காபபில் உள்்ள முதல் வரிதய ்காற்புள்ளிதய இநத வரியின Dictionary  
திைவுவ்காள் (Dictionary Key) ்பயன்படுததி ்படிககும். அடுததடுததுள்்ள வரிதெயில்  உள்்ள ச டுவரிதெயானது 
Dictionaryயின ேதிபபு்க்ளா்க செயல்்பட்டு அவற்தை உரிய திைவுவ்காள் மூைம் அ ்க முடியும் (புைததின 

ச்பயர)

 CSV வ்காபபின முதல் வரிதெயானது புைபச்பயதை ச்காண்டிருக்கவில்தைசயனில் புைபச்பயர 

அ்ளபுருதவ DictReader’s ககிககு அ பபி Dictionary திைவுவ்காள்்கத்ள ாோ்க துக்க முடியும். 

 csv.reader() ேற்றும் DictReader() ககு இத்டவயயான முககிய வவறு்பாட்த்ட எளிதேயா்க 

றுவசதனில் csv.reader ேற்றும் csv.writer னது ்பட்டியல் (list/tuple) ்பதிவு்டன வவதை செயயும். csv.
DictReader ேற்றும் csv.DictWriter னது அ்கைாதியில் வவதை செயயும்.

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 

 {‘ItemName ‘: ‘Keyboard ‘, ‘Quantity’: ‘48’}
 {‘ItemName ‘: ‘Monitor’, ‘Quantity’: ‘52’}
 {‘ItemName ‘: ‘Mouse ‘, ‘Quantity’: ‘20’}

 csv.DictReader ேற்றும் csv.DictWriter இைண்டும் டுதல் அ்ளபுருவா்க புைபச்பயரிதன ச்பற்று 

Dictionary திைவுவ்கா்ளா்க ்பயன்படுததும்.

(எடுததுக்காட்்டா்க) “sample8.csv” எனை வ்காப்பானது Dictionary -தய ்படிததல்.
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ண : வேவை ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள நிைலில் dict()  செயல் றில் நீக்கவும் ேற்றும் 
print(row) ்பயன்படுததவும். கீவ  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள சவளியீத்ட தரும்.

OrderedDict([(‘ItemName ‘, ‘Keyboard ‘), (‘Quantity’, ‘48’)])
OrderedDict([(‘ItemName ‘, ‘Monitor’), (‘Quantity’, ‘52’)])
OrderedDict([(‘ItemName ‘, ‘Mouse ‘), (‘Quantity’, ‘20’)])

13.6.7  Dictionary  ண  ப் ண   CSV ப் ண  

 புதிய Dialects  ்பதிவு செயது  DictReader() செயற் றில் ாம் அதத ்பயன்படுதத முடியும். 
“sample8.csv”  வ்காப்பானது பினவரும் வடிவததில் இருநதால் 

ItemName Quantity
Keyboard 48
Monitor 52
Mouse 20

 “sample8.csv”(்ப்டம் 13.9) ரு புதிய dialect ்பயன்படுததி Dictionary ்படிக்கைாம்.

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()

 {‘ItemName ,Quantity’: ‘Keyboard ,48’}
 {‘ItemName ,Quantity’: ‘Monitor,52’}
 {‘ItemName ,Quantity’: ‘Mouse ,20’}

 DictReader() தானதேவா்க ordereddict என்பதத சவளியீடும். Dictionaryயின ரு 

துதைகு வா்க Ordereddict செயல்்படும் இது உள்்ள்டக்கதததககும் அவற்தை வெ ககும் வரிதெயில் 

வெரககும். Ordereddict நீக்க Dict() தய ்பயன்படுததவும்.

ப்பு

 ண  CSV ப்  ண  13.7

 த்பததானது CSV வ்காபபில் ்பணியாற்றுவதற்கு எளிதேயான  வ ்கத்ள வ ஙகுகிைது. வேலும் 
CSV வ்காபபில் தைவு்கத்ள ்படிக்க ேற்றும் எ த CSV வ்காபபில் தைவு்கத்ள ்படிக்க ேற்றும் எ த CSV 

றிதன ச்காண்டுள்்ளது. இதற்கு முநததய ததைபபு்களில் CSV வ்காபபில் இருநது தைவு்கத்ள எவவாறு 

்படிப்பது என்பதத ்பற்றி ்பயினவைாம். அதத வ்பாைவவ ரு புதிய CSV வ்காபபிதன உருவாக்கவும் (அல்ைது) 
ஏற்்கனவவ உள்்ள வ்காபபில் ோற்ைங்கள் செயயவும் முடியும்.
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ொதாைைோன ரு புதிய CSV வ்காபபிதன உருவாககுதல்.
1

2
ஏற்்கனவவ உள்்ள வ்காபபிதன திருததுதல்.

3
வேற்வ்காள் குறியு்டன CSV வ்காபபினில் எ துதல்.

4

5

6

7

8

தனிப்பயன பிரிப்பான்க ்டன CSV வ்காபபினில் எ துதல்.

Lineterminator  உ்டன CSV வ்காபபினில் எ துதல்.

Quotechars உ்டன  CSV வ்காபபினில் எ துதல்.

CSV வ்காபபிதன Dictionaryயில் எ துதல்.

இயக்க வ ைததில் தைவிதன ச்பற்று வ்காபபில் எ துதல்.

13.7.1  பு  ை  CSV ப் ண  

 நீங்கள் CSV வ்காபபி ள் வெ ப்பதற்்கா்க தைவு்களின சதாகுபத்ப ச்காண்டிருககும் வ்பாது, இநத 

ழநிதையில் ச்காண்டிருககும் வ்பாது, இநத ழநிதையில் எதிரமுதையா்க write()செயற் தை 

்பயன்படுததவும்.

 csv.writer() செயற் று writer ச்பாருத்ள திருபபி அ பபும் அது ்பயனர தைதவ ெைங்கத்ள 

பிரிப்பா ்டன ோற்றி வ்காபபு வ்பானை ச்பாருத்ள தரும்.  writerow() செயற் று ரு தைவின வரிதய ரு 

குறிபபிட்்ட வ்காபபி ள் எ தும்.

 csv.writer() முதையின சதா்டரியல்

�e syntax for csv.writer() is

csv.writer (fileobject, delimiter, fmtparams) 

இஙகு, 

fileobject :- வ்காபபின ்பாதததயயும் முதைதேயும் அ பபும். 

delimiter  :- | (pipe) வ்பானை நிதையான Dialects  பிரிப்பான்கத்ள ச்காண்டிருககும் விருப்ப 
அ்ளபுருவாகும். ேற்ைதவ நிைா்கரிக்கப்படும். 

fmtparams : விருப்ப அ்ளபுருவாகும். skipinitialspace, quoting வ்பானை dialects ்களின 
தானதேவான ேதிபபு்கத்ள ோற்றியதேக்க செயய உதவுகிைது. ேற்ைதவ 
(ோற்ை) நிைா்கரிக்கப்படும்

  CSV உறுப்பான writer() முதைதய ்பயன்படுததி தானதேவு பிரிப்பானான ்காற்புள்ளிதயச் 

ொதாைை CSV வ்காபபிதன நீங்கள் உருவாக்க முடியும்.

(எடுததுக்காட்டு)
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 பினவரும் த்பததான நிைைானது தைவு்களின ்பட்டியதை “Pupil.csv” எனப்படும் CSV வ்காபபிற்கு 

ோற்ைம் செயயும். வேலும் ேதிபபு பிரிப்பான்க , (்காற்புள்ளி) ்பயன்படுததப்பட்டுள்்ளது.

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 என்பது வ்காபபு ச்பாரு்ளாகும்
writer.writerows(csvData)    #  csv என்பது List-ன ச்பயர
CF.close()

 உதை்பதிப்பாதன ்பயன்படுததி “Pupil.csv” எனை வ்காபபிதன திைககும் வ்பாது அதன 

ச்பாரு்டக்கோனது பினவருோறு வதானறும்.

 Student, Age
 Dhanush, 17
 Kalyani, 18
 Ram, 15
 வேவை ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள நிைலில்  csv.writer() செயற் று எல்ைா தைதவயும் “csvData” எனை list  
ெைங்க்ளா்க ோற்றி, உள்்ள்டக்கததத ரு வ்காபபில் ச்பாரு்ளா்க உருவாககும். writerows () செயற் று 

எல்ைா தைதவயும் ரு புதிய CSV வ்காப்பான “Pupil.csv”-ல் எ தும்.

 writerow() முதையானது ரு ெேயததில் ரு வரிதெதய ேட்டுவே எ தும். அதனதது 

தைவு்கத்ளயும் வை ெேயததில் எ த விரும்பினால் writerows() முதைதய ்பயன்படுததைாம்.

ப்பு

13.7.2    ப்   

 ஏற்்கனவவ உள்்ள வ்காபபினில் ை ோற்ைங்கத்ள செயதல் அல்ைது வேலும் புதிய தைவு்கத்ள 

வெரததல்  கியதவ ோற்ைம் செயதல் எனப்படும்.

 S No, Name, City,
 1, Harshini, Chennai
 2, Adhith, Mumbai
 3, Dhuruv, Bangalore
 4, Krishna, Tiruchy
 5, Venkat, Madurai
 6, Sajini, Madurai

 “student.csv” எனை வ்காப்பானது பினவருோறு தைவு்கத்ள ச்காண்டிருககும்.
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import csv
row = [‘3’, ‘Meena’,’Bangalore’]
with open(‘student.csv’, ‘r’) as readFile:
 reader = csv.reader(readFile)
 lines = list(reader) #  list()- வசவாரு வரிதெயான தைதவ ரு List ்க வெ ககும் 
 lines[3] = row
with open(‘student.csv’, ‘w’) as writeFile:
#  ்பயனர தைதவ பிரிப்பா ்டன ோற்றியதேதது திருபபி அ பபும் writer ச்பாருள்

writer = csv.writer(writeFile)
#writerows() செயற் று csv வ்காபபில் னறிககு 

writer.writerows(lines)
readFile.close()
writeFile.close()

 பினவரும் நிைைானது student.csv எனை வ்காபபில் ஏற்்கனவவ உள்்ள வரிதெ்களின ேதிபபு்கத்ள 

ோற்ைம் செயகிைது.

S No,Name, City,

1,Harshini, Chennai

2,Adhith, Mumbai

3,Dhuruv, Bangalore

4,Krishna, Tiruchy

5,Venkat, Madurai

 உதைப்பதிப்பானில் “student.csv” எனை வ்காபபிதன திைககும் வ்பாது சவளியீ்டானது பினவருோறு 

வதாற்ைேளிககும். வேற்்கண்்ட நிைலில்  “student.csv” எனை வ்காபபின மூனைாவது வரிதெயானது ோற்ைம் 

செயயப்பட்டு வெ க்கப்பட்டுள்்ளது. முதலில் csv.reader() எனை செயற் று மூைம் “student.csv” எனை 

வ்காப்பானது ்படிக்கப்படும். list() என்பதன மூைம் வ்காபபின அதனதது வரிதெ்க ம் வெ க்கப்படும். 

“lines[3] = row” எனை ற்ைானது வ்காபபினில் உள்்ள 3வது வரிதெதய row என்பதில் உள்்ள 

ச்பாரு்ள்டக்கததத ோற்ைம் செயயும். writerows (lines) என்பதத வ்காபபு ச்பாரு்ளான writer ்பயன்படுததி 

“student.csv” வ்காபபு  ேதிபபு்கத்ள list-ல் எ தும்.

13.7.2.1  பு  ண ண   

 ை வ ைங்களில் ஏற்்கனவவ உள்்ள CSV வ்காபபினில் புதிய வரிதெதய வெரக்க வவண்டிய வததவ 

இருக்கைாம். புதிய வரிதெயானது வ்காபபின இறுதியில் வெரக்கப்படும் செயல்முதைதய ரு வரிதெ 

இறுதியில் வெரததல் (appending) எனப்படும்.

 பினவரும் நிைைானது  “student.csv” வ்காபபில் ரு புதிய வரிதெதய வெரககும்.
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import csv
row = [‘6’, ‘Sajini ‘, ‘Madurai’]
with open(‘student.csv’, ‘a’) as CF: #  append முதைதேயில் தைவு்கத்ள இறுதியில் வெரக்க

 writer = csv.writer(CF)
writer.writerow(row)  #  writerow() செயற் றில் தைதவ ரு வரிதெயா்க வ்காபபில் எ த

CF.close()

 student.csv” வ்காப்பானது உதைப்பதிப்பாதன ்பயன்படுததி திைககும் வ்பாது அது பினவருோறு 
வதானறும். 

S No,Name, City

1,Harshini,Chennai

2,Adhith, Mumbai

3,Meena, Bangalore

4,Krishna, Tiruchy

5,Venkat, Madurai

6,Sajini, Madurai

 வேற்்கண்்ட நிைைானது “student.csv” வ்காபபினில் ரு புதிய வரிதெதய வெரககும். 

இப்பயன்பாட்டிற்்கா்க ேட்டுவே CSV வ்காப்பானது ‘a’ append திைக்கப்படுகிைது. Append முதையானது 

“student.csv” வ்காபபின ்கத்ட  வரியின அடுதது புதிய வரிதெயில் ேதிபபு்கத்ள எ தும்.

 

 ‘w’ write முதைதே புதிய வ்காபபிதன உருவாக்க உதவுகிைது. ஏற்்கனவவ அகவ்காப்பானது 

உருவாக்கப்பட்டிருநதால் அகவ்காபபின ச்பயரில் புதிய வ்காபபிதன உருவாககும்.  ‘a’ append  
முதைதேயானது வ்காப்பானது ஏற்்கனவவ உருவாக்கப்பட்டிருநதால் அதன இறுதியில் தைவிதன 

வெரககும். இல்தைசயனில் புதிய வ்காபபிதன உருவாககும்.

 writerow() செயற் ைானது 1-்பரிோை தைவிதனயும் ேற்றும்  writerows() செயற் ைானது 

இரு்பரிோை தைவு்கத்ளயும் வ்காபபினில் எ தும். 

ப்பு

13.7.3    CSV ப்பு

 csv.register_dialect() இனககு தவ ்பயன்படுததி புதிய Dialect  ்பதிவு செயவதன மூைம் 

வேற்வ்காள் குறி்க ்டன  csv வ்காபபிதன எ தைாம். பினவரும் நிைைானது இதத வி்ளககுகிைது. 
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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”  வ்காபபிதன திைககும் வ்பாது பினவரும் சவளியீட்த்ட ாம் ச்பைைாம்:

“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”

 வேற்்கண்்ட நிைலில் புதிய Dialect னது mydialect எனை ச்பயரில் அறிவிக்கப்பட்டுள்்ளது. 
Quoting=csv.QUOTE_ALL  எனை dialect னது அதனதது ேதிபபு்கத்ளயும் இைட்த்ட  வேற்வ்காள் 

குறி்க ்டன எ த அ ேதிககினைது.

13.7.4   பு  ப்   CSV  ப்பு 

 பிரிப்பான என்பது ெைம் கும். இது புைங்கத்ள பிரிக்க ்பயன்படுகிைது. இதன ச்கா்டாநிதை ேதிபபு 

்காற்புள்ளி(,) கும். csv.register_dialect() என்பதன உதவியு்டன புதிய dialect()  அறிவிதது ்பயனர 

விரும்பும் பிரிப்பாதன CSVவ்காபபினில் ்பயன்படுதத முடியும் பினவரும் எடுததுக்காட்டு நிைைானது pipe(|) 
பிரிப்பாதன ்பயன்படுததி எ தப்பட்டுள்்ளது.

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” வ்காபபிதன ாம் திைககும் வ்பாது, பினவருோறு சவளியீட்த்ட ச்பைைாம்.

S No |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

 வேற்்கண்்ட  pipe(|) பிரிப்பாதனக ச்காண்டு புதிய dialect னது அறிவிக்கப்பட்டுள்்ளது. அதன 

பிைகு  “info” list -தய CSV வ்காபபி ள் எ தப்பட்டுள்்ளது.

 dialect அ்ளபுருவான  skipinitialspace என்பதன ேதிபபு True- ்க  இருககும் வ்பாது, 

பிரிப்பாதன சதா்டரநது வரும் சவற்று இத்டசவளி்கத்ள நீககும் இதன ச்கா்டாநிதை ேதிபபு False கும்.

ப்பு

13.7.5   ப்   CSV ப்பு

 வரி முறிப்பானானது வரியிதன முடிதது தவக்கப ்பயன்படுகிைது. இதன ச்கா்டாநிதை ேதிபபு  \r 
அல்ைது \n கும். CSV செயற் றில் உள்்ள csv.register_dialect() எனை இனககு தவ ்பயன்படுததி  

புதிய dialect  அறிவிப்பதன மூைம் வரி முறிப்பாதன ச்காண்டு CSV  வ்காபபிதன எ த 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 வ்காபபிதன திைககும் வ்பாது ாம் பினவரும் சவளியீட்த்ட ச்பை முடியும். 

Fruit|Quantity

Apple|5

Banana|7

Mango|8

 வேற்்கண்்ட நிைலில் புதிய dialect ன  “myDialect uses the delimiter=’|’ என்பது பிரிப்பானா்க  
|(pipe) குறியீட்்டா்க ச்காண்டுள்்ளது. இது புைங்கத்ள பிரிக்க ்பயன்படுகிைது. வரி முறிப்பானானது  line 
terminator=’\r\n\r\n’ வரிதெதய பிரிப்பது்டன வசவாரு  இைண்டு வரி்க ககு அடுதது தைவிதன 

சவளிப்படுததும்.
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 த்பததான CSV செயற் ைானது  \r\n, \n அல்ைது \r கியவற்தை ேட்டுவே வரி 

முறிப்பானா்க ஏற்றுக ச்காள் ம். 

ப்பு

13.7.6     CSV ப்பு 

 CSV செயற் றினில் உள்்ள csv.register_dialect() எனை இனககு தவ ்பயன்படுததி புதிய 
dialect-  அறிவிப்பதன மூைம் வேற்வ்காள் குறி்கத்ள csv வ்காபபினில் ்பயன்படுதத 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” எனை வ்காபபிதன ாம் notepad உதை்பதிப்பானில் திைககும் வ்பாது சவளியீ்டானது 

பினவருோறு வதானறும்:

“Sl.No” “Items” 
“1” “Pen” 
“2” “Book”
“3” “Pencil”

 வேற்்கண்்ட நிைலில்  myDialect னது pipe(|) குறியீட்த்ட பிரிப்பானா்கவும் quotechar னது 

இைட்த்ட வேற்வ்காள் குறிதயயும் வ்காபபி ள் எ தும்.

13.7.7  CSV ப் ண  Dictionary-  
 CSV றினில் உள்்ள  DictWriter() இனககு தவ ்பயன்படுததி  csv வ்காபபிதன Dictionary-ல் 

எ தைாம்.

 திைவுவ்கா்ளானது புைபச்பயர அ்ளபுருக்க்ளால் வ ங்கப்படுகிைது. பினவரும் நிைைானது ரு 

வ்காபபி ள் Dictionary-தய எ துவதற்கு ்பயன்படுகிைது.

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” எனை வ்காபபிதன notepad உதைப்பதிப்பானில் திைககும் வ்பாது பினவருோறு 

சவளியீட்த்ட ச்பைைாம்.

MOUNTAIN,HEIGHT

Everest,8848

Anamudi,2695

Kanchenjunga,8586

 “peak.csv”  எனை வ்காபபிதன NOTEPAD உதைப்பதிப்பானில் திைககும் வ்பாது பினவருோறு 

சவளியீட்த்ட ச்பைைாம்.

 வேற்்கண்்ட நிைலில் புைபச்பயைானது csv வ்காபபின வசவாரு ச டுவரிதெயின ததைப்பா்க உள்்ளது. 
DictWriter() ்பயன்படுததி அ்கைாதியில் உள்்ள தைவு்கத்ள “peak.csv” வ்காபபினில் எ தைாம்.

13.7.7.1  ப்  Dialects   CSV ப்  Dictionary-  

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 வ்காபபிதன திைககும் வ்பாது அது பினவருோறு சவளியீட்த்ட ச்காண்டிருககும்.

“Name”|“Grade”

“Anu”|“B”

“Beena”|“A”

“Tarun”|“C”

 வேற்்கண்்ட நிைலில் myDialect எனை தனிப்பயன  pipe(|) dialect னது பிரிப்பானா்க pipe(|) 
குறியீட்த்ட ச்காண்டுள்்ளது.

 வேலும் புைபச்பயைானது csv வ்காப்பானது ச டுவரிதெயின ச்பயர்க்ளா்க ்பயன்படுததப்படுகிைது. 

இறுதியா்க  DictWriter()  ்பயன்படுததி அ்கைாதியில் உள்்ள தைவு்கத்ள  “grade.csv” வ்காபபினில் 

எ தைாம்.

13.7.8  இ   ண   CSV ப்  

 நிைலின இயஙகு வ ைததில் ்ட ாம் தைவு்கத்ள விதெப்பைத்க வ யா்க ச்பற்று CSV வ்காபபினில் 

எ தைாம். எடுததுக்காட்்டா்க “dynamicfile.csv” எனை வ்காபபு பினவரும் நிைைானது ்பயனரி்ட ருநது 

விதெப்பைத்க, வ யா்க தைவிதன ச்பற்று வ்காபபினில் எ துகிைது, வேலும் அது வ்காபபின 

உள்்ள்டக்கதததயும் சவளிப்படுததும்.
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MS-Excel சவளியீடு
A B C

1 Nivethitha 12/ 12/ 2001 Chennai
2
3 L eena 15 / 10/ 2001 Nagercoil
4
5 Padma 18/ 08/ 2001 K umbakonam
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()

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 வ்காப்பானது வசவாரு வரிதெயிலும் ்காற்புள்ளி அல்ைது வவறு ஏவத ம் ரு பிரிப்பாதனக 
ச்காண்டு பிரிக்கப்பட்்ட ்பை புைங்கத்ள ச்காண்டுள்்ள ்பயனர ்படிக்கக டிய உதை வ்காப்பாகும். 

 எகச ல் வ்காப்பானது ரு இருேநிதை வடிவ வ்காப்பாகும். அவத ெேயம்   வ்காப்பானது ரு 
எளிய உதை வடிவ வ்காப்பா்க இருககும். 

• CSV வ்காபபிதன ்படிக்க இைண்டு வ முதை்கள் உள்்ளன. csv.reader() செயற் தை 
்பயன்படுததுதல் ேற்றும் DictReader இனககு தவ ்பயன்படுததுதல்.

 எ துதல் ேற்ைம் ்படிததல் செயல்்பாடு்களில் CSV வ்காபபின ச்கா்டாநிதை உதை முதையாகும்.

 உதை அல்ைாத வ்காபபு உருவப்ப்டம் அல்ைது இயஙகுநிதை வ்காபபு்கத்ள த்கயா ம் வ்பாது 
இருேநிதை முதைதேயானது ்பயன்படுததப்படும்.

 நிதனவ்கததில் ்பயன்பாட்டில் இல்ைாத ச்பாருள்்கத்ள (Objects) வெ்கரிக்கவும் ேற்றும் அநத 
நிதனவ்க ்பகுதிதய ததம் செயயவும் த்பததானில் வததவயற்ை நிதனவ்க ்பகுதிதய வெ்கரிககும் 
வெதி (Garbage collector) உள்்ளது.

• close()  முதையானது வ்காபபு்டன இதைக்கப்பட்டுள்்ள வ்ளங்கத்ள விடுவிககும். 

• CSV  வ்காப்பானது தானதேவா்க  எகச ல் ்பயன்பாட்டில் திைககும்.

• CSV  நூை்கோனது  CSV வ்காபபினில் உள்்ள தைவு்கத்ள ்படிப்பதற்கும், CSV வ்காபபினில் 
தைவு்கத்ள எ துவதற்கும் செயல்்படுததுவதற்கும் வததவயான ச்பாருள்்கத்ளயும் ேற்றும் 
குறிமுதை்கத்ளயும் ச்காண்டிருககும். 

• “skipinitialspace”  பிரிப்பானிற்கு பிைகு உள்்ள சவற்று இத்டசவளிதய நீக்க ்பயன்படும்.

 னறிககு வேற்்பட்்ட ச டுவரிதெதய வரிதெயாக்கம் செயய operator.itemgetter() ்பயன்படுகிைது.

• Dictionary யில் தைவு்கத்ள குறிக்க   யில் தைவு்கத்ள குறிக்க  CSV செயற் றின DictReader() 
எனை இனககு  ரு ச்பாருத்ள உருவாககுகினைது.  

• CSV வ்காபபில்  உள்்ள தனிப்பயனாக்கப்பட்்ட பிரிப்பான  csv.register_dialect() மூைம் 
்படிக்கப்படுகிைது.

• itemgetter() னறிககு வேற்்பட்்ட ட்ச்டன மூைம் னறிற்கு வேற்்பட்்ட ச டுவரிதெ்கத்ள 
வரிதெயாக்கம் செயய ்பயன்படும்.  

• csv.reader ேற்றும் csv.writer list/tuple-ல் வவதை செயயும், னால் csv.DictReader ேற்றும் csv.
DictWriter dictionary ல் வவதை செயயும் .

• csv.DictReader ேற்றும் csv.DictWriter டுதல் அ்ளபுருக்கா்க புைததின ச்பயதை எடுததுகச்காண்டு 
அவற்தை Dictionary-யின திைவுவ்கா்ளா்க ்பயன்படுததுகிைது.

• dict() செயற் று dictionary வடிவததில் தைவிதன எநதசவாரு வரிதெயிலும் அதேக்காேல் 
சவளியீடும். 

• csv.writer() செயற் று ்பயனரின தைதவ பிரிப்பா ்டன டிய ெைங்க்ளா்க  ோற்றியதேக்க ரு 
writer  ச்பாருத்ள திருபபி அ பபும். 

• writerow() செயற் று ரு வரிதெ ேட்டுவே ரு ெேயததில் எ தும்.  writerows() செயற் று 
அதனதது தைதவயும் வை முதையில் எ தும்.  

 வ்காபபின இறுதியில் ரு வரிதெதய வெர்பதத ரு வரிதெ வெரததல் (appending) எனப்படும். 

ண  
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ண ப் 

1. Namelist.csv வ்காபத்ப ்படிதது அதில் உள்்ள ச்பயர புைததில் வரிதெயாக்கம் செயது அதத  list-ல் 
எ தி சவளியீடு செயவதற்்கான த்பததான நிைல் எ து்க.

A B C
1 SNO NAME O CCU PATIO N
2 1 NIVETH ITH A ENGINEER
3 2 ADH ITH DO CTO R
4 3 L AVANY A SINGER
5 4 VIDH Y A TEACH ER
6 5 BINDH U L ECTU RER

2.  நது ோைவர்களின நது ்பா்டததின ேதிபச்பண்்கத்ள ோைவரின ச்பயரு்டன உள் டு செயய 
த்பததான நிைதை எ து்க. வேலும் ேதிபச்பண்ணின ட்டுதசதாத்கதய ்கண்்டறிநது எல்ைா 
விவைங்கத்ளயும்  CSV வ்காபபில் எ து.

ப்

 ண ண    (1 ப் )

1. CSV வ்காப்பானது பினவரு்பவனவற்றுள் எவவாறு அத க்கப்பட்டுள்்ளது ….

(அ) Flat File ( ) 3D File

(இ) String File ( ) Random File

2. CRLF என்பதன விரிவாக்கம்

 (அ) Control Return and Line Feed

 ( ) Carriage Return and Form Feed

 (இ) Control Router and Line Feed

 ( ) Carriage Return and Line Feed

3.  பினவரு்பவனவற்றுள் எநத செயற் ைானது  CSV  வ்காபபினில் ்பல்வவறு செயல்்பாடு்கத்ள செயய 

த்பததானால் வ ங்கப்பட்டுள்்ளது கும்?

(அ) py ( ) xls

(இ) csv  ( ) os
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4. உருவப்ப்டம் அல்ைது இயஙகுநிதை வ்காபபு வ்பானறு உதை அல்ைாத வ்காபபு்கத்ள த்கயா்ள பினவரும் 

எநத முதைதேயானது ்பயன்படுகிைது?

(அ)  உதை ( ) இருேநிதை

(இ)  xls ( ) csv

5. வ்காபபினில் ரு வரிதெதய தவிரக்க ்பயன்படும் ்கட்்டத்ள

(அ) next() ( ) skip()

(இ) omit() ( ) bounce()

6. பினவரு்பவனவற்றுள் CSV செயற் றில் writer() முதையால் வ ங்கப்பட்டுள்்ள வரிமுறிப்பான எது?

(அ) Line Terminator ( ) Enter key

(இ) Form feed ( ) Data Terminator

7. பினவரும் நிைலின சவளியீடு யாது?

 “city.csv” எனை வ்காபபில் கீவ யுள்்ள விவைங்கத்ள ச்காண்டிருபபின  

 import CSV

 d=csv.reader (open("C.\PYPRG\ch/3City.CSV")

 chennai,mylapore
 mumbai,andheri

 next(d)
 for row in d:
  print(row)

(அ) chennai,mylapore ( ) mumbai,andheri

(இ) chennai ( ) chennai,mylapore
    mumbai        mumbai,andheri

8. Dictionary தைவு்கத்ள குறிக்க இவற்றுள் எது ரு ச்பாருத்ள உருவாககுகினைது?

(அ) listreader() ( ) reader()

(இ) tuplereader() ( ) DicReader ()

9. ஏற்்கனவவ உள்்ள வ்காபபில் உள்்ள தைவு்களில் ை ோற்ைங்கள் செயவதும் அல்ைது வேலும் தைதவ 

வெரப்பது இவவாறு அத க்கைாம்

(அ)  ்பதிபபிததல்   ( )  இறுதியில் வெரததல்

(இ)  ோற்ைம் செயதல் ( )  திருததுதல்

10. test.csv எனை வ்காபபில் பினவரும் நிைல் எனன விவைததத எ தும்.

 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)

Book 2.indb   269 29-03-2019   17:56:17

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



270 PB ப்பு  

 f.close()

(அ) Exam Quarterly Halfyearly ( )  Exam Quarterly Halfyearly

(இ)  E
       Q
       H

( )  Exam,
        Quarterly,
        Halfyearly

ண   ண  (2 ப் )

1. CSV வ்காபபு எனைால் எனன?

2. த்பததான மூைம்  CSV  வ்காபத்ப ்படிப்பதற்்கான இரு வ ்கத்ள குறிபபிடு்க. 

3. வ்காபபின ச்கா்டாநிதை முதைதே்கத்ள குறிபபிடு்க.

4. next() செயற் றின ்பயன்பாடு எனன?

5. csv வ்காபபில் னறிககு வேற்்பட்்ட ச டுவரிதெதய எவவாறு வரிதெயாக்கம் செயவாய  எடுததுக்காட்டுத 

தரு்க.

இ

ண   ண  (3 ப் )

1. த்பததானிலுள்்ள open() செயற் ற்தை ்பற்றி குறிபபு எ து்க. வேலும் இதன இைண்டு வ முதை்களின 

வவறு்பாடு்கள் எனன? 

2. ஏற்்கனவவ உள்்ள வ்காபபில் ோற்ைம் செயயும். த்பததான நிைதை எ து்க.

3. ்காற்புள்ளிதய (,) தானதேவு பிரிப்பானா்க ச்காண்டுள்்ள CSV வ்காபபிதன ்படிப்பதற்்கான த்பததான 

நிைதை எ து்க.

4. write ேற்றும் append mode முதைதே்களின வவறு்பாடு எனன?

5. reader() ேற்றும் DictReader() செயற் ற்றின வவறு்பாடு எனன?

ண   ண  (5 ப் )

1. எகச ல் ேற்றும் CSV வ்காபபின வவறு்பாடு எனன?

2. ்பல்வவறு வ்காபபு முதைதே்களின ச்பாருள்்கத்ள ்பட்டியலிடு்க.

3. த்பததானில் ரு வ்காபத்ப ்படிப்பதற்்கான ்பல்வவறு வ முதை்கத்ள எ து்க.

4. தனிப்பயனாக்கம் பிரிப்பா ்டன டிய CSV வ்காபத்ப எ துவதற்்கான த்பததான நிைதை எ து்க.

5. CSV வ்காபபிலுள்்ள தைதவ வடிவதேப்பதற்கு பின்பற்ைவவண்டிய விதிமுதை்கத்ள எ து்க.

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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இநத ்பா்டப்பகுதிதய ்கற்ைபின ோைவர்க்ள பினவருவனவற்தை அறிநது ச்காள்வார்கள்

 உதை இடுதல் (wrapping) எனைால் எனன என்பதத புரிநதுக ச்காள் தல்.

• C++ செயற் று்கத்ளயும் இனககு க்கத்ளயும் த்பததான நிைல்்க ககுள் தருவிதது 

ச்காள் தல்.

 இருநிைைாக்க சோ ்களிலும் செயைாக்கவல்ை தை உருவாககுதல்.

 த்பததான நிைல்்கத்ள இயககுதல் ேற்றும் பித ததிருததம் செயதல்.

14.1

 த்பததான ேற்றும்  C++ ரு ச்பாதுப்பயன நிைைாக்க சோ யாகும். இருபபி ம் த்பததான  C++ 
சோ தயக ்காட்டிலும் முற்றிலும் ோறு்பட்்டது.

ண C++

1 ச்பாதுவா்க, த்பததான ரு ‘வரி சோ  
ோற்றி’ சோ யாகும்.

ச்பாதுவா்க C++ சோ ,  ரு சதாகுபபு  
சோ யாகும்.

2 த்பததான ோறும் தனதேக ச்காண்்ட 
சோ யாகும்.

C++ நிதையான தனதேக ச்காண்்ட 
சதாகுக்கப்பட்்ட சோ .

3 ோறிதய அறிவிககும் வ்பாது, அது ொரநத 
தைவின வத்கதய குறிபபி்டத 
வததவயில்தை

ோறிதய அறிவிககும் வ்பாது, 
தைவினததத குறிபபி்ட வவண்டும்.

4 இது Scripting ேற்றும் ச்பாதுப ்பயன 
சோ சயன இருவத்கயிலும் செயல்்ப்ட 
முடியும்.

இது ரு ச்பாதுப்பயன நிைைாக்க 
சோ யாகும்.

 யி ம், இவவிரு சோ ்க ம் னறுக ச்கானறு ெரியான வத்கயில் ச்பாருநதிக ச்காள் ம். 

த்பததான , ச்பரும்்பாலும் scripting அல்ைது  "glue" சோ யா்க ்பயன்படுததப்படுகிைது. அதாவது, வேல் 

நிதையிலுள்்ள நிைல் ச்பரும்்பாலும்  C அல்ைது C++ சோ ்களில் எ தப்பட்டுள்்ள செயல் முதை்கத்ள 

அத ககும். இது தருக்க ்கருததத தற்வ்பாததய குறிமுதையில் (எடுததுக்காட்்டா்க C++ சோ யில் 

எ தப்பட்டுள்்ள நிைல்) எ தும் வ்பாது உதவி்கைோ்க இருககும். னால், த்பததான நிைலின மூைம் அத தது, 

த்கயா்ளைாம்.

V
 14

ண    C++ ண  
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Scripting 14.2

 ரு  scripting சோ  என்பது பிை நிைைாக்க சோ ்க ்டன ருஙகிதைப்பதற்கும், சதா்டரபு 

ச்காள்வதற்கும் வடிவதேக்கப்பட்்ட ரு நிைைாக்க சோ யாகும்.  ாவாஸ்கிரிபட், VBஸ்கிரிபட், PHP, ச்பரல், 
த்பததான, பி, ASP ேற்றும் Tcl கியதவ ்கவும் ்பைவைா்க ்பயன்படுததப்படும்  Scripting சோ யாகும். 

ச்பாதுவா்க, ரு Scripting  சோ  ேற்ை  நிைைாக்க சோ ்க ்டன இதைக்கப்பட்டு ்பயன்படுததப்படுவதால், 

ச்பரும்்பாலும், அதவ HTML, ாவா அல்ைது C++ சோ ்க ்டன இதைநது ்காைப்படுகினைது.

14.2.1 ப்    ண   

 Scripting சோ   ேற்றும் நிைைாக்க சோ  கீழக்கா ம் வதைப்ப்டதததப வ்பானறு ்காைப்படும். 

9

6

 அடிப்பத்டயில், அதனதது Scripting சோ ்க ம் நிைைாக்க சோ ்க்ளாகும். இைண்டுககு த்டவய 

தததுவாரததோன வவறு்பாடு எனனசவனில், Scripting சோ ககு சதாகுததல் ்படிநிதைத வததவப்ப்டாது, 

ோைா்க வி்ளக்கம் வததவப்படும்.. உதாைைததிற்கு, ரு C++ நிைல் இயககுவதற்கும் முன்பா்க, சதாகுக்கப்ப்ட 

வவண்டும். அவத ெேயம் ாவாஸ்கிரிபட் அல்ைது த்பததான வ்பானை Scripting சோ ்கள் சதாகுக்கப்பட்்ட 

வததவயில்தை. நிைைாக்க சோ ககு சதாகுப்பான / நிைல்ச்பயரபபி வததவப்படுவது வ்பாை Scripting 
சோ ககு வரி சோ  ோற்றித வததவப்படுகிைது. ச்காடுக்கப்பட்்ட சோ  நிைைாக்க சோ யா அல்ைது 

Scripting சோ யா என்பது அதவ ்பயன்படுததப்படும் தைப ச்பாறுததது.

Scripting    14.3

1. ரு நிைலில் ை செயல்்பாடு்கத்ள தானியஙகுப்படுததுதல்.

2. தைவு சதாகுபபிலிருநது த்கவதைப பிரிதசதடுததல்.

3. ்ப தேயான நிைைாக்க சோ ்க ்டன பபி்டம் வ்பாது, குதைநத நிைல் குறிமுதைதயக ச்காண்்டது.

4. ்பயன்பாடு்க ககு புதிய செயல்்பாடு்கத்ள ச்காண்டு வை முடியும். வேலும், க்கைான அதேபபு்கத்ள 

ருங்கதேக்க முடியும்.

 த்பததான என்பது உண்தேயில், எநத ரு தற்வ்பாததய ்கணினி இயக்க அதேபபிலும் 

்பயன்படுததக டிய ரு வரிசோ  ோற்று, உயரநிதை, ச்பாது ்பயன்பாட்டு, நிைைாக்க சோ  கும். இது 

உதை, எண்்கள், ்ப்டங்கள் ேற்றும் அறிவியல் ொரநத தைவு்கத்ளச் செயைாக்கப்பயன்படுகிைது. தற்வ்பாது, 

ச்பரும்்பானதேயான, ச்பரிய ்பயன்பாடு்கள் பிைதவய்கோ்க த்பததான சோ யில் எ தப்படுகினைன.
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272 273 ண     ண  

C++  ண  பு14.4

 த்பததான வததவயற்ை (garbage) ேதிபபு்கத்ளச் வெ்கரிககும் தானியஙகிதயப ்பயன்படுததுகிைது.. 

இநத ்பண்புக று  C++ ல் கித்டயாது.

• C++ நிதையான வத்கதயச் ொரநத சோ , னால் த்பததான ரு ோைக டிய வத்கதயச் ொரநத 

சோ யாகும்.

 த்பததான வரி சோ  ோற்றி மூைம் இயஙகுகிைது. னால் C++ சோ  முன சதாகுக்கப்பட்்டது.

• C++ நிைல் குறிமுதைதயக ்காட்டிலும் த்பததான குறிமுதை 5லிருநது 10 த்டதவ்கள் (ே்டஙகு்கள்) 
குதைவானது.

 த்பததானில், சவளிப்பத்டயா்க தைவினங்கத்ள அறிவிக்க வததவயில்தை. னால் C++-ல் அதவ 

அறிவிக்கப்ப்ட வவண்டும்.

 த்பததானில், ரு செயற் று எநத வத்க செயலுருத்பயும் ஏற்கும். வேலும், முனனதா்க எநத ரு 

அறிவிபபும் இல்ைாேல் ்பை ேதிபபு்கத்ள திருபபிய பபும். னால் C++ return ற்று வை ரு 

ேதிபத்ப ேட்டுவே திருபபிய பபும்.

 த்பததான, நிதனவ்க இ்டததத விடுவிக்க, வததவயற்ை ச்பாருட்்கத்ள (உள்்ளதேக்கப்பட்்ட 

வத்க்கள் அல்ைது இனககு  ொனறுருக்கள்) தானதேவா்க நீககுகிைது.அவவபவ்பாது, த்பததான, 

நிதனவ்கப ்பகுதி்கத்ள விடுவிதது, ்பயன்பாட்டில் இல்ைாததவ்கத்ள ட்ச்டடுககும் செயல்முதை 

வததவயற்ை ேதிபபு்கத்ள வெ்கரிததல் (Garbage collection) எனைத க்கப்படுகிைது.

ப்பு

ண  C++  ப்பு ண   14.5

 த்பததான நிைலில்  C++ நிைதை தருவிததுக ச்காள் ததைப த்பததானில் C++ தய உதைஇடுதல்   
எனகிவைாம். C++ நிைல்்க க்கான த்பததான இத்டமு்கங்கத்ள அல்ைது உதை இடுததை ்பை வ ்களில் 

உருவாக்கைாம். ச்பாதுவா்க ்பயன்படுததப்படும் இத்டமு்கங்க்ளாவன

• Python-C-API (API-Application Programming Interface C நிைல்்க ்டன சதா்டரபு ச்காள்்ள)

• Ctypes  (c  நிைல்்க ்டன சதா்டரபு ச்காள்்ள)

• SWIG (Simplified Wrapper Interface Generator- C ேற்றும் C++ இைண்டு சோ ்க ககும்) 

• Cython (C-நீட்டிபபுக்கத்ள எ துவதற்்கான ரு த்பததான வ்பானை சோ யாகும்.)

• Boost. Python (Python ேற்றும்  C++ சதா்டரபு ச்காள்வதற்்கான ்கட்்டதேபபு)

• MinGW(விண்வ்டாஸ் க்கான குதைநத ்பட்ெ  GNU )

14.5.1 MinGW இண

 MinGW இயக்க வ ை ததைபபுக வ்காபபு்களின சதாகுபத்பக குறிககிைது. 

விண்வ்டாஸ் இயக்க முதைதேயில் இயஙகும் வத்கயில்,  C , C++ ேற்றும் FORTRAN 
நிைல் குறிமுதை்கத்ளத சதாகுக்கவும், இதைக்கவும் இது ்பயன்படுகிைது.
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 MinGw-W64 (MinGW இன ்பதிபபு) windows இன  C++ ககு ைநத சதாகுப்பான  நிைல் ச்பயரபபி 

கும். C++ நிைல்்கத்ள சதாகுதது, இயக்க, விண்வ்டாஸ் இயக்க முதைதேககு  ‘g++’ சதாகுப்பான வததவ 

MinGW g++  ்பயன்படுததி த்பததான நிைல் மூைம்  C++ நிைல்்கத்ள சதாகுதது, இயக்க அ ேதிககிைது.

 C++ நிைல் குறிமுதைதயக ச்காண்்ட த்பததான நிைல்்கத்ள  minGW-w64 project திட்்டப்பணி 

(run முதனயம்) மூைம் ேட்டுவே இயக்க முடியும். த்பததான நிைல்்கள் இயக்கப்ப்ட வவண்டிய ்கட்்டத்ள வரி 

ொ்ளைததத  run ண  திைநது தவககும்.

 g++ என்பது GCC- தய(GNU C சதாகுப்பான) அத ககும் நிைல்.இது தானா்கவவ 

வததவயான   C++ நூை்க வ்காபபு்கத்ள இைககு நிைலு்டன இதைககிைது.  

Refer installation of MinGW in Annexure -2

14.5.2   C++ ண  ண   இ

1. MinGW run-ன முதனயததத இைட்த்டக கிளிக செயயவும்

2. த்பததான  சேனச்பாருள் அதேநதிருககும் (python.exe) வ்காபபுதைககு செல்ைவும். இநத 

உதாைைததில், த்பததான வ்காபபுதை C:\Program Files\OpenOffiice 4\Python எனை அதேவி்டததில் 

்காைைாம்.

 c:\> வ்காபபுதையிலிருநது த்பததான அதேநதிருககும் வ்காபபுதைககு ோறுவதற்்கான சதா்டரியல்

cd <absolute path>

 இதில் “cd” ்கட்்டத்ள change dictionary என்பததயும் absolute path  என்பது த்பததான 

நிறுவப்பட்டிருககும் மு தேயான ்பாதததயயும் குறிககும்.

c:\ Program Files\ pen ce 4\program>python
Python . . 6 <default. Dec 11 01  16: 4: > sc v.1 00  it <Intel>  n win 
ype help  copyright  credits  or license  for more information

>>>

c:\>cd c:\ program files \ openo ce 4 \ program

்ப்டம் 14.5.2.1 -11

 இநத எடுததுக்காட்டில், த்பததான வ்காபபுதை அதேநதுள்்ள இ்டததிற்கு செனறு, பினவரும் 

்கட்்டத்ளதயத தட்்டச்  செயய வவண்டும்.  “cd C:\Program Files\OpenOffiice 4\Program”. வேற்்கண்்ட 

ொ்ளைததில் உயரததிக்காட்டிருப்பததக ்காண்்க.

 உதாைைததிற்கு,  Pali.cpp எனை C++ நிைதை ்படிககும் pycpp.py எனை த்பததான நிைதை எடுததுக 

ச்காள் ங்கள். Pali.cpp எனை நிைல் ர எண்தைப ச்பற்றுக ச்காண்டு, அது ்பாலிண்ட்வைாோ இல்தையா 

என்பதத சவளியிடும். உதாைைததிற்கு, 232 எனை எண்தை உள் ்டா்க ச்காடுததால், palindrome எனை 

சவளியீடு கித்டககும். C++ நிைல் pali வ ாட்வ்படில் தட்்டச்  செயயப்பட்டு, pali.cpp எனை ச்பயரில் 
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வெ க்கப்படும். அததப வ்பானவை, pycpp.py எனறு த்பததான நிைல் குறிமுதையும் வ ாட்வ்படில் தட்்டச்  

செயயப்பட்டு, pycpp.py எனறு வெ க்கப்படுகிைது.

3. ம் நிைதை இயக்க,  run முதனயததத இைட்த்ட  கிளிக செயயவும். ்பாதததய த்பததான வ்காபபுதை 

அதேவி்டததிற்கும்  ோற்ைவும். த்பததாதன இயககுவதற்்கான சதா்டரியல்,

Python  <�lename.py>  -i  <C++ �lename without cpp extension>

இ ,

Python ்கட்்டத்ள வரியிலிருநது த்பததான நிைதை செயல்்படுததுவதற்்கான 
ைபபுச் சொல் 

filename.py செயல்்படுதத வவண்டிய த்பததான நிைலின ச்பயர

 - i உள் ட்டு முதைதே

C++ filename without cpp 
extension

சதாகுக்கப்பட்டு செயல்்படுததப்ப்ட வவண்டிய  C++ நிைலின ச்பயர.

 உதாைைததிற்கு, ்கட்்டத்ள தூண்டுககுறியில்,  “Python pycpp.py –i pali” எனறு  உள்ளிட்டு enter 
விதெதய அ ததவும். சதாகுததல் சவற்றி்கைோ்க முடிநதால் நீங்கள் எதிர்பாரதத சவளியீடு கித்டககும் 

இல்தைவயல் பித ச் செயதி சவளியி்டப்படும்.

 இயஙகு (execution) ்கட்்டத்ளயில், உள் ட்டு வ்காபபிற்கு நீட்டிபபு வததவப்ப்டாது. 

உதாைைததிற்கு,  “pali.cpp” என்பதற்கு ்பதிைா்க “pali” எனை ச்பயதைக ச்காடுததால் வ்பாதுோனது.

ப்பு 

 ாம்  pycpp.py ேற்றும் pali.cpp எனை எடுததுக்காட்டு்கள் மூைம் நிைதை இயககுதல் ்பற்றி ்பாரபவ்பாம். 

இநத இரு நிைல்்க ம்  c:\pyprg எனை வ்காபபுதையில் இருததி தவக்கப்பட்டுள்்ளன. இநத நிைல்்கள் 

த்பததானில்  “exe file” அதேநதிருககும் அவத வ்காபபுதையில் இல்ைாவிடில், இயக்க வ ைததின வ்பாது 

வ்காபபு்களின மு தேயான ்பாதததயக குறிபபிடுதல் அவ யம். சவளியீடு கீழக்கண்்டவாறு இருககும்.

C:\Program Files\migw-w64\i686-8.1.0-posix-dwarf-rt_v6-rev0>echo off
icrosoft windows ersion 6.1. 601

copy right <c> 00  icrosoft Corporation. ll rights reserved.

C:\>cd program files\openo ce 4 program

C:\Program Files\openo ce 4\program>  Python c:\pyprg\pycpp.py-i c:\pyprg\pali
compailing c:\pyprg\pali.cpp
unning c:\pyprg\pali.exe

-----------------------
nter apositive num er:
he reverse of the num er is:
he num er is a palindrome

C:\Program Files\ peno ce 4\program>Python c:\pyprg\pycpp.py -i c:\pyprg\pali
Compiling c:\pyprg\pali.cpp
unning c:\pyprg\pali.exe

-----------------------
nter a positive num er: 4
he reverse of the num er is:4
he num er is not a palindrome

C:\Program Files\ peno ce 4\program>_

்ப்டம்14.2
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்கட்்டத்ள ொ்ளைததில் உள்்ள திதைதய அ க்க (clear) செயய  cls ்கட்்டத்ளதயப ்பயன்படுததவும்.

ப்பு

 ாம் இபச்பா து  C++ நிைல் குறிமுதைதயத சதாகுப்பதற்்கான த்பததான நிைதை எவவாறு 

எ துவது என்பததப ்பாரபவ்பாம்.

C++ ண    ண  14.6

 த்பததான ்பை றுநிதை்கத்ளக ச்காண்டுள்்ளது. ரு க்கலுககு நிைைர்கள் ்பை தைப்பட்்ட 

றுநிதை்கத்ளத தங்கள் வெதிகவ்கற்்ப ்பயன்படுததிக ச்காள்்ள த்பததான அ ேதிககிைது. இபச்பா து 

ாம் ்கற்றுக ச்காள்்ளவிருககும் த்பததான நிைல், அடிப்பத்ட த்பததான நிைலில் நீங்கள் அறிநதிைாத ை 

புதிய ்கட்்டத்ள்கத்ளக ச்காண்டுள்்ளது. இநத அதி்காைததில், நிைல்்கள் இைண்டு சவவவவறு சோ ்களின 

ருஙகிதைபத்பப ச்பற்றுள்்ளதால், os,sys ேற்றும்  getopt வ்பானை றுநிதை்கத்ளத  தருவிததுக ச்காள்்ள 

வவண்டும்.

14.6.1  ண

 றுநிதை நிைைாக்கம் என்பது உங்கள் குறிமுதைதய று று ்பகுதி்க்ளா்க பிரிப்பதற்்கான 

சேனச்பாருள் வடிவதேபபு ட்்போகும். இநத ்பகுதி்கள் றுநிதை்கள் எனைத க்கப்படுகினைன.  இநத 

பிரிததலின வ்பாது  றுநிதை்கள் எனைத க்கப்படுகிைது. இநத பிரிததலின வ்பாது றுநிதை்கள் ேற்ை 

பிை றுநிதை்களின து குதைநத அ்ளவிவைா அல்ைது இல்ைாோவைா ொரநதிருப்பதத ்கவனததில் 

ச்காள்்ள வவண்டும். வவறுவத்கயில், ைவவண்டுசேனில் ொரபு நிதைதய குதைததவை வ ாக்கோகும்.

 னால், ாம் த்பததானில் றுநிதை்கத்ள எவவாறு உருவாககுவவாம்  த்பததானில் ற்று்கள்  

ேற்றும் வதையதை்கத்ளக ச்காண்டுள்்ள வ்காபபு றுநிதை எனப்படுகிைது. த்பததான குறிமுதைதய 

ச்காண்டிருககும் வ்காபபு எடுததுக்காட்்டா்க,  factorial.py  என்பததன றுநிதை எனறும், factorial என்பது 

றுநிதையின ச்பயதைக குறிககும். ாம் றுநிதை்கத்ளக த்கயா்ளக டிய, ருங்கதேக்கப்பட்்ட றிய 

வ்காபபு்க்ளா்க பிரிதது ்பயன்படுததுகிவைாம். வேலும், றுநிதை, குறிமுதையின ேறு்பயன்பாக்கததத 

வ ஙகுகிைது. சவவவவறு நிைல்்களில், ாம் குதியா்க ்பயன்படுததும் செயற் று வதையதை்கத்ள 

்கசைடுப்பதற்கு ்பதிைா்க, அவற்தை ரு றுநிதையில் வதையறுதது, தருவிததுக ச்காள்்ளைாம்.
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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)

 >>>fact (5)
 120

 வேற்்கண்்ட எடுததுக்காட்டு  factorial.py என ச்பயரி்டப்பட்டுள்்ளது.

14.6.2  ண  ண ண    ?

 ரு றுநிதைககுள் ேற்சைாரு றுநிதையின வதையதை்கத்ளத தருவிததுக ச்காள்்ளைாம். 

அவவாறு செயவதற்கு ாம் 'import' எனை ைபபு சொல்தைப ்பயன்படுதத முடியும்.  ாம் முனனதா்க 

வதையறுதத factorial எனை றுநிதைதயத தருவிததுக ச்காள்்ள, த்பததான தூண்டுகுறியில் 

கீழக்கண்்டவாறு தட்்டச்  செயயவும்.

>>> import factorial

 றுநிதைககுள் வதையறுக்கப்பட்்ட செயற் று்கத்ள, றுநிதையின ச்பயதைப ்பயன்படுததி 

அ ்க முடியும். செயற் று்கத்ள அ ்க புள்ளிச் செயற்குறி ்பயன்படுததப்படுகிைது றுநிதையிலிருநது  

செயற் று்கத்ள அ குவதற்்கான சதா்டரியல்

<module name> . <function name>

>>> factorial.fact(5)

120
factorial . fact (5)

செயற் று அதேபபு

புள்ளி செயற்குறி

றுநிதையின ச்பயர

 த்பததான அடிப்பத்ட (உள்ளிதைநத) றுநிதை்கள் ்பைவற்தைக ச்காண்டுள்்ளது. ்பயனர 

வதையறுதத றுநிதை்கத்ளத தருவிப்பது வ்பானவை அடிப்பத்ட றுநிதை்கத்ளயும் தருவிததுக 

ச்காள்்ளைாம். நீங்கள் தற்வ்பாது  C++ குறிமுதைதய இயககும் த்பததான நிைலுககு வததவயான அடிப்பத்ட 

றுநிதை்கத்ளக ்காைப வ்பாகி ர்கள்.
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(i)  ண  sys ண

 இநத றுநிதை வரிசோ  ோற்றியால் ்பயன்படுததப்படுகிைது. ோறி்க ககும், வரிசோ  

ோற்றியு்டன வலுவா்க ்டாடு செயற் று்க ககும் அ குததை வ ஙகுகிைது.

sys.argv

 sys.argv என்பது த்பததான நிைலுககு அ பபி தவக்கப்படும் ்கட்்டத்ள வரி செயலுருபு்களின 

்பட்டியைாகும்.  argv  ்கட்்டத்ள வரி உள் ட்டு வ யா்க வரும் உருப்படி்கள் அதனதததயும் ச்காண்டிருககும். 

இது , அடிப்பத்டயில், நிைலின ்கட்்டத்ள வரி  செயலுருபு்கத்ளக ச்காண்்ட ர அணியாகும்.  

 sys.argv  ்பயன்படுதத, முதலில் நீங்கள் sys  றுநிதைதயத தருவிததுக ச்காள்்ள வவண்டும். 

முதல்  செயலுருபு  sys.argv[0] எபச்பா தும் செயல்்படுதத வவண்டிய நிைலின ச்பயைா்க இருககும். வேலும், 

sys.argv[1]  என்பது நிைலுககு (இஙகு இது C++வ்காபபு) அ ப்பப்படும் முதல் செயலுருபு கும்.

main(sys.argv[1]) நிைல் வ்காபத்பயும் (த்பததான நிைல்), உள் ட்டு வ்காபபிதன (C++ வ்காபபு) 
்பட்டியைா்கவும் (அணி) ச்பற்றுக ச்காள்கிைது. argv[0] அ ப்பப்ப்ட 
வததவயில்ைாத த்பததான நிைதைக ச்காண்டிருககும்.  ஏசனனில் default-
main  மூைக குறிமுதைதயக குறிககும். செயல்்படுதத வவண்டிய வ்காபபின 
ச்பயதைக குறிககும்.

(ii)  ண  OS ண

 த்பததானில் இருககும் OS றுநிதை இயக்க முதைதேதய ொரபு செயல்்பாட்டு்டன 

்பயன்படுததுவதற்்கான ரு வ முதைதய வ ஙகுகிைது.  

த்பததான இயஙகிக ச்காண்டிருககும்வ்பாது, விண்வ்டாஸ் இயக்க முதைதேயு்டன OS றுநிதை ்டா்ட 

அ ேதிககும் செயற் று்க்ளாவன.

os.system()  : செயல்த்ளததில்(Shell)C++ சதாகுததலுக்கான ்கட்்டத்ளதய (Unix, C ்கட்்டத்ள்கத்ள 

ச்காண்டுள்்ள ர ெைம், C++ ்கட்்டத்ள்கத்ளயும் தரிககும்) இயககும். (இஙகு இது ரு ்கட்்டத்ள 

ொ்ளைம்) உதாைைததிற்கு, C++ நிைதைத சதாகுக்க g++ சதாகுபபி செயல்்படுததப்ப்ட வவண்டும்.

இதத செயல்்படுதத, பினவரும் ்கட்்டத்ளப ்பயன்படுததப்படுகினைது.

os.system (‘g++’ + <varaiable_name1> ‘-<mode>’ + <variable_name2>

இஙகு,

os.system :- OS றுநிதையில் வதையறுக்கப்பட்டுள்்ள system() செயற் று 

g++ :- Windows இயக்கமுதைதேயில் C++ நிைதை சதாகுப்பதற்்கான 
ச்பாதுவான சதாகுபபி

variable_name1:- (.cpp)  எனை நீட்டிபபு இல்ைாேல் C++ வ்காபபின ச்பயர ெை வடிவதேபபில் 
குறிபபி்டப்பட்டிருககும்.  

mode :- உள் டு சவளியீட்டு ்பாஙகிதன குறிககிைது. இஙகு இது hypen 
முனசனாட்டு்டன 0 எனறு உள்்ளது. 
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variable_name2 :-  (.exe) எனை நீட்டிபபு இல்ைாேல் இயககுக வ்காபபுப ச்பயர ெை வடிவதேபபில் 
குறிபபி்டப்பட்டிருககும்.

 உதாைைோ்க, C++  நிைதை சதாகுதது, இயககுவதற்்கான ்கட்்டத்ள கீவ  ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது.            

os.system('g++ ' + cpp_�le + ' -o ' + exe_�le) g++ சதாகுப்பான  cpp_file எனை வ்காபபிதனத 
சதாகுககும்.–o(output) send to exe_file

 OS.system()ல் ‘+’ என்பது அதனதது ெைங்க ம் வை ெைோ்க இதைக்கப்பட்டு 

்பட்டியைா்க அ ப்பப்படுகிைது என்பததக குறிககிைது.

ப்பு

(iii)  ண   getopt ண

 த்பததானில் getopt றுநிதை ்கட்்டத்ள வரி வதரவு்கத்ளயும், செயலுருபு்கத்ளயும் பிரிதசதடுக்க 

உங்க ககு உதவும். இநத றுநிதை ்கட்்டத்ளவரி செயலுருபு பிரிதசதடுதததை செயல்்படுதத 

செயற் று்கத்ள வ ஙகுகிைது.

getopt.getopt ண

 இநத வ முதை ்கட்்டத்ள வரி வதரவு்கத்ளயும், செயலுருபு்கள் ்பட்டியதையும் பிரிதசதடுககும். இநத 

வ முதைக்கான சதா்டரியல் பினவருோறு

<opts>,<args>=getopt.getopt(argv, options, [long_options])

செயலுருபு்களின விவைங்கத்ள இஙவ்க ்காைைாம்.

argv − இது பிரிக்கப்ப்ட வவண்டிய செயலுருபின ேதிபபு்களின ்பட்டியதைக குறிககும். ேது நிைலில், 

்கட்்டத்ள மு தேயும் ்பட்டியைா்க அ ப்பப்படுகிைது.

options − இது த்பததான நிைல் உள் டு அல்ைது சவளியீட்டிற்்கான வதரவு எ ததுக்களின ெைோகும். 

இஙகு  ‘i’ அல்ைது ‘o’ வ்பானை வதரவு்க ம், அததத சதா்டரநது முக்காற்புள்ளியும் (:) 
அதேநதிருககும். இஙகு (:) ்பாஙகிதன குறிபபி்டப ்பயன்படுகிைது.

long_options − இநத அ்ளபுரு ெைங்களின ்பட்டியலு்டன செலுததப்படுகிைது. Long options-ன 

செயலுருத்பத சதா்டரநது  ('=') எனை ெேககுறி இ்டம்ச்பை வவண்டும். ம்முத்டய நிைலில்  

C++ வ்காபபின ச்பயர ெைோ்க செலுததப்படும். வேலும், அது ரு உள் டு வ்காபபு என்பததக 

குறிக்க, அத ்டன  ‘i’ எனை வதரவும் செலுததப்படும். 

getopt() method returns value consisting of two elements. வ முதை இைண்டு உறுபபு்கத்ள 

ச்காண்டுள்்ள ேதிபபு்கத்ள திருபபிய பபும். இதவ வசவானறும் தனிததனியா்க opts ேற்றும் args எனை 

இைண்டு சவவவவறு ்பட்டியலில் (அணி்கள்) வெ க்கப்படும். Opts ்பாஙகு,்பாததப வ்பானை பிரிக்கப்பட்்ட 

ெைங்களின ்பட்டியதைக ச்காண்டிருககும். Args, தவைான ்பாதத அல்ைது ்பாஙகின ்காைைோ்க பிரிக்கப்ப்ட 

முடியாத எநதசவாரு ெைததின ்பட்டியதைக  ச்காண்டிருககும். Geopt() வ முதையின மூைம் ெைங்கத்ள 

பிரிதசதடுககும் வ்பாது பித வயதும் இல்ைாவிட்்டால் args சவற்று அணியா்க அதேயும். 
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 உதாைைததிற்கு,  p4 எனை C++ வ்காபபிதன,  ்கட்்டத்ள வரியில் இயக்கபவ்பாகும் த்பததான நிைல், 

பினவரும் னதைப வ்பாை getopt() வ முதைதயக ச்காண்டிருககும்.

opts, args = getopt.getopt (argv, "i:",['i�le='])

where opts contains [('-i', 'c:\\pyprg\\p4')] என்பததக ச்காண்டிருககும்.

-i :- வதரவு   ்பாஙகிதனத சதா்டரநது இ்டம் ச்பற்றிருக்க வவண்டும். 

 'c:\\pyprg\\p4' ேதிபபு  C++ வ்காபபின மு தேயான ்பாதத

 ம்முத்டய எடுததுக்காட்டு்களில், ்கட்்டத்ள வரி ்கட்்டத்ள்கத்ள அதனததும் பிரிக்கப்பட்டிருப்பதாலும், 

செயலுருபு த ல்ைாேலிருப்பதாலும், இைண்்டாவது செயலுருபு args சவறுதேயா்க இருககும் [ ]. Print() 
்கட்்டத்ளதயப ்பயன்படுததி args சவளிக்காட்்டப்பட்்ட செயதிருநதால், சவளியீடு [ ] என இருககும். 

>>>print(args)

[]

 த்பததானில் அடிப்பத்ட றுநிதை்களின ்பட்டியதையும், அதவ எதற்்கா்க 

்பயன்படுததப்படுகிைது என்பததயும் நீங்கள் ெரி்பாரததுக ச்காள்்ள முடியும். இநத வ்காபபு்கள் 

த்பததாதன நீங்கள் நிறுவி இருககும் அதேவி்டததில், Lib வ்காபபுதையில் இருககும் C++ நிைதை 

wrap செயவதற்்கான  வேலும் ை ்கட்்டத்ள்கள்.

ப்பு

Some more command for wrapping C++ code

if __name__=='__main__':

 main(sys.argv[1:])

__name__  (A Special variable) in Python

 த்பததானில் main() செயற் று இல்தைசயன்பதால், வரிசோ  ோற்றிககு (interpreter) 
த்பததான நிைதை இயககுவதற்்கான ்கட்்டத்ளக ச்காடுககும்வ்பாது, 0 ( யம்) நிதையில் 0 level 
உள்தள்்ளப்பட்்ட குறிமுதை இயக்கப்ப்ட வவண்டும். இருபபி ம், வரிசோ  ோற்றி இததன செயவதற்கு முன, 

ை ைபபு ோறி்கத்ள வதையறுததுகச்காள் ம்.   __name__ என்பது அததத்கய ைபபு ோறி, தானதேவா்க, 

வ்காபபின ச்பயதை இருததிக ச்காள் ம். மூைகவ்காபபு முதனதே நிைைா்க இயக்கப்படுவேயானால், வரிசோ  

ோற்றி,  __name__ோறிககு    “__main__” எனை ேதிபபிதன அதேததுக ச்காடுககும். 

 __name__ என்பது தற்வ்பாததய றுநிதைதய  ேதிப டு செயயும் ரு உள்ளிதைநத ோறியாகும். 

இதனால்  தற்வ்பாததய script தானா்கவவ இயஙகி ச்காண்டிருககிைதா என்பதத வொதிக்கப்பயன்படுகிைது. 

ை  ண  

if __name__ == '__main__':

 main (sys.argv[1:])
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 ்கட்்டத்ள வரியில் த்பததான நிைல், தாவன முதலில் செயல்்ப்ட வ்பாகிைசதனைால்,   __main__ அநத 

த்பததான நிைலின ச்பயதைக ச்காண்டிருககும். வேலும், த்பததானில் ைபபு ோறியான,   __name__  
என்பதும் த்பததான நிைலின ச்பயதைக ச்காண்டிருககும். வேலும், த்பததானின ைபபு ோறியான _name_ 
என்பதும் த்பததான நிைலின ச்பயதைக ச்காண்டிருககும். நி்பநததன ெரிசயனில் அது main அத க்கப்பட்டு, 

C++ வ்காபபிதன செயலுரு்பா்க அ பபி தவக்கப்படும்.

sys.argv[1:]  -  ச்பருககுபபின வ்காபபு ச்பயர அதனதததயும் ச்பைவும். 

நீங்கள் ்பா்டம் 4-ல் String slicing எனறு ்படிதததத நிதனவில் 

ச்காள் ங்கள்

ப்பு

ண    ப் ண ண ப் C++ ண  
இ  

14.7

 ாம் இபச்பா து , ரு C++குறிமுதைதய ்படிதது, இயககி, அதன ரதவக ்கண்்டறிய ரு 

வொததன நிைதை எ தைாம். ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ள எண் ்பாலிண்ட்வைாோ இல்தையா என்பததச் வொதிககும்  
C++ நிைதை இயககுவதற்்கான ்படிநிதை்கள் கீவ  தைப்பட்டுள்்ளது. 

உள் டு செயயப்பட்்ட எண் ்பாலிண்ட்வைாோ இல்தையா என வொதிககும்  C++ 
நிைதை வ ா்டவ்படில் தட்்டச்  செயது pali.cpp.cpp எனறு வெ க்கவும்.

Run முதனயததத Run terminal கிளிக செயது ்கட்்டத்ள ொ்ளைததத திைக்கவும்.

த்பததான வ்காபபுதைககு Cd ்கட்்டத்ளதய ்பயன்படுததி செல்ைவும்.

python.pali.py-ipali-cpp எனை ்கட்்டத்ளதய தட்்டச்  செயயவும்.

த்பததான நிைதை தட்்டச்  செயது pali.py எனறு வெ க்கவும். 

்படிநிதை 1

்படிநிதை 2

்படிநிதை 3

்படிநிதை 4

்படிநிதை 5
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:- 14.7.1 –   ணை  , while ண  
    இ ண  ண     

C++ ண  
/*. 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
# இபச்பா து வ ாட்வ்படில்  File->New என்பதத வதரநசதடுதது நிைதை தட்்டச்  செயயவும்.

# வ்காபபிதன  pali.py . எனறு வெ க்கவும். இது ரு  .cpp வ்காபத்பத சதாகுதது, 
இயககுவதற்்கான நிைல்

# Python c:\pyprg\pali.py -i c:\pyprg\pali_cpp

import sys, os, getopt

def main(argv):

 cpp_file = ''

 exe_file = ''

 opts, args = getopt.getopt(argv, "i:",['ifile='])

 for o, a in opts:

  if o in ("-i", "--ifile"):

  cpp_file = a + '.cpp'

  exe_file = a + '.exe'

  run(cpp_file, exe_file)
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def run(cpp_file, exe_file):

 print("Compiling " + cpp_file)

 os.system('g++ ' + cpp_file + ' -o ' + exe_file)

 print("Running " + exe_file)

 print("-----------------------")

 print

 os.system(exe_file)

 print

if __name__ =='__main__':    #program starts executing from here

 main(sys.argv[1:])

  

C:\Program Files\OpenOffice 4\program>Python c:\pyprg\pali.py -i c:\pyprg\
pali_cpp

Compiling c:\pyprg\pali_cpp.cpp

Running c:\pyprg\pali_cpp.exe

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

Enter a positive number: 56765

 The reverse of the number is: 56765

 The number is a palindrome

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

C:\Program Files\OpenOffice 4\program>Python c:\pyprg\pali.py -i c:\pyprg\
pali_cpp

Compiling c:\pyprg\pali_cpp.cpp

Running c:\pyprg\pali_cpp.exe

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

Enter a positive number: 56756

 The reverse of the number is: 65765

 The number is not a palindrome

-----------------------------------------------
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ண   C++  ண ண  ண14.8

 த்பததான சவற்றி்கைோன  C++ நிைதை இயககுவது ேட்டுேல்ைாது, சதாகுததலின வ்பாது  C++ 
ற்றில் ஏவத ம் பித ்கள் இருபபின அவற்தை சவளியி்டவும் உதவுகிைது. உதாைைததிற்கு, கீழக்கா ம் 

C++ நிைலின ரு பித  உள்்ளது. த்பததான மூைம் சதாகுககும் வ்பாது எனன வ ரும் என்பததப ்பாரக்கைாம்.

 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 �le as hello.cpp
#Now select File→New in Notepad and type the Python program as main.py
# Program that compiles and executes a .cpp �le
 # Python main.py -i  hello

import sys, os, getopt
def main(argv):
 cpp_file = ''
 exe_file = ''
 opts, args = getopt.getopt(argv, "i:",['ifile='])
 for o, a in opts:
  if o in ("-i", "--ifile"):
  cpp_file = a + '.cpp'
  exe_file = a + '.exe'
  run(cpp_file, exe_file)
def run(cpp_file, exe_file):
 print("Compiling " + cpp_file)
 os.system('g++ ' + cpp_file + ' -o ' + exe_file)
 print("Running " + exe_file)
 print("-------------------------")
 print
 os.system(exe_file)
 print
if __name__ =='__main__':
 main(sys.argv[1:])
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C:\Program Files\OpenOffice 4\program>Python c:\pyprg\main.py -i c:\pyprg\hello
[('-i', 'c:\\pyprg\\hello')]
Compiling c:\pyprg\hello.cpp
c:\pyprg\hello.cpp: In function 'int main()':
c:\pyprg\hello.cpp:6:21: error: expected ';' before 'return'
 std::cout<<"hello"
   ^
   ;
 return 0;
 ~~~~~~
Running c:\pyprg\ch14\cpp_file.exe
-------------------
'c:\pyprg\hello.exe' is not recognized as an internal or external command, operable program 

or batch file.
C:\Program Files\OpenOffice 4\program>

 வேற்்கண்்ட நிைலில், த்பததான உள்்ள பித ்கத்ள சவளிக்காட்்ட உதவுகிைது. பித ்கள் 

அவற்றின வரிதெ எண்்க ்டன சவளியி்டப்படுகினைன. அவற்றின வரிதெ எண், த்பததான script-
லிருநது சதா்டஙகுகிைது.

ப்பு

ண    C++ ண  இ  ண  14.9

 ச்காடுக்கப்பட்்ட எண் ்பாலிண்ட்வைாம் எண்ைா அல்ைது இல்தையா எனறு ்கண்்டறிநத ம்முத்டய 

முநததய நிைலில், நீங்கள் ்கட்டுப்பாட்டு ்கட்்டதேபபுக ற்று்கத்ள நிங்கள் ்பயன்படுததியுள் ர்கள். 

இபச்பா து நீங்கள் அணிதயக ச்காண்டுள்்ள C++ நிைதை இயக்கப வ்பாகி ர்கள்.

 :- 14.9.1
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  இ  ண ண  (இ  )    
C++   இப்   File � New  

ப்   C++ ண   .
#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;
}
# இ த வ்காபத்ப trans_cpp.cpp எனறு வெ க்கவும். இபச்பா து வ ாட்வ்படில் File 

→ New எனறு வதரநசதடுககும் த்பததான நிைதை உள் டு செயயவும்.  
File  transpose.py எனறு வெ க்கவும். இது .cpp  �le  சதாகுதது, 

இயககுவதற்்கான நிைைாகும்.

 # Python tanspose.py -i trans_cpp
import sys, os, getopt
def main(argv):
 cpp_file = ''
 exe_file = ''
 opts, args = getopt.getopt(argv, "i:",['ifile='])
 for o, a in opts:
  if o in ("-i", "--ifile"):
  cpp_file = a + '.cpp'
  exe_file = a + '.exe'
  run(cpp_file, exe_file)
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def run(cpp_file, exe_file):
 print("Compiling " + cpp_file)
 os.system('g++ ' + cpp_file + ' -o ' + exe_file)
 print("Running " + exe_file)
 print("-------------------")
 print
 os.system(exe_file)
 print
if __name__ =='__main__':
 main(sys.argv[1:])

  
Original Array
 1 2 3
 4 5 6
 7 8 9
The Transpose of Matrix
 1 4 7
 2 5 8
 3 6 9

 ்பாலிண்ட்வைாம் நிைலில் ்பயன்படுததியததப வ்பாைவவ இ்டோற்று அணிகவ்காதவதய 

இயககுவதற்்கான த்பததான நிைல் இருப்பதத நீங்கள் ்கவனிததிருப ர்கள் இதிலிருநது  நீங்கள் புரிநதுக 

ச்காண்்டது எனன

 இநத த்பததான நிைல் முககியோ்க   ‘i’/’o’ வ்பானை ்பாஙகு்க ்டன டிய C++வ்காபத்ப ்படிக்கப 

்பயன்படுததப்பட்டுள்்ளது. இது ்கட்்டத்ள வரியிலிருககும் வசவாரு ேதிபத்பயும் பிரிதசதடுதது, “opts” 
எனப்படும் ்பட்டியலுககு அ்ளபுருவா்க அ பபி தவககும். “long option ifile” அதன ்பாஙகு்டன, 
C++குறிமுதை மு வததயும் ்படிப்பதற்்கான குறிப்பா்க அதேகிைது.

 for ே்டககிலுள்்ள ்பட்டியல் ‘o’ ்பாஙகு (i’) யும் ‘a’ எ ம் ோறி, மு தேயான ்பாததயு்டனான  C++ 
நிைல் வ்காபத்பயும் ச்காண்டிருககும். உதாைைததிற்கு  [<‘c:\pyprg\cpp_file’>,’ trans_cpp’ ]) cpp/exe 
வ்பானை நீட்டிபடிபபு்கள் த்பததான scriptனால் இதைக்கப்படுகினைன. 

 __name__ variable த்பததான Script-ன 'main' வதையதையிலிருநது நிைதைத சதா்டஙகுோறு 

அறிவுறுததுகிைது. 'main' வதையதை நீட்டிபபு்கத்ள பிரிதசதடுததல் ேற்றும்  இதைததல்  செயல்்பாடு்கத்ள 

செயகிைது. “run” வதையதை “g++”  சதாகுப்பாதன செயல்்படுததி, exe வ்காபத்ப உருவாககுறிது. “os” 
றுநிதையின system() ்கட்்டத்ள exe வ்காபத்ப செயல்்படுததி, விரும்பிய சவளியீட்த்ட ச்பற்றுத தருகிைது. 

த்பததான Scriptதனக ச்காண்டு வ்காபபு நீட்புக்கத்ள இதைததுக ச்காள்்ள முடியுோதைால், C 
நிைல்்கத்ளயும் ாம் செயல்்படுததிக ச்காள்்ளைாம்.
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ண   C++ ண  இ  ண   14.10

 இபச்பா து நீங்கள் செயற் று்கள் ேற்றும் செயற் று அத பபு்கள் ச்காண்்ட  C++  நிைதை 

இயக்க த்பததான Script  வொதிக்க வ்பாகி ர்கள்.

 14.10.1 –  ண  ண     
ண    C++ ண   

#include <iostream>
using namespace std;
// Function declaration
int cube(int num);
int main()
{
int num;
int c;
cout<<"Enter any number: "<<endl;
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 �le as cube_�le.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 �le
 # Python fun.py -i c:\pyprg\cube_�le.cpp

import sys, os, getopt
def main(argv):
 cpp_file = ''
 exe_file = ''
 opts, args = getopt.getopt(argv, "i:",['ifile='])
 for o, a in opts:
  if o in ("-i", "--ifile"):
  cpp_file = a + '.cpp'
  exe_file = a + '.exe'
  run(cpp_file, exe_file)
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def run(cpp_file, exe_file):
 print("Compiling " + cpp_file)
 os.system('g++ ' + cpp_file + ' -o ' + exe_file)
 print("Running " + exe_file)
 print("-------------------")
 print
 os.system(exe_file)
 print
if __name__ =='__main__':
 main(sys.argv[1:])

  
 Compiling c:\pyprg\cube_file.cpp
 Running c:\pyprg\cube_file.exe
 -------------------
 Enter any number:
 5
 Cube of 5 is 125

 இ  பு ண   ண  14.11

 நீங்கள்  இபச்பா து C++-ன இனககு  நிைதை செயல்்படுதத வ்பாகி ர்கள். இநத இனககு  நிைல் 

்பைநிதை ேைபுரிேதததக ச்காண்டுள்்ளது. வேலும், இது த்பததான Script  ்பயன்படுததி சவளியீட்த்ட 

தருகிைது. 

 14.11.1 -  ண  பு ண   C++

// 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; 
 } 
}; 
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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; 
}
// Save this �le 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):
 cpp_file = ''
 exe_file = ''
 opts, args = getopt.getopt (argv, "i:",['ifile='])
 for o, a in opts:
  if o in ("-i", "--ifile"):
  cpp_file = a + '.cpp'
  exe_file = a + '.exe'
  run (cpp_file, exe_file)

def run(cpp_file, exe_file):
 print ("Compiling " + cpp_file)
 os.system ('g++ ' + cpp_file + ' -o ' + exe_file)
 print ("Running " + exe_file)
 print ("-------------------")
 print
 os.system (exe_file)
 print
if __name__ =='__main__':
 main (sys.argv[1:])
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 Compiling c:\pyprg\class_file.cpp
 Running c:\pyprg\class_file.exe
 -------------------
 This is a Vehicle
 Objects with 3 wheels are vehicles
 Auto has 3 Wheels

 இநத எடுததுக்காட்டிலிருநது, C++ நிைல்்கத்ள ருஙகிதைக்கப ்பயன்படுததப்படும் த்பததான 
Script ச்பாதுவானது என்பதத புரிநதுக ச்காள்்ளைாம். த்பததான Script  வ்காபபு ேற்றும் C++ (cpp) 
வ்காபபின ச்பயர்கள் ேட்டும் ோற்றியதேக்கப்பட்டுள்்ளது. ருவருத்டய ்கணினியில் முனவ்ப C++ வ்காபபு 

இருநதால், C++குறிமுதைதய உள் டு செயவது ்கட்்டாய ல்தை என்பதத ்கவனததில் ச்காள்்ளவும். இநதப 

்பா்டப்பகுதியில், த்பததான மூைம் ொதாைை செயற் றுதவப வ்பால் ேைபுரிேததத வ்பானை அதனதது 

வத்க c++ நிைல்்களிலும் செயல்்படுதத முடியும் என்பததக ்காண்பிக்க C++ நிைல் குறிமுதை சவளிப்பத்டயா்க 

குறிபபி்டப்பட்டுள்்ளது. இததத்கய த்பததான Script   ்பயன்படுததி, நீங்கள் C நிைல்்கத்ளயும் சதாகுதது, 

செயல்்படுததிக ச்காள்்ளைாம். த்பததான, அதன IDE இல்ைாேவைவய தனனிச்தெயா்க C++ நிைல் வ்காபத்ப 

செயல்்படுததுவதால், அததன Scripting சோ  எனவும் அத க்கைாம்.

• C++ ரு சதாகுபபு சோ  ோற்றி சோ , த்பததான என்பது வரி சோ  ோற்றி சோ யாகும். 

• C++ நிதையான தனதேக ச்காண்்ட சதாகுக்கப்பட்்ட சோ , னால் த்பததான என்பது ோறும் 
தனதே ச்காண்்ட சோ .

• C++  வ்பானை நிதையான வத்கதய ொரநத சோ யில் நிைைர ்கணிபச்பாறிககு வசவாரு தைவு 
ேதிபபும் ்பயன்படுததக டிய தைவின வத்கதய சவளிப்பத்டயா்க  சதரிவிததல் அவ யோகிைது. 

 த்பததான வ்பானறு ோறும் நிதைக ச்காண்்ட சோ ககு தைவு ேதிபபிற்்கான தைவு வத்கதய 
சவளிப்பத்டயா்க ச்காடுக்கப்பட்்ட வவண்டிய வததவயில்தை .

 த்பததான தைவு ேதிபபின அடிப்பத்டயில் ோறிதய த்கயாள்கிைது. 

 ரு Scripting சோ  என்பது பிை நிைைாக்க சோ ்க ்டன ருஙகிதைப்பதற்கும், சதா்டரபு 
ச்காள்வதற்கும் வடிவதேக்கப்பட்்ட ரு நிைைாக்க சோ யாகும். 

• MinGW  இயக்க வ ை ததைபபுக வ்காபபு்களின சதாகுபத்பக குறிககிைது. விண்வ்டாஸ் இயக்க 
முதைதேயில் இயஙகும் வத்கயில் C, C++ ேற்றும் FORTRAN நிைல் குறிமுதை்கத்ள சதாகுக்கவும், 
சதா்டரபுறுததவும் இது ்பயன்படுகிைது.   

• (.) புள்ளி செயற்குறி தருவிக்கப்பட்்ட றுநிதையின செயற் று்கத்ள அ குவதற்கு 
்பயன்படுகிைது.   

• sys றுநிதை  வரிசோ  ோற்றியால் ்பயன்படுததப்படும் ோறி்க ககும், வரிசோ  ோற்றியு்டன 
வலுவா்க ்டாடும் செயற் று்க ககும்  அ குததை வ ஙகுகிைது. 

 த்பததானில் OS றுநிதை இயக்க அதேபபின ொரபு நிதை செயல்்பாட்டு்டன ்பயன்படுதத 
வ வத்க வ ஙகுகிைது. 

 த்பததானில் getopt றுநிதை ்கட்்டத்ளவரி வதரவு்கத்ளயும் செயலுருபு்கத்ளயும் பிரிதசதடுக்க 
உதவுகிைது. 

ண  
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ண ப் 

1. கீழக்கா ம் வதையறுபபு்க ்டன student என ம் ர இனககு தவ வதையறுக்க ரு  C++ நிைதை 

எ தவும்.  

 Protected ப்பு
 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 ப்பு
 Mark1 float

 Mark2 float

 Public ப்பு
 void Readmark(float, float); To accept mark1 and mark2

 void Writemark(); To display the marks

 கீழக்கா ம் வதையறுபபு்க ்டன sports என ம் இனககு தவ உருவாக்கவும்.

 Protected ப்பு
 score integer

 Public ப்பு
 void Readscore(int); To accept the score

 void Writescore(); To display the score

 test இனககு விலிருநது public அ கியல்பு்டன தருவிக்கப்பட்்ட Result என ம் இனககு  

கீழக்கா ம் வதையறுபபு்கத்ள ச்காண்டுள்்ளது

 Private ப்பு
 Total float

 Public ப்பு
 void display() assign the sum of mark1, mark2, score in total.

 invokeWriteno(), Writemark() and Writescore(). Display the total also.

 Total  திதையில் ்காட்டும்.

 C++ நிைலிதன hybrid எனை ச்பயரில் வெ க்கவும். Hybrid.cpp  எனை வ்காபத்ப செயல்்படுதத ரு 

த்பததான நிைதை எ தவும்.

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
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ப்

 ண ண    (1 ப் )

1. பினவருவனவற்றுள் எது Scripting சோ  அல்ை?
(அ) ாவாஸ்கிரிபட் ( ) PHP (இ) ச்பரல் ( ) HTML

2. த்பததான நிைலில்  C++  நிைதை தருவிததல் எவவாறு அத க்கப்படுகிைது?
(அ)  wrapping செயதல் ( )  ்பதிவிைக்கம் செயதல்

(இ)  இதைததல் ( )  பிரிததல்

3. API ன விரிவாக்கம் is
(அ) Application Programming Interpreter
( ) Application Programming Interface
(இ) Application Performing Interface
( ) Application Programming Interlink

4. த்பததான ேற்றும் C++ நிைல்்கத்ள இத்டமு்கப்படுததுவதற்்கான ்கட்்டதேபபு 
(அ) Ctypes ( ) SWIG (இ) Cython ( ) Boost

5.  பினவருவனவற்றுள் எது உங்கள் குறிமுதைதய தனிததனி ்பகுதி்க்ளா்க பிரிதசதடுப்பதற்்கான 
சேனச்பாருள் வடிவதேபபு சதா ல் ட்்பம்?
(அ) ச்பாருள்வ ாககு நிைைாக்கம்

( ) றுநிதை நிைைாக்கம்

(இ) குதைநத நிதை சோ  நிைைாக்கம்

( ) செயல்முதை வ ாககு நிைைாக்கம்

6. நீங்கள் விண்வ்டாஸ் இயக்க முதைதேயு்டன சதா்டரபு ச்காள்்ள எநத றுநிதை அ ேதிககிைது?
(அ) OS றுநிதை  ( ) sys றுநிதை  (இ) csv றுநிதை  ( ) getopt றுநிதை 

7.  ெைங்கத்ள எநத ோதிரியா்க பிரிககும்ச்பா து பித யினறி அதேநதால், getopt( ) சவற்று அணிதய 
திருபபி அ பபும்? 
(அ) argv ோறி ( ) opt ோறி (இ) args ோறி ( ) ifile ோறி

8.  பினவரும் நிைல் ்பகுதியில் உள்்ள செயற் றின ச்பயதை அத்டயா்ளம் ்காண்்க.
 if __name__ =='__main__':
 main(sys.argv[1:])

(அ) main(sys.argv[1:]) ( ) __name__ (இ) __main__  ( ) argv
9.  கீழக்கண்்டவற்றுள் எது உதை, எண்்கள், ்ப்டங்கள் ேற்றும் அறிவியல் ொரநத தைவு்கத்ள செயைாக்கப 

்பயன்படும்?
(அ)  HTML ( )  C (இ) C++ ( ) PYTHON

10.  __name__ இது எததன ச்காண்டுள்்ளது ?
(அ) c++ filename ( ) main() name
(இ) python filename ( ) os module name
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ண   ண  (2 ப் )
1. Scripting சோ ககும், ேற்ை நிைைாக்க சோ ககும் உள்்ள தததுவரதத வவறு்பாடு யாது?
2. சதாகுப்பான ேற்றும் வரிசோ  ோற்றிதய வவறு்படுதது்க.

3. விரிவாக்கம் தரு்க   (i)  SWIG  (ii)  MinGW
4. றுநிதை்களின ்பயன யாது

5.  cd ்கட்்டத்ளயின ்பயன யாது? எடுததுக்காட்டு தரு்க.

இ

ண   ண  (3 ப் )
1. த்பததான ேற்றும்  C++ வவறு்படுதது்க

2. Scripting சோ யின ்பயன்பாடு்கள் யாதவ?
3. MinGW எனைால் எனன  அதன ்பயன யாது? 
4.  கீழக்கா ம் ற்றில் றுநிதை, செயற்குறி, வதையிதையின ச்பயர கியவற்தை அத்டயா்ளம் 

்காண்்க.
 welcome.display()
5.  sys.argv எனைால் எனன?

 

ண   ண  (5 ப் )
1 த்பததானில் ஏவத ம்  5  ்பண்புக று்கத்ள ைவும்.
2. பினவரும் ்கட்்டத்ள வசவானதையும் வி்ளக்கவும்.   
 Python <filename.py>  -<i>  <C++ filename without cpp extension>
3. த்பததானில், sys,os,getopt றுநிதை்களின வததவ எனன என்பதத வி்ளககு்க. 
4. getopt() எனை செயற் றின சதா்டரியதை எ தி, அதன செயலுருபு்கத்ளயும், திருபபிய பபும் 

ேதிபபு்கத்ளயும் வி்ளககு்க. 
5. கீழக்கா ம் c++ நிைதை செயல்்படுதத ரு த்பததான நிைதை எ தவும்.

 #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 �e Hard Way by Zed Shaw

2. Python Programming Advanced by Adam Stuart or Powerful Python by Aaron Maxwell

3. https://docs.python.org
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இநத ்பா்டப்பகுதிதயக ்கற்ைபின ோைவர்கள், த்பததான ஸ்கிரிபட்த்டப ்பயன்படுததி

 ரு தைவு அட்்டவதைதய உருவாககி அதில் புதிய வரிதெ்கத்ளத தைவுத த்ளததில் வெரததல்.

 ரு தைவு அட்்டவதையில் உள்்ள ்பதிவு்கத்ள வேம்்படுததுதல் ேற்றும் நீககுதல்.

 ரு தைவு அட்்டவதையில் வினவல்.

• CSV வ்காபபில் வினவதை எ துதல்.

15.1

 ரு தைவுதத்ளம் என்பது ருஙகிதைக்கப்பட்்ட தைவு்களின சதாகுப்பாகும். “தைவுதத்ளம்” எனை 

று தைவு்கத்ள அல்ைது தைவுதத்ள வேைாண்தே அதேபத்பக குறிககும். ்பயனர்கள் ேற்றும் 

தைவுதத்ளததிற்கு இத்டவய உள்்ள சதா்டரபுககு ்பயன்படும் சேனச்பாருள் ்பயன்பாவ்ட தைவுதத்ள 

வேைாண்தே அதேப்பாகும். ்பயனர்கள் ேனிதர்க்ளா்க இருக்க வவண்டிய அவ ய ல்தை, பிை 

நிைல்்க்ளா்கவவா அல்ைது ்பயன்பாடு்க்ளா்கவவா இருக்கைாம். த்பததான நிைல் எவவாறு SQL  
தைவுதத்ளதது்டன ்பயனைா்க சதா்டரபு ச்காள்கிைது என்பதத  இனி ்கற்்கைாம்.

SQLite15.2

 SQLite என்பது எளிய உைவுநிதை தைவுதத்ள அதேப்பாகும். இது தைவு்கத்ள முதையான 

தைவுகவ்காபபு்க்ளா்கவும் ்கணினியின உட்புை நிதனவ்கததில் ்ட வெ தது தவககும். இது MySQL 
அல்ைது Oracle வ்பானறு தனிதத தைவுதத்ள வெதவய்க நிைைா்க இல்ைாேல் உள்ளிதைநத ்பயன்பா்டா்க 

வடிவதேக்கப்பட்டுள்்ளது. வவ்கோ்கவும், குநத வொதிக்கப்பட்்டதா்கவும் ேற்றும் ச கிழவானதா்கவும் 

உள்்ளதால் SQLite-ல் வவதை செயவது எளிதாகும். SQLite ற்்கா்க த்பததான ைப்பான நூை்கதததக 

ச்காண்டுள்்ளது.

SQLite தயப ்பயன்படுதத,

sqlite3தய இதைக்கவும்
்படிநிதை 1

connect( ) வ முதைதயப ்பயன்படுததி இதைபத்ப உருவாககி தைவுதத்ளததின ச்பயதை 

அ ப்பவும்.்படிநிதை 2

cursor= connection.cursor( ) எனைக ற்தைப ்பயன்படுததி cursor என ம் ச்பாருத்ள 
அ ்கவும்.்படிநிதை 3

V  15

SQL  ண  ண
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 ்படிநிதை 2 ல் தைவுதத்ளததத இதைததல் என்பது, அ ்க வவண்டிய தைவுதத்ளததின 

ச்பயதைஅ பபுதல் என்பதாகும். அவவாறு அ பபும்வ்பாது, அததைவுதத்ளம் ஏற்்கனவவ 

இருககுோயின அது இதைக்கப்படும். இல்ைாவிடில், த்பததான, ச்காடுக்கப்பட்்ட ச்பயரில் ரு புதிய 

தைவுதத்ளததத உருவாககும்.

 ்படிநிதை3ல் cursor என்பது ரு ்கட்டுப்பாட்டு அதேப்பாகும், இது தைவுதத்ளப ்பதிவு்கத்ள இதைக்கப 

்பயன்படுகிைது.

 த்பததானில், cursor ்க முககிய ்பஙகுவகினைது. அதனதது ்கட்்டத்ள்க ம் cursor ச்பாருள் 

மூைவே ேட்டுவே இயக்கப்படும்.

 ரு  அட்்டவதைதய உருவாக்க, தைவுதத்ளததில் ரு ச்பாருத்ள உருவாககி அதற்்கான SQL 
்கட்்டத்ள்கத்ள எ த வவண்டும்.

எடுததுக்காட்டு:- sql_comm = "SQL statement"

 ்கட்்டத்ள்கத்ள நிதைவவற்ை cursor வ முதைதயப ்பயன்படுததி sql ்கட்்டத்ளயின ச்பயதை 

அ்ளபுருக்க்ளா்க அ ப்ப வவண்டும். sql_commல் நிதைய ்கட்்டத்ள்கள் வெ க்கப்பட்டு அதவ 

நிதைவவற்ைப்படும். அதனதது செயல்்கத்ளயும் முடிதத பினனர ோற்ைங்கத்ளக வ்காபபில் வெ தது பினனர 

இதைபத்ப மூ்ட வவண்டும்.

SQLite ண ப்  ண  15.3

 பினவரும் எடுததுக்காட்டு sqlite3 ்பயன்படுததி த்பததானில் ரு தைவு த்ளததத எவவாறு 
இதைப்பது என்பதத வி்ளககுகிைது.

 

# 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()

 வேற்்கண்்ட எடுததுக்காட்டில், "Academy" எனை ச்பயரில் தைவுதத்ளம் உருவாக்கப்பட்டுள்்ளது.  இது 
SQL-ன  "CREATE DATABASE Academy;" எனை ்கட்்டத்ளககு இதையானது. அ பபுவது.  "sqlite3.
connect ('Academy.db')" எனை ற்தை அத ககும் வ்பாது ஏற்்கனவவ உருவாககிய தைவுதத்ளதததத 

திைககும்.

15.3.1  ணைண  

 ரு சவற்று தைவுதத்ளததத உருவாககிய பிைகு, முடிநத வதை னறு அல்ைது அதற்கு வேற்்பட்்ட 

அட்்டவதை்கத்ளச் வெரக்கைாம்.  அதற்்கான ்கட்்டத்ள அதேபபு

CREATE TABLE Student ( 

RollnoINTEGER, SnameVARCHAR(20), GradeCHAR(1), gender CHAR(1), 

Book 2.indb   296 29-03-2019   17:56:20

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



296 297   ண  ண

Average float(5.2), birth_date DATE, PRIMARY KEY (Rollno) );

 வேற்்காண் இநத முதையில் SQL ்கட்்டத்ளச ல் ல் செயயப்படுவததப வ்பாைவவ வ ைடியா்க 

த்பததானில் செயயைாம். SQL அல்ைது SQLiteககு ்கட்்டத்ள்கத்ள அ ப்ப cursor ச்பாருள்வததவ. 

ச்பாதுவா்க SQL ேற்றும் தைவுதத்ளததிலுள்்ள cursor என்பது, தைவுதத்ளப ்பதிவு்களின து செயல்்படும் ரு 

்கட்டுப்பாட்டு அதேப்பாகும்.

 SQLன அதனதது ்கட்்டத்ள்கத்ளயும் செயல்்படுதத cursor ்பயன்படுகிைது.

ப்பு

 இதைபபுக்கான cursor(  ) வ முதைதய அத தது cursor ச்பாருத்ள உருவாக்கைாம்.

Cursor வித்டதசதாகுபபில் இருநது ்பதிவு்கத்ள எடுக்கப்பயன்படுகிைது.

த்பததானில்  SQL ்கட்்டத்ள்கத்ள மூனறு வேற்ச்காள் அத்டபபுக குறி்க ககுள் ெைோ்க வதையறுக்க 

வவண்டும்.

 15.3.1

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);"""

 வேவையுள்்ள எடுததுக்காட்டில்,

 Emp_no எனை புைம் "INTEGER PRIMARY KEY" (மு  எண் முதனதேத திைவுவ்கால்) என 

வதையறுக்கப்பட்டுள்்ளது. SQLite3 ல் இது வ்பால் ச்பயரி்டப்பட்்ட ச டுவரிதெயானது தானா்கவவ அதி்கரிததுக 

ச்காள் ம்.

 வவறு விதோ்க ை வவண்டுசேனில், அட்்டவதையில் உள்்ள ரு ச டுவரிதெ  INTEGER 
PRIMARY KEY, எனறு அறிவிக்கப்பட்டு, எபச்பா சதல்ைாம்  NULL எனை ேதிபபு உள் ்டா்கப 

்பயன்படுததப்படுகிைவதா, அநத NULL ேதிபபு தானா்கவவ அநத ச டுவரிதெயில் இது வதை ்பயன்படுததப்பட்்ட 

்க உயரநத ேதிபத்பவி்ட னறு குநது மு  எண்ைா்க இருககும். சவற்று அட்்டவதை எனில் 1 எனை 

ேதிபபு ்பயன்படுததப்படும்.

15.3.2  ண   (Adding Records)

 இபச்பா து அட்்டவதையு்டன டிய ரு தைவுதத்ளம் எநத தைவு்க ம் இல்ைாேல் உள்்ளது. 
"INSERT" ்கட்்டத்ளதய  SQLite ல் அ பபுவதன மூைம் அட்்டவதையில் தைவு்கத்ள உள்ளி்டைாம்.  
execute() செயற் று ச்காடுக்கப்பட்்ட SQL ்கட்்டத்ளதய செயல்டுததும்
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 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")

 STUDENT TABLE CREATED

 பினவரும் எடுததுக்காட்டு 15.3.2 ரு மு தேயான உதாைைோகும். இநத நிைதை இயக்க “Academy.
db” வ்காபத்ப வவண்டும் அல்ைது  SQL ்கட்்டத்ளயில் உள்்ள DROP TABLE எனை வரியின குறிபபுதையாககு்க.

 ச்பரும்்பாைான நி்கழவு்களில் ்கருததியைா்க ரு SQL அட்்டவதையில் தைவு்கத்ள இத்டயில் செரு்க 

முடியாது. Insert ற்தைப்பயன்படுததி, ை த்பததான தைவு இனங்களில் உள்்ள ்பைததைவு்கத்ள 

உள்ளி்டைாம்.

 பினவரும் எடுததுக்காட்டில், Academy.db எனை தைவுதத்ளம் ேற்றும் Student அட்்டவதை 

ஏற்்கனவவ உள்்ளது எனகச்காள்்க. ்பர்களின தைவு்கத்ளகச்காண்்ட List-தயINSERT ற்தைப 

்பயன்படுததி உள்ளி்டப்பட்டுள்்ளது.
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 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 ")

RECORDS ADDED TO STUDENT TABLE 

ண ண   SQL  15.4

 இபச்பா து student அட்்டவதையில் வினவதைப ்பயன்படுததுததைப்பற்றி ்கற்்கைாம். ்பதிவு்கத்ளச் 

வெரப்பததப வ்பாை அவற்தை திரும்்ப ச்பறுவதும் ்க எளிது.  Execute செயற் று SQL ்கட்்டத்ள்கத்ள 

்பயன்படுததி அதனதது தைவு்கத்ளயும் அட்்டவதையில் இருநது ச்பறுகிைது.

15.4.1  SELECT 

 SELECT ற்று SQL-ல் ்க அதி்கோ்க ்பயன்படும் ற்று கும். இநத ற்று தைவுத 

த்ளததிலிருநது தைதவ ச்பை ்பயன்படுததப்படுகிைது. இநத ற்றுக்கான ்கட்்டத்ள அதேபபு “Select * from 
table_name” அட்்டவதையின அதனதது தைவு்கத்ளயும் ்பட்டியைா்க ரு ச்பாருளில் ச்பை முடியும்.
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 "sql_Academy_query.py" எனை வெ க்கப்பட்்ட நிைதை இயககினால் சேயயான தைதவப ச்பாறுதது 

பினவரும் சவளியீடு வதானறும். 

 த்பதான வ்காபபு உருவாக்கப்படும் வ்காபபுதையில் தான தைவுதத்ள வ்காபபு்க ம் உருவாக்கப்படும் 

என்பதத ்கவனததில் ச்காள்்ள வவண்டும். வ்காபபின ்பாதததய ோற்ை விரும்பினால் வ்காபத்ப திைககும் 

வ்பாது ோற்ைம் செயய வவண்டும்.

 15.4.1-1

#save the �le as “sql_Academy_query.py”
# cursor object 
crsr = connection.cursor() 
# execute the command to fetch all the data from the table Student
crsr.execute("SELECT * FROM Student")  
# store all the fetched data in the ans variable 
ans= crsr.fetchall()  
# loop to print all the data 
for i in ans: 
print(i) 

15.4.1.1  fetchall()  ண  ண  

 fetchall() செயற் று அதனதது வரிதெ்கத்ளயும் தைவுதத்ள அட்்டவதையில் இருநது ச்பை 

்பயன்படுகிைது.

 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)

 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 () செயற் று அதனதது வரிதெ்கத்ளயும் ச்பை ்பயன்படுகிைது.
cursor.fetchone() - fetchone () செயற் று வினவல் முடிவுத சதாகுதியின உள்வ்ள உள்்ள அடுதத 
வரிதெதயக ச்காடுககும் (அல்ைது) எநத வரிதெயும் இல்தை எனைால் None எனை ேதிபத்ப 
வித்டயா்கக ச்காடுககும்.
cursor.fetchmany() செயற் று முடிவுத சதாகுதியில் தம் உள்்ள வரிதெ்களின எண்ணிகத்கதயக 
ச்காடுககும்.

ப்பு

15.4.1.2  fetchone()-ண ப்   ண  

 fetchone() செயற் று வினவல் முடிவுத சதாகுதியின உள்வ்ள உள்்ள அடுதத வரிதெதயக 

ச்காடுககும் (அல்ைது) எநத வரிதெயும் இல்தை எனைால் None எனை ேதிபத்ப ச்காடுககும்.

 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)

 fetch one:
 (1, 'Akshay', 'B', 'M', 87.8, '2001-12-12')

15.4.1.3  fetchone()-ண ப்  ண  ண  

 while ே்டககு ேற்றும் fetchone() செயற் று ்பயன்படுததி அட்்டவதையில் உள்்ள அதனதது 

்பதிவு்கத்ளயும் ்காை முடியும்.

 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()

fetching all records one by one:

(1, 'Akshay', 'B', 'M', 87.8, '2001-12-12')

(2, 'Aravind', 'A', 'M', 92.5, '2000-08-17')

(3, 'BASKAR', 'C', 'M', 75.2, '1998-05-17')

(4, 'SAJINI', 'A', 'F', 95.6, '2002-11-01')

(5, 'VARUN', 'B', 'M', 80.6, '2001-03-14')

(6, 'PRIYA', 'A', 'F', 98.6, '2002-01-01')

(7, 'TARUN', 'D', 'M', 62.3, '1999-02-01')
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15.4.1.4  fetchmany()  ண  

 குறிபபிட்்ட எண்ணிகத்கயிைான ்பதிவு்கத்ளக ்காண்பிக்க fetchmany() செயற் று ்பயன்படுகிைது. 

இநத செயற் று முடிவுத சதாகுதியில் தம் உள்்ள வரிதெ்களின எண்ணிகத்கதயக ச்காடுககும்.

 15.4.1.4-1:   ண   

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)

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')]

 15.4.1.4-2:    ண  பு  
 

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")

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')

 ே்டககு்கத்ளப ்பயன்படுததாேல் இத்டசவளி்க ்டன டிய உறுபபு்களின ்பட்டியதை வை 

வரிதெயில் அச் டுவதற்கு குறியீடு =”\n” or sep=”, ”  ்பயன்படுகிைது. 

ப்பு

15.4.2  SQL-  ணை ண   (CLAUSES)

 SQL  வ ஙகும் ்பை வத்கயான துதை நிதை ற்று்கள் SELECT ற்று்களில் ்பயன்படுததப்படுகிைது. 
SQLite ல் ஏைககுதைய அதனதது வத்க துதை நிதை ற்று்க ம் செயல்்படுகிைது. அதி்கோ்க 

்பயன்படுததப்படும் துதை நிதை ற்று்கள் பினவருோறு,
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• DISTINCT

• WHERE

• GROUP BY

• ORDER BY. 

• HAVING

15.4.2.1  SQL DISTINCT ணை ண  

 ரு குறிபபிட்்ட ச டுவரிதெ அல்ைது அட்்டவதையில் உள்்ள இைட்டிபபு ேதிபபு்கத்ளத தவிரப்பதற்்கா்க 
DISTINCT  துதை நிதை ற்று ்பயன்படுகிைது. இநத ைபபு சொல்தைப ்பயன்படுததும் வ்பாது தனிதத 

ேதிபபு்கத்ள ச்பை முடியும்.

 பினவரும் எடுததுக்காட்டில், “student table” எனை அட்்டவதையில் இருநது ோைவர்கள் ச்பற்ை 

தைவரிதெ ்காண்பிக்கப்பட்டுள்்ளது.

 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)

 [('B',), ('A',), ('C',), ('D',)]

 வேற்்கண்்ட எடுததுக்காட்டில்  “distinct” எனை ைபபு சொல்தைப ்பயன்படுததவில்தை எனில் 4 
்பதிவு்க ககுப ்பதிைா்க 7 ்பதிவு்கள் ்காண்பிக்கப்பட்டிருககும். ஏசனனில், மூை அட்்டவதையில் இைட்டிபபு 

ேதிபபு்க ட்ன 7 ்பதிவு்கள் உள்்ளன.

15.4.2.2  SQL WHERE ணை ண  

  குறிபபிட்்ட நி்பநததன்கத்ள நிதைவவற்றும் ்பதிவு்கத்ள ேட்டுவே பிரிதசதடுக்க WHERE 
துதைநிதை ற்று ்பயன்படுகிைது. பினவரும் எடுததுக்காட்டில் “student table” தைவுதத்ளததில் இருநது 

ோைவர்களின தைவரிதெதய ேட்டுவே பிரிதசதடுப்பததக ்காைைாம்.
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import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT DISTINCT (Grade) FROM student where gender='M'") 
result = cursor.fetchall() 
print(*result,sep="\n")

('B',)
('A',)
('C',)
('D',)

15.4.2.3  SQL Group By ணை ண  

 GROUP BY துதை நிதை ற்ைானது குறிபபிட்்ட ்பதிவு்கத்ளச் ருக்கோன வரிதெ்கத்ளக 

ச்காண்்ட கு வா்க வெரககிைது. இது வசவாரு கு விற்கும் ரு ்பதிதவ ச்காடுககிைது. இது ேதிப ட்டு 

செயற் று்கள் (COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) வித்டதசதாகுதி்கத்ள னறு அல்ைது அதற்கு 

வேற்்பட்்ட ச டுவரிதெ கு க்க்ளா்க ோற்ை ்பயன்படுகிைது. பினவரும் எடுததுக்காட்டு student அட்்டவதையில் 

இருநது ண் ேற்றும் ச்பண் எண்ணிகத்கதயக ்கைககிட்டு வித்டதயக ்காண்பிககிைது.

 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")

 ('F', 2)

 ('M', 5)

15.4.2.4  SQL ORDER BY  ணை ண  

 ORDER BY  துதை நிதைக ற்று குறிபபிட்்ட புைங்களில் உள்்ள தைவு்கத்ள வரிதெயாக்க  

SELECT ற்று்டன வெரநது ்பயன்படுகிைது. வித்டத சதாகுதிதய ஏறு வரிதெ அல்ைது இைஙகு வரிதெயில் 

வரிதெயாக்கம் செயய உதவுகிைது. பினவரும் எடுததுக்காட்டு, ோைவர ச்பயர ேற்றும் வரிதெ எண் 

கியவற்தை அ்கை வரிதெப்படி ்காண்பிககிைது.
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 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")

 (1, 'Akshay')
 (2, 'Aravind')
 (3, 'BASKAR')
 (6, 'PRIYA')
 (4, 'SAJINI')
 (7, 'TARUN')
 (5, 'VARUN')

15.4.2.5  SQL HAVING ணை ண

 கு  ொரபு்கத்ளப ச்பாறுதது தைவு்கத்ள வடி்கட்்ட HAVING துதை நிதைக ற்று ்பயன்படுகிைது. 

இது WHERE நி்பநததன ற்தை தததாகும் னால் கு  ொரபு்க ்டன ்பயன்படுகிைது. கு  ொரபு்கத்ள 
WHERE துதை நிதைக ற்றில் ்பயன்படுதத முடியாது. னால், HAVING துதை நிதைக ற்றில் 

்பயன்படுதத முடியும். 

 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)

 ['gender', 'COUNT(GENDER)']
 [('M', 5)]

SQL AND, OR  NOT 15.5

 WHERE துதைநிதைக ற்று AND, OR, ேற்றும்  NOT செயற்குறி்க ்டன இதைநது 

செயல்்படும்.

AND ேற்றும் OR செயற்குறி்கள் ்பதிவு்கத்ள னறிற்கு வேற்்பட்்ட நி்பநததன்கத்ளப ச்பாறுதது வடி்கட்்ட 

்பயன்படுகிைது. பினவரும் எடுததுக்காட்டு, student அட்்டவதையில் இருநது  ‘A’ அல்ைது ‘B’ தைவத்க ச்பற்ை 

ோைவர்கத்ளத தவிை ேற்ை ோைவர்களின விவைங்கத்ளக ்காண்பிககிைது. 

WHERE ணை ண    NOT    
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15.5 -1

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT * FROM student where grade<>'A' and Grade<>'B'")
result = cursor.fetchall() 
print(*result,sep="\n")

(3, 'BASKAR', 'C', 'M', 75.2, '1998-05-17')
(7, 'TARUN', 'D', 'M', 62.3, '1999-02-01')

WHERE ணை ண   AND   

 பினவரும் எடுததுக்காட்டு, ெைாெரியா்க 80 லிருநது  90 வி க்காடு (இைண்டு வைம்த்பயும் வெரதது) 
வாஙகிய ோைவர்களின ச்பயர, ்பதிவு எண், அவர்களின ெைாெரி கியவற்தைக ்காண்பிககிைது.

 15.5 -2

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT Rollno,Same,Average  FROM student WHERE (Average>=80 
AND Average<=90)")
result = cursor.fetchall() 
print(*result,sep="\n")

(1, 'Akshay', 87.8)
(5, 'VARUN', 80.6)

WHERE  ணை ண   OR   

 பினவரும் எடுததுக்காட்டில் 2001ல் பிைநத ோைவர்களின ச்பயர ேற்றும் தைவரிதெ 

்காண்பிக்கப்பட்டுள்்ளது.
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 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')

  ண  15.6

 பினவரும் எடுததுக்காட்டில் 2001ல் பிைநத ோைவர்களின ச்பயர ேற்றும் தைவரிதெ 

்காண்பிக்கப்பட்டுள்்ளது. 

 15.6 -1

import sqlite3
connection = sqlite3.connect("Academy.db")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT Rollno,sname FROM student
WHERE(Birth_date>='2001-01-01' ANDBirth_date<='2001-12-01')")
result = cursor.fetchall() 
print(*result,sep="\n")

 (5, 'VARUN')

ப்  பு  (Aggregate Functions)15.7

 இநத ொரபு்கள் ச டுவரிதெயில் உள்்ள ேதிபபு்கத்ளக ச்காண்டு செயல்்பாடு்கத்ளச் செயது வை ரு 

ேதிபத்ப வித்டயா்கக ச்காடுககும்.

• COUNT() • AVG()
• SUM() • MAX()
• MIN()
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15.7.1  COUNT() பு

 WHERE துதை நிதை ற்றில் குறிபபிட்டுள்்ள நி்பநததனதய நிதைவவற்றும், அட்்டவதையில் 

உள்்ள வரிதெ்களின எண்ணிகத்கதய  SQL COUNT() ொரபு வித்டயா்கக ச்காடுககும்.

 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)

 [(7,)]

 1 : இ   ண  ண  
ை ப்

  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

 [(7,)]

 2 : இ   ப்  ண ண   
 ண  ை ப் . 

 NULL ேதிபபு்கள் ்கைககி்டப்ப்டோட்்டாது. வேவை உள்்ள எடுததுக்காட்டில் ரு 

வவத்ள ்பதிவில் NULL ேதிபபு இருநதால் சவளியீடு 6 என இருககும்.

ப்பு

15.7.2AVG():

 பினவரும் த்பதான நிைலில் உள்்ள ற்று அதனதது ோைவர்களின ெைாெரி ேதிபச்பண்தைக 

்கண்டு பிடிககிைது.
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 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)

 [(84.65714285714286,)]

NULL ேதிபபு்கள் ்கைககி்டப்ப்டோட்்டாது.

ப்பு

15.7.3  SUM():

 பினவரும் த்பதான நிைலில் உள்்ள SQL ற்று ெைாெரி புைததில் உள்்ள ெைாெரி்களின ட்டுத 

சதாத்கதயக ்கைககிடுகிைது.

 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)

 [(592.6,)]

NULL ேதிபபு்கள் ்கைககி்டப்ப்டோட்்டாது.
ப்பு

15.7.4  MAX()  MIN() 

 The MAX() ொரபு வதரநசதடுக்கப்பட்்ட ச டுவரிதெயில் உள்்ள ்கபச்பரிய ேதிபத்ப வித்டயா்கக 

ச்காடுககும்.

 The MIN() ொரபு வதரநசதடுக்கப்பட்்ட ச டுவரிதெயில் உள்்ள ்கச் றிய ேதிபத்ப வித்டயா்கக 

ச்காடுககும் .

 ெைாெரி ேதிபத்பக ச்காண்்ட ோைவரின ச்பயர்கத்ளக ்காண்பிககிைது.
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 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)

 Displaying the name of the Highest Average
 [('PRIYA', 98.6)]
 Displaying the name of the Least Average
 [('TARUN', 62.3)]

ண ப் பு ப்15.8

 த்பதான ஸ்கிரிபட் மூைோ்க ்பதிவு்கத்ளப புதுபபிக்க முடியும். பினவரும் எடுததுக்காட்டில் “student” 
அட்்டவதையில் “Priya” எனை ச்பயர “Priyanka” என புதுபபிக்கப்படுகிைது.

 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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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')

இநதப ்பா்டப்பகுதி மு வதும் SQL வினவல்்கத்ள வி்ளககுவதற்்கா்க student எனை தைவு அட்்டவதை  

எடுததுக்காட்்டா்க ்பயன்படுததப்பட்டுள்்ளது என்பதத நிதனவில் ச்காள்்க. எடுததுக்காட்டு 15.3.2-1.  
்பதிவு்கள் ச்காண்்ட student தைவு அட்்டவதை ்பயன்படுததப்பட்டுள்்ளது.

ப்பு

 15.9

 SQL ்கட்்டத்ள்கத்ளக ச்காண்டு ்பதிவு்கத்ள நீககுவது வ்பாை த்பதானிலும் நீக்க முடியும். பினவரும் 

எடுததுக்காட்டில் “student ” அட்்டவதையில் Rollno 2 புைததில் உள்்ள ச்பாரு்ள்டக்கததத நீககுவது 

்காட்்டப்பட்டுள்்ளது.

 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()

 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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 ப்  15.10

 பினவரும் எடுததுக்காட்டில் இயஙகு வ ைததில் த்பதான input() ்கட்்டத்ளதயப ்பயன்படுததி 

தைவு்கத்ளப ச்பற்று அதத  "Person" எனை அட்்டவதையில் எ துதல்

 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): 
# �is 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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 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)

 ஏற்்கனவவ உள்்ள “student” எனை அட்்டவதையில் Name புைததில் ை ோற்ைங்கத்ளச் செயது 

்பதிவு்கத்ளச் வெரக்கைாம். இதத செயய Create table ற்தைக குறிபபுதையில் (Comment) எ தவும்.

 Execute (sql[, parameters]) :- இது ற்தை SQL ற்தை இயககுகிைது. SQL ற்று 

அ்ளபுருக்கத்ள ச்காண்டிருக்கைாம் அதாவது நிதையுருக்க ககுப ்பதிைா்க இ்டநிைபபி்கள் . sqlite3 

இைண்டு வத்கயான இ்டநிைபபி்கத்ள ச்காண்டுள்்ளது. அதவ, வ்கள்விக குறி்கள் (?) ேற்றும் 

ச்பயரி்டப்பட்்ட இ்டநிைபபி்கள் (:name).

ப்பு

 ணை ண ப்  15.11

 னறுககு வேற்்பட்்ட அட்்டவதை்கத்ளச் வெரதது த்பததானில் வினவதை வேற்ச்காள்்ள முடியும். 

பினவரும் எடுததுக்காட்டில் ோைவர்களின Rollno, Duty, Age கிய விவைங்கத்ளக ச்காண்்ட  
“Appointments” அட்்டவதைதய உருவாககுவவாம். “student” ேற்றும் “Appointments” அட்்டவதை்கத்ள 

னறிதைதது ச டுவரிதெயின ததைபபு்க ்டன டிய இறுதி அட்்டவதைதயக ்காைைாம்.
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 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 �eld 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)

 ['Rollno', 'Sname', 'Duty', 'age']
 (1, 'Akshay', 'Prefect', 17)
 (2, 'Aravind', 'Secretary', 16)

 cursor.description வசவாரு ச டுவரிதெயின ததைபபு்களின விவைங்கத்ளக 
ச்காண்டிருககும். இது ்பதிவா்க வெ க்கப்படும். முதல் ்பதிவு ச டுவரிதெயின ச்பயரத்க்ளக குறிககும் 
(index=0) இதத ்பயன்படுததி அட்்டவதையின புைங்களின ச்பயர்கத்ளக ்காண்பிக்க முடியும். 

ப்பு

ண  CSV ப்பு  ணை15.12

 CSV வ்காபபிலும் வினவலின வித்டதயச் வெ க்கைாம். வினவலின சவளியீட்த்ட அட்்டவதையில் 

்காண்பிப்பதற்கு ்பயன்படும். பினவரும் எடுததுக்காட்டில் student அட்்டவதையில் உள்்ள gender  
ச டுவரிதெதயப ்பயன்படுததி இைஙகு வரிதெயில் வரிதெயாக்கம் செயது பிைகு ்பதிவு்கத்ள அ்கைவரிதெப்படி 

அதேக்கப்பட்டுள்்ளது. இநத வினவலின சவளியீட்த்ட “SQL.CSV” என ம் CSV  வ்காபபில் எ தைாம். 

இநத வ்காபபிதன MS-Excel மூைம் திைநது முடிவு்கத்ள ்காைைாம் அல்ைது ஸ்கிரிபட்த்டப ்பயன்படுததியும் 
CSV வ்காபபு்கத்ளத திைநது முடிவு்கத்ளக ்காைைாம்.
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 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:
 #  r = csv.reader(fd)
 for line in fd:
 line = line.replace("\n", "")
 print(line)
cursor.close()
connection.close()

 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

 இதுவதை, த்பததான நிைல் எடுததுக்காட்டு்களில் SQL ்கட்்டத்ள்கத்ளப ்பயன்படுததுவததப 

்பாரதவதாம். ஏைககுதைய அதனதது SQL ்கட்்டத்ள்கத்ளயும் ்பயன்படுததுவததப ்பாரதவதாம். ஏைககுதைய 

அதனதது SQL ்கட்்டத்ள்க ம் த்பதான SQLite று்கத்ளப ்பயன்படுததி நிதைவவற்ைப்பட்டுள்்ளது. SQL 
்பா்டததில் விவாதிதத பிை ்கட்்டத்ள்கத்ளயும் முயற் க்கவும்.
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 15.12 -2 ப் ண  (“sqlexcel.csv”) MS-Excel   
ண  ண  . ( : 15.12.1 Script ண  

)

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()

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 BASK AR C M 75 .2 1998-05 -17
8
9 7 TARU N D M 62.3 1999-02-01
10
11 5 VARU N B M 80.6 2001-03 -14
12
13 6 PRIY A A F 98.6 2002-01-01
14
15 4 SAJ INI A F 95 .6 200-11-01

ணை 15.3

 தைவுதத்ளததில் உருவாக்கப்பட்்ட அட்்டவதை்களின ்பட்டியல்்கத்ள ்காண்பிப்பதற்கு, பினவரும் 

நிைதை (எ.்கா. 15.3.1) ்பயன்படுததைாம்.

 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())

[('Student',), ('Appointment',), ('Person',)]

 வேற்்கண்்ட நிைல் ‘Academy.db’ எனை தைவுதத்ளததில் உருவாக்கப்பட்்ட அதனதது 

அட்்டவதை்களின ச்பயர்கத்ள திதையில் ்காண்பிககும். ேது தைவுத்ள அட்்டவதை்களின முககிய 

த்கவல்்கத்ள முதனதே அட்்டவதை ச்காண்டிருககும். sqlite_master எனப்படும். 

 இதுவதை ாம் த்பததான நிைல் எடுததுக்காட்டு்களில்  SQL ்கட்்டத்ள்கத்ள ்பயன்படுததுவததப 

்பாரதவதாம். ஏைககுதைய அதனதது SRL ்கட்்டத்ள ்பயன்படுததுவததப  ்பாரதவதாம். ஏைககுதைய 

அதனதது SQL ்கட்்டத்ள த்பததான SQLite று்கத்ளப ்பயன்படுததி நிதைவவற்ைப்பட்டுள்்ளது. SQL  
்பா்டததில் விவாதிதத பிை ்கட்்டத்ள்கத்ளயும் முயற் க்கவும்.
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 ரு தைவுதத்ளம் என்பது ருஙகிதைக்கப்பட்்ட தைவு்களின சதாகுப்பாகும். 

 தைவுதத்ளததின ்பயனர்க்ளா்க ேனிதர்கள், பிை நிைல்்கள் அல்ைது ்பயன்பாடு்கள்  இருக்கைாம்.

 எளிய உைவுநிதை தைவுதத்ள அதேப்பான இது தைவு்கத்ள முதையான தைவுக வ்காபபு்க்ளா்க 
வெ தது தவககும்.

 தைவுதத்ளததிலுள்்ள cursor என்பது தைவுதத்ள ்பதிவு்களின து செயல்்படும் ரு ்கட்டுப்பாட்டு 
அதேப்பாகும்.  SQL –ன அதனதது ்கட்்டத்ள்கத்ளயும் செயல்்படுதத  இது ்பயன்படுகிைது.

 அட்்டவதையிலுள்்ள தைவு ற்தை அல்ைது இைட்த்ட வேற்வ்காள்குறியு்டன உள்்ளதால், 
த்பததானிலுள்்ள SQL ்கட்்டத்ள்கள் மூனறு வேற்வ்காள் குறியினால் குறிக்கப்படும்.

• SQL-ல் ்கவும் ச்பாதுவா்க ்பயன்படுததக டிய ற்று Select கும்.

 தைவுதத்ளததிலுள்்ள அட்்டவதையிலிருநது தைவு்கத்ளப ச்பை SQL ற்ைான Select 
்பயன்படுகிைது. 

• GROUP BY துதைநிதை  ற்று குறிபபிட்்ட ்பதிவு்கத்ளச் ருக்கோன வரிதெ்கத்ளக ச்காண்்ட 
கு வா்க வெரககிைது. 

• ORDER BY துதை நிதைக ற்று  SELECT ற்று்டன வெரநது குறிபபிட்்ட புைங்களில் உள்்ள 
தைவு்கத்ள முதையா்க வரிதெயாக்கம் செயய ்பயன்படுகிைது. 

• Having துதைநிதைக ற்று GROUP செயற் றின அடிப்பத்டயில் தைவு்கத்ள வடி்கட்்ட 
்பயன்படுகிைது.

• Where துதை நிதைக ற்று ‘Group by’ துதை நிதைக ற்று்டன ்பயன்படுதத முடியாது. 

• WHERE துதைநிதைக ற்று AND, OR, ேற்றும் NOT செயற்குறி்க ்டன இதைததுப 
்பயன்படுததைாம். 

 னறிற்கு வேற்்பட்்ட நி்பநததன்களின அடிப்பத்டயில் ்பதிவு்கத்ள வடி்கட்்ட  ‘AND’ ேற்றும் OR’ 
செயற்குறி்கள் ்பயன்படுகினைன.  

 ேதிப ட்டுச் ொரபு்கள் ச டுவரிதெயில் உள்்ள ேதிபபு்கத்ளக ச்காண்டு செயல்்பாடு்கத்ளச் செயது 
வை ரு ேதிபத்ப வித்டயா்கக ச்காடுககும்.

• COUNT() ொரபு அட்்டவதையிலுள்்ள வரிதெ்களின எண்ணிகத்கதய திருபபி அ பபும். 

• AVG() ொரபு அட்்டவதையிலுள்்ள வதரநசதடுக்கப்பட்்ட புைததின ்பதிவு்களின ெைாெரிதய / 
்கைககி்டப்பயன்படுகிைது.

• SUM() ொரபு அட்்டவதையிலுள்்ள வதரநசதடுக்கப்பட்்ட புைததின ்பதிவு்களின ட்டுத 
சதாத்கதயக ்கைககிடுகிைது. 

• MAX() ொரபு வதரநசதடுக்கப்பட்்ட புைததின ச்பரிய ேதிபத்ப திருபபி அ பபும்.

• MIN() ொரபு வதரநசதடுக்கப்பட்்ட புைததின றிய ேதிபத்ப திருபபி அ பபும் 

• sqlite_master என்பது முதனதே அட்்டவதையாகும். இது ேது தைவுதத்ள அட்்டவதை்களின 
முககிய த்கவல்்கத்ள ச்காண்டிருககும்.  

 த்பததானில், வ்காபபின ்பாதததய  ‘/’ அல்ைது ‘\\’ குறியீடு குறிக்கப்படுகிைது. எடுததுக்காட்்டா்க, 
்பாதததய  'c:/pyprg/sql.csv', அல்ைது c:\\pyprg\\sql.csv’ எனக குறிபபி்டைாம்.

ண  
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ண ப் 

1. ்பயனரி்ட ருநது  விவைங்கத்ளப ச்பற்று, த்பததாதனப ்பயன்படுததி CSV வ்காப்பா்க பினவருே 

அட்்டவதையில் வெ க்க ்டாடும் நிைதை உருவாக்கவும் 

 தைவுதத்ளததின ச்பயர;-  DB1

 அட்்டவதை ச்பயர  : 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. பினவரும்  GAMES அட்்டவதைதய எடுததுக ச்காள்வவாம். (i) லிருநது (iv) வதையிைான SQL 
வினவல்்க க்கான சவளியீட்த்ட ச்காடுககும் த்பததான நிைதை எ து்க.

 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) அதனதது Gamename ேற்றும்  Gcodes-்க ம் Schedule date-ன இைஙகு வரிதெயில் ்பதிவு்கத்ள 

திதையி்டவும்.  

(ii) எநத வித்ளயாட்டின ்பரி தசதாத்க 7000- வி்ட அதி்கோ்க இருககிைதா அநத வித்ளயாட்டு்களின 

விவைங்கள் அ்டஙகிய ்பதிவு்கத்ளத திதையி்டவும். 

(iii) வித்ளயாட்டு ைர்களின name ேற்றும் gamename-ன ஏறுவரிதெயில் ்பதிவு்கத்ள திதையி்டவும். 

(iv) வசவாரு வித்ளயாட்டு கு வின ரருக்கான ்பரி தசதாத்க அ்டஙகிய ்பதிவு்கத்ள திதையி்டவும் (புைம் 
4-ல் ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளததப வ்பால்) 

(v) GameName-ன அடிப்பத்டயில் அதனதது ்பதிவு்கத்ளயும் திதையி்டவும். 
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ப்

 ண ண    (1 ப் )

1. பினவரும் எது ருஙகிதைக்கப்பட்்ட தைவு்களின சதாகுப்பாகும்?

(அ)  தைவுதத்ளம்   ( )  DBMS (இ)  த்கவல் ( )  ்பதிவு்கள்

2. SQLite எநத தைவுதத்ள அதேபத்பச் ொரநதது?

(அ)  ற்தைக வ்காபபு தைவுதத்ளம் ( )  உைவுறிதை தைவுதத்ளம்

(இ)  ்படிநிதை தைவுதத்ளம் ( )  ச்பாருள்வ ாககு தைவுதத்ளம்

3. பினவரும் எநத ்கட்டுப்பாட்டு அதேபபு தைவுதத்ளததிலிருநது ்பதிவு்கத்ளப ச்பற்றுததை ்பயன்படுகிைது?

(A)  ட்டு   ( )  திைவுவ்கால்

(இ)  Cursor ( )  செருகும் புள்ளி

4. ்பதிவு்களில் உள்்ள ேதிபபு்களில் செயயப்படும் ோற்ைங்கத்ள வெ க்கப ்பயன்படும் ்கட்்டத்ள எது?

(அ)  Save ( ) Save As (இ)  Commit ( )  Oblige

5. ை செயல்்பாடு்கத்ள SQL ்கட்்டத்ள்கள் செயவதற்கு பினவரும் எது இயக்கப்படுகிைது?

(அ)  Execute() ( )  Key() (இ)  Cursor() ( )  run()

6. பினவரும் எநத ொரபு அட்்டவதையிலுள்்ள வதரநசதடுக்கப்பட்்ட புைததின ்பதிவு்களின ெைாெரிதயக 

ச்காடுககிைது?

(அ)  Add() ( ) SUM() (இ)  AVG() ( )  AVERAGE()

7. எநத செயற் று வதரநசதடுக்கப்பட்்ட புைததின ச்பரிய ேதிபத்பத திருபபி அ பபும்

(அ)  MAX() ( )  LARGE()

(இ)  HIGH() ( )  MAXIMUM()

8. பினவரும் எது முதனதே  அட்்டவதை?

(அ)  sqlite_master ( )  sql_master

(இ)  main_master ( )  master_main

9. SQL-ல் ்கவும் ச்பாதுவா்க ்பயன்படுததப்படும் ற்று எது?

(அ)  cursor ( ) select  (இ)  execute ( ) commit

10. பினவரும் எநத துதை நிதைக ற்று ்கல்்கத்ளத தவிரககும்?

(அ)  Distinct ( ) Remove (இ)  Where ( ) GroupBy
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ண   ண  (2 ப் )

1. தைவுதத்ளதததப ்பயன்படுததும் ்பயனர்கத்ள குறிபபி்டவும்.

2. தைவுதத்ளததத இதைக்க ்பயன்படும் முதை்கள் யாதவ? எடுததுக்காட்டு தரு்க.

3. புைததத  “INTEGER PRIMARY KEY” என அறிவிப்பதன னதே எனன?

4. அட்்டவதையில் ்பதிவு்கத்ள விரிவுப்படுததுவதற்்கான ்கட்்டத்ளதய எ து்க. எடுததுக்காட்டு தரு்க.

5. தைவுதத்ள அட்்டவதையிலிருநது அதனதது ்பதிவு்கத்ளயும் ச்பறுவதற்்கான வ முதை எது?

இ

ண   ண  (3 ப் )

1. SQLite எனைால் எனன ? இதன னதே்கள் யாதவ?

2. fetchone() ேற்றும் fetchmany() வவறு்படுதது்க.

3. Where துதைநிதைக ற்றின ்பயன எனன?where ற்தைப ்பயன்படுததி ரு த்பததான ற்தை 

எ தவும்.

4. பினவரும் விவைங்கத்ள ்படிக்கவும். அதன அடிப்பத்டயில் துதைவாரியா்க ்பதிவு்கத்ள திதையி்ட 

த்பததான ஸ்கிரிபட்த்ட எ தவும். 

 தைவுதத்ள ச்பயர  :- organization.db

 அட்்டவதை ச்பயர :- Employee

 புைங்கள்    :- Eno, EmpName, Esal, Dept

5. பினவரும் விவைங்கத்ள ்படிக்கவும் அதன அடிப்பத்டயில் ்பதிவு்கத்ள Eno இைஙகுவரிதெயில் திதையி்ட 

த்பததான ஸ்கிரிபட்த்ட எ தவும்.

 தைவுதத்ள ச்பயர  :- organization.db

 அட்்டவதை ச்பயர :- Employee

 புைங்கள்   :- Eno, EmpName, Esal, Dept

 

ண   ண  (5 ப் )

1. SQLite ்பற்றி விரிவா்க எ தவும். அததன ்பயன்படுததும் ்படிநிதை்கத்ள எ து்க.

2. fetchmany() ்பயன்படுததி பினவரும் அட்்டவதையிலுள்்ள அதனதது ்பதிவு்கத்ளயும் 

திதையிடுவதற்்கான த்பததான ஸ்கிரிபட்த்ட எ தவும்

Icode ItemName Rate

1003 Scanner 10500

1004 Speaker 3000
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322 PB ப்பு  

1005 Printer 8000

1008 Monitor 15000

1010 Mouse 700

3.  HAVING துதைநிதைக ற்றின  ்பயன யாது  எடுததுக்காட்டு தரு்க.

4. பினவரும் குறிபபு்கத்ளக ச்காண்டு  ITEM  எனை அட்்டவதைதய உருவாக்க த்பததான ஸ்கிரிபட்த்ட 

எ தவும்.  

 அட்்டவதைககு ரு ்பதிதவ வெரக்கவும்.

 தைவுதத்ளததின ச்பயர :- ABC

 அட்்டவதையின ச்பயர :- Item

 ச டுவரிதெயின ச்பயர ேற்றும் விவைங்கள் :- 

Icode :- integer and act as primary key

Item Name :- Character with length 25  

Rate :- Integer

Record to be added :- 1008, Monitor,15000

5. பினவரும் supplier ேற்றும் Item அட்்டவதை்கத்ள ்கவனிதது,  (i) ேற்றும்  (ii) வினாக்க ககு 

த்பததான ஸ்கிரிபட்த்ட எ தவும்.

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) ச்டல்லியில் வ க்காத சோதத விற்்பதனயா்ளர்களின   Name,City ேற்றும்  Itemname  ்கத்ள 
திதையி்டவும். 

ii) அகிைாவின suppQty யில் உள்்ள ேதிபவ்பாடு 40-தய அதி்கரிககும்

References

1. �e De�nitive Guide to SQLite by Michael Owens

2. Programming for Beginners: 2 Manuscripts: SQL & Python by Byron Francis

3. Tutorialspoint.com
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இநதப ்பா்டப்பகுதிதயக ்கற்ைபின ோைவர்கள் அறிநதுக ச்காள்வது,

 தைவு ்காட் ப்படுததுதல் வதையறுக்க

 தைவு ்காட் ப்படுததுதல் வத்க்கத்ள ்பட்டியலி்ட.

 தைவு ்காட் ப்படுததுதல் ்பயன்கத்ள ்பட்டியலி்ட.

• Matplotlib உள்்ள ்காட் ப்படுததலின  வத்க்கள் .

• Matplotlib நிறுவுதல்.

• Matplotlib இைக்கம் ்பற்றி அறிநது ச்காள் தல்.

 தைவு ்காட் ப்படுததுதல் சதாகுபபு்கத்ள வத்கப்படுததுதல். 

• Matplotlib ச்காண்டு ்பல்வவறு வத்க வதை்ப்டங்கள் (plot) உருவாககுதல்

 ப்  ண ண16.1

 தைவு ்காட் ப்படுததுதல் என்பது தைவு ேற்றும் த்கவல்்கத்ள வதை்கதையா்க உருவாககுகினைது. 

தைவு ்காட் ப்படுததலின முககிய வ ாக்கம் ்பயனா்ளர்க ககு த்கவல்்கத்ள ்ப்டக ்காட்  முதையில் 

்காண்பிப்பது. இதற்கு, தைதவ ்காட் ப்படுததுதல், புள்ளியியல் வதை்கதை முதைதயப ்பயன்படுததுகிைது. 

இம்முதையில் எண்வத்க தைவு, புள்ளி, வ்காடு அல்ைது ்பட்த்டதயக ச்காண்டு, குறியாக்கப்பட்டு, 

அ்ளதவககுரிய செயதி்கத்ள ்காட் ப்படுததுவதன மூைம் அறிவிக்கைாம்.

 ப்  ண

 வதைப்ப்டங்கள் (Charts)

 அட்்டவதை்கள் (Tables)

 வதை்கதை (Graphs)

 நிைப்ப்டங்கள் (Maps)

 இனவ்பாகிைாபிகஸ் (Infographics)

 வ்ட வ்பாரட் (Dashboards)

V
 16

 ப்  :PYPLOT  
 ண ப்   ண ப்   

ண  ண ப்
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324 325 ப்பு  

 ப்  

 தைவு ்காட் ப்படுததல் ்பயனர்கள் தைவு்கத்ள எளிதா்க ரநது யவு செயயவும், உட்ச்பாருத்ள 

சவளிப்படுதத உதவுகிைது.

 இது க்கைான தைவு்கத்ள புரிநதுக ச்காண்டு அவற்தை ்பயன்படுததிக ச்காள்்ள வ  செயகிைது.

 தைவு ்காட் ப்படுததல் ்பல்வவறு வதைப்ப்டங்கத்ளக ச்காண்டு தைவு ோறி்க ககு இத்டவய உள்்ள 

உைவு நிதைதய சவளிப்படுததுகிைது.

 
 இனவ்பாகிைாபிகஸ் → இனவ்பாகிைாபிகஸ் என்பது த்கவல்்கத்ள வதை்கதை முதையில் 

உருவதேக்கப ்பயன்படுகிைது. 

வ்ட வ்பாரட் → வ்ட வ்பாரட் அதனதது வ்ளங்கத்ளயும் னறு்பட்்ட ற்தை ்காட்  திதையில் ்காண்பிக்க 

்பயன்படுகிைது.  தைவு ்காட் ப்படுததுதல் ேற்றும் வ்ட வ்பாரட் க்கைான வயாெதன 

ேற்றும் ்கருததுக்கத்ள எளிதேயான ்காட்  வடிவததில் ோற்றும் உதையில் ்கண்்டறிய்ப்ட 

முடியாத. வடிவங்கள் ேற்றும் உைவு நிதை்கத்ள வ்ட வ்பாரட் வை ்பாரதவயில் ்கண்்டறிய 

்பயன்படும். 

Matplotlib  — ண   ப்

 த்பததானில் Matplotlib என்பது பிை்பைோன தைவு ்காட் ப்படுததல் நூை்கம் கும். குதைநது 

அ்ளவிைான குறிமுதை்கள் ச்காண்டு வதைப்ப்டங்கத்ள உருவாக்க முடியும்.

Matplotlib ப்  ண

Matplotlib ல் ்பல்வவறு வத்கயான ்காட் ப்படுததல் உள்்ளன. அதவ 

 வரி வதைவி்டம் (Line plot)

 ஸ்வ்கட்்டர வதைவி்டம் (Scatter plot)

 ஸ்வ்டாகிைாம் (Histogram) 

 ச்பட்டி வதைவி்டம் (Box plot)

 ்பட்த்ட வதைப்ப்டம் (Bar chart)

 வட்்ட வதைப்ப்டம் (Pie chart)

 
  ண : ஸ்வ்கட்்டர வதைவு என்பது தைவு்கத்ள புள்ளி்களின சதாகுப்பா்க 

்காட்டுகிைது. ரு புள்ளியின நிதை அதன  இரு ்பரிோை ேதிபத்பப ச்பாறுததது, வசவாரு 
ேதிபபும் கித்டேட்்ட அல்ைது செஙகுதது ்பரிோைததின நிதைதய குறிககும்.
 ண : ச்பட்டி வதைவி்டம் என்பது றிய முதல் ்கால்ோனம், ெைாெரி, மூனைாம் ்கால்ோனம் 

ேற்றும் ச்பரிய (minimum, �rst quartile, median, third quartile and 
maximum) கிய நது எண்்கள் திைட்த்டக ச்காண்டு தைவு்களின ்பகிரதவ 
்காட்டுகிைது.
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Matplotlib 

 Pip ்பயன்படுததி matplotlib ாம் நிறுவ முடியும். Pip என்பது த்பததான சதாகுபபு்கத்ள 

நிறுவுவதற்்கான ரு வேைாண்தே சேனச்பாருள் கும்.

PiP  நிறுவுதல் முதைதய இதைபபில் ச்காடுக்கப்பட்டுள்்ளது

ப்பு

16.2

 Matplotlib நிறுவிய பின, Matplotlib ்பதிவிைக்கம் செயது பினவரும் ்கட்்டத்ளதய ்பயன்படுததி 

குறியீட்த்ட சதா்டங்கைாம்.

 import matplotlib.pyplot as plt

 இபவ்பாது உங்கள் ்பணியி்டததில்  Matplotlib  ்பதிவிைக்கம் கிவிட்்டது. இபச்பா து வதைவி்டததத 

்காண்பிக்க வவண்டும். த்பததான ஸ்கிரிபடிலிருநது  matplotlib   ்பயன்படுததி, lt.show()  எனை முதைதய 

ச்காண்டு வதைவி்டததத  ்காட்்டைாம்.

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([1,2,3,4])
plt.show()

 இநத ொ்ளைம் ரு matplotlib ொ்ளைம் கும். இது வதைப்ப்டததத ்பாரக்க உதவுகிைது. 
நீங்கள் வதைப்ப்டததில்  து ட்டிதய ்கரததினால், ருஙகிதைபபு புள்ளி்கத்ள வைது 
புை ைததில் ்காைைாம்.  

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

்ப்டம் 16.1
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 ஏன x-அச் ன வைம்பு 0-3 ேற்றும் y-அச் ன வைம்பு 1-4 என வைக டும் எனறு நீங்கள் வியக்கைாம். 

நீங்கள் plot() ்கட்்டத்ளககு ற்தை ்பட்டியல் அல்ைது அணியா்க ேதிபபு்கத்ள ச்காடுககும் வ்பாது, y அச் ன 

சதா்டர ேதிபபு்க்ளா்க matplotlib எடுததுக ச்காண்டு, x அச் ன ேதிபபு்கத்ள உருவாககும். த்பததான 

வைம்பு்கள் 0 உ்டன சதா்டஙகும் என்பதால், இயல்்பா்கவவ x திதெ ேற்றும் Y திதெதய வ்பானறு வை நீ்ளம் 

ச்காண்்டதா்க இருககும். எனவவ x ன தைவு ேதிபபு்கள் [0,1,2,3].

 plot() என்பது ரு ெகதிவாயநத ்கட்்டத்ளயாகும். அது எண்ைற்ை அ்ளபுருக்கத்ள ஏற்கும்.  

 எடுததுக்காட்்டா்க, x versus y அச் ல் வதைய நீங்கள் கீழக்கண்்ட ்கட்்டத்ளதய 
ச்காடுக்க வவண்டும்:

import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot([1,2,3,4], [1,4,9,16])
plt.show()

Program

 ்கட்்டத்ள ்பை அ்ளபுருக்கத்ள எடுததுக ச்காள் ம். னால் முதல் இைண்டு ேதிபபும்  'x' ேற்றும் 'y' 
யதசதாதைவு்கத்ள குறிககும். இதன ச்பாருள், இநத ்பட்டியல்்களின ்படி (1,1), (2,4), (3,9) ேற்றும் (4,16) 
கியத சதாதைவு்கத்ளக ச்காண்டிருககும்.

16

14

12

10

8

6

4

2

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

்ப்டம் 16.2
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இ  ண  ண
இைண்டு வ்காடு்கத்ள வதைய, பினவரும் குறியீட்த்ட ்பயன்படுததைாம்:

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()

 plt.xlabel ேற்றும் plt.ylabel, ்கட்்டத்ளதயக ச்காண்டு அச் ்க ககு முதைவய ச்பயரிதன 
வ ங்கைாம். plt.title ்கட்்டத்ளதயக ச்காண்டு வதைப்ப்டததிற்கு ததைபபிதன வ ங்கைாம், பினனர  
plt.legend() ்கட்்டத்ளதயக ச்காண்டு ச்கா்டாநிதை புதனவு்கள் (Legends) செயைாக்கைாம்.

14

12

LINE GRAPH

Y
 - 

A
xi

s

X - Axis

10

8

6

4

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00

Line1
Line2

்ப்டம் 16.3
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 ண   

 சவளியீட்டு திதையில், நீங்கள் கீழ இ்டது மூதையில் ை ச்பாததான்கத்ளக ்காைைாம். இநத 

ச்பாததான்களின ்பயன்பாட்த்ட கீவ  ்பாரக்கைாம்.

மு்கபபு ச்பாததான
(Home Button)

முனவ ாககி  பினவ ாககி ச்பாததான்கள்
(Forward / Back Buttons)

ச்பரிதாககு ச்பாததான
(Zoom Button)

்ப்டததத வெ ககும் ச்பாததான
(Save the Figure Button)

்பான க ஸ் ச்பாததான
(Pan Axis Button)

ெப ப்ளாட் ்கட்்டதேபபு ச்பாததான
(Configure Subplots Button)

்ப்டம் 16.4

ப்பு 
(Home Button)

→ வதைப்ப்டததில் உைாவ சதா்டஙகிய உ்டன இபச்பாததான 

உதவும். இபச்பாததாதன ்பயன்படுததி அெல் ்காட்  திதைதய 

எபச்பா து வவண்டுோனாலும் ச்பைைாம். 

 
(Forward/Backward buttons)

→ இபச்பாததான்கள் உைவி்களில் ்காைப்படும் முனவனாககி

பினவ ாககி ச்பாததான்கத்ளப வ்பால் ்பயன்படுகிைது. 

இபச்பாததாதனப ்பயன்படுததி முநதய இ்டததிற்வ்கா அல்ைது 

முனவனாககி செல்ைவவா முடியும்.

  
(Pan Axis Button)

→ குறுககு வடிவம் வ்பானை வதாற்ைததத ச்காண்்ட 

இபச்பாததாதன கிளிக செயது ச்காண்வ்ட இ தது 

வதை்ப்டததி ள் ற்றி ்கைைாம். 

 
(Zoom Button)

→ இபச்பாததான வதரநசதடுதது, ச்பரிதாக்க வவண்டிய 

ெதுைப்பைபபிதன கிளிக செயது ்கரதத வவண்டும். 

ச்பரிதாககுவதற்கு இ்டது கிளிக செயது ்கரததவும். ோற்ைா்க 

றிதாக்க விரும்பினால் வைது கிளிக செயது ்கரதத 

வவண்டும்.

ப் ப்  ண ப்பு  
(Configure Subplots Button)

→ இபச்பாததான, ்ப்டம் ேற்றும் வதைவி்டததிற்கு கித்டவய உள்்ள 

இத்டசவளிதய ்கட்்டதேக்க உதவுகிைது.

ண   
(Save Figure button)

→ இபச்பாததான ்ப்டங்கத்ள ்பல்வவறு வடிவங்களில் வெ க்க 

உதவும்.

ப்பு ண  (plot) ண16.3

 Matplotlib உங்கத்ள ஸ்வ்டாகிைாம், ஸ்வ்கட்்டர வதைவி்டம், ்பட்த்ட வி்ளக்கப்ப்டம், ்பட்த்ட 

வதைப்ப்டம் வ்பானை ்பல்வவறு வத்கயான வதைவி்டங்கத்ள உருவாக்க உதவும்.

  ப்
 வரி வதைப்ப்டம் அல்ைது வரி வி்ளக்கப்ப்டம் என்பது த்கவல்்கத்ள, “குறிப்பான்கள்” (Mancer) எனறு 

அத க்கப்படும் தைவு புள்ளி்களின சதா்டதை வ ர வ்காட்டின இதைப்பதன மூைம் ்காட்டுகிைது. வரி 
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வதைப்ப்டம் தைவு்களின ோற்ைததத குறிபபிட்்ட ்காைததில் நி்க க டியதத ்காட்டும். எனவவ, 

்காைவரிதெப்படி இகவ்காடு்கள் அதேக்கப்படும்.

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()
இநத நிைலில், 

Plt.title() → வதைப்ப்டததின ததைபத்ப குறிபபிடுகிைது.

Plt.xlabel() → X-அச் ன ததைபத்ப குறிபபிடுகிைது.
Plt.ylabel() → Y-அச் ன ததைபத்ப குறிபபிடுகிைது.

Y ear vs Population in India
8960000

895 0000

8945 000

8940000

2014.4 2014.5 2015 .0 2015 .5 2016.0 2016.6 2017.0 2017.7 2018.0
Y ear

895 5 000

்ப்டம் 16.5

  ண

ண  ண ப்

 ்பட்த்ட வதைவி்டம் (அல்ைது ்பட்த்ட வதைப்ப்டம்) என்பது ்கவும் ச்பாதுவான வதைவி்டம் 

வத்கயாகும். இது எண் ோறிககும், வத்க ோறி்க ககும் இத்டவய உள்்ள உைதவ சவளிப்படுததுகிைது. 

்பட்த்ட வி்ளக்கப்ப்டம் வத்கப்படுததப்பட்்ட தைவு்கத்ள செவவ்க ்பட்த்டயா்க ்காட்டும். இப்பட்த்ட்கள் 
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செஙகுததா்கவவா அல்ைது கித்ட ேட்்டோ்கவவா சதாகுக்கப்ப்டைாம். இம்முதை ச்காடுக்கப்பட்்ட எண் 

ேதிபபு்கத்ள ்பல்வவறு வத்கயு்டன பபிட்டு ்பாரக்க உதவும்.

 Matplotlib-ல் ்பட்த்ட வி்ளக்கப்ப்டததத உருவாக்க,  plt.bar() எனை செயற் றிதன ்பயன்படுதத 

வவண்டும். 

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()

MARK S
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ENGL ISH MATH S PH Y SICS CH EMISTRY CSTAMIL

்ப்டம் 16.6

வேவை குறிபபிட்டுள்்ள குறியீடு பினவருவததக குறிககிைது :

Labels → ்பட்த்டயின ததைபத்ப குறிபபிடுகிைது.

Usage → ்பட்த்டயின ச்பயருககு ேதிபபிதன துககுகிைது
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Xticks → x-அச் ல் டிக குறிதய குறிபபிட்்ட ேதிபபில் ்காட்டுகிைது. பினனர வசவாரு டிக குறிககும் 
ச்பயர குறிபபி்டப்படுகிைது.

Range → எண் சதா்டதை உருவாககுகிைது.

 
 ்பட்த்ட வதைப்ப்டம் ேற்றுே ஸ்வ்டாகைாம் கிய இைண்டும் தைவு்கத்ள ்ப்டவடிவில் 
்காண்பிக்க உதவும்.

  ண  ண  இண   

 ஸ்வ்டாகிைாம் ேற்றும் ்பட்த்ட வதை்ப்டங்க ககு இத்டவய உள்்ள வவறு்பாடு்கத்ள பினவருோறு 

குறிபபி்டைாம்:

1. ஸ்வ்டாகிைாம் வதைப்ப்டம், எண் வத்க தைவு்க ககு இத்டவயயான அதிரசவண்தை ்பட்த்ட 

வடிவு வதைப்ப்டததில் ்காட்டும். ்பட்த்ட வதைப்ப்டம் ்பல்வவறு வத்கயான தைவு்கத்ள ப ்ட 

்பயன்படுகிைது.

2. ஸ்வ்டாகைாம், ோறி்களின சதா்டருககு இத்டவயயான அதிரசவண் ்பகிரதவ ்காண்பிககும். 

ோைா்க ்பட்த்ட வதை்ப்டம் சவவவவைான ோறி்கத்ள பபிடும் ்ப்டததத ்காண்பிககும்.

3. ஸ்வ்டாகைாம் எண்வத்க தைவு்களிலும், ்பட்த்ட வதைப்ப்டம் வத்கப்படுததப்பட்்ட தைவு்களின 

செயைாற்றும்.

4. ஸ்வ்டாகைாம் உள்்ள ்பட்த்ட்க ககு இத்டவய இத்டசவளியிருப்பதில்தை. னால் ்பட்த்ட 

வதைப்ப்டததில் வதானறும் ்பட்த்ட்களித்டவய முதையான இத்டசவளி்கள் மூைம் 

தைவு்க ககுயித்டயான சதா்டரபினதேதய ்காண்பிககும்.

5. ஸ்வ்டாகிைாம் எண்்கள் உறுபபு்க்ளா்க அதவ தைவு்களின சதா்டரபு்கத்ள சவளிப்படுதத னைா்க 

வத்கப்படுததப்பட்டிருககும். ்பட்த்ட வதை்ப்டததில் தைவு்கள் தனி உறுபபு்க்ளா்க ்கருதப்படுகிைது.

6. ்பட்த்ட வதைப்ப்டததில் சதாகுதி்கத்ள உச்ெேதிபபிலிருநது குதைநத ேதிப ரககு ேறு வரிதயக்கம் 

செயய முடியும். னால் ஸ்வ்டாகைா ல் இதவ சதா்டர வரிதெயா்க இருப்பதால் இது 

ொததிய ல்தை.

7. வ்டாகைா ல் செவவ்க சதாகுதியின அ்கைம் வை அ்ளவில் இல்ைாதிருக்கைாம். னால் 

்பட்த்ட வதைப்ப்டததில் எபவ்பாதும் அ்கைம் வை ோதிரியானதா்க இருககும்.

 ண ப்

 வட்்ட வதைப்ப்டம் ரு ச்பாதுவான வி்ளக்கப்ப்ட வத்கயாகும். வட்்ட வடிவில் வதானறும் இநத 

வதைப்ப்டம் எண் விகிதததத வி்ளககும் விதததில் துண்டு்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்டிருககும். வட்்ட 

வதைப்ப்டததில் உள்்ள துண்டு்கள் மு  ்ப்டதது்டன உள்்ள உைதவ சவளிக்காட்டும்.

 Matplotlib ச்காண்டு வட்்ட வதைப்ப்டததத உருவாக்க ாம்  plt.pie() செயற் றிதன ்பயன்படுதத 

வவண்டும். autopct அ்ளபுரு, Python ெைம் வடிவதேபத்ப ்பயன்படுததி ேதிபத்ப ெத தததில் ்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()

English

Tamil

Social

Science

Maths

18.43

20.51

17.28

23.04

20.74

்ப்டம் 16.7

ண ப் 

1. ததைபபு,  x ேற்றும் y அச் ்க ககு ச்பயர்கத்ள ச்காண்்ட வதைவி்டததத உருவாக்கவும்.  

2. உனது ெ ்ப வதரவு ேதிபச்பண்தை ச்காண்டு வட்்ட வதைப்ப்டம் வதையவும்.

3. ்க்டநத 10 ண்டு்களில் 12 ம் வகுபபில் ்கணினி அறிவியலின ்பா்டததின ்கல்விததிைதன 

வி்ளககும் வ்காட்டு வதை்ப்டததத வதையவும்.
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4. ரு வாைததின உள்்ள ்கணினி அறிவியல் ்பா்ட வவத்ளதய வி்ளககும் ்பட்த்ட வதைப்ப்டததத 

வதைவும்.

ப்

 ண ண    (1 ப் )

1. 2D வதை்ப்டததத உருவாக்க ்பயன்படும் த்பததான சதாகுபபு எது?

(அ)  matplotlib.pyplot ( ) matplotlib.pip

(இ) matplotlib.numpy ( ) matplotlib.plt

2.  த்பததான சதாகுபபிற்கு அல்ைது சதாகுதிககு ஏற்ை சதாகுபபு வேைாண்தே சேனச்பாருத்ள 

வதரநசதடுக்கவும்

 (அ)  Matplotlib ( ) PIP (இ) plt.show() ( ) த்பததான சதாகுபபு

3.  பினவரும் குறியீட்த்ட ்படிக்கவும் இநத குறியீட்டின வ ாக்கததத ்கண்்டறிநது ெரியான வதரதவ 

வதரநசதடுக்கவும். 

 C:\Users\YourName\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip –version

(அ) PIP நிறுவப்பட்டுள்்ளாத என ்கண்்டறியும்  ( ) PIP தய நிறுவும்

(இ) சதாகுபத்ப ்பதிவிைக்கம் செயயும்  ( ) PIP ்பதிபத்ப ்காை உதவும்

4.  பினவரும் குறியீட்த்ட ்படிக்கவும். இநத குறியீட்டின வ ாக்கததத ்கண்்டறிநது பினவரும் ெரியான 

வதரதவ வதரநசதடுக்கவும்.

 C:\Users\Your Name\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\Scripts>pip list

(அ) நிறுவப்பட்டுள்்ள சதாகுபபு்கத்ள ்பட்டியலிடும்

( ) ்பட்டியல் ்கட்்டத்ள

(இ) PIPதய நிறுவும் 

( ) நிறுவப்பட்டிருககும் சதாகுபபு்கள்

5. Matplotlib  நிறுவ, ்கட்்டத்ள துண்டுககுறியில் பினவரும் செயல்்பாடு உள்ளி்டப்படும் வ்பாது, “U” 
என்பது எதத குறிககிைது?

 Python –m pip install –U pip 

(அ)  pipயின ெ ்பததிய ேதிபத்ப ்பதிவிைககும். 

( )  pip தய ெ ்பததிய ்பதிபபிற்கு வேம்்படுததும்

(இ)  pipதய அ்கற்றும் 

( )  matplotlibதய ெ ்பததிய ்பதிபபிற்கு  வேம்்படுததும்.

Book 2.indb   333 29-03-2019   17:56:22

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



334 335 ப்பு  

6. பினவரும் சவளியீட்த்ட உற்றுவ ாககு, இநத சவளியீட்த்ட ச்பை ெரியான குறியீட்த்ட 

வதரநசதடுக்கவும்.

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()

 ( )  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()

 ( ) import matplotlib.pyplot as plt

  plt.plot([1,3],[4,1])

  plt.show()

7. பினவரும் குறியீட்த்ட ்படிக்கவும்:

 (அ)  import matplotlib.pyplot as plt

 ( )  plt.plot(3,2)

 (இ)  plt.show()

 வேவை ்கா ம் குறியீட்டின சவளியீட்த்ட ்கண்்டறியவும்.
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8. ரு சதாகுதிதய செயல்்படுதத எநத விதெ ்பயன்படும்

(அ)  F6 ( ) F4 (இ) F3 ( ) F5

9. பினவரும் குறிபபு்கத்ளப ்படிதது ெரியான வி்ளக்கப்ப்டததத ்கண்்டறியவும்.

 Hint 1: இநத வி்ளக்கப்ப்டம் ்காை இத்டசவளிதய ்காட்டிலும் தைவு்களின ோற்ைததத 

்காட் ப்படுததும்.

 Hint 2:  இவவத்க வி்ளக்கப்ப்டததில் ்காைவரிதெப்படி வ்காடு்கள் இதைக்கப்பட்டிருககும்.

(அ)   Line chart ( ) Bar chart (இ) Pie chart ( ) Scatter plot

10. பினவரும் ற்தை ்படிதது, வட்்ட வதைப்ப்டததிற்்கா்க ெரியான வதரதவ வதரநசதடுக்கவும்.

 ற்று A: plt.pie() செயற் ற்தை ்பயன்படுததி  Matplotlibல் வட்்ட வதைப்ப்டம் வதையைாம்.

 ற்று B: autopct அ்ளபுரு த்பததான ெைம் வடிவதேபத்ப ்பயன்படுததி ெத த ேதிபத்ப ்காட்டும்.

(அ)  ற்று A ெரி ( ) ற்று B ெரி

(இ)  இரு ற்றும் வரி ( ) இரு ற்றும் தவறு

  

ண   ண  (2 ப் )

1. தைவு ்காட் ்படுததுதல் வதையறு.

2. தைவு ்காட் ப்படுததுதல் வத்கதய ்பட்டியலிடு்க.

3. Matplotlib யுள்்ள ்காட் ப்படுததுதல் வத்க்கத்ள ்பட்டியலிடு்க.
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4. Matplotlib தய எவவாறு நிறுவைாம்?  

5. plt.plot([1,2,3,4]), plt.plot([1,2,3,4], [1,4,9,16]) கிய இரு செயற் று்களிவ்டவயயான  
வவறு்பாட்த்ட எ து்க.

  இ

ண   ண  (3 ப் )

1. பினவரும் தைவு ்காட் ப்படுததுதல் வதைவி்டததின சவளியீட்த்ட வதையவும்.

 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. தைவு ்காட் ப்படுததலின மூனறு ்பயன்பாட்த்ட எ தவும்.

3. பினவருவனவற்தை குறியீத்ட எ தவும்:

a.  PIP உனது ்கணினியில் நிறுவப்பட்டிருப்பதத வொதிக்க.

b.  உனது ்கணினியில் நிறுவியுள்்ள PIPயின ்பதிபத்ப அறிய 

c. Matplotlib யின சதாகுதியிதன ்பட்டியலி்ட.

4. பினவரும் வட்்ட வதைப்ப்டததத சவளியீ்டா்க ச்பை குறியீடு எ தவும்.
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ண   ண  (5 ப் )

1. Matplotlib தய ்பயன்படுததும் pyplot வத்க்கத்ள விரிவா்க விவரி.

2. Matplotlib திதையில் ்காைப்படும் ்பல்வவறு ச்பாததான்கத்ள வி்ளககு.

3. பினவரும் செயற் று்களின ்பயன்பாட்த்ட எ து: 

 (அ)  plt.xlabel 

 ( )  plt.ylabel

 (இ)  plt.title

 ( )  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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ண
அ்ளபுருக்கள் செயற் று வதையதை ல் அறிவிக்கப்பட்டுள்்ள ோறி

செயலுருபு செயற் றுவிற்கு அ ப்பப்படும் ோறியின உண்தே ேதிபபு

இத்டமு்கம் ரு ச்பாருள் செயயக டிய ்டவடிகத்கயின சதாகுபபு 
இத்டமு்கம் கும். னால் அவற்தை உண்தேயில் செயவது 
இல்தை.

செயல்்படுததுதல் இத்டமு்கததில் வதையறுக்கப்பட்டுள்்ள ்கட்்டத்ள்கத்ள 
நிதைவவற்றுகிைது

Pure செயற் று வை ோதிரியான அவத அ்ளபுருக்கத்ள அ பபும் வ்பாது 
ெரியான வித்டதயத தரும் செயற் று Pure செயற் று 
எனப்படும். 

Impure செயற் று செயற் றுககு அ்ளபுருக்கத்ள அ ப்பாத வ்பாதும், 
செயற் றின உள்வ்ள உள்்ள ோறியானது ்பக்க வித்ளவு்கத்ள 
ஏற்்படுததும். இநத வத்கச் செயற் று impure செயற் று 
எனப்படும். 

்கண்ஸ்்டைக்டர அருவோக்கம் தைவு வத்கதய உருவாககும் செயற் று.

செைக்டாரஸ் தைவு வத்கயிலிருநது த்கவதை ட்ச்டடுககும் செயற் று

லிஸ்ட் வரிதெப்படுததப்பட்்ட சதா்டர உருபபு்கத்ளக ச்காண்்ட ேற்றும் 
தனதேயுத்டய தைவு ்கட்்டதேப்பாகும்.

Tuple இது ோற்ைவியைாத ச்பாருள்்களின வரிதெ. இதவ 
்பட்டியல்்கத்ள வ்பானைதவ. ( ) அத்டபபுககுறி்க ககுள் 
அதன ேதிபபு்கள் வதையறுப்பப்படும்.

ஸ்்டாக ஸ்்டாக ( ை வ ைங்களில், புஸ்்டவுன ஸ்்டாக எனறு 
அத க்கப்படும்) என்பது வரிதெப்படுததப்பட்்ட உறுபபு்களின 
வெ்கரிபபு கும், இதில் புதிய உறுபபு வெரததும் ேற்றும் 
ஏற்்கனவவ இருககும். உறுபபு்கத்ள நீககுதலும் வை ெேயததில் 

த்டச்பறும். இநத முதன ்டாப எனறு ச்பாதுவா்க 
குறிபபி்டப்படுகிைது. ்டாப முதனயின எதிர முடிவு வ்பஸ் எனறு 
அறியப்படுகிைது. இநத வரிதெமுதை ச்காள்த்க LIFO, last-in 
�rst-out எனறு அத க்கப்படுகிைது. 

கி கி   என்பது ஸ்்டாக வ்பானை ரு அபஸ்்டைாகட் தைவு 
்கட்்டதேப்பாகும். ஸ்்டாக வ்பால் அல்ைது கி வின இரு 
முதன்களிலும் திைநதிருககும். ரு முதன எபச்பா தும் 

CWI Centrum Wiskunde and Informatics

IDLE Integrated Development Learning Environment
தூண்டுககுறி <<< எனை குறியுரு நிைல் ச்பயரபபியில் உள் ட்த்ட ஏற்றுக 

ச்காள்்ள தயார என்பதத ்பயனருககு ்காட்டுகிைது.
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ஸ்கிரிபட் வ்காபபில் வெ க்கப்பட்்ட த்பததான நிைல்

்டாடும் முதைதே தூண்டு குறியில் ்கட்்டத்ள ேற்றும் வ்காதவ்கத்ள உள் டுவதன 
மூைம் த்பததான சோ பச்பயரபபிதய ்பயன்படுததும் முதை.

சதா்டரியல் நிைலின ்கட்்டத்ள அதேபபு

சதா்டரியல் பித ரு நிைலில் பித  இருபபின அதத த்பததான நிைல் ச்பயரபபி
புரிநது ச்காள்்ளாது.

வில்தை்கள் நிைலின ்கட்்டத்ள அதேபபின அடிப்பத்ட று்க்ளாகும்.

வரிதெ னைன பின னைா்க

ோற்று இைண்டு வதரவு்களில் ஏவத ம் னறு

ே்டககுச் செயல் திரும்்பச் செயதல்

சதாகுதி ற்று்களின சதாகுபபு

ோறி ேதிபபு்கத்ளச் வெ ககும் நிதனவ்கபச்பட்டி

த்பததான சதா்டஙகும் குறி >>>
ெரி தருக்க ேதிபபு 1
தவறு தருக்க ேதிபபு 0

elif else…if
லியன தருக்கம்

range() சதா்டக்க ேதிபபிலிருநது வேல்வைம்பு 1 வதை நிதை வவற்ைப்படும்.

break ்கட்டுப்பாட்த்ட நிறுததும்.

continue தமுள்்ள ்பகுதிதயத தவிரதது, அடுதத ே்டகத்கத 
சதா்டஙகுதல்

pass செயற் று ேற்றும் ே்டககு்களில் இ்ட துககீட்டிற்்கா்க 
்பயன்படுகிைது.

def செயற் தை வதையறுப்பதற்்கான ைபபுச் சொல்

return return ற்று செயற் றிதன விட்டு சவளிவயறி 
அத பபுக ற்றுககு ேதிபத்பத திருபபி அ பபும்.

பினனைான சதாகுதி சதாகுதியி ள்வ்ள உள்்ள ேற்சைாரு சதாகுதி

sqrt() உள்ளிதைநத ்கணித செயற் ைான இது, வ ரே எண்ணின 
வரக்க மூைதததத திருபபி அ பபுகிைது

id() ச்காடுக்கப்பட்்ட ச்பாருளின நிதனவ்க மு்கவரிதயத திருபபி 
அ பபும்.

eval() ெைததின ேதிபத்ப ேதிப டு செயகிைது.

மு த்ளாவிய வதைசயல்தை நிைலில் எஙகு வவண்டுோனாலும் ்பயன்படுததக டிய ோறி

உள்்ளதே வதைசயல்தை செயற் று உ்டற்்பகுதியில் அல்ைது சதாகுதியின உள்வ்ள 
அறிவிக்கப்படும் ோறி

ைாம்்டா றிய ேற்றும் ரு த்டதவ ச்பயரில்ைாேல் உருவாககி 
்பயன்படுததப்படும் செயற் று

தற் ற்   செயற் று தனதனத தாவன அத ததுக ச்காள் ம் செயற் று
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List ோற்ைம் செயயக டிய வரிதெயான ேதிபபு்களின 
சதாகுப்பாகும்.

Tuples ோற்ைம் செயய முடியாத வரிதெயான ேதிபபு்களின 
சதாகுப்பாகும்.

Dictionary திைவுவ்கால் ேற்றும் ேதிபபு இதை்களின சதாகுபபு

Key Dictionary-ல் உள்்ள ேதிபபு்க ககு ்ப்ட ்டப்பட்்ட தைவு.

ச்பாருள் வ ாககு நிைைாக்கம்  நி்கழ உை்க ச்பாருள்்கத்ளப ச்பாறுதத ்கணினி நிைல் 
வ்காட்்பாடு்கள்

இனககு ச்பாருள்்களின  வாரபபுரு

ச்பாருள் தைவு ேற்ைம் செயற் று்களின சதாகுபபு

்பண்புக று ச்பாருத்ள உருவாககும் தைவு உறுபபு்கள்

இனககு  ோறி இனககு வின உள்வ்ளஅறிவிக்கப்படும் ொதாைை ோறி

வ முதை இனககு விற்குள்வ்ள அறிவிதது வதையறுக்கப்படும் 
செயற் று.

ொனறுருவாக்கல் ரு ச்பாருத்ள உருவாககும் செயல்முதை

ககி ச்பாருள் ்பயன்பாட்டுககு வரும் ச்பா து தானா்கவவ 
இயக்கப்படும் ைபபுச் செயற் று.

அ பபி ச்பாருளின ்பயன்பாடு முடிவுககு வரும் ச்பா து தானா்கவவ 
இயக்கப்படும் ைபபுச் செயற் று

DBMS தைவுத்ள வேைாண்தே அதேபபு (Database Management 
System)

RDBMS உைவுநிதைத தைவுத்ள வேைாண்தே அதேபபு (Relational 
Database Management System)

GIS புவியியல் த்கவல் அதேபபு (Geographic Information System)

DBA தைவுத்ள நிரவாகி (DataBase Adminstrator)
உைவுநிதை தைவுதத்ளததின 
தநதத

Dr. Edgar Frank Codd

Select (σ) இது ரு நி்பநததனயின அடிப்பத்டயில் துதைத சதாகுதிதய 
tuples்க ்டன வதரநசதடுக்க உதவுகிைது. 

Projection ( π ) இது குறிபபி்டப்பட்டுள்்ள உள் டு சதா்டரபு்களின 
்பண்புக று்கத்ள நீககுகிைது.

ட்டுதல்(  ∪ ) இது அட்்டவதை  A அல்ைது B ல் உள்்ள அதனதது tuples 
்கத்ளயும் உள்்ள்டககியது.

வவறு்பாடு (- )  இது A ேற்றும்  B அட்்டவதை்கத்ள பபிட்டு உள்்ள வவறு்பட்்ட 
tuples ்கத்ள ேட்டும் தருகிைது.

சவட்டுதல் (∩ ) இது  A ேற்றும் B அட்்டவதை்களில் ச்பாதுவா்க உள்்ள 
அதனதது tuples ்கத்ளயும் உள்்ள்டககியது.

்கார யன ச்பருக்கல் ( X ) இைண்டு சதா்டரபு்கத்ளச் வெரக்க இது வ வகுககிைது. 

CRUD Create, Read, Update and Delete

ருதேப்பாடு (Integrity) மு தேயான ேற்றும் பிரிக்கப்ப்டாத
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்பதிக்கப்பட்்டது (Embedded) உறுதியா்க  இதைக்கப்பட்டுள்்ளது

அஙகீ்காைம் (Authorization) அ ்கலுககு அ ேதி ச்காடுப்பது

அதேபபு முதை (Schema) அதேபபு அல்ைது வடிவம்

நி்பநததன (Constraint) ்கட்டுப்பாடு அல்ைது வைம்பு

தைவு இைட்டிததல் (Redundant) த்கயான தைவு

இதைபபு (Conjunction) உ்டன்பாடு, னறி ச்பாருநதுதல்

Enter வரிதெ Enter வரிதெ அல்ைது newline புதிய வரி்கத்ள CSV வ்காபபில் 
உருவாககுவதற்கு ்பயன்படும்.

csv.reader() reader செயற் று வ்காபபில் உள்்ள வசவாரு வரிதயயும் 
எடுதது அவற்தை ச டுவரிதெ்களின ்பட்டியைா்க ோற்றும்.

csv.register_dialect() CSV வ்காபபில் ்படிப்பதற்்கான வடிவததத  விவரிககினைது.

append() List இறுதியில் ரு உறுபத்ப வெரக்க ்பயன்படும்

next() next() செயற் று ற் யில் உள்்ள அடுதத உறுபபிதன 
திருபபி அ பபும். வேலும் CSV வ்காபபில் ரு வரிதெதயத 
தவிரக்கவும் ்பயன்படும்.

sort() sort செயற் று listதய ஏறுமு்கோ்க, இைஙகுமு்கோ்க அல்ைது 
்பயனர வதையறுதத வரிதெயில் வரிதெயாக்கம் செயய 
்பயன்படும்.

operator.itemgetter(col_no) CSV வ்காபபில் னறிககு வேற்்பட்்ட ச டுவரிதெயில் 
வரிதெயாக்கம் செயயும். 

DicReader() CSV வ்காபபில் முதல் வரிதய ்படிக்கவும் ேற்றும் அநத வரியில் 
்காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்டுள்்ள ேதிபபு்கத்ள dictionary-யின 
திைவுவ்காைா்க ்பயன்படுததும்.

dict() Orderdict இல்ைாேல் dictionary-யில் உள்்ள தைதவ சவளியி்ட 
்பயன்படும்.

Writerow() வ்காபபில் ரு வரிதெயா்கவுள்்ள தைதவ எ தும் செயற் று

writerows() ்பல்வவறு வரிதெ்களிைான தைதவ வ்காபபில் எ தும் செயற் று

skipinitialspace=true True எனை ேதிபச்பணில் பிரிப்பானிற்கு பிைகுயுள்்ள சவற்று 
இத்டசவளிதய தவிரககும். இதன ச்கா்டாநிதை ேதிபபு false 

கும்.  

Csv.Quote_All csv.quote_allல் பிரிப்பான அதேக்கப்பட்டிருநதால், writerow() 
அதனதது புைங்கத்ளயும் பிரிப்பா ்டன எ தும்.

DictWriter() Dictionary-ன தைதவ  CSV வ்காபபில் எ தும். 

Parse உள் ட்டு தைதவ று து ககு்க்ளா்க பிரிப்பதால் அவற்தை 
எளிதேயா்க வெ க்க அல்ைது த்கயா்ள முடியும். 

ஸ்த்டைல் (stride) நீ்ளோன ்படிநிதை

ெைநிதையுறு (string) எ ததுக்கள், எண்்கள் அல்ைது குையீடு்களின வரிதெ

கீச ட்டு (subscript) ட்ச்டண்
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இணைப்பு - 1
ண   

ணை  

abs() ரு எண்ணின துல்லியோன ேதிபத்ப திரும்்பதரும்

all() அதனதது உறுபபு்களின ேதிபபும் உண்தே எனில் உண்தே எனை ேதிபத்ப 
திரும்்ப தரும்

any() ஏவத ம் உறுபபின ேதிபபு உண்தேயா என வொதிககும்.

ascii() அச் ்டக டிய குறிபபு்கத்ள ச்காண்்ட ெைததத திரும்்ப தரும்.

bin() மு  எண் ேதிபத்ப இருநிதை எண்்க்ளா்க ோற்றும்.

bool() ரு ேதிபத்ப லியன ேதிப்பா்க ோற்றித தரும்.

bytearray() ச்காடுக்கப்பட்்ட த்பட்டு அ்ளவில் அணிதய திரும்்ப தரும்.

bytes() ோற்ை முடியாத த்பட்டு்கத்ள திரும்்ப தரும்.

callable() ச்பாருள்்கள் அத க்கத தக்கதவயா என ெரி்பாககும்.

chr() மு  எண் ேதிபபிற்குரிய குறியுருதவ திரும்்ப அ பபும்.

classmethod() ச்காடுக்கப்பட்்ட செயற் றின இனககு  முதைதய திரும்்ப தரும்.

compile() த்பததான குறிமுதை ச்பாருத்ள திருபபும்

complex() ்கைபபு எண்தை உருவாககுகிைது.

delattr() ச்பாருளின ்பண்புக று்கத்ள நீககுகிைது

dir() ச்பாருளின ்பண்புக று்கத்ள திரும்்ப அ ப்ப முயற் ககும்.

dlvmod()  வு ேற்றும் தி்களின சதாகுபபு்கத்ள திரும்்பத தரும்.

enumerate() எண் ரு (enumerate) ச்பாருத்ள திருபபும்

eval() நிைலி ள் த்பததான குறிமுதைதய இயங்கச் செயயும்.

exec() உ்டனடியா்க உருவாக்கப்படும் நிைதை இயங்கச் செயயும்.

�lter() எநத உறுபபு்கள் உண்தே எனை ேதிபத்ப ச்பறுகிைவதா அதத கு வாககும்.

�oat() ச்காடுக்கப்பட்்ட எண் ெைததிலிருநது தெே எண் ேதிபத்ப திரும்்ப தரும்.

format() ரு ேதிபபின வடி ட்்டப்பட்்ட முதைதய திரும்்ப தரும்.

getattr() ரு ச்பாருளின குறிபபிட்்ட ்பண்புக றின ேதிபத்ப திரும்்ப தரும்.

globals() ்டபபு குவ்ளா்பல் குறியீட்டு அட்்டவதையின நூை்கததத திருபபும்

hasattr() ச்பாரு்ளானது அ்ளபுருக்கத்ள ச்பற்றிருநதால் ேதிபத்ப திரும்்ப தரும்.

hash() ச்பாருளின hash ேதிபபு்கத்ள திரும்்ப தரும்.

help() உள்ளிதைநத உதவி அதேபத்ப அத ககும்.

hex() மு  எண் ேதிபத்ப ்பதினறுே ேதிப்பா்க ோற்றி திரும்்பததரும்

id() ச்பாருளின அத்டயா்ளததத திரும்்ப தரும்.

Book 2.indb   342 29-03-2019   17:56:23

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



342 343 இணைப்பு  

isinstance() ச்பாரு்ளானது இனககு வின ொனறுருவா என வொதிககும்.

issubclass() ச்பாரு்ளானது இனககு வின துதைககு வா என வொதிககும்

iter() ரு ச்பாரு்ளானது ்பைமுதை செயைாற்றும் எண்ணிகத்கதய திரும்்பத தரும்.

len() ச்பாருளின நீ்ளததத திரும்்பத தரும்.

locals() அ்கைாதியில் உள்்ள குறியீடு்களின அட்்டவதைத திரும்்பத தரும்.

map() செயல்்பாடு்கத்ள செயல்்படுததி ரு ்பட்டியதை திரும்்பத தரும்.

max() ச்பரிய ேதிபபிதனக ச்காண்்ட உறுபத்ப திரும்்பத தரும்.

memory view() அ்ளபுருவின நிதனவ்க அதேவி்டததத திரும்்பத தரும்.

min() றிய ேதிபபிதனக ச்காண்்ட உறுபபிதன சவளிப்படுததும்.

next() ற் யின அடுதத உறுபபிதன திரும்்ப தரும்.

object() ்பயன்பாடில்ைா ச்பாருளிதன உருவாககும்.

oct() மு  எண் ேதிபத்ப எண்ே எண் ேதிப்பா்க திரும்்பத தரும்.

open() வ்காபபின ச்பாருத்ள திரும்்பத தரும்.

ord() ருங்கதே குறியுருக்க ககு உண்்டான ருங்கதே ேதிபத்ப திரும்்பத தரும்.

pow() y -ன அடுககு x -ன ேதிபத்ப திருபபும்

print() ச்காடுக்கப்பட்்ட ச்பாருளிதன அச் டும் .

property() அ்ளபுருவின ்பண்புக தை திரும்்பத தரும்

range() சதா்டக்க ேற்றும் முடிவு ேதிபபு்க ககித்டவயயான வரிதெயான மு  எண் 
ேதிபபு்கத்ள திரும்்பத தரும்.

repr() ச்பாருத்ள அச் டும்.

reversed() தத கீழ ற் யின திரும்்பததரும்.

round() தபபுபபுள்ளி எண்தை n இைக்க மு  எண்ைா்க திரும்்பத தரும்.

set() த்பததான Set  திரும்்ப தரும்.

setattr() ச்பாருளின ்பண்புக று்க ககு ேதிபபிதன தை ்பயன்படுகிைது.

slice() குறிபபிட்்ட வைம்பினில் ரு துதை ச்பாருத்ள உருவாககும்.

sorted() குறிபபிட்்ட ற் யின வரிதெயாக்கப்பட்்ட ்பட்டியதை திரும்்ப தரும்.

staticmethod() செயற் றில் இருநது Static முதைதய உருவாககும்.

str() ச்பாருளின முதையற்ை குறிபத்ப திரும்்பததரும்.

sum() ற் யில் உருப்படிதய வெரக்க ்பயன்படுகிைது.

super()  இனககு வானது ச்பற்வைார இனககு தவ குறிபபி்ட அ ேதிககிைது.

type() ச்பாருளின வத்கதய திரும்்ப தரும்.

vars() இனககு வின dict-attributes ்கத்ள திரும்்பத தரும்.

import() வேம்்பட்்ட செயல் ைானது  மூைம் அத க்கப்படும்.

maketrans() சோ பச்பயரபபு அட்்டவதைதய திரும்்பத தரும்.

partition() Tuple  திரும்்பத தரும்.
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replace() துதைச் ெைததத ்பதி டு செயயும்.

r�nd() துதைச்ெைததின ச்பரிய ட்டு எண்தை திரும்்ப தரும்.

rindex() துதை ெைததின உயர ட்ச்டண்தை திருபபும்

rjust() ச்காடுக்கப்பட்்ட அ்கைததில் ெைததிதன வைது இதெவில் சவளிப்படுததும்.

rsplit() இ்ட ருநது ெைததிதன பிரிககும்.

splitlines() வரியின இறுதியு்டன ெைததிதன பிரிக்க உதவும்.

startswith() ரு ெைோனது குறிபபிட்்ட ெைதது்டன துவஙகுகிைதா வொதிககும்.

strip() முனசைாட்டு (Leading) ேற்றும் பினசைாட்டு (Trailing) குறியுருக்கத்ள நீககும்

 (STRING) 

capitalize() ெைததின முதல் குறியுருதவ வேல் எ ததா்க ோற்றும்.

casefold() ெைததின அதனதது எ ததுரு நிதை (ச்பரிய எ தது அல்ைது றிய எ தது) 
தயயும் நீககும்

center() குறிபபி்டப்படும் எ ததுருதவ ச்காண்டு ரு ெைம் நிைப்பப்படும்

count() ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைததில் ரு துதைச் ெைோனது வதானறும் எண்ணிகத்கதய 
குறிககும்.

encode() ச்காடுக்கப்பட்்ட ெைததின ேதை குறியாக்கம் செயயப்பட்்ட ெைததத திரும்்ப தரும்.

endswitch() ெைோனது குறிபபிட்்ட பினசனாட்டு்டன  குறியுருவு்டன முடிவத்டகிைதா என்பதத 
வொதிககும். 

expandtabs() Tab குறியுருக்கத்ள சவற்றி்டககுறியுருதவக ச்காண்டு ோற்றியிடும்.

�nd() துதைச்ெைோனது முதலில் வதானறும் இ்டததின ட்டு ேதிபத்ப திரும்்ப தரும்.

format() ெைததத ்பாரப்பதற்கு இனிதேயான வதாற்ைததில் வதானை செயயும்

format_map() அ்கைாதிதயக ச்காண்டு ெைததத வடி ட்டும்.

index() துதைச் ெைததின ட்டு எண் ேதிபத்ப திரும்்ப தரும்.

input() ரு வரி ெைததிதன ்படிதது திரும்்ப தரும்.

int() ரு எண் அல்ைது ெைததிலிருநது மு  எண் ேதிபத்ப திரும்்ப தரும்.

isalnum() Alphanumeric குறியுரு உள்்ளதா என வொதிககும்.

isalpha() அதனதது குறியுருககும் எ ததுக்க்ளா என்பதத வொதிககும்.

isdecimal() ்பதினே எண் குறியுருக்கத்ள வொதிககும்.

isdigit() எண் குறியுருக்கத்ள வொதிககும்.

isidenti�er() தகுதியான குறிபச்பயைா என வொதிககும்.

islower() ெைததி ள் உள்்ள அதனதது குறியுருக்க ம் கீழநிதை எ ததுக்க்ளா என 
வொதிககும்.

isnumeric() எண் வத்க குறியுருக்கத்ள வொதிககும்.

isprintable() அச் டும் குறியுருக்கத்ள வொதிககும்.

isspace() ்பதினே எண் குறியுருக்கத்ள வொதிககும்.

istitle() எண் குறியுருக்கத்ள வொதிககும்.
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isupper() அதனதது குறியுருக்க ம் ச்பரிய எ ததுக்கள் எனில் உண்தே எனை ேதிபத்ப 
தரும்.

join() இதைக்கப்பட்்ட ெைததத திரும்்பத தரும்.

ljust() ச்காடுக்கப்பட்்ட அ்கைததில் ெைததிதன இ்டது இதெவினில் சவளிப்படுததும்.

lower() கீழநிதை எ ததுக்கத்ள ச்காண்்ட ெைங்கத்ள சவளிப்படுததும்.

lstrip() முனசன ததுக்கத்ள திரும்்பத தரும்.

swapcase() வேல்நிதை எ ததுக்கத்ள கீழநிதை எ ததுக்க்ளா்கவும் கீழநிதை 
எ ததுக்கத்ள வேல்நிதை எ ததுக்க்ளா்கவும் ோற்றும்.

title() ெைததத ததைபச்ப தது்களில் திருபபும்

translate() குறிக்கப்பட்்ட எ ததுருக்களின ெைோ்க திருபபும்

upper() வேல் எ ததுக்கத்ள ச்காண்்ட ெைததத திரும்்ப தரும்.

z�ll() யங்க ்டன நிைப்பப்பட்்ட ெைததின ்கதை திருபபும்

LIST 

append() List-ல் ரு உறுபத்பச் வெரககும்.

clear() List-ல் இருநது அதனதது உருப்படி்கத்ளயும் நீககும்.

copy() List ல் நி ல் ேதிபபு்கத்ளத திருபபும்.

count() List-ல் உள்்ள உறுபபு்களின நி்கழவு எண்ணிகத்கதய திருபபும்.

extend() ரு List-ன உறுபத்ப ேற்சைாரு List-ல் வெரககும்.

index() List-ல் உள்்ள உறுபபு்களின றிய ட்ச்டண்தை திருபபும்.

insert() List-ல் உறுபபு்கத்ளச் செருகும்.

list() த்பததானில் List  உருவாககும்.

pop() ச்காடுக்கப்பட்்ட ட்ச்டண்ணில் உள்்ள உறுபத்ப நீககும்.

remove() List-ல் இருநது உறுபத்ப நீககும்.

reverse() List  ததைகீ ா்க ோற்றும்.

slice() range()ல் குறிபபிட்டுள்்ளவாறு slice ச்பாருத்ள உருவாககும்.

sort() List ல் உள்்ள உறுபபு்கத்ள வரிதெயாக்கம் செயயும்.

TUPLE 

count() Tupleல் உள்்ள உறுபபு்களின எண்ணிகத்கதய திருபபும்.

index() Tuple-ல் உள்்ள உறுபபு்களின ்கச் றிய ட்ச்டண்தை திருபபும்.

slice() Range()ல் குறிபபிட்டுள்்ளவாறு slice  ச்பாருத்ள உருவாககும்.

tuple() Tuple  உருவாககும்.

zip() tupleன ற்  திருபபும்
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இணைப்பு - 2

MySQL     ண  :12.4

• ்கணினி ்கட்்டதேபபின அடிப்பத்டயில் WAMP  ்பதிவிைக்கம் செயது, அததன உங்கள் ்கணினியில் 

நிறுவவும்.

்ப்டம் 12.1

• MySQL முதனயததில் மூை ்பயனைா்க (root user) உள்புகு்க.

• Enter ச்பாததாதன அ ததவும்.(்க்டவுச்சொல்தை உள்ளி்ட வவண்டிய வததவயில்தை)

• SQL ்கட்்டத்ள்கத்ள உள்ளிடுவதற்்கான MySQL தூண்டுகுறி வதானறும்.

C:\wamp\bin\mysq l\mysq l5 .7.23 \bin\mysq l.exe

Enter password
Welcome to the My SQ L  monitor. Commands end with ;  or \g.
Y our MY SQ L  connection id is 2
Server Version: 5 .7.23  MY SQ L  Community Server <GPL >

Copyright <c> 000  018  racle and\or its a liates. ll rights reserved.

O racle is a registered trademark of O racle Corporation and\or its 
a liates. ther names may e trademarks of their respective 
owners.

Type ' help; '  or ' \h'  for help. Type ' \c'  to clear the current input statement.

Mysq l>

்ப்டம் 12.2
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இணைப்பு 3

14.5.2 32  64    MinGW-w64   ண

்படிநிதை1: ஏவத ம் ரு வதடுச்பாறியில் (https://sourceforge.net/projects/mingw-w64 ) என தட்்டச்  

செயது, இைட்த்ட கிளிக செயயவும்.

்ப்டம் -2

்படிநிதை 2 : மு்கபபுப ்பக்கததில் வதானறும் Download என ம் ்பதிவிைக்கப ச்பாததாதன கிளிக செயயவும். 

உங்கள் ச்கா்டாநிதை ்பதிவிைக்க வ்காபபுதையில் வ்காபபு ்பதிவிைக்கோகும் அல்ைது save as 
உதையா்டல் ச்பட்டி வதானறும்.

்ப்டம் 3

்படிநிதை 3 : வ்காபபு . என வதானறும்.  SourceForge வதை த்ளததத ்பாரதவயிடும் 
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ொ்ளைததத மூ்டவும். இநத வ்காபத்ப நிைநதை இ்ட அதேவிற்கு ்கரததவும். இதனால்  MinGW 
ம் ்கணிபச்பாறியில் நிறுவிக ச்காள்்ளைாம். (வததவப்பட்்டால், பிைகு ண்டும் நிறுவைாம்)

்படிநிதை 4: ச்காடுக்கப்பட்்ட வ முதை்களின்படி நிறுவுததை துவக்கவும்.

14.5.2.1  

1.  குறும்்ப்டததத இைட்த்டக கிளிக  செயயவும். பினவரும்  ொ்ளைம் வதானறும்.

்ப்டம் 3

2. Run  கிளிக செயயவும். பினவரும் வேல் ட்பு ொ்ளைததில் next ச்பாததாதன கிளிக செயயவும்.

Welcome to the MinGW-W64
Intallation!

Welcome to the MinGW-W64 online installer.

்ப்டம் 4

3. அதேவு அதேபபு்கத்ள குறிபபிடும் வேல் ட்பு ொ்ளைம் வதானறும்.
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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  நிறுவ, பினவரும் ொ்ளைததில் இைககு வ்காபபுதைதயத வதரநசதடுக்கவும் Next 
ச்பாததாதன கிளிக செயயவும்.

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. நிறுவுதல் நிதைவாகும் வதை ்காததிருக்கவும்

Book 2.indb   349 29-03-2019   17:56:24

www.tntextbooks.in

athiyamanteam.com | TNPSC Exam - Video Class+ Test Batch-| 8681859181



350 351 ப்பு  

6. த்பததான ளிர ட்டி ்காண்பிக்கப்படும் வ்பாது, கிளிக செயயவும்.

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 உங்கள் ்கணினியில் வ்காபபுதைதய ்கண்்டறியவும். உதாைைோ்க, இஙகு mingw64 பினவரும் 

்பாததயில் அதேநதுள்்ளது  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. வ்காபபுதைதய திைநது, batch வ்காபத்ப இைட்த்ட கிளிக செயயவும் நிைல் செயல்்படுததப்படும்.

்ப்டம் 9
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9.  Open the folder and double click the batch file. The program will get executed.

்ப்டம் 10

10 திதைமு்கபபில் runக்கான ருககுவ  உருவாக்கப்படும் இைட்த்ட கிளிக செயது  “command window” 
திைக்கவும்.

Run terminal

்ப்டம் 11

11 த்பததான நிைதை ்கட்்டத்ள ொ்ளைததின வ யா்க ேட்டுவே இயக்க முடியும். ஏசனனில்,  இது C++ நிைல் 

வ்பானை ேற்ை நிைைாக்க சோ ்களின நிைதைக ச்காண்டுள்்ளது. இநத ்கட்்டத்ள ொ்ளைம் (Run 
முதனயம்) த்பததான நிைதை ்பயன்படுததி, C++ நிைதை சதாகுதது, செயல்்படுதத இயக்க வ ைததில்  

g++ சதாகுப்பாதன அத ககும்.

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

 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 ப் ண  

 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 ப்ண  :

 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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352 353 இணைப்பு 4   

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.

ப்பு  

 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 T
பிரசாந்த் P

ஒருங்கிலைப்பு
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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