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1 ரூபியின் வரலலாற

ரூப ஒரு எளிழமயமொக பரிந்தமகமொள்ளக்கூடிய சபலாருள வநலாக்கு நிரலலாக்க 

சமலாழி (object oriented programming language).  1993, ஜப்பமொனில் யூகிஹினரமொ 
னமட்சுனமமொனடைமொ (Yukihiro Matsumoto) என்பவரமொல் ரூப உருவமொக்கப்பட்டைத.
அவழர அன்பமொக னமட்ஸ (Matz) என்றும் அழழைப்பர். 1995-ம் ஆண்டில் 
தனத நமொடைமொன ஜப்பமொனில்  இவர் ரூபழய அறிமுகப்படுத்தனமொர். 2000-ம் 
ஆண்டு மதமொடைக்கத்தல் அழனத்த நமொடுகளில் உள்ள நிரலமொக்க 
உலகத்தவரமொல் சிறந்த மபமொருள் னநமொக்கு நிரலமொக்க மமமொழியமொக, ரூப 
அங்கீகரிக்கப்பட்டைத.
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1.1 ரூபி என்றறால் என்ன?
ரூப ஒரு object oriented interpreted scripting language. C, C++, ஜமொவமொ, 

C# னபமொன்ற மமமொழிகளில் ஒரு நிரழல (source code) எழுதய பன், அழத 
மசேயல்படுத்த பமொர்க்கும் முன்னதமொக, அதழன அடிநிழலமமமொழிக்கு மபயர்க்க 
னவண்டும் (compile). ரூப னபமொன்ற interpreted மமமொழிகளில், இந்த 
இழடைபட்டைநிழல இல்ழல. நிரல் மசேயல்படுத்தப்படும் மபமொழுத மட்டுனம 
ஆழணமபயர்ப்பயமொல் (interpreter) ஒவ்மவமொரு படியமொக அடிநிழல மமமொழிக்கு
மபயர்க்கப்படும்.

Interpreted மமமொழிகளில் நன்ழமகள் மற்றும் தீழமகள் கலந்னத உள்ளத.
இதனுழடைய முதன்ழமயமொன சிறப்ப என்னமவன்றமொல் interpreted 
மமமொழியமொனத பலதரப்பட்டை இயங்குதளம் (operating system platform) மற்றும் 
வன்மபமொருள் கட்டைழமப்பகளில் (hardware architectures) முழுவதமமொக 
இயங்கவல்லத. ஆனமொல், நிரல்மபயர்க்கப்பட்டை பயன்பமொடுகளமொனத (compiled
application) எந்த இயங்குதளம் மற்றும் வன்மபமொருளுக்கமொக 
மமமொழிமபயர்க்கப்பட்டைனதமொ அதல் மட்டுனம இயங்கும்.  மற்றுமமமொரு சிறப்ப 
என்னமவன்ரமொல் ரூப ஆழணமபயர்ப்பயில், நிகழ்னநரத்தல் (real time) ரூப 
நிரழல எழுத இயக்க முடியும்.

இதனுழடைய முதன்ழமயமொன பன்னழடைவு இதனுழடைய னவகம். 
ஏமனன்றமொல் மூலநிரலமொனத இயங்குனநரத்தல் (runtime)  
மபயர்க்கப்படுகிறத (interpret). நிரல்மபயர்க்கப்பட்டை பயன்பமொடுகளுடைன் 
(Compiled application) ஒப்படுழகயில் இத சேற்று மமதவமொகனவ மசேயல்படும்.
அடுத்தப்படியமொக, interpreted மமமொழியில் உருவமொன பயன்பமொடுகழள 
உபனயமொகிப்பவரமொல் அதன் மூலநிரழலக்கமொண இயலும்.
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2 ரூபி நிறவுதல:
ரூப C மமமொழியில் எழுதப்பட்டைத. எனனவ அத operating system மற்றும்

hardware platform க்குப் மபமொருத்தமமொன binary distribution-ழன னதர்வு மசேய்த
நிறுவ னவண்டும், அல்லத ரூப மூலநிரழல பதவிறக்கி, compile மசேய்த நிறுவ
னவண்டும்.

2.1 Red Hat Enterprise மற்றும் Fedora Linux-ல் ரூபி நிறுவுதல்:
Red Hat Enterprise மற்றும் Fedora Linux இரண்டும் YUM installation 

Manager மற்றும் rpm-ழய பயன்படுத்தகின்றன.  முதலவதமொக ரூப 
ஏற்கனனவ நிறுவப்பட்டுள்ளதமொ என்று பமொர்க்க னவண்டும். இதற்கு rpm 
command-ழடை பயன்படுத்தலமொம். பன்வரும் எடுத்தக்கமொட்டில் ruby இன்னும் 
install மசேய்யப்படைவில்ழல.

rpm -q ruby

package ruby is not installed

ரூப நிறுவப்படை படைவில்ழலமயனில், yum update manager-ழர 
உபனயமொகப்படுத்த நிறுவ முடியும். இழத root-ழடை மகமொண்டு மசேய்ய 
னவண்டும். ஆதலமொல் இதற்கு super user password னதழவ.

su -

yum install ruby

yum tool ஆனத, ruby package மற்றும் இதர packages-கழளயும் நிறுவி 
விடும்.

Downloading Packages:

(1/2): ruby-1.8.1-7.EL4.8 100% |         | 156 kB    00:10

(2/2): ruby-libs-1.8.1-7. 100% |         | 1.5 MB    01:23

Running Transaction Test

Finished Transaction Test
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Transaction Test Succeeded

Running Transaction

  Installing: ruby-libs                    

######################### [1/2]

  Installing: ruby                         

######################### [2/2]

Installed: ruby.i386 0:1.8.1-7.EL4.8

Dependency Installed: ruby-libs.i386 0:1.8.1-7.EL4.8

Complete!

ரூப நிறுவப்பட்டைவுடைன், னமற்குறிப்பட்டை rpm command-ழடை 
பயன்படுத்த அதழன சேரிப்பமொர்க்கலமொம்.

rpm -q ruby

ruby-1.8.1-7.EL4.8

மமொறமொக, ரூப install ஆனழத command line-ல் run மசேய்த பதப்ப 
(version) விவரங்கழள மபறலமொம்.

ruby -v

ruby 1.8.1 (2003-12-25) [i386-linux-gnu]

 

2.2 ubuntu மற்றும் debian linux-ல் ரூபி installation:
apt-get கருவிழய உபனயமொகப்படுத்த Debian, Ubuntu மற்றும் மற்ற 

debian derived linux distrubutions-ல் நிறுவ முடியும். நீங்கள் Ubuntu linux 
பயன்படுத்தனமொல், பன்வருமமொறமொன output ruby command மூலம் மபறலமொம்.

$ ruby

The program 'ruby' is currently not installed.  You can 
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install it by typing:

sudo apt-get install ruby

-bash: ruby: command not found

ரூபழய நிறுவ, apt-get command-ழடை இயக்கலமொம்.

sudo apt-get install ruby

apt-get tool ஆனத ரூப சேமொர்ந்த மற்ற package-கழளயும் நிறுவி விடும்.

Reading package lists... Done

Building dependency tree

Reading state information... Done

The following extra packages will be installed:

  libruby1.8 ruby1.8

Suggested packages:

  ruby1.8-examples rdoc1.8 ri1.8

The following NEW packages will be installed:

  libruby1.8 ruby ruby1.8

0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 135 not 

upgraded.

Need to get 1769kB of archives.

After unpacking 6267kB of additional disk space will be 

used.

Do you want to continue [Y/n]?

Installation முடிவழடைந்ததம், ரூப நிறுவப்பட்டுள்ளதமொ என்பழத command 
line மூலம் ரூப version உடைன் அறிந்த மகமொள்ளலமொம்.

ruby -v
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ruby 1.8.1 (2003-12-25) [i386-linux-gnu]

2.3 Microsoft Windows-ல் ரூபி installation:
ரூபழய windows-இல் நிறுவும் எளிழமயமொன வழிழய one-click ruby 

installer எனலமொம். இத ஒரு executable. இத ரூபழய எளிழமயமொக நீக்கும் 
mechanism மகமொண்டைத.

One-click ruby Installer-ழர உபனயமொகிக்க http://rubyforge.org   மசேன்று 
one-click Installer-ழர click மசேய்யவும். இரண்டைமொவத பக்கத்தல், பல்னவறு 
one-click Installer release-கள் பட்டியலிடைப்படும். Executable பதவிறக்கம் 
(download) மசேய்த பறகு அழத மற்ற windows application னபமொல launch 
மசேய்யலமொம்.

ரூபழய நிறுவ நிழறய வழிகள் உண்டு. அதல் மிகவும் 
அடிப்பழடையமொன அணுகுமுழற, windows command prompt-ல் ரூபழய 
இயக்கலமொம்.

Install ஆன ரூபயின் version-ழன பன்வருமமொறு system-ல் கமொணலமொம்.
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மற்மறமொன்று, fxri tool-ழல windows start menu-விலிருந்த launch 
மசேய்யலமொம். இத ஒரு interactive tool, இத ruby documentation-க்கும் மற்றும் 
ruby console-க்கும் access-ஐ வழைங்கும்.
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3 எளிய ரூபி எடுத்துக்கலாட்டுகள:
ரூப ஒரு எளிழமயமொன scripting language ஆகும். இதன் syntax-ம் 

மிகவும் எளிழமயமொனத. அழைகமொனத. Programming உலகில் பமொரம்பரியமமொக 
முதல் எடுத்தக்கமொட்டைமொக பயன்படுத்தவத “hello world  ” ஐ print 
மசேய்வதமொகும். ஆனமொல் இதல் சிறு  மமொற்றமமொக   “Hello Ruby  ” என print 
மசேய்யலமொம்.

GNU/Linux ல்,

print "Hello Ruby!\n"

windows-ல்

print "Hello Ruby!"

சில வமொர்த்ழதகழள output ஆக மபற ஒரு வரி ரூப நிரனல 
னபமொதமமொனத. நமொம் முந்ழதய அத்தயமொயத்தல் பமொர்த்தப்படி, ரூபயின் பலம், 
அதனின் னவகமும், எளிழமயமொன முழறயில் கற்கவல்லதம்தமொன்.  இந்த 
எடுத்தக்கமொட்டுக்கு சேமமமொன Java நிரலுடைன் ஒப்படைலமொம்.

import java.io.*;

public class Hello {

        public static void main(String[] args)

        {

                System.out.println("Hello Ruby!\n");

        }

}

Java னபமொன்ற programming language-ல் எளிய பணிழய மசேய்யக்கூடை நிழறய
நிரல் எழுத னவண்டும். ஆனமொல் ரூபயில் print-ழடை மதமொடைர்ந்த output 
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string-ஐக் மகமொடுத்தமொல் னபமொதமமொனத.

ரூப நிரழல இயக்க (execute) பல வழிகள் உள்ளன. அவற்ழறப் 
பன்வருமமொறு கமொணலமொம்.

3.1 Command line-ல் ரூபியயை execute சசெய்தல்:

ruby -e 'print "Hello Ruby!\n"' -e 'print "Goodbye 

Ruby!\n"'

Hello Ruby!

Goodbye Ruby!

 நமத “Hello Ruby  ” எடுத்தக்கமொட்ழடை இயக்க,

ruby -e 'print "Hello Ruby!\n"'

Hello Ruby!

e-flag ஆனத ஒரு வரி நிரல்கழள மட்டுனம இயக்க அனுமதக்கும். ஆனமொல் 
பல ‘-e’-ழய மகமொண்டு பல வரிகழள ஒரு command line-னலனய இயக்கலமொம்.

3.2 Interactive வறாக ரூபியயை இயைக்குதல்:
ரூப ஒரு interpreted language. அப்படிமயன்றமொல் ரூப நிரலமொனத 

நிகழ்னநரத்தல் compile மசேய்யப்பட்டு இயக்கப்படும் என முந்ழதய 
அத்தயமொயங்களில் அறிந்னதமொம். Interpreted language ஆக இருப்பதல் உள்ள 
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ஒரு சிறப்ப என்னமவன்றமொல், ரூப நிரழல interpreter ரில் னநரடியமொக எழுத 
நிகழ்னநரத்தல் இயக்க முடியும். இத ரூப கற்றுக்மகமொள்ள, ஒரு சிறந்த 
வழியமொகும். IRB (Interactive Ruby Shell) என்ற மமன்மபமொருள் இதற்கு 
பயன்படும்.

Windows-ல் one-click installer-ழர மகமொண்டு ரூபழய நிறுவியிருந்தமொல், 
irb யும் நிறுவப்பட்டிருக்கும். Linux-ல் irb நிறுவப்பட்டுள்ளதமொ என்பழத 
பன்வருமமொறு அறிந்த மகமொள்ளலமொம்.

irb -v

irb 0.9(02/07/03)

அதற்கமொன version விவரத்ழத மபற இல்ழலமயனில் irb-ழய 
நிறுவச்மசேய்வத அவசியம். Red Hat or Fedora linux-ல் பன்வருமமொறு 
நிறுவலமொம்.

su

yum install irb

Debian, Ubuntu அல்லத மற்ற debian derived linux distributions-ல் apt-get 
tool-ழல மகமொண்டு நிறுவ னவண்டும்.

sudo apt-get install irb

irb நிறுவப்பட்டைவுடைன் பன்வருமமொறு launch மசேய்யவும்.

$ irb

irb(main):001:0>

இப்னபமொத ரூப நிரழல இயக்கத் மதமொடைங்கலமொம்.
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இதல் கணக்குகள் (calculation) மசேய்ய முடியும்,

Irb prompt-ல் எழத எழுதனமொலும் enter key -ழய அழுத்தயவுடைனன 
இயங்குகிறத. 

3.3 ரூபியயை file-லிருந்து execute சசெய்தல்:
Command line-ல் சில வரி ரூப நிரழலனய இயக்க முடியும். இதற்கு 

மபமொதவமொன அணுகுமுழற, ரூப நிரழல னகமொப்பல் (file-ல்) னசேமித்த, அந்த 
னகமொப்பழன  ரூப interpreter-ல் இயக்க னவண்டும். இழத மசேய்ய, hello.rb 
என்று னகமொப்பழன  உருவமொக்கி, நீங்கள் விரும்பய editor-ல் பன்வரும் 
நிரழலத் தட்டைச்சு மசேய்யவும்.

print "Hello Ruby!\n"

print "Goodbye Ruby!\n"

இந்த நிரழல இயக்க command line-ல் பன்வருமமொறு மகமொடுக்கவும்.

ruby hello.rb
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Hello Ruby!

Goodbye Ruby!

3.4 GNU/Linux ல் self contained ரூபி executable-யலை உருவறாக்குதல்:
command line-ல் பல்னவறு -e options-ஐப்பயன்படுதவழத விடை, ரூப 

நிரழல னகமொப்பனில் னசேமித்த இயக்குவத மிகவும் எளிழமயமொனத. 
எனினும்,னமலும் ஒரு படி முன்னன மசேன்று, ரூப நிரல் உள்ள ரூப 
னகமொப்பழன  ruby என்கிற prefix இல்லமொமல் இயக்க முடியும்.

இதற்கு GNU/linux -ல் ஒரு சிறப்ப வரியிழன னகமொப்பன் முதல் 
வரியமொக மகமொடுக்க னவண்டும். இத ரூப நிரலிழன இயக்கவல்ல ரூப 
interpreter எங்கு உள்ளத என்பழத environment க்கு மதரிவிக்கும். இந்த 
சிறப்ப வரியமொனத ‘#’, ‘!’ மற்றும் ரூப executable path-யும் மகமொண்டைத. இழத
“Shebang  ” எண்று மசேமொல்வர்.

முதலமொதவதமொக, கணினியில் ரூப எங்னக உள்ளத என்று மதரிந்த 
மகமொள்ள னவண்டும். இழத ‘which’ command-ழடை மகமொண்டு 
கண்டுபடிக்கலமொம்.

which ruby

/usr/bin/ruby

னமனல உள்ள எடுத்தக்கமொட்டில் ரூப /usr/bin/ -னில் உள்ளத. 
அதனமொல் நமத நிரலில் பன்வருமமொறு மமொற்றி எழுதலமொம்.

#!/usr/bin/ruby

print "Hello Ruby!\n"

print "Goodbye Ruby!\n"

hello.rb script-ழடை இயக்கினமொல்,

./hello.rb
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-bash: ./hello.rb: Permission denied

னமனல கமொணும் output வந்தமொல், script-ழடை இயக்க னபமொதமமொன அனுமத
(permission) இல்ழல என்று அர்த்தம். இயங்குவதற்கமொன அனுமதழய chmod 
மகமொண்டு இந்த script-க்கு வழைங்கலமொம்.

chmod 755 hello.rb

இப்மபமொழுத இயக்கினமொல்,
./hello.rb

Hello Ruby!

Goodbye Ruby!

3.5 Windows-ல் ரூபி file-யலை Associate சசெய்தல்:
முந்ழதய அத்தயமொயத்தல் பமொர்த்த முழற (shebang approach) windows-ல்

னவழல மசேய்யமொத. `.rb` file extension-ழன window system-வுடைன் configure 
மசேய்ய window file type association-ழன பயன்படுத்த னவண்டும்.

எடுத்தக்கமொட்டிற்கு windows-ல், .doc னகமொப்பழன  double click 
மசேய்தமொல் அத தமொனமொக Microsoft word-ல் தறக்கும் (or) Microsoft word-ஆல் 
தறக்கப்படும். ஏமனன்றமொல் .doc னகமொப்பகளுக்கும் word-க்குமமொன இழணப்ப 
(association) கணினியில் கட்டைழமக்கபட்டிருக்கும் (configuration). 
அனதப்னபமொல, .rb னகமொப்பழன ரூபயுடைன் இழணக்க னவண்டும்.

Windows-ல் ruby one-click installer-ழர மகமொண்டு நிறுவியிருந்தமொல், .rb 
files தமொனமொகனவ ரூபயுடைன் இழணக்கப்பட்டிருக்கும். ஆதலமொல் னவமறமொன்றும்
தனியமொக மசேய்ய னவண்டியதல்ழல  . Command Prompt-ல் hello.rb என்று 
type மசேய்தமொல் னபமொதம், நமத எடுத்தக்கமொட்டு இயங்கும்.

இனத one-click installer இல்லமொத மூலநிரலிலிருந்த ரூபழய 
நிறுவியிருந்தமொல் .rb file-ழல ரூபயுடைன் இழணக்க னவண்டும்.

இழணப்ப ஏற்கனனவ கட்டைழமக்கபட்டுள்ளதமொ என்று பமொர்க்க 
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னவண்டும்.

C:\MyRuby>assoc .rb

File association not found for extension .rb

இழணப்ப கட்டைழமக்கப்படைவில்ழலமயன்றமொல், பன்வருமமொறு மசேய்ய 
னவண்டும்.

C:\MyRuby>assoc .rb=rbFile

Rbfile type ஏற்கனனவ உள்ளதமொ என்பழத சேரிபமொர்க்கலமொம்,

C:\MyRuby>ftype rbfile

File type 'rbfile' not found or no open command associated

with it.

ஏற்கனனவ இல்ழலமயனில்,
C:\MyRuby>ftype rbfile="D:\Ruby\bin\ruby.exe" "%1" %*

இந்த அழமப்பழன (Setting) பன்வருமமொறு சேரிபமொர்க்கலமொம்.

C:\MyRuby>ftype rbfile

rbfile="D:\ruby\bin\ruby.exe" "%1" %*

PATHEXT environment variable-லில் .rb-ழய பன்வருமமொறு னசேர்க்க 
னவண்டும்.

C:\MyRuby>set PATHEXT=.rb;%PATHEXT%

அழமப்பகழளமயல்லமொம் கட்டைழமத்தபன், Command Prompt-ல் னகமொப்பன் 
மபயழரத்தட்டைச்சு மசேய்த program-ழய இயக்கலமொம். .rb file நீட்டிப்ப 
(extension) னதழவயில்ழல.

C:\MyRuby> hello

Hello Ruby
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னமனல உள்ள படிகழள (steps) Autoexec.bat-ல் ழவக்க னவண்டும். 
இல்ழலமயனில் உங்கள் system reboot மசேய்யும் ஒவ்மவமொரு முழறயும் 
இழணப்பழன கட்டைழமக்க மசேய்ய னவண்டும்.
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4 ரூபி code-ல comment சசெய்தல:
Comment என்பத programmer-இன் பயன்பமொட்டிற்கமொக நிரலில் 

எழுதப்படும் வரிகளமொகும். நிரலிலுள்ள comment-கழள interpreter இயக்க 
முயற்சிக்கமொத, நிரமொகரித்தவிடும். Comment ஒருவரியினலமொ, பலவரிகளினலமொ 
இருக்கலமொம். மற்ற programmer-களமொல் பயன்படுத்தப்படும் library-கள் எழுதம்
மபமொழுத, documentation-கமொக comment-கள் பயன்படுத்தப்படும். ரூப 
documentation-க்கு பயன்படுத்தபடும் rdoc, இதற்கு ஒரு சிறந்த உதமொரணம்.

நிரல் வரிகழள, comment மசேய்வதன் மூலம், interpreter-ஆல் 
இயக்கமுடியமொமல் தடுக்கலமொம். இத தற்கமொலிகமமொக இருக்க னவண்டும். 
எழுதப்பட்டை நிரல், எதர்பமொர்த்தபடி இயங்குகிறதமொ என்பழத னசேமொதத்தபன், 
இத னபமொன்ற னதழவயற்ற, comment மசேய்யப்பட்டை நிரல் வரிகள் 
நீக்கப்படைனவண்டும். இத ஒரு சிறந்த பழைக்கனமயன்றி (best practice) 
கட்டைமொயமமொனதல்ல.

4.1 ஒரு வரியில் ரூபி comments:
ரூபயில் ஒரு வரி comment-ழய ‘#’ குறியீட்ழடை மகமொண்டு 

வழரயறுக்கலமொம். எடுத்தக்கமொட்டைமொக, ஒரு எளிய நிரலில் ஒரு வரி comments-
ழடை னசேர்க்கலமொம்.

# This is a comment line - it explains that the next line 

of code displays a welcome message

print "Welcome to Ruby!"

பல வரிகளுக்கு பன்வருமமொறு comments மகமொடுக்கலமொம்.

# This is a comment line

# it explains that the next line of code displays

# a welcome message
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4.2 Code உள்ள வரியில் comments-யயை சகறாடுத்தல்:
ஒனரவரியில் நிரழலமதமொடைர்ந்த, comments மகமொடுப்பத ஒரு 

மபமொதவமொன பயிற்சியமொகும். எடுத்தக்கமொட்டைமொக print statement –உள்ள 
வரியினலனய  comments-ழய ‘#’ குறியீட்ழடை மதமொடைர்ந்த மகமொடுக்க 
னவண்டும்.

print "Welcome to Ruby!"     # prints the welcome message

வரியில் ‘#’ மதமொடைர்ந்த வரும் எல்லமொனம  ruby interpreter-ல் 
நிரமொகரிக்கப்படும். ‘#’ குறியீட்ழடை மதமொடைர்ந்த னவறு நிரல் எழுத அத 
இயங்கனவண்டும் என்று எதர்ப்பமொர்க்க கூடைமொத. கூடுதலமொன நிரழல அடுத்த 
வரியில் தமொன் எழுத னவண்டும்.

4.3 பலை வரிகளில் ரூபி comments:
ரூபயில் பலவரி comment-கழள, =begin மற்றும் =end என்கிற 

குறியீடுகழள மகமொண்டு வழரயறுக்கலமொம். இழவ ‘comment block markers’ 
என அறியப்படும். எடுத்தக்கமொட்டைமொக,

=begin

This is a comment line

it explains that the next line of code displays

a welcome message

=end
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5 ரூபியின் variables-யய புரிந்து சகலாளளல:
Variable என்பத value ஐப் பயன்படுத்த உதவும் ஒரு வழியமொகும் மற்றும்

value-விற்கு மபயர் assign மசேயவதமொகும். Variables integer முதல் string வழர 
பல்னவறு எல்ழலயிலுள்ள value-ழவ எடுக்கும். இந்த அத்தயமொயத்தல் 
variables எப்படி declare மற்றும் மமொற்றச் மசேய்வழதப் பமொர்க்கலமொம்.

5.1 ரூபியின் constants:
ரூப constant ஆனத ரூப program execution முழுவதம், அதன் மதப்ழப 

மமொற்றமொமல் ழவக்க பயன்படுவதமொகும். Constants declaration-ல் variable-லின் 
மபயரின் மதமொடைக்கம் capital letter-ல் இருக்க னவண்டும்.ஒரு மபமொதவமொன 
விசேயம் (convention) என்னமவன்றமொல் constants-ன் variable மபயர் முழுவதம்
uppercase-ல் இருப்பதமொகும்.

உதமொரணத்தக்கு,
MYCONSTANT = "hello"

=> "hello"

மற்ற programming languages னபமொல் இல்லமொத, ரூபயில் constants-க்கு 
ஒதக்கிய value-ழவ பன்னர் மமொற்ற முடியும். அவ்வமொறு மசேய்யும்னபமொத ரூப 
interpreter ஒரு எச்சேரிக்ழக (warning) மகமொடுக்கும், இருந்தனபமொதம் 
மமொற்றத்ழத  அனுமதக்கும்.

MYCONSTANT = "hello2"

(irb):34: warning: already initialized constant Myconstant

=> "hello2"
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Java மற்றும் C னபமொன்ற மமமொழிகள் strong அல்லத static variable 
typing பயன்படுத்தம். அப்படிமயன்றமொல், variable declare மசேய்யும்னபமொத அத
என்ன வழக (type) variable என்பழதயும் அறிவிக்கனவண்டும். உதமொரணமமொக,
ஒரு variable-லில் integer-ன் மதப்ழப ழவக்க, அந்த variable-ழல அறிவிக்கும்
(declare) மபமொழுத, அதன் மபயருக்கு முன்பமொக, 'Integer' என குறிப்படை 
னவண்டும். இதப்னபமொல் அறிவிக்கப்பட்டைபன், அந்த variable-ன் வழகழய 
மமொற்ற இயலமொத.

ஆனமொல் ரூப ஒரு dynamically typed language. அதமொவத, variable-ழல 
உருவமொக்கும்னபமொத அதன் வழகழய குறிப்படைத்னதழவயில்ழல  . ரூபயின் 
interpreter ஆனத variable-க்கு மகமொடுக்கும் மதப்ழபக்மகமொண்டு அதன் 
வழகழய அறிந்தமகமொள்ளும். மற்மறமொரு நன்ழம என்னமவன்றமொல் 
ஒருமுழற variable-ழல அறிவித்த, ஒரு மதப்ழபக்மகமொடுத்தபன் மற்மறமொரு 
வழகயின் மதப்பற்கு dynamic-ஆக மமொற்றிக்மகமொள்ளலமொம்.

5.2 Variable-யலை declare சசெய்தல்:
Variable-க்கு மதப்ழபக்மகமொடுக்க, அதன் மபயர் மற்றும் மதப்ழப, 

assignment operator(=)க்கு  இரு பக்கமும் தர னவண்டும். உதமொரணத்தக்கு, Y“ ”
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என்ற variable-க்கு 10 என்கிற மதப்ழபக்மகமொடுக்க பன்வருமமொறு எழுதலமொம்.

Y = 10

மபமொதவமொக, னவறு scripting languages-ல் உள்ளத னபமொல, ரூபயும் 
இழணயமொன (parallel) assignment-ழய ஆதரிக்கும். பல variables-க்கு மதப்ழப
அளிக்க இத பயன்படும். அழத வழைக்கமமொன முழறயில், பன்வருமமொறு 
மசேய்யலமொம்.

a = 10

b = 20

c = 30

d = 40

மற்மறமொரு முழறயமொக, இழணயமொன assignment-ழய பன்வருமமொறு 
மசேய்யலமொம்.

a, b, c, d = 10, 20, 30, 40

5.3 ரூபியின் variable type-யயை கண்டறிதல்:
ரூப variable அறிவித்த பன், object class-ல் உள்ள kind_of? என்கிற 

method, அதன் வழகழய கண்டுபடிக்க உதவியமொக இருக்கும். 
உதமொரணத்தக்கு, நமத variable integer-ஆ என்பழத kind_of? Method-ழடை 
பயன்படுத்த கண்டுப்படிக்கலமொம்.

y.kind_of? Integer

=> true

class method-ழடை பயன்படுத்த நமத variable சேரியமொக எந்த class-ழய 
னசேர்ந்தத என்பழத கண்டுப்படிக்கலமொம்.

y.class

=> Fixnum

இந்த variable fixed number class-ழய னசேர்ந்தத என்று 
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அறியப்படுகிறத.

இனத  னவழலழய  string variable-ம் மசேய்யலமொம்.

s = "hello"

s.class

=> String

5.4 Variable-லின் type-யயை மறாற்றுதல்:
Variable வழகழய மமொற்றுவதற்கு எளிழமயமொன வழி variable-க்கு பத 

மதப்ழப மபமொருத்தவததமொன். ரூப, variable-லின் வழகழய, பததமொக 
மகமொடுக்கப்பட்டை மதப்ழபப் மபமொறுத்த மமொற்றிக் மகமொள்ளும். உதமொரணத்தக்கு,
Integer value மகமொண்டை variable-லின் வழகழய சேரிர்க்கலமொம்.

x = 10

=> 10

x.class
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=> Fixnum

 ஒரு னவழள, x என்கிற variable-ழல string-ஆக மமொற்ற னவண்டுமமனில், 
ஏனதனுமமமொரு string-ழய variable-க்கு மபமொருத்தனமொல் னபமொதம். ரூப 
நமக்கமொக variable வழகழய மமொற்றி விடும்.

x = "hello"

=> "hello"

x.class

=> String

5.5 Variable-லின் மதிப்யப மறாற்றுதல்:
ஒரு variable-லிருந்த மதப்ழப மபற்று அழத னவமறமொரு variable type 

ஆக மமொற்ற னவண்டுமமனில்,ரூப variable classes-ல் methods உள்ளத. 
உதமொரணத்தக்கு, fixnum class-ல் உள்ள to_f என்கிற method-ழடை 
பயன்படுத்த integer மதப்ழப float-ஆக மபறலமொம். 
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y = 20

=> 20

y.to_f

=> 20.0

அனத னபமொல, to_s என்கிற method-ழடை பயன்படுத்த ரூபயில் integer-
ழர string-ஆகப்மபற இயலும். இவ்வழக to_* method-கள் னவண்டைப்பட்டை 
வழகயில், ஒரு பதய மதப்ழபத்தருனமயன்றி, variable-ன் மதப்ழப மமொற்றமொத.
to_f, to_s method-கழளப்பயன்படுத்தயபறகும், y-இன் மதப்ப, 20-ஆகனவ 
இருக்கும்.

to_s method-ல் மமொற்ற னவண்டிய number base-ழய argument-ஆக 
மகமொடுக்க னவண்டும். Number base மகமொடுக்கவில்ழலமயனில் அழத  decimal-
ஆக எடுத்தக் மகமொள்ளும்.

54321.to_s

=> "54321"

மமொறுதலமொக, argument-ல் number base-ழய 2 என்று மகமொடுத்த binary-
ஆக மமொற்றலமொம்.

54321.to_s 2 

=> "1101010000110001"

Hexadecimal மற்றும் octal- ஆக மமொற்ற:

54321.to_s 16 

=> "d431"

54321.to_s 8 

=> "152061"
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to_s method-ல் number base-ழய 1 முதல் 36 வழர பயன்படுத்தலமொம்.
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6 ரூபி variable scope:
Scope என்பத program-ல் variable-களின் எல்ழலகழள வழரயறுக்கும். 

ரூபயில் variable scope நமொன்கு வழகப்படும், அழவ local,global,instance மற்றும்
class. கூடுதலமொக ரூபயில் constant type-ம் உண்டு. ஒரு variable-ன் 
மபயரின்முன்வரும் சிறப்ப குறியீட்ழடைப்மபமொருத்த அதன் எல்ழல  
அறியப்படுகிறத. 

Name Begins With Variable Scope
$ A global variable
@ An instance variable
[a-z] or _ A local variable
[A-Z] A constant
@@ A class variable

கூடுதலமொக ரூபயில் இரண்டு னபமொலியமொன(pseudo) variables உண்டு. 
இதற்கு மதப்பழனக்மகமொடுக்க இயலமொத. ஒன்று nil, மவளிப்பழடையமொக 
மதப்ப அளிக்கபடைமொத variables-க்கு மபமொருத்தப்படும், மற்மறமொன்று self, 
தற்சேமயம் பயன்பமொட்டிலுள்ள object-ழடை குறிக்கும்.

6.1 ரூபி variable-லின் scope-யயை கண்டறிதல்:
ஒரு variable-லின் மபயழர ழவத்னத அதனின் scope-ழய அறிந்த 

மகமொள்ளலமொம். எனினும் நிரலில் scope-ழய கண்டைறிய defined? Method-ழடை 
பயன்படுத்தலமொம். defined? Method மகமொடுக்கப்பட்டை variable-லின் scope-ழய 
தருப்பயளிக்கும் அல்லத variable அறிவிக்கபடைவில்ழலமயனில் ‘nil’-ழய 
தருப்பயளிக்கும்.
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x = 10

=> 10

defined? x

=> "local-variable"

$x = 10

=> 10

defined? $x

=> "global-variable"

6.2 ரூபி local variable:
Local variable-ஆனத நிரலில் எந்த பகுதயில் அறிவிக்கப்படுள்ளனதமொ 

அந்த பகுதயில் மட்டுனம பயன்படுத்த முடியும். உதமொரணத்தக்கு, ஒரு local 
variable ஆனத method அல்லத loop-ன் உள்னள மகமொடுக்கப்பட்டிருந்தமொல் 
அதற்கு மவளினய அழத  பயன்படுத்தமுடியமொத. Local variable-லின் 
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மதமொடைக்கத்தல் underscore-னரமொ அல்லத lower case letter-ரினலமொ இருக்க 
னவண்டும் உதமொரணத்தக்கு,

loopcounter = 10

_LoopCounter = 20

6.3 ரூபி global variables:
ரூபயின் global variable-ழல ரூப நிரலில் எங்கிருந்த 

னவண்டுமமொனமொலும், எங்கு மகமொடுத்தருந்தமொலும் பயன்படுத்த முடியும். Global 
variable-லின் மபயழர dollar sign-ழன முதன்ழமயமொக மகமொடுக்க னவண்டும். 
உதமொரணத்தக்கு,

$welcome = "Welcome to Ruby Essentials"

Global variable பயன்படுத்தவதல் பரச்சேழன உள்ளத. நிரலில் 
எங்கிருந்த னவண்டுமமொனமொலும் பயன்படுத்தவத மட்டுமில்லமொத,அழத 
மமொற்றவும் இயலும். இத பழழைகழள கண்டுப்படிப்பழத கடினமமொக்கும்.

ரூப இயக்க சூழைல் (execution environment) பற்றிய விவரங்கழளப்மபற 
சில முன் வழரயறுக்கப்பட்டை (pre-defined) global variable-கள் உள்ளன. 
அழத பன்வரும் அட்டைவழணயில் கமொணலமொம்.

Variable
Name

Variable Value

$@ The location of latest error
$_ The string last read by gets
$. The line number last read by interpreter
$& The string last matched by regexp

$~ The  last  regexp  match,  as  an  array  of
subexpressions
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$n The nth subexpression in the last match (same as
$~[n])

$= The case-insensitivity flag
$/ The input record separator
$\ The output record separator
$0 The name of the ruby script file currently executing

$*
The command line arguments used to invoke the
script

$$ The Ruby interpreter's process ID
$? The exit status of last executed child process

உதமொரணத்தக்கு, gets method-ழடை மகமொண்டு, தட்டைச்சு 
இயந்தரத்தலிருந்த உள்ளீட்ழடைப்மபற்று,  $_ variable மகமொண்டு 
மகமொடுக்கப்பட்டை value-ழவ மபற முடியும்.

irb(main):005:0> gets

hello

=> "hello\n"

irb(main):006:0> $_

=> "hello\n"

இனத னபமொல, ரூப interpreter-ன் process ID-ழய கண்டுப்படிக்க முடியும். 

irb(main):007:0> $$

=> 17403
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6.4 ரூபி class variables:
Class variable ஒரு variable அத class-ன் எல்லமொ instances-களமொலும் 

பகிர்ந்த மகமொள்ளப்படும்.  அப்படிமயன்றமொல் ஒனர ஒரு variable-லின் 
மதப்பமொனத அந்த class-ன் எல்லமொ objects-களமொலும் பயன்படுத்தப்படும். 
னமலும் ஒரு object instance variable-லின் மதப்ப மமொற்றம் மசேய்தமொல் அத 
அந்த class-லுள்ள எல்லமொ object instances-களிலும் மமொறும். Java-வின் static 
variable-க்கு இழணயமொனதமொக இழதக்கருதலமொம்.

Class variable-ழல அறிவிக்க, variable மபயரில் இரண்டு @ குறியீடுகள்
(@@) முன்னதமொக மகமொடுக்க னவண்டும். Class variable 
அறிவிக்கப்படும்மபமொழுனத அதற்கமொன மதப்ப அளிக்கப்படைனவண்டும். 
உதமொரணத்தக்கு,

@@total = 0

6.5 ரூபி Instances variables:
Instance variables-ன் மதப்ப ஒரு குறிப்பட்டை object instance-க்கு மட்டும் 
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மசேமொந்தமமொனதமொக இருக்கும். உதமொரணத்தற்கு, ஒரு class-ல் @total என்கிற 
instance variable இருக்கிறமதன ழவத்தக் மகமொள்னவமொம். அந்த @total-லின் 
மதப்ப ஒரு object instance மமொற்றம் மசேய்தமொல் அந்த object-டின் @total 
மதப்ழப மட்டுனம மமொற்றும். அனத class-ழய னசேர்ந்த மற்ற object-களிலுள்ள 
variable-லின் மதப்ழப மமொற்றமொத.

Instance variable-ஐ அறிவிக்கும்மபமொழுத, variable-லின் மபயரில் 
முன்னதமொக @ குறியீட்ழடை னசேர்க்க னவண்டும்.

@total = 10

6.6 ரூபி Constant scope:
மபமொதவமொக constant -ற்கு மகமொடுத்த மதப்ழப மமொற்ற கூடைமொத. ஆனமொல் 

ரூபயில் constant-ன் மதப்ழப மமொற்ற இயலும். ரூப interpreter ஒரு warning 
message-ழய மகமொடுக்கும். இருப்பனும் constant-ன் மதப்ழப மமொற்றிக் 
மகமொள்ளும்.

Class அல்லத module-லில் constants-ழய மகமொடுத்தமொல், அத அந்த class 
அல்லத module-ன் முன்மனமொட்டுடைன் (prefix) மட்டுனம 
பயன்படுத்தம்படியமொக இருக்கும். 

module ConstantScope

  CONST_EXAMPLE = “This is a constant”

end

ConstantScope::CONST_EXAMPLE => “This is a constant”

CONST_EXAMPLE=> uninitialized constant CONST_EXAMPLE

Class அல்லத module மவளியில் மகமொடுத்தமொல் அத global scope ஆகும்.
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7 ரூபி number classes மற்றம் conversions:
ரூபயில் எல்லமொனம object தமொன். இதல் ஆச்சேரியப்படும் விசேயம் 

என்னமவன்றமொல் ரூபயில் எண்கள் கூடை object தமொன். மபரும்பமொலமொன 
நிரலமொக்க மமமொழிகள் எண்கழள primitives ஆக கருதம். ஆனமொல் ரூபயில் 
எண்கள், எழுத்தக்கள் என எல்லமொனம class தமொன். அவற்றுகமொன methods ஐ 
நமொம் இயக்கிப் பமொர்க்கலமொம். எல்லமொ எண் வழககளுக்கும் அதற்கமொன class 
ரூபயில் உள்ளத. அதலுள்ள method-கழளக்மகமொண்டு எண்கழள 
ழகயமொளமுடியும்.

7.1 ரூபி number classes:
ரூபயில் உட்மபமொதந்த (builtin ) எண்களுக்கமொன classes உண்டு. அதல் 

மபமொதவமொக பயன்படுத்தம் classes-ழய இந்த பகுதயில் கமொணலமொம்.

Integer class:

எல்லமொ class-களுக்கும் இத அடிப்பழடையமொன class ஆகும். பன்வரும் 
classes எல்லமொம் இதலிருந்த தருவிக்கப்பட்டைழவ (derived).

Fixnum class:

Fixnum-ன் அதகபட்சே எல்ழல ஆனத, code எந்த system-ல் execute 
மசேய்கினறமொனமமொ அதனின் architecture மபமொறுத்னத அழமயும். ஒருனவழள 
fixnum, system architecture எல்ழலழய தமொண்டினமொல், அதன் value ஆனத 
bignum ஆக interpreter-னமொல் மமொற்றப்படும்.

Bignum class:

Bignum objects ஆனத ரூப fixnum class-லின் எல்ழலழய தமொண்டிய 
integer மதப்ழப ழவத்த மகமொள்ளும். Bignum object கணக்கீடு தருப்ப 
அனுப்பம் விழடை ஆனத fixnum-ல் மபமொருந்தனமொல், விழடை fixnum-ஆக 
மமொற்றப்படும்.

Rational class:

விகிதமுறு எண் என்பத ஒரு எண்ணமொகும், இத fraction(p/q)-ல் 
மகமொடுக்கப்படும். இதல் p-மதமொகுத எண் மற்றும் q-வகுக்கும் எ என்பர். 
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விகிதமுறு  இல்லமொத எண்ழணழய விகிதமுறமொ எண்கள் என்பர்.

7.2 ரூபியில் numbers-யயை மறாற்றுதல்:
ரூபயில் integer மற்றும் float methods பயன்படுத்த எண்கழள ஒரு 

வழகயிலிருந்த மற்மறமொரு வழகயமொக மமொற்ற முடியும். மமொற்ற னவண்டிய 
மதப்ழப argument-ஆக இந்த methods-களுக்கு மகமொடுக்க னவண்டும்.

Floating Point Number-ஐ  Integer-ஆக மமொற்றுதல்:

Integer (10.898)

=> 10

String-ஐ  Integer-ஆக மமொற்றுதல்

Integer ("10898")

=> 10898

Hexadecimal Number-ஐ Integer-ஆக மமொற்றுதல்

Integer (0xA4F5D)

=> 675677

Octal Number-ஐ Integer-ஆக மமொற்றுதல்

Integer (01231)

=> 665

Binary Number-ஐ  Integer-ஆக மமொற்றுதல்

Integer (01110101)

=> 299073

Character-ஐ ASCII Character Code--ஆக மமொற்றுதல்

Integer (?e)
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=> 101

அனதனபமொல் float method பயன்படுத்த அதன் மதப்ழப floating point ஆக 
மமொற்றலமொம்.

Integer-ஐ  Floating Point --ஆக மமொற்றுதல்

Float (10)

=> 10.0

String-ஐ Floating Point--ஆக மமொற்றுதல்

Float ("10.09889")

=> 10.09889

Hexadecimal Number-ஐ  Floating Point--ஆக மமொற்றுதல்

Float (0xA4F5D)

=> 675677.0
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Octal Number-ஐ Floating Point--ஆக மமொற்றுதல்

Float (01231)

=> 665.0

Binary Number-ஐ  Floating Point--ஆக மமொற்றுதல்

Float (01110101)

=> 299073.0

 Character-ஐ  Floating Point ASCII Character Code--ஆக மமொற்றுதல்

Float (?e)

=> 101.0
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8 ரூபி methods:
ரூப methods ஆனத நிரழல ஒருங்கிழணக்கவும், மறுபயன்பமொடு 

மசேய்யவும் வழி மசேய்கிறத. நீண்டை ரூப நிரலமொக எழுதவதற்கு பதலமொக 
நிரழல தர்க்க ரீதயில் (logical group) ஒருங்கிழணத்த நமத நிரலில் எங்கு 
னதழவனயமொ அங்கு மறுபயன்பமொடு மசேய்த மகமொள்ளலமொம். இதனமொல் ஒனர 
நிரழல மீண்டும் மீண்டும் எழுத னவண்டியதல்ழல. Method-ழடை 
பயன்படுத்தவத மிகவும் எளித. இதற்கு இரண்னடை விசேயம் மசேய்தமொல் 
னபமொதம். ஒன்று method-ழடை உருவமொக்குதல் மற்மறமொன்று அழத  அழழைத்தல் 
ஆகும்.

பற மமமொழிகளில் உள்ள Function என்பழதனய இங்கு Method 
என்கினறமொம்.

8.1 ரூபி method-யட உருவறாக்குதல் மற்றும் அயழைத்தல்:
ரூப method-ன் அழமப்ப (syntax) பன்வருமமொறு.

def name( arg1, arg2, arg3, ... )

   .. ruby code ..

   return value

end

இதல் name ஆனத method-ன் மபயர் ஆகும். Method-ன் மபயழர 
பயன்படுத்தனய method-ழய அழழைக்க னவண்டும். Arguments ஆனத method 
மசேயல்படைத்னதழவயமொன மதப்ழப அனுப்பவதமொகும். Ruby code என்பத 
method-ன் body ஆகும், மசேயல்பமொடு இங்னக நழடைமபறும். Return statement 
கட்டையமமொனதல்ல, இத நிரலில் method-ழடை அழழைக்குமிடைத்தற்கு மதப்ழப 
தருப்ப அனுப்பம். 

பன்வரும் எடுத்தக்கமொட்டைமொனத string display மசேய்வதமொகும். இதல் 
method-ழடை உருவமொக்குதல் மற்றும் அழழைத்தல் மசேய்வழத பமொர்க்கலமொம்.
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def saysomething

    puts "Hello"

end

saysomething

8.2 Method-க்கு arguments அனுப்புதல்:
னமனல உள்ள எடுத்தக்கமொட்டில் method-க்கு எந்த arguments 

அனுப்பப்படைவில்ழல. Arguments மதப்ழப மகமொண்டு method-ல் கணக்கீடு 
மசேய்வழத பன்வரும் எடுத்தக்கமொட்டில் பமொர்க்கலமொம்.

def multiply(val1, val2 )

     val1 * val2

end

multiply 2, 10   # 20 

multiply 4, 20   # 80

multiply 10, 40   # 400

multiply 6, 7   #42
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இந்த எடுத்தக்கமொட்டில், method பலமுழற அழழைக்கப்பட்டுள்ளத. இதல்
arguments-ழய அனுப்ப, அழத method-ல் கணக்கீடைல் மசேய்த விழடைழயத் 
தருகிறத. இழத method இல்லமொமல் மசேய்ய னவண்டுமமொனமொல் இந்த நிரழல 4
முழற எழுத னவண்டியதருக்கும். ஆதலமொல் நிரழல method-ல் ழவப்பதமொனமொல்
நிரல் மறுபயன்பமொடு மசேய்யப்படுகிறத. இத ஒரு சிறந்த வழியமொகும்.

8.3 Method-க்கு பல்வவறு arguments-யயை அனுப்புதல்:
முந்ழதய பகுதல், ஒரு குறிப்பட்டை, நிழலயமொன எண்ணிக்ழக மகமொண்டை

arguments-னய method எடுத்தக்மகமொண்டைத. சிலனநரங்களில் எவ்வளவு 
arguments னதழவ என்பத நமக்னக மதரியமொத. இழத *args-ழய மகமொண்டு 
மசேய்யலமொம். Method உருவமொக்கும்னபமொத இழத மகமொடுக்க னவண்டும். Method-
ல் arguments-ஆக அனுப்பப்படும் மதப்ழப array-ல் ழவத்த method-ல் 
மசேயல்படுத்தலமொம்.
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def displaystrings( *args )

         args.each {|string| puts string}

end

displaystrings("Red")

Red

displaystrings("Red", "Green")

Red

Green

displaystrings("Red", "Green", "Blue")

Red

Green

Blue
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8.4 Function-லிருந்து வியடயயை திருப்பி அனுப்புதல்:

Return statement-ழடை பயன்படுத்த method-லிருந்த மதப்ழப தருப்ப 
அனுப்பமுடியும். ஒரு method தருப்பயனுப்பம் மதப்ழப assignment(=) 
operator=ழர மகமொண்டு மபற னவண்டும். பன்வரும் எடுத்தக்கமொட்டில், method
உருவமொக்கி arguments-லிலுள்ள  மதப்ழப மபருக்கல் மசேய்த விழடைழய 
தருப்ப அனுப்பகிறத.
.

def multiply(val1, val2 )

     result = val1 * val2

     return result

end

value = multiply( 10, 20 )

puts value
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னமனல உள்ள எடுத்தக்கமொட்டில் 10 மற்றும் 20, arguments ஆக multiply
method-க்கு அனுப்பபடுகிறத. Method ஆனத மதப்ழப மபருக்கல் மசேய்த 
அதன் விழடைழய தருப்ப அனுப்பகிறத. தருப்ப அனுப்படும் விழடைழய ஒரு
variable-லில் ழவக்கப்படுகிறத. அப்பறம் அழத puts-ழய பயன்படுத்த 
கமொட்சிப்படுத்தப்படுகிறத.

இதல் கவனிக்க னவண்டிய விசேயம், method ஒரு மதப்ழப அல்லத 
object-ழடைதமொன் தருப்ப அனுப்பம். நிழறய மதப்ழப தருப்ப அனுப்ப 
னவண்டுமமனில் ஒரு array ழவத்த அனுப்ப னவண்டும்.

ரூபயில், ஒரு method-லிருந்த மவளிப்பழடையமொக, ஒரு மதப்ழப 
தருப்பயனுப்பனவண்டிய அவசியமில்ழல. method-ன் கழடைசிவரி இயக்கத்தல்
கிழடைக்கும் மதப்ப எப்மபமொழுதம் தருப்பயனுப்பப்படும். னமற்கண்டை 
எடுத்தக்கமொட்ழடை பன்வருமமொறு மமொற்றிமயழுதலமொம்

def multiply(val1, val2 )

     val1 * val2
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end

multiply 10, 20 # 200

 

8.5 ரூபி method-க்கு வவறுசபயைர(aliases) யவத்தல்:
ரூப, method-க்கு னவறுமபயர் ழவக்க அனுமதக்கும். அவ்வமொறு 

னவறுமபயர் ழவக்கும் மபமொழுத, ரூப, அந்த method-க்கு ஒரு நகழல 
உருவமொக்கி அதற்கு இந்த பதய மபயழர ழவத்தவிடும். (எந்த மபயழரயும் 
மகமொண்டு அந்த method-ழடை அழழைக்க முடியும்) உதமொரணத்தற்கு,

def multiply(val1, val2 )

     result = val1 * val2

     return result

end

alias docalc multiply

docalc( 10, 20 ) # 200

multiply( 10, 20 ) # 200
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இவ்வமொறு நகல்கழள உருவமொக்கி பயன்படுத்ததல், ரூபயின் மபமொதவமொன 
பயன்பமொடைமொகும். ஏற்கனனவ வழரயறுக்கப்பட்டை method-இல் மமொற்றங்கள்  
மசேய்தமொல், அத இந்த பதய நகலில் பரதபலிக்கமொத.

def multiply(val1, val2 )

     val1 * val2

end

alias docalc multiply

docalc 10, 20 # 200

multiply 10, 20 # 200
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def multiply(val1, val2)

    p “This method adds two numbers”

    val1 * val2

end

docalc 10, 20 # 200

multiply 10, 20

=> “This method adds two numbers”

=> 30
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னமற்கண்டை உதமொரணத்தல், multiply method-ன் வழரயழறழய மமொற்றிய 
பறகும், docalc method பழழைய வழரயழறயின்படி இயங்குவழதக்கமொணலமொம். 

மூன்றமொம் தரப்ப (third party) library-கழள பயன்படுத்தம்மபமொழுத, 
அவற்றிலுள்ள method-ன் வழரயழறழய நம்னதழவனகற்ப, கூடுதல் 
மசேயல்பமொட்ழடை உட்பகுத்த இந்த முழறழய பயன்படுத்தலமொம். multiply 
method ஒரு மூன்றமொம் தரப்ப library-யிலிருக்கிறத. அதன் வழரயழற நமக்கு 
மதரியவில்ழலமயன ழவத்தக்மகமொள்னவமொம். இந்த method என்ன மசேய்கிறத
என ஒரு print statment-ஐ இதனுடைன் இழணக்கனவண்டும் என 
ழவத்தக்மகமொள்னவமொம். multiply method-க்கு ஒரு நகழல உருவமொக்கி, multiply-
ழய மறுவழரயழற மசேய்வதன்மூலம், நமக்குனவண்டிய மமொற்றங்கழள 
மசேய்தமகமொள்ளலமொம்.

def multiply(val1, val2 )

     val1 * val2

end

alias docalc multiply

docalc 10, 20 # 200

multiply 10, 20 # 200

def multiply(val1, val2)

    p “This method multiplies two numbers”

    docalc val1, val2

end

docalc 10, 20 # 200

multiply 10, 20
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=> “This method multiplies two numbers”

=> 200
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9 ரூபியின் ranges:
ரூப ranges-என்பத ஒரு தரவு மதமொகுப்ப (dataset), அதல் ஆரம்பம் 

முதல் கழடைசி வழர உள்ள  மதப்பமொன ஒரு தருக்க மதமொடைர்ச்சியுடைன் (logical
sequence) இருக்கும். Range-ல் உள்ள மதப்பகள் எண்களமொகனவமொ, 
குறியீடுகளமொகனவமொ, string அல்லத object ஆகனவமொ இருக்கலமொம்.

9.1 ரூபியின் sequence range:
ரூபயில் sequence ranges-ழய பயன்படுத்த அடுத்தடுத்த மதப்பகழள 

உருவமொக்கலமொம். அவற்றுள் ஆரம்ப மதப்ப, இறுத மதப்ப மற்றும் 
இழடையிலுள்ள எல்ழல மதப்பகள் அடைங்கும்.

இத்தழகய range உருவமொக்க இரண்டு operators இருக்கிறத. ஒன்று 
இறுத மதப்ழபயும் உள்ளடைக்கிய (inclusive) இரண்டு பள்ளிகள் மகமொண்டை 
operator (..) மற்மறமொன்று இறுத மதப்ழப உள்ளடைக்கமொத (exclusive) மூன்று 
பள்ளிகள்  மகமொண்டை operator (…). Inclusive operator-ல் ஆரம்பம் மற்றும் 
இறுத மதப்ப வரிழசேயில் அடைங்கும். Exclusive range operator இறுத மதப்ப 
வரிழசேயில் அடைங்கமொத.

1..10    # Creates a range from 1 to 10 inclusive

1...10   # Creates a range from 1 to 9

range-கழள array-ஆக மமொற்ற ரூபயில் to_a method-ழடை பயன்படுத்த 
னவண்டும். உதமொரணத்தற்கு,

(1..10).to_a

=> [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

(1...10).to_a

=> [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

ஏற்கனனவ மசேமொன்னத னபமொல, எல்ழலகளின் மதப்ழப எண்கள் மட்டும் 

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


59

என்று கட்டுப்படுத்த முடியமொத. குறியீடு சேமொர்ந்த எல்ழலழயயும் உருவமொக்க 
முடியும்,

('a'..'l').to_a

=> ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k",

"l"]

வமொர்த்ழத சேமொர்ந்த எல்ழலழயயும் பன்வருமமொறு உருவமொக்கலமொம்.
('cab'..'car').to_a

=> ["cab", "cac", "cad", "cae", "caf", "cag", "cah", 

"cai", "caj", "cak", "cal", "cam",

"can", "cao", "cap", "caq", "car"]

எல்ழலயின் மதப்பகள் objects-ஆகவும் இருக்கலமொம். object-கள் மகமொண்டை
range-ஐ உருவமொக்க னவண்டுமமனில், அதலுள்ள object-ஆனத, அதற்கடுத்த 
object-ஐ succ என்ற method மூலம் தரவல்லதமொகவும், <=> operator மகமொண்டு 
ஒப்படைக்கூடியதமொகவும் இருக்கனவண்டும்.
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ரூபயில் எல்லமொனம object தமொன். அனதப்னபமொல் range-ம் Range என்ற 
class-ன் object தமொன். Range class-ல் பல methods உள்ளன,

words = 'cab'..'car'

words.min         #    வரியசெயிலுளள சிறிய மதிப்யப சபறவதற்கு

=> "cab"

words.max         #    வரியசெயிலுளள சபரிய மதிப்யப சபறவதற்கு

=> "car"

words.include?('can') #      ஒரு மதிப்பு வரியசெயில் உளளதலா என

அறிய

=> true

words.reject {|subrange| subrange < 'cal'} #  சகலாடுக்கப்பட்ட

   நிபந்தயனக்கு உட்படும் மதிப்புகயள நிரலாகரிக்க

=> ["cal", "cam", "can", "cao", "cap", "caq", "car"]

words.each {|word| puts "Hello " + word} #  வரியசெயிலுளள

     ஒவசவலாரு மதிப்யபயம் சகலாண்டு ஒரு வவயலயய சசெய்ய

Hello cab

Hello cac

Hello cad

Hello cae

Hello caf

Hello cag

Hello cah
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Hello cai

Hello caj

Hello cak

Hello cal

Hello cam

Hello can

Hello cao

Hello cap

Hello caq 

Hello car
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9.2 ரூபி ranges as conditional expressions:
Conditional expressions-னில் ரூப ranges பயன்படுத்தலமொம். பன்வரும் 

எடுத்தக்கமொட்டில் மகமொடுக்கப்பட்டை எண் ஒன்றுக்கும் ஐந்தக்கும் இழடையில் 
உள்ளதமொ என ranges-ஐ conditional expression-இல் பயன்படுத்த அறியலமொம். 

while a = gets.chomp.to_i

    puts “lies between 1 and 5” if((1..5) === a)

end

கீழ்கண்டை எடுத்தக்கமொட்டில் 'start' என்ற உள்ளீட்டிற்கும், 'end' என்ற 
உள்ளீட்டிற்கும் இழடையில் மகமொடுக்கப்படும் உள்ளீடுகள் மட்டும் தழரயில் 
பதக்கப்படும்.

while input = gets

 puts input + " triggered" if input =~ /start/ .. input =~
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/end/

end

9.3 ரூபி எல்யலை இயடசவளிகள்:

குறிப்பட்டை எல்ழலக்குள் ஒரு எண்னணமொ அல்லத குறிப்பட்டை எழுத்தக்கள் 
குழுவில் ஒரு எழுத்னதமொ இருக்கிறதமொ என்பழத  கண்டுபடிக்க(===) என்ற 
equality operator-ழர பயன்படுத்தலமொம்.

(1..20) === 15       

=> true

('k'..'z') === 'm'   

=> true
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9.4 Case statement-ல் ranges:
Ranges case statement-வுடைன் னசேரும்னபமொத மிகவும் சேக்த வமொய்ந்தத 

ஆகிறத. பலவரிகள் வழர நீளக்கூடிய நிரல்கழள, மிகசிலவரிகள் மகமொண்டு, 
கச்சிதமமொக எழுத இத உதவுகிறத

score = 70

result = case score

   when 0..40

puts  "Fail"

   when 41..60

 puts "Pass"

   when 61..70

puts  "Pass with Merit"

   when 71..100

puts "Pass with Distinction"

   else "Invalid Score"

end
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puts result
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10 ரூபி array

ரூப variables அத்தயமொயத்தல் மசேமொன்னதனபமொல தரவுகழள நிழனவக 
இடைத்தல் ழவப்பத மமொறிகள் (variables) எனப்படும். பல்னவறு மமொறிகழள 
ஒருகிழணத்த  தன்னுள் மகமொண்டிருக்கும் மபமொருளமொக (object) மமொற்றுவத 
இன்றியழமயமொதமொகும். இழத ரூப array-ழய மகமொண்டு மசேய்யலமொம். இந்த 
அத்தயமொயத்தல் array-யின் அறிமுகம், array உருவமொக்குதல் மற்றும் 
ழகயமொளுதழல கமொணலமொம்.

10.1 ரூபி array என்றறால் என்ன?:
ரூபயில் array ஒரு மபமொருளமொகும். அதல் பல உருப்படிகள் (items) 

இருக்கும், அத எந்த வழகயமொன மமொறியமொகவும் (string, integer, fixnum, hash, 
objects, arrays etc) இருக்கலமொம். பல பரிமமொணங்கள் (multidimensional) 
மகமொண்டை  array-ஐ உருவமொக்க, அதலுள்ள ஒவ்மவமொரு உருப்படியும் ஒரு 
array-வமொக இருக்கனவண்டும். இவ்வமொறு பல உருப்படிகழள குழுவமொக ழவத்த
ஒரு array-ழவ உருவமொக்கியபன்ப, அவற்ழற அகரவரிழசேப்படினயமொ 
(alphabetical order), அல்லத எண்வரிழசேப்படினயமொ (numerical order) 
வரிழசேப்படுத்தவத (sorting), உருப்படிக்கு மகமொடுக்கப்பட்டை மதப்ழப 
மமொற்றுவத, நீக்குவத மற்றும் குழுவமொன உருப்படிகழள ரூப மசேயற்கூற்றிற்கு
argument ஆக அனுப்பவத னபமொன்ற பலவற்ழற  மசேய்யலமொம்

10.2 ரூபியில் array எப்படி உருவறாக்குவது:
ரூபயில் array உருவமொக்க பல்னவறு முழறகள் உள்ளன. ரூப array 

class-ழய பயன்படுத்த array உருவமொக்கலமொம். கமொலியமொன array உருவமொக்க 
array-யிலுள்ள new மசேயற்கூற்ழற பயன்படுத்த பன்வருமமொறு மசேய்யலமொம்.

days_of_week = Array.new

இதல் days_of_week என்கிற array கமொலியமொக உள்ளத. Array கமொலியமொக 
உள்ளதமொ என்பழத, array class-யிலுள்ள empty? மசேயற்கூற்றின் மூலம் 
சேரிப்பமொர்க்கலமொம். Array கமொலியமொக இருந்தமொல் array class true-ழவ தருப்ப 
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அனுப்பம்.

days_of_week.empty?

=> true

Array-ழவ தவக்க (initialize), array அளழவ argument-ஆக new 
மசேயற்கூற்றிற்கு அனுப்ப னவண்டும்.

days_of_week = Array.new(7)

=> [nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil]

Array-ல் உள்ள கூறுகள் எல்லமொம் nil ஆக இருக்கும்.

10.3 Array-ஐ விரிவுபடுத்துதல்:
Array-ழய உருவமொக்கியப்பன் அழத விரிவுபடுத்தலமொம். ஒனர மதப்ழப 

எல்லமொ கூறுகளுக்கும் மகமொடுக்க array உருவமொக்கும்னபமொனத  new 
மசேயற்கூற்றிற்கு அழத அனுப்ப னவண்டும்.

days_of_week = Array.new(7, "today")

=> ["today", "today", "today", "today", "today", "today", 

"today"]

மற்மறமொரு வழியமொக, array class-யிலுள்ள[] method-ழடை பயன்படுத்த 
கூறுகளுக்கு ஒன்றன்பன் ஒன்றமொக மதப்ப மகமொடுக்க னவண்டும்.

days_of_week = Array[ "Mon", "Tues", "Wed", "Thu", "Fri", 

"Sat","Sun" ]

=> ["Mon", "Tues", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"]
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Array  மபயர்  மற்றும்  square  bracket-ல்  மதப்ப  மட்டும் மகமொடுத்தமொல்
னபமொதம்,

days_of_week = [“Mon”, “Tues”, “Wed”, “Thu”, “Fri”, “Sat”,

“Sun]

=> [“Mon”, “Tues”, “Wed”, “Thu”, “Fri”, “Sat”, “Sun]

இத array உருவமொக்குவதடைன் மதப்ழபயும் னசேர்க்கிறத.

10.4 ரூபி array பற்றி விவரங்கயள கண்டறிதல்:
Array உருவமொக்கியப்பன்,array-ழயயும் அதன் கூறுகழளயும் பற்றிய 

விவரங்கழள மபறலமொம். ஏற்கனனவ மசேமொன்னதப்னபமொல, array கமொலியமொக 
உள்ளதமொ என்பழத பன்வருமமொறு கண்டுப்படிக்கலமொம்.

days_of_week.empty?

=> true

Array class-யிலுள்ள size method-ழடை பயன்படுத்த array-யின் அளழவ 
கண்டுப்படிக்கலமொம்:
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days_of_week = Array.new(7)

days_of_week.size

=> 7

10.5 Array கூறுகயள அணுகுதல்:
Array-யின் கூறுகழள அணுக (access) கூறுகளின் index மற்றும் [] 

மசேயற்கூறுகழளப் பயன்படுத்த னவண்டும். Array-யின் முதல் மற்றும் 
இரண்டைமொவத கூறுகழள access மசேய்ய,

days_of_week[0]

=> "Mon"

days_of_week[1]

=> "Tues"

இனதப்னபமொல் array class-யிலுள்ள at மசேயற்கூற்ழற பயன்படுத்த 
அணுகலமொம்,

days_of_week.at(0)

=> "Mon"

Array index -1-ழன பயன்படுத்த array-யின் கழடைசி உருப்படிழய 
அணுகலமொம். உதமொரணத்தற்கு,

days_of_week[-1]

=> "Sun"
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Array class-யிலுள்ள first மற்றும் last மசேயற்கூற்ழற பயன்படுத்த array-யின்
முதல் மற்றும் கழடைசி உருப்படிகழள அணுக முடியும்.

days_of_week.first

=> "Mon"

days_of_week.last

=> "Sun"

10.6 கூறுகளின் index-ஐக் கண்டறிதல்:
Index மசேயற்கூற்ழற பயன்படுத்த array-யின் குறிப்பட்டை கூற்றின் 

index-ஐக் கண்டைறியலமொம். Index மசேயற்கூறமொனத மபமொருந்தம் முதல் கூற்றின்
index-ஐத் தருப்ப அனுப்பம். உதமொரணத்தற்கு நமத days_of_week array-
யிலுள்ள “wed  ” கூறின் index-ஐக் கண்டுபடிக்கலமொம்.

days_of_week.index("Wed")
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=> 2

Rindex method-ழடை பயன்படுத்த array-யிலுள்ள மபமொருந்தம் கழடைசி 
கூற்றிழன கண்டுப்படிக்கலமொம்.

a = [1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1]

a.rindex("2")

=> 7

துயணைக்குழுக்கள

Array’s கூறுகளில் தழணக்குழுழவ எடுக்க ஆரம்ப எண் மற்றும் 
எத்தழன கூறுகள் எடுக்க னவண்டுனமமொ அழதயும் மகமொடுக்க னவண்டும். 
உதமொரணத்தற்கு ஆரம்ப கூறு 1 முதல் 3 கூறுகழளழய எடுக்க,

days_of_week[1, 3]

=> ["Tues", "Wed", "Thu"]

அனத னபமொல், range-இலும் மகமொடுக்க முடியும்.

days_of_week[1..3]

=> ["Tues", "Wed", "Thu"]

மமொற்றமொக, array class-யிலுள்ள slice method-ழடையும் பயன்படுத்தலமொம்,

days_of_week.slice(1..3)

=> ["Tues", "Wed", "Thu"]
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11 Advanced ரூபி arrays:
முந்ழதய அத்தயமொயத்தல் ரூப array-யின் அறிமுகம் பமொர்த்னதமொம். இந்த

அத்தயமொயத்தல் விரிவமொக பமொர்க்கலமொம்.

11.1 ரூபி arrays இயணைத்தல்:
ரூபயில் arrays-கழள இழணக்க பல்னவறு அணுகுமுழறகழள 

பயன்படுத்தலமொம். அதல் முதலவதமொக கூட்டைழல (+) பயன்படுத்த 
இழணக்கலமொம்,

days1 = ["Mon", "Tue", "Wed"]

days2 = ["Thu", "Fri", "Sat", "Sun"]

days = days1 + days2

=> ["Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"]

மமொற்றமொக concat மசேயற்கூற்ழறயும் பயன்படுத்தலமொம்.

days1 = ["Mon", "Tue", "Wed"]

days2 = ["Thu", "Fri", "Sat", "Sun"]

days = days1.concat(days2)

<< மசேயற்கூற்ழற பயன்படுத்த இருக்கும் array-யில் கூறுகழள இறுதயில் 
னசேர்க்கலமொம். உதமொரணத்தற்கு,

days1 = ["Mon", "Tue", "Wed"]

days1 << "Thu" << "Fri" << "Sat" << "Sun"

=> ["Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"]
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11.2 Intersection, union மற்றும் difference:
ரூபயில Array-ஐ பலவழகயில் ழகயமொளலமொம். Union, intersection 

மற்றும் difference பயன்படுத்த இரண்டு array-களிலிருந்த ஒரு பத array-ழய
உருவமொக்கலமொம்.

Operator Description

-
Difference  -  ஒரு  பத  array-ழய  தருப்ப  அனுப்பம்.  முதல்
array-யிலிருந்த,  இரண்டைமொவத  array-யிலுள்ள  கூறுகழள
நீக்கும்.

&
Intersection -  ஒரு பத  array-ழய உருவமொக்கி அதல் இரண்டு
array  -களின் மபமொதவமொன கூறுகழள ழவக்கும்.  நகல்கழள
நீக்கும்.

| Union  -  இரண்டு   array-கழள  இழணக்கும்.  நகல்கழள
நீக்கும்.

ஒரு சில எடுத்தக்கமொட்டுகள் set operation-ழய விளக்க உதவும். இதற்கு
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பன்வருமமொறு இரண்டு array-ழய எடுத்த மகமொள்ளலமொம்.

operating_systems = ["Fedora", "SuSE", "RHEL", "Windows", 

"MacOS"]

linux_systems = ["RHEL", "SuSE", "PCLinuxOS", "Ubuntu", 

"Fedora"]

இப்மபமொழுத இந்த இரண்டு array-ழய union மசேய்த ஒரு பத array-ழய 
உருவமொக்கலமொம்.

operating_systems | linux_systems

=> ["Fedora", "SuSE", "RHEL", "Windows", "MacOS", 

"PCLinuxOS", "Ubuntu"]

னமனல உள்ள விழடையில் ஒரு array-ழய இன்மனமொரு array-வுடைன் 
இழணத்த அதலுள்ள நகல் array கூறுகழள நீக்குகிறத.

அடுத்ததமொக intersection மசேய்யலமொம்.

operating_systems & linux_systems

=> ["Fedora", "SuSE", "RHEL"]

இத இரண்டு arrays-யிலும் மபமொதவமொக உள்ள கூறுகழள விழடையமொக 
மகமொடுக்கும்.

இறுதயமொக “difference operation-” ழன பமொர்ப்னபமொம்.

operating_systems - linux_systems

=> ["Windows", "MacOS"]

இரண்டு array-களின் difference-ழய ஒரு பத array-யில் ழவக்கும். நமத 
எடுத்தக்கமொட்டில்,operating_systems-ல் உள்ள கூறுகளிலிருந்த linux_systems-ல் 
உள்ள கூறுகழள நீக்கிவிடும். இழத னமலும் விளக்க operands மமொற்றம் 
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மசேய்தப் பமொர்க்கலமொம்,
linux_systems - operating_systems

=> ["PCLinuxOS", "Ubuntu"]

11.3 தனித்த array கூறுகயள கண்டறிதல்:
Array class-யிலுள்ள uniq method-ழடை மகமொண்டு நகல் array 

கூறுகழளழய array-யிலிருந்த நீக்கலமொம். உதமொரணத்தற்கு,

linux_systems = ["RHEL", "SuSE", "PCLinuxOS", "Ubuntu", 

"Fedora", "RHEL", "SuSE"]

linux_systems.uniq

=> ["RHEL", "SuSE", "PCLinuxOS", "Ubuntu", "Fedora"]

னமனல உள்ள உதமொரணத்தல், uniq method-ஆல் அசேல் array-யில் மமொற்றம் 
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எதமில்ழல. Uniq! Method-ழடை பயன்படுத்த array-யிலிருந்த நகழல நீக்க 
முடியும், அழத பன்வருமமொறு கமொணலமொம். இத ரூபயில் பன்பற்றப்படும் ஒரு
மபமொதவமொன வழைக்கமமொகும் (common convention). எந்த ஒரு method-ம், அத 
எந்த object-ன் மீத அழழைக்கப்டுகிறனதமொ, அழத மமொற்றம் மசேய்யுமமனில், 
அதன் மபயர் ஆச்சேரியகுறி மகமொண்டு முடிவழடையனவண்டும்.

linux_systems

=> ["RHEL", "SuSE", "PCLinuxOS", "Ubuntu", "Fedora", 

"RHEL", "SuSE"]

linux_systems.uniq!

=> ["RHEL", "SuSE", "PCLinuxOS", "Ubuntu", "Fedora"]

linux_systems

=> ["RHEL", "SuSE", "PCLinuxOS", "Ubuntu", "Fedora"]

11.4 Array கூறுகளில் தள்ளுதல் மற்றும் வமசலைடுத்தல்:
ரூபயின் array-யில் கூறுகழள தள்ளுதல் மற்றும் னமமலடுத்தல் மசேய்ய

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


77

Last In First Out(LIFO) stack-ழய பயன்படுத்தகிறத. இழத push மற்றும் 
pop methods-ழடை மகமொண்டு மசேய்யலமொம், உதமொரணத்தற்கு ஒரு array 
உருவமொக்கி கூறுகழள உள்னள தள்ளலமொம்.

colors = ["red", "green", "blue"]

=> ["red", "green", "blue"]

colors.push "indigo"

=> ["red", "green", "blue", "indigo"]

colors.push "violet"

=> ["red", "green", "blue", "indigo", "violet"]

Pop method-ழடை பயன்படுத்த array-யிலிருந்த கூறிழன மவளினய 
எடுக்கலமொம்.

colors.pop

=> "violet"

colors.pop

=> "indigo"
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11.5 ரூபி array ஒப்பீடுகள்:
ரூப arrays-ழய ==,<=> மற்றும் eql? Method-ழடை பயன்படுத்த 

ஒப்படைலமொம்.
இரண்டு array-யிலும் ஒனர எண்ணிக்ழகயில் கூறுகழளயும் மற்றும் 

ஒத்த இடைத்தலுள்ள கூறுகளிலும் (corresponding elements) ஒனர content-ம் 
இருந்தமொல் == method true-ழவ தருப்பயனுப்பம்.

Eql? Method, == method னபமொன்றததமொன். ஆனமொல், இரண்டு arrays-
யிலும் உள்ள corresponding கூறுகளின் வழகயும் (value type) ஒன்றமொக 
இருக்க னவண்டும்.

இறுதயமொக <=> method, இழத “spaceship  method ” என்றும் 
அழழைக்கலமொம். இத இரண்டு array-ழய ஒப்படூ மசேய்த equal என்றமொல் 0-
ழவ தருப்ப அனுப்பம். ஒரு Array கூறுகள் மற்மறமொரு array கூறுகழளவிடை 
குழறவமொக இருந்தமொல் -1-ழனயும் கூடுதலமொக இருந்தமொல் 1-ழனயும் தருப்ப 
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அனுப்பம்.

11.6 Arrays மறாற்றியையமத்தல்:
Array-யில் இழடையில் ஒரு பத கூழற மசேருக insert method-ழடை 

பயன்படுத்த னவண்டும். மசேருக னவண்டிய கூறின் index மதப்ப மற்றும் பத 
மதப்ழபயும் இந்த method-க்கு argument ஆக மகமொடுக்க னவண்டும், 
உதமொரணத்தற்கு ஒரு பதய வண்ணத்ழத red மற்றும் green கூற்றிற்கு நடுவில்
மசேருக பன்வருமமொறு மசேய்யலமொம்.

colors = ["red", "green", "blue"]

=> ["red", "green", "blue"]

colors.insert( 1, "orange" )

=> ["red", "orange", "green", "blue"]

array கூழறயும் array கூறின் index-ழய பயன்படுத்த ஒரு பத மதப்ழப 
மகமொடுக்க முடியும்.

colors = ["red", "green", "blue"]

=> ["red", "green", "blue"]

colors[1] = "yellow"
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=> "yellow"

colors

=> ["red", "yellow", "blue"]

Range-ழய பயன்படுத்த பல கூறிழனழய மமொற்ற முடியும்.

colors = ["red", "green", "blue"]

=> ["red", "green", "blue"]

colors[1..2] = "orange", "pink"

=> ["orange", "pink"]

colors

=> ["red", "orange", "pink"]
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11.7 Array-யிலிருந்து கூறுகயள நீக்குதல்:
Array-யிலிருந்த கூறுகழள, ஒன்று array கூறின் content-ழயனயமொ 

அல்லத index இருப்பழன மகமொண்னடைமொ நீக்கலமொம்.

Index-ழய பயன்படுத்த நீக்க delete_at  method-ழடை பயன்படுத்தலமொம்:

colors = ["red", "green", "blue"]

=> ["red", "green", "blue"]

colors.delete_at(1)

=> "green"

colors

=> ["red", "blue"]
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Array கூறின் content-ழடை மகமொண்டு நீக்க delete method-ழடை 
பயன்படுத்தலமொம்.

colors = ["red", "green", "blue"]

=> ["red", "green", "blue"]

colors.delete("red")

=> nil

colors

=> ["green", "blue"]

11.8 Arrays வரியசெப்படுத்துதல்:
ரூபயில் arrays வரிழசேப்படுத்த  sort மற்றும் reverse method-ழடை 
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பயன்படுத்த னவண்டும்.

numbers = [1, 4, 6, 7, 3, 2, 5]

=> [1, 4, 6, 7, 3, 2, 5]

numbers.sort

=> [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

அசேல் array-ழய வரிழசேப்படுத்த sort! Method-ழடை பயன்படுத்த னவண்டும். 
Array கூறிழன வரிழசேழய மமொற்ற reverse method-ழடை பயன்படுத்த 
மசேய்யலமொம்.

numbers = [1, 4, 6, 7, 3, 2, 5]

=> [1, 4, 6, 7, 3, 2, 5]

numbers.sort!

=> [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

numbers.reverse

=> [7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
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12 ரூபி சசெயற்குறிகள:

இந்த அத்தயமொயத்தல் ரூபயின் expressions உருவமொக்க பயன்படும் 
operators-ன் அடிப்பழடைகழள கமொணலமொம். ரூபயில் பல்னவறு மசேயற்குறிகள் 
(operators) உள்ளன.

 Assignment Operators
 Math Operators
 Comparison Operators
 Bitwise Operators

12.1 ரூபி சசெயைல்பறாடுகள்:

எந்த மதப்ழப மகமொண்டு கணக்கீடு மசேய்யபடுகிறனதமொ அத 
மசேயனலற்ப (operand) ஆகும். கணக்கீடு மசேய்ய பயன்படுவழத 
மசேயற்குறிகள் (operators) எனலமொம். மசேயற்குறிகளின் இரு பக்கமும் 
மசேயனலற்பகள் இருக்கும். மசேயல்பமொட்டின் விழடைழய assignment operator(=)-
ழர பயன்படுத்த ஒரு மமொறிக்கு வழைங்க னவண்டும். Irb-யில் மபரும்பமொலமொன 
அடிப்பழடை மசேயல்பமொடுகழள (operation) மசேயல்படுத்த முடியும்.

1 + 1

=> 2

இப்மபமொழுத, result  “ ” என்னும் மமொறியில் விழடைழய ழவக்கலமொம்.

result = 1 + 1

=> 2

12.2 ரூபியில் எண்கணித சசெயைல்பறாடுகள்:
ரூபயில் கணித மசேயல்பமொடுகளுக்மகன(arithmetic operations) பல 
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அடிப்பழடையமொன மசேயற்குறிகள் உள்ளன, அழவ பன்வருமமொறு.

Operator Description
+ மசேயற்குறியின் இருபக்கம் உள்ள மதப்பழன கூட்டும்

-
இடைத  ழக  மசேயனலற்பயிலிருந்த  வலத  ழக
மசேயனலற்பழய கழிக்கும்

*
மசேயற்குறியின்  இருபக்கம்  உள்ள  மதப்பழன
மபருக்கும்

/
வலத  ழக  மசேயனலற்பயமொல்  இடைத  ழக
மசேயனலற்பழய வகுக்கும்.

%
Modulus  -  வலத ழக மசேயனலற்பயமொல் இடைத ழக
மசேயனலற்பழய வகுத்த மீதழய தருப்ப அனுப்பம்

** Exponent - exponential (power) கணக்கீடு மசேய்யும்

இரண்டு integer-கழள வகுக்கும் மபமொழுத, விழடையும், ஒரு integer -ஆகனவ 
இருக்கும். விழடைழய  truncate மசேய்யமொமல், தசேம இலக்கங்களுடைன், முழு 
எண்ணமொக னவண்டுமமனில், மசேயல்பமொட்டின் குழறந்தத ஒரு 
மசேயனலற்பயமொவத float-ஆக மகமொடுக்க னவண்டும்.

10 / 7

=> 1

னமனல உள்ள எடுத்தக்கமொட்டில் விழடை ஆனத அருகிலுள்ள முழு எண்ணமொக
ஆக்கப்பட்டுள்ளத. ஒரு மசேயனலற்பழய float-ஆக மகமொடுத்தமொல், மிக 
சேரியமொன பதழல மபறலமொம்.

 10.0 / 7

=> 1.42857142857143

12.3 ரூபி assignment operators:
assignment operator-ஆனத, ஒரு மமொறிக்கு மதப்பழன வழைங்க 
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பயன்படுகிறத. எடுத்தக்கமொட்டைமொக, இரு எண்கழள கூட்டி, அதன் மதப்ழப 
ஒரு மமொறிக்கு வழைங்கனவண்டுமமனில், பன்வருமமொறு மசேயற்குறிகழள 
பயன்படுத்தலமொம்.

x = 2

y = 3

z = x + y # 5

ஒரு கணித மசேயல்பமொட்டின் விழடைழய, அதன் மசேயனலற்பகளுள் 
ஒன்றிற்கு வழைங்குவத, சேமொதமொரணமமொக நிரலமொலர்களிடைம் கமொணப்படும் 
வழைக்கமமொகும். இதழன பன்வருமமொறு எழுதலமொம்.

x = 2

y = 3

x = x + y # 5

இழத சுருக்கமமொக மசேய்வதற்கு ரூபயில், சில எளிய மசேயற்குறிகள் 
உண்டு.  உதமொரணமமொக, 

x = 2

y = 3

x += y # 5

 

இதல் பல்னவறு assignment operators உள்ளத. மமொறியில் மதப்ழப 
ழவப்பதற்கு முன்னனர, மசேயனலற்பயின் கணக்கீடை முடிந்த விடுகிறத. இத
எண்கணிதம் மற்றும் assignment operator இழணந்ததமொகும். இந்த 
வழகயிலுள்ள மபமொதவமொன மசேயற்குறிகள் பன்வருமமொறு.

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


87

Combined
Operator

Equivalent

x += y x = x + y
x -= y x = x - y
x /= y x = x / y
x *= y x = x * y
x %= y x = x % y
x **= y x = x ** y

இந்த இழணந்த மசேயற்குறிகழளக்மகமொண்டு, இரு மமொறிகளின் எண்கணித 
மசேயல்பமொட்டின் விழடைழய எளிய வழியில் மகமொடுக்கலமொம். இரு variable-
லின் கணக்கீடு விழடை ஆனத முதல் மமொறியில் ழவக்கப்படுகிறத. 
உதமொரணத்தற்கு,

x = 10

x += 5 # variable x-   ல் மதிப்பு 15  யவக்கப்படுகறது (x = x + 5 

 க்கு இயணையலானது)

y = 20

y -= 10  # variable y-   ல் மதிப்பு 10  யவக்கப்படுகறது (y = y – 10

 க்கு இயணையலானது)

x = 10

y = 5

x /= y # variable x-   ல் மதிப்பு 2  யவக்கப்படுகறது (x = x / y க்கு
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இயணையலானது)

12.4 இயணை assignment:
ரூபயில், variable-க்கு இழண (parallel) assignment மசேய்ய முடியும். பல

மமொறிகளுக்கு ஒரு வரியினலனய மதமொடைக்க மதப்ழப மகமொடுக்க முடியும்.
a = 10

b = 20

c = 30

இழண assignment-ழடை பயன்படுத்த மமொறிகளுக்கு மதமொடைக்க மதப்ழப 
மகமொடுக்கலமொம்.

a, b, c = 10, 20, 30

இழண assignment-ழடை பயன்படுத்த இரு மமொறிகளிலிலுள்ள மதப்ழப 
இடைமமொற்றம் மசேய்யவும் முடியும்.

a, b = b, a
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12.5 ரூபி ஒப்பீட்டு சசெயைற்குறிகள்:
இரு மதப்பகளின் சேமநிழலழய சேரிப்பமொர்க்க ஒப்பீட்டு மசேயற்குறிகள் 

(comparison operators) பயன்படுத்தலமொம். இதற்கு ரூபயில் பல மசேயற்குறிகள் 
உள்ளன:
Comparison
Operator

Description

==
சேமத்தன்ழமழய  சேரிபமொர்க்கும்.  True  அல்லத  false-ழய
தருப்ப அனுப்பம்.

.eql? இத == னபமொன்றததமொன்.

!=
சேமனின்ழமழய  சேரிப்பமொர்க்கும்.  இரு  மதப்பகள்
சேமனில்ழலமயன்றமொல் true-ழவயும், சேமமமொனமதன்றமொல் false-
ழயயும் தருப்ப அனுப்பம்.

<
இரண்டைமொவத  மசேயனலற்பழய  விடை  முதல்  மசேயனலற்ப
சிறியதமொக  இருந்தமொல்true-ழவயும்  இல்ழலமயன்றமொல்  false-
ழய தருப்ப அனுப்பம்.

>
இரண்டைமொவத  மசேயனலற்பழய  விடை  முதல்  மசேயனலற்ப
மபரியதமொக இருந்தமொல் true-ழவயும் இல்ழலமயன்றமொல் false-
ழய தருப்ப அனுப்பம்.

>=
இரண்டைமொவத மசேயனலற்பழய விடை முதலமொவத மசேயனலற்ப
மபரியதமொகனவமொ  அல்லத  சேமமமொகனவமொ  இருந்தமொல்  true-
ழவயும் அல்லத false-ழயயும் தருப்ப அனுப்பம்.

<=
இரண்டைமொவத  மசேயனலற்பழய  விடை  முதல்  மசேயனலற்ப
சிறியதமொகனவமொ அல்லத சேமமமொகனவமொ இருந்தமொல் true-ழவயும்
அல்லத false-ழயயும் தருப்ப அனுப்பம்.

<=>

இரண்டு  மசேயனலற்பகளும்  சேமமமொக  இருந்தமொல்  0-ழவ
தருப்ப அனுப்பம்,  முதல் மசேயனலற்பயமொனத இரண்டைமொவத
மசேயனலற்பழய  விடை  மபரியதமொக  இருந்தமொல்  1-ழனயும்,
முதல் மசேயனலற்ப சிறியதமொக இருந்தமொல் -1-ழனயும் தருப்ப
அனுப்பம்.
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சில எடுத்தக்கமொட்டுகழள பமொர்ப்னபமொம்.

1 == 1 # true

1.eql? 2 # false

10 < 1 # false

10 <=> 10 # 0

10 <=> 9 # 1

10 <=> 11 # -1
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12.6 ரூபி Bitwise operators:
எண்கழள bit அளவில் கணக்கீடுகள் மசேய்ய Bitwise operators 

பயன்படுத்தலமொம். கணினி எல்லமொவற்ழறயும் binary மதப்பமொகனவ பமொர்க்கும் (1
மற்றும் 0). உதமொரணத்தற்கு, கணினி 520 எண்ழண 01010 binary மதப்பமொக 
பமொர்க்கும்.

Combined
Operator

Equivalent

~
Bitwise  NOT
(Complement)

| Bitwise OR
& Bitwise AND
^ Bitwise Exclusive OR
<< Bitwise Shift Left
>> Bitwise Shift Right

ருபயில்  கணித  operator-கழளப்னபமொல,  bitwise  operator-கழளயும்,
assignment operator-உடைன் இழணத்த பயன்படுத்தலமொம் ( ~=, >>=, <<=
^=, &=).
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13 ரூபி சசெயற்குறிகளின் முன்னுரியம:
முந்ழதய அத்தயமொயத்தல் ரூப மசேயற்குறிகள் மற்றும் expressions-ழய 

பமொர்த்னதமொம். அதற்கு இழணயமொக மசேயற்குறிகளின் முன்னுரிழமழய 
(precedence) பரிந்த மகமொள்ளுதல் அவசியமமொகும். ஒன்றுக்கு னமற்பட்டை 
மசேயற்குறிகள் உள்ள expression-ழன ரூப interpreter எந்த வரிழசேயில் 
மதப்பீடு மசேய்யும் என்பழத முன்னுரிழம நிர்ணயிக்கிறத.

13.1 எடுத்துக்கறாட்டு:
நமொம் expressions இடைத பக்கத்தலிருந்த வலத பக்கமமொக மதப்பீடு 

மசேய்னவமொம். உதமொரணத்தற்கு, பன்வரும் expression-ழன இடைத பக்கம் முதல் 
வலத பக்கமமொக மதப்பீடு மசேய்தமொல் விழடை 300 என வரும்:
10 + 20 * 10 = 300

இடைத பக்கத்தலுள்ள 10-யும் 20-ழதயும் கூட்டி வரும் 30-ழத 10-வுடைன் 
மபருக்கினமொல் 300 வரும். இழதனய ரூபயில் மதப்பீடைல் மசேய்தமொல், 
முற்றிலும் னவறு விழடைழய தரும்.

10 + 20 * 10

=> 210

ரூபயில் ஒரு expression-னிலுள்ள மசேயற்குறிகழள மதீப்படு மசேய்ய சில 
விதமுழறகள் உண்டு. ரூபயில் கூட்டைலுக்கமொன மசேயற்குறிழய (+) விடை 
மபருக்கல் மசேயற்குறி (*) அதக முன்னுரிழமழய மகமொண்டைத.

13.2 Overriding operator முன்னுரியம:
ஒரு expression-னில் குழறந்த முன்னுரிழம உள்ள பகுதழய 

அழடைப்பக்குறிக்குள் மகமொடுத்த அதக முன்னுரிழம உள்ளதமொக ஆக்கலமொம் 
உதமொரணத்தற்கு,

(10 + 20) * 10

=> 300
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னமனல உள்ள எடுத்தக்கமொட்டில், அதக முன்னுரிழம உள்ள மபருக்கல் 
குறிக்கு (*) முன்னர் அழடைப்பலுள்ள மதப்ழப மதப்பீடு மசேய்யும்.

13.3 சசெயைற்குறி முன்னுரியம அட்டவயணை:
பன்வரும் அட்டைவழணயில், உயர்ந்த முன்னுரிழமயிலிருந்த குழறந்த 

முன்னுரிழம வழரயிலமொன மசேயற்குறிகள் பட்டியலிடைப்பட்டுள்ளன.

Metho
d

Operator Description

ஆம் [ ] [ ]=
உருப்படிழய அணுக  (element reference),
உருப்படிக்கு மதப்பளிக்க (set element)

ஆம் **
அடுக்குக்குறி  (Exponentiation - raise to
the power)

ஆம் ! ~ + 
Not, complement, unary plus and minus
(method names for the last two are  +@
and -@)

ஆம் * / % மபருக்கல், வகுத்தல், மீத
ஆம் + - கூட்டைல் மற்றும் கழித்தல்
ஆம் >> << Right and left bitwise shift
ஆம் & Bitwise `AND'
ஆம் ^ | Bitwise exclusive `OR' and regular `OR'
ஆம் <= < > >= ஒப்பீட்டு மசேயற்குறிகள்

ஆம் <=> == === != =~ !~ Equality and pattern match operators (!=
and !~ may not be defined as methods)

&& Logical `AND'
|| Logical `AND'
.. and ... Range (inclusive and exclusive)
? : Ternary if-then-else
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= %= {  /= -= += |= &=
>>= <<= *= &&= ||= **=

Assignment

defined? Check if specified symbol defined
Not Logical negation
or and Logical composition
if unless while until Expression modifiers
begin/end Block expression

13.4 Overriding an operator:
னமனல உள்ள அட்டைவழணயிலுள்ள மசேயற்கூறு என்ற பத்தயில் ஆம்“ ”

ஆக இருந்தமொல் அழத override மசேய்யலமொம்.

உதரணத்தற்கு, << மசேயற்குறிழய எடுத்தக்மகமொள்ளலமொம். இந்த 
மசேயற்குறியின் இயல்பமொன பயன்பமொட்ழடை கீனழைகமொணலமொம்.

'Hello' << 'World'

=> "HelloWorld"

இழத override மசேய்ய முயற்சிக்கலமொம். இரண்டைமொவத string-ஐ முதல் string-
ன் பன்னமொல் இழணப்பதற்கு (suffix) பதலமொக, முன்மனமொட்டைமொக (prefix) 
இழணக்கனவண்டுமமன்றமொல், << மசேயற்குறிழய பன்வருமமொறு override 
மசேய்யனவண்டும். 

class String

  def <<(value)

    self.replace(value + self)

  end

end

'Hello' << 'World'
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=> "WorldHello"
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14 ரூபி கணித சசெயற்கூறகள
ரூபயில் கணித கூறமொனத (math module) நிரலருக்கு பல 

மசேயற்கூறுகழளக் மகமொடுக்கிறத. இழத மகமொண்டு பல கணக்கீடுகள் மசேய்ய
முடியும். கூடுதலமொக இதல் இரண்டு மபமொதவமொன மமறறலறகள்  (mathematical 
constants) உள்ளன.

14.1 ரூபி கணித மறாறிலிகள்:
கணித கூற்றில் உள்ள மமொறிலிகழள, Constants என்ற மசேயற்கூற்ழற 

பயன்படுத்த, பட்டியலிடைலமொம்.

Math.constants

=> ["E", "PI"]

ரூபயின் தற்னபமொழதய பதப்பன்படி இரண்டு மமொறிலிகனள 
வழரயறுக்கப்பட்டுள்ளத. இழத :: குறியீட்ழடை பயன்படுத்த அணுகலமொம்.

Math::PI

=> 3.14159265358979

Math::E

=> 2.71828182845905

14.2 ரூபி கணித சசெயைற்கூறுகள்
ரூபயில் பலவழகயமொக கணித மசேயற்கூறுகள் உள்ளன. அழத 

பன்வரும் அட்டைவழணயில் கமொணலமொம்.

Method name Description
Math.acos, Math.acos! Arc cosine
Math.acosh, Math.acosh! Hyperbolic arc cosine
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Math.asin, Math.asin! Arc sine
Math.asinh, Math.asinh Hyperbolic arc sine
Math.atan,Math.atan!,
Math.atan2, Math.atan2!

Arc  tangent.  atan  takes  an  x  argument.
atan2 takes x and y arguments

Math.atanh, Math.atanh! Hyperbolic arc tangent
Math.cos, Math.cos! Cosine
Math.cosh, Math.cosh Hyperbolic cosine
Math.sin, Math.sin! Sine
Math.erf Error function
Match.erfc Complementary error function
Math.exp, Math.exp! Base x of Euler
Math.frexp Normalized fraction and exponent
Math.hypot Hypotenuse

Math.ldexp Floating-point  value  corresponding  to
mantissa and exponent

Math.sinh, Math.sinh! Hyperbolic sine
Math.sqrt, Math.sqrt! Square root
Math.tan, Math.tan! Tangent
Math.tanh, Math.tanh! Hyperbolic tangent

14.3 சிலை எடுத்துக்கறாட்டுகள்:
இப்னபமொத கணித மசேயற்கூறுகழள எப்படி பயன்படுத்தவத என 

பமொர்க்கலமொம்.
வர்க்கமூலத்ழத கண்டுப்படிக்க,

Math.sqrt(9)

=> 3.0

அல்லத Euler calculation:

Math.exp(2)
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=> 7.38905609893065

14.4 ரூபி தரக்க சசெயைற்குறிகள்:
தர்க்க மசேயற்குறிகழள (logical operators),  Boolean operators என்றும் 

மசேமொல்லலமொம். ஏமனன்றமொல் இத expression மதப்பட்டு true அல்லத false-ழய
தருப்ப அனுப்பம்.

முதல் படியமொக, இவ்வழக மசேயற்குறிகள் ரூபயில் எவ்வமொறு னவழல 
மசேய்கிறத என்பழத அறிய, நிரல் எழுதவதற்கு முன்பமொக, ஒரு 
மசேமொற்மறமொடைழர எழுதப்பமொர்க்கலமொம். var1,  var2 என்று இரு மமொறிகழள 
எடுத்தக்மகமொண்டு இழத முயற்சித்தப்பமொர்க்கலமொம்:

If var1 is less than 25 AND var2 is greater than 45 return true.

இதல், AND  ” ” என்பனத தர்க்க மசேயற்குறி ஆகும். இந்த expression-ழன 
ரூபயில், ஒப்பீட்டு (comparison operator) மற்றும் and அல்லத && என்ற 
தர்க்க மசேயற்குறிகழளப் பயன்படுத்த எழுதலமொம்.

var1 = 20

var2 = 60

var1 < 25 and var2 > 45

=> true

அனதனபமொல்,
If var1 is less than 25 OR var2 is greater than 45 return true.

இதல் “OR  ” பதலமொக ரூபயில் or அல்லத “||  ” பயன்படுத்த னவண்டும்.

var1 < 25 or var2 > 45

=> true

மற்மறமொரு தர்க்க மசேயற்குறி, not operator ஆகும். இத expression-னின் 
விழடைக்கு எதர்மழறயமொன மதப்ழபத்தரும். NOT operator –க்கு ரூபயில் !
குறியீட்ழடை பயன்படுத்த னவண்டும்.
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10 == 10        

=> true

!(10 == 10)       // ''false''    திருப்பி அனுப்பும் ஏசனன்றலால்

not operator    சகலாண்டு வியட எதிரமயறயலானதலாக மலாற்றப்படும்.

=> false
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15 ரூபியில சபலாருள நநலாக்கு நிரலலாக்கம்:
ரூப மபமொருள் னநமொக்கு பயன்பமொடுகழள (object oriented applications) 

உருவமொக்க ஏதவமொன சூழைழலத்தருகிறத. மபமொருள் னநமொக்கு நிரலமொக்கம் 
பற்றிய களம் மிகவும் மபரியத. அழத பற்றிய முழுழமயமொக விளக்கத்ழத 
அளிப்பத இந்த பதவின் னநமொக்கமல்ல. ஆழகயமொல் மபமொருள் னநமொக்கு 
நிரலமொக்கத்தன் அடிப்பழடை கருத்தகழளயும், ரூப நிரலமொக்கத்தற்கு 
னதழவயமொன கருத்தகழளயும் மட்டும் பமொர்க்கலமொம்.

15.1 சபறாருள் என்றறால் என்ன:
மபமொருள் (Object) என்பத எளிழமயமொன, சிறு மசேயல்பமொட்டிழன, 

தன்னுள் மகமொண்டைதமொகும். இத பலமுழற பயன்படுத்தக்கூடியதமொகவும், ஒரு 
மமன்மபமொருழள நிர்மமொணிக்க னதழவயமொன அடிப்பழடை கூறமொகவும் 
பயன்படுகிறத. மபமொருளில் தரவு மமொறிகளும் (data variable), மசேயற்கூறுகளும்
(function/method)  இருக்கும். இழவ ஒரு மபமொருளின் உறுப்பனர்கள் 
(members) என அழழைக்கப்படுகின்றன.

ரூபயில், எண்கள் முதல் string, array வழர எல்லமொனம மபமொருட்கள் 
தமொன்.

15.2 வரக்கம் என்றறால் என்ன?:
கட்டிடைம் கட்டியபறகு எப்படி இருக்கும் என்பழத, ஒரு வழரபடைம்

விளக்குவதனபமொல, வர்க்கமமொனத (class), ஒரு மபமொருள் (object) எப்படி 
உருவமொக்கப்படைனவண்டும் என்பழத விளக்குகிறத. உதமொரணத்தற்கு, 
மசேயற்கூறுகள் என்ன மசேய்யும், என்மனன்ன மமொறிகள் உறுப்பனர்களமொக 
இருக்கும் என்பழத விளக்குவதமொகும்.

Inheritance என்பத ஏற்கனனவ உள்ள வர்க்கத்ழத 
அடிப்பழடையமொகக்மகமொண்டு, பத வர்க்கத்ழத உருவமொக்குவதமொகும். இதல் பத 
வர்க்கமமொனத (subclass) parent class (super class) லிருந்த எல்லமொ 
அம்சேங்கழளயும் மரபரிழமயமொகப்மபற்றிருக்கும். அனதமொடு sub class-யில், super
class-யில்லமொத மசேயல்பமொடுகழளயும் னசேர்க்கலமொம். ரூப single inheritance-ழய 
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ஆதரிக்கிறத. அப்படிமயன்றமொல் subclass ஆனத ஒனரமயமொரு superclass-
யிலிருந்த மட்டும் inherit மசேய்யப்படும்.

Java னபமொன்ற மற்ற மமமொழிகள் multiple inheritance-ழய ஆதரிக்கும். 
அதமொவத subclass ஆனத ஒன்றுக்கு னமற்பட்டை superclasses-ழய inherit 
மசேய்யும்.

15.3 ரூபி வரக்கத்தின் வயரயையற:
இந்த பயிற்சிகமொக வங்கிப்பயன்பமொட்டின், ஒரு பகுதயமொக ஒரு பதய 

வர்க்கத்ழத உருவமொக்கலமொம்.
வர்க்கங்கழள class என்ற தறவுச்மசேமொல் (keyword) மகமொண்டு 

வழரயறுக்க னவண்டும். end என்ற தறவுச்மசேமொல் மகமொண்டு முடிக்க 
னவண்டும்.

வர்க்கத்ழத அதன் மபயழர மகமொண்டு அறிய னவண்டும். வர்க்கத்தன் 
மபயர் ஒரு மமொறிலி (constant) ஆகும். வர்க்கத்தன் மபயழர upper camel case 
முழறயில் எழுதனவண்டும்.

ஒரு வர்க்கத்ழத பன்வருமமொறு வழரயறுக்கலமொம்:
class BankAccount

   def initialize ()

   end

   def test_method

        puts "The class is working"

   end

end

னமனல உள்ள எடுத்தக்கமொட்டில், வர்க்கத்தன் மபயர் BankAccount ஆகும், 
அதல் test_method என்மறமொரு மசேயற்கூறு உள்ளத. இந்த மசேயற்கூற்றில்  
string-ழய அச்சிடும் நிரல் உள்ளத.

னமலும் initialize மசேயற்கூறு, ரூபயின் ஒரு நிழலயமொன (standard)  
“வர்க்க மசேயற்கூறு" (class method) ஆகும். வர்க்கத்தற்கு மபமொருட்கழள  
உருவமொக்கும் மபமொழுத initialize மசேயற்கூறு தமொன் முதலில் அழழைக்கப்படும். 
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இந்த மசேயற்கூற்றில் எந்த நிரழல னவண்டுமமொனமொலும் எழுதலமொம். Java, C# 
னபமொன்ற மமமொழிகளிலுள்ள constructor-க்கு இழணயமொக இழதக்கருதலமொம்

15.4 வரக்கத்தின் சபறாருட்கயள உருவறாக்குதல்:
வர்க்கத்தலிருந்த ஒரு மபமொருழள உருவமொக்க new என்ற மசேயற்கூற்ழற

பயன்படுத்த னவண்டும். உதமொரணத்தற்கு,BankAccount என்கிற வர்க்கத்தற்கு 
instance உருவமொக்க பன்வருமமொறு எளிழமயமொக எழுதலமொம்:

account = BankAccount.new()

இப்னபமொழுத, BankAccount-ற்கு account எனும் மபமொருள் 
உருவமொக்கப்பட்டுள்ளத. உருவமொக்கிய மபமொருழளக்மகமொண்டு test_method-ழடை 
அழழைக்கலமொம்:

account.test_method

The class is working
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15.5 உருசபறாருள் மறாறிகளும், அணுக்க சசெயைற்கூறுகளும்:
உருமபமொருள் மமொறி (Instance variable) என்பத ஒரு மமொறி. அத 

வர்க்கத்தல் வழரயறுக்கப்பட்டிருக்கும், அத வர்க்கத்தன் ஒவ்மவமொரு 
உருமபமொருளுக்கும் கிழடைக்ககூடியமொக இருக்கும். இவ்வழக மமொறிகழள வர்க்க 
மசேயற்கூறுகளின் (class methods) உள்னளனயமொ அல்லத மவளியனவமொ 
வழரயறுக்கலமொம். மபமொதவமொன இழவ initialize மசேயற்கூற்றில் 
வழரயறுக்கப்படும். மமொறிகழள வர்க்கத்தற்கு மவளியில் பயன்படுத்தவதற்கு,
அணுக்க மசேயற்கூறுகழள (accessor methods/getter method) வழரயறுக்க 
னவண்டும்.

உதமொரணத்தற்கு, நமத BankAccount வர்க்கத்தல் உருமபமொருள் 
மமொறிகழள  னசேர்க்க:

class BankAccount

   def initialize

@accountNumber = "12345"

@accountName = "John Smith"

   end

   def accountNumber

        @accountNumber

   end

   def accountName

        @accountName

   end

   def test_method

        puts "The class is working"

        puts accountNumber

   end
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end

இப்னபமொழுத, @accountNumber மற்றும் @accountName இரண்டு 
உருமபமொருள் மமொறிகள், அணுக்க மசேயற்கூறுகளுடைன் இழணந்தள்ளத. 
இப்னபமொழுத இந்த மமொறிகழள நமொம் மவளியிலிருந்த பயன்படுத்த முடியும்,

account = BankAccount.new()

puts account.accountNumber

puts account.accountName

னமனல உள்ள இரண்டு puts கட்டைழளகளும் அணுக்க மசேயற்கூறுகள் 
தருப்ப அனுப்பம் இரண்டு மமொறிகளின் மதப்ழப (நமத எடுத்தக்கமொட்டில் 
“12345  ” மற்றும் “John Smith ) ” அச்சிடும்.
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இப்னபமொழுத உருமபமொருள் மமொறிகளின் மதப்ழபப்மபற (get) முடியும். 
அடுத்ததமொக உருமபமொருள் மமொறிகளில் மதப்ழபப்மபமொருத்த (set) setter 
மசேயற்கூறுகழள பயன்படுத்தலமொம். 

class BankAccount

   def account_number 

        @account_number

   end

   def account_number=( value )

        @account_number = value

   end

   def account_name

        @account_name

   end

   def account_name=( value )

        @account_name = value

   end

end

இப்னபமொழுத வர்க்கதற்கு ஒரு உருமபமொருழள உருவமொக்கி, setter method-
ழடை பயன்படுத்த name மற்றும் account_number-க்கு மதப்ழப மபமொருத்தலமொம். 
னமலும் getters-ழய பயன்படுத்த அழத மபறலமொம்,
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account = BankAccount.new()

account.accountNumber = "54321"     

account.accountName = "Fred Flintstone"

puts account.accountNumber

puts account.accountName
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15.6 ரூபி வரக்க மறாறிகள்:
வர்க்க மமொறி (Class variable) என்பத ஒரு மமொறி. அத வர்க்கத்தன் 

எல்லமொ உருமபமொருட்களமொலும் பகிர்ந்தக்மகமொள்ளப்படும். வர்க்க மமொறிகழள 
வர்க்கத்தன் வழரயழறயில் initialize மசேய்ய னவண்டும். இவற்றின் 
மபயருக்கு முன்னர்  இரண்டு @ குறியீடுகள்(@@) மகமொடுக்க னவண்டும்.
இழத விளக்க, @@interest_rate என்கிற வர்க்க மமொறிழய னசேர்க்கலமொம்.
(இதனமொல் ஒனர interest மதப்ப தமொன் எல்லமொ bank accounts-ற்கும்)

class BankAccount

@@interest_rate = 0.2

   def interest_rate

  @@interest_rate

   end

   def account_number

        @account_number

   end

   def account_number=( value )

        @account_number = value

   end

   def account_name

        @account_name

   end

   def account_name=( value )

        @account_name = value
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   end

end

15.7 உருசபறாருள் சசெயைற்கூறுகள்:
உருமபமொருள் மசேயற்கூறுகள் (Instance methods) என்பத வர்க்கத்தன் 

உருமபமொருழளக்மகமொண்டு அழழைக்கப்படும். இவ்வழக மசேயற்கூறுகள் வர்க்க 
மமொறிகழளயும், arguments மதப்ழபயும் ஏற்று மசேயல்பமொடிற்கு பயன்படுத்தம். 
உதமொரணத்தற்கு, நமத வர்க்கத்தல் ஒரு பத மசேயற்கூற்ழற உருவமொக்கி, 
அதல் பத account balance-ழய argument-ஆக மபற்று, னமலும் 
@@interest_rate-ழடை பயன்படுத்த interest due-ழவ கணக்கிடைலமொம்.

def calc_interest ( balance )

       balance * interest_rate

end

இப்மபமொழுத வர்க்கத்தற்கு உருமபமொருழள உருவமொக்கி பதய மசேயற்கூற்ழற 
அழழைக்கலமொம்:

account = BankAccount.new()

account.calc_interest 1000

200.0 # 1000 * 0.2
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15.8 ரூபி class inheritance:
ரூப single inheritance-ழய ஆதரிக்கும். இதல் subclass உருவமொக்கி 

மற்மறமொரு class-யிலிருந்த எல்லமொ உறுப்பனர்கழளயும் (variables மற்றும் 
methods) inherit மசேய்யலமொம். னமலும் subclass-ல் superclass-யில்லமொத பதய 
உறுப்பனர்கழளயும் உருவமொக்கலமொம்.

ஒரு வர்க்கத்தலிருந்த இன்மனமொரு வர்க்கத்ழத  inherit மசேய்ய < 
குறியீட்ழடை பயன்படுத்த னவண்டும். உதமொரணத்தற்கு, ஒரு NewBankAccount 
வர்க்கத்ழத உருவமொக்குனவமொம். இந்த வர்க்கத்தற்கு அசேல் வர்க்கத்தலுள்ள 
எல்லமொ உறுப்பனர்கனளமொடு, வமொடிக்ழகயமொளரின் மதமொழலனபசி எண்ணும் 
னதழவ  . இழத மசேய்ய,BankAccount வர்க்கத்ழத inherit மசேய்த, னமலும் 
பதய உருமபமொருள் மமொறிழயயும் னசேர்க்க னவண்டும்.

class NewBankAccount < BankAccount
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   def customer_phone

        @customer_phone

   end

   def customer_phone=( value )

        @customer_phone = value

   end

end

இப்னபமொத BankAccount வர்க்கத்தலிருந்த தருவிக்கப்பட்டை (derived) ஒரு பதய
வர்க்கம் உள்ளத. இந்த பதய subclass, superclass-ல் உள்ள எல்லமொ 
உழடைழமகளும் உள்ளத னமலும், இந்த வர்க்கத்தல் பததமொக 
வமொடிக்ழகயமொளரின் மதமொழலனபசி எண்ணும் உள்ளத.

account.account_number = "54321"

account.customer_phone = "555-123-5433"

54321

555-123-5433
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னமனல உள்ள எடுத்தக்கமொட்டில், BankAccount வர்க்கத்தன் 
வழரயழறயும், NewBankAccount வர்க்கத்தன் வழரயழறயும், ஒனர னகமொப்பல்
உள்ளத. இனத BankAccount வர்க்கம் னவறு னகமொப்பல் இருந்தமொல் require 
கட்டைழளழய பயன்படுத்த BankAccount வர்க்கம் உள்ள னகமொப்பழன 
உள்ளடைக்க (include) னவண்டும். BankAccount வர்க்கம், BankAccount.rb  “ ”
னகமொப்பல் வழரயறுக்கப்பட்டுள்ளத என்று ழவத்தக்மகமொண்டைமொல். அழத 
பன்வருமமொறு மசேய்யலமொம்.

require 'BankAccount'

class NewBankAccount < BankAccount

   def customer_phone
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        @customer_phone

   end

   def customer_phone=( value )

        @customer_phone = value

   end

end
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16 ரூபி Flow Control:
ரூபயின் சேக்தவமொய்ந்த அம்சேங்களில் கட்டுப்படுத்தம் கட்டைழமப்பகள் 

(control structures) ஒன்று. நிரலில் அறிவுதறத்ழதயும் (intelligence), 
தர்க்கத்ழதயும் (logic) இழணக்க இந்த கட்டைழமப்பகள் உதவுகிறத. 
கட்டுப்படுத்தம் கட்டைழமப்பகழள மற்றும் தர்க்க கட்டைழளகழனப் 
பயன்படுத்த என்ன நிரழல மசேயல்படுத்தனவண்டும் என்று முடிவு 
மசேய்யப்படுகிறத.

இவற்ழற எப்படி பயன்படுத்த னவண்டும் என்று இந்த அத்தயமொயத்தல்
பமொர்ப்னபமொம்.

16.1 ரூபி நிபந்தயன கட்டயள:
ரூபயின் கட்டுப்படுத்தம் கட்டைழமப்பகளில், நிபந்தழன கட்டைழள (if 

statement) மிகவும் அடிப்பழடையமொனதமொகும். 
நிபந்தழன கட்டைழளயின் அழமப்ப பன்வருமமொறு,
if expression then
  ruby code
end

னமனலலுள்ள அழமப்பல் expression என்பத தர்க்க கட்டைழள ஆகும். அத 
ஒன்று true-வமொகனவமொ அல்லத false ஆகனவமொ இருக்கும். Expression true ஆக 
இருந்தமொல் ruby code இயக்கப்படும். இல்ழலமயனில் அந்த நிரல் இயக்கத்ழத
தவிர்த்தவிடும். End ஆனத நிபந்தழன கட்டைழளழய முடிவழடைய மசேய்யும்.
ஒரு எடுத்தக்கமொட்ழடை பமொர்ப்னபமொம்:

if 10 < 20 then

    print "10 is less than 20"

end

இந்த நிரழல மசேயல்படுத்தனமொல், 10 is less than 20  “ ” என்ற சேரத்ழத 
(string) அச்சிடும். ஏமனன்றமொல் 10<20 என்பத true ஆகும்.

மற்ற மமமொழிகழளப் னபமொல் இல்லமொத ரூபயில் பல எளிய முழறகள் உண்டு.
அதல் முதலமொவதமொக, then தறவுச்மசேமொல், அழத நீக்கிய பறகும் ரூப அனத 
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விழடைழய தரும்:

if 10 < 20

    print "10 is less than 20"

end

அடுத்ததமொக, நிபந்தழன கட்டைழளழய மதமொடைர்ந்த ஒனர ஒரு வரி நிரல்
மட்டும் இருப்பன், end தறவுச்மசேமொல்லும் னதழவயில்ழல  . இதழன, 
பன்வரும் எடுத்தக்கமொட்டில் கமொணலமொம்.

print "10 is less than 20" if 10 < 20

ரூபயில் நிரழல சுருக்கமமொக எழுதமுடியும் என்பதற்கு இத ஒரு சிறந்த 
எடுத்தக்கமொட்டைமொகும்.

expression-னில் தர்க்க மசேயற்குறிகழள பயன்படுத்த முடியும். 
உதமொரணத்தற்கு,

if firstname == "john" && lastname == "smith" then

print "Hello John!"

end
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16.2 else மற்றும் elsif:
ஒரு குறிப்பட்டை expression-ழன மதீப்பீடு மசேய்யும்னபமொத true வந்தமொல் 

நிபந்தழன கட்டுப்பமொட்டு கட்டைழமப்ப (if control structure) என்ன 
மசேய்யுமமன்று பமொர்த்னதமொம். னமலும் expression-ழன மதீப்பீடு மசேய்த false 
வருமமொயின் அப்னபமொத if-else கட்டுப்பமொட்டு கட்டைழமப்ழப பயன்படுத்தலமொம்.

If-else-ன் அழமப்ப, நிபந்தழன கட்டைழளழயப் னபமொன்றததமொன் ஆனமொல்
else பகுதயும் உண்டு:

if customer_name == "Fred"

      print "Hello Fred!"

else

      print "You're not Fred! Where's Fred?"

end

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


118

னமனலலுள்ள எடுத்தக்கமொட்டில் expression true ஆகயிருந்தமொல், 
நிபந்தழன கட்டைழளக்கு அடுத்தள்ள நிரல் பகுதழய மசேயல்படுத்தம், 
இல்ழலமயனில் else கட்டைழளக்கு அடுத்தள்ள நிரல் பகுதழய 
மசேயல்படுத்தம்.

else-ஐ மதமொடைர்ந்த னமலும் ஒரு நிபந்தழன கட்டைழள னதழவமயனில், 
elsif-ஐ பயன்படுத்தலமொம். உதமொரணத்தற்கு,

if customer_name == "Fred"

      print "Hello Fred!"

elsif customer_name == "John"

      print "Hello John!"

elsif customer_name == "Robert"

      print "Hello Bob!"

end

இனத கட்டைழளழய ";" -ழன மகமொண்டு elsif மற்றும் பதப்ப 

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


119

கட்டைழளகழள (print statement) பரித்த பயன்படுத்தலமொம்.

if customer_name == "Fred" ; print "Hello Fred!"

elsif customer_name == "John" ; print "Hello John!"

elsif customer_name == "Robert" ; print "Hello Bob!"

end

16.3 ரூபி unless statement:
unless கட்டைழளயமொனத if else பதலமொக பயன்படுத்த கூடிய ஒரு 

வழியமொகும். உதமொரணத்தற்கு, if else கட்ட்ழளழய பயன்படுத்த பன்வருமமொறு 
எழுதலமொம்.

if i < 10

   puts "Student failed"

else

   puts "Student passed"

end

இந்த நிரலில் unless கட்டைழளழய பயன்படுத்த னவண்டுமமனில் 
கீழ்கண்டைவமொறு மமொற்றி எழுத னவண்டும்,

unless i >= 10

    puts "Student failed"

else

    puts "Student passed"

end

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


120

16.4 ரூபி ternary சசெயைற்குறி:
ரூப ternary மசேயற்குறிழயப் பயன்படுத்த எளிய வழியில் முடிவுகள் 

எடுக்க முடியும். Ternary மசேயற்குறியின் அழமப்ப பன்வருமமொறு:
[condition] ? [true expression] : [false expression]

னமனல உள்ள அழமப்பல் [condition] என்பத ஒரு expression ஆகும். 
அத ஒரு true-வமொகனவமொ அல்லத false ஆகனவமொ இருக்கும். விழடை true-வமொக 
இருந்தமொல்[true expression] மசேயல்படுத்தம், விழடை false ஆக இருந்தமொல் [false 
expression]-ழன மசேயல்படுத்தம்.உதமொரணத்தற்கு,

customer_name = "Fred"

=> "Fred"

puts customer_name == "Fred" ? "Hello Fred" : "Who are 

you?"

=> "Hello Fred"
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17 ரூபி case statement:
முந்ழதய அத்தயமொயத்தல் if…else மற்றும் elsif-ழய பயன்படுத்த சில 

கட்டுப்பமொட்டு கட்டைழமப்பகழளப்பற்றி அறிந்தமகமொண்னடைமொம். இழத 
மகமொண்டு ஒரு குறிப்பட்டை மதீப்பீட்டைனல மசேய்ய முடியும்.(உதமொரணத்தற்கு, 
string மதப்ழப பன்வருமமொறு பமொர்க்கலமொம்)

if customerName == "Fred"

      print "Hello Fred!"

elsif customerName == "John"

      print "Hello John!"

elsif customername == "Robert"

      print "Hello Bob!"

end

நிபந்தழனகளின் எண்ணிக்ழக அதகமமொகும்னபமொத if கட்டைழமப்ழபப் 
பயன்படுத்தவத கடினமமொன மசேயலமொகும். இழத எளிதமொக ழகயமொள ரூப case
கட்டைழளழயப் பயன்படுத்தலமொம். Case கட்டைழளயின் அழமப்ப 
பன்வருமமொறு:

result = case value

   when match1; result1

   when match2; result2

   when match3; result3

   when match4; result4

   when match5; result5

   when match6; result6

   else result7

end

னதழவக்னகற்ப எத்தழன when கட்டைழளகள் னவண்டுனமமொ இருக்கலமொம்.
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Case கட்டைழளயில் உள்ள options(இதல் match1 முதல் match7 வழர) 
ஒப்பட்டு பமொர்க்கும், அதல் மபமொருத்தமமொன விழடைழய result மமொறியில் 
ழவக்கும்.

எந்த மதப்பம் மபமொருந்தவில்ழலமயனில் else கட்டைழளயில் உள்ள 
விழடைழய result மமொறிக்கு அளிக்கும்.

இழத விளக்க நமொம் ஒரு எடுத்தக்கமொட்ழடை பமொர்ப்னபமொம். ரூபயில் case 
கட்டைழளழய பயன்படுத்த ஒரு குறிப்பட்டை மகிழ்வுந்த மமொதரியின் மபயழர
உற்பத்தயமொளரின் மபயருடைன் ஒப்பட்டு பமொர்க்கலமொம். மபமொருந்தம் மமொதரியின்
மபயழரயும் மற்றும் உற்பத்தயமொளரின் மபயழரயும் அச்சிடைலமொம்.

car = "Patriot"

manufacturer = case car

   when "Focus"; "Ford"

   when "Navigator"; "Lincoln"

   when "Camry"; "Toyota"

   when "Civic"; "Honda"

   when "Patriot"; "Jeep"

   when "Jetta"; "VW"

   when "Ceyene"; "Porsche"

   when "Outback"; "Subaru"

   when "520i"; "BMW"

   when "Tundra"; "Nissan"

   else "Unknown"

end

puts "The " + car  + " is made by "  + manufacturer

இழத மசேயல்படுத்தனமொல் விழடை பன்வருமமொறு,

The Patriot is made by Jeep
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மதப்ப மபமொருந்தவில்ழலமயனில் else கட்டைழள பன்வரும் விழடைழய 
மகமொடுக்கும்,

The Prius is made by Unknown

17.1 எண்களின் Ranges மற்றும் case statement:
Case கட்டைழளயமொனத எல்லமொவற்ழறயும் விடை எண்களின் ranges-ல் 

இழணந்த பயன்படும்னபமொத மிகவும் பயன் உள்ளதமொக உள்ளத.

பன்வரும் எடுத்தக்கமொட்டில் case கட்டைழளழயப் பயன்படுத்த பல்னவறு
எண்களின் ranges-வுடைன் கமொண்னபமொம்.

score = 70

result = case score
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   when 0..40; "Fail"

   when 41..60; "Pass"

   when 61..70; "Pass with Merit"

   when 71..100; "Pass with Distinction"

   else "Invalid Score"

end

puts result

இந்த நிரழல மசேயல்படுத்தனமொல், Pass with Merit  “ ” என்ற 
விழடைழய மபறலமொம்.
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18 ரூபியில while மற்றம் until loops:
ஒரு நிரல்பகுதழய மீண்டும் மீண்டும் இயக்கச்மசேய்ய, மடைக்கு 

கட்டைழளகள் (loop statements)பயன்படுகிறத. இந்த அத்தயமொயத்தல் while 
மற்றும் until மடைக்கு கட்டைழளழய பயன்பமொடுகளில் எப்படி பயன்படுத்த 
என்பழத கமொணலமொம்.

18.1 ரூபி while loop:
ரூப while ஆனத ஒரு குறிப்பட்டை expression false ஆகும் வழர அந்த 

loop மசேயல்படும்.
while expression do

... ruby code here ...

end

னமனல உள்ளதல், expression  என்பத ரூப expression ஆகும், இத 
ஒன்று true-வமொகனவமொ அல்லத false ஆகனவமொ இருக்கும். ruby code here-இதல் 
மசேயல்படுத்த னவண்டிய நிரலமொகும். முதலில், while தறவுச்மசேமொல்ழலயடுத்த 
மகமொடுக்கப்பட்டுள்ள expression மதப்படைப்படும். அதன் மதப்ப true-ஆக 
இருந்தமொல், while-ஐத்மதமொடைர்ந்த மகமொடுக்கப்பட்டை நிரல்பகுத 
மசேயல்படுத்தப்படும். இந்த நிரல்பகுத மசேயல்படுதப்பட்டைபன், expression 
மீண்டும் மதப்படைப்படும். அதன் மதப்ழபப்மபமொருத்த நிரல்பகுத மீண்டும் 
மசேயல்படுத்தப்படும். மதப்ப false-ஆக இருந்தமொல், நிரல்பகுத 
மசேயல்படுத்தப்படைமொத.
உதமொரணத்தற்கு,

i = 0

while i < 5 do

   puts i

   i += 1

end

னமனல உள்ள எடுத்தக்கமொட்டில் i-ன் மதப்பமொன 5 விடை குழறவமொக 
இருக்கும்வழர,i-ன் மதப்பகழள அச்சிடும். விழடை பன்வருமமொறு:
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0

1

2

3

4

இதல் do மகமொடுப்பத கட்டைமொயமில்ழல, 

i = 0

while i < 5

   puts i

   i += 1

end
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18.2 while loops-யயை இயடநிறுத்தல்:
சில னநரங்களில் while expression false ஆவதற்கு முன்னதமொக while loop-

ழய இழடைநிறுத்தம் மசேய்ய னநரிடைலமொம். இழத break if statement-ழடை 
மகமொண்டு மசேய்யலமொம்:

i = 0

while i < 5

   puts i

   i += 1

   break if i == 2

end

னமனல உள்ள loop-யில் i ஆனத 5-க்குப் பதலமொக 2-ஆக 
இருக்கும்னபமொனத  loop-ழய விட்டு மவளினயறிவிடும்.
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18.3 Unless மற்றும் until:
ரூபயின் until கட்டைழளழய while விடை மமொறுப்பட்டைதமொகும். Until 

expression ஆனத true ஆகும்வழர loop ஆகி மகமொண்டிருக்கும்.
i = 0

until i == 4

   puts i

   i += 1

end

விழடை பன்வருமமொறு,
0

1
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2

3

Until கட்டைழளழய பன்வருமமொறும் பயன்படுத்தலமொம்,
puts i += 1 until i == 5
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19 For loop மற்றம் ரூபியின் looping methods:
முந்ழதய அத்தயமொயத்தல் ஒரு குறிப்பட்டை expression true அல்லத false 

ஆக இருப்பழத மகமொண்டு ஒரு னவழலழய மசேயல்படுவழத  கண்னடைமொம். 
இந்த அத்தயமொயத்தல் for loop, loop,upto,downto மற்றும் times ஆகிய 
மசேயற்கூறுகழளக் கமொணலமொம்.

19.1 ரூபியின் for கட்டயள:
For என்ற மடைக்கு கட்டைழளயமொனத (loop statement) பல நிரலமொக்க 

மமமொழிகளில் உள்ளத. இத ஒரு குறிப்பட்டை முழற, ஒரு குறிப்பட்டை 
னவழலழய மதமொடைர்ந்த மசேய்யும்.
உதமொரணத்தற்கு,

for i in 1..5 do

    puts i

end

விழடை பன்வருமமொறு,
1

2

3

4

5

For கட்டைழளயில் do என்ற தறவுச்மசேமொல் கட்டைமொயமமொனதல்ல. ஆனமொல்
for கட்டைழளழய ஒனர வரியில் எழுதனமொல் do னசேர்க்க  னவண்டும்:

for i in 1..5 do puts i end
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ரூபயின் ஒரு for கட்டைழளழய இன்மனமொரு for கட்டைழளயின் 
உள்ளழமப்பமொகவும் (nested) தரலமொம்,

for j in 1..5 do

     for i in 1..5 do

         print i,  " "

     end

puts

end

விழடை பன்வருமமொறு,
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5

னமலும் for கட்டைழளழய இழடைநிறுத்தம் மசேய்ய, break if கட்டைழளழய 
பயன்படுத்தலமொம். இதல் ஒரு விஷயம் கவனிக்க னவண்டும். பல மடைக்கு 
கட்டைழளகழள உள்ளடைக்கிய ஒரு நிரலில்லிருந்த உள்ளடைங்கிய for 
கட்டைழளழயவிட்டு மவளினயறினமொலும் மவளியிலுள்ள for கட்டைழள 
மதமொடைர்ந்த னவழல மசேய்யும்:

for j in 1..5 do

     for i in 1..5 do

         print i,  " "

         break if i == 2

     end

end

i=2 இருக்கும்மபமொழுனத  உள்ளடைங்கிய மடைக்கு கட்டைழள இழடையில் 
நிறுத்தப்பட்டு, நிரனலமொட்டைம் மவளி மடைக்கு கட்டைழளக்கு மசேன்று விடும்.

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
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19.2 ரூபியின் times சசெயைற்கூறு:
Times மசேயற்கூற்ழற for கட்டைழளக்கு மமொற்றமொக பயன்படுத்தலமொம். 

இந்த மசேயற்கூறு integer class-யில் உள்ளத. இத ஒரு னவழலழய 
குறிப்பட்டை முழற மசேயல்படும்.

5.times { |i| puts i }
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னமனல உள்ள உதமொரணம் ஆனத பன்வரும் for கட்டைழளக்கு இழணயமொனத,
னமலும் இழத தட்டைச்சிடுவதம் எளித:

for i in 1..5

    puts i

end

19.3 ரூபியின் upto சசெயைற்கூறு:
Upto மசேயற்கூற்ழற integer, string மற்றும் date வர்க்கங்களில் 

பயன்படுத்தலமொம். இழத for கட்டைழளழய னபமொன்று பயன்படுத்த முடியும்.
உதமொரணத்தற்கு,

for i in 1..5 do

   puts i

end

இதற்கு பதலமொக upto மசேயற்கூற்ழற பயன்படுத்தலமொம். இதல் எத்தழன 
முழற loop-ஆக னவண்டுனமமொ அழத இந்த மசேயற்கூற்றின் argument-ஆக 
அனுப்ப னவண்டும்.

5.upto(10) do

   puts "hello"

end

இழத சுருக்கி ஒனர வரியில் எழுதலமொம்,
1.upto(5) { |i| puts i }
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19.4 ரூபியின் downto சசெயைற்கூறு:
Downto மசேயற்கூறு, upto மசேயற்கூற்ழற னபமொன்றததமொன். upto 

மசேயற்கூறு ஏறுவரிழசேயில் இயங்கும். downto மசேயற்கூறு 
இறங்குவரிழசேயில் இயங்கும். உதமொரணத்தற்கு:

15.downto(10) {|i| puts i }

15

14

13

12

11

10
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20 ரூபி strings:
சேரம் (String) என்பத குறியீடுகளின் (characters) குழுவமொகும். இத 

மனிதர்கள் வமொர்த்ழதகள் மற்றும் மசேமொற்மறமொடைர்கழள படிக்க உதவுகிறத. 
சேரத்ழத ழகயமொளும் பகுத நிரலமொக்கத்தல் ஒரு முக்கிய பகுதயமொகும். இந்த 
அத்தயமொயத்தல் சேரங்களின் அடிப்பழடைகழள கமொண்னபமொம்.

20.1 ரூபியில் செரங்கயள உருவறாக்குதல்:
ரூபயில் String வர்க்கத்தலிருந்த சேரங்கழள உருவமொக்கலமொம். 

கூடுதலமொக, இந்த மபமொருளில் பல்னவறு மசேயற்கூறுகள் உள்ளன. இதழன 
பயன்படுத்த சேரங்கழளக் ழகயமொளலமொம்.

String வர்க்கத்தலுள்ள new மசேயற்கூற்ழறக் மகமொண்டு ஒரு பத 
சேரத்ழத உருவமொக்கலமொம்.

myString = String.new

=> ""

னமனல உள்ள மசேயற்கூறு ஒரு கமொலியமொன சேரத்ழத உருவமொக்கும். 
மமொறமொக new மசேயற்கூற்றில் ஒரு சேரத்ழத argument-ல் அனுப்ப ஒரு பத 
சேரத்ழத உருவமொக்கலமொம்.

myString = String.new("This is my string. Get your own 

string")

மற்மறமொரு வழியமொக, kernel-லிலுள்ள string மசேயற்கூற்ழற 
பயன்படுத்தயும் ஒரு சேரத்ழத உருவமொக்கலமொம்.

myString = String("This is also my string")

ஆனமொல், எளிய வழியில் சேரத்ழத உருவமொக்க, ஒரு மமொறியில் 
னமற்னகமொள் குறிகளுக்கிழடைனய (quotes) மகமொடுத்தமொல் னபமொதமமொனத. 
மற்றவற்ழற ரூப பமொர்த்த மகமொள்ளும்:

myString = "This is also my string"
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20.2 ரூபி strings-யயை quote சசெய்தல்:
சேரங்கழள இரட்ழடை னமற்னகமொள் குறியினலமொ (double quotes( )) “ அல்லத

ஒற்ழற னமற்னகமொள் குறியினலமொ (single quotes(‘)) மகமொடுக்க முடியும். 
இரட்ழடை னமற்னகமொள் குறியிலுள்ள தப்பவிக்கும் குறியீட்ழடை (escape 
character) interpret மசேய்தமொல், மகமொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சிறப்ப குறியீட்டிற்கு 
ஏற்ப, interpreter-ன் மவளியீடு இருக்கும்.

பன்வரும் உதமொரணத்தல் இரட்ழடை னமற்னகமொள் குறியின் 
பயன்பமொட்ழடை பமொர்ப்னபமொம்:

myString = "This is also my string.\nGet your own string"

puts myString

This is also my string.

Get your own string

இதல் \n-என்பத ஒரு பதயவரிழய உணர்த்தம் சிறப்ப குறியீடைமொகும். 
இழத interpret மசேய்தமொல் இரு வரிகளில் சேரம் அச்சிடைப்படும். இனத மதப்ப 
ஒற்ழற னமற்னகமொள் குறியில் மமொறுப்பட்டை விழடைழய தரும்.

myString = 'This is also my string.\nGet your own string'

puts myString
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This is also my string.\nGet your own string

இதல் ‘\n’ அப்படினய அச்சேமொகும், னவறு எந்த சிறப்ப மசேயலும் மசேய்யமொத.

20.3 சபறாதுவறான delimited strings:
ரூப எந்த குறியீட்ழடை அதன் வரம்பமொக (delimiter) பயன்படுத்த 

னவண்டுனமமொ அதற்கு முன்னதமொக % என்ற குறியீட்ழடை மகமொடுத்தமொல் 
னபமொதம். உதமொரணத்தற்கு, நமொம் ampersand(&)-ழடை வரம்பமொக பயன்படுத்த 
பமொர்ப்னபமொம்:

myString = %&This is my String&

இவ்வமொறு னவமறமொரு குறியீட்ழடை எல்ழலயமொக பயன்படுத்தம் 
மபமொழுத, சேரத்தல் உள்ள ஒற்ழற மற்றும் இரட்ழடை னமற்னகமொள் குறியீடு 
எல்ழலக்குறியீடைமொக interpreter எடுத்தக்மகமொள்ளமொத.

myString = %&This is "my" String&
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puts myString

This is "my" String

னமலும் parantheses(()), braces({}), square bracket([])-ழயயும் 
எல்ழலக்குறியீடைமொக பயன்படுத்தலமொம்.

myString = %(This is my String)

myString = %[This is my String]

myString = %{This is my String}

ரூப னமலும் சில வினசேஷமமொன எல்ழலக்குறியீடுகழளக்மகமொடுக்கிறத. 
இரட்ழடை னமற்னகமொள் குறிக்கு இழணயமொக %Q, ஒற்ழற னமற்னகமொள் குறிக்கு
%q மற்றும் %x backquote(`) –ழய எல்ழலக்குறியீடுகளமொகப்பயன்படுத்தலமொம்.

இன்னும் எளிய வழியில், ரூப சேரத்தல் னமற்னகமொள் குறிழய 
பயன்படுத்த முன்னதமொக backslash(\)-ழய பயன்படுத்த னவண்டும்.

myString = "This is \"my\" String"

myString = 'This is \'my\' String'

 மற்மறமொரு வழியமொக, தப்பவிக்கும் 
குறியீட்ழடைப்பயன்படுத்தவில்ழலமயனில் இரட்ழடை னமற்னகமொள் குறிக்குள், 
உள்ள் சேரத்தல் ஒற்ழற னமற்னகமொள் குறிழயயும், ஒற்ழற னமற்னகமொள் 
குறிக்குள் உள்ள சேரத்தல் இரட்ழடை னமற்னகமொள் குறிழயயும் பயன்படுத்த 
னவண்டும்:

myString = 'This is "my" String'

myString = "This is 'my' String"
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20.4 ரூபி here documents:
Here document (அல்லத heredoc என்றும் அறியலமொம்). இத நமொம் 

விரும்பய வழகயில் சேரங்கழள எழுத உதவுகிறத.
இவ்வழக ஆவணத்ழத உருவமொக்க << மதமொடைர்ந்த ஒரு மசேமொற்மறமொடைழர

மகமொடுக்க னவண்டும். அந்த மசேமொற்மறமொடைரமொனத ஆவணத்தன் 
எல்ழலக்குறியீடைமொக இருக்கும். பன்வரும் உதமொரணத்தல் நமொம் “Doc  ” என்னும்
சேரத்ழத எல்ழலக்குறியீடைமொகப்பயன்படுத்தயுள்னளமொம்:

myText = <<DOC

Please Detach and return this coupon with your payment.

Do not send cash or coins.

Please write your name and account number on the check and

make checks payable to:
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        Acme Corporation

Thank you for your business.

DOC

நமொம் எவ்வடிவத்தல் சேரத்ழத எழுதனனமொனமமொ, அந்த வடிவழமப்பல் 
எவ்வித மமொற்றமுமின்றி “myText  ” என்ற சேரம் அச்சிடைப்படும்.

puts myText

Please Detach and return this coupon with your payment.

Do not send cash or coins.

Please write your name and account number on the check and

make checks payable to:

        Acme Corporation

Thank you for your business.
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20.5 String objects:
ரூபயில் எல்லமொனம மபமொருட்கள் தமொன் என முந்ழதய அத்தயமொயத்தல் 

அறிந்னதமொம். ஆகனவ சேரங்களும் மபமொருட்கள் தமொன். இந்த சேரம் என்னும் 
மபமொருளில் பல மசேயற்கூறுகள் உள்ளன. இவற்ழற பயன்படுத்த சேரத்தன் 
விவரங்கழள அறியலமொம். உதமொரணத்தற்கு சேரம் கமொலியமொக உள்ளதமொ 
என்பழத empty? என்ற மசேயற்கூற்ழறக் மகமொண்டு அறியலமொம்.

myString = ""

=> ""

myString.empty?

=> true

னமலும் சேரத்தன் நீளத்ழதயும் அறிய length மற்றும் size 
மசேயற்கூறுகழள பயன்படுத்த அறியலமொம்.
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myString = "Hello"

myString.length

=> 5

myString.size

=> 5
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21 ரூபியில செரங்கயள இயணைத்தல மற்றம் 
ஒப்பிடுதல:
முந்ழதய அத்தயமொயத்தல் ரூபயில் string வர்க்கத்தற்கு மபமொருட்கழள 

உருவமொக்குவத எப்படி என்று பமொர்த்னதமொம். இந்த அத்தயமொயத்தல் ரூபயில் 
சேரங்கழளப் மபறுதல், ஒப்படுதல் மற்றும் இழணத்தழல கமொண்னபமொம்.

21.1 ரூபியில் செரங்கயள இயணைத்தல்:
முந்ழதய அத்தயமொயங்களில் படித்தத னபமொல, ரூபயில் ஒரு 

னவழலழயச் மசேய்ய பல வழிகள் உள்ளன. அனதப்னபமொல் சேரங்கழள  
இழணக்கவும் பல வழிகள் உள்ளன.
‘+’ மசேயற்கூற்ழற பயன்படுத்த சேரங்கழள இழணக்கலமொம்:

myString = "Welcome " + "to " + "Ruby!"

=> "Welcome to Ruby!"

னமலும் + குறியீட்ழடை அகற்றி சேரங்கழள இழணக்கலமொம்:
myString = "Welcome " "to " "Ruby!"

=> "Welcome to Ruby!"

னமற்குறிப்பட்டை வழிகள் மட்டுமல்லமொத நமொம் << method-ழடை பயன்படுத்த 
சேரங்கழள இழணக்கலமொம்:

myString = "Welcome " << "to " << "Ruby!"

=> "Welcome to Ruby!"

னமலும் concat மசேயற்கூற்ழற பயன்படுத்தயும் இழணக்கலமொம்:
myString = "Welcome ".concat("to ").concat("Ruby!")

=> "Welcome to Ruby!"
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21.2 ரூபியில் செரங்கயள உயறயையவத்தல்:
ரூபயில் ஒரு சேரத்ழத உருவமொக்கிய பறகு அழத உழறய ழவக்க 

முடியும். இதனமொல் நமொம் னமலும் அந்த சேரத்ழத மமொற்ற இயலமொத. இழத 
string வர்க்கத்தலுள்ள freeze மசேயற்கூற்ழறக் மகமொண்டு மசேய்யலமொம்:

myString = "Welcome " << "to " << "Ruby!"

=> "Welcome to Ruby!"

myString.freeze

myString << "hello"

TypeError: can't modify frozen string
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21.3 செரத்தின் கூறுகயள சபறுதல்:
சேரத்தன் கூறுகழளப்மபற string வர்க்கத்தலுள்ள [ ] மசேயற்கூற்ழறப் 

பயன்படுத்தலமொம். இந்த மசேயற்கூற்ழறப் பயன்படுத்த ஒரு குறிப்பட்டை 
குறியீடுகளின் மதமொகுப்ப, சேரத்தல் உள்ளதமொ என்று அறியலமொம். 
குறியீடுகளின் மதமொகுப்ப சேரத்தலிருந்தமொல், அந்த மதமொடைழர தருப்பயனுப்பம்,
இல்ழலமயனில் nil-ழய அனுப்பம்.

myString = "Welcome to Ruby!"

myString["Ruby"]

=> "Ruby"

myString["Perl"]

=> nil
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[ ] மசேயற்கூற்றில் integer அல்லத ஒரு குறியீட்டின் ASCII code-ழய 
அனுப்பனமொல் சேரத்தல் அந்த இடைத்தல் உள்ள குறியீட்ழடை தருப்ப 
அனுப்பம். Chr மசேயற்கூற்ழற பயன்படுத்த குறியீடைமொக மமொற்றலமொம்.

myString[3].chr

=> "c"

னமலும் ஒரு சேரத்தலிருந்த ஒரு குறிப்பட்டை பகுதயில் உள்ள குறியீடுகழள 
மபற, ஆரம்ப இடைம் மற்றும் பகுதயின் நீளத்ழத அனுப்ப னவண்டும்:

myString[11, 4]

=> "Ruby"

ஒரு range-ழய பயன்படுத்தயும் ஒரு குறிப்பட்டை பகுதயிலுள்ள 
குறியீடுகளின் குழுழவ மபறலமொம். ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு பள்ளிகழள 
மகமொண்டு இந்த பகுதயிலுள்ள குறியீடுகழள அறியலமொம்:

myString[0..6]

=> "Welcome"

மபமொருந்தம் ஒரு உபசேரத்தன் (Substring) இடைத்ழத அறிய index 
மசேயற்கூற்ழற பயன்படுத்த அறியலமொம்:

myString.index("Ruby")

=> 11
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21.4 ரூபியில் செரங்கயள ஒப்பிடுதல்:
இரண்டு சேரங்கழள ஒப்படுவத ஒரு மபமொதவமொன விசேயம். ஒன்று, 

இரண்டு சேரங்கள் சேமமமொகனவமொ அல்லத ஒரு சேரம் மபரியதமொகனவமொ அல்லத 
மற்றழதவிடை சிறியதமொகனவமொ இருக்கும்.

சேமமமொனழத அறிய '==' அல்லத eql?  என்ற மசேயற்கூற்ழறக் மகமொண்டு
அறியலமொம்,

"John" == "Fred"

=> false

"John".eql? "John"

=> true

Spaceship(<=>) method-ழடை பயன்படுத்த இரண்டு சேரங்கழள 
அகரவரிழசேயில் ஒப்படு மசேய்யலமொம். சேரங்கள் சேமமமொக இருப்பன் ,<=> 
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மசேயற்கூறு 0-ழவ தருப்ப அனுப்பம். இடைத பக்கம் உள்ள சேரம், வலத 
பக்கம் உள்ள சேரத்ழத விடை சிறியதமொக இருந்தமொல் -1 அனுப்பம். அதனவ 
மபரியதமொக இருந்தமொல் 1 அனுப்பம்.

"Apples" <=> "Apples"

=> 0

"Apples" <=> "Pears"

=> -1

"Pears" <=> "Apples"

=> 1
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21.5 Case insensitive-ஆக string-யயை ஒப்பிடுதல்:
சேரங்கழள மபரிய எழுத்த, சிறிய எழுத்த னவறுபமொடின்றி ஒப்படை (case

insensitive) casecmp என்ற மசேயற்கூற்ழறப் பயன்படுத்தலமொம். இத <=> 
மசேயற்கூற்ழற னபமொலனவ 0, -1 அல்லத 1 ஆகிய மதப்பகளுள் ஒன்ழற 
தருப்ப அனுப்பம்.

“Apples”.casecmp(“APPLES”)

=> 0

“Apples” <=> “APPLES”

=> 1
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22 ரூபியில செரங்களில மலாற்றங்கள 
சசெய்தல,சபலாருத்துதல மற்றம் இயடைபுகுத்தல:
இந்த அத்தயமொயத்தல் ரூபயில் சேரங்கழள மமொற்றுதல்,மபருக்குதல் 

மற்றும் இழடைப்பகுத்தழல கமொணலமொம். னமலும், ரூபயின் chomp மற்றும் chop 
மசேயற்கூறுகழளப்பற்றியும் கமொணலமொம்.

22.1 செரத்தின் பகுதியயை மறாற்றுதல்:
ரூபயில் [ ]= மசேயற்கூற்ழற பயன்படுத்த சேரத்தன் பகுதழய மமொற்ற 

இயலும். இந்த மசேயற்கூற்ழறப் பயன்படுத்த மமொற்ற னவண்டிய சேரத்ழத 
மசேயற்கூற்றிற்கு அனுப்ப பதய சேரத்ழத அழமக்கலமொம். உதமொரணம் 
பன்வருமமொறு:

myString = "Welcome to JavaScript!"

myString["JavaScript"]= "Ruby"

puts myString

=> "Welcome to Ruby!"

இந்த உதமொரணத்தல், JavaScript  “ ” என்ற வமொர்த்ழத “Ruby  ” என்ற 
வமொர்த்ழத மகமொண்டு மமொற்றி விட்னடைமொம். 

னமற்கண்டை எடுத்தக்கமொட்டில், ஒரு மசேமொல்லிற்கு பதலமொக, முழுழமயமொக 
இன்மனமொரு மசேமொல்ழல  சேரத்தல் பகுத்தனனமொம். மமொறமொக, ஒரு குறியீட்டிற்கு 
பதலமொக, ஒரு மசேமொல்ழல உட்பகுத்தனவண்டுமமனில், [ ]= மசேயற்கூற்றிற்கு, 
எந்த இடைத்தல் மமொற்ற னவண்டுனமமொ அந்த index-ழய அனுப்பனவண்டும். 
பன்வரும் உதமொரணத்தல், சேரத்தலுள்ள ஒரு குறிப்பட்டை இடைத்தல் உள்ள 
வமொர்த்ழதகழள மமொற்றலமொம்:
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myString = "Welcome to JavaScript!"

myString[10]= "Ruby"

puts myString

=> "Welcome toRubyJavaScript!"

னமலும் index range-ழய மகமொண்டும் மமொற்றி அழமக்கலமொம். 
உதமொரணத்தற்கு, index 8 முதல் 20 வழர உள்ள எழுத்தக்கழள மமொற்றலமொம்:

myString = "Welcome to JavaScript!"

=> "Welcome to JavaScript!"

myString[8..20]= "Ruby"

=> "Ruby"

puts myString

=> "Welcome Ruby!"
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22.2 செரத்தின் ஒரு பகுதியயை மறாற்றுதல்:
gsub மற்றும் gsub! மசேயற்கூறுகழளப் பயன்படுத்த மற்மறமொரு 

விழரவமொன மற்றும் எளிதமொன வழகயில், சேரத்தன் ஒரு பகுதழய, மற்மறமொரு
சேரத்ழதக் மகமொண்டு மமொற்றலமொம். இந்த மசேயற்கூறுகளில் இரண்டு arguments 
அனுப்ப னவண்டும். அதல் ஒன்று னதடைப்படும் சேரம் மற்மறமொன்று 
பகுத்தப்படைனவண்டிய சேரம். gsub மசேயற்கூறு மமொற்றப்பட்டை பதய சேரத்ழத 
தருப்ப அனுப்பம். ஆனமொல் உண்ழமயமொன சேரத்தல் எந்த மமொற்றமும் 
இருக்கமொத. மமொறமொக gsub! மசேயற்கூறு, னநரடியமொக , மகமொடுக்கப்பட்டை 
சேரத்ழதனய மமொற்றிவிடும். மசேயற்கூற்றின்ன் இறுதயில் ! இருந்தமொல், அத 
அழழைக்கப்படும் மபமொருளில் னநரடி மமொற்றங்கழளச்மசேய்யும் என முந்ழதய 
அத்தயமொயங்களில் அறிந்த்ழத நிழனவுகூறலமொம்.:
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myString = "Welcome to PHP Essentials!"

=> "Welcome to PHP Essentials!"

myString.gsub("PHP", "Ruby")

=> "Welcome to Ruby Essentials!"

replace method-ழடை மகமொண்டு மமமொத்த string மமொற்றியழமக்க முடியும்:

myString = "Welcome to PHP!"

=> "Welcome to PHP!"

myString.replace "Goodbye to PHP!"

=> "Goodbye to PHP!"
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22.3 மீண்டும் மீண்டும் ரூபி செரத்யத பதித்தல்:
ஒரு எண்ழணக்மகமொண்டு, சேரத்ழத மபருக்க ரூப அனுமதக்கிறத. 

இதற்கு * மசேயற்கூற்ழற பயன்படுத்தலமொம். உதமொரணமமொக, எண் 3-
ஐக்மகமொண்டு, ஒரு சேரத்ழதப்மபருக்கினமொல், அந்த சேரம் மூன்று முழற 
அச்சிடைப்படுகிறத:

myString = "Is that an echo? "

=> "Is that an echo? "

myString * 3

=> "Is that an echo? Is that an echo? Is that an echo? "

22.4 செரத்தில் சசெறாற்சறறாடயர இயடப்புகுத்தல்:
இதவழர இந்த அத்தயமொயத்தல் ரூப சேரம் என்ற மபமொருளிலுள்ள 

மசேமொற்மறமொடைழர மமொற்றியழமப்பழத கண்னடைமொம். மற்மறமொரு மபமொதவமொன 
னதழவ என்னமவன்றமொல் சேரத்தல் ஒரு குறிப்பட்டை இடைத்தல் ஒரு பதய 
மசேமொற்மறமொடைழர இழடைப்பகுத்தலமொம். இழத ரூபயில் insert 
மசேயற்கூற்ழறக்மகமொண்டு மசேய்யலமொம். Insert மசேயற்கூற்றில் arguments-ஆக, 
எங்கு இழடைப்பகுத்த னவண்டுனமமொ அந்த index-ம் அழத மதமொடைர்ந்த 
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இழடைப்பகுத்த னவண்டிய string-ழயயும் மகமொடுக்க னவண்டும்:

myString = "Paris in Spring"

myString.insert 8, " the"

=> "Paris in the Spring"

22.5 chomp மற்றும் chop சசெயைற்கூறுகள்:
Chop மசேயற்கூற்ழறக்மகமொண்டு சேரத்தலுள்ள கழடைசி எழுத்ழத 

நீக்கலமொம்.

myString = "Paris in the Spring!"

=> "Paris in the Spring!"

myString.chop

=> "Paris in the Spring"

இதல் chop மசேயற்கூறு மமொற்றப்பட்டை சேரத்ழத தருப்ப அனுப்பம். னமலும்
இந்த மசேயற்கூறு மகமொடுக்கபட்டை சேரத்ழத மமொற்றமொத. அதற்கு Chop! 
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மசேயற்கூற்ழறப் பயன்படுத்த னவண்டும்.
Chomp மசேயற்கூறு சேரத்தலுள்ள record separators நீக்கும். Record separator

$/ variable மகமொண்டு வழரயறுக்கப்படுகிறத. இயல்பமொக (default) அத பத 
வரிக்குறியீடு (/n) ஆகும்.

myString = "Please keep\n off the\n grass"

=> "Please keep\n off the\n grass\n"

myString.chomp!

=> "Please keep\n off the\n grass"

சேரத்தலுள்ள எழுத்தக்கழள தருப்ப அழமத்தல்:
Reverse மசேயற்கூற்ழறப் பயன்படுத்த சேரத்தன் எழுத்தக்கழள தருப்ப 

அழமக்க முடியும்:
myString = "Paris in the Spring"

=> "Paris in the Spring"
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myString.reverse

=> "gnirpS eht ni siraP"

சேரத்தன் case-ழய மமொற்றுதல்:
சேரத்தன் முதல் எழுத்ழத ஆங்கிலத்தல் மபரிய எழுத்தமொக மமொற்ற 

capitalize மற்றும் capitalize! மசேயற்கூறுகழளப் பயன்படுத்தலமொம்.(முதல் 
ஒன்று மமொற்றப்பட்டை சேரத்ழத அனுப்பம், இரண்டைமொவத முதலவதமொன 
சேரத்ழதனய மமொற்றும்):

"paris in the spring".capitalize

=> "Paris in the spring"

ரூப சேரத்தலுள்ள ஒவ்மவமொரு வமொர்த்ழதயின் முதல் எழுத்ழத ஆங்கிலத்தல் 
மபரிய எழுத்தமொக மமொற்ற மடைக்கு கட்டைழளகழளப் பயன்படுத்தலமொம்:

myArray="one two three".split(/ /)

=> ["one", "two", "three"]

myArray.each {|word| puts word.capitalize}

One

Two

Three

=> ["one", "two", "three"]

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


161

சேரத்தலுள்ள ஒவ்மவமொரு எழுத்ழதயும் case மமொற்ற upcase,downcase மற்றும் 
swapcase மசேயற்கூறுகழளப் பயன்படுத்தலமொம். இந்த மசேயற்கூறுகழள அதன் 
மபயர் மகமொண்னடை அறியலமொம். ஆனமொல் சேந்னதகத்ழத நீக்க சில 
எடுத்தக்கமொட்டுகழள கமொணலமொம்:

"PLEASE DON'T SHOUT!".downcase

=> "please don't shout!"

"speak up. i can't here you!".upcase

=> "SPEAK UP. I CAN'T HERE YOU!"

"What the Capital And Lower Case Letters Swap".swapcase

=> "wHAT THE cAPITAL aND lOWER cASE lETTERS sWAP"
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23 செரத்திலுருந்து பிற சபலாருட்கயள உருவலாக்குதல:
இதவழர சேரம் உருவமொக்கம்,ஒப்பீடைல் மற்றும் ழகயமொளுதல் பமொர்த்னதமொம்.

இந்த அத்தயமொயத்தல் சேரத்தலிருந்த னவறு வர்க்கத்ழத சேமொர்ந்த 
மபமொருட்கழள எவ்வமொறு உருவமொக்குவத என கமொண்னபமொம்.

23.1 செரத்திலிருந்து array-ஐ உருவறாக்குதல்:
ஒரு சேரத்தலிருந்த array-ழவப்மபற split மசேயற்கூற்ழறயும் மற்றும் சில

மசேங்னகமொழவகழளயும் (regular expressions) பயன்படுத்த னவண்டும்.
Split மசேயற்கூறமொனத சேரத்ழத பகுதகளமொகப் பரித்த array கூறுகளமொக 

ழவக்கிறத. இந்த மமொற்றத்தன்னபமொத split மசேயற்கூறு எந்த குறியீட்ழடைப் 
பயன்படுத்த பரிக்க னவண்டும் என்பழத மசேங்னகமொழவகள் மசேமொல்கின்றன.

நமொம் ஒரு முழுழமயமொன சேரத்ழத array கூறுகளமொக மமொற்றுவழத 
பன்வரும் எடுத்தக்கமொட்டில் கமொணலமொம்:

myArray = "ABCDEFGHIJKLMNOP".split

=> ["ABCDEFGHIJKLMNOP"]

இத MyArray என்கிற ஒரு array-க்கமொன மபமொருழள 
உருவமொக்கியுள்ளத. எதர்பமொரமொத விதமமொக, இத நமக்கு பயன்படைமொத.

ஏமனன்றமொல் சேரத்தலுள்ள ஒவ்மவமொரு எழுத்ழதயும் தனித்தனியமொன 
array கூறமொக ழவக்க னவண்டும். இழத மசேய்ய நமொம் மசேங்னகமொழவகழளப் 
பயன்படுத்தனவண்டும். இதல் இரண்டு எழுத்தக்களின் இழடைனய இருக்கும் 
பள்ளியமொக (//) ஒரு மசேங்னகமொழவயிழனக் மகமொடுக்க னவண்டும். மற்றும் 
இழத split மசேயற்கூர்றிற்கு argument ஆக அனுப்ப னவண்டும்:

myArray = "ABCDEFGHIJKLMNOP".split(//)

=> ["A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K",

"L", "M", "N", "O", "P"]

னமலும் வமொர்த்ழதகழள அடிப்பழடையமொக மகமொண்டும் array-ழய 
உருவமொக்கலமொம். இயல்பமொகனவ split மசேயற்கூறு இரு வமொர்ழதகளுக்கு 
இழடைனயயுள்ள இழடைமவளிழய ழவத்த array கூறுகழள உருவமொக்குகிறத.
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myArray = "Paris in the Spring".split

=> ["Paris", "in", "the", "Spring"]

அல்லத கமொற்பள்ளியமொல்( , ) “ ” பரிக்கப்பட்டை சேரத்தலிருந்தம் array-
ழவப்மபறலமொம்.

myArray = "Red, Green, Blue, Indigo, Violet".split(/, /)

=> ["Red", "Green", "Blue", "Indigo", "Violet"]

23.2 செரத்திலிருந்து பிற சபறாருட்கயளப்சபறுதல்:
சேரத்தலிருந்த ரூபயிலுள்ள மற்ற வழக மபமொருட்கழளயும் (fixnums, 

floats மற்றும் symbols) மபறலமொம்.
சேரத்தலிருந்த integer-ஐப்மபற to_i மசேயற்கூற்ழற பயன்படுத்தலமொம்:
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"1000".to_i

=> 1000

சேரத்தலிருந்த floating point-ஐப்மபற to_f மசேயற்கூற்ழற 
பயன்படுத்தலமொம்:

"1000".to_f

=> 1000.0

சேரத்தலிருந்த symbol-ஐப்மபற to_sym மசேயற்கூற்ழற பயன்படுத்தலமொம்:

"myString".to_sym

=> :myString
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24 நகலாப்பகங்கயளக் யகயலாளுதல:
இதவழர ரூபயின் அடிப்பழடைகழள பமொர்த்னதமொம். இந்த 

அத்தயமொயத்தல் ரூபயில் னகமொப்ப (File) மற்றும் னகமொப்பகங்கள் (Directory) 
ழகயமொளுவழத கமொணலமொம்.

24.1 வவசறறாரு வகறாப்பகத்திற்கு சசெல்லுதல்:
ஒரு குறிப்பட்டை னகமொப்பகத்தலிருந்த ரூப மசேயலிகழள மசேயல்படுத்த 

ஆரம்பக்கலமொம். மபரும்பமொலமொன னநரங்களில், நிரல் மூலமமொக, நமொம் ஒரு 
னகமொப்பகத்தலிருந்த, னகமொப்ப அழமப்பலுள்ள (file system) மற்மறமொரு 
னகமொப்பகத்தற்கு னபமொக னவண்டியிருக்கும். ரூபயில் Dir வர்க்கத்தல் பல்னவறு
மசேயற்கூறுகள் உள்ளன. அழத மகமொண்டு நமொம் மற்மறமொரு னகமொப்பகத்தற்கு 
மசேல்லலமொம்.

முதலவதமொக நமொம் எந்த னகமொப்பகத்தல் உள்னளமொம் என்பழத  அறிந்த 
மகமொள்வத அவசியமமொகும். இழத ரூபயில் Dir வர்க்கத்தலுள்ள pwd 
மசேயற்கூற்ழறக்மகமொண்டு அறியலமொம்:

Dir.pwd

ரூபயில் தற்னபமொழதய பயன்பமொட்டிலுள்ள னகமொப்பகத்ழத மமொற்ற chdir 
மசேயற்கூற்ழறப் பயன்படுத்தலமொம். இந்த மசேயற்கூற்றில் எந்த 
னகமொப்பகத்தற்கு மசேல்ல னவண்டுனமமொ அழத   argument ஆக மகமொடுக்க 
னவண்டும்:

Dir.chdir("/home/user/Desktop/test")
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24.2 புதியை வகறாப்பகங்கயள உருவறாக்குதல்:
ஒரு னகமொப்பகத்ழத உருவமொக்க ரூபயில் Dir வர்க்கத்தலிருக்கும் mkdir 

மசேயற்கூற்ழறப் பயன்படுத்தலமொம். இந்த மசேயற்கூற்றில் பதய னகமொப்பகத்தன்
பமொழதழய (Path) argument ஆக மகமொடுக்க னவண்டும்.

Dir.mkdir("/home/user/Desktop/temp")

=> 0

24.3 வகறாப்பகத்திலுள்ள உருப்படிகயள பட்டியைலிடுதல்:
நமொம் விரும்பய னகமொப்பகத்தற்கு மசேன்றவுடைன், மபமொதவமொன ஒரு 

னதழவ, அதலுள்ள னகமொப்பகழளப்பட்டியலிடுதல் ஆகும். இதற்கு entries 
method-ஐப்பயன்படுத்தலமொம். Entries மசேயற்கூற்றிற்கு பட்டியலிடை னவண்டிய 
னகமொப்பகத்தன் பமொழதழய  argument ஆக மகமொடுக்க னவண்டும். அத அந்த 
னகமொப்பகத்தலுள்ள னகமொப்பகளின் மபயழர array-யில் தருப்ப அனுப்பம்:

பன்வரும் எடுத்தக்கமொட்டில், தற்மபமொழுத உள்ள னகமொப்பகத்தலுள்ள 
னகமொப்பகளின் பட்டியழலக்கமொணலமொம்,

Dir.entries(".")

=> ["ruby in tamil.odt", "BankAccount.rb", ".", 

"hello.rb~", "NewBankAccount.rb", "..", "~lock.ruby in 

tamil.odt#", "hello.rb", "Ruby Hashes.htm", 
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"NewBankAccount.rb~", "BankAccount.rb~", "Ruby 

Hashes_files"]

விழடையமொகப் மபற்ற Array-யிலிருந்த அதன் கூறுகழளப்மபற,

dirListing.each { |file| puts file }

மமொற்றுவழியமொக, dir வர்க்கத்தலுள்ள foreach மசேயற்கூற்ழறக் மகமொண்டு 
அனத  விழடைழய மபறலமொம்:

Dir.foreach(".") { |file| puts file }
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25 ரூபியில நகலாப்புகயளக் யகயலாளுதல:
முந்ழதய அத்தயமொயத்தல் னகமொப்பகங்கழள எப்படி 

ழகயமொளுவமதனப்பமொர்த்னதமொம். இந்த அத்தயமொயத்தல் ரூபயில் னகமொப்பகழள 
எப்படி உருவமொக்குவத, எப்படி தறப்பத, படிப்பத மற்றும் எழுதவத 
எப்படிமயன்று பமொர்ப்னபமொம். னமலும் னகமொப்பகழள எவ்வமொறு அழிப்பத 
மற்றும் மபயர் மமொற்றுவமதன்றும் கமொண்னபமொம்.

25.1 புதியை வகறாப்யப உருவறாக்குதல்:
ரூபயில் ஒரு பத னகமொப்ழப உருவமொக்க file வர்க்கத்தலுள்ள new 

மசேயற்கூற்ழறப் பயன்படுத்தலமொம். New மசேயற்கூற்றிற்கு இரண்டு arguments 
மகமொடுக்க னவண்டும். ஒன்று உருவமொக்க னவண்டிய னகமொப்பன் மபயர், 
மற்மறமொன்று எந்த முழறயில் னகமொப்ழப தறக்க னவண்டும் என்று மகமொடுக்க 
னவண்டும். னகமொப்ப்ழபத்தறக்கும் முழறகழள பன்வரும் அட்டைவழணயில் 
கமொணலமொம்:

Mode விளக்கம்

r
படிக்க  மட்டும்  அனுமத.  குறியீட்டு  பள்ளியமொனத  னகமொப்பன்
மதமொடைக்கத்தல் இருக்கும்.

r+
படிக்க மற்றும் எழுத அனுமத. குறியீட்டு பள்ளியமொனத னகமொப்பன்
மதமொடைக்கத்தல் இருக்கும்.

w
எழுத  மட்டும்  அனுமத.  குறியீட்டு  பள்ளியமொனத  னகமொப்பன்
மதமொடைக்கத்தல் இருக்கும்.

w+
படிக்க மற்றும் எழுத அனுமத. குறியீட்டு பள்ளியமொனத னகமொப்பன்
மதமொடைக்கத்தல் இருக்கும்.

a
எழுத  மட்டும்  அனுமத.  குறியீட்டு  பள்ளியமொனத  னகமொப்பன்
முடிவில் இருக்கும்.

a+
படிக்க மற்றும் எழுத அனுமத. குறியீட்டு பள்ளியமொனத னகமொப்பன்
முடிவில் இருக்கும்.

b
Binary  File  Mode.னமனல  உள்ள  மசேய்முழறகனளமொடு  இழணந்த
பயன்படும். Windows/DOS மட்டும்.
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பன்வரும் எடுத்தக்கமொட்டில், ஒரு பத னகமொப்ழப  எழுதவதற்கமொன முழறயில்
(write mode) உருவமொக்குவழத கமொணலமொம்:

File.new("temp.txt", "w")

=> #<File:temp.txt>

ஏற்கனனவ உள்ள னகமொப்ழபத் தறத்தல்:
File வர்க்கத்தலுள்ள open மசேயற்கூற்ழறக் மகமொண்டு ஏற்கனனவ உள்ள

னகமொப்ழப  தறக்கலமொம்:

file = File.open("temp.txt")

=> #<File:temp.txt>

ஏற்கனனவ உள்ள னகமொப்ழப  தறக்க னமனல உள்ள அட்டைவழணப்படி 
பல மசேய்முழறகள் உள்ளன. பன்வரும் எடுத்தக்கமொட்டில், நமொம் னகமொப்ழப  
படிப்பதற்கமொக (read mode) மட்டும் தறக்க மசேய்வழத கமொணலமொம்,

file = File.open("temp.txt", "r")

=> #<File:temp.txt>

னமலும், னகமொப்ப ஏற்கனனவ தறந்தருக்கிறதமொ என்பழத closed? என்ற 
மசேயற்கூற்ழறக் மகமொண்டு அறியலமொம்:

file.closed?

=> false

முடிவமொக, close மசேயற்கூற்ழறக் மகமொண்டு னகமொப்ழப மூடிவிடைமுடியும்:

file = File.open("temp.txt", "r")

=> #<File:temp.txt>

file.close

=> nil
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25.2 வகறாப்பின் சபயையர மறாற்றுதல் மற்றும் நீக்குதல்:
ரூபயில் னகமொப்ழப மபயர்மமொற்றம் மசேய்யவும், நீக்கவும் rename மற்றும் 

delete மசேயற்கூறுகழள பயன்படுத்தனவண்டும். பன்வரும் உதமொரணத்தற்கு 
ஒரு பதய னகமொப்ழப  உருவமொக்கி, மபயர்மமொற்றம் மசேய்த பன்னர், 
நீக்குவழதக்கமொணலமொம்:

File.new("tempfile.txt", "w")

=> #<File:tempfile.txt>

File.rename("tempfile.txt", "newfile.txt")

=> 0

File.delete("newfile.txt")

=> 1
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25.3 வகறாப்புகள் பற்றியை விவரங்கயள சபறுதல்:
சில னநரங்களில் னகமொப்ழபத்தறப்பதற்கு முன்னதமொக அதன் 

விவரங்கழளப்மபறுவத அவசியமமொகும். இந்த னதழவக்னகற்ப பல 
மசேயற்கூறுகழள File வர்க்கத்தல் கமொணலமொம்:

மகமொடுக்கப்பட்டை மபயரில் ஒரு னகமொப்ப இருக்கிறதமொ என அறிய, exists 
மசேயற்கூற்ழறப்பயன்படுத்தலமொம்.

File.exists?("temp.txt")

=> true

மகமொடுக்கப்பட்டை பமொழதயில் உள்ளத ஒரு னகமொப்பதமொனமொ (அல்லத 
னகமொப்பகமமொ) என்பழத, file? மசேயற்கூறு மகமொண்டு அறியலமொம்.

File.file?("ruby")

=> false

அனதப்னபமொல், னகமொப்பகத்ழத அறிய directory? மசேயற்கூற்ழறக் 
மகமொண்டு கண்டுப்படிக்கலமொம்:
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File.directory?("test")

=> true

ஒரு னகமொப்ழப படிக்கமுடியுமமொ, அதல் எழுதமுடியுமமொ, அழத 
மசேயல்படுத்த முடியுமமொ என்பழத readable?, writable? மற்றும் executable? 
மசேயற்கூறுகள் மகமொண்டு அறியலமொம்:

File.readable?("temp.txt")

=> true

File.writable?("temp.txt")

=> true

File.executable?("temp.txt")

=> false

www.kaniyam.com 

http://www.kaniyam.com/


175

ஒரு னகமொப்பன் அளழவ அறிய size மசேயற்கூற்ழறப் பயன்படுத்தலமொம்:

File.size("temp.txt")

=>174

னமலும், னகமொப்ப கமொலியமொக உள்ளதமொ என்பழத zero? மசேயற்கூறு மகமொண்டு 
அறியலமொம்:

File.zero?("temp.txt")

=> false

Ftype மசேயற்கூற்ழறக் மகமொண்டு னகமொப்பன் வழகழய கண்டுப்படிக்கலமொம்:
File.ftype("temp.txt")

=> "file"

File.ftype("../ruby")

=> "directory"
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இறுதயமொக, னகமொப்பழன உருவமொக்கிய,மமொற்றிய மற்றும் பயன்படுத்தய  
னநரத்ழத கண்டுப்படிக்க ctime, mtime மற்றும் atime மசேயற்கூறுகழளக் 
மகமொண்டு கண்டுப்படிக்கலமொம்:

File.ctime("temp.txt")

File.mtime("temp.txt")

File.atime("temp.txt")
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25.4 னகமொப்பல் எழுத மற்றும் வமொசிக்க:

ஒருமுழற, ஏற்கனனவ உள்ள னகமொப்ழபனயமொ அல்லத ஒரு பத 
னகமொப்ழபனயமொ தறந்தமொல், அதல் நமொம் எழுதலமொம் மற்றும் படிக்கலமொம். நமொம் 
னகமொப்ழபப்படிக்க ஒன்று readline மசேயற்கூற்ழறப் பயன்படுத்தலமொம்:

myfile = File.open("temp.txt")

=> #<File:temp.txt>

myfile.readline

=> "This is a test file\n"

myfile.readline

=> "It contains some example lines\n"

மமொற்றமொக, நமொம் each மசேயற்கூற்ழறப் பயன்படுத்த முழு னகமொப்ழபயும் 
படிக்கலமொம்:

myfile = File.open("temp.txt")

=> #<File:temp.txt>

myfile.each {|line| print line }
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This is a test file

It contains some example lines

But other  than that

It serves no real purpose

நமொம் getc மசேயற்கூற்ழறப் பயன்படுத்த  ஒரு னகமொப்பல் ஒவ்மவமொரு 
எழுத்தமொக மபற முடியும்:

myfile = File.open("Hello.txt")

=> #<File:temp.txt>

myfile.getc.chr

=> "H"

myfile.getc.chr

=> "e"

myfile.getc.chr

=> "l"

Putc மசேயற்கூற்ழறப் பயன்படுத்த ஒரு னநரத்தல் ஒரு எழுத்ழத எழுத 
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முடியும் மற்றும் வமொர்த்ழத, வமொக்கியங்கழள எழுத puts மசேயற்கூற்ழறப் 
பயன்படுத்தலமொம். ஆனமொல் இதல் கவனிக்க னவண்டியத என்னமவன்றமொல் 
எழுதய பன் rewind மசேயற்கூற்ழற அழழைக்க னவண்டும். இத குறியீட்டு 
பள்ளிழய னகமொப்பன் ஆரம்பத்தற்கு தருப்ப அனுப்பம் அதனமொல் நமொம் 
எழுதயழத படிக்க இயலும்.

myfile = File.new("write.txt", "w+")    

=> #<File:write.txt>

myfile.puts("This test line 1")        

=> nil

myfile.puts("This test line 2")         

=> nil
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myfile.rewind                    

=> 0

myfile.readline

=> "This test line 1\n"

myfile.readline

=> "This test line 2\n"
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26 முடிவுயர 

இந்த நூலில் ரூப மமமொழியின் அடிப்பழடைகழள மட்டுனம பமொர்த்தள்னளமொம்.

இன்னும் இந்த நூலில் எழுதப் படைமொதழவ பல. அவற்ழற வமொசேகர்கள் 
இழணயத்தல் னதடி, அறிந்த மகமொள்ள இந்த நூல் ஆர்வத்ழதத் தூண்டும் 
என நம்பகினறன்.

பன்வரும் இழணப்பகள் மிகவும் பயனுள்ளதமொக இருக்கும்.

https://www.ruby-lang.org

http://tryruby.org

https://en.wikibooks.org/wiki/Ruby_Programming 
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27  கணியம் பற்றி

இலைக்குகள்

• கட்டைற்ற கணிநுட்பத்தன் எளிய விஷயங்கள் மதமொடைங்கி 
அதநுட்பமமொன அம்சேங்கள் வழர அறிந்தடை விழழையும் எவருக்கும் 
னதழவயமொன தகவல்கழள மதமொடைர்ச்சியமொகத் தரும் தளமமொய் 
உருமபறுவத. 

• உழர, ஒலி, ஒளி என பல்லூடைக வழககளிலும் விவரங்கழள தருவத. 
• இத்தழறயின் நிகழ்வுகழள எடுத்தழரப்பத. 
• எவரும் பங்களிக்க ஏதவமொய் யமொவருக்குமமொன மநறியில் விவரங்கழள 
வழைங்குவத. 

• அச்சு வடிவிலும், பத்தகங்களமொகவும், வட்டுக்களமொகவும் விவரங்கழள 
மவளியிடுவத. 

பங்களிக்க

• விருப்பமுள்ள எவரும் பங்களிக்கலமொம். 
• கட்டைற்ற கணிநுட்பம் சேமொர்ந்த விஷயமமொக இருத்தல் னவண்டும். 
• பங்களிக்கத் மதமொடைங்கும் முன்னர் கணியத்தற்கு உங்களுழடைய 
பதப்பரிமத்ழத அளிக்க எதர்பமொர்க்கப்படுகிறீர்கள். 

• editor@kaniyam.com முகவரிக்கு கீழ்க்கண்டை விவரங்களடைங்கிய 
மடைமலமொன்ழற உறுதமமமொழியமொய் அளித்தவிட்டு யமொரும் பங்களிக்கத் 
மதமொடைங்கலமொம். 

• மடைலின் மபமொருள்: பதப்பரிமம் அளிப்ப 
• மடைல் உள்ளடைக்கம் 

• என்னமொல் கணியத்தற்கமொக அனுப்பப்படும் பழடைப்பகள் 
அழனத்தம் கணியத்தற்கமொக முதன்முதலமொய் 
பழடைக்கப்பட்டைதமொக உறுதயளிக்கினறன். 

• இதன்மபமொருட்டு எனக்கிருக்கக்கூடிய பதப்பரிமத்தழன 
கணியத்தற்கு வழைங்குகினறன். 

• உங்களுடைழய முழுப்மபயர், னதத. 
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• தமொங்கள் பங்களிக்க விரும்பம் ஒரு பகுதயில் னவமறமொருவர் ஏற்கனனவ 
பங்களித்த வருகிறமொர் எனின் அவருடைன் இழணந்த பணியமொற்ற 
முழனயவும். 

• கட்டுழரகள் மமமொழிமபயர்ப்பகளமொகவும், விஷயமறிந்த ஒருவர் 
மசேமொல்லக் னகட்டு கற்று இயற்றப்பட்டைழவயமொகவும் இருக்கலமொம். 

• பழடைப்பகள் மதமொடைர்களமொகவும் இருக்கலமொம். 
• மதமொழில் நுட்பம், மகமொள்ழக விளக்கம், பரச்சேமொரம், கழத, 
னகலிச்சித்தரம், ழநயமொண்டி எனப் பலசுழவகளிலும் இத்தழறக்கு 
மபமொருந்தம்படியமொன ஆக்கங்களமொக இருக்கலமொம். 

• தங்களுக்கு இயல்பமொன எந்தமவமொரு நழடையிலும் எழுதலமொம். 
• தங்களத பழடைப்பகழள எளியமதமொரு உழர ஆவணமமொக 
editor@kaniyam.com முகவரிக்குஅனுப்பழவக்கவும். 

• தள பரமொமரிப்ப, ஆதரவளித்தல் உள்ளிட்டை ஏழனய விதங்களிலும் 
பங்களிக்கலமொம். 

• ஐயங்களிருப்பன் editor@kaniyam.com மடைலியற்றவும். 

விண்ணைப்பங்கள்

• கணித் மதமொழில்நுட்பத்ழத அறிய விழழையும் மக்களுக்கமொக 
னமற்மகமொள்ளப்படும் முயற்சியமொகும் இத. 

• இதல் பங்களிக்க தமொங்கள் அதநுட்ப ஆற்றல் வமொய்ந்தவரமொக இருக்க 
னவண்டும் என்ற கட்டைமொயமில்ழல. 
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