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Forbhreathnú ar an lámhleabhar
Is é is cuspóir leis an lámhleabhar seo eolas, scileanna agus muinín a thabhairt do mhúinteoirí
a mhúineann Céim a hAon de Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta ionas gur féidir leo cláir
Python a dhearadh agus a fhorbairt go neamhspleách.

Cé go mbeidh an lámhleabhar ina ábhar tacaíochta do mhúinteoirí a fhreastalaíonn ar an
gCeardlann ar Bhunscileanna Python mar chuid den chlár Forbartha Gairmiúla Leanúnaí dhá
bhliain, táthar ag súil go mbainfear an tairbhe is mó as cúpla mí i ndiaidh na ceardlainne. Taobh
amuigh de na ceardlanna sin, is féidir an lámhleabhar a úsáid mar thagairt bhunúsach teanga
do Python, ach níos tábhachtaí ná sin, mar acmhainn teagaisc le hoideolaíocht thógachaíoch a
chur chun cinn i measc múinteoirí sa phleanáil a dhéantar do Python a theagasc agus a
fhoghlaim i Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta.
Tá cúig chuid sa lámhleabhar féin – baineann rannán 1 agus rannán 2 le coincheapa
bunúsacha ríomhchlárúcháin, baineann rannán 3 agus rannán 4 le comhstruchtúir do
thosaitheoirí agus baineann rannán 5 le teicnící ríomhchlárúcháin ar leibhéal idirmheánach. Ní
phléitear topaicí casta ríomhchlárúcháin i dtaobh Python sa lámhleabhar seo.

Rannán 1 – Ag Tosú
Is é is aidhm leis an gcuid seo na rannpháirtithe a thosú ar an gclár. Ach a bhfuil sa chuid seo a
dhéanamh, ba cheart go mbeadh tuiscint bhunúsach ag an rannpháirtí ar chlár a rith, próiseáil
sheicheamhach, teaghráin, seichimh éalaithe agus tábhacht na comhréire teanga. Beidh deis
ag an rannpháirtí feidhmchláir bhunúsacha a scríobh agus a mhionathrú. Ag an deireadh, tá
seisiún praiticiúil saotharlainne/ar leithligh ina dtugtar grafaicí turtair agus ríomhchlárúchán
cluichí isteach leis an leabharlann pygame.
Rannán 2 – Athróga, Sannacháin agus Sloinn
Tugann an chuid seo léargas forleathan don rannpháirtí ar athróga, sannacháin agus sloinn a
úsáid. Foghlaimeoidh an rannpháirtí le hathróga simplí a thúsú agus le ráiteas sannacháin a
úsáid chun a luach a athrú. Soiléirítear an tábhacht a bhaineann le sonraí agus le cineál sonraí.
Tugtar isteach sloinn uimhríochtúla agus an t-ordú ionchuir. Foghlaimíonn an rannpháirtí leis na
coincheapa sin a chur i bhfeidhm trí rianú cláir agus tástáil a dhéanamh agus an t-oibritheoir
fuílligh (modail), iomláin reatha agus uimhreacha randamacha a úsáid. Críochnaítear an chuid
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seo le seisiún praiticiúil saotharlainne/ar leithligh ina gcuirtear le cuid de na ‘tionscadail’ a
tosaíodh i Rannán 1 agus tugtar oibríochtaí bunúsacha i/o isteach freisin.
Rannán 3 – Teaghráin
Sa chaibidil seo, breathnófar ar theaghráin – míneofar oibríochtaí bunúsacha seichimh amhail
comhchaitéiniú, iolrú, innéacsú agus scileadh. Cuirfidh feidhmchláir shamplacha leis an
smaointeoireacht ar chórais chódúcháin agus ar an rúnscríobh agus féachfar ar an úsáid a
bhaintear as feidhmeanna ionsuite – ord agus chr. Míneofar modhanna sonracha teaghráin
agus formáidithe freisin. Tabharfar turas praiticiúil don rannpháirtí ar thagairt oifigiúil Python ar
líne ag https://docs.python.org/3/. Críochnófar an chuid seo le seisiún praiticiúil saotharlainne/ar
leithligh mar a mbeidh deis ag an rannpháirtí feidhmchláir a scríobh chun leathanaigh ghréasáin
a ghiniúint agus chun téacs ó fhothaí beo RSS a anailísiú.
Rannán 4 – Liostaí
Is é is aidhm leis an gcuid seo cur leis an eolas atá ag an rannpháirtí ar seichimh le coincheap
na liostaí. Cuirtear inspreagadh ar fáil le plé ar an iliomad bealach a úsáidtear liostaí sa domhan
réadúil. Breathnaítear níos mine ar liostaí a chruthú, a innéacsú agus a scileadh. Déanann an
chuid seo cur síos ar na modhanna sonracha liostaí is coitianta agus ar an gcaoi lena n-úsáid.
Tugtar samplaí den chaoi ar féidir scoilt agus scoiltlínte a úsáid chun liostaí a ghiniúint.
Áirítear leis na gníomhaíochtaí ar leithligh ag an deireadh liostaí a úsáid chun abairtí
randamacha a chruthú, anailís staitistiúil bhreise ar shonraí a léitear ó chomhad ina bhfuil airde
daoine, agus ar deireadh, clár ina n-úsáidtear liostaí chun treoracha a thabhairt d’oibiacht
grafaice turtair.
Rannán 5 – Loighic ríomhchlárúcháin (roghnú/coinníollacha agus atriall/lúba)
Sa chuid seo, mínítear comhréir agus séimeantaic roinnt comhstruchtúir ríomhchlárúcháin ar
nós ráitis if, elif, else, while agus for. Cuirtear an bhéim ar an gcur i bhfeidhm tríd síos
i.e. cásanna ina bhfuil ceann de na struchtúir rialúcháin níos oiriúnaí ná ceann eile a aithint. Tá
go leor sraitheanna i gcuid mhaith de na samplaí, bunaithe ar chlár do chluiche buille faoi
thuairim. Críochnaítear an chuid seo le seisiún ar leithligh mar a mbeidh deis ag an rannpháirtí
a chuid foghlama a dhaingniú agus an obair thionscadail a fhorbairt tuilleadh ó na seisiúin ar
leithligh roimhe seo. Tabharfar isteach plotly leis chun sonraí a léiriú i bhformáid ghrafach.
Rannán 6 – Ríomhchlárú modúlach ag úsáid feidhmeanna
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Is é is cuspóir don chuid seo den lámhleabhar a mhíniú conas is féidir feidhmeanna a úsáid
chun cláir a eagrú ina n-aonaid chóid a bhaineann lena chéile ó thaobh loighce de. Cuirtear
ailtireacht cláir thipiciúil Python i láthair agus déantar feidhm atá sainithe ag an úsáideoir a
idirdhealú ó fheidhmeanna ionsuite agus leabharlainne. Mínítear an chomhréir agus an
tséimeantaic a úsáidtear chun feidhmeanna a shainiú agus a ghlaoch agus mínítear an úsáid a
bhaintear as argóintí/paraiméadair chun faisnéis a sheachadadh isteach i bhfeidhmeanna agus
as luachanna aischurtha chun faisnéis a sheachadadh amach as feidhmeanna. Tógann na
samplaí ar na coincheapa clárúcháin a clúdaíodh sna rannáin níos luaithe agus pléitear topaicí
amhail tiontú teochtaí/faid, ríomh úis/luacha sa todhchaí, agus uasluachanna. Mínítear an úsáid
a bhaintear as feidhmeanna Boole chun tástálacha a dhéanamh, ar nós tástáil a dhéanamh
chun a fháil amach an uimhir phríomha í uimhir nó chun a fháil amach an bliain bhisigh bliain
áirithe nó chun sonraí a bhailíochtú. Tá go leor cleachtaí clárúcháin sa chuid seo a ceapadh
chun úsáid feidhmeanna agus clárúcháin struchtúrtha a spreagadh agus breathnaítear ar
athchúrsáil freisin. Críochnaítear an chuid seo le roinnt seisiúin phraiticiúla saotharlainne/ar
leithligh ar féidir iad a oiriúnú le húsáid i seomra ranga Ríomheolaíochta na
hArdteistiméireachta.
Rannán 7 – Foclóirí
Is é is cuspóir leis an gcuid seo léargas ginearálta ach cuimsitheach a thabhairt ar struchtúr
sonraí foclóra. Leagtar béim ar leith ar na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir liostaí agus foclóirí
a phlé. Ceapadh an seisiún deireanach ar leithligh – bunaithe ar áireamh minicíochta – chun
scileanna smaointeoireachta ríomhaireachtúla a spreagadh amhail teibiú, aithint patrún,
miondealú agus smaointeoireacht algartamach.
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Gnásanna
Chun cabhrú leat an lámhleabhar seo a léamh, úsáidtear na gnásanna seo a leanas:
✔ Baintear úsáid as cló iodálach chun focail agus frásaí nua tábhachtacha a shainmhínítear a
léiriú
✔ Baintear úsáid as an gcló Courier New chun cód Python a léiriú, mar shampla
eochairfhocail, orduithe agus ainmneacha athróg

Baintear úsáid as na deilbhíní thíos chun cineálacha éagsúla faisnéise a léiriú sa lámhleabhar
seo.
Spás do rannpháirtithe chun nótaí a bhreacadh síos agus chun
ceisteanna a fhreagairt le peann agus páipéar.

Riail comhréire Python.

Pointe tábhachtach teicniúil. Píosa sonrach faisnéise a bhaineann le
gné éigin den ríomhchlárú

Bain triail as. Deis chun an cód a athrú le feiceáil a dtarlóidh.

Cleachtaí ríomhchlárúcháin. Deis do dhaoine aonair/bheirteanna
scileanna ríomhchlárúcháin Python a chleachtadh.
Obair ghrúpa ar leithligh Ag deireadh gach rannáin, oibreoidh
rannpháirtithe i ngrúpaí ar roinnt tionscadal a bhaineann le téama an
rannáin sin. Éiríonn na tascanna níos deacra de réir mar a théann an
cheardlann ar aghaidh.
Loga machnaimh. Spás do rannpháirtithe chun machnamh a
dhéanamh ar an bhfoghlaim agus a dtuairimí féin a bhreacadh síos.

Cuirtear samplaí de chód Python i mbloic
mar atá thuas
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Tá sé tábhachtach na teachtaireachtaí a
chuirtear sna boscaí seo a thabhairt do scoláirí

atá ag tosú amach ag foghlaim an
ríomhchlárúcháin.
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Rannán 1

Tús Eolais
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Suiteáil
Tástáladh na samplaí uile sa lámhleabhar seo le Python 3.6.4. Is leor Python 3.x agus IDLE a
shuiteáil don cheardlann seo. De réir mar a théann an cheardlann ar aghaidh, beidh gá le
breisithe áirithe teanga, ar nós pygame agus plotly, a shuiteáil.

Hello World
Cruthaigh comhad nua ó IDLE (File -> New)
Clóscríobh an ráiteas Python seo a leanas díreach mar atá sé anseo:

Sábháil an comhad (File -> Save) agus brúigh F5 lena rith.
Má fheiceann tú an téacs Hello World ar taispeáint san fhuinneog bhlaoisce, maith thú – tá
ag éirí leat! Taispeánann an fhuinneog bhlaoisce aschur an chláir.

Le linn an chúrsa seo beimid ag cruthú comhaid nua, ag clóscríobh agus ag tástáil cód Python a
sholáthraítear. Táimid ag iarraidh go mbeimid in ann cód a scríobh asainn féin ar deireadh.

Mar mhúinteoirí, ba cheart dúinn cuimhneamh air go mbíonn sé deacair ar dhaoine an
ríomhchlárúchán a fhoghlaim – bíonn go leor rudaí ar siúl san am céanna agus uaireanta
ceaptar gur tábhachtaí é comhréir Python a thuiscint ná cuspóir an ríomhchlárúcháin féin a
thuiscint, is é sin, réitigh ar fhadhbanna dea-shainithe a uathoibriú.

Dá luaithe a sháraíonn an scoláire an bac comhréire a bhíonn ann ag an tús is ea is luaithe is
féidir leis díriú ar scil an fhadhbréitigh agus go háirithe an scil a bhaineann le gnéithe de Python
a úsáid chun fadhbanna a réiteach.

Ba cheart do mhúinteoirí é a chur in iúl go minic dóibh siúd atá ag tosú amach ar an
ríomhchlárúchán gur uirlis é Python agus gurb é an scil is tábhachtaí an clár a chur i bhfeidhm
chun fadhbanna a réiteach.
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Chomh maith leis sin, is fiú go mór a chur in iúl do na foghlaimeoirí go luath nach ionann
ríomhchláraitheoirí agus úsáideoirí deiridh.
⮚ Oibríonn ríomhchláraitheoirí mar bhall d’fhoireann go hiondúil. Scríobhann siad agus
déanann siad tástáil ar an gcód atá taobh thiar de chóras ríomhaireachta. Ba cheart na
hábhair ríomhchláraitheora a spreagadh le cuimhneamh ar riachtanais an úsáideora deiridh
i.e. féachaint ar an gcóras ó dhearcadh an úsáideora deiridh.
⮚ Is é an t-úsáideoir deiridh an duine (nó an eagraíocht) dá bhforbraítear córas bogearraí. Is
iad na húsáideoirí deiridh na custaiméirí agus, go minic, ní bhíonn a fhios acu siúd conas
ríomhchlárúchán a dhéanamh.

Comhréir na teanga
Tuigeann an chuid is mó againn cheana féin go bhfuil a rialacha féin ag teangacha nádúrtha
amhail an Béarla, an Fhraincis, an Ghearmáinis, an Pholainnis, etc. Is ionann na rialacha sin
agus gramadach na teanga. Is é comhréir na teanga an chuid sin den ghramadach a
shainmhíníonn conas a chuirtear abairtí le chéile – baineann cuid mhór den chomhréir le focail
dhlisteanacha, siombailí agus an t-ord ina n-úsáidtear iad.

Ar an gcaoi chéanna, tá a gcomhréir féin ag gach teanga chlárúcháin (e.g. Python, Java,
JavaScript, C++, PHP, Perl, etc.) – tugtar comhréir na teanga air sin.

Gné thábhachtach amháin de chomhréir Python is ea an stór focal i.e. na focail agus na
siombailí a thuigeann Python.

Is féidir le focail a bheith ina n-eochairfhocail nó ina n-orduithe. Tugtar liosta thíos den 33
eochairfhocal a úsáidtear in Python – ní bheidh ach cuid acu de dhíth do Ríomheolaíocht na
hArdteistiméireachta.
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Eochairfhocail Python 3.6.2
Is féidir le ríomhchláraitheoirí cur le stór focal Python ach a bhfocail féin a shainmhíniú.
Is iad na cineálacha siombailí is coitianta in Python na hoibritheoirí – bíonn oibritheoirí
uimhríochtúla agus oibritheoirí coibhneasta ann.

Tuigeann Python spásanna bána freisin (e.g. spásanna, táib, línte nua), uimhreacha agus
teaghráin (rud ar bith eile a chuirtear idir chomharthaí athfhriotail) – labhrófar a thuilleadh fúthu
sin ar ball.

Ní mór do gach clár cloí le comhréir na teanga ríomhchlárúcháin ina scríobhtar iad. Nuair nach
gcloíonn clár le comhréir na teanga, deirtear go bhfuil earráid chomhréire ann. Deirtear go bhfuil
na cláir sin mícheart go comhréireach.

Nuair a dhéanann tú iarracht clár ina bhfuil earráid chomhréire a rith, taispeánann Python
teachtaireacht earráide comhréire.

Is féidir nótaí tráchta a úsáid chun a insint do Python neamhshuim a dhéanamh den chomhréir.
Baineann ríomhchláraitheoirí úsáid astu chun inléiteacht an chóid a fheabhsú ar mhaithe le
ríomhchláraitheoirí eile. Cuirtear an hais, #, roimh nótaí tráchta in Python, agus síneann siad go
dtí deireadh na líne fisiciúla. Nuair a thagann Python ar charachtar na haise ní thugann sé aird
ar an gcuid eile den téacs ar an líne sin

Machnamh
Déan machnamh ar ar fhoghlaim tú faoi Python go dtí seo.
Úsáid an spás thíos chun cúig rud a thuigeann Python a scríobh síos.

1.

2.
3.

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 4

4.

5.
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Comhréir bhunúsach Python
Beimid ag féachaint anois ar chuid de na rialacha bunúsacha comhréire a bhaineann le Python
agus léireoimid a dtarlaíonn nuair a sháraítear na rialacha sin.

Bain triail as!
Bain triail as an líne seo a leanas.
Déan roinnt athruithe – céard a
tharlaíonn?

Céard a d’fhoghlaim tú?

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 6

Scríobh clár Python chun an téacs Dia duit, Sam is ainm dom! a léiriú.

Bain triail as!
Bain triail as gach ceann de na trí líne seo a leanas astu féin.

Céard a d’fhoghlaim tú?

Céard a tharlaíonn má chuireann tú spás ar gach taobh de na lúibíní?
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Seiceáil Comhréire: Nuair is mian leat téacs a thaispeáint ag baint úsáide as an ordú print ní
mór an téacs a chur idir dhá chomhartha athfhriotail a mheaitseálann a chéile. Má tá an dá
chomhartha athfhriotail, nó comhartha athfhriotail amháin, ar iarraidh, taispeántar teachtaireacht
earráide comhréire.

Bain triail as: Bain triail as gach ceann de na línte seo a leanas astu féin.

print(Hello World)
print("Hello World)
print(‘Hello World’)
print("Hello World)
Is féidir comharthaí singile athfhriotail (’) nó comharthaí dúbailte athfhriotail a úsáid (") – is
cuma a fhad agus a úsáidtear an comhartha céanna ag an tús agus ag an deireadh.

Cén cheist atá agat go dtí seo?

POINTE TÁBHACHTACH: Is é teaghrán an focal teicniúil a thugtar ar théacs.
Tugtar teaghrán ar aon téacs idir comharthaí athfhriotail.

Níl chuireann a scríobhann tú taobh isteach de na comharthaí athfhriotail isteach chomh mór sin
ar Python. Ní thuigeann Python mórán den mhéid atá lasmuigh de na comharthaí athfhriotail.
Rud amháin a thuigeann Python taobh amuigh de na comharthaí athfhriotail is ea uimhir. Ní gá
uimhreacha a chur idir comharthaí athfhriotail.

Tá gach ceann de na línte seo a leanas ceart ó thaobh comhréire de. (Bain triail astu!)
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Tabhair faoi deara ó na trí shampla dheireanacha gur féidir teaghráin agus uimhreacha a
scaradh le camóga má úsáidtearprint.
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Seichimh éalaithe
Abraimis go dteastaíonn uainn an téacs seo a leanas a léiriú díreach mar atá sé thíos – lena náirítear na comharthaí athfhriotail.
Mar a dúirt Nelson Mandela, ““Education is the most powerful weapon which we can use to
change the world”
Ní oibríonn an líne thíos mar go ‘gceapann’ Python go ndúnann an dara comhartha athfhriotail
an chéad cheann agus ní thuigtear an chuid eile den líne.

Chun an earráid chomhréire a réiteach, déanaimid an dara comhartha athfhriotail a éalú ach an
carachtar cúlslaise, \, a úsáid mar seo a leanas:

Sa sampla thuas, insíonn \" do Python na comharthaí dúbailte athfhriotail a chur isteach mar
chuid den teaghrán (murab ionann agus na comharthaí athfhriotail chun dúnadh).

Tugann an carachtar cúlslaise seicheamh éalaithe isteach sa teaghrán. Léirítear roinnt
carachtair choitianta éalaithe sa tábla thíos:

Seicheamh éalaithe Ciall
\n

Líne nua

\t

Táb
Comhartha singil
athfhriotail
Comhartha
dúbailte
athfhriotail

\’
\”
\\
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Cúlslais

Bain triail as!
Bain triail as na cinn seo a leanas agus féach an féidir leat a bhfuil ar
siúl a mhíniú.

Céard é an rud is mó a d'fhoghlaim tú sa chaibidil seo faoi sheichimh
éalaithe?

Luaigh ceist amháin atá fós agat maidir le seichimh éalaithe.
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An sreabhadh rialúcháin
Tagraíonn an sreabhadh rialúcháin don ord ina ritheann an ríomhaire línte ríomhchláir. De
ghnáth ritear línte san ord céanna ina bhfuil siad. Tugtar sreabhadh seicheamhach ar an gcineál
sin sreafa. Bainimid úsáid as an gclár ceithre líne seo a leanas chun an coincheap seo a léiriú.

Nuair a ritear an clár seo, tosaíonn sé ag rith ag líne 1, agus leis sin, léirítear an teaghrán Lá
amháin, agus mé ag dul amach ar an gconsól aschuir. Ritear línte 2, 3 agus 4 go seicheamhach
agus ar deireadh, críochnaíonn an clár mar nach bhfuil níos mó línte le rith.

Léirítear sa tábla thíos aschur an chláir tar éis gach líne a rith.

Uimhir na líne

Aschur an Ríomhchláir

1

As I was going out one day

2

As I was going out one day
My head fell off and rolled away,

3

As I was going out one day
My head fell off and rolled away,
But when I saw that it was gone,

4

As I was going out one day
My head fell off and rolled away,
But when I saw that it was gone,
I picked it up and put it on.

I ndáiríre, ní fheicimid an t-aschur deireanach go dtí go ritear líne 4 – déanann an ríomhaire sin
go han-tapa. Mar sin féin, tá sé tábhachtach go dtuigfeadh an scoláire go dtéann an ríomhaire
trí na céimeanna éagsúla sula mbaintear an chéim dheireanach amach.

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 13

Eangú
Tagraíonn eangú don spás/do na spásanna folmha ag tús líne cóid.
Ní mór a bheith an-chúramach le heangú in Python – déan iarracht an méid seo a leanas a
rith:

Tabhair faoi deara go bhfuil spás chun tosaigh sa dara líne. Is earráid eangaithe é sin.

Taispeántar an earráid chomhréire seo a leanas nuair a bhíonn earráid eangaithe i gclár.

Seiceáil Comhréire: Ní mór gach líne de chód Python a eangú i gceart.
Ciallaíonn eangú ceart go mbíonn línte a bhaineann go loighciúil lena chéile (ar a dtugtar
bloic chóid) le feiceáil ar an leibhéal céanna eangaithe.
Sa sampla thuas, níl eangú de dhíth ach – mar a fheicfimid ar ball – uaireanta ní mór cód a
eangú.
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Cleachtaí Ríomhchlárúcháin
1. Scríobh clár chun d’ainm agus do sheoladh féin a thaispeáint.

2. Athraigh ord na línte cóid thíos chun clár a thaispeánann an patrún ar dheis a chruthú.
Tabhair faoi deara gur féidir leat na línte a úsáid chomh minic agus is mian leat, ach ní gá
duit gach líne a úsáid.

3. Déan machnamh ar ar fhoghlaim tú faoi Python go dtí seo. Úsáid as an spás thíos chun trí
rud a thaitníonn le Python agus trí rud nach dtaitníonn leis a scríobh síos.

Is maith le Python…

1.
2.
3.

Ní maith le Python…

1.
2.
3.
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ AR LEITHLIGH
Is é is aidhm leis na gníomhaíochtaí seo taithí a fháil ar thimpeallacht ríomhchlárúcháin Python
agus ar an sreabhadh rialúcháin go háirithe.

GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 1.1: Córas Roghchláir d’Uathmheaisín Bainc
Taispeánann an clár Python thíos an roghchlár UMB atá le feiceáil ar thaobh na láimhe deise.

Gníomhaíochtaí Molta
1. Cuir isteach an clár thuas agus .....
-

Mol athruithe ar an gclár agus déan na hathruithe sin (e.g. rogha a chur leis an
roghchlár, a bhaint de, rogha a chur in eagar)

-

Pléigh roghchláir thraidisiúnta chonsóil vs comhéadain GUI/scáileáin tadhaill

-

Pléigh an réasúnaíocht a bhaineann leis na roghanna

2. Dear roghchlár d’fheidhm eile agus cuir an roghchlár i bhfeidhm. (Don chleachtadh seo
beidh ort smaoineamh ar chóras ó dhearcadh an úsáideora deiridh.)
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GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 1.2: Grafaicí Turtair
Úsáidtear grafaicí turtair go minic chun blaiseadh de ríomhchlárúchán a thabhairt do
ríomhchláraitheoirí nua. Ba chuid den bhunteanga ríomhchlárúcháin Logo a d'fhorbair Wally
Feurzig agus Seymour Papert in 1966 é.

Is féidir na gluaiseachtaí a dhéanann an oibiacht grafaicí turtair a chur i gcomparáid leis na
gluaiseachtaí a d’fheicfeá dá mbeifeá ag féachaint síos ar thurtar i mbosca dronuilleogach. Leis
an gclár thíos, déantar an cruth/an patrún atá le feiceáil ar thaobh na láimhe deise thíos a
tharraingt ar an scáileán.

Liostáil Chláir

Cruth

Míniú ar an gclár
⮚ Insíonn Líne 1 do Python leabharlann ar a dtugtar le ‘turtle’ a iompórtáil. Is féidir
smaoineamh ar leabharlann mar chlár seachtrach Python ina bhfuil cód úsáideach. Is
eochairfhocal Python é import. Nuair a iompórtáiltear leabharlann isteach i gclár is féidir
feidhmeanna na leabharlainne sin a úsáid sa chlár sin.
⮚ Insíonn Líne 4 do Python an oibiacht grafaice turtair a chruthú agus tagairt dó mar ‘pen’
⮚ Insíonn Líne 5 do Python an fhuinneog ina bhfeictear gluaiseachtaí an turtair a chruthú.
⮚ Insíonn na horduithe ar línte 9 go 15, na línte sin san áireamh, (tá na línte sin aibhsithe i
gcló trom) do Python an turtar a bhogadh agus a chasadh.

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 17

⮚ Insíonn líne 18 do Python an fhuinneog a thaispeáint go ndúnann an t-úsáideoir deiridh í. Ba
cheart a chur i gcuimhne do na scoláirí fuinneog an turtair a dhúnadh tar éis an clár a rith.
Cliceáil ar

sa chúinne uachtarach ar dheis chun an fhuinneog a dhúnadh.

Gníomhaíochtaí Molta
1. Léigh línte 9-15 den chlár agus féach an féidir leat a fháil amach conas a chruthaítear
an cruth
2. Clóscríobh an clár agus rith é. (Rabhadh! Ná sábháil an clár mar turtle.py)

3. Cuir nóta tráchta isteach ar línte 11–15, na línte sin san áireamh. (Tá nótaí tráchta ar
línte 9 agus 10 cheana féin.)
4. Cuir na línte idir 9 agus 15 in ord difriúil agus féach an féidir leat
an t-athrú san aschur a mhíniú

5. Bain triail as na huimhreacha a úsáidtear ar línte 9–15 go
dtuigeann tú céard is brí leis na huimhreacha difriúla.

6. Athraigh an clár ionas go dtaispeánfaidh sé an cruth atá le feiceáil
anseo ar dheis

Leagtar amach thíos cuid de na horduithe gluaiseachta is coitianta a aithníonn turtar.

Ordú
forward(n)

Míniú
Gluaiseann an t-ordú seo an turtar ar aghaidh n aonad ó cibé áit a
bhfuil an turtar nuair a thugtar an t-ordú

backward(n)

right(angle)

Nuair a thugtar an t-ordú sin, bogann an turtar sa treo eile ar fad.
Bogann an turtar n aonad ón áit a bhfuil sé.
Casann an t-ordú seo an turtar ar deiseal. Sonraíonn an
ríomhchláraitheoir an uillinn ach angle a úsáid.
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left(angle)

Casann an t-ordú seo an turtar ar tuathal. Sonraíonn an
ríomhchláraitheoir an uillinn ach angle a úsáid.

Úsáidtear an chomhréir seo a leanas chun aon cheann de na horduithe thuas a úsáid – tabhair
an ponc sa lár faoi deara.
<turtle-name>.<command>
Sa sampla seo, is é pen an t-ainm a thugann an cláraitheoir ar an turtar.

Gníomhaíochtaí Breise
Reamhshocraítear go dtosaíonn an turtar i lár an scáileáin. Is faoin ríomhchláraitheoir atá sé
súil a choinneáil ar an áit a bhfuil an turtar ar an scáileán agus ar an treo ina bhfuil sé ag
féachaint. Is é an cleachtadh an bealach is fearr chun foghlaim faoi thurtair a úsáid. D'fhéadfadh
sé go gcabhródh an cleachtadh seo a leanas leat.

1. Meaitseáil na bloic chóid thíos leis an gcruth comhfhreagrach.
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2. Anois, taispeáin go bhfuil na freagraí cearta agat.
Is féidir seo a dhéanamh ach gach ceann de na bloic chóid a chlóscríobh agus a rith.

3. Is féidir na horduithe thíos a úsáid chun an chuma atá ar oibiachtaí turtair a athrú

Ordú

Míniú
Socraíonn an t-ordú seo an chuma atá ar an oibiacht turtair le go
mbeidh an cruth a shonraítear le s uirthi. Is luachanna bailí iad arrow,

shape(s)

turtle, circle, square, triangle agus classic. (Úsáid
comharthaí athfhriotail.) Is é an cruth saighde an cruth
réamhshocraithe.

hideturtle()

Nuair a úsáidtear an t-ordú seo, imíonn an oibiacht turtair ón scáileán
aschuir.

showturtle() Ach an t-ordú seo a úsáid, feictear an turtar arís.
Socraíonn an t-ordú seo dath na línte a tharraingíonn an turtar agus
color(c)

sonraíonn 𝑐 an dath. Bain triail as luachanna difriúla e.g. red, blue,
green. (Ná déan dearmad na comharthaí athfhriotail a úsáid ar an dá
thaobh den dath ainmnithe.)
Socraíonn an t-ordú seo tiús na línte a tharraingíonn an turtar agus é ag

pensize(n)

gluaiseacht. Is féidir luach idir 1 agus 10 a úsáid mar n; is é 1 an tiús is
tanaí agus is é 10 an tiús is tibhe. Bain triail as!

Scríobh clár Python chun na cruthanna thíos a léiriú!
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Cearnóg 50x50

Dronuilleog dhearg
50x100

Líne ghorm
cheartingearach 100
aonad ar fad agus
tiús 5 aonad

An litir T i ndath
dearg (pen i
bhfolach)

An féidir leat teacht ar níos mó ná réiteach amháin do gach cruth? Cuir na réitigh a fuair na
daoine sa rang i gcomparáid lena chéile agus pléigh na réitigh éagsúla.
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GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 1.2: Ríomhchlárúchán cluichí le pygame
Is leabharlann Python saor in aisce agus foinse oscailte é pygame1 atá úsáideach do
ríomhchlárúchán cluichí. Toisc nach dtagann sé leis an ngnáthshuiteáil Python, ní mór pygame
a shuiteáil as féin.

Nuair a ritear an clár a thaispeántar thíos, feictear an fhuinneog aschuir a léirítear anseo ar
thaobh na láimhe deise. Tá cúig chruth dhifriúla san fhuinneog aschuir – líne ghorm
chothrománach, líne ghlas thrasnánach, dronuilleog bhán, ciorcal dearg agus éilips dearg.
Tarraingítear na cruthanna seo mar gheall ar na horduithe ar línte 15 go 19.
Léigh an cód go cúramach – dírigh isteach ar línte 15–19 (aibhsithe i gcló trom) – agus féach an
féidir leat buille faoi thuairim a thabhairt ar an líne chóid lenar tarraingíodh an cruth.

Liostáil Chláir

Fuinneog aschuir

Mínítear na línte éagsúla cóid ar an gcéad leathanach eile.
Is minic a thugtar cód do ríomhchláraitheoirí nár scríobh siad iad féin agus is gá dóibh a oibriú
amach dóibh féin céard a dhéanann an cód. Modh seanbhunaithe a úsáideann
ríomhchláraitheoirí chun dul i dtaithí ar chód ‘nua’ is ea dul ‘ag spraoi leis’ i.e. athruithe beaga
incriminteacha a dhéanamh chun tuiscint a fháil air. Bain triail as an gníomhaíochtaí molta seo a
leanas.

1 https://www.pygame.org
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Gníomhaíochtaí Molta
1. Cuir an clár isteach ina iomláine agus cinntigh go ritheann sé mar is ceart.
2. Ceap do theoiricí féin faoin gcód. Mar shampla, d’fhéadfadh sé go gceapfá go dtarraingíonn
líne 15 an líne ghorm chothrománach. D'fhonn an teoiric sin a thástáil, d'fhéadfá nótaí
tráchta a dhéanamh de línte 16, 17, 18 agus 19 agus an clár a rith ansin chun a fháil amach
an bhfuil an ceart agat.
Ba cheart leanúint den phróiseas sin go mbeidh a fhios agat cé na cruthanna lena mbaineann na
línte cóid.

3. Bain triail as línte 15–19 a chur in oird dhifriúla. Gach uair a chuireann tú in ord difriúil iad,
rith an clár agus féach an ndearnadh aon athrú ar an aschur a thaispeántar.

4. Athraigh an cód chun dathanna eile a chur ar na cruthanna

5. Athraigh na huimhreacha sna horduithe a úsáidtear chun na línte agus an dronuilleog a
tharraingt (línte 15, 16 agus 17). An féidir leat a oibriú amach céard is brí leis na
huimhreacha?

Córas Comhordanáidí
Mínítear sa léaráid thíos an córas comhordanáidí fuinneoige a úsáideann pygame.

Is iad seo a leanas comhordanáidí na
gceithre chúinne i bhfuinneog atá 𝑤 ar
leithead agus ℎ ar airde:
(0, 0) in uachtar ar chlé
(𝑤, 0) in uachtar ar dheis
(0, ℎ) in íochtar ar chlé
(𝑤, ℎ) in íochtar ar dheis
córas comhordanáidí fuinneoige a úsáidtear in pygame
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Lúb chluichíochta
B’fhéidir gur thug tú faoi deara nár dhún an
fhuinneog aschuir. Chun an fhadhb sin a
réiteach, ní mór dhá athrú a dhéanamh
a) Athraigh líne 1 mar a thaispeántar anseo
b) Cuir an cód (lúb chluichíochta) a
thaispeántar anseo le deireadh na liostála
cláir.

Míniú ar an gclár
⮚ Iompórtálann líne 1 leabharlann pygame isteach sa chlár. Tá feidhmeanna ag pygame is
féidir lenár gclár a úsáid chun cruthanna a tharraingt.
⮚ Insíonn líne 4 do Python inneall pygame a thúsú (i.e. a thosú)
⮚ Insíonn Líne 5 do Python fuinneog aschuir 400 aonad ar leithead agus 500 aonad ar airde a
chruthú
⮚ Sainíonn línte 9 go 12 na dathanna príomhúla BLACK, RED, GREEN, BLUE agus WHITE.
Tá na hainmneacha sin ar eolas ag Python anois agus is féidir iad a úsáid níos faide síos sa
chlár.
⮚ Insíonn líne 15 do Python líne ghorm chothrománach a tharraingt. Tugtar comhordanáidí na
suíomhanna tosaigh agus deiridh mar aon le cóid don dath agus don tiús líne.
⮚ Insíonn líne 16 do Python líne ghorm thrasnánach a tharraingt. Tugtar comhordanáidí na
suíomhanna tosaigh agus deiridh mar aon le cóid don dath agus don tiús líne.
⮚ Insíonn líne 17 do Python dronuilleog bhán a tharraingt. Tugtar na comhordanáidí don
chúinne uachtair ar chlé mar aon le luachanna don leithead agus don airde.
⮚ Insíonn líne 21 do Python na cruthanna nua a chur san fhuinneog thaispeána.

Breac síos do smaointe.
Conas a cuireadh leis an eolas atá agat ar an ríomhchlárúchán go dtí
seo?

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 25

Gníomhaíochtaí breise pygame
1. Tarraingíonn na horduithe ar línte 17, 18 agus 19 dronuilleog, ciorcal agus éilips faoi seach.
Athraigh na huimhreacha a úsáidtear idir na lúibíní. An féidir leat a oibriú amach céard is brí
leis na huimhreacha?

2. Féach go grinn ar an liostáil chláir ar an gcéad leathanach eile.
Nuair a ritear an clár, taispeántar na chéad trí shraith den phatrún mar atá anseo.

Cuirtear bán ar an gcúlra leis an
ordú fill, agus mar sin,
tarraingíonn an clár ceithre
chearnóg dhubha i ngach ceann de
na trí shraith.

Tarraingítear gach cearnóg dhubh
mar thoradh ar an ordú
pygame.draw.rect. Tá 50 × 50

aonad sna cearnóga.

Tá fadhb ann áfach.

Bhí sé i gceist ag an
ríomhchláraitheoir go
dtaispeánfadh an clár an patrún
seicear a léirítear anseo ar dheis.
An féidir leat na hathruithe cuí a dhéanamh?

Cén difríocht a dhéanfadh sé don chlár dá mbeadh cúlra dubh ann seachas cúlra bán?

3. Ríomh na comhordanáidí a bheadh i lár fuinneoige 400x500.

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 26

An féidir leat an ríomh sin a ghinearálú ina fhoirmle a d'oibreodh le haghaidh fuinneog ar bith?

4. Scríobh clár chun ciorcal a thaispeáint i lár na fuinneoige aschuir. (Roghnaigh pé méid is
mian leat!)
Déan ginearálú ar an réiteach ionas go n-oibreoidh sé d’fhuinneog ar bith.

Mionathraigh an clár thíos ionas go dtaispeántar na chéad trí shraith de phatrún ceart seicear.
import pygame, sys
from pygame.locals import *
# start the pygame engine
pygame.init()
# create a 400x400 window
window = pygame.display.set_mode((400, 400))
pygame.display.set_caption('Chequer Board')
# define some colors
BLACK = (0, 0, 0)
WHITE = (255, 255, 255)
window.fill(WHITE) # paint the window white
# Draw Row 1
pygame.draw.rect(window,
pygame.draw.rect(window,
pygame.draw.rect(window,
pygame.draw.rect(window,
# Draw Row 1
pygame.draw.rect(window,
pygame.draw.rect(window,
pygame.draw.rect(window,
pygame.draw.rect(window,
# Draw Row 1
pygame.draw.rect(window,
pygame.draw.rect(window,
pygame.draw.rect(window,
pygame.draw.rect(window,

BLACK,
BLACK,
BLACK,
BLACK,

(0, 0, 50, 50))
(100, 0, 50, 50))
(200, 0, 50, 50))
(300, 0, 50, 50))

BLACK,
BLACK,
BLACK,
BLACK,

(0, 50, 50, 50))
(150, 50, 50, 50))
(200, 50, 50, 50))
(350, 50, 50, 50))

BLACK,
BLACK,
BLACK,
BLACK,

(50, 100, 50, 50))
(100, 100, 50, 50))
(300, 100, 50, 50))
(350, 100, 50, 50))

# update the window display
pygame.display.update()
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# run the game loop
while True:
for event in pygame.event.get():
if event.type == QUIT:
pygame.quit()
sys.exit()
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Rannán 2

Sonraí, Athróga, Sannacháin agus Sloinn
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Réamhrá
Abraimis mar sin gur theastaigh uainn clár a scríobh chun ainm duine agus an dath is fearr leo a
thaispeáint i dteaghrán beannachta agus ansin teachtaireacht phearsantaithe scoir a
thaispeáint. D’fhéadfaimis an méid seo a leanas a scríobh:

Fadhb amháin a bhaineann leis an gclár thuas is ea go dtaispeántar an teaghrán Alex faoi dhó
agus mar sin, d’fhéadfadh sé tarlú go mbeadh botún sa litriú. Bheadh sé ní b’fhearr dá mbeadh
bealach againn chun a insint don chlár cuimhneamh ar ainm an duine. Is féidir sin a dhéanamh
ach athróg a úsáid.

POINTE TÁBHACHTACH: Is éard is athróg ann ná comhstruchtúr ríomhchlárúcháin
a úsáidtear chun sonraí a stóráil (is é sin, cuimhneamh ar shonraí).
Úsáidtear dhá athróg sa liostáil thíos – personName agus favouriteColour.

Úsáidtear an athróg personName chun ainm an duine a stóráil agus úsáidtear an athróg
favouriteColour chun an dath is fearr leis an duine sin a stóráil.

Fógraítear na hathróga ar línte 1 agus 2 faoi seach. Sannann na línte na túsluachanna Alex
agus red do na hathróga faoi seach.

POINTE TÁBHACHTACH: Ní mór athróg a fhógairt sular féidir í a úsáid. Ach athróg
a fhógairt, is éard atá tú ag rá le Python, is focal nua é seo agus is é seo an túsluach
atá leis.

Taispeánann Líne 3 inneachar na n-athróg i dteaghrán beannachta. Tabhair faoi deara go bhfuil
ainmneacha na n-athróg taobh amuigh de na comharthaí dúbailte athfhriotail agus go núsáidtear camóga chun na hathróga sa teaghrán beannachta a theormharcáil.
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Nuair a thagann Python ar na hainmneacha athróg san ordú print cuireann sé luachanna na
n-athróg isteach sa teaghrán atá le taispeáint.
Is féidir ainm an duine nó an dath a athrú anois go simplí ach luach na hathróige a athrú. Mar
shampla, d’fhéadfaimis an méid seo a leanas a scríobh:

Meastar go bhfuil an clár níos fearr mar go stóráiltear ainm an duine in athróg agus mar sin, ní
gá don ríomhchláraitheoir an t-ainm a chur isteach ach uair amháin. Mar sin féin, tá fadhb fós
leis an gclár sa mhéid is nach bhfuil ginearáltacht ann i.e. ní oibríonn sé ach do dhuine amháin
agus do dhath amháin. Gach uair is mian linn teachtaireacht dhifriúil a thaispeáint ní mór dúinn
an clár a athrú.

Réiteach níos ginearálta (agus níos réadúla) a bheadh ann iarraidh ar úsáideoirí a n-ainm agus
an dath is fearr leo a chur isteach. Is féidir sin a dhéanamh ach an t-ordú input a úsáid mar
seo a leanas:

Cuir an clár thuas isteach agus rith an clár duit féin.
An t-ordú input
Cuireann an t-ordú input ar chumas an úsáideora luach a chur isteach i gclár atá á rith agus
an luach sin a stóráil in athróg.
Taispeántar an teaghrán idir lúibíní tar éis an focal input mar leid don úsáideoir deiridh.

Gach uair a ritear an clár thuas, stóráiltear cibé luachanna a chuireann an t-úsáideoir deiridh
isteach sna hathróga personName agus favouriteColour. Ansin taispeántar na luachanna
sin sna teachtaireachtaí aschuir.
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Gan aon athrú a dhéanamh ar an gclár, is féidir teachtaireachtaí aschuir éagsúla a fheiceáil
gach uair a ritear an clár. Is sampla é seo de réiteach ginearálta ar fhadhb.

Is samplaí d’fheidhmeanna ionsuite in Python iad na horduithe input (agus print). Tá liosta
iomlán de na feidhmeanna atá ionsuite in Python le fáil san aguisín.
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Comhréir athróg
Bíonn taobh na láimhe clé agus taobh na láimhe deise i gceist leis an gcomhréir ghinearálta
chun athróg a fhógairt mar seo a leanas:
<variable-name> = <expression>
Bíonn ainm na hathróige le feiceáil ar thaobh na láimhe clé agus bíonn slonn le feiceáil ar
thaobh na láimhe deise. Is é an tsiombail ‘=’ sa lár oibritheoir sannacháin Python.

POINTE TÁBHACHTACH: Cé go bhfuil na siombailí a úsáidtear chun oibritheoir
sannacháin Python agus cothromóid mhatamaitice a léiriú mar an gcéanna, níor
cheart iad a mheascadh mar go bhfuil brí iomlán difriúil leo.
Cuireann an ‘=’ in Python oibritheoir sannacháin in iúl. Nuair a thagann Python ar ráiteas
sannacháin, measann sé an slonn ar thaobh na láimhe deise ar dtús. Déantar toradh an
mheasúnaithe sin a stóráil ansin san athróg a ainmnítear ar thaobh na láimhe clé.
D’fhéadfadh sé go mbeadh na nithe seo a leanas i gceist ar thaobh na láimhe deise:
-

luach litriúil amhail teaghrán nó uimhir

-

slonn uimhríochtúil (agus d’fhéadfadh sé go mbeadh athróga sa slonn féin)

-

ainm ordaithe ionsuite ar nós input mar a chonacthas sa sampla roimhe seo.
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Baineann an cleachtadh seo le foclóir.
Taispeánann an ghrafaic thíos seacht ráiteas sannacháin Python agus
seacht n-abairt (neamhiomlána) Bhéarla.
Comhlánaigh na habairtí ionas gur féidir iad a mheaitseáil le ceann
amháin de na ráitis sannacháin. Tabhair faoi deara go bhfuil ceann
amháin de na habairtí mícheart agus nach féidir í a mheaitseáil le ceann
ar bith.

Nuair a fhógraítear athróg cuirtear an t-ainm le foclóir Python don chuid eile den chlár.
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Is faoin ríomhchláraitheoir atá sé an t-ainm a thugtar ar na hathróga a roghnú. Déantar cur síos
ar an gcéad leathanach eile ar na rialacha agus ar na treoirlínte a bhaineann le hathróga a
ainmniú.
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Treoirlínte agus rialacha maidir le hathróga a ainmniú
Mar threoir ghinearálta, ba cheart go mbeadh ainmneacha athróg simplí agus go mbeadh brí
leo. Nuair atá brí le hainm, insíonn sé dúinn céard chuige a n-úsáidtear an athróg. Nuair a
thugtar ainmneacha a bhfuil brí leo ar athróga, bíonn sé níos éasca do ríomhchláraitheoirí eile
an clár a léamh agus a thuiscint.
Agus ainm á roghnú d’athróg, d’fhéadfadh sé go gcabhródh sé leat dá smaoineofá ar
ainmfhocal a chuireann síos ar chuspóir na hathróige.
Meastar gur dea-chleachtas é ceannlitir a thabhairt d’fhocail taobh istigh d’ainmneacha
ilfhoclacha athróige. Tugtar cás camaill air sin agus is samplaí maithe iad firstName,
addressLine1, stockCount, highScore, agus payRate d’ainmneacha maithe athróg.

Is iad seo a leanas na rialacha comhréire a bhaineann le hathróga a ainmniú:
⮚ Ní féidir eochairfhocal Python a úsáid mar ainm athróige (e.g. “import” “def”, etc.)
⮚ Ní féidir ach litreacha, digití, agus an carachtar fostríce, _, a úsáid in ainmneacha athróg.
⮚ Ní féidir uimhir a úsáid don chéad charachtar in ainm athróige.
⮚ Ní cheadaítear spásanna ná poncanna in ainm athróige

Má thagann Python ar ainm nach dtuigeann sé, taispeánfaidh sé earráid chomhréire.

Cé acu díobh seo a leanas is ainmneacha ‘dlíthiúla’ athróg iad?

a) student.Number
b) x
c) 1x
d) x1
e) input
f) number
g) 20
h) h20
i) PPSN
j) ppsn
k) person name
l) address
m) date_of_birth
n) 2+4
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o) print

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 37

Cineálacha sonraí agus oibríochtaí
Ní mór do ríomhchláraitheoirí a bheith ar an eolas faoi na cineálacha sonraí a phróiseálann na
cláir. Tugtar cineál sonraí air sin.

Go dtí seo, chonaiceamar samplaí de chineálacha uimhriúla sonraí agus de chineálacha sonraí
teaghráin. Dá mba rud é, mar shampla, gur theastaigh uainn go stórálfadh clár ainm duine nó
an dath is fearr le duine, is é an cineál sonraí a bheadh i gceist leis an athróg ná teaghrán. Ar
an láimh eile, is é an cineál ceart sonraí le haghaidh athróige chun aois nó airde duine a stóráil
cineál uimhriúil sonraí.
Tacaíonn Python le roinnt cineálacha éagsúla uimhreacha – slánuimhreacha, uimhreacha
snámhphointe mar aon le raon uimhreacha nó uimhreacha níos aimhréití (e.g. uimhreacha
casta, deachúlacha beachtais sheasta agus uimhreacha cóimheasta)

Tá sraith oibríochtaí ceadaithe ag gach cineál sonraí in Python nach bhfuil bailí ach don chineál
sin amháin. (Ar an gcúis sin, deirtear gur teanga den chineál láidir é Python.) Tacaíonn an
cineál sonraí uimhriúil leis na gnáth-oibríochtaí uimhríochta go léir amhail suimiú, iolrú, etc.
Léirítear iad sin sa tábla thíos (glac le x=7 agus y=3)

Tá na gnáthrialacha tosaíochta d'oibreoirí uimhríochta i bhfeidhm.
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Machnamh
Déan machnamh ar ar fhoghlaim tú faoi athróga, faoi chineálacha sonraí agus faoi shloinn go
dtí seo.

Bain úsáid as an spás anseo chun tuilleadh machnaimh a dhéanamh ar
athróga, ar chineálacha sonraí agus ar shloinn

Cuir in iúl sa spás thíos na réimsí sin a bhaineann le hathróga, le
cineálacha sonraí agus le sloinn nach dtuigeann tú go hiomlán fós
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Clár a rianú
Is féidir le ríomhairí cláir a rith ag na milliúin línte in aghaidh an tsoicind. Athraíonn luachanna na
n-athróg chomh gasta sin go bhféadfadh sé go rachadh ríomhchláraitheoirí amú go héasca
agus uaireanta bíonn sé deacair orthu a bheith cinnte go bhfuil a loighic cláir ceart. Chun
aghaidh a thabhairt air sin, is minic a ritheann ríomhchláraitheoirí clár de láimh i.e. úsáideann
siad peann agus pár chun súil a choinneáil ar na hathróga líne ar líne. Déanann
ríomhchláraitheoirí an obair seo, ar a dtugtar rianú cláir, chun a chruthú dóibh féin go
ndéanfaidh an clár an rud ar ceapadh chuige é nuair a ritheann an ríomhaire an clár.

Déanaimis rianú líne ar líne ar an gclár anseo (amhail is dá
mba ríomhaire muid), ag tosú ag líne 1. Gach uair a
fhógraítear athróg den chéad uair tarraingímid bosca agus
scríobhaimid luach na hathróige sa bhosca. Nuair a
athraíonn luach athróige, cuirimid an luach nua in ionad an
tseanluacha. Tugtar rianú cláir ar an obair seo.

Taispeántar an cód Python ar thaobh na láimhe clé thíos agus léirítear na hathróga mar bhoscaí
ar dheis.

Taispeánann an clár inneachar y i.e. 8

Taispeánann an clár 9

Taispeánann an clár 8
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Cleachtadh: Clár a rianú
Déan na cláir a thaispeántar thíos a rianú de láimh. (Úsáid an spás ar an
gcéad leathanach eile.) An féidir leat a oibriú amach céard a dhéanann
gach clár?
CLÁR 1

CLÁR 2

CLÁR 4

CLÁR 5
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CLÁR 3

Nótaí rianaithe

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 42

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 43

Ionchur-Próiseas-Aschur
Leanann go leor ríomhchlár an tsamhail ionchur-próiseas-aschur mar a léirítear anseo.

Ciallaíonn sé seo go nglacann clár le sonraí mar ionchur, go ndéanann sé roinnt próiseála
(ríomh de ghnáth) agus go dtaispeánann sé agus/nó go stórálann sé an t-aschur.
Tuigimid cheana go n-úsáidtear an t-ordú input chun iarraidh ar an úsáideoir deiridh luach a
chur isteach i gclár atá á rith. Is féidir an luach a chuirtear isteach a stóráil ansin in athróg.

POINTE TÁBHACHTACH: Ní mór do ríomhchláraitheoirí a bheith ar an eolas faoi
na cineálacha sonraí lena bhfuil an clár ag oibriú.
De réir an réamhshocraithe, tugann an t-ordú input teaghrán. Ciallaíonn sé sin, más mian leat
go nglacfadh do chlár le sonraí uimhriúla ón úsáideoir deiridh, go gcaithfear an luach a chuirtear
isteach a athrú ó theaghrán go slánuimhir nó go huimhir shnámhphointe (i.e. deachúil).

Ar an dea-uair, tá dhá ordú ionsuite in Python ar féidir leo na tiontaithe seo a dhéanamh. Tugtar
int agus float orthu faoi seach.

Feidhm ionsuite

Cur Síos

int(s)

Athraítear an teaghrán ‘s’ go slánuimhir. Is é an toradh ná oibiacht
nua uimhreach

float(s)

Athraítear an teaghrán ‘s’ go huimhir shnámhphointe (deachúil). Is
é an toradh ná oibiacht nua snámhphointe

Tá an dá ordú int agus float tábhachtach mar gur féidir le Python luachanna a chuireann an
t-úsáideoir deiridh isteach a úsáid i sloinn uimhríochtúla dá mbarr.
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Sampla – Bliain Bhreithe
Is mian linn clár a scríobh chun bliain bhreithe duine a ríomh.
Iarrfaidh an clár dhá phíosa faisnéise ar an úsáideoir deiridh – an bhliain reatha agus an aois a
bheidh siad ag deireadh na bliana reatha.
Stórálfaimid na sonraí sin in dhá athróg – year agus age.
Toisc gur nithe uimhriúla iad year agus age, ní mór dúinn a rá leis an gclár na teaghráin a
thiontú ina slánuimhreacha. Is féidir sin a dhéanamh leis an ordú int.

Seo a leanas an réiteach:

Taispeánann línte 1 agus 2 leid lena n-iarrtar ar an úsáideoir luachanna a chur isteach agus
ansin athraítear na luachanna seo ó theaghráin go slánuimhreacha. Ní mór an teaghrán a
thiontú ina shlánuimhir toisc gur féidir le Python uimhreacha a dhealú ach ní féidir leis teaghráin
a dhealú.

Dealaíonn líne 3 an dá shlánuimhir (chun an bhliain bhreithe a ríomh) agus taispeántar an
toradh i dteachtaireacht aschuir.
Tabhair faoi deara go n-úsáidtear int agus input ar an líne chéanna. Nuair a chuirtear
orduithe le chéile ar an líne chéanna mar seo tugtar comhshuíomh feidhmeanna air. Ritheann
Python an fheidhm is faide isteach ar dtús agus ansin oibríonn sé siar i dtreo na feidhme ar chlé
a ritear ar deireadh.
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Tá sé tábhachtach an difríocht idir an teaghrán “2018” agus an luach uimhriúil 2018 a thuiscint.
Difríocht amháin is ea gur féidir uimhreacha a dhealú ach nach féidir teaghráin a dhealú

POINTE TÁBHACHTACH: Braitheann na hoibríochtaí is féidir a dhéanamh ar
luachanna ar an gcineál oibiachta atá sa luach.

Seiceáil Comhréire: Bain triail as an gclár seo a leanas a rith:

Feicfidh tú earráid mar seo a leanas:

Ós rud é nach dtiontaítear na luachanna ina slánuimhreacha, stórálann Python iad mar
theaghráin. Leis an slonn year-age ar líne 3, táthar ag iarraidh dhá theaghrán a dhealú, rud
nach gceadaítear in Python. Ní thacaíonn Python leis an oibríocht dealaithe ar theaghráin.

Is fiú a thabhairt faoi deara freisin gur féidir uimhreacha a thiontú ina n-oibiachtaí teaghráin ach
úsáid a bhaint as an bhfeidhm str. Chun triail a bhaint as, déan iarracht na línte cóid seo a
leanas a rith astu féin:

Taispeántar an earráid seo a leanas
TypeError: must be str, not int

Mar thoradh air sin, taispeántar an teaghrán
“200018”.
POINTE TÁBHACHTACH: Maidir le teaghráin, ciallaíonn an t-oibritheoir ‘+’
comhchaitéiniú.
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Sampla – Tiontú teochta
Féachaimid ar shampla eile de chlár a ghlacann le hionchur, a dhéanann próiseáil éigin air agus
a thaispeánann aschur. Tiontaíonn an clár thíos Ceinteagrád ina Fahrenheit. Is é an fhoirmle a
úsáidtear,
𝑓=

9
× 𝑐 + 32
5

Is é an t-ionchur an luach Ceinteagráid a chuireann an t-úsáideoir deiridh isteach; is é an
phróiseáil an tiontú (a dhéantar ach an fhoirmle a chur i bhfeidhm); agus is é an t-aschur an
luach Fahrenheit a thaispeántar

Ciallaíonn an t-ordú float a úsáidtear ar líne 2 thuas gur féidir leis an úsáideoir luachanna
deachúla a chur isteach do Cheinteagrád. (Ceadaítear slánuimhreacha freisin.)
Tabhair faoi deara go gcuirtear float agus input le chéile ar an líne chéanna.

Scríobh síos sa spás thíos do bharúil faoina dtarlódh dá mbainfí
an t-ordú float amach ón bhfeidhm thuas. Cén fáth nár
úsáideadh int dar leat?
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Nóta faoin tástáil
Is é cuspóir na tástála a dheimhniú go ndéanann an clár an beart dár ceapadh an clár.

Is gnáthchleachtas do ríomhchláraitheoirí é roinnt cásanna tástála a cheapadh mar chuid de
phróiseas deartha an chláir. Bíonn ionchur agus aschur ionchais (aschur a rabhthas ag súil leis)
i gceist le gach cás tástála.

Nuair a ritear an cás tástála, ba cheart an t-aschur iarbhír a thaifeadadh. Má tá difríocht idir an taschur ionchais agus an t-aschur iarbhír, tá earráid (nó fabht) sa chlár a chaithfear a shocrú.

Tá bunús maith sa tábla thíos chun an clár Ceinteagráid go Fahrenheit a thaispeántar ar an
leathanach roimhe seo a thástáil. Cás tástála ar leith is ea gach sraith sa tábla.

Tabhair faoi deara go roghnaítear na
Ionchur
samplach
(℃)
0
32
1000
-10
-40
-1000

Aschur
ionchais (℉)
32.0
89.6
1832.0
14.0
-40.0
-1768.0

Aschur
iarbhír

luachanna sa cholún ionchuir samplach go
randamach. Ríomhtar na luachanna aschuir
ionchais ach áireamhán a úsáid nó tagann
siad ó fhoinse éigin eile e.g. an gréasán
domhanda. Ba cheart na luachanna sa
cholún don aschur iarbhír a fháil ón gclár a
rith.

Nuair a phasálann an clár na cásanna tástála go léir, deirtear go ndearnadh tástáil aonaid air.

Cinnteoidh tástáil mhaith aonaid go dtruiceartar gach líne chóid. Cuirfidh sé cásanna
‘mínórmálta’ san áireamh freisin.
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Machnamh
Scrúdaigh an clár thíos i dtéarmaí ionchuir/ionchur, próiseála agus aschuir/aschur.

Úsáid an spás thíos chun machnamh a thaifeadadh.
Ceisteanna ar fiú machnamh a dhéanamh orthu:
1. Céard iad na hionchuir? Cén phróiseáil a dhéantar? Céard é an t-aschur?

2. Céard a tharlódh dá mbainfí cuid de línte 3, 7 nó 11 as an gclár, nó dá mbainfí líne
ina hiomláine as?

3. An féidir an cód a dhéanamh níos gonta?

Scríobh líne bhreise de chód Python chun an phríomhshuim nua a ríomh.
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Tuilleadh feidhmeanna ionsuite
Féachaimis ar an gclár tiontaithe teochta a pléadh níos luaithe.

Bain triail as luach ionchuir de 21℃ an iarraidh seo. Taispeánann an clár an t-aschur atá le
feiceáil thíos – níl gá leis na digití ar fad a thaispeántar i ndiaidh an phointe dheachúil agus tá
cuma liopasta air.
21.0 degrees C equals 69.80000000000001 degrees F
Is féidir leis an ríomhchláraitheoir an leibhéal beachtais a thaispeántar a rialú ach an fheidhm
round a úsáid. Insíonn líne 4 do Python an luach fahrenheit a léiriú slánaithe d’ionad
amháin deachúlach.

Tugtar cur síos iomlán ar an bhfeidhm round sa tábla thíos mar aon le roinnt feidhmeanna
úsáideacha eile atá ionsuite in Python.

Feidhm

Cur Síos

round(x [,n])

Slánaítear an uimhir x go
n digit chodánach ón
bpointe deachúlach.
Mura dtugtar n glactar
leis gurb é nialas é.

abs(x)

Tugtar luach uimhriúil x

pow(x, y)

Ríomhtar x i gcumhacht
y. (Mar an gcéanna le
x**y)

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 51

Sampla(í)

An féidir leat an t-aschur a thaispeánfaí leis an líne chóid seo a thuar?
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An tOibritheoir Fuílligh (%)
Is oibritheoir dénártha é an t-oibritheoir fuílligh % (ar a dtugtar an t-oibritheoir modail freisin)
cosúil le gach oibritheoir uimhríochtúil eile de chuid Python, i.e. oibríonn sé ar dhá uimhir, ar a
dtugtar oibreanna.

Déanann na nótaí tráchta (dath dearg) ar an gclár gearr Python thíos cur síos ar shamplaí den
chaoi a n-oibríonn an t-oibritheoir fuílligh.

Ba cheart go mbeadh sé soiléir go n-oibríonn an t-oibritheoir fuílligh ach an chéad oibreann a
roinnt ar an dara hoibreann. Is é an méid atá fágtha an toradh ar an oibritheoir fuílligh a chur i
bhfeidhm.

Úsáidtear an focal mod (gearr do modulus) go minic chun ceisteanna a bhaineann leis an
oibritheoir fuílligh a chur nó freagraí a thabhairt. Mar shampla, what is 30 mod 10, or 9 mod 5 is
equal to 1. Ina theannta sin,
●

𝑡á 𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑎 𝑐𝑜𝑡ℎ𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑒 𝑛𝑖𝑎𝑙𝑎𝑠 toisc nach bhfaightear fuílleach nuair a roinntear uimhir ar bith
ar an uimhir féin

●

𝑡á 𝑎 𝑚𝑜𝑑 1 𝑐𝑜𝑡ℎ𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑒 𝑛𝑖𝑎𝑙𝑎𝑠 toisc gur féidir uimhir ar bith a roinnt ar 1 go cothrom

●

𝑡á 𝑎 𝑚𝑜𝑑 0 𝑛𝑒𝑎𝑚ℎ𝑠ℎ𝑎𝑖𝑛𝑖𝑡ℎ𝑒 toisc nach féidir roinnt ar nialas a shainiú. In Python, feictear
earráid le linn rite gach aon uair a dhéantar iarracht roinnt ar nialas.

Tá sraith shaibhir fadhbanna sa Ríomheolaíocht inar gá úsáid a bhaint as an oibritheoir fuílligh
chun a réitigh a oibriú amach. Tugtar uimhríocht mhodúlach air nuair a chuirtear an t-oibritheoir
fuílligh i bhfeidhm chun fadhbanna a réiteach agus toisc go bhfuil an uimhríocht mhodúlach an-
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úsáideach go háirithe le haghaidh ríomhanna a bhaineann le ham, tagraítear dó freisin mar
chloguimhríocht.

Mar shampla, abraimis go rabhamar ag iarraidh a fháil amach cén lá a bheadh ann i gceann
1000 lá. Tuigimid go bhfuil seacht lá sa tseachtain agus is féidir linn 1000 mod 7 a ríomh, is é
sin 6. Mar sin, i gceann 1000 lá, beidh an lá céanna againn is a bheidh againn i gceann 6 lá ón
lá inniu.

Is féidir an prionsabal ginearálta céanna a chur i bhfeidhm chun réitigh a oibriú amach ar
fhadhbanna a bhaineann le haonaid eile amhail soicindí, nóiméid, uaireanta, míonna, blianta,
blianta bisigh, an Cháisc, etc.

Féachaimis ar shampla eile. Tá tú ar tí dul ar thuras spáis a mhairfidh 850,000 uair an chloig!
Fágfaidh tú ar 21:00. Cén t-am a bhainfidh tú do cheann scríbe amach?
arrivalTime = (21 + 850000) % 24
print("You will arrive at", arrivalTime)

Tá an uimhríocht mhodúlach úsáideach freisin nuair is gá ‘rudaí’ (e.g. daoine) a rangú i líon
áirithe grúpaí ar mhéideanna treallacha. Mar shampla, dá mbeadh grúpa de 20 scoláire againn i
rang agus dá dteastódh uainn ceithre ghrúpa ar mhéideanna treallacha a chruthú, d’fhéadfaimis
iarraidh ar gach scoláire uimhir randamach a roghnú – tugaimis N air. Chinnteodh N mod 4
uimhir ghrúpa don scoláire sin toisc gurb é an freagra a bheadh air i gcónaí ná 0, 1, 2 nó 3.

Is feidhm úsáideach eile é gur féidir é a úsáid chun airíonna uimhreacha a fháil amach. Mar
shampla, úsáidtear mod 2 go minic i ríomhchláir chun a thástáil cibé acu is ré-uimhir nó nach
ré-uimhir atá ann (tástáil réidhe).

Feictear cuid de na feidhmeanna is coitianta a bhaintear as an uimhríocht mhodúlach i réimse
na gcóras códaithe, na sifear agus na cripteagrafaíochta. Tá samplaí den uimhríocht mhodúlach
le fáil gach áit, mar shampla, chun seiceálacha bailíochta a dhéanamh ar bharrachóid,
uimhreacha ISBN agus uimhreacha cártaí creidmheasa (e.g. algartam Luhn). Mar shampla, níl
barrachód 13 uimhir bailí ach amháin má tá an slonn seo a leanas inroinnte go cothrom ar 10.
(𝑑1 + 𝑑3 + ⋯ + 𝑑13) + 3 × (𝑑2 + 𝑑4 + ⋯ + 𝑑12)
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mar arb é, 𝑑1 an digit bharrachóid is faide ar chlé agus arb é 𝑑13 an digit bharrachóid is faide ar
dheis. Mura bhfuil an slonn mod 10 cothrom le nialas, níl an barrachód bailí agus diúltófar don
rud a scantar.

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 55

Cleachtaí Ríomhchlárúcháin
1. Scríobh clár chun an t-iomlán ón mbille thíos a ríomh agus a thaispeáint.
5 x barra seacláide @ €1 an ceann
4 x canna dí @ €1.50 an ceann
3 x mála criospaí @ 80 cent an ceann
2 x cupán tae @ €2 euro an ceann
1 x builín aráin @ €3.50 an ceann
Leid: Cuir atheagar ar na línte cóid a thaispeántar anseo.

2. Cuir atheagar ar na línte a thaispeántar thíos ionas go dtaispeánfaidh an clár suim dhá
shlánuimhir a chuireann an t-úsáideoir deiridh isteach.
Rabhadh! Tá trí líne bhreise ann nach gá duit a úsáid.

3. I bhfianaise na foirmle chun Fahrenheit (𝑓) a thiontú ina Cheinteagrád (𝑐) scríobh clár a
iarrfaidh ar an úsáideoir ℉ a chur isteach agus a thaispeánfaidh a chomhionann in ℃ ceart
go dhá ionad dheachúlacha.
𝑐 = (𝑓 − 32) ×
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5
9

4. Scríobh clár le gur féidir an lá den tseachtain ar a dtiteann dáta ar bith a oibriú amach ach
Algartam Zeller a úsáid.

Glactar leis in Algartam Zeller go dtosaíonn an bhliain i mí an Mhárta.
Cuirtear uimhir ar na míonna mar seo a leanas: 3 ar mhí an Mhárta, 4 ar mhí Aibreáin,… 13 ar
mhí Eanáir agus 14 ar mhí Feabhra. Láimhseáiltear Eanáir 1997 mar mhí 13 de 1996.

Seo a leanas an fhoirmle:
13(𝑚𝑚 + 1)
𝑦
𝑐
⌋ + 𝑦 + ⌊ ⌋ + ⌊ ⌋ − 2𝑐) 𝑚𝑜𝑑 7
5
4
4

𝑤 = (𝑑𝑑 + ⌊

mar arb é,
w

an lá den tseachtain a ríomhtar. (𝑆𝑎𝑡 = 0, 𝑆𝑢𝑛 = 1, 𝑀𝑜𝑛 = 2, … 𝐹𝑟𝑖 = 6)

dd

an lá den mhí (e.g. le haghaidh 25/12/1989, is é 25 dd)

mm

an mhí aistrithe, 𝑀𝑎𝑟 = 3, 𝐴𝑝𝑟 = 4, … , 𝐽𝑎𝑛 = 13, 𝐹𝑒𝑏 = 14.
(e.g. le haghaidh 25/12/1989 is é 12 mm)

y

an dá dhigit dheireanacha sa bhliain – cuimhnigh 1 a dhealú i gcás Eanáir agus Feabhra
agus an bhliain ceart d’aon mhí eile. (e.g. le haghaidh 25/12/1989 is é 89 y)

c

an dá chéad dhigit sa bhliain (e.g. le haghaidh 25/12/1989 is é 19 c)

Leid: Ní mór duit a oibriú amach céard iad na hionchuir atá le fáil ón úsáideoir deiridh agus cé
na hionchuir don fhoirmle is féidir a bhaint as ionchuir an úsáideora.

Tástáil do chlár ach na sonraí seo a leanas a úsáid:

Dáta

Aschur
ionchais

25/12/1989

2

01/01/2000

0

22/11/1963

6
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Aschur
iarbhír

Do bhreithlá!

?

Iomláin reatha
Bíonn iomláin reatha de dhíth i gclár go minic agus mar sin, is fiú iarracht a dhéanamh an
patrún a úsáidtear chun iad a chruthú a thuiscint.

Is éard atá in iomlán reatha ná luach a thosaíonn de ghnáth ag nialas agus a mhéadaíonn le
suimiúchán go sroichtear an t-iomlán deiridh. Sampla an-choitianta is ea iomlán ciseáin
siopadóireachta a ríomhtar ag an scipéad.
Abraimis go bhfuil trí rud sa chiseán agus go bhfuil luach €10, €14 agus €6 orthu faoi seach.
Gan mórán dua, oibreoimid amach gurb é €30 an bille iomlán. Mar sin féin, is é is dóichí nach
dtuigimid gur chuireamar (i ngan fhios dúinn féin) clár lena ríomhtar iomlán reatha, cosúil leis an
gceann a thaispeántar thíos, ar siúl inár n-intinn.

D’fhéadfadh sé go mbeadh sé úsáideach do ríomhchláraitheoirí nua na leideanna seo a leanas
maidir le hiomláin reatha a leanúint:
1. Aithin go bhfuil iomlán reatha de dhíth (is dócha gurb é sin an chéim is deacra)
2. Túsaigh an athróg iomlán reatha ag nialas (líne 4 thuas)
3. Bain úsáid as sannachán gach uair is gá duit luach a chur leis an iomlán reatha (líne 8, 10
agus 12 thuas). Tabhair faoi deara gurb é an t-aon difríocht idir na línte seo ná ainm na
hathróige atá á chur le runningTotal.
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POINTE TÁBHACHTACH: Is é sainmharc an phatrúin iomláin reatha go bhfeictear
an athróg runningTotal ar an dá thaobh den ráiteas sannacháin. Úsáidtear é ar
an gcaoi sin chun é féin a nuashonrú.

An féidir leat na línte sa liostáil a bhí againn roimhe seo a
atheagrú gan an cód a bhriseadh?

Cén cheist atá fós agat maidir le hiomláin reatha?
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Uimhreacha randamacha a thabhairt isteach
Tugann uimhreacha randamacha bealach saibhir dúinn chun sonraí uimhriúla a ghiniúint i
ríomhchlárúchán luathchéime. Is feidhm níos casta a bhaintear as uimhreacha randamacha a
ghiniúint é ríomhchlárúchán cluichíochta.

Léiríonn an dá chlár seo a leanas uimhreacha randamacha a ghiniúint.

Iolraíonn an chéad cheann dhá uimhir a ghintear go randamach agus taispeántar an toradh;
ríomhann an dara ceann meán cúig uimhir a ghintear go randamach.

Déan staidéar cúramach ar an dá chlár agus freagair na ceisteanna ar an gcéad leathanach eile
maidir leis an dara liostáil chláir.
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Mínigh cuspóir na n-athróg low agus high.

Cén fáth meas tú a n-úsáidtear an athróg low ar líne 5?

Mínigh an fáth a bhfuil na lúibíní de dhíth ar líne 15

An féidir leat a aithint conas a d'fhéadfaí an patrún iomláin reatha
a úsáid sa chlár seo?
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Nótaí breise
1. Athróga agus cuimhne
Nuair a thugtar luach don athróg den chéad uair, deirtear go dtúsaítear é. Deirimid go dtúsaítear
athróg go luach. Leithdháiltear cuimhne don athróg ag am rite nuair a túsaítear an athróg.

Coimeádann Python tábla córais go hinmheánach ina bhfuil iontráil amháin in aghaidh na
hathróige. Léirítear na luachanna sa chuimhne mar oibiachtaí agus nascann tagairt an athróg
leis an oibiacht.

POINTE TÁBHACHTACH: In Python, is tagairtí d’oibiachtaí iad athróga.

Léiríonn na léaráidí thíos an méid a tharlaíonn nuair a thúsaímid an athróg x go 5 agus ansin
sannaimid luach nua dó.

Léiriú ar chuimhne tar éis an ráitis x = 5

Coincheapúil, léiriú ar chuimhne tar éis an
ráitis x = x+1

Is é an coincheap atá ann go n-athraíonn luach na hathróige. Is cosúil go bhfuil luach nua in áit
an tseanluacha. Ach léirítear an méid a tharlaíonn i ndáiríre leis seo a leanas:

Fanann an seanluach sa chuimhne, agus an athróg a thagair don seanluach roimh an
sannachán, tagraíonn an athróg sin don luach nua anois.
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Is ar an gcúis sin a ndeirtear go bhfuil oibiachtaí amhail teaghráin agus uimhreacha doathraithe.

Ar deireadh, tabhair faoi deara go bhfágtar an bhunoibiacht uimhreach i.e. 5 sa chás seo, gan
tagairt. Uaireanta, tugtar oibiachtaí bogarnacha ar luachanna neamhthagartha. Cuireann Python
oibiachtaí den sórt sin ar ais go huathoibríoch sa chuimhne le próiseas ar a dtugtar bailiú
dramhaíola.

2. Oibritheoirí Sannacháin Python
Chomh maith leis an oibritheoir simplí sannacháin a tugadh isteach agus a úsáideadh ar fud an
rannáin seo, tacaíonn Python le réimse oibritheoirí níos dlúithe sannacháin eile freisin.
Tugtar anseo iad ar mhaithe le hiomláine. (Glac le x=7 agus y=3)

Murab ionann agus C++, Java agus roinnt teangacha ríomhchlárúcháin eile, ní chuireann
Python tacaíocht ionsuite ar fáil do na hoibritheoirí aonártha incriminteacha agus
deicriminteacha (e.g. − − 𝑥 𝑎𝑔𝑢𝑠 𝑦 + +).
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ AR LEITHLIGH
GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 2.1: Grafaicí Turtair
Is féidir athróga, sannacháin agus oibríochtaí a úsáid chun toisí cruthanna turtair a athrú go
dinimiciúil.

1. Tuar cén patrún a chruthódh gach ceann de na liostálacha cláir seo a leanas.

Liostáil Chláir 1

Liostáil Chláir 2

Mínigh an phríomhdhifríocht idir an dá chlár a thaispeántar
thuas
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2. Meaitseáil an bloc cóid thíos leis an gcruth ceart (tarraingthe go scála).
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3. Athraigh an clár thíos ionas go méadófar méid na huillinne 135° roimh gach casadh. Ba
cheart go léireodh an clár mionathraithe an patrún atá le feiceáil ar dheis

4. Cuir an súdachód seo a leanas i bhfeidhm in Python chun an patrún atá le feiceáil anseo a
léiriú
Túsaigh athróg ar a dtugtar angle go 30
Bog 50 aonad ar aghaidh
Cas angle céim ar chlé
Méadaigh an uillinn 10°
Bog 50 aonad ar aghaidh
Cas angle céim ar dheis
Méadaigh an uillinn 10°
Bog 50 aonad ar aghaidh
Cas angle céim ar chlé
Méadaigh an uillinn 10°
Bog 50 aonad ar aghaidh

5. Scríobh clár Python chun cúig líne ar fhaid randamacha a léiriú. Ba cheart gach líne a
nascadh leis an gcéad cheann eile ar uillinn randamach.
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GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 2.2: Córas Roghchláir d’Uathmheaisín Bainc
Cuimhnigh ar an gcóras roghchláir dár mbanc bréagach LCCS ó Rannán 1.

Bain úsáid as a bhfuil ar eolas agat go dtí seo chun an súdachód a thaispeántar ar thaobh na
láimhe deise den roghchlár a thiontú go cód Python.

Taispeáin teachtaireacht fáilte
Túsaigh athróg ar a dtugtar balance go 123.45
Taispeáin luach balance
Iarr ar an úsáideoir an méid ar mhaith leo a chur i
dtaisce a chur isteach
Méadaigh balance faoin méid a chuirtear isteach
Taispeáin luach balance
Iarr ar an úsáideoir an méid ar mhaith leo a
aistarraingt a chur isteach
Laghdaigh balance faoin méid a chuirtear isteach
Taispeáin luach balance

Leid: Ní mór cuimhneamh ar na hathróga a bheidh de dhíth ort mar aon leis an gcineál sonraí
atá iontu.

Breac síos do smaointe.
Céard é an rud is dúshlánaí/is fusa faoin tasc seo
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GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 2.3: Próiseáil Sonraí (meánairde)
Dearadh an clár gearr thíos chun meánairde a ríomh bunaithe ar chúig luach a chuir úsáideoir
deiridh isteach. Déan staidéar cúramach ar an gclár go dtí go bhfuil tú sásta go dtuigeann tú
conas a oibríonn sé.

Léirigh na sonraí tástála a thaispeántar thíos roinnt difríochtaí idir aschuir ionchais agus aschuir
iarbhír. Cé go bhfuil an clár ceart ó thaobh na comhréire de tá earráid (fabht) shéimeantach
amháin ar a laghad ann.

Luachanna Ionchuir (cm)
h1
h2
h3
h4
h5
150
160
170
180
190
190
172
172
178
187
171
175
169
182
178

Aschur ionchais

Aschur iarbhír

170.0 cm
179.8 cm
175.0 cm

694.0 cm
746.4 cm
730.8 cm

Breac síos do smaointe.
Céard é do bharúil faoin gclár thuas?
Conas a d’fhéadfaí an clár a fheabhsú?
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Gníomhaíochtaí Molta
1. Cuir an clár isteach ina iomláine agus cinntigh go ritheann sé mar is ceart gan earráidí
comhréire.

2. Bain triail as línte 6-10 a chur in oird dhifriúla. Gach uair a dhéanann tú athrú, rith an clár,
agus féach an bhfuil aon difríocht le feiceáil san aschur a thaispeántar.

3. Socraigh an fabht/na fabhtanna
4. Athraigh an cód ionas gur féidir leis glacadh le luachanna deachúla d’airde chomh maith le
slánuimhreacha. (Cinntigh go slánaítear an toradh.)

5. Cuir cuid de do chuid moltaí i bhfeidhm ó bhun an leathanaigh roimhe seo

6. Cuir na línte thíos in ord chun clár a dhéanann an rud céanna a chruthú.
Tabhair faoi deara, níl ach cúig cinn de na línte (gan na nótaí tráchta a thabhairt san
áireamh) de dhíth ach beidh dhá cheann acu seo ag teastáil níos mó ná uair amháin.
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7. Cuir líne chóid leis chun an toradh a thaispeáint i dtroithe agus in orlaí chomh maith le
ceintiméadair.
(1𝑐𝑚 = 0.393701 𝑜𝑟𝑙𝑎𝑐ℎ)
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Gníomhaíochtaí Breise
Faoin am seo is dócha go bhfuil tú ag éirí tuirseach de chúig luach dhifriúla a chur isteach
d’airde gach uair a ritheann tú do chlár.

Nach mbeadh sé go deas dá bhféadfá na luachanna a
chur isteach i scarbhileog agus gach uair a rithfeá an
clár, go léifeadh sé an comhad agus go ríomhfadh sé
an meán bunaithe ar na cúig luach atá sa chomhad?
Sin é go díreach a dhéanann an clár seo a leanas.

Sula léifidh tú an míniú mionsonraithe ar an gclár ar an gcéad leathanach eile féach an féidir
leat na bearnaí a líonadh (agus na nótaí tráchta a chomhlánú)
Cruthaíodh an comhad heights.csv i scarbhileog agus sábháladh san fhillteán céanna ina
bhfuil clár foinsí Python é. Tugtar an fillteán ama rite air sin.
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Tá luach uimhriúil i ngach ceann de na cúig líne sa chomhad sonraí a léiríonn airde duine i
gceintiméadair.
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Míniú ar an gclár
⮚ Osclaíonn Líne 4 den chlár comhad sonraí ar a dtugtar heights.csv i mód léite. Insíonn
sé sin do Python go léifear an comhad seachas scríobh ann. Is í an athróg heightFile
tagairt an chlár don chomhad. Tugtar an pointeoir comhaid air sin (tagraítear dó mar lorgán
comhaid freisin). Caithfidh oibríochtaí ar bith ar an gcomhad, amhail an comhad a léamh, an
lorgán comhaid sin a úsáid.

Ba cheart smaoineamh ar phointeoir comhaid mar chorrmhéar shamhailteach. Nuair a
osclaítear comhad sonraí i mód léite tá an pointeoir suite ag tús an chomhaid sin.
⮚ Túsaíonn Líne 6 an athróg ar a dtugtar totalHeight go nialas. Úsáidfear an athróg sin
chun suim na luachanna airde uile a stóráil.
⮚ Insíonn Líne 8 do Python líne a léamh ón gcomhad sonraí, an toradh a thiontú go huimhir
shnámhphointe agus an luach a stóráil in athróg darb ainm height. (Tá go leor ar siúl
anseo agus mar sin cinntigh go dtuigeann tú an líne seo mar gur cineál pátrúin an-choitianta
é i ríomhchlárúchán Python.)

Gach uair a léann an clár líne ón gcomhad, bogtar an pointeoir comhaid go dtí tús na chéad
líne eile sa chomhad sonraí. Is fothoradh caolchúiseach é seo ar an ordú readline.
⮚ Cuireann Líne 9 luach reatha height leis an luach a stóráiltear san athróg totalHeight
(a túsaíodh go nialas ar líne 6). Sa chás seo, beidh an freagra mar an gcéanna leis an luach
in height. Stóráiltear an freagra sin in totalHeight ansin.
⮚ Leantar den phatrún, is é sin an chéad líne eile ón gcomhad sonraí a léamh agus an luach
airde a chur leis an iomlán reatha, ceithre huaire i.e. uair amháin do gach líne sa chomhad
sonraí.
⮚ Ríomhann líne 24 an meán agus taispeánann líne 27 agus 28 an toradh.

Ceist amháin ba mhaith liom a chur fós maidir leis an sampla seo?

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 75

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 76

GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 2.4: Ríomhchlárúchán cluichí le pygame
(beochan)
Sa ghníomhaíocht seo úsáidfimid a bhfuil ar eolas againn faoi athróga chun bloc cearnógach
50x50 aonad a chruthú a bhogfaidh ón gcúinne clé ar bharr na fuinneoige i dtreo (agus níos
faide ná) an cúinne íochtair ar thaobh na láimhe deise.

Sula scríobhann tú aon chód is dea-chleachtas é réiteach a dhearadh ar dtús. Ar dtús, déan
anailís ar an bhfadhb – cinntigh go dtuigeann tú a bhfuil le déanamh. Tá sé ina chabhair i
gcónaí iarracht a dhéanamh an chuma a bheidh ar an gclár reatha a shamhlú.

Taispeánann na trí ghabháil scáileáin thíos bloc dearg a ghluaiseann go trasnánach (síos agus
ar dheis) i dtreo an chúinne íochtair ar dheis.

Sula scríobhann tú aon chód, is minic a bhíonn sé úsáideach cúpla ceist a chur ort féin, mar
shampla...
An ndearna mé aon rud cosúil leis seo cheana? An féidir an tasc a mhiondealú (a bhriseadh
síos)?
Céard iad na horduithe Python atá ann chun freastal ar na riachtanais atá agam? Conas a
oibríonn na horduithe sin?
An bhfuil athróga de dhíth orm?
An féidir liom teacht ar réiteach ar fhadhb atá cosúil leis seo ar an idirlíon? Céard a bheadh á
chuardach agam?
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Sa chás seo déanfaimid an fhadhb a mhiondealú ina dhá chuid:
a) Bloc 50x50 a thaispeáint sa chúinne uachtair ar chlé den fhuinneog pygame
b) An chuma a chur air go bhfuil sé ag bogadh ón mbarr ar chlé i dtreo íochtar na fuinneoige ar
dheis

Cuirtear an réiteach ar chuid a) mar aon leis an bhfuinneog aschuir i láthair sa liostáil chláir
thíos. (Ba cheart duit an clár a chur isteach agus a chinntiú go ritheann sé gan earráidí
comhréire.)

Liostáil Chláir

Fuinneog aschuir

Míniú ar an gclár
⮚ Ba cheart go mbeifeá in ann an chuid is mó den chód sa ghníomhaíocht ag deireadh rannán
1 a thuiscint (mura féidir, ba cheart súil siar a chaitheamh ar rannán 1)
⮚ Is í líne 16 an líne is tábhachtaí – is í sin an líne a úsáideann an t-ordú
pygame.draw.rect chun an dronuilleog 50x50 (i.e. cearnóg) a tharraingt ag suíomh (0,0)
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san fhuinneog thaispeána. Ní mór a bheith ‘cliste’ agus a aithint go dtaispeánfar an bloc sa
chúinne uachtair den fhuinneog ar thaobh na láimhe clé mar is mian linn ach na
comhordanáidí (0, 0) a úsáid.
⮚ Nuashonraíonn líne 18 an scáileán agus mar sin bíonn an chearnóg dhearg le feiceáil san
fhuinneog thaispeána.

Tá an réiteach ar chuid b) den fhadhb – atá léirithe thíos – beagán níos casta agus bíonn eolas
níos doimhne ar an ‘lúb chluichíochta’ de dhíth.

Is é an ‘cleas’ atá ann chun an chuma a chur air go bhfuil gluaiseacht ann go léirítear an bloc i
suíomhanna éagsúla go tapa i ndiaidh a chéile. Beidh comhordanáidí an bhloic de dhíth.
Tugaimid dhá athróg x agus y isteach chun comhordanáidí an chúinne íochtair ar chlé den
bhloc a stóráil. Túsaítear na hathróga go 0 ar línte 14 agus 15 faoi seach.
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Bíonn an chuma ar an scéal go bhfuil gluaiseacht ann ach luach an dá athróg a athrú taobh
istigh den lúb chluichíochta (línte 28 agus 29) sula ndéantar an bloc a tharraingt agus an
scáileán a nuashonrú.
Méadaíonn líne 28 suíomh x faoi 5 – sin is cúis leis an ngluaiseacht chothrománach.
Méadaíonn líne 29 suíomh y faoi 5 – sin is cúis leis an ngluaiseacht ingearach.

Bain triail as! Bain triail as na hathruithe seo a leanas a dhéanamh.

1. Déan nóta tráchta de líne 33. Céard a tharla? Céard é cuspóir na líne cóid sin?

2. Athraigh an dath líonta ar líne 33 ó BLACK go RED. Mínigh ar tharla.

3. Déan nóta tráchta de líne 28. Céard a tharla? An féidir leat é a mhíniú?

4. Athraigh an méid seach-chuir ó 5 go 10 ar líne 29. Mínigh aon athruithe ar an gcaoi a
n-oibríonn an clár.
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Gníomhaíochtaí Breise
1. Athraigh an clár ionas go mbogann an bloc mar seo a leanas:
-

ón gcúinne uachtair ar chlé go dtí an cúinne íochtair ar chlé

-

ón gcúinne uachtair ar chlé go dtí an cúinne uachtair ar dheis

-

ó shuíomh atá difriúil ó thaobh toise amháin e.g. ón gcúinne uachtair ar dheis go dtí an
cúinne íochtair ar dheis

-

ó shuíomh atá difriúil ó thaobh dhá thoise de e.g. ón gcúinne íochtair ar chlé go dtí an
cúinne uachtair ar dheis

-

ó shuíomh randamach tosaithe go dtí suíomh randamach eile

2. Scríobh clár chun liathróid (ciorcal) a bhogadh trasna an scáileáin.
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Rannán 3
Teaghráin
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Réamhrá
I Rannán 1, sainmhíníodh teaghrán mar aon téacs atá idir comharthaí athfhriotail. Tá na
teaghráin tábhachtach toisc gurb iad siúd, mar aon le huimhreacha, an cineál sonraí is coitianta
a phróiseálann ríomhchláir agus córais ríomhaireachta.
D’fhéadfadh teaghrán litriúil nó aon slonn Python a bhfuil teaghrán mar thoradh air a bheith ina
luach teaghráin. Tá roinnt samplaí de theaghráin litriúla shimplí thíos.
“Scríobh d’ainm anseo: ”
“Seán Ó Murchú”
“+353-85-1234567”
“182 C 999”
“@PDSTcs Python CPD for #LCCS teachers”
“http://www.youtube.com/watch?v=hUkjib”

Tugtar carachtair ar na siombailí aonair a chuirtear le chéile chun teaghrán a dhéanamh.

Tabhair faoi deara ó na samplaí thuas gur carachtair iad litreacha, uimhreacha, spásanna,
marcanna poncaíochta agus siombail ar bith eile a ligfidh an méarchlár duit a chur isteach.

POINTE TÁBHACHTACH: Is éard is teaghrán ann sraith carachtar taobh istigh
de chomharthaí athfhriotail. Uaireanta tugtar eagar (nó liosta) carachtar ar
theaghrán.
D’fhéadfadh sé go gcabhródh sé leat smaoineamh air mar na carachtair aonair i dteaghrán á
stóráil i suíomhanna i ndiaidh a chéile i gcuimhne an ríomhaire. Mar shampla, d'fhéadfaí
smaoineamh ar an teaghrán Hello World mar seo a leanas:

Go hinmheánach, stórálann ríomhairí cóid uathúla uimhriúla do gach carachtar murab ionann
agus na carachtair iad féin.
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Cathain a úsáidtear teaghrán
Tá sé sách simplí a thuiscint céard is teaghrán ann. Mar sin féin, tá sé níos tábhachtaí a bheith
in ann a aithint cathain ba cheart teaghráin a úsáid (i ríomhchláir).

Baineann an ríomhchlárúchán go hiondúil le feiniméin dhomhanda a léiriú ach teanga
ríomhchlárúcháin ar nós Python a úsáid. Is é sin le rá, úsáideann ríomhchláraitheoirí gnéithe de
Python chun feiniméin dhomhanda a shamhaltú.

Is liosta le háireamh é líon na gcásanna ón saol réadúil is féidir a shamhaltú le córais
ríomhaireachta. Mar shampla, rudaí a cheannach agus a dhíol, ordú a sheachadadh, eitiltí a
sceidealú, córais leighis, torthaí scrúduithe a phróiseáil, nuacht, siamsaíocht agus fiú bualadh le
daoine.

Ag leibhéal níos míne fós, is gné de Python é an cineál sonraí teaghráin atá oiriúnach chun go
leor rudaí ón bhfíorshaol a léiriú.

POINTE TÁBHACHTACH: Ba cheart teaghrán a úsáid i ríomhchlár sonraí ón
bhfíorshaol a bhfuil meascán de litreacha, uimhreacha agus siombailí
poncaíochta i gceist leo a shamhaltú.

Is samplaí de shonraí teaghráin iad ainmneacha, seoltaí, uimhreacha gutháin, pasfhocail,
téacsanna ríomhphoist, postálacha Facebook, teachtaireachtaí téacs SMS, tvuíteanna, cóid
táirge, cuir síos – níl aon teorainn leis an liosta. Go deimhin, léiríonn teaghráin formhór na
sonraí a fheiceann tú ar do ghuthán póca agus ar an ngréasán domhanda.

Ba cheart ríomhchláraitheoirí nua a chur ar an eolas gur minic a úsáidtear teaghráin i gclár chun
sonraí a bhfuil cuma uimhriúil orthu a léiriú. Bíonn sé amhlaidh toisc go mbíonn sonraí
neamhuimhriúla amhail lúibíní, fleasca nó litreacha go minic sna nithe seo a bhfuil cuma
uimhreacha orthu. Áirítear le samplaí de sin ‘uimhreacha’ teileafóin, ‘uimhreacha’ cláraithe
feithiclí agus Uimhreacha Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PPSN).
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Oibríochtaí Teaghráin
Tá a fhios againn cheana féin gur féidir linn teaghrán a thaispeáint ach an t-ordú print a úsáid.
Ach céard iad na hoibríochtaí eile is féidir a dhéanamh ar theaghráin?

Is iad na hoibríochtaí teaghráin is tábhachtaí ar fad innéacsú agus scileadh. Is teicníc
ríomhchlárúcháin é an t-innéacsú a úsáidtear chun rochtain a fháil ar charachtair aonair i
dteaghrán. Is leagan difriúil de an scileadh a úsáidtear chun rochtain a fháil ar charachtair
iolracha i ndiaidh a chéile i teaghrán (ar a dtugtar fotheaghrán nó sceall).

Áirítear leis na hoibríochtaí eile is féidir a dhéanamh ar theaghráin suimiú, iolrú, formáidiú agus
comparáidí. Tacaíonn teaghráin le hoibríochtaí ar thacair amhail socraithe amhail in agus not in.
Pléifear na hoibríochtaí sin ar thacair agus comparáidí sa rannán maidir le loighic
ríomhchlárúcháin.

Tá roinnt orduithe ionsuite in Python is féidir a úsáid ar theaghráin freisin chomh maith le tacar
cuimsitheach orduithe (ar a dtugtar modhanna teaghráin) a dearadh go speisialta chun oibriú le
teaghráin.

Teaghrán a Innéacsú
D'fhonn tuiscint a fháil ar theaghrán a innéacsú (agus a scileadh), ní mór coincheap innéacs a
thuiscint ar dtús. Tógaimis an teaghrán s a thúsaítear sa líne chóid a thaispeántar

Go hinmheánach, léiríonn an ríomhaire agus an teaghrán s mar shraith carachtar a stóráiltear
ag suíomhanna atá taobh lena chéile sa chuimhne. Stóráiltear gach carachtar aonair ina
suíomh féin sa chuimhne.

Tá suíomh astu féin ag na carachtair aonair i ngach teaghrán Python. Tá baint ag an suíomh sin
leis an gcéad charachtar sa teaghrán agus tugtar innéacs air. Toisc gur seach-chur é an tinnéacs ón gcéad charachtar, is é innéacs an chéad charachtair féin, i ngach teaghrán Python,
ná nialas. Deirtear go bhfuil innéacsanna ar bhonn nialasach.
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Léirítear sa léaráid thíos suíomh innéacs gach carachtair sa teaghrán s.

Mar a fheictear, tá innéacs de nialas ag an gcéad charachtar i.e. ‘H’. Tá sé sin tábhachtach.
Bíonn an chéad charachtar i dteaghrán ag suíomh innéacs nialais i gcónaí (is minic a thugtar an
suíomh nialasach ar an suíomh sin), an dara carachtar ag suíomh innéacs 1, an tríú carachtar
ag suíomh innéacs 2 agus mar sin de. Tá 11 charachtar sa teaghrán Hello World agus tá
innéacs uathúil ag gach carachtar idir 0 agus 10.
Go ginearálta, nuair a bhíonn 𝑛 carachtar i dteaghrán, bíonn an carachtar deireanach ag
suíomh innéacs 𝑛 − 1. Mar sin, má tá cúig charachtar i dteaghrán, bíonn an carachtar
deireanach ag suíomh innéacs 4.

Is féidir rochtain a fháil ar na carachtair aonair ach innéacs an charachtair a chur taobh isteach
de lúibíní chearnacha. Ní mór na lúibíní cearnacha a chur díreach tar éis ainm an teaghráin.
Mar shampla, is féidir rochtain a fháil ar an gcéad ghné den teaghrán thuas ach s[0] a úsáid.
Mar sin,
s[0] 🡪 "H"
s[1] 🡪 "e"
s[2] 🡪 "l"
s[3] 🡪 "l"
s[4] 🡪 "o"
s[5] 🡪 " "
s[6] 🡪 "W"
s[7] 🡪 "o"
s[8] 🡪 "r"
s[9] 🡪 "l"
s[10] 🡪 "d"
Is fiú a lua nach dtacaíonn Python, murab ionann agus go leor teangacha ríomhchlárúcháin eile,
leis an gcoincheap de chineál sonraí carachtair. Is teaghráin iad gach ceann de na carachtair
shingile a aischuirtear sa sampla thuas i.e. teaghráin carachtair aonair atá 1 ar fad.
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Innéacsanna diúltacha
Is féidir uimhreacha diúltacha a úsáid mar innéacsanna le Python.

Léiríonn an léaráid ar dheis na hinnéacsanna dearfacha
agus diúltacha den teaghrán Hello.

Mar a fheictear is féidir rochtain a fháil ar an gcarachtar
deireanach (an ceann is faide ar dheis) sa teaghrán ach
innéacs −1 a úsáid. Ag obair ó dheis go clé, tá innéacs
gach carachtair ceann amháin níos lú ná an ceann a
chuaigh roimhe.

Bain triail as!
Is pangram í abairt a n-úsáidtear gach litir san aibítir uair amháin inti ar a
laghad. Déan staidéar ar an gclár thíos agus féach an féidir leat a thuar céard a
dhéanann sé? Breac síos do thuar ar thaobh na láimhe deise.
Cuir an clár isteach agus déan roinnt athruithe. Céard a tharla?
Tuar

Ceist amháin ba mhaith liom a chur fós maidir leis an sampla seo?
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Dúshláin Choitianta
Is fiú cúpla botún a dhéantar go minic maidir le teaghráin agus innéacs-uimhreacha a lua.

Is é an chéad rud atá le tabhairt faoi deara go bhfuil teaghráin do-athraithe. Ciallaíonn sé sin
nach féidir an teaghrán a athrú tar éis é a thúsú. Ar an gcúis sin, ní cheadaítear an t-oibritheoir
innéacs ([]) a úsáid ar thaobh na láimhe clé de ráiteas sannacháin.

Mar shampla, ní fhéadfaí an teaghrán Cavan a athrú go dtí Navan mar seo a leanas.

Feictear an earráid chomhréire a thaispeántar thíos mar thoradh ar an gcód sin:

Chun luach an bhaile a ‘athrú’ go Navan, ní mór don chlár sannachán nua a dhéanamh
town="Navan" ach bíodh a fhios agat go gcaillfear an tagairt don teaghrán bunaidh Cavan.

Chomh maith leis sin, má dhéanann clár iarracht rochtain a fháil ar charachtar i dteaghrán ag
baint úsáid as innéacs atá rómhór (i.e. tar éis an charachtair dheireanaigh) don teaghrán sin,
tabharfaidh Python earráid le linn rite ar ais a rá go bhfuil an t-innéacs as raon. Mar shampla, dá
rithfí an blúire cóid seo a leanas, thaispeánfaí earráid le linn rite toisc go bhfuil innéacs 5 thar
raon an teaghráin.
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Cuireann earráidí as raon (earráidí thar teorainn) frustrachas mór ar ríomhchláraitheoirí, fiú
ríomhchláraitheoirí a bhfuil níos mó taithí acu.

Teaghrán a scileadh
Go dtí seo, d’úsáideamar innéacsú chun rochtain a fháil ar charachtair aonair i dteaghrán. Is
féidir innéacsú a úsáid freisin chun fotheaghrán a bhaint as teaghrán freisin. Tugtar scileadh air
sin. Tugtar an sceall (i.e. fotheaghrán) ar an gcuid den teaghrán a bhaintear.

Tá an scileadh úsáideach nuair a theastaíonn uainn píosa eolais ar leith a bhaint as píosa
faisnéise níos faide. Mar shampla, d’fhéadfadh sé gur mhaith linn scairphraghas a bhaint as
leathanach gréasáin a thaispeánann stoic.

Chun sceall a bhaint as teaghrán, caithfidh na hinnéacsanna a bhaineann le suíomh tosaigh
agus suíomh deiridh an scealla a bheith ar eolas againn. Baintear an sceall ach na luachanna
seo a shonrú taobh istigh de na lúibíní cearnacha. Cuirtear idirstad isteach chun na luachanna a
dheighilt.

Léiríonn an clár gearr seo a leanas an teicníc scilte.

Teormharcálann an t-idirstad suíomh tosaigh agus suíomh deiridh an scealla atáimid ag iarraidh
a bhaint amach. Ritheann an sceall ón innéacs tosaigh do dtí an deireadh ach ní chuirtear an
deireadh san áireamh. Má tá an tús ar iarraidh meastar gur nialas é i.e. an chéad charachtar sa
teaghrán. Má tá an deireadh ar iarraidh, glactar le hinnéacs an charachtair deiridh sa teaghrán
mar dheireadh.
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Céard a thaispeánfadh an ráiteas print(pangram[:]) dar leat?
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Teaghráin a shuimiú agus a iolrú
Amhail uimhreacha, is féidir teaghráin a shuimiú agus a iolrú.

Deirtear go ndéantar teaghráin a chomhchaitéiniú nuair a shuimítear teaghráin le chéile.
Deirtear go gcomhchaitéinítear teaghrán amháin le teaghrán eile chun teaghrán nua (agus níos
faide) a chruthú. Úsáidtear an t-oibritheoir suimiúcháin, ‘+’, chun dhá teaghrán a
chomhchaitéiniú.

Léirítear an chaoi a n-úsáidtear an t-oibritheoir suimiúcháin chun teaghráin a chomhchaitéiniú
sna cláir thíos.

CLÁR 1

CLÁR 2

CLÁR 3

Breac síos do smaointe.
Cuireadh earráid chaolchúiseach i ngach ceann de na cláir thuas d’aon
ghnó.
An molfá aon athruithe?
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Teaghrán a chruthú
Is teicníc úsáideach é teaghráin a chomhchaitéiniú chun teaghrán a thógáil ina bhfuil teaghráin
a thagann ó fhoinsí éagsúla. Abraimis go rabhamar ag iarraidh teaghrán aschuir a chruthú
bunaithe ar an teaghrán pangraim a d’úsáideamar ar ball.

An uair seo, áfach, ba mhaith linn iarraidh ar an úsáideoir dath an tsionnaigh agus an cineál
ainmhí a léimfidh sé thairis a chur isteach. Cruthófar an teaghrán aschuir bunaithe ar na
luachanna a chuirfidh an t-úsáideoir isteach. Seo a leanas aschuir shamplacha:

Seo a leanas réiteach amháin:
Féach go dtógtar outStr diaidh ar
ndiaidh agus an clár ag dul ar aghaidh.

An bhfeiceann tú cosúlacht ar bith idir
sin agus an teicníc a chonaiceamar ní
ba luaithe chun iomláin reatha a
choinneáil?
Teaghrán a iolrú
Ní iolraítear teaghráin in Python go minic. Nuair a iolraítear teaghrán faoi shlánuimhir éigin 𝑛,
cruthaítear teaghrán nua. Is éard atá sa teaghrán nua an teaghrán bunaidh scríofa 𝑛 uair i
ndiaidh a chéile.

Léirítear an teicníc iolraithe teaghrán sa chlár thíos. Taispeántar an t-aschur a ghintear ar dheis.
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HelloHelloHello
eee
elelel
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Túsaítear an athróg teaghráin alNum mar a léirítear anseo.

Meaitseáil gach oibríocht innéacs ar alNum leis an luach ceart sa lár

Mínigh a bhfuil mícheart leis na blúirí cóid seo a leanas
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Teaghráin a fhormáidiú
Uaireanta tá sé úsáideach a bheith in ann teaghrán atá déanta de roinnt píosaí sonraí a
thaispeáint gan dul i muinín na dteicnící cruthaithe teaghráin atá díreach feicthe againn.

Ach abairtí teaghráin a fhormáidiú, is féidir níos mó ná píosa amháin sonraí a thaispeáint i
ráiteas aonair print. Cuimhnigh ar an ráiteas seo a leanas:

Tugtar an teaghrán formáide ar an gcéad teaghrán tar éis na lúibíní tosaigh ar gach líne. Is é
seo an teaghrán a thaispeánann Python ach é a bheith formáidithe. Sa sampla thuas, is é Hello
%s an teaghrán formáide.

Is ionadchoinneálaí é an %s do Python chun luach teaghráin a chur isteach sa teaghrán
formáide. Is sampla é %s de chód cineáil formáide (ar a dtugtar sonraitheoir formáide freisin) in
Python.

Insíonn an % díreach tar éis an teaghráin formáide do Python gur slonn formáidithe teaghráin
an méid a leanas. Tá an luach/na luachanna atá le cur isteach sa teaghrán formáide sa slonn
seo.

Sa ráiteas thuas, cuireann Python an teaghrán litriúil World isteach in ionad %s agus
taispeántar an teaghrán formáidithe Hello World.

Seo thíos roinnt cóid choitianta formáidithe teaghráin
●

%s a úsáidtear chun téacs (teaghráin) a fhormáidiú

●

%d a úsáidtear chun slánuimhreacha a fhormáidiú

●

%f a úsáidtear chun uimhreacha snámhphointe (deachúla) a fhormáidiú

●

%.2f a úsáidtear chun uimhreacha snámhphointe a fhormáidiú chuig dhá phointe dheachúla
(slánú)
POINTE TÁBHACHTACH: Cuirtear an t-ordú print isteach in ionad gach cóid
formáidithe, in ord beacht, le luach den chineál cuí sonraí ón slonn formáidithe.
Má tá níos mó ná cód amháin sa teaghrán formáide, ansin ní mór na luachanna
comhfhreagracha sa slonn a dheighilt le camóga agus iad a chur idir lúibíní.

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 96

Gineann na ceithre ráiteas thíos an t-aschur céanna.
Cén t-aschur a thaispeántar?

Taispeántar an t-aschur a ghineann an cód seo a leanas ar dheis.

Bain triail as!
Féach an féidir leat a oibriú amach céard a dhéanann an cód seo a
leanas.

Mar fhocal scoir, is fiú a thabhairt faoi deara go mbíonn athróga agus/nó sloinn eile Python sna
sloinn formáidithe teaghráin go minic. Léirítear sin sa dá bhlúire seo a leanas.
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Orduithe ionsuite teaghrán
Mar sin, abraimis gur fógraíodh agus gur túsaíodh an teaghrán s mar seo a leanas:

Ordú

Cur Síos

Aschur

len(s)

Tugann sé ar ais fad an teaghráin, s
Is é seo líon na gcarachtar sa teaghrán.

44

min(s)

Tugann sé ar ais an íosmhír in s. Féach thíos.

" "

max(s)

Tugann sé ar ais an uasmhír in s. Féach thíos.

"z"

Ordú ionsuite eile a bhaineann le teaghrán is ea str. Úsáidtear an t-ordú str chun oibiacht ar
bith a thiontú ina teaghrán. Ciallaíonn sé sin gur féidir le clár cineál oibiachta ar bith a thiontú go
dinimiciúil ina chineál teaghráin.
Úsáid phraiticiúil amháin a bhaintear as str is ea chun uimhreacha a iompú ina dteaghráin
nuair is mian linn iad a thaispeáint mar chuid de theachtaireacht aschuir. Féach ar an gcaoi a
dtaispeántar an teaghrán aschuir sa chlár seo a leanas.
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POINTE TÁBHACHTACH: Déantar tíopáil dhinimiciúil in Python. Ciallaíonn sin
gur féidir sonraí uimhriúla a thiontú ina dteaghráin agus vice versa agus an clár
á rith.

Córais chódúcháin (ord agus chr)
Dhá ordú ionsuite Python a bhaineann le teaghráin is ea ord agus chr

Ba cheart go mbeadh a fhios ag ríomhchláraitheoirí go léiríonn ríomhairí na sonraí ar fad go
hinmheánach le córas códúcháin. Is córas códúcháin é córas a úsáideann teaglamaí de dhigití
dénártha chun luachanna sonraí a léiriú go huathúil. Is córais códúcháin iad ASCII (American
Standard Code for Information Interchange) agus Unicode a úsáidtear go forleathan.
Taispeántar thíos léaráid den tacar iomlán carachtar ASCII.

Úsáidtear an dá fheidhm ionsuite – ord agus chr – chun tiontuithe a dhéanamh idir charachtair
agus ASCII.
ord(c)

Tugann sé an léiriú ASCII (nó pointe cóid Unicode) ar an gcarachtar c
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Is é sin inbhéarta ord. Tugann an fheidhm carachtar singil ar ais mar
chr(i)

theaghrán arb é an léiriú ASCII (nó pointe cóid Unicode) atá air ná an
slánuimhir i
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Léiríonn na cláir thíos an úsáid a bhaintear as ord.
Aischuireann líne 1 65. Sin é léiriú ASCII
ar an gcarachtar ‘A’

Aischuireann líne 2 90, sin é léiriú ASCII
ar an gcarachtar ‘Z’ (25 litir ar aghaidh ó
‘A’)

Úsáid an tábla ASCII a thaispeántar ar an leathanach roimhe seo
chun aschur línte 3, 4 agus 5 den chlár thuas a thuar.

Léiríonn na cláir thíos an úsáid a bhaintear as chr.
Aischuireann líne 1 carachtar ‘A’
Aischuireann líne 2 carachtar ‘Z’
Aischuireann líne 3 carachtar ‘a’
Aischuireann líne 4 carachtar ‘1’

Bain triail as!
Bain triail as na cláir seo a leanas le féachaint an féidir leat a oibriú
amach céard atá ar siúl.
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Cleachtadh ríomhchlárúcháin
Is bealach é sifear Chaesair chun teaghráin a ionchódú ach gach litir a aistriú líon áirithe áit (ar
a dtugtar eochair) ar aghaidh san aibítir. Mar shampla, más é 1 an eochair-luach, ionchódófar
an teaghrán ’LCCS’ mar ‘MDDT’. Athraítear gach litir de LCCS litir amháin ar aghaidh.

Iarrann an clár gearr thíos ar an úsáideoir carachtar singil a iontráil agus ansin ríomhann sé
agus taispeánann sé an carachtar leis an gcéad orduimhir eile e.g. má chuireann an t-úsáideoir
A isteach sa chlár, taispeánfaidh an clár B.

Cuir an clár isteach agus tástáil é. Nuair a thuigeann tú an rud a dhéanann an clár, athraigh é
chun teaghrán 6 litir a ‘ionchódú’ agus eochair-luach de 1 in úsáid e.g. Athraítear "Python" go
"Qzuipo".

Chun an tasc seo a dhéanamh, beidh ort na nithe seo a leanas a thuiscint:
✔ Athróga agus sannacháin
✔ Teaghráin (innéacsú agus comhchaitéiniú)
✔ Léiriú sonraí (ASCII/Unicode)
✔ Conas na feidhmeanna ionsuite ord, chr agus print a úsáid

Breac síos do smaointe.
Mol bealaí a bhféadfaí an tasc seo a athrú chun go mbeadh sé ní ba
dhúshlánaí nó ní b’fhusa do scoláire Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta
é a dhéanamh?
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Modhanna Teaghráin
Is orduithe speisialta iad na modhanna teaghráin is féidir a úsáid chun oibríochtaí
coitianta/úsáideacha a láimhseáil agus a dhéanamh ar theaghráin.

Liostálann doiciméid oifigiúla Python https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#stringmethods 40 modh ionsuite teaghráin agus déantar cur síos ar na modhanna inti. Léiríonn an
clár thíos cúig cinn díobh – capitalize, upper, isupper, islower agus find.

Nuair a ritear an clár thuas, gintear an t-aschur seo a leanas.

Freagraíonn gach ceann de na naoi líne aschuir, de réir oird, do thoradh na modhanna
teaghráin a úsáidtear taobh istigh de na naoi ráiteas print.

Ba cheart staidéar a dhéanamh go cúramach ar an gclár, mar aon leis an aschur a ghineann sé
arís tar éis duit an cur síos ar an modh ar an gcéad leathanach eile a léamh.
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Mar is féidir a fheiceáil, feidhmíonn na modhanna teaghráin ag úsáid na poncnodaireachta
céanna agus a d’úsáideamar do na hoibiachtaí turtle agus pygame ní ba luaithe. I gcás
athróg teaghráin s ar bith, is féidir linn modh teaghrán a úsáid ach s a chlóscríobh agus ponc
ina dhiaidh, agus ainm an mhodha ina dhiaidh sin. Cuirtear in iúl mar seo a leanas é:
<string-variable-name>.<method-name>

Ainm an Mhodha

Cur Síos

s.capitalize()

Tugann sé teaghrán nua ar ais agus an chéad litir de s ina
ceannlitir

s.upper()

Tugann sé teaghrán nua ar ais agus na litreacha ar fad in s ina
gceannlitreacha

s.isupper()

s.islower()

Tugann sé an luach True más litreacha cás uachtair iad na
litreacha ar fad in s. Mura bhfuil na litreacha go léir sa chás
uachtair, tugann an modh False ar ais.
Is eochairfhocail Python iad True agus False a mhíneofar sa
chéad rannán eile ar loighic ríomhchlárúcháin.
Tugann sé an luach True más litreacha cás íochtair iad na
litreacha ar fad in s. Mura bhfuil na litreacha go léir sa chás
íochtair, tugann an modh False ar ais.
Is eochairfhocail Python iad True agus False a mhíneofar sa
chéad rannán eile ar loighic ríomhchlárúcháin.

s.count(“o”)

Áiríonn an modh sin líon na n-uaireanta a bhfuil teaghrán e.g. o
sa teaghrán s agus tugann sé ar ais an freagra.

s.find(“Fox”)

Cuardaíonn an modh seo le haghaidh teaghrán e.g. Fox sa
teaghrán s agus má aimsíonn sé an teaghrán, tugann sé
suíomh innéacs F. Mura n-aimsítear an teaghrán cuardaigh,
tugann an modh -1 ar ais.

s.replace(t, u)

Gach uair a aimsítear t in s, cuirtear u ina ionad.
Is teaghráin iad s, t agus u.
Fanann s mar atá mura bhfuil t ann.
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Túsaíonn an cód thíos ceithre athróg teaghráin

Meaitseáil gach ráiteas Python leis an luach ceart a thaispeántar ar dheis
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Nótaí breise (Seichimh)
Ach oiread le formhór mór na rudaí eile in Python, is oibiachtaí iad teaghráin. Is croí-chineál
sonraí é an cineál teaghráin atá ionsuite sa teanga. Áirítear leis na samplaí eile de chineálacha
ionsuite uimhreacha, liostaí, codaigh, foclóirí agus comhaid. Is féidir na doiciméid oifigiúla ar
chineálacha Python a fheiceáil ar líne ag https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html agus is
fiú go mór féachaint uirthi.
Rangaíonn Python teaghráin mar chuid d’oibiacht níos bunúsaí ar a dtugtar seicheamh.
Sainmhínítear seicheamh mar bhailiúchán ordaithe d’oibiachtaí
Tacaíonn Python le trí chineál seicheamh bhunúsacha (list, tuple agus range), cineál
seichimh téacs (str) agus líon áirithe cineálacha seichimh a úsáidtear chun oibriú le sonraí
dénártha.

Baineann tacar oibríochtaí coiteanna, ar a dtugtar oibríochtaí seichimh, le gach cineál seichimh.
Liostaíonn an tábla thíos, a thógtar go díreach ó dhoiciméid oifigiúla Python, na hoibríochtaí
coiteanna seichimh seo in ord ardaitheach tosaíochta.
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Tabhair faoi deara gur oibríochtaí coiteanna seichimh iad comhchaitéiniú, iolrú, innéacsú,
innéacsú agus scileadh – a ndéantar cur síos orthu sa chuid seo i gcomhthéacs teaghrán –
agus mar sin, is féidir iad a chur i bhfeidhm ar chineálacha eile seicheamh freisin.
Bíonn seicheamh in-athraithe, rud a chiallaíonn gur féidir a luachanna a athrú tar éis iad a
chruthú, nó bíonn siad do-athraithe, rud a chiallaíonn nach féidir a luachanna a athrú tar éis a
gcruthaithe.
Measann Python go bhfuil teaghráin chomh ‘eiliminteach’ le huimhreacha agus dá réir sin
cuireann sé i bhfeidhm iad mar sheichimh dho-athraithe. Dá bhrí sin, tar éis athróg a thúsú le
luach teaghráin, ní féidir an luach sin a fhorscríobh riamh. D’fhéadfadh sé go mbeadh an chuma
ar an scéal gur athraigh clár teaghrán ach an athróg chéanna a shannadh do theaghrán nua nó
do theaghrán eile.

Idirdhealaítear seichimh óna chéile freisin leis an tsraith shonrach oibríochtaí nach bhfuil ar fáil
do chineálacha eile. Mar shampla, baineann na modhanna teaghráin a ndéantar cur síos orthu
níos luaithe sa rannán seo le seichimh teaghráin agus ní féidir iad a úsáid ar chineálacha eile
seicheamh.

Mar fhocal scoir, is fiú a thabhairt faoi deara nach soláthraíonn Python aon tacaíocht ionsuite
don chineál sonraí carachtair murab ionann agus go leor teangacha eile ardleibhéil clárúcháin.
In Python, is carachtar singil é teaghrán aonad amháin ar fad.

POINTE TÁBHACHTACH: Is seichimh de theaghráin aon charachtair iad
teaghráin.
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ AR LEITHLIGH
GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 3.1: Leathanach Gréasáin do Shuirbhé Scoile
Is féidir teaghráin Python a chur chun feidhme ar go leor bealaí éagsúla lena n-áirítear comhad
a phróiseáil agus comhaid HTML a ghiniúint. Cuimhnigh ar an gcás seo a leanas.

Is breá le do scoil aiseolas a fháil ó mhúinteoirí agus ó scoláirí ar réimse leathan topaicí agus
ceisteanna – agus mar sin tá leathanach ar leith ar shuíomh gréasáin na scoile chun
suirbhéanna seachtainiúla a óstáil. Baineann suirbhé na seachtaine seo, a thaispeántar thíos,
leis an mbiachlár i gceaintín na scoile.

Tá formáid an leathanaigh gréasáin mar an gcéanna do gach suirbhé. Bíonn na suirbhéanna ar
fad mar an gcéanna ach amháin na ceisteanna a chuirtear agus an rogha freagraí a thugtar.
Bíonn na freagraí le feiceáil ar dhá chnaipe in aice lena chéile ar an leathanach. Iarrtar ar na
rannpháirtithe a gcéadainm agus a sloinne a chur isteach i gcónaí.

Taispeántar thíos na ceisteanna agus an rogha freagraí do na chéad trí shuirbhé eile atá
ceadaithe ag an mbord scoile.

1. Ceann scríbe do thuras na scoile an bhliain seo chugainn?

An
Róimh

Barcelona

2. Ba cheart go mbeadh cead ag scoláirí atá ag tabhairt faoi
scrúduithe i mbliana páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí
seach-churaclaim ar fad?

Aontaím

Easaontaím
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3. Ba cheart an Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil a
mhúineadh mar chuid de gach ábhar

I gcónaí

Uaireanta

Is é an fhadhb atá ann ná go gcaithfidh ‘bean mhór na teicneolaíochta’ sa scoil, Iníon E. Fish,
an comhad HTML a chur in eagar gach seachtain agus ceisteanna agus freagraí shuirbhé na
seachtaine seo chugainn a chur i bhfearas, agus é a uaslódáil chuig an bhfreastalaí gréasáin
chun go mbeidh sé beo ar shuíomh gréasáin na scoile.

Tuigeann bean mhór na teicneolaíochta, a mhúineann an Ríomheolaíocht sa scoil, HTML, ach
leis an téarma nua ag druidim léi go tapa, tá sí an-ghnóthach ag forbairt ábhar nua do na torthaí
foghlama i sonraíocht nua Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta agus ag teacht ar smaointe
chun an cúrsa a mhúineadh trí lionsa na gceithre Thasc Foghlama Feidhmí.
Cé go bhfuil an cód HTML taobh thiar den leathanach suirbhé – a thaispeántar thíos – simplí go
leor, ní mór di teacht ar réiteach éifeachtach ionas go mbeidh a comhghleacaí Máistir Chips (an
múinteoir mata nach bhfuil aon eolas aige ar HTML) in ann an suirbhé nua a uaslódáil.

survey.html
Seo a leanas an réiteach a cheapann Iníon E. Fish:
1. Cruthóidh sí comhad teimpléid suirbhé HTML le hionadchoinneálaithe don cheist agus do
na freagraí atá le húsáid sa suirbhé. Is é survey_template.html an t-ainm a bheidh ar
an gcomhad.
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2. Cruthóidh sí gnáthchomhad téacs chun an téacs do na ceisteanna agus do na freagraí a
stóráil don chéad suirbhé eile. Tabharfaidh sí survey.txt ar an gcomhad sin.
3. Scríobhfaidh sí clár Python a ghinfidh HTML don chéad suirbhé eile ach dhá chomhad,
survey_template.html agus survey.txt a úsáid. Is é survey.html an t-ainm a
bheidh ar an gcomhad a ghinfear.

Ní bheidh le déanamh ag Máistir Chips ach an comhad téacs a chur in eagar gach seachtain agus
an clár a rith. Ní gá dó a bheith buartha faoi HTML – éasca!

Bhí áthas ar Iníon E. Fish gur oibrigh a cruthúnas coincheapa agus mar sin tosaigh sí ar an
réiteach a chur i bhfeidhm. Chruthaigh sí an dá chomhad – survey_template.html agus
survey.txt – de réir an dearaidh. Taispeántar thíos iad. Tabhair faoi deara na trí
ionadchoinneálaí ar línte 6, 14 agus 15 in survey_template.html

survey_template.html
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survey.txt
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Mar sin féin, go gairid tar éis di an clár Python a ghinfeadh an suirbhé seachtainiúil a scríobh,
thuig Iníon E. Fish go raibh uirthi tús áite a thabhairt don phleanáil ceachta toisc go raibh
Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta ag druidim léi go tapa.

Leis an gclár, a thaispeántar thíos, ag céim na tástála aonaid, tá an chuma ar an scéal go
mb'fhéidir go gcaithfí an plean i dtraipisí agus nach roghnófaí an ceann scríbe do thuras scoile
na bliana seo chugainn mura seasann duine éigin sa bhearna baoil.

Taispeántar an t-aschur inmhianaithe thíos.
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Gníomhaíochtaí Molta
1. Cuir an fhadhb i d’fhocail féin.

2. Críochnaigh an clár ach an cód atá de dhíth a chur sna
dronuilleoga dearga le go dtaispeánfar an t-aschur inmhianaithe.
Beidh ort a chinntiú go bhfuil an dá chomhad –
survey_template.html agus survey.txt – san eolaire am
rite.
3. Tabhair breac-chuntas ar an gcaoi a ndéanfá an córas a thástáil.

4. Déan cur síos go mion ar na céimeanna a thógfá chun an tríú
cnaipe freagra a thabhairt isteach sa suirbhé
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GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 3.2: Anailís ar fhotha RSS
Is teicneolaíocht é Sindeacáitiú Barrshimplí (RSS, nó achoimre ar shuíomh méith) a cheadaíonn
don úsáideoir deiridh eolas a fháil go díreach ó shuíomh(anna) gréasáin ar leith chuig gléas.
Tugtar fotha ar an eolas sin. Cláraíonn an t-úsáideoir chun fothaí RSS a fháil ó shuíomhanna ar
leith, agus ar an gcaoi sin, bíonn an t-eolas is cothroime le dáta aige ar ábhair is suim leis.

Go hiondúil, baineann na suíomhanna gréasáin seo le gnó, poist, blaganna, nuacht,
siamsaíocht, etc. Nuair a chláraíonn an t-úsáideoir, seoltar fothaí leis an bhfaisnéis nua ar na
suíomhanna gréasáin chuig an úsáideoir go huathoibríoch agus ansin is féidir leis an úsáideoir
féachaint orthu ach léitheoir RSS a úsáid (brabhsálaí gréasáin de ghnáth).

Úsáid an brabhsálaí is fearr leat chun ainmneacha agus URLanna
roinnt suíomhanna RSS a bhfuil spéis agat iontu a aimsiú agus a
scríobh síos.
1.
2.
3.
4.
5.
Sa seisiún seo mionathróimid agus scríobhfaimid cód a dhéanann anailís ar shonraí ó fhotha
beo RSS de do rogha féin.

Tugtar clár oibre duit mar thús a nascann le URL agus a sheachadann RSS beo ón URL sin go
hathróg ar a dtugtar feed. Tugtar an liostáil chláir ar an gcéad leathanach eile.

Tabhair faoi deara go bhfuil cuid mhór den chód i mbosca dubh. Úsáidtear an bosca dubh chun
léiriú a dhéanamh ar an gcód a theastaíonn chun an clár a rith, ach ní gá é a thuiscint. Sa
sampla seo, insíonn an cód taobh istigh den bhosca dubh do Python fotha RSS a léamh ón
URL a shonraítear mar theaghrán ar líne 24.
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Clár chun fotha RSS a léamh
Tarraingíonn an liostáil thíos ceannlíne bheo atá ar fáil go poiblí ar fhotha RSS Apple.
Stóráiltear na sonraí san athróg teaghráin, feed.

Is ráiteas sannacháin í líne 24. Insíonn an méid ar thaobh na láimhe deise do Python an cód
(taobh istigh den bhosca dubh) a úsáid chun a bhfuil san fhotha RSS a léamh. Tá URL iomlán
an tsuímh óna léitear an fotha cruachódaithe mar theaghrán sa líne seo. Tugtar an fotha féin ar
ais mar theaghrán agus stóráiltear san athróg feed é.

Taispeánann líne 26 a bhfuil in feed ar an gconsól aschuir.
Taispeánann líne 28 líon na línte in feed. Déanann sé sin ach an t-ordú (modh) count a úsáid
chun líne na gcarachtar líne nua in feed a chomhaireamh. (Is teicníc caighdeánach é a
úsáidtear chun líon na línte i dtéacs a chomhaireamh líon na gcarachtar líne nua, ‘\n’, a
chomhaireamh.)

Táimid réidh anois chun athruithe a dhéanamh ar an gcód.
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Gníomhaíochtaí Molta
1. Cuir an clár isteach ina iomláine agus cinntigh go ritheann sé mar is ceart.

2. Cruachódaítear URL an fhotha isteach sa chlár (líne 24). Ciallaíonn sin go gcaithfidh
ríomhchláraitheoir an cód a athrú gach uair a bhfuiltear ag iarraidh fotha difriúil a léamh.
Athraigh an clár ionas go léann sé an URL ón gcéad líne de chomhad téacs/sonraí.
Leid #1: Beidh ort comhad a chruthú ar dtús (e.g. feeds.txt) agus é a shábháil san eolaire am
rite. D’fhéadfadh sé go mbeadh an chuma seo air:

Leid #2: Is féidir réiteach a fháil ach ceithre cinn de na línte seo a leanas a úsáid (in ord difriúil).

3. Breisigh an cód ionas go dtaispeánfaidh sé an fotha iomlán a) le ceannlitreacha ar thús na
bhfocal, b) i gcás uachtair agus c) i gcás íochtair.

4. Scríobh líne chóid a chuirfidh isteach focal a roghnaíonn tú gach uair atá focal ar leith eile
san fhotha e.g. cuir an focal ‘Microsoft’ isteach in ionad an fhocail ‘Apple’. Taispeáin an
teaghrán nua.
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5. Scríobh blúire cóid chun líon na ngutaí san fhotha a chomhaireamh agus a suimiú.
(Úsáidfimid an leabharlann plotly ar ball chun na sonraí seo a léiriú ar bharrachairt.)

6. Cuir an blúire cóid seo a leanas le deireadh an chláir agus rith an clár.

Céard a tharla nuair a chuir tú an cód thuas leis?
Céard a dhéanann an dá líne sin?
An bhféadfá an dá líne sin a chomhdhlúthú i líne amháin a dhéanann an rud
céanna?

7. Scríobh cód a chuirfidh focal/frása de do rogha féin isteach in ionad focal/frása ar leith san
fhotha an chéad dá uair a fheictear san fhotha é. (Beidh ort focal/frása atá ann dhá uair ar a
laghad a aithint ar dtús.) Ba cheart go dtaispeánfadh an t-aschur an fotha ina iomláine anois
leis an bhfocal/frása nua ann in ionad na gceann a bhí ann i dtús aimsire.

Leid: Beidh ort innéacsú/scileadh agus comhchaitéiniú a dhéanamh chun an teaghrán aschuir a
chruthú.

8. Mar an gcéanna leis an ngníomhaíocht a rinneadh roimhe seo ach amháin, in ionad an dá
fhocal a ionadú, ba cheart do do chlár algartam shifear Chaesair a chur i bhfeidhm mar a
chonacthas ní ba luaithe sa rannán seo.

9. Féach ar na doiciméid oifigiúla ar shuíomh Python maidir le modhanna teaghráin (féach ar
an nasc thíos) agus sainaithin modh/modhanna nár úsáid tú cheana. Anois, úsáid an fotha
ón ngníomhaíocht seo chun triail a bhaint as an modh nua teaghráin.
https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#text-sequence-type-str
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10. Léigh an liostáil thíos agus tuar céard a dhéanfaidh sí.
Anois cuir isteach agus rith í. An raibh an tuar a rinne tú ceart?

Bain triail as!
Céard a tharlaíonn má athraíonn tú an URL ar líne 5?

Pléigh le grúpa bealaí ar féidir gníomhaíocht (nó sraith gníomhaíochtaí)
a fhorbairt bunaithe ar an gcód thuas. (B'fhéidir go mbeadh sé
úsáideach machnamh a dhéanamh ar na cineálacha gníomhaíochtaí a
rinneadh sa ghníomhaíocht seo ar leithligh maidir le fothaí RSS.)
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Rannán 4
Liostaí
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Réamhrá
Is bailiúchán athróg é liosta. Tagraítear go coitianta do chineál liosta mar eagar i dteangacha
eile clárúcháin ach mar a fheicfimid tá difríochtaí caolchúiseacha idir liostaí agus eagair
thraidisiúnta.

Tá liostaí úsáideach toisc go dtugann siad bealach dúinn roinnt athróg a ghrúpáil le chéile in
athróg amháin. Tugtar eilimint liosta ar luach gach athróige agus is féidir rochtain a fháil orthu
sin ach úsáid a bhaint as innéacsú/scileadh ar a ndearnadh cur síos sa chaibidil roimhe seo ar
theaghráin.

Cuimhnigh ar an méid sin. Go dtí seo sa cheardlann seo, úsáideadh athróga chun luachanna
singile a stóráil. Bhí sé amhlaidh beag beann ar chineál sonraí na hathróige i.e. cibé acu an
teaghrán nó athróg uimhriúil é, ní féidir ach luach amháin a stóráil inti ag an am.

Is cineál speisialta liosta iad na teaghráin agus is iad na heilimintí aonair na carachtair aonair a
dhéanann suas an teaghrán. Is príomhdhifríocht amháin é idir liostaí agus teaghráin, áfach, go
bhfuil liostaí in-athraithe, murab ionann agus teaghráin.
Is é príomhchuspóir liostaí sásra a sholáthar chun déileáil le ‘bailiúchán sonraí’ ach aon athróg
amháin a úsáid.

POINTE TÁBHACHTACH: Is comhstruchtúr ríomhchlárúcháin Python é liosta
atá úsáideach chun samhaltú a dhéanamh ar shonraí ón bhfíorshaol is féidir a
ghrúpáil le chéile faoi aon ainm amháin.

Áirítear leis na samplaí de liostaí ainmneacha múinteoirí, scoileanna, ábhair, foirne, liostaí
cairde, liosta leabhar, liosta tvuíteanna, seinnliostaí (amhráin), liostaí siopadóireachta, liosta
treoracha, liostaí tíortha, liostaí de phríomhchathracha, laethanta na seachtaine, míonna na
bliana, dátaí saoire, liostaí uimhreacha (e.g. uimhreacha crannchuir, aoiseanna, tuarastail,
figiúirí díolacháin, airdí, etc.). Is liosta le háireamh é liosta na liostaí!

Mar shampla, cuimhnigh ar chásanna nuair is gá dúinn súil a choinneáil ar an líon uaireanta a
tharlaíonn rud éigin. Abraimis go bhfuil go leor torthaí féideartha ann agus go gcaithfimid cuntas
a choinneáil ar gach ceann acu astu féin. Ar chúis éigin, b'fhéidir go n-iarrfaí orainn clár suirbhé
tráchta a scríobh a chomhaireann líon na gcoisithe, na rothar, na ngluaisteán, na veaineanna,
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na HGVanna, etc., a théann thar phointe áirithe ag tráth áirithe den lá. Gan liostaí bheadh
orainn athróg ar leith a ríomhchlárú do gach comhaireamh.
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Liostaí a chruthú
Is é an cineál liosta is simplí liosta folamh i.e. ceann nach bhfuil aon eilimintí ann. Cruthaítear
liostaí folmha ach péire lúibíní cearnacha a úsáid mar a léirítear sa chód thíos.

Cruthaíonn an cód a thaispeántar anseo ar
thaobh na láimhe deise cúig liosta éagsúla
fholmha. Insíonn na lúibíní cearnacha ar thaobh
na láimhe deise de gach sannachán do Python
gur liosta é cineál sonraí na hathróige a
ainmnítear ar thaobh na láimhe clé.

Cuimhnigh go bhfuil liostaí in-athraithe. Cé nach
bhfuil aon sonraí sna liostaí seo, ciallaíonn a
struchtúr gur féidir leis an gclár sonraí a chur leo
níos déanaí.

Léirítear sa bhlúire cóid seo a leanas conas liostaí le sonraí a thúsú.

Tabhair faoi deara go n-úsáidtear lúibíní cearnacha ar thaobh na láimhe deise agus go núsáidtear camóga chun na heilimintí aonair sa liosta a dheighilt óna chéile. Is iad 4, 4, 3, 5, 6
agus 5 faoi seach líon na n-eilimintí sna liostaí.
Tabhair faoi deara freisin gur liostaí teaghrán iad boysNames, girlsNames,
favouriteSongs agus fruits; is liosta uimhreacha é vehicleCount agus is liosta ina
bhfuil cineálacha éagsúla sonraí é accountDetails.

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 125

POINTE TÁBHACHTACH: D’fhéadfadh sé go mbeadh eilimintí a bhfuil
cineálacha éagsúla sonraí i gceist leo i liosta Python.
Ar cheann de na príomhdhifríochtaí idir liostaí agus eagair thraidisiúnta a úsáidtear i
dteangacha eile ríomhchlárúcháin tá an chaoi ar féidir meascán de chineálacha éagsúla sonraí
a chur i liosta Python ach go gcaithfear an cineál céanna sonraí a úsáid le haghaidh eagair.
Tá sé úsáideach íomhá a chruthú i d’intinn faoin gcaoi a léirítear liostaí go hinmheánach ar
ríomhaire. Is minic a léirítear liostaí go cothrománach nó go hingearach mar a thaispeántar
thíos.
Bheadh an chuma seo air dá léireofaí an liosta boysNames go cothrománach.

Bheadh an chuma seo air dá léireofaí an liosta fruits go hingearach.

Is é an príomhphointe gur cheart eilimintí an liosta a shamhlú i suíomhanna cuimhne atá taobh
lena chéile (amhail na carachtair aonair teaghráin a ndearnadh cur síos orthu sa rannán roimhe
seo).

Scríobh síos cúig rud a d’fhoghlaim tú go dtí seo faoi liostaí sa rannán
seo.
1.
2.
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3.
4.
5.
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Oibríochtaí coiteanna liosta
Toisc gur seichimh iad liostaí agus teaghráin araon, oibríonn na bunoibríochtaí coiteanna ar
liostaí mar a oibríonn siad ar theaghráin. Is féidir liostaí a chur lena chéile (comhchaitéiniú), a
iolrú le chéile, a innéacsú agus a scileadh.
Oibríonn na horduithe min, max, agus len ar liostaí mar a oibríonn siad ar theaghráin agus
tugann siad ar ais an t-íosluach, an t-uasluach agus líon na n-eilimintí (i.e. fad) sa liosta faoi
seach.

Comhchaitéiniú
Is féidir liostaí a chruthú ach dhá liosta atá ann cheana a chomhchaitéiniú. Mar shampla,
d’fhéadfaimis boysNames agus girlsNames a chur le chéile ach an t-oibritheoir
comhchaitéinithe (+) a úsáid chun liosta nua ar a dtugtar names a chruthú mar seo a leanas.

Tabhair faoi deara nach núsáidtear lúibíní cearnacha
ar líne 3.

Nuair a úsáidtear liosta gan lúibíní cearnacha mar sin, glacann Python leis go bhfuil gach
eilimint ar an liosta le húsáid.
Leis an ordú print ar líne 4, taispeántar a bhfuil ar an liosta. Seo a leanas an t-aschur a
ghineann an cód thuas.

Gineann an sampla thíos an t-aschur céanna, rud a léiríonn nach gcruthaíonn an
comhchaitéiniú liosta nua i gcónaí.

Breisítear an liosta
boysNames chun liosta na
gcailíní a chur san áireamh.
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Léargais éagsúla
Tugann an sampla roimhe seo deis dúinn léargas níos doimhne a fháil ar theanga
ríomhchlárúcháin Python.

Féach go mbeidh ainmneacha ceathrar cailíní (is dócha gur cailíní iad Sarah, Alex, Pat agus
Mary) san athróg liosta boysNames faoi dheireadh an tsampla.

Tuigimidne (mar dhaoine daonna) gur ainmneacha cailíní iad Mary agus Sarah ach ní
chiallaíonn sé go dtuigeann Python sin freisin. Go deimhin, murab ionann agus daoine daonna,
níl a fhios ag Python an difríocht idir ainm cailín agus ainm buachalla. (Tá sé amhlaidh toisc nár
cuireadh aon fheidhmeanna ionsuite sa teanga chun idirdhealú den sórt sin a dhéanamh.). Níl
sna hainmneacha ach teaghráin dar le Python.

Deir an clár le Python ainmneacha cailíní a shannadh d’athróg a bhfuil an chuma uirthi gur
ainmnigh an ríomhchláraitheoir í chun ainmneacha buachaillí a stóráil. D’fhéadfadh aon cheann
den dá rud seo a leanas a bheith i gceist:
a) Rinne an ríomhchláraitheoir droch-rogha nuair a roghnaigh sé boysNames mar ainm na
hathróige nó,
b) ba bhotún é an sannachán a rinne an ríomhchláraitheoir

Sa dá chás is é an ríomhchláraitheoir an duine atá freagrach.

POINTE TÁBHACHTACH: Níl aon tuiscint ag Python ar chomhréir na teanga
nádúrtha agus dá bhrí sin níl aon bhealach aige tuiscint a fháil ar an rud atá i
gceist ag an ríomhchláraitheoir a dhéanamh leis an gcód.
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Liosta a innéacsú
Cuimhnigh ón rannán ar theaghráin gur teicníc é an t-innéacsú a úsáidtear chun rochtain a fháil
ar eilimintí aonair i liosta. Déantar liosta a innéacsú díreach mar a dhéantar teaghrán a
innéacsú.

Faightear rochtain ar eilimint liosta ach innéacs a úsáid; is é sin luach ionaid ar bhonn nialasach
don eilimint sin. Mar a bhí ann i gcás teaghrán, ní mór don innéacs a bheith ina shlánuimhir (nó
slonn a luacháiltear chun slánuimhir a thabhairt), agus, ní mór é a chur taobh istigh de lúibíní
cearnacha.

Léirítear sa ghrafaic thíos an chaoi ar féidir innéacsuimhreacha a chur leis an íomhá de liostaí a
chruthaíomar inár n-intinn ar ball.

Déantar tagairt uathúil do gach eilimint liosta de réir ainm an liosta agus innéacsuimhreach.

Clár samplach (meaisín torthaí - leagan 1)
Tugtar ealaín ar an ríomhchlárúchán uaireanta mar gur féidir le ríomhchláraitheoirí
cruthaitheacht agus samhlaíocht a chur in iúl leis an gcód.

Taispeánann an chéad chlár eile conas uimhreacha randamacha agus liostaí a úsáid le chéile
chun meaisín torthaí a ionsamhlú.
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Léigh an clár go cúramach agus féach an féidir leat an chaoi a n-oibríonn an clár a oibriú
amach.

⮚ Túsaítear líne 5 le liosta torthaí.
⮚ Gineann línte 8, 9, agus 10 uimhir randamach idir nialas agus a ceathair, a ceathair san
áireamh
⮚ Taispeántar eilimint ón liosta le línte 13, 14 agus 15 ach uimhreacha randamacha a úsáid
mar innéacs.
Féach ar dhoiciméid Python ar líne don leabharlann random
Céard a dhéanann an t-ordú choice?
Conas a d’fhéadfaí choice a úsáid sa chlár thuas?

Is fiú a thabhairt faoi deara freisin nuair a fhaightear rochtain ar eilimint liosta gurb ionann cineál
sonraí na hoibiachta a ghintear agus cineál sonraí na heiliminte liosta.
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Luach eilimintí liosta a athrú
Is oibiachtaí in-athraithe iad liostaí. Ciallaíonn sé sin gur féidir eilimintí an liosta a athrú (chomh
maith le rochtain a fháil orthu). Cuimhnigh nach féidir a leithéid a dhéanamh le teaghráin toisc
go bhfuil sin do-athraithe.
Ar an gcúis sin, tá sé ‘dlíthiúil’ an t-oibritheoir innéacs a chur i bhfeidhm ar athróg liosta ar
thaobh na láimhe clé de ráiteas sannacháin. Léirítear leis an gclár gearr seo a leanas é.

⮚ Túsaítear liosta torthaí le líne 1 agus taispeántar a bhfuil ar an liosta le líne 2.
⮚ Déantar athrú ar leith le línte 4-9 ar na heilimintí éagsúla atá ‘coinnithe’ ag innéacs áirithe.
⮚ Taispeántar an liosta arís le líne 11.

Nuair a ritear an clár, taispeántar an t-aschur thíos. An féidir leat é a oibriú amach?

Scríobh isteach aon smaointe atá agat maidir le liostaí Python.

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 132

Earráidí innéacs ‘as raon’
Ag am rite, seiceálann Python i gcónaí go bhfuil na hinnéacsuimhreacha taobh istigh de na
teorainneacha don oibiacht a bhfuiltear á n-úsáid chun rochtain a fháil uirthi.

Beidh innéacs liosta thar teorainn má tá sé lasmuigh de raon an liosta. Má dhéanann Python
iarracht rochtain a fháil ar eilimint liosta ag baint úsáid as innéacs atá thar teorainn, tugtar
earráid innéacs as raon ar ais agus clisfidh ar an gclár i.e. ní oibreoidh sé a thuilleadh.

Déantar an tástáil le nach gclisfear ar chóras i gcód beo (táirgthe).

Cliseann ar an ‘gclár’ thuas ar líne 3 agus ní ritear línte 4 ná 5. Taispeánann Python an
teachtaireacht earráide seo a leanas.

Is féidir innéacsanna diúltacha a úsáid ar liostaí mar is féidir iad a úsáid ar theaghráin. Tá
innéacs −1 ag an eilimint dheireanach i liosta Python. Ag oibriú siar, tá innéacs gach eiliminte
ceann amháin níos lú ná an ceann a chuaigh roimhe. Mar sin, is iad na hinnéacsanna bailí do
liosta ina bhfuil ceithre eilimint −4 go 3 , 3 san áireamh. Léirítear sin thíos.
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POINTE TÁBHACHTACH: Go ginearálta, caithfidh na hinnéacsuimhreacha de
sheicheamh 𝑛 ar fad a bheith sa raon −𝑛 agus 𝑛 − 1. Mar sin, −𝑛 ≤ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 ≤ 𝑛 −
1
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Liosta a scileadh
Bíonn liostaí fada go leor go minic agus uaireanta ní spéis linn ach cuid de na sonraí atá iontu a
phróiseáil. Is féidir linn fo-liostaí a bhaint as liostaí leis an teicníc chéanna a d’úsáideamar chun
fotheaghráin a bhaint as teaghráin níos luaithe i.e. scileadh.
Is éard is sceall ann liosta d’eilimintí leantacha a bhaintear as liosta eile (atá níos mó).

Cruthaítear scealla ach an t-oibritheoir innéacs lúibíní cearnacha a úsáid. Mar a bhí ann i gcás
teaghrán, teormharcálann an t-idirstad suíomh tosaigh agus suíomh deiridh an scealla atáimid
ag iarraidh a bhaint amach.
Léiríonn an clár gearr thíos an scileadh.

An féidir leat a dhéanamh amach conas a ghineann an clár an t-aschur a
thaispeántar sna nótaí tráchta?
Conas a d'fhéadfaimis na torthaí a fhástar in Éirinn a ‘scileadh amach’?

POINTE TÁBHACHTACH: Go ginearálta, cruthaíonn an slonn,
aList[startPos:endPos]
liosta nua nó sceall ón liosta a shainaithnítear le aList.
✔ Tosaíonn an sceall a ghintear ó shuíomh innéacs startPos in aList
✔ Ritheann an sceall a ghintear suas go suíomh innéacs endPos-1 in aList
✔ Má tá startPos ar iarraidh, glactar leis gurb é nialas é.
✔ Má tá endPos ar iarraidh, glactar leis gurb é len(aList)-1 é
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Is fiú béim a leagan air gur liosta nua é sceall.

Mar shampla, mar thoradh ar an gcód seo a leanas, stóráiltear an liosta nua san athróg liosta
exoticFruits

Is éard atá sa liosta nua seo ná : ['orange', 'banana', 'kiwi']

Tá sé in am dúinn triail a bhaint as!
Abair linn go bhfuil an túsú seo a leanas againn.

Tuar an t-aschur a thaispeánfaí dá gcuirfí gach ceann de na ráitis print seo a
leanas sa bhlúire cláir thíos. Scríobh síos do thuartha sa cholún ar chlé.
Tuar

Cuir an clár isteach agus rith an clár.
Scríobh ar tharla sa cholún ar dheis.
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An rud a tharla

Cén luach a ghinfeadh an slonn seo a leanas meas tú? Bain triail as!

Conas a mhúnlaíonn an freagra seo do smaointeoireacht maidir leis an ngaol idir
teaghráin agus liostaí?
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An féidir leat dhá earráid chomhréire (seachas trí cinn) a aimsiú sa chód
thíos agus moladh a thabhairt chun iad a dheisiú?

Earráid chomhréire 1:

Earráid chomhréire 2:

Conas a chuireann sin leis an tuiscint atá agat ar earráidí raoin agus scileadh?

Mínigh na céimeanna a bheadh le tógáil chun feidhmiúlacht an chláir a bhreisiú
chun cárta randamach a ghiniúint agus a thaispeáint? (e.g. an t-aon spéireata)

Cé na ceisteanna eile nár mhór a thabhairt san áireamh dá mbeifí ag iarraidh go
roinnfeadh an clár lámh randamach cúig chárta?
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Modhanna liostaí
I gcomparáid le go leor struchtúr eile sonraí, tá liostaí an-solúbtha go deo. Seachas na
bunoibríochtaí coiteanna is féidir a dhéanamh ar gach seicheamh (e.g. comhchaitéiniú,
innéacsú, scileadh), tacaíonn oibiachtaí liosta le horduithe (modhanna) atá sainiúil don chineál.

Léiríonn an tábla thíos cuid acu ach tá tagairt níos iomláine le fáil ar leathanach oifigiúil
Phython: https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#mutable-sequence-types

Ainm an Mhodha

Cur Síos

aList.append(item)

Iarcheanglaítear an item leis an liosta darb ainm
aList

aList.count(item)

Tugtar áireamh slánuimhreach ar an líon uaireanta
atá an eilimint item in aList

aList.extend(anotherList) Iarcheanglaítear an liosta in anotherList le aList
aList.index(item)

Tugtar an chéad uair a fheictear item in aList

aList.insert(index, item) Cuirtear item isteach in aList ag seach-chur index
aList.pop()

Baintear an eilimint dheireanach amach as aList
agus tugann sé ar ais í.

aList.remove(item)

Baintear item ón liosta

aList.reverse()

Iompaítear ord na míreanna in aList droim ar ais

aList.sort()

Sórtáiltear oibiachtaí aList ina n-ionad i.e. gan liosta
nua a chruthú. Is féidir liosta nua sórtáilte a chruthú
ach an t-ordú ionsuite sorted a úsáid

Is féidir an t-eochairfhocal del a chur i bhfeidhm chun eilimintí ar leith nó scealla a bhaint as
liostaí. Úsáidtear del leis an oibritheoir innéacs lúibíní cearnacha mar seo a leanas.
del aList[i]

Baintear an eilimint ag suíomh i as aList
Baintear na heilimintí go léir ó shuíomh i go dtí suíomh j ach

del aList[i:j]

gan an eilimint ag suíomh j san áireamh, as aList. (Mar an
gcéanna le aList[i:j] = [])

del aList[:]

Baintear (glantar) na heilimintí ar fad as aList
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Modhanna liostaí – sampla 1
Taispeánann an clár seo a leanas roinnt de na horduithe seo atá sainiúil don chineál in úsáid.
Taispeántar an t-aschur a ghintear mar nóta tráchta ag deireadh gach ráitis priontála. Ba cheart duit
an cód a léamh agus iarracht a dhéanamh na modhanna liostaí a úsáidtear ann a thuiscint.

Tabhair faoi deara go n-úsáidtear an phoncnodaireacht chéanna do liostaí agus a úsáidtear le
haghaidh modhanna teaghrán. Ciallaíonn sé sin nach mór don ríomhchláraitheoir ainm na
hathróige liosta a chlóscríobh agus ponc a chur ina dhiaidh agus ainm an mhodha a chur ina
dhiaidh sin, i.e.
<list-variable-name>.<method-name> chun modh liosta a úsáid.
Modhanna liostaí – Sampla 2
Bain triail as an méid seo a leanas.
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Dhá mhodh eile teaghrán (scoilt agus scoiltlínte)
Bealach eile chun liostaí a chruthú is ea ceachtar den dá mhodh teaghrán a úsáid – scoilt nó
scoiltlínte.

Tá an dá mhodh (ordú) seo an-chosúil lena chéile sa chaoi is go mbriseann siad teaghrán ina
théacschomharthaí ar leithligh. Cruthaíonn an dá mhodh liosta nua agus déantar eilimint liosta
ar leith de na téacschomharthaí.

Tógaimis an cód seo a leanas mar shampla.

⮚ Túsaíonn an chéad líne an athróg chomskyStr
[Dála an scéil: Is abairt é Colourless green ideas sleep furiously a chum Noam Chomsky,
(teangeolaí, fealsamh agus eolaí cognaíoch Meiriceánach), mar shampla d’abairt atá ceart ó
thaobh na gramadaí de ach atá áiféiseach ó thaobh na séimeantaice de.]
⮚ Cruthaítear líne nua darb ainm aList le líne 2. Téacschomharthaítear an teaghrán agus
déantar eilimint liosta ar leith de gach focal mar a léirítear san aschur:

Léiríonn an clár thíos an difríocht is mó idir scoilt agus scoiltlíne. (Tabhair faoi deara an
úsáid a bhaintear as comharthaí triaracha athfhriotail chun an teaghrán bloic a chuimsíonn línte
éagsúla a chruthú.)

Tagann an teaghrán ón dán
Green Eggs and Ham a chum
an Dr Seuss, údar, cartúnaí
polaitíochta agus file
Meiriceánach.

Cruthaíonn an clár liosta nua, bList – is eilimint ar leith é gach líne.
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Clár samplach (meaisín torthaí - leagan 2)
Ionsamhlaíonn an clár thíos meaisín torthaí. Ba cheart go dtabharfadh na haschuir shamplacha
a thaispeántar anseo léargas maith duit ar a ndéanann an clár.

Clár ionsamhlaithe meaisín torthaí

Oibríonn an clár ach a bhfuil sa chomhad fruits.txt (a léirítear
anseo ar dheis) a chur isteach i dteaghrán darb ainm
fileContents. Scoiltear an teaghrán ansin ina
théacschomharthaí éagsúla a stóráiltear mar eilimintí ar leith sa
liosta fruits.
Ar deireadh, úsáidtear an t-ordú choice ón leabharlann random
trí huaire. Roghnaítear eilimint randamach as an liosta fruits
gach uair agus taispeántar í.
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Is é cuspóir an chláir cuid de na coincheapa agus na teicnící a phléitear sa rannán seo a
threisiú agus rannpháirtithe a ullmhú chun cuid den fhoghlaim seo a chur i bhfeidhm sa
ghníomhaíocht ar leithligh seo a leanas.
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ AR LEITHLIGH
GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 4.1: Gineadóir abairtí randamacha2
Sa chleachtadh seo, beidh ort clár a scríobh a ghineann abairt randamach.
Déanfaidh an clár ceithre liosta dhifriúla de theaghráin darb ainm articles, nouns, verbs
agus prepositions. Is é seo a leanas an riail chomhréire le haghaidh abairt bhailí:
article noun verb article noun preposition verb
Tugtar liosta samplach focal do gach ceann de na ceithre liosta:
articles

“the”, “a”, “one”, “some”, “any”

nouns

“teacher”, “student”, “principal”, “library”, “school”

verbs

“taught”, “learned”, “read”, “walked”, “ran”

prepositions

“to”, “from”, “over”, “under”, “on”

D’fhéadfadh sé go mbeadh abairtí bailí ceart ó thaobh na séimeantaice de ach nach mbeadh aon
chiall leo. Mar shampla,
-

tá ciall leis an abairt the teacher taught a student to read,

-

ach níl aon chiall leis an abairt some school walked under a principal!

Leideanna:
1. Ní mór liosta a chruthú chun focal na habairte a stóráil e.g. wordlist mar chuid den réiteach
Beidh an liosta seo folamh ar dtús.
2. Caithfear na focail a roghnú go randamach ó gach liosta. Is féidir an líne chóid seo a leanas
a oiriúnú chun focal randamach a ghiniúint.

3. Agus focail á roghnú go randamach, is féidir iad a iarcheangal le wordlist
4. Ach na seacht bhfocal a ghiniúint, is féidir iad a thaispeáint in abairt.

2 Oiriúnaithe ó fhadhb in Java: how to program, P.J. Deitel, H.M. Deitel, 9th ed., Prentice Hall, 2012
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Machnamh.
Céard iad na príomhsmaointe a bhí agat agus tú i mbun na faidhbe seo?
Cén chaoi a bhféadfaí an cleachtadh seo a oiriúnú/a leathnú le húsáid i do
rang féin do Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta?
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GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 4.2: Próiseáil Sonraí (airdí)
Ag deireadh Rannán 2, rinneamar gníomhaíocht ar leithligh bunaithe ar roinnt luachanna airde a
chur an t-úsáideoir isteach a phróiseáil. Cuirimid tús leis an ngníomhaíocht seo le réiteach na
gníomhaíochta.

Taispeántar a bhfuil sa chomhad heights.txt anseo ar dheis. Is féidir iad seo a chur in eagar
agus sraith nua luachanna a sholáthar don chlár ag am rite.

Tugaimid an clár seo a leanas isteach sa scéal anois. Úsáideann an clár trí líne seo an t-ordú
mean ón leabharlann statistics chun meán uimhríochtúil na n-uimhreacha sa heightList
a ríomh. Dá mba mhian linn meán tacar eile airdí a ríomh, bheadh ar an ríomhchláraitheoir na
luachanna ar an liosta sin a athrú.
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Is fiú cuairt a thabhairt ar https://docs.python.org/3/library/statistics.html chun féachaint ar
dhoiciméid oifigiúla Python ar an bpacáiste staitisticí.

Gníomhaíochtaí Molta

1. Cuir an dá chlár i gcomparáid agus i gcodarsnacht lena chéile

2. Ceap plean tástála (cosúil leis an gceann a thaispeántar sa ghníomhaíocht
chomhfhreagrach ag deireadh Rannán 2) le haghaidh na gclár. Rith an plean tástála.
3. Mionathraigh an chéad chlár ionas go n-úsáideann sé an pacáiste statistics chun an
meán a ríomh. (Níor cheart go mbeadh an athróg totalHeight le feiceáil sa chlár
deiridh.). Rith an plean tástála arís chun a chinntiú go n-oibríonn an réiteach.

4. Lean ort leis an mionathrú ar an gclár ach na hathruithe seo a leanas a dhéanamh:
-

in ionad an t-ordú readline a úsáid cúig huaire, ba cheart an comhad iomlán a léamh
isteach i dteaghrán le hordú read amháin.

-

úsáid an t-ordú split chun liosta a chruthú do na luachanna airde ón dteaghrán a
ghintear

D’fhéadfadh sé gur mhaith leat breathnú siar ar shampla de mheaisín torthaí - leagan 2
(leathanach 112) agus treoir theicniúil a fháil chun an ghníomhaíocht seo a dhéanamh.

Ba cheart go mbeadh an clár in ann déileáil le líon athraitheach airdí agus le luachanna
deachúla.

5. Taispeáin an t-eolas seo a leanas i dteachtaireachtaí bríocha (úsáid formáidiú teaghráin
más féidir chun sonraí athróige a thaispeáint):
-

An uasairde
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-

An íosairde

-

An raon agus an raon idircheathairíle

-

Na hairdí in ord ardaitheach/íslitheach

Céard iad na bealaí a d’fhéadfaí an ghníomhaíocht seo a úsáid, dar leat,
chun tacú le scileanna meiteachognaíocha a fhorbairt?
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GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 4.3: Treoracha Turtar
Is é cuspóir na gníomhaíochta seo tógáil ar a bhfuil ar eolas againn cheana féin faoi ghrafaicí
turtair agus na coincheapa ón rannán seo a chur i bhfeidhm orthu.
Tá dhá liosta sa chlár grafaicí turtair a thaispeántar thíos – uillinneacha agus faid. Tá sonraí
ionchódaithe idir an dá liosta a threoraíonn turtar ó phointe A go pointe B agus is é seo a leanas
an liostáil chláir:

Nuair a ritear an clár, taispeántar an chonair seo.
Bain triail as luachanna na n-uillinneacha agus na bhfad a athrú
chun a fháil amach céard iad na turais is féidir leat a dhéanamh.
(Cuimhnigh go dtosaíonn an turtar i lár an scáileáin ag féachaint
ar dheis (soir). Léiríonn an ceann saighde deireadh na conaire.)
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Dear sraith gníomhaíochtaí cuí a dhéanann an ghníomhaíocht seo a
oiriúnú/a leathnú ionas gur féidir díriú ar do rogha coincheap/teicnící a
clúdaíodh go dtí seo.
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Rannán 5

Loighic an ríomhchlárúcháin
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Réamhrá
Go dtí seo, bhíomar ag plé le cláir sheicheamhacha i.e. cláir a thosaíonn leis an gcéad líne a
rith agus a ritheann gach líne in ord go dtí go mbaintear an líne dheireanach amach.

Chomh maith le seicheamh, tacaíonn Python le dhá struchtúr rialaithe eile ar a dtugtar roghnú
agus atriall. Is é cuspóir an rannáin seo ná an chomhréir agus an tséimeantaic a bhaineann le
roghnú agus atriall a mhíniú agus iniúchadh a dhéanamh ar roinnt teicnící coitianta
ríomhchlárúcháin a úsáidtear chun iad a chur i bhfeidhm i gcomhthéacsanna san fhíorshaol.

Roghnú
Tagraítear do struchtúir roghnaithe mar chinntí. Chuir na struchtúir seo sásra brainseála ar fáil
do ríomhchláraitheoirí ionas gur féidir bloic áirithe de chód a rith nó léim thairis. Braitheann an
cinneadh i dtaobh bloc cóid a roghnú lena rith ar thoradh coinníll ar a dtugtar slonn Boole.
Is iad na heochairfhocail Python is mó a úsáidtear chun tacú le struchtúir chinnidh if, else
agus elif.

Atriall
Is minic a thagraítear do struchtúir atrialla mar lúba. Úsáidtear lúba chun an bloc céanna cóid a
rith cúpla uair. Ag am rite, ritear an cód taobh istigh de lúb (an corp lúibe) arís agus arís eile
chomh fada agus a chomhlíontar coinníoll éigin (an garda lúibe). Is slonn Boole é an garda lúibe
freisin.
Is iad na heochairfhocail Python is mó a úsáidtear chun tacú le struchtúir atrialla for, agus
while.
Trí eochairfhocal eile (nach bhfuil chomh tábhachtach céanna) a bhaineann le lúba is ea
break, continue agus pass.

POINTE TÁBHACHTACH: Is dhá theicníc ríomhchlárúcháin iad roghnú agus
atriall a bhfuil a n-oibríocht ama rite bunaithe ar thorthaí slonn Boole

Sloinn Boole
Is slonn Boole é slonn ar bith is féidir a luacháil mar True nó False. Bunaítear gach cuid den
loighic chlárúcháin orthu.
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An Crochadóir!
Is cluiche é an Crochadóir a bhfuil seantaithí againn air a bhaineann le buille faoi thuairim a
thabhairt agus a imríonn beirt le peann agus páipéar de ghnáth. Smaoiníonn imreoir amháin ar
fhocal agus déanann an t-imreoir eile iarracht an focal a oibriú amach ach litreacha a mholadh
agus méid áirithe seansanna aige.
Léiríonn an léaráid3 thíos príomhchéimeanna an
chluiche agus léiríonn an ghrafaic4 ar dheis babhta
samplach den chluiche, mar a bhfuil an t-imreoir ag
iarraidh an focal hangman a bhaint amach.

3 http://calab.hanyang.ac.kr/courses/ISD_taesoo/05_Hangman.pdf
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Hangman_(game)
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Déan staidéar go cúramach ar an léaráid ar an leathanach roimhe seo
agus sainaithin na réimsí ina bhféadfaí seicheamh, roghnú agus atriall
a úsáid i réiteach ríomhchlárúcháin don chluiche.
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Sloinn Boole
Ba é an matamaiticeoir George Boole (1815–1864), a bhí mar an chéad ollamh Matamaitice i
gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, a cheap loighic Boole. Úsáidtear an t-ailgéabar ar a bhfuil
loighic Boole bunaithe go forleathan chun ciorcaid leictreonacha a thógáil agus ríomhchláir a
scríobh. Dá bhrí sin, is í loighic Boole bunús na ngléasanna digiteacha nua-aimseartha agus na
gcóras bog-earraí go léir.

Baineann sloinn Boole le hailgéabar Boole, mar a bhaineann sloinn ailgéabracha le hailgéabar
agus mar a bhaineann sloinn uimhríochtúla leis an uimhríocht. Ag tráth áirithe ar bith, is féidir
slonn Boole a luacháil go True nó False. Ní bhíonn sé idir an dá rud riamh.

Tá sloinn Boole chomh tábhachtach sin go bhféadfaí a mhaíomh gurb é an rud is tábhachtaí
chun dea-ríomhchlárúchán a dhéanamh sloinn mhaithe Boole a chumadh. Sin an fhreagracht
atá ar an ríomhchláraitheoir.

POINTE TÁBHACHTACH: Luacháiltear gach slonn Boole go luach amháin as
péire – True nó False.

Is dhá eochairfhocal Python iad True agus False a oibríonn amhail is dá mba uimhir 1 agus 0
iad.

Sloinn shimplí Boole
Is éard is slonn simplí Boole ann ná slonn ina n-úsáidtear oibritheoir coibhneasta simplí amháin
(e.g. níos mó ná, níos lú ná, cothrom le, etc.) chun comparáid a dhéanamh idir dhá luach.
Mar shampla, is slonn simplí Boole é 7 > 3 (tá a seacht níos mó ná a trí) lena gcuirtear na
huimhreacha 7 agus 3 i gcomparáid faoin gcoibhneas ‘níos mó ná’. Luacháiltear go True é mar
tá 7 níos mó ná 3. Ar an láimh eile, luacháiltear an slonn 7 < 3 go False, mar nach bhfuil a
seacht níos lú ná a trí.
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Is iad sloinn shimplí Boole (a chruthaítear leis na hoibritheoirí bunúsacha coibhneasta) na
bunchlocha a úsáidtear chun cinntí agus lúba a chur i bhfeidhm in Python.

Tacaíonn Python leis na sé oibritheoir choibhneasta a thugtar thíos.

Is oibritheoirí dénártha iad na hoibritheoirí coibhneasta mar go dteastaíonn dhá oibreann le go
n-oibreoidís. Cé gur oibreanna uimhriúla a bhíonn ann de ghnáth, is féidir le cineál ar bith sonraí
atá mar thoradh ar shlonn Python a bheith i gceist le hoibreann. Is féidir oibreanna teaghráin a
chur i gcomparáid, mar shampla, ach ordú foclóireachta a dhéanamh ar na carachtair atá iontu.

Tá roinnt samplaí eile de shloinn shimplí Boole (ar a dtugtar coinníollacha freisin) le fáil thíos.
(Tabhair faoi deara: 𝑥 = 1, 𝑦 = 0 agus 𝑧 = −1.)

Coinníoll

Toradh

Coinníoll

Toradh

6 >= 5

True

5 > 𝑥

True

0 > 1

False

𝑥 > 𝑦

True

1 < 0

False

𝑥 <= 𝑦

False

1 == 0

False

𝑦 <= 0

True
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4 == 4

True

𝑧 > 𝑦

False

4 <= 4

True

𝑥 == 𝑧

False

3!= 4

True

0 == 𝑦

True

3 <= 4

True

𝑥!= 𝑦

True

Sloinn chumaisc Boole
Cruthaítear sloinn chumaisc Boole ach sloinn shimplí Boole a chur le chéile le ceann ar bith de
na trí oibritheoir Boole in Python – and, or, agus not.

POINTE TÁBHACHTACH:
Ní oibreoidh oibritheoirí Boole ach ar luachanna Boole i.e. True/False.

Díreach cosúil le sloinn shimplí Boole, luacháiltear sloinn chumaisc Boole go True nó False i
gcónaí.
Is féidir na teaglamaí luachanna ionchuir agus na haschuir chomhfhreagracha le haghaidh and,
or, agus not a léiriú i bhformáid tháblach ar a dtugtar tábla fírinne.

Is é not an t-oibritheoir Boole is simplí in Python. Is oibritheoir aonártha é, rud a chiallaíonn
nach féidir leis oibriú ach ar aon oibreann amháin ag an am. Taispeántar thíos an tábla fírinne a
léiríonn an coibhneas idir tairiscint áirithe A agus not A.

Is oibritheoirí dénártha iad and, agus or araon rud a chiallaíonn go bhfuil dhá oibreann ag
teastáil le go n-oibreoidís. Taispeántar na táblaí fírinne do and agus or thíos.
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Tugtar na hionchuir (dhénártha) i gcolún A agus B agus taispeántar an t-aschur do na hionchuir
seo sa cholún is faide ar dheis

Samplaí
Chun críche na samplaí a thaispeántar thíos glacfaimid leis gur shannamar roinnt athróg, 𝑥 =
1, 𝑦 = 0, 𝑧 = −1 agus 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑 = 𝑇𝑟𝑢𝑒, 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 = 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒

Coinníoll

Toradh

𝑥 == 1 𝑎𝑛𝑑 𝑦 == 0

True

𝑥 == 𝑦 𝑜𝑟 𝑧 == −1

True

𝑥 ! = 𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑦 ! = −𝑧

True

𝑛𝑜𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑

False

𝑧 ≤ 𝑦 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑

False

𝑧 > 𝑦 𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑

True

𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑑 𝑛𝑜𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑

False

𝑛𝑜𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑

True

Luacháil na sloinn Boole seo a leanas
True and False
not True or False
True and not True
not True or not False
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not True and not False
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Cluiche Buille faoi Thuairim
Sa chuid eile den chuid seo, beifear ag díriú ar an roghnú, atriall agus loighic ríomhchlárúcháin.
Úsáidtear cluiche bunúsach ‘tabhair buille faoi thuairim ar an uimhir' mar ardán chun smaointe
agus teicnící a bhaineann leis na coincheapa seo a fhorbairt. Léirítear na coincheapa nua de
réir mar a thugtar isteach iad ach iad a úsáid sa chluiche chun feidhmiúlacht an chláir cluiche a
fheabhsú. Is é an toradh ná seacht leagan mar seo a leanas.

Cluiche buille faoi thuairim - leagan 1: Is cluiche bunúsach buille faoi thuairim é seo. Gineann
an bunchlár uimhir randamach agus iarrtar ar an úsáideoir buille faoi thuairim a thabhairt. Má tá
buille faoi thuairim an úsáideora ceart, taispeánann an clár an teachtaireacht chuí.

Cluiche buille faoi thuairim - leagan 2: An uair seo taispeánann an clár teachtaireacht ag cur
in iúl don úsáideoir go raibh siad ceart nó mícheart bunaithe ar an luach a iontráladh.

Cluiche buille faoi thuairim - leagan 3: Sa leagan seo den chluiche cuirtear aiseolas níos
mionsonraithe ar fáil don úsáideoir maidir lena buille faoi thuairim i.e. an raibh sé ceart, ró-ard
nó ró-íseal.

Cluiche buille faoi thuairim - leagan 4: Tá an leagan seo mar an gcéanna le leagan 3 ach
amháin go dtugtar trí sheans ar a mhéad don úsáideoir an uimhir cheart a thomhas. Má
thugann an t-úsáideoir an freagra ceart taobh istigh de na trí sheans a thugtar, dúnann an clár.

Cluiche buille faoi thuairim - leagan 5: Sa leagan seo den chluiche, leanann an clár ar
aghaidh go dtí go dtugann an t-úsáideoir an buille ceart faoi thuairim – athrú caolchúiseach ar
an leagan a chuaigh roimhe ach athrú tábhachtach cumhachtach leis. Gach uair a chuireann an
t-úsáideoir buille faoi thuairim isteach, taispeánann an clár ceann de na trí theachtaireacht, i.e.
go bhfuil sé ceart, ró-ard nó ró-íseal.

Cluiche buille faoi thuairim - leagan 6: Déantar mionchoigeartú ar an leagan a chuaigh
roimhe agus cuirtear an deis ar fáil don úsáideoir an cluiche a imirt arís tar éis dó buille faoi
thuairim a thabhairt atá ceart. Má chuireann an t-úsáideoir “N” isteach le haghaidh No, cuirtear
deireadh leis an gcluiche. Seachas sin gineann an clár uimhir randamach nua agus tosaítear an
cluiche arís.
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Cluiche buille faoi thuairim - leagan 7: Sa leagan deireanach seo den chluiche, tá
feidhmiúlacht an chluiche mar an gcéanna le leagan 6. Mar sin féin, déanann an leagan seo
bailíochtú ar shonraí a chuireann an t-úsáideoir isteach i.e. seiceálann sé gur uimhir é an buille
faoi thuairim sula dtéann sé ar aghaidh.
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Roghnú (if, else, elif)
Úsáideann ríomhchláraitheoirí ráitis roghnúcháin chun cosáin mhalartacha rite a thógáil tríd an
gcód. Mar a dúradh cheana, tagraítear dóibh mar ráitis chinnidh go minic.

Cuireann Python tacaíochtaí ionsuite ar fáil do thrí chineál éagsúla ráitis roghnúcháin:
-

rogha aonair (an ráiteas bunúsach if)

-

rogha dúbailte (an ráiteas if-else)

-

ilrogha (an ráiteas if-elif-[else])

Nuair a ritheann clár reatha ráiteas roghnúcháin, luacháiltear coinníoll agus bunaithe ar thoradh
na luachála seo, roghnófar an chéad ráiteas/ráitis atá le rith.

An ráiteas bunúsach if
Léirítear agus déantar cur síos ar chomhréir agus ar shéimeantaic ráiteas rogha aonair if
Python thíos.

Má luachálann Python an coinníoll go
True, ansin ritear an cód coinníollach sa
ráiteas if.

Má luachálann Python an coinníoll go
False, ansin léimtear thar an gcód
coinníollach agus ritear an chéad líne chóid
eile tar éis an ráitis if

Tabhair faoi deara an úsáid a bhaintear as
an idirstad ag deireadh na líne agus go
Sreabhchairt den ráiteas if
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gcaitear an cód coinníollach a eangú
freisin.
Sampla (Cluiche buille faoi thuairim - leagan 1)
Gineann an clár thíos uimhir randamach idir 1 agus 10 (uimhir) agus iarrtar ar an úsáideoir
buille faoi thuairim (guess) a thabhairt ar an uimhir.

Cluiche buille faoi thuairim - leagan 1
(Beidh sé níos tapúla duit an clár a thástáil má bhaintear na nótaí tráchta de líne 5)

⮚ Luachálann an ráiteas if ar líne 10 an coinníoll guess

== number

⮚ Ritear línte 11 agus 12 ag brath ar thoradh na luachála.
Tabhair faoi deara go n-eangaítear na línte.
Ní ritear iad ach amháin má luacháiltear an coinníoll go True
o

Luachálfaidh an coinníoll go True má tá an buille faoi thuairim a thugann an túsáideoir mar an gcéanna leis an uimhir a ghin an ríomhaire

o

Luachálfaidh an coinníoll go False mura bhfuil an buille faoi thuairim a thugann an túsáideoir mar an gcéanna leis an uimhir a ghin an ríomhaire

⮚ Ritear an líne dheireanach i gcónaí (gan choinníoll)
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An ráiteas if-else
Léirítear agus déantar cur síos ar chomhréir agus ar shéimeantaic ráiteas rogha dúbailte Python
thíos.

Má luachálann Python an coinníoll go True,
ritear an bloc cóid a bhaineann leis an ráiteas
if(i.e. an bloc if).

Seachas sin, ritear an bloc cóid a bhaineann
leis an ráiteas else (i.e. an bloc cóid else).
Is é sin le rá, ní ritear an bloc else ach
amháin sa chás go luachálann Python an
coinníoll go False.

Ach ceachtar den dá bhloc a rith, leanann an
sreabhadh rialúcháin ar aghaidh go dtí an
chéad líne eile díreach tar éis an bhloic else
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Sreabhchairt den ráiteas if-else

POINTE TÁBHACHTACH:
Ní mór don ríomhchláraitheoir an cód coinníollach ar fad a eangú go dtí an
leibhéal céanna.

Ar deireadh, tá sé tábhachtach a aithint go bhfuil an dá bhloc comheisiacha. In aon rith áirithe
den chlár, ritear bloc amháin nó an ceann eile, ach ní ritear an dá cheann.

Sampla (Cluiche buille faoi thuairim - leagan 2)
Cuireann an sampla seo leis an gcéad leagan den chluiche buille faoi thuairim ach roinnt
teachtaireachtaí a thaispeáint don úsáideoir má thomhaiseann sé an uimhir mhícheart.

Cluiche Buille faoi thuairim - leagan 2
⮚ Tá an coinníoll guess

== number ar líne 10 anseo ríthábhachtach arís

-

Roghnaítear línte 11–13 le rith má luacháiltear an coinníoll go True

-

Roghnaítear línte 15–17 le rith má luacháiltear an coinníoll go False
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⮚ Rithfidh Python líne dheireanach an chláir thuas i gcónaí mar nach cuid den ráiteas ifelse í

Déan comparáid idir loighic an dá bhlúire cóid thíos. Céard a thugann
tú faoi deara?

Athraigh ord na línte cóid thíos chun clár a chruthú a dhéanann na nithe seo
a leanas:

a)
b)
c)
d)

dhá uimhir randamacha idir 0 agus 12 a ghiniúint
toradh an dá uimhir sin a ríomh
iarraidh ar an úsáideoir toradh an dá uimhir a chur isteach
teachtaireacht chuí a aithníonn iarracht an úsáideora a thaispeáint
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Tabhair faoi deara – tá trí líne ann nach gá iad a úsáid.
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An ráiteas if-elif-[else]
Léirítear agus déantar cur síos ar chomhréir agus ar shéimeantaic ráiteas ilrogha Python thíos.

⮚ Bíonn an chéad choinníoll i gcónaí i ráiteas if
⮚ Is féidir an oiread ráiteas elif agus is gá a úsáid
⮚ Caithfidh coinníoll a bheith i ngach ráiteas elif
⮚ Tá an ráiteas deiridh else roghnach (a léirítear le lúibíní cearnacha)
⮚ Caithfear na heochairfhocail if, elif agus else a eangú go dtí an leibhéal céanna.
⮚ Ní mór idirstad a úsáid ag deireadh líne ina bhfuil if, elif agus else
⮚ Déantar gach coinníoll a luacháil i ndiaidh a chéile. Má luachálann Python coinníoll go True
ansin ritear an ráiteas/na ráitis lena mbaineann agus leanann an sreabhadh rialúcháin ar
aghaidh ón gcéad líne eile tar éis dheireadh an ráitis if-elif ina iomláine. Mura
luacháiltear aon cheann de na coinníollacha go True, ritheann Python an ráiteas/na ráitis a
bhaineann leis an ráiteas else.
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Léirítear an loighic a bhaineann le ráiteas if-elif-[else] leis an tsreabhchairt thíos.

Sreabhchairt den ráiteas if-elif-[else]

Úsáid an spás thíos chun machnamh a dhéanamh ar ar fhoghlaim tú faoi
na trí chineál ráitis roghnúcháin a úsáidtear in Python.
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Sampla (Cluiche buille faoi thuairim - leagan 3)
Cuireann an sampla seo leis an dara leagan den chluiche buille faoi thuairim trí
theachtaireachtaí atá níos cabhraí a thaispeáint don úsáideoir nuair a thugann sé buille faoi
thuairim atá mícheart.

Cluiche buille faoi thuairim - leagan 3
Smaoinigh air – nuair a iarrann tú ar dhuine buille faoi thuairim a thabhairt ar uimhir idir a haon
agus a deich, d’fhéadfadh trí rud tarlú. D’fhéadfadh na nithe seo a leanas tarlú:
-

d’fhéadfadh sé go dtabharfadh an duine an uimhir ar a bhfuil tú ag smaoineamh

-

d’fhéadfadh sé go dtabharfadh an duine uimhir atá níos lú ná an ceann ar a bhfuil tú ag
smaoineamh

-

d’fhéadfadh sé go dtabharfadh an duine uimhir atá níos mó ná an ceann ar a bhfuil tú ag
smaoineamh

POINTE TÁBHACHTACH: Ba cheart an ráiteas ilrogha a úsáid chun cásanna
ón bhfíorshaol a shamhaltú nuair atá go leor torthaí féideartha ann a dteastaíonn
próiseáil shonrach ar leith orthu. Sa sampla seo, is teachtaireacht a chuirtear in
oiriúint do fhreagra an úsáideora an phróiseáil sin.
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⮚ Aon uair a ritear an sampla thuas, ritheann Python línte 11 agus 12, nó 14 agus 15, nó 17
agus 18. Tá na línte sin comheisiach.
⮚ Mar a bhí ann le leaganacha níos luaithe den chlár Python seo, rithfidh Python an líne
dheireanach den chlár thuas i gcónaí mar nach cuid den ráiteas if-elif-else é
⮚
Líon na bearnaí thíos gan loighic an chláir shamplaigh a athrú ar an
leathanach roimhe seo. Breac síos do smaointe agus tú i mbun oibre.

Tabhair breac-chuntas ar ghnéithe a bheadh le hathrú dá mbeadh
ríomhchláraitheoir ag iarraidh nach mbeadh air línte 14 agus 17 a dhúbailt sa chlár
samplach.

Cén bealach ar chuir na tascanna thuas an mheiteachognaíocht chun cinn?
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ AR LEITHLIGH (roghnú)
GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 5.1: Tasc a fhorbairt
Úsáid an spás thíos chun an tsreabhchairt a thaispeántar thíos a chomhlánú.
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Sainaithin agus déan cur síos ar chúig mhionathrú agus/nó cúig
bhreisiú dhifriúla ab fhéidir leat a chur leis an tasc seo a bheadh
oiriúnach do Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta
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GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 5.2: Córas Roghchláir d’Uathmheaisín Bainc
Léiríonn an clár Python thíos (a chóipeáiltear go díreach ó Rannán 1) an roghchlár UMB atá le
feiceáil ar thaobh na láimhe deise.

Bunaithe ar a bhfuil thuas, luaigh an méid riachtanas agus is féidir leat
a d’fhéadfaí a úsáid chun na coincheapa agus na teicnící a d’fhoghlaim
tú sa cheardlann seo a tharraingt suas.
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Atriall (lúbafor agus while)
Is teicníc clárúcháin é an t-atriall a ligeann don chlár ráitis a rith níos mó ná uair amháin.
Cuireann Python tacaíochtaí ionsuite ar fáil do dhá chineál éagsúla ráitis atrialla:
-

an lúb while

-

an lúb for

Breathnaímis orthu sin anois.

An lúb while
Is é seo an comhstruchtúr lúibe Python is ginearálta (agus mar sin) is solúbtha.
Léirítear agus déantar cur síos ar chomhréir agus ar shéimeantaic lúb while Python thíos.

In Python, tugtar isteach lúba while leis an
eochairfhocail while. Leanann coinníoll éigin a
cheapann an ríomhchláraitheoir sin (is é sin an chuid
‘dheacair’!).
Más é True toradh an choinníll, ritear an ráiteas/na
ráitis sa chorp lúibe. Caithfear na ráitis sin a eangú.

Nuair a shroicheann Python an líne dheireanach sa
chorp lúibe, lúbann an sreabhadh rialúcháin siar chuig
an gcoinníoll agus luacháiltear an coinníoll arís.
(Aithneoidh Python an líne dheireanach den chorp lúibe
ón eangú.)
Sreabhchairt den lúb while
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Leantar den phróiseas go luacháiltear an coinníoll go
False.

Nuair a luacháiltear an coinníoll go False (má luacháiltear é), léimeann Python thar an gcorp
lúibe agus tosaíonn an sreabhadh rialúcháin arís ag an gcéad ráiteas eile tar éis an choirp lúibe.

Ba cheart a thabhairt faoi deara gurb é cúram an ríomhchláraitheora a chinntiú go bhfuil líne
chóid sa chorp lúibe a fhágfaidh go luachálfar an coinníoll go False ar deireadh. Mura bhfuil, ní
thiocfaidh deireadh leis an lúb riamh. Tugtar lúba éigríochta (infinite) ar lúba den sórt sin.

Is fiú a thabhairt faoi deara freisin go bhféadfadh sé tarlú nach rithfí an corp lúibe riamh.
Tharlódh a leithéid dá luachálfaí an coinníoll go False roimh an gcéad atriall. Má tharlaíonn sé
sin, léimtear thar an gcorp lúibe agus leanann an sreabhadh rialúcháin ar aghaidh ón gcéad
ráiteas eile i ndiaidh an choirp lúibe.
Toisc go ‘ngardálann’ an coinníoll an tslí isteach sa lúb, tugtar an garda lúibe air.

POINTE TÁBHACHTACH: Ritear an corp lúibe gach uair a luacháiltear an
garda lúibe go True.
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Sampla
Taispeánann an clár gearr seo a leanas na príomhghnéithe a bhaineann le lúb while.

Taispeántas simplí ar an lúb while.
Taispeánann an clár an teachtaireacht Hello World deich n-uaire. Taispeántar an teaghrán
Goodbye uair amháin sula scoirtear an clár.
⮚ Tugtar an lúb isteach leis an eochairfhocal while ar líne 7. Tabhair faoi deara go núsáidtear idirstad (:) ag deireadh na líne sin.
⮚ Tá an coinníoll counter

<= 10 lárnach don chaoi a n-oibríonn an lúb. Rithfear an lúb

a fhad is atá an coinníoll sin True. Tá an coinníoll True ar dtús mar gur túsaíodh an athróg
counter go 1 ar líne 4
⮚ Is iad línte 8 agus 9 an corp lúibe.
-

Insíonn líne 8 do Python an teaghrán Hello World a léiriú

-

Insíonn líne 9 do Python luach counter a mhéadú ceann amháin (cuimhnigh ar iomláin
reatha)

⮚ Is é an chéad líne eile a ritear tar éis líne 9 i gcónaí ná líne 7. (Is é sin an t-atriall)
⮚ Gach uair a ritear líne 7, méadaítear luach counter ceann amháin ón atriall a chuaigh
roimhe sin. Ar deireadh, baineann counter luach 11 amach agus luacháiltear an coinníoll
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go False. Ag an bpointe sin, léimeann an sreabhadh rialúcháin thar an gcorp lúibe agus is
é líne 12 an chéad líne eile, agus an líne deiridh, atá le rith.

Is fiú roinnt ama a chaitheamh leis an sampla seo chun a chinntiú go bhfuil tuiscint mhaith agat
ar an gcaoi a ritear lúba while ag am rite.

Má shainmhínímid atriall mar an líon uaireanta a ritear corp lúibe, is féidir linn an teicníc
rianaithe a úsáid chun súil a choinneáil ar dhul chun cinn na lúibe.
I dtús báire, (roimh atriall ar bith), socraítear counter go 1, ní thaispeántar aschur cláir ar bith
agus tá an coinníoll counter <= 10 True. Tar éis atriall amháin den lúb, tá luach de 2 ag
counter, taispeántar an teaghrán Hello World agus tá an coinníoll fós True.
Lean ar aghaidh ar an mbealach sin go gcomhlánaíonn tú an ‘rianléaráid’ thíos.
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Sampla (Cluiche buille faoi thuairim - leagan 4)
Abraimis gur theastaigh uainn an cluiche a fheabhsú chun trí sheans a thabhairt don úsáideoir.

Cuirimid tús leis agus a fhios againn go n-oibríonn leagan 3 den chlár i gceart le haghaidh
seans amháin. Is féidir linn cur leis an gcluiche ach an cód ón tríú leagan a thimfhilleadh taobh
istigh de lúb a ritear trí huaire. Tugtar réiteach thíos.

Cluiche buille faoi thuairim - leagan 4
Tá an teicníc a bhaineann le cód a thimfhilleadh taobh istigh de lúb an-tábhachtach maidir le
ríomhchláir agus córais ríomhaireachta a fhorbairt.

Bunaítear an timfhilleadh cóid ar an tuairim gur cheart go mbeadh sé réasúnta éasca cód a chur
taobh istigh de lúb más féidir an píosa cóid oibre sin a scríobh le struchtúir rialúcháin
seichimh/roghnúcháin amháin.
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Líon na bearnaí sa ‘rianléaráid’ thíos don cheathrú leagan den chluiche
Comhlánaíodh an léaráid go dtí an pointe nuair a bhíonn an t-úsáideoir ar tí buille faoi thuairim a
thabhairt den chéad uair (i.e. an chéad uair a ritear líne 13).
Ghin an ríomhaire uimhir randamach – 5 – a taifeadadh mar number. Taispeánadh an luach
agus túsaíodh counter go nialas. Luacháladh an coinníoll counter < 3 go False agus
rinneadh sin a thaifeadadh freisin. Tosaíonn tú ag an bpointe sin.

Lean ar aghaidh ach luach a roghnú (i.e. buille faoi thuairim a thabhairt ar uimhir) agus é a
thaifeadadh sa chéad bhosca faoi guess Anois déan rianú ar líne 14 a rith. Mar sin, beidh ortsa
(seachas Python) an coinníoll guess == number a luacháil. Scríobh an freagra sa dara bosca
dubh.

Lean ar aghaidh ar an mbealach sin go mbeidh deireadh leis an gclár.

Bain triail as! Déan roinnt athruithe ar an gcód.
Déan iarracht an loighic chéanna a bhaint amach ach coinníollacha
éagsúla a úsáid e.g. counter <= 3 nó counter < 4. Cén tionchar a
bheadh ag na coinníollacha sin ar thúsluach counter?

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 186

Sampla (Cluiche buille faoi thuairim - leagan 5)
Sa leagan seo den chluiche, tabharfaimid athróg Boole isteach sa scéal chun go mbeidh an clár
in ann leanúint ar aghaidh go dtugann an t-úsáideoir an uimhir cheart (beag beann ar an méid
seansanna a bheidh de dhíth!).

Cluiche Buille faoi thuairim - leagan 5
Is éard is athróg Boole ann ná athróg a úsáidtear chun luach Boole a stóráil. Is iad True agus
False an t-aon dá luach Boole a úsáidtear in Python.
Sa sampla seo, is é correct an t-ainm a thugtar ar an athróg Boole. Túsaítear go False é ar
líne 7. Is é an ghné is lárnaí den chlár seo an úsáid a bhaintear as an athróg correct (línte 7,
10 agus 15).
Leanann an lúb ar aghaidh a fhad agus a luacháiltear correct go False. Ó thaobh na loighce
de, is ionann sin agus a rá go leanann an lúb ar aghaidh a fhad agus is féidir not correct a
luacháil go True. Is i líne 15 amháin a shocraítear correct go True, líne a ritear más ionann
luach guess agus luach number agus nach ritear in aon chás eile.
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Líon na bearnaí sa ‘rianléaráid’ thíos don chúigiú leagan den chluiche
Comhlánaíodh an léaráid go dtí díreach roimh an bpointe nuair a ritear líne 12 den chéad uair
i.e. tá an t-úsáideoir ar tí buille faoi thuairim a thabhairt den chéad uair.
Ghin an ríomhaire uimhir randamach – 8 – a taifeadadh mar number. Taispeánadh an luach
agus túsaíodh an athróg Boole correct go False. Luacháladh an coinníoll not correct go
True agus rinneadh sin a thaifeadadh freisin. Tosaíonn tú ag an bpointe sin.

Lean ar aghaidh ach luach a roghnú (i.e. buille faoi thuairim a thabhairt ar uimhir) agus é a
thaifeadadh sa chéad bhosca faoi guess Anois déan rianú ar líne 13 a rith. Mar sin, beidh ortsa
(seachas Python) an coinníoll guess == number a luacháil. Scríobh an freagra sa dara bosca
dubh.

Lean ar aghaidh ar an mbealach sin go mbeidh deireadh leis an gclár.

Tóg nóiméad chun comparáid a dhéanamh idir na gardaí lúibe a
úsáidtear i leaganacha 4 agus 5. Cén chaoi a bhfuil siad cosúil lena
chéile? Cén chaoi a bhfuil siad éagsúil lena chéile?
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Sampla (Cluiche buille faoi thuairim - leagan 6)
Sa leagan seo, cuirimid feidhm amháin eile leis an gclár. An uair seo nuair a thugann an túsáideoir an uimhir cheart, seachas deireadh a chur leis an lúb (agus leis an gclár), iarrfaidh an
clár seo ar an úsáideoir an bhfuil siad ag iarraidh an cluiche a imirt arís. Má thugann an túsáideoir freagra ar bith seachas N (le haghaidh no), ginfidh an clár uimhir randamach nua agus
leanfar ar aghaidh leis an gcluiche.

Cluiche Buille faoi thuairim - leagan 6
Tugtar an loighic seo ‘chun an cluiche a imirt arís’ isteach ach athróg Boole eile, keepGoing a
thabhairt isteach a thúsaítear go True ar dtús (líne 8).
Leanfaidh an lúb ar aghaidh a fhad is a luacháiltear an coinníoll ar líne go True. Ach is é an
coinníoll anseo keepGoing agus mar sin, a fhad is a luacháiltear an athróg seo go True
leanfar den lúb.
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I gcúinsí áirithe dá bhforáiltear ar líne 19, socraítear keepGoing go False. An féidir leat a
oibriú amach ón gcód céard iad na cúinsí sin?

Sampla (Cluiche buille faoi thuairim - leagan 7)
Sa leagan deireanach seo den chlár, ní chuirtear le feidhmiúlacht an chláir. Ina ionad sin,
léiríonn an clár teicníc chaighdeánach a úsáidtear chun sonraí a chuireann an t-úsáideoir
isteach a bhailíochtú.

Má ritheann tú aon leagan den chluiche a bhí againn roimhe seo agus má chuireann tú luach
neamhuimhriúil isteach, tabharfaidh tú faoi deara go gcliseann ar an gclár (earráid le linn rite). Is
é is cúis leis seo ná go nglacann na leaganacha a bhí againn go dtí seo go gcuirfidh an túsáideoir an cineál ceart sonraí isteach i gcónaí, rud nach bhfuil an-réadúil d'aon chóras
táirgthe.
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Cluiche Buille faoi thuairim - leagan 7

Déan staidéar ar an teicníc bhailíochtaithe a úsáidtear anseo (línte 12–15) agus féach an féidir
leat a oibriú amach conas a oibríonn an clár. Tá an coinníoll ar líne 14 ríthábhachtach. Tabhair
faoi deara freisin gurb ionann línte 12 agus 15 ach go bhfuil siad le feiceáil ag leibhéil dhifriúla
eangaithe. Tús maith a bheadh ann na ceithre líne chóid a úsáid mar chlár ann féin agus triail a
bhaint as.
Leagtar amach leis an súdachód seo a leanas patrún ginearálta a úsáidtear chun a chinntiú go
bhfuil an luach a chuireann an t-úsáideoir deiridh isteach bailí.

read value from end-user
loop for as long as the value is invalid:
[display error message]
read value from end-user
process value

Bain triail as!
Bain triail as na hathruithe seo a leanas a dhéanamh chun féachaint
céard a tharlóidh.
- Leagan 4: athraigh túsluach counter go 10
-

Leagan 5: athraigh túsluach correct go True

-

Leagan 6: athraigh túsluach keepGoing go False

-

Leagan 7: bain líne 18 as (déan nóta tráchta di)
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An lúb for
Is comhstruchtúr atrialla níos sonraí í an lúb for ná an lúb while sa mhéid is gur dearadh go
sonrach í chun dul trí na míreanna i seicheamh.

Is iad lúba for an sásra lúbtha is fearr nuair atá líon na n-atriallta a bheidh de dhíth ar eolas roimh
ré (roimh an rith). Mar gheall ar an gcineál lúibe atá iontu, úsáidtear go minic iad chun teaghráin
agus liostaí (ar chineál seichimh iad) a thrasnú.
Seo a leanas cur síos agus léaráid ar chomhréir agus ar shéimeantaigh lúibe for:
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Tosaíonn an lúb leis an gcéad mhír sa
seicheamh a shannadh don athróg lúibe dá
dtagraítear iterating_variable. Ansin, ritear an
ráiteas/na ráitis atá sa chorp lúibe.

Leanann an lúb uirthi ag sannadh na chéad
mhíre eile sa seicheamh don athróg atrialla
agus próiseáiltear sa chorp lúibe ansin í go dtí
go n-úsáidtear an seicheamh ar fad.

Tabhair faoi deara go n-úsáidtear idirstad (:)
agus go n-eangaítear na ráitis sa chorp lúibe.
Sreabhchairt don lúb for
POINTE TÁBHACHTACH:
Ní mór a bheith in ann a aithint nuair atá lúb de dhíth i gclár. Níl an rogha a
dhéantar idir na comhstruchtúir lúibe chomh tábhachtach sin. Is féidir an chuid is
mó de na lúba a ríomhchláraítear le comhstruchtúr while a chruthú le
comhstruchtúr for freisin agus vice versa.
Sampla
Léiríonn an clár gearr seo a leanas na príomhghnéithe a bhaineann le lúb for.

Taispeántas simplí ar lúb for.

Aschur an Ríomhchláir

Taispeánann an clár atá le feiceáil ar dheis an teachtaireacht Hello World deich n-uaire.
Taispeántar luach counter freisin taobh leis an teaghrán Taispeántar an teaghrán Goodbye uair
amháin sula scoirtear an clár.
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Is é an chéad rud atá le tabhairt faoi deara ná a ghiorra atá an clár seo i gcomparáid leis an
gclár simplí lúibe while a chonaiceamar ar ball.
D'fhonn an sampla a thuiscint, is fiú tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn range. Is féidir
cuimhneach ar range mar fheidhm ionsuite a thugann liosta luachanna ar ais. Sa sampla thuas,
tugann range(10) liosta de na slánuimhreacha ó 0 go 9 ar ais.
(féach ar https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#typesseq-range chun cur síos iomlán a
fháil.)
Oibríonn an lúb for trí gach luach sa seicheamh a atriail (i.e. 0 go 9). Ag tús gach atrialla,
sanntar luach na chéad mhíre eile sa seicheamh don athróg lúibe counter.

Tabhair faoi deara go sanntar an athróg atrialla don chéad luach eile sa seicheamh ag tús gach
atrialla. Tagann deireadh leis an lúb nuair a úsáidtear an luach deireanach sa seicheamh.

Nuair a chuirtear deireadh leis an lúb, ritear an chéad líne eile tar éis an choirp lúibe.
Sampla – lúb a úsáid chun an chearnóg a tharraingt
Féachaimid anois ar an gcaoi ar féidir lúb a úsáid chun cearnóg a tharraingt ach úsáid a bhaint
as an leabharlann grafaicí turtair. Cuimhnigh ar an méid seo a leanas a d’fhoghlaimíomar ar ball

Mar a fheictear thuas, úsáidtear an dá líne a thaispeántar thíos ceithre huaire – cuireann sin in
iúl gur cheart go mbeifeá in ann lúb a úsáid.
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Is féidir an fheidhmiúlacht chéanna a bhaint amach trí na línte a thimfhilleadh i lúb mar seo a
leanas.

Táimid réidh anois le triail a bhaint as cleachtaí ríomhchlárúcháin ina n-úsáidtear an lúb for.
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Cleachtaí ríomhchlárúcháin (lúba for )
1. Timfhill na bloic chóid seo a leanas i lúba chun na cruthanna a thaispeántar thíos a chruthú.

2. Scríobh trí chlár ar leith a thaispeánfaidh na cruthanna atá le feiceáil anseo.

Peinteagán. Tá cúig shlis air

Heicseagán Tá sé shlis air

agus is é 72° an uillinn ag

agus tarraingítear i rothlú

gach stuaic.

360° é
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Ciorcal.

3. Taispeánann an clár pygame thíos na chéad trí líne den phatrún seicear mar a ndéantar cur
síos air sa ghníomhaíocht ar leithligh ag deireadh Rannán 1 den lámhleabhar seo.

import pygame, sys
from pygame.locals import *
# start the pygame engine
pygame.init()
# create a 400x400 window
window = pygame.display.set_mode((400, 400))
pygame.display.set_caption('Chequer Board')
# define some colors
BLACK = (0, 0, 0)
WHITE = (255, 255, 255)
window.fill(WHITE) # paint the window white
# Row 1
pygame.draw.rect(windowSurface,
pygame.draw.rect(windowSurface,
pygame.draw.rect(windowSurface,
pygame.draw.rect(windowSurface,
# Row 2
pygame.draw.rect(windowSurface,
pygame.draw.rect(windowSurface,
pygame.draw.rect(windowSurface,
pygame.draw.rect(windowSurface,
# Row 3
pygame.draw.rect(windowSurface,
pygame.draw.rect(windowSurface,
pygame.draw.rect(windowSurface,
pygame.draw.rect(windowSurface,

BLACK,
BLACK,
BLACK,
BLACK,

(0, 0, 50, 50))
(100, 0, 50, 50))
(200, 0, 50, 50))
(300, 0, 50, 50))

BLACK,
BLACK,
BLACK,
BLACK,

(50, 50, 50, 50))
(150, 50, 50, 50))
(250, 50, 50, 50))
(350, 50, 50, 50))

BLACK,
BLACK,
BLACK,
BLACK,

(0, 100, 50, 50))
(100, 100, 50, 50))
(200, 100, 50, 50))
(300, 100, 50, 50))

# update the window display
pygame.display.update()
# run the game loop
while True:
for event in pygame.event.get():
if event.type == QUIT:
pygame.quit()

sys.exit()
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Nuair a ritear an clár, taispeántar an patrún atá le feiceáil thíos.

Scríobh síos sa spás thíos an chaoi a bhféadfaí an clár a
mhionathrú chun leas a bhaint as cumhacht lúb

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 198

Clár Minicíochta Díslí
Ionsamhlaíonn an clár thíos caitheamh amháin den dísle ach uimhir randamach idir 1 agus 6 a
ghiniúint agus déantar an próiseas arís is arís eile go ndéantar míle uair é. Úsáideann an clár
an leabharlann plotly ansin chun barrachairt a chruthú a léiríonn an t-áireamh minicíochta
don 1000 caitheamh de dhísle ar a bhfuil sé aghaidh.

Bain triail as!
Cuir an clár isteach agus cinntigh go ritheann sé gan earráidí comhréire.

1. Mionathraigh an cód ach líon na n-uaireanta a chaitear an dísle a athrú. Céard a
thugann tú faoi deara? Cén hipitéis a d'fhéadfaí a fhorbairt ach úsáid a bhaint as an
gclár seo?

2. Féach ar na trí bharrachairt ar an gcéad leathanach eile. An féidir leat na difríochtaí a
mhíniú?

3. Conas a d'fhéadfaí an cleachtadh seo a chur in oiriúint do chomhthéacs difriúil a
bheadh oiriúnach do Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta?
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ AR LEITHLIGH (atriall)
GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 5.3: Anailís ar théacs
Léirítear sa tábla thíos cuid de na focail is coitianta a fhaightear in dhá leabhar – Harry Potter
and the Chamber of Secrets agus Alice in Wonderland. Déan staidéar ar na sonraí go
cúramach.

Harry Potter and the Chamber of
Secrets
the
3755

Alice in Wonderland
the:

1507

to:

1987

and:

714

and:

1968

to:

703

a:

1703

a:

606

of:

1596

of:

490

was:

1243

she:

484

his:

1108

said:

416

Harry: 1065

it:

346

said:

1035

in:

345

he:

975

was:

328

in:

956

I:

261

had:

668

you:

252

at:

644

as:

237

you:

592

Alice: 221

it:

583

that:

213

that:

564

her:

203

as:

533

at:

197

I:

508

had:

175

Céard a thugann tú faoi deara?
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Ghin an liostáil chláir a thaispeántar thíos na sonraí a thaispeántar.

Céard iad na príomhfhadhbanna a bhaineann leis an gclár thuas a
ullmhú i do thuairim féin?

Úsáid an tuiscint atá agat ar plotly mar thoradh ar chleachtaí a rinneadh go dtí
seo – an féidir leat línte eile a chur leis an gclár seo ionas go nginfidh sé cairt atá
cosúil leis an gceann a léirítear thíos? Tabhair faoi deara go laghdaítear an uimhir
a ghabhann le most common ó 20 go 10.
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GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 5.4: Sampla de Thasc Foghlama Feidhmí 2
Scrúdaigh an ríomhchlár thíos go cúramach agus freagair na ceisteanna ina dhiaidh.
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Sainaithin na comhstruchtúir agus gnéithe Python sa chlár ar
fhoghlaim tú fúthu sa cheardlann seo.

An bhfuil aon ghnéithe sa chlár nach bhfuil eolas agat orthu? Má tá,
céard iad na straitéisí a d’úsáidfeá chun an scéal sin a réiteach?
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Pléigh an clár i gcomhthéacs Thasc Foghlama Feidhmí 2 de
chuid Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta agus ceap
treoir/uirlis measúnaithe arbh é seo (nó leagan de seo) an
réiteach a bheadh air. Ba cheart duit na réamhriachtanais, na
riachtanais agus na toimhdí go léir a lua go soiléir.
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GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 5.5: Teagascóir Iolraithe sa Mhatamaitic (TIM)
Sa tasc deireanach seo, iarrtar ort teagascóir matamaitice Python a chur i bhfeidhm agus úsáid
a bhaint as an gcluiche buille faoi thuairim a d'fhorbraíomar ní ba luaithe mar threoir duit. Tugtar
leagan 1 thíos.

Ba cheart duit an cur i bhfeidhm a dhéanamh céim ar chéim mar a rinneadh agus an cluiche
buille faoi thuairim á fhorbairt i.e. gach leagan a chríochú sula dtugtar faoin gcéad leagan eile.

TIM - leagan 1
Is é seo an leagan bunúsach a thugtar thuas. Gineann an ríomhaire dhá uimhir randamacha
agus iarrtar ar an úsáideoir toradh na n-uimhreacha a chur isteach. Má tá freagra an úsáideora
ceart, taispeánann an clár teachtaireacht.

TIM - leagan 2
An uair seo taispeánann an clár teachtaireacht a chuireann in iúl don úsáideoir go raibh an
luach a iontráladh ceart nó mícheart.

TIM - leagan 3
Sa leagan seo den chluiche cuirtear aiseolas níos mionsonraithe ar fáil don úsáideoir maidir leis
an bhfreagra a thug sé i.e. an raibh sé ceart, ró-ard nó ró-íseal.
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TIM - leagan 4
Is ionann an leagan seo agus leagan 3 ach amháin go n-úsáidtear lúb while sa chluiche chun
trí sheans ar a mhéad a thabhairt don úsáideoir an freagra ceart a fháil.

TIM - leagan 5
Sa leagan seo den fheidhmchláir, ba cheart go leanfadh an clár ar aghaidh go dtugann an túsáideoir an freagra ceart. Gach uair a chuireann an t-úsáideoir freagra isteach, taispeánann an
clár ceann de na trí theachtaireacht, i.e. go raibh sé ceart, ró-ard nó ró-íseal.

TIM - leagan 6
Beachtófar an clár leis an leagan seo agus úsáidfear slonn chun deis a thabhairt don úsáideoir
leanúint ar aghaidh le slonn nua i ndiaidh an freagra ceart a chur isteach. Má chuireann an túsáideoir “N” le haghaidh no isteach, dúnfar an fheidhmchlár. Seachas sin, ginfidh an clár dhá
uimhir randamacha nua agus tosaítear an fheidhm arís.

TIM - leagan 7
Sa leagan deireanach seo den chluiche, tá feidhmiúlacht an chluiche mar an gcéanna le leagan
6. Mar sin féin, déanann an leagan seo bailíochtú ar shonraí a chuireann an t-úsáideoir isteach
i.e. seiceálann sé gur uimhir é an freagra sula dtéann sé ar aghaidh.

Sainaithin cúig riachtanas eile a d’fhéadfaí a chur leis an
bhfeidhmchlár TIM.
1.
2.
3.
4.
5.
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Tóg tasc/clár amháin a chonaic tú sa cheardlann seo, agus déan
cur síos ar an gcaoi a bhféadfaí é a chur in oiriúint do
chomhthéacs difriúil chun gné éigin de Python a mhúineadh.
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Rannán 6

Ríomhchlárú modúlach ag úsáid feidhmeanna
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Réamhrá
Is iad na feidhmeanna na bloic thógála a úsáidtear chun ríomhchláir a chruthú. Cuireann siad ar
chumas ríomhchláraitheoirí cód a eagrú i gcodanna a bhaineann lena chéile go loighciúil.

D'fhonn tuiscint a fháil ar ról feidhmeanna go ginearálta, tá sé úsáideadh tuiscint áirithe a bheith
againn ar ailtireacht chlár Python. Léirítear sa phictiúr seo a leanas é

Mar is léir ón méid thuas, is iondúil go mbíonn go leor comhpháirteanna i gclár Python Is
comhpháirt ríthábhachtach é an modúl. Is féidir cuimhneamh ar mhodúil mar chomhaid aonair
scripte Python (i.e. comhad a bhfuil iarmhír .py leis) atá déanta den chuid is mó as
feidhmeanna. Ba cheart smaoineamh ar chlár Python mar bhailiúchán modúl.

Le linn rite, oibríonn modúil agus feidhmeanna i gcomhar lena chéile chun toradh inmhianaithe
a bhaint amach. Tosaítear an clár a rith in modúl speisialta amháin ar a dtugtar an modúl
ardleibhéil, agus tagraítear dó go minic freisin mar an ‘príomhchlár’.
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Is féidir modúil a rangú sna trí ghrúpa seo a leanas:
1. Modúil sainithe ag an úsáideoir: Is modúil iad seo a scríobhann an ríomhchláraitheoir mar
chuid den chlár atá á fhorbairt (is é sin, an fhorbairt atá ar bun faoi láthair)

2. Modúil chaighdeánacha leabharlainne: Is modúil iad seo a réamhshuiteáiltear mar chuid
de Python. Dearadh leabharlann chaighdeánach Python ionas nach mbeadh ar
ríomhchláraitheoirí réiteach a cheapadh astu féin ar fhadhbanna coitianta ríomhchlárúcháin.
Dá bhrí sin, is éard atá ann foireann iomlán d’fheidhmeanna ionsuite, ar réitigh iad is féidir a
úsáid mar atá.
Áirítear leis na samplaí de leabharlanna Python a chonaiceamar go dtí seo math, random,
statistics, agus turtle. Féach ar https://docs.python.org/3/library/index.html chun
tagairt iomlán a fháil.

3. Modúil tríú páirtí: Is modúil iad seo a fhorbraíonn foinse sheachtrach chun críocha
tráchtála nó mar fhoinse oscailte. Tá na mílte acu ann – áirítear le samplaí díobh tkinter,
numpy, plotly, scipy, Django, agus flask. Is stór bogearraí é The Python Package
Index (PyPI) don teanga ríomhchlárúcháin Python. Féach ar https://pypi.org/ chun tuilleadh
eolais a fháil.

POINTE TÁBHACHTACH: Bíonn modúl amháin nó níos mó i gceist le gach
clár Python agus déantar modúil as feidhmeanna. Is script Python nó comhad
.py é gach modúl ann féin.

Mar sin, is comhstruchtúir iad modúil agus feidhmeanna a úsáideann ríomhchláraitheoirí chun
an cód a eagrú ina aonaid (nó smutáin) ar leith. Is cineál comhstruchtúir eile é pacáiste –
úsáidtear pacáiste chun roinnt modúl a bhaineann lena chéile a chur in aonán amháin. Ó
thaobh coincheapa de, ba cheart cuimhneach ar phacáiste mar thacar modúl a choinnítear san
fhillteán/san eolaire céanna ar an gcóras comhad.
Is féidir le ríomhchláraitheoirí an ráiteas Python import a úsáid chun feidhmiúlacht modúl
seachtrach a chur ar fáil don script atá á forbairt acu. D’fhéadfadh sé go mbeadh modúil aonair
nó cúpla modúl a cuireadh le chéile i bpacáiste i gceist leis na modúil sheachtracha sin.
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Chun críocha Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta, d’fhéadfadh sé go mbeadh comhad
amháin ann i gclár a bhaineann leas as feidhmiúlacht a chuirtear ar fáil sa leabharlann
chaighdeánach agus d’fhéadfadh sé tarlú go n-úsáidfí pacáiste/pacáistí tríú páirtí leis.
Eagraítear an chuid is mó de chomhaid Python ina dtrí chuid – na ráitis iompórtála (a bhíonn ar
bharr de ghnáth), na sainithe feidhme (an chuid is faide agus is tábhachtaí ar fad) agus ar
deireadh an príomhchód i.e. mar a dtosaítear an clár a rith.

Breathnóimid níos géire ar fheidhmeanna anois.

Feidhmeanna
Is féidir breathnú ar ‘cheird an ríomhchlárúcháin’ mar phróiseas chun feidhmeanna aonair a
dhearadh agus a chruthú agus iad a chur le chéile in aonaid níos mó cóid ar a dtugtar modúil.
Le himeacht ama, cuireann ríomhchláraitheoirí na modúil seo le chéile chun an clár deiridh a
tháirgeadh.
D’fhoghlaimíomar cheana féin go dtugann feidhmeanna bealach do ríomhchláraitheoirí chun
cód a eagrú, ach céard is feidhm ann agus cén fáth a bhfuil siad tábhachtach?

POINTE TÁBHACHTACH: Is éard is feidhm ann píosa gearr in-athúsáidte
cóid a úsáidtear chun tasc ar leith a dhéanamh.

Tá gach modúl aonair Python déanta as feidhmeanna (den chuid is mó).

Feidhmeanna atá sainithe ag an úsáideoir vs Feidhmeanna ionsuite
Tá feidhmeanna an-úsáideach mar go dtugann siad réitigh ar fhadhbanna coitianta
ríomhchlárúcháin de ghnáth e.g. roinnt téacs a thaispeáint ar an scáileán, sonraí ón úsáideoir
deiridh a léamh, tvuít a sheoladh, aistarraingt airgid a phróiseáil, etc.

I gcásanna áirithe, tá na fadhbanna ríomhchlárúcháin chomh coitianta sin go soláthraíonn
Python feidhm ionsuite chun an obair a dhéanamh. Tugtar feidhmeanna ionsuite ar a leithéid
d'fheidhmeanna.
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I gcásanna eile, tá an fhadhb atá le réiteach chomh sonrach sin don chlár atá á fhorbairt go
gcaithfidh an ríomhchláraitheoir an cód a dhearadh agus a scríobh as féin. Tugtar feidhmeanna
sainithe ag an úsáideoir ar a leithéid d'fheidhmeanna.
Tugtar ainm ar gach feidhm, is cuma más feidhm ionsuite nó feidhm sainithe ag an úsáideoir
atá ann, mar chuid den sainiú. Is féidir ainm na feidhme a úsáid ansin i gclár chun an cód atá
san fheidhm a ghlaoch.

Breathnóimid ar chomhréir agus ar shéimeantaic a bhaineann le feidhmeanna a shainiú agus a
ghlaoch go luath ach ar dtús féachaimis ar an bhfáth a gceaptar go bhfuil feidhmeanna
tábhachtach:
1. is iad bunús na gcóras modúlach iad
2. úsáidtear iad chun athúsáid cóid a uasmhéadú agus iomarcaíocht chóid a íoslaghdú.

Is minic a fhorbraítear córais mhórscála bhogearraí ach fadhbanna móra a bhriseadh síos ina
bhfadhbanna níos lú (miondealú). Nuair a bhíonn dearthóirí agus ríomhchláraitheoirí ag obair ar
mhionsonraí a bhaineann le cuid amháin den chóras is féidir leo neamhaird a dhéanamh den
chuid eile den chóras (teibiú).

Féach ar an léaráid mhiondealaithe feidhmeanna de chóras UMB/idirbheart bainc a
thaispeántar thíos. Taispeánann an léaráid an córas agus é briste síos i roinnt fochórais atá
níos lú. Is féidir feidhmiúlacht gach fochórais a chur i bhfeidhm ach feidhmeanna a úsáid.
Uaireanta tugtar scar agus treascair ar an gcur chuige píosa ar phíosa seo a úsáidtear chun
córais a fhorbairt.
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Is comhstruchtúr ríomhchlárúcháin iad feidhmeanna a thacaíonn leis an gcur chuige píosa ar
phíosa sin i leith bogearraí a fhorbairt. Tá feidhmeanna oiriúnach do chórais mhodúlacha atá
níos éasca agus níos saoire le cothabháil ná córais neamh-mhodúlacha.
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Is é an dara cúis a bhfuil feidhmeanna an-tábhachtach ná gur féidir iad a úsáid chun dúbláil
chóid a laghdú (agus a sheachaint fiú). Breathnaigh ar an sampla seo a leanas.
Sampla 1 – Athúsáid chóid a uasmhéadú agus iomarcaíocht a íoslaghdú
Déan staidéar ar an gclár gearr thíos a thaispeánann leagan oiriúnaithe den dán Green Eggs
and Ham le Dr Seuss.

Déan an clár thuas a mheas ach ceist a chur – an aithníonn tú aon
phatrúin? An bhfuil dúbláil chóid ann? An féidir leat aon bhotúin chló a
fheiceáil? Tabhair tuilleadh sonraí.

Meastar go bhfuil an cód thuas deartha go dona toisc go bhfuil dúbláil ann. Dúbláiltear línte 1, 2
i dtrí áit dhifriúla. Is sampla é seo de chód iomarcach. Chun an iomarcaíocht a sheachaint,
scríobhtar feidhm chun an curfá a thaispeáint.
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Úsáidtear feidhm sa chlár thíos chun an dúbláil dá dtagraítear níos luaithe a sheachaint.

Taispeánann an clár seo an taschur céanna leis an gclár ar
an leathanach roimhe seo – is é
an t-aon difríocht atá ann go núsáideann an clár seo feidhm ar
a dtugtar displayChorus
chun an dúbláil chóid a
sheachaint.

Caithfear ainm a thabhairt ar gach feidhm (is é an ríomhchláraitheoir a shannann na
hainmneacha). Sa chás seo, is é displayChorus ainm na feidhme agus sainítear (nó
chuirtear in aithne do Python é) ar línte 1–5, na línte sin san áireamh.

Ritear na línte ó líne 7 ar aghaidh i seicheamh. Glaonn línte 7, 12 agus 17 ar an bhfeidhm
displayChorus. Gach uair a ghlaoitear ar an bhfeidhm, ritear línte 2-5. Cé nach bhfuil na línte
sin le feiceáil ach uair amháin sa chlár, úsáidtear trí huaire dhifriúla iad.

POINTE TÁBHACHTACH: Nuair a ghlaoitear ar an bhfeidhm, léimeann an
sreabhadh rialúcháin go dtí an chéad líne den fheidhm agus ritheann an clár
ón bpointe sin go dtí líne dheireanach na feidhme. Ach an líne dheireanach
den fheidhm a rith, léimeann an sreabhadh rialúcháin ar ais go dtí an pointe
ónar glaodh ar an bhfeidhm ar dtús.
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Sampla 2 – Cód modúlach
Leanaimis ar aghaidh leis an sampla céanna chun léiriú a dhéanamh ar an úsáid a bhaintear as
feidhmeanna chun cód modúlach a fhorbairt.

Sa chlár seo, déantar an cód lena léirítear na codanna éagsúla den dán a roinnt ina
fheidhmeanna éagsúla. Meastar go bhfuil an clár níos fearr ná an dá leagan a chuaigh roimhe
seo toisc go bhfuil sé níos modúlaí. Bíonn an cód modúlach ina thoradh ar dhea-dhearadh agus
bíonn sé níos éasca agus níos saoire cód modúlach a chothabháil ná an cód neamhmhodúlach.

Smaoinigh ar na difríochtaí
idir an clár a thaispeántar
thuas agus an dá chlár a
taispeánadh ní ba luaithe sa
rannán seo.

Cé go bhfuil na trí chlár difriúil
lena chéile, déanann siad go
léir an rud céanna.

Tabhair faoi deara an leibhéal
difriúil eangaithe taobh istigh
de gach corp feidhme.
Sainítear trí fheidhm mar seo a leanas sa liostáil thuas:
-

Sainítear an fheidhm displayChorus ar línte 1–5

-

Sainítear an fheidhm displayVerse1 ar línte 7–11

-

Sainítear an fheidhm displayVerse2 ar línte 13–17

Ritear línte 19-23 i seicheamh agus taispeántar an dán mar thoradh air sin.
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Achoimre
−

Bíonn modúl amháin nó níos mó i gceist le gach clár Python. Is script Python nó comhad
.py é gach modúl aonair.

−

Is as feidhmeanna den chuid is mó a dhéantar modúil.

−

Is iad feidhmeanna na bloic thógála a úsáidtear chun modúil (agus mar sin, cláir) a chruthú.

−

Is éard is feidhm ann píosa gearr in-athúsáidte cóid a úsáidtear chun tasc ar leith a
dhéanamh.

−

Tá ainm ar gach feidhm a chaithfear a úsáid chun cód na feidhme a ghlaoch

−

Tá foireann modúl réamhshuiteáilte in Python – ar a dtugtar an leabharlann chaighdeánach

−

Is féidir modúil a bhaineann lena chéile go loighciúil a ghrúpáil le chéile i bpacáistí. Is éard
atá i bpacáiste ná modúil éagsúla.

−

Is féidir feidhmiúlacht na modúl aonair agus na bpacáistí a chur ar fáil do chomhaid Python
eile ach an ráiteas import a úsáid

−

Tugtar feidhmeanna ionsuite ar fheidhmeanna nach mbíonn an ráiteas import ag teastáil
chun rochtain a fháil orthu e.g. print, input. Tá 67 feidhm ionsuite in Python 3.6.x;
liostáiltear san aguisín iad – is féidir níos mó sonraí a fháil ar
https://docs.python.org/3/library/functions.html

Déan machnamh ar ar fhoghlaim tú faoi fheidhmeanna go dtí seo. Úsáid
an spás thíos chun míniú a thabhairt ar céard is feidhm ann agus cén
fáth a bhfuil siad tábhachtach.

Forbair sampla chun úsáid a bhaint as feidhmeanna a spreagadh. (Ba
é an sampla a úsáideadh sa téacs an dán Green Eggs and Ham le Dr
Seuss)
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Comhréir bhunúsach feidhmeanna
A luaithe is a aithnítear go bhfuil feidhm ‘de dhíth’ ar an gclár (an rud deacair!), is é an chéad
chéim eile an cód a scríobh. Chuige sin, ní mór dúinn comhréir a thuiscint (an chuid éasca!).

Cuirtear feidhmeanna in iúl do Python ach sainiú feidhme a scríobh. In Python, bíonn dhá chuid
i gceist le sainiú feidhme – ceanntásc agus corp.
-

Is é an ceanntásc feidhme (ar a dtugtar an síniú feidhme nó an fhréamhshamhail) a bhíonn
sa chéad líne den sainiú feidhme,

-

bíonn ráitis Python sa chorp feidhme a theastaíonn chun obair na feidhme a dhéanamh.

Léiríonn an cód thíos an sainiú feidhme ar a dtugtar displayPoem. Tá an ceanntásc feidhme
ar líne 1 agus ritheann an corp feidhme ó líne 2 go líne 5, na línte sin san áireamh.

Sainiú feidhme do displayPoem

An ceanntásc feidhme
Tá ceithre chuid ar leith i ngach ceanntásc feidhme:
(i)

An focal def: Is eochairfhocal Python é a insíonn do Python oibiacht nua feidhme a
chruthú. Ní mór gach feidhm a thosú le ráiteas def.

(ii)

Ainm na feidhme (sa chás seo displayPoem):
Is faoin ríomhchláraitheoir atá sé an t-ainm a thugtar ar an bhfeidhm a roghnú. Is ionann
na rialacha a bhaineann le feidhmeanna a ainmniú agus na rialacha a bhaineann le
hathróga a ainmniú.

(iii)

Lúibíní: Is sásra iad chun faisnéis a sheachadadh isteach sna feidhmeanna. Sa sampla
seo, ní sheachadtar aon fhaisnéis isteach san fheidhm agus mar sin, níl aon rud idir na
lúibíní.

(iv)

Idirstad: Úsáidtear an t-idirstad chun an ceanntásc feidhme a chríochnú. Má fhágtar an tidirstad ar lár, taispeánfaidh Python earráid chomhréire.
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An corp feidhme
Bíonn ráiteas amháin nó níos mó i ngach feidhm Python. Tagann na ráitis seo le chéile chun
tasc na feidhme a sholáthar. Cé nach bhfuil teorainn le líon na ráiteas is féidir a chur sa chorp,
meastar go ginearálta gur dea-chleachtas é feidhmeanna a choinneáil gearr.

Tabhair faoi deara gur eangaíodh na ceithre líne chóid sa chorp (línte 2–5). In Python, ní mór na
ráitis taobh istigh de chorp feidhme a eangú i gcónaí. Críochnaítear an corp feidhme nuair a
thagann deireadh leis an eangú i.e. nuair atá an chéad ráiteas eile ag an leibhéal céanna
eangaithe leis an ráiteas def.

Feidhm a ghlaoch
Tá sé tábhachtach a thuiscint nach rithfear an cód taobh istigh de chorp feidhme mura n-iarrann
an ríomhchláraitheoir sin go sainráite. Cuirtear síos ar a leithéid d’iarratas leis an téarma glao
feidhme.

POINTE TÁBHACHTACH: Ritear an cód taobh istigh de chorp feidhme mar
thoradh ar ghlao feidhme.

Is féidir feidhmeanna a ghlaoch ag am rite ach ainm na feidhme a scríobh agus lúibíní ina
dhiaidh sin. Léirítear an cód chun an fheidhm displayPoem a ghlaoch thíos.
Glaonn an líne ar an bhfeidhm displayPoem
Tabhair faoi deara go bhfuil na lúibíní ag teastáil ach nach bhfuil
def ná idirstad de dhíth

Nuair a dhéantar an glao thuas, ritear na ceithre líne sa chorp feidhme agus mar sin taispeántar
na ceithre líne téacs seo a leanas ar an gconsól aschuir.

One fine day in the middle of the night,
Two dead men got up to fight,
Back to back they faced each other,
Drew their swords and shot each other.

Mínítear séimeantaic an ghlao feidhme anois.
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Séimeantaic ghlao
Smaoinigh ar an ord ina bpróiseálann Python na línte cóid sa chlár samplach thíos.

Tosaíonn Python ag líne 1, tugann sé faoi deara gur sainiú feidhme é agus léimeann sé thar na
línte go léir sa sainiú feidhme go mbaineann sé líne amach nach bhfuil san fheidhm (líne 8). Ar
líne 8, tugann sé faoi deara go bhfuil feidhm le rith aige agus mar sin téann sé ar ais agus
ritheann sé an fheidhm sin – línte 2–6, na línte sin san áireamh. Ach na línte ar fad sa chorp
feidhme a rith, leanann sé ar aghaidh ag líne 9. Is é toradh an chláir thuas:

Jack loves to do his homework
He never misses a day
He even loves the men in white
Who are taking him away
The End!
Déan cur síos ar an gcaoi a bhféadfaí an clár a mhionathrú le go
dtaispeánfaí an téacs thíos.
An féidir leat níos mó ná réiteach amháin a cheapadh agus más féidir,
cé acu réiteach is fearr dar leat?

The Start!
Jack loves to do his homework
He never misses a day
He even loves the men in white
Who are taking him away
The End!
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Dear agus scríobh feidhm le go dtaispeánfaí an t-aschur thíos.
Scríobh líne chóid d’fheidhm a ghlaoch.

Way down south where banannas grow,
A grasshopper stepped on an elephant’s toe.
The elephant said, with tears in its eyes,
‘Pick on somebody your own size.’

Déan staidéar cúramach ar an gclár a thaispeántar agus sainaithin aon
earráid/earráidí.

SEICEÁIL COMHRÉIRE: Nuair a thagann Python ar fhocal nach
dtuigeann sé, taispeántar earráid chomhréire. Mar sin, nuair a úsáidtear
ainm chun feidhm a ghlaoch, ní mór ainm na feidhme sin a chur in iúl do
Python roimh ré ach an t-eochairfhocal def a úsáid.
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Treoirlínte agus rialacha maidir le feidhmeanna a ainmniú
Tosaímis le roinnt treoirlínte simplí seachas rialacha. Cabhraíonn na treoirlínte seo le
hinléiteacht an chláir (agus le héascaíocht cothabhála) a fheabhsú.

Ba cheart go mbeadh brí le hainmneacha feidhmeanna i.e. ba cheart dóibh cur síos a
dhéanamh ar a ndéanann an fheidhm. Ós rud é gur gníomhartha iad na feidhmeanna de
ghnáth, ba cheart go mbeadh briathar amháin ar a laghad san ainm.

Más rud é nach bhfuil ach focal amháin in ainm, is é an coinbhinsiún atá ann cás íochtair a
úsáid; má tá níos mó ná focal amháin i gceist le hainm na feidhme, meastar gur dea-chleachtas
é cás camaill nó fóstríoc a úsáid mar bhealach chun na focail a theormharcáil.

Is iad seo a leanas na rialacha bunúsacha comhréire maidir le feidhmeanna a ainmniú:
⮚ Ní féidir eochairfhocal Python a úsáid mar ainm feidhme (e.g. def, if, while, etc.)
⮚ Ní féidir ach litreacha, digití, agus an carachtar fostríce, _, a úsáid in ainmneacha feidhme.
⮚ Ní féidir uimhir a úsáid don chéad charachtar in ainm feidhme.

Déan trácht ar bhailíocht agus ar cháilíocht gach ceann de na
hainmneacha feidhme seo a leanas
a) sendTweet
b) calculate_salary
c) _login
d) bin
e) 2binary
f) MAX_OF_3
g) Binary Search
h) Search*
i) return
j) Print
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k) doSomething
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Paraiméadair agus argóintí feidhme
Féachaimis ar an bhfeidhm a bhí againn ar ball a bhain le hobair baile agus cuirimis an cheist –
conas is féidir linn an fheidhm a mhionathrú chun an véarsa a thaispeáint le hainmneacha eile
seachas Jack?

Gach uair a ghlaoitear an
fheidhm seo, taispeántar an
téacs ceannann céanna. Ba
mhaith linn bogadh ón ainm
nithiúil – Jack – go hainm níos
teibí – duine ar bith.
Réiteach amháin a d’fhéadfaí a úsáid ná leagan difriúil den fheidhm a chruthú do gach ainm
difriúil a theastaigh uainn a thaispeáint, ach bheadh sé seo ag teacht salach ar mhórchuspóir na
bhfeidhmeanna, is é sin an dúbláil chóid a sheachaint.

Réiteach eile is ea paraiméadair a úsáid.

Is éard atá uainn ná bealach chun a rá leis an bhfeidhm cén t-ainm is mian linn a thaispeáint
mar chuid den véarsa, i.e. tá bealach ag teastáil uainn chun eolas a sheachadadh isteach san
fheidhm ón gcód lasmuigh den fheidhm. Is é sin an cuspóir atá le paraiméadair.

Is cineál speisialta athróige é paraiméadar a fheictear mar chuid den cheanntásc feidhme agus
is féidir a úsáid taobh istigh den chorp feidhme. Féach air seo!

David loves to do his homework
He never misses a day
He even loves the men in white
Who are taking him away

Mionathraíodh an fheidhm homework chun paraiméadar a úsáid
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Aschur an ríomhchláir

POINTE TÁBHACHTACH: Is athróg é paraiméadar feidhme a fhaigheann a
luach ón argóint a sheachadtar isteach inti. Nuair a ghlaoitear ar fheidhm,
sanntar luach na hargóinte don pharaiméadar.
Tabhair faoi deara go bhfuil personName le feiceáil idir lúibíní sa cheanntásc feidhme. Is
paraiméadar feidhme é sin. Glacann feidhmeanna le paraiméadair.

Tabhair faoi deara freisin an téacs James idir na lúibíní sa ghlao feidhme (líne 8). Is argóint
feidhme é sin. Seachadtar argóintí isteach i bhfeidhmeanna.

Is féidir feidhmeanna a shainiú chun glacadh le hargóintí éagsúla.

Hello World
How are you today?

Tá dhá pharaiméadar san fheidhm displayGreeting

Aschur an ríomhchláir

Tabhair faoi deara go n-úsáidtear camóg chun na paraiméadair a dheighilt óna chéile sa
cheanntásc feidhme (líne 1) agus na hargóintí sa ghlao feidhme (líne 6).
Nuair a ghlaoitear ar an bhfeidhm displayGreeting déanann Python dhá shannachán:
-

sanntar luach na chéad hargóinte (i.e. Hello world) don pharaiméadar msg1.

-

sanntar luach an dara hargóint (i.e. How are you today?) don pharaiméadar msg2.

Glactar le paraiméadair isteach i bhfeidhm san ord a chuirtear na hargóintí ar fáil. Seiceáil céard
a tharlaíonn má athraítear na hargóintí thart mar seo sa ghlao feidhme.

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 236

Go dtí seo sa rannán seo, ba theaghráin litriúla na hargóintí a úsáideadh sna cláir shamplacha.
Mar sin féin, d’fhéadfadh sé go mbeadh oibreanna litriúla de chineálacha éagsúla sonraí i gceist
le hargóintí (e.g. uimhriúil, Boole, etc.); d’fhéadfadh sé go mbeadh slonn ina bhfuil athróga agus
nó luachanna litriúla ina argóint.
Ach bí cúramach – mar threoir ghinearálta ba cheart go mbeadh líon na n-argóintí agus líon na
bparaiméadar dá bhforáiltear sa cheanntásc feidhme mar an gcéanna.

Bain triail as!
Tuar an rud a tharlóidh tar éis na glaonna seo a leanas a dhéanamh ar
an bhfeidhm displayMessage? Tar éis na tuartha a dhéanamh, úsáid
Python chun a oibriú amach an raibh an ceart agat.
5.

6.

7.

8.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Déan Machnamh.
Cén rud (na rudaí) a d’fhoghlaim tú faoi chomhréir agus faoi shéimeantaic
na bparaiméadar agus na n-argóintí sa chleachtadh a rinneadh roimhe
seo?

Ceap cásanna tástála a thástálfadh an dearbhú gur cheart go mbeadh líon
na n-argóintí a sheachadtar isteach mar chuid den ghlao feidhme agus
líon na bparaiméadar dá bhforáiltear sa cheanntásc feidhme mar an
gcéanna.

POINTE TÁBHACHTACH: Is é an buntáiste a bhaineann le paraiméadair
agus argóintí a úsáid go ndéanann siad feidhmeanna i bhfad níos solúbtha
agus go soláthraíonn siad réitigh níos ginearálta ar fhadhbanna.
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Is féidir an chaoi a n-oibríonn feidhm ag am rite a athrú ach argóintí éagsúla a
sheachadadh isteach inti. Is bealach úsáideadh é seo, agus bealach a úsáidtear go
coitianta, chun teibiú a dhéanamh.
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Luachanna aischurtha feidhmeanna
Is féidir cuimhneamh ar fheidhmeanna mar mheaisíní beaga (bosca dubh) a ghlacann le
hionchu(i)r agus a tháirgeann aschu(i)r.

Sa rannán roimhe seo, d’fhoghlaimíomar gur féidir sonraí a sheachadadh isteach i
bhfeidhmeanna trí argóintí (ag an nglao feidhme) agus paraiméadair (mar chuid den
cheanntásc feidhme) a úsáid. Sa rannán seo, breathnóimid ar an ráiteas return a úsáid chun
sonraí a sheachadadh amach as an bhfeidhm.
Féach ar an bhfeidhm a thaispeántar thíos chun na chéad n slánuimhir nach uimhreacha
diúltacha iad a shuimiú.
Gineannrange(n) liosta slánuimhreacha ó
0 go n-1 e.g. range(10) [0, 1, 2, 3, … 9]
Atriaileann an lúb for ar gach slánuimhir
agus sanntar luach na chéad mhíre eile sa
seicheamh don athróg lúibe i

Oibríonn an fheidhm ach iomlán reatha na n-uimhreacha go léir ó 0 go n+1 a choinneáil san
athróg total. Ag tús gach atrialla, sanntar an athróg lúibe (i) don chéad luach eile sa
seicheamh. Ar gach atriall den lúb, cuirtear luach na hathróige lúibe le total agus úsáidtear an
toradh chun total a nuashonrú leis an iomlán reatha nua. Tagann deireadh leis an lúb nuair a
phróiseáiltear an luach deireanach sa seicheamh.
Taispeánann líne 7 an ráiteas return in úsáid chun luach total a sheachadadh amach as an
bhfeidhm.
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Chun an fheidhm a thástáil – abraimis gur theastaigh uainn na chéad deich slánuimhir a chur
leis – chuirfimis an líne
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leis chun an fheidhm a ghlaoch.

Bain triail as!
Cuir an cód thuas isteach agus glaoigh ar an bhfeidhm.
Mínigh cén fáth ar cosúil nach dtarlaíonn aon rud?

Is cosúil nach dtarlaíonn aon rud mar cé go nglaoitear ar an bhfeidhm agus go ríomhann sí
agus go dtugann sí ar ais suim na chéad slánuimhreacha neamh-dhiúltacha, ní shábhálann an
cód an toradh ná ní dhéanann sé próiseáil air.

POINTE TÁBHACHTACH: Is féidir luach aischurtha (return) feidhme a
shábháil le haghaidh tuilleadh próiseála ach an fheidhm a ghlaoch mar chuid
de ráiteas sannacháin.
Sannann líne 9 sa chód thíos toradh na feidhme (i.e. total) don athróg answer.

Seachadtar luach total amach as an bhfeidhm (líne 7) agus sanntar don athróg answer é (líne 9)
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De rogha air sin, féadfaidh an ríomhchláraitheoir a chinneadh nach gá toradh na feidhme a
shábháil in athróg agus go ndéanfaí an toradh a phróiseáil mar chuid den ghlao. Léirítear an
cineál sin próiseála inlíne ar líne 10 den chód thíos mar a seachadtar toradh na feidhme isteach
mar argóint san fheidhm ionsuite print.

Sa sampla seo, ní ghabhann an cód glao toradh na feidhme. Ina ionad sin, seachadtar amach
mar argóint chun print é. Tugtar comhshuíomh feidhme ar an teicníc sin.

Nuair a úsáidtear feidhmeanna go díreach mar argóintí le feidhmeanna eile, tosaíonn Python ag
an bhfeidhm is faide isteach agus oibríonn sé a bhealach amach i.e. déantar an fheidhm is faide
isteach a luacháil ar dtús i gcónaí agus leanann an luacháil ó dheas go clé.
Mar shampla, abraimis go bhfuil feidhm againn darb ainm sub chun dhá shlánuimhir a dhealú
(b a dhealú ó a) mar a léirítear thíos.

Nuair a ritear an cód, taispeántar 3, −5, agus −2 ar línte éagsúla.

Mar fhocal scoir, is fiú a lua nach gá go dtabharfadh feidhm sonraí ar ais i gcónaí. Is féidir
ráiteas aischurtha a fhágáil ar lár go hiomlán nó is féidir é a úsáid gan slonn. Sa dá chás, is é
None an luach a thugann Python ar ais.
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Samplaí agus Cleachtaí
Déan staidéar cúramach ar gach ceann de na samplaí seo a leanas – léigh an cód ar dtús, tuar
céard a dhéanfadh sé. Ansin, cuir an cód isteach agus rith an cód chun na tuartha a thástáil. I
ngach cás ba cheart duit an cleachtadh machnaimh a dhéanamh sula dtéann tú ar aghaidh
chuig na cleachtaí ríomhchlárúcháin ag an deireadh.

Tiontuithe teochta agus achair
Cuireann an clár thíos dhá fheidhm i bhfeidhm:
(i) tiontaíonn cent2fhar Ceinteagrád ina Fahrenheit agus
(ii) tiontaíonn kms2miles ciliméadair ina mílte

Céard a d’fhoghlaim tú faoi fheidhmeanna ón sampla sin?

1. Mionathraigh an clár ionas go stórálfar na luachanna tairisigh (e.g. 9/5, 32 agus
0.62) in athróga
2. Breisigh an clár le feidhmeanna a thiontóidh a) mílte ina gciliméadair agus b)
Fahrenheit ina Cheinteagrád
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Ús iolraithe
Is féidir an clár thíos a úsáid chun a fháil amach cé acu cás a mbeadh toradh ní b’fhearr air sa
todhchaí:
Cás A: € 10,000 ag ráta 5% ar feadh deich mbliana nó
Cás B: €10,000 ag ráta 10% ar feadh cúig bliana

Is í an fhoirmle a úsáidtear 𝐹𝑉 = 𝑝(1 + 𝑖)𝑡 . Is é 𝑝 an bunairgead, 𝑖 an ráta úis, a shloinntear mar
dheachúil, agus is é 𝑡 an t-am i mblianta.
(Is feidhm ionsuite é (pow(x,y) a thugann x ar ais i gcumhacht y.)

Céard a d’fhoghlaim tú ón sampla sin faoi fhaisnéis a sheachadadh isteach i
bhfeidhmeanna agus a sheachadadh amach as feidhmeanna?

1. Mionathraigh an clár ionas gur féidir leis glacadh le luachanna don
bhunairgead, ús agus am ón úsáideoir deiridh
2. Breisigh an clár ionas gur féidir leis comparáid a dhéanamh idir ús iolraithe
agus ús simplí
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An ceann is mó de thrí uimhir
Faigheann an fheidhm thíos an uimhir is mó i measc aon trí shlánuimhir ar bith agus tugann sí
ar ais an uimhir.
Tá an réiteach bunaithe ar thrí chomparáid dhá bhealach ina ndéantar gach ceann de na
slánuimhreacha a chur i gcomparáid leis an dá cheann eile. Cuirtear na comparáidí aonair le
chéile i gcoinníoll cumaisc Boole leis an oibritheoir and.

Déan Machnamh.
Conas a chuir an sampla seo le do chuid eolais maidir le sloinn Boole a
chruthú in Python?

1. Mionathraigh an clár ionas go n-iarrfaidh sé ar an úsáideoir deiridh trí luach a
chur isteach agus ansin go taispeánfaidh sé an ceann is mó díobh i
dteachtaireacht bhríoch aschuir.
Conas a d’athrófaí an cur chun feidhme a) dá nginfí na trí uimhir go randamach nó b)
dá léifí ó chomhad iad?
2. Úsáid na sreabhchairteacha ar an gcéad leathanach eile chun dhá réiteach éagsúla le
haghaidh maxOf3 a chur chun feidhme
3. Dear sreabhchairt chun an ceann is lú de thrí uimhir a aimsiú.
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4. Cuir an fheidhm le haghaidh an ceann is lú de thrí uimhir a aimsiú chun feidhme ar an
tsreabhchairt. Tabhair minOf3 uirthi. D’fhéadfá tosú leis an sainiú feidhme maxOf3 a
chóipeáil agus a ghreamú agus athainmniú a dhéanamh air.
Sreabhchairt 1

Sreabhchairt 2
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Feidhmeanna Boole
Is feidhmeanna iad feidhmeanna Boole a thugann an toradh True nó False ar ais, mar
thoradh ar thástáil éigin de ghnáth. De réir an choinbhinsiúin tosaíonn ainm fheidhm Boole leis
an réimír is e.g. d’fhéadfadh sé gur fheidhm Boole é isEven a thástálfadh an ré-uimhir í uimhir
faoi leith.

Úsáideann an fheidhm an toibritheoir fuílligh (%) chun a fháil
amach cibé atá an luach a
sheachadtar isteach mar number
ina ré-uimhir nó nach bhfuil – má tá,
tugann an fheidhm True ar ais.
Mura bhfuil, tabharfaidh an fheidhm
False ar ais.
Taispeánann an cód atá le
feiceáil anseo ar dheis an chaoi
a bhféadfaí an fheidhm thuas a
úsáid chun na ré-uimhreacha ar
fad idir 1 agus 100 a thaispeáint.

Is é an líne

an líne is tábhachtaí. Sa chás seo, tá an glao feidhme mar chuid

den ráiteas coinníollach. Tá sé sin ceart go leor, toisc go luacháiltear coinníollacha go True nó
False agus tabharfaidh an fheidhm isEven ceann de na luachanna sin ar ais.

Is féidir linn leas a bhaint as an
tuiscint atá againn ar ré-uimhreacha
agus corruimhreacha chun an
fheidhm isOdd a shainiú mar a
léirítear anseo. Cuireann an fheidhm

Is sampla maith é seo den teibiú toisc go gceileann

an t-oibritheoir not i bhfeidhm ar an

isOdd na mionsonraí.

nglao ar isEven agus tugann sé an
toradh ar ais don ghlaoiteoir.
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Cuir an dá fheidhm Boole seo a leanas i bhfeidhm
Feidhm a ghlacfaidh le dhá luach agus a thabharfaidh
True ar ais más ré-uimhreacha an dá luach; agus a
thabharfaidh False ar ais murab ea.
Feidhm chun a mhalairt de isEqual a dhéanamh
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Sampla príomha
Is slánuimhir dhearfach í uimhir phríomha ag a bhfuil dhá fhachtóir: í féin agus 1.
Cinneann an fheidhm Boole thíos isPrime cibé acu is uimhir phríomha nó nach uimhir
phríomha an uimhir a sheachadtar isteach. Tabharfar an fheidhm True ar ais más uimhir
phríomha atá ann; murar uimhir phríomha í, tabharfar False ar ais.

Oibríonn an fheidhm ach iarracht a dhéanamh gach slánuimhir a roinnt óna 2 go dtí leath na
huimhreach atá á tástáil (numToCheck) – mura bhfuil fuílleach ann, ciallaíonn sé go bhfuil
fachtóirí ag an uimhir atá á tástáil agus mar sin, nach uimhir phríomha í. Ceapadh na cleachtaí
seo a leanas, a bunaíodh ar an gcreatlach tástála uathoibrithe thíos, chun féachaint ar an gcaoi
ar féidir an fheidhm isPrime a úsáid.

Creatlach tástála uathoibrithe le haghaidh isPrime

a) Tuar céard a dhéanfadh an creatlach tástála uathoibrithe?
b) Rith an chreatlach tástála uathoibrithe? An raibh an tuar a rinne tú ceart?
c) Fiosraigh an scéal. Féachann an clár ar fhachtóirí suas le leath na huimhreach atá á
seiceáil. Céard a tharlódh dá stopfadh an clár ag an bhfréamh chearnach?
d) Mionathraigh an chreatlach tástála uathoibrithe le go dtaispeánfaidh sí an chéad 100
uimhir phríomha.
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e) Ceap clár a thaispeánann an nú uimhir phríomha mar arb é n uimhir a chuireann an túsáideoir deiridh isteach.
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Cás-staidéar ar bhlianta bisigh
Tugann feidhmeanna Boole creatlach úsáideach dúinn is féidir a úsáid chun a chinneadh cibé
acu is bliain bhisigh nó nach bliain bhisigh í. Cuirtear sampla amháin i láthair mar seo a leanas:

Cuir an cód isteach agus bain
úsáid as chun a fháil amach cibé
acu is blianta bisigh nó nach
blianta bisigh iad na blianta a
liostáiltear.
2000
1900
2017
2012
2100
2400
2600

Úsáid an cód chun cúig fhíric a bhaineann le blianta bisigh a fháil
amach agus a thaifeadadh
1.
2.
3.
4.
5.

Déan cur síos ar an uair a mbíonn bliain bhisigh ann

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 256

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 257

Anois féach ar an dá fheidhmiú thíos – tá ceann amháin ceart agus tá
botún caolchúiseach sa cheann eile (i.e. tugann ceann amháin le fios
gur bliain bhisigh é 2000, rud nach bhfuil fíor)

An féidir leat an earráid chaolchúiseach a mhíniú agus réiteach a
mholadh/a chur i bhfeidhm.

I gcás isLeapV2, an féidir leat cúis a thabhairt don dara bloc elif?
Mínigh.

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 258

Déan dhá fheidhm den chód thíos – tabhair isLeapV3 agus isLeapV4
orthu

Cuir an dá fheidhm isLeapV3 agus isLeapV4 i gcomparáid agus i
gcodarsnacht lena chéile.

Scríobh feidhm Boole ina bhfuil líne amháin a chinnfidh cibé acu is
bliain bhisigh nó nach bliain bhisigh atá ann
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Feidhmeanna a úsáid chun sonraí a bhailíochtú
Tugann feidhmeanna bealach áisiúil do ríomhchláraitheoirí chun cód a dhéanann tascanna
sonracha, ar nós sonraí a bhailíochtú, a eagrú. Cuimhnigh ar na cásanna agus ar na samplaí
seo a leanas.

1. Is dúshlán amháin a bhíonn le sárú ag ríomhchláraitheoirí nua é slánuimhreacha neamhdhiúltacha ón úsáideoir deiridh a léamh. Toisc go dtugann an t-ordú input teaghrán ar ais,
ní mór dúinn cód a scríobh a chinntíonn gur sonraí uimhriúla iad na sonraí a chuirtear
isteach sula dtiontaítear ina slánuimhir iad ach int a úsáid.

Tugtar na ceithre réiteach seo a leanas (agus is iomaí ceann eile atá ann!) lena mbreathnú.

Cé acu ceann de na réitigh thuas is fearr leat agus cén fáth?
An oibreodh na feidhmeanna chun luachanna diúltacha nó luachanna
snámhphointe a léamh?

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 261

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 262

2. Ag tógáil ar an gcás a bhí againn roimhe seo, d'fhéadfadh sé go mbeadh orainn a chinntiú
go bhfuil an uimhir a chuirtear isteach laistigh de raon sonrach.

An uair seo cuirimid dhá réiteach ar fáil

Cuir an dá réiteach i gcomparáid agus i gcodarsnacht lena chéile. Céard é an
difríocht is mó atá ann?
Déan trácht ar an gcaoi a n-úsáidtear an bhratach valid sa chód thuas.
Cathain a shocraítear luach valid go True?

3. Is féidir an fheidhm thíos a úsáid chun a chinntiú go gcuireann an t-úsáideoir Y nó N isteach

An féidir leat réiteach nó réitigh eile a mholadh?
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Cleachtaí ríomhchlárúcháin 1
1. Is éard is fachtóir ann aon slánuimhir ar féidir slánuimhir eile a roinnt uirthi go cothrom.
Mar shampla, tá 5 ina fhachtóir de 20 mar gur féidir 20 a roinnt ar 5 (20 ÷ 5 = 4) gan fuílleach a
bheith ann.
Tá dhá fheidhm Boole isFactorV1 agus isFactorV2 sa chód thíos. Glacann an dá fheidhm le
dhá argóint, a1 agus a2, agus tugtar True ar ais má tá a1 ina fhachtóir de a2; mura bhfuil,
tugtar False ar ais.

Cé acu ceann den dá fheidhmiú is fearr leat agus cén fáth?

Seo leanas liosta iomlán d’fhachtóirí 20: 1, 2, 4, 5, 10, agus 20.
Scríobh clár ina liostaítear na fachtóirí dearfacha ar fad de shlánuimhir dhearfach ar bith a
chuireann an t-úsáideoir deiridh isteach
2. Is é an comhfhachtóir is mó de dhá shlánuimhir, a agus b, an tslánuimhir is mó ar ar féidir
an dá uimhir a roinnt gan fuílleach a bheith ann. Déan staidéar ar na céimeanna a
thaispeántar thíos chun an comhfhachtóir is mó de 63 agus 72 a fháil:

Céim 1: Liostaigh fachtóirí an dá uimhir:
Is iad seo a leanas fachtóirí 63: 1, 3, 7, 9, 21, 63
Is iad seo a leanas fachtóirí 72: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72
Céim 2: Aimsigh an slánuimhir is mó a liostáiltear ar an dá liosta i.e. 9

Dear feidhm chun an comhfhachtóir is mó de dhá shlánuimhir dhearfacha ar bith a aimsiú
agus cuir an fheidhm i bhfeidhm.
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3. Scríobh clár a léann dáta mar thrí shlánuimhir (lá, mí agus bliain) ón méarchlár. Ba cheart
don chlár an teachtaireacht Valid a aschur más dáta bailí é agus invalid a chur amach murar
dáta bailí é. Is dáta bailí é dáta ar bith ón 01/01/2000 go dtí an dáta reatha.

4. Is iad na horduimhreacha na focail a léiríonn céim uimhreach maidir le hionad áirithe (i.e. an
chéad, an dara, an tríú, etc.). De ghnáth, scríobhtar na horduimhreacha i mBéarla agus i
nGaeilge le huimhreacha agus iarmhíreanna litreacha: 1st, 2nd, 3rd, 4th, nó 1ú, 2ú, 3ú, 4ú,
etc.
Scríobh feidhm darb ainm ordinal a ghlacann le
huimhir (bhailíochtaithe) mar ionchur agus a

Ionchur

Aschur

1

1st

2

2nd

3

3rd

12

12th

21

21st

thugann teaghrán ar ais a léiríonn an uimhir mar
orduimhir ach iarmhír chuí a chomhchaitéiniú leis
an uimhir a chuirtear isteach.
Liostaítear sa tábla ar dheis samplaí d’ionchuir
agus d’aschuir.

Leid #1: Má tá an deireadh 11, 12 nó 13 leis an uimhir, is é ‘th’ an iarmhír a úsáidtear. I ngach
cás eile is féidir an iarmhír a chinneadh ón tábla thíos bunaithe ar dhigit dheireanach na
huimhreach.

Uimhir

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Iarmhír

th

st

nd

rd

th

th

th

th

th

th

Leid #2: Is féidir an dá dhigit dheireanacha d’uimhir a asbhaint ach modulo 100 a úsáid agus is
féidir an digit dheireanach d’uimhir a asbhaint ach modulo 10 a úsáid.

Leid #3: Is féidir teacht ar réiteach ach an cód thíos a atheagrú san ord ceart
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5. Mionathraigh an clár ó chleachtadh 3 chun an dáta a léiriú san fhormáid d MMM yyyy, mar
arb é,
-

d an orduimhir lae

-

MMM ainm giorraithe na míosa (i.e. Jan – Dec)

-

yyyy an bhliain i bhfoirm ceithre dhigit.

6. Taispeántar algartam 10 gcéim sa
tábla ar dheis chun dáta Dhomhnach
Cásca a ríomh d’aon bhliain ar leith (an
pú lá den nú mí)

Cuirtear feidhmiú páirteach don algartam ar
fáil leis an gcód ar thaobh na láimhe
clé. Taispeántar na feidhmithe de
ordinal agus toEasterMonth leis

an gcód ar thaobh na láimhe deise.
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a) Comhlánaigh feidhmiú Python den algartam a tosaíodh thuas
b) Úsáid an t-algartam chun dátaí Dhomhnach Cásca idir 2010 agus 2030 a thaispeáint

c) Céard iad na dátaí is luaithe agus is déanaí do Dhomhnach Cásca sa 21ú haois?
d) Féach ar straitéisí difriúla (e.g. plotly, Microsoft Excel) a d’fhéadfaí a úsáid chun na sonraí
a léiriú i histeagram amhail an ceann thíos5.

5 Tógtha ó https://en.wikipedia.org/wiki/Computus#/media/File:Easter_Distribution.svg
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Dáileadh Dhomhnach Cásca i dtimthriall 5,700,000 bliain
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Athchúrsáil
Is sampla de theicníc ‘scar agus treascair’ é an athchúrsáil mar a scríobhtar réiteach i dtéarmaí
leagan níos simplí den fhadhb chéanna.

Sampla clasaiceach is ea an fheidhm iolránach a shainítear mar seo a leanas:
Is éard is iolrán slánuimhreach neamh-dhiúltaí, 𝑛 a chuirtear in iúl mar 𝑛! (a deirtear mar iolrán
n) toradh na slánuimhreacha neamh-dhiúltacha ar fad ó 𝑛 síos go 1 agus mar a nglactar leis
gurb é 1 luach 0!.

𝑛! = 𝑛 × (𝑛 − 1) × (𝑛 − 2) × … × 3 × 2 × 1 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑛 > 0 𝑎𝑛𝑑 0! = 1

Mar shampla, is é an luacháil a dhéantar ar 5! toradh
na slánuimhreacha ar fad ó 5 go dtí 1 , 5 agus 1 san

5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120

áireamh, mar a léirítear anseo ar dheis:
Is féidir iolrán slánuimhreach neamh-dhiúltaí, 𝑛 a shainiú mar 𝑛 iolraithe faoi iolrán 𝑛 − 1 (do 𝑛 >
0 ar fad). Is féidir sin a chur in iúl go matamaiticiúil mar seo a leanas:

𝑛! = 𝑛 × (𝑛 − 1)! 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑛 > 0 𝑎𝑛𝑑 0! = 1

Tabhair faoi deara go sainíonn an sainmhíniú seo iolrán i dtéarmaí an iolráin féin. Is é sin croílár
na hathchúrsála.

POINTE TÁBHACHTACH: Is feidhm athchúrsach é feidhm a shainítear i
dtéarmaí na feidhme féin.

Taispeánann an cód thíos feidhmiú athchúrsach agus feidhmiú neamh-athchúrsach d’iolrán.
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iolrán neamh-athchúrsála

iolrán athchúrsála

Breathnaímis ar an gcaoi a luachálfaí 5! go hathchúrsach.

Is féidir an luacháil a dhéanamh ina dhá céim. Sa chéad chéim (a léirítear thíos), déantar an
uimhir dá bhfuil iolrán á lorg a iolrú faoi iolrán na huimhreach roimhe sin. Leantar den ‘slabhra’
oibríochtaí go mbaintear 0! amach.

5! = 5 × 4!
4! = 4 × 3!
3! = 3 × 2!
2! = 2 × 1!
1! = 1 × 0!
0! = 1

Sa dara céim den luacháil, déantar an slabhra a ‘scaoileadh’ agus tosaítear an luacháil ó 0!.
Leis an toradh sin, is féidir na céimeanna sa slabhra a chríochnú ceann i ndiaidh a chéile go
sroichtear 5!. Cuirtear in iúl é mar seo a leanas:

0! = 1
1 × 0! = 1
2 × 1! = 2
3 × 2! = 6
4 × 3! = 24
5 × 4! = 120
5! = 120
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Is féidir modúl leabharlainne
plotly a úsáid chun léirshamhlú a
dhéanamh ar iolrán na chéad sé
shlánuimhir neamh-dhiúltacha.

Taispeántar thíos an chairt a
ghineann an clár ar dheis.

Comhthéacs an chláir agus cruach glaonna
Is fiú a thabhairt faoi deara go meastar go bhfuil athchúrsáil costasach ó thaobh na
ríomhaireachta de toisc go mbíonn go leor cuimhne de dhíth chun a chur i bhfeidhm

POINTE TÁBHACHTACH: Úsáideann feidhmeanna athchúrsacha go leor den
chuimhne

Chun an fáth a bhfuil sé amhlaidh a thuiscint, ní mór dhá choincheap a thuiscint: comhthéacs an
chláir agus an chruach glaonna.

Is féidir cuimhneamh ar chomhthéacs cláir mar staid inmheánach cláir a úsáideann Python agus
clár á rith aige. Is é atá sa staid cláir ná sonraí amhail seoladh na treorach reatha, na n-athróg
agus a luachanna. Is éard atá sa chruach glaonna ná réimse den chuimhne mar a sábhálann
Python comhthéacs an chláir nuair a ghlaoitear ar fheidhm. Mar sin, gach uair a ghlaoitear ar
fheidhm, déanann Python cóip de chomhthéacs reatha an chláir agus sábhálann sé ar an
gcruach glaonna é. Nuair a fhilleann an sreabhadh rialúcháin ar an bhfeidhm, déantar a bhfuil
sa chruach glaonna a lódáil isteach arís mar chomhthéacs reatha an chláir. (Tagraítear don
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phróiseas seo mar an chruach a tharraingt.) Ar an mbealach sin, is féidir le clár leanúint ar
aghaidh ag rith leis an gcomhthéacs céanna a bhí in úsáid aige nuair a glaodh ar an bhfeidhm.

Taispeánann an cód atá le feiceáil ar dheis
anseo feidhmiú athchúrsach den fheidhm
sumOfN a ndearnadh cur síos uirthi ar ball.
Is é cuspóir na feidhme suim na gcéad n
slánuimhir a thabhairt ar ais.

Nuair a ritear líne 8 den chlár, sábháiltear
comhthéacs an chláir ag bun na cruaiche
glaonna – mar a léirítear sa léaráid thíos.
Is é sin comhthéacs an chláir ag an bpointe nuair a glaodh ar sumOfN(5). Tógtar an chruach
glaonna diaidh ar ndiaidh mar thoradh ar ghlaonna athchúrsacha a dhéantar ceann i ndiaidh a
chéile ar an bhfeidhm sumOfN ar líne 6. Leanann sin ar aghaidh go nglaoitear ar sumOfN le
hargóint nialais.

Sábháiltear comhthéacs an chláir reatha ar bharr na cruaiche gach uair a ghlaoitear ar an bhfeidhm
sumOfN

Ag an bpointe sin, luacháiltear líne 3 go True agus scaoiltear an chruach ar phrionsabail an
ceann is déanaí isteach is túisce amach. Aischuirtear na comhthéacsanna éagsúla cláir a bhí
ann nuair a rinneadh gach glao ar sumOfN ina mhalairt d’ord inar sábháladh iad. Déantar an
oibríocht suimithe ar líne 6 do gach glao agus faightear answer de 15 ar deireadh.
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Scaoiltear an chruach sa deireadh agus faightear answer, 15

Mínigh an chaoi a bhfuil na nithe seo a leanas athchúrsach
a)
b)
c)
d)
e)

An próiseas chun an nú uimhir Fibonacci, n>1 a aimsiú (féach ar bhun an leathanaigh)
An próiseas chun an roinnteoir coiteann is mó de dhá uimhir a aimsiú (algartam Euclid)
An próiseas chun an t-iolraí coiteann is lú de dhá uimhir a aimsiú
Cuardach dénártha
Algartam sórtála de do rogha féin

Scríobh feidhm athchúrsach chun ceann amháin de na halgartaim thuas, nó
gach ceann acu, a chur i bhfeidhm

Fibonacci
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Sainmhínítear seicheamh Fibonacci mar sheicheamh ina bhfuil uimhreacha Fibonacci mar seo
a leanas:
-

is é an chéad uimhir Fibonacci, 𝑓𝑖𝑏(0) = 1

-

is é an dara huimhir Fibonacci, 𝑓𝑖𝑏(1) = 1

-

is é an nú huimhir Fibonacci 𝑓𝑖𝑏(𝑛) = 𝑓𝑖𝑏(𝑛 − 1) + 𝑓𝑖𝑏(𝑛 − 2)

Tar éis an chéad dá uimhir sa seicheamh is ionann gach uimhir agus an chéad uimhir eile agus
suim an dá uimhir a chuaigh roimhe.
Mar sin, is iad na chéad seacht n-uimhir sa seicheamh Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.
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Cleachtaí deiridh ríomhchlárúcháin
1. Tástáil an tuiscint atá agat ar Python agus abair an bhfuil na ráitis seo a leanas a bhaineann
le feidhm True nó False

a) Caithfear idirstad a úsáid mar an carachtar deireanach i gceanntásc i gcónaí
b) Caithfidh sainmhíniú feidhme a bheith i gclár sula nglaoitear ar an bhfeidhm
c) Is féidir ainmneacha feidhme a thosú le huimhreacha
d) Ní féidir ainmneacha feidhme a thosú leis an gcarachtar fostríce
e) Ní féidir eochairfhocal Python a úsáid mar ainm feidhme
f)

Is féidir ainm atá ar fheidhm ionsuite Python a úsáid mar ainm feidhme

g) Caithfidh ráiteas amháin ar a laghad a bheith sa chorp feidhme
h) Ní gá gach líne sa chorp feidhme a eangú
i)

Ní mór na ráitis taobh istigh de chorp feidhme a eangú go dtí an leibhéal céanna

j)

Mura bhfuil ach ráiteas amháin i bhfeidhm, is féidir an ráiteas sin a chur ar an líne chéanna
leis an gceanntásc feidhme

k) Caithfidh ainmneacha feidhme a bheith uathúil i.e. ní féidir an t-ainm céanna a chur ar dhá
fheidhm éagsúla
l)

Caithfidh gach feidhm glacadh le hargóint amháin ar a laghad

m) Nuair a ghlaoitear ar fheidhm, caithfidh líon na n-argóintí a sheachadtar isteach agus líon na
bparaiméadar a shonraítear sa cheanntásc feidhme a bheith mar an gcéanna.
n) Ní thugann gach feidhm luach ar ais
o) Is féidir glao feidhme a úsáid mar argóint i bhfeidhm eile
p) Caithfidh ráiteas aischuir a bheith sa líne dheireanach de gach feidhm.
q) Caithfidh ráiteas aischuir amháin ar a laghad a bheith i ngach feidhm
r) D’fhéadfadh sé go mbeadh cúpla ráiteas aischuir in aon fheidhm ar leith
s) Is féidir le feidhm luachanna éagsúla a thabhairt ar ais
t)

Ní mór an luach a thugann feidhm ar ais a shannadh d’athróg (sa ráiteas glao)

Bain triail as!
Cleachtadh maith a bheadh ann clár simplí tástála a dhearadh chun gach freagra a fhíorú.
Mar shampla, chun a fháil amach an gá idirstad a úsáid mar an carachtar deireanach i
gceanntásc i gcónaí, d’fhéadfaí clár gearr a scríobh ina bhfuil ceanntásc feidhme gan idirstad ag
an deireadh. Rith an clár agus féach céard a tharlaíonn.
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2. Déan staidéar ar an liostáil chláir thíos agus féach an féidir leat a oibriú amach céard a
dhéanann sé? Úsáid an spás ar thaobh na láimhe deise chun an t-aschur tuartha a
scríobh síos.
ASCHUR

a) Anois cuir an clár isteach agus rith an clár. Déan comparáid idir an t-aschur tuartha
agus an t-aschur iarbhír. An ionann an t-aschur iarbhír agus an t-aschur ionchais?
b) Conas a bheadh aschur an chláir difriúil dá mbainfí líne 7 agus líne 12 amach? Bain
triail as.

c) An drochsmaoineamh a bheadh ann glao ar an bhfeidhm bar a chur taobh istigh den
fheidhm foo meas tú?

d) Déan na hathruithe is gá ionas go nginfear na haschuir seo a leanas. Freagair gach cuid
aisti féin agus ar a seal.
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(i)
Starting bar()
Leaving bar()
Starting foo()
Leaving foo()
Starting foobar()
Leaving foobar()

(ii)
Starting foobar()
Starting foo()
Leaving foo()
Leaving foobar()
Starting foo()
Leaving foo()
Starting bar()
Leaving bar()

(iii)
Starting foo()
Starting bar()
Leaving bar()
Leaving foo()
Starting bar()
Leaving bar()
Starting foobar()
Starting bar()
Leaving bar()
Leaving foobar()

3. Seasann an t-acrainm CAPTCHA do Completely Automated Public Turing Test(s) to tell
Computers and Humans Apart.

Cuir na bloic chóid a thaispeántar thíos san ord ceart chun clár a dhéanamh a ghineann
CAPTCHA, a thaispeánann don úsáideoir é, a iarrann ar an úsáideoir an luach sin a iontráil,
agus a thaispeánann Correct! má tá an luach a iontráladh mar an gcéanna leis an CAPTCHA a
ghin an ríomhaire; agus a thaispeánann Incorrect! mura bhfuil.

a) mionathraigh an clár ionas gur féidir CAPTCHA d’fhaid threallacha a ghiniúint
b) scríobh nóta ar an gcaoi a n-oibreodh an clár dá mbainfí an líne global captcha as an
bhfeidhm generateNewCAPTCHA
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4. Scríobh clár a léann pasfhocal ón úsáideoir deiridh agus a bhailíonn an pasfhocal de réir na
srianta seo a leanas:
●

Caithfidh idir 9 agus 12 charachtar a bheith i bpasfhocal agus caithfidh meascán de litreacha
cás uachtair agus íochtair, digití, agus siombailí a bheith ann.

●

Ceadaítear na siombailí seo a leanas: _, +, -, *, /,!,?, &, @, ^, agus siombail amháin eile de
do rogha féin.

5. Sainmhínítear seicheamh Collatz6 mar seo a leanas don tacar slánuimhreacha dearfacha:
𝑛 → 𝑛/2 (for all 𝑛, even) and 𝑛 → 3𝑛 + 1 (for all 𝑛, odd)

Ach an riail thuas a úsáid agus ag tosú le 6, ginimid an seicheamh seo a leanas:
6 → 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1
Is féidir a fheiceáil go bhfuil deich dtéarma sa seicheamh sin – ag tosú ag 6 agus ag críochnú
ag 1. Cé nár cruthaíodh go fóill é, ceaptar go gcríochnóidh na huimhreacha tosaigh go léir ag 1.

Cuir an t-algartam sheicheamh Collatz i bhfeidhm in Python ach an súdachód thíos a thiontú.
Prompt the user to input a positive number – call it N
While N is not positive:
Display an error message
Prompt the user to input a positive number – call it N
While N is not 1:
If N is even
Compute N = N/2
Else
Compute n = 3n+1
Output N
6. Dear feidhm a aimsíonn suim na n-iolraí ar fad de 3 agus 5 faoi 1000 agus cuir an fheidhm i
bhfeidhm. (Leid: is é 233,168 an freagra)

7. Is éard is uimhir fhoirfe ann uimhir arb é an uimhir féin suim a fachtóirí (seachas an uimhir
féin) (e.g. 6 = 3 + 2 + 1). Scríobh clár chun na chéad cheithre uimhir fhoirfe a liostú.

6 http://mathworld.wolfram.com/CollatzProblem.html
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8. Is éard is péire caoimhiúil ann dhá shlánuimhir arb ionann suim na roinnteoirí cearta atá ag
uimhir amháin (na roinnteoirí gan an uimhir féin san áireamh) agus an uimhir eile. Is é an
péire uimhreacha caoimhiúla is lú (220, 284). Tá siad caoimhiúil mar is iad 1, 2, 4, 5, 10, 11,
20, 22, 44, 55 agus 110 roinnteoirí 220 agus is é 284 suim na roinnteoirí sin; agus is iad 1,
2, 4, 71 agus 142 roinnteoirí cearta 284, agus is é suim na roinnteoirí sin 220.
Cuir feidhm isAmicable(n1, n2) i bhfeidhm chun a thástáil an péire caoimhiúil iad n1 agus n2.
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ AR LEITHLIGH (Feidhmeanna)
GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 6.1: Córas UMB
Féach ar an leagan gearr seo a leanas den roghchlár UMB a tugadh isteach den chéad uair i
Rannán 1 (gníomhaíocht ar leithligh 1.1) agus a forbraíodh tuilleadh i Rannán 2 (gníomhaíocht
ar leithligh 2.2)

Cód chun roghchlár UMB a thaispeáint

An roghchlár UMB

Sa ghníomhaíocht seo forbróimid clár modúlach le feidhmiúlacht taobh thiar de gach ceann de
na roghanna roghchláir a thaispeántar thuas. Seo a leanas na riachtanais chórais:
-

Nuair a thosaítear an roghchlár UMB, taispeántar an roghchlár UMB agus iarrtar ar an
úsáideoir rogha a roghnú

-

Déanann an córas an rogha a léamh agus a bhailíochtú (is rogha bhailí é slánuimhir idir 0
agus 3, na huimhreacha sin san áireamh)

-

Má roghnaíonn an t-úsáideoir an chéad rogha taispeánfaidh an córas iarmhéid an chuntais
Stóráiltear an t-iarmhéid in athróg darb ainm balance a thúsaítear go €0.00 ag tús gach
reatha

−

Má roghnaíonn an t-úsáideoir an dara rogha, iarrfaidh an córas ar an úsáideoir an méid is
mian leo a chur i dtaisce a chur isteach. Cuirfear an méid a iontráiltear le balance agus
déanfar a luach a nuashonrú dá réir.

−

Má roghnaíonn an t-úsáideoir an tríú rogha, iarrfaidh an córas ar an úsáideoir an méid is mian
leo a aistarraingt a iontráil. Dealófar an méid a iontráiltear ó balance agus déanfar a luach a
nuashonrú dá réir.

Is iad seo a leanas na srianta córais:
−

Ní féidir lóisteálacha a dhéanamh ach in iolraithe de €10
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−

Ní cheadaítear aistarraingt má tá an méid a iarrtar níos mó ná an luach a stóráiltear in
balance

Taispeántar an príomhchlár a úsáidtear chun an córas roghchláir UMB a oibriú thíos.

Is é an chéad tasc sa ghníomhaíocht seo staidéar a dhéanamh go
cúramach ar an gcód thuas. Úsáid na leideanna thíos chun cabhrú
leat tuiscint a fháil ar chuspóir an chóid agus conas a oibríonn sé
a) Sainaithin ainm agus cuspóir na n-athróg

b) Sainaithin ainm na bhfeidhmeanna ionsuite agus ainm na bhfeidhmeanna sainithe ag
an úsáideoir a theastaíonn chun go n-oibreodh an clár.
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(ar lean...)

c) Mínigh an chaoi a n-oibríonn an ráiteas if (línte 7–14)

d) Mínigh an chaoi a n-oibríonn an garda lúibe while (líne 6)

e) Mínigh an fáth a bhfuil líne 4 agus líne 5 le feiceáil arís ar líne 16 agus líne 17

f)

Tuar a dtarlódh dá gcuirfeá an cód isteach agus dá rithfeá é

g) Cuir an clár isteach agus rith é. Céard a tharla?
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Faoin tráth seo ba cheart go mbeadh sé soiléir nach n-oibríonn an príomhchlár toisc nach bhfuil
sainmhínithe ann do na feidhmeanna displayMenu, getChoice, processLodgement agus
processWithdrawal. Is é an chéad rud eile atá le déanamh sa ghníomhaíocht seo na ceithre
fheidhm sin a shainiú.

Scríobhann ríomhchláraitheoirí sainmhínithe folmha feidhme, ar a dtugtar soip, i gcásanna mar
seo go minic. Is feidhmeanna ionadchoinneálaí iad soip a úsáidtear sa phróiseas chruthaithe
cláir ionas gur féidir clár a rith gan earráidí comhréire.
Léirítear soip do na ceithre fheidhm ‘atá in easnamh’ thíos.

h) Cuir na soip isteach sa phríomhchlár. (Cuimhnigh: caithfidh sainiú feidhme a bheith
ag pointe éigin sa chlár sula nglaonn an cód air.) Nuair a bheidh na soip curtha
isteach agat, déan cur síos agus tabhair míniú ar an gcaoi a n-oibríonn an clár.

i)

Mínigh an úsáid a bhaintear as pass7 agus return sa chód thuas. Cén fáth a
dtugann an sop getChoice nialas ar ais meas tú?

7 Is eochairfhocal Python é pass. Nuair a ritear é, ní tharlaíonn aon cheo. Is ionadchoinneálaí úsáideach é nuair

atá ráiteas ag teastáil sa chomhréir ach nach gá aon chód a rith.
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Is é an chéad chéim eile den ghníomhaíocht seo na ceithre fheidhm (a
thaispeántar thíos) a chur i bhfeidhm ina n-iomláine sa phríomhchlár. Sula
ndéanann tú é sin ba cheart duit staidéar a dhéanamh go cúramach ar
gach feidhm agus an spás thíos a úsáid chun an chaoi a n-oibríonn gach
ceann acu a mhíniú
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Cuir na ceithre fheidhm isteach agus cinntigh go ritheann siad gan earráidí comhréire.
Bain triail as na feidhmeanna a chur in oird dhifriúla. Tar éis gach athrú a dhéanamh, tástáil an
clár chun a sheiceáil go n-oibríonn sé i gceart fós
Tástáil an córas le roinnt ‘gnáthchásanna’ úsáide e.g. an córas a úsáid chun €100 a chur i
dtaisce nó €30 a aistarraingt. Céard é an t-iarmhéid roimh an idirbheart agus ina dhiaidh?
Bain triail as!
Féach a dtarlaíonn nuair a dhéantar iarracht na nithe seo a leanas a
dhéanamh....
a) €35 a chur i dtaisce?

b) méid diúltach a aistarraingt?

c) méid atá níos mó ná an t-iarmhéid a aistarraingt?
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d) méid atá cothrom leis an iarmhéid a aistarraingt?

Déan meastóireacht.
Sainaithin gnéithe den réiteach is maith leat/nach maith leat.

Gníomhaíochtaí molta (Mionathruithe)
1. Mionathraigh an clár ionas gurb é €200 an t-uasmhéid is féidir a aistarraingt in aon
idirbheart amháin.

2. Mionathraigh an clár ionas gur féidir iarmhéid an chuntais a léamh ó chomhad agus a stóráil
i gcomhad. Cabhróidh na leideanna seo a leanas leat
a)

Beidh ort an comhad tosaigh a
chruthú – tabhair atm.txt air – chun
an t-iarmhéid a stóráil. Cuir an luach
0.0 isteach an chéad uair a
chruthaítear é

b)

Léann an fheidhm a thaispeántar thíos an luach ón gcomhad isteach san athróg
balance.
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Scríobhann an fheidhm a thaispeántar thíos a bhfuil san athróg balance isteach sa

c)

chomhad.
Tabhair faoi deara go n-úsáidtear an t-eochairfhocal with mar bhealach eile chun
tagairt a dhéanamh d’oibiachtaí comhaid. Meastar gur dea-chleachtas é with a
úsáid.

d)

Ar deireadh, beidh ort na glaonna ar na feidhmeanna seo a chur isteach ag tús agus
ag deireadh an phríomhbhloc cláir a cuireadh i láthair ní ba luaithe.

3. Dear sraith slándála d’Uimhir Aitheantais Phearsanta (UAP) don chóras agus cuir leis an
gcóras í. Is féidir leat do riachtanais féin a cheapadh ach tá roinnt smaointe anseo chun
cabhrú leat tús a chur leis.
−
−
−
−

Tugtar trí iarracht don chustaiméir UAP ceart a iontráil
Is UAP bailí í aon uimhir ina bhfuil ceithre dhigit (is é sin luach idir 0000 agus 9999)
Ba cheart go léifí an chéad UAP a théann isteach sa chóras ón gcomhad (e.g.
atm.txt)
Ba cheart an córas roghchláir a bhreisiú chun gur féidir leis an úsáideoir UAP a athrú

4. Is athróga iad athróga uilíocha is féidir le bloic chóid a fheiceáil lasmuigh den scóip ina
bhfógraítear iad. Sa sampla seo, is athróg uilíoch (global) é balance. Ciallaíonn sin gur
féidir le gach feidhm a úsáideann an t-eochairfhocal global luach balance a fheiceáil.

Meastar go ginearálta gur droch-chleachtas ríomhchlárúcháin é athróga uilíocha a úsáid. Déan
athrú le nach gá an t-eochairfhocal global a úsáid sa chóras.
Leid: Féach ar an gcaoi a bhféadfaí balance a sheachadadh mar argóint isteach sna
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feidhmeanna ina bhfuil sé de dhíth agus a sheachadadh amach as na feidhmeanna a
athraíonn é.

5. Iarrann an córas ar an úsáideoir an méid atá le cur i dtaisce/le haistarraingt a iontráil. Céard
iad na míbhuntáistí a bhaineann leis sin? An féidir leat smaoineamh ar bhealaí eile a
bhféadfadh an córas na suimeanna sin a thaifeadadh? Dear réiteach.

Conas a chuir an ghníomhaíocht shonrach seo leis na smaointe atá
agat maidir le ról feidhmeanna i gcomhéadan úsáideora a dhearadh?

Gníomhaíochtaí Breise

Cuir feidhmiúlacht bhreise i bhfeidhm chun tacú le dhá chuntas – cuntas
taisce/coigiltis agus cuntas reatha. Seo a leanas roinnt smaointe chun
cabhrú leat.
✔ Ba cheart go mbeadh custaiméirí in ann iarmhéid na gcuntas a fháil ceann ar cheann
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✔ Ní féidir lóisteálacha a dhéanamh ach isteach sa chuntas taisce amháin
✔ Ní féidir aistarraingtí a dhéanamh ach ón gcuntas reatha
✔ Ní cheadaítear ach aistrithe ón gcuntas taisce go dtí an cuntas reatha

Pléigh úsáid na bhfeidhmeanna chun coincheapa amhail teibiú,
miondealú agus measúnú (coincheapa smaointeoireachta
ríomhaireachtúla) a theagasc
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Bunaithe ar an méid a d’fhoghlaim tú leis an ngníomhaíocht seo, úsáid an
cód thíos mar inspioráid chun gníomhaíocht eile a fhorbairt atá oiriúnach le
húsáid i rang Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta.

Is féidir na leideanna anseo thíos a úsáid mar threoir:
−

Cuir tús leis trí na riachtanais agus na srianta a liostáil.

−

Cén t-eolas agus na scileanna a bheadh de dhíth chun na riachtanais a chomhlíonadh?

−

Cén scafláil a thabharfá don scoláire?

−

Cé na réimsí a n-iarrfá ar an scoláire iad a fhiosrú?

−

Conas a mhionathródh an scoláire cód a thabharfá dó?

−

Cé na gníomhaíochtaí breisithe a bheadh le déanamh ag an scoláire bunaithe ar an gcód?

−

Céard iad na tascanna machnaimh ba cheart a thabhairt don scoláire?
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GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 6.2: Uimhreacha a shuimiú
Ní ba luaithe sa rannán seo, chonaiceamar an fheidhm sumOfN a úsáideadh chun suim na
chéad 𝑛 slánuimhir neamhdhiúltach a ríomh agus a thabhairt ar ais. D'oibrigh an fheidhm ach
iomlán reatha a choinneáil agus í ag atriail ar gach uimhir suas go dtí agus lena n-áirítear 𝑛.
Meastar go bhfuil an réiteach measartha costasach toisc go n-éilíonn sé 𝑛 atriall (agus 𝑛 ríomh)
le haghaidh 𝑛 uimhir.

Agus é ina bhuachaill óg scoile, meastar gur cheap an matamaiticeoir Gearmánach Carl
Friedrich Gauss (1777–1855) réiteach i bhfad níos simplí agus níos slachtmhaire nach
gcosnaíonn ach ríomh simplí amháin agus nach raibh atriall ag teastáil ina thaobh. Forbraítear
an fhoirmle mar seo a leanas8:
Más é 𝑆1 suim na slánuimhreacha ó 1 go dtí n:
𝑆1 =

1+

2+

3+

…

+(𝑛 − 2)

+(𝑛 − 1)

+𝑛

+3

+2

+1

Más é 𝑆2 suim na slánuimhreacha ó n síos go dtí 1:
𝑆2 =

𝑛+

(𝑛 − 1) +

(𝑛 − 2) +

…

Toisc gurb ionann an dá shuim, is féidir linn a rá go cinnte 𝑆1 = 𝑆2 = 𝑆
Is féidir an dá shuim a shuimiú mar seo a leanas chun 2𝑆 a thabhairt

2𝑆 =

𝑆=

1+

2+

3+

…

+(𝑛 − 2)

+(𝑛 − 1)

+𝑛

𝑆=

𝑛+

(𝑛 − 1) +

(𝑛 − 2) +

…

+3

+2

+1

(𝑛 + 1) +

(𝑛 + 1) +

(𝑛 + 1) +

…

+(𝑛 + 1)

+(𝑛 + 1)

+(𝑛 + 1)

Tá (𝑛 + 1) úsáidte againn 𝑛 uair i.e. 𝑛 × (𝑛 + 1)
Tagtar ar an tsuim 𝑆 atá uainn ach an dá thaobh a roinnt ar 2 chun foirmle Gauss a thabhairt:

𝑆=

𝑛 × (𝑛 + 1)
2

8 Féach ar https://brilliant.org/wiki/sum-of-n-n2-or-n3/
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Gníomhaíochtaí Molta.9
1. Léirítear bealach chun foirmle Gauss a
chur i bhfeidhm in Python anseo ar
dheis.

Scríobh dhá fheidhm bhreise chun suim na nuimhreacha cearnacha agus suim na nuimhreacha ciúbacha a fháil do na
chéad 𝑛 slánuimhir neamh-dhiúltacha
ach na foirmlí a léirítear thíos a úsáid

a) Mínigh an difríocht chaolchúiseach idir suim na chéad 𝑛 ré-uimhir a aimsiú agus suim na réuimhreacha ar fad atá níos lú ná 𝑛 a aimsiú. Úsáid an dá liostáil thíos chun cabhrú leat.

b) Úsáid an patrún 2 + 4 + 6 + 8 + ⋯ = 2(1 + 2 + 3 + 4 + ⋯ ) le foirmle a cheapadh chun an
fhadhb thuas a réiteach. Cuir an réiteach i bhfeidhm.
c) Sainigh feidhm a shuimíonn na slánuimhreacha ar fad ó 𝑥 go 𝑦, nuair is iad 𝑥 agus 𝑦 an dá
uimhir a chuir an t-úsáideoir deiridh isteach. Mar shampla, dá gcuirfeadh an t-úsáideoir

9 Féach ar https://betterexplained.com/articles/techniques-for-adding-the-numbers-1-to-100/ chun léitheoireacht

bhreise a fháil
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deiridh 8 agus 13 isteach, ríomhfadh an clár toradh de 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 agus
thaispeánfadh an clár an toradh sin.
(Leid: 𝑆𝑢𝑖𝑚 8 𝑔𝑜 13 = 𝑆𝑢𝑖𝑚 1 𝑔𝑜 13 𝑙ú𝑖𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑚 1 𝑔𝑜 7)
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Déan Machnamh. Conas a d’fhéadfaí díorthú fhoirmle Gauss agus/nó na
léaráidí a thaispeántar thíos a úsáid chun croí-choincheapa
smaointeoireachta ríomhaireachtúla mhíniú i seomra ranga Ríomheolaíocht
na hArdteistiméireachta?
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Gníomhaíochtaí Breise
1. Scríobh clár chun na chéad n corruimhir a shuimiú.
(Scríobh clár eile chun corruimhreacha suas go n a suimiú).
1

1

2. Cuirtear deilín uimhir 𝑥 in iúl le 𝑥 e.g. is é 5 deilín 5.
Sainigh feidhm chun deilín na chéad 10 slánuimhir dhearfacha a shuimiú i.e.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ + + + + + + + +
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Cuir feidhm a aimsíonn neastachán ar 𝜋 i bhfeidhm ach an fhoirme a thugtar a úsáid
4 4 4 4 4
𝜋 =4− + − + −
+⋯
3 5 7 9 11
4. Scríobh clár a úsáideann an fhoirmle a thaispeántar chun neastachán a dhéanamh ar
thairiseach Euler, 𝑒

Mínigh conas a d'fhéadfaí atriall a úsáid chun aon cheann de na tascanna
a chlúdaítear sa rannán seo a dhéanamh
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GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 6.3: Grafaicí agus feidhmeanna turtair
Cuid I
Féach ar an gclár gearr thíos chun cearnóg 100 aonad a tharraingt

Gníomhaíochtaí Molta
1. Cuir an cód isteach agus rith é. Fiosraigh a dtarlaíonn nuair a athraítear na luachanna
(i.e. 100 go 90) Cé na conclúidí ar tháinig tú orthu maidir lena bhfuil i gceist leis na
luachanna?

2. Cuir feidhm darb ainm drawSquare i bhfeidhm
agus mionathraigh an cód thuas chun é a úsáid.
3. Mionathraigh drawSquare ionas go nglacann
sé le toisí na cearnóige mar pharaiméadar
4. Agus drawSquare a thaispeántar anseo á chur i bhfeidhm, baintear leas as gur cineál
speisialta dronuilleoige í cearnóg (teibiú). Cuir drawRectangle i bhfeidhm.

5. Dear feidhm chun polagán ar a bhfuil n slios a tharraingt agus cuir an fheidhm i
bhfeidhm. (Leid: déan staidéar ar na trí shainiú feidhme a thaispeántar go cúramach – bí
ag féachaint amach do phatrúin agus déan ginearálú.)
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Cuid II
Déan staidéar ar an dá liostáil thíos agus freagair na ceisteanna ina ndiaidh.

Liostáil A

Liostáil B

Cuir an dá liostáil i gcomparáid agus i gcodarsnacht lena chéile. Cé
acu is fearr dar leat agus cén fáth sin? Déan cur síos ar na lochtanna
a bhaineann leis an liostáil is fearr leat agus an chaoi a bhféadfaí iad a
réiteach.
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Gníomhaíochtaí Molta
1. Cuir isteach an cód i Liostáil B, tuar a ndéanfaidh sé agus rith an clár. Céard a
dhéanann an cód?

2. Mionathraigh an fheidhm drawAngle
ionas go nglacfaidh sí le fad na ngéag
uillinne mar a léirítear sa cheanntásc
feidhme ar dheis.
3. Mionathraigh an fheidhm
setPenPosition chun glacadh le
comhordanáidí (x,y) mar a léirítear sa
cheanntásc feidhme ar dheis.
4. Mionathraigh cur i bhfeidhm drawAngle ionas go nglacfaidh sé le comhordanáidí (mar
aon le méid na huillinne agus fad na ngéag) don suíomh ina bhfuil an uillinn le cur.

5. Tar éis an tasc thuas a dhéanamh, ba cheart duit measúnú a dhéanamh ar an
gcinneadh dearaidh chun sainiú drawAngle a athrú.
Céard iad na himpleachtaí níos leithne atá ann don chuid eile de chlár nuair a athraítear
ceanntásc feidhme?

6. Fiosraigh cibé acu a cheadódh nó nach gceadódh Python an dá shainiú feidhme seo a
leanas sa chlár céanna. An gné úsáideach a bheadh ann?
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Machnamh.
Céard iad na príomhsmaointe a bhí agat agus tú i mbun na gníomhaíochta
seo?

Déan cur síos ar na naisc a rinne tú idir smaointeoireacht ríomhaireachtúil
agus feidhmeanna a bhuí leis an ngníomhaíocht seo.
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Gníomhaíochtaí Breise
Is éard is athfhachtóiriú ann próiseas ina ndéantar cód ríomhaire a athstruchtúrú gan an
fheidhmiúlacht reatha a athrú. Athfhachtóirítear cód de ghnáth chun inléiteacht agus éascaíocht
cothabhála an chóid a fheabhsú.

Tarraingíonn na feidhmeanna a shainítear sa chód thíos cruth comhfhreagrach a thaispeántar
ar dheis. Braitheann gach feidhm ar an turtar a bheith ag féachaint ar dheis (i.e. soir) chun go noibreodh sé i gceart. Baintear sin amach leis an nglao setheading(0).

1. Is é an tasc atá againn anseo patrún comónta a lorg sa chruth (nó sa chód) agus leas a
bhaint as an bpatrún sin chun an cód a athfhactóiriú gan aon fheidhmiúlacht a athrú.
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Leid: Beidh ort feidhm ar leith a scríobh a tharraingíonn an chuid den chruth atá i ngach ceann
de na ceithre chruth.

2. Léigh an cód thíos go cúramach agus cuir isteach é.
a) Scríobh an cód riachtanach chun na feidhmeanna a shainítear a ghlaoch ionas go
dtarraingítear gach ceann de na trí chruth a thaispeántar ar dheis – tá na línte go léir 50
aonad ar fad.

b) Sainaithin na patrúin a úsáidtear níos mó ná uair amháin sna cruthanna thuas agus bain
leas as an bpatrún sin chun an cód a athfhachtóiriú gan aon fheidhmiúlacht a athrú.
c) Sainigh trí fheidhm draw2, draw3 agus draw9 i dtéarmaí na bhfeidhmeanna a shainítear
sa chód thuas chun na digití a thaispeántar thíos a léiriú.
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draw2
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draw3

draw9

GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 6.4: Digití seiceála a úsáid chun cóid a fhíorú
Is digit seiceála í uimhir arb é an cuspóir atá léi
earráidí a dhéanann daoine nuair a chuireann
siad cód (e.g. barrachód, ISBN) isteach i gcóras a
ghabháil. Is digit amháin atá ann – an digit is faide
ar dheis – a ríomhtar a luach bunaithe ar na digití
eile san uimhir. Is é 4 an digit seiceála ar an
mbarrachód ar dheis.

Barrachód formáide EAN-8

Oibríonn algartaim fíoraithe do dhigití seiceála barrachóid ach iomlán a ríomh leis an bhfoirmle
a thaispeántar thíos. Má tá an t-iomlán inroinnte go cothrom ar a 10 ansin meastar go bhfuil an
digit seiceála bailí.
𝑖𝑜𝑚𝑙á𝑛 = (𝑠𝑢𝑖𝑚 𝑛𝑎 𝑛𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡í 𝑔𝑜 𝑙é𝑖𝑟 𝑠𝑛𝑎 ℎ𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑑 𝑟é − 𝑢𝑖𝑚ℎ𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑎)
+ 3 × (𝑠𝑢𝑖𝑚 𝑛𝑎 𝑛𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡í 𝑔𝑜 𝑙é𝑖𝑟 𝑠𝑛𝑎 𝑠𝑢í𝑜𝑚ℎ𝑎𝑛𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑖𝑚ℎ𝑟𝑒𝑎𝑐ℎ𝑎)

Léitear na digití ó dheis go clé – mar sin glactar leis i gcónaí gurb í an digit is faide ar dheis an
chéad digit in ionad ré-uimhreach. Taispeántar sa tábla thíos na suíomhanna agus an digit
chomhfhreagrach sa bharrachód a thaispeántar ar bharr an leathanaigh.

Suíomh
Digite
Digit

0
4

1

2

3

4

5

6

7

5

2

3

3

8

5

6

Is féidir digit seiceála na huimhreach barrachóid a fhíorú mar seo a leanas:
1. Suimigh na digití go léir sna
suíomhanna ré-uimhreacha (nialasach,

4 + 2 + 3 + 5 = 14

dara, ceathrú, etc.)
2. Suimigh na digití sna suíomhanna
corruimhreacha (an chéad, tríú, cúigiú,

3 × (5 + 3 + 8 + 6) = 3 × 22 = 66

etc.) agus iolraigh faoi thrí.
3. Suimigh an dá fho-iomlán.
4. Tóg an fuílleach den iomlán roinnte ar
10 (oibríocht modulo)
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14 + 66 = 80
70%10 = 0

Is é nialas an fuílleach tar éis roinnt ar a deich (i.e.70 ≡ 0 (𝑀𝑜𝑑 10)). Dá bhrí sin, tá an digit
seiceála ceart.
Is caighdeán domhanda í an Uimhir Eorpach Earra nó EAN (European Article Number) a
chuireann síos ar an bhformáid le haghaidh uimhreacha a thagann faoi na barrachóid a
úsáidtear chun táirgí miondíola a aithint. Tá EAN-8 ina bhfuil ocht ndigit agus EAN-13 ina bhfuil
trí dhigit déag, a léirítear thíos, ar an dá chaighdeán EAN is mó a úsáidtear.

Barrachód a úsáideann EAN-8

Barrachód a úsáideann EAN-13

Úsáid an t-algartam ar a ndearnadh cur síos ar an leathanach roimhe
seo le deimhniú go bhfuil an dá bharrachóid thuas bailí

Tabhair breac-chuntas ar straitéisí ríomhchlárúcháin a d'fhéadfá a úsáid
chun na digití ré-uimhreach/corruimhreach a bhaint amach mar chuid
den algartam fíoraithe don digit seiceála a chur chun feidhme in
Python?
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Algartam a fhorbairt chun digit a bhaint as uimhir
Baineann na trí liostáil thíos digití aonair as aon uimhir ina bhfuil dhá dhigit, trí dhigit nó ceithre
dhigit faoi seach
I ngach ceann de na samplaí seo thíos, stóráiltear an digit is faide ar dheis san athróg d1.
Is éard atá sa luach ná an fuílleach atá ann tar éis cibé uimhir a iontráladh a roinnt ar 10 (e.g.
83 % 10 = 3, 835 % 10 = 5 etc.).

Ionchur samplach: 83
Aschur: 3 8

Sa sampla thuas baintear an digit is faide ar chlé ach roinnt ar 10 (i.e. 83// 10 = 8). Stóráiltear
sin san athróg d2.

Ionchur samplach: 835
Aschur: 5 3 8

Sa chás seo, baintear an digit sa lár amach in dhá chéim – ar dtús, roinntear ar 10 chun an
chéad dá uimhir a fhágáil (i.e. 835// 10 = 83) agus ansin fuílleach 10 (i.e. 83 % 10 = 3).
Stóráiltear sin san athróg d2.

Baintear an digit is faide ar chlé amach ach roinnt ar 100 (e.g. 835// 100 = 8). Stóráiltear sin
san athróg d3. (Tabhair faoi deara nach ndéanann fuílleach 10 difríocht don luach)

Sa chéad sampla eile (arb é an sampla deiridh é) scrúdaímid an cód chun na digití aonair in aon
uimhir ina bhfuil ceithre dhigit – d4, d3, d2 agus d1 – a bhaint amach.
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Ionchur samplach:
8352
Aschur: 2 5 3 8
Breathnaímis ar an bpróiseas chun an dara digit is faide ar dheis, d2, a bhaint amach ar dtús. Is
é 8352 an t-ionchur samplach agus is mian linn an 5 a bhaint amach. Is éard atá sa mhodh
oibre ná roinnt ar 10 – tugann sin 835 dúinn – agus ansin úsáid fuílleach 10 air chun an digit
dheireanach a bhaint amach.

Is féidir modh oibre den chineál céanna a úsáid chun an tríú digit is faide ar dheis (d3) a bhaint
amach i.e. bain an 3 as 8352. An uair seo, roinnimid ar 100 – tugann sin 83 dúinn – agus ansin
úsáid fuílleach 10 air chun an digit dheireanach a bhaint amach.
Ar deireadh, is féidir an digit is faide ar chlé d4 a bhaint amach ach roinnt ar 1000 i.e.
8352//1000 = 8. Ní athraíonn sé an luach má chuirtear fuílleach 10 i bhfeidhm air.

Déan cur síos ar aon phatrúin a aithníonn tú sna trí shampla thuas?

Ceap algartam chun an iú digit a bhaint as n.
(Glac leis go bhfuil an digit is faide ar dheis ag suíomh 0.) Cuir do
réiteach chun feidhme i bhfeidhm Python – sainítear an ceanntásc mar
seo a leanas:
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Mínigh conas a d'fhéadfaí an t-oibritheoir fuílligh (modail) a úsáid chun
a chinntiú go bhfuil uimhir a ghintear go randamach laistigh de raon
sonrach
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Gníomhaíochtaí Molta
Tá na gníomhaíochtaí seo bunaithe ar an gclár gearr thíos a chuireann algartam i bhfeidhm
chun uimhir bharrachóid EAN-8 a bhailíochtú

1. Cuir an clár isteach agus cinntigh go ritheann sé gan earráidí comhréire.
2. Tástáil an clár le raon EAN atá bailí agus neamhbhailí
3. Féach go géar ar an bhfeidhm extractDigit. Céard a tharlódh dá seachadfaí innéacs as
raon isteach inti?
Mar shampla, céard a tharlódh dá ndéanfaí na glaonna seo a leana ar an bhfeidhm –
extractDigit(-1, 869) nó extractDigit(3, 869)?
4. Mol bealaí arbh fhéidir fadhb/fadhbanna a aithníodh sa cheist roimhe seo a shocrú agus
pléigh cibé acu is gá nó nach gá aon cheann de na réitigh sin a chur i bhfeidhm.
5. Breisigh an cód le feidhm chun bailíocht uimhir EAN-13 a sheiceáil
6. Cuir feidhm isValidEAN a oibríonn d’uimhreacha EAN-8 agus EAN-13 araon i bhfeidhm.
Leid: beidh ort tástáil raoin a dhéanamh chun méid na huimhreach a fháil amach
7. Mionathraigh an cód ionas go bhféadfadh sé oibriú le léiriú teaghráin ar EAN (murab ionann
agus léiriú uimhriúil).
Tástáil an clár leis an nglao: print(isValidEAN8("53912343"))
8. Dear clár chun digit seiceála a ghiniúint do bharrachód EAN-13 (i.e. i bhfianaise na chéad
12 dhigit, ríomh an 13ú ceann) agus cuir an clár i bhfeidhm.
9. Scríobh feidhm athchúrsach chun na digití aonair in uimhir a shuimiú
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Machnamh.
Déan cur síos ar an taithí a fuair tú i mbun na dtascanna sa ghníomhaíocht
seo. Féach ar na leideanna seo a leanas chun dhearcadh an fhoghlaimeora
a fháil
Nuair a chonaic mé an fhadhb ar dtús, céard a cheap mé?
Cé na scileanna smaointeoireachta ríomhaireachtúla a d’úsáid mé?
Céard a d’oibrigh go maith dom? Cé na rudaí nár oibrigh go maith?
An raibh srianta ag baint le ceann ar bith de na réitigh a cheap mé?
Cé na scileanna ríomhchlárúcháin ar chuir mé feabhas orthu/a d’fhoghlaim mé?

Ag breathnú siar ar na tascanna sa ghníomhaíocht seo (mar mhúinteoir),
cé na comhstruchtúir ríomhchlárúcháin a dteastódh tuiscint orthu chun go
mbeadh an scoláire in ann tasc dá leithéid a dhéanamh.
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Gníomhaíochtaí breise (ISBN agus cártaí creidmheasa)
1. Is uimhir uathúil í an Leabharuimhir Chaighdeánach Idirnáisiúnta (ISBN) a úsáidtear chun
leabhair a aithint ar fud an domhain. Roimh 2007, bhíodh 10 n-uimhir i gceist le ISBN agus
méadaíodh an méid sin go 13 dhigit ón 1 Eanáir 2007. Tugtar ISBN-10 ar an gcaighdeán a
bhíodh ann agus tugtar ISBN-13 ar an gceann is déanaí.

Bain úsáid as an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil thíos agus déan algartam
a dhíorthú agus a chur i bhfeidhm chun aon ISBN-10 a bhailíochtú

ISBN-10: 1-350-05711-8
𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑠𝑢𝑚 = (1 × 10) + (3 × 9) + (5 × 8) + (0 × 7) + (0 × 6) + (5 × 5) + (7 × 4) + (1 × 3) + (1 × 2) + (8 × 1)

Níor mhór go mbeadh𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑠𝑢𝑚 % 11 cothrom le nialas
2. Amhail barrachóid agus ISBN, tá roinnt píosaí faisnéise in uimhreacha cártaí creidmheasa
chun tástálacha bailíochta a dhéanamh. Mar shampla, bíonn 16 dhigit in uimhir cárta Visa
agus tosaíonn siad le 4 i gcónaí. Pasálann uimhir bhailí cárta Visa tástáil suimithe digití ar a
dtugtar algartam suime seiceála Luhn. Deir algartam Luhn má shuimítear na digití atá san
uimhir ar bhealach áirithe, caithfear a bheith in ann suim iomlán uimhir bhailí Visa a roinnt ar
10.

Déanann córais a ghlacann le cártaí creidmheasa tástáil Luhn sula ndéanann siad teagmháil
leis an gcomhlacht cárta creidmheasa chun an fíorú deireanach a fháil. Cuireann sin ar chumas
an chomhlachta fáil uimhreacha bréige nó míchearta cártaí creidmheasa a aimsiú.

Is é seo a leanas an t-algartam chun na digití a shuimiú. I gcás na ndigití ag ré-innéacsanna (an
0ú digit, an 2ú digit, etc.), cuir an digit sin leis an gcnuas-suim. I gcás na ndigití ag corrinnéacsanna (innéacs 1, 3, etc.), dúblaítear luach na digite, ansin má tá an luach dúbailte níos
mó ná 10, suimigh na digití atá ann le chéile chun uimhir atá níos lú ná 10 a dhéanamh, agus
cuir an toradh sin leis an tsuim.

Úsáid an fhaisnéis a thugtar thíos agus déan algartam Luhn a dhíorthú
agus a chur i bhfeidhm chun cárta creidmheasa ar bith a bhailíochtú

Uimhir cárta creidmheasa: 4408 0412 3456 7893
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𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑠𝑢𝑚 = (8) + 4 + (0) + 8 + (0) + 4 + (2) + 2 + (6) + 4 + (1 + 0) + 6 + (1 + 4) + 8 + (1 + 8) + 3

Níor mhór go mbeadh𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑠𝑢𝑚 % 10 cothrom le nialas

NÓTAÍ
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Rannán 7

Foclóirí
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Réamhrá
Sa ghnáthchiall den fhocal, is éard is foclóir ann rud a úsáidtear chun brí focail a aimsiú nó chun
focal a aistriú. In Python is éard is foclóir ann struchtúr sonraí ar féidir é a úsáid le luachanna a
stóráil chun gur féidir iad a chuardach agus iad a aisghabháil ach úsáid a bhaint as aitheantóir
uathúil ar a dtugtar eochair.

Tá foclóirí Python an-chosúil le liostaí Python ach, mar a fheicfimid go luath, tá roinnt difríochtaí
tábhachtacha eatarthu.

Amhail liostaí, tá foclóirí úsáideach mar gur bealach iad chun bailiúchán sonraí a láimhseáil ach
athróg amháin a úsáid. Tá dhá chuid i ngach gné i bhfoclóir – eochair, nach mór a bheith
uathúil, agus luach gaolmhar. Tugtar péirí eochair-luach orthu go minic (nó péirí ainm-luach).

Léiríonn an ghrafaic ar chlé thíos an léarscáiliú idir eochracha agus na luachanna gaolmhara. Is
féidir sin a chur i gcodarsnacht leis an ngrafaic ar dheis a thaispeánann liosta Python atá N ar
fad.

Foclóir ina bhfuil N eilimint. Tagraítear do
gach eilimint le heochair uathúil ar teaghrán
nó slánuimhir í de ghnáth

Liosta ina bhfuil N eilimint. Déantar tagairt
do gach eilimint le seach-chur ionaid ar
bhonn nialasach ar a dtugtar innéacs

Cuimhnigh ó Rannán 4 gur struchtúir sonraí in ord iad liostaí. Ciallaíonn sé sin go gcoinníonn
Python ord coibhneasta gach eiliminte ar liosta. Toisc gur ionad seach-chuir ionaid é an tinnéacs liosta, is féidir oibríochtaí amhail scileadh agus comhchaitéiniú a dhéanamh ar liostaí.

Ar an láimh eile, is struchtúir sonraí gan ord iad foclóirí. Ní choinníonn Python ord eilimintí an
fhoclóra. Tá sin amhlaidh toisc go n-úsáidtear eochair (murab ionann agus innéacs) chun
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eilimintí a aisghabháil. Ní féidir a áirithiú go gcoinneofar na heilimintí i bhfoclóir san ord céanna
inar cruthaíodh iad. Dá bhrí sin, ní thacaítear le hoibríochtaí a bhraitheann ar ord amhail
scileadh agus comhchaitéiniú le haghaidh foclóirí.

POINTE TÁBHACHTACH: Is féidir cuimhneamh ar fhoclóir mar liosta gan ord
a úsáideann eochair chun eilimintí a aisghabháil in ionad innéacs.

Tá foclóirí úsáideach chun liosta luachanna a stóráil nuair is féidir na luachanna a aithint le
teaghrán nó slánuimhir (i.e. an eochair). Caithfidh eochracha a bheith uathúil agus d’fhéadfadh
aon chineál sonraí do-athraithe a bheith i gceist leo (e.g. teaghrán, slánuimhir) – agus
d’fhéadfadh aon chineál sonraí a bheith i gceist le luachanna (simplí nó cumaisc).

Sainithe foclóra – roinnt samplaí
Tugtar na samplaí thíos go léir i bhfoirm ráitis sannacháin ina bhfuil an foclóir le feiceáil ar
thaobh na láimhe deise den oibritheoir sannacháin agus an athróg dá bhfuil an foclóir á
shannadh ar thaobh na láimhe clé.

Sampla 1
Sa chéad sampla, sainímid foclóir darb ainm glossary. Tá ceithre eilimint san fhoclóir
thíos agus tá dhá chuid i gceist le gach eilimint – eochair agus luach – a theormharcáiltear
le hidirstad. Is é Analyse an t-ainm a thugtar ar an gcéad eilimint san fhoclóir agus is é to
study or examine something in detail luach na heiliminte sin.

San fhoclóir sin, is é gach focal aonair an eochair. Is féidir an eochair a úsáid chun an
luach a aimsiú – sa chás seo brí an fhocail.

Tabhair faoi deara go gcuirtear lúibíní slabhracha timpeall ar na sonraí foclóra sa chuid seo.
Insíonn an lúibín oscailte, ({), do Python gurb é seo tús an tsainithe foclóra agus cuireann an
lúibín deiridh (}), deireadh an tsainithe foclóra in iúl.
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POINTE TÁBHACHTACH: Cuirtear lúibíní slabhracha timpeall ar na heilimintí
i bhfoclóir; is péire eochair-luach gach eilimint i bhfoclóir; ní mór an eochair
agus an luach a dheighilt le hidirstad.
Sampla 2
Sa sampla seo, tá sé eilimint san fhoclóir. Tabhair
faoi deara go n-úsáidtear camóga sa sampla seo
chun eilimintí an fhoclóra a scaradh óna chéile
agus go gceadaítear camóg tar éis na heiliminte
deiridh.

Soláthraíonn na heilimintí aonair léarscáiliú ó
ainm uathúil tíre (e.g. Ireland) go príomhchathair

D'fhéadfaí an foclóir thuas a úsáid
chun príomhchathair i dtír ar leith a
chuardach.

(e.g. Dublin).

Mar a bhí sa sampla deireanach, is teaghráin iad cineál sonraí na n-ainmneacha agus na
luachanna agus cuirtear lúibíní slabhracha timpeall ar na heilimintí.

POINTE TÁBHACHTACH: Ní féidir an eochair chéanna a bheith ag dhá
eilimint foclóra i.e. caithfidh na heochracha a bheith uathúil Is féidir luachanna
a dhúbláil, áfach.

Sampla 3
Sa sampla seo, is féidir an foclóir numbers
a úsáid chun an focal Gaeilge ar na
huimhreacha idir a haon agus a deich a
aimsiú.

Sa sampla seo, is slánuimhreacha atá i
gceist le cineál sonraí na n-eochracha go
léir agus is teaghráin atá i gceist le cineál
sonraí na luachanna comhfhreagracha.

POINTE TÁBHACHTACH: Caithfidh an cineál sonraí atá i gceist le heochair
fhoclóra a bheith do-athraithe (e.g. teaghrán, slánuimhir) ach d’fhéadfadh aon
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chineál sonraí a bheith i gceist le luachanna (lena n-áirítear liostaí agus foclóirí
eile).

Sampla 4
Sainíonn an sampla seo foclóir ar a dtugtar
capacity a stórálann an líon is mó daoine
is féidir freastal go sábháilte ar imeachtaí i
seacht staid cháiliúla spóirt.

Tabhair faoi deara gur teaghráin iad na
heochracha sa sampla seo agus gur
slánuimhreacha iad na luachanna.

D'fhéadfaí an foclóir thuas a úsáid chun líon
na n-áiteanna i staid ar leith a chuardach.

Sampla 5
I samplaí 1–4, stórálann na heochracha agus na luachanna an cineál céanna faisnéise i.e.
-

i sampla 1, is focal í an eochair agus is éard atá sa luach cuardaigh ná brí an fhocail sin

-

i sampla 2, is tír í an eochair agus is éard atá sa luach ná an phríomhchathair

-

i sampla 3, is uimhir í an eochair agus is éard atá sa luach ná an focal Gaeilge

-

i sampla 4, is ainm staide í an eochair agus is éard atá sa luach ná líon na n-áiteanna sa
staid

Tá sé coitianta go leor nach mbeadh aon bhaint ag na heochracha lena chéile. Tabhair faoi
deara go dtagraíonn na heochracha do rudaí difriúla sna samplaí seo a leanas agus an
meascán de chineálacha sonraí sna luachanna.
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Úsáidtear an foclóir seo chun sonraí scoláirí a
choinneáil. Tabhair faoi deara go bhfuil
meascán de chineálacha sonraí sna
luachanna.

Úsáidtear an foclóir nctBooking chun
sonraí áirithintí don Tástáil Náisiúnta
Gluaisteán (NCT) a stóráil

Tá foclóirí cosúil leis an dá fhoclóir seo úsáideadh chun sonraí struchtúrtha a léiriú i.e. sonraí
a eagraítear i bhformáid tháblach ionas gur féidir na luachanna a aithint le hainmneacha uathúla
(e.g. ainmneach páirce i mbunachar sonraí, ceanntásc colúin i scarbhileog/comhad csv)
Is fiú a thabhairt faoi deara go dtagraítear d’fhoclóirí mar thaifid/struchtúir i dteangacha
ríomhchlárúcháin eile.
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Foclóir a chruthú – comhréir
Tacaíonn Python le roinnt comhréireanna difriúla chun foclóirí a chruthú – go dtí seo níor
fhéachamar ach ar cheann amháin i.e. foclóir idir lúibíní slabhracha ina ndéantar na péirí
eochair-luach a theormharcáil le hidirstadanna agus a dheighilt óna chéile le camóga.
Taispeántar thíos foirm ghinearálta na comhréire sin.

Tabhair faoi deara an úsáid a bhaintear as na nithe seo a
leanas:
-

lúibíní slabhracha a chur timpeall ar eilimintí an
fhoclóra

-

an t-idirstad chun na péirí eochair-luach a
theormharcáil agus

-

an chamóg chun na heilimintí a dheighilt óna chéile

Bealach eile chun foclóirí a thógáil is ea an fheidhm ionsuite dict a úsáid. Tá bealaí éagsúla
ann chun dict a úsáid ach de ghrá na gontachta, ní fhéachaimis ach ar dhá cheann.
Sa chéad leagan (a léirítear thíos) úsáidtear an fheidhm dict chun foclóir darb ainm abbr1 a
chruthú ina bhfuil trí phéire eochair-luach. Taispeántar foirm ghinearálta na comhréire sin ar
dheis. Tabhair faoi deara a chosúla atá sé leis na samplaí a chonaiceamar go dtí seo – go
bunúsach, seachadann an chomhréir seo an foclóir ar fad (na lúibíní slabhracha agus araile)
isteach san fheidhm dict mar argóint.

Sa chéad sampla eile, seachadtar trí argóint eochairfhocail isteach in dict. Sanntar luach
gaolmhar do gach argóint. Éilíonn an chomhréir seo gur aitheantóir bailí Python é gach eochair
i.e. ní féidir eochair a thosú le digit, ní cheadaítear ach carachtair alfa-uimhriúla ná fostríoc a
bheith intí, etc. Tabhair faoi deara nach n-úsáidtear lúibíní slabhracha sa chomhréir seo.
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Nuair a chruthaítear ar an mbealach seo é, is teaghrán iad na heochracha foclóra i gcónaí.
Is ionann na foclóirí a chruthaítear sa dá shampla, abbr1 agus abbr2 i.e.

Foclóirí folmha
De ghnáth, ní dhéantar sonraí a chruachódú isteach i gclár mar a léirítear sna samplaí a
úsáideadh go dtí seo. Ina ionad sin, is iondúil go dtéann sonraí isteach i gclár reatha ó fhoinse
sheachtrach éigin amhail an t-úsáideoir deiridh, comhad/comhaid nó bunachar sonraí. Sa chás
sin, bíonn sé úsáideadh tosú amach le foclóir folamh. Sainíonn na trí ráitis thíos foclóir folamh
ar a dtugtar d.

Agus an clár á rith, is féidir sonraí a chur leis an bhfoclóir nó a bhaint de de réir riachtanais na
bunsamhla ríomhaireachtúla.

Céard a d’fhoghlaim tú faoi fhoclóirí ó na samplaí roimhe seo?

Cén cheist atá agat faoi fhoclóirí ar mhaith leat freagra a fháil air anois?
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Sainigh foclóir de do chuid féin a bhfuil cúig eilimint ann.
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Foclóirí a innéacsú
Cuimhnigh gur fhoghlaimíomar ar ball gur teicníc é innéacsú a úsáidtear chun rochtain a fháil ar
eilimintí de theaghráin (rannán 3) agus de liostaí (rannán 4) nó chun iad a aisghabháil. Is féidir
luachanna foclóra a innéacsú freisin, ach, murab ionann agus teaghráin agus liostaí a
úsáideann slánuimhir ar bhonn nialasach mar seach-chur ionaid chun rochtain a fháil ar
eilimintí, úsáideann foclóirí an eochair mar innéacs.
Abraimis go bhfuil foclóir againn darb ainm d a shainítear le péirí eochair-luach mar a léirítear
thíos.

Taispeánann an cód thíos na trí luach a stóráiltear san fhoclóir thuas:
Oh My God!
Laugh out Loud
In My Humble Opinion
Faightear rochtain ar luachanna
foclóra ach na heochracha a úsáid
mar innéacs

An t-aschur a thaispeánann an cód

Is é seo a leanas an chomhréir ghinearálta chun eilimintí foclóra a rochtain:

is é dict-name ainm an fhoclóra agus key an luach cuardaigh chun an eilimint atá de
dhíth a aisghabháil. Tabhair faoi deara go bhféadfadh sé go mbeadh teaghrán nó
slánuimhir ina n-eochair.

POINTE TÁBHACHTACH: Faightear rochtain ar luachanna foclóra ach an
eochair a úsáid mar innéacs (i.e. taobh istigh de lúibíní cearnacha)

Léiríonn an sampla thíos gur féidir teacht ar luachanna foclóra in aon ord. Taispeántar aschur
gach ráitis print ar dheis.
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In My Humble Opinion
Oh My God!
Laugh out Loud
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SEICEÁIL CHOMHRÉIRE #1:
Má dhéantar iarracht rochtain a fháil ar fhoclóir le heochair nach ann di,
taispeánfaidh Python KeyError
Léiríonn an cód a thaispeántar ar
thaobh na láimhe deise an earráid sin.

Mar gheall ar an líne dheireanach (ar a
bhfuil dath dearg) taispeánann
léirmhínitheoir Python an KeyError
atá le feiceáil thíos.

Is é an fhadhb atá ann nach féidir le Python iontráil eochrach ar a bhfuil an t-ainm LOLL san
fhoclóir d a aimsiú agus is é is dóichí a tharla ná go ndearna an ríomhchláraitheoir botún cló.

SEICEÁIL CHOMHRÉIRE #2:
Tá ainmneacha eochrach cásíogair agus mar sin, beidh an KeyError céanna
mar thoradh ar an liostáil thíos. Léirítear sin thíos.

Mínigh na cúiseanna a d’fhéadfadh a bheith le KeyError in Python.
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Is féidir le heochracha a bheith ina n-athróga
Tá sé úsáideach a thuiscint gur féidir an t-innéacs a úsáidtear chun cuardach a dhéanamh ar
luach foclóra a stóráil in athróg. Féach ar an gcód thíos.

Fógraíonn líne 7 athróg darb ainm key agus sanntar don teaghrán OMG í. Úsáideann líne 8 a
bhfuil in key mar innéacs chun an luach comhfhreagrach san fhoclóir d a aisghabháil. Sanntar
toradh an chuardaigh don athróg value. Ar deireadh, taispeántar a bhfuil in value mar thoradh
ar líne 9.

SEICEÁIL CHOMHRÉIRE #3:
Mura n-aithníonn Python an t-aitheantóir a úsáidtear chun foclóir a chuardach,
taispeántar NameError.

Bain triail as!
Cuir isteach an cód thíos agus mínigh an fáth arb é NameError an toradh
atá ar an dá cheann.
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Sainíonn an cód thíos foclóir ar a dtugtar capitals agus iarrtar ar an úsáideoir tír amháin as
sé thír a chur isteach.

Má chuireann an t-úsáideoir ainm tíre atá stóráiltear mar eochair san fhoclóir, taispeánfaidh an
clár an phríomhchathair chomhfhreagrach. Úsáidtear inneachar na hathróige country mar
eochair chun an foclóir capitals a chuardach.

Bain triail as!
Céard a tharlaíonn má chuireann an t-úsáideoir ainm isteach nach
bhfuil san fhoclóir countries? Mínigh.

Bain triail as!
Céard é cuspóir na hathróige i sa chód thíos?
Athraigh an lúb for go for i in range(10): agus mínigh a dtarlaíonn
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Oibríochtaí chun luachanna a rochtain
Ní hé an t-innéacsú an t-aon teicníc is féidir a úsáid chun luachanna foclóra a aisghabháil. Go
deimhin, tacaíonn foclóirí Python le roinnt oibríochtaí is féidir a úsáid chun na críche sin – is dhá
cheann iad get agus pop

Tugann an glao sin an luach san fhoclóir a fhreagraíonn don eochair ar ais.
Murab ann don eochair, tugann an glao None ar ais (ach amháin má
get(key)

shonraítear luach réamhshocraithe don eochair). Mar sin, ní fhaightear
KeyError mar thoradh ar an ordú sin riamh.
Tugann an glao sin an luach san fhoclóir a fhreagraíonn don eochair ar ais.

pop(key) Má aimsítear an luach baintear an eilimint as an bhfoclóir. Mura n-aimsítear,
bíonn KeyError mar thoradh ar an nglao.

Aibhsítear an úsáid a bhaintear as get sa liostáil chóid thíos.
Sa chéad rith samplach, cuireann
an t-úsáideoir Maths isteach
agus tugtar an luach H4 ar ais
agus sanntar do result é.

Sa dara rith samplach, tugann an
glao get None ar ais toisc nach
n-aimsítear an eochair (i.e. sdf) a
chuir an t-úsáideoir isteach.

Rith samplach 1

Rith samplach 2
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Tabhair faoi deara ón dá rith shamplacha nach n-athraítear inneachar an fhoclóra grades tar
éis an ghlao get.
Is féidir sin a chur i gcodarsnacht le húsáid a bhaint as pop a bhaineann an eilimint as an
bhfoclóir mar a léirítear thíos.

Nuair a aimsítear an eochair, tugtar an luach ar ais agus baintear an eilimint ón bhfoclóir.

Mura n-aimsítear an eochair, taispeánann Python KeyError

Bealach amháin chun an cineál earráide sin a sheachaint is ea úsáid a bhaint as an
eochairfhocal in chun an eochair a thástáil do bhallraíocht sula ndéantar an glao pop. Léirítear
é sin thíos.
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An uair seo nuair a iontráiltear eochair nach bhfuil ann, taispeántar teachtaireacht bhríoch agus
fágtar an foclóir gan athrú.
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Eilimintí foclóra a chur leis, a athrú agus a scriosadh
Is féidir innéacsú a úsáid chun eilimintí a chur leis, a athrú agus a scriosadh. Pléitear na
hoibríochtaí seo anois ar a seal
Eilimintí nua a chur le foclóir
Cuirtear gnéithe nua le foclóir nuair a
úsáidtear eochair nach bhfuil ann dó
cheana mar an t-innéacs i ráiteas
sannacháin.
Cuireann líne 7 sa chód a thaispeántar
eilimint nua (an ceathrú heilimint) leis an
bhfoclóir, d.

Seo a leanas an t-aschur a thaispeántar:

Is é seo a leanas an chomhréir ghinearálta chun eilimintí a chur leis an bhfoclóir:

is é dict-name ainm an fhoclóra agus sonraíonn key agus value péire eochair-luach
na heiliminte nua atá le cur leis an bhfoclóir.

Bí ag códú!
Cuir na péirí eochair-luach seo a leanas leis an bhfoclóir, d a shainítear thuas
"MUA" : "Make Up Artist"
"SWAG" : "Stuff We All Get"
"WTP" : "What's the plan"

Bain triail as!
Céard a tharlaíonn nuair a dhéanann tú iarracht luach nua a chur leis an
bhfoclóir le heochair atá ann cheana féin?
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Foclóir simplí folamh a thógáil
Samhlaigh gur iarradh orainn clár simplí a scríobh do Twitter a chruthódh foclóir chun faisnéis a
stóráil faoi dhuine/úsáideoir. Abraimis gur iarradh orainn foclóir a thógáil agus sonraí a chur ann
leis an struchtúr seo a leanas:

Taispeántar na heochracha (i.e. handle, name, tweets, etc.) ar thaobh na láimhe clé agus
cuirfidh an t-úsáideoir deiridh na luachanna comhfhreagracha isteach ar dheis nuair a rithfear
an clár.

Sannann línte 6, 8, 10, 12, agus 14 cibé luach a chuireann an t-úsáideoir isteach san fhoclóir
don eochair shonraithe.

Tabhair faoi deara go ndéantar cinneadh (déanann na hanailísithe agus na dearthóirí córais an
cinneadh de ghnáth) faoin eolas ba cheart a stóráil sa chóras sula dtosaíonn an
ríomhchláraitheoir ag ríomhchlárú. Sa chás seo, socraíodh go stórálfaí leasainm agus ainm
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duine mar aon le líon na tvuíteanna a sheol sé, líon na ndaoine atá á leanúint aige agus an líon
leantóirí atá aige.

Sa chéad sampla eile, tógtar foclóir de thorthaí scoláirí. Stóráiltear na torthaí mar phéirí eochairluach ina bhfuil ainm an scoláire agus an marc comhfhreagrach.

Sa chéad leagan den chlár stórálann an foclóir ainm an scoláire agus toradh amháin. Léirítear
rith samplach ar dheis.

Tabhair faoi deara nach gcuirtear comharthaí athfhriotail timpeall ar an aitheantóir subject ar
líne 8. Ar an mbealach sin, is é an t-ábhar a chuir an t-úsáideoir deiridh isteach an eochair don
iontráil foclóra.
Is é an srian is mó a bhaineann leis an gclár thuas nach n-oibríonn sé ach d’ábhar amháin. Sa
chéad leagan eile, úsáidimid lúb while chun gur féidir roinnt ábhair éagsúla a chur isteach
agus a stóráil san fhoclóir.

Taispeánann rith samplach den chód (leagan 2a) na torthaí sa Ghaeilge agus sa Mhatamaitic á
gcur isteach agus á stóráil san fhoclóir.
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Tá an chéad bhloc eile den cód, leagan 2b, coibhéiseach ó thaobh na loighce de le leagan 2a
i.e. má thugtar an t-ionchur céanna dóibh, cuirfidh siad amach an t-aschur céanna.
Tabhair faoi deara, áfach, an difríocht chaolchúiseach idir na lúba while sa dá leagan.
I leagan 2a tagann deireadh leis an lúb mar thoradh ar an ráiteas break. Tarlaíonn sé sin nuair
a bhrúnn an t-úsáideoir aisfhilleadh d’ainm an ábhair.

I leagan 2b, iarrtar ar an úsáideoir an t-ábhar a chur isteach den chéad uair sula dtéitear isteach
sa lúb while agus arís eile ansin ag deireadh gach coirp lúibe. Aon uair a chuireann an túsáideoir ainm ábhair folamh isteach (ach aisfhilleadh a bhrú) luacháiltear an garda lúibe i.e.
subject! = "" go False agus cuirtear deireadh leis an lúb.

I gcásanna mar sin – nuair a bhíonn rogha idir níos mó ná réiteach amháin, atá coibhéiseach ó
thaobh na loighce de, ar an bhfadhb chéanna – is iondúil go bhfágtar faoin ríomhchláraitheoir é
cinneadh a dhéanamh faoin gcur i bhfeidhm agus is minic nach mbíonn ann ach stíl phearsanta
ríomhchlárúcháin.

Mionathraigh an cód i gceachtar den dá shampla roimhe seo (i.e. leagan 2a nó
2b) ionas go stórálann an foclóir na torthaí a fuair scoláirí éagsúla in aon ábhar
amháin. Léirítear rith shamplach den chlár inmhianaithe thíos.
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Luachanna foclóra a athrú
Is é an bealach is simplí chun luachanna foclóra a athrú (a nuashonrú) ná ráiteas sannacháin a
úsáid. Léiríonn líne 7 sa chód thíos an chaoi ar féidir an luach foclóra don iontráil LOL a athrú ó
Laugh out Loud go League of Legends.

Déantar an abairt ar thaobh na
láimhe deise den oibritheoir
sannacháin i líne 7 a shannadh mar
an luach nua don eilimint in d a
dtagraíonn an eochair ‘LOL’ di.

Seo a leanas an t-aschur a thaispeántar:

Bain triail as!
Céard a tharlaíonn nuair a dhéanann tú iarracht luach a athrú ach úsáid
a bhaint as eochair nach ann di (e.g. botún cló in eochair)?

Bain triail as!
Cuir an cód thíos isteach agus úsáid an t-aschur chun míniú a
thabhairt ar a ndéanann an t-ordú update i línet 12 agus 13.
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Eilimintí foclóra a scriosadh
Is féidir eilimintí foclóra a scriosadh ach an t-eochairfhocal del a úsáid.
Léirítear an úsáid is féidir a bhaint as del ar líne 7 mar a scriostar an iontráil lena ngabhann an
innéacs LOL.

Is é an toradh atá leis sin go scriostar an dara heilimint agus mar sin, go laghdaítear líon na neilimintí san fhoclóir ó thrí eilimint go dhá eilimint. Seo a leanas an t-aschur a thaispeántar:

Is é seo a leanas an chomhréir ghinearálta chun eilimint foclóra a scriosadh:

is é dict-name ainm an fhoclóra agus key an luach cuardaigh a úsáidtear chun an
eilimint atá le scriosadh a aimsiú. Mura n-aimsítear an eochair, taispeánann Python
KeyError
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Má úsáidtear del ar fhoclóir gan innéacs a shonrú, baintear an tagairt foclóra ó ainmspás
an chláir. Is é an toradh atá ar an ráiteas seo a leanas go scriostar an athróg a léirítear le
dict-name ón gclár.

Ar deireadh, scriosann an t-ordú clear na heilimintí ar fad i bhfoclóir. Fágtar an foclóir folamh
mar thoradh air sin.

Bí ag códú!
Scríobh cód chun na heilimintí go léir a bhaint ón bhfoclóir d a shainítear thuas

Bain triail as!
Céard é an gaol idir d1 agus d2 ag deireadh an chláir seo?

Mínigh a ndéanann an t-ordú clear ar líne 10.

Bain triail as!
Céard é an gaol idir d1 agus d2 ag deireadh an chláir seo?
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Mínigh a ndéanann an t-ordú del ar líne 11.

Bain triail as!
Mínigh a dtarlaíonn nuair a ritear an cód seo a leanas.

Bain triail as!
Mínigh a dtarlaíonn nuair a ritear an cód seo a leanas.
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Cleachtaí Ríomhchlárúcháin
1. Déan staidéar ar an sainiú foclóra a léirítear i gcuid b) agus freagair na ceisteanna a leanas:
a) Céard is ainm don fhoclóir?
b) Sainaithin na heochracha agus na luachanna san foclóir
Eochracha:

Luachanna:

c) Mol ainm do dhá phéire bhreise eochair-luach a d'fhéadfaí a chur le car

d) Tabhair sainiú eile ar car ach úsáid a bhaint
as an bhfeidhm dict agus an cód sa
bhosca dearg a chomhlánú.

e) Tuar an t-aschur a ghinfeadh na ráitis print seo a leanas. (Tabhair faoi deara:
gineann cuid de na ráiteas earráid.)
(i)

print(car['make'])

(ii)

print(car[model])

(iii)

print(car['miles'])

(iv)

print(car['colour'][0])

(v)

print(car['diesel'][0])

(vi)

print(car['reg'][4:5])
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f)

Glac leis gur athróg é currentYear ar sannadh luach na bliana reatha di (e.g.
currentYear = 2018). Cén t-aschur a bheadh ar an ráiteas
print(car['kms']/(currentYear - car['year']) dar leat?

g) Cén t-eolas a chuireann an t-aschur sin in iúl don úsáideoir deiridh?

h) Anois cruthaigh sainiú foclóra do car ionas gur féidir na ráitis print a léirítear thíos a
rith gan earráidí. Úsáid an spás thíos chun an t-aschur iarbhír a thaifeadadh.
(i)

print(car['make'])

(ii)

print(car['model'])

(iii) print(car['kms'])
(iv)

print(car['colour'][0])

(v)

print(car['diesel'])

(vi)

print(car['reg'][4:5])

(vii) currentYear = 2018
print(car['kms']/(currentYear - car['year']))

Céard a d’fhoghlaim tú faoi fhoclóirí ón gceacht seo?
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2. Tá léarscáiliú de chúig dhath ó Bhéarla go Gaeilge san fhoclóir colours. Déan staidéar
cúramach ar an sainiú (déan dearmad ar na hearráidí aistriúcháin go fóill) agus freagair na
ceisteanna seo a leanas.
a) Scríobh sainiú le haghaidh colours sa spás ar dheis.
(Leid: úsáid an fheidhm dict.)

b) Tuar a dtarlóidh nuair a chuirfear na línte seo a leanas leis (ceann ar cheann)
(Leid: Ní ghineann aon cheann de na ráitis earráid chomhréire.)
(i)

colours['yellow'] = 'buí'

(ii)

colours['pink'] = 'bán agus dearg'

(iii)

colours['green'] = 'glas'

(iv)

colours['blu'] = 'gorm'

(v)

colours.update(blue='gorm')

(vi)

colours.update(green='gorm', blue='dubh')

(vii)

del colours['white']
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c) I ngach ceann de na bloic chóid seo a leanas, léann líne 9 luach ón úsáideoir deiridh
agus déanann líne 11 iarracht an luach sin a úsáid mar eochair chun an foclóir
colours a chuardach. Is é an smaoineamh atá ann an dath aistrithe a shannadh don
athróg translation

Léiríonn gach bloc teicníc dhifriúil a úsáidtear chun luach a fháil ó fhoclóir.
A.

Innéacsú

B.

get

C.

pop

I gcás gach bloic (i.e. A, B agus C) tuar luach translation i bhfianaise go gcuirfear white
agus orange isteach le haghaidh colour (sé rith éagsúla).

white

orange

A.
B.
C.

d) Cuir an cód isteach agus rith an cód chun na tuartha a rinneadh tú mar chuid den
chleachtadh seo a sheiceáil.

Mínigh na difríochtaí idir innéacsú, get agus pop mar theicnící chun
luachanna a aisghabháil ó fhoclóir.
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3. Scríobh clár a shainíonn foclóir darb ainm book. Úsáid na heochracha isbn, title agus
author. Cum do luachanna féin.

Anois cuir an ceathrú péire eochair-luach leis an bhfoclóir.

4. Iarrann an cód thíos ar an úsáideoir deiridh mí (month_name) a chur isteach agus ansin
glaoitear ar fheidhm a thugann líon na laethanta sa mhí sin ar ais don athróg numDays a
thaispeántar ansin.

Sainigh foclóir darb ainm days ionas gur féidir an feidhmiú seo a leanas de daysInMonth a
úsáid seachas an ceann a léirítear thuas. Beidh an dá chlár coibhéiseach ó thaobh na loighce
de.

Cé acu ceann den dá fheidhmiú is fearr dar leat agus cén fáth?
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Foclóirí a atriail
Ó am go chéile, ní mór cód a scríobh chun roinnt próiseála a dhéanamh ar gach eilimint aonair
foclóra. Is féidir déileáil le cásanna den sórt sin ach an foclóir a thrasnú nó a atriail. Sampla
simplí is ea gach eochair agus/nó luach a thaispeáint i dteachtaireacht fhormáidithe ar leithligh.
Abraimis go bhfuil foclóir againn a shainítear mar seo a leanas (tá an dá shainiú coibhéiseach):

Tacaíonn Python le líon beag orduithe is féidir a úsáid i gcomhar le lúb for chun eilimintí i
bhfoclóir a atriail. Tugtar achoimre orthu sin sa tábla thíos.

keys()

Tugann an glao seo liosta ar ais de na heochracha ar fad i bhfoclóir

values() Tugann an glao seo liosta ar ais de na luachanna ar fad i bhfoclóir
items()

Tugann an glao seo liosta ar ais de na péirí eochair-luach ar fad i bhfoclóir

[Go teicniúil, tugann keys(), values() agus items() rud ar a dtugann oibiacht amhairc ar ais.
Chun críocha Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta, is féidir glacadh leis go bhfuil oibiachtaí
amhairc agus liostaí mar a chéile.]

Léirítear an úsáid is féidir a bhaint as keys() thíos – tá an t-aschur le feiceáil ar dheis. Tabhair
faoi deara, le gach atriall ar an lúb, go nglacann an athróg k le (i.e. sanntar di) luach na chéad
eochrach eile sa liosta eochracha a thugann an glao results.keys() ar ais

Tá an patrún chomh coitianta sin gur féidir keys()
a fhágáil ar lár. Tá an dá lúb coibhéiseach ó thaobh
na loighce de.
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Is féidir an fheidhm ionsuite sorted a úsáid chun na heochracha a shórtáil – arís taispeántar
an t-aschur ar dheis:

Ó tharla go bhfuil foclóirí gan ord, ní théann sé i
bhfeidhm ar ord inmheánach eilimintí an fhoclóra
nuair a úsáidtear sorted.

Léiríonn an cód seo a leanas an chaoi arbh fhéidir values() a úsáid chun luachanna aonair san
fhoclóir results a atriail. An uair seo, glacann an athróg v leis (i.e. sanntar di) an gcéad luach
eile sa liosta luachanna a thugann an glao results.values() ar ais

Taispeánann an cód ar dheis conas
an meán a ríomh ach na nithe seo a
leanas a dhéanamh:
−

na luachanna go léir a shuimiú

−

an tsuim a stóráil in total agus

−

an tsuim a roinnt ar líon na

Cód chun meán tacair luachanna a ríomh. Seo a
leanas an t-aschur a ghintear:

luachanna (tabhair faoi deara an
úsáid a bhaintear as an bhfeidhm
ionsuite len)
Mar is de ghnáth le Python, tá réiteach níos simplí ann go hiondúil! Sa chás seo, d’fhéadfaí an taschur céanna a bhaint amach ach an fheidhm mean a iompórtáil mar seo a leanas:
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Ar deireadh, léirítear sa chód thíos an úsáid a bhaintear as items agus eochracha agus
luachanna san fhoclóir results a atriail agus a léiriú:

Tabhair faoi deara go bhfuil dhá athróg ann – k agus v – sa lúb for. Tugann an fheidhm items
liosta de phéirí ar a dtugtar codaigh ar ais10. Tá comhfhreagras aon le haon idir na codaigh
agus na péirí eochair-luach san fhoclóir. Le gach atriall a dhéantar ar an lúb for glacann an
athróg k leis an gcéad eilimint sa chodach agus glacann an dara hathróg v leis an dara
heilimint.
Arís eile, is féidir linn an fheidhm sorted a úsáid chun an liosta míreanna a shórtáil.
Taispeánann an cód seo a leanas conas is féidir an foclóir a shórtáil de réir na n-eochracha.

Ar deireadh, taispeántar an cód chun an foclóir a shórtáil de réir luachanna thíos. Taispeántar
an cód seo de ghrá na críochnúlachta amháin agus tá míniú ar an gcód taobh amuigh de scóip
an lámhleabhair seo.

10 Is cineál sonraí eile Python é codach. Oibríonn codaigh ar bhealach atá an-chosúil leis an gcaoi a n-oibríonn

liostaí ach amháin nach féidir na heilimintí atá iontu a athrú i.e. is seichimh dho-athraithe iad. Chun tuilleadh
eolais a fháil ar chodaigh, féach ar thagairt oifigiúil Python ag
https://docs.python.org/3.6/library/stdtypes.html#tuple
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Foclóirí agus liostaí
Faoin am seo ba cheart go mbeadh sé soiléir go bhfuil foclóirí agus liostaí an-chosúil lena chéile
ó taobh coincheapa de. Seo a leanas na príomhchosúlachtaí:

-

Is cineál cumaisc sonraí iad an dá cheann. Ciallaíonn sé sin gur féidir iad a úsáid chun
roinnt luachanna a stóráil (agus a aisghabháil) agus gan ach athróg amháin in úsáid. Is
féidir cineálacha cumaisc sonraí a chur i gcomparáid le cineálacha simplí sonraí amhail
slánuimhreacha, uimhreacha snámhphointe agus cineál sonraí Boole Ní féidir leis na
hathróga a bhaineann leis na cineálacha simplí sin ach luach amháin a stóráil ag aon am
amháin.

-

Tá siad in-athraithe agus mar sin is féidir leo méadú agus laghdú go dinimiciúil de réir mar
a chuirtear eilimintí nua leo agus a scriostar eilimintí eile.

-

Tacaíonn an dá cheann le hinnéacsú chun eilimintí a rochtain. Mar sin féin, is é an
tséimeantaic a bhaineann leis an gcaoi a n-úsáideann liostaí agus foclóirí an t-innéacsú an
difríocht is mó idir an dá struchtúr sonraí. Déantar cur síos ar an tséimeantaic mar seo a
leanas.

Innéacsaítear liostaí le hionad seach-chuir ar bhonn nialasacha. Innéacsaítear liostaí le
heochair. Caithfidh slánuimhir a bheith i gceist le cineál sonraí innéacs liosta ach i gcás
foclóirí, caithfidh cineál sonraí an innéacs a bheith ag teacht le cineál sonraí na heochrach
san fhoclóir.

POINTE TÁBHACHTACH: Úsáidtear eochair chun luachanna foclóirí a
aisghabháil (murab ionann agus ionad seach-chuir mar a úsáidtear i gcás
liostaí).
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Difríocht mhór eile atá ann idir liostaí agus foclóirí is ea gur bailiúcháin in ord iad liostaí, murab
ionann agus foclóirí. Déantar luachanna foclóirí a léarscáiliú le heochair agus dá bhrí sin
d’fhéadfadh sé go mbeidís áit ar bith san fhoclóir. Ar an láimh eile, bíonn luachanna liostaí in
ionad ar leith, a shainítear leis an innéacs.

Is é an toradh is mó a bhíonn aige sin nach féidir oibríochtaí áirithe liostaí a bhraitheann ar an
ord (e.g. scileadh, comhchaitéiniú, append, insert agus remove) a úsáid ar fhoclóirí. Ar an
gcaoi chéanna, ní bhaineann earráidí a shamhlaímid le hinnéacs as raon a úsáid (i.e.
IndexError) le foclóirí (baineann cineál earráidí ar leith leo).

Focal ar chineálacha sonraí agus nótaí úsáide
Tá liostaí agus foclóirí i measc na struchtúr sonraí is cumhachtaí atá ar fáil in Python agus is é a
sholúbtha atá siad is mó is cúis leis sin – go háirithe an raon leathan luachanna agus
cineálacha luachanna is féidir a stóráil iontu. D’fhéadfadh cineál sonraí ar bith a stóráil i liostaí
agus i bhfoclóirí – níl aon srianta ann a bheag nó a mhór.

POINTE TÁBHACHTACH: Níl aon teorainn leis an méid is féidir a stóráil i
liostaí agus i bhfoclóirí.

Sula mbreathnófar níos grinne ar an bpointe sin, ní mór féachaint ar an ngrafaic seo a leanas a
rangaíonn cineálacha sonraí Python ina dhá ngrúpa leathana – simplí agus cumaisc (ar a
dtugtar ilchodach freisin).
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Tabhair faoi deara go bhfuil níos mó cineálacha sonraí in Python ná mar a léirítear agus go
bhfuil an rangú á thabhairt chun críocha léiriúcháin amháin.11 Is féidir cuimhneamh ar chineál
simplí sonraí mar adamhach sa mhéid is nach féidir na luachanna a roinnt ina bhfo-chineálacha,
ach d’fhéadfadh sé go mbeadh luachanna simplí nó luachanna cumaisc i gceist le cineál
cumaisc sonraí.

Maidir leis na cineálacha luachanna is féidir le liostaí agus foclóirí a stóráil, tá speictream anleathan againn. Ag taobh amháin den speictream sin, bíonn luachanna aonfhoirmeach agus
simplí, agus ag an taobh eile, d’fhéadfadh sé go mbeadh cineálacha éagsúla sonraí nó
cineálacha cumaisc sonraí i gceist le heilimintí.

11 Léiríonn

Python gach rud mar oibiachtaí, mar sin, déanta na fírinne, níl aon chineálacha simplí
sonraí ann.
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ AR LEITHLIGH (Foclóirí)
GNÍOMHAÍOCHT AR LEITHLIGH 7.1: Áiritheoirí Minicíochta
1. Cuir an cód seo a leanas isteach agus rith cúpla uair é sula dtugann tú faoi na ceisteanna
agus na gníomhaíochtaí seo a leanas:

a) Déan cur síos ar a ndéanann an ríomhchlár.

b) Cuir an líne print(char) idir líne 3 agus líne 4 (eangaithe) agus rith an clár arís.
Úsáid na breathnuithe a rinne tú chun cuspóir char. a thabhairt

c) Cén cineál struchtúir sonraí atá i gceist le chars?

d) Cén t-eolas a stórálann na péirí eochair-luach in chars?
Is iad na heochracha chars:
Is iad na luachanna chars:
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e) Cuir an líne seo a leanas isteach in ionad línte 4–7 den bhunchlár. Cinntigh go neangaítear í. Rith an clár arís agus úsáid an spás thíos chun aon athruithe ar an
gcaoi a n-oibríonn an clár a bhreacadh síos.

a) Féach ar an tagairt oifigiúil don oibríocht foclóra get agus déan cur síos ar a
ndéanann sé i gcomhthéacs na ceiste roimhe seo.
https://docs.python.org/3.6/library/stdtypes.html#mapping-types-dict

g) Mionathraigh an clár ionas nach gcoinníonn sé comhaireamh ar na gutaí éagsúla
san abairt ionchuir. Léirítear rith samplach thíos.
Leid: De réir mar a phróiseáiltear gach carachtar seiceáil cibé acu is guta nó nach guta é;
más guta é an carachtar cuir leis an bhfoclóir é agus déan nuashonrú ar an
áiritheoir.

h) Mionathraigh an clár ionas go gcoinníonn sé comhaireamh iomlán ar na gutaí
agus ar na consain.
Leid: Níl ach dhá eochair de dhíth ar an bhfoclóir – gutaí agus consain.
Seo a leanas an chuma a bheadh ar rith samplach:

i)

Bain úsáid as an struchtúr agus as na patrúin atá sa bhunchlár chun clár a
fhorbairt a áiríonn líon na n-uaireanta a fheictear focal i bpíosa téacs. Léirítear rith
samplach den chlár inmhianaithe thíos.
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j)

Cuir na ceithre líne chóid seo a leanas le deireadh an bhunchláir (gan eangú) agus
rith an clár. Úsáid an spás thíos chun cur síos a dhéanamh ar a dtarlaíonn.

b) Bain triail as! Céard a tharlaíonn má tá cúpla litir ar comhscór maidir leis an litir is
minice a fheictear? Conas is féidir an cód a mhionathrú chun na litreacha ar fad is
minice atá ann a thaispeáint?

k) Taispeánann an cód thíos réiteach atá coibhéiseach ó thaobh na loighce de leis
an réiteach a thaispeántar i gcuid j) thuas. Cé acu réiteach is fearr leat agus cén
fáth? Conas is féidir an cód a mhionathrú chun an srian dá dtagraítear sa cheist
dheireanach a shárú?

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 356

2. Iarrann an clár gearr ar an úsáideoir deiridh abairt a chur isteach agus ansin taispeántar an
t-áireamh minicíochta do gach focal san abairt. Seo a leanas na torthaí a thugann rith
samplach den chlár:

Cuir an clár isteach agus rith an clár go bhfuil tú sásta go dtuigeann tú a bhfuil ag tarlú ann.

Anois bain triail as na cinn seo a leanas: (Ba cheart go gcabhródh an t-eolas a fuarthas ó chuid
1 den chleachtadh seo a dhéanamh leat)

a) Tuar aschur an chláir thuas do na habairtí seo a leanas
Have a very merry Christmas and a very very merry New Year
Aschur ionchais:
happy birthday dear Mary happy birthday to you
Aschur ionchais:
Ho ho ho!
Aschur ionchais:

b) Déan cur síos ar an gcaoi a dtéann an cás agus an phoncaíocht i bhfeidhm ar an
gcaoi a n-oibríonn an clár.
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c) Mol bealaí a bhféadfaí na teorainneacha a bhíonn ann mar thoradh ar chás agus
marcanna poncaíochta sa chlár a shárú.

d) Dear réiteach don mholadh a thug tú sa cheist roimhe seo agus cuir an réiteach i
bhfeidhm.
e) Cuir ráiteas amháin atá coibhéiseach ó thaobh na loighce de isteach in ionad
línte 6-9 i.e. cuirtear ceann amháin le háiritheoir minicíochta an fhocail (i.e. an
luach foclóra) gach uair a chastar leis an bhfocal má tá an focal san fhoclóir
cheana; mura bhfuil, cuirtear an focal leis an bhfoclóir agus socraítear an táiritheoir minicíochta go 1 ar dtús.
f) Athraigh an clár ionas go ndéanann sé an anailís chéanna minicíochta focal ar an
téacs a léitear ó chomhad .txt (in áit abairt amháin a chuireann an t-úsáideoir
isteach).
g) Athraigh an clár ionas go ndéanann sé neamhaird d’fhocail atá níos faide ná 3
charachtar.
h) Úsáid an clár chun an meánfhad focal sa téacs iomlán a ríomh.
i)

Mol tuilleadh gníomhaíochtaí a d'fhéadfaí a bhunú ar an sampla seo.
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3. Chonaiceamar i rannán 5 (gníomhaíocht ar leithligh 5.1) conas a d'fhéadfaí an clár a
thaispeántar anseo a úsáid chun barrachairt a chruthú ar a léirítear na deich bhfocal is
minice atá i bpíosa téacs sa chomhad téacs book.txt.

Ríomhchlárúcháin PythonLeathanach 359

Is éard atá sa tasc seo ná bealach eile, a chuimsíonn úsáid foclóirí, chun an clár thuas a chur i
bhfeidhm.
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NÓTAÍ:
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Aguisíní
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Eochairfhocail Python
False

break

else

if

not

while

None

class

except

import

for

with

True

continue

finally

in

pass

yield

and

def

for

is

raise

as

del

from

lambda

return

assert

elif

global

nonlocal

try

Eochairfhocail Python 3.6.2

Feidhmeanna ionsuite Python
Féach ar https://docs.python.org/3/library/functions.html

abs()

dict()

help()

min()

setattr()

all()

dir()

hex()

next()

slice()

any()

divmod()

id()

object()

sorted()

ascii()

enumerate()

input()

oct()

staticmethod()

bin()

eval()

int()

open()

str()

bool()

exec()

isinstance() ord()

sum()

bytearray()

filter()

issubclass() pow()

super()

bytes()

float()

iter()

print()

tuple()

callable()

format()

len()

property()

type()

chr()

frozenset()

list()

range()

vars()

classmethod() getattr()

locals()

repr()

zip()

compile()

globals()

map()

reversed()

complex()

hasattr()

max()

round()

delattr()

hash()

memoryview() set()
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Oibritheoirí Sannacháin Python

Oibritheoirí Uimhríochtúla Python

Oibritheoirí Coibhneasta Python
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Táblaí fírinne do na hoibritheoirí Boole not, and, agus or
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