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မိ တ်ဆက်

ြမန်မာလို ေရးသားထားတဲ ့ programming ကို စတင်ေလ့လာတဲ ့ စာအုပ်ကို မေတ6 ြဖစ် တာနဲ ့
ဒီ စာအုပ်ကို ေရးမယ်လိ; ဆံုးြဖတ်ြဖစ် တာပါ။ ဒီ စာအုပ်ဟာ programming ဆိုတာ ဘာမှနး်
မသိေသးတဲ ့ သူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီ စာအုပ်ဖတ်Gပီ းရင် program ေတွ ေရးလိ;
ရမလား ဆိုေတာ့ ရတယ်လည်း ဆိုလိ; ရသလို မရဘူးလည်း ဆိုလိ;ရပါတယ်။ ဒီ စာအုပ်ဟာ
အေြခခံ ြဖစ် တဲ့ အတွက် အေြခခံ သေဘာတရားကို အဓိ က ထား ေရးသားထားပါတယ်။
Programming အတွက် python language ကို အသံုးြပJGပီ း ေရးသားထားပါတယ်။ သိ; ေပ
မယ့် windows form ေတွ ui button ေတွ စသည့် UI ပိုင်းဆိုင်ရာေတွ မပါဝင်ပါဘူး။
Database ပိုင်းဆိုင်ရာေတွ လည်း ပါဝင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ python အြခား language ေတွ
ထက် နားလည်လယ
ွ ်ေအာင် သင်LကားေပးMိင
ု ်သည့် အတွက် အေြခခံ အဆင့်မှာ python ကို
အဓိ ကထားGပီ း ေရးသားထားြခင်း ြဖစ် ပါသည်။
စာအုပ်ဟာ အေြခခံ ပိုင်းဆိုင်ရာ ကို အဓိ က ထားတဲအ
့ တွက် Python language သင်Lကား
ေပးတဲ ့ စာအုပ်မဟုတ်တာကို သတိြပJေစလိပ
ု ါတယ်။ Programming ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ
သိချင် စမ် းချင်သူေတွ ၊ ေနာက်Gပီ း Programming ဆိုတာ ကို ေလ့လာချင်သူေတွ အတွက်
အေြခခံ ပိုင်း ဆိုင်ရာေတွ ေရးသားထားပါတယ်။ အေြခခံ ေတွ ြဖစ် တဲ့ အတွက်ေLကာင့် ဒီ
စာအုပ် ဖတ်Gပီ းတာနဲ လု
့ ပ်ငန်းခွ င် ဝင်လိ; မရပါဘူး။ တြခား Mှစ်သက်ရာ language ေတွကို
စGပီ း ေလ့လာMိင
ု ်ေအာင် ေတာ့ အေထာက် အကူြပJမယ်လိ; ေမOာ် လင့်ပါတယ်။
Programming အေနနဲ လု
့ ပ်ငန်းခွ င် ဝင်ဖိ;အတွက် အနည်းဆံုး ၁ Mှစ်ေလာက် ေလ့လာဖိ; လိပ
ု ါ
တယ်။ ဒီစာအုပ်ဟာ programming ကို ေလ့လာလိသ
ု ူေတွ အတွက် ပထမဆံုး ေလှကားထစ်
တစ် ခုမOသာ ြဖစ် ပါတယ်။ Programming ကို ေရးသားရာမှာ စQ်းစား ေတွးေခRတတ်ဖိ;
ြပဿနာေတွ ေြဖTှ င်းတတ်ဖိ; အတွက် အေြခခံ အဆင့် အြဖစ် သာ Tှ ိ ပါတယ်။ ဒီ စာအုပ်ကို
Gပီ းေအာင် ဖတ်ြဖစ် ခဲ့ရင်ေတာ့ ေနာက် အဆင့်ေတွကို လွယ်လင့် တကူ ေလ့လာMိင
ု ်မယ်လိ;
ေမOာ် လင့် ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ဟာ Brad Miller, David Ranum တိ; ေရးသည့် Problem Solving with
Algorithms and Data Structures စာအုပ်ကို မှီြငမ် း ကိုးကားထားသည်များ ပါဝင်ပါတယ်။
သိ; ေပမယ့် စာအုပ်တစ် အပ
ု ် လံးု ဘာသာြပန်ထားြခင်း မဟုတ်သည်ကိုေတာ့ သတိြပJေစလိပ
ု ါ
တယ်။ # အခန်း ၁ ။ Programming ဆိုတာ
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Programming ဆိုတာကေတာ့ process ေတွ ြဖစ် Gပီ းေတာ့ အလုပ်Gပီ းေြမာက်ေအာင်
computer ကို ခို င်းေစြခင်း ြဖစ် ပါတယ်။ ကUန်ေတာ် တိ; အသံုးြပJေနတဲ ့ OS , Microsoft
Word , Viber Messenger စတာေတွက programming ကို အသံုးြပJGပီ းေတာ့ ေရးသားထား
ြခင်း ြဖစ် ပါတယ်။
ဒီစာအုပ်မှာေတာ့ Python 3 ကို အသံုးြပJGပီ း သင်Lကားပါမယ်။ Python 3 ကို အဓိ က သင်ရ
တဲ ့ ရည်ရွယ်ချက်ကေတာ့ Vို းTှ င်း လွယ်ကူသည့်အတွက် programming မသိတဲ့ သူေတွ
အေနနဲ လွ
့ ယ်ကူစွာ ေလ့လာMိင
ု ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ python 3 ကို run time ထည့်ထားေပး
တဲ ့ အတွက် python 3 ကို စက်ထဲမှာ မထည့်ထားပဲ စမ် းလိ; ရပါတယ်။
အခု Chapter မှာေတာ့ အေြခခံ အဆင့်ေတွ ေရးသား သွားမှာ ြဖစ် တဲ့ အတွက် နားလည်
သေဘာေပါက်ဖိ; အရမ် း အေရးWကီးပါတယ်။ နားမလည်တာေတွကို Github မှာ issue
(https://github.com/saturngod/programming_basic_qa/issues/new) ဖွင်G့ ပီ းေတာ့
ေမးြမန်းMိင
ု ်ပါတယ်။

Programming ဆို တာ

Programming ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခွ နး် က စတင်ေလ့လာမယ့် သူေတွ အတွက် ေမး
ေနကျ ေမးခွ နး် ပါပဲ ။
ကUန်ေတာ် တိ; Computer မသံုးရင်ေတာင် Phone ေတွကို ေနစQ်
့ အသံုးြပJဖူးမှာပါ။
ကUန်ေတာ် တိ; phone ေတွ အသံုးြပJရင် App ေတွကိုလည်း အသံုးြပJမိ Lကမှာပါ။ App ေတွ
က ကUန်ေတာ် တိ; အတွက် မျက်လှည့် ပစXည်းလိပ
ု ါပဲ ။ လိခ
ု ျင်တာေတွကို ထွက်လာဖိ; screen
ဲ
ေပRမှာ လက်န Mှ
့ ပ
ိ ် လိက
ု ်Vု ံ ပါပဲ ။
Programmer ေတွ က App ေတွ Program ေတွကို ေရးစွဲထားGပီ းေတာ့ အသံုးြပJတဲ ့ အခါမှာ
လွယ်ကူေအာင် ဖန်တီးထားLကပါတယ်။ Programmer ေတွဟာ programming language
တစ် ခုခု ကို အသံုးြပJGပီ း app ေတွကို ဖန်တီးLကပါတယ်။ Programming language ကို
အသံုးြပJGပီ း program ေတွကို ေရးသားGပီ း ေနာက်ဆံုး App အေနနဲ ထွ
့ က်လာတာပါ။
Game ေတွဟာလည်း programming language နဲ ေရးသားေထားပါတယ်
့
။ ဒါေLကာင့် App
ေတွ Game ေတွကို ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင် Programming ကို သိဖိ; လိအ
ု ပ် ပါတယ်။
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ဘယ်လုိ အလုပ်လုပ်လဲ ?

Computer ဟာ အလိအ
ု ေလျာက် အလုပ်မလုပ်Mင
ုိ ်ပါဘူး။ Computer နားလည်တဲ့
ဘာသာစကား နဲ computer
့
ကို ခို င်းေစရပါတယ်။ ဥပမာ။။ Viber မှာ call ကို Mှပ
ိ ် လိက
ု ်ရင်
ဒီလူ ရဲ Z ဖုနး် ကို သွားေခR ဆိုGပီ း ေရးသားထားရပါတယ်။ ဒါမှ သံုးစွဲ သူက Call ဆိုတဲ့
ခလုတ်ကို Mှပ
ိ ် လိက
ု ်တဲ့ အခါမှာ ဖုနး် သွားေခRေပးပါတယ်။
Microsoft Words မှာလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ ။ Print ဆိုတာကို Mှပ
ိ ် လိက
ု ်ရင် printer ကေန စာ
ထွက်လာေအာင် ဆိုGပီ း programming နဲ ေရးသားထားရပါတယ်
့
။ သံုးစွဲ သူေတွ အေနနဲ ့
ကေတာ့ print ဆိုတာကို Mှပ
ိ ် လိက
ု ်တာနဲ printer
့
ကေန print ထုတ်ေပးပါတယ်။
Computer ဟာ 0 နဲ 1
့ ကို သာ သိပါတယ်။ ကUန်ေတာ် တိ; အေနနဲ 0
့ နဲ 1
့ နဲ ေရးဖိ;
့
အရာမှာ
မလွယ်ကူလှတဲ့ အတွက် high level language ေတွကို အသံုးြပJGပီ း computer ကို ခို င်းေစ
ေအာင် ေရးသားLကပါတယ်။ Computer ကို ခို င်းေစတတ်တဲသ
့ ူဟာ programmer ြဖစ် လာ
ပါတယ်။
Progrommer ဟာ သံုးစွဲ သူ နဲ computer
့
Lကားမှာ Lကားခံ အေနနဲ သံ
့ ုးစွဲ သူ ခို င်းေစလိတ
ု ာ
ေတွကို computer နားလည်ေအာင် ေရးသားေပးရတဲ ့ သူပါ။ Programming language
ကေတာ့ ဘာသာစကား တစ် ခုပါပဲ ။ computer နဲ programmer
့
Lကားမှာ ဆက်သွယ်ေပးတဲ ့
ဘာသာစကားပါ။ Computer ဟာ အလိအ
ု ေလျာက် ဘာမှ မလုပ်Mင
ုိ ်ပါဘူး။ Programmer
ဟာ computer ကို ဒါလုပ် ဒါလုပ် စသည် ြဖင့် ခို င်းေစရပါတယ်။
ဥပမာ။။ ေအာက်ပါ code ေလးဟာ computer screen ေပRမှာ စာေပRလာေအာင် ဖန်တီး
ေပးပါတယ်။
print("Hello World!")

ကUန်ေတာ် တိ;က computer ကို ဒါလုပ်လိက
ု ် ဆိုGပီ း ခို င်းလိက
ု ်တဲ့ အတွက်ေLကာင့် computer
က လုပ်ေပးပါတယ်။ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ computer ကို မခို င်းပဲ န ဲ ကUန်
့
ေတာ် တိ; ြဖစ် ချင်တာ
ေတွကို computer က အလိအ
ု ေလျာက် မသိMင
ုိ ်ပါဘူး။
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Programming Language
Programming ကို ေရးသားရာမှာ သက်ဆိုင် ရာ ဘာသာ စကားနဲ ေရးသားရပါတယ်
့
။
Computer ဟာ 0 နဲ 1
့ ကိုပဲ သိပါတယ်။ 0 နဲ 1
့ ကို နားလည်ေအာင် Lကားခံ ဘာသာစကား
တစ် ခု ကို အသံုးြပJေပးရပါတယ်။ ထိ; မှသာ computer က နားလည်Gပီ း မိ မိ လိအ
ု ပ် တာေတွ
ကို ဖန်တီးMိင
ု ်ပါလိမ့်မယ်။

Generation
programming language generation နဲ ပတ်
့
သက်Gပီ းေတာ့ programming ကို စတင် သင်
တဲ ့ သူေတွ ေတာ် ေတာ် များများ သိထားသင့်ပါတယ်။ မသိလိ; ဘာြဖစ် လည်း ဆိုေတာ့ ဘာမှ
ေတာ့ မြဖစ် ပါဘူး။ သိထားေတာ့ လက်Tှိ ကိုယ် သံုးေနတာ ဘယ် generation ေရာက်ေနGပီ
လဲ။ ဒီ generation မတိင
ု ်ခင်က ဘယ် language ေတွ Tှ ိ ခဲ့လဲ။ အခု ကိုယ်ေလ့လာေနတာက
ဘယ် generation လဲ။ စတာေတွကို သိTှိMင
ုိ ်ပါတယ်။

First Generation Language ( 1GL )
1950 မတိင
ု ်ခင်က UNIVAC I နဲ IBM
့
701 တိ; ဟာ ပထမဆံုး machine language program
လိ; ဆိုလိ;ရပါတယ်။ သိ; ေပမယ့် 1GL ဟာ လျင်ြမန်စွာ ကုနဆ
် ံုးသွားGပီ း 2GL ကို ကူးေြပာင်း
လာခဲ့ ပါတယ်။

Second Generation Language ( 2GL )
2GL ကေတာ့ လူသိများတဲ ့ assembly language သိ; မဟုတ် assembler ေပါ ့။ assembler
ကေတာ့ အခု ထက်ထိေတာ့ အချ ိ[ေနရာေတွမှာ အသံုးချေနဆဲ ပါပဲ ။

Third Generation Language ( 3GL )
အဲ ဒီေနာက်ပိုင်းမှာေတာ့ 3GL ေတွ ြဖစ် တဲ့ FORTRAN , LISP, COBOL ေတွ ထွက်ခဲ့ပါ
တယ်။ 3GL ဟာ ပိုမို ေရးသားရမှာ လွယ်ကူလာGပီ း အရင်တန
ု း် က machine code ေတွန ဲ မ
့
တူညီေတာ့ပါဘူး။ 3GL ဟာ gerneral use အေနနဲ အသံ
့
ုးချလာMိင
ု ်ခဲ့ပါတယ်။ 3GL နဲ ့
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အတူတူ general purpos language ေတွကိုလည်း ေပRထွက်လာခဲ့ ပါတယ်။
C language ကို 1969 နဲ 1973
့
Lကားမှာ developed လုပ်ခဲ့Gပီ းေတာ့ အခု အချ ိန်ထိ popular
ြဖစ် ေနေသးတဲ ့ langauge တစ် ခုပါ။ C ကို ထပ် Gပီ းေတာ့ version အသစ် တိးု ကာ 1980 မှာ
C++ ကို ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ C++ က object-oriented နဲsystem
့
programming ေတွ ပါဝင်
လာပါတယ်။
Third Generation နဲ အတူ
့
လက်Tှိ အသံုးြပJေနတဲ ့ general purpose programming
language ေတွကေတာ့ PHP, ASP, C, C++, Java, Javascript, Perl, Python, Pascal,
Fortran တိ; ြဖစ် Gပီ း သူတိ;ဟာလည်း Third generation Language ေတွပါပဲ ။

Fourth Generation Language ( 4GL )
Fourth generation language ကိုေတာ့ စီ းပွားေရးဆိုင်ရာ business software ေတွအတွက်
ရည်ရွယ်Gပီ း ဖန်တီးခဲ့ Lကပါတယ်။ အချ ိ[ 3GL ဟာ 4GL ထဲမှာ General Use အေနနဲ ပါဝင်
့
လာပါတယ်။
ေအာက်မှာ ဥပမာ အချ ိ[ ေဖာ် ြပေပးထားပါတယ်။
General Use
Perl
Python
Ruby
Database
SQL
Report generators
Oracle Report
Data manipulation, analysis, and reporting languages
SQL PL
SPSS
GUI creators
XUL
OpenROAD
not for sale (preview version)
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Mathematical optimisation
AIMMS
GAMS
Database-driven GUI application development
Action Request System
C/AL
Screen painters and generators
SB+/SystemBuilder
Oracle Forms
Web development languages
CFML

Fifth Generation Language ( 5GL )
5GL ကေတာ့ အဓိ ကအားြဖင့် programmer မလိပ
ု ဲ န ဲ program
့
ေတွကို တည်ေဆာက်ဖိ;
အတွက် ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ 5GL ေတွကို အဓိ ကအားြဖင့် Artificial Intelligence
research ေတွ မှာ အဓိ က အသံုးြပJပါတယ်။ Prolog , OPS5, Mercury တိ; က 5GL
example ေတွေပါ ့။

Installing Python 3
ကUန်ေတာ် ဒီ စာအုပ်မှာ သင်Lကားမှာက programming အေLကာင်းပါ။ Python
programming language ကို သင်Lကားတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ Programming language တစ်
ခု နဲ တစ်
့
ခုက အများအားြဖင့် စQ်းစားေတွးေတာရသည့် အေြခခံ က အတူတပ
ူ ါပဲ ။ ဒါ
ေLကာင့် တစ် ခုကို တတ်ေြမာက်ထားရင် ေနာက်ထပ် တစ် ခုကိုလည်း လွယ်လင့်တကူ
ေလ့လာMိင
ု ်ပါတယ်။
Python 3 သွင်းသည့် အဆင်ဟ
့ ာ အေရးWကီးပါတယ်။ သွင်းသည့် အခါ အဆင်မေြပသည်
များကို Telegram Group ( https://t.me/programmingbasicbook ) သိ; မဟုတ် github
issues ( https://github.com/saturngod/programming_basic_qa/issues ) မှာ ေမးြမန်း
Mိင
ု ်ပါသည်။

not for sale (preview version)
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Download
Python ကို https://www.python.org မှာ download ချယူMင
ုိ ်ပါတယ်။ Python 3
သိ; မဟုတ် ေနာက် အသစ် version ကို download ချပါ။ လက်Tှိ စာအုပ် code ေတွကို
python 3 ြဖင့် ေရးသားထားေသာေLကာင့်ြဖစ် ပါသည်။ အခု စာအုပ်ေရးသည့် အချ ိန်မှာ
Python version 3.7.3 ြဖင့် ေရးသားထားြခင်းြဖစ် သည်။

Windows
Windows အတွက် https://www.python.org/downloads/windows/ ကို သွားပါ။ အခု
ေနာက်ပိုင်း windows ေတွဟာ 64 bits ြဖစ် သည့် အတွက်ေLကာင့် 64 bit version ကို
download ချပါ။

not for sale (preview version)
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Python ကို download ချGပီ းေတာ့ ရလာသည့် installer ကို double click Gပီ း install သွင်း
ပါ။

not for sale (preview version)

8

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

ေနာက်ဆံုး checkbox ြဖစ် သည့် Add Python 3.7 to Path ကို check လုပ်ဖိ; လိပ
ု ါသည်။

not for sale (preview version)
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အခု လို box တက်လာရင် Yes ကို Mှပ
ိ ် လိက
ု ်ပါ။

not for sale (preview version)
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Install Gပီ းသွားရင် Disable path length limit ကို Mှပ
ိ ် ေပးပါ။

not for sale (preview version)
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Search မှာ cmd Vို က်လိက
ု ်ပါ။ Command Promopt ကို Mှပ
ိ ် ပါ။

command line မှာ python Vို က်ပါ။ အခု ဆိုရင် python ကို စသံုးလိ; ရပါGပီ ။
#### Linux
Ubuntu , Debian စသည့် Linux ေတွမှာ Python 3 က default အေနနဲ သွ
့ င်းထားGပီ းသား
ြဖစ် ပါသည်။ Terminal မှာ python3 -V လိ; Vို က်Lကည့်ပါ။ Python 3.6 သိ; မဟုတ် အြခား
version ကို ေတ6ရပါလိမ့်မည်။

Python 3.7 ေနာက်ဆံုး version ြဖစ် ချင်ရင်ေတာ့ update ြပJလုပ်ေပးဖိ; လိအ
ု ပ် ပါသည်။
terminal ေတွ ေအာက်ပါအတိင
ု ်း ေဆာင်ရွက်ရန် လိအ
ု ပ် ပါသည်။
not for sale (preview version)
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apt update
apt install software-properties-common
add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa
apt install python3.7

Install သွင်းGပီ းပါက python 3.7 ကို စတင် အသံုးြပJMိင
ု ်ပ ါGပီ ။
python3.7 --version

Mac
Mac အတွက် https://www.python.org/download/mac-osx/ မှာ download ချMိင
ု ်
ပါသည်။

not for sale (preview version)
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pkg file ရလာပါက double click လုပ်Gပီ း install သွင်းMိင
ု ်ပါသည်။
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Install သွင်းGပီ းပါက Application > Python 3.7 ကို ဖွင်ပ
့ ါ။

Install Certificates.command ကို double click Mှပ
ိ ် Gပီ း သွင်းပါ။
not for sale (preview version)
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Update Shell Profile.command ကို သွင်းပါ။

အခု ဆိုရင် python3 ကို စတင်အသံုးြပJMိင
ု ်ပ ါGပီ ။ Terminal မှာ python3 လိ; Vို က်လိက
ု ်ပါ။
not for sale (preview version)
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Testing Python
command prompt (Windows) သိ; မဟုတ် Terminal (Mac , Linux) ကို ဖွင်G့ ပီ း python3 ,
(Windows တွင် python) Vို က်လိက
ု ်ပါ။
Python verison number နဲ python
့
Vို က်ဖိ; ေနရာ တက်လာပါမယ်။
print("Hello World")

Vို က်လိက
ု ်ပါ။ Gပီ းရင် Enter ေခါက်ရင် Hello World ဆိုတာ ထုတ်ြပတာကို ြမင်ရပါမယ်။

not for sale (preview version)
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ြပန်ထွက်ဖိ; အတွက်
exit()

Vို က်Gပီ း enter ေခါက်လိက
ု ်ပါ။
notepad သိ; မဟုတ် text editor တစ် ခုခုမှာ helloworld.py ကို ဖန်တီးပါ။ Text Editor ကို
ေတာ့ ၂၀၁၉ ခု Mှစ်မှာ ေခတ်စားေနသည့် VS Code ကို အသံုးြပJေစချင်ပါသည်။
VS Code ကို Windows , Mac , Linux စသည့် platform သံုးခု လံးု မှာ အသံုးြပJMိင
ု ်
ပါသည်။
VS Code မှာ New File ကို ေရွ းပါ။ Gပီ းလOင်
print("Hello World")

Vို က်Gပီ း helloworld.py အမည်ြဖင့် save လုပ်ထားပါ။

not for sale (preview version)
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Gပီ းလOင် terminal ကို ဖွင်ပ
့ ါ။ File save လုပ်ထားသည့် path ကို သွားပါ။
ဥပမာ အေနြဖင့် basicpy ဆိုသည့် folder ထဲမှာ helloworld.py ထည့်ထားပါသည်။
ထိ; ေLကာင့် basicpy folder ကို ဦးစွား သွားရန် လိအ
ု ပ် ပါသည်။
Linux Mှင့် Mac OS မှာ ဆိုလOင်
cd ~/basicpy
python3 helloworld.py

Windows မှာဆိုလOင်
cd C:\basicpy
python helloworld.py

Hello World ထွက်လာသည် ကို ေတ6ရပါမည်။
အခု ဆိုလOင် ကUန်ေတာ် တိ; computer ထဲမှာ python သွင်းGပီ းပါGပီ ။ ေနာက်တဆင့်
အေနြဖင့် programming အေLကာင်း ဆက်ပါမည်။

Sequential
not for sale (preview version)
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Programming မှာ code ေတွက တစ် ေLကာင်းြခင်းစီ အလုပ်လပ
ု ် ပါတယ်။ တစ် ခုGပီ းမှ
ေနာက်တစ် ခုက အလုပ်လပ
ု ် တယ်။
ဥပမာ ေအာက်က code ေလးကို တချက်Lကည့်လိက
ု ်ပါ။
i = 5 + 4
i = i + 6

5 နဲ 4
့ ကို ေပါင်းGပီ းေတာ့ i ထဲကို ထည့်တယ်။ Gပီ းမှ ရလာတဲ ့ အေြဖကို ၆ နဲ ေပါင်
့
းတယ်။ အဲ
လို တစ် ေLကာင်းစီ အလုပ်လပ
ု ် ေပးပါတယ်။ 5+4 ကို ေပါင်းတာ မGပီ းေသးပဲ 6 နဲ သွ
့ ားေပါင်း
သည့် အဆင့်ကို မေကျာ် သွားပါဘူး။
ဒါေLကာင့် programming အတွက် စQ်းစားသည့် အခါမှာ တဆင့်Gပီ း တဆင့် စQ်းစားGပီ း
ေတာ့ ေရးရပါတယ်။ ကUန်ေတာ် တိ; ခို င်းလိတ
ု ဲ ့ အရာေတွကို တဆင့်Gပီ းတဆင့် ေရးသားGပီ း
ေတာ့ ခို င်းေစရပါတယ်။ ထိ; မှသာ ကUန်ေတာ် တိ; လိခ
ု ျင်တဲ့ ရလဒ် ကို ရTှ ိ မှာ ြဖစ် ပါတယ်။

Variable
Programming ကို စေလ့လာေတာ့မယ်ဆိုရင် ပထမဆံုး သိဖိ;လိတ
ု ာကေတာ့ variable ပါပဲ ။
variable ဆိုတာကေတာ့ data ေတွကို ခဏတာ memory ေပRမှာ သိမ်းထားေပးတဲ ့ ေနရာ
ေပါ ့။ variable ကို နာမည်ေပးဖိ; လိပ
ု ါတယ်။ ဒါ ့အြပင် variable အမျ ိJးအစား သတ်မှတ်ေပး
ဖိ; လည်း လိအ
ု ပ် ပါတယ်။
print("Hello World!")
အထက်ပါ code မှာ ဘာ variable မှ မပါပါဘူး။
counter
miles
name
boolean

=
=
=
=

100
1000.0
"John"
True

#
#
#
#

An integer assignment
A floating point
A string
Boolean Value True and False only

print (counter)
print (miles)
print (name)

not for sale (preview version)
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print(boolean)

ဒီ code ေလးမှာ ဆိုရင်ေတာ့ variable ၃ ခု ပါတာကို ေတ6ပါလိမ့်မယ်။
counter ကေတာ့ integer ပါ။ Integer ဆိုတာကေတာ့ ဒဿမ မပါတဲ ့ ကိနး် ြပည့် တန်ဖိုး
ေတွကို ဆိုတာပါ။
miles ကေတာ့ floating ပါ။ ဒဿမ တန်ဖိုး ေတွေပါ ့။
name ကေတာ့ String ပါ။ စာလံးု စာေLကာင်းေတွ အတွက်ပါ။
boolean ကေတာ့ Boolean ပါ။ True နဲ False
့
value ပဲ Tှ ိ ပါတယ်။ True , False ေတွကို
ဲ
ေနာက်ပိုင်းမှာ condition ေတွ နဲ တွ
့ သံုးတာကို ေတ6 ရပါလိမ့်မယ်။
print ကေတာ့ value ကို ြပန်Gပီ း ထုတ်ထားေပးတာပါ။
variable ေတွကို နာမည်ေပးရမှာ သက်ဆိုင်ရာ နာမည်ေတွ ေပးရပါတယ်။ x , y ,z ဆိုGပီ း
ေပးမည့် အစား ဒီ တန်ဖိုးကေတာ့ counter ြဖစ် ပါတယ်။ ဒီ တန်ဖိုးကေတာ့ miles ြဖစ် ပါ
တယ်။ ဒီ စာ ကေတာ့ name ြဖစ် ပါတယ် ဆိုGပီ း variable name ကို ေပးလိက
ု ်တဲ့ အတွက်
ဖတ်လိက
ု ်တာနဲ သေဘာေပါက်
့
လယ
ွ ်သွားပါတယ်။

Bit and Storage Data on Memory
Variable က memory ေပRမှာ ေနရာ ယူGပီ း ခဏ သိမ်းထားပါတယ်။ program ပိ တ်လိက
ု ်တဲ့
အခါမှာ memory ေပRကေနလည်း Tှ င်းလင်းလိက
ု ်ပါတယ်။
Computer မှာ 0 နဲ 1
့ ပဲ Tှ ိ ပါတယ်။ 0 မဟုတ် ရင် 1 ေပါ ့။ အဲ ဒါကို bit လိ; ေခRပါတယ်။
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8 Bit ကို 1 Byte လိ; ေခRပါတယ်။ 8 Bit ဆိုတာကေတာ့ binary system အရ 00000000
ကေန Gပီ းေတာ့ 11111111 ထိ Tှ ိ ပါတယ်။
binary value 11111111 ကို decimal ေြပာင်း 255 ရလာပါတယ်။
ဒါဟာ 8 Bit မှာ သိမ်းMိင
ု ်တဲ့ အများဆံုး တန်ဖိုးပါ။
Integer ဟာ 32 Bit Tှ ိ ပါတယ်။ Integer တန်ဖိုးမှာ unsigned နဲ signed
့
ဆိုGပီ း Tှ ိ ပါတယ်။
Unsign ဟာ အေပါင်း ကိနး် ေတွ ပဲ ြဖစ် တဲ့ အတွက်ေLကာင့် 32 bit အြပည့် အသံုးြပJMိင
ု ်ပါ
တယ်။ Signed ကေတာ့ +/- စတာပါလာတဲ ့ အတွက်ေLကာင့် 31 Bit ပဲ အသံုးြပJMိင
ု ်ပါတယ်။
1 bit ကိုေတာ့ အေပါင်း လား အMှJတ်လား ဆံုးြဖတ်ဖိ; အတွက်ေပးလိက
ု ်ရပါတယ်။
Bit ေပRမှာ မူတည်Gပီ း Integer တန်ဖိုးကို တွက်တဲ့ ပံုေသးနည်း Tှ ိ ပါတယ်။
(2 ^ [Total Bit]) - 1

^ သည် power ြဖစ် သည်။
ဒါေLကာင့် 8 Bit အတွက်ဆိုရင်ေတာ့
(2 ^ 8) - 1
= 256 - 1
= 255

Sign Integer အြမင့်ဆံုး တန်ဖိုး တွက်Lကည့်ရင်ေတာ့
31 Bit ကို အများဆံုးထားတယ်။ ဒါေLကာင့်
(2 ^ 31) - 1
= 2147483648 - 1
= 2,147,483,647

ဆိုGပီ း ရလာပါတယ်။
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ကUန်ေတာ် တိ; အMှJတ် ရဲ Z အနည်းဆံုး တန်ဖိုး မတွက် ခင် ေအာက်က ဇယားေလးကို တချက်
Lကည့်လိက
ု ်ပါ။
Binary
Value

Two’s complement
interpretation

Unsigned
interpretation

00000000

0

0

00000001

1

1

⋮

⋮

⋮

01111111

127

127

10000000

-128

128

10000001

-127

129

10000010

-126

130

⋮⋮

⋮

11111110

−2

254

11111111

−1

255

ဒီ table မှာ ဘယ်ဘက် ဆံုးကေတာ့ Binary တန်ဖိုး နဲ အလယ်
့
က Singed တန်ဖိုး ၊
ေနာက်ဆံုးကေတာ့ Unsigned တန်ဖိုးပါ။
အMှJတ် ြဖစ် Gပီ ဆိုတာနဲ ေTှ
့ Zဆံုး binary ကို 1 ေြပာင်းလိက
ု ်ပါတယ်။ Sign မှာ 0 အတွက် က
အေပါင်း အေနနဲ တည်
့
Tှိေနေပမယ့် အMှJတ် 0 ဆိုတာ မTှ ိ ပါဘူး။ ဒါေLကာင့် ကUန်ေတာ် တိ;
အေနနဲ အMှ
့
Jတ် တန်ဖိုး တစ် ခု ပို Gပီ း သိမ်းလိ; ရပါတယ်။
ဒါေLကာင့် ေအာက်က equation နဲ Integer
့
ရဲ Z Max range ကို တွက်လိ; ရပါတယ်။
- (2 ^ [Total Bit]) to (2 ^ [Total Bit]) - 1

ဒါေLကာင့် 32 Bit Integer Signed ကို တွက်Lကည့်ရင်ေတာ့
- (2 ^ 31) to (2 ^31) -1
= −2,147,483,648 to 2,147,483,647
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Unsigned ကို တွက်ရင်ေတာ့ 32 Bit အြပည့် နဲ တွ
့ က်ရပါမယ်။
0 to (2 ^ 32) - 1
= 0 to 4,294,967,295

ရ လာပါမယ်။
Float ကေတာ့ 32 Bit Tှ ိ ပါတယ်။
32 bit မှာ
sign 1 bit
exponent 8 bit
Mantissa 23 bit
binary value 0 01111100 01100000000000000000000
ကို ၃ ပိုင်း ခွဲ ထုတ်ပါမယ်။
Sign 0
exponent 01111100
fraction က 01100000000000000000000

sign 0 ြဖစ် တဲ့ အတွက်ေLကာင့် +
1 + SUM ( i=1 To 23) of b(23-i) 2 ^ -i

ဒါေLကာင့်
1 + 2 ^ -2 + 2 ^ -3 = 1.375

exponent က 01111100
2 ^ (e - 127) = 2 ^ 124-127 = 2 ^ -3
not for sale (preview version)
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value = 1.375 x 2 ^ -3 = 0.171875

ဒါေLကာင့် 0.171875 ကို binary 0 01111100 01100000000000000000000 အေနနဲ ့
သိမ်းဆည်းပါတယ်။
Float ဟာ ဒဿမ ၇ ေနရာထိ သိမ်းMိင
ု ်ပါတယ်။
ေနာက်ထပ် ဒဿမ တန်ဖိုးကေတာ့ Double ပါ။
Double ကေတာ့ 64 Bit Tှ ိ ပါတယ်။ Double ကေတာ့ ဒဿမ 16 ေနရာထိ သိမ်းMိင
ု ်ပါ
တယ်။
String တန်ဖိုးကေတာ့ character storage ေပRမှာ မူတည်ပါတယ်။
ASCII ဆိုရင် 1 Character 8 Bit
UTF-8 ဆိုရင် 8 Bit ကေန 32 Bit (4 Bytes)
UTF-16 ဆိုရင် 16 Bit ကေန 32 Bit (4 Bytes)
အထိ ေနရာ ယူပါတယ်။
ကUန်ေတာ် တိ; အေနနဲ storage
့
ေတွ အေLကာင်း အနည်းငယ် သိထားြခင်းအားြဖင့် variable
ေတွ အများWကီး ဘာေLကာင့် မသံုးသင့်တယ်ဆိုတာကို သေဘာေပါက်ေစဖိ; ပါ။ memory
အသံုးြပJပံု အနည်းဆံုး ြဖစ် ေအာင် ဘယ်လို ေရးရမလဲ ဆိုတာကို စQ်းစားေစMိင
ု ်ဖိ; ရည်ရွယ်
ပါတယ်။ တြခား အေသးစိ တ်ကိုေတာ့ Computer Science ပိုင်းနဲ သက်
့
ဆိုင်သွားပါGပီ ။
ကUန်ေတာ့် အေနနဲ Programming
့
Basic ပိုင်းမှာ ေတာ့ ဒီေလာက် ပဲ သင်LကားGပီ းေတာ့
programming နဲ သက်
့
ဆိုင်ရာေတွကို ဆက်လက် ေရးသားသွားပါမယ်။

Operators
Operators ဆိုတာကေတာ့ ေပါင်းMှJတ်ေြမeာက်စား ပါ။ Programming မှာ
အေပါင်း +
အMှJတ် အေြမeာက် *
not for sale (preview version)
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အစား /
အfကင်း %
ဆိုGပီ း သံုးပါတယ်။ ကUန်ေတာ် တိ; သချၤ◌ာ မှာ အသံုးြပJသည့် × Mှင့် ÷ အစားကို အသံုးမြပJ
ပါဘူး။

အေပါင်း

အေပါင်း အတွက် ဥပမာ ေလး ေအာက်မှာ Lကည့်Lကည့်ပါ။
k = 5 + 4
print(k)

ကိနး် ၂ ခု ကို ေပါင်းထားGပီ းေတာ့ ရလဒ် ကို k ထဲကို ထည့်ထားတာပါ။
programming မှာ data ေတွကို ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဘက်မှာ ေရးပါတယ်။
k = 5

အဲ ဒီ အဓိ ပiာယ်ကေတာ့ k ထဲကို 5 ထည့်လိက
ု ်လိ; ဆိုလိတ
ု ာပါ။
သခjျာမှာကေတာ့
5 + 1 = 6

ဆိုGပီ း ရပါတယ်။ Programming မှာေတာ့
6

= 5 + 1

ဆိုGပီ း ေရးရပါတယ်။ 6 က ရလဒ်ပါ။ ရလာတဲ ့ အေြဖကို k ဆိုတဲ့ variable ထဲ အစား သွင်း
ဖိ; အတွက်
not for sale (preview version)
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k = 5 + 1

ဆိုGပီ း ေရးပါတယ်။အဲ ဒါဆိုရင် k ထဲမှာ 6 ဝင်သွားပါGပီ ။ တနည်းေြပာရရင် ဘယ်ဘက် မှာ
process လုပ်Gပီ းေတာ့ ညာဘက် က variable ထဲကို process လုပ်ထားသည့် data ထည့်
ေပးလိက
ု ်ပါတယ်။ အေပါင်း မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အMှJတ် ၊ အေြမeာက် ၊ အစားေတွမှာလည်း
variable assign က ဒီပံုစံ ပါပဲ ။ နားလည်ေအာင် ဥပမာေလး Lကည့်Lကည့်ပါ။
a = 3
b = 4
c = a + b
print (c)

a ထဲကို 3 ထည့်။ b ထဲ ကို 4 ထည့်။ Gပီ းလOင် a နဲ b
့ ကို ေပါင်း။ ရလာတဲ ့ အေြဖကို c ထဲ
ထည့်Gပီ းေတာ့ ရလဒ် ြပန်ထုတ်ြပထားပါတယ်။

အ3ှ5တ်

အေပါင်း အတိင
ု ်းပါပဲ ။ အMှJတ် အတွက် - ကို အသံုးြပJပါတယ်။
a = 10
b = 4
c = a - b
print (c)

အေြမ7ာက်

အေြမeာက်အတွက် * ကို အသံုးြပJပါတယ်။
not for sale (preview version)
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a = 3
b = 4
c = a * b
print (c)

အစား

အစား အတွက် / ကို အသံုးြပJပါတယ်။
a = 10
b = 2
c = a / b
print (c)

အ9ကင်း

အfကင်းကို % ကို အသံုးြပJပါတယ်။
a = 13
b = 8
c = a % b
print (c)

not for sale (preview version)
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Problem Solving
Programming ကို ေရးသားရာမှာ သခjျာ ကဲ့သိ;ပင် ြပဿနာေတွ ကို ေြဖTှ င်း ရတာေတွ
ပါဝင်ပါတယ်။ အသံုးြပJသူေတွ ြဖစ် ေနတဲ ့ ြပဿနာေတွကို လွယ်လင့်တကူ ေြဖTှ င်းေပးဖိ;
program ေတွကို စQ်းစား ေတွးေခR ေရးရပါတယ်။
ဥပမာ။။ ကိနး် ၂ လံးု ကို လက်ခံပါ။ Gပီ းရင် ၂ ခု ေပါင်းလဒ်ကို ထုတ်ြပပါ။
လွယ်လယ
ွ ်ေလးပါ။ ကUန်ေတာ် တိ; အေနနဲ ကိ
့ နး် ၂ လံးု လက်ခံမယ်။ Gပီ းရင် ေပါင်း Gပီ း ရတဲ ့
အေြဖကို ထုတ်ေပးလိက
ု ်Vု ံ ပါပဲ ။
အသံုးြပJသူကို input ထည့်ေပးဖိ; အတွက် python3 မှာေတာ့ input ကို အသံုးြပJပါတယ်။
user_input = input(“Please enter something: ”)
print (“you entered”, user_input)
အဲ ဒီ code ေလးကို python 3 မှာ run လိက
ု ်ရင်

ဆိုGပီ း ြပပါလိမ့်မယ်။
ကUန်ေတာ် တိ; user input လက်ခံ တတ်Gပီ ဆိုရင် ကိနး် ၂ လံးု လက်ခံရေအာင်။ Gပီ းေတာ့
ေပါင်းGပီ းေတာ့ ရလဒ်ကို ထုတ်ေပးVံု ပါပဲ ။
input1 = int(input("Please enter first number: "))
input2 = int(input("Please enter second number: "))
result = input1 + input2
print (input1,"+",input2,"=", result)
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ကUန်ေတာ် တိ; user ဆီ ကေန data ကိ ◌ုလက်ခံတဲ့ အခါ string value အေနနဲ ရလာပါတယ်
့
။
integer အေနနဲ လိ
့ ခ
ု ျင်တဲ့ အတွက်ေLကာင့် int() ကို အသံုးြပJထားပါတယ်။
input1 = int(input("Please enter first number: “))

input ကေန user အေနနဲ နံ
့ ပတ်ကို Vို က်ထည့်ေပးလိက
ု ်ေပမယ့် string အေနနဲ ဝင်
့ လာပါ
တယ်။ int() နဲ ေြပာင်
့
းလိက
ု ်တဲ့ အတွက်ေLကာင့် နံပတ်ရပါတယ်။
a = "5"
b = "6"
print(a+b)

string ၂ ကို ေပါင်းသည့် အခါမှာ 11 အစား 56 ြဖစ် သွားတာကို ေတ6ရမှာပါ။
String နံပတ်ကို int ေြပာင်းချင်တာေLကာင့် int() ကို အသံုးြပJရပါတယ်။
a = "5"
b = "6"
print(int(a)+int(b))

အခု ဟာ ဥပမာ အေသးေလး တစ် ခုပါ။
ေနာက်Gပီ း စQ်းစား ရမှာ က အသံုးြပJသူက ဂဏန်းေတွ မထည့်ပဲ စာေတွလည်း Vို က်ထည့်
Mိင
ု ်တယ်။ ဂဏန်းေတွ မဟုတ်ရင် ဂဏန်းသာ ထည့်ပါဆိုGပီ း message ြပဖိ; လိလ
ု ာတယ်။ ဒီ
လိမ
ု ျ ိJး ြဖစ် Mင
ုိ ်ေြခ Tှ ိ တာေတွကို programming ေရးတဲ ့ အခါ ထည့်စQ်းစားရပါတယ်။
အဲ ဒီလိမ
ု ျ ိJး စစ် ဖိ; အတွက် ေနာက် အခန်းမှာမှ looping ေတွ condition ေတွ အေLကာင်း ေရး
သွားပါမယ်။
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ေလ့ကျင့်ခန်း ၁ - ၁
ေမးခွ နး် ၁။
ေအာက်ပါ program မှာ k ရဲ Z value က ဘာြဖစ် ပါသလဲ။
i = 7 + 3
k = i + 2

အေြဖက
a. 7
b. 10
c. 12
—

ေမးခွ နး် ၂။
လူတစ် ေယာက်၏ ေမွးဖွားသည့် Mှစ်ကို လက်ခံပါ။ ထိ; ေနာက် ၂၀၁၈ တွင် ေရာက်Tှိေနသည့်
အသက်ကို ေဖာ် ြပပါ။# အခန်း၂ ။ Programming
ဒီအခန်းမှာေတာ့ Programming နဲ သက်
့
ဆိုင်ရာ စQ်းစားေတွးေခR ပံုေတွ ေရးပံုေတွ ကို
ေရးသားသွားမှာပါ။ ေနာက်Gပီ း ကိုယ်တိင
ု ် စQ်းစားGပီ း ေရးရမယ့် အပိုင်းေတွ ပါပါတယ်။
Programming က သချၤ◌ာလို လက်ေတ6 ေလ့ကျင့် စQ်းစား ရပါတယ်။ စာဖတ်Vု ံ န ဲ မရပါ
့
ဘူး။ ကUန်ေတာ် ဒီ အခန်မှာ Pseudo code အေLကာင်း ေရးထားေပးGပီ းေတာ့ ေနာက်ပိုင်းမှာ
Pseudo code က ကိုယ်ပိုင် program ကို python3 နဲ ြပန်
့ Gပီ း ေရးLကည့်ဖိ; ေလ့ကျင့်ခန်းေတွ
ပါဝင်ပါမယ်။

Pseudo
not for sale (preview version)
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Pseudo code ဆိုတာကေတာ့ အတုအေယာင် code ေပါ ့။ programming မှာ language
အမျ ိJးမျ ိJး Tှ ိ Gပီ းေတာ့ language တစ် ခု နဲ တစ်
့
ခုမှာ ပါဝင်တဲ့ function ေတွ မတူပါဘူး။ ဒါ
ေLကာင့် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွဟာ Pseudo code ကို အသံုးြပJGပီ းေတာ့ တစ် ေယာက် နဲ တစ်
့
ေယာက် နားလည်ေအာင် ေရးသားေပးLကပါတယ်။ Pseudo code ဆိုတာက ဘယ်သူ မဆို
နားလည်ေအာင် ေရးသားထားတဲ ့ language တစ် မျ ိJး ြဖစ် တဲ့ အတွက် ဘယ်လိမ
ု ျ ိJး ေရးရ
မယ် ဆိုတာကို အတိအကျ သတ်မှတ်Gပီ း ေြပာလိ; မရပါဘူး။ တချ ိ[ကလည်း C++ style
အသံုးြပJသလို တချ ိ[ကလည်း javascript style အသံုးြပJပါတယ်။ ဒါေပမယ့် pseudo
code က တကယ် run Lကည့်လိ; မရဘူး။ အသံုးြပJလိ; မရဘူး။ pseudo code ကို ြပန်Lကည့်
Gပီ းေတာ့ မိ မိ Mှစ်သက်ရာ language နဲ ြပန်
့ ေရးGပီ း run မှ သာ ရပါလိမ့်မယ်။
pseudo code ဥပမာ ေလးကို Lကည့်ရေအာင်
If student's grade is greater than or equal to 40
Print "passed"
else
Print “failed"

ဒီ code ေလးမှာ ဆိုရင် ေရးထားတာက english လိပ
ု ါပဲ ။ ေကျာင်းသား ရဲ Z အမှတ်က ၄၀
ဲ
ေကျာ် ရင် ေအာင် တယ်လိ; ြပမယ်။ မဟုတ်ခ့ ရင် ကျတယ်လိ; ေြပာမယ်။ Tှ င်းTှ င်းေလးပါပဲ ။
Pseudo code မှာ ကUန်ေတာ် တိ;
SEQUENCE လုပ်မယ့် အလုပ် အဆင့်ဆင့် ကို ေရးသားြခင်း
WHILE ကေတာ့ loop အတွက်ပါ။ ထပ် ခါ ထပ် ခါ အWကိမ်Wကိမ် လုပ်ဖိ; အတွက်ပါ။ ဘယ်
အထိ လုပ်ဖိ; ဆိုတာကို စစ် ေဆးထားGပီ း စစ် ေဆးတဲ ့ အဆင့် မဟုတ်ေတာ့ဘူးဆိုမှသာ
looping ထဲက ထွက်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ။ ထပ် ခါ ထပ် ခါ လုပ်မယ်။ စုစုေပါင်း ရမှတ်
၁၀၀ မြပည့်မချင်း လုပ်မယ် ဆိုတာ မျ ိJးေပါ ့။
IF-THEN-ELSE စစ် ေဆးGပီ းေတာ့ ြဖစ် ခဲ့ရင် ဒါလုပ် မြဖစ် ခဲ့ရင်ေတာ့ ဒါကို လုပ်ပါ ဆိုတဲ့
condition ေတွ အတွက်ပါ။
CASE ကေတာ့ condition အတွဲလိက
ု ် စစ် ဖိ;ပါ။ 1 ြဖစ် ခဲ့ရင် ဒါလုပ်။ 2 ြဖစ် ခဲ့ရင် ဒါလုပ်။
၃ ြဖစ် ခဲ့ရင် ဒါလုပ် စတာေတွ အတွက်ပါ။
FOR ကေတာ့ while နဲ အတူ
့
တပ
ူ ါပဲ ။ သိ; ေပမယ့် FOR ကေတာ့ ဘယ်ကေန ဘယ်
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အတွင်း ဆိုတာ Tှ ိ ပါတယ်။ ဥပမာ ။ ထပ် ခါ ထပ် ခါ လုပ်မယ်။ ဒါေပမယ့် ၁ ကေန ၅
အတွင်း လုပ်မယ် ဆိုတာ မျ ိJးေပါ ့။

SEQUENCE
Programing ဆိုတာက sequential ဆိုတာကို ကUန်ေတာ် အခန်း ၁ မှာ ေြပာခဲ့ ပါတယ်။ တစ်
ခု Gပီ းမှ တစ် ခုလပ
ု ် မယ်။ ဒါေLကာင့် Pseudo code က programming အတွက် ြဖစ် တဲ့
အတွက်ေLကာင့် တစ် ဆင့်Gပီ း တစ် ဆင့် သွားရပါတယ်။
ဥပမာ
READ height of rectangle
READ width of rectangle
COMPUTE area as height times width

ဒီ code ေလးကို Lကည့်လိက
ု ်တာနဲ ဒါဟာ
့
area တွက်ထားတဲ ့ code ေလး ဆိုတာ နားလည်
သွားတယ်။ height ကို လက်ခံမယ်။ width ကို လက်ခံမယ်။ Gပီ းရင် height နဲ width
့
ကို
ေြမeာက်Gပီ းေတာ့ area ရလာမယ်။
ဒါကို python နဲ ြပန်
့ ေရးLကည့်ရေအာင်။
height = input("Enter Height Of Rectangle: ")
width = input("Enter Width Of Rectangle: ")
area = int(height) * int(width)
print("Area is ",area)
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ကUန်ေတာ် ေရးထားတဲ ့ python code ဟာ programming မတတ်တဲ့ သူ တစ် ေယာက်
အတွက် ဖတ်လိက
ု ်ရင် နားလည်ဖိ; ခက်ခဲတယ်။ Pseudo code ကေတာ့ ဘယ်သူ မဆို
နားလည်Mင
ုိ ်ေအာင် ေရးသားထားပါတယ်။
Input, output, processing ေတွ အတွက် ေအာက်ပါ keyword ေတွကို ကUန်ေတာ် တိ;
အသံုးြပJပါတယ်။
Input: READ, OBTAIN, GET
Output: PRINT, DISPLAY, SHOW
Compute: COMPUTE, CALCULATE, DETERMINE
Initialize: SET, INIT
Add one: INCREMENT, INCREASE, DECREMENT , DECREASE
စတာေတွကို အသံုးြပJMိင
ု ်ပါတယ်။

Flow Chart
Programming ကို ေလ့လာရာမှာ အေြခခံ အေနနဲ Pseudo
့
code အြပင် Flow chart ကို ပါ
သိထားသင့်တယ်။ အခု အချ ိန်ထိ coding အေLကာင်းကို ကUန်ေတာ် မေရးေသးပါဘူး။
အေြခခံ အဆင့်ေတွ ြဖစ် တဲ့ Flow Chart , Pseudo စတာေတွ ကို နားလည် သွားတဲ ့ အခါမှာ
programming ကို လွယ်လင့် တကူ စQ်းစားMိင
ု ်ေအာင် အေထာက် အကူြပJMိင
ု ်ပါတယ်။
Flow Chart ဆိုတာကိုေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ; ေတွ ဘာGပီ း ရင် ဘာလုပ်မယ် ဆိုတာကို
အဆင့်ဆင့် ပံုေတွန ဲ ဆွ
့ ဲ ြပထားပါတယ်။ Flow Chart ဆွဲရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ် ချက်
ေတွ Tှ ိ ပါတယ်။ အရင်ဆံုး ဘယ်ပံုေတွက ဘာကို ကိုယ်စားြပJတယ်ဆိုတာကို ေအာက်မှာ
ေဖာ် ြပထားပါတယ်။

Terminal
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Flowchart အစ သိ; မဟုတ် အဆံုး စသည့် ေနရာေတွ မှာ အသံုးြပJပါတယ်။
အစကို Start , Begin စသည်ြဖင့် အသံုးြပJပါတယ်။

အဆံုးကို ေတာ့ End , Exit, Return ေတွကို အသံုးြပJပါတယ်။

Lines with Arrows
တစ် ခုကေန ေနာက်တစ် ခုကို သွားဖိ; pqနြ် ပJထားတာပါ။ ဒါအဆင့် Gပီ းရင် ဘယ်ကို သွားမလဲ
ဆိုတာကို pqနြ် ပJထားပါတယ်။

Line ေတွ ဆွဲတဲ့ အခါမှာ cross ြဖစ် ေနရင် မျQ်းကို မြဖတ်သွားပဲ အခု လို ဂငယ် ပံုေလးနဲ ဆွ
့ ဲ
ပါတယ်။
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Rectangle
Flowchart မှာ စတုဂံေတွကို process, task, action, operation စသည့်အတွက် အသံုးြပJ
ပါတယ်။ စတုဂံပံုဟာ action တစ် ခုခုလပ
ု ် ဖိ; တစ် ခုခုGပီ းေြမာက်ဖိ;အတွက် pqနြ် ပထားပါ
တယ်။

Flowchart မှာ စတုဂံေတွကို process, task, action, operation စသည့်အတွက် အသံုးြပJ
ပါတယ်။ စတုဂံပံုဟာ action တစ် ခုခုလပ
ု ် ဖိ; တစ် ခုခုGပီ းေြမာက်ဖိ;အတွက် pqနြ် ပထားပါ
တယ်။

Decision

အသံုးြပJသူကို ေမးခွ နး် ေမးGပီ းေတာ့ အေြဖေပRမှာ မူတည်Gပီ း အလုပ်လပ
ု ် ေစချင်တဲအ
့ ခါမှာ
decision ကို အသံုးြပJရပါတယ်။ input တစ် ခု ဝင်Gပီ းေတာ့ output မှာ YES,NO ြဖစ် ပါ
တယ်။ ဒါြဖစ် ခဲ့ရင် ဒါလုပ်။ မဟုတ်ခဲ့ရင် ဘာလုပ် စသည်အတွက် အသံုးြပJMိင
ု ်ပါတယ်။
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တစ် ခါတစ် ေလ တစ် ခုထက် မက ြဖစ် Mင
ုိ ်တဲ့ အေြဖေတွ အတွက်လည်း အသံုးြပJပါတယ်။
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Circle

Flow chat က အရမ် းTှ ည်သွားရင် သီးသန ် ဆွ
့ ဲ ဖိ;အတွက် circle ကို အသံုးြပJပါတယ်။ flow
chart တစ် ခုန ဲ တစ်
့
ခုကို connect လုပ်ထားတယ်ဆိုတာကို ေဖာ် ြပထားသည့် သေဘာပါ။
Circle အတွင်းမှာ နာမည်ပါဝင်ပါတယ်။

B မှာ ဆံုးသွားGပီ းေတာ့ တဖက်မှာ B နဲrြ့ပန်စထားပါတယ်။

Input/Output

User ဆီ ကေန Data ကို လက်ခံေတာ့မယ်ဆိုရင်ေတာ့ အနားGပိ Jင် စတုဂံ ကို အသံုးြပJပါ
တယ်။
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ပံုမှန ် အေြခခံ အားြဖင့် Flow chart အတွက် ဒါေလးေတွ သိထားရင် လံေ
ု လာက်ပါတယ်။
ကUန်ေတာ် တိ; Example ေတွ နဲ တချက်
့
Lကည့်ရေအာင်။

Flowchart with codes
ကUန်ေတာ် တိ; အေနနဲ အထက်
့
ပါ symbols ေတွကို နားလည် ထားဖိ; လိအ
ု ပ် ပါတယ်။ သိ; မှ
သာ flowchart ကို Lကည့်Vု ံ Mှင့် ဘယ်အဆင့်ေတွပါသလဲ ၊ ဘာေတွလပ
ု ် ရမလဲ ၊ code
ဘယ်လိေ
ု ရးရမလဲ စတာေတွကို နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ Flowchart ကို code မေရးခင် ဦးစွာ
ဲ
ေရးဆွGပီ း မိ မိ ေရးမယ့် system အေLကာင်းကို နားလည် ေစပါလိမ့်မယ်။

Hello World
Programming ကို စလိက
ု ်တိJု င်း ပထမဆံုး ေရးသားLကတဲ ့ code ကေတာ့ Hello World ပါ
ပဲ ။ Screen ေပRမှာ ဘယ်လိေ
ု ပRေအာင် ဖန်တီးရမယ် ဆိုတာရဲ Z အစပါပဲ ။
Pseudo code နဲ ဆိ
့ ုရင်ေတာ့
print("Hello World”)

Flow chart နဲ ဆိ
့ ုရင်ေတာ့
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Python နဲဆိ
့ ုရင်ေတာ့
print("Hello World”)

What is your name
အခု ကUန်ေတာ် တိ; user ကို နာမည် ဘယ်လို ေခRလဲ ေမးမယ်။ Gပီ းရင် user ဆီ ကေန Gပီ း
ေတာ့ လက်ခံမယ်။ နာမည်ကို Vို က်ထည့်Gပီ းတာနဲ Your
့
name is ဆိုGပီ း နာမည်ကို ထုတ်ြပ
မယ်။
အရင်ဆံုး flow chart ကို Lကည့်ပါ။
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Gပီ းရင် flow chart အတိJု င်း code ကို ေရးထားပါတယ်။
username = input("What is your name ? : ")
print("Your name is ",username)

အဲ ဒီ code ကို run လိက
ု ်ရင် နာမည်အရင်ေမးပါတယ် Gပီ းေတာ့ ထည့်လိက
ု ်သည့် စာ ကို ြပန်
Gပီ း ေတာ့ ေဖာ် ြပေပးပါတယ်။

Sum
အခု ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ user ဆီ ကေန ကိနး် ၂ ခု ကို လက်ခံမယ်။ Gပီ းရင် ေပါင်းမယ်။ ေပါင်း
Gပီ း ရလာတဲ ့ အေြဖကို ြပေပးမယ်။ Flowchart ကို ဦးစွာLကည့်လိက
ု ်ပါ။
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အခု ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ user ဆီ ကေန ကိနး် ၂ ခု ကို လက်ခံမယ်။ Gပီ းရင် ေပါင်းမယ်။ ေပါင်း
Gပီ း ရလာတဲ ့ အေြဖကို ြပေပးမယ်။
Flow chat ထဲမှာ ြပထားသလို လွယ်လယ
ွ ်ေလးပါပဲ ။
x = input("Enter first value : ")
y = input("Enter second value : ")
print("X + Y = ", x + y)

ဒီ code မှာ ဆိုရင် ကိနး် ၂ လံးု ကို ေပါင်းေပမယ့် စာလံးု ၂ လံးု ေပါင်းတာြဖစ် ေနတာ ကို
ေတ6ရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ ၅ နဲ ၆
့ ထည့်လိက
ု ်ရင် ၅၆ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
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ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ အေနနဲ နံ
့ ပတ်ကို လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ အတွက်ေLကာင့် ေအာက်ကလို ေြပာင်း
ေရးပါတယ်။
x = input("Enter first value : ")
y = input("Enter second value : ")
try :
x = int(x)
y = int(y)
print("X + Y = ",x + y)
except ValueError:
print("Please enter number only")

အခု code မှာ try , except ဆိုတာကို ေတ6ပါလိမ့်မယ်။ try ထဲမှာ Error တစ် ခုခု ြဖစ် တာနဲ ့
except ကို ေရာက်လာပါမယ်။ အခု code ထဲမှာ int ေြပာင်းထားတဲ ့ ေနရာမှာပဲ ြပဿနာ
ြဖစ် Mင
ုိ ်ပါတယ်။ ဒါေLကာင့် except ValueError: ကို အသံုးြပJထားတာပါ။

Condition
ဒါမှမဟုတ်ခဲ့ရင် ဒါလုပ်မယ် စသည်ြဖင့် အေြခအေနကို စစ် သည့်အရာေတွ အတွက်
ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ if , switch စတဲ ့ syntax ကို အသံုးြပJရပါတယ်။ သိ; ေပမယ့် Python မှာ
switch ကို support မလုပ်ပါဘူး။
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အခု ကUန်ေတာ် တိ; သုည ဆီ က ဂဏန်း ၂ ခု ကို လက်ခံမယ်။ ကိနး် ၂ ခု ကို စားမယ်။
ဒုတိယ ကိနး် က သုညြဖစ် ေနရင် အသံုးြပJသူကို သုည ထည့်လိ; မရဘူးဆိုရင် error
message ြပမယ်။
Pseudo code အရ ဆိုရင်ေတာ့
Print "Enter First Number"
READ firstnum
Print "Enter Second Number"
READ secondnum
if secondnum is less than or equal zero
Print "Second number must be greater than zero"
else
Print firstnum + "divied by " + secondnum
Print firstnum/secondnum

flowchart ကို Lကည့်ရေအာင်။
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Python ကို ေအာက်မှာ Lကည့်ရေအာင်
firstnum = input("Enter First Number ? : ")
secondnum = input("Enter Second Number ? : ")
try :
firstnum = int(firstnum)
secondnum = int(secondnum)
if secondnum <= 0 :
print ("Second number must be greater than 0")
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else:
print (firstnum, " divied by ",secondnum)
print (firstnum/secondnum)
except ValueError:
print ("Please enter number only")

အခု code မှာ ဒါမဟုတ်ခဲ့ရင် ဒါလုပ်ဆိုတာပဲ Tှ ိ ပါေသးတယ်။
ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ တစ် ခု ထက် မက condition ေတွကို စစ် Mင
ုိ ်ပါတယ်။ အဲ ဒီ အတွက်
pseudo code နဲ flow
့
chart ကိုေတာ့ မဆွဲြပေတာ့ပါဘူး။ ေအာက်က python code ေလး
ကို တချက်ေလာက် ေလ့လာLကည့်ပါ။
firstnum = input("Enter First Number ? : ")
secondnum = input("Enter Second Number (between 1-10) ? : ")
try :
firstnum = int(firstnum)
secondnum = int(secondnum)
if secondnum <= 0 :
print ("Second number must be greater than 0")
elif secondnum < 1 or secondnum > 10 :
print ("Second number must be between 1-10")
else:
print (firstnum, " divied by ",secondnum)
print (firstnum/secondnum)
except ValueError:
print ("Please enter number only")
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Calculator
အခု ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ အေပါင်း အMှJတ် အေြမeာက် အစား လုပ်တဲ့ calculator ေလး တစ် ခု
ေရးရေအာင်။
အရင်ဆံုး Pseudo code စေရးပါမယ်။
Print "Enter First Number"
READ firstnum
Print "Enter Operator (+,-,*,/)"
READ operator
Print "Enter Second Number"
READ secondnum
output = true
if operator is + then
result = firstnum + secondnum
else if opeartor is - then
result = firstnum - secondnum
else if opeartor is * then
result = firstnum * secondnum
else if operator is / then
result = firstnum/secondnum
else
Print "Wrong Operator"
output = false
if output == true
Print "Result is " , result

Code က ေတာ့ Tှ င်းTှ င်းေလးပါ။ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ နံပတ် ၂ ခု လက်ခံမယ်။ Gပီ းရင်
Operator ကို လက်ခံမယ်။ operator ေပRမှာ မူတည်Gပီ းေတာ့ result ကို ထုတ်ြပမယ်။
Operator က + - * / ထဲက မဟုတ်ရင် မထုတ်ြပပါဘူး။ အဲ ဒီ အတွက် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ
boolean variable ကို အသံုးြပJပါတယ်။ output ကို ထုတ်ြပမယ် ဆိုGပီ း output = true ဆို
Gပီ း ေရးထားတာပါ။ ဒါေပမယ့် Operator မှားေနရင် result ကို ထုတ်ြပလိ; မရေတာ့ပါဘူး။
not for sale (preview version)
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ဒါေLကာင့် false ေြပာင်းလိက
ု ်တာ ကို ေတ6ရပါလိမ့်မယ်။
Python နဲေရးLကည့
့
်ရေအာင်။
x = input("Enter first value : ")
y = input("Enter second value : ")
op = input("Operator (+ - * /) : ")
try :
x = int(x)
y = int(y)
output = True
if op == "+" :
result = x+y
elif op == "-" :
result = x-y
elif op == "*" :
result = x*y
elif op == "/" :
result = x/y
else :
output = False
print("Wrong Operator")
if output :
print("Result is ",result)

except ValueError:
print("Please enter number only")
print(ValueError);

Pseudo code အတိင
ု ်းပါပဲ ။ boolean value ကို true ြဖစ် မြဖစ် ကို output == True နဲ စစ်
့ မ
ေနေတာ့ပါဘူး။ if condition က true နဲ false
့
အတွက်ပါပဲ ။ output က true value ဆိုရင်
အလုပ်လပ
ု ် မယ်။ false value ဆိုရင် အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
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ေလ့ကျင့်ခန်း ၂ - ၁
ေမးခွ နး် ၁။
x = input("Enter first value : ")
y = input("Enter second value : ")
op = input("Operator (+ - * /) : ")
try :
x = int(x)
y = int(y)
output = True
if op == "+" :
result = x+y
elif op == "-" :
result = x-y
elif op == "*" :
result = x*y
elif op == "/" :
result = x/y
else :
output = False
print("Wrong Operator")
if output :
print("Result is ",result)

except ValueError:
print("Please enter number only")
print(ValueError);

အထက်တင
ွ ် ေဖာ် ြပထားေသာ Calculator code ကို flow chart ဆွဲပါ။

Looping
not for sale (preview version)
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Looping ဆိုတာကေတာ့ ထပ် ခါ ထပ် ခါ လုပ်တဲ့ အခါေတွ မှာ အသံုးြပJပါတယ်။
ဥပမာ ၀ ကေန ၉ အထိ ကို ထုတ်ြပချင်တယ်။ ဒါဆိုရင်ေတာ့ print ၁၀ ေLကာင်းေရးရပါ
မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ၅ ကေန ၉ အထိ ထုတ်ြပချင်ရင်ေတာ့ ၄ ခါ ေရးရမယ်။
တစ် ခါတစ် ေလ user ဆီ ကေန ေနာက်ဆံုး ဂဏန်းကို လက်ခံGပီ း အဲ ဒီ အWကိမ် အေရ
အတွက် လိက
ု ် ထုတ်ြပရမယ်။ အဲ ဒီ အခါမှာ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ print ဘယ်Mှစ်Wကိမ် Vို က်
ထုတ်ြပရမယ်ဆိုတာကို မသိေတာ့ဘူး။ အဲ ဒီလို အေြခအေနေတွ အတွက် Looping ကို
အသံုးြပJMိင
ု ်ပါတယ်။
Looping အမျ ိJးစားက ပံုမှနအ
် ားြဖင့်
For Loop
While Loop
Do While Loop
ဆိုGပီ း ၃ မျ ိJး Tှ ိ ပါတယ်။ Python မှာေတာ့ Do While Loop ကို support မလုပ်ထားပါဘူး။

For Loop
အWကိမ် အေရ အတွက် အတိအကျ Tှ ိ တယ်ဆိုရင်ေတာ့ For Loop ကို အသံုးြပJMိင
ု ်ပါတယ်။
ဘယ်ကေန ဘယ်ကေန စGပီ း ဘယ် အထိ သိတယ်ဆိုရင်ေတာ့ For Loop ကို အသံုးြပJMိင
ု ်ပါ
တယ်။
# will print 0 to 9
for i in range(10):
print(i)
print("----")
# will print 5 to 9
for i in range(5,10):
print (i)

အဲ ဒီ code ေလးကို run လိက
ု ်ရင်ေတာ့
not for sale (preview version)

52

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
---5
6
7
8
9

ဆိုGပီ း ထွက်လာပါမယ်။
range(10) ဆိုတာကေတာ့ 0 ကေန 9 အထိ လုပ်မယ် လိ; ဆိုပါတယ်။ range(5,10) ကေတာ့
5 ကေန 9 အထိ အလုပ်လပ
ု ် မယ် လိ; ဆိုတာပါ။
အထက်ပါ code အတိင
ု ်းက for နဲ loop
့
ပတ်Gပီ းေတာ့ value ေတွက i ထဲကို ဝင်သွားတာကို
ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။

While Loop
အWကိမ်အေရအတွကို ကUန်ေတာ် တိ; မသိဘူး ဒါမှမဟုတ် condition တစ် ခုခု ကို ထားGပီ း
ေတာ့ loop လုပ်မလား မလုပ်ဘူးလား ဆိုတာကို သိချင်တဲ့ အခါမှာေတာ့ While Loop ကို
အသံုးြပJလိ; ရပါတယ်။
count = 0
while (count < 9):
print('The count is:', count)
count = count + 1
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ထွက်လာသည့် ရလာဒ်ကေတာ့
The
The
The
The
The
The
The
The
The

count
count
count
count
count
count
count
count
count

is:
is:
is:
is:
is:
is:
is:
is:
is:

0
1
2
3
4
5
6
7
8

အထက်ပါ code ေလး အတိင
ု ်းဆိုရင်ေတာ့ while (count < 9): ြဖစ် သည့် အတွက်ေLကာင့် 0
ကေန 8 အထိ ကို ထုတ်ြပပါလိမ့်မယ်။
While Loop ကို ပိုTှင်းသွားေအာင် Flow Chart ေလးကို Lကည့်Lကည့်ပါ။

condition က မှနေ
် နသ၍ ဒါကို ထပ် ခါ ထပ် ခါ လုပ်ေနမယ်လိ; ဆိုတာပါ။
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ဥပမာ။။ ကUန်ေတာ် တိ; User ဆီ ကေန 0 ကေန 9 အတွင်း နံပတ် ေတာင်းတယ်။ 0 ကေန 9
အတွင်း ဂဏန်း မဟုတ်သ၍ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ user ဆီ ကေန ေတာင်းေနမှာပဲ ။ အဲ ဒီလိမ
ု ျ ိJး
အWကိမ်အေရအတွက် အတိအကျ မTှ ိ တဲ့ Looping ေတွအတွက် while loop ကို အသံုးြပJပါ
တယ်။
While Loop အသံုးြပJပံု ဥပမာေလး ေအာက်က code ကို Lကည့်ပါ။
x = False
while x == False :
value = input("Enter the number between 0 and 9: ")
try:
value = int(value)
if value > 9:
print("Your value is over 9")
elif value < 0:
print("Your value is less than 0")
else:
print("Your number is ",value)
x = True
except ValueError:
print("Please enter the number between 0 and 9")

ဒီ code ေလးကို စစ် Lကည့်လိက
ု ်ရင် while loop က ဘယ်လို ေနရာေတွ မှာ အသံုးဝင် သလဲ
ဆိုတာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။

Do While Loop
not for sale (preview version)
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Do while loop က while loop လိပ
ု ါပဲ ။ ဒါေပမယ့် အနည်းဆံုး တစ် Wကိမ် အလုပ်လပ
ု ် ပါ
တယ်။ Flowchart ကို Lကည့်ရင် Tှ င်းပါလိမ့်မယ်။

Python မှာကေတာ့ do while loop အတွက် သီးသန ် looping
့
မTှ ိ ပါဘူး။
ဒါေLကာင့် Java code ေလး ကို Lကည့်Lကည့်ပါ။
int count = 1;
do {
System.out.println("Count is: " + count);
count = count + 1;
} while (count < 11);

System.out.println က python က print နဲတူ
့ ပါတယ်။
အဲ ဒီ code မှာဆိုရင်ေတာ့ Count is 1 ကို အရင်ဆံုး ထုတ်ြပပါတယ်။ Gပီ းေတာ့ count ကို ၁
တိးု တယ်။ တိးု Gပီ းမှ count က ၁၁ ထက် ငယ်ေနလား ဆိုGပီ း စစ် ပါတယ်။
not for sale (preview version)
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Python နဲ အနီ
့
းစပ် ဆံုး ေရးြပရရင်ေတာ့
count = 1
print('The count is:', count)
count = count + 1
while (count < 11):
print('The count is:', count)
count = count + 1

code ကို run Lကည့်ရင်ေတာ့
The
The
The
The
The
The
The
The
The
The

count
count
count
count
count
count
count
count
count
count

is:
is:
is:
is:
is:
is:
is:
is:
is:
is:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ဆိုGပီ း ထွက်လာပါမယ်။
အခု ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ ေအာက်ကလိမ
ု ျ ိJး ပံုေလး ထုတ်Lကည့်ရေအာင်
*
**
***
****
*****

ကUန်ေတာ် တိ; တစ် ေLကာင်းဆီ Vို က်ထုတ်မယ် ဆိုရင် ရပါတယ်။ ဒါေပမယ့် Looping နဲ ပတ်
့
Gပီ း ထုတ်Lကည့်ရေအာင်။
ပထမဆံုးအဆင့်က Looping ဘယ်Mှစ်Wကိမ် ပတ်ရမလဲဆိုတာကို စQ်းစားဖိ; လိတ
ု ယ်။
not for sale (preview version)
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*
*
*
*
*

ေဒါင်လိက
ု ်က ငါးခါ ပတ်ရမယ်။ ဒီေတာ့
for x in range(5):
print("*")
*
*
*
*
*

Loop ၅ ခါ ပတ်Gပီ းေတာ့ print ထုတ်လိက
ု ်တယ်။ * ငါးလိင
ု ်းေတာ့ ရGပီ ။
အလျားလိက
ု ်က တစ် ခါ။ ေဒါင်လိက
ု ်က တစ် ခါ ဆိုေတာ့ looping ၂ ခါ ပတ်ရမယ်။
for x in range(5):
for k in range(5):
print("*", end=“")
*************************

ဒီ code ေလးမှာ print("*", end="") ဆိုGပီ း ပါပါတယ်။ ပံုမှန ် print("*") ဆိုရင်
တစ် ခါ ထုတ်Gပီ းတိင
ု ်း တစ် လိင
ု ်း ဆင်းသွားတယ်။ ေနာက်တစ် လိင
ု ်းကို မဆင်းသွားေစချင်
သည့် အတွက်ေLကာင့် print("*", end="") ဆိုGပီ း အသံုးြပJတာပါ။
print("*") က print("*", end="\n") နဲ တူ
့ ပါတယ်။ print("*", end="")
ြဖစ် သည့် အတွက်ေLကာင့် print ထုတ်Gပီ းေတာ့ ေနာက်တစ် လိင
ု ်း မဆင်းသွားေတာ့ပါဘူး။
for x in range(5):
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for k in range(5):
print("*", end="")
print("")
*****
*****
*****
*****
*****

အတွင်းဘက်မှာ Tှ ိ သည့် looping Gပီ းသွားတိင
ု ်း လိင
ု ်းတစ် ေLကာင်း ဆင်းေစချင်သည့်
အတွက်ေLကာင့် print("") ကို ေရးထားတာပါ။
အခု ကUန်ေတာ် တိ; ေလးေထာင့်ပံုစံေတာ့ ရေနGပီ ။ Wတိဂံ ပံုစံ ရေအာင် စQ်းစားဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
ပထမ အWကိမ်မှာ ၁ ခါ။ ဒုတိယ အWကိမ်မှာ ၂ ခါ ြဖစ် ေနတယ်။ ဒါေLကာင့် အတွင်း loop ကို
ြပင်ရမယ်။ x က 1 ြဖစ် ရင် * ကို တစ် ခါပဲ ြပ။ 2 ြဖစ် ေနရင် * ကို Mှစ်ခ ါြပ။ * ြပရမှာက x နဲ ့
တိက
ု ်Vု ိ က် ဆိုင်ေနပါတယ်။ ဒါေLကာင့် code ကို ထပ် ြပင်ပါမယ်။
for x in range(5):
for k in range(x):
print("*", end="")
print("")
*
**
***
****

အခု ေတာ့ Wတိဂံ ပံုြပေနGပီ ။ သိ; ေပမယ့် ထိပ်ဆံုး အWကိမ်မှာ empty ြဖစ် ေနတာကို ေတ6မိမှာ
ပါ။
ဘာြဖစ် လိ;လည်းဆိုေတာ့ အတွင်း loop က range(0) ြဖစ် ေနသည့် အတွက်ေLကာင့် ပထမ
အWကိမ်မှာ အတွင်း loop ကို မပတ်ပါဘူး။ ဒါေLကာင့် 0 အစား 1 ကေန စGပီ း ပတ်ပါမယ်။
for x in range(1,6):
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for k in range(x):
print("*", end="")
print("")
*
**
***
****
*****

အခု ဆိုရင် ကUန်ေတာ် တိ;လိခ
ု ျင်သည့် Wတိဂံ ပံု ရသွားပါGပီ ။

ေလ့ကျင့်ခန်း ၂ - ၂
ေမးခွ နး် ၁။
total = 0;
for x in range(10):
total = total + x
print(total)

program ကို run လိက
ု ်ရင် Total က
a. 0
b. 10
c. 45
—

ေမးခွ နး် ၂။
total = 0;
for x in range(10):
total = total + 1
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print(total)

program ကို run လိက
ု ်ရင် Total က
a. 0
b. 10
c. 45
—

ေမးခွ နး် ၃။
range(5) ဆိုရင်
a.
b.
c.
d.

0 ကေန 5 ထိ
0 ကေန 4 ထိ
1 ကေန 5 ထိ
1 ကေန 4 ထိ
—

ေမးခွ နး် ၄။

While loop က အနည်းဆံုး တစ် Wကိမ် အလုပ်လပ
ု ် တယ်။

e. မှန ်
f. မှား
—

ေမးခွ နး် ၅။
While loop အသံုးြပJဖိ; အေခါက် အေရအတွက် အတိအကျ Tှ ိ ရမယ်။
a. မှန ်
b. မှား
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—

ေမးခွ နး် ၆။
Fibonacci program လိ; ေခRရေအာင်။ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ user ဆီ က နံပတ် လက်ခံမယ်။
နံပတ် က 5 ြဖစ် ရင် Fibonacci sequence အရ နံပတ် ၅ ခု ထုတ်ြပမယ်။
1 1 2 3 5

7 ြဖစ် ခဲ့ရင်ေတာ့
1 1 2 3 5 8 13

လိ; ထုတ်ြပမယ်။
Fibonacci sequence ဆိုတာကေတာ့ ေTှ Zက နံပတ် ၂ ခု ကို ေပါင်းGပီ းေတာ့ ေနာက်ထပ်
ဂဏန်း တစ် ခု ရပါတယ်။
—

ေမးခွ နး် ၇။
Even/odd စစ် ထုတ်တဲ့ program ပါ။ user ဆီ ကေန ဂဏန်း လက်ခံမယ်။ Gပီ းရင် 1 ကေန စ
Gပီ းေတာ့ even ြဖစ် လား odd ြဖစ် လား ဆိုGပီ း ထုတ်ြပရမယ်။
ဥပမာ user က 3 လိ; Vို က်လိက
ု ်ရင်
1
2
3

is Odd
is Even
is Odd

ဆိုGပီ း ထုတ်ြပမယ်။
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တကယ်လိ; 5 လိ; Vို က်လိက
ု ်ရင်
1
2
3
4
5

is
is
is
is
is

Odd
Even
Odd
Even
Odd

ဆိုGပီ း ထုတ်ြပရပါမယ်။

Array ဆို တာ ဘာလဲ ?

Array ဆိုတာကေတာ့ variable ေတွ အများWကီးကို သိမ်းထားတဲ ့ variable တစ် ခုပါပဲ ။
Array က variable ေတွကို အခန်းနဲ သိ
့ မ်းပါတယ်။ နားလည်ေအာင် ေြပာရရင်ေတာ့
variable ဆိုတာက ေရခွ က် တစ် ခု ဆိုပါေတာ့။ အဲ ဒီ ေရခွ က်ကို ခဲ လိက
ု ်ရင် ေရခဲ တစ် ခုပဲ ရ
မယ်။ Array ဆိုတာကေတာ့ ေရခဲ ခဲ တဲ့ ခွ က် (ice cube trays) နဲတူ
့ ပါတယ်။ ေရခဲ ခဲ ဖိ;
အတွက် အကနေ
် ့ လးေတွ ပါတယ်။ ေရခဲ ခဲ လိက
ု ်ရင် တစ် ခု ထက် မက ၊ အခန်း Tှ ိ
သေလာက် ေရခဲ ရMိင
ု ်ပါတယ်။
Array က အဲ ဒီလိပ
ု ါပဲ ။ ကUန်ေတာ် တိ; computer memory ေပRမှာ သိမ်းဖိ; အတွက် အခန်း
ေလးေတွ ယူလိက
ု ်တယ်။ Gပီ းေတာ့ အခန်းေတွ ထဲမှာ variable ေတွ ထည့်Gပီ း သိမ်းတယ်။
String array ဆိုရင်ေတာ့ String value ေတွ ပဲ ထည့်တဲ့ အခန်းေပါ ့။ Integer array ဆိုရင်
ေတာ့ Integer value ေတွပဲ ထည့်တဲ့ အခန်းေတွေပါ ့။
အခန်းေတွကို ေရတွက်တဲ့ အခါမှာေတာ့ သုည ကေန စပါတယ်။ အခန်း ၃ ခန်း Tှ ိ ရင်ေတာ့
0,1,2 ဆိုGပီ း ေရတွက်ပါတယ်။
ဥပမာ code ေလးကို Lကည့်ရေအာင်
list = [1,5,2,7,8,9,200,155]
# First Room
print(list[0])
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# 9 will show
print(list[5])
# Last Room
print(list[7])
1
9
155

အထက်ပါ code မှာဆိုရင် အခန်းေပါင်း 8 ခန်း Tှ ိ ပါတယ်။ အခန်း တစ် ခုြခင်းဆီ မှာ နံပတ်
ေတွ ထည့်ထားပါတယ်။
ပထမ အခန်းကို လိခ
ု ျင်တဲ့ အခါမှာ list[0] လိ; ဆိုGပီ း ေခRသံုးထားပါတယ်။ အြခား အခန်း
ေတွ ကိုေတာ့ နံပတ်လိက
ု ် ေခRထားတာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။
list = [1,5,2,7,8,9,200,155]
#Total Room
print("Total room in array is",len(list))
Total room in array is 8

ဒီ code မှာဆိုရင်ေတာ့ Array တစ် ခုမှာ အခန်း ဘယ်ေလာက်Tှိလဲဆိုတာကို ထုတ်ြပထား
တာပါ။
ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ ထပ် Gပီ းေတာ့ အခန်းထဲမှာ Tှ ိ တဲ့ data ေတွကို looping ပတ်Gပီ း ထုတ်
Lကည့်ရေအာင်။
list = [1,5,2,7,8,9,200,155]
for i in range(len(list)):
print(list[i])
1
5
2
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7
8
9
200
155

ေနာက်ထပ် တဆင့် အေနနဲ အခန်
့
းထဲမှာTှ ိ တဲ့ နံပတ်ေတွ အားလံးု ေပါင်း ရလဒ်ကို ထုတ်
Lကည့်ရေအာင်
list = [1,5,2,7,8,9,200,155]
x = 0
for i in range(len(list)):
x = x + list[i]
print("Total:",x)
Total: 387

ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ array အတွက် loop ကို ေအာက်က code လိမ
ု ျ ိJး python မှာ loop ပတ်
လိ; ရပါတယ်။ တြခား langauge ေတွမှာ ဆိုရင်ေတာ့ for each loop လိ; ေခRပါတယ်။
list = [1,5,2,7,8,9,200,155]
x = 0
for i in list:
x = x + i
print("Total:",x)
Total: 387

အဓိ ပiာယ်ကေတာ့ array အခန်းေတွက အစကေန အဆံုး ထိ loop ပတ်မယ်။ ေရာက်ေနတဲ ့
index ထဲက data ကို i ထဲကို ထည့်မယ်။ အဲ ဒီ code မှာ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ လက်Tှိ index ကို
မသိMင
ုိ ်ပါဘူး။ for each loop ပတ်တဲ့ အခါမှာ လက်Tှိ index ပါ သိေအာင် ေအာက်က
code လိမ
ု ျ ိJး ေရးလိ; ရပါတယ်။
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list = [1,5,2,7,8,9,200,155]
for (i,item) in enumerate(list):
print("Index :",i,"And Value :",item)
Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index

:
:
:
:
:
:
:
:

0
1
2
3
4
5
6
7

And
And
And
And
And
And
And
And

Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value
Value

:
:
:
:
:
:
:
:

1
5
2
7
8
9
200
155

Immutable And Mutable
Array မှာ ၂ မျ ိJး Tှ ိ တယ်။ မေြပာင်းလိ; ရတဲ ့ Array နဲ ေြပာင်
့
းလဲလိ;ရတဲ ့ Array Type ၂ ခု Tှ ိ ပါ
တယ်။
Python မှာကေတာ့ tuple နဲ list
့ ဆိုGပီ း ၂ မျ ိJး Tှ ိ တယ်။
tuple ကို လက်သည်းကွင်း နဲ ေရးGပီ
့
းေတာ့ list ကိုေတာ့ ေလးေထာင့် ကွင်းနဲ ေရးပါတယ်
့
။
t = (1,2,3) # immutable
l = [1,2,3] # mutable

Tuple နဲ ေရးထားရင်
့
ေတာ့ အခန်း ေတွကို ေြပာင်းလဲလိ; မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့် list ကေတာ့
အခန်းထဲက data ေတွကို ေြပာင်းလိ; ရသလို အခန်း အသစ် ေတွ ထည့်တာ ဖျက်တာ စတာ
ေတွကို လုပ်လိ;ရပါတယ်။

Finding Max Number
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အခု ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ array အခန်းထဲက အWကီးဆံုး ဂဏန်းကို Tှ ာတဲ ့ code ေလး ေရး
Lကည့်ရေအာင်။
list = [1048,1255,2125,1050,2506,1236,2010,1055]
maxnumber = list[0]
for x in list:
if maxnumber < x :
maxnumber = x
print("MAX number in array is",maxnumber)

ဒီ code ေလးကို Lကည့်Lကည့်ပါ Tှ င်းTှ င်းေလးပါ။ ပထမဆံုး အခန်းကို အWကီးဆံုးလိ;
သတ်မှတ်လိက
ု ်တယ်။ Gပီ းရင် အြခား အခန်းေတွန ဲ တိ
့ က
ု ်စစ် တယ်။ Wကီးတဲ ့ ေကာင်ထဲကို
maxnumber ဆိုGပီ း ထည့်ထည့်သွင်းထားတယ်။
ေနာက်ဆံုး looping Gပီ းသွားရင် အWကီးဆံုး ဂဏန်းကို ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ သိရGပီ ေပါ ့။

ေလ့ကျင့်ခန်း ၂-၃
ေမးခွ နး် ၁။
Max Number လိမ
ု ျ ိJး အငယ်ဆံုး ဂဏန်းကို Tှ ာတဲ ့ code ေရးLကည့်ပါ။

ေမးခွ နး် ၂။
list = [1,5,2,7,8,9,200,155]
print(len(list))

အေြဖသည်
a. ၉
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b. ၈
c. ၇

ေမးခွ နး် ၃။
Array [3,4,1,2,9,7] ဆိုGပီ း Tှ ိ ပါသည်။ user ဆီ က နံပတ်ကို လက်ခံGပီ း array အခန်းထဲေတွ
ေတ6မေတ6 user ကို print ထုတ်ြပပါမည်။ ေတ6ခဲ့ပါက အခန်း ဘယ်ေလာက်မှာ ေတ6ခဲ့သည်
ကို print ထုတ်ြပပါမည်။

ေမးခွ နး် ၄။
Max number ကို Tှ ာပါ။ ဘယ်နပ
ံ တ်က အWကီးဆံုးလဲ။ ဘယ်အခန်းမှာ Tှ ိ တာလဲ ဆိုတာကို
print Vို က် ြပပါ။

Function
ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ programming နဲပတ်
့ သက်Gပီ းေတာ့ အေတာ် ေလးကို သိGပီ းပါGပီ ။ အခု
အပိုင်းမှာေတာ့ function အေLကာင်းကို ေြပာြပပါမယ်။ ကUန်ေတာ် တိ; ထပ် ခါထပ် ခါ ေခR
လုပ်ေနရတဲ ့ ကိစXေတွမှာ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ looping သံုးခဲ့ ပါတယ်။ အဲ လိပ
ု ါပဲ code ေတွ
ထပ် ေနရင် ဒါမှမဟုတ် ပိုGပီ းေတာ့ အဓိ ပiာယ် ြပည့်စံုေအာင် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ function ခွဲ
ေရးပါတယ်။
def printHello():
print("HELLO")
printHello()

ဒီ code ေလးမှာ ဆိုရင် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ printHello ဆိုတဲ့ function ေလး ေရးထားတာကို
ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။ Hello ကို ခဏခဏ print Vို က်ေနမယ့် အစား printHello ဆိုတဲ့ funtion
ေလးကို ေခRလိက
ု ်တာနဲ HELLO
့
ဆိုGပီ း ထုတ်ြပေပးေနမှာပါ။
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Python မှာ function ကို ေရးတဲ ့ အခါမှာေတာ့ def နဲ စတယ်
့
။ Gပီ းေတာ့ function နာမည်။
အခု ဥပမာမှာ printHello က function နာမည်ပါ။
လက်သည်းကွင်းစ နဲ ကွ
့ င်းပိ တ်ကို ေတ6မှာပါ။ အဲ ဒါကေတာ့ function စီ ကို data ေတွ ပိ; ဖိ;
အတွက် အသံုးြပJပါတယ်။ ဘာ data မှ မထည့်ေပးလိက
ု ်ချင်ဘူးဆိုရင်ေတာ့ () နဲ အသံ
့
ုးြပJ
Mိင
ု ်ပါတယ်။
def printHello(val):
print("HELLO",val)
printHello("WORLD")
printHello("Python")

ဒီ ဥပမာမှာေတာ့ World ဆိုGပီ း value ေလးကို function ဆီ ပိ; ေပးလိက
ု ်ပါတယ်။ function
ကေန Hello ကို ေTှ Zမှာ ထားGပီ းေတာ့ HELLO World ဆိုGပီ း ထုတ်ေပးပါတယ်။ ေနာက်တစ်
ေခါက်မှာေတာ့ Python ဆိုတာကို ပိ; ေပးလိက
ု ်တဲ့ အတွက HELLO Python ဆိုGပီ း ထပ်
ထွက်လာပါတယ်။ တူညီေနတဲ ့ code ၂ ေခါက်ေရးေနမယ့် အစား function နဲ ခွ
့ ဲ ထုတ်လိက
ု ်
တာပါ။
def sum(val1,val2) :
return val1+val2
print("SUM : ", sum(1,4))

ဒီ code ေလးကို Lကည့်Lကည့်ပါ။ ပံုမှန ် အေပါင်းကို ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ function ခွဲ ထုတ်Gပီ း
ေတာ့ ေရးထားတာပါ။ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ 1+4 ဆိုGပီ း လွယ်လင့်တကူ ေရးလိ; ရပါတယ်။ သိ;
ေပမယ့် ေပါင်းတယ်ဆိုတဲ့ အဓိ ပiာယ်သက်ေရာက်ေအာင် sum ဆိုGပီ း function သီးသန ် ့
ခွဲ ထုတ်လိက
ု ်ပါတယ်။ ကိနး် ၂ လံးု ကို ေပါင်းGပီ းေတာ့ ရလဒ်ကို ြပန်ေပးထားပါတယ်။
ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ function မှာ parameter တစ် ခုမှ မပိ; ပဲ ေနလိ; ရသလို တစ် ခု သိ; မဟုတ်
တစ် ခု ထက် မက ပိ; လိ; ရပါတယ်။
အခု ဆိုရင်ေတာ့ function ကို နည်းနည်း သေဘာေပါက်ေလာက်ပ ါGပီ ။
ေနာက်ထပ် ဥပမာ Lကည့်ရေအာင်။ Array တုနး် က max number ကို ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ ေရး
ခဲ့ ဖူးပါတယ်။
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list = [1048,1255,2125,1050,2506,1236,2010,1055]
maxnumber = list[0]
for x in list:
if maxnumber < x :
maxnumber = x
print("MAX number in array is”,maxnumber)

အဲ ဒီမှာ list ကသာ ၂ ခု Tှ ိ မယ်ဆိုပါစိ; ။ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ max number ရ ဖိ; အတွက် ဒီ
code ကို ပဲ ၂ ေခါက်ထပ် ေရးရမယ်။
list = [1048,1255,2125,1050,2506,1236,2010,1055]
maxnumber = list[0]
for x in list:
if maxnumber < x :
maxnumber = x
print("MAX number in array list is",maxnumber)
list2 = [1,2,5,6,9,3,2]
maxnumber = list2[0]
for x in list2:
if maxnumber < x :
maxnumber = x
print("MAX number in array list 2 is",maxnumber)

တကယ်လိ; Array ၃ ခု အတွက် ဆိုရင် ဒီ code ကို ပဲ ၃ ေခါက်ထပ် ေရးေနရမယ်။ အဲ လို
ထပ် ခါ ထပ် ခါ မေရးရေအာင် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ function ခွဲ Gပီ း ေရးလိ; ရပါတယ်။
def max(lst):
maxnumber = lst[0]
not for sale (preview version)
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for x in lst:
if maxnumber < x :
maxnumber = x
return maxnumber

list = [1048,1255,2125,1050,2506,1236,2010,1055]
list2 = [1,2,5,6,9,3,2]
print("MAX number in array list is",max(list))
print("MAX number in array list2 is",max(list2))

အဲ ဒီမှာ code က ပိုGပီ း Tှ င်းသွားတာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။ Array ဘယ်Mှစ်ခုပဲ ြဖစ် ြဖစ် ဒီ
function ကို ေခRVံု ပါပဲ ။ function ကို သံုးချင်းအားြဖင့် ထပ် ခါထပ် ခါ ေခRေနတာေတွကို
သက်သာသွားေစပါတယ်။

ေလ့ကျင့်ခန်း ၂-၄
ေမးခွ နး် ၁။
minus ဆိုသည့် function ေရးြပပါ။ ဂဏန်း ၂ လံးု ပိ; လိက
ု ်Gပီ း ရလာဒ်ကို return ြပန်ေပးရ
မည်။

ေမးခွ နး် ၂။
triangle_star ဆိုတဲ့ function ကို ေရးပါ။ user ဆီ က နံပတ်ေတာင်းပါ။ 3 လိ; Vို က်ရင
triangle_star(3) ဆိုGပီ း ပိ; ေပးပါ။ triangle_star မှ ေအာက်ပါ အတိင
ု ်း Vို က်ထုတ်ြပပါ။
*
**
***
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အကယ်၍ 5 လိ; Vို က်ထည့်လOင် ၅ လိင
ု ်း ထုတ်ြပပါမည်။
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အခန်း ၃ ။ Object Oriented

Python ဟာ Object Oriented Programming Language တစ် ခုပါ။ ေနာက်လာမယ့် အခန်း
မှာ Stack , Queue စတာေတွကို python ကို အသံုးြပJGပီ း ေရးသားမှာ ြဖစ် သည့်အတွက်
ေLကာင့် OOP ကို အနည်းအကျQ်းေတာ့ သိထားဖိ; လိပ
ု ါတယ်။ OOP အေLကာင်းကို ေြပာ
မယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဒီစာအုပ်မှာ မေလာက်ပါဘူး။ ဒီစာအုပ်က programming အေြခခံ အတွက်
ြဖစ် တဲ့ အတွက်ေLကာင့် ေနာက်အခန်းေတွ အတွက် OOP အေLကာင်း အနည်းငယ်မOသာ
ေဖာ် ြပသွားပါမယ်။
Object Oriented ဆိုတာကေတာ့ programming ကို ေရးသားရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ အစုလိက
ု ်
ဲ
ခွ ထုတ်Gပီ း ေရးသားထားတာပါ။ ဥပမာ။။ လူတစ် ေယာက် ဆိုပါဆိ; ။ လူ ဟာ Object တစ် ခု
ပါ။ လူတစ် ေယာက်မှာ ကိုယ်ပိုင် function ေတွ Tှ ိ မယ်။ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ properties ေတွ Tှ ိ မယ်။
properties ေတွကေတာ့ မျက်လံးု ၊ ပါးစပ် စတာေတွ ြဖစ် Gပီ းေတာ့ function ေတွကေတာ့
စကားေြပာတာ အိ ပ်တာ စတာေတွပါ။
ေနာက်ထပ် နားလည်ေအာင် ထပ် Gပီ း Tှ င်းြပရရင်ေတာ့ ကားတစ် စီးကို object လိ; သတ်မှတ်
လိက
ု ်ပါ။ သt မှာ ဘာ properties ေတွ Tှ ိ မလဲ။ ဘာ function ေတွ Tှ ိ မလဲ။ Tှ ိ Mင
ုိ ်တဲ့
properties ေတွကေတာ့ ဘီ း ၄ ခု Tှ ိ မယ်။ တံခါး Tှ ိ မယ်။ function ေတွကေတာ့ ေTှ Zသွား
တာပါမယ်။ ေနာက်သွားတာပါမယ်။ ဘယ်ေက6 ညာေက6ေတွ ပါမယ်။
Programming မှာ ဖန်တီးတဲ ့ အခါမှာလည်း Object ကို ဖန်တီးတယ်။ Gပီ းရင် properties
ေတွ function ေတွကို သက်ဆိုင်ရာ Object မှာ ထည့်သွင်းပါတယ်။

Classes
Class ဆိုတာကေတာ့ object တစ် ခု ဖန်တီးဖိ; အတွက် user-defined လုပ်ထားတာပါ ။
class ထဲမှာ attributes , class varilables , method စတာေတွ ပါဝင်ပါတယ်။

Defining a Class
Python မှာ class ကို ဖန်တီးေတာ့မယ်ဆိုရင်
not for sale (preview version)
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class ClassName:

ClassName ကေတာ့ Mှစ်သက်ရာ class နာမည်ပါ။ ဥပမာ
class animal:

အဲ ဒါဆိုရင်ေတာ့ animal ဆိုတဲ့ class တည်ေဆာက်Gပီ းပါGပီ ။ Gပီ းရင် class ထဲမှာ ပါဝင်မယ်
variable ကို သတ်မှတ်ပါမယ်။ animal ြဖစ် တဲ့ အတွက်ေLကာင့် ေြခေထာက် ၄ ေချာင်းြဖစ်
Mိင
ု ်သလို ၂ ေချာင်းတည်းTှ ိ တဲ့ တိuvစwာန်လည်း ြဖစ် Mင
ုိ ်ပါတယ်။ ဒါေLကာင့်
class animal:
number_of_legs = 0

Instances
Class Wကီး သက်သက်ဆိုရင်ေတာ့ class တစ် ခု ကို ဖန်တီးထားတာပဲ Tှ ိ ပါတယ်။ class ကို
အသံုးြပJချင်ရင်ေတာ့ instance တစ် ခုကို တည်ေဆာက်ရပါတယ်။ တည်ေဆာက်Gပီ းသား
instance ကို variable ထဲမှာ သိမ်းရပါတယ်။ class ထဲက variable ေတွကို ေခRယူ
အသံုးြပJလိရ
ု င်ေတာ့ instance ေဆာက်ထားတဲ ့ varilable ထဲက ေန တဆင့် ေခRယူ
အသံုးြပJMိင
ု ်ပါတယ်။
class animal:
number_of_legs = 0
dog = animal()

အခု ဆိုရင် dog variable က animal object တစ် ခု ြဖစ် သွားပါGပီ ။ animal ထဲက variable
ကို ေခRယူ အသံုးြပJလို ရင်ေတာ့
dog.number_of_legs

အခု ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ variable ကို အသံုးြပJLကည့်ရေအာင်။
not for sale (preview version)
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class animal:
number_of_legs = 0
dog = animal()
dog.number_of_legs = 4
print ("Dog has {} legs".format(dog.number_of_legs))
'''
you can also write like that
print("Dog has " + str(dog.number_of_legs) + " legs")
'''

ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ ေနာက်ထပ် ဥပမာ တစ် ခု ထပ် စမ် း Lကည့်ရေအာင်။
class animal:
number_of_legs = 0
dog = animal()
dog.number_of_legs = 4
print ("Dog has {} legs".format(dog.number_of_legs))
chicken = animal()
chicken.number_of_legs = 2
print ("Chicken has {} legs".format(chicken.number_of_legs))

ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ dog နဲ chicken
့
object ၂ ခု ကို တည်ေဆာက်Gပီ းေတာ့ ေြခေထာက်
ဘယ်Mှစ်ေချာင်း Tှ ိ တယ်ဆိုတာကို print ထုတ်ြပေပးထားပါတယ်။

Function in Class
Function ေတွကို class ထဲမှာ ေLကြငာလိ; ရပါတယ်။
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class animal:
number_of_legs = 0
def sleep(slef) :
print("zzz")
dog = animal()
dog.sleep()

class ထဲမှာ function ကို ဖန်တီးတဲ ့ အခါမှာ (self) ဆိုGပီ း ထည့်ထားတာကို ေတ6ရပါမယ်။
အဲ ဒီလို ထည့်ထားမှသာ class ထဲမှာ Tှ ိ တဲ့ variable ကို လှမ်းေခRလိ; ရပါလိမ့်မယ်။

Constructor
class တစ် ခု စGပီ း ေဆာက်သည့် အခါမှာ တန်ဖိုးေတွကို ထည့်လိက
ု ်ချင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်
တန်ဖိုးတစ် ခုခု ကို WကိJထည့်ထား မယ်ဆိုရင် def init(self) ကို အသံုးြပJMိင
ု ်ပါတယ်။
ကUန်ေတာ် တိ;က constructor လိ; ေခRပါတယ်။
class animal:
number_of_legs = 0
def __init__(self):
self.number_of_legs = 4
def sleep(slef) :
print("zzz")
dog = animal()
print ("Dog has {} legs".format(dog.number_of_legs))

ဒီ code မှာ ဆိုရင်ေတာ့ Dog has 4 legs ဆိုGပီ း ရပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ကUန်ေတာ် တိ;က အြခား value ကို assign လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ေအာက်ကလို
ေရးMိင
ု ်ပါတယ်။
class animal:
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number_of_legs = 0
def __init__(self,legs = 4):
self.number_of_legs = legs
def sleep(slef) :
print("zzz")
dog = animal()
print ("Dog has {} legs".format(dog.number_of_legs))
spider = animal(8)
print ("Spider has {} legs".format(spider.number_of_legs))

def __init__(self,legs = 4):

ဆိုတာကေတာ့ legs ကို default value အေနနဲ 4
့ ဆိုGပီ း ေပးထားပါတယ်။ ဒါေLကာင့်
dog = animal()

ေခRသည့် အခါမှာေတာ့ default value 4 Mှင့် ဝင်သွားတာပါ။
spider = animal(8)

ဆိုသည့် အခါမှာေတာ့ legs က 8 ဆိုGပီ း ဝင်သွားပါတယ်။

Inheritance
Gပီ းခဲ့ တဲ့ အခန်းကေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ class အေLကာင်း အနည်းငယ် သိGပီ းပါGပီ ။ အခု
အခန်းမှာေတာ့ Inheritance အေLကာင်း အနည်းငယ် ေဖာ် ြပေပးပါမယ်။
Inheritance ဆိုတာကေတာ့ အေမွဆက်ခံြခင်း တနည်းအားြဖင့် ပင်မ class ရဲ Z child class
ဖန်တီးြခင်းပါပဲ ။ Gပီ းခဲ့ တဲ့ အခန်းက animal class ကို ကUန်ေတာ် တိ; ဖန်တီးGပီ းေတာ့ dog
object ေတွ ေဆာက်ခဲ့Lကတယ်။ အခု ကUန်ေတာ် တိ; dog class ဖန်တီးပါမယ်။ dog ဆိုတာ
က animal ဆိုတဲ့ class ရဲ Z child ပါပဲ ။
not for sale (preview version)
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class animal:
number_of_legs = 0
def sleep(slef) :
print("zzz")
def count_legs(self) :
print("I have {} legs".format(self.number_of_legs))
class dog(animal):
def __init__(self):
self.number_of_legs = 4
def bark(self):
print("Woof")
mydog = dog()
mydog.bark();
mydog.sleep();

ဒီ code မှာ ဆိုရင်ေတာ့ Woﬀ နဲ zzz
့
ကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။
dog class ဟာ သt parent မှာ လုပ်လိ;ရတဲ ့ function ေတွကို ေခR Gပီ း အသံုးြပJMိင
ု ်တာကို
ေတ6Mင
ုိ ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီ code မှာေတာ့ constructor မှာ self.number_of_legs = 4 ဆိုGပီ း ထည့်ထားပါတယ်။ ဒါ
ေLကာင့် ေခွ းဟာ ေြခ ၄ ေချာင်း ြဖစ် တယ် ဆိုတာကို class ေဆာက်ကတည်းက ေြပာထား
လိက
ု ်တာပါ။
အြခား language ေတွမှာေတာ့ class ရဲ Z function ေတွကို private , public , protected ဆို
Gပီ း ေပးထားလိ; ရေပမယ့် python language မှာေတာ့ အဲ ဒီ feature မပါဝင်ပါဘူး။
Object Oriented နဲ ပတ်
့
သက်Gပီ းေတာ့ ဒီစာအုပ်မှာေတာ့ ဒီေလာက်ပါပဲ ။ ေနာက်ထပ် အခန်း
ေတွမှာ လက်ေတ6တည်ေဆာက်ရင်းနဲ OOP
့
ကို ပိုGပီ း နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။

ေလ့ကျင့်ခန်း ၃
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ေမးခွ နး် ၁။
ေပါင်းMှJတ်ေြမeာက်စား ပါဝင်သည့် MyMath class တစ် ခုကို တည်ေဆာက်ပါ။

ေမးခွ နး် ၂။
MyMath class ကို base ယူGပီ း MyMathExt ဆိုသည့် class ကို ေဆာက်ပါ။ ၂ ထပ် ၊ ၃
ထပ် တွက်ရန် ထည့်သွင်းပါ။# အခန်း ၄ ။ Stack
ဒီ အခန်း မှာ Stack နဲ ပတ်
့
သက်Gပီ းေတာ့ stack ကို အဓိ က ေရးသားထားပါတယ်။
ေနာက်ထပ် အခန်းေတွမှာ Queue , List, Recursion , Sorting , Searching စသည်တိ;ကို
ေဖာ် ြပေပးသွားပါမယ်။
Data Strucutre ရဲ Z အဓိ က ရည်ရွယ်ချက်ကေတာ့ stack, queue , deque, list စတာေတွ
ကို သိTှိနားလည် ေစဖိ; ပါ။ ဒီ အခန်းမှာ အဓိ က အားြဖင့် Stack ဆိုတာဘာလဲ။ Queue ဆို
တာဘာလဲ စတာေတွကို မိ တ်ဆက်ေပးသွားGပီ းေတာ့ အဓိ က Array ကို နားလည်Gပီ း
အသံုးချတတ်ဖိ; အတွက်ပါ။ အဓိ ကေတာ့ code ေတွကို ဖတ်Vု ံ မကပဲ ကိုယ်တိင
ု ် ေရး
Lကည့်ပါ။ အသစ် ေတွ ထပ် ြဖည့်Gပီ း စမ် းLကည့်ပါ။ ေလ့ကျင့်ခန်းေတွ ကို WကိJးစားေြဖLကည့်
ေစချင်ပါတယ်။ Data Structure ဟာ အဓိ က programming ကို စေလ့လာကာစ သူေတွ
အေနနဲ ေတွ
့
းေတာတတ်ေအာင် သင်Lကားေလ့ကျင့်ေပး သည့် အရာဆိုလည်း မမှားပါဘူး။

What is a Stack ?
stack ဆိုတာကေတာ့ အစီ အစQ်ကျ စီ ထားထားေတာ့ items collection လိ; ဆိုရပါမယ်။
အသစ် အသစ် ေတွက ကျန်ေနတဲ ့ data ေပRမှာ ထပ် ြဖည့်သွားပါတယ်။ ြပန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်
ေနာက်ဆံုး ထည့်ထားတဲ ့ data ကေန ြပန်ထုတ်ရပါတယ်။ LIFO (last-in-first-out) လိ; ဆိုပါ
တယ်။ ဥပမာ။။ ကUန်ေတာ် တိ; စာအုပ် ပံုန ဲ တူ
့ ပါတယ်။ စာအုပ် ပံုမှာ ေအာက်ကလို Tှ ိ ပါ
တယ်။
python
javascript
css
html
not for sale (preview version)
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ေနာက်ထပ် စာအုပ် တစ် အပ
ု ် ြဖစ် တဲ့ Data Structure ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို စာအုပ်ပံုမှာ ထပ် တင်
လိက
ု ်ရင်ေတာ့
Data Structure
python
javascript
css
html
ဆိုGပီ း ြဖစ် သွားပါမယ်။ စာအုပ်ပံုကေန စာအုပ်ကို ထုတ်မယ်ဆို အေပRဘက်ကေန ြပန်ထုတ်
မှ ရပါမယ်။ ဥပမာ javascript စာအုပ်ကို လိခ
ု ျင်ရင် Data Structure Mှင့် Python ဆိုတဲ့
စာအုပ် ၂ အုပ်ဖယ်Gပီ းမှ Javascript စာအုပ်ကို ဆွဲထုတ်လိ; ရပါလိမ့်မယ်။ အဲ ဒီ အခါ stack
က
javascript
css
html
ဆိုGပီ း ြဖစ် သွားပါGပီ ။
Javascript စာအုပ်ကို ယူလိက
ု ်ရင် stack က
css
html
ဆိုGပီ း ြဖစ် သွားပါလိမ့်မယ်။
Python စာအုပ်ကို ထပ် ြဖည့်လိက
ု ်ရင်ေတာ့
python
css
html
ဆိုGပီ း stack က ြဖစ် သွားပါလိမ့်မယ်။
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First In Last Out သေဘာတရားပါ။
အခု ဆိုရင် stack ဆိုတာကို စာသေဘာ အားြဖင့် နားလည်ေလာက်ပ ါGပီ ။ ကUန်ေတာ် တိ;
stack ကို python နဲ ဖန်
့ တီးLကည့်ရေအာင်။

Stack Abstract Data Type
Stack မှာ ပါဝင်မယ့် data type ေတွ လုပ်ေဆာင်မယ့် အရာေတွ အကို အရင် ဆံုး
ကUန်ေတာ် တိ; စQ်းစားLကပါမယ်။ stack က LIFO ြဖစ် တဲ့ အတွက် List လိမ
ု ျ ိJး WကိJက်တဲ့
ေနရာကေန ဆွဲထုတ်လိ; မရပါဘူး။ အေပRက data ကို ပဲ ဆွဲထုတ်ခွင်T
့ ှ ိ ပါတယ်။
Stack() Stack ဆိုတဲ့ class ကို ကUန်ေတာ် တိ; ေတွ ဖန်တီးပါမယ်။ constructor ေတွ မ
လိအ
ု ပ် ပါဘူး။
push(item) ကေတာ့ item အသစ် ကို ဖန်တီးထားတဲ ့ stack ထဲကို ထည့်ဖိ; အတွက်ပါ။
pop() ကေတာ့ stack ထဲကေန အေပRဆံုး item ကို ထုတ်ဖိ; အတွက်ပါ။ ထုတ်လိက
ု ်တဲ့
value ကိုေတာ့ return မလုပ်ပါဘူး။
peek() ကေတာ့ stack ထဲက အေပRဆံုး item ကို ထုတ်မယ်။ Gပီ းေတာ့ return ြပန်ေပးပါ
မယ်။
is_empty() ကေတာ့ stack က empty ြဖစ် လား မြဖစ် ဘူးလား ဆိုတာကို စစ် Gပီ းေတာ့
boolean value ကို return ြပန်ေပးပါမယ်။
size() ကေတာ့ stack ထဲမှာ စုစုေပါင်း data ဘယ်ေလာက် Tှ ိ သလဲ ဆိုတာကို return ြပန်
ေပးမယ်။ Gပီ းေတာ့ 4 နဲ dog
့
ကို ထည့်တယ်။ peek လုပ်တယ်။ ေနာက်ဆံုး ထည့်ထားတဲ ့
dog ကို ရတယ်။ ေနာက်Gပီ းေတာ့ True ထည့်တယ်။ အခန်းက ၃ ခု ြဖစ် သွားတာ ဟုတ်
မဟုတ် စစ် Lကည့်တယ်။ Gပီ းေတာ့ 8.4 ထည့်Gပီ းေတာ့ pop ၂ ခု လုပ်လိက
ု ်တယ်။ ဒါေLကာင့်
4,dog,True,8.4 stack ကေန pop ၂ ခု လုပ်လိက
ု ်ေတာ့ 4,dog ဆိုတဲ့ stack ြဖစ်
သွားပါတယ်။ Size က 2 ြပပါလိမ့်မယ်။

Implementing A Stack
not for sale (preview version)
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အခု ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ stack ထဲမှာ ဘာေတွ ပါမယ်ဆိုတာကို သိGပီ းပါGပီ ။ လက်ေတ6 Stack
class တစ် ခုကို တည်ေဆာက်Lကည့်ရေအာင်။
class Stack:
def __init__(self):
self.items = []
def is_empty(self):
return self.items == []
def push(self, item):
self.items.append(item)
def pop(self):
return self.items.pop()
def peek(self):
return self.items[len(self.items) - 1]
def size(self):
return len(self.items)

အဲ ဒီ code ထဲမှာ ပါတဲ ့ __init__(self) ဆိုတာကေတာ့ constructor ပါ။ Object တစ်
ခု ကို စGပီ း တည်ေဆာက်တာ နဲ ဦးစွ
့
ာ constructor ကို ေခRပါတယ်။ stack မှာေတာ့ Object
စ ေဆာက်တာနဲ object
့
ရဲ Z items variable ကို empty ထည့်လိက
ု ်ပါတယ်။
len(self.items) ဆိုတာကေတာ့ len ဆိုတဲ့ function ဟာ item ရဲ Z array size ကို
ေဖာ် ြပတာပါ။ item ထဲမှာ စုစုေပါင်း array အခန်း ဘယ် ၂ ခု ကို Tှ ိ တယ်ဆိုတာကို သိMင
ုိ ်ပါ
တယ်။
အခု ကUန်ေတာ် တိ; stack ကို စမ် းLကည့်ရေအာင်။
#stack.py
class Stack:
def __init__(self):
self.items = []
def is_empty(self):
return self.items == []
def push(self, item):
self.items.append(item)
def pop(self):
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return self.items.pop()
def peek(self):
return self.items[len(self.items) - 1]
def size(self):
return len(self.items)
s = Stack()
print(s.is_empty())
s.push(4)
s.push('dog')
print(s.peek())
s.push(True)
print(s.size())
s.push(8.4)
print(s.pop())
print(s.pop())
print(s.size())

s = Stack()
s ကို Stack class အေနနဲ ့ ေLကြငာထားပါတယ်။
print(s.is_empty())

ပထမဆံုး stack က empty ြဖစ် ေနလားဆိုတာကို ထုတ်ြပထားတယ်။ ဒါေLကာင့် True ဆို
Gပီ း ြပပါလိမ့်မယ်။
s.push(4)
s.push('dog')

ေနာက်Gပီ းေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ 4 , dog စသည်ြဖင့် ထည့်လိက
ု ်ပါတယ်။
print(s.peek())

peek ကေတာ့ ေနာက်ဆံုး ထည့်ထားတဲ ့ အခန်းကို ေဖာ် ြပတာပါ။
not for sale (preview version)
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print(s.size())

s.size() ဆိုတာကေတာ့ ကUန်တိ;ေတွ size ဘယ်ေလာက်TှိGပီ လဲ ဆိုတာကို ထုတ်Lကည့်တာ
ပါ။
print(s.pop())

pop ဆိုတာကေတာ့ ေနာက်ဆံုး ထည့်ထားတဲ ့ data ေတွကို ထုတ်လိက
ု ်တာပါ။

Simple Balanced Parentheses
ကUန်ေတာ် တိ; အေပါင်း အMှJတ် အေြမာက် အစားေတွ လုပ်တဲ့ အခါမှာ ကွင်းစ ကွင်းပတ်
ေတွကို အသံုးြပJပါတယ်။
ဥပမာ။။
(5+6)∗(7+8)/(4+3)

ကUန်ေတာ် တိ;ဟာ user က ထည့်လိက
ု ်တဲ့ ကွင်းစ ကွင်းပိ တ် ေတွ မှန ် မမှန ် စစ် ဖိ; အတွက်
stack ကို အသံုးြပJGပီ း ေရးပါမယ်။
မှနက
် န်တဲ့ ကွင်းစကွင်းပိ တ်ေတွဟာ
(()()()())
(((())))
(()((())()))

လိမ
ု ျ ိJး ြဖစ် ပါလိမ့်မယ်။
((((((())
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()))
(()()(()

လိမ
ု ျ ိJးေတွကေတာ့ မှားယွင်းသည်လိ; သတ်မှတ်ရပါမယ်။
# parChecker.py
from stack import Stack
def parChecker(symbolString):
s = Stack()
balanced = True
index = 0
while index < len(symbolString) and balanced:
symbol = symbolString[index]
if symbol == "(":
s.push(symbol)
else:
if s.is_empty():
balanced = False
else:
s.pop()
index = index + 1
if balanced and s.is_empty():
return True
else:
return False
print(parChecker('((()))'))

ဒီ code ကို ကUန်ေတာ် တိ; ေလ့လာLကည့်ရေအာင်။
ကUန်ေတာ် တိ; stack.py ကို parChecker.py နဲ file
့
ေနရာ အတူတူ ထားဖိ; လိပ
ု ါတယ်။

not for sale (preview version)

85

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

ဥပမာ။။ parChecker.py ဟာ /Users/python/ မှာ Tှ ိ တယ် ဆိုရင် stack.py ဟာ
လည်း /Users/python/ ေနရာမှာ Tှ ိ ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
ဒါမှသာ
from stack import Stack

က အလုပ်လပ
ု ် ပါမယ်။
Python မှာ external file import format က
from filename import ClassName

ဒါေLကာင့် class name က Stack ြဖစ် Gပီ း file name က stack.py ြဖစ် သည့် အတွက်
ေLကာင့်
from stack import Stack

ဆိုGပီ း ေရးထားတာပါ။
parChecker function ထဲမှာ စာလံးု ေရ Tှ ိ သေလာက်ကို ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ while loop နဲ ့
ပတ်လိက
ု ်တယ်။ ေနာက်Gပီ းေတာ့ balanced က True ြဖစ် ေန သ၍ loop ပတ်ပါတယ်။
balanced က stack empty ြဖစ် မြဖစ် စစ် ဖိ; အတွက်ပါ။ Gပီ းေတာ့ စာလံးု ေတွကို တစ် လံးု
ြခင်း စီ ယူပါတယ်။ ကUန်ေတာ် တိ; trace လိက
ု ်Lကည့်ရေအာင်။
ကUန်ေတာ် တိ; ထည့်လိက
ု ်တဲ့ String က (() ။
ပထမဆံုး စာလံးု က (
symbol = symbolString[index]
if symbol == "(":
s.push(symbol)
else:
if s.is_empty():
balanced = False
not for sale (preview version)
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else:
s.pop()
index = index + 1

ဒါေLကာင့် s.push("(") ဝင်သွားပါတယ်။ တကယ်လိ;သာ ပထမဆံုး စာလံးု က ( မဟုတ်
ခဲ့ ရင် balanced က False ြဖစ် Gပီ းေတာ့ loop ထဲကေန ထွက်သွားမှာပါ။
ဒုတိယ စာလံးု ( ကို ထပ် ယူတယ်။ push ထပ် လပ
ု ် တယ်။ Array ထဲမှာ အခန်း ၂ ခန်း ြဖစ်
သွားGပီ ။
တတိယ စာလံးု ) ကို ယူတယ်။ pop လုပ်တယ်။ Array ထဲမှာ အခန်း ၁ ခန်း ကျန်ေသး
တယ်။
စာလံးု ေရ ကုနသ
် ွားသည့် အတွက် loop ထွက်သွားတယ်။
if balanced and s.is_empty():
return True
else:
return False

if balanced and s.is_empty(): မှာ ေရးထားသည့် condition ေLကာင့် return
False ြပန်ပါတယ်။
ကUန်ေတာ် တိ;ေတွဟာ () ကို စစ် သည့် အခါမှာ အဖွင့် Mှင့် အပိ တ် အWကိမ် အေရ အတွက်
တူဖိ; လိတ
ု ယ်။ ဒါေLကာင့် ( ကို stack ထဲမှာ push လုပ်Gပီ း ) ကို stack ထဲကေန ြပန်ထုတ်
ပါတယ်။ () အေရအတွက် ညီရင် ေနာက်ဆံုး stack က empty ြဖစ် သွားပါမယ်။ ေနာက်Gပီ း
ေတာ့ balanced ကလည်း True ြဖစ် Gပီ းေတာ့ array ထဲကေန ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။

Balanced Symbol
ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ ( Mှင့် ) အတွက်ကိုေတာ့ ေရးGပီ းပါGပီ ။ ေနာက်တဆင့် အေနနဲ {[
့ Mှင့် ]} ကို
ထည့်Gပီ း ေရးဖိ; လိပ
ု ါတယ်။ သခjျာ ကွင်းေတွက
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{[()]}

ဆိုGပီ း Tှ ိ ပါတယ်။ ကUန်ေတာ် တိ; လက်သည်းကွင်း အတွက် ေရးGပီ းပါGပီ ။ အြခား ကွင်းေတွ
ပါ ပါလာရင် စစ် ဖိ; အတွက် ထပ် Gပီ း ြပင်ရပါမယ်။
အဲ ဒီအတွက် Gပီ းခဲ့ တဲ့ code အတိင
ု ်း ေရးလိ; မရေတာ့ပါဘူး။
from stack import Stack
def parChecker(symbolString):
s = Stack()
balanced = True
index = 0
while index < len(symbolString) and balanced:
symbol = symbolString[index]
if symbol in "([{":
s.push(symbol)
else:
if s.is_empty():
balanced = False
else:
top = s.pop()
if not matches(top,symbol):
balanced = False
index = index + 1
if balanced and s.is_empty():
return True
else:
return False
def matches(open,close):
opens = "([{"
closers = ")]}"
return opens.index(open) == closers.index(close)

print(parChecker('{{([][])}()}'))
print(parChecker('[{()]'))
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ဒီ code ေလးကို တချက်Lကည့်ရေအာင်။
Gပီ းခဲ့ သည့်တန
ု း် ကလိပ
ု ဲ ကUန်ေတာ် တိ; ေရးထားတာပါ။ သိ; ေပမယ့် အခု အခါမှာေတာ့ ( တစ်
ခု တည်းက မဟုတ်ေတာ့ပါဘူး။ {[]} ပါ ထပ် ပါလာပါGပီ ။ ဒါေLကာင့် ကွင်းစေတွြဖစ် သည့်
([{ ေတွ သာ ြဖစ် ခဲ့ရင် stack ထဲ ထည့်ပါတယ်။ မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် stack ထဲကေန pop
လုပ်တာ တစ် ခုတည်း မရေတာ့ပါဘူး။ ေနာက်ဆံုးြဖည့်ထားတာက [ ြဖစ် ရင် ကွင်းြပန်ပိတ်
တာက ] ြဖစ် ကို ြဖစ် ရပါမယ်။ ဒါေLကာင့် အဖွင့် ကွင်း မဟုတ်ခဲ့လိ; အပိ တ်ကွင်း သာ ြဖစ် ခဲ့
ရင် ေTှ Zဘက်က ဖွင်ထ
့ ားတဲ ့ ကွင်း နဲ တူ
့ မလား စစ် ဖိ; လိအ
ု ပ် ပါတယ်။
top = s.pop()
if not matches(top,symbol):
balanced = False

အဖွင့် ြဖစ် ခဲ့ရင် အပိ တ်ြဖစ် သလား စစ် ဖိ; matches ဆိုတဲ့ function ကို ေရးထားပါတယ်။
def matches(open,close):
opens = "([{"
closers = ")]}"
return opens.index(open) == closers.index(close)

အဲ ဒီမှာ index ဆိုတာ ပါလာပါGပီ ။ index ဆိုတာ ထည့်လိက
ု ်တဲ့ စာလံးု က ဘယ်ေနရာမှာ Tှ ာ
ေတ6 တယ်ဆိုတဲ့ နံပတ် ြပန်လာတာပါ။
opens = "([{"
closers = ")]}"
print(opens.index("("))
print(opens.index("["))
print(closers.index("]"))
print(closers.index("}"))

ဒါေLကာင့် အဖွင့် Mှင့် အပိ တ် index တူသလား နဲ လွ
့ ယ်လင့် တကူ စစ် ထားတာပါ။
သိ; မဟုတ်ရင် if condition Mှင့် open က [ ြဖစ် ခဲ့ရင် close က ] ြဖစ် ရမယ် ဆိုGပီ း စစ်
ေနဖိ; လိပ
ု ါတယ်။ တစ် ခါတစ် ေလ programming ေရးသားရာမှာ ြဖတ်လမ် းေလးေတွ သံုး
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Gပီ း အများWကီး ေရးမယ့် အစား အခု လို အတိေ
ု လး ေရးလိ; ရMိင
ု ်သည့် နည်းလမ် းေလးေတွ
Tှ ိ ပါတယ်။
အဖွင့် နဲ အပိ
့
တ် က သာ မတူခဲ့ရင်ေတာ့ loop က ထွက်Gပီ း False ြပန်ေပးလိက
ု ်Vု ံ ပါပဲ ။

Decimal To Binary
အခု ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ Decimal (Base 10) ကေန Binary (Base 2) value ေြပာင်းတာေလး
ေရးLကည့်ရေအာင်။ Computer သမား တစ် ေယာက် ြဖစ် ရင်ေတာ့ binary ဆိုတာ ဘာလဲ သိ
ဖိ; လိအ
ု ပ် ပါတယ်။ Computer ဟာ binary value နဲ ပဲ
့ အလုပ်လပ
ု ် ပါတယ်။ value က 0 Mှင့်
1 ပဲ Tှ ိ ပါတယ်။ Decimal value ကေတာ့ 0-9 ဂဏန်းေတွTှိပါတယ်။ ဥပမာ။ 668 ဆိုတဲ့
decimal value ကို binary ေြပာင်းရင် 1010011100 ဆိုတဲ့ binary value ရပါတယ်။
ဘယ်လို ေြပာင်းရ သလဲဆိုရင်ေတာ့
668 ကို 2 နဲ စားသွ
့
ားပါတယ်။ ေနာက်ဆံုး သုည ရသည့် အထိပါ။
668/2 = 334 ,
334/2 = 167,
167/2 = 83,
83/2 = 41,
41/2 = 20,
20/2 = 10,
10/2 = 5,
5/2 = 2,
2/2 = 1,
1/2 = 0,

Mod : 0
Mod: 0
Mod: 1
Mod: 1
Mod: 1
Mod: 0
Mod: 0
Mod: 1
Mod: 0
Mod: 1

ရလာတဲ ့ mod ေတွကို ေြပာင်းြပန် ယူလိက
ု ်ေတာ့ 1010011100 ထွက်ပါတယ်။ code
ဘယ်လို ေရးလိ; ရမလဲ ဆိုတာကို သေဘာေပါက်ေလာက်Gပီ ထင်ပါတယ်။
လွယ်ပါတယ်။ ၂ နဲ စားသွ
့
ားမယ်။ အfကင်းေတွကို stack ထဲ ထည့်သွားမယ်။ Gပီ းရင် pop
ြပန်လပ
ု ် လိက
ု ်မယ်။ Stack က first in last out ြဖစ် သည့် အတွက်ေLကာင့် ပထမဆံုး
အfကင်း ရလာဒ်က ေနာက်ဆံုးမှ ထွက်ပါမယ်။ Decimal to Binary ေြပာင်းဖိ; အတွက်
stack ကို အသံုးြပJMိင
ု ်ပါတယ်။
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from stack import Stack
def divideBy2(decNumber):
remstack = Stack()
while decNumber > 0:
rem = decNumber % 2
remstack.push(rem)
decNumber = decNumber // 2
binString = ""
while not remstack.is_empty():
binString = binString + str(remstack.pop())
return binString
print(divideBy2(668))

code ေလးကေတာ့ Tှ င်းပါတယ်။ စားလဒ်က သုည မြဖစ် မြခင်း loop ပတ်မယ်။ ေနာက်Gပီ း
ေတာ့ အfကင်းေတွကို stack ထဲမှာ ထည့်ထားမယ်။
Gပီ းသွားတဲ ့ အခါ stack မကုန ် မြခင်း loop ပတ်Gပီ းေတာ့ pop လုပ်ေပးလိက
ု ်ပါတယ်။
အခု ေလာက်ဆိုရင်ေတာ့ Stack ကို သံုးတတ်ေလာက်Gပီ ထင်ပါတယ်။

ေလ့ကျင့်ခန်း ၄
ေမးခွ နး် ၁။
Base 8 ကို ေြပာင်းသည့် divdeBy8 function ကို ေရးပါ။ 668 (base 10) ၏ base 8
တန်ဖိုးသည် တန်ဖိုးသည် 1234 ြဖစ် သည်။ divideBy8(668) ၏ အေြဖသည် 1234 ထွက်
လာရမည်။
class Stack:
def __init__(self):
not for sale (preview version)
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self.items = []
is_empty(self):
return self.items == []
push(self, item):
self.items.append(item)
pop(self):
return self.items.pop()
peek(self):
return self.items[len(self.items) - 1]
size(self):
return len(self.items)

ေမးခွ နး် ၂။
Base 16 ကို ေြပာင်းသည့် divdeBy16 function ကို ေရးပါ။ 668 (base 10) ၏ base 16
တန်ဖိုးသည် တန်ဖိုးသည် 29C ြဖစ် သည်။ divdeBy16(668) ၏ အေြဖသည် 29C ထွက်လာ
ရမည်။ base 16 သည်
Base 16

Base 10

A

10

B

11

C

12

D

13

E

14

F

15

ြဖစ် သည်။ ထိ; ေLကာင့် အfကင်း ကို if condition သံုးကာ 10 မှ 15 value များကို ေြပာင်းေပး
ရန် လိသ
ု ည်။# အခန်း ၅ ။ Queue
ဒီအခန်းမှာေတာ့ ကUန်ေတာ် Queue အေLကာင်းကို အဓိ က Tှ င်းြပသွားပါမယ်။ Queue တစ်
ခု ကို ဘယ်လို ေရးရသလဲ ေနာက်Gပီ းေတာ့ ဘာေတွ ပါဝင်တယ်ဆိုတာေတွကို ေလ့လာMိင
ု ်
မှာပါ။
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Queue
ကUန်ေတာ် တိ; Stack နဲ ပတ်
့
သက်Gပီ းေတာ့ ေလ့လာGပီ းပါGပီ ။ အခု Queue အေLကာင်း
ေလ့လာရေအာင်။ Stack ဟာ First In Last Out ြဖစ် Gပီ းေတာ့ Queue ဟာ First In First
Out ြဖစ် ပါတယ်။ Queue ဟာ ဘာနဲ တူ
့ သလဲ ဆိုေတာ့ ဆိုင်ေတွမှာ တန်းစီ Gပီ း မုနဝ
် ့ ယ် သလို
အရင် တန်းစီ တဲလ
့ ူ အရင် ရပါတယ်။ Stack ကေတာ့ တစ် ကား တစ် ေပါက်ထဲTှိတဲ့ bus
ကား လိမ
ု ျ ိJး ေနာက်ဆံုးဝင်သည့် သူက အရင် ထွက် လိ; ရပါတယ်။

Queue Abstract Data Type
Queue တစ် ခု ဖန်တီးဖိ; ကUန်ေတာ် တိ; ဘာေတွ လိမ
ု လဲ အရင် စQ်းစားLကည့်ရေအာင်။
Queue() Queue class တစ် ခု ဖန်တီးဖိ; လိအ
ု ပ် ပါတယ်။ ပထမဆံုး class ကို create လုပ်
သည့်အခါမှေတာ့ empty ြဖစ် ေနဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
enqueue(item) item အသစ် ထည့်လိက
ု ်ရင် ေနာက်ဆံုးမှာ data ေတွသွားGပီ း append လုပ်
ပါမယ်။
dequeue() ဖျက်Gပီ ဆိုရင် ေTှ Zဆံုးက data ကို ထုတ်ဖိ; လိအ
ု ပ် ပါတယ်။
isEmpty() queue တစ် ခု ဟာ empty ြဖစ် မြဖစ် စစ် ဖိ;လိပ
ု ါတယ်။ Boolean value return
ြပန်လာပါမယ်။
size() queue ထဲမှာ item ဘယ်Mှစ်ခု Tှ ိ လဲဆိုတာကို သိဖိ; အတွက်ပါ။
ကUန်ေတာ် တိ; စGပီ းေတာ့ implement လုပ်Lကည့်ရေအာင်။

Implementing A Queue
ကUန်ေတာ် တိ; Stack တစ် ခု ကို ဖန်တီးထားဖူးသည့် အတွက်ေLကာင့် Queue တစ် ခု ဖန်တီးဖိ;
မခက်ခဲလှပါဘူး။
pyqueue.py တစ် ခု ကို ဖန်တီးGပီ း ေအာက်ပါ code ထည့်လိက
ု ်ပါမယ်။
class Queue:
def __init__(self):
self.items = []
not for sale (preview version)

93

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

def isEmpty(self):
return self.items == []
def enqueue(self, item):
self.items.insert(0,item)
def dequeue(self):
return self.items.pop()
def size(self):
return len(self.items)
q=Queue()
q.enqueue(6)
q.enqueue('cat')
q.enqueue(True)
print(q.size())
print(q.dequeue())
print(q.dequeue())
print(q.size())
3
6
cat
1

ဆိုGပီ း ထွက်လာပါမယ်။ စုစုေပါင်း ၃ ခု Tှ ိ ပါတယ်။ ပထမဆံုးထည့်လိက
ု ်သည့် value က 6
ြဖစ် သည့်အတွက် 6 ထွက်လာပါမယ်။ ဒုတိယ အWကိမ် က cat ဆိုGပီ း ထွက်လာပါမယ်။ အခု
အချ ိန်မှာေတာ့ queue တစ် ခု ပဲ Tှ ိ ပါေတာ့တယ်။

Priority Queue
Queue မှာ ေနာက်ထပ် တစ် မျ ိJး Tှ ိ တာကေတာ့ Priority Queue ပါ။ အရင်လာ အရင်ထွက်
ဆိုေပမယ့် အေရးWကီးတာကို ဦးစားေပးGပီ း ေနာက်မှလာေပမယ့် အရင် ထွက်ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
ထည့်လိက
ု ်သည့် data ရဲ Z Priority ေပRမှာ မူတည်Gပီ းေတာ့ ြပန်ထုတ်ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
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pyqueue.py နဲ အတူ
့
တူ pqueue.py ကို ဖန်တီးပါတယ်။
from pyqueue import Queue
class PQueue:
def __init__(self):
self.items = {}
def isEmpty(self):
return len(self.items) == 0
def enqueue(self, item,priority=0):
if priority not in self.items:
self.items[priority] = Queue()
queue = self.items[priority]
queue.enqueue(item)
def dequeue(self):
keys = list(self.items.keys())
if len(keys) > 0 :
cursor = keys[-1]
myqueue = self.items[cursor]
val = myqueue.dequeue()
if myqueue.size() == 0 :
del self.items[cursor]
return val
return ""
def size(self):
size = 0
for key in self.items.keys():
size = size + self.items[key].size()
return size

not for sale (preview version)

95

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

Priority Queue ဟာ queue ေတွကို Priority အလိက
ု ် စီ Gပီ းေတာ့ ြပန် ထုတ်ေပးတာပါ။
Code ကို မTှ င်းြပခင်မှာ အရင်ဆံုး စမ် းLကည့် ရေအာင်။
from pqueue import PQueue
p = PQueue()
p.enqueue("HELLO",1)
p.enqueue("H",2)
p.enqueue("E",5)
p.enqueue("L",3)
p.enqueue("O",3)
p.enqueue("Sample",9)
# 7
print(p.size())
#Sample
print(p.dequeue())
#E
print(p.dequeue())
#4
print(p.size())
#L
print(p.dequeue())
#O
print(p.dequeue())
#H
print(p.dequeue())

#1
print(p.size())
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enqueue လုပ်တဲ့ အခါမှာ value နဲ priority
့
ပါပါတယ်။ သိ; ေပမယ့် ြပန်ထုတ်သည့် အခါမှာ
Priority အြမင့်ဆံုး က အရင် ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
p = PQueue()
p.enqueue("HELLO",1)
p.enqueue("H",2)
p.enqueue("E",5)
p.enqueue("L",3)
p.enqueue("O",3)
p.enqueue("Sample",9)

အဲ ဒီမှာ priority အြမင့်ဆံုးက "Sample" ပါ။ ဒါေLကာင့် ေနာက်ဆံုးမှ ထည့်ေပမယ့် ပထမ
ဆံုး ထွက်လာတာကို ေတ6ပါလိမ့်မယ်။
အခု ကUန်ေတာ် တိ; PQueue() ကို ေလ့လာLကည့်ရေအာင်။
ကUန်ေတာ် တိ;ဟာ Queue ေတွကို priority အလိက
ု ် စီ ရမှာ ြဖစ် တဲ့ အတွက် array အစား
dictionary ကို အသံုးြပJထားပါတယ်။ ေနာက် အခန်းမှာ Dictionary အေLကာင်းကို Tှ င်းြပ
ေပးပါမယ်။ enqueue လုပ်တဲ့ အခါမှာ item dictionary ရဲ Z Priority အခန်း မှာ Queue
Object Tှ ိ မTှ ိ စစ် ပါတယ်။
if priority not in self.items:
self.items[priority] = Queue()

ဆိုတာက self.items ထဲမှာ key name က priority Tှ ိ မTှ ိ Lကည့်တာပါ။ မTှ ိ ဘူးဆိုရင်
Queue Object အသစ် တစ် ခု ေဆာက်Gပီ း ထည့်လိက
ု ်ပါတယ်။
queue = self.items[priority]
queue.enqueue(item)

item ထဲကေန Gပီ းေတာ့ priority key ေပRမှာ မူတည်Gပီ းေတာ့ Queue object ကို ထုတ်
လိက
ု ်ပါတယ်။ Gပီ းေတာ့ Queue ထဲမှာ enqueue လုပ်ေပးပါတယ်။
p.enqueue("HELLO",1)
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p.enqueue("H",2)
p.enqueue("E",5)
p.enqueue("L",3)
p.enqueue("O",3)
p.enqueue("Sample",9)

အဲ ဒီလို ဆိုရင် data ေတွ အေနနဲ ့
{
1
2
3
5
9

:
:
:
:
:

["HELLO"],
["H"],
["L","O"],
["E"],
["Sample"]

}

ဆိုGပီ း Tှ ိ ေနပါမယ်။
dequeue အပိုင်းကေတာ့ နည်းနည်း vVxပ်ေထွးပါတယ်။
keys = list(self.items.keys())

keys ထဲမှာ [1,2,3,5,9] ဆိုGပီ း ေရာက်လာပါမယ်။
if len(keys) > 0 :

keys မှာ အခန်း Tှ ိ မTှ ိ စစ် ပါတယ်။
cursor = keys[-1]

-1 ဆိုတာကေတာ့ ေနာက်ဆံုး အခန်းကို ဆွဲထုတ်လိက
ု ်ပါတယ်။
myqueue = self.items[cursor]
val = myqueue.dequeue()

not for sale (preview version)

98

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

Gပီ းေတာ့ queue object ကို ဆွဲထုတ်ပါတယ်။ Gပီ းေတာ့ dequeue() လုပ်Gပီ းေတာ့ data ကို
ဆွဲထုတ်လိက
ု ်ပါတယ်။
if myqueue.size() == 0 :
del self.items[cursor]

queue ထဲမှာ data မTှ ိ ေတာ့ရင် အခန်းကို ဖျက်ချလိက
ု ်ပါတယ်။
size = 0
for key in self.items.keys():
size = size + self.items[key].size()

size တွက် ကေတာ့ Vို းVို းေလးပါပဲ ။ item ထဲမှာ Tှ ိ တဲ့ queue ေတွ အားလံးု ရဲ Z size ကို
ေပါင်းGပီ းေတာ့ return ြပန်ေပးလိက
ု ် Vံု ပါပဲ ။

Hot Potato
ကUန်ေတာ် တိ;အခု Hot Potato game ေလး တစ် ခု ဖန်တီးLကည့်ရေအာင်။ Hot Potato
game ဆိုတာက အားလူး ကို အWကိမ် အေရအတွက် တစ် ခု အထိ သွားGပီ း လက်ထဲမှာ အား
လူး Tှ ိ တဲ့ သူက ထွက်ရပါတယ်။ ေနာက်ဆံုး တစ် ေယာက်တည်း ကျန်တဲ့ အထိပါ။
ကUန်ေတာ် တိ; အခု အဲ ဒီ အတွက် program ေလးကို Queue ကို အသံုးြပJGပီ း ေရးပါမယ်။ မ
ေရးခင် စQ်းစားLကည့်ရေအာင်။
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Aung Aung, Mg Mg , Thiha , Thin Thin , Ko Ko , Hla Hla ဆိုGပီ း Tှ ိ တယ်။ အာလူး ၈
Wကိမ်ေြမာက် လူက ထွက် ရမယ် ဆိုရင် Thiha က အရင် ထွက်ရပါမယ်။ ေနာက်တစ် Wကိမ်ဆို
ရင် Aung Aung ထွက်ရမယ်။ Gပီ းရင် Mg Mg။ Gပီ းေတာ့ Hla Hla။ Gပီ းေတာ့ Thin Thin။
ေနာက်ဆံုး Ko Ko သာကျန်ခဲ့ပါမယ်။
အဲ ဒီ Program ေလးကို စQ်းစားရင် အာလူးဟာ တစ် ေယာက်Gပီ း တစ် ေယာက် ေြပာင်းသွား
တယ်။ ေနာက်ဆံုး Hla Hla ဆီ ေရာက်သွားရင် Aung Aung ကေန ြပန်စတယ်။
တနည်းေြပာရင် ပထမဆံုး က လူကို ေနာက်ကေန ြပန်Gပီ း တန်းစီ ခို င်းတာနဲ အတူ
့
တပ
ူ ါပဲ ။
အာလူးကို ေနာက်တစ် ေယာက်ကို ေပးGပီ းGပီ ဆိုရင် ေနာက်ကို ြပန်သွားGပီ း တန်းစီ ပံုစံပါပဲ ။
Aung Aung, Mg Mg , Thiha , Thin Thin , Ko Ko , Hla Hla ဆိုပါဆိ; ။ Aung Ang ကေန
Mg Mg ကို အာလူး ေပးGပီ းရင် Queue က Mg Mg , Thiha , Thin Thin , Ko Ko , Hla Hla,
Aung Aung ြဖစ် သွားမယ်။ Gပီ းရင် Thiha , Thin Thin , Ko Ko , Hla Hla, Aung Aung, Mg
Mg ြဖစ် မယ်။
ဒါကို သေဘာေပါက်Gပီ ဆိုရင် ကUန်ေတာ် တိ; code ေရးလိ; ရပါGပီ ။
from pyqueue import Queue
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def hotPotato(namelist, num):
simqueue = Queue()
for name in namelist:
simqueue.enqueue(name)
while simqueue.size() > 1:
for i in range(num):
simqueue.enqueue(simqueue.dequeue())
simqueue.dequeue()
return simqueue.dequeue()

print(hotPotato(["Aung Aung", "Mg Mg" , "Thiha" , "Thin Thin" , "Ko K
o" , "Hla Hla"],8))

Code ေလးက Tှ င်းပါတယ်။ ေထွေထွ ထူးထူး မTှ င်းြပေတာ့ပါဘူး။
simqueue.enqueue(simqueue.dequeue())

အဲ ဒီ code ေလးက dequeue လုပ်Gပီ းတာနဲ ချက်
့
ြခင်း enqueue ြပန်လပ
ု ် ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။
အခု ဆိုရင်ေတာ့ Queue အေLကာင်း အနည်းငယ်သေဘာေပါက်ေလာက်Gပီ ထင်ပါတယ်။

ေလ့ကျင့်ခန်း ၅။
ေမးခွ နး် ၁။
class Queue:
def __init__(self):
self.items = []
def isEmpty(self):
return self.items == []
def enqueue(self, item):
self.items.insert(0,item)
not for sale (preview version)
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def dequeue(self):
return self.items.pop()
def size(self):
return len(self.items)
q=Queue()
q.enqueue(12)
q.enqueue('dog')
q.enqueue(True)
print(q.dequeue())

အေြဖသည်
A . 12
B. dog
C. True# အခန်း ၆ ။ List Mှင့် Dictionary
ဒီအခန်းမှာ အဓိ ကအားြဖင့် List Mှင့် Dictionary ကို ေဖာ် ြပေပးသွားပါမယ်။ List နဲ ့
Dictionary ဟာ တကယ့် program ေတွ ေရးသည့် အခါမှာ မTှ ိ မြဖစ် သိဖိ; လိအ
ု ပ် ပါတယ်။
List ကို Array လိ; လည်း ဆိုMင
ုိ ်ပါတယ်။ ေနာက်ပိုင်း sorting ေတွ အပိုင်းမှာ Array ရဲ Z
အေရးပါပံုေတွ ကို ေတ6ရပါလိမ့်မယ်။ Gပီ းခဲ့ တဲ့ အခန်းေတွကလည်း List ကို အသံုးြပJGပီ း
ေတာ့ Stack နဲ Queue
့
ကို ဖန်တီးခဲ့ တာကို မှတ်မိမယ်လိ; ထင်ပါတယ်။ သိ; ေပမယ့် List
အေLကာင်းကို ေသချာ မTှ င်းြပခဲ့ ပါဘူး။ အခု အခန်းမှာေတာ့ List နဲ Dictionary
့
အေLကာင်း
ကို ေသချာစွာ Tှ င်းြပေပးပါမယ်။

Lists
List ဆိုတာကေတာ့ အခန်းWကီးထဲမှာ အခန်း အေသးေလးေတွ Tှ ိ သည့် သေဘာပါ။ List ကို
programming langauge ေတွမှာေတာ့ Array လိ; လည်း ေခR Lကပါတယ်။ List ကိုေတာ့
ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ Stack အပိုင်းေတွမှာ သံုးခဲ့ ဖူးပါတယ်။ တကယ့်လိ; Array/List စတာေတွ
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က programming language မှာ မTှ ိ ဘူး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပိုင် programming language ကို
ဖန်တီးသည့်အခါမှာ Array ဘယ်လို အလုပ်လပ
ု ် လဲ သိေအာင် ကိုယ်ပိုင် ဖန်တီးGပီ းေတာ့ ေရး
တတ်ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။

Unordered List Abstract Data Type
Unorder List ဆိုတာကေတာ့ list ထဲမှာ အစီ အစQ် တကျမဟုတ်ပဲ ဒီ အတိင
ု ်းထည့်ထားတာ
ပါ။ ဥပမာ ။ [4,3,6,1,90,404] စသည့် ြဖင့်ေပါ ့။
ကUန်ေတာ် တိ; ကိုယ်ပိုင် List တစ် ခု ဖန်တီးဖိ; အတွက်
List() ဆိုတဲ့ class ဖန်တီးဖိ; လိမ
ု ယ်။ init လုပ်သည့်အခါမှာ empty data ြဖစ် ေနရ
မယ်။
add(item) ကေတာ့ item ကို list ထဲမှာ ထည့်မယ်။ ေTှ Zဆံုးေနရာမှာ ထည့်မှာပါ။
remove(item) ကေတာ့ item ကို list ထဲကေန ထုတ်ဖိ; အတွက်ပါ။
search(item) ကေတာ့ item ဟာ list ထဲမှာ Tှ ိ Gပီ းGပီ လား မTှ ိ ေသးဘူးလား စစ် ဖိ;ပါ။
is_empty() ကေတာ့ List ထဲမှာ item ေတွ မTှ ိ ေတာ့ဘူးလား ဆိုGပီ း စစ် ဖိ;အတွက်ပါ။
true/false boolean value ကို return ြပန်ပါမယ်။
size() ကေတာ့ item အေရအတွကို return ြပန်ေပးပါမယ်။ Integer value ကို return
ြပန်ေပးပါမယ်။
append(item) ကေတာ့ ေနာက်ဆံုး အခန်းမှာ ထည့်ဖိ;ပါ။
index(item) ကေတာ့ item ရဲ Z position ကို Tှ ာGပီ းေတာ့ return ြပန်မှာပါ။
insert(pos,item) ကေတာ့ item ကို ကိုယ်ထည့်ချင်သည့် ေနရာမှာ ထည့်ဖိ;
အတွက်ပါ။
pop() ကေတာ့ ေနာက်ဆံုး အခန်းထဲကေန ဆွဲထုတ်ဖိ; အတွက်ပါ။ pop အတွက်က ဘာ
မှ return ြပန် ဖိ; မလိပ
ု ါဘူး။
pop(pos) ကေတာ့ အခန်း နံပတ်က ဟာကို ဖျက်မယ်။ Gပီ းရင် အဲ ဒီက data ကို return
ြပန်ေပးမယ်။

Implementing an Unordered List: Linked
Lists
not for sale (preview version)
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Unordered List ကို ပံုမှနအ
် ားြဖင့် linked list လိ; ေခR Lကပါတယ်။ Value ေတွ ဟာ ေနရာ
အတည်အကျမဟုတ်ပဲ ေနရာစံုေတွမှာ Tှ ိ ေနပါတယ်။ item တစ် ခုက ေနာက်ထပ် iteam
တစ် ခုကို ထပ် Gပီ း pqနး် ထားပါတယ်။ ဥပမာ ေအာက်က ပံုကို Lကည့်လိက
ု ်ပါ။

နံပတ်ေတွဟာ အစီ အစQ်အတိင
ု ်း မဟုတ်ပဲ ချ ိတ်ဆက်ထားတာကို ေတ6Mင
ုိ ်တယ်။ ဒါဆိုရင်
class တစ် ခုမှာ လက်Tှိ value နဲ ေနာက်
့
ထပ် value တစ် ခု ကို တွဲGပီ း သိမ်းဖိ; လိတ
ု ယ်။
ေနာက်ထပ် value ကလည်း value နဲ next
့
ကို သိမ်းဖိ; လိတ
ု ယ်။ တနည်းေြပာရင် node
ေလးေတွ ဆက်ထားတာပဲ ။
အဲ ဒီ အတွက် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ Node class တစ် ခု တည်ေဆာက်ဖိ; လိလ
ု ာGပီ ။
class Node:
def __init__(self,init_data) :
self.data = init_data
self.next = None
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def get_data(self):
return self.data
def get_next(self):
return self.next
def set_data(self,new_data) :
self.data = new_data
def set_next(self, new_next) :
self.next = new_next

Class ေလးကေတာ့ Tှ င်းTှ င်းေလးပါပဲ ။ လက်Tှိ Tှ ိ ေနသည့် data ကို store လုပ်ထားမယ်။
next data ကို မှတ်ထားမယ်။
code ေလးကို အရင်ဆံုး အလုပ်လပ
ု ် လား စမ် းLကည့်ရေအာင်။
from node import Node
temp = Node(93)
print(temp.get_data())

အခု Node တစ် ခု ရGပီ ။ အဲ ဒီေတာ့ Unordered List Class ကို ေဆာက်Lကမယ်။ Node ထဲ
မှာ value သိမ်းမယ်။ Node ရဲ Z next value က ေနာက်ထပ် node တစ် ခုကို ချ ိတ်ထားမယ်။
ဒါဆိုရင် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ Linked List တစ် ခု ဖန်တီးMိင
ု ်Gပီ ။

Unordered List Class
Unordered List ကို Node နဲ ဖန်
့ တီးGပီ းေတာ့ တစ် ခုြခင်းစီ ကို ချ ိတ်ဆက်သွားVံု ပဲ။ ပံုေလးနဲ ့
စQ်းစားLကည့်ရင် ေအာက်ကလို ပံုေလးပဲ ။
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List ကသာ empty ြဖစ် ေနရင် head က end Mှင့် ချ ိတ်ထားပါလိမ့်မယ်။

မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ေတာ့ head က လက်Tှိ ေTှ Zဆံုး node ကို pqနထ
် ားမယ်။ ေTှ Z node ရဲ Z
value က 1 ြဖစ် Gပီ းေတာ့ next ကိုေတာ့ ေနာက် ထပ် node တစ် ခု နဲ ထပ်
့
Gပီ းေတာ့ pqနထ
် ား
ဲ
တယ်။ ဒီပံုကို ြမင့်ေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ ဘာြဖစ် လိ; node class ကို ေဆာက်ခ့ သလည်းဆို
တာကို သေဘာေပါက်ေလာက်ပ ါGပီ ။ အခု unorder list ဖန်တီးLကည့်ရေအာင်။
from node import Node
class UnorderedList:
def __init__(self):
self.head = None
mylist = UnorderedList()

ဒါကေတာ့ အVို းအTှ င်းဆံုး ဦးစွာ class တစ် ခု ဖန်တီးလိက
ု ်တာေပါ ့။ head ထဲမှာ None ကို
ထည့်ထားတယ်။ ဘာြဖစ် လိ;လည်းဆိုေတာ့ object ကို ေဆာက်လိက
ု ်တာနဲ empty
့
list တစ်
ခု ကို ဖန်တီးြခင်လိ;ပါ။

Empty
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ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ List ကို empty ြဖစ် မြဖစ် စစ် ဖိ; အတွက် function တစ် ခု ဖန်တီး
ရေအာင်။ function ကလည်း လွယ်ပါတယ်။ head ကသာ None ြဖစ် ေနရင် List က empty
ြဖစ် ေနတယ်ဆိုတဲ့ အဓိ ပiာယ်ပါပဲ ။
def is_empty(self):
return self.head == None

code ကေတာ့
from node import Node
class UnorderedList:
def __init__(self):
self.head = None
def is_empty(self):
return self.head == None
mylist = UnorderedList()
print(mylist.is_empty())

Vို းVို းေလးပါပဲ ။ အခု ေနာက်တစ် ဆင့် သွားရေအာင်။

Add
အခု အဆင့်မှာေတာ့ add function ကို ဖန်တီးLကမယ်။
mylist. = UnorderedList()
mylist.add(3)
mylist.add(31)
mylist.add(71)
mylist.add(10)
mylist.add(5)
mylist.add(1)
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ဆိုရင် list က ေအာက်က ပံုလို ေပR ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။

အသစ် ထပ် ြဖည့်လိက
ု ်တိင
ု ်း အေနာက်ကို ေရာက်ေရာက်သွားမယ်။
ပထမဆံုး အWကိမ်မှာ 3 ပဲ Tှ ိ တယ်။ 31 ထပ် ြဖည့်ေတာ့ 31,3 ြဖစ် သွားတယ်။ 71 ထပ် ြဖည့်
ေတာ့ 71,3,1,3 ြဖစ် သွားတယ်။ အဲ ဒီ အတွက် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ function တစ် ခု ေရးဖိ;
စQ်းစားရေအာင်။
ဘယ်လို ေရးရင် ရမလဲ။ မေရးခင် အရင် ဆံုး စQ်းစားLကည့်ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
variable တစ် ခု ထည့်လိက
ု ်မယ်။
ကUန်ေတာ် တိ; Node object တစ် ခု ေဆာက်ရမယ်။ အဲ ဒီ ထဲကို ေပးလိက
ု ်သည့် variable
ထည့်မယ်။
လက်Tှိ Tှ ိ ေနသည့် head ကို ထည့်မယ် Node ရဲ Z next ထဲမှာ ထည့်လိက
ု ်မယ်။
list ရဲ Z head ကို temp မှာထည့်မယ်။ အဲ ဒါဆိုရင် ရGပီ ။
code မေရးခင်မှာ တစ် ဆင့်ြခင်းဆီ စQ်းစားGပီ း ေရးသည့် အခါမှာ အမှားြပန်ြပင်ရတာ ပိုGပီ း
လွယ်သလို အမှားလည်း နည်းလာMိင
ု ်သည့် အတွက် programming စေလ့လာကာစ လူေတွ
အေနနဲ အဆင့
့
်တိင
ု ်း စQ်းစားသွားဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
ကဲ အခု ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ add function ေရးLကည့်ရေအာင်။
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def add(self,item):
temp = Node(item)
temp.set_next(self.head)
self.head = temp

code အြပည့်အစံုက
from node import Node
class UnorderedList:
def __init__(self):
self.head = None
def is_empty(self):
return self.head == None
def add(self,item):
temp = Node(item)
temp.set_next(self.head)
self.head = temp
mylist = UnorderedList()
mylist.add(3)
mylist.add(31)
mylist.add(71)
mylist.add(10)
mylist.add(5)
mylist.add(1)

code ကို မTှ င်းဖူး ဆိုရင် ေအာက်က အဆင့်ေလးေတွကို Lကည့်Lကည့်ပါ။
၁။ အရင်ဆံုး list head မှာ None Tှ ိ တယ်။
၂။ 3 ကို ထည့်လိက
ု ်ေတာ့ , temp = Node(3) ဆိုGပီ း temp object ကို ေဆာက်လိက
ု ်
တယ်။ အဲ ဒီ အချ ိန်မှာ temp ရဲ Z data က 3 ြဖစ် Gပီ းေတာ့ next ကေတာ့ None ြဖစ် ေနမယ်။
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၃။ temp.set_next(self.head) လိ; ဆိုသည့်အတွက် temp ရဲ Z next ထဲမှာ လက်Tှိ
head ကို ဝင်သွားGပီ ။ head က None ြဖစ် သည့်အတွက် next ကလည်း None ြဖစ် ေနမှာပဲ ။
၄။ self.head ကို temp ထည့်လိက
ု ်သည့်အတွက်ေLကာင့် self.head က Node(3) ြဖစ်
သွားGပီ ။
၅။ 31 ကို ထပ် ြဖည့်ေတာ့လည်း ဒီအတိင
ု ်းပဲ ။ သိ; ေပမယ့်
temp.set_next(self.head) ေLကာင့် Node(31) ရဲ Z next က Gပီ းခဲ့ Node(3) ြဖစ်
သွားတယ်။
၆။ self.head က Node(31) ြဖစ် သွားတာေLကာင့် self.head ထဲမှာ Node(31)>Node(3) ဆိုGပီ း ြဖစ် သွားပါGပီ ။
ဒါဆိုရင်ေတာ့ Add လုပ်သည့် ကိစXကို နားလည်ေလာက်Gပီ ။ အခု size (အေရအတွက်)
ဘယ်ေလာက်Tှိလဲ ဆိုတာကို သိရေအာင် function ေရးLကည့်ရေအာင်။

Size
အခု self.head ထဲမှာ Node ေတွ အများWကီးTှ ိ ေနGပီ ။ Size ကို သိဖိ;ကေတာ့ Node
အေရအတွက် ဘယ်ေလာက် Tှ ိ လဲ ဆိုတာ သိဖိ;လိတ
ု ယ်။ Node ေတွက တစ် ခုန ဲ တစ်
့
ခုချ ိတ်
ထားGပီ းေတာ့ ေနာက်ဆံုး next က None ြဖစ် သွားသည့် အထိပဲ။
Pseudo code ေလးနဲ စQ်
့ းစားLကည့်ရေအာင်။
Set current is head
Set count is zero
Loop Until current is None
Increase count
current = current.get_next()
Return count

Pseudo code အရ ဆိုရင် current ထဲမှာ head ကို ထည့်မယ်။ Gပီ းရင် count ကို သုညက
ေန စမှတ်မယ်။ current ကို None မြဖစ် မြခင်း loop ပတ်မယ်။ loop ထဲေရာက်တိင
ု ်း count
ကို ၁ တိးု သွားမယ်။ Gပီ းရင် current ကို လက်Tှိ current ရဲ Z next ကို ထည့်မယ်။ loop က
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ထွက်သွားရင် count ကို return ြပန်ေပးမယ်။ code ေလးက Tှ င်းTှ င်းေလးပါ။ အဲ ဒါကို
python နဲ ေြပာင်
့
းေရးLကည့်ရေအာင်။
def size(self):
current = self.head
count = 0
while current != None:
count = count + 1
current = current.get_next()
return count

code အြပည့်အစံုက
from node import Node
class UnorderedList:
def __init__(self):
self.head = None
def is_empty(self):
return self.head == None
def add(self,item):
temp = Node(item)
temp.set_next(self.head)
self.head = temp
def size(self):
current = self.head
count = 0
while current != None:
count = count + 1
current = current.get_next()
return count
mylist = UnorderedList()
print(mylist.size())
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mylist.add(3)
mylist.add(31)
mylist.add(71)
mylist.add(10)
mylist.add(5)
mylist.add(1)
print(mylist.size())

တကယ့်ကို လွယ်လယ
ွ ်ေလးပါ။ အခု ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ Tှ ိ သမO node ေတွ ကုနေ
် အာင် loop
ပတ်လိ; ရသွားGပီ ။ ဒါဆိုရင် search လုပ်လိ; ရGပီ ေပါ ့။

Search
Search လုပ်မယ်ဆိုရင် Gပီ းခဲ့ တဲ့ size အတိင
ု ်း loop ပတ်ဖိ; လိတ
ု ယ်။ ေတ6ခဲ့ရင် loop ထဲက
ထွက်မယ်။ ဒါပဲ ကွာလိမ့်မယ်။
def search(self,item):
current = self.head
found = False
while current != None and not found:
if current.get_data() == item:
found = True
else:
current = current.get_next()
return found

လက်Tှိ Tှ ိ သည့် code မှာ ေြပာင်းလိက
ု ်ရင်
from node import Node
class UnorderedList:
def __init__(self):
self.head = None
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def is_empty(self):
return self.head == None
def add(self,item):
temp = Node(item)
temp.set_next(self.head)
self.head = temp
def size(self):
current = self.head
count = 0
while current != None:
count = count + 1
current = current.get_next()
return count
def search(self,item):
current = self.head
found = False
while current != None and not found:
if current.get_data() == item:
found = True
else:
current = current.get_next()
return found
mylist = UnorderedList()
mylist.add(3)
mylist.add(31)
mylist.add(71)
mylist.add(10)
mylist.add(5)
mylist.add(1)
print(mylist.search(10))
print(mylist.search(12))
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Size ကို နားလည်တယ်ဆိုရင် search code ကလည်း Vို းTှ င်းပါတယ်။ current က None
ေရာက်သည့်အထိ loop ပတ်တယ်။ loop ထဲက ဘယ်အချ ိန်ထွက်မလဲဆိုေတာ့ current က
None ြဖစ် သွားချ ိန် ဒါမှမဟုတ် found က true ြဖစ် သွားချ ိန်ေပါ ့။
while current != None and not found:

ဒီ code မှာ and ကို အသံုးြပJထားတာ ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။ and ရဲ Z သေဘာက တစ် ခု False
ြဖစ် ရင် အကုန ် false ပဲ ။ ၂ ခု လံးု true ြဖစ် မှ true ြဖစ် သည့် သေဘာကို သိLကပါလိမ့်မယ်။
code အရ current != None ကလည်း True ြဖစ် ရမယ်။ not found ဆိုသည့် အတွက်
found ကလည်း false ြဖစ် ရမယ်။ found က false ြဖစ် မှသာ not false ဆိုGပီ း true ကို ရမှာ
ပါ။ ၂ ခု လံးု true ြဖစ် ေနသ၍ looping က အလုပ်လပ
ု ် ေနပါမယ်။
ကိုယ်Tှာေနသည့် item ကိုသာ ေတ6ရင် found က true ြဖစ် သွားGပီ းေတာ့ looping ထဲကေန
ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။

Remove
အခု remove အပိုင်းကို စQ်းစားLကရေအာင်။ item တစ် ခုေပးလိက
ု ်မယ်။ အဲ ဒီ item ကို
ဖျက်ဖိ; လိတ
ု ယ်။ သt ရဲZ အေTှ Zက သt ကို ချ ိတ်ထားသည့် Node နဲ သt
့ ရဲZ အေနာက်က သt ကို
ချ ိတ်ထားသည့် Node ၂ ခု ကို ချ ိတ်ေပးဖိ; လိတ
ု ယ်။ သူကေတာ့ နည်းနည်း vVxပ်သွားGပီ ။
ကUန်ေတာ် တိ;မှာ
head -> 31 -> 10 -> 8 -> 4 -> 3 -> None

ဆိုGပီ းTှ ိ ရင် 8 ကို remove လုပ်လိက
ု ်ရင် ေအာက်ကလို ြဖစ် သွားမယ်။
head -> 31 -> 10 -> 4 -> 3 -> None

အဲ ဒီေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ; 8 ကို ဖျက်ဖိ; အတွက် 8 ေTှ Z ရဲ Zက Node ကို မှတ်ထားမယ်။ အေပR
က ပံုအတိင
ု ်း ဆိုရင်ေတာ့ 10 ေပါ ့။ Node(10) ရဲ Z next ကို Node(8) အစား Node(4) ချ ိတ်
ေပးလိက
ု ်Vု ံ ပဲ။ Node(4) ဆိုတာကေတာ့ Node(8) ရဲ Z next ပါ။
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ဒီေတာ့ Pseudo code ေလး ေရးLကည့်ရေအာင်။
SET current = head
SET previous = None
SET found = false
Loop Until found OR current is None
IF current.data == item THEN
found = true
ELSE
previous = current
current = current.next
IF found == true THEN
IF previous == None THEN
head = current.next
ELSE
previous.next = current.next

ကUန်ေတာ် တိ;ေတွဟာ အရင် အတိင
ု ်း loop ကို current ဟာ None ြဖစ် ေနသည့် အချ ိန်
သိ; မဟုတ် not found ြဖစ် သွားသည့်အချ ိန် ထိ loop ပတ်ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။ အကယ်၍ Tှ ာေတ6ခဲ့
ရင် ြဖစ် Mင
ုိ ်ေြခ ၂ ခု Tှ ိ တယ်။ ပထမ အခန်းြဖစ် Mင
ုိ ်တာ ရယ် သိ; မဟုတ် ပထမ အခန်း
မဟုတ်တာရင်။ ပထမ အခန်းဆိုရင်ေတာ့ previous က None ြဖစ် ေနမှာပါ။ အဲ ဒီ အခါမှာ
head ကို next နဲ ချ
့ ိတ်ေပးလိက
ု ်Vု ံ ပဲ မဟုတ်ရင်ေတာ့ previous ရဲ Z next ကို current ရဲ Z next
နဲ ချ
့ ိတ်ေပးဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
python နဲ ေရးLကည့
့
်ရေအာင်။
def remove(self,item) :
current = self.head
previous = None
found = False
while current != None and not found:
if current.get_data() == item:
found = True``````````````````
else:
previous = current
current = current.get_next()
if found :
if previous == None:
not for sale (preview version)
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self.head = current.get_next()
else:
previous.set_next(current.get_next())

code ေတွအကုနြ် ပန် စုလိက
ု ်ရင်
from node import Node
class UnorderedList:
def __init__(self):
self.head = None
def is_empty(self):
return self.head == None
def add(self,item):
temp = Node(item)
temp.set_next(self.head)
self.head = temp
def size(self):
current = self.head
count = 0
while current != None:
count = count + 1
current = current.get_next()
return count
def search(self,item):
current = self.head
found = False
while current != None and not found:
if current.get_data() == item:
found = True
else:
current = current.get_next()
return found
def remove(self,item) :

not for sale (preview version)

116

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

current = self.head
previous = None
found = False
while current != None and not found:
if current.get_data() == item:
found = True
else:
previous = current
current = current.get_next()
if found :
if previous == None:
self.head = current.get_next()
else:
previous.set_next(current.get_next())
mylist = UnorderedList()
mylist.add(3)
mylist.add(31)
mylist.add(71)
mylist.add(10)
mylist.add(5)
mylist.add(1)
print(mylist.size())
mylist.remove(5)
print(mylist.size())
mylist.remove(100)
print(mylist.size())

python code ေလးကလည်း Vို းTှ င်းပါတယ်။ အခု ဆိုရင်ေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ remove
အပိုင်း Gပီ းသွားပါGပီ ။
ကျန်တဲ့ append,insert,index,pop စတာေတွကိုေတာ့ ေလ့ကျင့်ခန်း အေနနဲ ကိ
့ ုယ်တိင
ု ် ေရး
ဖိ; လိအ
ု ပ် ပါတယ်။
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The Ordered List Abstract Data
Type
အခု ကUန်ေတာ် တိ; ထပ် Gပီ းေတာ့ ordered list ကို ဖန်တီးLကည့်ရေအာင်။ Ordered List ဆို
တာကေတာ့ unordered list လို မဟုတ်ပဲ နံပတ်စQ် လိက
ု ်တိင
ု ်း စီ ထားသည့် list ေပါ ့။ Order
List မှာ ဘာေတွပါမလဲဆိုေတာ့
OrderList() ဆိုတဲ့ class တစ် ခု ဖန်တီးမယ်။ return ကေတာ့ empty list ြပန်မယ်။
emove(item) ကေတာ့ list ထဲမှာ Tှ ိ သည့် item ကို ဖျက်မှာပါ။
search(item) ကေတာ့ list ထဲမှာ item ပါမပါ Tှ ာပါလိမ့်မယ်။
is_empty() ကေတာ့ list က empty ဟုတ်မဟုတ် အတွက်ပါ။
size() ကေတာ့ list ထဲမှာ item ဘယ်ေလာက် Tှ ိ သလဲဆိုတာကို သိဖိ; အတွက်ပါ။
index(item) ကေတာ့ list ထဲမှာ item က ဘယ် position , ဘယ် အခန်း မှာ Tှ ိ လဲ ဆို
တာကို return ြပန်ေပးမှာပါ။
pop() ကေတာ့ ေနာက်ဆံုး အခန်းကို ထုတ်မယ်။ အဲ ဒီ value ကို return ြပန်ေပးမယ်။
pop(pos) ကေတာ့ ေနာက်ဆုး အခန်းမဟုတ်ပဲ ေပးလိက
ု ်သည့် အခန်း နံပတ်ကို ဖျက်
မယ်။ Gပီ းရင် အဲ ဒီ အခန်းက value ကို return ြပန်ေပးပါမယ်။

Implementing an Ordered List: Linked Lists
Unordered List ကို ဖန်တီးထားGပီ းGပီ ဆိုေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ အတွက် Ordered List
ဖန်တီးဖိ; မခက်ခဲေတာ့ပါဘူး။ Ordered List ကေတာ့ နံပတ်ေတွကို အစီ အစQ်လိက
ု ် စီ ထား
သည့် list ပါ။ Unordered List မှာကေတာ့ နံပတ်စQ်ေတွ အတိင
ု ်း list ထဲမှာ Tှ ိ ေနတာ
မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေLကာင့် မတူညီတာကေတာ့ list ထဲကို item ထည့်ေတာ့မယ်ဆိုရင် ထည့်
မယ့် value ထက် Wကီးတာကို သွားTှ ာရမယ်။ သt ရဲZ အေTှ Zမှာ သွားထည့်ရမယ်။ Unordered
List လိမ
ု ျ ိJး ထည့်ချင်သလို ထည့်လိ;ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။
Ordered List ပံုစံကို Lကည့်ရေအာင်
Unordered List နဲ ဆင်
့
သေယာက်ပါပဲ ။ ကွာတာကေတာ့ သူက WကီးစQ်ငယ်လိက
ု ်
အစီ အစQ်လိက
ု ် စီ ထားတာပါ။
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အခု Class တစ် ခု ကို ဖန်တီးLကည့်ရေအာင်
class OrderedList:
def __init__(self):
self.head = None

ဒါကေတာ့ အရင်အတိင
ု ်းပဲ ။ ပံုမှန ် class တစ် ခု ဖန်တီးထားတာပါ။
Unordered List အေLကာင်းသိGပီ းGပီ ြဖစ် သည့် အတွက် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ add ကို ေနာက်မှ
ေရးမယ်။ အခု search ေလးက စလိက
ု ်ရေအာင်။
def search(self, item):
current = self.head
found = False
stop = False
while current != None and not found and not stop:
if current.get_data() == item:
found = True
else:
if current.get_data() > item:
stop = True
else:
current = current.get_next()
return found
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code ဖတ်လိက
ု ်တာနဲ အခု
့
ဆို နားလည်ေလာက်Gပီ လိ; ထင်ပါတယ်။ Search လုပ်တယ် ၊ Tှ ာ
တယ် ဆိုသည့် သေဘာကေတာ့ Tှ င်းTှ င်းေလးပါ။ တစ် ခန်းြခင်းစီ မှာ ဒီ value ဟုတ်လား ၊
မဟုတ်ခဲ့ရင် value က အခု လက်Tှိ အခန်းထက် WကီးေနလားဆိုGပီ း စစ် ပါတယ်။ ဘာလိ; စစ်
ရလဲ ဆိုေတာ့ ဂဏန်းေတွက WကီးစQ်ငယ်လိက
ု ် Tှ ိ ေနေတာ့ Wကီးသွားရင်ေတာ့ ေသချာGပီ
ေနာက်ဘက်အခန်းေတွမှာ လည်း မTှ ိ ေတာ့ဘူး။ အကယ်၍ မTှ ိ ခဲ့ဘူး ဆိုရင်ေတာ့ ေနာက်
အခန်းကို ဆက်သွားGပီ း Tှ ာဖိ; လိပ
ု ါလိမ့်မယ်။
ဘာေLကာင့် Search ကို အဓိ က ထားGပီ း အရင်ေြပာရသလဲ ဆိုေတာ့ Search ပိုင်းနားလည်
သေဘာေပါက်မှ Ordered List မှာ Add အပိုင်း ထည့်လိ; ရပါလိမ့်မယ်။ Ordered List က
ထည်မယ်ဆိုရင် ထည့်မယ် value ထက် Wကီးထက်တာကို Tှ ာရမယ်။ Gပီ းရင် အဲ ဒီ အေTှ Zမှာ
ထည့်ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
def add(self, item):
current = self.head
previous = None
stop = False
while current != None and not stop:
if current.get_data() > item:
stop = True
else:
previous = current
current = current.get_next()
temp = Node(item)
if previous == None:
temp.set_next(self.head)
self.head = temp
else:
temp.set_next(current)
previous.set_next(temp)

အခု add function ကို ေရးGပီ းပါGပီ ။ code ေလး တချက်ေလာက် Lကည့်ရေအာင်။ Search
မှာကေတာ့ found ဆိုGပီ း အသံုးြပJထားGပီ းေတာ့ add မှာကေတာ့ previous ကို အသံုးြပJ
ထားပါတယ်။ အခု လက်Tှိ အခန်းမတိင
ု ်ခင်က အခန်းေပါ ့။ ဒါမှသာ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွဟာ
ဲ
ဲ
လက်Tှိ အခန်းနဲ သt
့ ရZ Gပီ းခဲ့ တ့ အခန်းLကားမှာ value ကို ထည့်လိက
ု ်ရင် ရပါGပီ ။
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Search အတိင
ု ်းပါပဲ ။ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွဟာ Loop ပတ်Gပီ းေတာ့ ထည့်မယ် item ထက်Wကီး
တာကို Tှ ာတယ်။ ေနာက်ဆံုး အခန်း မေရာက်မြခင်း Tှ ာပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် current item
က လက်Tှိ item ထက်WကီးသွားမလားဆိုGပီ းေတာ့လည်း Tှ ာပါတယ်။ မWကီးဘူးဆိုရင်ေတာ့
previous ထဲမှာ current ကို ထည့်တယ်။ current ကိုေတာ့ current ရဲ Z next ကို ထည့်ပါ
တယ်။
Gပီ းသွားGပီ ဆိုရင် ေနာက်ဆံုး အခန်းေရာက်သွားလား သိရင်ေအာင်
if previous == None:

ဆိုGပီ းTှ ာပါတယ်။ ေနာက်ဆံုး အခန်းဆိုရင်ေတာ့ ေနာက်ဆံုး အခန်းမှာ ထည့်လိက
ု ်Vု ံ ပဲေပါ ့။
မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ေတာ့ item ရဲ Z next ကို current ထည့်မယ်။ previous ရဲ Z next ကိုေတာ့
item ရဲ Z Node ေလး ချ ိတ်ေပးလိက
ု ်Vု ံ ပါပဲ ။ Code က လွယ်လယ
ွ ် နဲ Vိ
့ ု းVို း Tှ င်းTှ င်းပါပဲ ။
ကUန်ေတာ် အဓိ က Search ရဲ Z Add ပဲ ေြပာသွားတယ်။ ကျန်တာေတွကို Unordered List နဲ ့
ေပါင်းလိ; ရတယ်။
Unordered List မှာ exercise လုပ်ြဖစ် သည့်သူေတွ အေနနဲ pop
့
အပိုင်းကို စQ်းစားဖူးပါ
လိမ့်မယ်။
pop ကို ေရးသားဖိ; အတွက် စQ်းစားLကည့်ရေအာင်။
ပထမဆံုး စQ်းစားရမှာက ေနာက်ဆံုး အခန်းကို ဘယ်လိသ
ု ွားမလဲ ?
ေနာက်ဆံုး အခန်းကို ဘယ်လို ဖျက်မလဲ
ကUန်ေတာ် တိ; အရင်က ေရးထားသလိပ
ု ါပဲ ။ ေနာက်ဆံုး အခန်းက None ြဖစ် တယ်။ ဒါဆိုရင်
ေတာ့ လက်Tှိ Node ရဲ Z next value ကသာ None ြဖစ် သွားခဲ့ ရင် အဲ ဒါက ေနာက်ဆံုး အခန်း
ပဲ ။ ဒီေတာ့ current ရဲ Z next က None မြဖစ် မြခင်း Loop ပတ်ဖိ; လိတ
ု ယ်။
while current.get_next() != None :

ေနာက်တစ် ခုက ေနာက်ဆံုးခန်း ဘယ်လိဖ
ု ျက်မလဲ ဆိုတာက လွယ်သွားGပီ ။ လက်Tှိ current
ရဲ Z ေTှ Z အခန်းမှာ next ကို None ေပးလိက
ု ်Vု ံ ပါပဲ ။
def pop(self) :
current = self.head
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previous = None
while current.get_next() != None :
previous = current
current = current.get_next()
previous.set_next(None)
return current.get_data()

ကဲ အခု ကUန်ေတာ် တိ; Ordered List class တစ် ခု လံးု စမ် းLကည့်ရေအာင်။
from node import Node
class OrderedList:
def __init__(self):
self.head = None
def is_empty(self):
return self.head == None
def add(self, item):
current = self.head
previous = None
stop = False
while current != None and not stop:
if current.get_data() > item:
stop = True
else:
previous = current
current = current.get_next()
temp = Node(item)
if previous == None:
temp.set_next(self.head)
self.head = temp
else:
temp.set_next(current)
previous.set_next(temp)
def size(self):
current = self.head
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count = 0
while current != None:
count = count + 1
current = current.get_next()
return count
def search(self, item):
current = self.head
found = False
stop = False
while current != None and not found and not stop:
if current.get_data() == item:
found = True
else:
if current.get_data() > item:
stop = True
else:
current = current.get_next()
return found
def remove(self,item) :
current = self.head
previous = None
found = False
while current != None and not found:
if current.get_data() == item:
found = True
else:
previous = current
current = current.get_next()
if found :
if previous == None:
self.head = current.get_next()
else:
previous.set_next(current.get_next())
def pop(self) :
current = self.head
previous = None
while current.get_next() != None :
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previous = current
current = current.get_next()
previous.set_next(None)
return current.get_data()
mylist = OrderedList()
mylist.add(3)
mylist.add(31)
mylist.add(71)
mylist.add(10)
mylist.add(5)
mylist.add(1)
print(mylist.size())
mylist.remove(5)
print(mylist.size())
print(mylist.pop())
print(mylist.size())

Dictionary
အခု List ပိုင်းကို ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ နားလည် သေဘာေပါက်ေလာက် Tှ ိ ပ ါGပီ ။
Programming မှာ Array , List အြပင် လူသံုးများသည့် ေနာက်ထပ် data type တစ် ခု
ကေတာ့ Dictionary ပါ။ Java မှာေတာ့ HashMap အေနနဲ သံ
့ ုးတယ်။ PHP မှာေတာ့
associative array လိ; ေခRတယ်။ Dictionary ရဲ Z အဓိ က ပိုင်းကေတာ့ Key Value ပါ။ value
ေတွကို Key နဲ သိ
့ မ်းGပီ းေတာ့ ြပန်ထုတ်မယ်ဆိုရင် အခန်းနံပတ်န ဲ မဟု
့
တ်ပဲ Key နဲ ြပန်
့ ထုတ်
မှ ရပါမယ်။
dict = {'Name': 'Aung Ko', 'Age': 7}
print("NAME: " + dict["Name"])
print("Age: " + str(dict["Age"]))
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အဲ ဒီ code မှာ Lကည့်လိက
ု ်ရင် Name,Age စတာေတွက Key ပါ။ Key ကို ထည့်လိက
ု ်သည့်
အခါမှာ Value ရလာတာကို ေတ6ရမှာပါ။ dict["Name"] အစား dict["Aung Ko"]
ကို ေခRရင် Name ဆိုGပီ း ထွက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Value ကေန Key ကို ြပန်ေခRလိ; မရပါ
ဘူး။
ေနာက်ထပ် ဥပမာ Lကည့်ရေအာင် ဗျာ။
person1 = {'Name': 'Aung Ko', 'Age': 7}
person2 = {'Name': 'Ko Ko', 'Age': 8}
room = [person1,person2]
for person in room:
print("NAME: " + person["Name"])
print("Age: " + str(person["Age"]))
print("======")

ကUန်ေတာ် တိ; Dictionary ကို array ထဲမှာ ထည့်လိက
ု ်တယ်။ တနည်းေြပာရင် အခန်းထဲမှာ Tှ ိ
သည့် လူေတွ အကုန ် array ထဲမှာ ထည့်Gပီ းေတာ့ ြပန်ထုတ်ထားသည့် သေဘာေပါ ့။
for person in room:

ဆိုတာကေတာ့ room array ကို loop ပတ်မယ်။ အထဲမှာ Tှ ိ သည့် data ကို person ထဲမှာ
ထည့်မယ်။ ဒါဆိုရင် person က dictionary ြဖစ် သွားပါGပီ ။ အဲ ဒီ ထဲကေန key နဲ ြပန်
့ Gပီ း
ဆွဲထုတ်ထားတာပါ။ Gပီ းခဲ့ တဲ့ code နဲ သေဘာတရား
့
အတူတပ
ူ ါပဲ ။

Updating
Dictionary မှာ Value ကို အGမဲ ြပန်ြပင်Gပီ း Update လုပ်လိ; ရပါတယ်။
dict = {'Name': 'Aung Ko', 'Age': 7}
dict["Age"] = 9
print("NAME: " + dict["Name"])
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print("Age: " + str(dict["Age"]))

Update လုပ်သည့်အခါမှာလည်း Key နဲ တိ
့ က
ု ်Vု ိ က် update လုပ်Mင
ုိ ်ပါတယ်။

Delete Dictionary
Key ကို ြပန်Gပီ း ဖျက်ချင်ရင်
dict = {'Name': 'Aung Ko', 'Age': 7}
dict["Age"] = 9
del dict['Name']
print("NAME: " + dict["Name"])
print("Age: " + str(dict["Age"]))

ဒီ code မှာ ဆိုရင် Name ကို ဖျက်လိက
ု ်သည့်အတွက် ြပန်ထုတ်သည့် အခါမှာ Error ြဖစ် ပါ
လိမ့်မယ်။
ဒီေလာက်ဆိုရင်ေတာ့ Dictionary ကို အနည်းငယ် သေဘာေပါက်ေလာက်ပ ါGပီ ။ Dictionary
ဟာ ေနာက်ပိုင်း programming ေတွ ေရးသည့် အခါမှာ မြဖစ် မေန အသံုးဝင်လာပါလိမ့်
မယ်။ Web Development ပိုင်းေတွ သွားသည့်အခါမှာ API နဲ ချ
့ ိတ်ဆက်Gပီ း ေရးသည့်
အပိုင်းမှာ Dictionary ရဲ Z အေရးပါပံုေတွကို ေတ6လာရလိမ့်မယ်။ အခု စာအုပ်မှာေတာ့
အေြခခံ သေဘာတရားေလးကိုသာ ကUန်ေတာ် ေဖာ် ြပထားပါတယ်။

JSON
Dictionary ကို နားလည်Gပီ ဆိုရင်ေတာ့ JSON အေLကာင်းကို နားလည်လယ
ွ ်ပ ါGပီ ။ JSON
ဟာ web application အတွက် API ေတွေရးရာမှာ အသံုးများသည့် format တစ် ခုပါ။ API
ဆိုတာကေတာ့ Apllication Program Interface ြဖစ် ပါတယ်။ ဥပမာ။။ user information
ေပးပါ ဆိုGပီ း client က request ြပJလုပ်လOင် ဒါေတွကေတာ့ user information ပါ ဆိုGပီ း
return ြပန်ေပးပါလိမ့်မယ်။
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ဥပမာ။
{
"id" : 1,
"name" : "Kaung Kaung",
"age" : 8
}

ဒါကို Lကည့်လိက
ု ်ရင် Dictionary Mှင့် တူပါသလား ဆိုGပီ း သေဘာေပါက်Mင
ုိ ်ပါတယ်။
Dictionary နဲ JSON
့
ကွာြခားချက်ကေတာ့ Dictionary ဟာ python မှာ Tှ ိ သည့် data type
တစ် ခု ြဖစ် ပါသည်။ JSON ကေတာ့ format Tှ ိ သည့် string သိ; မဟုတ် text ပါ။ Dictionary
၏ data type မှာ python ရဲ Z instant object ကို ထည့်သွင်းMိင
ု ်သည်။ JSON မှာကေတာ့
Number, String , Boolean, JSON Array Mှင့် JSON Object ကို သာထည့်သွင်းMိင
ု ်
ပါသည်။
ဥပမာ။
{
"id" : 1,
"name" : "Kaung Kaung",
"age" : 22
}

အထက်ပါ ပံုစံသည် JSON object ပါ။
[
{
"id" : 1,
"name" : "Kaung Kaung",
"age" : 8
},
{
"id" : 2,
"name" : "Yan Kyi Naung",
"age" : 9
},
{
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"id" : 3,
"name" : "Zaw Htet",
"age" : 10
}
]

အထက်ပါ ပံုစံသည် JSON Array ြဖစ် ပါသည်။ JSON Array ကို [ Mှင့် စGပီ း ] Mှင့် ဆံုး
ပါသည်။
{
"id" : 1,
"name" : "Kaung Kaung",
"age" : 8,
"address" : {
"no" : 129,
"street" : "31 St",
"city" : "Yangon",
"country" : "Myanmar"
}
}

JSON သည် အထက်တင
ွ ် ေဖာ် ြပထားသည့် ပံုစံမျ ိJး JSON Object ထဲတင
ွ ် ေနာက်ထပ်
JSON Object Tှ ိ Mင
ုိ ်သည်။
{
"id": 1,
"name": "Kaung Kaung",
"age": 8,
"addresses": [{
"no": 129,
"street": "31 St",
"city": "Yangon",
"country": "Myanmar"
},
{
"no": 89,
"street": "23 St",
"city": "Yangon",
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"country": "Myanmar"
}
]
}

JSON သည် အထက်တင
ွ ် ေဖာ် ြပထားသည့် ပံုစံမျ ိJး JSON Object ထဲတင
ွ ် ေနာက်ထပ်
JSON Array Tှ ိ Mင
ုိ ်သည်။
JSON ကို အဓိ ကအားြဖင့် data parsing အြဖင့် အသံုးများပါသည်။ ေနာက်ပိုင်း web
development ြပJလုပ်သည့် အခါ ပိုမို နားလည်လာပါမည်။.
အခု JSON string ကို Dictionary ေြပာင်းလဲပါမည်။ json အတွက် ေအာက်ပါ code ကို
import လုပ်ရန် လိအ
ု ပ် ပါသည်။
import json

JSON string တစ် ခု တည်ေဆာက်ပါမည်။
json_data = '{"a": 1, "b": 2, "c": 3, "d": 4, "e": 5}'

ထို JSON string အား Dictionary ေြပာင်းလဲပါမည်။
sample_dict = json.loads(json_data)

အခု ဆိုလOင် json string သည် Dictionary ြဖင့်သွားပါမည်။
print(sample_dict['a'])

အခု ဆိုလOင် 1 ကို ေဖာ် ြပေပးမည် ကို ေတ6ရပါမည်။
အခု dictionary object ကို JSON ေြပာင်းLကည့်ပါမည်။
print(json.dumps(sample_dict))

not for sale (preview version)

129

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

အထက်ပါ code တွင် json.dumps သည် dictionary object အား json string ေြပာင်း
ေပးြခင်း ြဖစ် သည်။ သတိထားရမှာသည် dictionary ထဲတင
ွ ် string,number Mှင့် boolean
value သာ ြဖစ် ရမည် ြဖစ် သည်။
JSON ကို config file , API စသည်တိ;zတွင် အသံုးများသည့် အတွက် အေြခခံ
သေဘာတရား နားလည်ေအာက် ေဖာ် ြပထားြခင်းြဖစ် ပါသည်။

ေလ့ကျင့်ခန်း ၆။

၁။ ေအာက်ပါ code တွင် gender သည် male ြဖစ် ေသာ သူများကို ေဖာ် ြပပါ။
room = [{'Name': 'Aung Ko', 'Age': 7, 'Gender' : 'male'}, {'Name': 'K
o Ko', 'Age': 8, 'Gender' : 'male'},{'Name': 'Aye Aye', 'Age': 7, 'Ge
nder' : 'female'},{'Name': 'Htet Htet', 'Age': 8, 'Gender' : 'female'
},{'Name': 'Win Aung', 'Age': 7, 'Gender' : 'male'}]

၂။ အထက်ပါ code တွင် room ထဲတင
ွ ် Tှ ိ ေသာ လူများ၏ စုစုေပါင်း အသက်ကို ေဖာ် ြပ
ေသာ code ေရးြပပါ။
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အခန်း ၇ ။ Recursion

အခန်း ၇ ေရာက်လာGပီ ဆိုေတာ့ programming နဲ ပတ်
့
သက်Gပီ းေတာ့ နားလည်ေလာက်ပါ
Gပီ ။ အခု chapter ကေန စGပီ းေတာ့ ေသေသချာချာ လိက
ု ်စQ်းစားဖိ; လိလ
ု ာGပီ ။ အခု
chapter မှာေတာ့ recursion အေLကာင်းကို Tှ င်းြပသွားပါမယ်။

Recursion ဆို တာလဲ

Recursion ဆိုတာကေတာ့ programming မှာ တူညီသည့် ြပဿနာကို တူညီသည့် ေြဖTှ င်း
မx နဲ ထပ်
့
ခါ ထပ် ခါ Tှ င်းသည့် ပံုစံပါ။ တနည်းအားြဖင့် looping နဲ ဆင်
့
သလိပ
ု ါပဲ ။ looping
ကေတာ့ စမှတ်TှိGပီ း ဆံုးမှတ်Tှိပါတယ်။ Recursion မှာလည်း ဘယ်အချ ိန်မှာ ဒီ function
ထဲကို ြပန်ထွက်မယ်ဆိုGပီ း Tှ ိ ပါတယ်။ recurrsion ကေတာ့ ဒီ function ကိုပဲ ထပ် ခါ ထပ် ခါ
ေခRေနGပီ းေတာ့ ေနာက်ဆံုး function ကေန ြပန်ထွက်သွားမယ့် အထိပါ။

Recursion ကို ဘယ်လုိ သံုးလဲ
ကUန်ေတာ် တိ; ေအာက်က ဥပမာေလးကို Lကည့်ရေအာင်။
for x in range(0, 5):
print ("Hello World",x)

code ေလးကေတာ့ Tှ င်းပါတယ်။ looping ပတ်Gပီ းေတာ့ Hello World ကို နံပတ်ေလးနဲ ့
ထုတ်ထားတာပါ။ ကUန်ေတာ် တိ; ပံုစံ ေြပာင်းေရးLကည့်ရေအာင်
def recursive(string, num):
if num == 5:
return
print (string,num)
recursive(string,num+1)
recursive("Hello World",0)
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ဒါကေတာ့ recursive နဲ ြပန်
့ ြပင်ေရးထားတာပါ။ code ေလးကို သေဘာေပါက်ေအာင်
Lကည့်Lကည့်ပါ။
recursive("Hello World",0)

ဆိုGပီ း function ကို လှမ်းေခRလိက
ု ်တယ်။
if num == 5:
return

num က 5 မဟုတ်သည့် အတွက်ေLကာင့် return မြဖစ် ဘူး။ num က သာ 5 ြဖစ် ခဲ့မယ်ဆိုရင်
function က ဆက်Gပီ းေတာ့ အလုပ်လပ
ု ် မှာ မဟုတ်ဘူး။
print (string,num)
recursive(string,num+1)

Gပီ းေတာ့ print ထုတ်လိက
ု ်တယ်။ ထပ် Gပီ းေတာ့ ဒီ function ပဲ ထပ် ေခRတယ်။ num ေလးကို
1 ေပါင်းGပီ းေတာ့ ထပ် ေခRလိက
ု ်ပါတယ်။
ဒီ code ၂ခု မှာေတာ့ ရလဒ်ကေတာ့ အတူတပ
ူ ါပဲ ။ ကွာြခားပံုကေတာ့ looping နဲ ေရးတာနဲ
့
့
recursion ပံုစံ ေရးတာပဲ ကွာြခားသွားပါတယ်။

Calculating the Sum of a List of
Numbers
အခု ထပ် Gပီ းေတာ့ ေလ့လာLကည့်ရေအာင်။ ကUန်ေတာ် တိ;မှာ function တစ် ခုTှိမယ်။
[1,2,5,9,7] ဆိုသည့် array ထဲက number ေတွ အကုန ် ေပါင်းသည့် function ေလးပါ။
code ေလးကို Lကည့်ရေအာင်
def listsum(numList):
sum = 0
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for i in numList:
sum = sum + i
return sum
print(listsum([1,2,5,9,7]))

sum = 0
for i in numList:
sum = sum + i

loop ကေတာ့ numList ထဲမှာ ပါသည့် number ေတွ အကုန ် loop ပတ်မယ်။
အဆင့်ေတွ အေနနဲ ့
sum
sum
sum
sum
sum

=
=
=
=
=

0 + 1
1 + 2
3 + 5
8 + 9
17 + 7

Tှ င်းTှ င်းေလးပါ။ ေနာက်ဆံုး sum = 24 ထွက်လာပါတယ်။
ဒီ code ေလးကို ထပ် Gပီ းေတာ့ နားလည် ေအာင် Lကည့်ရေအာင်။
ပထမဆံုး နံပတ် နဲ ေနာက်
့
က နံပတ် စQ်ေတွ ကို ေပါင်းသွားတာနဲ မတူ
့
ဘူးလား။ အဲ ဒီ sum
ကို ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ ြဖနr် Gပီ
့ း ေရးLကည့်ရင်
sum = (1 + (2 + (5 + (9 + 7)))

အဲ လို အတန်းWကီး ရပါတယ်။ အဲ ဒီ သေဘာတရားဟာ ေအာက်ကလို ပံုစံ နဲ တူ
့ တယ်
listsum(numList) = first(numList) + listsum(rest(numList))

not for sale (preview version)

133

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

ေTှ Zဆံုး အခန်းကို ယူတယ်။ Gပီ းရင် ကျန်တဲ့ အခန်းနဲ ေပါင်
့
းတယ်။ ေနာက်တစ် ေခါက်
ေTှ Zဆံုး အခန်းကို ယူတယ်။ ကျန်တဲ့ အခန်းနဲ ေပါင်
့
းတယ်။ ဘယ်အချ ိန်ထိလဲ ဆိုေတာ့ list
ထဲမှာ ၁ ခု ပဲ ကျန်သည့် အထိပဲ။ တစ် ခု ပဲ ကျန်ရင်ေတာ့ ထပ် Gပီ း မေပါင်းေတာ့ဘူး။ ဒီ
အတိင
ု ်းပဲ Tှ ိ ေနတယ်။
ဒါေလးကို သေဘာေပါက်ရင် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ ေရးလိ; ရပါGပီ ။ မေရးခင် မှာ ကUန်ေတာ် တိ;
သိထားသင့်တာက python မှာ ေTှ Zအခန်းမပါပဲ ကျန်တဲ့ အခန်းေတွ အကုန ် list ထဲကေန
ဘယ်လို ယူရမလဲ ဆိုတာပါ။
k = [1,2,5,9,7]
print(k[1:])
print(k[2:4])
print(k[:3])
k[1:]

list ထဲမှာ ေTှ Zဆံုး တစ် ခန်းက လွဲGပီ း ကျန်တဲ့ အခန်း အကုနပ
် ါ ဆိုသည့် အဓိ ပiာယ်ပါ။
k[2:]

ဆိုရင်ေတာ့ ေTှ Zဆံုး ၂ ခန်း ေပါ ့။
k[2:4]

ဒီ code ရဲ Z အဓိ ပiာယ်ကေတာ့ ေTှ Z ၂ ခန်း မယူဘူး။ ေနာက်Gပီ း ၄ လံးု ေြမာက် အထိပဲ ယူ
မယ်။ ဒါေLကာင့် [5, 9] ဆိုGပီ း ထွက်လာပါတယ်။ ေTှ Zဆံုး ၂ ခန်း မပါဘူးဆိုေတာ့ တတိယ
အခန်း 5 က ေန စတယ်။ ၄ ခု ေြမာက်ထိပဲ ဆိုေတာ့ 9 မှာ ဆံုးတယ်။ ဒါေLကာင့် [5,9] ြဖစ်
သွားတာပါ။
k[:3]

ကေတာ့ ေTှ Zက အကုနယ
် ူမယ်။ ဒါေပမယ့် ၃ လံးု ေြမာက်ေနရာ အထိပဲ ယူမယ်။ဒါေLကာင့်
[1, 2, 5] ဆိုGပီ းေတာ့ ထွက်လာပါတယ်။
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ဒီသေဘာတရားကို သိGပီ ဆိုရင် ကUန်ေတာ် တိ; recursive ေရးထားသည့် function ကို Lကည့်
ရေအာင်။
def listsum(numList):
if len(numList) == 1:
return numList[0]
else:
return numList[0] + listsum(numList[1:])
print(listsum([1,2,5,9,7]))

အဲ ဒီ code ေလးကို Tှ င်းဖိ; ေအာက်ကပံု ကိုLကည့်Lကည့်ပါ။

ကUန်ေတာ် တိ; list ေလး ေပးလိက
ု ်တယ်။ ဒီ function ကို ပဲ အဆင့်ဆင့်ေလး ေခRသွားလိက
ု ်
ေတာ့ ပံုထဲက အတိင
ု ်းေလး ြဖစ် သွားတယ်။ ေနာက်ေတာ့ return ြပန်လာတယ်။

not for sale (preview version)

135

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

ဒီပံုကို ေအာက်ကေန အေပR return ြပန်လာသည့် ပံုပါ။ ေအာက်ဆံုးကေန အေပRဆံုးကို တ
ဆင့်ြခင်းဆီ အဆင့်ဆင့် return ြပန်ရင်းနဲ အေြဖထွ
့
က်လာတာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။
ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ ဆက်Gပီ းေတာ့ အြခား ဥပမာ ကို ေလ့လာLကည့်ရေအာင်။

Fibonacci sequence
သခjျာမှာ fibonacci sequence ကို မှတ်မိေသးလား မသိဘူး။ fibonacci sequence ဆိုတာ
ကေတာ့ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 134 စသည်ြဖင့်ေပါ ့။
0 ကေန စတယ်။ Gပီ းရင် 1 လာတယ်။ 0 Mှင့် 1 ေပါင်းေတာ့ 1 ရတယ်။ ဒါေLကာင့် တတိယက
1 ြဖစ် တယ်။ ေနာက်ထပ် တစ် ခု အတွက် 1+1 ေပါင်းတယ်။ 2 ရတယ်။ Gပီ းေတာ့ 1+2 ေပါင်း
တယ်။ 3 ရတယ်။ သေဘာကေတာ့ ေTှ Z ၂ လံးု ေပါင်းGပီ းေတာ့ ေနာက်ထပ် တစ် လံးု ကို
ေဖာ် ြပေပးတာပဲ ။
fibonacci sequence အလံးု ၁၀ ေြမာက်က value ကို လိခ
ု ျင်တယ် လိ; ေြပာလာရင်
ကUန်ေတာ် တိ; program က ြပန်ထုတ်ေပးMိင
ု ်ေအာင် ေရးဖိ; လိပ
ု ါတယ်။ Looping နဲ ေရးတာ
့
ကိုေတာ့ ေလ့ကျင့်ခန်း အေနနဲ ကိ
့ ုယ်တိင
ု ် ေရးLကည့်ပါ။
fib(0) = 0
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1
1
2
3
5

ဒါဆိုရင် ကUန်ေတာ် တိ; အေနနဲ ေအာက်
့
က ပံုစံ အတိင
ု ်း ေရးလိ; ရတယ်။
fib(6) = fib(5) + fib(4)

တနည်းအားြဖင့်
fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2)

လိ; ေတာင် ဆိုMင
ုိ ်တယ်။ သိ; ေပမယ့် အGမဲ မမှနဘ
် ူး။ ဘယ်အချ ိန်မှ အဲ ဒါကို သံုးလိ; ရလည်း
ဆိုေတာ့ fib(2) ကမှ စGပီ း အသံုးြပJMိင
ု ်မယ်။ တနည်းအားြဖင့်
if n < 2
return n

ဆိုGပီ း ေြပာလိ; ရတယ်။
အခု ဆိုရင် ကUန်ေတာ် တိ; program မေရးခင်မှာ ဘယ်လို ေရးရမလဲ ဆိုတာကို
သေဘာေပါက်Gပီ ။ စQ်းစားလိ; ရGပီ ။ code ချေရးLကည့်ဖိ;ပဲ လိေ
ု တာ့တယ်။
def fib(n):
if n < 2:
return n
else:
return fib(n-1) + fib(n-2)
print(fib(10))

Recursive သေဘာတရားMှင့် စQ်းစားပံုက looping နဲ ကွ
့ ာတယ်ဆိုတာကို fibonacci
sequence ကို looping နဲ ေလ့
့
ကျင့်ခန်း လုပ်Lကည့်ရင် သိMင
ုိ ်ပါတယ်။
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The Three Laws of Recursion
Recursion ကို အသံုးြပJမယ် ဆိုရင် လိက
ု ်နာရမည့် နည်း ဥပေဒသ ၃ ခု Tှ ိ ပါတယ်။
၁။ recursive function ထဲကေန ြပန်လည်ထွက်ခွာ ရမည့် အေြခအေန Tှ ိ ရမည်။ ၂။
recursive algorithm ဟာ အခု အေြခအေနကေန ေနာက်ထပ် အေြခအေန တစ် ခုကို
ေြပာင်းလဲ သွားGပီ းေတာ့ recursive function ကေန ထွက်မယ့် အေြခအေနထိ ေရာက်ဖိ;လို
တယ်။ ၃။ recursive function ဟာ တူညီသည့် function ကို ပဲ ထပ် ခါထပ် ခါ ေခRေနဖိ; လို
တယ်။
ဒီအတိင
ု ်း ေရးြပရင်ေတာ့ သေဘာေပါက်မှာမဟုတ်ဘူး။ Fibonacci sequence က code
ေလးနဲ Lကည့
့
်ရေအာင်။
def fib(n):
if n < 2:
return n
else:
return fib(n-1) + fib(n-2)
print(fib(10))

ပထမဆံုး ဥပေဒသ ၁ အရ function ထဲကေန ထွက်ခွာဖိ; အေြခအေန Tှ ိ ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
if n < 2:
return n

ဒါေLကာင့် အထက်ပါ code ေလးက ဒီ function ကို ထပ် မေခRေတာ့ပဲ recursive ကို အဆံုး
သတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယ ဥပေဒသ အရ recursive function ကေန ထွက်ခွာသွားရမယ့် အေြခအေနကို ကူး
ေပါင်းရမယ်။
return fib(n-1) + fib(n-2)
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ဒီမှာ ဆိုရင် fib(n) ကေန ထပ် Gပီ း n-1 Mှင့် n-2 ကို ေရးထားတာေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။ n < 2
အထိ ေရာက်သွားMိင
ု ်သည့် အေြခ အေနပါ။
အထက်ပါ code အတိင
ု ်း ဥပေဒသ ၃ အရ ဒီ function ကိုပဲ ထပ် ခါ ထပ် ခါ ေခRထားတာကို
ေရးထားတာေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။
Recursive ဟာ စေလ့လာကစလူေတွ အေနနဲ အနည်
့
းငယ် vVxပ်ေထွးေစMိင
ု ်တယ်။ သိ; ေပ
မယ့် တကယ်လက်ေတ6 လုပ်ငန်းခွ င်မှာ အသံုးြပJသည့် အခါမှာ code ေတွကို နည်းသွားGပီ း
ကျစ် လစ် Tှ င်းလင်းေအာင် အေထာက်အကူြပJေပးတယ်။ သိ; ေပမယ့် အြခားတစ် ေယာက်
အေနနဲ အချ
့
ိန် အနည်းငယ်ေပးGပီ း နားလည် သေဘာေပါက်ေအာင်ေတာ့ code ေတွ ြပန်ဖတ်
ဖိ; လိပ
ု ါလိမ့်မယ်။
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အခန်း ၈ ။ Data Structure

အခု ဆိုရင် ကUန်ေတာ် တိ; Programming ကို တီးမိ ေခါက်မိ ြဖစ် ေအာင် ေရးတတ်ေနပါGပီ ။
Programming ေရးရာမှာ ပံုမှန ် ေရးတတ်Vု ံ န ဲ အလု
့
ပ်မြဖစ် ပါဘူး။ ကိုယ်ပိုင် စQ်းစားGပီ း
ြပဿနာကို အေြဖTှ ာMိင
ု ်ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။ ဒီအခန်းမှာ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ အေနနဲ စQ်
့ းစားGပီ း
ေတာ့ အေြဖTှ ာMိင
ု ်ေအာင် Searching အမျ ိJးမျ ိJး, Sorting အမျ ိJးမျ ိJး တိ; ကို ေလ့လာရမှာ
ပါ။

Searching
Search လုပ်တယ်ဆိုတာကေတာ့ ကိုယ်Tှာချင်သည့် value Tှ ိ လား မTှ ိ ဘူးလား ဆိုတာကို
သိဖိ; အတွက်ပါ။
print(15 in [3,5,2,4,1])

အဲ ဒီ code ေလးဆိုရင်ေတာ့ False ဆိုGပီ း return ြပန်လာပါလိမ့်မယ်။ ဘာေLကာင့်လဲဆို
ေတာ့ 15 ဟာ array အခန်းထဲမှာ မTှ ိ လိ;ပါ။
print(4 in [3,5,2,4,1])

ဆိုရင်ေတာ့ True ဆိုGပီ း return ြပန်လိမ့်မယ်။ 4 က array အခန်းထဲမှာ Tှ ိ လိ;ပါ။
အခု ကUန်ေတာ် တိ; သံုးထားသည့် ပံုစံကေတာ့ python မှာပါသည့် array အခန်းထဲမှာ Tှ ိ လား
မTှ ိ ဘူးလားဆိုGပီ း Tှ ာသည့် ပံုစံပါ။ အဲ ဒီအစား ကိုယ်ပိုင် search ကို program ေရးLကည့်
ရေအာင်။
Search အပိုင်းကို ဒီစာအုပ်မှာ ၂ မျ ိJး ေဖာ် ြပေပးပါမယ်။ Sequential Searching နဲ Binary
့
Search ပါ။

Sequential Searching
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Sequential Searching ဆိုတာကေတာ့ array အခန်းထဲမှာ ကိုယ်Tှာလိသ
ု ည့် value Tှ ိ လား
ဆိုGပီ း တစ် ခန်းြခင်းဆီ စစ် ေဆးသည့် အပိုင်းပါ။ ပထမဆံုး အခန်းကေနGပီ းေတာ့ ေနာက်ဆံုး
အခန်းထိ စစ် သည့် သေဘာပါ။ အကယ်၍ ေနာက်ဆံုး အခန်းမတိင
ု ်ခင်မှာ ေတ6ခဲ့ရင် search
လုပ်ေနသည့် loop ထဲက ထွက်လိက
ု ်Vု ံ ပါပဲ ။
k = [1,2,51,34,37,78]
s = 37
for i in k:
if i == s :
print("found")
break

code ေလးက အရမ် းကို Tှ င်းပါတယ်။ array ကို loop ပတ်တယ်။ ေတ6ခဲ့ရင် ေတ6တယ်လိ;
ေြပာတယ်။
သိ; ေပမယ့် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ ဘယ်အခန်း နံပတ်မှာ Tှ ာေတ6သလဲ ဆိုတာကို သိဖိ; အတွက်
code ကို ေအာက်ကလို ြပင်ေရးပါမယ်။
k = [1,2,51,34,37,78]
s = 37
for (index,value) in enumerate(k):
if value == s :
print("found at ",index)
break

အဲ ဒီမှာ enumerate(k) ဆိုတာ ပါလာပါတယ်။ enumerate ဆိုတာကေတာ့ python ရဲ Z
built in function တစ် ခုပါ။ သူက index နဲ value
့
ကို return ြပန်လာေပးပါတယ်။
အခု ဆိုရင်ေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ; array ထဲမှာ search အတွက် ေရးတတ်Gပီ ။ သိ; ေပမယ့် ပိုGပီ း
သပ် ရပ် သွားေအာင် function ခွဲ ေရးပါမယ်။
def search(array,search_value):
for (index,value) in enumerate(array):
if value == search_value :
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return index
return -1
res = search([1,2,51,34,37,78],371)
if res != -1 :
print("Found at ",res)
else:
print("Not found")

Tှ ာေတ6ခဲ့ရင် အခန်း နံပတ် ြပန်လာGပီ းေတာ့ Tှ ာမေတ6ရင် -1 ြပန်လာတာကို ေတ6ပါလိမ့်မယ်။
function ြဖစ် သည့် အတွက်ေLကာင့် return ြပန်လိက
ု ်တာနဲ looping
့
ထဲက ထွက်သွားတာ
ေLကာင့် break လုပ်ဖိ; မလိအ
ု ပ် ပါဘူး။
ဒီေလာက်ဆိုရင်ေတာ့ Sequential Searching ကို သေဘာေပါက်ေလာက်Gပီ ထင်ပါတယ်။

Binary Search
ကUန်ေတာ် တိ; Sequential Searching မှာတုနး် က array ဟာ sorting စီ ထားြခင်း မTှ ိ ပါဘူး။
သိ; ေပမယ့် Binary Search ကို အသံုးြပJေတာ့မယ်ဆိုရင် array ဟာ မြဖစ် မေန sorting စီ
ထားမှသာ ြဖစ် ပါမယ်။
Binary Search ဟာ sorting စီ ထားသည့် array ကို အလယ်ကို ေထာက်လိက
ု ်ပါတယ်။ mid
value က Tှ ာမယ့် value နဲ တူ
့ ခဲ့ရင် Tှ ာေတ6{Gပီ ေပါ ့။ အကယ်၍ မေတ6ခဲ့ရင် mid value က Tှ ာ
မယ့် value နဲ ငယ်
့
လား Wကီးလာစစ် တယ်။ အကယ်၍ ငယ်ခဲ့ရင် mid value ေTှ Zက အခန်းက
ေနာက်ဆံုး အခန်းြဖစ် Gပီ း ေTှ Zဆံုးက အခန်းက ပထမ အခန်းြဖစ် တယ်။ Gပီ ရင် အလယ်ကို
ြပန်ေထာက်Gပီ း Tှ ာပါတယ်။ အကယ်၍ Wကီးခဲ့ ရင် ပထမဆံုး အခန်းက mid value ရဲ Z ေနာက်
က အခန်းြဖစ် Gပီ းေတာ့ ေနာက်ဆံုး အခန်း နဲ ပထမဆံ
့
ုး အခန်းရဲ Z အလယ်ကို ြပန်ေထာက်Gပီ း
Tှ ာပါတယ်။
သေဘာတရားေလးက Tှ င်းပါတယ်။ ဒါေLကာင့် သူက sorting စီ ထားဖိ; လိပ
ု ါတယ်။ အခန်း
ေတွ အကုနမ
် သွားေတာ့ပဲ အလယ်အခန်းက Tှ ာေဖွ သွားတာပါ။
ေသချာနားလည် သွားေအာင် ေအာက်က ပံုေလးကို Lကည့်Lကည့်ပါ။
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ပထမပံုကေတာ့ search လုပ်သည့် အခါမှာ Tှ ာေတ6သည့် flow ေလးပါ။
ဒုတိယပံုကေတာ့ Tှ ာမေတ6သည့် flow ပါ။ အကယ်၍ first ကသာ last ထက် position Wကီး
သွားမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ဆက်Gပီ းေတာ့ Tှ ာေတာ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
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ပံုေလး ၂ ပံုကို နားလည်တယ်ဆိုရင်ေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ code ကို စGပီ း ေရးMိင
ု ်ပ ါGပီ ။
k = [8,14,18,20,26,66,78]
s = 18
found = False
first = 0
last = len(k) - 1
while first <= last and not found:
mid = (first + last)//2
mid_value = k[mid]
if mid_value == s:
found = True
else:
if s < mid_value :
last = mid - 1
else:
first = mid + 1
print(found)

first က last ထက် Wကီးသည့် အဓိ အလုပ်လပ
ု ် မယ် ၊ ဒါမှမဟုတ် Tှ ာေတ6ခဲ့ရင် loop ထဲက
ထွက်မယ် ဆိုတာေLကာင့်
while first <= last and not found:

ဆိုGပီ း ေရးထားတာပါ။ looping က firs က last ထက် ငယ်ေနရင် ဒါမှမဟုတ် တူေနရင်
အလုပ်လပ
ု ် မယ်။ ေနာက်Gပီ းေတာ့ found ကလည်း False ြဖစ် ေနရမယ်။ not found ဆို
သည့် အဓိ ပiာယ်ကေတာ့ not False ဆိုရင် True ြဖစ် သွားသည့် အတွက်ေLကာင့် condition
မှာ ၂ ခု လံးု True ြဖစ် ေနသ၍ အလုပ်လပ
ု ် မယ့် သေဘာပါ။
mid = (first + last)//2

အဲ ဒီ code မှာ // ဆိုတာက ဒဿမ ကိနး် မယူဘူးလိ; ဆိုတာပါ။ 3/2 ဆိုရင် 1.5 ရပါတယ်။
3//2 ဆိုရင်ေတာ့ 1 ပဲ ရပါတယ်။
ကUန်ေတာ် တိ; code ကို Tှ င်းသွားေအာင် function ခွဲ ေရးပါမယ်။
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def binary_search(array,item):
first = 0
last = len(array) - 1
while first <= last:
mid = (first + last)//2
mid_value = array[mid]
if mid_value == item:
return True
else:
if item < mid_value :
last = mid - 1
else:
first = mid + 1
return False
print(binary_search([8,14,18,20,26,66,78],18))
print(binary_search([8,14,18,20,26,66,78],19))

ဒီလိဆ
ု ိုရင် code ေလးက အေတာ် ေလးကို Tှ င်းသွားပါGပီ ။ ဘယ် အခန်းမှာ Tှ ာေတ6လဲဆို
သည့် code အတွက်ကေတာ့ ေလ့ကျင့်ခန်း အေနနဲ ကိ
့ ုယ်တိင
ု ် ေရးLကည့်ပါ။
ကUန်ေတာ် ထပ် Gပီ းေတာ့ recursive နဲ ေရးLကည့
့
်ရေအာင်။
def binary_search(array,item):
if len(array) == 0:
return False
mid = len(array)//2
mid_value = array[mid]
if mid_value == item:
return True
else:
if item < mid_value :
return binary_search(array[:mid],item)
else:
return binary_search(array[mid+1:],item)
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print(binary_search([8,14,18,20,26,66,78],18))
print(binary_search([8,14,18,20,26,66,78],19))

first Mှင့် last အစား array ရဲ Z size ကို တဝက်ဝက်Gပီ းေတာ့ mid ကို ယူထားတာကို ေတ6Mင
ုိ ်
ပါတယ်။ array[:mid] Mှင့် array[mid+1:] အေLကာင်းကို ေတာ့ ကUန်ေတာ် recursive အခန်း
မှာ ေရးထားGပီ းသား ြဖစ် သည့် အတွက် နားလည်မယ်လိ; ထင်ပါတယ်။ array ကို ထပ် ခါ
ထပ် ခါ ပိုင်းGပီ း Tှ ာေနGပီ း ေနာက်ဆံုး array ကုနသ
် ွားရင် သိ; မဟုတ် Tှ ာေတ6ခဲ့မှသာ recursive
function ထဲကေန ထွက်မှာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။

Sorting
ကUန်ေတာ် တိ; program ေတွ ေရးသည့်အခါမှာ sorting ဟာလည်း အေရးပါပါတယ်။ Array
ထဲမှာ Tှ ိ သည့် တန်ဖိုးေတွကို ကိုယ်တိင
ု ် sorting ြပန်ေရးMိင
ု ်ဖိ;Tှ ိ ပါတယ်။ python မှာ sorting
အတွက် built-in function ေတွ ပါထားေသာ် လည်း ကUန်ေတာ် တိ; အေနနဲ programming
့
ကို
ေလ့လာေနသည့် အဆင့်ြဖစ် သည့် အတွက်ေLကာင့် sorting နည်း အမျ ိJးမျ ိJးကို သံုးGပီ းေတာ့
array ကို sorting လုပ်သွားပါမယ်။

Bubble Sort
Sorting ထဲမှာ အVို းအTှ င်းဆံုး နည်းလမ် းပါပဲ ။ ကUန်ေတာတိ; မှာ
[9,1,8,6,7,4]

ဆိုတဲ့ array Tှ ိ တယ်။ အဲ ဒါကို sorting စီ လိက
ု ်ရင်
[1,4,6,7,8,9]

ဆိုGပီ း ရမယ်။ ပံုမှန ် ကUန်ေတာ် တိ; sorting ဘယ်လို စီ သွားသလဲ ဆိုတာကို Lကည့်ရေအာင်။
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အရင်ဆံုး ပထမ ဆံုး အခန်းကို Lကည့်တယ်။ ဒုတိယ အခန်း နဲ စစ်
့ မယ်။ 9 Mှင့် 1 Mှစ်ခု ကို
ယှQ်မယ်။ 9 က 1 ထက် Wကီးမလား စစ် မယ်။ မWကီးဘူးဆိုရင် ဒီ အတိင
ု ်းထားမယ်။ Wကီးရင်
ေနရာလဲမယ်။ အဲ လိန
ု ဲ ေTှ
့ Zအခန်း ေနာက်အခန်း Wကီးသလား ဆိုGပီ း အခန်း ကုနသ
် ွားသည့်
အထိ စစ် သွားမယ်။
ဒါဆိုရင် ေအာက်ကလို မျ ိJး တဆင့် ြခင်းစီ ြဖစ် သွားပါမယ်။
[9,1,8,6,7,4]
[1,9,8,6,7,4]
[1,8,9,6,7,4]
[1,8,6,9,7,4]
[1,8,6,7,9,4]
[1,8,6,7,4,9]

အခု ေနာက်ဆံုး အခန်းက အWကီးဆံုး ကို ရပါGပီ ။ ေနာက် တဆင့် အစကေန ြပန်စမယ်။ ဒါ
ေပမယ့် ေနာက်ဆံုး အခန်းထိ စစ် ဖိ; မလိေ
ု တာ့ဘူး။ ဘာြဖစ် လိ;လည်း ဆိုေတာ့ ေနာက်ဆံုး
အခန်း က အWကီး ဆံုး value ြဖစ် ေနတာ ေသချာသွားပါGပီ ။
[1,8,6,7,4,9]
[1,8,6,7,4,9]
[1,6,8,7,4,9]
[1,6,7,8,4,9]
[1,6,7,4,8,9]

အခု ဆိုရင် ေနာက်ဆံုး အခန်း ၂ ခန်းက sorting ြဖစ် ေနGပီ ။ ဒီလို ပံုစံ နဲ ေတာက်
့
ေလOာက် စစ်
Gပီ းေတာ့ ေနရာ ေရq Z သွားမယ်။ ေနာက်ဆံုး ၂ ခန်း မပါပဲ ထပ် Gပီ း ေရq Z ရင် ေအာက်ကလို ရ
လာလိမ့်မယ်။
[1,6,7,4,8,9]
[1,6,7,4,8,9]
[1,6,7,4,8,9]
[1,6,4,7,8,9]

ကUန်ေတာ် ေနာက် တဆင့် ထပ် ေရq Zမယ်။ ဘယ်အချ ိန်ထိ ကUန်ေတာ် တိ; ေတွ ဒီလို ေရq Zမှာလဲ
ဆိုရင်ေတာ့ ေနာက်ကေန စGပိ း ေTှ Zဆံုး အခန်း ေရာက်ေအာင် ထိပဲ။
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[1,6,4,7,8,9]
[1,6,4,7,8,9]
[1,4,6,7,8,9]
[1,4,6,7,8,9]
[1,4,6,7,8,9]

ကဲ အခု ဆိုရင်ေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ sorting စီ ပံုကို သိထားGပီ ။ အဲ ဒီ အတွက် code ေရးဖိ;
လုပ်ရေအာင်။
def bubble_sort(array):
for num in range(len(array) - 1,0,-1):
for i in range(num):
if array[i] > array[i+1]:
temp = array[i]
array[i] = array[i+1]
array[i+1] = temp
return array
alist = [1,6,4,7,8,9]
print(bubble_sort(alist))

code ေလးကေတာ့ Vို းTှ င်းပါတယ်။ ထူးြခားတာကေတာ့ range(len(array) - 1,0,-1) ပါ။
အဲ ဒီ အဓိ ပiာယ်ကေတာ့ len(array) - 1 ကေန 1 အထိ loop ပတ်မယ်လိ; ဆိုလိတ
ု ာပါ။
အြခား language ေတွမှာေတာ့
for (i=len(array) - 1, i > 0 ; i--) {
}

ဆိုGပီ း ေရးLကပါတယ်။
python ြဖစ် သည့် အတွက်ေLကာင့်
for num in range(len(array) - 1,0,-1):
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ဆိုGပီ း ေရးသားထားတာပါ။
Array ကို nested loop ပတ်ထားတာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမ loop ကေတာ့
ေနာက်ဆံုး အခန်းကေန စတယ် ပထမဆံုး အခန်းထိ။ ဒုတိယ loop ကေတာ့ ပထမ အခန်း
ကေန စတယ်။ range(num) ထိ loop ပတ်ပါတယ်။ ဘာေLကာင့် အဲ လို loop ပတ်သလဲ
ဆိုတာကိုေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ; အထက်မှာ Tှ င်းြပGပီ းပါGပီ ။ ပထမဆံုး အWကိမ်မှာ ေနာက်ဆံုး
အခန်းက အWကီးဆံုး value ဝင်တယ်။ ေနာက်တစ် Wကိမ်ဆိုရင် ေနာက်ဆံုး အခန်း ထည့်တက
ွ ်
ဖိ; မလိေ
ု တာ့ဘူး။ ဒါေLကာင့်ပါ။
ဒီမှာ ဘာြပဿနာTှ ိ လဲ ဆိုေတာ့ sorting စီ ထားGပီ းသားဆိုရင်ေပမယ့် ထပ် Gပီ း အကုနလ
် ံးု
loop ပတ်ေနတာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။ sortng စီ ထားGပီ းမှနး် ဘယ်လို သိသလဲဆိုေတာ့
ဒုတိယ loop ထဲမှာ တစ် ခါမှ data အေြပာင်းအလဲ မလုပ်ရရင်ေတာ့ sorting စီ ထားGပီ းမှနး်
သိMင
ုိ ်ပါတယ်။
ဒါေLကာင့် ကUန်ေတာ် တိ; အခု လို ြပင်ေရးပါမယ်။
def bubble_sort(array):
exchange = True
num = len(array) - 1
while num > 0 and exchange:
exchange = False
for i in range(num):
if array[i] > array[i+1]:
exchange = True
temp = array[i]
array[i] = array[i+1]
array[i+1] = temp
num = num - 1
return array
alist = [1,2,3,4,8,9]
print(bubble_sort(alist))

ကUန်ေတာ် တိ; exchange ဆိုသည့် variable ေလးထည့်Gပီ းေတာ့ loop ထပ် လပ
ု ် မလုပ်ဆိုတာ
ကို ထိနး် ထားတာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။ တစ် ေLကာင်းြခင်းစီ ကိုေတာ့ ကိုယ်တိင
ု ် လိက
ု ်Lကည့်Gပီ း
ေတာ့ နားလည် Mိင
ု ်မယ်လိ; ထင်ပါတယ်။
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Selection Sort
Selection Sort ကေတာ့ bubble sort နဲ ဆင်
့
ပါတယ်။ တူကေတာ့ အပိုင်း ၂ ပိုင်းခွဲ လိက
ု ်
တယ်။ sort လုပ်Gပီ းသား အပိုင်းနဲ sort
့
မလုပ်ရေသးသည့် အပိုင်း။ sort လုပ်Gပီ းသား
အပိုင်းကို ထပ် Gပီ းေတာ့ sort မလုပ်ေတာ့ဘူး။ ပထမဆံုး အေနနဲ အငယ်
့
ဆံုး တန်ဖိုးကို Tှ ာ
Gပီ းေတာ့ ပထမဆံုး အခန်းထဲမှာ ထည့်လိက
ု ်တယ်။ ေနာက်တစ် Wကိမ် ဒုတိယ အခန်းကေန စ
Gပီ းTှ ာမယ်။ အငယ်ဆံုး တန်ဖိုး ကို ဒုတိယ အခန်းထဲမှာ ထည့်မယ်။
def selection_sort(array):
for num in range(len(array)):
pos_of_min = num
for loc in range(num,len(array)) :
if array[loc] < array[pos_of_min]:
pos_of_min = loc
temp = array[num]
array[num] = array[pos_of_min]
array[pos_of_min] = temp
return array
alist = [1,20,31,444,8,9]
print(selection_sort(alist))

code ေလးကို အရမ် းကို Tှ င်းပါတယ်။ ပထမဆံုး အခန်းကို အငယ်ဆံုး တန်ဖိုးလိ;
သေဘာထားတယ်။ Gပီ းေတာ့ သt ထက်ငယ်သည့် array Tှ ိ လားဆိုGပီ း Tှ ာတယ်။ ေတ6ခဲ့ရင်
အငယ်ဆံုး တန်ဖိုးရဲ Z location ကို လဲလိက
ု ်တယ်။ အကုနလ
် ံးု Gပီ းသွားခဲ့ ရင် array အခန်းကို
ေနရာလဲလိက
ု ်ပါတယ်။
Array ပံုစံက ေအာက်ကလို ေရq Zသွားပါမယ်။
[1, 20, 31, 444, 8, 9]
0: [1, 20, 31, 444, 8, 9]
1: [1, 8, 31, 444, 20, 9]
2: [1, 8, 9, 444, 20, 31]
3: [1, 8, 9, 20, 444, 31]
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4: [1, 8, 9, 20, 31, 444]
5: [1, 8, 9, 20, 31, 444]

Insertion Sort
ေနာက်ထပ် sort တနည်းကေတာ့ Insertion sort လိ; ေခRပါတယ်။ သူကေတာ့ selection
sort နဲ ဆင်
့
တယ်။ sorted အပိုင်း နဲ unsorted
့
အပိုင်း ၂ ပိုင်း ခွဲ Gပီ းေတာ့ sort လုပ်ပါတယ်။
[5,6,4,7,12,9]

ဆိုရင် ပထမဆံုး အခန်းကို sorted လုပ်ထားတယ်ဆိုGပီ း ယူလိက
ု ်တယ်။ ဒါေLကာင့် စGပီ ဆို
ရင် 5 Mှင့် 6 နဲကိ
့ ု ယှQ်တယ်။ ငယ်သလား။ မငယ်ဘူး။ ဒါဆိုရင် sorted ပိုင်းက 5,6 ြဖစ် သွား
Gပီ ။
[5,6,|4,7,12,9]

အခု ေနာက်တစ် Wကိမ်မှာဆိုရင်ေတာ့ ဒုတိယ အခန်းက စမယ်။ 6 နဲ 4
့ ယှQ်တယ်။ 4 က 6
ထက်ငယ်တယ်။ ဒီေတာ့ 6 Mှင့် 4 ေနရာလဲတယ်။
Gပီ းရင် 5 နဲ 4
့ ထပ် ယှQ်တယ်။ 4 က 5 ထပ် ငယ်တယ်။ ဒီေတာ့ ထပ် ေနရာလဲတယ်။
[4,5,6,|7,12,9]

sorted ပိုင်းက 4,5,6 ြဖစ် သွားGပီ းေတာ့ unsorted ကေတာ့ 7,12,9 ေပါ ့။
6 Mှင့် 7 ယှQ်တယ်။ ေနာက်က အခန်းက မWကီးဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီအတိင
ု ်းထားတယ်။
[4,5,6,7,|12,9]

sorted က 4,5,6,7 Mှင့် unsorted ကေတာ့ 12,9 ပါ။
7 Mှင့် 12 ယှQ်တယ်။ 7 က ငယ်ေနတယ်။ ဒီေတာ့ ေနရာ မေရq Zဘူး။
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[4,5,6,7,12,|9]

sorted က 4,5,6,7,12 Mှင့် unsorted ကေတာ့ 9 ပါ။
12 Mှင့် 9 ယှQ်တယ်။ 9 က ငယ်ေနတယ်။ ဒီေတာ့ ေရq Zတယ်။ 7 Mှင့် 9 ယှQ်တယ်။ 7 က ငယ်
ေတာ့ ထပ် မေရq Zေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ အကုနလ
် ံးု Gပီ းသွားGပီ းေတာ့ result က ေအာက်ကလို
ထွက်လာပါGပီ ။
[4,5,6,7,9,12]

ဒီ Insertion sort မှာ အဓိ က ကေတာ့ ေTှ Zအလံးု နဲ ေနာက်
့
အလံးု ကို ယှQ်တယ်။ ငယ်ရင်
အဲ ဒီ အလံးု ကို ကိုင်ထားGပီ းေတာ့ ေTှ Zက အလံးု နဲ ငယ်
့
လား စစ် ေနတာပါပဲ ။
အခု ဆိုရင်ေတာ့ Insertion Sort အေLကာင်းကို သေဘာေပါက်ေလာက်ပ ါGပီ ။ ဒီေတာ့ code
ေရးLကည့်ရေအာင်။
ဒီ code က နည်းနည်း vVxပ်သည့် အတွက် ကUန်ေတာ် တိ; Pseudo code ေလး ေရးLကည့်
ရေအာင်။
for i = 1 to n-1
element = array[i]
j = i
while (j > 0 and array[j-1] > element) {
array[j] = array[j-1]
j = j -1
}
array[j] = element

ဒီ code မှာ
for i = 1 to n-1

ပထမဆံုး အခန်းက sorted လုပ်ထားGပီ းလိ; သေဘာထားသည့် အတွက် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ
အခန်း ကို 1 ကေန စGပီ း loop ပတ်ထားပါတယ်။
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element = array[i]
j = i
while (j > 0 and array[j-1] > element) {

အခု loop ထဲမှာ ေရာက်ေနသည့် position ေပRမှာ မူတည်Gပီ းေတာ့ value ယူလိက
ု ်တယ်။
ေနာက်ထပ် loop တစ် ခု ကို i အစား ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ variable j ထဲမှာ ထည့်ထားလိက
ု ်
တယ်။ ဘာလိ; လည်းဆိုေတာ့ j က ေနာက်က အခန်းနဲ စစ်
့ Gပီ းေတာ့ ေလOာ့ေလOာ့သွားဖိ; လို
တယ်။ ဘယ် အထိ ေလျာ့ရမှာလဲ ဆိုေတာ့ ေနာက်က အခန်းက အခု အခန်းထက် Wကီးေန
သ၍။ ေနာက်Gပီ းေတာ့ j က 0 ထက်Wကီးေနသ၍ေပါ ့။ 0 ြဖစ် သွားရင်ေတာ့ ထပ် ေလျာ့လိ; မရ
ေတာ့ဘူး။ ေTှ Zဆံုး အခန်း ေရာက်ေနGပီ ။
array[j] = array[j-1]
j = j - 1

ဒါကေတာ့ အခန်းေရq Zသည့် သေဘာပါ။ ေနာက် အခန်းက Wကီးေနရင် ေနာက်အခန်းကို အခု
အခန်းထဲ ထည့်။ Gပီ းရင် j ကို တခန်း ထပ် ေလျာ့။ Gပီ းရင် သt ရဲZ ေနာက်က value နဲ လက်
့
Tှိ
element နဲ Wကီ
့ းလား ထပ် စစ် တယ်။ Wကီးတယ်ဆိုရင် ထပ် ေရq Z။
array[j] = element

loop Gပီ းသွားရင်ေတာ့ element ကို ေနာက်ဆံုး j Tှ ိ သည့် အခန်းမှာ ထည့်လိက
ု ်Vု ံ ပါပဲ ။
code ကို နားလည်Gပီ ဆိုရင် python နဲ ေရးLကည့
့
်ရေအာင်။
def insertionsort(array):
for i in range(1,len(array)):
element = array[i]
j = i
while j > 0 and array[j-1] > element :
array[j] = array[j-1]
j = j - 1
array[j] = element
return array
print(insertionsort([5,6,4,7,12,9]))
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အခု ဆိုရင်ေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ; insertion sort အေLကာင်းကို သိေလာက်ပ ါGပီ ။

Shell Sort
ကUန်ေတာ် တိ; insertion sort မှာ ဂဏန်းေတွကို အစ ကေန စတယ်။ Gပီ းေတာ့ ေနာက်တစ် ခု
နဲ တိ
့ က
ု ်သွားတယ်။ အကယ်၍ အငယ်ဆံုးက ေနာက်ဆံုးမှာ Tှ ိ တယ် ဆိုရင် ေနာက်ဆံုး ထိ
ေရာက်Gပီ းမှ ေနာက်ဆံုးမှာ Tှ ိ သည့် အငယ်ဆံုး ဂဏန်းကလည်း ေTှ Z ဂဏန်းထက် ငယ်ထား
ဆိုGပီ း ေTှ Zဆံုးထိ ေရာက်ေအာင် ြပန်သွားရတယ်။
အခု shell sort ကေတာ့ insertion sort နဲ တူ
့ ပါတယ်။ သိ; ေပမယ့် gap ေလးေတွ ထည့်ထား
ပါတယ်။ gap ေပRမှာ မူတည်Gပီ းေတာ့ အခန်းကို ယှQ်Gပီ း ေရq Zပါတယ်။
code အပိုင်းကို မသွားခင်မှာ အရင်ဆံုး shell sort ဆိုတာ ဘာလဲ Lကည့်ရေအာင်။
ကUန်ေတာ် တိ; မှာ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ အတိင
ု ်း array အခန်း Tှ ိ ပါတယ်။
[5,6,4,7,12,9,1,8,32,49]

စုစု ေပါင်း အခန်း ၁၀ ခု ေပါ ့။
gap ကို အရင် Tှ ာဖိ; လိတ
ု ယ်။
gap = len(array)//2

// ြဖစ် သည့် အတွက်ေLကာင့် 3.5 ြဖစ် ခဲ့ရင် 3 ကို ပဲ ယူမယ်လိ; ဆိုထား ပါတယ်။
အခု က အခန်း ၁၀ ခန်း Tှ ိ သည့် အတွက်ေLကာင့်
gap = 5

shell sort မှာ gap ကို gap နဲ တဝက်
့
ပိုင်းGပီ းေတာ့ ေနာက်ဆံုး 1 ထိ ေရာက်ေအာင် သွားပါ
တယ်။
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ဒီေတာ့
gap = 5
gap = 5//2 = 2
gap = 2//2 = 1

အခု ပထမဆံုး gap = 5 ကေန စရေအာင်။ အခန်း 1 နဲ gap
့
ကို စGပီ း ယှQ်ပါတယ်။
gap = 5
[5<-,6,4,7,12,9<-,1,8,32,49]

5 Mှင့် 9 ကို ယှQ်တယ်။ 9 က မငယ်သည့် အတွက် ဒီ အတိင
ု ်းထားမယ်။ ေနာက် တခန်းကို
ထပ် ေရq Zမယ်။
[5,6<-,4,7,12,9,1<-,8,32,49]

6 Mှင့် 1 ကို ယှQ်တယ်။ 1 က ငယ်သည့် အတွက် လဲ မယ်။ insertion sort လိပ
ု ဲ ငယ်တာကို
ထပ် Gပီ းေတာ့ ေနာက်မှာ သt ထပ် ငယ်တာ Tှ ိ လား ဆိုGပီ း စစ် တယ်။ insertion sort နဲ ကွ
့ ာတာ
က ေနာက်က တစ် ခန်းကို မဟုတ်ပဲ gap value အကွာနဲ စစ်
့ တယ်။ အခု လက်Tှိ အခန်းက 1
- gap ဆိုေတာ့ 1-5 = -4 ေပါ ့။ 0 ထက် ငယ်ေနသည့် အတွက် ထပ် Gပီ း မစစ် ေတာ့ဘူး။
အကယ်၍ 0 သိ; မဟုတ် 0 ထက် Wကီးေနရင် အဲ ဒီ အခန်းနဲ 1
့ ကို ထပ် Gပီ း စစ် ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
အဲ ဒီေတာ့
[5,1,4,7,12,9,6,8,32,49]

အခု ေနာက်ထပ် တခန်းကို ထပ် တိးု မယ်။
[5,1,4<-,7,12,9,6,8<-,32,49]

4 Mှင့် 8 ကို ယှQ်တယ်။ 8 က Wကီးေနေတာ့ ဒီ အတိင
ု ်းထား။ ေနာက် တစ် ခန်းကို ထပ် တိးု ။
[5,1,4,7<-,12,9,6,8,32<-,49]
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7 နဲ 32
့ လည်း လဲ ဖိ; မလိဘ
ု ူ း။
[5,1,4,7,12<-,9,6,8,32,49<-]

12 နဲ 49
့ လည်း လဲ ဖိ; မလိဘ
ု ူး။ အခု ေTှ Zဆံုး အခန်းကေန ေရq Zတာ gap ေနရာ ေရာက်ပ ါGပီ ။
ဒါေLကာင့် ထပ် မေရq Zေတာ့ပါဘူး။ အခု gap တန်ဖိုး ကို ြပန်ေြပာင်းပါမယ်။
gap = gap//2 == 5//2 = 2

အခု gap တန်ဖိုးက 2 ြဖစ် သည့် အတွက် အခန်း 0 နဲ အခန်
့
း 2 ကို ယှQ်တာကေန စမယ်။
[5<-,1,4<-,7,12,9,6,8,32,49]

5 Mှင့် 4 ကို ယှQ်တယ်။ ငယ်သည့် အတွက်ေနရာလဲတယ်။ 0 - 2 က 0 ထက် ငယ်သွားသည့်
အတွက် ဆက်Gပီ း မယှQ်ေတာ့ဘူး။ ေနာက် အခန်း ထပ် သွားတယ်။
[4,1<-,5,7<-,12,9,6,8,32,49]

1 Mှင့် 7 က လဲ ဖိ; မလိဘ
ု ူး။ ေနာက် အခန်း ထပ် သွားတယ်။
[4,1,5<-,7,12<-,9,6,8,32,49]

5 နဲ 12
့ လဲဖိ; မလိဘ
ု ူ း။
[4,1,5,7<-,12,9<-,6,8,32,49]

7 နဲ 9
့ လဲ ဖိ; မလိဘ
ု ူး။
[4,1,5,7,12<-,9,6<-,8,32,49]

12 နဲ 6
့ မှာ 12 က Wကီးေတာ့ လဲမယ်။ Gပီ းေတာ့ လက်Tှိ ေရာက်ေနသည့် အခန်းနံပတ် 4 - 2
(gap) = 2 ဆိုေတာ့ အခန်း 2 က value နဲ ထပ်
့
ယှQ်တယ်။ 4 နဲ 6
့ ဆိုေတာ့ လဲ စရာမလိဘ
ု ူ း။
not for sale (preview version)
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[4,1,5,7,6,9<-,12,8<-,32,49]

9 Mှင့် 8 ကို ယှQ်တယ်။ အခန်းလဲ တယ်။ Gပီ းေတာ့ 7 နဲ 8
့ ကို ထပ် ယှQ်တယ်။ 7 က ငယ်ေန
ေတာ့ မလဲဘူး။
[4,1,5,7,6,8,12<-,9,32<-,49]

12 Mှင့် 32 လဲ ဖိ; မလိဘ
ု ူး။
[4,1,5,7,6,8,12,9<-,32,49<-]

9 Mှင့် 49 လဲဖိ; မလိဘ
ု ူး။
အခု gap က ေရq Zဖိ; အခန်း မTှ ိ သည့် အတွက်ေLကာင့် gap ကို ထပ် Gပီ းေတာ့ 2 နဲ စားမယ်
့
။
gap = gap//2 = 2//2 = 1

အခု gap က တစ် ခုပဲ ြဖစ် သွားသည့် အတွက် ေLကာင့် ၁ ခန်း စီ ပဲ လဲ ေတာ့မယ်။
[4<-,1<-,5,7,6,8,12,9,32,49]

4 နဲ 1
့ လဲမယ်။
[1,4<-,5<-,7,6,8,12,9,32,49]

4 Mှင့် 7 ကို မလဲဘူး။
[1,4,5<-,7<-,6,8,12,9,32,49]

5 Mှင့် 7 ကို မလဲဘူး။
[1,4,5,7<-,6<-,8,12,9,32,49]
not for sale (preview version)
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7 နဲ 6
့ လဲတယ်။ Gပီ းေတာ့ 5 နဲ 6
့ ထပ် ယှQ်တယ်။ မငယ်ေတာ့ မလဲေတာ့ဘူး။
[1,4,5,6,7<-,8<-,12,9,32,49]

7 Mှင့် 8 ယှQ်တယ်။ 7 က ငယ်ေတာ့ မလဲဘူး။
[1,4,5,6,7,8<-,12<-,9,32,49]

8 နဲ 12
့ မလဲဘူး။
[1,4,5,6,7,8,12<-,9<-,32,49]

12 နဲ 9
့ လဲမယ်။ Gပီ းေတာ့ 8 နဲ 9
့ ယှQ်တယ်။ 8 က ငယ်ေတာ့ မလဲဘူး။
[1,4,5,6,7,8,9,12<-,32<-,49]

12 နဲ 32
့ ယှQ်တယ်။ မလဲဘူး။
[1,4,5,6,7,8,9,12,32<-,49<-]

32 Mှင့် 49 ယှQ်တယ်။ မလဲဘူး။
gap က ဆက်Gပီ းသွားလိ; မရေတာ့ဘူး။ 2 နဲ ြပန်
့ စားေတာ့ 0 ရေတာ့ loop မလုပ်ေတာ့ပဲ
လက်Tှိ Tှ ိ Gပိ းသား array ကို sorting စီ Gပီ းသားလိ; သတ်မှတ်လိက
ု ်ပ ါGပီ ။
အခု
[1,4,5,6,7,8,9,12,32,49]

ဆိုGပီ း sorted array ထွက်လာပါGပီ ။
အခု ကUန်ေတာ် တိ; python code ေလးကို Lကည့်ရေအာင်။
not for sale (preview version)
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def shellSort(array):
gap = len(array) // 2
# loop over the gaps
while gap > 0:
# insertion sort
for i in range(gap, len(array)):
val = array[i]
j = i
while j >= gap and array[j - gap] > val:
array[j] = array[j - gap]
j -= gap
array[j] = val
gap //= 2
return array
print(shellSort([5,6,4,7,12,9,1,8,32,49]))
code ကေတာ့ insertion sort နဲ ့ တူတပ
ူ ါပဲ ။ ကွာြခားချက်ကေတာ့
while gap > 0:

ဆိုGပီ း gap ေပRမှာ မူတည်Gပီ း loop ပတ်ထားပါတယ်။ insertion sort တုနး် ကေတာ့ - 1 ကို
သံုးထားGပီ းေတာ့ အခု shell sort မှာေတာ့ - gap ကို အသံုးြပJထားပါတယ်။
code တစ် ဆင့်ြခင်း ကိုေတာ့ ကိုယ်တိင
ု ် ြပန်Gပီ းေတာ့ trace လိက
ု ်Lကည့်ပါ။

Merge Sort
အရင်ဆံုး merge sort အေLကာင်းကို မေြပာခင်မှာ sorted array ၂ ခု ကို merge နဲ sort
့
တစ် ခါတည်း လုပ်သည့် အေLကာင်း Tှ င်းြပပါမယ်။
sorted_array1 = [4,5,9,18]
sorted_array2 = [8,10,11,15]
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ဒီလို sorted array ၂ ခု Tှ ိ ပါတယ်။ merge လုပ်ဖိ; အတွက် array ၂ ခု ရဲ Z ေTှ Zဆံုး ၂ ခန်းကို
ယှQ်မယ်။ ငယ်သည့် အခန်းကို ယူGပီ း sorted ထဲမှာ ထည့်မယ်။
အခု ေTှ Zဆံုး အခန်း 4 နဲ 8
့ မှာ ဆိုရင် 4 ကို ယူမယ်။ Gပီ းရင် 5 နဲ 8
့ မှာ ဆိုရင် 5 ကို ယူမယ်။
array အခန်း ၂ ခု လံးု ကို ကုနသ
် ွားေအာင် ထိ စီ သွားပါမယ်။
sorted_array1 = [5,9,18]
sorted_array2 = [8,10,11,15]
sorted = [4]
sorted_array1 = [9,18]
sorted_array2 = [8,10,11,15]
sorted = [4,5]
sorted_array1 = [9,18]
sorted_array2 = [10,11,15]
sorted = [4,5,8]
sorted_array1 = [18]
sorted_array2 = [10,11,15]
sorted = [4,5,8,9]
sorted_array1 = [18]
sorted_array2 = [11,15]
sorted = [4,5,8,9,10]
sorted_array1 = [18]
sorted_array2 = [15]
sorted = [4,5,8,9,10,11]
sorted_array1 = [18]
sorted_array2 = []
sorted = [4,5,8,9,10,11,15]
sorted_array1 = []
sorted_array2 = []
sorted = [4,5,8,9,10,11,15,188]

အခု ဆိုရင် merge လုပ်Gပီ း sort လုပ်တာကို နားလည် ေလာက်ပ ါGပီ ။ အခု merge sort
အေLကာင်း ထပ် Tှင်းပါမယ်။
array = [5,4,18,9,8,10,15,11]

ဒီလို array ကို sort လုပ်ဖိ;အတွက် ထက်ဝက် ပိုင်းသွားပါမယ်။
not for sale (preview version)
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[5,4,18,9]
[8,10,15,11]
[5,4]
[18,9]
[8,10]
[15,11]
[5]
[4]
[18]
[9]
[8]
[10]
[15]
[11]

`
အခု လို အပိုင်းေလးေတွ ပိုင်းGပီ းေတာ့ ၁ ခန်းထဲ ကျန်သည့် အထိ ပိုင်းသွားပါတယ်။ Gပီ း
ေတာ့ merge လုပ်သည့် အခါမှာ တစ် ခါတည်း sort လုပ်ပါမယ်။
[4,5]
[9,18]
[8,10]
[11,15]
[4,5,9,18]
[8,10,11,15]
[4,5,8,9,10,11,15,18]

ဒါဆိုရင်ေတာ့ merge sort အေLကာင်း နားလည်သွားGပီ ။
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ကUန်ေတာ် တိ; ဒီ code ေလးကို recursive သံုးGပီ း ေရးသားပါမယ်။ အဓိ ကေတာ့ array ၂ ခု
ကို ြပန်Gပီ း merge ရသည့် အပိုင်းပါ။
def merge(left, right):
result = []
left_idx, right_idx = 0, 0
while left_idx < len(left) and right_idx < len(right):
if left[left_idx] <= right[right_idx]:
result.append(left[left_idx])
left_idx += 1
else:
result.append(right[right_idx])
right_idx += 1
if left_idx < len(left):
result.extend(left[left_idx:])
if right_idx < len(right):
result.extend(right[right_idx:])
return result
def mergesort(w):
if len(w)<2:
return w
else:
mid=len(w)//2
return merge(mergesort(w[:mid]), mergesort(w[mid:]))
print(mergesort([4,5,1,3,9,7,2,10]))

အြခား code ေတွကိုေတာ့ နားလည် ပါလိမ့်မယ်။ ထူးြခားတာကေတာ့ ေအာက်က code
ေလးပါ။
result.extend(left[left_idx:])

extend ကေတာ့ လက်Tှိ array ထဲကို ေနာက်ထပ် array က လာGပီ းေတာ့ ထည့်သည့်
သေဘာပါ။
not for sale (preview version)
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array_1 = [12,34,44]
array_2 = [6,8]
array_1.extend(array_2)
print(array_1)

ေအာက်က code ေလးကို အနည်းငယ် ထပ် Tှင်းြပပါအံ းု မယ်။
if left_idx < len(left):
result.extend(left[left_idx:])
if right_idx < len(right):
result.extend(right[right_idx:])

ကUန်ေတာ် တိ; array ကို merge လုပ်သည့် အခါမှာ အငယ်ဆံုးေတွကို အရင် merge လုပ်
သွားသည့် အတွက် အချ ိ[ အခန်းေတွ အကုန ် မGပီ းသွားဘူးေပါ ့။
ဥပမာ
left = [2,4,5,8] #left_idx = 4
right = [6,9,10] #right_idx = 1
result = [2,4,5,6,8] #9,10 not merge yet

အခု code မှာ ဆိုရင် left က ကုနသ
် ွားGပီ ။ right က [9,10] ကျန်ေသးတယ်။ အဲ ဒီေတာ့
extend ကို အသံုးြပJGပီ း result ထဲကို merge လုပ်လိက
ု ်တာပါ။
အခု ဆိုရင်ေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ; merge sort ကို ေရးလိ; ရသွားပါGပီ ။ code ကို နားလည်
ေအာင် ကိုယ်တိင
ု ် တဆင့်ြခင်းစီ trace လိက
ု ်ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။

Quick Sort
Quick sort ဆိုတာကေတာ့ pivot နဲ ယှ
့ Q်Gပီ းေတာ့ အပိုင်း ၂ ပိုင်း ခွဲ ပါတယ်။ pivot ကေတာ့
ပံုမှန ် အားြဖင့် array အခန်းထဲက အခန်းတစ် ခုကို random ချGပီ းေတာ့ အဲ ဒီ အခန်းထဲက
value ကို ယူပါတယ်။ အခု ကUန်ေတာ် တိ; random မချပဲ န ဲ ပထမဆံ
့
ုး အခန်းက value ကို ယူ
ပါမယ်။
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array = [4,7,8,1,6,3,2]

ဆိုGပီ း array Tှ ိ ပါတယ်။
ကUန်ေတာ် တိ; pivot အေနနဲ ေTှ
့ Zဆံုး အခန်းကိုပဲ ယူမယ်။
array = [4,7,8,1,6,3,2]
pivot = 4
less = []
more = []
pivotList = []

less ဆိုတာကေတာ့ pivot ထက် ငယ်သည့် value ေတွ အတွက်ပါ။ more ကေတာ့ pivot
ထက်Wကီးသည့် value အတွက်ပါ။ pivotList ကေတာ့ pivot နဲ တူ
့ သည့် value ေတွ အတွက်
ပါ။
ပထမဆံုး 4 ကို array ထဲမှာ Lကည့်တယ်။ တူေနရင် pivotList ထဲကို ထည့်မယ်။
array = [4,7,8,1,6,3,2]
pivot = 4
less = []
more = []
pivotList = [4]

Gပီ းရင် ေနာက် တစ် ခန်းသွားမယ်။ 7 ကို pivot နဲ စစ်
့ တယ်။ Wကီးေနသည့်အတွက်ေLကာင့်
more ထဲကို ထည့်မယ်။
array = [4,7,8,1,6,3,2]
pivot = 4
less = []
more = [7]
pivotList = [4]

ေနာက်တခန်း 8 ကလည်း Wကီးေနသည့် အတွက်ေLကာင့် more ထဲကို ထည့်မယ်။
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array = [4,7,8,1,6,3,2]
pivot = 4
less = []
more = [7,8]
pivotList = [4]

ေနာက်တစ် ခန်း ဆက်Gပီ းသွားေတာ့ 1 ထဲမှာြဖစ် တယ်။ 4 နဲ ယှ
့ Q်ေတာ့ ငယ်တယ်။ ဒါေLကာင့်
less ထဲမှာ ထည့်တယ်။
array = [4,7,8,1,6,3,2]
pivot = 4
less = [1]
more = [7,8]
pivotList = [4]

ေနာက်တစ် ခန်းမှာေတာ့ 6 ြဖစ် တယ်။ 4 နဲ ယှ
့ Q်တယ်။ Wကီးသည့် အတွက် more ထဲမှာ ထည့်
တယ်။
array = [4,7,8,1,6,3,2]
pivot = 4
less = [1]
more = [7,8,6]
pivotList = [4]

ေနာက်တစ် ခန်းတိးု Gပီ းေတာ့ စစ် ေတာ့ 3 က pivot ထက် ငယ်ေတာ့ less ထဲမှာ ထည့်တယ်။
array = [4,7,8,1,6,3,2]
pivot = 4
less = [1,3]
more = [7,8,6]
pivotList = [4]

ေနာက်တစ် ခန်း 2 ကလည်း pivot ထက်ငယ်ေတာ့ less မှာ သိမ်းတယ်။
array = [4,7,8,1,6,3,2]
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pivot = 4
less = [1,3,2]
more = [7,8,6]
pivotList = [4]

အခု ဆိုရင် ကUန်ေတာ် တိ; array ၃ ခု ရGပီ ။ pivot နဲ တူ
့ တာ။ ငယ်တာ။ Wကီးတာ ဆိုGပီ းေတာ့ ရ
ပါတယ်။ ငယ်သည့် array ကိုလည်း recursive လုပ်Gပီ းေတာ့ ထပ် စီ ဖိ; လိတ
ု ယ်။ pivot value
1 ကို ထားGပီ းေတာ့ [1,3,2] ကို ခွဲ Gပီ း စီ ဖိ;လိတ
ု ယ်။ ေနာက်ဆံုး array အခန်း တစ် ခုပဲ ကျန်
သည့် အထိ recusrive စစ် ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
အဲ လို စစ် လိက
ု ်ရင် ေနာက်ဆံုး
array = [4,7,8,1,6,3,2]
pivot = 4
less = [1,2,3]
more = [6,7,8]
pivotList = [4]

ဆိုGပီ း ြဖစ် သွားမယ်။ အဲ ဒီအခါ less+pivotList+more ဆိုတဲ့ array ၃ ခု ေပါင်းGပီ း ေတာ့
sorting ရလဒ်ကို ထုတ်Mင
ုိ ်ပ ါGပီ ။
def quickSort(arr):
less = []
pivotList = []
more = []
if len(arr) <= 1:
return arr
else:
pivot = arr[0]
for i in arr:
if i < pivot:
less.append(i)
elif i > pivot:
more.append(i)
else:
pivotList.append(i)
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less = quickSort(less)
more = quickSort(more)
return less + pivotList + more
qs = [4,7,8,1,6,3,2]
print(quickSort(qs))

ဒါကေတာ့ ကUန်ေတာ် အလွယ်သေဘာ Tှ င်းလိက
ု ်တာပါ။ ဒီ ပံုစံ အတိင
ု ်း ဆိုရင်ေတာ့
memory ေနရာ အများWကီး ယူပါတယ်။
သမာVို းက quick sort ပံုစံကေတာ့
array = [4,7,8,1,6,3,2]

ဆိုGပီ း Tှ ိ မယ်။ ကUန်ေတာ် တိ; pivot ယူရပါမယ်။ Gပီ းေတာ့ left , right ဆိုGပီ း index ေထာက်ဖိ;
Tှ ိ ပါမယ်။ left ကေတာ့ အစကေန စGပီ းေတာ့ right ကေတာ့ ေနာက်ဆံုး အခန်းကေတာ့ စပါ
မယ်။
pivot = 6
left = 0
right = 6

Gပီ းရင် array[left] က pivot ထက် ငယ်သလား စစ် မယ်။ ငယ်ရင် ေနာက် တစ် ခန်းတိးု ေပါ ့။
Wကီးတာကို မေတ6မြခင်း ေTှ Zတိးု သွားပါမယ်။ right ကေတာ့ pivot ထက်Wကီးသလား ဆိုGပီ း
စစ် ပါမယ်။ ငယ်တာ မေတ6မြခင်း ေTှ Zကို တိးု လာပါမယ်။ quick sort ရဲ Z အဓိ က အပိုင်း
ကေတာ့ ဘယ်ဘက်မှာ pivot ထက် ငယ်တာ ြဖစ် Gပီ းေတာ့ ညာဘက်မှာေတာ့ pivot ထက်
Wကီးသည့် value ေတွ ြဖစ် ရပါမယ်။
pivot = 6
left = 1 # 7 > 6
right = 6

အခု left အခန်းနဲ right
့
အခန်းကို လဲပါမယ်။ Gပီ းရင် left ကို တစ် ခန်းတိးု Gပီ းေတာ့ right ကို
ေတာ့ တစ် ခန်း ထပ် ေလျာ့ပါမယ်။
not for sale (preview version)
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array = [4,2,8,1,6,3,7]
pivot = 6
left = 2
right = 5

Gပီ းရင် အစကေန ြပန်စစ် မယ်။ ဘယ်အချ ိန်ထိလဲ ဆိုေတာ့ left က right ကို ေကျာ် သွားသည့်
အထိပါ။
array = [4,2,8,1,6,3,7]
pivot = 6
left = 2 # 8 > 6
right = 5 # 3 < 6

အခု ရလာသည့် value ကို ထပ် စစ် တယ်။ Gပီ းေတာ့ လဲတယ်။ left ကို တစ် ခန်းတိးု ။ right ကို
တစ် ခန်းေလျာ့။
array = [4,2,3,1,6,8,7]
pivot = 6
left = 3
right = 4

အစကေန ြပန်စစ် မယ်။
array = [4,2,3,1,6,8,7]
pivot = 6
left = 4
right = 4

အခု left နဲ right
့
တူသွားGပီ ။ ေနရာလဲေပမယ့် အခု ေနရာက ေနရာပဲ ။ left ကို တစ် ခန်းတိးု ။
right ကို တစ် ခန်းထပ် ေလျာ့။
array = [4,2,3,1,6,8,7]
pivot = 6
left = 5
right = 3
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အခု left က right ထက်WကီးသွားGပီ ။ ဒါဆိုရင် pivot ရဲ Z ဘယ်ဘက်က pivot value ထက်
ငယ်တာေတွ ြဖစ် Gပီ းေတာ့ ညာဘက်ကေတာ့ သt ထက်Wကီးတာေတွပါ။
တစ် နည်းေြပာရင် partion ၂ ခု ြဖစ် သွားGပီ ။ pivot ရဲ Z left , right ေပRမှာ မူတည်Gပီ း ၂ ခု ခွဲ
လိက
ု ်Gပီ းေတာ့ ထပ် စီရပါမယ်။ အခန်း 0 ကိုေန right ထိက တစ် ခု။ left ကေန Gပီ းေတာ့
array အခန်း ကုနထ
် ိ က တစ် ခုပါ။
[4,2,3,1]
[8,7]

ကို ကUန်ေတာ် တိ; အစက စီ သလို ြပန်Gပီ း စီ ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
ကUန်ေတာ် တိ; pseudo code ေလး ကို Lကည့်ရေအာင်။
function quicksort(array)
if length(array) > 1
pivot := select any element of array
left := first index of array
right := last index of array
while left <= right
while array[left] < pivot && left < lenght of array
left := left + 1
while array[right] > pivot && right >= 0
right := right - 1
if left < right
swap array[left] with array[right]
left = left + 1
right = right - 1
else if left == right
left = left + 1
quicksort(array from first index to right)
quicksort(array from left to last index)

ဒီ pseudo ေလးကို အေြခခံ Gပီ းေတာ့ python code ြပန်ေရးLကည့်ရေအာင်။
from random import randint
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def quickSort(array):
if len(array) <= 1:
return array
room = randint(0,len(array) - 1)
pivot = array[room]
left = 0
right = len(array) - 1
while left <= right:
while left < len(array) and array[left] < pivot:
left += 1
while right >= 0 and array[right] > pivot:
right -= 1
if left < right:
temp = array[left]
array[left] = array[right]
array[right] = temp
left += 1
right -= 1
elif left == right:
left += 1
leftSort = quickSort(array[0:right+1])
rightSort = quickSort(array[left:len(array)])
return leftSort+rightSort
array = [4,2,3,1,6,8,7]
print(quickSort(array))
from random import randint

ဆိုတာကေတာ့ random number ကို generate လုပ်ဖိ;အတွက်ပါ။
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room = randint(0,len(array) - 1)

ဆိုတာကေတာ့ အခန်း နံပတ် 0 ကေန စGပီ းေတာ့ array အခန်း ေနာက်ဆံုးထိ random
number ကို generate လုပ်မယ်လိ; ဆိုတာပါ။
အခု ဆိုရင်ေတာ့ quick sort သေဘာတရားကို နားလည်ေလာက်ပ ါGပီ ။ အခု chapter မှာ
array ထဲမှာ value Tှ ာြခင်း Mှင့် array sorting ပိုင်းကို Tှ င်းြပသွားပါတယ်။ အခု အခန်းမှာ ပါ
သည့် အေLကာင်း အရာ တစ် ခု ြခင်း စီ ကို ေသချာ လိက
ု ်ဖတ်Gပီ းေတာ့ ကိုယ်တိင
ု ် ေရးMိင
ု ်
မယ် ေတွးMိင
ု ်မယ်ဆိုရင်ေတာ့ programming ရဲ Z ြပဿနာေတွကို စQ်းစားတတ်လာပါလိမ့်
မယ်။
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အခန်း ၉ ။ Tree

ကUန်ေတာ် တိ;ေတွဟာ Gပီ းခဲ့ သည့် အခန်းေတွမှာ data structure ပိုင်းေတွ ြဖစ် သည့် stack ,
queue , search , sort စသည့် အပိုင်းေတွကို သိGပီ းသွားပါGပီ ။ အခု အခါမှာေတာ့ data
stucture ပိုင်းမှာ မြဖစ် မေန သိသင့်သည့် tree အေLကာင်းကို ေဖာ် ြပပါမယ်။
Tree ကို computer science ပိုင်းေတွ ေနရာ ေတာ် ေတာ် များများ မှာ အသံုးြပJLကပါတယ်။
Operating Systems, graphic, database system Mှင့် အြခား computer networking စ
သည့် ေနရာ အေတာ် များများမှာ Tree data structure က မပါမြဖစ် ပါ။ ဒါေLကာင့်
Programming ကို ေလ့လာမည့် သူများ အေနMှင့် Tree အေLကာင်းကို မြဖစ် မေန သိထားဖိ;
လိအ
ု ပ် ပါတယ်။
သစ် ပင် တစ် ခုမှာ ေအာက်ေြခမှာ root (အြမစ် ) Tှ ိ Gပီ းေတာ့ အထက်ပိုင်းမှာ branches(ကိုင်း
များ) ခွဲ ထွက်ပါတယ်။ ကUန်ေတာ် တိ; အခု tree မှာေတာ့ အထက်ပိုင်းက root ြဖစ် Gပီ းေတာ့
ေအာက်ဘက်မှာ branches ေတွ ခွဲ ပါတယ်။
ဥပမာ Linux က file system တစ် ခု ရဲ Z ပံုစံ အLကမ် းသေဘာတရားေလးကို Lကည့်ရေအာင်။

ထိပ်ဆံုးမှာ root (/) Tှ ိ ပါတယ်။ သt ေအာက်မှာ အြခား folder ေတွ ြဖစ် သည့်
var,etc,Users,opt စသည့် folder ေတွ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ ဒီ folder ေတွ ေအာက်မှာ အြခား
folder ေတွ ထပ် Gပီ းေတာ့ Tှ ိ ေသးတယ်။ အဲ ဒါက tree system တစ် ခုပါပဲ ။
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ေနာက်Gပီ းေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ; ေနစQ်
့ ေတ6{ြမင်ေနကျ ြဖစ် သည့် website ေတွကို HTML ြဖင့်
တည်ေဆာက်ထားပါတယ်။ HTML code example ေလးကို ေအာက်မှာ ေဖာ် ြပထားပါ
တယ်။
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Simple</title>
</head>
<body>
<h1>Simple Website</h1>
<ul>
<li>List item one</li>
<li>List item two</li>
</ul>
<h2><a href="https://www.comquas.com">COMQUAS</a></h2>
</body>
</html>

HTML ဟာလည်း tree structure ပါပဲ ။ HTML ကို tree structure နဲ ဆွ
့ ဲ Lကည့်ရင် ေအာက်
က ပံုလို ြမင်ရပါမယ်။
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Tree structure ဟာ ေနရာမျ ိJးစံုမှာ လိသ
ု လို အသံုးြပJေနရပါတယ်။ ဒီ အခန်းမှာေတာ့
binary tree ကို အဓိ ကထားGပီ းေတာ့ ေဖာ် ြပေပးသွားမှာပါ။

Binary Tree
Tree အေLကာင်းကို ေလ့လာေတာ့မယ်ဆိုရင် ဦးစွာ Binary Tree အေLကာင်းကို နားလည် ဖိ;
လိပ
ု ါတယ်။
Binary Tree ဆိုတာကေတာ့ Node တစ် ခု ေအာက်မှာ branch ၂ ခု ပဲ Tှ ိ ရမယ်။ အနည်းဆံုး
branch 0 ကေန 2 အဓိ ပဲ Tှ ိ သည့် tree system တစ် ခုပါ။
အခု Binary Tree ဥပမာ ေလး Lကည့်ရေအာင်။

A ရဲ Z ေအာက်မှာ B Mှင့် C Tှ ိ တယ်။ B ေအာက်မှာ D Tှ ိ တယ်။ C ေအာက်မှာေတာ့ E နဲ F
့ Tှ ိ ပါ
တယ်။ ဒီ ပံု တစ် ခုလံးု ကိုေတာ့ tree လိ; ဆိုMင
ုိ ်တယ်။ A,B,C,D,E,F ေတွကေတာ့ Node ေတွ
ပါ။ Binary tree ရဲ Z Node မှာ left နဲ right
့
Tှ ိ ပါတယ်။ left ဘက်က child နဲ right
့
ဘက်က

not for sale (preview version)

174

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

child ေပါ ့။ Node A ရဲ Z left ကေတာ့ B Node ြဖစ် Gပီ းေတာ့ right ကေတာ့ C Node ေပါ ့။ B
Node ရဲ Z left ကေတာ့ Node D ြဖစ် Gပီ း right ကေတာ့ empty ြဖစ် ေနပါတယ်။ C ရဲ Z left
ကေတာ့ E Node ြဖစ် Gပီ းေတာ့ right node ကေတာ့ F ြဖစ် ေနပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကUန်ေတာ် တိ; binary tree တစ် ခု ကို တည်ေဆာက်Lကည့်ရေအာင်။ ကUန်ေတာ် တိ;ဆီ
မှာ BinaryTree class တစ် ခုTှိမယ်။ left_child နဲ right_child
့
Tှ ိ မယ်။ အဲ ဒီ ၂ ခု လံးု က
လည်း BinaryTree class ေတွ ြဖစ် ရမယ်။ ေနာက် တစ် ခုက လက်Tှိ root key Tှ ိ ရမယ်။
class BinaryTree:
def __init__(self,root):
self.key = root
self.left_child = None
self.right_child = None

ေနာက်တဆင့် အေနနဲ စQ်
့ းစားရင် left Mှင့် right ထည့်ဖိ; လိမ
ု ယ်။ အဲ ဒီမှာ ဘာကို ထပ် Gပီ း
စQ်းစားဖိ; လိလ
ု ဲဆိုေတာ့ left ထဲမှာ data Tှ ိ ေနရင် အသစ် ထည့်လိက
ု ်သည့် tree ထဲမှာ
append သွားလုပ်ဖိ;လိတ
ု ယ်။ right ထဲမှာ data Tှ ိ ေနရင်လည်း အသစ် ထည့်မယ့် tree ထဲမှာ
append လုပ်ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
ဥပမာ။
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အထက်က ပံုေလးဆိုရင် Node အသစ် မထည့်ရေသးဘူး။ အဲ ဒီ အထဲမှာ ကUန်ေတာ် k
Node ေလး ကို left ဘက်မှာ ထည့်လိက
ု ်ရင် ေအာက်ကလို ြဖစ် သွားပါမယ်။

ဒါေLကာင့် insert မှာ ကUန်ေတာ် တိ; အေနနဲ data
့
Tှ ိ Gပီ းသားလား မTှ ိ ရေသးဘူးလား စစ် ဖိ; လို
မယ်။ မTှ ိ ေသးဘူးဆိုရင် တစ် ခါတည်း ထည့်မယ်။ Tှ ိ မယ် ဆိုရင်ေတာ့ လက်Tှိ Tှ ိ ေနသည့်
node ကို node အသစ် မှာ လာထည့်ဖိ;လိပ
ု ါလိမ့်မယ်။
class BinaryTree:
def __init__(self,root):
self.key = root
self.left_child = None
self.right_child = None
def insert_left(self,new_node):
if self.left_child == None:
self.left_child = BinaryTree(new_node)
else:
t = BinaryTree(new_node)
t.left_child = self.left_child
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self.left_child = t
def insert_right(self,new_node):
if self.right_child == None:
self.right_child = BinaryTree(new_node)
else:
t = BinaryTree(new_node)
t.right_child = self.right_child
self.right_child = t

အခု ထပ် Gပီ းေတာ့ Tှ ိ သည့် left, right ကို ဆွဲထုတ်ဖိ; ေရးရေအာင်။
class BinaryTree:
def __init__(self,root):
self.key = root
self.left_child = None
self.right_child = None
def insert_left(self,new_node):
if self.left_child == None:
self.left_child = BinaryTree(new_node)
else:
t = BinaryTree(new_node)
t.left_child = self.left_child
self.left_child = t
def insert_right(self,new_node):
if self.right_child == None:
self.right_child = BinaryTree(new_node)
else:
t = BinaryTree(new_node)
t.right_child = self.right_child
self.right_child = t
def get_right_child(self):
return self.right_child
def get_left_child(self):
return self.left_child
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def set_root_val(self,obj):
self.key = obj
def get_root_val(self):
return self.key

အခု အချ ိန်မှာေတာ့ code ေလးေတွက ခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ပဲ နဲနားလည်
့
Mိင
ု ်ပါတယ်။
ကUန်ေတာ် တိ;ရဲ Z Binary Tree ကို စမ် းLကည့်ရေအာင်။
class BinaryTree:
def __repr__(self):
return "Binary Tree, Key is " + self.key
def __init__(self,root):
self.key = root
self.left_child = None
self.right_child = None
def insert_left(self,new_node):
if self.left_child == None:
self.left_child = BinaryTree(new_node)
else:
t = BinaryTree(new_node)
t.left_child = self.left_child
self.left_child = t
def insert_right(self,new_node):
if self.right_child == None:
self.right_child = BinaryTree(new_node)
else:
t = BinaryTree(new_node)
t.right_child = self.right_child
self.right_child = t
def get_right_child(self):
return self.right_child
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def get_left_child(self):
return self.left_child
def set_root_val(self,obj):
self.key = obj
def get_root_val(self):
return self.key

def postorder(self):
if self != None:
if self.get_left_child() != None:
self.get_left_child().postorder()
if self.get_right_child() != None:
self.get_right_child().postorder()
print(self.get_root_val())

from binarytree import BinaryTree
root = BinaryTree('a')
print(root)
print(root.get_root_val())
print(root.get_left_child())
root.insert_left('b')
print(root.get_left_child().get_root_val())
root.insert_right('c')
print(root.get_right_child().get_root_val())
root.get_right_child().set_root_val('hello')
print(root.get_right_child().get_root_val())
root.insert_left('d')
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print(root.get_left_child())
print(root.get_left_child().get_left_child().get_root_val())

အဲ ဒီမှာ
def __repr__(self):
return "Binary Tree, Key is " + self.key

ဆိုတာေလးကို ေတ6ရလိမ့်မယ်။ အဲ ဒါကေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ; object ကို print နဲ ထု
့ တ်သည့်
အခါမှာ <__main__.BinaryTree object at 0x10293b5f8> ဆိုGပီ း မေပRချင်ပဲ
key ကို ထုတ်ြပချင်သည့် အတွက်ေLကာင့် __repr__ ဆိုသည့် function မှာ ဝင်ေရးထား
တာပါ။
root.insert_left(’d')
print(root.get_left_child())
print(root.get_left_child().get_left_child().get_root_val())
ဒီ code ဆိုရင်လည်း a ရဲ Z left မှာ b Tှ ိ တယ်။ ထပ် Gပီ းေတာ့ d ကိုထည့်လိက
ု ်တယ်။ Gပီ းမှ a
ရဲ Z left child ရဲ Z left child ကို ြပန်Gပီ းေတာ့ print ထုတ်ထားတာပါ။ a ရဲ Z left child က d ြဖစ်
သွားGပီ းေတာ့ d ရဲ Z left child ကေတာ့ b ြဖစ် သွားတာကို ေတ6ရပါလိမ့်မယ်။

Parse Tree
အခု Tree ကို အသံုးြပJGပီ းေတာ့ parse tree တစ် ခု ကို ဖန်တီးရေအာင်။ နားလည် ေအာင်
သေဘာေြပာရရင်ေတာ့ ((9 + 4) * (6 − 2)) ကို parse tree ထုတ်လိက
ု ်ရင်
ေအာက်ပါ ပံုအတိင
ု ်း ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
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အထက်ပါ diagram ကို Lကည့်လိက
ု ်ရင် Vို းTှ င်းပါတယ်။ ၉ Mှင့် ၄ ကို အရင် ေပါင်းမယ်။ Gပီ း
ရင် ၆ ထဲ က ၂ ကို MှJတ်မယ်။ Gပီ းရင် ြပန်ေြမeာက်မယ်။
အခု ကUန်ေတာ် တိ;ေတွအေနနဲ User
့
က ေပးလိက
ု ်သည့် parser ေပRမှာ မူတည်Gပီ းေတာ့
parse tree တစ် ခု တည်ေဆာက်ပါမယ်။
ဦးစွာ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ တည်ေဆာက်ဖိ;အတွက် rule ေလးေတွ Lကည့်ပါမယ်။
၁။ ( ပါ လာခဲ့ ရင် node အသစ် တစ် ခုကို လက်Tှိ node ရဲ Z ဘယ်ဘက် child မှာ
တည်ေဆာက်ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
၂။ + , - , * , / တစ် ခု ြဖစ် ရင်ေတာ့ လက်Tှိ node ရဲ Z value ကို ရလာသည့်
သေကjတ ကို ထည့်ပါမယ်။ ညာဘက်မှာ node အသစ် တစ် ခု တည်ေဆာက်ပါမယ်။
၃။ value ကေတာ့ နံပတ် ြဖစ် ေနရင် လက်Tှိ node ရဲ Z value ကို အဲ ဒီ နံပတ် ထည့်မယ် Gပီ း
ရင် သt ရဲZ parent node ကို ြပန်သွားပါမယ်။ ဒါေLကာင့် current node က သt ရဲZ parent
node ြဖစ် သွားပါလိမ့်မယ်။
၄။ ) ေတ6ခဲ့ရင်လည်း parent node ဆီ ြပန်သွားဖိ; ပါပဲ ။
အခု ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ ((9 + 4) * (6 − 2)) ကို စမ် းLကည့်ရေအာင်။
( ေတ6သည့် အတွက် left child တစ် ခု တည်ေဆာက်ပါမယ်။

( ထပ် ေတ6သည့် အတွက် ထပ် Gပီ းေတာ့ left child တစ် ခု ထပ် ေဆာက်ပါမယ်။
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9 ကို ေတ6သည့်အတွက် value ကို ထည့်Gပီ းေတာ့ parent node ကို ြပန်သွားပါမယ်။

+ ကို ေတ6သည့် အတွက်ေLကာင့် value ထည့်Gပီ းေတာ့ right child တစ် ခု ေဆာက်ပါမယ်။
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4 ကို ေတ6သည့် အတွက်ေLကာင့် value ထည့်Gပီ းေတာ့ parent ကို ြပန်သွားပါမယ်။

) ကို ေတ6သည့် အတွက်ေLကာင့် parent node ကို ြပန်သွားပါမယ်။
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* ကို ေတ6သည့် အတွက်ေLကာင့် value ထည့်Gပီ းေတာ့ right child ကို ေဆာက်ပါမယ်။

( ကို ေတ6သည့် အတွက် ေLကာင့် left child ေဆာက်ပါမယ်။
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6 ကို ေတ6သည့် အတွက်ေLကာင့် value ထည့်မယ်။ parent ကို ြပန်သွားပါမယ်။

- ကို ေတ6သည့် အတွက်ေLကာင့် value ထည့်မယ်။ right child ကို ေဆာက်ပါမယ်။
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2 ကို ေတ6သည့် အတွက်ေLကာင့် value ထည့်မယ်။ parent node ကို ြပန်သွားမယ်။

) ကို ေတ6သည့် အတွက်ေLကာင့် parent node ကို ထပ် သွားပါမယ်။
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) ကို ေတ6တယ်။ parent ကို ထပ် သွားတယ်။ ဒါေပမယ့် parent မTှ ိ ေတာ့သည့် အတွက်
current node မှာ ဘာမှ မTှ ိ ေတာ့ပါဘူး။ ကUန်ေတာ် တိ;လည်း parse tree ဆွဲလိ;|Gပီ းပါGပီ ။
အခု ကUန်ေတာ် တိ; parse tree ကို code အေနနဲ ေရးLကည့
့
်ရေအာင်။
from binarytree import BinaryTree
from stack import Stack
def build_parse_tree(fp_exp):
fp_list = fp_exp.split()
p_stack = Stack()
e_tree = BinaryTree('')
p_stack.push(e_tree)
current_tree = e_tree
for i in fp_list:
if i == '(':
current_tree.insert_left('')
p_stack.push(current_tree)
current_tree = current_tree.get_left_child()
elif i not in ['+', '-', '*', '/', ')']:
current_tree.set_root_val(int(i))
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parent = p_stack.pop()
current_tree = parent
elif i in ['+', '-', '*', '/']:
current_tree.set_root_val(i)
current_tree.insert_right('')
p_stack.push(current_tree)
current_tree = current_tree.get_right_child()
elif i == ')':
current_tree = p_stack.pop()
else:
raise ValueError
return e_tree
pt = build_parse_tree("( ( 9 + 4 ) * ( 6 - 2 ) )")
pt.postorder()

အခု code မှာ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ binary tree နဲ stack
့
ကို သံုးထားတာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။
အဲ ဒီမှာ ထူးထူးြခားြခား postorder ဆိုတာ ပါလာပါတယ်။ ဒီအေLကာင်းကို ေနာက် အခန်း
မှာ ဆက်Tှင်းြပပါမယ်။

Tree Traversals
Tree traversals ဆိုတာကေတာ့ tree တစ် ခုမှာ node တစ် ခု ြခင်းဆီ ကို သွားသည့် process
လိ; ဆိုရပါမယ်။ Tree Traversals ၂ မျ ိJး Tှ ိ ပါတယ်။
Depth-first search
Breadth-first search
ဆိုGပီ း Tှ ိ ပါတယ်။

Depth-first search (DFS)
DFS ကို အသံုးြပJGပီ း data ေတွကို ြပန်Gပီ း ထုတ်ြပဖိ; အတွက် ထုတ်ြပနည်း ၃ ခု Tှ ိ ပါတယ်။
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in order
pre order
post order
ဆိုGပီ း Tှ ိ ပါတယ်။

In Order
In order ဆိုတာကေတာ့ ဘယ်ဘက် က data ကို ြပမယ်။ Gပီ းမှ center ကို ြပမယ်။ Gပီ းရင်
ညာဘက် ကို ြပမယ်။

In order အရ ထုတ်မယ် ဆိုရင်
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F
D
G
B
E
A
C
ဆိုGပီ း ထုတ်ပါမယ်။ ဘယ်ဘက် က ေအာက်ဆံုးကို အရင် ထုတ်တယ်။ Gပီ းေတာ့ သt ရဲZ
parent ကို ထုတ်ြပတယ်။ Gပီ းေတာ့ ညာဘက် က node ကို ထုတ်တယ်။
ဘယ်ဘက် ေအာက်ဆံုးက F ြဖစ် Gပီ းေတာ့ F ရဲ Z parent က D ပါ။ Gပီ းေတာ့ ညာဘက် G ကို
ထုတ်မယ်။ ညာဘက် node က ဆက်မTှ ိ ေတာ့သည့် အတွက် parent ကို ြပန်သွားမယ်။
parent က လည်း ကိစX Gပီ းGပီ ြဖစ် သည့် အတွက် သt ရဲZ parent ကို ြပန်သွားမယ်။ အဲ ဒီ
parent က node ကို B ကို ထုတ်ြပပါတယ်။ Gပီ းေတာ့ ညာဘက် က E ကို ထုတ်ြပတယ်။
parent ကို ြပန်သွားတယ်။ A ကို ထုတ်ြပတယ်။ Gပီ းေတာ့ ညာဘက်က C ကို ထုတ်ြပတယ်။
In order ကေတာ့ ေအာက်ဆံုးမှာ Tှ ိ သည့် ဘယ်ဘက် က node ကို အရင်ြပမယ်။ Gပီ းရင်
parent ကို ြပမယ်။ Gပီ းရင် ညာဘက် ေအာက်ဆံုး ထိ ဆင်းGပီ းမှ ြပမယ်။
သွားသည့် flow ေလးကို Lကည့်ရေအာင်။
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အဲ ဒီ flow ေလးကို Lကည့်လိက
ု ်ရင် in order ကို ေကာင်းမွနစ
် ွာ နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။
အခု code ေလး ကို Lကည့် ရေအာင်။
def inorder(self):
if self != None:
if self.get_left_child() != None:
self.get_left_child().inorder()
print(self.get_root_val())
if self.get_right_child() != None:
self.get_right_child().inorder

not for sale (preview version)

191

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

ကUန်ေတာ် တိ; recursive ကို သံုးGပီ းေတာ့ left child ေတွ အကုန ် သွားပါတယ်။ ေနာက်ဆံုး
အဆင့်မှာ root value ကို print ထုတ်ထားတယ်။ Gပီ းသွားမှာ parent ရဲ Z value ကို ထုတ်ထား
တယ်။ Gပီ းရင် right ေတွ အကုနြ် ပန် ဆင်းချထားတာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။

Pre Order
In Order ကို နားလည်သွားရင်ေတာ့ pre order က node value ကို အရင်ထုတ်Gပီ းမှ left ကို
သွားတာပါ။ အနည်းငယ် ကွာြခားသွားတယ်။

အဲ ဒီ ပံုေလးကို pre order အရ ထုတ်မယ်ဆိုရင်ေတာ့
A
B
not for sale (preview version)

192

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

D
F
G
E
C
ဆိုGပီ း ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
In order ကို နားလည်ထားGပီ းGပီ ေတာ့ အေသးစိ တ် မTှ င်းေတာ့ပါဘူး။ code ေလးကို Lကည့်
ရေအာင်။
def preorder(self):
if self != None:
print(self.get_root_val())
if self.get_left_child() != None:
self.get_left_child().preorder()
if self.get_right_child() != None:
self.get_right_child().preorder()

အရင်ဆံုး node ရဲ Z value ကို ထုတ်လိက
ု ်ပါတယ်။ Gပီ းမှ left ကို သွားပါတယ်။ left အကုန ်
Gပီ းမှ right ကို သွားတာကို ေတ6ပါလိမ့်မယ်။

Post Order
Pre order နဲ အနည်
့
းငယ်သာ ကွဲြပားပါတယ်။ အရင်ဆံုး left ကို ထုတ်တယ်။ Gပီ းမှ right ကို
ထုတ်တယ်။ Gပီ းမှ node ရဲ Z value ကို ထုတ်မယ်။
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အထက်ပါ binary tree ကို ထုတ်မယ်ဆိုရင်
F
G
D
E
B
C
A
ဆိုGပီ း ထွက်လာပါမယ်။
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ေအာက်ဆံုး F က အရင် လာမယ်။ Gပီ းရင် ညာဘက်က G လာမယ်။ Gပီ းမှ သt ရဲZ parent D
လာပါမယ်။ Gပီ းရင် ညာဘက် က E လာမယ်။ Gပီ းမှ parent B လာပါမယ်။ B ရဲ Z ညာဘက်က
C လာမယ်။ Gပီ းမှ parent A လာပါမယ်။
code ကေတာ့ ဆင်တပ
ူ ါပဲ ။
def postorder(self):
if self != None:
if self.get_left_child() != None:
self.get_left_child().postorder()
if self.get_right_child() != None:
self.get_right_child().postorder()
print(self.get_root_val())

အခု ဆိုရင်ေတာ့ ကUန်တာ် တိ;ေတွ binary Tree တစ် ခု လံးု ကို သွားတတ်ေနပါGပီ ။
code ေလးကို Lကည့်ရေအာင်။
class BinaryTree:
def __repr__(self):
return "Binary Tree, Key is " + self.key
def __init__(self,root):
self.key = root
self.left_child = None
self.right_child = None
def insert_left(self,new_node):
if self.left_child == None:
self.left_child = BinaryTree(new_node)
else:
t = BinaryTree(new_node)
t.left_child = self.left_child
self.left_child = t
def insert_right(self,new_node):
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if self.right_child == None:
self.right_child = BinaryTree(new_node)
else:
t = BinaryTree(new_node)
t.right_child = self.right_child
self.right_child = t
def get_right_child(self):
return self.right_child
def get_left_child(self):
return self.left_child
def set_root_val(self,obj):
self.key = obj
def get_root_val(self):
return self.key

def inorder(self):
if self != None:
if self.get_left_child() != None:
self.get_left_child().inorder()
print(self.get_root_val())
if self.get_right_child() != None:
self.get_right_child().inorder()

def postorder(self):
if self != None:
if self.get_left_child() != None:
self.get_left_child().postorder()
if self.get_right_child() != None:
self.get_right_child().postorder()
print(self.get_root_val())
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def preorder(self):
if self != None:
print(self.get_root_val())
if self.get_left_child() != None:
self.get_left_child().preorder()
if self.get_right_child() != None:
self.get_right_child().preorder()
root = BinaryTree("A")
root.insert_left("B")
root.insert_right("C")
b = root.get_left_child()
b.insert_left("D")
b.insert_right("E")
d = b.get_left_child()
d.insert_left("F")
d.insert_right("G")
print("---- In Order ----")
root.inorder()
print("---- Pre Order ----")
root.preorder()
print("---- Post Order ----")
root.postorder()

ေလ့ကျင့်ခန်း ၉-၁
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၁။ အထက်ပါ binary tree တစ် ခု တည်ေဆာက်ပါ။ ထို binary tree အတွက် dfs ကို သံုးGပီ း
search function ကို ေရးပါ။ ဥပမာ ။ F လိ; ထည့်လိက
ု ်လOင် binary tree တွင် ပါဝင်
ေသာေLကာင့် true ဟု return ြပန်ပါမည်။ H ဟု ထည့်လိက
ု ်လOင် Tှ ာ မေတ6ေသာေLကာင့်
false ဟု return ြပန်ရမည်။

Breadth-first search (BFS)
အခု ကUန်ေတာ် တိ; ေနာက်တနည်းြဖစ် သည့် BFS ကို အသံုးြပJGပီ းေတာ့ Binary Tree က
node ေတွကို အဆင့်လိက
ု ်သွားပါမယ်။
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ပံုမှာ BFS အရ ဆိုရင်ေတာ့
A
B,C
D,E
F,G
ဆိုGပီ းေတာ့ level အဆင့်လိက
ု ် ထုတ်ြပပါလိမ့်မယ်။
ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ အေနနဲ ပထမဆံ
့
ုး root ကေန စပါမယ်။ root က A ပါ။ A ရဲ Z left Mှင့် right
ကို array ထဲမှာ မှတ်ထားတယ်။ B,C ေပါ ့။ Gပီ းရင် B ရဲ Z left Mှင့် right ကို array ထဲမှာ
မှတ်ထားမယ်။ D,E ပါ။ C ရဲ Z left Mှင့် right ကို ထပ် Gပီ းေတာ့ မှတ်ထားမယ်။ သိ; ေပမယ့် C
မှာ child မTှ ိ သည့် အတွက်ေLကာင့် D,E ပဲ Tှ ိ ပါေတာ့မယ်။ အကယ်၍ C မှာ left Mှ◌င
ှ ့် right
မှာ child Tှ ိ ခဲ့လOင် မှတ်ထားသည့် value က D,E,left Of C, right of C ြဖစ် သွားပါမယ်။
အခု ေတာ့ D,E မှာ D ရဲ Z left နဲ right
့
F,G ကို မှတ်ထားပါတယ်။ E မှာ child မTှ ိ သည့်
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အတွက်ေLကာင့် မှတ်ထားသည့် array ထဲမှာ F,G ပဲ Tှ ိ မယ်။ F မှာ child မTှ ိ ေတာ့ဘူး။ G မှာ
လည်း child မTှ ိ ေတာ့ပါဘူး။ array အခန်းထဲမှာ မTှ ိ ေတာ့သည့် အတွက်ေLကာင့် loop ကေန
ထွက်သွားပါမယ်။ node ေတွ အားလံးု ကိုလည်း ေရာက်ခဲ့Gပီ းပါGပီ ။
Pseudo code နဲ စQ်
့ းစားLကည့်ရေအာင်ဗျာ။
current_level = [Root_A]
Loop Until current_level is not empty
next_level = [] //create empty array for saving
level_data = [] //to store current level value
For node in current_level
level_data.append(node.value)
if node.left_child is not empty
next_level.append(node.left_child)
if node.right_child is not empty
next_level.append(node.right_child)
End For Loop
Print level_data
current_level = next_level // start again for child data
End Loop

အဲ ဒါေလးေတွကေတာ့ စQ်းစားGပီ း ေရးချထားသည့် pseudo code ေတွပါ။ ပထမဆံုး ထိပ်
ဆံုး root ကေန စတယ်။ Gပီ းရင် သt ေအာက် level က child ကို array ထဲမှာ ထည့်တယ်။
အစကေန loop ြပန်ပတ်တယ်။ child ထဲမှာ Tှ ိ သည့် left,right ကို array ထဲကို ထည့်တယ်။
အကုနG် ပီ းသွားရင် အစကေန loop ြပန်ပတ်ထားတာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။ ဘယ် အချ ိန် loop
ပတ်ေနလဲ ဆိုေတာ့ child ေတွ တစ် ခုမှ မTှ ိ ေတာ့သည့် အဓိ loop ပတ်ေနပါတယ်။
python code ေြပာင်းေရးLကည့်ရေအာင်။
class BinaryTree:
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def __repr__(self):
return "Binary Tree, Key is " + self.key
def __init__(self,root):
self.key = root
self.left_child = None
self.right_child = None
def insert_left(self,new_node):
if self.left_child == None:
self.left_child = BinaryTree(new_node)
else:
t = BinaryTree(new_node)
t.left_child = self.left_child
self.left_child = t
def insert_right(self,new_node):
if self.right_child == None:
self.right_child = BinaryTree(new_node)
else:
t = BinaryTree(new_node)
t.right_child = self.right_child
self.right_child = t
def get_right_child(self):
return self.right_child
def get_left_child(self):
return self.left_child
def set_root_val(self,obj):
self.key = obj
def get_root_val(self):
return self.key
def bfs(self):
thislevel = [self]
while thislevel:
nextlevel = []
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level = []
for n in thislevel:
level.append(n.get_root_val())
if n.get_left_child() != None:
nextlevel.append(n.get_left_child())
if n.get_right_child() != None:
nextlevel.append(n.get_right_child())
print(",".join(level))
thislevel = nextlevel

root = BinaryTree("A")
root.insert_left("B")
root.insert_right("C")
b = root.get_left_child()
b.insert_left("D")
b.insert_right("E")
d = b.get_left_child()
d.insert_left("F")
d.insert_right("G")
root.bfs()

အထက်ပါ code မှာ print(",".join(level)) ဆိုသည်မှာ array အား string
အေနြဖင့် ြပရန် အတွက် ြဖစ် သည်။ array မှ data များအား comma(,) ြဖင့် ေဖာ် ြပရန်
အတွက် ",".join အား အသံုးြပJထားြခင်း ြဖစ် သည်။
အခု ဆိုရင်ေတာ့ BFS ကို အသံုးြပJGပီ းေတာ့ binary tree ရဲ Z node ေတွ အားလံးု ကို သွား
တတ်Gပီ လိ;ထင်ပါတယ်။
Binary tree ဟာ left Mှင့် right ၂ ခု ပဲ Tှိပါတယ်။ ကိုယ်တိင
ု ် binary tree မဟုတ်ပဲ တစ် ခု
ထက် မက node ေတွကို child အြဖစ် ထည့်သွင်းသည့် class လည်း အခု အချ ိန်မှာ လွယ်
လင့် တကူ ဖန်တီး Mိင
ု ်ပ ါGပီ ။ ထိ; အတူ DFS , BFS ကို ထို Tree structure မှာ ြပန်လည်
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အသံုးချMိင
ု ်ပါလိမ့်မယ်။

ေလ့ကျင့်ခန်း ၉-၂

၁။ အထက်ပါ binary tree တစ် ခု တည်ေဆာက်ပါ။ ထို binary tree အတွက် bfs ကို သံုးGပီ း
search function ကို ေရးပါ။ ဥပမာ ။ F လိ; ထည့်လိက
ု ်လOင် binary tree တွင် ပါဝင်
ေသာေLကာင့် true ဟု return ြပန်ပါမည်။ H ဟု ထည့်လိက
ု ်လOင် Tှ ာ မေတ6ေသာေLကာင့်
false ဟု return ြပန်ရမည်။

Tree
ကUန်ေတာ် တိ; binary tree ကို ြပန်လည်ြပJြပင်Gပီ းေတာ့ Tree တစ် ခု ဖန်တီးပါမယ်။ Binary
Tree နဲ ကွ
့ ာြခားတာကေတာ့ Tree မှာ children ေတွက တစ် ခု ထက်မက ပါဝင်ပါတယ်။
Binary Tree မှာ left,right အစား child ပဲ Tှ ိ ပါေတာ့မယ်။
ကUန်ေတာ် တိ; အေနနဲ Binary
့
Tree Class အစား Node class ကို ဖန်တီးပါမယ်။
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Node class ထဲမှာေတာ့ child ေတွကို ထည့်ဖိ; list ပါ ပါမယ်။ Node class ထဲမှာေတာ့ အ
ရင်ကလို value ကို တိက
ု ်Vု ိ က် မထည့်ေတာ့ပဲ Node class ကိုသာ ထည့်သွင်းပါမယ်။

အထက်ပါ ပံုအတိင
ု ်း code ေလး ေရးLကည့်ပါမယ်။
class Node:
def __init__(self,value):
self.value = value
self.child = []
def __repr__(self):
return "Value is " + self.value
def insert_child(self,node):
self.child.append(node)
def get_child(self):
return self.child

root = Node("A")
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b = Node("B")
c = Node("C")
d = Node("D")
root.insert_child(b)
root.insert_child(c)
root.insert_child(d)

e = Node("E")
f = Node("F")
g = Node("G")

b.insert_child(e)
b.insert_child(f)
b.insert_child(g)
h = Node("H")
i = Node("I")
c.insert_child(h)
c.insert_child(i)
j = Node("J")
d.insert_child(j)
print(root.value)
print(root.child)
print(root.child[0].value)
print(root.child[0].child[0].value)

child ေတွ အကုနလ
် ံးု က list ြဖစ် သည့် အတွက် root.child[0].value ဆိုGပီ း ေခR Mိင
ု ်ပါတယ်။
list ြဖစ် သည့်အတွက် child အေရအတွက် သိချင်ရင်ေတာ့ len(root.child) ြဖင့် အသံုးြပJMိင
ု ်
ပါတယ်။
အခု BFS ကို အသံုးြပJLကည့်ရေအာင်။
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class Node:
def __init__(self,value):
self.value = value
self.child = []
def __repr__(self):
return "Value is " + self.value
def insert_child(self,node):
self.child.append(node)
def get_child(self):
return self.child
def bfs(self):
thislevel = [self]
while thislevel:
nextlevel = []
level = []
for n in thislevel:
level.append(n.value)
if len(n.child) > 0:
nextlevel = nextlevel + n.child

if len(level) > 0 :
print(",".join(level))
thislevel = nextlevel

root = Node("A")
b = Node("B")
c = Node("C")
d = Node("D")
root.insert_child(b)
root.insert_child(c)
root.insert_child(d)
not for sale (preview version)
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e = Node("E")
f = Node("F")
g = Node("G")

b.insert_child(e)
b.insert_child(f)
b.insert_child(g)
h = Node("H")
i = Node("I")
c.insert_child(h)
c.insert_child(i)
j = Node("J")
d.insert_child(j)
root.bfs()

Node ေအာက်မှာ child ေတွက array ြဖစ် သည့် အတွက် nextlevel array ကို child Mှင့်
merge လုပ်ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
nextlevel = nextlevel + n.child

python မှာ array ၂ ခု ကို merge လုပ်ချင်ရင်ေတာ့ merge = array + array ဆိုGပီ း
အသံုးြပJ Mိင
ု ်ပါတယ်။ အထက်ပါ BFS ကို တဆင့်ဆီ ကိုယ်တိင
ု ် trace လိက
ု ်Lကည့်ဖိ; လိပ
ု ါ
တယ်။

ေလ့ကျင့်ခန်း ၉-၃
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၁။ အထက်ပါ Tree ကို DFS ြဖင့် ေရးသားပါ။ တစ် ခုထက်မက child ေတွ ြဖစ် Mင
ုိ ်သည့်
အတွက် preoder Mှင့် postorder သာ အသံုးြပJMိင
ု ်ပါသည်။ ထိ; ေLကာင့် preoder Mှင့်
postorder function ေရးသားပါ။
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အခန်း ၁၀ ။ Algorithm
Analysis
အခု ဆိုရင်ေတာ့ စာအုပ်၏ ေနာက်ဆံု အခန်းကို ေရာက်လာပါGပီ ။ အခု အခန်းထိ ေရာက်လာ
သည့် အချ ိန်မှာေတာ့ program တစ် ခုကို ဘယ်လို ေရးရမလဲဆိုတာကိုေတာ့ စQ်းစားတတ်
ေနပါGပီ ။ အခု အခန်းမှာေတာ့ program တစ် ခု ေရးဖိ; ထက် program တစ် ခု ကို analyst
လုပ်ဖိ; အဓိ က ပါဝင်ပါမယ်။ ကUန်ေတာတိ; ေတွဟာ program တစ် ခုကို ေရးတတ်Vု ံ သာမက
ပဲ ဒီ program တစ် ခုဟာ ဘယ်ေလာက်LကာMိင
ု ်မလဲ ဆိုတာကို သိဖိ; လိပ
ု ါတယ်။ ဥပမာ
Array ဟာ အခန်း ေတွများလာေလေလ array loop ပတ်တာ Lကာေလေလ ြဖစ် ပါလိမ့်မယ်။

What Is Algorithm Analysis?
ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ အေနနဲ တစ်
့
ေယာက် Mှင့် တစ် ေယာက် program ေတွကို MှJိင်းယှQ်Lကပါ
တယ်။ ဘယ် program က ပိုေကာင်းတယ် ပိုြမန်တယ်လိ; ယှQ်တတ်ပါတယ်။ MှJိင်းယှQ်
သည့် အခါမှာေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွဟာ n integer များ၏ ေပါင်းGပီ း ရသည့် ရလဒ်ေပRမှာ
မူတည်Gပီ း ဆံုးြဖတ်ပါတယ်။
def sum_of_n(n):
the_sum = 0
for i in range(1,n+1):
the_sum = the_sum + i
return the_sum
print(sum_of_n(10))

အခု code ေလးကို Lကည့်ရေအာင်။ ပံုမှန ် အားြဖင့် 1 ကေန စGပီ းေတာ့ n အေရအတွက် ထိ
ေပါင်းတာပါ။ ဥပမာ 5 ဆိုရင် 1+2+3+4+5 ေပါ ့။
ဒီ code ဘယ်ေလာက်Lကာလဲ သိရေအာင် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ အေနနဲ function
့
Gပီ းသည့်
ဲ
အချ ိန်ထက program စသည့် အချ ိန်ကို MှJတ်Lကည့်မှ သာ သိMင
ုိ ်ပါလိမ့်မယ်။
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import time
def sum_of_n(n):
start = time.time()
the_sum = 0
for i in range(1,n+1):
the_sum = the_sum + i
end = time.time()
return the_sum,end-start
for i in range(5):
print("Sum is %d , %.7f seconds" % sum_of_n(100000))

အထက်ပါ code မှာ အချ ိန်ကို တွက်ဖိ; အတွက်
import time

ဆိုGပီ း ထည့်ထားပါတယ်။
return the_sum,end-start

Gပီ းေတာ့ sum ရလဒ် Mှင့် Lကာချ ိန် ကို return ြပန်ထားေပးပါတယ်။
for i in range(5):
print("Sum is %d , %.7f seconds" % sum_of_n(100000))

မှာေတာ့ parameter ၂ ခု return ြပန်ေပးသည့် value ကို တစ် ခါတည်း ထုတ်ြပထားတာပါ။
%d ကေတာ့ integer value ြဖစ် Gပီ းေတာ့ %.7f ကေတာ့ ဒဿမ ကို ၇ ေနရာထိ ယူမယ်လိ;
ဆိုတာပါ။ % ကေတာ့ ြပန်လာသည့် tuple ကို print ထဲမှာ အစား ထိုးဖိ; ပါ။ %d, %.7f ြဖစ်
သည့် အတွက် tuple ထဲမှာ Tှ ိ သည့် (sum,time) ၂ ခု မှာ sum က ပထမ ြဖစ် လိ; %d ထဲ
ေရာက်သွားGပီ းေတာ့ time က ဒုတိယြဖစ် လိ; %.7f ေနရာမှာ ေဖာ် ြပမှာပါ။
အခု အဲ ဒီ program နဲ ေနာက်
့
ထပ် program တစ် ခု MှJိင်းယှQ်Lကည့်ရေအာင်။
1 + 2 + 3 + 4 +.....+ n
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သည် n * (n+1) / 2 Mှင့် တူပါတယ်။
ဒါေLကာင့် ကUန်ေတာ် တိ; ဟာ program loop မပတ်ေတာ့ပဲ ေအာက်ကလို ြပင်ေရးပါမယ်။
import time
def sum_of_n(n):
start = time.time()
the_sum = n * (n+1) / 2
end = time.time()
return the_sum,end-start
for i in range(5):
print("Sum is %d , %.7f seconds" % sum_of_n(100000))

အေြဖက အတူတပ
ူ ါပဲ ။ သိ; ေပမယ့် processing time က သိသိသာသာ ကွာသွားတာကို ေတ6
Mိင
ု ်ပါတယ်။ ဒီ Lကာချ ိန် ကွာြခား ချက်က ဘာကို ေြပာြပ ေနသလဲ ဆိုေတာ့ looping ဟာ
များလာေလေလ အလုပ်လပ
ု ် ရသည့် အချ ိန် ပိုLကာေလေလ ြဖစ် တာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။
ဒုတိယ program ဟာ looping မသံုးပဲ န ဲ သခj
့
ျာ equation ကို အသံုးြပJထားသည့် အတွက်
အများWကီး ပိုမို ြမန်ဆန် တာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။ Program တစ် ခုဟာ data များလာေလ
ေလ ေMှးလာေလေလ ြဖစ် Mင
ုိ ်သလား ဆိုတာကို သိMင
ုိ ်ဖိ; အတွက် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွဟာ Big
O Notation ကို အသံုးြပJLကပါတယ်။

Big-O Notation
Big-O Notation ဟာ program တစ် ခုဟာ ဘယ်ေလာက် ထိ ထိေရာက်မxTှိလဲ။ Data များ
လာေလေလ ဘယ်ေလာက် ထိ အဆင်ေြပMိင
ု ်မလဲ ဆိုတာကို ေဖာ် ြပေပးဖိ; အတွက် အသံုးြပJ
ဲ
Lကပါတယ်။ Gပီ းခဲ့ တ့ program ၂ ခု မှာ ဆိုရင်ေတာ့ ပထမ program ဟာ n ရဲ Z size ေပRမှာ
မူတည်Gပီ းေတာ့် Lကာြမင့်ပါတယ်။
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import time
def sum_of_n_loop(n):
the_sum = 0
for i in range(1,n+1):
the_sum = the_sum + i
return the_sum
def sum_of_n_eq(n):
return n * (n+1) / 2
start = time.time()
for i in range(100000,100100):
sum_of_n_loop(i)
end = time.time()
print("Time is %.7f second" % (end-start))
start = time.time()
for i in range(100000,100500):
sum_of_n_eq(i)
end = time.time()
print("Time is %.7f second" % (end-start))

function ၂ ခု ကို ယှQ်Lကည့်ရင် သိသိသာသာ ကွာြခားတာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။
ပထမ function ဟာ 1 ကေန Gပီ းေတာ့ n ထိ သွားပါတယ်။ တနည်းေြပာရင် အWကိမ်အေရ
အတွက် n ထိ အလုပ်လပ
ု ် ရတယ်။ array ၁၀၀ Tှ ိ ရင် အWကိမ် ၁၀၀ အလုပ်လပ
ု ် ရတယ်။ ဒီ
ေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ;O(n) လိ; သတ်မှတ်ပါမယ်။
ဒုတိယ function ကေတာ့ ၁ Wကိမ်သာ အလုပ်လပ
ု ် တယ်။ n က 1000 ြဖစ် ေနလည်း ၁ Wကိမ်
သာ အလုပ်လပ
ု ် တယ်။ အGမဲ တန်း constant ပဲ ။ n ရဲ Z တန်ဖိုးေပRလိက
ု ်Gပီ း ေပါင်းလဲမxမTှ ိ
ဘူး။ ဒါေLကာင့် O(1) လိ; ဆိုပါတယ်။
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ကUန်ေတာ် တိ; အေနနဲ graph
့
ဆွဲLကည့်လိက
ု ်ရင် အထက်ပါ ပံု အတိင
ု ်း ြမင်ရပါလိမ့်မယ်။
Big-O Notation မှာ ေအာက်ပါ function ေတွ Tှ ိ ပါတယ်။
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Name

1

Constant

log(n)

Logarithmic

n

Linear

n log(n)

Log Linear

n^2

Quadratic

n^3

Cubic

2^n

Exponential

graph အေနနဲ Lကည့
့
်မယ် ဆိုရင် ေအာက်ပါ ပံုအတိင
ု ်း ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။
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1 Mှင့် log(n) က အေကာင်းဆံုး algorithm ေတွပါ။ n ကေတာ့ ပံုမှန ် ေပါ ့။ n log(n) ဟာ အစ
ပိုင်းမှာ n ထက် ြမန်Mင
ုိ ်ေပမယ့် data များလာရင် ေMှးလာပါလိမ့်မယ်။ n ^ 2 Mှင့် 2 ^ n ဟာ
အစပိုင်းမှာ မကွာေပမယ့် ေနာက်ပိုင်း data များလာေလေလ ကွာလာေလေလ ကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါ
တယ်။ n ^ 3 ကေတာ့ အေMှးဆံုးလိ; ဆိုရပါမယ်။

Function
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Big O မှာ ဘယ် function ေတွ ဟာ ဘာအတွက်လဲဆိုတာကို ေလ့လာရေအာင်။

Constant
Constant ကေတာ့ Tှ င်းပါတယ်။
a = b + 1

looping ေတွ ပါဝင်မေနပါဘူး။ processing ကို တစ် ေLကာင်းတည်းMှင့် အလုပ်လပ
ု ် ပါ
တယ်။

Logarithmic
array ကို တဝက်ပိုင်းGပီ း loop ပတ်သည့် algorithm ေတွကို log(n) Mှင့် သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဥပမာ binary search ပါ။
while (n > 1):
n = n // 2

Linear
Looping တစ် ခုတည်းပါရင်ေတာ့ linear ပါ။
for i in range(len(array)):
print(i)

ဒါမျ ိJးဟာ O(n) ြဖစ် Gပီ းေတာ့ linear ြဖစ် ပါတယ်။

Log Linear
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log linear ဟာ merge sort, quick sort လိမ
ု ျ ိJး sorting ေတွမှာ ေတ6ရပါမယ်။

Quadratic
ဒါကေတာ့ looping ၂ ထပ် အတွက်ပါ။
for i in range(len(array)):
for k in range(len(array)):
print(k)

looping ၂ ထပ် ကိစXေတွဟာ O(n^2) Mှင့် တူညီပါတယ်။

Cubic
ဒါကေတာ့ looping ၃ ထပ် ကိစXေတွေပါ ့။
for i in range(len(array)):
for k in range(len(array)):
for w in range(len(array)):
print(i+k+w)

Exponential
ဒါကေတာ့ ေတ6ရတာ Tှ ားပါတယ်။ password ေတွကို ြဖစ် Mင
ုိ ်သည့် combinations ေတွ
ေပါင်းGပီ း generate လုပ်သည့် algorithm ေတွမှာ ေတ6ရတတ်ပါတယ်။

Big-O Notiation ကို ဘယ်လုိ တွက်မလဲ

အခု ကUန်ေတာ် တိ; Big-O Notiation အေLကာင်း အနည်းငယ် သိပ ါGပီ ။ ကUန်ေတာ် တိ; အေနနဲ ့
ဘယ်လို တွက်ရမလဲ ဆိုတာကို သိဖိ;လိပ
ု ါတယ်။
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1. Diﬀrent steps get added
အကယ်၍ algorithm မှာ မတူညီသည့် အဆင့်ေတွ ပါလာခဲ့ ရင် Big O ကို ေပါင်းေပးရပါ
တယ်။
doStep1() #O(a)
doStep2() #O(b)

အဲ ဒါဆိုရင် O(a+b) ြဖစ် ပါတယ်။

2. Drop constanst
Big O မှာ constant တန်ဖိုးေတွပါဝင်ခဲ့ရင် ြဖJတ်လိက
ု ်ဖိ; လိက
ု ်ပါတယ်။
def minmax1(array):
min = 0
max = 0
for k in array:
min = MIN(k,min)
for k in array:
max = MAX(k,max)
def minmax2(array):
min = 0
max = 0
for k in array:
min = MIN(k,min)
max = MAX(k,max)

ဒီ function ၂ ခု ကို ယှQ်လိက
ု ်ရင် ပထမ function ဟာ O(n+n) Mှင့် ဒုတိယကေတာ့ O(n) လိ;
ဆိုMင
ုိ ်ပါတယ်။ O(n+n) = O(2n) ြဖစ် ပါတယ်။ သိ; ေပမယ့် Big O Nototation တွက်သည့်
အခါမှာ constant တန်ဖိုးေတွကို ြဖJတ်ချခဲ့ ရပါတယ်။ ဒါေLကာင့် program ၂ ခု လံးု ဟာ
O(n) လိ; ပဲ သတ်မှတ်ပါတယ်။
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3. Diﬀerent Input, diﬀerent variable
for c in array1:
for h in array2:
x = x + 1

ဒီ code ေလးကို Lကည့်လိက
ု ်ရင် array Tှ ိ သေလာက်သွားတယ်။ looping ၂ ခု ဆိုေတာ့ n ^
2 ြဖစ် မယ်လိ;ထင်စရာ ြဖစ် ပါတယ်။ တကယ်တန်းေတာ့ O(a*b) ပါ။ a ကေတာ့ array1 ရဲ Z
size ြဖစ် Gပီ း b ကေတာ့ array2 ရဲ Z size ပါ။ အကယ်၍ variable တူခဲ့ရင်ေတာ့ n ^ 2 ြဖစ် ပါ
မယ်။
for c in array1:
for h in array1:
x = x + 1

ဒီ code ဆိုရင် looping ရဲ Z variable တူပါတယ်။ ဒီ array size ကိုပဲ ၂ ထပ် ပတ်ရတာကို
ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။ ဒါေLကာင့် (n*n) ြဖစ် သည့်အတွက်ေLကာင့် O(n2) ြဖစ် ပါတယ်။

4. Drop non-dominate terms
အကယ်၍ n ေတွဟာ တစ် ခု ထက်မက ပါခဲ့ ရင် တန်ဖိုး တစ် ခုကိုပဲ ယူပါတယ်။ ဥပမာ။
min = 0
for c in array1:
min = MIN(c,min)
for c in array1:
for h in array1:
print(c,h)

ဒီ code မှာ ပထမ loop က O(n) ြဖစ် ပါတယ်။ ဒုတိယ loop ကေတ့ O(n2) ြဖစ် ပါတယ်။ ဒီ
ေတာ့ ၂ ခု ေပါင်းေတာ့ O(n+n2) ရပါတယ်။
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Big O notation ဟာ upper bound ြဖစ် သည့် အတွက် n Mှင့် n2 မှာ တန်ဖိုး ပိုWကီးသည့် n2
ကိုသာယူပါတယ်။ ဒါေLကာင့် program ရဲ Z Big O Notation ဟာ O(n2) ြဖစ် ပါတယ်။

Array Sorting Algorithm
ကUန်ေတာ် တိ; Gပီ းခဲ့ တဲ့ အခန်းေတွမှာ array ကို sorting လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Array sorting Big O
Notation ကို ေအာက်ပါ ဇယားမှာ ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။
Name

Big O Notation

Bubble
Sort

O(n2)

Selection
Sort

O(n2)

Insertion
Sort

O(n2)

Shell
Sort

O(n*log(n)) သည် အေကာင်းဆံုး ရMိင
ု ်ေြခြဖစ် Gပီ း O(n ^ 1.25)
သည် ြဖစ် Mင
ုိ ်ေြခTှ ိ သည့် ပျမ် းမO တန်ဖိုးြဖစ် သည်

Merge
Sort
Quick
Sort

O(n log(n))
O(n log(n))

အခု sorting algorithm အချ ိ[ကို Big O နဲ ထု
့ တ်Lကည့်ရေအာင်။

Bubble Sort
Bubble sort algorithm ကို ြပန်Lကည့်ရေအာင်။
def bubble_sort(array):
for num in range(len(array) - 1,0,-1):
for i in range(num):
if array[i] > array[i+1]:
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temp = array[i]
array[i] = array[i+1]
array[i+1] = temp
return array

Bubble sort ဟာ array ကို ပထမ အWကိမ်မှာ array အခန်း တစ် ခု ေလျာ့ပတ်တယ်။ ဒုတိယ
အWကိမ် ၂ ခု ေလျာ့ပတ်တယ်။ ေနာက်ဆံုး 0 ေရာက်သည့် အထိ loop ပတ်တယ်။ တနည်း
ေြပာရရင်
(n-1) + (n-2) + ... + 1 + 0
လိ; ဆိုMင
ုိ ်ပါတယ်။ အဲ ဒါဟာ n(n-1)/2 Mှင့် တူပါတယ်။ တနည်းဆိုရင် 1/2(n2-n) Mှင့် တူတယ်
လိ; ဆိုMင
ုိ ်ပါတယ်။ ဒါေLကာင့် O(1/2(n2-n)) ြဖစ် ပါတယ်။ constant ြဖJတ်ချ ဖိ; လိသ
ု ည့်
2
2
အတွက် O(n -n) ြဖစ် ပါတယ်။ n က n ထက် ပိုWကီးသည့်အတွက် bubble sort ဟာ O(n2)
ြဖစ် ပါတယ်။

Merge Sort
Merge sort ဟာ အြခား sorting algorithm ေတွထက် ပိုြမန်ပါတယ်။ သူက O(nlogn) ြဖစ်
သည့် အတွက်ေLကာင့်ပါ။ Merge sort algorithm ကို ြပန်Lကည့် ရေအာင်။
def merge(left, right):
result = []
left_idx, right_idx = 0, 0
while left_idx < len(left) and right_idx < len(right):
if left[left_idx] <= right[right_idx]:
result.append(left[left_idx])
left_idx += 1
else:
result.append(right[right_idx])
right_idx += 1
if left_idx < len(left):
result.extend(left[left_idx:])
if right_idx < len(right):
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result.extend(right[right_idx:])
return result
def mergesort(w):
if len(w)<2:
return w
else:
mid=len(w)//2
return merge(mergesort(w[:mid]), mergesort(w[mid:]))

recursive လုပ်ထားတယ်။ တနည်းအားြဖင့် array size အတိင
ု ်း ပထမ အဆင့် loop ပတ်ေန
တာကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါတယ်။ သိ; ေပမယ့် ဒုတိယ loop မှာ array size ကို တဝက်ချ ိJးလိက
ု ်တာကို
ေတ6ရပါလိမ့်မယ်။ array size တစ် ဝက် ချ ိJးလိက
ု ်သည်များကို log(n) ဟု ဆိုခဲ့ပါတယ်။
log(n) ေတွဟာ array size အWကိမ် အေရ အတွက် အလုပ်လပ
ု ် ရပါတယ်။ ဒါေLကာင့် n
log(n) ြဖစ် ပါတယ်။ Big O အရ ဆိုရင် O(n log(n)) ြဖစ် ပါတယ်။
အခု ဆိုရင်ေတာ့ Big O notation အေLကာင်း အနည်းငယ် တီးမိ ေခါက်မိပ ါGပီ ။ ကUန်ေတာ်
အခု ေဖာ် ြပထားသည်မှာ Big O notation ၏ အေLကာင်းအရာ အနည်းငယ်မO သာ ြဖစ် ပါ
တယ်။
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အခန်း ၁၁ ။ Regular
Expression
Programming မှာ အေြခခံ အား ြဖင့် regular expression ကို မြဖစ် မေန သိထားသင့်ပါ
တယ်။ Regular Expression ကို Regex လိ; အတိေ
ု ခါက် လည်း ေခR Lကပါတယ်။ Regular
expression ဟာ validation စစ် သည့် ေနရာေတွမှာ အသံုးြပJMိင
ု ်သလို search , replace
ေနရာေတွမှာလည်း အသံုးြပJMိင
ု ်ပါတယ်။ Regular expression ဟာ search pattern ကို
အသံုးြပJGပီ း စစ် ေဆးြခင်း Mှင့် Tှ ာေဖွ ြခင်း တိ; ကို လုပ်ေဆာင်Mင
ုိ ်ပါတယ်။
Regular Expression အယူအဆကို ၁၉၅၀ ဝန်းကျင်မှာ အေမရိ ကန် သခjျာပညာTှ င်
Stephen Cole Kleene က regular language ဆိုGပီ း စတင်ခဲ့ပါတယ်။ unix ရဲ Z textprocessing utilities မှာ အများအားြဖင့် အသံုးြပJခဲ့ Lကပါတယ်။ 1980 ဝန်းကျင်မှာေတာ့ မ
တူညီသည့် syntax ေတွ နဲ regular
့
expressions Tှ ိ ခဲ့Gပီ း POSIX standard Mှင့် လူသံုးများ
သည့် Perl syntax ေတွ Tှ ိ လာခဲ့ ပါတယ်။ 1997 မှာေတာ့ Philip Hazel က PCRE (Perl
Compatible Regular Expressions) ကို developd လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ PCRE ကို အခု ေခတ်
ေနရာ အေတာ် များများ မှာ အသံုးြပJLကပါတယ်။

Patterns
Regular Expression ကို ေရးသားဖိ; အတွက် အရင်ဆံုး Patterns သေဘာတရားကို သိဖိ;
လိပ
ု ါတယ်။ Pattern ဆိုဟာ အထပ် ထပ် အခါအခါ ြဖစ် ေပRေနသည့် အေLကာင်းအရာ ေတွ
ကို အကျQ်းချJပ် ပံုစံ ဖန်တီးတယ်လိ; ဆိုရပါမယ်။
ဥပမာ။ အဂjလိပ်စာမှာ နာမည်ဆိုရင် A ကေန Z စာလံးု Wကီးနဲ စတယ်
့
။ Lကားမှာကေတာ့ a
ကေန z အထိ စာလံးု များစွာ ြဖစ် Mင
ုိ ်တယ်။ space သိ; မဟုတ် . နဲ ဆံ
့ ုးတယ်။ အဲ လို အတွက်
pattern ကို [A-Z][a-z]*(\s|\.) ဆိုGပီ း ေရးMိင
ု ်ပါတယ်။
အWကိမ်အေရအတွက် zero or more ြဖစ် သည့် အတွက် ေLကာင့် * ကို သံုးပါတယ်။ space
သိ; မဟုတ် . ဆိုသည့် အတွက်ေLကာင့် (\s|\.) ကို အသံုးြပJထားပါတယ်။
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Boolean or
apple သိ; မဟုတ် orange ဆိုသည့် ကိစXများအတွက် vertical bar ကို အသံုးြပJပါတယ်။
ဥပမာ apple|orange ဟု ေရးပါသည်။

Grouping
Group ဖွဲချင်ရင် လက်သည်းကွင်း Mှင့် အသံုးြပJပါတယ်။ gray | grey ဟု ေရးမည့်
အစား gr(a|e)y ဟု group ဖ6ဲ{Gပီ း ေရးသားMိင
ု ်ပါသည်။
A ကေန Z အထိ ကဲ့သိ; range လိမ
ု ျ ိJးကို [A-Z] ဟုေရးMိင
ု ်တယ်။ A ကေန Z , a ကေန z , 0
ကေန 9 ကဲ့သိ; range မျ ိJးအတွက် အကုနေ
် ပါင်းေရးMိင
ု ်သည်။ [A-Za-z0-9] ။ စာလံးု သည်
[A-Za-z0-9] ထဲတင
ွ ် Tှ ိ သည် ဟု ဆိုလိြု ခင်း ြဖစ် သည်။ ထိ; အြပင် အြခား စာလံးု များ
လည်း ေပါင်းေရးMိင
ု ်သည်။ [A-Za-z0-9#%] ဟု ဆိုလOင် A-Z , a-z , 0-9 အြပင်
#% စာလံးု များလည်း ြဖစ် Mင
ုိ ်သည် ဟု ဆိုလိပ
ု ါသည်။

Quantification
Quantifier ေတွ ကို အသံုးြပJရင် တစ် ခုသည်း အသံုးြပJလိ; မရပါဘူး။ character , group စ
သည့် တစ် ခုခု နဲ တွ
့ ဲGပီ း အသံုးြပJရပါတယ်။ အသံုးြပJလိ; ရသည့် quantifier ေတွကေတာ့
ေအာက်ပါ အတိင
ု ်းြဖစ် ပါသည်။
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*
+
^**`
$
[^ ]
{n}
{min,}
{min,max}
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Description
question mark ကေတာ့ zero or one အေြခအေန ကို ေရးသား
ြခင်းြဖစ် ပါသည််။
zero or more အေြခအေန ကို ေရးသားရာတွင် အသံုးြပJသည်။
one or more အေြခအေနကို ေရးသားရာတွင် အသံုးြပJသည်။

စာေLကာင်း၏ အစ စာလံးု ကို သတ်မှတ် ရာတွင် အသံုးြပJသည်။

စာေLကာင်း၏ အဆံုး စာလံးု ကို သတ်မှတ်ရာတွင် အသံုးြပJသည်။

range ထဲက စာလံးု များ မဟုတ်သည့် စာလံးု များ အတွက် အသံုးြပJ
သည်။
စာလံးု ပါဝင်မည့် အေရအတွက် ကို စစ် ေဆးရန် အတွက် အသံုးြပJ
သည်။
အနည်းဆံုး ပါဝင်ရမည့် စာလံးု အေရအတွက် အသံုးြပJသည်။

အနည်းဆံုး Mှင့် အများဆံုး ပါဝင်ရမည့် စာလံးု အေရအတွက် စစ်
ရာတွင် အသံုးြပJသည်။

Wildcard
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\s
\S
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Description
မည်သည့် character အတွက် မဆို အသံုးြပJလိလ
ု Oင် dot (.) ေလး
ကို အသံုးြပJMိင
ု ်သည်။
ကိနး် ဂဏန်း အားလံးု အတွက် \d ကိုအသံုးြပJMိင
ု ်သည်။ [0-9] Mှင့်
အတူတူ ြဖစ် ပါသည်။

ဂဏန်း မဟုတ်ေသာ် စာလံးု များကို စစ် ေဆးရာတွင် အသံုးြပJသည်။
[^0-9] Mှင့် အတူတြူ ဖစ် သည်။
word ထဲတင
ွ ် ပါေသာ character များအတွက်အသံုးြပJသည်။ [AZa-z0-9_] Mှင့် တူညီသည်။
word ထဲတင
ွ ် မပါေသာ character များ အတွက် ြဖစ် သည်။ [^AZa-z0-9_] Mှင့် တူညီသည်။
white space character Mှင့် တူညီ မူ အတွက် အသံုးြပJသည်။
[\r\n\t\f\v ] Mှင့် တူညီ သည်။

white space character မဟုတ်ြခင်း အတွက် အသံုးြပJသည်။
[^\r\n\t\f\v ] Mှင့် တူညီသည်။

အသံုးြပJပံု
ကUန်ေတာ် တိ; ဖုနး် နံပတ်စစ် သည့် regular expression ေလးေရးLကည့်ရေအာင်။ Telenor
ဖုနး် ဟုတ်မဟုတ် စစ် ဖိ;အတွက် rule က +959 သိ; မဟုတ် 959 သိ; မဟုတ် 09 သိ; မဟုတ် 9 နဲ ့
စမယ်။ ေနာက်မှာ 79 သိ; မဟုတ် 78 သိ; မဟုတ် 77 ြဖစ် ပါမယ်။ အေနာက်မှာ 0 ကေန 9 ထိ
ဂဏန်း ၇ လံးု ပါမယ်။ အဲ ဒီ အတွက် ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ ေအာက်မှာ ေဖာ် ြပထားသည့်
အတိင
ု ်း ေရးပါမယ်။
(\+?95|0?9)7(9|8|7)\d{7}$

က one ore more အေြခအေန ကို စစ် ြခင်း Mှင့် ေရာေနသည့် အတွက်ေLကာင့် backslash
(\) ကို အသံုးြပJထားပါတယ်။ \+ ဆိုသည်မှာ + သည် စာလံးု ြဖစ် ြခင်း ဟု ေဖာ် ြပထားြခင်း
ြဖစ် သည်။ + Mှင့် 0 သည် zero or one ြဖစ် Mင
ုိ ်သည့် အေြခအေန အတွက် ? Mှင့် သံုး
ထားသည် ကို ေတ6Mင
ုိ ်ပါသည်။ $ က ေတာ့ စာလံးု အဆံုးကို ဆိုလိပ
ု ါတယ်။ ဂဏန်း နဲ မဆံ
့
ုး
ပဲ အြခား character Mှင့် ဆံုးခဲ့ ရင် မဟုတ်ေတာ့ပါဘူး။
\d သည် digit ကို ဆိုလိြု ခင်း ြဖစ် သည် ။ digit သည် 0 မှ 9 အထိ စာလံးု များ ပါဝင်
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သည်။
\d{7} သည် digital ၇ လံးု ြဖစ် ရမည် ဟု ဆိုလိြု ခင်း ြဖစ် သည်။
\d{1,7} ဟု ေရးလOင် အနည်းဆံုး digit ၁ လံးု မှ ၇ လံးု ထိ ပါရမည် ဆိုလိြု ခင်း
ြဖစ် သည်။
\d{1,} ဟု ေရးလOင် အနည်းဆံုး digit ၁ လံးု ပါရမည် ဟု ဆိုလိသ
ု ည်။

Match
အထက်ပါ regular expression ကို python Mှင့် တွဲGပီ း အသံုးြပJLကည့်ပါမယ်။
import re
telenor = re.compile("(\+?95|0?9)7(9|8|7)\d{7}$")
if telenor.match("09791234567") == None :
print("Not telenor")
else:
print("telenor")
if telenor.match("09971234567") == None :
print("Not telenor")
else:
print("telenor")

regular expression အသံုးြပJမယ် ဆိုရင် import re ကို ထည့်ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
re.compile မှာေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ; pattern ကို ထည့်ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။ match လုပ်သည့်
အခါမှာေတာ့ pattern Mှင့် မကိုက်လOင် None return ြပန်Gပီ း pattern Mှင့် ကိုက်ညီလOင်
match object return ြပန်ပါတယ်။ match object ကေတာ့ စာေLကာင်းရဲ Z ဘယ်ေနရာမှာ
match ြဖစ် ေနလဲ ဆိုတာကို ေြပာြပေပးပါတယ်။
အခု ေနာက်ထပ် တစ် ခု စမ် းLကည့်ရေအာင်။ ကUန်ေတာ် တိ; ထည့်ေပးထားသည့် စာလံးု ထဲမှာ
HTML စာလံးု ြဖစ် သည့် bold ပါမပါ စစ် Lကည့်ပါမယ်။
import re
boldregex = re.compile(".*<b>(.*)</b>.*")
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text = "Hello <b>World</b>"
match = boldregex.match(text)
print(match)

pattern ပံုစံကို ေလ့လာLကည့်ရေအာင်။
.*<b>(.*)</b>.*

လိ; ေရးသားထားပါတယ်။ စာသားအစက WကိJက်တာ ြဖစ် Mင
ုိ ်Gပီ းေတာ့ အဆံုးကလည်း
WကိJက်တာ ြဖစ် နင
ိ ်ပါတယ်။ <b> Mှင့် </b> Lကားမှာေတာ့ စာလံးု ကို group ဖ6ဲထားပါတယ်။
match ကို print ထုတ်Lကည့်သည့် အခါမှာေတာ့ match object ကို ထုတ်ြပတာ ေတ6Mင
ုိ ်ပါ
တယ်။
<_sre.SRE_Match object; span=(0, 18), match='Hello <b>World</b>'>

ကUန်ေတာ် တိ; အခု match object ကေန Gပီ း group ဖ6ဲထားသည့် စာလံးု ကို ဆွဲထုတ်ပါမယ်။
Group ဖ6ဲထားသည့် ပံုအရ ဆိုရင်ေတာ့ World ဆိုသည့် စာလံးု ေဖာ် ြပေပးဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
ပထမဆံုး match ြဖစ် သည့် group ကို ထုတ်Lကည့်ရေအာင်။
print(match.group(0))
print(match.group(1))
Hello <b>World</b>
World

ဆိုGပီ း ထွက်လာပါမယ်။

findall
match က ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ အြပည့်အစံု အတိအကျ မှနမ
် ှသာ အသံုးြပJပါတယ်။ စာလံးု ကို
Tှ ာချင်ရင်ေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ findall ကို အသံုးြပJMိင
ု ်ပါတယ်။
import re
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boldregex = re.compile("<b>(.*)</b>")
text = "Hello <b>World</b>"
match = boldregex.findall(text)
print(match)

အထက်ပါ code မှာ ဆိုရင် result က World ဆိုGပီ း array return ြပန်ပါမယ်။ ကUန်ေတာ် တိ;
text ကို နည်းနည်း ထပ် ြပင်Gပီ း စမ် းLကည့်ပါမယ်။
import re
boldregex = re.compile("<b>(.*)</b>")
text = "Hello <b>World</b>! This is <b>bold</b>"
match = boldregex.findall(text)
print(match)

ဆိုရင်ေတာ့ result က
['World</b>! This is <b>bold']

ဆိုGပီ း ြဖစ် ေနတယ်။ <b> နဲ စGပီ
့
း </b> ဆိုရင် ြဖစ် သည့် အတွက်ေLကာင့် အခု လို ြပန်ေနပါ
တယ်။ regular expression pattern ကို ြပန်ြပင်ပါမယ်။
import re
boldregex = re.compile("<b>(.*?)</b>")
text = "Hello <b>World</b>! This is <b>bold</b>"
match = boldregex.findall(text)
print(match)

ဆိုရင် result က
['World', 'bold']
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ကUန်ေတာ် တိ; လိခ
ု ျင်သည့် အေြဖရပါGပီ ။ code မှာ .* အစား .*? လိ; ြပင်လိက
ု ်ပါတယ်။
*? က အကုနလ
် ံးု ကို match လုပ်မယ်။ ဘယ်အထိလည်း ဆိုေတာ့ အေနာက်က < /b> မ
ပါလာေသးသည့် အထိ လိ; ဆိုလိပ
ု ါတယ်။ .* ဆိုရင် ေနာက်ဆံုး </b> ြဖစ် သည့် အထိပါ။
ဒါေLကာင့် Lကားမှာ </b> ပါဝင် ေနပါတယ်။
အခု ဆိုရင် match Mှင့် findall ကို နားလည်မယ် ထင်ပါတယ်။ match ကေတာ့ အတိကျမှန ်
သည့် စာေLကာင်း အတွက် အသံုးြပJပါတယ်။ findall ကေတာ့ ေပးလိက
ု ်သည့် pattern Mှင့်
တူညီသည့် စာများကို Tှ ာေပးပါတယ်။
အခု search Mှင့် replace ကို ေလ့လာပါမယ်။ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ Markdown ကေန HTML
ေြပာင်းသည့် code ေလးေရးပါမယ်။ အရင်ဆံုး Markdown code ကို အနည်းငယ် Tှ င်းြပ
ပါမယ်။

Markdown Parser
Markdown ဆိုတာကေတာ့ developer ေတွ HTML အစား အသံုးများသည့် format တစ် ခု
ပါ။ Github မှာ README.md ဆိုGပီ း README file ကို markdown Mှင့် ေရးသားပါတယ်။
HTML ထက် Tှ င်းလင်းGပီ း ေရးသားရာမှာ ြမန်ဆန် ပါတယ်။ HTML ကို လွယ်လင့် တကူ
ေြပာင်းေပးMိင
ု ်ပါတယ်။
Header အတွက် ဆိုရင် # နဲ စပါတယ်
့
။
# H1
## H2
### H3
#### H4

အထက်ပါ စာ ေတွက ေအာက်ပါ HTML Mှင့် ညီပါတယ်။
<h1>H1</h1>
<h2>H2</h2>
<h3>H3</h3>
<h4>H4</h4>
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bold အတွက်ဆိုရင်ေတာ့
**bold**

က
<b>bold</b>

Mှင့် ညီပါတယ်။ Italic အတွက်
_italic_

က
<i>italic</i>

Mှင့် ညီပါတယ်။
code အတွက်ဆိုရင်ေတာ့
```js
var k = 10;
```
က
<pre><code class="\1">\2\3\4</code></pre>

အခု code ေတွက Markdown မှာ အသံုးြပJသည့် code အချ ိ[ပါ။ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ ဒီ
စာအုပ်မှာေတာ့ ဥပမာ အေနနဲ အကု
့
နလ
် ံးု ကို မေရးြပပဲ အထက်ပါ markdown code အချ ိ[
ကို html ေြပာင်းသည့် parser ေလး ေရးပါမယ်။
ပထမဆံုး Header ကို ေရးLကည့်ရေအာင်။
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# H1 ြဖစ် သည့် အတွက်ေLကာင့် # Mှင့် စမယ် space လာမယ် Gပီ းရင် WကိJက်သည့်စာြဖစ် Mင
ုိ ်
တယ်။ ဒါဆိုရင် <h1>H1</h1> အေနြဖင့် ေြပာင်းေပးဖိ; လိပ
ု ါတယ်။ သတိထားသည့်တာ
ကေတာ့ စာေLကာင်း အစ က # ြဖစ် ဖိ; လိပ
ု ါတယ်။ ဒါေLကာင့် ^ ကို သံုးဖိ; လိအ
ု ပ် ပါတယ်။
အဲ ဒီအတွက် pattern က
^#\s(.*)

ေြပာင်းမယ့် ပံုစံကေတာ့
<h1>\1<\h1>

\1 ဆိုတာကေတာ့ group 1 ကို ရည်pန
q း် ပါတယ်။ group ေတွကေတာ့ လက်သည်းကွင်း နဲ ့
သတ်မှတ်ပါတယ်။
Python code နဲ ေြပာင်
့
းေရးLကည့်ပါမယ်။
import re
parser = re.compile("^#\s(.*)")
text = "# Header 1"
replacement = parser.sub("<h1>\\1</h1>",text)
print(replacement)

python မှာ \ ကို ေဖာ် ြပဖိ; အတွက် \\ ဆိုGပီ း အသံုးြပJဖိ; လိပ
ု ါတယ်။ ဒီထက် ပိုGပီ း Vို းTှ င်း
သည့် ပံုစံ ေြပာင်းေရးြပပါမယ်။
import re
text = "# Header 1"
replacement = re.sub("^#\s(.*)","<h1>\\1</h1>",text)
print(replacement)

re.sub ြဖင့် တိက
ု ်Vု ိ က်လည်း အသံုးြပJMိင
ု ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်ေတာ့ h2 ကေန h4 ထိ ေရး
Mိင
ု ်မယ်လိ; ယံုLကည်ပါတယ်။
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အခု bold Mှင့် italic ကို ေရးLကည့်ရေအာင်။ bold Mှင့် italic က ပံုစံ အတူတပ
ူ ါပဲ ။ ကွာြခား
ချက်ကေတာ့ 3ှင့် _ ပဲ ကွာပါတယ်။ pattern က လည်း ဆင်ပါတယ်။ လာမယ်။ Gပီ းရင်
WကိJက်သည့် string ြဖစ် Mင
ုိ ်တယ်။ Gပီ းလOင် 3ှင့် Mပီ းမယ်။ သတိ ထားသင့်တာကေတာ့ လာ
သည် Mှင့် Gပီ းဖိ; လိပ
ု ါတယ်။
Bold အတွက်
\*\*(.*?)\*\*

Italic အတွက်
_(.*?)_

Bold အတွက် code က
import re
text = "This is **bold**. This is another **bold again**."
replacement = re.sub("\*\*(.*?)\*\*","<b>\\1</b>",text)
print(replacement)
Italic အတွက် code က
import re
text = "This is _italic_. This is another _italic again_."
replacement = re.sub("_(.*?)_","<i>\\1</i>",text)
print(replacement)

အခု အခါမှာေတာ့ regex က နားလည် သည့် အခါမှာ လွယ်လင့် တကူ ေရးMိင
ု ်တယ် ဆိုတာ
ကို သတိြပJမိ ပါလိမ့်မယ်။
အခု ေနာက်ဆံုး code အတွက် ေရးLကည့်ရေအာင်။ code က ``` Mှင်စ
့ တယ်။ Gပီ းလOင်
language တစ် ခု လိက
ု ်တယ်။ တစ် ေLကာင်းဆင်းတယ်။ Gပီ းလOင် code ေတွ လာတယ်။ Gပီ း
လOင် တစ် ေLကာင်းဆင်းတယ်။ ေနာက်Gပီ း ``` လာတယ်။ အဲ ဒီ အတွက် pattern ေလးေရး
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Lကည့်ရေအာင်။
```(.)(\n)+(.)(\n)+```
Replace အတွက် pattern ကေတာ့
<pre><code class="\1">\2\3\4</code></pre>

အခု python code နဲ တွ
့ ဲGပီ း စမ် းေရးLကည့်ရေအာင်။
import re
text = """```js
var k = 10;
```"""
replacement = re.sub("```(.*)(\n)+(.*)(\n)+```","<pre><code class=\"\
\1\">\\2\\3\\4</code></pre>",text)
print(replacement)

code ေလးက Vို းVို းTှ င်းTှ င်းပါပဲ ။ ကUန်ေတာ် တိ; အေပRမှာ ေြပာထားသည့် အတိင
ု ်း regular
expresison Mှင့် search and repalce လုပ်သွားတာပါ။
အခု ဆိုရင်ေတာ့ regular expression ကို အနည်းငယ် သိGပီ လိ; ထင်ပါတယ်။ reguler
expression ဟာ email ေတွစစ် ေဆးြခင်း အြခား number validation , string validation စ
တာေတွ အတွက် လည်း အသံုးဝင်ပါတယ်။
အခု ေလ့ကျင့်ခန်း အချ ိ[ကို ေရးသားLကည့်ရေအာင်။

ေလ့ကျင့်ခန်း ၁၃-၁

၁။ ကားလိင
ု ်စင် စစ် ေဆးသည့် regular expression တစ် ခု ေရးသားပါ။ A-Z Mှင့် စမယ်။ /
လာမယ်။ ဂဏန်း ၅ လံးု ပါမယ်။ / ပါမယ်။ ဂဏန်း ၂ လံးု ပါမယ်။ ဥပမာ B/11111/16 ပံုစံ
ပါ။
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၂။ mention ေခRသည့် ပံုစံကို regular expression မှာ ေရးLကည့်ရေအာင်။ @mgmg ဆိုGပီ း
ေရးထားသည့် စာေတွကို html အေနနဲ ြပန်
့ ေြပာင်းပါမယ်။ <a
href="/username/mgmg">@mgmg</a> ဆိုGပီ း ေဖာ် ြပေပးပါမည်။
၃။ markdown က code တစ် ေLကာင်းအတွက် `code here` ဆိုရင် <code>code
here</code> ဆိုGပီ းေြပာင်းပါတယ်။
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နိဂံုး

အခု ဆိုရင်ေတာ့ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ programming အေြခခံ သေဘာတရားကို နားလည်
ေလာက်ပ ါGပီ ။ အခု စာအုပ်မှာ programming ကို စေလ့လာဖိ; အတွက် အေြခခံ
သေဘာတရား အဆင့်သာ Tှ ိ ပါေသးတယ်။ Programmer တစ် ေယာက် ြဖစ် ချင်ရင်ေတာ့
ေနာက်ထပ် ထပ် Gပီ းေတာ့ ေလ့လာစရာေတွ အများWကီး ကျန်ပါေသးတယ်။ မြဖစ် မေန
ေလ့လာသင့်တာေတွကေတာ့ HTML , CSS , Javascript Mှင့် Database , UML စတာေတွ
ကို ထပ် မံGပီ းေတာ့ ေလ့လာဖိ; လိအ
ု ပ် ေသးပါတယ်။ အခု စာအုပ်ဟာ တစ် ခါမှ
programming မေလ့လာဖူးသူေတွကို အေြခခံ သေဘာတရား မိ တ်ဆက်အဆင့်သာ ြဖစ် ေပ
မယ့် ေနာက်ထပ် အဆင့်ေတွကို နားလည်လယ
ွ ်ကူစွာ ေလ့လာMိင
ု ်မယ်လိ; ေမOာ် လင့် ပါတယ်။
ေကျးဇူးတင်ပါသည်။# ေလ့ကျင့်ခန်း အေမးအေြဖ များ

ေလ့ကျင့်ခန်း ၁
ေမးခွ နး် ၁။

ေအာက်ပါ program မှာ k ရဲ Z value က ဘာြဖစ် ပါသလဲ။
i = 7 + 3
k = i + 2

အေြဖက
a. 7
b. 10
c. 12
—
C.12
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ေမးခွ နး် ၂။

လူတစ် ေယာက်၏ ေမွးဖွားသည့် Mှစ်ကို လက်ခံပါ။ ထိ; ေနာက် ၂၀၁၈ တွင် ေရာက်Tှိေနသည့်
အသက်ကို ေဖာ် ြပပါ။
birthday = int(input("Please enter your birth year: "))
print("Your age is ", 2018 - birthday)

ေလ့ကျင့်ခန်း ၂
ေလ့ကျင့်ခန်း ၂ - ၁
x = input("Enter first value : ")
y = input("Enter second value : ")
op = input("Operator (+ - * /) : ")
try :
x = int(x)
y = int(y)
output = True
if op == "+" :
result = x+y
elif op == "-" :
result = x-y
elif op == "*" :
result = x*y
elif op == "/" :
result = x/y
else :
output = False
print("Wrong Operator")
if output :
print("Result is ",result)
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except ValueError:
print("Please enter number only")
print(ValueError);

အထက်တင
ွ ် ေဖာ် ြပထားေသာ Calculator code ကို flow chart ဆွဲပါ။

ေလ့ကျင့်ခန်း ၂ - ၂
ေမးခွ နး် ၁။
total = 0
for x in range(10):
total = total + x
print(total)

program ကို run လိက
ု ်ရင် Total က
a. 0
b. 10
c. 45
—
C. 45

ေမးခွ နး် ၂။
total = 0;
for x in range(10):
total = total + 1
print(total)
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program ကို run လိက
ု ်ရင် Total က
a. 0
b. 10
c. 45
—
B. 10

ေမးခွ နး် ၃။
range(5) ဆိုရင်
a.
b.
c.
d.

0 ကေန 5 ထိ
0 ကေန 4 ထိ
1 ကေန 5 ထိ
1 ကေန 4 ထိ
—

B. 0 ကေန 4 ထိ

ေမးခွ နး် ၄။
While loop က အနည်းဆံုး တစ် Wကိမ် အလုပ်လပ
ု ် တယ်။
a. မှန ်
b. မှား
—
A.

ေမးခွ နး် ၅။
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While loop အသံုးြပJဖိ; အေခါက် အေရအတွက် အတိအကျ Tှ ိ ရမယ်။
a. မှန ်
b. မှား
—
B.

ေမးခွ နး် ၆။
Fibonacci program လိ; ေခRရေအာင်။ ကUန်ေတာ် တိ;ေတွ user ဆီ က နံပတ် လက်ခံမယ်။
နံပတ် က 5 ြဖစ် ရင်
Fibonacci sequence အရ နံပတ် ၅ ခု ထုတ်ြပမယ်။
1 1 2 3 5

7 ြဖစ် ခဲ့ရင်ေတာ့
1 1 2 3 5 8 13

လိ; ထုတ်ြပမယ်။
Fibonacci sequence ဆိုတာကေတာ့ ေTှ Zက နံပတ် ၂ ခု ကို ေပါင်းGပီ းေတာ့ ေနာက်ထပ်
ဂဏန်း တစ် ခု ရပါတယ်။
n =
n =
f =
s =
for

input("Enter number: ")
int(n)
0
1
i in range(n):
t = f
f = s
s = t + s
print(f,end=" ")
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240

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

ေမးခွ နး် ၇။
Even/odd စစ် ထုတ်တဲ့ program ပါ။ user ဆီ ကေန ဂဏန်း လက်ခံမယ်။ Gပီ းရင် 1 ကေန စ
Gပီ းေတာ့ even ြဖစ် လား odd ြဖစ် လား ဆိုGပီ း ထုတ်ြပရမယ်။
ဥပမာ user က 3 လိ; Vို က်လိက
ု ်ရင်
1
2
3

is Odd
is Even
is Odd

ဆိုGပီ း ထုတ်ြပမယ်။
တကယ်လိ; 5 လိ; Vို က်လိက
ု ်ရင်
1
2
3
4
5

is
is
is
is
is

Odd
Even
Odd
Even
Odd

ဆိုGပီ း ထုတ်ြပရပါမယ်။
n =
n =
f =
s =
for

input("Enter number: ")
int(n)
0
1
i in range(1,n+1):
if i % 2 == 0 :
print(i,"is Even")
else:
print(i,"is Odd")

ေလ့ကျင့်ခန်း ၂-၃
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ေမးခွ နး် ၁။
Max Number လိမ
ု ျ ိJး အငယ်ဆံုး ဂဏန်းကို Tှ ာတဲ ့ code ေရးLကည့်ပါ။
list = [1255,2125,1050,2506,1236,1048,2010,1055]
minnumber = list[0]
for x in list:
if minnumber > x :
minnumber = x
print("MAX number in array is",minnumber)

ေမးခွ နး် ၂။
list = [1,5,2,7,8,9,200,155]
print(len(list))

အေြဖသည်
a. ၉
b. ၈
c. ၇
B

ေမးခွ နး် ၃။
Array [3,4,1,2,9,7] ဆိုGပီ း Tှ ိ ပါသည်။ user ဆီ က နံပတ်ကို လက်ခံGပီ း array
အခန်းထဲေတွ ေတ6မေတ6 user ကို print ထုတ်ြပပါမည်။ ေတ6ခဲ့ပါက အခန်း ဘယ်ေလာက်
မှာ ေတ6ခဲ့သည်ကို print ထုတ်ြပပါမည်။

not for sale (preview version)
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n = input("Enter number: ")
n = int(n)
arr = [3,4,1,2,9,7]
room = 0
while room < len(arr):
if arr[room] == n:
print ("Found at ", room)
exit()
room = room + 1
print("Not found")

`

ေမးခွ နး် ၄။
Max number ကို Tှ ာပါ။ ဘယ်နပ
ံ တ်က အWကီးဆံုးလဲ။ ဘယ်အခန်းမှာ Tှ ိ တာလဲ ဆိုတာကို
print Vို က် ြပပါ။
list = [1255,2125,1050,2506,1236,1048,2010,1055]
maxnumber = list[0]
foundAt = 0
room = 0
while room < len(list):
x = list[room]
if maxnumber < x :
maxnumber = x
foundAt = room
room = room + 1
print("MAX number in array is",maxnumber," Room is",foundAt)

ေလ့ကျင့်ခန်း ၂-၄
not for sale (preview version)
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ေမးခွ နး် ၁။
minus ဆိုသည့် function ေရးြပပါ။ ဂဏန်း ၂ လံးု ပိ; လိက
ု ်Gပီ း ရလာဒ်ကို return ြပန်ေပးရ
မည်။
def minus(val1,val2):
return val1-val2
print("5 - 2 =",minus(5,2))

ေမးခွ နး် ၂။
triangle_star ဆိုတဲ့ function ကို ေရးပါ။ user ဆီ က နံပတ်ေတာင်းပါ။ 3 လိ; Vို က်ရင
triangle_star(3) ဆိုGပီ း ပိ; ေပးပါ။ triangle_star မှ ေအာက်ပါ အတိင
ု ်း Vို က်ထုတ်ြပပါ။
*
**
***

အကယ်၍ 5 လိ; Vို က်ထည့်လOင် ၅ လိင
ု ်း ထုတ်ြပပါမည်။
def triangle_star(stars):
for start in range(stars):
for star in range(start+1):
print("*", end="")
print("")
triangle_star(5)

ေလ့ကျင့်ခန်း ၃
ေမးခွ နး် ၁။
not for sale (preview version)
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ေပါင်းMှJတ်ေြမeာက်စား ပါဝင်သည့် MyMath class တစ် ခုကို တည်ေဆာက်ပါ။
class MyMath:
def sum(self,x,y):
return x+y
def minus(self,x,y):
return x-y
def multiply(self,x,y):
return x*y
def division(self,x,y):
return x/y
math = MyMath()
print("4+3",math.sum(4,3))
print("4-3",math.minus(4,3))
print("4*3",math.multiply(4,3))
print("4/3",math.division(4,3))

ေမးခွ နး် ၂။
MyMath class ကို base ယူGပီ း MyMathExt ဆိုသည့် class ကို ေဆာက်ပါ။ ၂ ထပ် ၊ ၃
ထပ် တွက်ရန် ထည့်သွင်းပါ။
class MyMath:
def sum(self,x,y):
return x+y
def minus(self,x,y):
return x-y
def multiply(self,x,y):
return x*y
def division(self,x,y):
return x/y
class MyMathExt(MyMath):
def sqaure(self,x):
return x**2
def three(self,x):
not for sale (preview version)
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return x**3
math = MyMathExt()
print("4+3",math.sum(4,3))
print("4-3",math.minus(4,3))
print("4*3",math.multiply(4,3))
print("4/3",math.division(4,3))
print("4 square",math.sqaure(4))
print("4 power 3 is",math.three(4))

ေလ့ကျင့်ခန်း ၄
ေမးခွ နး် ၁။
Base 8 ကို ေြပာင်းသည့် divdeBy8 function ကို ေရးပါ။ 668 (base 10) ၏ base 8
တန်ဖိုးသည် တန်ဖိုးသည် 1234 ြဖစ် သည်။ divideBy8(668) ၏ အေြဖသည် 1234 ထွက်
လာရမည်။
class Stack:
def __init__(self):
self.items = []
def is_empty(self):
return self.items == []
def push(self, item):
self.items.append(item)
def pop(self):
return self.items.pop()
def peek(self):
return self.items[len(self.items) - 1]
def size(self):
return len(self.items)
def divideBy8(number):
remstack = Stack()
base = 8
not for sale (preview version)
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while number > 0:
rem = number % base
remstack.push(rem)
number = number // base
binString = ""
while not remstack.is_empty():
binString = binString + str(remstack.pop())
return binString
print(divideBy8(668))

ေမးခွ နး် ၂။
Base 16 ကို ေြပာင်းသည့် divdeBy16 function ကို ေရးပါ။ 668 (base 10) ၏ base 16
တန်ဖိုးသည် တန်ဖိုးသည် 29C ြဖစ် သည်။ divdeBy16(668) ၏ အေြဖသည် 29C ထွက်လာ
ရမည်။ base 16 သည် ေအာက် ေဖာ် ြပပါ အတိင
ု ်း ေြပာင်းလဲ ေပးရန် လိသ
ု ည်။
ထိ; ေLကာင့် အfကင်း ကို if condition သံုးကာ 10 မှ 15 value များကို ေြပာင်းေပးရန် လို
သည်။
class Stack:
def __init__(self):
self.items = []
def is_empty(self):
return self.items == []
def push(self, item):
self.items.append(item)
def pop(self):
return self.items.pop()
def peek(self):
return self.items[len(self.items) - 1]
def size(self):
return len(self.items)
def divideBy16(number):
remstack = Stack()

not for sale (preview version)
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base = 16
while number > 0:
rem = number % base
if rem == 10:
rem = "A"
elif rem == 11:
rem = "B"
elif rem == 12:
rem = "C"
elif rem == 13:
rem = "D"
elif rem == 14:
rem = "E"
elif rem == 15:
rem = "F"
remstack.push(rem)
number = number // base
binString = ""
while not remstack.is_empty():
binString = binString + str(remstack.pop())
return binString
print(divideBy16(987))

ေမးခွ နး် ၁။
class Queue:
def __init__(self):
self.items = []
def isEmpty(self):
return self.items == []
def enqueue(self, item):
self.items.insert(0,item)

not for sale (preview version)
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def dequeue(self):
return self.items.pop()
def size(self):
return len(self.items)
q=Queue()
q.enqueue(12)
q.enqueue('dog')
q.enqueue(True)
print(q.dequeue())

အေြဖသည်
12

ေလ့ကျင့်ခန်း ၆။
၁။ ေအာက်ပါ code တွင် gender သည် male ြဖစ် ေသာ သူများကို ေဖာ် ြပပါ။
room = [{'Name': 'Aung Ko', 'Age': 7, 'Gender' : 'male'}, {'Name': 'K
o Ko', 'Age': 8, 'Gender' : 'male'},{'Name': 'Aye Aye', 'Age': 7, 'Ge
nder' : 'female'},{'Name': 'Htet Htet', 'Age': 8, 'Gender' : 'female'
},{'Name': 'Win Aung', 'Age': 7, 'Gender' : 'male'}]

Answer:
room = [{'Name': 'Aung Ko', 'Age': 7, 'Gender' : 'male'}, {'Name': 'K
o Ko', 'Age': 8, 'Gender' : 'male'},{'Name': 'Aye Aye', 'Age': 7, 'Ge
nder' : 'female'},{'Name': 'Htet Htet', 'Age': 8, 'Gender' : 'female'
},{'Name': 'Win Aung', 'Age': 7, 'Gender' : 'male'}]
for obj in room:
if obj["Gender"] == "male":
print(obj["Name"])
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၂။ အထက်ပါ code တွင် room ထဲတင
ွ ် Tှ ိ ေသာ လူများ၏ စုစုေပါင်း အသက်ကို ေဖာ် ြပ
ေသာ code ေရးြပပါ။
Answer:
room = [{'Name': 'Aung Ko', 'Age': 7, 'Gender' : 'male'}, {'Name': 'K
o Ko', 'Age': 8, 'Gender' : 'male'},{'Name': 'Aye Aye', 'Age': 7, 'Ge
nder' : 'female'},{'Name': 'Htet Htet', 'Age': 8, 'Gender' : 'female'
},{'Name': 'Win Aung', 'Age': 7, 'Gender' : 'male'}]
total_age = 0
for obj in room:
total_age = total_age + obj["Age"]
print(total_age)

ေလ့ကျင့်ခန်း ၉-၁
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၁။ အထက်ပါ binary tree တစ် ခု တည်ေဆာက်ပါ။ ထို binary tree အတွက် dfs ကို သံုးGပီ း
search function ကို ေရးပါ။ ဥပမာ ။ F လိ; ထည့်လိက
ု ်လOင် binary tree တွင် ပါဝင်
ေသာေLကာင့် true ဟု return ြပန်ပါမည်။ H ဟု ထည့်လိက
ု ်လOင် Tှ ာ မေတ6ေသာေLကာင့်
false ဟု return ြပန်ရမည်။
class BinaryTree:
def __repr__(self):
return "Binary Tree, Key is " + self.key
def __init__(self,root):
self.key = root
self.left_child = None
self.right_child = None
def insert_left(self,new_node):
if self.left_child == None:
self.left_child = BinaryTree(new_node)
else:
t = BinaryTree(new_node)
t.left_child = self.left_child
self.left_child = t
def insert_right(self,new_node):
if self.right_child == None:
self.right_child = BinaryTree(new_node)
else:
t = BinaryTree(new_node)
t.right_child = self.right_child
self.right_child = t
def get_right_child(self):
return self.right_child
def get_left_child(self):
return self.left_child
def set_root_val(self,obj):
self.key = obj

not for sale (preview version)
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def get_root_val(self):
return self.key
def search(self,value):
if self != None:
if self.get_left_child() != None:
if self.get_left_child().search(value):
return True
if(self.get_root_val() == value):
return True
if self.get_right_child() != None:
if self.get_right_child().search(value):
return True
return False

root = BinaryTree("A")
root.insert_left("B")
root.insert_right("C")
b = root.get_left_child()
b.insert_left("D")
b.insert_right("E")
d = b.get_left_child()
d.insert_left("F")
d.insert_right("G")
found = root.search("F")
if found :
print("FOUND")
else:
print("NOT FOUND")

not for sale (preview version)

252

Programming Basic (draft v1.3)

Saturngod

ေလ့ကျင့်ခန်း ၉-၂

၁။ အထက်ပါ binary tree တစ် ခု တည်ေဆာက်ပါ။ ထို binary tree အတွက် bfs ကို သံုးGပီ း
search function ကို ေရးပါ။ ဥပမာ ။ F လိ; ထည့်လိက
ု ်လOင် binary tree တွင် ပါဝင်
ေသာေLကာင့် true ဟု return ြပန်ပါမည်။ H ဟု ထည့်လိက
ု ်လOင် Tှ ာ မေတ6ေသာေLကာင့်
false ဟု return ြပန်ရမည်။
class BinaryTree:
def __repr__(self):
return "Binary Tree, Key is " + self.key
def __init__(self,root):
self.key = root
self.left_child = None
self.right_child = None
def insert_left(self,new_node):
if self.left_child == None:
self.left_child = BinaryTree(new_node)
else:
t = BinaryTree(new_node)
t.left_child = self.left_child
self.left_child = t
def insert_right(self,new_node):
if self.right_child == None:
self.right_child = BinaryTree(new_node)
else:
t = BinaryTree(new_node)
t.right_child = self.right_child
self.right_child = t
def get_right_child(self):
return self.right_child
def get_left_child(self):
return self.left_child
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def set_root_val(self,obj):
self.key = obj
def get_root_val(self):
return self.key
def search(self,value):
thislevel = [self]
while thislevel:
nextlevel = []
level = []
for n in thislevel:
if (n.get_root_val() == value):
return True
level.append(n.get_root_val())
if n.get_left_child() != None:
nextlevel.append(n.get_left_child())
if n.get_right_child() != None:
nextlevel.append(n.get_right_child())
thislevel = nextlevel
return False

root = BinaryTree("A")
root.insert_left("B")
root.insert_right("C")
b = root.get_left_child()
b.insert_left("D")
b.insert_right("E")
d = b.get_left_child()
d.insert_left("F")
d.insert_right("G")
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found = root.search("H")
if found :
print("FOUND")
else:
print("NOT FOUND")

ေလ့ကျင့်ခန်း ၉-၃

၁။ အထက်ပါ Tree ကို DFS ြဖင့် ေရးသားပါ။ တစ် ခုထက်မက child ေတွ ြဖစ် Mင
ုိ ်သည့်
အတွက် preoder Mှင့် postorder သာ အသံုးြပJMိင
ု ်ပါသည်။ ထိ; ေLကာင့် preoder Mှင့်
postorder function ေရးသားပါ။
class Node:
def __init__(self,value):
self.value = value
self.child = []
def __repr__(self):
return "Value is " + self.value
def insert_child(self,node):
self.child.append(node)
def get_child(self):
return self.child
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class Node:
def __init__(self,value):
self.value = value
self.child = []
def __repr__(self):
return "Value is " + self.value
def insert_child(self,node):
self.child.append(node)
def get_child(self):
return self.child
def postorder(self):
if self != None:
if len(self.get_child()) > 0:
for child in reversed(self.get_child()):
child.postorder()
print(self.value)
def preorder(self):
if self != None:
print(self.value)
if len(self.get_child()) > 0:
for child in self.get_child():
child.preorder()

root = Node("A")
b = Node("B")
c = Node("C")
d = Node("D")
root.insert_child(b)
root.insert_child(c)
root.insert_child(d)
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e = Node("E")
f = Node("F")
g = Node("G")

b.insert_child(e)
b.insert_child(f)
b.insert_child(g)
h = Node("H")
i = Node("I")
c.insert_child(h)
c.insert_child(i)
j = Node("J")
d.insert_child(j)
print("---- PRE OREDER ----")
root.preorder()
print("---- POST OREDER ----")
root.postorder()

`

ေလ့ကျင့်ခန်း ၁၃-၁

၁။ ကားလိင
ု ်စင် စစ် ေဆးသည့် regular expression တစ် ခု ေရးသားပါ။ A-Z Mှင့် စမယ်။ /
လာမယ်။ ဂဏန်း ၅ လံးု ပါမယ်။ / ပါမယ်။ ဂဏန်း ၂ လံးု ပါမယ်။ ဥပမာ B/11111/16 ပံုစံ
ပါ။
import re
text = "K/12344/32"
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if re.match("[A-Z]\/[0-9]{5}\/[0-9]{2}",text) == None:
print("NOT MATCH")
else:
print("MATCH")

၂။ mention ေခRသည့် ပံုစံကို regular expression မှာ ေရးLကည့်ရေအာင်။ @mgmg ဆိုGပီ း
ေရးထားသည့် စာေတွကို html အေနနဲ ြပန်
့ ေြပာင်းပါမယ်။ <a
href="/username/mgmg">@mgmg</a> ဆိုGပီ း ေဖာ် ြပေပးပါမည်။
import re
text = "@mgmg"
replacement = re.sub("@(.*)\s*","<a href=\"/username/\\1\">@\\1</a>",
text)
print(replacement)

၃။ markdown က code တစ် ေLကာင်းအတွက် `code here` ဆိုရင် <code>code
here</code> ဆိုGပီ းေြပာင်းပါတယ်။
import re
text = "hello `code here` world"
replacement = re.sub("`(.*)`","<code>\\1</code>",text)
print(replacement)
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