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Torthaí Foghlama
Ba cheart do dhaltaí bheith in ann:
na gnéithe seo a leanas de thimpeallacht chomhtháite forbartha (IDE) a úsáid le tacú le cruthú réitigh ó 
dhearadh struchtúrtha:
• eagarthóir cóid;
• uirlisí simplí dífhabhtúcháin;
• tiomsaitheoir;
• diagnóisic earráidí;
• timpeallacht am rite; agus
• comhéadan grafach úsáideora (GUI) nuair is cuí.

Inneachar
• Cad é an rud é IDE?
• Tús a chur le IDLE.
• Eagarthóireacht Chód Python.
• Diagnóisic Earráidí.
• Dífhabhtóir IDLE.
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Cad é an rud é IDE?
Is feidhmchlár bogearra í an timpeallacht chomhtháite forbartha (IDE) a dheartar le tacú leis an fhorbróir 
bogearraí. Cuirtear timpeallacht agus comhéadan aonair ar fáil le réimse d'uirlisí a rochtain a d'fhéadfadh 
ríomhchláraitheoir a úsáid.

Timpeallacht Chomhtháite Forbartha (IDE)
“[Is é is timpeallacht chomhtháite forbartha ann] bogearra a fheidhmíonn céimeanna éagsúla dearadh 
agus feidhmiú bogearraí i gcóras comhtháite aonair. De ghnáth, cuimsítear ann áiseanna faoi choinne 
bainistíocht tionscadail, dearadh, dearadh grafach, ríomhchlárú, tástáil agus cáipéisíocht a chruthú.”
BCS Glossary of Computing, 13ú eagrán, lch. 238.

Tús a chur le IDLE
Is é IDLE – a sheasann do Integrated DeveLopment Environment – an IDE a dhíoltar le beart Python. Tá cuid 
mhór de na gnéithe is coitianta ann a mbeifeá ag dúil leo ó IDE.

Má úsáideann tú IDLE, sa dá fhuinneog thíos a tharlóidh an chuid is mó de d'idirghníomhnú:
• Is san fhuinneog bhlaoisce a n-idirghníomhaíonn tú le do ríomhchlár de ghnáth nuair a bhíonn sé ag rith. 

Is é seo an réamhshocrú ag ionchur agus aschur ar bith atá faoi rialú do ríomhchláir.
• Is san fhuinneog eagarthóra a chlóscríobhann tú do chód ríomhchláir. Is uaidh seo a shábhálann tú do 

ríomhchlár nó a threoraíonn tú Python lena dhéanamh.

Nuair a lainseálann tú IDLE is í an fhuinneog bhlaoisce a osclóidh ar dtús – seo an chuma atá uirthi.
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Feicfidh tú leid Python ar taispeáint agus is féidir idirghníomhú leis ar an ghnáthdhóigh.

Sna roghchláir feadh bharr na fuinneoige blaoisce, is féidir réimse d'fheidhmiúlacht IDLE a rochtain. Mar 
shampla:
• Cuireann an roghchlár comhaid ar do chumas comhaid úra a chruthú, comhaid reatha a oscailt agus 

comhaid a shábháil.
• Leis an roghchlár dífhabhtúcháin is féidir réimse de ghnéithe a rochtain a chuidíonn leat do ríomhchláir a 

dhífhabhtú.
• Cuireann roghchlár na roghanna ar do chumas réimse de roghanna IDL a chumrú, clófhoirne agus 

dathanna san áireamh.
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Nuair a chruthaítear comhad úr sa roghchlár comhaid, beidh an fhuinneog eagarthóra le feiceáil – seo an 
chuma a bhíonn uirthi.
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Tá cuid de na míreanna roghchláir ón fhuinneog bhlaoisce le feiceáil san fhuinneog eagarthóra – ach tá 
roghchláir formaid agus rith úr.
• Cuireann an roghchlár formáide ar do chumas réimse de thascanna formáide a dhéanamh, amhail eang a 

chur i dtéacs.
• Cuireann an roghchlár reatha ar do chumas Python a threorú le do chlár a fheidhmiú.
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Eagarthóireacht a dhéanamh ar Chód Python
Is féidir cód Python a iontráil san fhuinneog eagarthóra agus é a chur in eagar. Nuair a bhíonn tú ag 
clóscríobh, cuireann an IDLE aibhsiú dathanna le do chód. Is féidir a fheiceáil thíos, mar shampla, go mbíonn 
luachanna teaghráin ar taispeáint agus dath glas orthu; dath corcra a bhíonn ar ainmneacha feidhme agus 
oráiste ar fhocail choimeádta ar nós ‘if' agus ‘else’. Fágann sé sin go mbíonn sé i bhfad níos fusa ag an 
ríomhchláraitheoir an cód a léamh agus a thuiscint.

Sular féidir do ríomhchlár a rith, caithfear é a shábháil – déantar é seo trí úsáid rogha sábháil mar sa 
roghchlár comhaid. Nuair a shábháiltear é, is féidir é a rith trí roghnú rith modúl sa roghchlár comhaid rith.
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Nuair a ritear an feidhmchlár, tarlaíonn idirghníomhú san fhuinneog bhlaoisce.
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Diagnóisic Earráidí
Ar na tascanna is tábhachtaí atá ag IDE tá cuidiú leis an ríomhchláraitheoir earráidí sa chód a aimsiú agus 
a cheartú. Sa tsampla seo a leanas tá comhartha athfhriotail ar iarraidh ag deireadh an teaghráin aibhsithe. 
Nuair a úsáidtear an roghchlár 'rith' le féachaint leis an chód a rith, cuireann bosca foláirimh dialóige an 
fhadhb in iúl don úsáideoir (Ciallaíonn 'EOL' ceann líne/end of line).

Ní féidir roinnt earráidí a dhiagnóisiú go dtí go dtosaíonn rith an chláir. Maidir leis na hearráidí ama rite  
(run-time errors) seo, de ghnáth priontáiltear teachtaireacht dhiagnóiseach san fhuinneog bhlaoisce. Sa 
tsampla seo a leanas tá ríomhchlár gairid Python a bhfuil earráid ann.
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Cruthaítear an tuairisc earráid dhiagnóiseach seo a leanas.
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Ceist: Cad é an earráid agus cad é mar is féidir í a chur ina ceart?

Ceacht: Tógann an Comhad Fíricí seo a leanas cód ina bhfuil fabhtanna agus déanann iad a dhiagnóisiú 
agus a cheartú.
• U4FF7: Earráidí a ionramháil Rannán: Spraoi le Dífhabhtú

Clóscríobh cód buggy i bhfuinneog eagarthóra IDLE go bhfeicfidh tú mar a thuairiscítear earráidí. Ceartaigh 
na hearráidí.
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Dífhabhtóir IDLE
Is é is dífhabhtú ann an próiseas le hearráidí ar bith a bheadh i ríomhchlár a aimsiú agus a cheartú. Is 
minic gur féidir é seo a dhéanamh trí ghrinnscrúdú a dhéanamh ar an chód agus breathnú go cúramach 
ar iompraíocht an chóid agus é á rith – tá sampla den phróiseas seo in U4FF7. Is cuidiú é in amanna fosta, 
roinnt línte de chód sealadach a chur leis ionas, mar shampla, gur féidir luachanna athróga tábhachtacha 
a chur ar taispeáint ag croíphointí sa rith. Ach maidir le ríomhchláir níos casta, uaireanta úsáidtear píosa 
sainiúil bogearra ar a dtugtar dífhabhtóir.

Dífhabhtóir
“Is ríomhchláir iad [na Dífhabhtóirí] a chuireann réimse d'áiseanna ar fáil a chuireann ar chumas an 
ríomhchláraitheora na dálaí ina dtarlaíonn earráidí a fhiosrú.”
BCS Glossary of Computing, 13ú eagrán, lch. 300.

De ghnáth díoltar IDE i mbeart le dífhábhtóirí comhtháite agus is amhlaidh atá le IDLE.

Cuireann an dífhabhtóir IDLE ar chumas an ríomhchláraitheora rith a ríomhchláir a rialú. De ghnáth, 
treorófar do Python an ríomhchlár a rith líne ar líne, ag tuairisciú luachanna na n-athróg ag gach céim. 
An aidhm atá leis seo ná cuidiú leis an ríomhchláraitheoir a thuiscint cad é atá ag tarlú a fhad is atá an 
ríomhchlár á rith agus cuidiú leis/léi foinse earráidí ar bith a aimsiú.

Úsáidtear thíos an ríomhchlár sórtáil bholgánach (bubble sort) a míníodh sa chomhad fíricí seo a leanas leis 
an dífhabhtóir IDLE a léiriú.
• U4FF6: Comhstruchtúir Ríomhchlárúáin Sonraí 2

Seo é an ríomhchlár.

Agus seo an rud a tharlaíonn nuair a ritear é gan an dífhabhtú.
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Le héifeacht an dífhabhtóra a fheiceáil, ar dtús cuirimid an mód dífhabhtúcháin ar obair trí úsáid roghchlár 
dífhabhtú.
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Nuair a ghlaoitear ar an fheidhm sórtáil bholgánach, arís tosaíonn an rith faoi rialú an dífhabhtóra atá, ar a 
sheal, faoi rialú an úsáideora.
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Stadann an dífhabhtóir rith an ríomhchláir le fanacht le treoir an úsáideora. Seo thíos an chuma a bhíonn ar 
an fhuinneog dífhabhtúcháin.

Trí chliceáil ar an chnaipe Céim (Step), treoraíonn an t-úsáideoir don dífhabhtóir an chéad líne eile de chód a 
rith.
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Ag an phointe seo, tuairiscítear luach na hathróige eagar (array) – [1,5,2,3,4].

Trí chliceáil arís is arís eile ar an chnaipe Céim, téann an ríomhchláraitheoir tríd an rith céim ar chéim agus 
is féidir a fheiceáil mar a athraíonn na luachanna na n-athróg ag gach céim.
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I ndiaidh a lán céimeanna eile (nach bhfuil ar taispeáint) ar deireadh, seo thíos an chuma atá ar an 
fhuinneog dífhabhtóra.

Má dhruidtear an fhuinneog dífhabhtóra, cuirtear as an mód dífhabhtúcháin.

Ceacht: Cóipeáil an cód sórtáil bholgánach agus déan é a rith in Python agus an dífhabhtóir ar obair. Téigh 
síos tríd an rith céim ar chéim agus déan nóta den dóigh a n-athraíonn an athróg eagair ag gach céim.

Ceist: Cad chuige, dar leat, ar tugadh an t-ainm sin ar an algartam sórtáil bholgánach?

Cé go gcuireann dífhabhtóir IDLE ar chumas an ríomhchláraitheora i bhfad níos mó a dhéanamh ná mar 
a chonaic muid anseo, gheobhaidh tú amach gur an-éifeachtach dul síos tríd rith an ríomhchláir céim ar 
chéim ar an dóigh ar léirigh muid le cuidiú leat fabhtanna cearta ríomhchláir a aimsiú agus a cheartú.
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Áiseanna
• Python Documentation – Debugger:  

https://docs.python.org/3.3/library/pdb.html?highlight=step#pdbcommand-step

• Python Documentation – IDLE:  
https://docs.python.org/3.3/library/idle.html

• TutorialsPoint, Python 3 Tutorial:  
https://www.tutorialspoint.com/python3/index.htm


