
CODECAMP Day 01 - 
Assignment

▶  The first day of the workshop

💡 Workshop இல் நீங்கள் கற்ற �டயங்களில் �றந்த ெதளி�ைன 
ெபற , தரப்ப�ம் Tasks கைள �யமாக ெசய்ய �யற்�க்க�ம். 
ம� நாள் workshop ஆரம்பத்�ல் tasks ெதாடரப்ான discussion 
இன் ேபா�, உங்க�ைடய Task ஐ correction ெசய்� ெகாள்ள 
���ம்.

📄  இப் PDF இல் உள்ள TASK1, TASK 2 என்பவற்ைற tinkercad இல் 
ெசயற்ப�த்த�ம். ஏைனய task களின் answers ஐ உங்கள் 
computer இல் ேவெறா� word document இல் or Notepad இல் type 
ெசய்ய�ம்.

Task 01
�ேழ காணப்ப�ம் இலத்�ரனியல் �ற்ைற (circuit) அவதானித்�  
Tinkercad உத��டன் அைமத்�. அதன் ெதா�ற்பாடை்ட அவதானிக்க.
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Task 02
�ேழ காணப்ப�ம் இலத்�ரனியல் �ற்ைற (circuit) அவதானித்� 
Tinkercad உத��டன் அைமத்�. அதன் ெதா�ற்பாடை்ட அவதானிக்க.
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Task 03
 50 �த்�யாசமான microcontrollers ஐ இனங்கண்� அவற்�ன் 
இலக்கங்கைள�ம் ெபயரக்ைள�ம் ��ப்��க.

(use the internet)

1. Atmel atmega328p xx

2. 

Task 04
Task 03 இல் ���டட்வற்�ள் PIC , AVR , ARM Microcontroller families 
ஒவ்ெவான்�ற்�ம் 3 examples �தம் த�க.

(use the internet)

PIC

1. .

2. .

3. .

AVR

1. .

2. .

3. .

ARM

1. 

2. .

3. .

Task 05
‘Atmel’ தயாரிப்�ல் உ�வான 10 microcontrollers  ஐ ெபயரி�க.

(use the internet)

1. Atmel atmega328p xx

2. .



Task 06
 மனிதன் சந்�ர�க்�ச ்ெசன்ற Apollo 11 �ண்கலத்�ன் 
பணிக�க்காக பயன்ப�த்�ய ‘Apollo Guidance Computer’ பற்� , 
�ன்வ�ம் தகவல்கைள ேத� ��ப்��க.

 (use the internet)

Clock Speed (Frequency) = Mhz

RAM =

ROM =

Task 07
Step into robotics , course இல் 8D ROBOT பணிக�க்காக  
பயன்ப�த்தப்ப�ம்   Atmega 328p  microcontroller பற்�, �ன்வ�ம் 
தகவல்கைள ேத� ��ப்��க. 

(use the internet)

Clock Speed (Frequency) = Mhz

RAM =

ROM =

ROBOT 8D Photos and Videos - https://ii.lk/robot_8d

https://ii.lk/courses/c201
https://ii.lk/robot_8d


Task 08
�ன்வ�ம் தர�கைள Store ெசய்வதற்� �க�ம் ெபா�த்தமான 
Variable Type ஐ ��ப்��க.

1.  நாம் தற்சமயம் இ�ப்ப� பகல் ? or இர� ?=

2.  இ�வரம்த்��ல் இடம் ெப�ம் ேமாத�ன் ேபா� ஒ�வர� ெவற்�/ 
ேதால்� =

3. 5 ம் தர Scholarship Exam Results =

4. ஒ� மனிதனின் Height (int)  (cmகளில்) =

5. ஒ� மனிதனின் Age  (int) =

6. வ�ப்�ல் உள்ள மாணவர ்ெதாைக =

7.  பாடசாைல�ல் உள்ள மாணவர ்ெதாைக =

8.  பாடசாைல�ன் student attendance=

9. இலங்ைக�ன் சனத்ெதாைக (population)=

10.  மனிதனின் உட�ன் ெவப்பநிைல =

https://ii.lk/robot_8d

https://lh5.googleusercontent.com/1Fc-7pT1K-jOggiiV36GwHs-Utz9i0zwxfeqC8zaCYZEkHx0vzycWShaUTiJSR4F3RzJMRH6glcC2XDX7ARa_e_ttrW_l6VfSqrbkLveudT5D5GTSNHZwcx7rfAhRqRw0m-zJfzW
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Task 09
�ன்வ�ம் CODE இன� output ஐ  எ��க.

 (Same outputs �ள ெபறப்ப�ன் , �தல் 5 வரிகைள மாத்�ரம் எ��, 
dotted lines.... இட�ம்.)

எந்த ஒ� இடத்��ம் run  ெசய்ய �யற்�க்க ேவண்டாம். மனதால் 
output ஒன்ைற எவ்வா� ெப�வ� பற்� �ந்��ங்கள்.

int a=10; 
int b=20; 
void setup(){ 
 Serial.begin(9600); 
    Serial.println(b); 
} 
 
void loop(){ 
 Serial.println(a); 
}

Task 10
�ன்வ�ம் CODE இன� output ஐ  எ��க.

(Same outputs �ள ெபறப்ப�ன் , �தல் 5 வரிகைள மாத்�ரம் எ��, 
dotted lines.... இட�ம்.)

எந்த ஒ� இடத்��ம் run  ெசய்ய �யற்�க்க ேவண்டாம். மனதால் 
output ஒன்ைற எவ்வா� ெப�வ�  பற்� �ந்��ங்கள்.

int a=10; 
 
void setup(){ 
 Serial.begin(9600); 
 a=a+10; 
  Serial.println(a); 
} 
 
void loop(){ 
 Serial.println(a); 
 a=a+10; 
}



Task 11
 �ன்வ�ம் CODE இன� output ஐ  எ��க. 

 (Same outputs �ள ெபறப்ப�ன் , �தல் 5 வரிகைள மாத்�ரம் எ��, 
dotted lines.... இட�ம்.)

எந்த ஒ� இடத்��ம் run  ெசய்ய �யற்�க்க ேவண்டாம். மனதால் 
output ஒன்ைற எவ்வா� ெப�வ�  பற்� �ந்��ங்கள்.

int a=3; 
 
void setup(){ 
 Serial.begin(9600); 
 a=a-1; 
  Serial.println(a); 
} 
 
void loop(){ 
 Serial.println(a); 
 a=a-1; 
}

Task 12
�ன்வ�ம் CODE இன� output ஐ  எ��க. 

 (Same outputs �ள ெபறப்ப�ன் , �தல் 5 வரிகைள மாத்�ரம் எ��, 
dotted lines.... இட�ம்.)

எந்த ஒ� இடத்��ம் run  ெசய்ய �யற்�க்க ேவண்டாம். மனதால் 
output ஒன்ைற எவ்வா� ெப�வ�  பற்� �ந்��ங்கள்.

int x=10; 
int y=10; 
 
void setup(){ 
 Serial.begin(9600); 
 x=x*y; 
  Serial.println(x); 
} 
 
void loop(){ 



 Serial.println(x);  
} 

Task 13
�ன்வ�ம் CODE இன� output ஐ  எ��க. 

 (Same outputs �ள ெபறப்ப�ன் , �தல் 5 வரிகைள மாத்�ரம் எ��, 
dotted lines.... இட�ம்.)

எந்த ஒ� இடத்��ம் run  ெசய்ய �யற்�க்க ேவண்டாம். மனதால் 
output ஒன்ைற எவ்வா� ெப�வ� பற்� �ந்��ங்கள்.

int x=10; 
 
void setup(){ 
 Serial.begin(9600);  
} 
 
void loop(){ 
  x=x/2; 
 Serial.println(x);  
}

Task 14
�ன்வ�ம் CODE இன� output ஐ  எ��க. 

 (Same outputs �ள ெபறப்ப�ன் , �தல் 5 வரிகைள மாத்�ரம் எ��, 
dotted lines.... இட�ம்.)

எந்த ஒ� இடத்��ம் run  ெசய்ய �யற்�க்க ேவண்டாம். மனதால் 
output ஒன்ைற எவ்வா� ெப�வ�  பற்� �ந்��ங்கள்.

float x=10; 
 
void setup(){ 
 Serial.begin(9600);  
} 



 
void loop(){ 
  x=x/2; 
 Serial.println(x);  
}

                The End....!

For more information about the courses & videos, visit our website. 

https://www.youtube.com/c/iiLKA?sub_confirmation=1

https://www.facebook.com/ioilanka

Rate us through facebook               
                       ⭐⭐⭐⭐⭐.
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 Post a short comment about us 

(��ம்�ம் ெமா��ல்) ✅

https://www.fb.com/ioilanka/reviews

               
WE'LL MEET TOMORROW.
2021 July 24, 7.00PM -10.00PM (3h)

CODECAMP Day 01 - Assignment
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