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Chapter-1 Review of C++ Programming 

Introduction to C++ 

C++  is  an  Object  Oriented  Programming
Language(OOP) developed by Bjarne Stroustrup. 

യയാനനേ സസ്നടയാസസ്ടട്രൂപസ് എന്ന ശയാസസ്ത്രജ്ഞന് വവികസവിപവിച
ഓബ്ദകസ് അധവിഷവിത നപയാഗയാമമമീംഗസ് ഭയാഷയയാണസ് ++. C

Character Set 

A character set is a set of characters a language can
identify.  It  is  also  known  as  the  alphabet  of  a
programming language. They include letters, digits,
special symbols, white spaces etc. 

ഒരരു  ഭയാഷയവില്  ഉപനയയാഗവികരുന്ന  വവിവവിധതരമീം
അക്ഷരങ്ങളരുമീം  ചവിഹ്നങ്ങളരുമീം  കകയാരകര്  സസറസ്  എന്നസ്
അറവിയസപടരുന്നരു.  ഇതവില്  അക്ഷരങ്ങള,  അകങ്ങള,
ചവിഹ്നങ്ങള, സസ്പെയസ്സസ് എന്നവിവ ഉളസപടന്നരു.

Tokens 

Tokens  are  the  fundamental  building  blocks  of  a
program. They are also known as Lexical unit. There
are  five  types  of  tokens  in  C++.  They  includes,
Keywords,  Identifiers,  Literals,  Punctuators  and
Operators. 

നപയാഗയാമവില്  ഉപനയയാഗവികരുന്ന  അടവിസയാനേപരമയായ
വയാകരുകസള  നടയാകണ്  എന്നസ്  വവിളവികരുന്നരു.  ++  C ല്
കമനവര്ഡസ്,  ഐഡനവിഫയര്,  ലവിററല്,  പങസ്നചച്വേറര്,
ഓപനററര് എന്നമ അഞസ് നടയാകണരുകളയാണരുള്ളതസ്.

Keywords 

Keywords convey a special meaning to the compiler.
They are also known as reserved words. They are 63
keywords in C++. 

കമീംപയവിലര്  പനതകക  ഉപനയയാഗതവിനേയായവി
മയാറവിവചവിരവികരുന്ന വയാകരുകളയാണസ് കമനവര്ഡസ്. ++ C ല് 63
കമനവര് ഡരുകളയാണരുള്ളതസ്.

Identifiers 

An identifier refers to the name of variable, function,
array,  class  etc.  The identifier  assigned to memory
location is called a variable.  The identifier assigned
to a statement is called a label. 
Rules for naming an identifier 
1) Keywords cannot be used as identifier. 
2) It must begin with a letter or underscore. 
3)  Special  symbols  should  not  be  used  (except
underscore). 
4)  Upper  case  and  lower  case  letters  are  treated
separately(case sensitive). 
5) only characters, digits and under score are allowed
in the name of identifier. 

നവരവിയബവിള, ഫങസ്ഷന്, അനറ, കയാസസ് തരുടങ്ങവിയവയരുസട
നപരരുകളയാണസ്  ഐഡനവിഫയര്.  സമമ്മറവികസ്  നേല്കരുന്ന
ഐഡനവിഫയറവിസനേ നവരവിയബവിള എന്നരുമീം നസ്റ്റേറസ്സമനവിനേസ്
നേല്കരുന്ന  ഐ നവിഫയറവിസനേ  നലബല്  എന്നരുമീം
വവിളവികരുന്നരു.
ഐഡനവിഫയറവിനേസ് നപരസ് നേല്കയാനേരുള്ള നേവിയമങ്ങള.
1. കമനവര്ഡരുകള ഐഡനവിഫയറയാകയാന് പയാടവില.
2.  ആല്ഫസബറസ്,  അണ്ടര്നസയാര് എന്നവിവയവില് മയാത്രനമ
തരുടങ്ങയാവട്രൂ
3.ചവിഹ്നങ്ങള ഉപനയയാഗവികയാന് പയാടവില
4.വലവിയ  അക്ഷരങ്ങളരുമീം  സചറവിയ  അക്ഷരങ്ങളരുമീം
രണ്ടയായവിടയാണസ് കണകയാകരുന്നതസ്. 
5.ആല്ഫസബറസ്,  അണ്ടര്നസയാര്,  അകങ്ങള  എന്നവിവ
മയാത്രനമ ഉപനയയാഗവികയാവട്രൂ

Literals 

Literals are data items whose value do not change
during  the  execution  of  a  program.  They  are  also
called constants. There are four types of constants in
C++ 

മരുലകതവില് മയാറമീം വരയാത നഡറയായയാണസ് ലവിററല്.  ഇവ
നകയാണ്സ്റ്റേന്റസ്  എന്നരുമീം  അറവിയസപടരുന്നരു.  ++  C ല്
ലവിററലരുകള നേയാലസ് തരതവിലരുണ്ടസ്.

Integer constants - An interger constant represents
a  whole  number  (ie  ,  a  number  without  fractional
part).  There  are  three  types  of  integer  constants,
Decimal  constant,  Octal  constant and Hexadecimal
constant. 

ദശയാമീംശമവിലയാത  പട്രൂര്ണ്ണസമീംഖകകസളയയാണസ്   interger

constant  സട്രൂചവിപവികരുന്നതസ്.  Decimal  constant,  Octal

constant  and  Hexadecimal  constant  എന്നമ
മട്രൂന്നരുവവിധതവില് integer constant ഉണ്ടസ്.

Character  constant -  A  character  constant  is
enclosed within single quotation mark. For example
‘a’,’B’ etc. 

single quotation mark  കളരുസട ഇടയവില് കയാണസപടരുന്ന
ഒറയവിരവികരുന്ന കമനബയാര്ഡസ് കകയാരകര്റവിസനേ  character

constant എന്നസ് പറയയാമീം. ഉദയാ: 'a', 'B' മരുതലയായവ

Floating point  constant - Floating point constants
are  also  know  as  Real  constant.  Floating  point
constants  are  represented  ordinary  decimal  form

ദശയാമീംശമരുളസപസടയരുള്ള സമീംഖകകളയാണസ്  Floating  point

constant.   സയാധയാരണദശയാമീംശരട്രൂപതവിനലയാ  Mantissa,

Exponent  എന്നവിവനയയാസട  ശയാസസ്ത്രമയരട്രൂപതവിനലയാ

H
S

S
Live.in



2  Review of C++ Programming

and in scientific form using Mantissa and Exponent
Parts. 

ഇതവിസനേ കയാണവികയാമീം.

String  constant -  A  string  constant  is  enclosed
within double quotation mark. Every string in C++ is
terminated  by  a  Null  character(\0).For  example
“abc”,”Object” etc. 

Double  quotation  mark  നേരുള്ളവില്  കയാണരുന്ന
കകയാരകറരുകളരുസട  കട്രൂടമയാണസ്   string  constant.  Null

character('\0') ലയാണസ് ഇതസ് അവസയാനേവികരുന്നതസ്.

Escape  sequence -  C++  allows  certain  characters
that  cannot  be  directly  typed  or  entered  from
keyboard (Non-graphic characters) such as new line,
back  space  ,.etc.  These  characters  begins  with
backslash(\) and are called escape sequence. 

കമനബയാര്ഡരുപനയയാഗവിചസ്  നനേരവിടസ്  ടടപസ്  സചയയാന്
സയാധവികയാത  Non-graphic  character  കസള
സട്രൂചവിപവികരുന്നതയാണസ്  escape sequence. Backslash(\)

ഉപനയയാഗവിചസ് കകയാരകര് നകയാണ്സ്റ്റേനസ് അസലങവില്  string

constant ല് ഇതരമീം കകയാരകറരുകസള സട്രൂചവിപവികയാമീം.

Operator 

An operator is a symbol used to perform a specific
task.  The  data  on  which  an  operator  act  upon  is
called operand. Based on the number of operands
operators are classified into three,  Unary operator,
Binary operator and Ternary operator. 

പനതകക  നജയാലവി  സചയരുന്നതവിസനേ  സട്രൂചവിപവികരുന്ന
ചവിഹ്നമയാണസ്   operator.   Operator  കളരുസട
കയാണസപടരുന്ന സമീംഖകകളരുസടയരുമീം നവരവിയബവിളരുകളരുസടയരുമീം
എണ്ണമനേരുസരവിചസ് മട്രൂന്നയായവി തരമീം തവിരവികയാമീം.

A unary operator acts on a single operand. A binary
operator  acts  on  two  operands.  A  ternary
operator(? :) acts on three operands. 

ഒരരു  operand മയാത്രമയാസണങവില്  unary operator, രണ്ടസ്
operand കള  ഉസണ്ടങവില്  binary  operator  ,  മട്രൂന്നസ്
operand കള ഉസണ്ടങവില് ternary operator(? :)

Based  on  the  nature  of  operation  operators  are
classified into three 

ഉപനയയാഗമനേരുസരവിചസ്  ഓപനറററരുകസള  മട്രൂന്നയായവി  തരമീം
തവിരവികയാമീം.

Arithmetic operators - Arithmetic operator are used
for  addition,  substraction,  multiplication  and
division(+,-,*,/).  C++  provides  a  special  operator
modulus  operator(%)  for  getting  remainder  of
division operation. For example 10 % 2 returns 0. 

Arithmetic  operators  –  ഗണവിതസമീംബന്ധമയായ
സങലനേമീം,  വകവലനേമീം,  ഗരുണനേമീം,  ഹരണമീം  എന്നവിവ
സചയരുന്നതയാണസ്  Arithmetic  operators(+,-,*,/).
ഹരണതവിനേരുനശഷമരുള്ള  ശവിഷമീം  കണ്ടരുപവിടവികയാന്
modulus operator (%) C++ നേല്കരുന്നരു.

Relational operators - Relational operators are used
to  compare  values.  They  produces  only  ‘True’  of
‘False’  values.  The  following  are  the  relational
operators in C++. (<, <=, >, >=, ==, !=)

Relational  operators  –  രണ്ടസ്  സമീംഖകകസള  തയാരതമകമീം
സചയയാനേരുപനയയാഗവികരുന്നതയാണസ്  Relational  operators

(<, <=, >, >=, ==, !=).  ശരവി,  സതറസ് എന്നമ രണ്ടസ് ഫലങ്ങള
മയാത്രമയാണവിതസ് തരരുന്നതസ്.

Logical  operator  -  Logical  operators  allows  us  to
combine  two  or  more  conditions.  They  are  often
referred  to  as  Boolean  operators.  The  logical
operators  are  &&(logical  AND),||(logical  OR),and  !
(logical NOT). 

Logical  operator  –  രനണ്ടയാ  അതവില്കട്രൂടരുതനലയാ
condition കസള  നയയാജവിപവികയാനേരുപനയയാഗവികരുന്നതയാണസ്
Logical operator. &&(logical AND),||(logical OR),and !
(logical NOT) എന്നവിവയയാണസ് Logical operator

Input-Output operators 

The Input-Output operators are used to take input
and  display  output.  The  operator(>>)  is  used  for
taking input,and the operator(<<)is  used to display
the output.The  >>  operator  is  called  extraction  or
get from operator.The operator << is called insertion
or put to operator.It is a binary operator. 

ഇന്പരുടസ്  സച്വേമകരവികയാനേരുള്ള  operator(>>)  extraction

അസലങവില് get from എന്നരുമീം ഔടസ്പരുടസ് കയാണവികയാനേരുള്ള
operator(<<)  insertion  അസലങവില്  put  to  എന്നരുമീം
അറവിയസപടരുന്നരു.  ഇതസ് രണ്ടരുമീം ടബനേറവി ഓപനററര്കള
ആണസ്.

Input and output statements 

The input operator >> is  used with standard input
stream cin and the output operator << is used with
standard  output  stream,  cout.  The  input  operator
takes the value through cin and stores in a variable. 
cin >> number;  [Input value to variable number]
cout  <<  number+2;  [output  2  added  to  value  in

ഇന്പരുടസ്  ഓപനററര്  >>  ഇന്പരുടവിനേരുനവണ്ടവിയരുള്ള  cin

നസ്റ്റേറസ്സമനവിനനേയാസടയാപവരുമീം  ഔടസ്പരുടസ്  ഓപനററര്  <<
ഔടസ്പരുടവിനേരുനവണ്ടവിയരുള്ള  cout  നസ്റ്റേറസ്സമനവിനനേയാസടയാപവരുമീം
ഉപനയയാഗവികരുന്നരു. 
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3  Review of C++ Programming

variable number] cin >> number;  [number എന്ന വവേരരിയബരിളരിനന് ഇന്പുടന്  ]
cout  <<  number+2;  [number  എന്ന നവരവിയബവിളമസല
മട്രൂലകതവിനനേയാ ടസ് 2 കട്രൂടവിയതസ് ഔടസ്പരുടസ്  ]

Assignment operator (=) 

The assignment operator is used to assign a value to
a variable. 
For example a=10 Assigns the value 10 to a 
The symbol = assigns a value, where as the symbol ==
compare two values. 

നവരവിയബവിളവിനേസ്  മട്രൂലകമീം  നേല്കരുവയാന്
ഉപനയയാഗവികരുന്നതയാണസ് അടസന്സമനസ് ഓപനററര്. 
=10  a aഎന്ന  നവരവിയബവിളവില്  10  എന്ന  സമീംഖക

സട്രൂക്ഷവികരുന്നരു.
=  മട്രൂലകമീം  സട്രൂക്ഷവികയാനേരുമീം  ==  മട്രൂലകങ്ങള
തയാരതമകസപടരുതയാനേരുമീം ഉപനയയാഗവികരുന്നരു.

Expressions 

An  expression  consists  of  operator  and  operand.
Operands can be constants  or variables.  There  are
different types of expressions in C++: 
Integral expression: All operands in the expressions
are integers. An integral expression yields an integral
result. 
Floating point (decimal) expression: All operands in
the  expression  are  floating  points(decimals).  A
floating  point  expression  yields  a  floating  point
result. 
Relational  expression  and  Logical  expression:  The
relational expression consists of relational operators.
They  are  also  called  conditions  or  test  expression.
Relational expressions can be combined using logical
operators.

ഓപനറററരുമീം  ഓപറയാനരുമീം  കട്രൂടവിയതയാണസ്   expression.
ഓപറയാനസ്  എന്നതസ്  നവരവിയബവിനളയാ  നകയാണ്സ്റ്റേനനയാ
ആകയാമീം.  C++  സല വവിവവിധതരമീം  expression കള തയാസഴ
നേല്കരുന്നരു.
Integral  expression:  പട്രൂര്ണ്ണസമീംഖകകള
മയാത്രമരുപനയയാഗവിചസ് പട്രൂര്ണ്ണസമീംഖക ഫലമീം തരട്രൂന്നരു.
Floating  point  (decimal)  expression:  ദശയാമീംശമട്രൂള്ള
സമീംഖകകളരുപനയയാഗവിചസ്  ദശയാമീംശതവിലരുള്ള  ഫലമീം
നേല്കരുകയരുമീം സചയരുന്നരു.
Relational expression, Logical expression: റവിനലഷനേല്
ഓപനറററരുകള  ഉപനയയാഗവിചസ്  രട്രൂപസപടരുതരുന്നതയാണസ്
Relational  expression.  ഇവസയ  condition  അസലങവില്
test expression എന്നരുമീം വവിളവികയാമീം. ഇവസയ നലയാജവികല്
ഓപനറററരുകള ഉപനയയാഗവിചസ് സമീംനയയാജവിപവികയാമീം

C++ short hands are used to simplify the coding of
assignment statements. 
For example x=x+20; can be written as X+=20; 

C++  short  hand കള  ഉപനയയാഗവിചസ്
അടസന്സമനരുകസള ലഘരുവയായവി എഴരുതയാമീം.
ഉദയാ:  x=x+20; എന്നതസ് X+=20; ആയവി എഴരുതയാമീം.

Increment and Decrement Operators 

In C++ there are two special operators increment (+
+)  and decrement (--)  which increases the value by
one  and  the  decrement  operator  decreases  the
value by one. 

C++സല  Increment  (++),  decrement  (--)  എന്ന രണ്ടസ്
പനതകകതരമീം  ഓപനറററരുകള  നവരവിയബവിളവിസന  മട്രൂലകമീം
ഒന്നസ് വമതമീം കട്രൂടരുകനയയാ കരുറയരുകനയയാ സചയരുന്നരു.

Control Statements 

Control  statements  are  used  to  alter  the  normal
sequence  of  execution  of  a  program.  They  are
classified into two types, 

നപയാഗയാരയാമവിസന  സച്വേയാഭയാവവികമയായ  ഒഴരുകവിസനേ  മയാറമീം
വരരുതരുന്നതയാണസ്  കണ്നടയാള  നസ്റ്റേറസ്സമനസ്.  ഇതസ്
രണ്ടയായവി തരമീം തവിരവികയാമീം.

Decision statements 

The decision statements are based on a condition.
They are also known as branching statements.  The
flow of control depends on the result of a particular
condition.  C++  supports  three  types  of  decision
statements, 
a) if statement 
b) if – else statement 
c) Switch statement 

കണ്ടമഷന്  (സയാഹചരകമീം)  അനേരുസരവിചസ്
പവര്തവികരുന്നതയാണസ് decision statement അസലങവില്
ബയാഞവിമീംഗസ്.  കണ്ടമഷസന  ഫലമീം  അനേരുസരവിചസ്
നപയാഗയാമവിസന പവര്തനേപഥമീം  മയാറവിസകയാണ്ടവിരവികരുന്നരു.
C++ല് മട്രൂന്നസ് തരമീം  decision statement ആണരുള്ളതസ്. 

The if statement 

The if statement is  a single path statement,  which
executes statement only if the condition is true. The

കണ്ടമഷന്  True എന്ന ഫലമീം തരവികയയാസണങവില് മയാത്രമീം
പവര്തവികരുന്നതയാണസ്  if  നസ്റ്റേറസ്സമനസ്.  പദഘടനേ തയാസഴ
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4  Review of C++ Programming

syntax is, 
if(condition or expression) 
{
statement1; 
}
If the condition is true then the statement1 will be
executed. 

നേല്കവിയവിരവികരുന്നരു.
if(condition or expression) 
{
statement1; 
}
condition  true  ആസണങവില്  മയാത്രമീം  statement1
പവര്തവികരുമീം

Condition

Statement1

False

True

if – else statements 

The  if...  else  statement  is  used  to  test  a  logical
condition and choose one of the alternatives based
on the result of logical condition. The syntax of if –
else statement is 
If (condition or expression) 
{
statement 1; 
}
else
{ 
statement 2;
}  

കണ്ടമഷസന ഫലമീം   True അസലങവില്   False ആകരുന്നതസ്
അനേരുസരവിചസ്  പവര്തവിനകണ്ട  നപയാഗയാമീം  ഭയാഗമീം
സതരസഞ്ഞെടരുകയാന്  സയാഘവികരുന്നതയാണസ്   if...  else

നസ്റ്റേറസ്സമനസ്. പദഘടനേ തയാസഴ നേല്കവിയവിരവികരുന്നരു.
If (condition or expression) 
{
statement 1; 
}
else
{ 
statement 2;
}

Condition

Statement 1

FalseTrue

Statement 2

The else-if ladder 

The else-if  ladder helps to select one out of many
alternative  block  of  statements  for  execution
depending  on  mutually  exclusive  conditions.  The
syntax of the else... if ladder is, 
If (test- expression ) 
{ 
Statement 1; 
} 
else if (test-expression) 

ഒന്നവിലധവികമീം  കണ്ടമഷനേരുകള  ഒനരസമയമീം  ടകകയാരകമീം
സചയരുസനമയാള ഉപനയയാഗമകയാവരുന്ന മയാര്ഗമയാണസ് else-if

ladder. ഇതവിസന പദഘടനേ നേല്കരുന്നരു.
If (test- expression ) 
{ 
Statement 1; 
} 
else if (test-expression) 
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5  Review of C++ Programming

{ 
Statement 2; 
} 
else if (test-expression) 
{ 
Statement 3; 
} 
else 
{ 
Statements; 
} 

{ 
Statement 2; 
} 
else if (test-expression) 
{ 
Statement 3; 
} 
else 
{ 
Statements; 
}

T

T

T

T

F

F

F

F

Switch statement 

The  switch  enables  to  select  one  among  several
alternatives. It is a multi- path statement. The syntax
for switch statement is 
switch (expression) 
{ 
case value1 :Statement 1;break; 
case value2 :Statement 2;break; 
case value3 :Statement 3;break; 
..
..
default : Statement n; 
} 
The  expression  is  evaluated  and  statements  are
executed  according  to  the  value.  If  no  match  is
found, then default statement is executed. 
Note :Switch can be used instead of multiple if else if
statement. The expression in a switch statement can
be either integer or a character. 

ഒന്നവിലധവികമീം  സയാധകതകസള  ടകകയാരകമീം  സചയയാന്
സഹയായവികരുന്നതയാണസ്  switch.  ഇതസ് ഒരരു  multi-  path

നസ്റ്റേറസ്സമനസ്  ആണസ്.  ഇസവിനേരുള്ള  പദഘടനേ  തയാസഴ
നേല്കരുന്നരു.
switch (expression) 
{ 
case value1 :Statement 1;break; 
case value2 :Statement 2;break; 
case value3 :Statement 3;break; 
..
..
default : Statement n; 
} 
expression സന  മട്രൂലകതവിനേനേരുസരവിചസ്  ഓനരയാ
case ലരുമരുള്ള  നസ്റ്റേറസ്സമനരുകള പവര്തവികരുന്നരു.  ഒന്നരുമീം
ഒതരുവരരുന്നവിസലങവില്  default  പവര്തവികരുന്നരു.
multiple  if  else  if  നേരു  പകരമീം  ഉപനയയാഗവികയാവരുന്ന
switch ല്  expression  എന്നതസ്  int  അസലങവില്  char

മയാത്രമയാണസ് അനേരുവദവികസപടവിടരുള്ളതസ്.

Loops or Iterations

Loops  or  iterations  are  statements  that  execute
repeatedly  while  some  condition  is  met.  The
repetition stops  only when the condition becomes
false.

ലട്രൂപസ്  അസലങവില്  iteration  എന്നതസ്  ഏസതങവിലരുമീം
condition   പകയാരമീം  ആവര്തവിചസ്  പവര്തവികരുന്ന
നസ്റ്റേറസ്സമനരുകള ആണസ്.   Condition False  ആകരുനമയാള
ലട്രൂപസ് അവസയാനേവിപവികരുന്നരു.

for statement 

The  for  statement  is  the  most  commonly  used
statement in C++. It is an entry controlled loop. The

++  C ല് ഏറവരുമീം  കട്രൂടരുതലയായവി  ഉപനയയാഗവികരുന്ന  loop
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6  Review of C++ Programming

syntax of for ... loop is 
for(initialisation ;test expression ;updation) 
{ 
Body of loop; 
} 

നസ്റ്റേറസ്സമനയാണസ്  for.  ഇതവിസന  പദഘടനേ  തയാസഴ
നേല്കവിയവിരവികരുന്നരു.
for(initialisation ;test expression ;updation) 
{ 
Body of loop; 
} 

ConditionIncrement

False

True

Body of Loop

Initial

While Statement 

The  while  ...  loop  is  an  entry  controlled  loop.The
condition is checked first and if it is true the loop will
be executed.The synatx is 
While (expression) 
{ 
Body of loop; 
} 
Example:Program to print first 10 even numbers 
#include<iostream.h> 

Condition  പരവിനശയാധവിചസ്  True  ലഭവികരുകയയാസണങവില്
ലട്രൂപവിനലയസ്  പനവശവികരുകയരുമീം  False  ആകരുനമയാള
പരുറനതയസ്  നപയാകരുകയരുമീം  സചയരുന്നതയാണസ്   while

ലട്രൂപവിസന ഘടനേ.

While (expression) 
{ 
Body of loop; 
} 

Condition

False

True

Body of Loop

do ... while loop 

The do  while  loop  executes  statement  before  the
expression is tested. The syntax is 
do 
{ 
Statements ; 
} 
While (expression); 
Note: The do...while loop is an exit controlled loop in
C++. 

ലട്രൂപവിനലയസ് ആദകമീം തസന്ന പനവശവികരുകയരുമീം  Condition

പരവിനശയാധവിചസ് True ലഭവികരുകയയാസണങവില് ലട്രൂപവിനേരുള്ളവില്
നേവിലനേവില്കരുകയരുമീം  False  ആകരുനമയാള  പരുറനതയസ്
നപയാകരുകയരുമീം  സചയരുന്നതയാണസ്   do-while  ലട്രൂപവിസന
ഘടനേ.

do 
{ 
Statements ; 
} 
While (expression); 
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7  Review of C++ Programming

Condition

False

True

Body of Loop

Difference between do-while and while Loop , -  while do while തമ്മവിലരുള്ള വകതകയാസമീം

In  the  while  loop  the  condition  is  tested  and  the
body gets executed. Whereas in do..while loop the
condition  is  checked  at  the  end  of  the  loop.The
do...while loop executes atleast one time even if the
condition is false. 

 while ലട്രൂപവില്   condition  പരവിനശയാധവിചതവിനേരുനശഷമീം
ലട്രൂപവില്  പനവശവികരുനമയാള  do-while  ലട്രൂപവില്
പനവശവികരുകയരുമീം  ഒരരു  തവണ  പവര്തവികരുകയരുമീം
സചയരുകഴവിഞ്ഞെസ്  മയാത്രമയാണസ്  condition

പരവിനശയാധവികരുന്നതസ്. 

Conditional Operator (?:) 

The conditional operator is a ternary operator (ie,it
takes three operands).The general form is Condition?
true-part:false-part; 
The condition is a boolean expression. If it is true the
result is the true- part,else the result is the false-part
. 
Note:The  conditional  Operator  can  be  used  as  an
alternative to if... else. 

മട്രൂന്നസ്  ഓപറയാനരുകളരുള്ള  (ternary  operator)  ഏക
ഓപനറററയാണസ്  Conditional  Operator  (?:).
ഇതരുപനയയാഗവികരുന്നതവിനേരുള്ള  സപയാതരുവയായ  രട്രൂപമീം
Condition?true-part:false-part;  if...  else  നേരു  പകരമീം
ഉപനയയാഗവികയാന്  സയാധവികരുന്നതയാണസ്   Conditional

Operator.

Nested Loop 

A loop placed inside another loop is called a nested
loop and the process of placing a loop inside another
loop is called nesting.   

ഒരരു  ലട്രൂപവിനേരുള്ളവില്  മസറയാരരു  ലട്രൂപസ്  വരരുന്നതവിസനേയയാണസ്
nested loop എന്നസ് വവിളവികരുന്നതസ്. 

Jump statements 

Jump statements are used to jump unconditionally
to a different statement. It is used to alter the flow
of control  unconditionally.  There are four types of
jump statements in C++, break, continue, goto and
return. 

യയാസതയാരരു  കണ്ടമഷനേരുമീം  കട്രൂടയാസത  നപയാഗയാമവിസന  ഒരരു
ഭയാഗതട്രൂനേവിന്നരുമീം  മസറയാരരു  ഭയാഗതവിനലയസ്
മയാറയാനേരുപനയയാഗവികരുന്നതയാണസ്  Jump  നസ്റ്റേറസ്സമനരുകള.

C++ല് ഇതരമീം നേയാലസ് നസ്റ്റേറസ്സമനരുകളയാണരുള്ളതസ്. break,

continue, goto and return. 

break - The break statement is used to terminate a
loop or switch statement abnormally. 

Break  –  നസ്റ്റേറസ്സമനസ്  ലട്രൂപവിസനേയരുമീം   switch  സനേയരുമീം
അസയാധയാരണമയായവി  അവസയാനേവിപവികയാന്
ഉപനയയാഗവികരുന്നരു.
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Body 1

False

break

Condition

True

Body 2

continue - A continue statement is used to continue
to  the  beginning  of  a  loop.  When  a  continue
statement  is  executed  in  a  loop  it  skips  the
remaining statements in the loop and proceeds with
the next  iteration of  the  loop.  In  a  while  and do..
while  loop,  the condition is  evaluated immediately
after  the  continue  statement.  In  a  for  loop  ,the
update  statement  is  executed  after  the  continue
statement. 

continue  -   ലട്രൂപരുകളരുസട  സയാധയാരണ  ഒഴരുകവിസനേ
മറവികടന്നസ്  അടരുത   iteration  നലയസ്
വഴവിതവിരവിചരുവവിടയാനേരുപനയയാഗവികരുന്നതയാണസ്   continue.
ഈ നസ്റ്റേറസ്സമനസ് കണ്ടയാല് തരുടര്ന്നരുള്ള നസ്റ്റേറസ്സമനസ്കസള
ഒഴവിവയാകരുകയരുമീം  While,  do..  while  കളവില് കണ്ടമഷന്
നനേയാകരുകയരുമീം   for ല്   update  statement

പവര്തവികരുകയരുമീം സചയരുന്നരു.

Body 1

False

continue

Condition

True

Body 2

goto -  A  goto statement  is  used for  unconditional
jump. It transfers the control from one part of the
program to another. The syntax is, 
goto label; 
A label is an identifier followed by a colon. 

goto  ഉപനയയാഗവിചസ്  നപയാഗയാമവിസന  ഏസതങവിലരുമീം
ഭയാഗനതയസ്  യയാസതയാരരു  കണ്ടമഷനേരുമീം  കട്രൂടയാസത മയാറയാന്
കഴവിയരുമീം. ഇതസ് നേസലയാരരു നപയാഗയാമവിമീംഗസ് style അല.

goto label;  എന്നതയാണവിതവിസന പദഘടനേ.

Label എന്നതസ് ഒരരു ഐഡനവിഫയര് ആണസ്.

return – return statement changes the control from
a function to its parent program. (details in chapter
Functions)

return  –  ഒരരു  ഫങസ്ഷനേവില്  നേവിന്നരുമീം  നപരനസ്
നപയാഗയാമവിനലയസ്  തവിരവിചരു  നപയാകയാന്
ഉപനയയാഗവികരുന്നതയാണസ്  return.  (വവിശദയാമീംശങ്ങള
Functions എന്ന അധകയായതവില്)
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