
Chapter 2 

Arrays 
An array is a finite collection of similar elements. In
an array elements are stored in contiguous memory
location. Each element in an array is accessed by an
index(Subscript) indicates the position of an element
in an array. 

ഒരരുപപപോലലെയരുള്ള  പഡേറപോ  തരുടര്ച്ചയപോയരുള്ള  ലമെമ്മററ
സപോനങ്ങളറല് സസൂകറച്ചറടരുള്ളതപോണണ്  അപറ.  ഇതറലെരുള്ള
ഓപരപോ  അഅംഗലത്തെയരുഅം  ഇന്ഡേകണ്  (അഅംഗത്തെറലന
സപോനഅം) ഉപപയപോഗറച്ചപോലണടരുകരുന്നതണ്.  

   Declaring an Array

An array is declared as 
Datatype arrayname[Size]; 
The total number of elements in array is called Size
of the array. In an array the index or subscript starts
at  0  is  called  base  index.  The  memory  space
allocated to an array can be calculated as 
Totalbytes=size of array* size of data type 
Or 
Totalbytes=sizeof(data  type)  *  number  of  array
elements 
For Example 
int a[10]; 
Declares an array with name a, data type integer, of
size 10,where the first element is at a[0] and the last
element is at a[9]. 

അപറ ഡേറക്ലയര് ലചെയരുന്നതണ്
Datatype arrayname[Size]; 
അപറയറലെരുള്ലകപോള്ളപോവരുന്ന  പരമെപോവധറ  എണ്ണമെപോണണ്
Size. ഇന്ഡേകണ്  0 എന്ന അടറസപോനത്തെറല് തരുടങ്ങരുന്നരു.
അപറയപോവശശ്യമെപോയ ലമെമ്മററ കണരുപറടറകരുന്നതണ്
Totalbytes=size of array* size of data type 
അലല്ലെങങ്കില
Totalbytes=sizeof(data  type)  *  number  of  array
elements 
ഉദപോഹരണത്തെറനണ്
int a[10]; 
10 അഅംഗങ്ങളരുള്ള a എന്ന പപരറലെരുള്ള ഇനറജര് അപറലയ
ഡേറക്ലയര്  ലചെയരുന്നരു.  ആദശ്യ  അഅംഗഅം  a[0]  മെരുതല്
അവസപോന അഅംഗഅം a[9] വലരയപോണണ്.

   Initializing an array

Arrays can be initialized at  the time of  declaration
like  variables.  The following statements  show how
an array can be declared. 
int a[4]={8,7,2,4,9}; 
here a[0] = 8, a[1] = 7 and so on. 
char c [4]={'a','e','i','O','u'}; 

പവരറയബറളരുകള്കണ്  ഡേറക്ലപറഷന്  സമെയത്തെണ്  വപോലെശ്യസൂ
നല്കപോവരുന്നതരുപപപോലലെ  അപറയറലെരുഅം  തപോലഴ
നല്കരുന്നതരുപപപോലലെ  വപോലെശ്യസൂ നല്കപോവരുന്നതപോണണ്. 
int a[4]={8,7,2,4,9}; 
ഇവറലട  a[0] = 8, a[1] = 7 ഇതരുപപപോലലെ മെറരുള്ളവയരുഅം
char c [4]={'a','e','i','O','u'}; 

     Accesing elements of an array

Once an array is declared, elements are referenced
by an index or subscript. The index starts at 0. 
The for loop can be used to enter data to an array
and manipulating those data
for(i=0;i<=9;i++) 
{ 
cin>>a[i]; 
} 

ഒരറകള് അപറ ഡേറക്ലയര് ലചെയരുകഴറഞപോല്  0  യറല്
തരുടങ്ങരുന്ന  ഇന്ഡേകണ്  ഉപപയപോഗറച്ചണ്  ഓപരപോ
അഅംഗപത്തെയരുഅം എടരുകപോന് സപോധറകരുഅം
for  loop  ഉപപയപോഗറച്ചണ്  അപറയറപലെയണ്  അഅംഗഭങ്ങലള
കസൂടറപച്ചര്കപോനരുഅം  വറവറധ  ആവശശ്യങ്ങള്കണ്
ഉപപയപോഗറകപോനരുഅം സപോധറകരുഅം.

   String handling using array 

A string is an array of characters terminated by a null
character('\0').  Usually string is used to handle non
numeric data such as name, place etc. A string can be
declared and initialised as 
char  a[ ]=”Ajay”; 
or 
char  a[ ]={'A','j','a','y','\0'};

null  character('\0')ല്  അവസപോനറകരുന്ന  കശ്യപോരക്ടര്
അപറയപോണണ്   string.  പപരണ്,  സലെഅം  തരുടങ്ങറയ
സഅംഖശ്യകളലപോത്തെ പഡേറപോലയ  കകകപോരശ്യഅം  ലചെയപോനപോണണ്
string  ഉപപയപോഗറകരുന്നതണ്.  തപോലഴപ്പറയരുന്ന മെപോര്ഗ്ഗങ്ങള്
വഴറ string ലന  initialise ലചെയപോഅം.
char  a[ ]=”Ajay”; 
അലല്ലെങങ്കില
char  a[ ]={'A','j','a','y','\0'};

( )  gets function

In inputting strings in C++ a white space is treated as
data separator. So in C++ gets( ) function is used to
read  a  string  through  the  keyboard  including
whitespace. The syntax is 
gets(character array_name); 

C++  ല് ഇന്പരുടണ് ലചെയരുപമപോള് whitespace  പഡേറപോലയ
പവര്തറരറകപോനരുപപയപോഗറകരുന്നരു.  അതരുലകപോണണ്  string

ഇന്പരുടണ്  ലചെയപോന്  cin  ലന സപോനത്തെണ്  gets(  )  എന്ന
ഫങണ്ഷനപോണരുപപയപോഗറകരുന്നതണ്.
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gets(character array_name); 

( )  puts function

Along  with  cout,  puts(  )  function  is  also  used  to
display a string on the screen. The syntax is 
puts(string);
To use gets() and puts(), we have to add 
#include<cstdio> in the program. 
Example:A  program  to  read  a  name  using  gets(  )
function and display it using puts ( ) function. 
#include<iostream> 
#include<cstdio> 
using namespace std; 
int main(void) 
{ 
char Name[10]; 
cout<<"Enter the name"; 
gets(Name); 
cout<<"The Entered Name is"<<"\n"; 
puts(Name); 
}

String  ലന സസസ്ക്രീനറല് കപോണറകരുവപോന്  cout  പനപോലടപോപ്പഅം
puts( ) എന്ന ഫങണ്ഷനരുഅം ഉപപയപോഗറകപോഅം.

puts(string);
gets(), puts( ) എന്നറവ ഉപപയപോഗറകപോന് പപപോഗപോമെറല് 
#include<cstdio> എന്നരുകസൂടറ പചെര്കണഅം.
gets(  )  ഉപപയപോഗറച്ചണ്  ഇന്പരുടണ്  puts  (  )  ഉപപയപോഗറച്ചണ്
ഔടണ്പരുടണ് എന്നറവ ലചെയരുന്ന പപപോഗപോഅം. 

#include<iostream> 
#include<cstdio> 
using namespace std; 
int main(void) 
{ 
char Name[10]; 
cout<<"Enter the name"; 
gets(Name); 
cout<<"The Entered Name is"<<"\n"; 
puts(Name); 
}
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