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ਪਾਠ-2
ਸੀ ਿਵਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ

ਪ1: ਬਹੁਪਸੰਦੀ ਪਸ਼ਨ:
1. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਸਟੇਟਮਟ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮਟ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ੳ. for
ਅ. break
ੲ. if
2. switch case ___________ ਸਟੇਟਮਟ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ੳ. if else
ਅ. if else if
ੲ. break
3. Switch ਸਟੇਟਮਟ ਿਵਚ case ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ੳ. continue
ਅ. goto
ੲ. if
4. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂ ਪ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ?
ੳ. for
ਅ. while
ੲ. do while
5. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਜੰਿਪੰਗ ਸਟੇਟਮਟ ਨਹੀ ਂ ਹੈ?
ੳ. while
ਅ. continue
ੲ. goto

ਸ. while

ਸ. goto

ਸ. break

ਸ. continue

ਸ. break

ਪ:2 ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ:
1. ___________ ਲੂ ਪ ਿਵਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੂ ਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ___________ ਲੂ ਪ ਿਵਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੂ ਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਲੂ ਪ ਿਵਚ ਕੁੱਝ ਸਟੇਟਮਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ (skip)ਲਈ _______ ਸਟੇਟਮਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
4. ___________ ਇਕ ਮਲਟੀ-ਵੇਅ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟ ਹੈ।
5. break ਸਟੇਟਮਟ ਨੂੰ ________ ਸਟੇਟਮਟ ਿਵਚ case ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ: I. ਪੀ-ਟੈਸਟ
II. ਪੋਸਟ-ਟੈਸਟ
III. continue
IV. switch case

ਪ:3 ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ
ਂ ਹੈ?
ਪਸ਼ਨ:1 ਇਕ if ਸਟੇਟਮਟ ਦਾ ਦੁਸਰੀ if ਸਟੇਟਮਟ ਿਵਚ ਿਲਖਣਾ ਕੀ ਅਖਵਾਉਦਾ
ਉੱਤਰ: Nested if statement
ਪਸ਼ਨ:2 ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਸਟੇਟਮਟਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ
ਪਸ਼ਨ:3 ਲੂ ਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁ ਝ ਸਟੇਟਮਟਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਸਟੇਟਮਟ ਅਕਸਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਜੰਿਪਗ ਸਟੇਟਮਟ - continue
ਪਸ਼ਨ:4 ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮਟਸ ਕਮਾਂਡ ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਲੂ ਿਪੰਗ ਸਟੇਟਮਟਸ

V. switch

ਪ:4 ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ
ਪਸ਼ਨ:1 ਬਾਂਿਚੰਗ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਿਲਖੋ ।
ਉੱਤਰ: ਉਹ ਸਟੇਟਮਟਸ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਪੌਗਰਾਮ ਿਵਚ ਫਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ (Decision Making) ਜਾਂ ਮਲਟੀ-ਵੇਅ ਿਸਲੈ ਕਸ਼ਨ (Multi-Way
Selection) ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮਟਸ ਨੂੰ ਬਾਂਿਚੰਗ ਸਟੇਟਮਟਸ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮਟਸ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ
ਬਰਾਂਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਂਿਚੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਦੋ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:
 ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ (if else)
 ਮਲਟੀਵੇਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ (switch case)
ਪਸ਼ਨ:2 ਲੂ ਿਪੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਿਤੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂ ਿਪੰਗ ਸਟੇਟਮਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਿਲਖੋ।
ਉੱਤਰ: ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ ਿਜੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂ ਿਪੰਗ ਸਟੇਟਮਟਸ
ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੂ ਿਪੰਗ ਸਟੇਟਮਟਸ ਨੂੰ ਆਈਟਰੇਿਟਵ (Iterative) ਸਟੇਟਮਟਸ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੀਆਂ ਿਤੰਨ ਲੂ ਿਪੰਗ
ਸਟੇਟਮਟਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
 for loop
 do while loop
 while loop
ਪਸ਼ਨ:3 Nested if ਸਟੇਟਮਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ (syntax) ਿਲਖੋ ।
ਉੱਤਰ: ਜਦ ਇਕ if ਸਟੇਟਮਟ ਦੀ ਵਰਤ ਇਕ ਹੋਰ if ਸਟੇਟਮਟ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ Nested if ਸਟੇਟਮਟ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Nested if
ਸਟੇਟਮਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੇਠਾਂ ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ:
if (test_condition_1)
{
if (test_condition_2)
{
statements;
}
}
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ਪਸ਼ਨ:4 if-else ਸਟੇਟਮਟ ਕੀ ਹੈ? if-else ਸਟੇਟਮਟ ਲਈ ਇਕ ਪੋਗਰਾਮ ਿਲਖੋ?
ਉੱਤਰ: if-else ਸਟੇਟਮਟ ਇਕ ਬਾਂਿਚੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਫਸਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਿਦਤਾ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੋਗਰਾਮ if-else ਸਟੇਟਮਟ ਦੀ ਵਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾ ਿਰਹਾ ਹੈ:

#include<stdio.h>
void main()
{
int marks=45;
if(marks>=35)
printf(“Pass”);
else
printf(“Fail”);

Output:
Pass

}

ਪਸ਼ਨ:5 while ਸਟੇਟਮਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ (syntax) ਿਲਖੋ।
ਉੱਤਰ: while ਸਟੇਟਮਟ ਇਕ ਲੂ ਿਪੰਗ ਸਟੇਟਮਟ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪੀ-ਟੈਸਟ ਲੂ ਪ ਹੈ
ਿਜਸ ਿਵਚ ਟੈਸ ਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੂ ਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਟੈਸ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ while ਸਟੇਟਮਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

while (test_condition)
{
}

statements;

ਪਸ਼ਨ:5 ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ਨ
ਪਸ਼ਨ:1 ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ ਕੀ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਿਲਖੋ।
ਉੱਤਰ: ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਸਟੇਟਮਟਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਦਰ ਲਾਈਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਮ ਨੂੰ ਿਸਕੁਐਿਸ਼ਅਲ ਐਗਜ਼ੀਿਕਊਸ਼ਨ (Sequential Execution) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀ ਂ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮਟਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟਮਟਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਮ ਨੂੰ
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ ਨੂੰ ਿਤੰਨ ਿਕਸਮਾਂ ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:




ਬਾਂਿਚੰਗ (Branching) ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ (if else ਅਤੇ switch case)
ਲੂ ਿਪੰਗ (Looping) ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ (for, while ਅਤੇ do while)
ਜੰਿਪੰਗ (Jumping) ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟਸ (goto, break ਅਤੇ continue)

ਪਸ਼ਨ:2 switch ਸਟੇਟਮਟ ਕੀ ਹੈ? switch ਸਟੇਟਮਟ ਲਈ ਪੋਗਰਾਮ ਿਲਖੋ?
ਉੱਤਰ: switch ਸਟੇਟਮਟ ਇਕ ਮਲਟੀ-ਵੇਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮਟ if else if ਸਟੇਟਮਟ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਿਕਹੜੀ ਸਟੇਟਮਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਵਚ ਸਟੇਟਮਟ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਟੇਟਮਟ ਹੈ ਿਕਊਿਂ ਕ ਇਸਨੂੰ ਪੜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ।

switch-case ਿਵਚ ਸਟੇਟਮਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਸਰਫ ਸੰਬੰਿਧਤ case ਕਾਂਸਟਟ true ਹੋਣ। ਜਦ ਸਾਰੇ case ਸਟੇਟਮਟਸ
false ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਆਇੰਟ default ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਿਦਤਾ ਪੋਗਰਾਮ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ switch ਸਟੇਟਮਟ ਦੀ ਵਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾ ਿਰਹਾ ਹੈ:
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ਪਸ਼ਨ:3 ਲੂ ਪ ਕੀ ਹਨ? ਲੂ ਪਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ?
ਉੱਤਰ: ਲੂ ਿਪੰਗ ਸਟੇਟਮਟਸ ਨੂੰ ਆਈਟਰੇਿਟਵ (Iterative) ਸਟੇਟਮਟਸ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮਟਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲੂ ਪ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਵਚ
ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਲੂ ਿਪੰਗ ਸਟੇਟਮਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
 ਪੀ-ਟੈਸਟ ਲੂ ਪਸ: ਪੀ-ਟੈਸਟ ਲੂ ਪਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ-ਕੰਟਰੋਲਡ (Entry-Controlled) ਲੂ ਪ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੂ ਪਸ ਿਵੱਚ ਲੂ ਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤ
ਪਿਹਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘for’ ਅਤੇ ‘while’ ਲੂ ਪ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੀ ਟੈਸਟ ਲੂ ਪ ਹਨ।

 ਪੋਸਟ-ਟੈਸਟ ਲੂ ਪਸ: ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂ ਪ ਨੂੰ ਐਗਿਜ਼ਟ ਕੰਟਰੋਲਡ (Exit-Controlled) ਲੂ ਪ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੂ ਪਸ ਿਵਚ ਟੈਸਟ
ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂ ਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ do-while ਇਕੋ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਲੂ ਪ ਹੈ ਜੋ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂ ਪ
ਂ ਾ ਹੈ।
ਅਖਵਾਉਦ

ਪਸ਼ਨ:4 ਜੰਿਪਗ ਸਟੇਟਮਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ?
ਉੱਤਰ: ਸੀ ਪੋਗਰਾਿਮੰਗ ਿਵੱਚ ਜੰਿਪੰਗ ਸਟੇਟਮਟਸ ਦੀ ਵਰਤ ਇੱਕ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਵਹਾਓ (flow) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ
ਸਟੇਟਮਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀ ਂ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਐਗਜ਼ੀਿਕਊਸ਼ਨ (execution) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤ ਦੁੱਜੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਟਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੇਠਾਂ ਿਦਤੀਆਂ ਜੰਿਪੰਗ ਸਟੇਟਮਟਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
 goto ਸਟੇਟਮਟ: ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮਟਸ ਦੀ ਵਰਤ ਲਈ ਪੌਗਰਾਮ ਿਵਚ ਲੇ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮਟ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ
ਫਲੋ ਅ ਨੂੰ goto ਤ ਬਾਅਦ ਿਦਤੇ ਗਏ ਲੇ ਬਲ ਉਤੇ ਟਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 break ਸਟੇਟਮਟ: break ਸਟੇਟਮਟ ਲੂ ਪ ਜਾਂ switch ਸਟੇਟਮਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫਲੋ ਅ ਨੂੰ ਲੂ ਪ ਜਾਂ switch ਤ ਤੁ ਰੰਤ
ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮਟ ਤੇ ਟਾਂਸਫਰ ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।
 continue ਸਟੇਟਮਟ: ਕਈ ਵਾਰ ਲੂ ਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮਟ ਛੱ ਡਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਥੀਤੀਆਂ ਿਵੱਚ continue
ਸਟੇਟਮਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਸ਼ਨ:5 do while ਲੂ ਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ while ਲੂ ਪ ਤ ਿਕਵ ਿਭੰਨ ਹੈ?
ਂ ਾ ਹੈ। doਉੱਤਰ: do-while ਲੂ ਪ ਇਕ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂ ਪ ਹੈ। ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ do-while ਇਕੋ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਲੂ ਪ ਹੈ ਜੋ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂ ਪ ਅਖਵਾਉਦ

while ਲੂ ਪ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾਂ ਸਟੇਟਮਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੂ ਪ ਿਵਚ ਸਟੇਟਮਟਾਂ ਨੂੰ
ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕਊਿਂ ਕ ਜਦ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਲੂ ਪ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੂ ਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਿਕਤੇ ਿਬਨਾਂ ਹੀ
ਲੂ ਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।

do-while ਲੂ ਪ while ਲੂ ਪ ਤ ਿਭੰਨ ਹੈ। while ਲੂ ਪ ਇਕ ਪੀ-ਟੈਸਟ ਲੂ ਪ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਲੂ ਪ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੂ ਪ ਿਵਚ ਸਟੇਟਮਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕਊਿਂ ਕ ਇਹ ਲੂ ਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਿਕਤੇ ਿਬਨਾਂ
ਲੂ ਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ।

ਿਤਆਰ ਕਰਤਾ: ਿਵਕਾਸ ਕ ਸਲ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ, ਐਸ.ਯੂ.ਐਸ. ਸ.ਸ.ਸ.ਸ.(ਕੰ ), ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਿਸੰ ਘ ਵਾਲਾ)

(Please Visit http://cspunjab.nirmancampus.co.in for more computer science contents)
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