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 Java e 10-të 

 
• Klasat 

 

• Trashëgimia 
 

• Shfrytëzimi i anëtarëve të mbrojtur – protected 
 

• Shfrytëzimi i anëtarëve gjatë trashëgimisë  
 

• Operatori i shoqërimit tek objektet  
 

• Krahasimi i variablave të klasës  
 

• Fushat brenda klasave  
 

• Krijimi i fushave duke përdor objektet  
 

• Dukshmëria e klasave dhe e objekteve  
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Shembull i trashëgimisë 
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Automjetet 

Automjetet me 
rrota 



 
Konceptet e trashëgimisë 1/2 

 
 Përmes trashëgimisë (ang. inheritance), anëtarët e klasës 

ekzistuese mund të shfrytëzohen për definimin e klasës së re. 

 

 Çdo klasë e re trashëgon gjendjen dhe metodat nga klasa prej 
së cilës është krijuar. 

 

 Klasa ekzistuese njihet si klasë bazë (ang. Base class), kurse 
klasa e re e cila i trashëgon karakteristikat e klasës bazë, 
quhet klasa e derivuar (ang. Derived class).  

 

 Klasat e derivuara, përveç variablave dhe metodave të 
trashëguara, mund të kenë edhe variabla dhe metoda të reja. 
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Konceptet e trashëgimisë 2/2 
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Klasa bazë 

Klasat e derivuara 

Biçikletë Triçikël Katërçikël 

Çikletat 

 Klasat e derivuara mund të ndryshojnë metodat e 
trashëguara (override inherited methods) dhe të realizojnë 
implementime specifike. 



Klasa e derivuar  
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 Forma e përgjithshme e sintaksës për klasën e derivuar është:  

class emriKlasesDerivuar: SpecifikuesiQasjes emriKlasesBaze 
{ 
    //anëtarët 
}; 

Public     Private     Protected 

 Nëse nuk përcaktohet specifikuesi i qasjes, atëherë do të jetë 
trashëgimi private.  

class rrethi: public figurat 
{ 
    . . . 
}; 

Klasa derivuar 

Klasa bazë 



 
 Shembull 10.1 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

është definuar klasa bazë 
KlasaBaze dhe klasa e derivuar 
KlasaDerivuar. Klasa bazë 
përmban një variabël private dhe 
një publike si dhe funksionin për 
shtypjen e vlerave të këtyre 
variablave. Klasa e derivuar 
përmban një variabël private dhe 
një publike si dhe funksionin për 
shtypjen e vlerave të variablave të 
klasës së derivuar dhe variablës 
publike të klasës bazë. 
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Shfrytëzimi i anëtarëve të mbrojtur – protected   

 
 Nëse dëshirohet që anëtarët privat të klasës bazë të përdoren 

edhe në klasën e derivuar, atëherë këta anëtarë duhet të 
deklarohen si protected. 

 

 

 Anëtarëve të deklaruar si protected nuk mund të iu qaset nga 
jashtë klasës,  

 

 Anëtarëve të deklaruar si protected mund të iu qaset nga një 
klasë e derivuar. 
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 Shembull 10.2 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

është definuar klasa bazë figura 
dhe klasa e derivuar 
drejtkendeshi. Klasa bazë 
përmban anëtarët e mbrojtur 
gjatesia dhe lartesia si dhe 
funksionet për vendosjen e këtyre 
vlerave.  Në klasën e derivuar të 
llogaritet sipërfaqja e 
drejtkëndëshit, kurse në 
funksionin kryesor të krijohet 
objekti i klasës drejtkendeshi dhe 
të shtypet vlera e sipërfaqes. 
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Shfrytëzimi i anëtarëve gjatë trashëgimisë   
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class Baze 
{ 
    //... 
}; 
class Derivuar:public Baze 
{ 
    //... 
}; 

class KlasaBaze 
{ 
    //... 
}; 
class Derivuar:private Baze 
{ 
    //... 
}; 

class Baze 
{ 
    //... 
}; 
class Derivuar:protected Baze 
{ 
    //... 
}; 

class KlasaBaze 
{ 
    //... 
}; 
class Derivuar:Baze 
{ 
    //... 
}; 

Specifikuesi i 
qasjes 

Qasja brenda klasës 
bazë 

Qasja brenda 
klasës së derivuar 

Qasja jashtë 
klasës 

Public Po Po Po 

Protected Po Po Jo 

Private Po Jo Jo 



Operatori i shoqërimit tek objektet   
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 Nëse janë deklaruar dy objekte të klasës, o1 dhe o2, përmes 
operacionit të shoqërimit: 

o2=o1; 

 Vlerat e anëtarëve të objektit o1 do u shoqërohen anëtarëve 
të objektit o2.  

 o1 2013 Kompjuterikë FIEK 

o2 

o2=o1 

2013 Kompjuterikë FIEK 



 
 Shembull 10.3 

 
o Të shkruhet programi dhe të 

definohet klasa produkti e cila 
ruan peshën dhe çmimin e 
produktit. Të deklarohet objekti i 
klasës dhe të iniciohet me vlera. 
Këto vlera të vendosen në 
objektin e ri. Në fund të printohen 
vlerat e anëtarëve për të dy 
objektet. 
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Krahasimi i variablave të klasës   

 Objektet nuk mund të krahasohen direkt mes vete. 

  

 

 

 

 

 Mund të krahasohen vlerat e variablave të përfshira brenda 
tyre.  
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 if (ob2 < ob1) 
      cout<<... 

 if (ob2.anetar1 < ob1.anetar2) 
      cout<<... 



 
 Shembull 10.4 

 
o Të shkruhet programi dhe të 

definohet klasa produkti e cila 
ruan peshën dhe çmimin e 
produktit. Të deklarohet dy 
objekte të klasës dhe të iniciohen 
me vlera. Përmes funksionit 
shtypja të shtypen vlerat e 
anëtarëve për të dy objektet. Më 
pas të krahasohen vlerat e tyre 
dhe të tregohet nëse vlerat janë 
të barabarta ose jo.  
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Fushat brenda klasave  

 Në anëtarët e klasave mund të përfshihen edhe fusha (p.sh., 
vektorët, matricat…). 

 

 

 Rezervimi i vendeve të nevojshme për fushat bëhet përmes 
deklarimit të një konstanteje para definimit të klasave.  

 

 

 Por, njëkohësisht brenda klasave, në anëtarë të veçantë 
vendosen variablat tek të cilat ruhen dimensionet aktuale të 
fushave. 
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 Shembull 10.5 

 
o Të shkruhet programi dhe të 

definohet klasa studenti e cila ka 
dy anëtarë, një vektor për ruajtjen 
e notave dhe një funksion për 
llogaritjen e notës mesatare. 
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Krijimi i fushave duke përdor objektet 

 Grupet e të dhënave të një klase të caktuar mund të 
vendosen në një fushë të objektit përkatës.  

 

 Gjatë kësaj, në një element të fushës përfshihen të dhëna të 
cilat u përgjigjen anëtarëve të klasës në fjalë. 
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 Shembull 10.6 

 
o Të shkruhet programi dhe të 

definohet klasa personi e cila ka 
tre anëtarë (emri, mbiemri dhe 
qyteti) të tipit char. Në funksionin 
main të deklarohet një objekt 
vektor i klasës personi. Të ruhen 
të dhënat për 2 studentë dhe më 
pas të shtypen ato të dhëna.  
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Dukshmëria e klasave dhe e objekteve  

 Anëtarët e klasës janë lokalë dhe duken vetëm brenda klasës.  

 

 

 Për t‘i shfrytëzuar anëtarët e klasës jashtë saj, duhet të 
shfrytëzohet objekti i klasës dhe pika si operator për qasje tek 
anëtari i klasës.  

 

 

 Për dukshmërinë e objekteve vlejnë principet e njohura për 
dukshmërinë e variablave lokale dhe globale. 
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 Detyra: 10.1 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

është definuar klasa bazë Veturat 
dhe klasa e derivuar 
VeturePolicie. Klasa bazë 
përmban një variabël private për 
shpejtësinë dhe funksionet 
publike për vendosjen dhe 
marrjen e shpejtësisë. Klasa e 
derivuar përmban shpejtësinë 
aktuale dhe nëse vetura është në 
aksion. Të vendosen vlerat për 
shpejtësinë, shpejtësinë aktuale 
dhe nëse vetura është në aksion 
dhe me pas të shtypen vlerat. 
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 Detyra: 10.2 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

është definuar klasa bazë 
trajnimet dhe klasa e derivuar 
topTrajnimi. Klasa bazë përmban 
anëtarët e mbrojtur të tipit string 
id dhe emri si dhe funksionet për 
vendosjen e këtyre vlerave.  Në 
klasën e derivuar është një anëtar 
privat me emrin vleresimi i tipit 
int dhe funksioni shtyp për 
shtypjen e vlerave të id-së, emrit 
dhe vlerësimit. Përmes funksionit 
main të krijohet një objekt i klasës 
së derivuar të vendosen vlerat 
dhe me pas të shtypen këto vlera. 
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 Detyra: 10.3 

 
o Të shkruhet programi dhe të 

definohet klasa studenti e cila 
ruan id të tipit int, emri dhe 
fakulteti të tipit string. Të 
deklarohet objekti i klasës dhe të 
iniciohet me vlera. Këto vlera të 
vendosen në objektin e ri. Në 
fund të printohen vlerat e 
anëtarëve për të dy objektet. 
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 Detyra: 10.4 

 
o Të shkruhet programi dhe të 

definohet klasa studenti e cila ka 
dy anëtarë, një vektor për ruajtjen 
e notave dhe një funksion për 
llogaritjen e notës maksimale. 
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 Detyra: 10.5 

 
o Të shkruhet programi dhe të 

definohet klasa KlasaIme e cila ka 
një anëtar privat x të tipit int si 
dhe dy funksione publike për 
vendosjen dhe marrjen e vlerës së 
x-it. Në funksionin main të 
deklarohet një objekt i klasës i cili 
është vektor me madhësi m. Më 
pas të shtypet rezultati si në 
pamjen e mëposhtme: 
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Pyetje ? 
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