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 Java e 2-të 

 

• Funksionet matematikore 

  

• Variablat lokale 

 

• Variablat globale 

 

• Funksionet inline 

 

• Makro funksionet 

©vehbineziri.com FIEK, Prishtinë 2013 



 
 Funksionet matematikore 

 
Funksioni Përshkrimi 

acos(x) Llogarit arcus kosinusin e x-it. 

asin(x) Llogarit arcus sinusin e x-it. 

atan(x) Llogarit arcus tangjentin e x-it. 

cos(x) Llogarit kosinusin e këndit x-it në radian. 

cosh(x) Llogarit kosinusin hiperbolik të x-it. 

exp(x) Llogarit eksponentin e x-it. 

log(x) Llogarit logaritmin e x-it. 

log10(x) Llogarit logaritmin e x-it me bazë 10. 

pow(y,x) Llogarit y të ngritur në fuqi të x-it. 

sin(x) Llogarit sinusin e këndit x në radian. 

sinh(x) Llogarit sinusin hiperbolik të x-it. 

sqrt(x) Llogarit rrënjën katrore të x-it. 

srand(x) Vendos një fillim të ri për gjeneratorin e numrave të rastit (rand) 

tan(x) Llogarit tangjentin e këndit x në radian. 

tanh(x) Llogarit tangjentin hiperbolik të x-it. 
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 Shembull 2.1 

 
o Të shkruhet funksioni për 

llogaritjen e shprehjes 
matematikore. 

 

 

 

𝑦 = sin 60° + 𝑒𝑥 + 𝑥4 − 4  
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 Variablat lokale dhe globale 

 
 Variablat lokale deklarohen brenda një funksioni apo blloku të kodit dhe 

shihen vetëm nga funksioni apo blloku ku janë deklaruar. 

 Variablat globale deklarohen jashtë funksioneve dhe ekzistojnë për aq sa 
programi është i ekzekutuar. 

int main() 
{ 
    int numerues=4; //variabël lokale 
    numerues++; 
} 

int numerues=2; //variabël globale 
 
int main() 
{ 
    int numerues=4; //variabël lokale 
    numerues++; 
} 
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 Shembull 2.2 

 
o Të shkruhet programi i cili e ka të 

deklaruar një variabël lokale dhe 
globale me të njëjtin emër. 
Variabla lokale të deklarohet 
brenda funksionit me emrin 
func() i cili funksion thirret në 
funksionin main().  
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 Dukshmëria e variablave 

 
 Në varësi se ku deklarohen variablat, ato mund të jenë të 

disponueshme në fushëveprime apo blloqe të ndryshme. 

int main() 
{ 
    int i=2,j=5; 
    i++; 
       
    if (j > 0) 
    { 
        cout<<"i="<<i<<endl;  // 'i' e definuar më 'main' mund të shihet 
    } 
      
    if (j > 0) 
    { 
        int i=50;             // 'i' e deklaruar këtu shihet vetem në këtë bllok 
        cout<<"i="<<i<<endl;       
    }                         // 'i' (vlera 50) zhduket këtu 
      
    cout<<"i="<<i<<endl;      // 'i' (vlera 5) është përseri e dukshme 
    return 0; 
} 
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 Shembull 2.3 

 
o Të shkruhen programi i cili 

demonstron dukshmërinë e 
variablave. Variabla i të 
deklarohet në fillim të funksionit 
main() dhe brenda bllokut të kodit 
if (j>0). 
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 Funksionet inline 

 
 Funksionet për të cilat kompileri kërkon që të kryhet një 

zgjerim i kodit, pra trupi i funksionit e zëvendëson vendin ku 
thirret funksioni - quhen funksione inline . 

inline float perimetri(float b1, float b2) 
{ 
  return 2*(b1+b2); 
} 
 
int main() 
{ 
 float p = perimetri(4.5, 12); 
   return 0; 
} 
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 Funksionet inline 

 
 Funksionet për të cilat kompileri kërkon që të kryhet një 

zgjerim i kodit, pra trupi i funksionit e zëvendëson vendin ku 
thirret funksioni - quhen funksione inline . 

inline float perimetri(float b1, float b2) 
{ 
  return 2*(b1+b2); 
} 
 
int main() 
{ 
 float p = 2*(4.5+12); 
   return 0; 
} 
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 Shembull 2.4 

 
o Të shkruhet programi i cili përmes 

funksionit inline dhe duke 
përdorur operatorin e kushtëzuar 
e llogarit shprehjen e 
mëposhtme. Funksioni të thirret 
për a=3 dhe b=2. 

 

 

 

𝑓 = (𝑎 > 2 ∗ 𝑏  ? 3 ∗ 𝑎 + 𝑏 ∶ (𝑎 + 2 ∗ 𝑏) 
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 Makro Funksionet 

 
 Më së shpeshti përdoren për të deklaruar konstante, 

variablave, funksione dhe shprehje tjera. 

 

#define MAX(a,b) (a > b) ? a : b  

#define PI 3.14159 

#define prodhimi(a) a*a 

#define emri "Peon Neziri" 

 Avantazhi i tyre është se interpretohen gjatë kohës së 
kompajlimit. 

 Janë jashtëzakonisht të dobishme kur blloqe të njëjta të kodit 
duhet të ekzekutohen disa herë. 
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 Shembull 2.5 

 
o Të shkruhet programi i cili duke 

përdorur një makro funksion, 
shkronjën e vogël e kthen në 
shkronjë të madhe.  
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 Detyra: 2.1 

 
o Të shkruhet programi për 

llogaritjen e shprehjes e 
mëposhtme duke i  shfrytëzuar 
funksionet matematikore.  
Rezultati të shtypet për secilën 
pjesë. 

 

 

 

 

𝑦 = cos 45° + log10 2𝑥 + 1 + sin 45°  
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 Detyra: 2.2 

 
o Të shkruhet programi për 

llogaritjen e shprehjes e 
mëposhtme duke i  shfrytëzuar 
funksionet matematikore.  

𝑦 = 𝑥2 +
2

2
sin

𝜋

2
𝑥  
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 Detyra: 2.3 

 
o Të shkruhet programi i cili 

përmban dy funksione inline, 
katrori dhe kubi përmes të cilave 
gjendet katrori, respektivisht kubi 
i vlerës së dhënë. 
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 Detyra: 2.4 

 
o Të shkruhet programi i cili duke 

përdorur një makro funksion, 
shkronjën e madhe e kthen në 
shkronjë të vogël.  
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 Detyra: 2.5 

 
o Ligji i Njutonit thotë që forca F 

midis dy trupave M1 dhe M2 

është F = 𝑘
𝑀1 ∗𝑀2

𝑑2
 ku k është 

konstanta e gravitetit dhe  d është 
distanca ndërmjet trupave. Vlera 
e përafërt e konstantes k është 

6.67𝑥 10−11  𝑁𝑚
2

𝑘𝑔2 . Të 

shkruhet programi për llogaritjen 
e forcës, nëse dihen masat e 
trupave dhe distanca në mes tyre. 

 

©vehbineziri.com FIEK, Prishtinë 2013 
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Pyetje ? 

 

  

 

 


