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• Strukturat e ndërthurura 
 

• Strukturat si parametra të funksioneve  
 

• Disa nënprograme njëkohësisht 
 

• Funksionet në komponentët e strukturave 
• Pa parametra formalë 

• Me parametra formalë  
 

• Fushat në struktura 
 

• Fushat e strukturave 
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Strukturat e ndërthurura 

 
 Strukturat mund të jenë anëtarë të strukturave të tjera - struktura të 

ndërthurura.  

 Ky lloj i përdorimit krijon pemën e strukturave - struktura hierarkike. 

©vehbineziri.com FIEK, Prishtinë 2013 

emri 
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Id 
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gjinia 

Id 
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gjinia 

Id 
lenda 

Personi 

Studenti Profesori 

 Personi është strukturë prind për Studenti dhe Profesori. 

 Çdo strukturë fëmijë ka të gjithë anëtarët e prindit dhe përveç kësaj, 
zakonisht ka edhe anëtarët  e vet. 



 
 Shembull 7.1 

 
o Të shkruhet programi përmes së 

cilit tregohet shfrytëzimi i 
strukturave provimi (nr, nota) dhe 
personi (emri, mbiemri, lenda). 
Struktura provimi le të jetë anëtar 
i strukturës personi. 
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struct personi 
{ 
    ... 
    lenda asdh; 
}; 



 
Strukturat si parametra të funksioneve 

 
 Variablat e strukturave mund të paraqiten edhe si parametra 

të funksioneve.  

 

 

 

 

 

 Parametrat formalë dhe ata aktualë duhet të përputhen mes 
vete për nga:  
 numri  

 tipi 

 radha 
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void printo(personi paraStruct) 
{ 
    cout << paraStruct.emri << endl 
         << paraStruct.mosha << endl; 
} 

struct personi 
{ 
    char emri[10]; 
    int  mosha; 
}; 



 
 Shembull 7.2 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

deklarohet struktura studenti. Më 
pas të deklarohet variabla e 
strukturës dhe të iniciohet me 
vlera. Shtypja e shënimeve të 
studentit të bëhet përmes 
funksionit shtyp i cili si parametër 
ka strukturën studenti. 
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struct studenti 
{ 
    char emri[20]; 
    int  indeksi; 
    char seksioni; 
    int  semestri; 
}; 
 
void shtyp(studenti); 



Disa nënprograme njëkohësisht 

 Variablat e strukturave pa ndonjë kufizim mund të përdoren 
njëkohësisht në shumë nënprograme.  
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struct alfa 
{ 
    double a,b; 
}; 

struct beta 
{ 
    int m, n; 
}; 

double mblidh(alfa par) 
{ 
    return par.a+par.b; 
} 

int shumezo(beta par) 
{ 
    return par.m+par.m; 
} 

double zbrit(alfa par) 
{ 
    return par.a-par.b; 
} 



 
 Shembull 7.3 

 
o Të shkruhet programi për 

llogaritjen e shprehjes vijuese 
h=3max(a,b)+(2m+n)!-5. Vlerat a 
dhe b të ruhen në strukturën alfa, 
kurse vlerat m dhe n të ruhen në 
strukturën beta. Për llogaritjen e 
maksimumit të përdoret funksioni 
max() i cili si parametër hyrës ka 
strukturën alfa, kurse funksioni 
fakt() i cili si parametër hyrës ka 
strukturën beta të përdoret për 
llogaritjen e faktorielit. 
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Funksionet në komponentët e strukturave 

 Përveç variablave, në komponentët e strukturave mund të 
paraqiten edhe funksionet. 

 

 Forma e përgjithshme e strukturës është: 
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struct emri 
{ 
    t1 y1; 
    t2 y2; 
    ...... 
    tn yn; 
}; 

emri - emri i strukturës.  
 
t1, t2, …, tn - tipat e të dhënave ose të funksioneve në 
komponentët e strukturës.  
 
y1, y2, …, yn – variablat ose funksionet në komponentet e 
strukturës  



Funksionet pa parametra formalë 

 Nëse brenda funksioneve shfrytëzohen vetëm variablat e 
komponentëve të strukturës ku ato definohen, në kllapat e 
tyre nuk shënohet asnjë parametër formalë. 
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struct math 
{ 
    int a,b; 
    double zbrit()  
    { 
       return a-b; 
    } 
}; 
 

Definimi brenda strukturës 

struct math 
{ 
    int a,b; 
    double zbrit(); 
}; 
 
double math::zbrit()  
{ 
    return a-b; 
} 

Definimi jashtë strukturës 



 
 Shembull 7.4 

 
o Të shkruhet programi përmes të 

cilit llogaritet  distanca në mes dy 
pikave. Për llogaritje të 
shfrytëzohet struktura pika dhe 
funksioni distanca i cili është i 
deklaruar brenda strukturës pika. 
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Funksionet me parametra formalë 

 Nëse funksionet që paraqiten në komponentët e strukturave 
shfrytëzojnë variabla që nuk përfshihen në strukturë, ato 
duhet të shënohen si parametra formalë. 
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struct math 
{ 
    int a,b; 
    int mblidh(int x, int y)  
    { 
       return y+x; 
    } 
}; 
 

Definimi brenda strukturës 

struct math 
{ 
    int a,b; 
    int mblidh(); 
}; 
 
int math::mblidh(int x, int y)  
{ 
    return y+x; 
} 

Definimi jashtë strukturës 



 
 Shembull 7.5 

 
o Të shkruhet programi përmes të 

cilit llogaritet shprehja e 
mëposhtme. Për llogaritje të 
shfrytëzohen struktura alfa dhe 
funksioni beta i cili është i 
deklaruar brenda strukturës alfa. 
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𝑧 =  
𝑎𝑥 + 𝑦        𝑥 > 𝑦
6𝑥 − 2𝑏      𝑥 ≤ 𝑦

 



 
 Shembull 7.6 

 
o Të shkruhet programi përmes të 

cilit llogaritet shprehja e 
mëposhtme. Për llogaritje të 
shfrytëzohen struktura alfa dhe 
funksioni beta i cili është i 
deklaruar jashtë strukturës alfa. 
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𝑧 =  
𝑎𝑥 + 𝑦        𝑥 > 𝑦
6𝑥 − 2𝑏      𝑥 ≤ 𝑦

 



Fushat në struktura 
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 Në komponentët e strukturave mund të vendosen edhe fusha 
numerike. 

 

 Rezervimi i vendeve të nevojshme për fushat bëhet përmes 
deklarimit si konstante para definimit të strukturave. 

const int m=35; 
 
struct autobusi  
{ 
    int ulese[m]; 
    . . . 
}; 



 
 Shembull 7.7 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

definohet struktura vleresimi e 
cila si komponentë e ka vektorin 
notat të madhësisë m. Vektori 
notat të inicohet me vlera dhe më 
pas të shtypen vlerat e tij.  
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Fushat e strukturave 
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 Mund të krijohen edhe fusha të strukturave, ngjashëm si 
fushat e zakonshme. 

 Në një element të fushës përfshihen të dhënat e të gjitha 
komponentëve përkatëse të strukturës. 

struct personi 
{ 
    int kid; 
    string emri; 
}; 

 personi klienti[2]; 
 klienti[0].kid=10; 
 klienti[0].emri="Ambla Neziri"; 
 klienti[1].kid=10; 
 klienti[1].emri="Peon Neziri"; 



 
 Shembull 7.8 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

deklarohet vektori i strukturës, 
studenti[n], i tipit personi. 
Struktura personi të përmbajë 
komponentët emri, mbiemri dhe 
vitilindjes. Të dhënat për n-
studentë të lexohen nga tastiera 
dhe më pas të shtypen ato të 
dhëna.  
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 Detyra: 7.1 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

deklarohet struktura punetori. Për 
datën e pagesës të deklarohet 
struktura data e cila deklarohet 
brenda strukturës punetori. 
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 Detyra: 7.2 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

deklarohet struktura pikat. Kjo 
strukturë të jetë parametër i 
funksionit distanca i cili kthen si 
rezultat distancën në mes dy 
pikave. 
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 Detyra: 7.3 

 
o Të shkruhet programi dhe të 

definohet struktura artikulli (emri, 
cmimi, sasia). Struktura të 
iniciohet me vlera të çfarëdoshme 
në funksionin main. Më pas, 
çmimi dhe sasia të rriten përmes 
funksionit ndrysho(), kurse totali 
të llogaritet përmes funksionit 
totali(). Në fund të shtypen vlerat 
e ndryshuara të artikullit. 
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artikulli ndrysho(artikulli art,float cm,int sas); 

 
float totali(artikulli stoku); 



 
 Detyra: 7.4 

 
o Të shkruhet programi përmes të 

cilit llogaritet  shprehja e 
mëposhtme. Për llogaritje të 
shfrytëzohen struktura gama dhe 
funksioni shuma i cili është i 
deklaruar jashtë strukturës gama. 
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𝑦 =
𝑥

3
+ 2𝑖 − 1

𝑛−1

𝑖=1

 



 
 Detyra: 7.5 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

definohet struktura fiek e cila si 
komponentë e ka vektorin notat 
me madhësi m. Duke përdorur 
funksionin mesatare i cili është i 
deklaruar brenda strukturës të 
gjendet nota mesatare. Në fund 
të shtypen notat dhe nota 
mesatare.  
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Pyetje ? 

 

  

 

 

©vehbineziri.com FIEK, Prishtinë 2013 


