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 Java e 12-të 

 
• Pointerët 

 

• Pointerët dhe fushat  
 

• Pointerët në stringje 
 

• Fusha pointerësh 
 

• Pointerët si parametra të funksioneve 
 

• Pointerët në funksione 
 

• Pointerët në struktura  
 

• Pointerët në objekte  
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Pointerët dhe fushat 1/2 

 
 Fushat janë të lidhura ngushtë me pointerët dhe janë sinonim 

në aspektin se si i qasen memories. 

 

 Për të iu qasur anëtarit të i-të vektorit v me ndërmjetësimin e 
pointerit p mund të shfrytëzohet shprehja: 
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p = &v[i]; 

 Në fusha, emri i fushës tregon gjithmonë për elementin e 
parë. Adresa e anëtarit të parë të fushës është &v[0]. 

 



 
Pointerët dhe fushat 2/2 

 
 Nëse janë të deklaruara: int a[m]; dhe int* p;  

 atëherë p=a dhe a=p janë të vlefshme dhe 

 a[i]    *(a+i) 

 p[i]    *(p+i) 
 

 Dallimi i vetëm në mes tyre është se vlera e "p" mund të 
ndryshojë tek secila adresë e variablës integer, ndërsa "a" 
gjithmonë do të tregojë një fushë integer me madhësi m. 
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int  i; 
int  array[10]; 
 
for (i = 0; i < 10; i++) 
{ 
  array[i] = …; 
} 

int *p; 
int  array[10]; 
 
for (p = array; p < &array[10]; p++) 
{ 
  *p = …; 
} 

 



 
 Shembull 12.1 

 
o Të shkruhet programi përmes së 

cilit tregohet shfrytëzimi i 
pointerit p për shtypjen e 
adresave të vektorit v(5). 
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 Shembull 12.2 

 
o Të shkruhet programi përmes së 

cilit shtypen anëtarët e vektorit 
vek[] në menyrë direkte dhe 
përmes pointerit pvek duke pasur 
parasysh që vlejnë shprehjet e 
mëposhtme: 

 

a[i]    *(a+i) 

p[i]    *(p+i) 
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Pointerët në stringje   

 
 Çfarë është një pointer karakter? 

 Është një tregues/pointer për adresën e një variable të tipit karakter 

 P.sh char *p; 

 

 Nëse: 
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't' 

1702 

'u' 'n' 'g' '\0' 

1703 1704 1705 1706 

 char *k = "tung"; 

 Pointeri k tregon për sekuencën e karaktereve dhe mund të 
lexohet sikurse të ishte një vektor.  



 
 Shembull 12.3 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

deklarohet një pointer k i tipit 
char dhe të shtypet vlera e tij. 
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Fusha pointerësh 1/2   

 
 Për të vendosur stringje brenda fushave, p.sh., siç janë emrat 

e ndryshëm, fushat duhet të deklarohen si dydimensionale, 
përkatësisht si matrica.  
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 char matrix[m][m];  

 Por, nëse fushat e tilla ruhen në një vektor të deklaruar si 
fushë pointerësh (ang. array of pointers), hapësira 
memoruese do të jetë minimale. 

'P' 'r' 'a' 'n' '\0' 

'V' 'e' 'r' 'a' '\0' 

'V' 'j' 'e' 's' '\0' 

'D' 'i' 'm' 'r' '\0' 

'v' 'e' 'r' 'a' 

'i' 

'a' 't' 'h' 

stina[0]  

stina[1]  

stina[2]  

stina[3]  



 
Fusha pointerësh 2/2   
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H e n e / 

M a r t e / 

M e r k u r e / 

E n j t e / 

P r e m t e / 

S h t u n e / 

D i e l e / 

H e n e / M a r 

t e / M e r k u 

r e / E n j t e 

/ P r e m t e / 

S h t u n e / D 

i e l e / 

char ditet[][8]= 
{                    
 "Hene","Marte","Merkure", 
 "Enjte", "Premte", 
 "Shtune", "Diele" 
}; 

char *ditet[]= 
{                    
 "Hene","Marte","Merkure", 
 "Enjte", "Premte", 
 "Shtune", "Diele" 
}; 

ditet[0]  

ditet[1]  

ditet[2]  

ditet[3]  

ditet[4]  

ditet[5]  

ditet[6]  



 
 Shembull 12.4 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

ruhen emrat e katër studentëve 
duke shfrytëzuar vektorin 
studentet  i cili është deklaruar si 
pointer.  
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Pointerët si parametra të funksioneve    
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 Pointerët : 
 Mund të jenë si parametra të funksioneve,  

 Mund të kthehen nga funksionet,  

 Mund të ruhen në fusha,  

 Mund të shoqërohen në pointerë të funksioneve tjera. 

void funksioni(int *p1, double *p2) 
{ 
   //... 
} 

void shuma(double *x, int *n, double *y); 
 
int main() 
{ 
   //... 
   shuma(&x,&n,&y); 
} 



 
 Shembull 12.5 

 
o Të shkruhet programi përmes së 

cilit bëhet konvertimi prej inçëve 
në centimetra. Për këtë të 
shfrytëzohet funksioni inchNeCm 
i cili ka parametrin formal p të 
tipit pointer. 
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 Shembull 12.6 

 
o Të shkruhet programi përmes së 

cilit llogaritet vlera e shprehjes së 
mëposhtme duke shfrytëzuar 
funksionin shuma. Funksioni 
shuma si parametra formalë të 
tipit pointerë ka x, n dhe y.  
Funksioni rezultatin ta ruajë 
hapësirën memoruese, adresa e 
së cilës ruhet  në pointerin y. 
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𝑦 = 𝑥 + 3 2 + 3𝑖 − 2𝑥

𝑛

𝑖=3

 



Pointerët në funksione    
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 Funksionet gjatë ekzekutimit të programit vendosën në 
hapësira të caktuara memoruese.  
 

 Adresa ku fillon vendosja e një funksioni në memorien e 
kompjuterit quhet adresë e funksionit. 
 

 Për ruajtjen e adresës së funksionit shfrytëzohet pointeri në 
funksion, i cili njihet edhe si pointer funksioni. 
 

 Pointeri i funksionit mund të shfrytëzohet për thirrjen e 
funksionit adresa e së cilit është ruajtur tek ku pointer. 

void (*pointeri)(int, int); 

void shuma(int, int); 



 
 Shembull 12.7 

 
o Të shkruhet programi përmes së 

cilit llogaritet vlera e shprehjes së 
mëposhtme duke shfrytëzuar 
funksionin shuma. Funksioni 
shuma të thirret përmes pointerit 
p. 
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𝑦 = 𝑖

𝑛

𝑖=1

 



Pointerët në struktura 

 Pointerët, përveç te të dhënat e tipave të zakonshëm, mund 
të shfrytëzohen edhe gjatë operimit me struktura. 

 

 Deklarimi i variablave të tipit pointer për strukturat dhe 
operimin me anëtarët e tyre nuk dallon nga mënyra e 
shfrytëzimit të pointerëve për tipat e zakonshëm të të 
dhënave. 

 

©vehbineziri.com FIEK, Prishtinë 2014 

struct studenti {int studentID;}; 
 
int main() 
{ 
   studenti *stPtr; 
 
   (*stPtr).studentID= 122012; 
   stPtr->studentID = 122012; 
} 



 
 Shembull 12.8 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

deklarohet struktura vija e cila 
ruan koordinatat e pikës A dhe B. 
Në funksionin main të deklarohet 
një pointer i strukturës dhe qasja 
tek anëtarët e strukturës të bëhet 
përmes pointerit.  
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 Shembull 12.9 

 
o Të modifikohet shembulli 

paraprak dhe për të qasje tek 
anëtarët e strukturës të përdoret  
operatori ->.  
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Pointerët në objekte  

 Pointerët mund të shfrytëzohen gjatë operimit me objekte të 
klasave, njëlloj sikurse edhe tek strukturat.  
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... 
data dt;  
dt.vendos(17,2,2008);  
dt.shfaq();  
 
data *dtp;  
dtp=new data; 
dtp->vendos(17,2,2008); 
dtp->shfaq();  
... 



 
 Shembull 12.10 

 
o Të shkruhet programi, përmes së 

cilit definohet klasa rrethi. Brenda  
klasës të definohet rrezja si 
private dhe funksionet publike 
vendos_rrezen dhe siperfaqja.  
Objekti i klasës të jetë pointeri 
rrp. 

©vehbineziri.com FIEK, Prishtinë 2014 



 
 Detyra: 12.1 

 
o Të shkruhet programi përmes së 

cilit shtypen anëtarët e matricës 
A[m][m] përmes pointerit pA 
sikurse shihet në pamjen e 
mëposhtme. 
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 Detyra: 12.2 

 
o Të shkruhet programi i cili përmes 

funksionit shkembe_vlerat  i 
shkëmben vlerat e parametrave 
të funksionit. Parametrat e 
funksionit janë pointer.  
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void shkembe_vlerat(int *px, int *py) 



 
 Detyra: 12.3 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

definohet funksioni mesatarja për 
gjetjen e notës mesatare. Në 
funksionin main të deklarohet një 
vektor me madhësi m dhe i 
iniciuar me nota. Ky vektor të jetë 
parametri i parë, kurse madhësia 
e vektorit të jetë parametri i dytë 
gjatë thirrjes së funksionit 
mesatarja. 
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double mesatarja(int *, int ); 



 
 Detyra: 12.4 

 
o Të shkruhet programi përmes së 

cilit llogaritet faktorieli n! duke 
shfrytëzuar funksionin faktorieli. 
Funksioni faktorieli të thirret 
përmes pointerit p. 
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 Detyra: 12.5 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

definohet klasa Kutia me anëtarë 
privat lartesia, gjeresia, lartesia, 
dhe anëtarë publik funksionin 
vellimi dhe konstruktorin e klasës. 
Vlerat e nënkuptuara për anëtarët 
privat të jenë 1.0.  Më pas të 
deklarohen dy objekte dhe të 
iniciohen me vlera duke 
shfrytëzuar konstruktorin. 
Pointeri të shfrytëzohet për 
ruajtjen e adresave të objektit të 
parë dhe të dytë dhe shtypjen e 
vëllimit për secilin objekt. 
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