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 Java e 6-të 

 
• Strukturat 

• Ruajtja e rezultateve në strukturë 
 

• Disa variabla të një strukture  
 

• Përdorimi i operacionit të shoqërimit  
 

• Përdorimi i operatorëve relacional  
 

• Disa struktura njëkohësisht  
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Ruajtja e rezultateve në strukturë 

 
 Për ruajtjen e rezultateve të ndryshme mund të shfrytëzohen edhe variablat 

e komponentëve/anëtarëve të strukturës. 
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struct studentet 
{ 
    int id; 
    double mesatarja;  
 
} studenti; 

studenti.mesatarja=(nota1 + nota2 + nota3)/3; 
cout<<"Nota mesatare e studentit: " 
    << studenti.mesatarja; 



 
 Shembull 6.1 

 
o Të shkruhet programi për 

llogaritjen e faktorielit                    
F = (2m − n + 1)!. Vlerat e m, n 
dhe F të ruhen në strukturën alfa. 
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Disa variabla të një strukture 

 
 Sintaksa e deklarimit të variablave të strukturës 
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s  v1, v2, v3… vn; 
s - emri i strukturës.  
v1, v2, v3… vn – variablat e tipit të strukturës s.  

struct fiek 
{ 
    .  
    . 
    . 
}  
profesori, studenti; 

struct fiek 
{ 
    .  
    . 
    . 
}; 
 
. . . 
fiek profesori; 
fiek studenti; 

Struktura fiek 

Variablat profesori dhe 
studenti për strukturën fiek 

Struktura fiek 

Variablat 
profesori dhe 
studenti për 

strukturën fiek 
 



 
 Shembull 6.2 

 
o Të shkruhet programi për leximin 

dhe shtypjen e emrit dhe qytetit 
të profesorit dhe të studentit 
duke shfrytëzuar strukturën 
personi. Të deklarohen dy 
variabla, një profesori dhe një 
studenti. 
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Përdorimi i operacionit të shoqërimit 

 Nëse janë deklaruar dy variabla v1 dhe v2 të strukturës s, 
përmes operacionit të shoqërimit: 
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v2=v1; 

 Të gjitha vlerat e anëtarëve (variablave) të variablës v2 u 
shoqërohen variablave përkatëse të anëtarëve të variablës v1.   

v1 1234 Kompjuterikë FIEK struct studenti 
{ 
    int  id; 
    char departamenti[50]; 
    int fakulteti[50]; 
}; 



Përdorimi i operacionit të shoqërimit 

 Nëse janë deklaruar dy variabla v1 dhe v2 të strukturës s, 
përmes operacionit të shoqërimit: 
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v1=v2; 

 Të gjitha vlerat e anëtarëve (variablave) të variablës v2 u 
shoqërohen variablave përkatëse të anëtarëve të variablës v1.   

v1 1234 Kompjuterikë FIEK 

v2 

struct studenti 
{ 
    int  id; 
    char departamenti[50]; 
    int fakulteti[50]; 
}; 



Përdorimi i operacionit të shoqërimit 

 Nëse janë deklaruar dy variabla v1 dhe v2 të strukturës s, 
përmes operacionit të shoqërimit: 
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v2=v1; 

 Të gjitha vlerat e anëtarëve (variablave) të variablës v1 u 
shoqërohen variablave përkatëse të anëtarëve të variablës v2.   

v1 1234 Kompjuterikë FIEK 

v2 

struct studenti 
{ 
    int  id; 
    char departamenti[50]; 
    int fakulteti[50]; 
}; 

v2=v1 



Përdorimi i operacionit të shoqërimit 

 Nëse janë deklaruar dy variabla v1 dhe v2 të strukturës s, 
përmes operacionit të shoqërimit: 
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v1=v2; 

 Të gjitha vlerat e anëtarëve (variablave) të variablës v2 u 
shoqërohen variablave përkatëse të anëtarëve të variablës v1.   

v1 1234 Kompjuterikë FIEK 

v2 1234 Kompjuterikë FIEK 

struct studenti 
{ 
    int  id; 
    char departamenti[50]; 
    int fakulteti[50]; 
}; 

v2=v1 



 
 Shembull 6.3 

 
o Të shkruhet programi dhe të 

definohet struktura produkti e cila 
ruan peshën dhe çmimin e 
produktit. Të deklarohet variabla 
e strukturës molla dhe të 
iniciohet me vlera. Këto vlera të 
vendosen në variablen e re të 
strukturës të quajtur dardha. Në 
fund të printohen vlerat e të dy 
variablave të strukturës.   
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Përdorimi i operatorëve relacionalë 

 Operatorët relacionalë nuk mund të zbatohen direkt mbi 
strukturat, por vetëm mbi komponentët përkatëse të tyre. 
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struct produkti  
{ 
  float pesha;  
  float cmimi; 
} 
molla, dardha; 

 cout<<molla; 
 cin>>dardha; 

 molla=molla + dardha; 

 if (molla < dardha) 
      cout<<... 

  H/D 

  Operacionet 
matematikore 

  Krahasimet 



 
 Shembull 6.4 

 
o Të shkruhet programi dhe të 

definohet struktura brinjët,  e cila 
ruan brinjën a dhe b. Më pas të 
llogaritet sipërfaqja e 
katërkëndëshit dhe nëse brinja a 
dhe b janë të barabarta të shtypet 
mesazhi “Sipërfaqja e katrorit s=“, 
në të kundërtën të shtypet 
“Sipërfaqja e drejtkëndëshit s=“. 

©vehbineziri.com FIEK, Prishtinë 2014 



Disa struktura njëkohësisht 
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 Në një program njëkohësisht mund të definohen edhe disa 
struktura. 

 

 Gjatë kësaj çdo strukturë duhet ta ketë emrin dhe 
komponentët me variablat që përfshihen brenda saj. 

 

 Dy struktura të ndryshme mund të kenë variabla me emërtime 
të njëjta. 



 
 Shembull 6.5 

 
o Të shkruhet programi dhe të 

definohen strukturat brinjet dhe 
rrezja. Më pas të llogaritet dhe të 
shtypet sipërfaqja dhe perimetri i 
katërkëndëshit dhe rrethit. 
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 Detyra: 6.1 

 
o Të shkruhet programi për 

llogaritjen e shprehjes së 
mëposhtme. Vlerat e x, n dhe y të 
ruhen në strukturën shuma. 
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𝑦 = 4 𝑥 + 1 2 − 2 𝑛 + 2𝑖

𝑛

𝑖=1

 



 
 Detyra: 6.2 

 
o Nëse është dhënë struktura 

filmat, të  shkruhet programi i cili 
lexon nga tastiera filmin e 
preferuar dhe vitin. Përmes 
funksionit printo të shtypet filmi i 
preferuar për ju dhe për shokun 
tuaj. 
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struct filmat  
{ 
  string titulli; 
  int viti; 
} imi, juaji; 

void printo(filmat filmi); 



 
 Detyra: 6.3 

 
o Të shkruhet programi dhe të 

definohet struktura telefoni e cila 
ruan id-në dhe çmimin e telefonit. 
Të deklarohen variablat e 
strukturës samsung dhe iphone.  
Çmimi i variablës samsung të 
lexohen nga tastiera, kurse çmimi 
i variablës iphone është për 25% 
më i lartë se çmimi i samsung. Të 
shtypen id-të dhe çmimet e të dy 
telefonave duke i shfrytëzuar 
variablat e strukturës.   

 

©vehbineziri.com FIEK, Prishtinë 2014 



 
 Detyra: 6.4 

 
o Të shkruhet programi në të cilin 

definohet struktura studentet e 
cila ruan id-në, emrin dhe 
mbiemrin e studentit. Nëse emri 
dhe mbiemri i të studentëve janë 
të njëjtë të shfaqet mesazhi (si në 
pamjen e parë) në të kundërtën 
të shfaqet mesazhi (si në pamjen 
e dytë). 
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 Detyra: 6.5 

 
o Të shkruhet programi dhe të 

definohen strukturat librat (titulli, 
autori, tema dhe isbn) dhe 
lexuesit (emri, mbiemri dhe 
nr_personal). Variablat e 
deklaruara të inicohen me vlera 
dhe me pas të shtypet rezultati si 
në pamjen e mëposhtme.  
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