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Java 2

• Klasat

• Shfrytëzimi i vlerave të variablave private 

• Llogaritjet me variablat e klasës 

• Shfrytëzimi i funksioneve brenda klasës 

• Konstruktorët 

• Destruktorët



Shfrytëzimi i vlerave të variablave private
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• Qasja direkte në variablat private të klasës nuk
lejohet.

• Për shfrytëzimin e tyre, duhet të definohen
funksione të veçanta brenda klasës, të deklaruara si
publike.

• Këto funksione mund të jenë:

• pa parametra formalë ose

• me parametra referentë



Shembull 2.1
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o Të shkruhet klasa artikulli e cila si
komponentë private e ka variablen
kodi, kurse si komponentë publike i
ka funksionet leximi, shtypja dhe
funksionin merr_vleren i cili e kthen
vlerën e komponentit privat dhe e
ruan atë tek një variabël jashtë
klasës.



Llogaritjet me variablat e klasës
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• Variablat që paraqiten në komponentët e klasës mund të
shfrytëzohen për llogaritje të ndryshme.

• Shfrytëzimi i variablave të klasës varet nga ajo se a janë
deklaruar komponentët përkatëse si publike ose private.

• Nëse komponentët e klasës janë publike, mund të
shfrytëzohen duke e shënuar para tyre emrin e objektit
përkatës dhe pikën.

• Nëse komponentët e klasës janë private, ato mund të
shfrytëzohen vetëm përmes funksioneve brenda klasës.



Shembull 2.2

©vehbineziri.com 6Prishtinë, 2015/2016

o Të definohet klasa llogaritja për
llogaritjen e shprehjes së
mëposhtme. Variabla n është
private, kurse variabla m është
publike. Të implementohet edhe
funksionet e nevojshme.

𝑦 = 𝑚 +  

𝑖=0

𝑚+𝑛

3𝑖 + 2𝑛



Shfrytëzimi i funksioneve brenda klasës
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• Funksionet në komponentët publike

• Shfrytëzimi i funksioneve brenda klasës ose edhe jashtë saj,
përkatësisht në programin kryesor, nëse janë përfshirë në
komponentët publike, nuk ka asnjë kufizim.

• Funksionet në komponentët private

• Një funksion si anëtar privat mund të thirret vetëm nga një tjetër
funksion, anëtar i të njëjtës klasë.

• Funksioni privat nuk mund të thirret përmes objektit dhe operatorit
pikë (.)

• Funksioni si anëtar privat, përdoret për procesim brenda klasës.



Shembull 2.3
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o Të modifikohet shembulli 2.2 dhe
shprehja e mëposhtme të llogaritet
duke shfrytëzuar funksionin publik
shuma i cili është i implementuar
brenda klasës llogaritja.

𝑦 = 𝑚 +  

𝑖=0

𝑚+𝑛

3𝑖 + 2𝑛



Konstruktorët
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• Çka është konstruktori?

• Është një funksion anëtar që inicion variablat në brendësi të klasës.

• Mënjanon nevojën e inicimit të variablave sa herë që krijohet një
objekt i ri.

• Konstruktori ka emrin e njëjtë si vetë klasa por nuk ka tip kthyes.

• Konstruktori thirret automatikisht sa herë që krijohet një instancë e
klasës.

• Nëse nuk definohet konstruktori, kompajleri do ta krijojë një në
mënyrë automatike (default) i cili do t’i iniciojë variablat e klasës në
vlerën null.



Konstruktorët pa parametra formalë
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 Konstruktorët mund të mos kenë parametra formalë, nëse
përcaktimi i vlerave të variablave në komponentët private
bëhet brenda konstruktorëve.

class vija
{

private:
double gjatesia;

public:
void vendos(double g);
double merr(void);
vija();  //Konstruktori

};

Konstruktori pa parametra formalë.  



Konstruktorët me parametra formalë
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• Konstruktori (default) nuk ka parametra, por nëse nevojiten ai
mund të ketë.

• Kjo ndihmon për inicimin e vlerave gjatë kohës së deklarimit
të një instance (objekti).

class vija
{

private:
double gjatesia;

public:
void vendos(double g);
double merr(void);
vija(double g);  //Konstruktori

};

Konstruktori me parametra formalë.  



Disa konstruktorë njëkëhësisht
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 Klasa mund të ketë më shumë se një konstruktor, por
konstruktorët duhet të kenë listë të ndryshme të parametrave
formalë.

 Kjo mundësohet duke përdorur metodën e mbingarkimit.

faktorieli::faktorieli()
{

for (int i=1;i<=m;i++)
F=F*i;

}

faktorieli::faktorieli(int k)
{

for (int i=1;i<=(m+k);i++)
F=F*i;

}

Disa konstruktorë njëkohësisht



Shembull 2.4
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o Të definohet klasa faktorieli dhe të
llogariten vlerat e shprehjeve të
mëposhtme duke shfrytëzuar dy
konstruktorë.

𝑦 = 5𝑥 + 3!

𝑧 =
𝑥

2
+ 𝑚 + 1 !



Destruktorët
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• Çka është destruktori?
• Destruktori zakonisht përdoret për lirimin e memories e cila është

rezervuar gjatë deklarimit të objekteve.

• Emri i destruktorit është i njëjtë me emrin e klasës, por para tij
vendoset simboli ~ (lexo: tilda)

• Klasa mund të ketë vetëm një destruktor.

• Destruktori nuk ka asnjë parametër dhe nuk ka tip kthyes.

class kater
{

int lartesia;
int gjatesia;

public:
kater(void);   // konstuktori
~kater(void);  // destruktori

};



Shembull 2.5
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o Të definohet klasa vlera e cila
përmban funksionet publike për
vendosjen dhe marrjen e vlerës së
anëtarit privat numri. Të
implementohet konstruktori dhe
destruktori i klasës në të cilin
tregohet se kur po thirret
konstruktori dhe kur destruktori.
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