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• Strukturat

• Definimi i strukturave të zakonshme

• Deklarimi i variablave të tipit të strukturës

• Qasja të komponentët/anëtarët e strukturës

• Deklarimi dhe inicimi direkt i variablave

• Llogaritje me variablat e strukturës 

• Ruajtja e rezultateve në strukturë

• Përdorimi i operacionit të shoqërimit dhe relacional
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Strukturat

 Fushat numerike janë shfrytëzuar për mbajtjen e të dhënave homogjene apo 
të dhënave të tipit të njëjtë

 Në disa situata, paraqitet nevoja për të grupuar të dhëna heterogjene apo
të llojeve të ndryshme, duke krijuar tipa të ri, të cilët njihen si struktura

0     1       2       3     4       5 98     99

201 20 18 35 60 . . .74 58

0                   1                  2                              99

studenti A. Kosova Prishtinë . . .17.02.08

 Struktura (ang. structure) është një koleksion i të dhënave me tipa të
ndryshëm, përkatësisht të dhëna heterogjene.
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Definimi i strukturave të zakonshme

 Strukturat, para se të shfrytëzohen, duhet të definohen duke e përdorur 
komandën struct.

 Forma e përgjithshme e deklarimit të strukturës:

emri - emri i strukturës. 
t1, t2, …, tn - tipat e të dhënave për anëtarët e strukturës. 
a1, a2, …, an – anëtarët e strukturës 

struct emri
{

t1 a1;
t2 a2;
......
tn an;

};

struct studenti
{

int indeksi;
char emri[20];
int mosha;
char gjinia;    

};

 Shembull

Struktura “Studenti” ka 4 
anëtarë me tipa të ndryshëm
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Shembull 13.1

o Të deklarohet struktura me
emrin studenti e cila përmban
indeksin, emrin, mbiemrin dhe
drejtimin #include <iostream>

#include <string>
using namespace std;

struct studenti
{

string indeksi;
string emir;
string mbiemri;
string drejtimi;

};
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Deklarimi i variablave të strukturës

 Sintaksa e deklarimit të variablës me tip të strukturës

studenti studInfo;

s  v;

 Shembull: Për strukturën e deklaruar

s - emri i strukturës. 
v - variabla e tipit të strukturës s. 

struct studenti
{

int indeksi;
char emri[20];
int mosha;
char gjinia;    

};

Deklarimi i variablës me emrin studInfo
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Shembull 13.2

o Për strukturën e definuar në
shembullin 13.1 të deklarohet
variabla me emrin stud1 e tipit
studenti.

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct studenti
{

string indeksi;
string emri,mbiemri;
string drejtimi;

};

int main()
{

studenti stud1;
.
.
.

}
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Qasja në anëtarët e strukturës

 Përdoret emri i variablës së strukturës dhe emri i anëtarit të
strukturës të ndarë me pikë

v.a;
v – variabla e strukturës. 
a – emri i anëtarit të strukturës. 
.  – operatori pikë për qasje 

struct studenti
{

int indeks;
char emri[20];
int mosha;
char gjinia;    

}
stud1;

 Shembull: Për strukturën e deklaruar

studenti stud1;
stud1.gjinia;

Qasja përmes variablës stud1 tek anëtari 
gjinia
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Shembull 13.3

o Anëtarët e strukturës së
deklaruar në shembullin
paraprak të mbushen duke i
lexuar vlerat përmes tastiere.
Më pas të shtypen vlerat e
anëtarëve të strukturës.
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Inicimi direkt i variablave

 Variabla e strukturës mund të iniciohet direkt me vlera gjatë 
deklarimit.

struct data
{

int dita;
int muaji;
int viti;

};

int main()
{

data dt1={28,11,1912};
}

struct data
{

int dita;
int muaji;
int viti;

}
dt1={28,11,1912};

Inicimi direkt i variablës gjatë
definimit të strukturës

Inicimi direkt i variablës 
brenda funksionit
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Shembull 13.4

o Të definohet struktura
koordinata e cila ruan
koordinatat e pikës A. Variabla
e structures me emrin pika të
iniciohet direkt gjatë
deklarimit dhe më pas të
shtypen vlerat e anëtarëve të
strukturës.
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Llogaritje me variablat e strukturës 

 Variablat e përfshira në strukturë mund të shfrytëzohen për 
llogaritje ashtu siç shfrytëzohen edhe variablat e zakonshme.

 Për llogaritje më të lehtë, vlerat e variablave të strukturës mund 
të ruhen edhe në variabla të zakonshme.

x1=art.sasia;
x2=art.cmimi;

totali = art.sasia * art.cmimi;

struct fatura
{

float sasia;
float cmimi;

};
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Shembull 13.5

o Të definohet struktura
drejtkendeshi, e cila ruan
gjatësinë e brinjës a dhe b. Më
pas të llogaritet dhe të shtypet
sipërfaqja e drejtkëndëshit
duke shfrytëzuar variablat e
strukturës.
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Ruajtja e rezultateve në strukturë
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 Për ruajtjen e rezultateve të ndryshme mund të shfrytëzohen edhe variablat 
e komponentëve/anëtarëve të strukturës.

struct studentet
{

int indeksi;
double mesatarja; 

} studenti;

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

<< studenti.mesatarja;
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Shembull 13.6

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

v2=v1;

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

v1 1234 Kompjuterikë FIEKstruct studenti
{

int indeksi;
char drejtimi[50];
char fakulteti[50];

};

Përdorimi i operacionit të shoqërimit
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Përdorimi i operacionit të shoqërimit

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

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 indeksi;
char drejtimi[50];
char fakulteti[50];

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

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 indeksi;
char drejtimi[50];
char fakulteti[50];

};

v2=v1

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

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 1234 Kompjuterikë FIEK

struct studenti
{

int indeksi;
char drejtimi[50];
char fakulteti[50];

};

v2=v1

Përdorimi i operacionit të shoqërimit
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Shembull 13.7

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.

struct produkti
{
float pesha; 
float cmimi;

}
molla, dardha;

cout<<molla;
cin>>dardha;

molla=molla + dardha;

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

 H/D

 Operacionet
matematikore

 Krahasimet
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Shembull 13.8

o Për strukturën e deklaruar në
shembullin paraprak të
deklarohen dy variabla molla
dhe dardha dhe të inicohen
me vlera. Më pas të
krahasohet çmimi për molla
dhe dardha dhe të jepet
mesazhi se cilat janë më lirë.
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