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Hyrje Programim 
 
Cfarë është programimi? 
 
Programimi quhet procesi I shkrimit te sekuencave te instruksioneve te cilat do te ekzekutohen 

nga kompjuteri per te zgjidhur nje problem te dhene.Ndryshe njihet si veprim I shkrimit te 

programeve kompjuterike. Programet Kompjuterike jane bashkesi me instruksione qe I tregojne 

kompjuterit te kryeje veprime te caktuara.instruksione Brenda te njejtit program jane ne nje 

rrjedhe logjike dhe te grupuara bashke gjate te procesit te programimit. Krahasuar me fusha te 

tjera mund te themi se programimi eshte I ngjashem me inxhinierimin sepse duhet qe nje 

program kompjuterik te jete I besueshem dhe jo I kushtueshem per tu mirmbajtur; eshte I 

ngjashem me artin sepse programet e mire kerkojne qe programuesi te perdore intuiten e tije dhe 

sensing e stilit te tije. Programimi kerkon mund sepse duhet qe nje program kompjuterik te 

kuptohet prej kompjuterit dhe te perdor gjuhe programimi. 

 

Programuesit jane njerzit qe shkruajne programe kompjuterike duke perdorur gjuhe te 

programimit per te komunikuar instruksione kompjuterit. Programuesi e fillon procesin e 

programimit duke analizuar problemin, e ndan/copton ate ne pjese me te vogla dhe me te thjeshta 

per tu zgjidhur dhe zhvillon nje zgjedhje per secilen pjese te quajtur algoritem. 

Algoritmi eshte nje instruksion qe sherben per te zgjidhur nje problem ose nenproblem ne nje 

kohe te fundme duke perdorur sasi te fundme te dhenash. Nje algoritem eshte nje parashikim I 

veprimeve te cilet ndjekin nje sekuence llogjike te perpunimit te te dhenave. 

 

Paraqitja e Algoritmeve. 
Grumbulli i veprimeve me një radhë të fiksuar, të cilët ndërmerren gjatë zgjidhjes së një 
problemi të caktuar, quhet algoritëm.  

Në jetën e përditshme, për zgjidhjen e problemeve të ndryshme, njeriu krijon algoritme 
përkatëse, duke shfrytëzuar dijen e grumbulluar. Por, me kohë, algoritmet që përsëriten fiksohen 
në ndërdije dhe sipas nevojës shfrytëzohen si të gatshme.  

Varësisht nga operacionet që përdoren gjatë përpilimit, algoritmet mund të grupohen në 
algoritme logjike dhe algoritme numerike. Në jetën e përditshme, për zgjidhjen e problemeve 



të ndryshme, njeriu krijon algoritme përkatëse, duke shfrytëzuar dijen e grumbulluar. Por, me 
kohë, algoritmet që përsëriten fiksohen në ndërdije dhe sipas nevojës shfrytëzohen si të gatshme. 
Kështu, p.sh., ardhja para rrugëkryqit, çdo këmbësori i imponon përdorimin e algoritmit, i cili 
mund të përshkruhet përmes tekstit të dhënë në Fig.1.  

Nëse në rrugëkryq është vendosur semafori dhe ai punon, rruga mund të kalohet në vendëkalim 
pasi të paraqitet ngjyra e gjelbër. Nëse në rrugëkryq nuk ka semafor, ose ai nuk punon, rruga 
mund të kalohet në vendkalim kur nuk ka automjete, duke shikuar majtas dhe djathtas.  

Figura.1 

Paraqitja analitike  

Në formë më të lirë, paraqitja analitike e algoritmeve duket ashtu siç është dhënë në shembullin e 
algoritmit për kalimin e rrugëkryqit, në Fig.1.1. Kjo formë e paraqitjes së algoritmeve, nëse 
përdoret gjatë zgjidhjes së problemeve të komplikuara, mund të jetë e paqartë dhe e papërcaktuar 
plotësisht.  

Në praktikë përdoret forma analitike e paraqitjes së algoritmeve e shprehur përmes një numri 
hapash, të cilët kryhen sipas një radhe të fiksuar plotësisht. Kështu, shembulli i algoritmit të 
dhënë në Fig.1. i paraqitur në 10 hapa, do të duket si në Fig.2.  

1. Fillimi  

2. A ka semafor?  

Nëse JO, hapi i 6.  

3. A punon semafori?  

Nëse JO, hapi i 6.  

4. A është paraqitur ngjyra e gjelbër?  

Nëse PO, hapi i 9.  

5. Duhet pritur. Hapi i 4.  

6. Shiko majtas e djathtas  

7. A ka automjete?  



Nëse JO, hapi i 9.  

8. Duhet pritur. Hapi i 6.  

9. Kalo rrugën në vendëkalim  

10. Fundi.  

Fig.2 

Hapat e veçantë të këtij algoritmi kryhen me radhë prej fillimi, derisa nuk urdhërohet kapërcimi 
në një hap të caktuar. Kështu, p.sh., nëse në rrugëkryq ka semafor dhe paraqitet ngjyra e gjelbër, 
vargu i hapave nëpër të cilët do të kalohet gjatë ekzekutimit të algoritmit të dhënë është: 1, 2, 3, 
4, 9 dhe 10.  

 

fig.3 

Algoritmi i dhënë është shkruar duke pasur parasysh zgjidhjen e këtij problemi me kompjuter, 
gjë që vlen edhe për të gjithë algoritmet të cilat janë dhënë në pjesën vijuese të librit. Gjatë 
ekzekutimit të këtij algoritmi, nëse për variablën x merret vlera 4.7, do të kalohet nëpër hapat: 1, 



2, 3, 6, 7 dhe 8.  

Paraqitja grafike  

Gjatë paraqitjes analitike të algoritmeve, nëse kemi të bëjmë edhe me algoritme relativisht të 
komplikuara, vështirë se mund të ndiqet rrjedhja e procesit llogaritës. Në praktikë, algoritmet 
paraqiten përmes skemave grafike, për vizatimin e të cilave përdoren disa figura gjeometrike, 
përkatësisht blloqe të formave të ndryshme.  

Forma gjeometrike e blloqeve që shfrytëzohen gjatë përpilimit të skemave grafike e tregon edhe 
natyrën e operacioneve që kryhen brenda tyre. Disa nga  

blloqet elementare që përdoren gjatë vizatimit të skemave grafike janë dhënë në fig.4

 

Me leximin e vlerave të variablave të shënuara në bllok nënkuptohet marrja e vlerave përkatëse 
përmes njësisë hyrëse dhe vendosja e tyre në kujtesën e kompjuterit. Kurse përmes shtypjes 
vlerat e variablave merren nga kujtesa e kompjuterit dhe shtypen në njësinë dalëse të tij.  



Skemat grafike të vizatuara duke shfrytëzuar blloqe të formave të ndryshme, shpesh quhen edhe 
bllok-skeme. 

Shembull:  Algoritmi për llogaritjen e sipërfaqes s dhe perimetrit p të katërkëndëshit kënddrejtë, 
me brinjët a dhe b.  

Forma analitike  

1. Fillimi.  

2. Merri vlerat e brinjëve: a, b  

3. s=a⋅b  

4. p=2⋅(a+b) 

 5. Shtypi vlerat e llogaritura: s, p 

 6. Fundi.  

 

 



Testimi i algoritmeve  

Me qëllim të kontrollimit të saktësisë së funksionimit të algoritmeve që përpilohen, duhet të 
bëhet testimi i tyre, duke marrë vetëm vlerat me të cilat përfshihen të gjitha rastet e mundshme të 
shfrytëzimit të tyre. Në këtë mënyrë, me punë minimale vërtetohet sjellja reale e algoritmeve 
para përdorimit praktik të tyre.  

Shembull:  Testimi i algoritmit numerik të dhënë në Fig.3, duke e përpiluar fillimisht bllok-
skemen përkatës.  

 

#include <iostream> u 

sing namespace std;  

int main()  

{ double x,y;  

cout << "Vlera e variablës x=";  

cin >> x; 

 if (x < 0.9)  



y=x*x;  

else  

if (x == 0.9) 

 y=2*x;  

else  

y=x-3;  

cout << "Rezultati y=" << y  

<< "\n"; return 0;  

}  

 
 
Gjuhet e Programimit 
 
Gjuhe programimi  eshte nje bashkesi rregullash, simbolesh,fjalesh te vecanta te cilet te gjitha se 

bashku e mesojne kompjuterin se si te kryeje veprime te caktuara. Ajo ka nje bashkesi te 

mirepercaktuara me rregulla semantikore dhe sintaksore. Rregullat sintaksore pershkruajne se si 

te shkruajne instruksione te programit. Rregullat semantike pershkruajne kuptimin e 

instruksioneve te programit. 

 
Kategorite e gjuheve te programimit 
 
Gjuhet e programimit mund te ndahen ne dy kategori kryesore: gjuhet e nivelit te ulet dhe gjuhet 

e nivelit te larte. Gjuhet e nivelit te ulet jane gjuhe te varuara nga makina; qe do te thote se cdo 

kompjuter ka nje instruksion te vetem unik te gjuhes makine. Ne contrast, gjuhet e nivelit larte 

jane te pavaruara nga makina dhe mund te ekzekutohen ne kompjutera te ndryshem. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gjuhet e nivelit te ulet 
 
Gjuhen e nivelit te ulet I kemi disa llojesh: 

Gjuha e makines: eshte e vetmja gjuhe qe mund te kuptoje kompjuteri. Programet e ndertuara ne 

kete gjuhe perbehen nga kode binare(0 dhe 1). Ne kode te tilla jepen si instruksinet ashtu edhe 

adresat e qelizave te memories. Programet ne gjuhe makine kane avantazhin e ekzekutimit 

shume te shpejte dhe e perdorimit efikas te memories qendrore. Por nga ana tjeter, programimi 

ne kete gjuhe eshte shume I veshtire dhe I lodhshem. 

 
 
Gjuha assembler 
 
Eshte e ngjashme me gjuhen e makines,men dryshimin qe ne gjuhen assembler,perdoren 
mnemonika(shkurtime alfabetike) ne vend te kodimit binar, te cilat jane te lehta per tu mbajtur 
mend. Psh ne vend te nje kombinimi njeshash dhe zerosh, per te paraqitur operacionin e 
mbledhjes perdoret mnemonika AND. 
 
 
Gjuha e nivelit te larte 
 Gjuha e nivelit te larte I lejuan programuesit te shkruanin insturkione qe ngjanin me anglishten e 
perditshme dhe te perdornin simbole te zakonshme matematikore. Programet perkthyese te 
quajtur kompilator benin kthimin e gjuhes te nivelit larte ne gjuhe makine. Procesi I kthimit ten 
je programi te shkruar ne gjuhe te nivelit larte ne gjuhe makine quhet kompilim. 
 
Cikli I zhvillimit te nje programi 
 
Procesi I zgjidhjes se nje problem me ndihmen e nje kompjuteri kalon ne disa faza: 

1. Analiza e problemit dhe specifikimi I tij 
2. Ndertimi I algoritmit dhe testimi I tij 
3. Hartimi I programit  
4. Ekzekutimi I programit dhe testimi I tij. 

 
Analiza e problemit dhe specifikimi I tij 
Pershkrimi I nje problemi mund te jete shpesh I paqarte, prandaj se pari ai duhet te analizohet me 
kujdes me qellimin qe te percaktohen sakte te dhenat qe perbejne informacionin hyres(input), te 
domosdoshem per arritjen e zgjidhjes dhe rezultati(output)qe priten nga zgjidhja e ketije 
problemi. 
 
Ndertimi I Algoritmit 
 
Pas specifikimit te problemit duhet te behet pershkrimi I detajuar I te gjithe veprimeve qe do te 
kryhen per te arritur zgjidhjen.Ky process quhet algoritem. Ndertimi I algoritmit perben dhe 
fazen me te rendesishme te zgjidhjes se nje problemi ne kompjuter. 



 
Llojet e Algoritmeve 
 
Algoritmet lineare 
Algoritmet në bazë të strukturës së tyre dhe hapave që ndjekin për zgjidhjen e një problemi 

ndahen në: 

1. algoritme lineare; 

2. algoritme të degëzuara; 

3. algoritme ciklike. 

 
 Algoritmi linear 
Algoritmi linear është ai lloj algoritmi ku veprimet janë të renditura njëri pas tjetrit dhe secili prej 

tyre kryhet vetëm një herë, dhe pasi është kryer veprimi paraardhës. 

Nqs-atehere 

Nqs-atehere- perndryshe 

 

Shembull: 

 

Për të ilustruar se si funksionon algoritmi linear, do të zhvillojmë një shembull, ku do të gjejmë 

shumën e dy numrave. 

Si do të veprojmë? Në fillim do të lexojmë dy numra a dhe b. Shumën e tyre do ta ruajmë te 

variabli s. 

Dhe më pas do të afishojmë vlerën që ka ky variabël. Si funksionon algoritmi linear? Hapat e 

algoritmit do të trajtohen njëri pas tjetrit. 

 
Zgjidhje: 



 
 
Algoritmet e degëzuara 
 

Paraqitja e degëzuar funksionon në këtë mënyrë: 

Kur kushti logjik është i vërtetë, atëherë ekzekutohet Listë instruksionesh 1 dhe Listë 

instruksionesh 2 nuk merret parasysh. Në të kundërt, ekzekutohet Listë instruksionesh 2 dhe 

Listë instruksionesh 1 nuk merret parasysh. Pas ekzekutimit të njërës prej komandave, kontrolli i 

ekzekutimit kalon te veprimi që është jashtë kushtit. Pra, tek algoritmet me degëzim në varësi të 

kushtit logjik do të vazhdohet në njërën 

nga degët. 

 

Shembull: Të kontrollohet në qoftë se një numër është çift ose tek. 

Në këtë shembull do të përdorim modulin. Simboli i modulit është %. Me modul do të kuptojmë 

mbetjen 

që del nga pjesëtimi i dy numrave të plotë, për shembull, 7 % 2 = 1, sepse 7 / 2 = 3, mbetja 1. 

Një numër në modul 2, në qoftë se jep 0, është numër çift, në rast të kundërt është numër tek. 

 

Zgjidhje: 

 



 
 
Algoritmet ciklike 

Algoritmet ciklike nënkuptojnë që një grup komandash do të përsëriten disa herë, derisa kushti 

logjik të jetë i vërtetë. 

Kemi disa algoritme cikile si: 

Derisa- Kryej 

Bej- Gjersa 

Per-deri-Kryej 

 

 Në tabelat e mëposhtme japim një ilustrim të algoritmit ciklik. 

Shembull: 

Për ta ilustruar se si funksionon një algoritëm ciklik, do të trajtojmë shembullin e shumës së 

numrave nga 

1 deri në 100. 

Si do të veprojmë? Në fillim do të mbledhim 1 + 2, shumës së tyre do t’i shtojmë 3 dhe kështu 

me radhë, 

derisa të shkojmë te numri 100. Pra, kjo është një procedurë që do të përsëritet 100 herë. 

Ku do ta ruajmë shumën? Sa herë që do të kemi veprime për gjetjen e shumës, do të duhet të 

përdorim një variabël ndihmës. Në këtë shembull do të marrim një variabël: shuma, i cili do të 

shërbejë për ruajtjen e shumës. Ky variabël do të ketë një vlerë fillestare 0. 



Si funksionon cikli? Parametrat e ciklit do të ndihmojnë në ndërtimin e kushtit logjik. Në fillim 

do të marrim një variabël i, me vlerë fillestare 1, sepse do të gjejmë shumën e numrave duke 

filluar nga 1. Vlera fillestare e i-së varet nga problemi që do të trajtoni. 

 
Zgjidhje: 
 

 
 
 
 
Llogaritja e shumes 
 
Gjatë zgjidhjeve të problemeve të ndryshme, shpesh herë nevojitet të mblidhen anëtarët e një 

serie numrash. Në matematikë kjo mbledhje realizohet duke shtuar një nga një anëtarët e serisë, 

gjë që mund të shfrytëzohet edhe gjatë zgjidhjes së këtij problemi me kompjuter. Për shtimin 

automatik të anëtarëve të serisë, në algoritëm duhet të shfrytëzohet një unazë e mbyllur, para së 

cilës vlera fillestare e shumës merret ze L;.natyrorë mes 3 dhe n, nëse është dhënë vlera e 

variablës n. 

s=3+4+...+n= Σ   n s=3+4+...+n= 𝑖#
$%&  

 



 

Në bllok-skeme  është shfrytëzuar shprehja i=i+1, gjë që është e palogjikshme në matematikë. 
Por, këtu me shprehjen e barazimit kompjuterit i urdhërohet:  

     Llogarite vlerën numerike të shprehjes në anën e 
     djathtë dhe jepja variablës në anën e majtë të 
     barazimit! 
Nga kjo shihet se me shprehjen i=i+1 së pari variabla i rritet për 1 dhe pastaj rezultati i fituar 

ruhet përsëri te kjo variabël, përkatësisht me shprehjen e dhënë kompjuteri e nënkupton rritjen 

për 1 të vlerës së variablës i.  

Algoritmet, si ai që është dhënë përmes bllok-skemes, te të cilët pjesë të caktuara të tyre 

përsëriten brenda një unaze të mbyllur, quhen algoritme ciklike. Përfundimi i cikleve të 

përsëritjes së unazës, përcaktohet me kushtin për dalje nga unaza, i cili në shembullin konkret, 

lidhet me raportin e vlerave të variablave i dhe n. Kështu, në momentin kur plotësohet kushti i>n, 

përsëritja e ekzekutimit të unazës ndërpritet, përkatësisht dilet nga unaza.  

 

 



 
// Programi Prg2_1  
#include <iostream>  
using namespace [std];  
int main() 
{ 
int n,i; 
double s; 
cout << "Vlera e variablës n="; 
cin >> n; 
s=0; 
i=3; 
do 
{ 
s=s+i; 
i=i+1; } 
while (i<=n); 
cout << "Shuma e numrave natyrorë s=" 
<< s 
     << "\n"; 
return 0; 
} 
 

Nëse programi ekzekutohet për n=5, rezultati që shtypet në ekran është: 

Shuma e numrave natyrorë s=12 

 

Shembull: 

Shuma e kubeve të numrave natyrorë çiftë mes 2 dhe n, nëse është dhënë vlera e variablës n. 



𝑠 = 𝑖3
#

$%*

 

// Programi Prg2_5 
 #include <iostream>  
using namespace std;  
int main() 
{ 
int n,i; 
  double s; 
  cout << "Vlera e variablës n="; 
  cin >> n; 
  s=0; 
  i=2; 
  do 
  { 
s=s+i*i*i; 
i=i+2; } 
  while (i<=n); 
  cout << "Shuma s=" 
<< s  
       << "\n"; 
  return 0; 
} 
  

Ushtrime 

Të llogaritet shuma: 

a. enumrave natyrore ̈çifte ̈mes 2 dhe n; 

b. e numrave natyrore ̈te këmes1 dhe n; 

c. ekatrorëvetënumravenatyrorëmes4dhen; 



d. e rrënjëve katrore të numrave natyrorë tekë mes 3 

dhe n, 

nëse dihet vlera e variablës n. 

 

Ushtrim : 

Shuma e prodhimit të numrave natyrorë tekë e çiftë - të njëpasnjëshëm, mes vlerave 1 dhe n, 
nëse dihet vlera e variablës n. 

Shumat e çfarëdoshme  

Anëtarët e serive numerike mund të formohen si shprehje të çfarëdoshme matematikore. 
Procedurat e gjetjes së shumave të tyre nuk do të ndryshojnë aspak nga ato që u dhanë më sipër.  

 



 

c. Programi 

// Programi Prg2_9 
 #include <iostream>  
#include <cmath>  
using name space std; 
 int main() 
{ 
int n,i; 
double x,s; 
cout << "Vlerat hyrëse x dhe n: "; 
  cin >> x 
>> n; s=0; 
i=2; do 
{ 
if (i!=4) 
       s=s+pow(2*i+x/3,2); 
    i=i+1; 
  } 
  while (i<=n+1); 
  cout << "Shuma s=" 
<< s 
       << "\n"; 
  return 0; 
} 



 

 

 
#include <iostream>  

#include <cmath>  

using namespace std;  

int main()  

{  

int m,n,i; 
  double x,s,y; 
  cout << "Vlerat hyrëse x,m dhe n: "; 



  cin >> x 
>> m 
>> n; s=0; 
i=1; do 
  { 
    s=s+pow(x+2./i,i/3.); 
i=i+1; } 
  while (i<=m+n-1); 
  y=x/3+2*s; 
  cout << "Vlera e funksionit y=" 
<< y 
       << "\n"; 
  return 0; 
} 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Llogaritja e Prodhimit 
 
 
Prodhimi i anëtarëve të një serie numerike gjendet ngjajshëm si edhe shuma e tyre. Por, për 
dallim nga shuma, gjatë llogaritjes së prodhimit vlera fillestare merret 1, kurse brenda unazës së 
mbyllur në rast të përgjithshëm shkruhet:  

p=p⋅(shprehja nën simbolin e prodhimit) 

Prodhimet e zakonshme  

Prodhimet elementare të cilat takohen në praktikë janë ato të llogaritjes së prodhimit të numrave 
natyrorë, katrorëve ose kubeve të tyre, prodhimit të numrave natyrorë tekë ose çiftë etj.  

 

 
 
 
 



// Programi Prg3_1  
#include <iostream>  
using namespace std;  
int main() 
{ 
int n,i; 
5 
Vlera fillestare(3) 
  8 
Fig.3.4 
  double p; 
  cout << "Vlera e variablës n="; 
  cin >> n; 
  p=1; 
  i=2; 
  do 
  { 
p=p*i; 
i=i+1; } 
  while (i<=n); 
  cout << "Prodhimi p=" 
<< p 
       << "\n"; 
  return 0; 
} 
Nëse gjatë ekzekutimit të programit, përmes tastierës kompjuterit i jepet vlera n=3, rezultati që 
shtypet në ekran është:  

Prodhimi p=6  

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



// Programi Prg3_5  
#include <iostream>  
using namespace [std];  
int main() 
{ 
int m,i; 
  double x,p,g; 
  cout << "Vlerat hyrëse x dhe m: "; 
  cin >> x 
>> m; 
p=1; i=2; do 
{ 
  p=p*(i+2/x); 
i=i+2; } 
while (i<=m+1); 
g=3*x+4*p; 
cout << "Vlera e funksionit g=" 
<< g 
     << "\n"; 
return 0; 
} 

 



 
 
Detyra Të llogariten vlerat e funksioneve:  

 
 
 
Shuma dhe Prodhimi 
 
Brenda shprehjeve të funksioneve mund të paraqiten njëkohësisht shuma dhe prodhime të 
anëtarëve të serive. Në këto raste, llogaritja rrjedh plotësisht njëlloj si edhe kur në shprehje 
paraqiten disa shuma ose disa prodhime.  



 

 



 
 
// Programi Prg4_1 
#include <iostream> 
using namespace [std]; 
int main() 
{ 
  int m,n,i,k; 
  double s,p,x,y; 
  cout << "Vlerat hyrëse m,n dhe x: "; 
  cin >> m 
>> n 
>> x; s=0; 
i=1; do 
  { 
    s=s+(2*i+n); 
i=i+2; } 
  while (i<=m+n); 
  p=1; 
  for (k=2;k<=n;k++) 
p=p*(k+x); 
  y=x/2+3*s-2*p; 
  cout << "Vlera e funksionit y=" 



<< y 
       << "\n"; 
  return 0; 
} 
 
Shuma dhe prodhimi mund të paraqiten njëkohësisht edhe në rastet kur funksionet përcaktohen 
me më shumë shprehje.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Llogaritja e Faktorialit 
 
Në praktikë shpesh herë përdoren edhe vlera të faktorielëve të ndryshëm. Llogaritja e faktorielit 
është përafërsisht e njëjtë me llogaritjen e prodhimit, sepse vlera fillestare e faktorielit merret 1. 
Por, këtu duhet pasur kujdes në një dallim esencial të shprehjes e cila shkruhet brenda unazës në 
të cilën llogaritet faktorieli, sepse ajo gjithnjë e ka formën:  

F=F⋅i  

ku i është një numërator.  

Faktorieli i zakonshëm  

Procedura për llogaritjen e faktorielit të zakonshëm, kur ai gjindet jashtë shprehjeve të shumave, 
prodhimeve ose edhe shprehjeve tjera, është e njëjtë me llogaritjen e prodhimit të numrave 
natyrorë.  

Shembull:Llogaritja e vlerës numerike të faktorielit:  

F=n! nëse është dhënë vlera e variablës n.  

 

Brenda unazës përmes së cilës realizohet shumëzimi i numrave natyrorë mes  

1 dhe n, shprehja për llogaritjen e faktorielit shkruhet ashtu siç u tha më sipër. F=F⋅i  

ku përmes variablës i gjenerohen të gjithë numrat natyror mes 1 dhe n.  



 

 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ int n,i;  

  double F; 
  cout << "Vlera hyrëse n: "; 
  cin >> n; 
  F=1; 
  for (i=1;i<=n;i++) 
      F=F*i; 
  cout << "Faktorieli F=" 
       << F << "\n"; 

  return 0; 



}  

Njëlloj gjendet edhe vlera e faktorielit për shprehjet e ndryshme, rezultati i të cilave është një 
numër natyror.  

 

 

 
 
 
 
 
 



#include <iostream> 
using namespace std; 
int main()  

{ 
  int m,n,i; 
  double F; 
  cout << "Vlerat hyrëse m dhe n: "; 
  cin >> m 
>> n; F=1;  

  for (i=1;i<=2*m+n;i++) 
      F=F*i; 
  cout << "Faktorieli F=" 
       << F 
       << "\n"; 
  return 0; 
}  

Procesi i llogaritjes do të ketë një cikël më pak, nëse gjatë llogaritjes së  

faktorielit të një numri më të madhë se 1 nisemi prej vlerës fillestare F=1 dhe vlera e variablës 
merret i=2. Ngjashëm, kur llogaritet faktorieli i një numri më të madh se 2, procesi i llogaritjes 
do të zvogëlohet për dy cikle, nëse merret F=2 dhe i=3.  

Nëse faktorieli paraqitet brenda shprehjeve të funksioneve, veprohet njëlloj si edhe te shumat e 
prodhimet, përkatësisht së pari llogaritet vlera e faktorielit dhe pastaj vlera e funksionit.  

 



 

 

 

#include <iostream> 
#include <cmath> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  int m,n,i; 
  double F,x,y; 
  cout << "Vlerat hyrëse m,n dhe x: "; 
  cin >> m 
>> n  



      >> x; 
  if (x+m<5) 
{ F=1;  

    for (i=1;i<=3*n+2;i++) 
        F=F*i; 
    y=F-pow(x,2); 
  } 
  else 
    if (x+m==5) 
y=0; else  

{ F=1;  

     for (i=1;i<=m+1;i++) 
         F=F*i; 
y=F+3*x-4; }  

  cout << "Vlera e funksionit y=" 
       << y 
       << "\n"; 
  return 0; 
}  



 

Faktorieli çift dhe tek  

Në matematikë përdoret edhe faktorieli i cili fitohet vetëm me shumëzimin e numrave natyrorë 
çiftë, ose të numrave natyrorë tekë.  

 

 



 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ int n,i;  

  double F; 
  cout << "Vlera hyrëse n: "; 
  cin >> n; 
  F=1;i=2; 
  do 
  { 
F=F*i;  

i=i+2; }  



  while (i<=2*n); 
  cout << "Faktorieli çift F=" 
<< F  

       << "\n"; 
  return 0; 
Plotësisht njëlloj llogaritet edhe vlera e faktorielit tek. Kështu, p.sh., nëse kërkohet vlera e 
faktorielit:  

F=(2n-1)!!  

në bazë të përkufizimit përkatës matematikor kjo vlerë llogaritet:  

gjë që nuk është aspak rëndë të 
realizohet përmes bllok-diagramit.  

Faktorieli brenda shumës  

Faktorielët mund të paraqiten brenda shprehjeve të shumave, ose edhe brenda funksioneve të 
ndryshme.  

 



 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ int n,i;  

  double x,y,F,s; 
  cout << "Vlerat hyrëse x dhe n: "; 
  cin >> x 



>> n; F=1;  

  for (i=1;i<=n+2;i++) 
F=F*i; s=0;  

  for (i=1;i<=n;i++) 
      s=s+(F+i/3.); 
  y=3*x-2*s; 
  cout << "Vlera e funksionit y=" 
<< y  

       << "\n"; 
  return 0; 
}  

Faktorieli brenda shumës mund të mos ketë vlerë konstante, përkatësisht të mos varet nga vlera e 
variablës e cila i përcakton anëtarët e serisë që mblidhen.  

 
Nga shprehja e dhënë më sipër shihet se vlera e faktorielit nuk është konstante, por ajo ndryshon 
për çdo i, gjë që e imponon nevojën e llogaritjes së kësaj vlere brenda unazës për llogaritjen e 
shumës. Meqë në anëtarin e parë i cili merr pjesë në mbledhje figuron 3!, vlera fillestare e 
faktorielit duhet të merret 2!=2 dhe pastaj të shumëzohet me (i+2).  



 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ int n,i;  

  double x,y,F,s; 
  cout << "Vlerat hyrëse x dhe n: "; 
  cin >> x 
>> n; s=0;  

  F=2; 
  for (i=1;i<=n;i++) 
{ F=F*(i+2);  



    s=s+(F+i/3.); 
  } 
  y=3*x-2*s; 
  cout << "Vlera e funksionit y=" 
<< y  

       << "\n"; 
  return 0; 
}  

 
 

 

Faktorieli brenda prodhimit  

 
Faktorielët mund të paraqiten edhe brenda anëtarëve të serive për të cilat kërkohet prodhimi. 
Gjatë përpilimit të algoritmeve përkatëse, në këto raste shfrytëzohen procedura plotësisht të 
njëjta si edhe te shumat.  



 

 



 
 
 



#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  int n,i,j; 
  double x,y,p,F; 
  cout << "Vlerat hyrëse x dhe n: "; 
  cin >> x 
>> n; p=1;  

  for (i=1;i<=n;i++) 
      if ((i==2) || (i==3)) 
      { 
      } 
      else 
      { 
         F=1; 
         for (j=1;j<=i+1;j++) 
              F=F*j; 
         p=p*(F+i/3.); 
} y=3*x+2*p;  

  cout << "Vlera e llogaritur y=" 
       << y 
       << "\n"; 
  return 0; 
 
}  

 

 

 

 



 

 
zHyrje ne C 
Cfare eshte gjuha C?? 
 
C është një gjuhë programimi kompjuterik me qëllim të përgjithshëm, procedural, imperativ, i 
zhvilluar në vitin 1972 nga Dennis M. Ritchie në Bell Telephone Laboratories për të zhvilluar 
sistemin operativ UNIX. C është gjuha kompjuterike më e përdorur gjerësisht. Ai vazhdon të 
luhatet në shkallën numër një të popullaritetit së bashku me gjuhën e programimit Java, e cila 
është po aq e njohur dhe më e përdorur gjerësisht në mesin e programuesve modernë të 
softuerëve. C tani është bërë një gjuhë e përdorur gjerësisht profesionale për arsye të ndryshme - 
 
 
 
Lehtë për të mësuar 



Gjuha e strukturuar 
Prodhon programe efikase 
Mund të merret me aktivitete të nivelit të ulët 
Ajo mund të përpilohet në një shumëllojshmëri platformash kompjuterike 
 
 
Fakte rreth C 
 
C u shpik për të shkruar një sistem operativ të quajtur UNIX. 
 
C është një pasues i gjuhës B që u prezantua rreth viteve të hershme të 1970-ta. 
 
Gjuha u formalizua në vitin 1988 nga Instituti Kombëtar Amerikan i Standardeve (ANSI). 
 
UNIX OS ishte shkruar krejtësisht në C. 
 
Sot C është gjuha më e përdorur gjerësisht dhe popullore e Programimit të Sistemit. 
 
Shumica e softuerëve më të fundit janë zbatuar duke përdorur C. 
 
Sot më popullore Linux OS dhe RDBMS MySQL janë shkruar në C. 
 

Pse perdorim gjuhen C 
C u përdor fillimisht për zhvillimin e sistemit, veçanërisht programet që përbëjnë sistemin 

operativ. C u miratua si një gjuhë e zhvillimit të sistemit, sepse prodhon kodin që shkon 

pothuajse aq shpejt sa kodi i shkruar në gjuhën e asamblesë. Disa shembuj të përdorimit të C 

mund të jenë: 

• Operating Systems 

• Language Compilers 

• Assemblers 

• Text Editors 

• Print Spoolers 

• Network Drivers 

• Modern Programs 

• Databases 



• Language Interpreters 

• Utilities 

 
 

 

Dosjet që krijoni me redaktorin tuaj quhen skedarët burimor dhe ato përmbajnë kodet burimore 

të programit. Dosjet burimore për programet C zakonisht quhen me ".c" zgjerimin. 

 

Para se të filloni programimin tuaj, sigurohuni që të keni një editor të tekstit në vend dhe keni 

përvojë të mjaftueshme për të shkruar një program kompjuterik, për ta ruajtur atë në një skedar, 

për ta përpiluar atë dhe për ta ekzekutuar atë më në fund. 

 

C Compiler 
Kodi burimor i shkruar në skedarin burimor është burimi njerëzor i lexueshëm për programin 

tuaj. Duhet të "përpilohet", në gjuhën e makinës në mënyrë që CPU juaj në fakt të ekzekutojë 

programin sipas udhëzimeve të dhëna. 

 

Kompiluesi përpilon kodet burimore në programet përfundimtare të ekzekutueshme. Përpiluesi 

më i përdorur dhe i lirë në dispozicion është përpiluesi GNU C / C ++, përndryshe ju mund të 

keni hartuesit nga HP ose Solaris nëse keni sistemet përkatëse operative. 

 

Seksioni në vijim shpjegon se si të instaloni përpiluesin GNU C / C ++ në OS të ndryshme. Ne 

vazhdimisht përmendim C / C ++ së bashku për shkak se GNU gcc compiler punon për gjuhët e 

programimit C dhe C ++ 

Para se të studiojmë blloqet themelore të ndërtimit të gjuhës programuese C, le të shohim një 

strukturë minimale të programit C në mënyrë që ta marrim atë si një referencë në kapitujt e 

ardhshëm. 

Hello World Example 

 
Preprocessor Commands 



 Funksione 

Variablat 

Deklaratat dhe Shprehjet 

Comments 

Le të shohim një kod të thjeshtë që do të shtypte fjalët "Hello World" 

 

#include <stdio.h> 

int main() { 

   /* my first program in C */ 

   printf("Hello, World! \n"); 

   return 0; 

}  

Le të hedhim një vështrim në pjesët e ndryshme të programit të mësipërm: 

Rrjeshti I pari I  programit #include <stdio.h> është një komandë preprocessore, e cila tregon një 

përpilues C të përfshijë skedarin stdio.h përpara se të shkonte në hartimin e vërtetë. 

Rrjeshti tjeter int main () është funksioni kryesor ku fillon ekzekutimi i programit. 

Rjeshti tjeter /*...*/ do të injorohet nga përpiluesi dhe është vënë për të shtuar komente shtesë në 

program. Pra, linja të tilla quhen komentet në program. 

Rrjeshti printf (...) është një tjetër funksion i disponueshëm në C që shkakton mesazhin "Hello 

World!" për t'u shfaqur në ekran. 

 

Rrjeshti I fundit return 0; përfundon funksionin kryesor () dhe e kthen vlerën 0. 

Compile and Execute C Program 
Le të shohim se si ta ruajmë kodin burimor në një skedar, dhe si ta përpilojmë dhe ta ruajme ate . 

Në vijim janë hapat e thjeshtë: 

 

• Hapni një redaktues teksti dhe shtoni kodin e lartpërmendur. 

• Ruaj skedarin si hello.c 

• Hapni një komandë të shpejtë dhe shkoni në direktorinë ku keni ruajtur skedarin. 

• Shkruani gcc hello.c dhe shtypni enter për të përpiluar kodin tuaj. 



• Nëse nuk ka gabime në kodin tënd, urdhri i komandës do të të çojë në vijën tjetër dhe do 

të gjeneronte një skedë të ekzekutueshme a.out. 

• Tani, shtypni a.out për të ekzekutuar programin tuaj. 

• Ju do të shihni outputin "Hello World" të shtypur në ekran. 

Deri tani kemi parë strukturën themelore të një programi C, kështu që do të jetë e lehtë për të 

kuptuar elementë të tjerë bazë të programimit të gjuhës C 

Thonjzat ne C 
Një program C përbëhet nga argumenta të ndryshëm dhe një shenjë është ose një fjalë kyçe, një identifikues, një 

konstante, një fjalë për fjalë ose një simbol. Për shembull, deklarata e mëposhtme C përbëhet nga pesë argumenta 

printf("Hello, World! \n"); 

shenjat individuale janë: 

printf 

( 

"Hello, World! \n" 

) 

; 

Pikpresje 
 
Në një program C, pikëpresje është një terminator deklarimi. Kjo është, çdo deklaratë individuale duhet të 
përfundojë me një pikëpresje. Ai tregon fundin e një entiteti logjik. 
 
Më poshtë janë  dhene dy deklarata të ndryshme: 

printf("Hello, World! \n"); 

return 0; 

Komentet: 
Komentet janë si të ndihmosh tekstin në programin tuaj C dhe ato injorohen nga përpiluesi. Ata fillojnë me / * dhe 
përfundojnë me shkronjat * / siç tregohet më poshtë – 
 
/* my first program in C */ 
 



Identifikuesit: 
Një identifikues C është një emër që përdoret për të identifikuar një ndryshore, funksion, ose ndonjë artikull tjetër të 

përcaktuar nga përdoruesi. Një identifikues fillon me një letër A në Z, një në z, ose një nënshkrimi '_' e ndjekur nga 

zero ose më shumë shkronja, nënvizime dhe shifra (0 deri në 9). 

 

C nuk lejon karaktere të pikësimit siç janë @, $ dhe% brenda identifikatorëve. C është një gjuhë programimi 

sensitive. Kështu, Hello dhe hello  janë dy identifikues të ndryshëm në C. Këtu janë disa shembuj të identifikuesve 

të pranueshëm : 

mohd       zara    abc   move_name  a_123 
myname50   _temp   j     a23b9      retVal 
 

Keywords 
Lista e mëposhtme tregon fjalët e rezervuara në C. Këto fjalë të rezervuara mund të mos përdoren si konstante ose 

variabla ose ndonjë emër tjetër identifikues. 

 

auto else long switch 

break enum register typedef 

case extern return union 

char float short unsigned 

const for signed void 

continue goto sizeof volatile 

default if static while 

do int struct _Packed 



double    

 

Whitespace ne C 

Një linjë që përmban vetëm hapësira të bardha, ndoshta me një koment, njihet si një vijë bosh dhe një përpilues C 

plotësisht e injoron atë. 

Hapësira e bardhë është termi që përdoret në C për të përshkruar boshllëqet, skedat, karakteret e vijës së re dhe 

komentet. Hapësira e Bardhë ndan një pjesë të një deklarate nga një tjetër dhe mundëson përpiluesit të identifikojë 

se ku një element në një deklaratë, siç është int, përfundon dhe fillon elementi i ardhshëm. Prandaj, në deklaratën e 

mëposhtme 

int age; 

duhet të ketë të paktën një karakter hapsire  (zakonisht hapësirë) ndërmjet int dhe moshës për përpiluesin që të jetë 

në gjendje t'i dallojë ato. Nga ana tjetër, në deklaratën e mëposhtme : 

fruit = apples + oranges;   // get the total fruit 

nuk janë të nevojshme karaktere të bardhë ndërmjet frutave dhe =, ose mes = dhe mollës, edhe pse ju jeni të lirë të 

përfshini disa në qoftë se dëshironi të rritni lexueshmërinë. 

 

Variablat  

Një ndryshore nuk është gjë tjetër veçse një emër i dhënë në një zonë magazinimi që programet tona mund të 

manipulojnë. Çdo variabël në C ka një lloj të caktuar, i cili përcakton madhësinë dhe paraqitjen e kujtesës së 

ndryshores; gamën e vlerave që mund të ruhen brenda asaj memorie; dhe grupin e operacioneve që mund të 

aplikohen në variabël. 

Emri i një ndryshoreje mund të përbëhet nga letra, shifra dhe karakteri i nënvizimit. Duhet të fillojë me një letër 

ose një nënshkrimi. Shkronjat e sipërme dhe të vogla janë të ndryshme, sepse C është e ndjeshme ndaj shkronjave 

të vogla. Bazuar në llojet themelore të shpjeguara në kapitullin e mëparshëm, do të ketë llojet e ndryshueshme 

bazë themelore 



Sr.No. Type & Description 

1 char 

Zakonisht një oktet i vetëm (one byte).. Ky është një numër i plotë. 

2 int 

Madhësia më e natyrshme e numrit të plotë për makinën. 
 

3 float 

Vlera e një pikë me një vlere  të saktë floating 

4 double 

A double-precision floating point value.(vlere e dyfishte) 

5 void 

Perfaqeson mungesen e llojit  

C gjithashtu mundëson përcaktimin e llojeve të ndryshme të variablave, të cilat do t'i mbulojmë në kapitujt vijues 

si Pointer, Array, Structure,union:. Për këtë kapitull, le të studiojmë vetëm llojet e variablave bazë. 

Perkufizimi I variablave ne C 

Një përkufizim i variablave tregon përpiluesit ku dhe sa hapësirë duhet të krijojë për variablin. Një përkufizim i 

ndryshueshëm specifikon një lloj të dhënash dhe përmban një listë të një ose më shumë ndryshoreve të atij tipi si 

më poshtë: 

type variable_list 

Këtu, tipi duhet të jetë një tip i vlefshëm i të dhënave C, duke përfshirë char, w_char, int, float, double, bool ose 

çdo objekt i përcaktuar nga përdoruesi; dhe variable_list mund të përbëhet nga një ose më shumë emra 

identifikues të ndara me presje. Këtu janë paraqitur disa deklarata të vlefshme: 

int    i, j, k; 
char   c, ch; 
float  f, salary; 



double d; 

Linja int i, j, k; deklaron dhe përcakton variablat i, j, dhe k; të cilat udhëzojnë përpiluesin për të krijuar variabla të 

quajtur i, j dhe k të tipit int. 

Variablat mund të inicializohen (caktuar një vlerë fillestare) në deklaratën e tyre. Initializuesi përbëhet nga një 

shenjë e barabartë e ndjekur nga një shprehje e vazhdueshme si më poshtë 

type variable_name = value; 
 
 
 
Disa shembuj jane: 

xtern int d = 3, f = 5;    // declaration of d and f.  
int d = 3, f = 5;           // definition and initializing d and f.  
byte z = 22;                // definition and initializes z.  
char x = 'x';               // the variable x has the value 'x'. 

 

Deklarimi I Variablave ne C 

 

Një deklarim I variablave siguron përpiluesin se ekziston një ndryshore me llojin dhe emrin e 

dhënë në mënyrë që përpiluesi të mund të vazhdojë për përpilimin e mëtejshëm pa kërkuar 

detaje të plota për variablin. Një përkufizim i ndryshueshëm ka kuptimin e tij në kohën e 

përpilimit, përpiluesi ka nevojë për definimin aktual të ndryshores në kohën e lidhjes së 

programit. 

Një deklarim I variablave është e dobishme kur jeni duke përdorur skeda të shumta dhe ju 

përcaktoni variablin tuaj në një nga skedarët të cilat do të jenë në dispozicion në kohën e 

lidhjes së programit. Ju do të përdorni fjalën jashtë për të deklaruar një ndryshore në çdo 

vend. Megjithëse ju mund të deklaroni një ndryshore shumë herë në programin tuaj C, mund 

të përcaktohet vetëm një herë në një skedar, një funksion ose një bllok të kodit. 

shembull 

Provoni shembullin e mëposhtëm, ku variablat janë deklaruar në krye, por ato janë 

përcaktuar dhe inicializuar brenda funksionit kryesor: 



#include <stdio.h> 

// Variable declaration: 

extern int a, b; 

extern int c; 

extern float f; 

int main () { 

   /* variable definition: */ 

   int a, b; 

   int c; 

   float f; 

   /* actual initialization */ 

   a = 10; 

   b = 20; 

   c = a + b; 

   printf("value of c : %d \n", c); 

   f = 70.0/3.0; 

   printf("value of f : %f \n", f); 

   return 0; 

} 

Kur kodi i mësipërm përpilohet dhe ekzekutohet, prodhon rezultatin e mëposhtëm: 

value of c : 30 
value of f : 23.333334 

 

179/5000 

I njëjti koncept zbatohet për deklarimin e funksionit, ku ju jepni një emër funksioni në kohën 

e deklarimit të tij dhe përkufizimi i tij aktual mund të jepet kudo tjetër. Për shembull 



// function declaration 

int func(); 

 

int main() { 

 

   // function call 

   int i = func(); 

} 

 

// function definition 

int func() { 

   return 0; 

} 

Konstantet: 

Konstante i referohen vlerave fikse që programi nuk mund të ndryshojë gjatë ekzekutimit të 

tij. Këto vlera fikse quhen edhe literale. 

 

Konstante mund të jenë të një prej llojeve të të dhënave bazë si një konstante e plotë, një 

konstante lundruese, një konstante e karakterit ose një fjalë e saktë. Ekzistojnë edhe 

konstantet e numërimit. 

 

Konstancat trajtohen njësoj si variablat e rregullt përveç se vlerat e tyre nuk mund të 

modifikohen pas përcaktimit të tyre 

 

Karakteret e Konstanteve 

Literalet e karaktereve janë të mbyllura në kuotat e vetme, p.sh., 'x' mund të ruhet në një 

variabël të thjeshtë të tipit char. 

 



Një karakter i saktë mund të jetë një karakter i thjeshtë (p.sh., 'x'), një sekuencë shpëtimi 

(p.sh. '\ t') ose një karakter universal (p.sh., '\ u02C0'). 

 

Ka karaktere të caktuara në C që përfaqësojnë kuptimin e veçantë kur paraprihet nga një 

rrotullim prapme për shembull, newline (\ n) ose tab (\ t). 

Këtu, ju keni një listë të kodeve të sekuencave të tilla të shpëtimit – 

Në vijim është shembulli që tregon disa karaktere të sekuencës së shpëtimit 

#include <stdio.h> 

int main() { 

   printf("Hello\tWorld\n\n"); 

   return 0; 

} 

Outputi I kodit te mesiperm eshte : 

Hello World 
 

 Vargjet String  
Vargjet string ose konstante janë mbyllur në kuotat e dyfishta "". Një varg përmban karaktere 

që janë të ngjashëm mevargjet  e karaktereve: karaktere të thjeshta, sekuenca shpëtimi dhe 

karaktere universale. 

Ju mund të thyejnë një vijë të gjatë në linja të shumta duke përdorur literals string dhe 

ndarjen e tyre duke përdorur hapësira të bardha. 

Këtu janë disa shembuj të literals string. Të tre format janë strings identike 

 

 

"hello, dear" 
 
"hello, \ 
 
dear" 
 
"hello, " "d" "ear" 



Percaktimi I Konstanteve 

Ka dy mënyra të thjeshta në C për të përcaktuar konstantet - 

Përdorimi i preprocessor #define. 

Duke përdorur fjalen const. 

#define Preprocessor 
 

Shembulli më poshtë është forma për të përdorur #define preprocessor për të përcaktuar një 

konstante 

#define identifier value 
Shembulli i mëposhtëm shpjegon në hollësi - 

#include <stdio.h> 

#define LENGTH 10    

#define WIDTH  5 

#define NEWLINE '\n' 

int main() { 

   int area;   

   area = LENGTH * WIDTH; 

   printf("value of area : %d", area); 

   printf("%c", NEWLINE); 

   return 0; 

} 

Kur kodi i mësipërm përpilohet dhe ekzekutohet, prodhon rezultatin e mëposhtëm: 

value of area : 50 

 
Fjalë kyçe 

 

Ju mund të përdorni prefiksin const për të deklaruar konstante me një lloj specifik si më 

poshtë: 



const type variable = value; 
 

Shembulli i mëposhtëm shpjegon në hollësi: 

#include <stdio.h> 

int main() { 

   const int  LENGTH = 10; 

   const int  WIDTH = 5; 

   const char NEWLINE = '\n'; 

   int area;   

   area = LENGTH * WIDTH; 

   printf("value of area : %d", area); 

   printf("%c", NEWLINE); 

   return 0; 

} 

Kur kodi i mësipërm përpilohet dhe ekzekutohet, prodhon rezultatin e mëposhtëm 

value of area : 50 
 

Ushtrime: 

1.Shkruani pesë deklarata duke përdorur funksionin printf për të printuar modelin e yllit: 

*****  
*****  
*****  
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
   
int main(int argc, char *argv[])  
{  
    printf("*****\n");  
    printf("*****\n");  
    printf("*****\n");  
    printf("*****\n");  
    printf("*****\n");  

} 



2. Shkruani një program C për të deklaruar dy ndryshore të numrave të plotë dhe një float, 

pastaj jep vlerat 10, 15 dhe 12.6. Pastaj shtyp këto vlera në ekran. 

#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
   
int main(int argc, char *argv[])  
{  
    int x;  
    int y;  
    float z;  
    x=10;  
    y=15;  
    z=12.6;  
    printf("x= %d",x);printf("\t");  
    printf("y=%d",y);printf("\t");  
    printf("z=%3.1f",z);  
    printf("\n"); 
  return 0;  
} 

Storage Clasess 

Një klasë ruajtje përcakton fushën (vizibilitetin) dhe kohën e jetës së variablave dhe / ose 

funksioneve brenda një programi C. Ata paraprijnë llojin që ata modifikojnë. Kemi katër 

klasa të ndryshme në një program C - 

auto 

register 

static 

extern 

Auto Storage Clasess  

Auto Storage Clasess është klasa e ruajtjes së parazgjedhur për të gjitha variablat vendorë. 

{ 

   int mount; 

   auto int month; 

} 

Shembulli i mësipërm përcakton dy variabla me të njëjtin storage class 'auto' mund të 

përdoret vetëm brenda funksioneve. 



Register Storage Class 
 

Klasa e REGISTER përdoret për të përcaktuar variablat lokalë që duhet të ruhen në një 

regjistër në vend të RAM. Kjo do të thotë se variabla ka një madhësi maksimale të barabartë 

me madhësinë e regjistrit (zakonisht një fjalë) dhe nuk mund të aplikojë operatorin unary '&' 

(pasi nuk ka një vend të memories). 

{ 

register int  miles; 

} 

Duhet gjithashtu të theksohet se përcaktimi i "regjistrit" nuk do të thotë se ndryshori do të ruhet 

në një regjistër. Kjo do të thotë se mund të ruhet në një regjistër në varësi të kufizimeve të 

hardware dhe zbatimit. 

Static Storage Class 

Klasa e  statike udhëzon përpiluesin që të mbajë një ndryshore lokale në ekzistencë gjatë jetës së programit në 

vend që ta krijojë dhe ta shkatërrojë atë sa herë që futet dhe del jashtë fushës. Prandaj, duke bërë ndryshore lokale 

statike u lejon atyre të mbajnë vlerat e tyre midis thirrjeve të funksionimit. 

Modifier statik mund të zbatohet edhe për variablat globale. Kur kjo të bëhet, kjo shkakton që fushëveprimi i 

ndryshorit të kufizohet në skedarin në të cilin është deklaruar. 

Në programimin C, kur statike përdoret në një ndryshore globale, ajo shkakton vetëm një kopje të atij anëtari të 

ndahet nga të gjitha objektet e klasës së tij. 

#include <stdio.h> 

/* function declaration */ 

void func(void); 

static int count = 5; /* global variable */ 

main() { 

   while(count--) { 



      func(); 

   }  

   return 0; 

} 

/* function definition */ 

void func( void ) { 

   static int i = 5; /* local static variable */ 

   i++; 

   printf("i is %d and count is %d\n", i, count); 

Kur ne e ekzekutojme kete kod ateher do te kemi kete perfundim: 

i is 6 and count is 4 
i is 7 and count is 3 
i is 8 and count is 2 
i is 9 and count is 1 
i is 10 and count is 0 

 

Extern Storage Class 

Klasa e magazinimit të jashtëm përdoret për të dhënë një referencë të një ndryshoreje globale 

që është e dukshme në të gjitha skedarët e programit. Kur përdorni 'extern', variabli nuk 

mund të fillojë megjithatë, ai tregon emrin e ndryshores në një vend të ruajtjes që është 

përcaktuar më parë. 

Kur të keni skedarë të shumëfishtë dhe të përcaktoni një ndryshore ose funksion global, i cili 

gjithashtu do të përdoret në skedarë të tjerë, atëherë do të përdoret jashtët në një skedar tjetër 

për të siguruar referencën e ndryshores ose funksionit të përcaktuar. Vetëm për të kuptuar, 

jashtme përdoret për të deklaruar një ndryshore ose funksion global në një skedar tjetër. 

Modifikuesi i jashtëm përdoret më së shpeshti kur ka dy ose më shumë skedarë që ndajnë të 

njëjtat variabla ose funksione globale siç është shpjeguar më poshtë 

 

#include <stdio.h> 



int count ; 

extern void write_extern(); 

main() { 

   count = 5; 

   write_extern(); 

} 

2 

#include <stdio.h> 

extern int count; 

void write_extern(void) { 

   

$ gcc main.c support.c 

Ajo do të prodhojë programin e ekzekutueshëm a.out. Kur ky program ekzekutohet, prodhon 

rezultatin e mëposhtëm: 

count is 5 
 

C - Operators 
 

Një operator është një simbol që tregon përpiluesit të kryejë funksione specifike 

matematikore ose logjike. Gjuha C është e pasur me operatorë të integruar dhe ofron llojet e 

mëposhtme të operatorëve 

Arithmetic Operators 

Relational Operators 

Logical Operators 

Bitwise Operators 

Assignment Operators 

Misc Operators 

Operatorët aritmetikë 



Tabela e mëposhtme tregon të gjithë operatorët aritmetikë të mbështetur nga gjuha C. 

Supozojmë se ndryshorja A mban 10 dhe variabla B mban 20 pastaj 

Operator Description Example 

+ Adds two operands. A + B = 30 

− Subtracts second operand from the first. A − B = -10 

* Multiplies both operands. A * B = 200 

/ Divides numerator by de-numerator. B / A = 2 

% Modulus Operator and remainder of after an integer division. B % A = 0 

++ Increment operator increases the integer value by one. A++ = 11 

-- Decrement operator decreases the integer value by one. A-- = 9 

 

 

Shembull: 

Provoni shembullin e mëposhtëm për të kuptuar të gjithë operatorët aritmetikë të disponueshëm 

në C: 

#include <stdio.h> 

main() { 

   int a = 21; 

   int b = 10; 

   int c ; 

   c = a + b; 



   printf("Line 1 - Value of c is %d\n", c );  

   c = a - b; 

   printf("Line 2 - Value of c is %d\n", c );  

   c = a * b; 

   printf("Line 3 - Value of c is %d\n", c );  

   c = a / b; 

   printf("Line 4 - Value of c is %d\n", c );  

   c = a % b; 

   printf("Line 5 - Value of c is %d\n", c ); 

   c = a++;  

   printf("Line 6 - Value of c is %d\n", c );  

   c = a--;  

   printf("Line 7 - Value of c is %d\n", c ); 

} 

 

C - Decision Making 
Strukturat e vendimmarrjes kërkojnë që programuesi të specifikojë një ose më shumë kushte 

për t'u vlerësuar ose testuar nga programi, së bashku me një deklaratë ose deklarata që duhet 

të ekzekutohen nëse kushti është përcaktuar të jetë i vërtetë dhe opsionalisht, deklarata të 

tjera të ekzekutohen nëse gjendja është e vendosur të jetë e rreme. 

 

Tregoni më poshtë është forma e përgjithshme e një strukture tipike të vendimmarrjes që 

gjendet në shumicën e gjuhëve programuese 

 

 Gjuha C  e programimit supozon që të gjitha vlerat jo-zero dhe jo-null si të vërteta, dhe nëse 

është zero ose null, atëherë supozohet si vlerë e false. 

Gjuha e programimit C ofron llojet e mëposhtme të deklaratave të vendimmarrjes 

Deklarata IF 



1. Një deklaratë  IF përbëhet nga një shprehje boolean e ndjekur nga një ose më shumë 

deklarata. 

Sintaksa e një deklarate 'if' në gjuhën e programimit C është 

if(boolean_expression) { 

   /* statement(s) will execute if the boolean expression is true */ 

} 

Nëse shprehja Boolean eshte true, atëherë blloku i kodit brenda deklaratës 'if ' do të 

ekzekutohet. Nëse shprehja Boolean eshte false, atëherë grupi i parë i kodit pas 

përfundimit të deklaratës 'if' do te ekzekutohet. 

C gjuha programore merr çdo vlerë jo-zero dhe jo-null si true  dhe nëse është ose zero 

ose bosh, atëherë ai supozohet si vlerë false. 

Shembull: 

#include <stdio.h> 

int main () { 

   /* local variable definition */ 

   int a = 10; 

   /* check the boolean condition using if statement */ 

   if( a < 20 ) { 

      /* if condition is true then print the following */ 

      printf("a is less than 20\n" ); 

   } 

   printf("value of a is : %d\n", a); 

   return 0; 

} 

Kur kodi i mësipërm përpilohet dhe ekzekutohet, prodhon rezultatin e mëposhtëm 

a is less than 20; 
value of a is : 10 
 



 

Deklarata if...else  

2. Një deklaratë if….else  mund të ndiqet nga një deklaratë opsionale tjetër, e cila 

ekzekutohet kur shprehja Boolean është e false 

Sintaksa e një deklarate if…..else në gjuhën e programimit C është: 

if(boolean_expression) { 
   /* statement(s) will execute if the boolean expression is true */ 
} else { 
   /* statement(s) will execute if the boolean expression is false */ 
} 
Nëse shprehja Boolean eshte true , atëherë blloku if  do të ekzekutohet, përndryshe blloku else do 

të ekzekutohet. 

C gjuha e programimit supozon që të gjitha vlerat jo-zero dhe jo-null si të vërteta, dhe nëse është 

zero ose null, atëherë supozohet si vlerë e false. 

Shembull: 

#include <stdio.h> 

int main () { 

   /* local variable definition */ 

   int a = 100; 

   /* check the boolean condition */ 

   if( a < 20 ) { 

      /* if condition is true then print the following */ 

      printf("a is less than 20\n" ); 

   } else { 

      /* if condition is false then print the following */ 

      printf("a is not less than 20\n" ); 

   } 

   printf("value of a is : %d\n", a) 

   return 0; 



} 

Kur kodi i mësipërm përpilohet dhe ekzekutohet, prodhon rezultatin e mëposhtëm 
a is not less than 20; 
value of a is : 100 

Deklarata: if...else if...else  
Një deklaratë if mund të ndiqet nga një deklaratë opsionale else if...else e cila është shumë e 

dobishme për të testuar kushte të ndryshme duke përdorur vetëm deklaratat if….else if . 

Kur përdorni deklartat if..else if…else, ka pak pika për t'u mbajtur në mend: 

Nje if ka zero ose 1 else dhe duhet te fije pas cdo else if. 

Nje if ka zero ose shume else if dhe ato duhet te vijne perpara else. 

Vetem nje else if I suksesshem,asnje nga pjeset e tjera else if ose else do te testohen. 

Sintaksa: 

if(boolean_expression 1) { 
   /* Executes when the boolean expression 1 is true */ 
} else if( boolean_expression 2) { 
   /* Executes when the boolean expression 2 is true */ 
} else if( boolean_expression 3) { 
   /* Executes when the boolean expression 3 is true */ 
} else { 
   /* executes when the none of the above condition is true */ 
} 
shembull : 

#include <stdio.h>  

int main () { 

   /* local variable definition */ 

   int a = 100; 

   /* check the boolean condition */ 

   if( a == 10 ) { 

      /* if condition is true then print the following */ 

      printf("Value of a is 10\n" ); 

   } else if( a == 20 ) { 



      /* if else if condition is true */ 

      printf("Value of a is 20\n" ); 

   } else if( a == 30 ) { 

      /* if else if condition is true  */ 

      printf("Value of a is 30\n" ); 

   } else { 

      /* if none of the conditions is true */ 

      printf("None of the values is matching\n" ); 

   } 

   printf("Exact value of a is: %d\n", a ); 

   return 0; 

} 

shembulli I mesiperm do te kete nje rezultat te tille:  

None of the values is matching 
Exact value of a is: 100 
 

Kur përdorni nëse ... nëse deklaratat e tjera, nëse ekzistojnë, ka pak pika për t'u mbajtur në mend 

3. Deklarata nested if. 

Ju mund te perdorni  nje if ose else if Brenda nje if ose else if tjeter. 

Është gjithmonë e ligjshme në programimin C të ftojmë deklartata e tjera if else  që 

do të thotë që mund të përdorësh një if ose else if deklarata brenda një tjetri if ose else 

if . 

Sintaksë 

Sintaksa për një deklaratë të mbivendosur nëse është si më poshtë: 

 

 

if( boolean_expression 1) { 
 
   /* Executes when the boolean expression 1 is true */ 



   if(boolean_expression 2) { 
      /* Executes when the boolean expression 2 is true */ 
   } 
} 

shembull: 

#include <stdio.h> 

int main () { 

   /* local variable definition */ 

   int a = 100; 

   int b = 200; 

   /* check the boolean condition */ 

   if( a == 100 ) { 

      /* if condition is true then check the following */ 

      if( b == 200 ) { 

         /* if condition is true then print the following */ 

         printf("Value of a is 100 and b is 200\n" ); 

      } 

   } 

   printf("Exact value of a is : %d\n", a ); 

   printf("Exact value of b is : %d\n", b ); 

   return 0; 

} 

output: 

Value of a is 100 and b is 200 
Exact value of a is : 100 
Exact value of b is : 200 

 

4. Deklarata Switch 



Një deklaratë switch  lejon që një ndryshore të testohet për barazinë kundër një liste 

vlerash. Çdo vlerë quhet case, dhe variabla switch është kontrolluar për secilin rast të 

kalimit. 

Sintaksa: 

switch(expression) { 

   case constant-expression  : 

      statement(s); 

      break; /* optional */ 

   case constant-expression  : 

      statement(s); 

      break; /* optional */ 

   /* you can have any number of case statements */ 

   default : /* Optional */ 

   statement(s); 

} 

Rregullat e mëposhtme zbatohen për deklaratën switch: 

 

Shprehja e përdorur në një deklaratë switch duhet të ketë një tip të integruar ose të numëruar, ose 

të jetë i një tipi të klasës në të cilin klasa ka një funksion të vetëm të konvertimit në një tip të 

integruar ose të numëruar 

Ju mund të keni ndonjë numër të deklaratave të rasteve brenda një kalimi. Çdo rast ndiqet nga 

vlera që duhet krahasuar me një zorrës së trashë. 

Shprehja e vazhdueshme për një rast duhet të jetë i njëjti lloj i të dhënave si ndryshorja në kaloni, 

dhe duhet të jetë një konstante ose literale. 

Kur ndryshueshmëria e ndezur është e barabartë me një rast, deklaratat që pasojnë atë rast do të 

ekzekutohen derisa të arrihet një deklaratë pushimi. 

Kur arrihet një deklaratë pushimi, kaloni mbaron dhe rrjedha e kontrollit kërcejnë në vijën tjetër 

pas deklaratës së kalimit. 



Jo çdo rast duhet të përmbajë një pushim. Nëse nuk shfaqet asnjë thyerje, rrjedha e kontrollit do 

të bjerë në rastet pasuese derisa të arrihet një pushim. 

Një deklaratë kalimi mund të ketë një rast default opsional, i cili duhet të shfaqet në fund të 

kaloni. Rasti i parazgjedhur mund të përdoret për kryerjen e një detyre kur asnjë nga rastet nuk 

është e vërtetë. Asnjë pushim nuk nevojitet në rastin e parazgjedhur. 

Shembull: 

#include <stdio.h> 

int main () { 

   /* local variable definition */ 

   char grade = 'B'; 

   switch(grade) { 

      case 'A' : 

         printf("Excellent!\n" ); 

         break; 

      case 'B' : 

      case 'C' : 

         printf("Well done\n" ); 

         break; 

      case 'D' : 

         printf("You passed\n" ); 

         break; 

      case 'F' : 

         printf("Better try again\n" ); 

         break; 

      default : 

         printf("Invalid grade\n" ); 



   } 

   printf("Your grade is  %c\n", grade ); 

   return 0; 

} 

output: Well done 
Your grade is B 
Deklarata Switch e mbivendosur 

Ju mund te perdorni switch Brenda nje switchi tjeter. 

Është e mundur që të ketë një switch si pjesë e sekuencës së deklarimit të një kalimi të jashtëm. 

Edhe nëse konstante të rastit të kalimit të brendshëm dhe të jashtëm përmbajnë vlera të 

përbashkëta, nuk do të lindin konflikte 

 

Sintaksa: 

switch(ch1) { 
 
   case 'A':  
      printf("This A is part of outer switch" ); 
   
      switch(ch2) { 
         case 'A': 
            printf("This A is part of inner switch" ); 
            break; 
         case 'B': /* case code */ 
      } 
    
      break; 
   case 'B': /* case code */ 
} 
Ushtrime: 

#include <stdio.h> 

int main () { 

   /* local variable definition */ 

   int a = 100; 

   int b = 200; 



   switch(a) { 

   case 100:  

         printf("This is part of outer switch\n", a ); 

         switch(b) { 

            case 200: 

               printf("This is part of inner switch\n", a ); 

         } 

   } 

   printf("Exact value of a is : %d\n", a ); 

   printf("Exact value of b is : %d\n", b ); 

   return 0; 

} 

Outputi 

This is part of outer switch 
This is part of inner switch 
Exact value of a is : 100 
Exact value of b is : 200 

C - Loops 
Mund të hasni situata kur një bllok kodi duhet të ekzekutohet disa herë. Në përgjithësi, deklaratat 

ekzekutohen në vijim:  

Deklarata e parë në një funksion ekzekutohet së pari, pasuar nga e dyta, e kështu me radhë. 

Gjuhët e programimit sigurojnë struktura të ndryshme të kontrollit që lejojnë rrugë më të 

komplikuara të ekzekutimit. 

Një deklaratë loop na lejon të ekzekutojmë një deklaratë ose grup deklaratash shumë herë. Duke 

marrë parasysh më poshtë është forma e përgjithshme e një deklarate loop në shumicën e 

gjuhëve të programimit 

Loop e kemi disa llojesh: 

 

While loop 



Përsërit një deklaratë ose grup deklaratash, ndërsa një kusht i dhënë është i vërtetë. Teston 

gjendjen para ekzekutimit të trupit loop. 

Sintaksa: 

while(condition) { 
   statement(s); 
} 
Këtu, deklaratat  mund të jetë një deklaratë e vetme ose një bllok deklaratash. Gjendja mund të 

jetë çdo shprehje, dhe e vërtetë është çdo vlerë jo-zero. Loop iterates ndërsa gjendja është e 

vërtetë. 

Kur gjendja bëhet e pavërtetë, kontrolli i programit kalon në vijën menjëherë pas lakut. 

Shembull: 

#include <stdio.h> 

int main () { 

   /* local variable definition */ 

   int a = 10; 

   /* while loop execution */ 

   while( a < 20 ) { 

      printf("value of a: %d\n", a); 

      a++; 

   } 

  return 0; 

} 

output: 

value of a: 10 
value of a: 11 
value of a: 12 
value of a: 13 
value of a: 14 
value of a: 15 
value of a: 16 
value of a: 17 



value of a: 18 
value of a: 19 
 
for loop 
nje for loop është një strukturë e kontrollit të përsëritjes që ju lejon të shkruani në mënyrë efikase 

një loop që duhet të ekzekutojë një numër të caktuar herë. 

Sintaksa e for loop: 

for ( init; condition; increment ) { 
   statement(s); 
} 
Këtu është rrjedha e kontrollit në një 'for' loop - 

Hapi i init kryhet së pari dhe vetëm një herë. Ky hap ju lejon të deklaroni dhe të filloni çdo 

variabël kontrolli loop. Nuk ju kërkohet të vendosni një deklaratë këtu, për aq kohë sa shfaqet një 

pikëpresje. 

Tjetra, gjendja vlerësohet. Nëse është e vërtetë, trupi i lakut ekzekutohet. Nëse është e rreme, 

trupi i lakut nuk ekzekutohet dhe rrjedha e kontrollit kërcen në deklaratën e ardhshme menjëherë 

pas foor loop; 

Pasi që trupi i 'for' loop ekzekuton, rrjedha e kontrollit kërcen përsëri deri në deklaratën e rritjes. 

Kjo deklaratë ju lejon të përditësoni çdo ndryshore të kontrollit loop. Kjo deklaratë mund të lihet 

e zbrazët, për aq kohë sa të shfaqet një pikëpresje pas gjendjes. 

 

Gjendja tani vlerësohet përsëri. Nëse është e vërtetë, loop ekzekuton dhe procesi përsërit veten 

(trupi i lak, pastaj hap increment, dhe pastaj përsëri kusht). Pasi kushti të bëhet i rremë, loja "për" 

përfundon. 

#include <stdio.h> 

int main () { 

 int a; 

   /* for loop execution */ 

   for( a = 10; a < 20; a = a + 1 ){ 

      printf("value of a: %d\n", a); 

   } 



   return 0; 

} 

output/: 

value of a: 10 
value of a: 11 
value of a: 12 
value of a: 13 
value of a: 14 
value of a: 15 
value of a: 16 
value of a: 17 
value of a: 18 
value of a: 19 

do...while loop in C 
nje do ... while loop është e ngjashme me një while loop, përveç faktit se ajo është e garantuar 
për të ekzekutuar të paktën një herë. 
 
Sintaksa: 
do { 
   statement(s); 
} while( condition ); 
Vini re se shprehja e kushtëzuar shfaqet në fund të loop , kështu që deklarata (et) në loop 

ekzekutohet një herë para se të testohet gjendja. 

Nëse gjendja është e vërtetë, rrjedha e kontrollit kërcen përsëri për të bërë, dhe deklarata (et) në 

loop ekzekutohet përsëri. Ky proces përsëritet derisa kushti i dhënë të bëhet i rremë. 

#include <stdio.h> 

int main () { 

   /* local variable definition */ 

   int a = 10; 

   /* do loop execution */ 

   do { 

      printf("value of a: %d\n", a); 

      a = a + 1; 



   }while( a < 20 ); 

   return 0; 

} 

output: 

value of a: 10 
value of a: 11 
value of a: 12 
value of a: 13 
value of a: 14 
value of a: 15 
value of a: 16 
value of a: 17 
value of a: 18 
value of a: 19 

Nested(nderftuje) loops ne  C 
C programimi lejon të përdorni një loop Brenda një loop tjetër. Seksioni në vijim tregon disa 

shembuj për të ilustruar konceptin. 

Sintaksa: for loop 

for ( init; condition; increment ) { 
 
   for ( init; condition; increment ) { 
      statement(s); 
   } 
   statement(s); 
} 
sintaksa: nested while loop  
while(condition) { 
 
   while(condition) { 
      statement(s); 
   } 
   statement(s); 
} 
Sintaksa:nested do...while loop 

do { 
   statement(s); 
 
   do { 



      statement(s); 
   }while( condition ); 
 
}while( condition ); 
 

Shembull: 

Programi në vijim përdor një rrjet të mbivendosur për të gjetur numrat nga 2 në 100 

#include <stdio.h> 

int main () { 

   /* local variable definition */ 

   int i, j; 

   for(i = 2; i<100; i++) { 

      for(j = 2; j <= (i/j); j++)  

      if(!(i%j)) break; // if factor found, not prime 

      if(j > (i/j)) printf("%d is prime\n", i); 

   } 

   return 0; 

} 

 

Outputi: 

2 is prime 
3 is prime 
5 is prime 
7 is prime 
11 is prime 
13 is prime 
17 is prime 
19 is prime 
23 is prime 
29 is prime 
31 is prime 
37 is prime 
41 is prime 



43 is prime 
47 is prime 
53 is prime 
59 is prime 
61 is prime 
67 is prime 
71 is prime 
73 is prime 
79 is prime 
83 is prime 
89 is prime 
97 is prime 
Deklaratat e kontrollit loop 

Deklaratat e kontrollit loop ndryshojnë ekzekutimin nga sekuenca e saj normale. Kur ekzekutimi 

lë një hapësirë, të gjitha objektet automatike që janë krijuar në atë fushë janë shkatërruar. 

C mbështet deklaratat e mëposhtme të kontrollit. 

• Deklarata Break 

Përfundon deklaratën loop ose switch dhe transferon ekzekutimin në deklaratën menjëherë pas 

loop ose switch. 

Deklarata  break  në programimin C ka këto dy përdorime - 

Kur një deklaratë break  ndeshet brenda një loop, loop ndërpritet menjëherë dhe kontrolli i 

programit rifillon në deklaratën tjetër pas loop. 

Mund të përdoret për të përfunduar një case ne deklaraten switch. 

Nëse përdorni loop të mbivendosur, deklarata e break  ndalon ekzekutimin e loop  

më të brendshëm dhe fillon ekzekutimin e vijës së kodit pas bllokut 

Sintaksa: 

Sintaksa për një deklaratë të thyer në C është si më poshtë - 
break; 
 
 
 
 
 
Shembull; 

#include <stdio.h> 

 int main () { 



   /* local variable definition */ 

   int a = 10; 

  /* while loop execution */ 

   while( a < 20 ) { 

      printf("value of a: %d\n", a); 

      a++;  

      if( a > 15) { 

         /* terminate the loop using break statement */ 

         break; 

      } 

   } 

   return 0; 

} 

output; 

value of a: 10 
value of a: 11 
value of a: 12 
value of a: 13 
value of a: 14 
value of a: 15 

continue statement  ne C 
Deklarata  continue në programimin C funksionon disi si deklarata e thyerjes. Në vend që të 
detyrojë përfundimin, ajo detyron përsëritjen e radhës se loop , duke lënë mënjanë çdo kod në 
mes. 
 
Për loop, vazhdimi i deklaratës shkakton testin e kushtëzuar dhe shtimin e pjesëve të loop për t'u 
ekzekutuar. Për while and do... while loops, deklarata vazhdojnë shkakton kontrollin e programit 
për të kaluar në testet e kushtëzuar. 
Sintaksa: 
continue; 

#include <stdio.h> 



int main () { 

   /* local variable definition */ 

   int a = 10; 

   /* do loop execution */ 

   do { 

      if( a == 15) { 

         /* skip the iteration */ 

         a = a + 1; 

         continue; 

      }  

      printf("value of a: %d\n", a); 

      a++; 

   } while( a < 20 ); 

   return 0; 

} 

output: 
value of a: 10 
value of a: 11 
value of a: 12 
value of a: 13 
value of a: 14 
value of a: 16 
value of a: 17 
value of a: 18 
value of a: 19 
 

Goto statement in C 
 
Një deklaratë goto në programimin C siguron një kalim të pakushtëzuar nga 'goto' në një 
deklaratë të etiketuar në të njëjtin funksion. 
 



SHËNIM - Përdorimi i deklaratës goto është shumë i dekurajuar në çdo gjuhë programimi sepse 
e bën të vështirë gjurmimin e rrjedhës së kontrollit të një programi, duke e bërë programin të 
vështirë për t'u kuptuar dhe vështirë për t'u modifikuar. Çdo program që përdor një goto mund të 
rishkruhet për t'i shmangur ato. 
 
Sintaksa: 
goto label; 
.. 
. 
label: statement; 
Këtu etiketa mund të jetë çdo tekst i thjeshtë përveç fjalorit C dhe mund të vendoset kudo në 
programin C sipër ose poshtë për të deklaruar goto. 

#include <stdio.h> 

int main () { 

   /* local variable definition */ 

   int a = 10; 

   /* do loop execution */ 

   LOOP:do { 

      if( a == 15) { 

         /* skip the iteration */ 

         a = a + 1; 

         goto LOOP; 

      }  

      printf("value of a: %d\n", a); 

      a++; 

   }while( a < 20 ); 

   return 0; 

} 

output: 
value of a: 10 
value of a: 11 



value of a: 12 
value of a: 13 
value of a: 14 
value of a: 16 
value of a: 17 
value of a: 18 
value of a: 19 
Loop Infinite 
Një loop  bëhet një loop infinite nëse një kusht kurrë nuk bëhet false . For loop  është përdorur 
tradicionalisht për këtë qëllim. Meqë asnjë prej tre shprehjeve që formojnë loop 'for' nuk 
kërkohet, ju mund të bëni një infinite loop duke e lënë shprehjen e kushtëzuar bosh. 

#include <stdio.h> 

int main () { 

   for( ; ; ) { 

     printf("This loop will run forever.\n"); 

   } 

 return 0; 

} 

Kur shprehja e kushtëzuar mungon, supozohet të jetë e vërtetë. Mund të keni një shprehje 
fillestare dhe rritjeje, por programuesit C më së shpeshti përdorin konstruktin për (;;) për të 
treguar një loop i pafund 

 

C - Functions 
 
Një funksion është një grup i deklaratave që së bashku kryejnë një detyrë. Çdo program C ka të 
paktën një funksion, i cili është kryesor (), dhe të gjitha programet më të parëndësishme mund të 
përcaktojnë funksione shtesë. 
 
Ju mund të ndani kodin tuaj në funksione të ndara. Ndarja e kodit tuaj midis funksioneve të 
ndryshme varet nga ju, por logjikisht ndarja është e tillë që çdo funksion të kryejë një detyrë 
specifike. 
 
Një deklaratë e funksionit i tregon përpiluesit rreth emrit, llojit të kthimit dhe parametrave të një 
funksioni. Një përkufizim i funksionit siguron trupin aktual të funksionit. 
 



Biblioteka standarde C ofron funksione të shumta të integruara që programi juaj mund të 
telefonojë. Për shembull, strcat () për të bashkuar dy vargje, memcpy () për të kopjuar një vend të 
kujtesës në një vend tjetër dhe shumë funksione të tjera. 
 
Një funksion mund të referohet si një metodë ose një nën-rutinë ose një procedurë, etj. 
 
Përcaktimi i një Funksioni 
 
 
Forma e përgjithshme e definimit të funksionit në gjuhën e programimit C është si më poshtë   
 

return_type function_name( parameter list ) { 

   body of the function 

} 

Një përkufizim i funksionit në programimin C përbëhet nga një kokë funksioni dhe një trup 
funksioni. Këtu janë të gjitha pjesët e një funksioni 
 
Return Type- Një funksion mund të kthejë një vlerë. Type return_type është tipi i të dhënave të 
vlerës së kthimit të funksionit. Disa funksione kryejnë operacionet e dëshiruara pa kthimin e një 
vlere. Në këtë rast, tipi i kthimit është çelësi i anulimit. 
 
Function Name- Ky është emri aktual i funksionit. Emri i funksionit dhe lista e parametrave së 
bashku përbëjnë nënshkrimin e funksionit. 
 
Parameters- Një parametër është si një placeholder. Kur thirret një funksion, ju kaloni një vlerë 
në parametër. Kjo vlerë quhet parametër ose argument aktual. Lista e parametrave i referohet 
llojit, rendit dhe numrit të parametrave të një funksioni. Parametrat janë opsionale; që është, një 
funksion mund të mos përmbajë parametra. 
 
Function Body - Trupi i funksionit përmban një përmbledhje të deklaratave që përcaktojnë se 
çfarë funksioni bën. 
 
Shembull: 
Me poshte  është  dhene kodi burimor për një funksion të quajtur max (). Ky funksion merr dy 
parametra num1 dhe num2 dhe kthen vlerën maksimale midis dy numrave. 

/* function returning the max between two numbers */ 

int max(int num1, int num2) { 

   /* local variable declaration */ 

   int result; 



   if (num1 > num2) 

      result = num1; 

   else 

      result = num2; 

   return result;  

} 

Deklarimi I funksionit: 
 
Një deklaratë e funksionit i tregon përpiluesit rreth një emri funksioni dhe si ta thërrasë 
funksionin. Trupi aktual i funksionit mund të përcaktohet veçmas. 
 
Një deklaratë e funksionit ka pjesët në vijim: 
 
return_type function_name( parameter list ); 
Për funksionin e përcaktuar më lart max (), deklarata e funksionit është si më poshtë 
int max(int num1, int num2); 
 
Emrat e parametrave nuk janë të rëndësishëm në deklarimin e funksionit, vetëm lloji i tyre 
kërkohet, prandaj edhe në vijim është një deklaratë e vlefshme: 
int max(int, int); 
 
Deklarimi i funksionit kërkohet kur përcaktoni një funksion në një skedar burimi dhe e quani atë 
funksion në një skedar tjetër. Në këtë rast, duhet të deklaroni funksionin në krye të skedarit që e 
quan funksionin. 
 
Thirrja e një Funksioni 

Ndërsa krijoni një funksion C, ju jepni një përkufizim se çfarë duhet të bëjë funksioni. Për të 
përdorur një funksion, do të duhet ta therrisni atë funksion për të kryer detyrën e përcaktuar. 

Kur një program therret  një funksion, kontrolli i programit transferohet në funksionin e thirrur. 
Funksioni i thirrur kryen një detyrë të përcaktuar dhe kur ekzekutohet deklarata e kthimit ose kur 
arrihet mbërritja e mbylljes së funksionit, kthen kontrollin e programit përsëri në programin 
kryesor. 



Për të thirrur një funksion, thjesht duhet të kaloni parametrat e kërkuara së bashku me emrin e 
funksionit dhe nëse funksioni i kthen një vlerë, atëherë mund ta ruani vlerën e kthyer. Për 
shembull 

#include <stdio.h> 

/* function declaration */ 

int max(int num1, int num2); 

int main () { 

   /* local variable definition */ 

   int a = 100; 

   int b = 200; 

   int ret;//funksioni 

   /* calling a function to get max value */ 

   ret = max(a, b); 

   printf( "Max value is : %d\n", ret ); 

   return 0; 

}  

/* function returning the max between two numbers */ 

int max(int num1, int num2) { 

   /* local variable declaration */ 

   int result; 

   if (num1 > num2) 

      result = num1; 

   else 

     result = num2; 

   return result;  

} 



 
Ne kemi mbajtur max () së bashku me main () dhe kemi përpiluar kodin burimor. Gjatë 
ekzekutimit përfundimtar, do të prodhonte rezultatin e mëposhtëm 
Max value is : 200 
 
Argument Funksione 
Nëse një funksion duhet të përdorë argumente, duhet të deklarojë variablat që pranojnë vlerat e 
argumenteve. Këto variabla quhen parametrat formalë të funksionit. 
 
Parametrat formalë sillen si ndryshore të tjera lokale brenda funksionit dhe krijohen pas hyrjes në 
funksion dhe shkatërrohen pas daljes. 
 
Gjatë thirrjes së një funksioni, ka dy mënyra në të cilat argumente mund t'i kalojnë një funksioni 
 
Call nga  value 
Kjo metodë kopjon vlerën aktuale të një argumenti në parametrin formal të funksionit. Në këtë 
rast, ndryshimet e bëra në parametrin brenda funksionit nuk kanë efekt mbi argumentin. 
Thirrja sipas metodës së vlerës së kalimit të argumenteve në një funksion kopjon vlerën aktuale 
të një argumenti në parametrin formal të funksionit. Në këtë rast, ndryshimet e bëra në 
parametrin brenda funksionit nuk kanë efekt mbi argumentin. 
 
By default, programimi C përdor thirrjen me vlerë për të kaluar argumente. Në përgjithësi, kjo do 
të thotë se kodi brenda një funksioni nuk mund të ndryshojë argumentet e përdorura për thirrjen e 
funksionit. Konsideroni përkufizimin e shkëmbimit të funksionit () si më poshtë. 

/* function definition to swap the values */ 

void swap(int x, int y) { 

   int temp; 

   temp = x; /* save the value of x */ 

   x = y;    /* put y into x */ 

   y = temp; /* put temp into y */ 

   return; 

} 

Tani, le të thërrasim funksionin swap () duke kaluar vlerat aktuale si në shembullin e mëposhtëm 
 

#include <stdio.h> 

/* function declaration */ 



void swap(int x, int y);  

int main () { 

   /* local variable definition */ 

   int a = 100; 

   int b = 200; 

   printf("Before swap, value of a : %d\n", a ); 

   printf("Before swap, value of b : %d\n", b ); 

   /* calling a function to swap the values */ 

   swap(a, b); 

   printf("After swap, value of a : %d\n", a ); 

   printf("After swap, value of b : %d\n", b ); 

 return 0; 

} 

output: 
Before swap, value of a :100 
Before swap, value of b :200 
After swap, value of a :100 
After swap, value of b :200 
 
 
Call nga reference 
Kjo metodë kopjon adresën e një argumenti në parametër formal. Brenda funksionit, adresa 
përdoret për të hyrë në argumentin aktual të përdorur në thirrje. Kjo do të thotë që ndryshimet e 
bëra në parametër ndikojnë në argumentin. Për të kaluar një vlerë sipas referencës, pointers 
argument janë kaluar në funksionet ashtu si çdo vlerë tjetër. Pra, në përputhje me rrethanat, ju 
duhet të deklaroni parametrat e funksionit si tipa treguesish si në funksionin e mëposhtëm swap 
(), i cili shkëmben vlerat e dy variablave të numrave të plotë të theksuar, sipas argumenteve të 
tyre. 

/* function definition to swap the values */ 

void swap(int *x, int *y) { 

   int temp; 



   temp = *x;    /* save the value at address x */ 

   *x = *y;      /* put y into x */ 

   *y = temp;    /* put temp into y */ 

   return; 

} 

Le të quajmë funksionin swap () duke kaluar vlerat me referencë si në shembullin e mëposhtëm: 

#include <stdio.h> 

/* function declaration */ 

void swap(int *x, int *y);  

int main () { 

   /* local variable definition */ 

   int a = 100; 

   int b = 200; 

   printf("Before swap, value of a : %d\n", a ); 

   printf("Before swap, value of b : %d\n", b ); 

   /* calling a function to swap the values. 

      * &a indicates pointer to a ie. address of variable a and  

      * &b indicates pointer to b ie. address of variable b. 

   */ 

   swap(&a, &b); 

  

   printf("After swap, value of a : %d\n", a ); 

   printf("After swap, value of b : %d\n", b ); 

   return 0; 

} 



output: 
 
Before swap, value of a :100 
Before swap, value of b :200 
After swap, value of a :200 
After swap, value of b :100 
Arrays  
Përcakton një lloj strukture të të dhënave që mund të ruajë një koleksion sekuent të madhësisë 
fikse të elementëve të të njëjtit lloj. Një koleksion përdoret për të ruajtur një koleksion të të 
dhënave, por shpesh është më e dobishme të mendohet për një grup si një koleksion i variablave 
të të njëjtit lloj. 
 
Në vend të deklarimit të variablave individuale, si numri 0, numri 1, ... dhe numri 99, ju 
deklaroni një variabël array si numrat dhe përdorni numrat [0], numrat [1] dhe ..., numrat [99] 
për të përfaqësuar variablat individual. Një element i veçantë në një grup arrihet nga një indeks. 
 
Të gjitha vargjet përbëhen nga vende të kujtesës së afërt. Adresa më e ulët korrespondon me 
elementin e parë dhe adresën më të lartë të elementit të fundit. 

 
Deklarimi I Arrays  
Për të deklaruar një grup në C, një programues specifikon llojin e elementeve dhe numrin e 
elementeve të kërkuar nga një grup si më poshtë - 
 
type arrayName [ arraySize ]; 
 
Kjo quhet një grup me një dimension. ArraySize duhet të jetë një konstante numër i plotë më i 
madh se zero dhe lloji mund të jetë çdo lloj i vlefshëm i të dhënave C. Për shembull, për të 
deklaruar një grup prej 10 elementësh të quajtur ekuilibri i tipit të dyfishtë, përdorni këtë 
deklaratë - 
 
double balance[10]; 
 
Këtu balancimi është një variabël i ndryshueshëm i cili është i mjaftueshëm për të mbajtur deri 
në 10 numra të dyfishtë. 
 
 
 
 



Inicializimi I Arrays  
 
Ju mund të filloni një grup në C ose një nga një ose duke përdorur një deklaratë të vetme si më 
poshtë: 
 
double balance[5] = {1000.0, 2.0, 3.4, 7.0, 50.0}; 
 
Numri i vlerave midis shiritave {} nuk mund të jetë më i madh se numri i elementeve që 
deklarojmë për grupin ndërmjet kllapave katrore []. 
 
Nëse e harisni madhësinë e grupit, krijohet një sasi mjaft e madhe për të mbajtur inicializimin. 
Prandaj, nëse shkruani 
double balance[] = {1000.0, 2.0, 3.4, 7.0, 50.0}; 
Ju do të krijoni pikërisht të njëjtin grup sikurse keni bërë në shembullin e mëparshëm. Në vijim 
është një shembull për të caktuar një element të vetëm të array 
balance[4] = 50.0; 
 
deklarata e mësipërme cakton elementin e pestë në rrjet me një vlerë prej 50.0. Të gjitha vargjet 
kanë 0 si indeks të elementit të tyre të parë i cili gjithashtu quhet indeksi bazë dhe indeksi i 
fundit i një matrice do të jetë madhësia totale e array minus 1. E paraqitur më poshtë është 
paraqitja pikturore e grupit të diskutuar më lart - 

 
 
Aksesimi I elementeve te Array 
 
Një element arrihet duke indeksuar emrin e grupit. Kjo bëhet duke vendosur indeksin e elementit 
brenda kllapave katrore pas emrit të grupit. Për shembull 
 
double salary = balance[9]; 
 
Deklarata e mësipërme do të marrë elementin e dhjetë nga grupi dhe do të caktojë vlerën në 
variablin e pagave. Shembulli i mëposhtëm Tregon se si të përdoren të gjitha tri konceptet e 
mësipërme, dmth. deklarimin, caktimin dhe qasjen në vargje 
 

#include <stdio.h> 

int main () { 

   int n[ 10 ]; /* n is an array of 10 integers */ 



   int i,j; 

   /* initialize elements of array n to 0 */          

   for ( i = 0; i < 10; i++ ) { 

      n[ i ] = i + 100; /* set element at location i to i + 100 */ 

   }/* output each array element's value */ 

   for (j = 0; j < 10; j++ ) { 

      printf("Element[%d] = %d\n", j, n[j] ); 

   } 

   return 0; 

} 

output  
Element[0] = 100 
Element[1] = 101 
Element[2] = 102 
Element[3] = 103 
Element[4] = 104 
Element[5] = 105 
Element[6] = 106 
Element[7] = 107 
Element[8] = 108 
Element[9] = 109 
Arrays në Detail 
Arrays janë të rëndësishme për C dhe duhet të kenë nevojë shumë më tepër vëmendje. Konceptet 
e mëposhtme të rëndësishme që lidhen me grupin duhet të jenë të qarta për një programues C 
 
Llojet shumëdimensionale 
C mbështet vargjet shumëdimensionale. Forma më e thjeshtë e grupit shumëdimensional është 
grupi dy-dimensional. 
Gjuha e programimit C mundëson vargjet shumëdimensionale. Këtu është forma e përgjithshme 
e një deklarate multidimensionale array  
type name[size1][size2]...[sizeN]; 
 
Për shembull, deklarata e mëposhtme krijon një numër të plotë tre dimensiona 
int threedim[5][10][4]; 
 



Two-dimensional Arrays 
Forma më e thjeshtë e rrjetit shumëdimensional është grupi dy-dimensional.Një koleksion dy-
dimensional është, në thelb, një listë e vargjeve njëdimensionale. Për të deklaruar një numër të 
plotë dy-dimensional të madhësisë [x] [y], do të shkruanit diçka si më poshtë. 
type arrayName [ x ][ y ]; 
 
Ku lloji mund të jetë çdo lloj i vlefshëm i të dhënave C dhe arrayName do të jetë një identifikues 
i vlefshëm C. Një grup dy dimensionale mund të konsiderohet si një tabelë e cila do të ketë x 
numrin e rreshtave dhe numrin y të kolonave. Një sërë dy dimensionale a, e cila përmban tre 
rreshta dhe katër kolona mund të tregohet si më poshtë 

 
 
Kështu, çdo element në grupin a është identifikuar nga një emër element i formës a [i] [j], ku 'a' 
është emri i grupit dhe 'i' dhe 'j' janë nënshkrimet që identifikojnë në mënyrë unike çdo element 
në 'a'. 
 
Inicializimi I fushave 2D  
Formatet shumëdimensionale mund të inicializohen duke specifikuar vlerat e kllapa për çdo 
rresht. Në vijim është një grup me 3 rreshta dhe çdo rresht ka 4 kolona. 

int a[3][4] = {   

   {0, 1, 2, 3} ,   /*  initializers for row indexed by 0 */ 

   {4, 5, 6, 7} ,   /*  initializers for row indexed by 1 */ 

   {8, 9, 10, 11}   /*  initializers for row indexed by 2 */ 

}; 

Shtojcat e mbivendosur, që tregojnë rreshtin e synuar, janë opsionale. Nisja e mëposhtme është e 
barabartë me shembullin e mëparshëm. 
 
int a[3][4] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}; 

Accessing Two-Dimensional Array Elements 
Një element në një grup dy-dimensional arrihet duke përdorur indekset, domethënë, indeksin e 
rreshtit dhe indeksin e kolonës së grupit. Për shembull  
int val = a[2][3]; 



 
Deklarata e mësipërme do të marrë elementin e katërt nga rreshti i tretë i grupit. Ju mund ta 
verifikoni atë në figurën e mësipërme. Le të kontrollojmë programin e mëposhtëm ku kemi 
përdorur një lak të mbivendosur për të trajtuar një grup dy-dimensional 

#include <stdio.h> 

int main () { 

   /* an array with 5 rows and 2 columns*/ 

   int a[5][2] = { {0,0}, {1,2}, {2,4}, {3,6},{4,8}}; 

   int i, j; 

   /* output each array element's value */ 

   for ( i = 0; i < 5; i++ ) { 

      for ( j = 0; j < 2; j++ ) { 

         printf("a[%d][%d] = %d\n", i,j, a[i][j] ); 

      } 

   } 

   return 0; 

} 

OUTPUT: 
a[0][0]: 0 
a[0][1]: 0 
a[1][0]: 1 
a[1][1]: 2 
a[2][0]: 2 
a[2][1]: 4 
a[3][0]: 3 
a[3][1]: 6 
a[4][0]: 4 
a[4][1]: 8 
 

Kalimi I Arrays si nje argument funksionesh ne C  
Nëse doni të kaloni një grup me një dimension si një argument në një funksion, do të duhet të 
deklaroni një parametër formal në një nga tre mënyrat në vijim dhe të tre metodat e deklarimit 
prodhojnë rezultate të ngjashme, sepse secili i tregon përpiluesit se pointeri i plotë numëron për 



t'u pranuar. Në mënyrë të ngjashme, mund të kaloni vargjet shumëdimensionalë si parametra 
formalë. 
 
Menyra 1 
Parametrat formalë si tregues 

void myFunction(int *param) { 

   . 

   . 

   . 

} 

Menyra 2: 
Parametrat formalë si një grup me madhësi array 

void myFunction(int param[10]) { 

   . 

   . 

   . 

} 

Menyra 3: 
 
Parametrat formalë si një grup array pa madhesi: 

void myFunction(int param[]) { 

   . 

   . 

   . 

} 

shembull: 

#include <stdio.h> 

/* function declaration */ 



double getAverage(int arr[], int size); 

int main () { 

   /* an int array with 5 elements */ 

   int balance[5] = {1000, 2, 3, 17, 50}; 

   double avg; 

   /* pass pointer to the array as an argument */ 

   avg = getAverage( balance, 5 ) ; 

   /* output the returned value */ 

   printf( "Average value is: %f ", avg );  

   return 0; 

} 

output: 
Average value is: 214.400000 
 

Rikthimi I  array nga funksioni ne  C 
C programimi nuk lejon që të kthehet një grup i tërë si një argument për një funksion. 
Megjithatë, mund të ktheni një tregues në një grup duke specifikuar emrin e grupit pa një indeks. 
 
Nëse doni të ktheni një grup me një dimension nga një funksion, do të duhet të deklaroni një 
funksion që kthen një tregues si në shembullin e mëposhtëm 

int * myFunction() { 

   . 

   . 

   . 

} 

Pika e dytë për të kujtuar është se C nuk avokon për kthimin e adresës së një ndryshore lokale 
jashtë funksionit, kështu që ju do të duhet të përcaktoni variablin lokal si ndryshore statike. 
Tani, merrni parasysh funksionin e mëposhtëm i cili do të gjenerojë 10 numra të rastit dhe t'i 
kthejë ato duke përdorur një grup dhe ta thërrasë këtë funksion si më poshtë. 
 



#include <stdio.h> 

/* function to generate and return random numbers */ 

int * getRandom( ) { 

   static int  r[10]; 

   int i; 

   /* set the seed */ 

   srand( (unsigned)time( NULL ) ); 

   for ( i = 0; i < 10; ++i) { 

      r[i] = rand(); 

      printf( "r[%d] = %d\n", i, r[i]); 

   } 

   return r; 

} 

/* main function to call above defined function */ 

int main () { 

   /* a pointer to an int */ 

   int *p; 

   int i; 

   p = getRandom(); 

   for ( i = 0; i < 10; i++ ) { 

      printf( "*(p + %d) : %d\n", i, *(p + i)); 

   } 

   return 0; 

} 

output: 
 



Pointers 
 
Pointers në C janë të lehtë dhe zbavitëse për të mësuar. Disa detyra te programimit C kryhen më 
lehtë me pointers, dhe detyra të tjera, të tilla si alokimi dinamik i kujtesës, nuk mund të kryhen 
pa përdorur pointers. Pra, bëhet e nevojshme për të mësuar pointers për t'u bërë një programues i 
përsosur C. Le të fillojmë t'i mësojmë ata në hapa të thjeshtë dhe të lehtë. 
 
Siç e dini, çdo ndryshore është një vend i kujtesës dhe çdo lokacion i kujtesës ka përcaktuar 
adresën e tij që mund të arrihet duke përdorur operatorin "ampersand (&)", që tregon një adresë 
në memorie. Konsideroni shembullin e mëposhtëm, i cili printon adresën e variablave të 
përcaktuar 

#include <stdio.h> 

int main () { 

   int  var1; 

   char var2[10]; 

   printf("Address of var1 variable: %x\n", &var1  ); 

   printf("Address of var2 variable: %x\n", &var2  ); 

   return 0; 

} 

Outputi  
 
Address of var1 variable: bff5a400 
Address of var2 variable: bff5a3f6 
 
Cfare eshte Pointers 
 
Një pointers  është një ndryshore vlera e së cilës është adresa e një variabli tjetër, domethënë, 
adresa e drejtpërdrejtë e vendndodhjes së kujtesës. Ashtu si çdo ndryshore ose konstante, duhet 
të deklaroni një tregues para se ta përdorni për të ruajtur ndonjë adresë të ndryshueshme. Forma 
e përgjithshme e një deklarate variabël pointer është: 
type *var-name; 
 
Këtu, lloji është lloji bazë i treguesit; ai duhet të jetë një lloj i vlefshëm i të dhënave C dhe var-
name është emri i ndryshorit të treguesit. Ylli * që përdoret për të deklaruar një tregues është e 
njëjta yll i përdorur për shumëzim. Megjithatë, në këtë deklaratë asteriku po përdoret për të 
përcaktuar një ndryshore si një tregues. Hidhni një sy në disa nga deklaratat e vlefshme tregues: 
 
int    *ip;    /* pointer to an integer */ 



double *dp;    /* pointer to a double */ 
float  *fp;    /* pointer to a float */ 
char   *ch     /* pointer to a character */ 
Lloji i të dhënave aktuale të vlerës së të gjithë pointers, qoftë integer, noton, karakter, ose 
ndryshe, është i njëjtë, një numër i gjatë heksadecimal që përfaqëson një adresë të memories. I 
vetmi ndryshim në mes të pointers të llojeve të të dhënave të ndryshme është tipi i të dhënave të 
ndryshueshme ose konstante që pointer tregon. 
Si te perdorim Pointers ? 
Ka disa operacione të rëndësishme, të cilat do të bëjmë me ndihmën e udhëzuesve shumë shpesh. (a) Ne 
përcaktojmë një ndryshore të indikatorëve, (b) caktojmë adresën e një ndryshore në një tregues dhe (c) më në fund 
fitojmë vlerën në adresën e disponueshme në variablën e indikatorit. Kjo bëhet duke përdorur operatorin unary * 
që kthen vlerën e ndryshores që gjendet në adresën e specifikuar nga operandi i saj. Shembulli i mëposhtëm bën 
përdorimin e këtyre operacioneve 

#include <stdio.h> 

int main () { 

 int  var = 20;   /* actual variable declaration */ 

   int  *ip;        /* pointer variable declaration */ 

   ip = &var;  /* store address of var in pointer variable*/ 

   printf("Address of var variable: %x\n", &var  ); 

   /* address stored in pointer variable */ 

   printf("Address stored in ip variable: %x\n", ip ); 

   /* access the value using the pointer */ 

   printf("Value of *ip variable: %d\n", *ip ); 

   return 0; 

 } 

 
Output: 
 
 
 
Address of var variable: bffd8b3c 
 



 
Value of *ip variable: 20 

NULL Pointers 
 
Është gjithmonë një praktikë e mirë për të caktuar një vlerë NULL në një ndryshore të treguesit 
në rast se nuk keni një adresë të saktë që do të caktohet. Kjo bëhet në kohën e deklarimit të 
ndryshueshëm. Një tregues që është caktuar NULL quhet një tregues zero. 
 
Treguesi NULL është një konstante me një vlerë zero të përcaktuar në disa biblioteka standarde. 
Konsideroni programin e mëposhtëm: 

#include <stdio.h> 

int main () { 

  int  *ptr = NULL; 

    printf("The value of ptr is : %x\n", ptr  ); 

   return 0; 

} 

Output: 
The value of ptr is 0 
 
Në shumicën e sistemeve operative, programeve nuk u lejohet hyrja në memorie në adresën 0 
sepse kjo memorie është e rezervuar nga sistemi operativ. Megjithatë, adresa e memories 0 ka 
rëndësi të veçantë; sinjalizon që treguesi nuk ka për qëllim të tregojë një vend të disponueshëm 
të kujtesës. Por me konventë, nëse një tregues përmban vlerën zero (zero), supozohet të tregojë 
asgjë. 
Për të kontrolluar për një tregues zero, mund të përdorni një deklaratë 'nëse' si më poshtë – 
if(ptr)     /* succeeds if p is not null */ 
if(!ptr)    /* succeeds if p is null */ 

Pointers ne detaje 

Një tregues në c është një adresë, e cila është një vlerë numerike. Prandaj, mund të kryeni veprime aritmetike në 
një tregues ashtu siç mundeni në një vlerë numerike. Ekzistojnë katër operatorë aritmetikë që mund të përdoren në 
tregues: ++, -, + dhe - 

Për të kuptuar aritmetikën e treguesit, le të shqyrtojmë se ptr është një tregues i numrave të plotë që tregon adresën 
1000. Duke supozuar 32-bit integers, le të kryejmë operacionin e mëposhtëm aritmetik në treguesin 



ptr++ 
Pas operacionit të mësipërm, ptr do të tregojë vendndodhjen 1004 sepse çdo kohë ptr rritet, ai do 
të tregojë vendin e ardhshëm të numrit të plotë që është 4 bytesa pranë vendndodhjes aktuale. Ky 
operacion do të lëvizë treguesin në vendndodhjen e kujtesës tjetër pa ndikuar vlerën aktuale në 
vendndodhjen e kujtesës. Nëse pikë ptr për një karakter adresën e të cilit është 1000, atëherë 
operacioni i mësipërm do të tregojë për vendin 1001, sepse karakteri i ardhshëm do të jetë në 
dispozicion në 1001 
 
Shtimi i një Pointer 
Ne preferojmë përdorimin e një treguesi në programin tonë në vend të një grupi sepse treguesi i 
ndryshorit mund të rritet, ndryshe nga emri i array që nuk mund të rritet për shkak se është një 
tregues i vazhdueshëm. Programi i mëposhtëm shton treguesin e ndryshueshëm për të hyrë në 
çdo element të suksesshëm të grupit 

#include <stdio.h> 

const int MAX = 3; 

int main () { 

   int  var[] = {10, 100, 200}; 

   int  i, *ptr;  

 /* let us have array address in pointer */ 

   ptr = var;  

   for ( i = 0; i < MAX; i++) { 

      printf("Address of var[%d] = %x\n", i, ptr ); 

      printf("Value of var[%d] = %d\n", i, *ptr ); 

      /* move to the next location */ 

      ptr++; 

   } return 0; 

} 

output : 
Address of var[0] = bf882b30 
Value of var[0] = 10 
Address of var[1] = bf882b34 
Value of var[1] = 100 
Address of var[2] = bf882b38 



Value of var[2] = 200 
 Zvogëlimi i një Pointer 
Të njëjtat konsiderata zbatohen për zvogëlimin e një treguesi, i cili zvogëlon vlerën e tij me 
numrin e byteve të tipit të tij të të dhënave siç tregohet më poshtë 

#include <stdio.h> 

const int MAX = 3; 

int main () { 

   int  var[] = {10, 100, 200}; 

   int  i, *ptr; 

   /* let us have array address in pointer */ 

   ptr = &var[MAX-1];  

   for ( i = MAX; i > 0; i--) { 

      printf("Address of var[%d] = %x\n", i-1, ptr ); 

      printf("Value of var[%d] = %d\n", i-1, *ptr );§ 

      /* move to the previous location */ 

      ptr--; 

   } return 0; 

} 

Outputi: 
Address of var[2] = bfedbcd8 
Value of var[2] = 200 
Address of var[1] = bfedbcd4 
Value of var[1] = 100 
Address of var[0] = bfedbcd0 
Value of var[0] = 10 
 
 
 
 
 
 
 



Krahasimet Pointer  
 
Treguesit mund të krahasohen duke përdorur operatorë relacionale, të tillë si ==, <, dhe>. Nëse 
p1 dhe p2 tregojnë variabla që lidhen me njëri-tjetrin, të tilla si elementë të të njëjtit grup, atëherë 
p1 dhe p2 mund të krahasohen kuptimisht. 
Programi i mëposhtëm modifikon shembullin e mëparshëm - një duke rritur treguesin e 
ndryshorit për aq kohë sa adresa në të cilën ai pikë është ose më e vogël ose e barabartë me 
adresën e elementit të fundit të grupit, që është & var [MAX – 1 

#include <stdio.h> 

const int MAX = 3; 

int main () { 

   int  var[] = {10, 100, 200}; 

   int  i, *ptr; 

   /* let us have address of the first element in pointer */ 

   ptr = var; 

   i = 0;  

   while ( ptr <= &var[MAX - 1] ) { 

      printf("Address of var[%d] = %x\n", i, ptr ); 

      printf("Value of var[%d] = %d\n", i, *ptr ); 

      /* point to the previous location */ 

      ptr++; 

      i++; 

   }return 0; 

} 

Output: 
Address of var[0] = bfdbcb20 
Value of var[0] = 10 
Address of var[1] = bfdbcb24 
Value of var[1] = 100 
Address of var[2] = bfdbcb28 
Value of var[2] = 200 



 
 

Array of pointers 
Para se të kuptojmë konceptin e vargjeve të treguesve, le të shqyrtojmë shembullin e mëposhtëm, 
i cili përdor një sërë 3 intigers 

#include <stdio.h> 

const int MAX = 3; 

int main () { 

   int  var[] = {10, 100, 200}; 

   int i; 

   for (i = 0; i < MAX; i++) { 

      printf("Value of var[%d] = %d\n", i, var[i] ); 

   } 

 return 0; 

} 

Output. 
Value of var[0] = 10 
Value of var[1] = 100 
Value of var[2] = 200 
Mund të ketë një situatë kur duam të mbajmë një grup, i cili mund të ruajë treguesit në një int ose 
char ose në ndonjë lloj tjetër të të dhënave në dispozicion. Më poshtë është deklarimi i një grupi 
të pointers me një numër të plotë 
int *ptr[MAX]; 
Deklaron ptr si një grup të treguesve të numrave të plotë MAX. Kështu, çdo element në ptr, 
mban një tregues në një vlerë int. Shembulli i mëposhtëm përdor tre numra të integruar, të cilat 
janë të ruajtura në një grup punuesish, si më poshtë: 

#include <stdio.h> 

const int MAX = 3; 

int main () { 

   int  var[] = {10, 100, 200}; 



   int i, *ptr[MAX]; 

   for ( i = 0; i < MAX; i++) { 

      ptr[i] = &var[i]; /* assign the address of integer. */ 

   } 

   for ( i = 0; i < MAX; i++) { 

      printf("Value of var[%d] = %d\n", i, *ptr[i] ); 

   }return 0; 

} 

Output: 
Value of var[0] = 10 
Value of var[1] = 100 
Value of var[2] = 200 
Ju gjithashtu mund të përdorni një sërë pointers të karakterit për të ruajtur një listë të vargjeve si 
më poshtë; 

#include <stdio.h> 

const int MAX = 4; 

int main () { 

   char *names[] = { 

"Zara Ali", 

      "Hina Ali", 

      "Nuha Ali", 

      "Sara Ali" 

   }; 

   int i = 0; 

   for ( i = 0; i < MAX; i++) { 

      printf("Value of names[%d] = %s\n", i, names[i] ); 

   }   



   return 0; 

} 

output: 
Value of names[0] = Zara Ali 
Value of names[1] = Hina Ali 
Value of names[2] = Nuha Ali 
Value of names[3] = Sara Ali 

C - Pointer to Pointer 
  
Një tregues në një tregues është një formë e indirektimit të shumëfishtë, ose një zinxhir të 
pointers. Normalisht, një tregues përmban adresën e një ndryshoreje. Kur ne përcaktojmë një 
tregues në një tregues, treguesi i parë përmban adresën e treguesit të dytë, i cili tregon 
vendndodhjen që përmban vlerën aktuale siç tregohet më poshtë

 
 
Një ndryshore që është një tregues në një tregues duhet të deklarohet si i tillë. Kjo bëhet duke 
vendosur një yll shtesë përpara emrit të saj. Për shembull, deklarata e mëposhtme deklaron një 
tregues në një tregues të tipit int 
int **var; 
 
Kur një vlerë e synuar indirekt tregohet nga një tregues në një tregues, qasja në atë vlerë kërkon 
që operatori yll të zbatohet dy herë, siç tregohet më poshtë në shembullin – 

#include <stdio.h> 

int main () { 

 int  var; 

  int  *ptr; 

   int  **pptr; 

   var = 3000; 

   /* take the address of var */ 

   ptr = &var; 

   /* take the address of ptr using address of operator & */ 



   pptr = &ptr; 

   /* take the value using pptr */ 

   printf("Value of var = %d\n", var ); 

   printf("Value available at *ptr = %d\n", *ptr ); 

   printf("Value available at **pptr = %d\n", **pptr); 

   return 0; 

} 

OUTPUT: 
Value of var = 3000 
Value available at *ptr = 3000 
Value available at **pptr = 3000 

Kalimi I pointers tek functions ne C 
Programimi C lejon kalimin e një treguesi në një funksion. Për ta bërë këtë, thjesht deklaroni 
parametrin e funksionit si një tip tregues. 
 
Në vijim është një shembull i thjeshtë ku kalojmë një tregues të gjatë të panënshkruar në një 
funksion dhe ndryshojmë vlerën brenda funksionit që reflekton përsëri në funksionin e thirrjes 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

void getSeconds(unsigned long *par); 

int main () { 

   unsigned long sec; 

   getSeconds( &sec ); 

   /* print the actual value */ 

   printf("Number of seconds: %ld\n", sec ); 

   return 0; 

} 

void getSeconds(unsigned long *par) { 

   /* get the current number of seconds */ 



   *par = time( NULL ); 

   return; 

} 

output: 
Number of seconds :1294450468 
Funksioni, i cili mund të pranojë një tregues, gjithashtu mund të pranojë një koleksion siç 
tregohet në shembullin e mëposhtëm 

#include <stdio.h> 

/* function declaration */ 

double getAverage(int *arr, int size); 

int main () { 

   /* an int array with 5 elements */ 

   int balance[5] = {1000, 2, 3, 17, 50}; 

   double avg; 

   /* pass pointer to the array as an argument */ 

   avg = getAverage( balance, 5 ) ; 

   /* output the returned value  */ 

   printf("Average value is: %f\n", avg ); 

   return 0; 

} 

double getAverage(int *arr, int size) { 

   int  i, sum = 0;        

   double avg;           

  

   for (i = 0; i < size; ++i) { 

      sum += arr[i]; 



   } 

   avg = (double)sum / size; 

   return avg; 

} 

Output: 
Average value is: 214.40000 

Kthimi I pointer nga  funksion ne C 
Ne kemi parë në kapitullin e fundit se si programimi C lejon të kthehet një grup nga një 
funksion. Në mënyrë të ngjashme, C gjithashtu lejon që të kthehet një tregues nga një funksion. 
Për ta bërë këtë, ju do të duhet të deklaroni një funksion që kthen një tregues si në shembullin e 
mëposhtëm: 

int * myFunction() { 

   . 

   . 

   . 

} 

Pika e dytë për t'u kujtuar është se, nuk është ide e mirë të ktheni adresën e një variabli lokal 
jashtë funksionit, kështu që do të duhej të përcaktoni variablin lokal si një ndryshore statike. 
 
Tani, merrni parasysh funksionin e mëposhtëm që do të gjenerojë 10 numra të rastësishëm dhe 
do t'i kthejë ato duke përdorur një emër array që përfaqëson një tregues, domethënë, adresën e 
elementit të grupit të parë. 
 
Deri ketu : 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

/* function to generate and return random numbers. */ 

int * getRandom( ) { 

   static int  r[10]; 

   int i; 



   /* set the seed */ 

   srand( (unsigned)time( NULL ) ); 

   for ( i = 0; i < 10; ++i) { 

      r[i] = rand(); 

      printf("%d\n", r[i] ); 

   } 

   return r; 

} 

/* main function to call above defined function */ 

int main () { 

   /* a pointer to an int */ 

   int *p; 

   int i; 

   p = getRandom();  

   for ( i = 0; i < 10; i++ ) { 

      printf("*(p + [%d]) : %d\n", i, *(p + i) ); 

   } 

 return 0;} 

Outputi: 
 
1523198053 
1187214107 
1108300978 
430494959 
1421301276 
930971084 
123250484 
106932140 
1604461820 
149169022 
*(p + [0]) : 1523198053 



*(p + [1]) : 1187214107 
*(p + [2]) : 1108300978 
*(p + [3]) : 430494959 
*(p + [4]) : 1421301276 
*(p + [5]) : 930971084 
*(p + [6]) : 123250484 
*(p + [7]) : 106932140 
*(p + [8]) : 1604461820 
*(p + [9]) : 149169022 
 

C – Strings 
Llojet në të vërtetë janë një përmbledhje njëfishe të shkronjave të përfunduara nga një karakter 
null '\ 0'. Kështu, një varg i mbyllur me notë përmban karakteret që përbëjnë vargun e ndjekur 
nga një null. 
 
Deklarata dhe inicimi i mëposhtëm krijojnë një varg që përbëhet nga fjala "Hello". Për të mbajtur 
karakterin zero në fund të grupit, madhësia e grupit të karaktereve që përmban vargun është një 
më shumë se numri i karaktereve në fjalën "Hello". 
char greeting[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'}; 
 
nqs ju ndiqni rregullin e inicimit të grupit, atëherë mund të shkruani deklaratën e mësipërme si 
më poshtë 
char greeting[] = "Hello"; 
 

 
Në të vërtetë, nuk e vendosni karakterin null  në fund të një konstante string. Kompiluesi C 
automatikisht vendos '\ 0' në fund të vargut kur inicializon grupin. Le të përpiqemi të shtypim 
vargun e përmendur më lart 

#include <stdio.h> 

int main () { 



   char greeting[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'}; 

 printf("Greeting message: %s\n", greeting ); 

   return 0; 

} 

output: 
Greeting message: Hello 
 
C mbështet një gamë të gjerë funksionesh që manipulojnë vargjet e mbyllura pa fund 

Sr.No. Function & Purpose 

1 strcpy(s1, s2); 

Kopjon vargun s2 në string s1. 

2 strcat(s1, s2); 

Përfundon vargun s2 në fund të vargut s1. 

3 strlen(s1);  

Jep gjatësinë e vargut s1 

4 strcmp(s1, s2); 

Kthen 0 nëse s1 dhe s2 janë të njëjta; më pak se 0 nëse s1 <s2; më i madh se 0 nëse 
s1> s2.. 

5 strchr(s1, ch); 

Jep një tregues për shfaqjen e parë të karakterit ch në stringin s1. 

6 strstr(s1, s2); 

Jep një tregues për shfaqjen e parë të vargut s2 në stringin s1 

#include <stdio.h> 



#include <string.h> 

 

int main () { 

   char str1[12] = "Hello"; 

   char str2[12] = "World"; 

   char str3[12]; 

   int  len ; 

   /* copy str1 into str3 */ 

   strcpy(str3, str1); 

   printf("strcpy( str3, str1) :  %s\n", str3 ); 

   /* concatenates str1 and str2 */ 

   strcat( str1, str2); 

   printf("strcat( str1, str2):   %s\n", str1 ); 

   /* total lenghth of str1 after concatenation */ 

   len = strlen(str1); 

   printf("strlen(str1) :  %d\n", len ); 

   return 0; 

} 

output: 
strcpy( str3, str1) :  Hello 
strcat( str1, str2):   HelloWorld 
strlen(str1) :  10 

C - Structures 
 
Array lejojnë të përcaktojnë llojin e variablave që mund të mbajnë disa të dhëna të të njëjtit lloj. 
Në mënyrë të ngjashme, struktura është një tjetër tip i të dhënave të përcaktuar nga përdoruesi i 
disponueshëm në C që lejon kombinimin e elementëve të të dhënave të llojeve të ndryshme. 
 
Strukturat përdoren për të përfaqësuar një rekord. Supozoni se doni të mbani gjurmët e librave 
tuaj në një bibliotekë. Ju mund të dëshironi të përcillni atributet e mëposhtme për secilin libër 



• Title 

• Author 

• Subject 

• Book ID 
Përcaktimi i një Strukture 

 
Për të përcaktuar një strukturë, duhet të përdorni strukturën e deklaratës. Deklarata e strukturës 
përcakton një tip të ri të të dhënave, me më shumë se një anëtar. Formati i deklaratës struct është 
si më poshtë  

struct [structure tag] { 

   member definition; 

   member definition; 

   ... 

   member definition; 

} [one or more structure variables];   

Etiketa e strukturës është opsionale dhe secili përkufizim i anëtarit është një përkufizim normal i 
ndryshorit, si int i; ose noton f; ose ndonjë përcaktim tjetër të vlefshëm variabël. Në fund të 
përkufizimit të strukturës, para pikëpresjes përfundimtare, mund të specifikoni një ose më shumë 
ndryshore të strukturës, por është fakultative. Këtu është mënyra se si do ta deklaroni strukturën 
e Librit 

struct Books { 

   char  title[50]; 

   char  author[50]; 

   char  subject[100]; 

   int   book_id; 

} book;  

 
Përdorimi i anëtarëve të strukturës 
Për të hyrë në çdo anëtar të një strukture, ne përdorim operatorin e aksesit të anëtarëve (.). 
Operatori i aksesit të anëtarëve është koduar si një periudhë midis emrit të ndryshores së 
strukturës dhe anëtarit të strukturës që dëshirojmë të hyjmë. Ju do të përdorni strukturën e fjalëve 



për të përcaktuar variablat e tipit të strukturës. Shembulli i mëposhtëm tregon se si të përdorësh 
një strukturë në një program 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

  

struct Books { 

   char  title[50]; 

   char  author[50]; 

   char  subject[100]; 

   int   book_id; 

}; 

int main( ) { 

   struct Books Book1;        /* Declare Book1 of type Book */ 

   struct Books Book2;        /* Declare Book2 of type Book */ 

   /* book 1 specification */ 

   strcpy( Book1.title, "C Programming"); 

   strcpy( Book1.author, "Nuha Ali");  

   strcpy( Book1.subject, "C Programming Tutorial"); 

   Book1.book_id = 6495407; 

   /* book 2 specification */ 

   strcpy( Book2.title, "Telecom Billing"); 

   strcpy( Book2.author, "Zara Ali"); 

   strcpy( Book2.subject, "Telecom Billing Tutorial"); 

   Book2.book_id = 6495700; 

   /* print Book1 info */ 

   printf( "Book 1 title : %s\n", Book1.title); 



   printf( "Book 1 author : %s\n", Book1.author); 

   printf( "Book 1 subject : %s\n", Book1.subject); 

   printf( "Book 1 book_id : %d\n", Book1.book_id); 

   /* print Book2 info */ 

   printf( "Book 2 title : %s\n", Book2.title); 

   printf( "Book 2 author : %s\n", Book2.author); 

   printf( "Book 2 subject : %s\n", Book2.subject); 

   printf( "Book 2 book_id : %d\n", Book2.book_id); 

   return 0; 

} 

output: 
Book 1 title : C Programming 
Book 1 author : Nuha Ali 
Book 1 subject : C Programming Tutorial 
Book 1 book_id : 6495407 
Book 2 title : Telecom Billing 
Book 2 author : Zara Ali 
Book 2 subject : Telecom Billing Tutorial 
Book 2 book_id : 6495700 
 

Pointers ne  Structures 
 
Ju mund të përcaktoni pointers tek strukturat në të njëjtën mënyrë si ju përcaktoni treguesin për 
çdo ndryshore tjetër 
struct Books *struct_pointer; 
 
Tani, mund ta ruash adresën e një ndryshoreje strukture në variablën e indikatorit të përcaktuar 
më sipër. Për të gjetur adresën e një variabli të strukturës, vendosni '&'; operatorin para emrit të 
strukturës si më poshtë 

struct_pointer = &Book1; 

 
Për të hyrë në anëtarët e një strukture duke përdorur një tregues në atë strukturë, ju duhet të 
përdorni → operatorin si më poshtë 



struct_pointer->title; 

shembull: 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

struct Books { 

   char  title[50]; 

   char  author[50]; 

   char  subject[100]; 

   int   book_id; 

}; 

/* function declaration */ 

void printBook( struct Books *book ); 

int main( ) { 

   struct Books Book1;        /* Declare Book1 of type Book */ 

   struct Books Book2;        /* Declare Book2 of type Book */ 

   /* book 1 specification */ 

   strcpy( Book1.title, "C Programming"); 

   strcpy( Book1.author, "Nuha Ali");  

   strcpy( Book1.subject, "C Programming Tutorial"); 

   Book1.book_id = 6495407; 

   /* book 2 specification */ 

   strcpy( Book2.title, "Telecom Billing"); 

   strcpy( Book2.author, "Zara Ali"); 

   strcpy( Book2.subject, "Telecom Billing Tutorial"); 

   Book2.book_id = 6495700; 



   /* print Book1 info by passing address of Book1 */ 

   printBook( &Book1 ); 

   /* print Book2 info by passing address of Book2 */ 

   printBook( &Book2 ); 

   return 0; 

} 

void printBook( struct Books *book ) { 

   printf( "Book title : %s\n", book->title); 

   printf( "Book author : %s\n", book->author); 

   printf( "Book subject : %s\n", book->subject); 

   printf( "Book book_id : %d\n", book->book_id); 

} 

output: 
Book title : C Programming 
Book author : Nuha Ali 
Book subject : C Programming Tutorial 
Book book_id : 6495407 
Book title : Telecom Billing 
Book author : Zara Ali 
Book subject : Telecom Billing Tutorial 
Book book_id : 6495700 

C - Unions 
Një bashkim është një tip i veçantë i të dhënave në dispozicion në C që lejon ruajtjen e llojeve të 
ndryshme të të dhënave në të njëjtën vend të kujtesës. Ju mund të përcaktoni një bashkim me 
shumë anëtarë, por vetëm një anëtar mund të përmbajë një vlerë në çdo kohë të caktuar. 
Sindikatat ofrojnë një mënyrë efikase për të përdorur vendndodhjen e njëjtë të kujtesës për 
qëllime të shumëfishta. 

Përcaktimi i UNION 
Për të përcaktuar një bashkim, ju duhet të përdorni deklaratën e bashkimit në të njëjtën mënyrë si 
keni bërë gjatë përcaktimit të një strukture. Deklarata e bashkimit përcakton një tip të ri të të 
dhënave me më shumë se një anëtar për programin tuaj. Formati i deklaratës së sindikatës është 
si më poshtë 

union [union tag] { 



   member definition; 

   member definition; 

   ... 

   member definition; 

} [one or more union variables];  

Etiketa e bashkimit është opsionale dhe secili përkufizim i anëtarëve është një përkufizim normal 
i ndryshorit, si int i; ose noton f; ose ndonjë përcaktim tjetër të vlefshëm variabël. Në fund të 
përkufizimit të bashkimit, para pikëpresjes përfundimtare, mund të specifikoni një ose më shumë 
ndryshore të bashkimit, por është fakultative. Këtu është mënyra që ju do të përcaktoni një tip 
bashkimi të quajtur Data që ka tre anëtarë i, f, dhe str 

union Data { 

   int i; 

   float f; 

   char str[20]; 

} data;   

 
Tani, një ndryshore e llojit të të Dhënave mund të ruajë një numër të plotë, një numër të pikës 
lundruese ose një varg karakteresh. Do të thotë që një variabël i vetëm, gjegjësisht vend i njëjtë i 
kujtesës, mund të përdoret për të ruajtur lloje të shumta të të dhënave. Ju mund të përdorni çdo 
lloj të të dhënave të integruar ose përdorues të definuar brenda një bashkimi të bazuar në 
kërkesën tuaj. 
 
Memoria e zënë nga një bashkim do të jetë mjaft e madhe për të mbajtur anëtarin më të madh të 
bashkimit. Për shembull, në shembullin e mësipërm, tipi i të Dhënave do të zërë 20 byte të 
hapësirës së kujtesës, sepse kjo është hapësira maksimale e cila mund të zë një varg karakteresh. 
Shembulli i mëposhtëm tregon madhësinë totale të memories të zënë nga bashkimi i mësipërm 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

union Data { 

   int i; 

   float f; 



   char str[20]; 

};  

int main( ) { 

   union Data data;         

   printf( "Memory size occupied by data : %d\n", sizeof(data)); 

   return 0; 

} 

OUTPUT 
Memory size occupied by data : 20 
 
Ushtrime: 
Shkruaj nje program ne C  per te printuar, emrin, ditelindjen dhe numrin 
e telefonit. 
Name   : Alexandra Abramov   
DOB    : July 14, 1975   
Mobile : 99-9999999999 
 
Zgjidhje  
#include <stdio.h>  
 int main()   
  { 
     printf("Name   : Alexandra Abramov\n");  
     printf("DOB    : July 14, 1975\n");  
     printf("Mobile : 99-9999999999\n");  
     return(0);  
  } 

2. Shkruaj nje program ne C  per te printuar nje bllok F duke perdorur #  
ku F ka nje gjatesi me 6 karaktere dhe gjersi me pese karaktere   	

	######	
# 
# 
##### 
# 
# 
# 
	
zgjidhje  
#include <stdio.h>  



 int main()  
 { 
 printf("######\n"); 
 printf("#\n"); 
 printf("#\n"); 
 printf("#####\n"); 
 printf("#\n"); 
 printf("#\n"); 
 printf("#\n"); 
 
 return(0); 
} 

3. Shkruaj nje program ne C per llogaritur perimetrin dhe siperfaqen   e 
drejtkendshit me gjatsi 7 cm dhe gjersi 5 cm  
Expected Output:  
Perimeter of the rectangle = 24 inches  
Area of the rectangle = 35 square inches 
 
 

#include <stdio.h>  
/* height and width of a rectangle in inches */ 
int width;           
int height;          
 
int area;            
int perimeter;       
 
int main() { 
 height = 7; 
 width = 5; 
 
    perimeter = 2*(height + width); 
 printf("Perimeter of the rectangle = %d inches\n", perimeter); 
  
 area = height * width; 
 printf("Area of the rectangle = %d square inches\n", area); 
 
return(0); 
} 

4. Shkruaj nje program ne C per te konvertuar numrin e diteve ne vite, jave 
dhe dite. 
Test Data : 
Number of days : 1329  
Expected Output : 
Years: 3  



Weeks: 33  
Days: 3  

 
 

zgjidhje		
#include	<stdio.h>		
int	main()	
{	
				int	days,	years,	weeks;	
	
				days	=	1329;		
	
				//	Converts	days	to	years,	weeks	and	days	
				years	=	days/365;		
				weeks	=	(days	%	365)/7;	
				days	=	days-	((years*365)	+	(weeks*7));	
	
				printf("Years:	%d\n",	years);	
				printf("Weeks:	%d\n",	weeks);	
				printf("Days:	%d	\n",	days);	
	
				return	0;	
}	

5. Shkruaj	nje	program	ne	C	qe	lexon	5	numra	dhe		numeron	
numrat	positive	dhe	printon	mesataren	e	numrave	
positive.		
Test Data : 
Input the first number: 5 
Input the second number: 8  
Input the third number: 10 
Input the fourth number: -5 
Input the fifth number: 25 
Expected Output: 
Number of positive numbers: 4 
Average value of the said positive numbers: 12.00  
 

#include <stdio.h> 
int main() { 
 float numbers[5],total=0, avg; 
 int j, pctr=0;  
 printf("\nInput the first number: ");  
    scanf("%f", &numbers[0]); 



    printf("\nInput the second number: ");  
    scanf("%f", &numbers[1]); 
    printf("\nInput the third number: ");  
    scanf("%f", &numbers[2]); 
 printf("\nInput the fourth number: ");  
    scanf("%f", &numbers[3]); 
    printf("\nInput the fifth number: ");  
    scanf("%f", &numbers[4]); 
 for(j = 0; j < 5; j++) { 
  if(numbers[j] > 0) 
  { 
   pctr++; 
   total += numbers[j]; 
  }  
    } 
    avg = total/pctr; 
 printf("\nNumber of positive numbers: %d", pctr); 
 printf("\nAverage value of the said positive numbers: %.2f", 
avg); 
 printf("\n"); 
 return 0; 
} 
 
ushtrim: shkruaj nje program ne C per te lexuar nje array me gjatsi 6, ndrsyho 
elementin e pare me te fundit, te dytin me 5 dhe te 3 me te 4 .printo elementet e 
array. 
Test Data:  
Input the 5 members of the array: 
15  
20 
25 
30  
35 
 
Expected Output:  
array_n[0] = 35  
array_n[1] = 30 
array_n[2] = 25 
array_n[3] = 20 
array_n[4] = 15 
	
#include <stdio.h> 
#define AL 5 
int main() { 



 int array_n[AL], i, temp; 
  
 printf("Input the 5 members of the array:\n"); 
 for(i = 0; i <  AL; i++) { 
  scanf("%d", &array_n[i]); 
 } 
 
 for(i = 0; i < AL; i++) { 
  if(i < (AL/2)) { 
   temp = array_n[i]; 
   array_n[i] = array_n[AL-(i+1)]; 
   array_n[AL-(i+1)] = temp; 
  } 
 } 
 
 for(i = 0; i < AL; i++) { 
  printf("array_n[%d] = %d\n", i, array_n[i]); 
 } 
 return 0; 
} 
 

	
Ushtrim: Shkruaj nje program ne c pe rte renditur elementet e nje array  

Input the number of elements to be stored in the array :5                
Input 6 elements in the array :                                          
element - 0 : 15                                                         
element - 1 : 26                                                         
element - 2 : 42                                                         
element - 3 : 82                                                         
element - 4 : 35                                                         
                                                                         
After sorting the array are :                                            
15                                                                       
26                                                                       
35                                                                       
42                                                                       
82  
 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
 
 int comparetor (const void * x, const void * y) 
 { 
  return ( *(int*)x - *(int*)y ); 
 } 



 int main () 
 { 
 int my_array[100]; 
 int n,i; 
       printf("\nInput the number of elements to be stored in the array :"); 
       scanf("%d",&n); 
       printf("Input %d elements in the array :\n",n+1); 
       for(i=0;i<n;i++) 
        { 
       printf("element - %d : ",i); 
       scanf("%d",&my_array[i]); 
     }   
  qsort (my_array, n, sizeof(int), comparetor ); 
       printf("\nAfter sorting the array are :\n"); 
  for (i=0; i<n; i++) 
   printf ("%d \n",my_array[i]); 
  return 0; 
 } 
Ushtrim : Shkruaj nje program ne c per te pranuar 2 numra intiger dhe 
qe kontrollon nese ato jane ose jo te barabarte  
#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
    int int1, int2; 
  
    printf("Input the values for Number1 and Number2 : "); 
    scanf("%d %d", &int1, &int2); 
    if (int1 == int2) 
        printf("Number1 and Number2 are equal\n"); 
    else 
        printf("Number1 and Number2 are not equal\n"); 
} 
 
Ushtrim :  Shkruaj nje program ne c per te cekuar kur nje numer 
eshte pozitiv ose negativ 
Test Data : 15  
Expected Output : 
15 is a positive number 
#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
    int num; 
  



    printf("Input a number :"); 
    scanf("%d", &num); 
    if (num >= 0) 
        printf("%d is a positive number \n", num); 
    else 
        printf("%d is a negative number \n", num); 
} 
 
Ushtrim: Shkruaj nje program ne C per te lexuar moshen e kandidatit 
dhe nxirr outputin nqs k ate drejte te votoje: 
 
#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
  int vote_age; 
 
  printf("Vendos Moshen e kandidatit : "); 
  scanf("%d",&vote_age); 
  if (vote_age<18) 
     { 
       printf("Na vjen keq ,  Ju nuk keni te drejte te votoni.\n"); 
       printf("ju do te mund te votoni pas  %d viteve.\n",18-vote_age); 
     } 
  else 
     printf("urime ! ju keni te drejte te votoni.\n"); 
} 
ushtrim: shkruaj nje program ne c per te gjetur numrin me te madh midis 3 numrave 
psh 
1st Number = 12,        2nd Number = 25,        3rd Number = 52 
The 3rd Number is the greatest among three	
 
 
#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
    int num1, num2, num3; 
  
    printf("Input the values of three numbers : "); 
    scanf("%d %d %d", &num1, &num2, &num3); 
    printf("1st Number = %d,\t2nd Number = %d,\t3rd Number = %d\n", num1, num2, num3); 
    if (num1 > num2) 
    { 
        if (num1 > num3) 
        { 



            printf("The 1st Number is the greatest among three. \n"); 
        } 
        else 
        { 
            printf("The 3rd Number is the greatest among three. \n"); 
        } 
    } 
    else if (num2 > num3) 
        printf("The 2nd Number is the greatest among three \n"); 
    else 
        printf("The 3rd Number is the greatest among three \n"); 
} 
 
Ushtrim : Shkruaj nje program ne C  per te kryer disa llogaritje te vogla: 
 
Test Data :  
10 
2 
3 
Expected Output : 
The Multiplication of 10 and 2 is: 20	
 
#include <stdio.h> 
void main() { 
  int num1,num2,opt; 
  printf("Enter the first Integer :"); 
  scanf("%d",&num1); 
  printf("Enter the second Integer :"); 
  scanf("%d",&num2); 
   
    printf("\nInput your option :\n"); 
    printf("1-Addition.\n2-Substraction.\n3-Multiplication.\n4-Division.\n5-Exit.\n"); 
    scanf("%d",&opt); 
    switch(opt) { 
      case 1: 
        printf("The Addition of  %d and %d is: %d\n",num1,num2,num1+num2); 
        break; 
         
      case 2: 
        printf("The Substraction of %d  and %d is: %d\n",num1,num2,num1-num2); 
        break; 
         
      case 3: 
        printf("The Multiplication of %d  and %d is: %d\n",num1,num2,num1*num2); 
        break;   
       



      case 4: 
        if(num2==0) { 
          printf("The second integer is zero. Devide by zero.\n"); 
        } else { 
          printf("The Division of %d  and %d is : %d\n",num1,num2,num1/num2); 
        }   
        break; 
         
      case 5:  
        break;  
         
      default: 
        printf("Input correct option\n"); 
        break;  
    } 
} 
 
Ushtrim:  Shkruaj nje program ne c per te shfaqur numrin e kubeve te nje numri 
te dhene.	

 Input number of terms : 5  
Expected Output :  
Number is : 1 and cube of the 1 is :1  
Number is : 2 and cube of the 2 is :8  
Number is : 3 and cube of the 3 is :27  
Number is : 4 and cube of the 4 is :64  
Number is : 5 and cube of the 5 is :125	

 
#include <stdio.h> 
void main() 
 { 
    int i,ctr; 
    printf("Input number of terms : "); 
    scanf("%d", &ctr); 
    for(i=1;i<=ctr;i++) 
    { 
  printf("Number is : %d and cube of the %d is :%d \n",i,i, (i*i*i));      
    } 
 } 
 
Ushtrim: Shkruaj nje program ne c per te ndertuar nje piramide me 
dumra duke u rritur me 1  
   1  
  2 3  
 4 5 6  
7 8 9 10  



#include <stdio.h> 
void main() 
{ 
   int i,j,spc,rows,k,t=1; 
   printf("input number of rows : "); 
   scanf("%d",&rows); 
   spc=rows+4-1; 
   for(i=1;i<=rows;i++) 
   { 
         for(k=spc;k>=1;k--) 
            { 
              printf(" "); 
            } 
    for(j=1;j<=i;j++) 
    printf("%d ",t++); 
 printf("\n"); 
    spc--; 
   } 
} 
 
 
Ushtrim:  Shkruaj nje program ne c per te kapercyer 2 numra duke 
perdorur  
 
 
 
#include<stdio.h> 
 
void swap(int *,int *); 
int main() 
{ 
 
    int n1,n2; 
 printf("\n\n Function : swap two numbers using function :\n"); 
 printf("------------------------------------------------\n");     
    printf("Input 1st number : "); 
    scanf("%d",&n1); 
    printf("Input 2nd number : "); 
    scanf("%d",&n2);  
 
    printf("Before swapping: n1 = %d, n2 = %d ",n1,n2); 
 //pass the address of both variables to the function. 
    swap(&n1,&n2); 
 
    printf("\nAfter swapping: n1 = %d, n2 = %d \n\n",n1,n2); 



    return 0; 
} 
 
void swap(int *p,int *q) 
{ 
 
    int tmp; 
    tmp = *p; // tmp store the value of n1 
    *p=*q;    // *p store the value of *q that is value of n2 
    *q=tmp;   // *q store the value of tmp that is the value of n1 
} 


