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Objektivat e lëndës 
  

 

Programi është bazuar në një literaturë bashkëkohore dhe në ndërthurjen e leksioneve 
me seminaret, punët laboratorike dhe detyrat e kursit. Ka si objektiv përgatitjen e 
studenteve me njohuri bazë mbi mënyrat e programimit dhe ndërtimit e aplikimeve në 
gjuhën e programimit C. 

 
Programi i lëndës  
 

 

Hyrje në programim, IDE dhe përdorimi i tyre. Ndërtimi i një aplikimi në C. Komentet dhe 
përdorimi i tyre. Kompilimi dhe ekzekutimi i një programi në gjuhën C. Çfarë janë 
variablat. Variablat numerike të  plota. Variablat Floating-Point. Përcaktimi i variablave si 
unsigned dhe signed. Çfarë janë operatorët. Përdorimi i tyre. Prioriteti i operatorëve. 
Kushtet llogjike. Operatori switch case. Ciklet dhe përdorimi i tyre. Cikli For. Cikli WHILE 
dhe Do – While. Përdorimi i funksionit printf dhe parametrat e tij. Përdorimi i funksionit 
scanf. Kombinimi i tyre dhe përdorimi. Deklarimi i pointerave. Përdorimi i adresave. 
Alokimi dhe dealokimi i memorieve. Përdorimi i pointerave të llojit Char si string. 
Deklarimet e vektorëve një dimensional. Aksesimi i vektorëve dhe përdorimi i indekseve. 
Vektorët dy dimensionalë. Vektorët shumë dimensionalë. Ndërtimi i funksioneve. 
Parametrizimi. Përdorimi i funksioneve. Funksionet rekursiv. Stringat. Deklarimet si vektor. 
Deklarimet si pointer.  Përdorimi i funksioneve të librarisë string.h. Strukturat dhe Unionet. 
Deklarimet e strukturave. Përdorimi i strukturave. Alokimi në memorje. Çfarë janë 
skedarët. Skedarët tekst. Skedarët binar. Përdorimi i funksioneve për lexim dhe shkrim. 
Ndërfaqja grafike. Përdorimi i librarive të gatshme. 
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