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Donald E. Knuth i kreu studimet universitare në Case Institute of Technology më 1960. 

E mori një PhD në California Institute of Technology më 1963, nën drejtimin e Marshall 

Hall-it, Të Riut. Iu bashkua Universitetit të Stanfordit (Stanford University) si Profesor 

i Shkencës Kompjuterike më 1968. Më 1993 u bë Profesor Emeritus i Artit të Programimit 

Kompjuterik (The Art of Computer Programming), në Universitetin e Stanfordit. 

Profesori Knuth ka mbajtur pozita vizite në Universitetin e Oslos (University of Oslo, 

1972-1973) dhe Universitetin e Oksfordit (University of Oxford, 2002-2017). Ka folur në 

shumë konferenca, duke e përfshirë edhe një fjalim me ftesë në Kongresin Ndërkombëtar 

të Matematikanëve (International Congress of Mathematicians) në Nice më 1970; 

Ligjëratën e Gibbs-it të Shoqërisë Matematike Amerikane (the American Mathematical 

Society's Gibbs Lecture) më 1978; Ligjëratën SIAM von Neumann (the SIAM von 

Neumann Lecture) më 2016. Profesori Knuth i ka marrë disa çmime, duke e përfshirë 

edhe ACM A.M. Turing Award më 1974, Medaljen e Shkencës (Medal of Science) nga 

Presidenti Carter më 1979, Çmimin Steele të Shoqërisë Matematike Amerikane 

(American Mathematical Society's Steele Prize) për të shkruarit shpjegues më 1986, 

Medaljen Benjamin Franklin (Benjamin Franklin Medal) më 1988, Medaljen Adelsköld 

(Adelsköld Medal) nga Akademia Suedeze e Shkencave (Swedish Academy of Sciences) 

më 1994, Çmimin Harvey (Harvey Prize) nga Technion më 1995, Medaljen John von 

Neumann të IEEE-së (IEEE's John von Neumann Medal) më 1995, Çmimin Kyoto për 

Tekonogji të Përparuar (Kyoto Prize for Advanced Technology) më 1996, Shpërblimin 

Idetë më të Përparuara të Dijes në Teknologjitë e Informatës dhe të Komunikimit 2010 

Foto nga Vivian Cromwell 
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(Frontiers of Knowledge Award in Information and Communication Technologies) dhe 

Medaljen Michael Faraday të IET-së (IET's Michael Faraday Medal) më 2011. Knuth 

është zgjedhur anëtar në Akadaminë Kombëtare të Shkencave (National Academy of 

Sciences) më 1975, në Akademinë Kombëtare të Inxhinierimit (National Academy of 

Engineering) më 1981, dhe Shoqërinë Filozofike Amerikane (American Philosophical 

Society) më 2012. Ai është bashkëpunëtor i jashtëm i Akademisë Franceze të Shkencave 

(French Academy of Sciences), i Akademisë Norvegjeze të Shkencave dhe Letrave 

(Norwegian Academy of Science and Letters), i Akademisë Bavareze të Shkencave 

(Bavarian Academy of Sciences), i Akademisë Ruse të Shkencave (Russian Academy of 

Sciences), dhe Anëtar i Jashtëm i Shoqërisë Mbretërore të Londrës (Foreign Member of 

the Royal Society of London). Ai është Anëtar i Akademisë Amerikane të Arteve dhe 

Shkencave (Fellow of the American Academy of Arts and Sciences), i Shoqërisë 

Kompjuterike Britanike (British Computer Society), i Shoqërisë për Matematikë 

Industriale dhe të Zbatuar (Society for Industrial and Applied Mathematics), i Shoqërisë 

Matematike Amerikane (American Mathematical Society), i Asociacionit për Makineri 

Llogaritëse (Association for Computing Machinery, ACM), dhe i Muzeut të Historisë 

Kompjuterike (Computer History Museum); po ashtu Anëtar Nderi i Institutit për 

Inxhinierë Elektrikë dhe Elektronikë (Honorary Member of the Institute for Electrical 

and Electronics Engineers, IEEE) dhe i Shoqërisë Matematike të Londrës (London 

Mathematical Society). Profesori Knuth mban doktorata nderi nga mbi 30 universitete 

nëpër botë, duke e përfshirë Universitetin e Harvardit, Universitetin e Oksfordit, 

Universitetin e Parisit, Institutin Mbretëror të Teknologjisë (RIT) në Stokholm, 

Universitetin e Shën Petersburgut, Universitetin e Montrealit (Université de Montréal), 

Universitetin e Tübigenit, Univeritetin e Oslos, Institutin Federal Zviceran të 

Teknologjisë në Zürich, Universitetin e Bordeaux, Universitetin St. Andrews, 

Universitetin Kombëtar të Irlandës, Universitetin e Antwerp-it në Belgjikë, Universitetin 

Masaryk në Çeki, dhe Universitetin e Maqedonisë në Greqi. Bashkë me Herbert Wilf-in, 

Profesori Knuth e bashkëthemeloi Revistën e Algoritmeve (Journal of Algorithms) më 

1979, dhe ka shërbyer si anëtar i bordit redaktues në shumë revista, duke ie përfshirë 

Advances in Mathematics (1971-1979), Combinatorica (1985-1998), Discrete and 

Computational Geometry (1986-2012), Discrete Mathematics (1970-1978), Electronic 

Journal of Combinatorics (1994-2013), Historia Mathematica (1972-1979), Journal of 

Graph Theory (1975-1979), Journal of the ACM (1964-1967), Random Structures & 

Algorithms (1990-2007), SIAM Journal on Computing (1973-1979). Planeti i vogël 

“(21656) Knuth" ishte emërtuar për shkak të tij më 2001. 
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Mansour: Profesor Knuth, para së 

gjithash, do të donim t’ju falënderojmë që e 

pranuat këtë intervistë. A do të na tregonit 

gjerësisht se ç’është kombinatorika? 

Knuth: Aha, menjëherë është e qartë se do 

t’i bëni ca pyetje të mëdha! Ma merr mendja 

që më së miri mund të përgjigjem duke tej-

thjeshtësuar, meqë pyetjeve të tilla nuk 

mund t’u përgjigjesh kurrë plotësisht. 

    Para shumë vitesh provova t’i përgjigjem 

pyetjes “Ç’është matematika?” duke thënë 

se matematika është ajo që e bëjnë 

matematikanët. Poashtu thashë se 

përgjigjja për pyetjen “Çka është shkenca 

kompjuterike?” është analoge1. 

    Më saktësisht, besoj se njerëzit e 

ndryshëm kanë mënyra të ndryshme të 

organizimit të njohurive në kokat e veta 

dhe se parimisht fushat e studimit 

definohen nga llojet e arsyetimit që janë më 

së shumti në harmoni me mënyrën se si 

mendojnë praktikuesit e tyre. (Për 

shembull, unë jam shkencëtar kompjuterik 

sepse truri im rezonon me shumë aspekte 

të llogaritjes kompjuterike.) Kam studiuar 

mostra të rastësishme të literaturës së 

matematikës dhe të shkencës 

kompjuterike, duke u munduar ta 

imagjinoj se çfarë lloje të dijes dhe të 

paradigmave do të më duhej t’ia mësoja një 

kompjuteri, ashtu që ai t’i zhvillonte idetë e 

shprehura aty. 

    Disa njerëz mendojnë se shkenca 

kompjuterike është nënbashkësi e 

matematikës; të tjerë mendojnë se 

matematika është nënbashkësi e shkencës 

kompjuterike. Unë besoj se asnjëra nuk 

është e vërtetë, por se ka prerje të madhe 

[të bashkësive]. Unioni i të dyjave është 

lloji i njohurisë që krijohet nga qeniet 

njerëzore, e që nuk është prezent në 

gjithësinë natyrale. Për dallim nga 

 
1 D.E. Knuth, Computer science and its relation to mathematics, Amer. Math. Monthly 81 (1974) 

323-343. 
2 D.E. Knuth, The art of computer programming, Vol. 4A, Combinatorial algorithms, Part 1. 

Addison-Wesley, Upper Saddle River, NJ, 2011. 

fizikantët, kimistët dhe biologët, ne kemi 

mundësi t’i shpikim rregullat tona 

themelore. Shkenca kompjuterike dhe 

matematika kanë, në anën tjetër, shumë 

nënfusha, dhe ato i asocioj me lloje të 

ndryshme të të menduarit. Vive la 

differénce — larmia e tillë është e 

mrekullueshme. 

    Definicionin tim më të dashur të 

matematikës e kam mësuar nga Andy 

Gleason: “matematika është shkenca e 

paternavei.” Dhe definicionin tim më të 

dashur të kombinatorikës e kam mësuar 

nga këshilluesi im Marshall Hall. Ja si e 

formuloj atë në faqen 1 të librit tim 

Combinatorial Algorithms2: 

“Kombinatorika është studimi i mënyrave 

në të cilat mund të aranzhohen objektet 

diskrete nëpër lloje të ndryshme të 

paternave.  . . .  Zakonisht lindin pesë lloje 

themelore të pyetjeve kur studiohen 

problemet kombinatorike, në renditje 

rritëse të vështirësisë: (i) Ekzistenca: A ka 

fare aranzhime X që përputhen me 

paternin? (ii) Konstruktimi (ndërtimi): 

Nëse po, a mund të gjenden shpejt X-at e 

tillë? (iii) Numërimi: Sa aranzhime të 

ndryshme X ekzistojnë? (iv) Gjenerimi 

(prodhimi): A mund të vizitohen 

sistematikisht të gjitha aranzhimet X1, X2, 

... (v) Optimizimi: Çfarë aranzhime e 

maksimizojnë apo e minimizojnë f(X), kur 

është dhënë një funksion objektiv f ?” 

 

Mansour: Çka mendoni për zhvillimin e 

relacioneve ndërmjet kombinatorikës dhe 

pjesës tjetër të matematikës? 

Knuth: Është e qartë që ka ndërveprime 

jashtëzakonisht të dobishme në të dy 

drejtimet. Për shembull, paternat 

algjebrikë shpesh mund të përkthehen në 

paterna ekuivalentë gjeometrikë, dhe e 
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kundërta, duke lejuar lloje të ndryshme të 

intuitës me të cilat mund të fitojmë 

shkrepje depërtuese të të kuptuarit. 

Funksionet analitike të ndryshoreve 

komplekse na lejojnë të numërojmë 

paterna të komplikuar kombinatorikë; 

anasjelltas, paternat e tillë na çojnë në 

aspekte ende të pazhvilluara të analizës 

komplekse. Ndryshoret e rastësishme e 

demonstrojnë ekzistencën e paternave që 

nuk dimë t’i konstruktojmë. E kështu me 

radhë. 

 

Mansour: Cilat kanë qenë disa nga 

qëllimet kryesore të kërkimit tuaj? 

Knuth: Në radhë të parë jam mësues dhe 

shkrues që provon ta organizojë njohurinë 

ekzistuese dhe t’ia bartë atë brezave dhe 

entuziastëve të rinj. Gjersa i paraqes këto 

ide bashkë që të shihet se ku dallojnë, 

natyrshëm kaloj nëpër një shumësi 

pyetjesh që nuk janë eksploruar plotësisht, 

kështu që provoj ta kuptoj se ku e kanë 

vendin ato në rrëfimin që po provoj ta 

tregoj. Po ashtu mundohem maksimalisht 

ta kuptoj dhe ta ruaj historinë e atyre 

ideve. 

 

Mansour: Do të donim t’ju pyesnim për 

vitet tuaja formuese. Cilat ishin përjetimet 

tuaja të hershme me matematikën? A ka 

ndodhur kjo nën ndikimin e familjes suaj 

apo të njerëzve të tjerë? 

Knuth: Mësuesit e mi para fakultetit nuk 

ishin shumë të mirë në matematikë. Por më 

pëlqente të luaja me ide elementare të 

cilave u ekspozohesha; për shembull, kaloja 

qindra orë duke vizatuar grafe të 

funksioneve polinomike, duke e ndryshuar 

 
3 R.C. Bose and S.S. Shrikhande, On the falsity of Euler's conjecture about the non-existence of two 

orthogonal latin squares of order 4t + 2, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 45 (1959) 734-737. 
4 R.C. Bose and S.S. Shrikhande, On the construction of sets of mutually orthogonal latin squares 

and the falsity of a conjecture of Euler, Trans. Amer. Math. Soc. 95 (1960) 191{209. 
5 R.C. Bose, S.S. Shrikhande, and E.T. Parker, Further results on the construction of mutually 

orthogonal latin squares and the falsity of Euler's conjecture, Canad. J. Math. 12 (1960) 189-203. 

vetëm njërin nga koeficientët. Po ashtu 

luaja lojëra të vogla, me kuaj që lëviznin 

përreth një shtegu, duke gjuajtur zare për 

ta përcaktuar se sa larg do të lëvizte një 

kalë. Kryesisht rrija në dhomën time të 

fjetjes duke i bërë këto. Babai im ishte 

mësues që punonte me kohë të pjesshme si 

kontabilist; e kishte një makinë që mund të 

shumëzonte numra dhe t’i printonte 

përgjigjet në një shirit të vogël të letrës. 

 

Mansour: A ishin këto probleme specifike 

që ju bënë fillimisht të interesuar në 

kombinatorikë? 

Knuth: Në vitin e fundit të shkollës së 

mesme u bëra shumë i interesuar për 

katrorët latinë ortogonalë, për shkak të 

ligjëratave nga profesori vizitues R. C. 

Bose. Ishte 1959ta, viti që Bose dhe të tjerët 

e hodhën poshtë supozimin e famshëm të 

Eulerit për mosekzistencën 3 4 5. 

 

Mansour: Cila ishte arsyeja që e zgjodhët 

California Institute of Technology për PhD-

në tuaj dhe këshilluesin tuaj Marshall Hall, 

Të Riun? 

Knuth: Bose e rekomandonte shumë. Ndër 

mësuesit e mi të tjerë në Caltech ishin 

Robert Dilowrth, Herbert Ryser dhe 

Adriano Garsia (megjithëse Garsia në atë 

kohë punonte në analizën Fourier). Dick de 

Bruijn ishte po ashtu vizitor i shpeshtë. 

 

Mansour: Cili ishte problemi në të cilin 

punuat në tezën tuaj? 

Knuth: E gjeta një familje të pafundme të 

rrafsheve projektive jo-Desarguesiane të 
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rendeve 32, 64, 128 etj. dhe gjeta veti të 

mëtejshme strukturale të rrafsheve të 

fundme 6 7. 

 

Mansour: Çka do t’ju udhëzonte në 

kërkimin tuaj? Një pyetje e përgjithshme 

teorike apo një problem specifik? 

Knuth: Kërkimi im gjithmonë ka qenë 

pasojë e kureshtjes. Ma merr mendja se 

herët kam mësuar si të bëj pyetje - 

përgjigjet e të cilave mund të jenë 

udhëzuese. Nganjëherë pyetjet janë për ta 

zhvilluar një teori – për shembull, për t’i 

gjetur pasojat e disa aksiomave të dhëna, 

apo për të shpikur aksioma të duhura. 

Nganjëherë pyetjet janë për ta shpjeguar 

një patern të numrave. Shpesh pyetjet janë 

për t’i rënë në fije se sa shpejt ekzekutohet 

një algoritëm i caktuar kur i paraqitet një 

lloj i caktuar i të dhënave hyrëse. 

Nganjëherë pyetjet janë për ta kuptuar një 

zhvillim historik. 

    I shmangem pyetjeve për gjërat mbi të 

cilat nuk kam intuitë të duhur. Për 

shembull, nuk jam i mirë në vizualizimin e 

objekteve në më shumë se dy dimensione. 

 

Mansour: Kur jeni duke punuar në një 

problem, a ndiheni se diçka është e vërtetë 

edhe para se ta keni vërtetimin? 

Knuth: Zakonisht shqyrtoj shumë raste të 

vogla të problemeve të ndërlidhra, në 

mënyrë që të mësoj jo veç çka është e 

vërtetë por edhe çka është e pavërtetë. 

    Kur jam duke provuar ta vërtetoj se 

diçka është e vërtetë, e zbuloj se zakonisht 

 
6 D.E. Knuth, Finite semi elds and projective planes, J. Algebra 2 (1965) 182-217. 
7 D.E. Knuth, A class of projective planes, Trans. Amer. Math. Soc. 115 (1965) 541-549. 
8 J.P. Marques-Silva and K.A. Sakallah, GRASP: A Search Algorithm for Propositional 

Satisfiability, IEEE Transactions on Computers 48:5 (1999) 506-521. 
9 M.W. Moskewicz, C.F. Madigan, Y. Zhao, L. Zhang, and S. Malik, Chaff: Engineering an efficient 

SAT solver, ACM/IEEE Design Automation Conf. 38 (2001) 530{535. 
10 M. Petkovšek, H.S. Wilf, and D. Zeilberger, A = B, with a foreword by D.E. Knuth, with a 

separately available computer disk, A K Peters, Ltd., Wellesley, MA, 1996. 

mund t’ia dal më mirë nëse provoj ta gjej 

një kundër-shembull – sepse jam goxha i 

mirë në gjetjen e gabimeve në detaje të 

parëndësishme. Pastaj, kur e kuptoj se pse 

kam ngecur dhe nuk po mund të gjej 

kundër-shembull, mund të ndodhë që, në 

fakt, ta shoh një vërtetim. 

 

Mansour: Cilat tri rezultate i konsideroni 

më me ndikim në kombinatorikë gjatë 

tridhjetë viteve të fundit? 

Knuth: Përgjithësisht nuk më pëlqejnë 

pyetjet për rezultatet “më me ndikim” apo 

“më të rëndësishmet”, sepse mendoj se 

kombinatorika (si çdo temë domethënëse) 

përparon kryesisht me mijëra hapa të 

vegjël e jo me pak hapa të mëdhenj. 

Kombinatorika është analoge me murin e 

madh të Kinës, që përbëhet nga shumë, 

shumë tulla të vendosura bashkë 

mrekullisht. 

    Megjithatë, meqë pyetët, ma merr 

mendja se rezultatet më me ndikim që nga 

1990ta që më bien ndër mend janë (i) 

zbulimi i madh në metodat e zgjidhjes për 

problemet e kënaqshme (të 

interpretueshme, satisfiability problems) 

të bazuara në “nxënien/mësimin e 

klauzolës kryefjalë-kallëzues të udhëhequr 

nga konflikti” (conflict-driven clause 

learning)8 9; (ii) vërtetimet e automatizuara 

të identiteteve, si në librin “ A = B ” nga 

Petkovšek, Wilf, dhe Zeilberger10; (iii) seria 

e 23 punimeve shkencore nga Robertson 
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dhe Seymour (1983-2012) për teorinë e 

minorëve të grafeve 11 12 

 

Mansour: Cilat janë tri top-pyetjet e 

hapura në listën tuaj? 

 

Knuth: Prapë nuk jam i lumtur me pyetje 

“tri top-”, por nuk po dua t’i shmangem. 

Natyrisht, ka shumë e shumë probleme të 

pazgjidhura për të cilat fort kisha dashtë ta 

di përgjigjen, por më të mirat nga to janë 

problemet për të cilat edhe rezultatet e 

pjesshme ka gjasë të jenë të frytshme. Ma 

merr mendja se votoj për (i) të vërtetohet 

hipoteza e kohës eksponenciale13 

(exponential time hypothesis, ETH), 

domethënë se inf { log2 𝜏 | mund ta dimë një 

algoritëm për ta zgjidhur me 𝜏n hapa 

problemin e kënaqshmërisë me klauzola të 

madhësisë 3 me n ndryshore } > 0; (ii) një 

vërtetim jo-konstruktiv se P = NP, duke 

treguar se mund të shfaqen veç numër i 

fundëm i rasteve esencialisht të ndryshme, 

megjithëse mund të mos e dimë kurrë se a 

i kemi gjetur të gjitha (diçka si ajo që e bënë 

Robertson dhe Seymor për minoret e 

grafeve); (iii) një studim i paternit kurioz të 

shenjave që shfaqet në asimptotikën e 

numrave Gould – numri i particioneve të 

bashkësisë bishti i së cilës është singleton 

– siç është ilustruar në përgjigjen për 

ushtrimin 7.2.2.1–190 të The Art of 

Computer Programming 4 (Artit të 

Programimit Kompjuterik 4) (TAOCP), 

fascikli 5 (2019), faqet 146 dhe 277. 

Problemi i fundit është natyrisht në dukje 

 
11 N. Robertson and P.D. Seymour, Graph minors. I. Excluding a forest, J. Combin. Theory Ser. B 

35:1 (1983) 39-61. 
12 N. Robertson and P.D. Seymour, Graph minors. XX. Wagner's conjecture, J. Combin. Theory Ser. 

B 92:2 (2004) 325-357. 
13 R. Impagliazzo and R. Paturi, On the complexity of k-SAT, J. Comput. Syst. Sci. 62:2 (2001) 367–

375. 
14 https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/flaj2014.pdf 
15 D.E. Knuth, R. Motwani, and B.G. Pittel, Stable husbands, Random Struct. Algorithms 1:1 

(1990) 1–14. 
16 S. Janson and D.E. Knuth, Shellsort with three increments, Random Struct. Algorithms 10:1–2 

(1997) 125–142. 

shumë më i lehtë se (i) apo (ii); megjithatë 

vërtet besoj se është përfaqësues i mirë i 

shumë problemeve aktualisht të 

pazgjidhura, zgjidhja e të cilave me gjasë do 

të ketë nënprodukte të mira. 

 

Mansour: Çfarë lloji të matematikës do të 

donit ta shihnit në dhjetë-njëzet vitet e 

ardhshme si vazhdimësi e punës suaj? 

 

Knuth: Më lejoni t’i nënvizoj me 

entuziazëm problemet 1, 2, 3 dhe 5 që u 

theksuan në ligjëratën time Flajolet më 

201414. 

    Veçanërisht jam i interesuar për 

problemin 5, që ka të bëjë me “parimin e 

trazimit të papërfillshëm” (“principle of 

negligible perturbation”). Gjithmonë kam 

pasur shumë shpresa për analizat e 

algoritmeve të rëndësishme kombinatorike 

që do ta përdornin këtë parim të-thjeshtë-

e-megjithatë-subtil, që ishte ilustruar në 

punimin shkencor që e shkrova me Rajeev 

Motwani dhe Boris Pittel në faqen 1 të 

vëllimit 1 të Random Structures & 

Algorithms15, dhe prapë në një punim të 

mëvonshëm me Svante Janson16. Por deri 

tani jam i befasuar dhe paksa i dekurajuar 

që askujt tjetër nuk ia ka nxitur kureshtjen 

ideja. 

 

 

 

https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/flaj2014.pdf
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Mansour: A mendoni se ka fusha 

thelbësore apo kryesore në matematikë? A 

janë disa tema më të rëndësishme se të 

tjerat? 

Knuth: Nuk më pëlqen të them se ndonjë 

temë është më e rëndësishme se një tjetër 

(edhe pse pres se kurrë nuk do të jem i 

entuziazmuar për problemet që janë 

paraqitur për numrat Smarandache). Sipas 

filozofisë që e paraqita më herët, rëndësia e 

një problemi është relative për përvojën, 

intuitën dhe mënyrën personale të 

strukturimit të dijes për secilin kërkues. 

Njeriu nuk duhet të punojë në një problem 

veç pse dikush tjetër ju thotë se është i 

rëndësishëm apo se do t’ju bëjë të pasur dhe 

të famshëm. Punoni në një problem nëse 

mendoni se e ka emrin tuaj në të për shkak 

të shkathtësive tuaja të veçanta, dhe nëse 

mendoni se zgjidhja do të jetë relevante për 

të tjerët. 

 

Mansour: Çka mendoni për dallimin 

ndërmjet matematikës së pastër dhe asaj të 

zbatuar në të cilin fokusohen disa njerëz? A 

ka ndonjë kuptim në rastin tuaj? Si e shihni 

relacionin ndërmjet të ashtuquajturës 

matematikë “të pastër” dhe asaj “të 

zbatuar”? 

Knuth: Shihni ligjëratat e mija të 

titulluara “Theory and practice” (“Teoria 

dhe praktika”) në librin Selected Papers on 

Computer Science17 (Punime të zgjedhura 

në Shkencë Kompjuterike) (1996), faqet 

123–127, 129–139, 141–147, 149–167; 

shihni edhe “Teoria dhe praktika dhe 

argëtimi” (“Theory and practice and fun”) 

në Companion to the Papers of Donald 

Knuth18 (2012), faqet 39–40. 

 

 
17 https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/cl.html 
18 https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/cp.html 
19 https://theorydish.blog/2018/02/01/donald-knuth-on-doing-research 
20 https://theorydish.blog/2018/02/26/donald-knuth-on-writing-up-research 
21 https://theorydish.blog/2018/06/04/don-knuth-on-general-principles 

Mansour: Çfarë këshille do t’jua jepnit të 

rinjve që mendojnë t’i futen karrierës së 

kërkimit në matematikë? 

Knuth: Të pyesin a janë të sigurtë se nuk 

do të parapëlqenin karrierë të kërkimit në 

shkencë kompjuterike (duke u bazuar 

natyrisht në profilin e vet të aftësive). Dhe 

të rekomandoj që të mos rrëmbehen nga 

gjërat trendi; ata duhet t’u besojnë ideve të 

veta të bukurisë. 

    Omer Reingold ma bërë një pyetje të 

ngjashme para tri vitesh, dhe i postoi 

përgjigjet  emija në Stanford CS theory 

research blog19 20 21 (blogun e kërkimit 

teorik të Stanford CS). 

 

Mansour: Ju jeni kërkues, shkrues dhe 

programer produktiv. A keni rutina dhe 

rituale ditore që e optimizojnë 

produktivitetin tuaj? Çfarë këshille do të 

jepnit në këtë temë? 

Knuth: Disa truqe që funksionojnë për 

mua, pos mospasjes së televizorit apo 

telefonit: (i) Kur e lexoj një punim 

gjithmonë provoj t’ia qëlloj se çka po vijon, 

para se ta kthej faqen. Provoj ta vërtetoj një 

teoremë para se ta shikoj vërtetimin. 

(Zakonisht dështoj, natyrisht; por jam më i 

gatshëm ta çmoj zgjidhjen, dhe në 

ndërkohë e kam mësuar një teknikë të re.) 

Provoj ta ndryshoj notacionin, si ndihmë 

për të menduarit tim, dhe t’i përkthej gjërat 

në forma ekuivalente. (ii) Draftet e mija të 

para i shkruaj me laps, sepse mund të 

daktilografoj më shpejt se sa që mund të 

mendoj. Kam karrige shumë të rehatshme 

në të cilën mund të ulem kur e bëj këtë. Por 

kur e fus atë draft në kompjuter, rri në 

këmbë te terminali dhe e lustroj materialin 

gjersa e daktilografoj. (Martin Gardner më 

https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/cl.html
https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/cp.html
https://theorydish.blog/2018/02/01/donald-knuth-on-doing-research
https://theorydish.blog/2018/02/26/donald-knuth-on-writing-up-research
https://theorydish.blog/2018/06/04/don-knuth-on-general-principles
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ka njoftuar me të mirat e tavolinës për 

qëndrim në këmbë më 1972.) (iii) Kur është 

e realizueshme, e shkruaj një program për 

t’u familjarizuar me idetë. “Literate 

programming”22 është fitore e madhe në 

këtë temë. (iv) Gjatë ditës e bëj një sy 

gjumë. Shkoj të fle kur jam i lodhur, dhe 

nuk përdori stimulues për të qëndruar i 

zgjuar e vigjilent. (v) I frymëzuar nga 

detektivi Nero Wolfe i Rex Stout-it, i 

menaxhoj me orar ndërveprimet me të 

tjerët, në vend se të më ndërprejnë në 

mënyrë të rastësishme. (vi) Kur është e 

mundur provoj të punoj në vetëm një gjë. 

(Shkencëtarët kompjuterikë këtë e quajnë 

“batch processing”. E kundërta është 

“swap-in-swap-out”.) (vii) Kur më duhet të 

vendosi se çka të bëj në vazhdim, zgjedhi të 

punoj në gjënë që më kënaq më së paku, pos 

nëse kam arsye vërtet të mirë për ta 

zvarritur. Se nëse ndonjë gjë jo-zbavitëse 

duhet të bëhet herëdo-kurdo, dhe nëse nuk 

do të ketë kohë më të mirë se e tashmja, më 

së miri është ta pranoj pa u ankuar. 

 

Mansour: A do të na tregonit për 

interesimet tuaja jashtë matematikës? 

Knuth: Po e shoh se po doni të më pyetni 

për muzikën dhe librat. Kështu që ma merr 

mendja se kjo i lë ushtrimet, filmat, fenë 

dhe ushqimin? (i) Provoj t’i notoj disa xhiro, 

katër herë në javë. (ii) më pëlqejnë filmat 

klasikë (p.sh. kujtojeni Harold Loyd, 

Buster Keaton, Humphrey Bogart, Audrey 

Hepburn; Frank Capra, Alfred Hitchcock, 

Akira Kurosawa, David Lean, Satyajit Ray; 

komeditë muzikore (Oklahoma, The Band 

Wagon, West Side Story, Camelot, . . . ); 

Attenborough’s Gandi; Monty Python; 

animacionin (Fantasia, Yellow Submarine, 

Ratatouille, Up, WALL-E, Coco, . . . ). (iii) I 

kam mbajtur gjashtë ligjërata në Institutin 

e Massachusetts-it për Teknologji 

(Massachusetts Institute of Technology, 

 
22 https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/lp.html 
23 https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/things.html 

MIT) për lidhjet ndërmjet shkencës dhe 

fesë – për vlerën e mistereve që na japin 

përulësi, për t’i komplementuar siguritë që 

na japin strukturë (shihni librin tim Things 

a Computer Scientist Rarely Talks About23 

(Gjërat për të cilat një shkencëtar 

kompjuterik flet rrallë) ). (iv) Kur gatuaj 

vetë, shpesh e favorizoj “metodën e 

diagramit të Venit”: Pa përzierje, ashtu që 

të mund ta shijoj secilin nëngrup të 

përbërësve. (Është disi e kundërta e 

“mixing-time method” të Persi Diaconis-it.) 

 

Mansour: Nga web-faqja juaj personale 

lexojmë se jeni të interesuar edhe në 

kompozimin e muzikës. Si do t’i krahasonit 

këto dy procese krijuese: vërtetimin e 

teoremave dhe kompozimin e veprave 

muzikore? Cili mendoni se është më i 

vështirë: shkrimi i një punimi matematik 

që mund të botohet tek Analet e 

Matematikës apo kompozimi i një simfonie 

që mund të krahasohet me ato të Mozart-it 

apo Beethoven-it? 

Knuth: Besoj se pjesa krijuese është 

çuditërisht e ngjashme, edhe po të më 

pyetnit për shkrimin e një poeme apo një 

programi kompjuterik apo bërjen e një 

skulpture, etj. Synimi nuk është të fitohet 

njohje a prestigj. Në fakt është për t’ua 

komunikuar njerëzve të tjerë një vizion 

personal, duke shpresuar se të tjerët do ta 

kuptojnë se pse mendoni se muzika juaj apo 

matematika juaj apo poema juaj, etj. i 

shton frytet e civilizimit. 

 

Mansour: Ju luani në piano dhe organo. A 

interpretoni veç në shtëpi me familjen dhe 

miqtë tuaj? Po t’ju kërkonin ta krijonit një 

listë për dëgjim të muzikës specifikisht për 

kombinatoristë, cilat vepra do t’i përfshinte 

playlista juaj? Natyrisht, do t’ia shtojmë 

https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/lp.html
https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/things.html
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playlistës edhe Fantasia Apocalyptica-n24 

tuaj! 

Knuth: Nuk jam mjaft i mirë për të 

interpretuar në publik; përjashtimi i vetëm 

ishte një koncert për duet organosh i 

mbajtur një herë në Waterloo Ontario. 

Kohë pas kohe e shoqëroj ndonjë kor apo 

kuartet harqesh. Falemnderit që e 

përmendët kompozimin tim për organo, në 

të cilin i kam kaluar shumë vite! Playlista 

juaj duhet patjetër të përfshijë vepra nga 

Noam Elkies25 dhe Peter Winkler26. Besoj 

Bach-u, Tchaikovsky, Brahms-i, Gershwin-

i, Stravinsky, Hindemith-i, Bernstein-i 

ishin kombinatoristë me zemër; kjo është e 

qartë nga notat në kompozimet e tyre. 

(Gershwin-i, në veçanti, mori mësime në 

kombinatorikë nga mësuesi i çuditshëm 

Joseph Schillinger, dhe mendoj se i ka futur 

mirë në përdorim.) 

    Test im im litmus për cilësinë e një 

kompozimi është se a mundeni, pasi ta keni 

dëgjuar gjashtë herë, ta njihni dhe ta 

shijoni në të shtatën. Natyrisht, jo të gjitha 

kompozimet nga një kompozitor i madh do 

ta kalojnë këtë test; as i njëjti kompozim me 

dëgjues të ndryshëm. 

 

Mansour: Si duket jeni edhe lexues i 

apasionuar i librave. Cilët libra po i lexoni 

këto ditë? A keni menduar ndonjëherë ta 

shkruani një novelë? Nëse po, për çfarë do 

të flitej në të? 

Knuth: Lexoj “letërsi” kryesisht për të më 

ndihmuar të fle, jo për ngritje shpirtërore. 

Kështu që i njoh dhjetra e dhjetra vepra 

nga Erle Stanley Gardner, Rex Stout, 

Agatha Christie, Dorothy Sayers, P. D. 

James, Robert Bernard, Robert B. Parker, 

Raymond Chandler, Frederick Forsyth, 

Maj Sjöwall dhe Per Wahlöö, Ken Follett, 

 
24 https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/fant.html 
25 https://people.math.harvard.edu/~elkies/music.html 
26 https://math.dartmouth.edu/~pw/music/rags.html 
27 https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/sn.html 

Ian Fleming, Sara Paretsky, Herman 

Wouk. Më pëlqen Tolstoi, por nuk më 

pëlqen Dostojevski. E urreja Alexandria 

Quartet të Durrell-it (tepër i shkujdesur). 

Favoritët e mi i përmendi në webfaqen 

https://www-cs-

faculty.stanford.edu/~knuth/retd.html 

    Por OK, meqë pyetët, t’ju tregoj edhe çka 

kam lexuar më së fundmi: Oliver Twist nga 

Dickens; Uncle Tom's Cabin nga Stowe; 

Death Times Three nga Stout; The Regatta 

Mystery nga Christie; Without Feathers nga 

Allen. Pikërisht tani jam duke e ri-lexuar 

Days of a Man, Vëllimet 1 dhe 2, nga David 

Starr Jordan (kryetari i parë i Stanford-it), 

bashkë me të renë Why Fish Don't Exist 

nga Lulu Miller (që e shfaq anën e tij të 

errët). Po ashtu jam duke e lexuar një 

biografi të dokumentuar shkëlqyeshëm të 

Stravinsky-t, nga Vera Stravinsky dhe 

Robert Craft; mirëpo kjo është tepër 

interesante – nuk më ndihmon të fle – 

kështu që më duhet ta copëtoj me kujdes. 

    Më pyetët edhe për shkrimin e një 

novele? Nuk ma merr mendja se kam 

talent. (E kam shkruar një noveletë 

matematike27, Surreal Numbers (Numrat 

Surrealë), dhe përjetimi ishte kënaqësi e 

jashtëzakonshme. Por ajo skriptë e vogël 

sigurisht që nuk meriton të klasifikohet si 

novelë. Mendoni për një operë, që përbëhet 

nga muzikë e mirë me pak komplot; Surreal 

Numbers është matematikë e mirë, me pak 

komplot.) 

    Kam luajtur me idenë e shkrimit të 

tregimeve binjake të shkurtra, të titulluar 

“Dritarja”: Në njërin nga ta, një dritare rri 

e mbyllur; në tjetrin, protagonisti nis duke 

e hapur. Gjithçka tjetër në të dy tregimet 

nis nga e njëjta gjendje fillestare e 

gjithësisë. Por përfundimet e tyre janë 

plotësisht të ndryshme. (Kjo ide ishte 

https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/fant.html
https://people.math.harvard.edu/~elkies/music.html
https://math.dartmouth.edu/~pw/music/rags.html
https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/sn.html
https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/retd.html
https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/retd.html
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frymëzuar nga një vërejtje afër fundit të 

librit të Mark Twain-it The Mysterious 

Stranger. Me gjasë të madhe nuk do të arrij 

kurrë ta përpunoj, sepse kam tepër shumë 

gjëra të tjera për të bërë. Dhe gjithsesi, 

filmi i Tom Tykwer-it Run, Lola, Run ishte 

bazuar në një ide të ngjashme dhe ai e ka 

shfrytëzuar shumë më mirë se që do të 

mundja unë ndonjëherë.) 

    Gjithashtu kam qenë kureshtar se a do 

të ishte e mundur të shkruhet një tregim i 

shkurtër tërheqës apo madje edhe një 

novelë me protagonist një koloni 

milingonash. Milingonat individuale janë 

si qelizat e trupit të njeriut, por kolona si 

tërësi ka vetëdijesi. 

    Le t’i ndjekë dikush tjetër gjërat e tilla! 

Mua më shumë më përshtatet shkrimi për 

programimin. 

 

Mansour: Shpesh u propozoni probleme 

disa revistave matematike, sidomos 

Monthly-t. Prej nga vijnë këto probleme? A 

u kushtoni kohë të veçantë për të krijuar 

pyetje të tilla interesante? 

Knuth: Problemet shfaqen natyrshëm 

gjersa po e shkruaj materialin e ri për The 

Art of Computer Programming, sepse 

gjithmonë i bëj pyetje vetes. Kur përgjigja 

duket veçanërisht udhëzuese, dhe jo mjaft 

fort e ndërlidhur me programimin për të 

qenë ushtrim i përshtatshëm në librin tim, 

e paraqes si problem. 

 

Mansour: Ju keni krijuar shumë 

programe kompjuterike. Si vendosni 

zakonisht për ta shkruar një program 

kompjuterik? A ishte shpikur apo ishte 

zbuluar TEX-u? Çka ju motivoi për të? 

 

Knuth: I shkruaj afërsisht pesë programe 

çdo javë, për t’i provuar dhe testuar idetë 

 
28 https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/dt.html 

para se t’i vendosi në TAOCP. Disa nga 

programet janë shumë të shkurta; të tjerat 

janë goxha të zgjeruara; por gjithmonë e 

vërej se diçka kuptoj më mirë pasi të kem 

provuar t’ia shpjegoj atë gjë një kompjuteri. 

    Tregimi i lindjes së TEX-ut është rrëfyer 

shumë herë. Për një version të shkurtër, 

shih faqet 1-12 të librit tim Digital 

Typography28. Por versioni im i 

parapëlqyer u shfaq si pjesë e një punimi të 

quajtur “The errors of TEX”, që ishte 

rishtypur në faqet 243-291 të Literate 

Programming23, veçanërisht faqet 249-266. 

 

Mansour: Projekti i juaj libror i tërë-

jetshëm The Art of Computer Programming 

është trashëgimi e madhe për komunitetin 

shkencor. Si keni vendosur për një projekt 

kaq enorm? Çka mendoni për atë se si 

ndikojnë në projektin tuaj zhvillimet e 

fundit në machine learning (nxënie të 

makinës) dhe në quantum computing 

(llogaritje kuantike)? 

Knuth: Falemnderit. TAOCP nisi më 1962, 

kur isha student i vitit të dytë në studime 

pas-diplomike. Një përfaqësues i shtëpisë 

botuese Addison–Wesley më mori në drekë 

dhe më inkurajoi ta shkruaj një libër për 

softuerin, sepse një nga editorët e tij kishte 

sugjeruar se mund të jem i aftë të bëj punë 

të denjë. Ky shans më ngazëlleu, sepse 

Addison–Wesley i kishte botuar tekstet e 

mija të parapëlqyera të studimeve 

themelore. 

    Nuk e dija se ishte vështirë të shkruaje 

libër. As nuk e pata paraparë se sa duhej të 

qartësohej, apo se sa shumë apo sa shpejt 

do të rritej shkenca kompjuterike. Kështu 

që u thashë se do të isha i lumtur t’ia nisja, 

posa ta kisha kryer tezën time të PhD-së. 

    E ngriva tabelën e përmbajtjes më 1962. 

Kështu “machine learning” dhe “quantum 

computing” janë krejtësisht ortogonale me 

https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/dt.html
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përmbajtjen e librave të mi, tani apo në të 

ardhmen. Dhe kjo është mirë, sepse këto 

tema përfshijnë paradigma krejtësisht të 

ndryshme, në të cilat nuk jam i mirë. 

 

Mansour: Në punën tuaj, e keni përdorur 

gjerësisht arsyetimin kombinatorik për t’iu 

adresuar problemeve të rëndësishme. Si 

angazhohen teknikat e numërimit në 

kërkimin tuaj? 

Knuth: Në kohët e moçme, numërimi më 

ndihmonte ta dija se nuk po harroj ndojgjë. 

Në ditët e sotme, numërimi është i 

mrekullueshëm sepse thjesht më duhet t’i 

llogaris pak vlera të para që ndërlidhen me 

cilindo problem që po më ngacmon 

aktualisht; pastaj OEIS29 do të më tregojë 

se te cilat punime të shikoj. 

 

Mansour: “Journal of Algorithms është 

titull i shkëlqyeshëm. Sigurisht duhet të 

ketë një revistë me atë emër një ditë” – ky 

është fragment nga letra juaj për editorët e 

revistës së lartpërmendur. A keni ndonjë 

koment për revistën tonë të lansuar së voni 

Enumerative Combinatorics and 

Applications? 

Knuth: Jam veçanërisht i lumtur ta shoh 

theksin tuaj të kombinuar në cilësinë e 

klasit të parë dhe qasjes plotësisht të 

hapur. 

 

Mansour: A do të na tregonit për procesin 

tuaj të të menduarit për vërtetimin e njërit 

nga rezultatet tuaja më të parapëlqyera? Si 

u bëtë të interesuar për atë problem? Sa 

kohë ju desht që t’i binit në fije vërtetimit? 

A keni pasur “moment eureka”? 

 
29 https://oeis.org 
30 S. Janson, D.E. Knuth, T.  Luczak, and B. Pittel, The birth of the giant component, with an 

introduction by the editors, Random Struct. Algorithms 4:3 (1993) 231–358. 
31 https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/dm.html 

Knuth: Ma merr mendja se më së shumti 

krenohem me punën time në “The birth of 

the giant component”, me Svante Janson, 

Tomasz Luczak dhe Boris Pittel, sepse një 

herë ajo ishte tema e një numri të plotë të 

Random Structures & Algorithms30. (E 

rishtypur me korrigjime dhe shtojcë në 

faqet 643–792 të botimit tim Selected 

papers on Discrete Mathematics 31 (2003).) 

    Problemi nisi me një thashethem. 

Dëgjuam në Stanford se studentët e Dick 

Karp-it në Berkeley e kishin simuluar 

evolucionin e grafeve të rastësishme me 

modelin Erdős–Rényi dhe zbuluam se, me 

gjasë të madhe, të shumtën një 

komponentë ishte “komplekse (jo pemë) në 

cilindo moment kohor nëpër tërë 

evolucionin. Prandaj Borisi dhe unë nisëm 

t’i studiojmë hapat kur shfaqeshin së pari 

ciklet; se nëse thashethemi ishte i vërtetë, 

dukej e pritshme se pas kthesës do të na 

pritnin edhe më shumë befasi. 

    Por thashethemi ishte çorientues: Gjasa 

e vërtetë se të shumtën një komponentë 

komplekse është prezente, përgjatë 

evolucionit, del të jetë asimptotikisht 5𝜋 / 

18 ≈ 87% (!). Komponentat komplekse 

shtesë priren të jenë prezente në 13%-shin 

tjetër të rasteve; por vetëm për kohë shumë 

të shkurtër. Prandaj studentët në Berkley 

nuk e shihnin në mostrat e veta. 

    Po ta kishim ditur se sa e ndërlikuar do 

të dilte analiza, dyshoj se do ta kishim 

marrë guximin t’i futeshim. (Siç nuk do t’ia 

kisha nisur kurrë The Art of Computer 

Programming në të 60tat po ta kisha ditur 

se sa shumë ishte destinuar të rritej 

shkenca kompjuterike.) Shumica e 

depërtimeve më të mira që i kam pasur në 

jetë prandaj kanë qenë për shkak të të 

qenët jashtëzakonisht i dobët në vlerësimin 

e vështirësisë së një projekti. 

https://oeis.org/
https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/dm.html
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    Kishte vërtet një moment “Aha” për mua 

gjersa po e shkruanim atë punim. Më 

ndodhi një natë rreth orës 3, kur po e 

vizatoja një diagram për t’i përmbledhur 

disa nga llogaritjet e fundit që i patëm bërë. 

I patëm rënë në fije se si ta përdorim 

analizën komplekse në një pikë të dyfishtë 

të shalës për t’i llogaritur gjasat 

asimptotike të tranzicioneve më themelore 

të gjendjes që ndodhin kur ngadalësohet 

“big bang në polin e dyfishtë” në hapat më 

të vegjël. Ky diagram tani është Fig. 1, në 

faqen 301 të punimit (faqja 722 e librit). Ajo 

i tregon gjasat e tri gjendjeve të mundshme 

pasi të jenë ndodhur tri “përplasje”; dhe ato 

gjasa janë numra racionalë me emërues 

17017. 

    Aha! 17017 është 17 herë 13 herë 11 herë 

7! Kjo nuk mund të jetë rastësi – duhet të 

ketë një arsye! Dhe emëruesi pas katër 

“përplasjeve” ishte 7436429. Këta numra të 

faktorueshëm më tregonin se ku të shikoj, 

ashtu që ta thjeshtoj një funksion gjenerues 

eksponencial dhe ta deshifroj tërë 

strukturën. 

    Nuk mund të përmbahem të mos e tregoj 

tutje atë rrëfim. Mëngjesin tjetër, doli se 

Bill Gates po e vizitonte Stanfordin, sepse 

po e merrnin me të mirë mbledhësit e 

fondeve me shpresë që të nxjerrin pará për 

një ndërtesë të re të Shkencës 

Kompjuterike. Megjithëse kisha fjetur pak, 

më kërkuan t’i tregoja se në çka isha duke 

punuar, kështu që e vizatova diagramin në 

dërrasë të zezë, dhe ia shpjegova se si 

17017 ishte çelësi i suksesit. Më vonë atë 

ditë, ai u pajtua të dhurojë miliona dollarë, 

dhe i tha ekipit të mbledhësve të fondeve se 

ishte “impresionuar veçanërisht nga 

entuziazmi i Don Knuth-it për kërkim.” 

    Mbledhësit e fondeve më kërkuan ta 

rikrijoja atë shfaqje të dërrasës së zezë, që 

të mund ta bënin një fotografi arkivore. 

Rrjedhimisht askush nuk mund të 

pretendojë se shkenca kompjuterike 

teorike nuk është praktike. 

 

Mansour: A ka ndonjë problem specifik në 

të cilin jeni duke punuar shumë vite? Çfarë 

përparimi keni bërë? 

Knuth: The Art of Computer 

Programming. I kam botuar 3772 faqe deri 

tani, dhe i kam draftuar edhe 116 faqe të 

tjera. Shpresoj ta draftoj edhe një faqe 

nesër. Draftet aktuale janë online32, ashtu 

që lexuesit të mund të më ndihmojnë t’i heq 

gabimet para botimit. 

 

Mansour: Pyetja ime e fundit është 

filozofike. A i keni rënë në fije se pse jemi 

këtu? Nëse po, a do të na e tregonit 

përgjigjen në një mënyrë të enkriptuar 

ashtu që veç ata, ndër lexuesit tanë, që 

bëjnë ca përpjekje të mund ta mësojnë? 

Knuth: Epo, e përmenda misterin dhe 

përulësinë më herët. Tentimi im më i mirë 

për t’u përgjigjur në “pyetjen tuaj të fundit” 

(huh!) shfaqet në faqet 17 dhe 149 të atij 

libri që ka lidhje me MIT. 

    Në përfundim, më lejoni t’ju falënderoj 

për pozimin e një vargu të pyetjeve kaq 

interesante. Oh, sa do të doja që dikush t’u 

kishte kërkuar matematikanëve të mi të 

parapëlqyer të të shkuarës që ta plotësojnë 

një pyetësor të tillë! Çka do të thoshte 

Euleri? E Bourbaki?! 

 

Mansour: Profesor Donald Knuth, do të 

doja t’ju falënderoj për këtë intervistë 

shumë interesante në emër të revistës 

Enumerative Combinatorics and 

Applications. 

 

 
32 https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/news.html 

https://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/news.html
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i pattern: seri e veprimeve apo ngjarjeve që bashkë tregojnë se si ndodhin apo si bëhen gjërat normalisht. Fjalët “mostër” 

(Pjesë e vogël prej diçkaje (prej një lënde, prej një cohe, prej një malli etj.) që e nxjerrim a e marrim për t'ia treguar dikujt, 

me qëllim që ai të njohë cilësitë e gjithë lëndës, të cohës, të mallit etj. pjesë e tillë që e zgjedhim për ta analizuar, për ta 

studiuar etj.) apo “shabllon” (Model sipas të cilit bëhen sende me formë e përmasa të njëjta; Përsëritja e diçkaje të njohur 

ashtu siç është, pa i ndryshuar a pa i shtuar gjë, kopjim mekanik; formulë, shprehje a ide që është përdorur dhe është 

shfrytëzuar nga shumë të tjerë.) janë të afërta. (vërejtje e përkthyesit) 
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