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 רשימה

 שתכלול את הפעולות שלהלן: <Node<Integerמסוג  רשימהל Listשרות בשם  פרייתסבנה 
 

 כותרת הפעולה תיאור הפעולה

 והצגתה רשימהבניית 

 רשימהפעולה המקבלת מערך של מספרים שלמים ומחזירה 
שתיבנה מאיברי המערך כך שהאיבר הראשון במערך יהיה 

 והאיבר האחרון יהיה בסופה הרשימהבתחילת 

static Node<Integer> build (int [] arr) 

 רשימהפעולה המקבלת מערך של מספרים שלמים ומחזירה 

תהיה ממוינת  הרשימהשבסיום שתיבנה מאיברי המערך כך 
בסדר עולה מהערך הקטן ביותר )בהתחלה( ועד הערך הגדול 

 (הרשימהביותר )בסוף 

static Node<Integer> buildSorted  

    (int [] arr) 

לא ריקה לתוכה נקלטו או הוגרלו  רשימהפעולה המחזירה 
מההתחלה לסוף  תיבנה רשימההמספרים אקראיים. 

(build1)  או מהסוף להתחלה ,(build2) 

static Node<Integer> build1 () 

static Node<Integer> build2 () 

 פן הבא:באו הרשימהפעולה המדפיסה את איברי 

]n, …, x2, x1[x  1 -כך שx ו רשימהבראש ה- nx בסופה 

static void show (Node<Integer> lst) 

 

 רשימההוספה והסרת איברים ב

ומוסיפה את המספר  x ומספר שלם רשימהפעולה המקבלת 
  רשימהירה את הז. הפעולה מחהרשימהלתחילת 

static Node<Integer> add   

        (Node<Integer> lst, int x) 

)הפנייה לחוליה(  pos רשימה, מקום ברשימהפעולה המקבלת 
 . posומוסיפה את המספר אחרי  xומספר שלם 

 .רשימהיתווסף המספר לתחילת ה  nullהוא  posערך אם 
  רשימהירה את הזהפעולה מח

static Node<Integer> add   

       (Node<Integer> lst,  

        Node<Integer> pos, int x) 

ומוסיפה את  xממויינת ומספר שלם  רשימהפעולה המקבלת 
 תישאר ממוינת. רשימהכך שה רשימההמספר ל

  רשימהירה את הזהפעולה מח

static Node<Integer> insert  

  (Node<Integer> lst, int x) 

פעולה המקבלת מספר ומוחקת את המופע הראשון שלו 

  רשימהירה את הזהפעולה מח .רשימהב
static Node<Integer> remove  

 (Node<Integer> lst, int x) 

ומוחקת את האיבר  posומקום  רשימהפעולה המקבלת 
 .רשימהירה את הזהפעולה מח. רשימהב posשנמצא במקום 

 nullהנחה: המקום תקין ואינו 

static Node<Integer> remove  

  (Node<Integer> lst,   

   Node<Integer>pos) 
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 רשימההפניות לחוליות ב

 .רשימהפעולה המחזירה הפנייה לחוליה האחרונה ב
 nullאם הרשימה ריקה יוחזר הערך 

static Node<Integer> getLast  

  (Node<Integer> lst) 

 .רשימהב pos -פעולה המחזירה הפנייה לחוליה הקודמת ל
 . nullאינו  posהנחה: 

 nullמפנה לחוליה הראשונה יוחזר הערך  posאם 

static Node<Integer> getPrev 

  (Node<Integer> lst,   

   Node<Integer>pos) 

  רשימהית ב-k -פעולה המחזירה הפניה לחוליה ה
 (.רשימהלחוליה החמישית ב k=5)למשל: עבור 

 k ≤ size(lst) ≥ 0   הנחה: 

static Node<Integer> getPos  

 (Node<Integer> lst, int k) 

 רשימהחיפוש ב

ושקר  רשימהקיים ב xפעולה המחזירה אמת אם האיבר 
 אחרת

static boolean exist (Node<Integer>lst, 

   int x) 

המכילה את הערך הראשונה פעולה המחזירה הפניה לחוליה 
x אם .x  לא קיים ברשימה יוחזרnull 

static Node<Integer> find 

 (Node<Integer> lst, int x) 

 

 רשימהפעולות חישוב ב

 static int size (Node<Integer> lst) ומחזירה את מספר החוליות שבה רשימהפעולה המקבלת 

 static int sum (Node<Integer> lst) רשימהפעולה המחזירה את סכום האיברים ב

פעולה המחזירה הפניה לחוליה בעלת הערך הגדול ביותר 
 .lstממוינת -הלא רשימהב

 הנחה: הרשימה לא ריקה

static Node<Integer> max 

  (Node<Integer> lst) 

פעולה המחזירה הפניה לחוליה בעלת הערך הקטן ביותר 
 lstממוינת -הלא רשימהב

 הנחה: הרשימה לא ריקה

static Node<Integer> min 

  (Node<Integer> lst) 

 xמחזירה כמה פעמים הופיע המספר סופרת ופעולה ה
 0לא ברשימה יוחזר  x. אם רשימהב

static int countX (Node<Integer> lst,  

   int x) 
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 מיון ומיזוג

ממוינת בסדר עולה ושקר  רשימהפעולה המחזירה אמת אם ה
 אחרת.

static boolean isAscending 

  (Node<Integer> lst) 

ממוינת בסדר יורד ושקר  רשימהאמת אם הפעולה המחזירה 
 אחרת.

static boolean isDescending 

  (Node<Integer> lst) 

 static Node<Integer> bubbleSort מיון בועותבשיטת  רשימהפעולה הממיינת את ה

  (Node<Integer> lst) 

 static Node<Integer> selectionSort מיון בחירהפעולה הממיינת את הרשימה בשיטת 

  (Node<Integer> lst) 

 static Node<Integer> InsertionSort הכנסהמיון בשיטת  רשימהפעולה הממיינת את ה

  (Node<Integer> lst) 

 ממוינות בסדר עולה  רשימותפעולה המקבלת שתי 
 שלישית ממוינת אף היא. רשימהוממזגת אותן ל

 עצמם. אין איברים החוזרים על רשימההנח שבכל 
הם יופיעו רק פעם  רשימותתי השאם יש איברים שמופיעים ב

 הממוזגת. רשימהאחת ב

static Node<Integer> merge 

  (Node<Integer> lst1,   

    Node<Integer> lst2) 

 

 רשימההיפוך 

  "הפוכה". רשימהומחזירה  רשימהפעולה המקבלת 
החדשה יהיה האיבר האחרון  רשימההאיבר הראשון ב

יהיה האיבר  רשימהשהתקבלה, והאיבר האחרון ב רשימהב
 שהתקבלה. רשימההראשון ב

  [4 ,3 ,2 ,1]לדוגמה: עבור הרשימה  
 [1 ,2 ,3 ,4]תוחזר הרשימה  

static Node<Integer> reverse 

  (Node<Integer> lst) 

 

 


