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מבני נתונים

מדעי המחשב

מהמחלקה הקונקרטית למחלקה הגנרית
IntNode

StringNode

CharNode

IntNode (int x)
IntNode (int x, IntNode next)

StringNode (String x)
StringNode (String x, StringNode next)

CharNode (char x)
CharNode (char x, CharNode next)

int getValue ()
IntNode getNext ()

String getValue ()
StringNode getNext ()

char getValue ()
CharNode getNext ()

boolean hasNext ()

boolean hasNext ()

boolean hasNext()

void setValue (int x)
void setNext (IntNode next)

void setValue (String x)
void setNext (StringNode next)

void setValue (char x)
void setNext (CharNode next)

String toString ()

String toString ()

String toString ()

DoubleNode

PointNode

Node<T>

DoubleNode (double x)
DoubleNode (double x, DoubleNode next)

PointNode (Point x)
PointNode (Point x, PointNode next)

Node (T x)
Node (T x, Node<T> next)

double getValue ()
DoubleNode getNext ()

Point getValue ()
PointNode getNext ()

T getValue ()
Node<T> getNext ()

boolean hasNext ()

boolean hasNext ()

boolean hasNext ()

void setValue (double x)
void setNext (DoubleNode next)

void setValue (Point x)
void setNext (PointNode next)

void setValue (T x)
void setNext (Node<T> next)

String toString ()

String toString ()

String toString ()

TypeNode
value
next
הפנייה לחוליה מאותו סוג

 לכל סוג רשימה יש להחזיק מחלקה מתאימה:שכפול קוד

הילה קדמן
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המחלקה הקונקרטית
Class IntNode
{
private int value ;
private IntNode next;

IntNode
value

next

הפנייה לחוליה
IntNode מסוג

:
}
המחלקה הגנרית
מחלקה אחת מתאימה להרבה טיפוסי נתונים

Node <T>
T value
Node<T> next

Class Node<T>
{
private T value ;
private Node<T> next;
:
}

הילה קדמן

הפנייה לחוליה
Node<T> מסוג

הפנייה
לאובייקט
T מסוג
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ממשק המחלקהNode :
הפעולה בונה חוליה .ערך החוליה הוא  xואין לה חוליה עוקבת
הפעולה בונה חוליה .ערך החוליה הוא  xוהחוליה העוקבת לה הוא
.next
ערכו של nextיכול להיות גם null
פעולה המחזירה את ערך החוליה
פעולה המחזירה הפניה לחוליה העוקבת .אם אין חוליה עוקבת תחזיר
הפעולה null
פעולה המשנה את ערך החוליה להיות x
פעולה המשנה את ההפניה לחוליה העוקבת להיות  .nextערכו של next
יכול להיות גם null
פעולה המחזירה אמת אם יש חוליה עוקבת לחוליה הנוכחית ,ושקר
אחרת
פעולה המחזירה מחרוזת המתארת את הערך השמור בחוליה

)Node (T x
)Node (T x, Node<T> next

)( T getValue
)( Node<T> getNext
)void setValue (T x
)( void setNext
)( boolean hasNext
)( String toString

דגשים בכתיבת המחלקה

שם המחלקה Node
צור מחלקה בשם ( Nodeללא >)! <T
כותרת המחלקהpublic class Node<T> :
הוסף > <Tלכותרת מהחלקה
שם הבנאיpublic Node() :
ללא ><T
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דגשים בשימוש במחלקה הגנרית
Node<T>  ירשם רק במחלקהT הטיפוס הגנרי
.מחוץ למחלקה יש להשתמש בטיפוס הקונקרטי




: שרשרת חוליות חדשה תיראה כך/ כותרת פעולה היוצרת רשימה
Node<Integer> numbers = new Node <Integer> (5);
Node<T> numbers = new Node <T> (5);

:ולא כך

מחלקה העוטפת
: קיימת מחלקה עוטפת המגדירה אותוjava לכל טיפוס בסיסי בשפת
קיימת מחלקה

עבור הטיפוס הבסיסי

Integer

int

Double

double

Character

char

Node<Integer> numbers = new Node <Integer> (5);
Node<Character> word = new Node<Character> ('a');
Node <Double> lst = new Node <Double> (4.25);
Node <Point> dots = new Node <Point> (new Point (3, 6));
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