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 ממשקים למבני הנתונים
 החדשה כנית הלימודיםבת

 

 <Node<T הגנרית חוליהה

 

 סיבוכיות חתימת הפעולה תיאור הפעולה

   בנאים:

שלה  next -וב xשלה יהיה  value ערךפעולה הבונה חוליה שב
 nullיהיה הערך 

Node (T x) O(1) 

שלה  next -וב  xיהיה  שלה valueשבערך פעולה הבונה חוליה 
 (nullהמועבר כפרמטר יכול להיות גם  next)ערך  nextיהיה הערך 

Node (T x , Node<T> next) O(1) 

   :עולות אחזור ועדכוןפ

 (Integer, Double, Character)טיפוס בסיסי חלקה עוטפת למ Tאם 
 עצם זהל עצם, תוחזר הפנייההפניה ליוחזר ערך החוליה, ואם 

T getValue () O(1) 

 Node<T> getNext () O(1) לחוליה הבאהמוחזרת הפנייה 

 x void setValue (T x) O(1) -החוליה ל של value -ה הפעולה משנה )מעדכנת( את ערך

 חדש nextלהיות  nextשנה את ערכו של מהפעולה 
 (nullהמתקבל כפרמטר יכול להיות גם  nextערך )

void setNext (Node<T> next) O(1) 

   

מפנה לחוליה נוספת )כלומר   nextפעולה המחזירה אמת אם 
 ( ושקר אחרתnullאינו 

boolean hasNext () O(1) 

 פעולה המחזירה מחרוזת המתארת את מצב העצם

 סיבוכיות:  )*(
   O(1)עצם מטיפוס פשוט    Tאם 

  (nכפונקציה של  אורך האוסף   |T|)    O(|T|)מייצג אוסף   T ואם 

String toString () O(1) 

 )*(  
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 Stack<T>מחסנית גנרית 

 

 

 סיבוכיות חתימת הפעולה תיאור הפעולה

   בנאי:

 Stack () O(1) פעולה הבונה מחסנית ריקה

   

 ריקה?-מחסנית
 פעולה המחזירה אמת אם המחסנית ריקה ושקר אחרת

boolean isEmpty () O(1) 

 (x)למחסנית -דחוף
 לראש המחסנית xדוחפת/מוסיפה את הפעולה 

void push (T x) O(1) 

 ממחסנית )(-שלוף
 הפעולה מוציאה ומחזירה את האיבר שבראש המחסנית.

 : המחסנית אינה ריקהנחהה

T pop () O(1) 

 למחסנית )(-הצץ
 הפעולה מחזירה את האיבר שבראש המחסנית מבלי להוציאו.

 תנאי קדם: המחסנית אינה ריקה

T top () O(1) 

פעולה המחזירה מחרוזת המתארת את מצב המחסנית באופן 
  nx -בראש המחסנית ו  1x -כך ש  n, …, x3x, 2, x1[x[  הבא: 

 בתחתיתה.

 מייצג את מספר האיברים במחסנית  nסיבוכיות:    )*(
   O(n)עצם מטיפוס פשוט    Tאם  
    O(n•|T|)מייצג אוסף באורך כלשהו   T ואם 

 (Tאורך   |T|)  הוא עצם מסוג תלמיד שלו אוסף ציונים( T)למשל:  

String toString () O(n•|T|) 

 

)*( 

 

זאת.  : הפעולה מניחה את תקינות הנתונים. התכנית/פעולה המזמנת את הפקודה חייבת לבדוקנחההמשמעות 
  לדוגמה:
    

 

 
  

if (! s.isEmpty() ) 

 x = s.pop(); 

 ריקה?-לא-המחסנית אם
  xממחנית)(  -שלוף 

Stack<Point> 
 

 

     top 

stk    
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 <Queue<T גנרי  תור

 

 

 סיבוכיות חתימת הפעולה תיאור הפעולה

   בנאי:

 Queue () O(1) פעולה הבונה תור ריק

   

 ריק?-תור
 פעולה המחזירה אמת אם התור ריק ושקר אחרת

boolean isEmpty () O(1) 

 (x) לתור-הכנס
 סוף התורל xהפעולה מוסיפה את 

void insert (T x) O(1) 

 )( מהתור-הוצא
 .תורהפעולה מוציאה ומחזירה את האיבר שבראש ה

 א ריקל תור: הנחהה

T remove () O(1) 

 התור )(-ראש
 את האיבר שבראש התור מבלי להוציאו. הפעולה מחזירה

 תנאי קדם: התור לא ריק

T head () O(1) 

פעולה המחזירה מחרוזת המתארת את מצב התור באופן הבא:   
]n, …, x3, x2, x1[x  1 -כך שx  בראש התור ו- nx   בסופו. )איבר

 (nxחדש יוכנס אחרי 

 סיבוכיות:   )*(
n  מייצג את מספר האיברים בתור 

   O(n)עצם מטיפוס פשוט    Tאם 
 (Tאורך   |T|)      O(n•|T|)מייצג אוסף באורך כלשהו   T ואם

 (דפים nמסמך להדפסה שיש בו הוא עצם מסוג  T תור הדפסות: )למשל:

String toString () O(n•|T|) 

 

)*( 

 

את תקינות הנתונים. התכנית/פעולה המזמנת את הפקודה חייבת לבדוק זאת. : הפעולה מניחה נחההמשמעות 
  לדוגמה:

  if (! q.isEmpty () ) 

 x = q.remove (); 

 ריק?-לא-תורה אם
  x)(   התורמ-הוצא 

בתור  סוף סוף  אני ראשון

… 
 

Queue<Point> 

  last 

  first 

 

que    
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 <BinNode<T  חוליה בינארית

 והפנייה לשתי חוליות בינאריות. Tחוליה המכילה ערך מטיפוס 
 כיוונית.-ניתן להשתמש במחלקה זאת כדי לייצג עץ בינארי או שרשרת דו

 סיבוכיות חתימת הפעולה תיאור הפעולה

   :םבנאי

 null BinNode (T x) O(1)ושתי ההפניות  xחוליה בינארית שערכה פעולה הבונה 

 , xפעולה הבונה חוליה בינארית שערכה 
 right -ו leftושתי ההפניות שלה הן 

 (nullיכול להיות   right -ו  left הפרמטרים )ערכם של

BinNode (BinNode<T> left, 

  T x, 

  BinNode<T> right) 

O(1) 

   :אחזור ועדכון פעולות

 ,Integer, Double)מחלקה עוטפת לטיפוס בסיסי  Tאם 

Character)  יוחזר ערך החוליה, ואם הפניה לעצם, תוחזר
 לעצם זה הפנייה

T getValue () O(1) 

 x void setValue (T x) O(1) -הפעולה משנה )מעדכנת( את ערך החוליה ל

   

 left. BinNode <T>  getLeft () O(1)פעולה המחזירה הפנייה לחוליה אליה מפנה 

 right. BinNode <T>  getRight () O(1)פעולה המחזירה הפנייה לחוליה אליה מפנה 

 left -ל leftהפעולה משנה את ערכה של ההפניה 
 nullיכול להיות גם   leftהפרמטר 

void setLeft (BinNode <T> left) O(1) 

 right -ל rightהפעולה משנה את ערכה של ההפניה 
 nullיכול להיות גם   rightהפרמטר 

void setRight (BinNode <T> right) O(1) 

 boolean hasLeft () O(1) פעולה המחזירה אמת אם יש חוליה משמאל, ושקר אחרת

 boolean hasRight () O(1) , ושקר אחרתימיןפעולה המחזירה אמת אם יש חוליה מ

 .מחרוזתאת מצב החוליה כפעולה המחזירה 

 סיבוכיות:   )*( 
   O(1)עצם מטיפוס פשוט    Tאם 
    O(|T|)מייצג אוסף באורך כלשהו   T ואם

String toString () O(|T|) 

 

)*( 

 

 


