
Генерично програмиране 
и колекции.

Генерично програмиране. Структури от данни. 
Колекции.



Генерично 
програмиране

Въведено в Java 5

Считано от мнозина за най-голямата 
промяна в историята на Java

Открадното със стил от .NET

Трудно да се обясни с думи, но се 
илюстрира лесно с пример





Генеричните класове и методи 
приемат типове като аргументи.



Дефиниция на 
генеричен клас
public class Box<T> {
    // T stands for "Type"
    private T t;

    public void put(T t) {
        this.t = t;
    }

    public T get() {
        return t;
    }
}



public class BoxDemo {
    public static void main(String[] args) {
        // Pre Java 7
        //Box<Integer> integerBox = new Box<Integer>();
        Box<Integer> integerBox = new Box<>();
        integerBox.put(new Integer(10));
        Integer someInteger = integerBox.get(); // no cast!
        System.out.println(someInteger);
    }
}



Конвенция за именуване 
на типови променливи

E - Element

K - Key

N - Number

T - Type

V - Value

S, U, V, etc. - други типове



Дефиниция на 
генеричен метод

class GenericMethodDemo {
    public static <T> T genericMethod(T param)  {
        System.out.println(param + " has type " + 
param.getClass().getName());
    }

    public static void main(String[] args) {
        GenericMethodDemo.<String>genericMethod("some string");
        GenericMethodDemo.genericMethod("some string");
        GenericMethodDemo.genericMethod(new Integer(10));
    }
}



Граници за типови 
променливи

Налагат ограничения върху типовете, 
които могат да бъдат използвани с даден 
клас/метод

<Т extends Comparable> - валидни са само 
типове, които имплементират 
интерфейса Comparable

<Т extends Serializable & Comparable>



Генеричен код и 
виртуалната машина
В JVM няма концепция генеричен клас/метод

Генеричните класове и методи са 
имплементиране изцяло посредством 
компилатора

Всеки генеричен клас има съответстващ суров 
(raw) клас - в него генеричните типове са 
изтрити и заменени от техния ограничаващ 
тип



Наследяване
Person

Student

Pair<Person>

Pair<Student>



Wildcard types

Person

Student

Pair<? extends Person>

Pair<Student>



Алгоритми + Структури 
от данни = Програми



Структури от данни

Определен начин за организиране и 
съхраняване на данни, който позволява да 
бъдат използвани ефективно

Няма универсални структури от данни 
подходящи за всяка ситуация



Масив

групира много обекти

предоставя достъп до обектите 
посредством индекс

времето за достъп до елемент на масива е 
константно, независимо от индекса му

не може да се разширява динамично



Свързан списък

групира много обекти

достъпът до тях е последователен - не може 
да бъде достъпен директно произволен индекс

достъпът по първия елемент в свързан списък 
е за константно време

лесно е да се добавят елементи в навсякъде в 
свързан списък





Стек

структура от данни, при която елементи 
могат да да се за добавят само в края и да 
бъдат достъпвани само в края

Last in - First out (LIFO)







Опашка

Структура от данни, при която елементи 
могат да бъдат добавяни само в края и да 
бъдат достъпвани само в началото и

First in - First out (FIFO)







Множество

Структура взаимствана от математиката

В нея всички елементи са уникални

Обикновено се използва за 
математически операции като търсене на 
сечение на множества или проверка за 
принадлежност към множество



Дърво
рекурсива структура от данни, която се състои от 
йерархично подредени възли

корен

възли

листа

обикновено възлите се поддържат сортирани

в такава структура е лесно да се реализира 
ефективно търсене







HashMap (асоциативен 
масив)

структура от данни организирана като 
таблица от ключове и съответстващи им 
стойности

ключовете традиционно са уникални

достъпът до стойност посредством 
нейния ключ е с константно време







Колекциите са 
структурите от данни в 

стандартната 
библиотека на Java.



Оригиналните 
колекции

array

Vector

Hashtable



Collections Framework

Въведен в Java 2

Унифицирана архитектура за представяне 
и манипулиране на колекции

Подобна на STL в C++



Collections Framework 
вллючва в себе си...

интерфейси

конкретни реализации (класове) на тези 
интерфейси

алгоритми



Предимствата

Намалява програмните усилия

Увеличава скоростта и качеството на 
програмите

Позволява взаимодействие между 
различни API

Поощрява преизползването на код



Collection

Set List Queue SortedMap

Map

SortedSet



public interface Collection<E> extends Iterable<E> {
    // Basic operations
    int size();
    boolean isEmpty();
    boolean contains(Object element);
    boolean add(E element);         //optional
    boolean remove(Object element); //optional
    Iterator<E> iterator();

    // Bulk operations
    boolean containsAll(Collection<?> c);
    boolean addAll(Collection<? extends E> c); //optional
    boolean removeAll(Collection<?> c);        //optional
    boolean retainAll(Collection<?> c);        //optional
    void clear();                              //optional

    // Array operations
    Object[] toArray();
    <T> T[] toArray(T[] a);
}



public interface Iterator<E> {
    boolean hasNext();
    E next();
    void remove(); //optional
}

static void filter(Collection<?> c) {
    for (Iterator<?> it = c.iterator(); it.hasNext(); )
        if (!cond(it.next()))
            it.remove();
}



Стандартни 
имплементации

Hash
table

Resizable 
array Tree Linked 

List
Hash table + 
linked List

Set

List

Queue

Map

HashSet TreeSet LinkedHashSet

ArrayList LinkedList

LinkedList

HashMap TreeMap LinkedHashMap



Особености на стандартните 
имплементации

реализират всички операции (методи) 
дефинирани в съотвения интерфейс

позволяват null елементи и ключове

не са thread-safe

имат fail-fast итератори

всички са Serializable

имат публичен clone() метод

message:%3C4ec2e1ef139ea_1110c8a8945ef@04c84d72-7af3-4307-b729-5ab5f16d0a2a.mail%3E
message:%3C4ec2e1ef139ea_1110c8a8945ef@04c84d72-7af3-4307-b729-5ab5f16d0a2a.mail%3E


Алгоритми

Събрани в класа Collections (Arrays за 
масиви)

Повечето оперират върху List, а не върху 
Collection



Основни алгоритми
сортиране

разбъркване

обръщане

копиране

размяна на 
елементи

добавяне на всички 
елементи

търсене

композиция

намиране на 
екстремуми



Създаване на колекция

Просто имплементирате желания 
интерфейс от Collections API

В повечето случаи не сте длъжни да 
имплементирате всеки метод от API

Трябва да спазвате имплементационните 
изисквания на методите



Съвместимост и 
дизайн

Съвместимост

upward

backward

API дизайн

използвайте само най-общи интерфейси като 
параметри на методи

използвайте най-конкретния възможен тип за 
връщана от метод стойност



Стари (Legacy) API

Миграйте стар код към Collections API

Когато може да променяте стария код 
директно, имплементирайте 
интерфейсите от Collections API

Когато не може да променяте стария 
код, използвайте шаблона за дизайн 
Адаптер





Упражнение

Реализирайте генеричен клас Stack, 
който имплементира структурата от данни 
стек и вътрешно използва array за 
съхранение на обектите. Стетък трябва да 
се разширява динамично. Списъкът с 
методите, които трябва да има ще 
намерите на сайта.



Въпроси?


