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២.១  សេចក្ត ីស ដ្ ើម 

⬜Map គឺជា Object ដែលភ្ជា ប ់(Maps) Keys សៅកាៃ់ Values របេ់វា។ 

⬜Map គឺមិៃអាចមាៃ Key េទ ៃួគ្នា ស ះស ើយ ស ើយរាល ់Key ៃិមឿយៗ អាចភ្ជា ប ់

សៅកាៃ់ Value បាៃយ៉ងស្ចើៃមឿយ។ 



២.២  Method ខ្លះៗនៃ Map Interface 

Method Description 

void clear() លុបសោលៃូវ ធាតុទាំងអេ់ ដែលមាៃសៅក្ន ុង Map ស ះ 

boolean containsKey(Object key) សបាះតនមល true ្បេិៃសបើមាៃ Key សៅក្ន ុង Map ស ះ 

boolean containsValue(Object 

value) 
សបាះតនមល true ្បេិៃសបើមាៃ Value សៅក្ន ុង Map ស ះ 

Set entrySet() សបាះេាំណុាំនៃ key ៃិង value ដែលមាៃសៅក្ន ុង map ស ះ 

Object get(Object key) 
សបាះ value នៃធាតុណាមឿយដែលមាៃ key ស ះ ស ើយសបាះតនមល 

null ្បេិៃសបើរក្ key ស ះមិៃស ើញ 

Object put(Object key, Object 

value) 

បញ្ច ើលធាតុមឿយដែលមាៃ key ៃិង value  ស ើយ្បេិៃសបើ key 

មាៃរ ឿចស ើយ វាៃឹងជាំៃឿេធាតុដែលបាៃដាក្់ជាថ្មីស ះ 

Object remove(Object key) លុប ធាតុជាក្់លាក្់ណាមឿយ តាមរយៈ key ដែល ត្ល់ឲ្យ 

int size() សបាះ ចាំៃឿៃ ធាតុ ដែលមាៃសៅក្ន ុង map 

boolean isEmpty() សបាះតនមល true ្បេិៃសបើ map ស ះ ទសទ 



២.៣  Map.Entry  

⬜ Entry គឺជា subinterface  របេ់ Map ែូសចាះស ើយ សយើងអាចែាំសណើរការវាបាៃសដាយស ម្ ះ 

Map.Entry ដែល ត្ល់សអាយ methods មឿយចាំៃឿៃ សែើមបីទញយក្ key ៃិង value។ 

Method Description 

getKey() ្តវួបាៃស្បើសែើមបីទទឿលបាៃ  Key ដែលមាៃសៅក្ន ុង Entry 

getValue() ្តវួបាៃស្បើសែើមបីទទឿលបាៃ Value ដែលមាៃសៅក្ន ុង Entry 



២.៤     Hashtable 

⬜ Hashtable ជា្បសេទ Collection មឿយដែលស្បើេ្មាប់សរៀបចាំ key ដែលបញ្ច ើល

សៅក្ន ុង Map សដាយមិៃេថ តិតាមលាំដាប់លាំសដាយតាម key ដែលសយើងបាៃបញ្ច ើល

សទបើយ។ Hashtable អៃញុ្ញា តឲ្យសយើងអាចរក្ារទុក្ធាតុ ៃិងទញយក្ធាតុមក្វញិ

បាៃតាមរយៈ key សដាយស្បើ្បាេៃូ់វ function (algorithm) ណាមឿយរបេ ់map 

interface ។ ម៉ាងវញិសទៀត Bucket វវញិមាៃមុខ្ងារេាំរាប់ ទ្ ុក្ key and value 

របេ់ធាតុស ើយ key ស្េងគ្នា អាច ទ្ ុក្ក្ន ុង bucket ដតមឿយបាៃ្ងដែរ ។   េូមពៃិិ

្តសមើលរបូខាងស្កាម: 



២.៤     Hashtable 

Constructor Name Description 

Hashtable () 

  
Constructor ដ្ល់ឲ្យែាំបូងសគ។ 

Hashtable(int size) 

  
ក្ាំណត់ទាំ ាំជាក្់លាក្ ់។ 

Hashtable(int size,float 

fillRatio) 

  

ក្ាំណត់ទាំ ាំជាក្់លាក្់ៃិងមាៃ   fillRatio  េាំរាប់

ក្ាំណត់   tradeoff  រវាងសពលវាលាៃិងទាំ ាំស ើយតាំនល

របេ់វាោប់ពី (0.0  to  1.0)។ 

Hashtable(Map m): 

  
បសងក ើត Hashtable ស ើយោប់ស ត្ ើមជាមឿយធាតុ m។ 



២.៥   LinkedHashMap 

⬜  LinkedHashMap ជា Collection មឿយ្បសេទដែលស្បើេ្មាប់សរៀបចាំ key ដែលបញ្ច ើល

សៅក្ន ុង  Map ឲ្យេថ ិតតាមលាំដាប់លាំសដាយសៅតាម  key  ដែលសយើងបាៃបញ្ច ើល ។ ស ើយសៅ

សពលអាក្ចង់យក្ key/values មក្វញិក៏្តាមលាំដាប់លាំសដាយដែរ។ 

Constructor Name Description 

LinkedHashMap( )  ជា្បសេទ Default Constuctor។ 

LinkedHashMap(Map m)  ជា Constructor ដែលស ត្ើមជាមឿយ ធាតុ m  ។ 

LinkedHashMap(int capacity)  ក្ាំណត់ទាំ ាំជាក្់លាក្់  ។ 

LinkedHashMap(int capacity, float fillRatio) 

ក្ាំណត់ទាំ ាំជាក្់លាក្់ៃិងមាៃ  fillRatio េាំរាប់

ក្ាំណត ់  tradeoff រវាងសពលវាលាៃិងទាំ ាំស ើយតាំនល

របេ់វាោប់ពី (0.0  to  1.0) ។ 



២.៦  HashMap 

⬜ HashMap implements ពី Map Interface ស ើយ extends ពី 

AbstractMap class។ 

⬜ ការែាំសរៀបធាតុ ពុាំបាៃសរៀបតាមលាំដាប់ស ះសទ 



២.៦  HashMap 

⬜  HashMap class  មាៃ constructor ចាំៃឿៃ៤   : 

☞ HashMap() : ជា្បសេទ default HashMap Constructor 

☞ HashMap(Map m) : hashmap ស្បើ្បាេ់ធាតុ m 

☞ HashMap(int capacity) : ជា្បសេទ Constructor ដែលសយើង 

Initialize តនមលឲ្យវា   

☞ HashMap(int capacity,float fillRatio) : ជា្បសេទ Constructor  

ទី៤  ដែល អាចឲ្យសយើង initialize តនមល ទាំង Capacity ៃិង Ratio 

ស ើយវា Map សដាយស្បើ argument របេ់វា ។ 



២.៦  HashMap 

Name  Description 

void clear()  
លុបសោលៃូវ  mappings ទាំងអេ់ព ីMap  

Object clone()  គឺជាការ copy HashMap instance ដែល Key ៃិង 

values គឺមិៃបាៃ Copy ស ះសទ  

boolean isEmpty() Return ពិត ្បេិៃសបើ Map contain គ្នម ៃ Key-value 

េាំរាប់តភ្ជា ប ់  

Set keySet() 
Return េាំណុាំនៃ Keys  ក្ន ុង Map 

Object remove(Object key)  
លុបសោល ការ តភ្ជា ប់នៃ Key  

int size()  
Return ជាសលខ្នៃ Key-value  

Collection values()  Return   ជាតនមល ជា្បសេទ Collection   

 



២.៧  TreeMap 

⬜  TreeMap   ជា្បសេត Collection ដែល values របេ់វា អា្េ័យសៅសលើ key ។  

ស ើយវា implements NavigableMap interface ស ើយ ៃិង extends  ព ី 

AbstractMap class  ។ 

⬜  វាមិៃអាចមាៃ key ដែលទសទបាៃស ើយ ប៉ុដៃតវាអាចមាៃ values ទសទជាស្ចើៃ

បាៃការែាំសរៀបធាតុគឺែូចសៅៃឹង HashMap ដែរ បុ៉ដៃតវាសរៀបតាមលាំដាប់សក្ើៃ ពី

តូចសៅធាំ  ។ 
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