
Cuvânt înainte 

 Am pătruns de ceva timp şi cu paşi repezi în era calculatoarelor şi a Internetului, 

numită de cunoscători „Era informatizării“. Lumea calculatoarelor ne ademeneşte şi devine 

din ce în ce mai necesară. În orice domeniu ne-am desfăşura activitatea, în prezent un 

calculator reprezintă o soluţie ideală pentru oricare dintre problemele de zi cu zi. 

Dar această lume a calculatoarelor nu poate funcţiona fără un  limbaj de programare, 

care este un set bine definit de expresii şi reguli (sau tehnici) valide de formulare a 

instrucţiunilor pentru un computer şi care dă posibilitatea programatorului să specifice în mod 

exact şi amănunţit acţiunile pe care trebuie să le execute calculatorul, în ce ordine şi cu ce 

date, reguli specificate practic prin întocmirea/scrierea programelor necesare, într-un cuvânt,  

"programare".  

Căutarea unui limbaj de programare perfect este ţinta multor inovatori ai programării. 

În această muncă C# (CSharp) este unul din cele mai evoluate limbaje şi reprezintă pasul 

următor în evoluţia limbajelor de programare. 

Lucrarea de faţă îşi propune să facă o trecere în revistă a metodelor de prelucrare 

structurilor de date uzuale, care reprezintă bagajul minim de cunoştinţe necesar oricărui 

programator, din prisma programării obiectuale într-un limbaj nou, incitant, puternic şi 

flexibil, C#.  

Fiecare structură de date este implementată cu ajutorul unei clase în care algoritmii 

clasici de prelucrare au devenit metode şi în care moştenirea a permis construirea unor clase 

noi prin compunere şi derivare. Ca o alternativă la utilizarea claselor generice şi din dorinţa 

mărturisită a autorului a înţelege subtilităţile limbajului şi eleganţa programării obiectuale, 

datele membre ale celor mai multe structuri de date au fost declarate de tip IComparable. În 

acest fel utilizatorul clasei poate opta pentru stocarea datelor de tip întreg, real sau şir de 

caractere asigurându-se totodată şi generalitatea claselor implementate. 

Deoarece C# este un limbaj de programare vizual, aplicaţia practică ilustrează 

utilizarea acestor clase într-o aplicaţie Windows realizată în mediul de dezvoltare Microsoft 

Visual C# 2017 Express Edition. Aplicaţia constă într-o fereastră care conţine cinci obiecte de 

tipul LinkLabel, acţionarea fiecărui link deschizând o nouă fereastră care permite gestionarea 

vectorilor, respectiv, matricilor, stivelor şi cozilor, listelor simplu înlănţuite şi a arborilor 

binari, respectiv binari de căutare. O atenţie deosebită s-a acordat validării tuturor datelor 

introduse prin intermediul căsuţelor de dialog, cât şi a posibilităţii de realizare a operaţiilor 

alese.  

Aplicaţia se vrea a fi un sprijin real pentru cei care doresc să înţeleagă sau să predea 

structurile fundamentale de date şi poate fi un instrument util chiar şi pentru cei care nu 

cunosc limbajul C# datorită interfeţei extrem de prietenoase puse la dispoziţia utilizatorului. 
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1. Platforma .NET şi limbajul C# 

1.1. Limbajul C# 

Căutarea unui limbaj de programare perfect este ţinta multor inovatori ai programării. 

În această muncă C# este unul din cele mai evoluate limbaje. 

Limbajul C# a fost dezvoltat de o echipă restrânsă de ingineri de la Microsoft, echipă 

din care s-a evidenţiat Anders Hejlsberg (autorul limbajului Turbo Pascal şi membru al 

echipei care a proiectat Borland Delphi). 

C# este un limbaj simplu, cu circa 80 de cuvinte cheie, şi 12 tipuri de date predefinite. 

El permite programarea structurată, modulară şi orientată obiectual. Se înrudeşte cu C, C++ şi 

Java, cele mai răspândite limbaje de programare din lume.  

C# moşteneşte facilităţile limbajului C++ (sintaxa şi principiile de programare), cu 

inovaţii de ultim moment, în spiritul realizării unor secvenţe de cod sigure (safe), unele 

funcţiuni au fost adăugate (de exemplu, interfeţe şi delegări), diversificate (tipul struct), 

modificate (tipul string) sau chiar eliminate (moştenirea multiplă şi pointerii către funcţii).  

1.2. Platforma .NET şi limbajul C# 

C# este un limbaj de programare ce poate fi studiat separat, dar are o legătură specială 

cu mediul său de rulare, arhitectura .NET.  Astfel C# a fost dezvoltat de Microsoft pentru 

crearea codului arhitecturii .NET, iar bibliotecile utilizate de limbaj sunt definite de aceeaşi 

arhitectură. 

Arhitectura .NET permite dezvoltarea şi execuţia aplicaţiilor independente platformă. 

Facilitează amestecarea diferitelor limbaje de programare. Ea oferă de asemenea securitate şi 

portabilitate a programelor şi de asemenea un mediu de programare comun pentru platforma 

Windows. 

Deşi .NET Framework este o platformă bazată pe limbaje de programare şi medii de 

dezvoltare care au apărut de câţiva ani,.NET Framework este relativ nou. 

Prin arhitectura .NET un program creat în limbajul C# foloseşte „motorul comun de 

programare”, ce se ocupă de execuţia programelor, permite programelor să fie portabile, 

asigură programarea în limbaj mixt şi securitatea. 

O altă facilitate oferită de motorul comun de programare, este aceea de a permite, 

interacţiunea codului creat în C# cu alt cod, cod nativ ce se creează automat la compilarea 

unui program creat în C# numit metadate(MSIL-MicroSoft Intermediate Language). 

Pentru a dezvolta aplicaţii pe platforma .NET sunt necesare trei componente esenţiale: 

un set de limbaje (C#, Visual Basic .NET, J#, Managed C++, Smalltalk, Perl, Fortran, Cobol, 

Lisp, Pascal etc), un set de medii de dezvoltare (Visual Studio .NET, Visio) şi o bibliotecă de 

clase pentru crearea serviciilor Web, aplicaţiilor Web şi aplicaţiilor desktop Windows.  

 Tot prin intermediul arhitecturii .NET, limbajul C# are acces automat la  biblioteca de 

clase.NET, ce facilitează organizarea programelor. 

Deoarece .NET Framework prevede un nou mediu de execuţie pentru rularea 

aplicaţiilor proiectate pentru .NET Framework, platforma trebuie instalată pe calculatorul pe 

care rulează o astfel de aplicaţie. 
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 Platforma .NET Framework are două componente principale: 

 Common Language Runtime (CLR) 

 Framework Class Library (FCL) 

CLR-ul prevede un mediu de execuţie administrat, “managed”, care oferă codului care 

va fi executat verificare sigură a tipurilor, administrarea automată a memoriei şi alte servicii. 

CLR-ul se bazează pe CLI (Common Language Infrastructure). Compilatoarele limbajelor 

care respectă CLI vor compila sursa unui program în Common Intermediate Language (CIL). 

La rulare CLR-ul compilează codul CIL în cod nativ, specific maşinii pe care se rulează 

programul, folosind o tehnică denumită compilare just-in-time (JIT). 

Un program scris într-unul dintre limbajele .NET conform Common Language 

Specification (CLS) este compilat în Microsoft Intermediate Language (MSIL sau IL). Codul 

astfel obţinut are extensia exe, dar nu este direct executabil, ci respectă formatul unic MSIL.  

CLR include o maşină virtuală asemănătoare cu o maşină Java, ce execută 

instrucţiunile IL rezultate în urma compilării. Maşina foloseşte un compilator special JIT (Just 

In Time). Compilatorul JIT analizează codul IL corespunzător apelului unei metode şi 

produce codul maşină adecvat şi eficient. El recunoaşte secvenţele de cod pentru care s-a 

obţinut deja codul maşină adecvat permiţând reutilizarea acestuia fără recompilare, ceea ce 

face ca, pe parcursul rulării, aplicaţiile .NET să fie din ce în ce mai rapide.  

Faptul că programul IL produs de diferitele limbaje este foarte asemănător are ca 

rezultat interoperabilitatea între aceste limbaje. Astfel, clasele şi obiectele create într-un 

limbaj specific .NET pot fi utilizate cu succes în altul. În plus, CLR se ocupă de gestionarea 

automată a memoriei (un mecanism implementat în platforma .NET fiind acela de eliberare 

automată a zonelor de memorie asociate unor date devenite inutile – Garbage Collection). 

Ca un element de portabilitate, trebuie spus că .NET Framework este implementarea 

unui standard numit Common Language Infrastructure ceea ce permite rularea aplicaţiilor 

.NET, în afară de Windows, şi pe unele tipuri de Unix, Linux, Solaris, Mac OS X şi alte 

sisteme de operare.  

FCL-ul este o colecţie de tipuri reutilizabile care permit dezvoltarea unor variate tipuri 

de aplicaţii: 

- Aplicaţii consolă 

- Aplicaţii  Windows  

- Aplicaţii Web 

- Librării 

- Servicii Web 

- Servicii Windows  

Figura următoare prezintă arhitectura schematizată a platformei .NET Framework. 

Orice program scris într-unul din limbajele .NET este compilat în Microsoft 

Intermediate Language (MSIL), în concordanţă cu Common Language Specification (CLS). 

Aceste limbaje sunt sprijinite de o bogată colecţie de biblioteci de clase, ce pun la dispoziţie 

facilităţi pentru dezvoltarea de Web Forms, Windows Forms şi Web Services. Comunicarea 

dintre aplicaţii şi servicii se face pe baza unor clase de manipulare XML şi a datelor, ceea ce 

sprijină dezvoltarea aplicaţiilor cu arhitectură n-tier. Base Class Library există pentru a 

asigura funcţionalitate de nivel scăzut, precum operaţii de I/O, fire de execuţie, lucrul cu şiruri 
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de caractere, comunicaţie prin reţea, etc. Aceste clase sunt reunite sub numele de .NET 

Framework Class Library, ce permite dezvoltarea rapidă a aplicaţiilor. La baza tuturor se află 

cea mai importantă componentă a lui .NET Framework - Common Language Runtime, care 

răspunde de execuţia fiecărui program. Mediul de dezvoltare Visual Studio .NET nu este 

absolut necesar pentru a dezvolta aplicaţii (există şi alternative open-source pentru el), dar 

datorită extensibilităţii este cel mai bine adaptat pentru crearea aplicaţiilor. Evident, nivelul 

inferior este rezervat sistemului de operare.  

Platforma .NET nu este exclusiv dezvoltată pentru sistemul de operare Microsoft 

Windows, ci şi pentru arome de Unix (FreeBSD sau Linux). 

1.3. Fundamentele limbajului C#  

Limbajul C# moşteneşte sintaxa şi principiile de programare din C++. Ca şi limbajul 

C++ cu care se înrudeşte, limbajul C# are un alfabet format din litere mari şi mici ale 

alfabetului englez, cifre şi alte semne. Vocabularul limbajului este format din acele 

”simboluri”27 cu semnificaţii lexicale în scrierea programelor: cuvinte (nume), expresii, 

separatori, delimitatori şi comentarii. 

Comentariile pot fi: 

 comentariu pe un rând prin folosirea //; tot ce urmează după caracterele // sunt considerate, 

din acel loc, până la sfârşitul rândului drept comentariu 

 comentariu pe mai multe rânduri prin folosirea /* şi */ Orice text cuprins între simbolurile 

menţionate mai sus se consideră a fi comentariu. Simbolurile /* reprezintă începutul 

comentariului, iar */ sfârşitul respectivului comentariu. 

Prin nume dat unei variabile, clase, metode etc. Se înţelege o succesiune de caractere care 

îndeplineşte următoarele reguli: 

 numele trebuie să înceapă cu o literă sau cu unul dintre caracterele ”_” şi ”@”; 

 primul caracter poate fi urmat numai de litere, cifre sau un caracter de subliniere; 

 numele care reprezintă cuvinte cheie nu pot fi folosite în alt scop decât acela pentru care 

au fost definite 

 cuvintele cheie pot fi folosite în alt scop numai dacă sunt precedate de @ 
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 două nume sunt distincte dacă diferă prin cel puţin un caracter (fie el şi literă mică ce 

diferă de aceeaşi literă majusculă) 

o Convenţii pentru nume: 

  în cazul numelor claselor, metodelor, a proprietăţilor, enumerărilor, interfeţelor, spaţiilor 

de nume, fiecare cuvânt care compune numele începe cu majusculă 

  în cazul numelor variabilelor dacă numele este compus din mai multe cuvinte, primul 

începe cu minusculă, celelalte cu majusculă 

Simbolurile lexicale reprezentând constante, regulile de formare a expresiilor, 

separatorii de liste, delimitatorii de instrucţiuni, de blocuri de instrucţiuni, de şiruri de 

caractere etc. sunt în mare aceiaşi ca şi în cazul limbajului C++.  

Tipuri de date. În C# există două categorii de tipuri de date: 

• tipuri valoare 

- tipul simple: byte, char, int, float etc. 

- tipul enumerare - enum 

- tipul structură - struct 

• tipuri referinţă 

- tipul clasă - class 

- tipul interfaţă - interface 

- tipul delegat - delegate 

- tipul tablou - array 

Toate tipurile de date sunt derivate din tipul System.Object. Toate tipurile valoare sunt 

derivate din clasa System.ValueType, derivată la rândul ei din clasa Object (alias pentru 

System.Object). 

Limbajul C# conţine un set de tipuri predefinite (int, bool etc.) şi permite definirea 

unor tipuri proprii (enum, struct, class etc.). 

Tipul enumerare este un tip definit de utilizator. Acest tip permite utilizarea numelor 

care, sunt asociate unor valori numerice. Toate componentele enumerate au un acelaşi tip de 

bază întreg. În cazul în care, la declarare, nu se specifică tipul de bază al enumerării, atunci 

acesta este considerat implicit int. 

Declararea unui tip enumerare este de forma: 

enum [Nume_tip] [: Tip]0 

{ 

[identificator1][=valoare]0, 

... 

[identificatorn][=valoare]0 

} 

Observaţii: 

 În mod implicit valoarea primului membru al enumerării este 0, iar fiecare 

variabilă care urmează are valoarea (implicită) mai mare cu o unitate decât 

precedenta. 

 Valorile folosite pentru iniţializări trebuie să facă parte din domeniul de valori 

declarat al tipului 

 Nu se admit referinţe circulare: 
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Tablouri . Declararea unui tablou unidimensional se face cu sintaxa:  

Tip[ ] nume;  

Prin aceasta, nu se alocă spaţiu pentru memorare. Pentru a putea reţine date în 

structura de tip tablou, este necesară o operaţie de instanţiere: 

nume = new Tip[NumarElemente]; 

Declararea, instanţierea şi chiar iniţializarea tabloului se pot face în aceeaşi 

instrucţiune. Exemplu: 

int[] v = new int[] {1,2,3}; sau 

int[] v = {1,2,3}; //new este implicit 

În cazul tablourilor cu mai multe dimensiuni facem distincţie între tablouri regulate şi 

tablouri neregulate (tablouri de tablouri). Declararea în cazul tablourilor regulate 

bidimensionale: 

Tip[,] nume; 

Instanţiere: nume = new Tip[Linii,Coloane]; 

Acces: nume[indice1,indice2] 

Exemple: 

int[,] mat = new int[,] {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}; sau 

int[,] mat = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}; 

Declarare în cazul tablourilor neregulate bidimensionale: 

Tip[][] nume; 

Instanţiere: 

 nume = new Tip[Linii],[]; 

        nume[0]=new Tip[Coloane1] 

    ... 

    nume[Linii-1]=new Tip[ColoaneLinii-1] 

Acces:  nume[indice1][indice2] 

Exemple: 

int[][] mat = new int[][] { 

new int[3] {1,2,3},new int[2] {4,5}, 

new int[4] {7,8,9,1} 

};  

sau 

int[][] mat={new int[3] {1,2,3}, 

             new int[2] {4,5}, 

             new int[4] {7,8,9,1}}; 

Şiruri de caractere. Se definesc două tipuri de şiruri: 

 regulate 

 de tip „verbatim” 

Tipul regulat conţine între ghilimele zero sau mai multe caractere, inclusiv secvenţe 

escape. Secvenţele escape permit reprezentarea caracterelor care nu au reprezentare grafică 

precum şi reprezentarea unor caractere speciale: backslash, caracterul apostrof, etc. 

În cazul în care se folosesc multe secvenţe escape, se pot utiliza şirurile verbatim. 

Aceste şiruri pot să conţină orice fel de caractere, inclusiv caracterul EOLN. Ele se folosesc în 
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special în cazul în care se fac referiri la fişiere şi la regiştri. Un astfel de şir începe întotdeauna 

cu simbolul ’@’ înaintea ghilimelelor de început. 

Conversii numerice. În C# există două tipuri de conversii numerice: 

 implicite 

 explicite. 

Conversia implicită se efectuează (automat) doar dacă nu este afectată valoarea 

convertită. 

Conversia explicită se realizează prin intermediul unei expresii cast, atunci când nu 

există posibilitatea unei conversii implicite. 

Limbajul C# oferă posibilitatea efectuării de conversii între numere şi şiruri de 

caractere.  

Sintaxa pentru conversia unui număr în şir de caractere este:  

număr şir   “” + număr  

sau se foloseşte metoda ToString a clasei Object. 

Pentru conversia inversă, adică din şir de caractere în număr, sintaxa este: 

şir int int.Parse(şir) sau Int32.Parse(şir) 

şir long long.Parse(şir) sau Int64.Parse(şir) 

şir double double.Parse(şir) sau Double.Parse(şir) 

şir float float.Parse(şir) sau Float.Parse(şir) 

Observaţie: în cazul în care şirul de caractere nu reprezintă un număr valid, conversia 

acestui şir la număr va eşua. 

Conversii boxing şi unboxing. Datorită faptului că în C# toate tipurile sunt derivate 

din clasa Object , prin conversiile boxing (împachetare) şi unboxing (despachetare) este 

permisă tratarea tipurilor valoare drept obiecte şi reciproc.  

Prin conversia boxing a unui tip valoare, care se păstrează pe stivă, se produce 

ambalarea în interiorul unei instanţe de tip referinţă, care se păstrează în memoria heap, la 

clasa Object. Unboxing permite convertirea unui obiect într-un tipul valoare corespunzător. 

Constante. În C# există două modalităţi de declarare a constantelor: folosind const 

sau folosind modificatorul readonly. Constantele declarate cu const trebuie să fie iniţializate la 

declararea lor. 

Exemple: 

const int x; //greşit, constanta nu a fost iniţializata 

const int x = 13; //corect 

Variabile. O variabilă în C# poate să conţină fie o valoare a unui tip elementar, fie o 

referinţă la un obiect. 

Exemple: 

int Hello; 

int thudey_&_thomorow; 

char caracter; 

Expresii şi operatori. Prin expresie se înţelege o secvenţă formată din operatori şi 

operanzi. Un operator este un simbol ce indică acţiunea care se efectuează, iar operandul este 

valoarea asupra căreia se execută operaţia. În C# sunt definiţi mai mulţi operatori. În cazul în 

care într-o expresie nu intervin paranteze, operaţiile se execută conform priorităţii 
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operatorilor. În cazul în care sunt mai mulţi operatori cu aceeaşi prioritate, evaluarea expresiei 

se realizează de la stânga la dreapta. 

Instrucţiuni condiţionale, de iteraţie şi de control. Ne referim aici la instrucţiunile 

construite folosind cuvintele cheie: if, else, do, while, switch, case, default, for, foreach, in, 

break, continue, goto. 

Instrucţiunile au aceeaşi sintaxă cu cele din C++. În limbajul C# se întâlnesc 

instrucţiuni noi cum ar fi: 

 Instrucţiunea foreach enumeră elementele dintr-o colecţie, executând o instrucţiune 

pentru fiecare element. Elementul care se extrage este de tip read-only, nu poate fi transmis ca 

parametru şi nici aplicat un operator care să-i schimbe valoarea. Considerăm un vector nume 

format din şiruri de caractere: 

string[] nume={“Ana”, Ionel”, “Maria”}; 

Afişarea următorului şir folosind instrucţiunea for: 

for(int i=0; i<nume.Length; i++) 

{ 

     Console.Write(“{0} ”, nume[i]); 

} 

Acelaşi rezultat se obţine folosind instrucţiunea foreach: 

foreach (string copil in nume) 

{ 

Console.Write(“{0} ”, copil); 

} 

Instrucţiunea goto poate fi folosită, în C#, în instrucţiunea switch pentru a face un 

salt la un anumit case. 

Exemplu: 

switch (a) 

{ case 13: x=0; y=0; 

goto case 20; 

case 15: x=3; y=1; 

goto default; 

case 20: x=5; y=8; break; 

default: x=1; y=0; break; 

} 

Instrucţiunile try-catch-finally şi throw. Prin excepţie se înţelege un obiect care 

încapsulează informaţii despre situaţii anormale în funcţionarea unui program. Ea se foloseşte 

pentru a semnala contextul în care apare o situaţie specială. De exemplu: erori la deschiderea 

unor fişiere, împărţire la 0 etc. Aceste erori se pot manipula astfel încât programul să nu se 

termine abrupt. 

Sunt situaţii în care se poate prefigura apariţia unei erori într-o secvenţă de prelucrare 

şi atunci secvenţa respectivă este integrată în blocul unei instrucţiuni try, precizând una sau 

mai multe secvenţe de program pentru tratarea excepţiilor apărute (blocuri catch) şi eventual o 

secvenţă comună care se execută după terminarea normală sau după ”recuperarea” 

programului din starea de excepţie (blocul finally). 

Exemplu: 
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using System; 

using System.IO; 

namespace Exceptii 

{ 

class tryCatch 

{ 

static void Main(string[] args) 

{ 

Console.Write("Numele fisierului:"); 

string s=Console.ReadLine(s); 

try 

{ 

File.OpenRead(s); 

} 

catch (FileNotFoundException a) 

{ 

Console.WriteLine(a.ToString()); 

} 

catch (PathTooLongException b) 

{ 

Console.WriteLine(b.ToString()); 

} 

finally 

{ 

Console.WriteLine("Programul s-a sfârşit"); 

Console.ReadLine(); 

} 

} 

             } 

} 

Alteori se poate simula prin program o stare de eroare ”aruncând” o excepţie 

(instrucţiunea throw) sau se poate profita de mecanismul de tratare a erorilor pentru a 

implementa un sistem de validare a datelor prin generarea unei excepţii proprii care, de 

asemenea, este ”aruncată” în momentul când nu se îndeplinesc unele condiţii puse asupra 

datelor. 

Clasa System.Exception şi derivate ale acesteia servesc la tratarea adecvată şi 

diversificată a excepţiilor. 

1.4. Programarea orientată spre obiect 

Pentru rezolvarea problemelor de complexitate mare de-a lungul timpului au fost 

create  noi tehnici de programare. De fiecare dată noua abordare a preluat ceea ce era mai bun 

din metodele anterioare, avansând în rezolvare. S-a constatat că abordarea structurată uneori 

nu mai funcţionează. Soluţia a fost programarea orientată spre obiect. 

Programarea orientată spre obiect a luat toate ideile cele mai bune din programarea 

structurată, adăugând idei, metode şi conceptele noi. Astfel a rezultat o organizare tot mai 

bună a programelor.  

Un program poate fi organizat în jurul codului (a ceea ce se întâmplă în program) sau 

în jurul datelor (a ceea ce este afectat de execuţia programului). 
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Folosind tehnici de programare specifice programării structurate, programele sunt de 

regulă organizate în jurul codului. Putem spune că în  această abordare „codul acţionează 

asupra datelor”. 

În programarea orientată spre obiecte, organizarea se face în jurul datelor: „datele 

controlează accesul la cod”. Într-un limbaj orientat spre obiecte, se definesc datele şi rutinele 

cărora li se permite să acţioneze asupra datelor. În concluzie un tip de date defineşte în mod 

exact tipurile de operaţii care sunt premise asupra acelor date. 

Un program prelucrează date, care sunt de tipuri diferite. Prin tip se înţelege un set de 

date împreună cu operaţiile care se pot executa cu datele respective. 

Limbajul C#, pune la dispoziţie un număr mare de tipuri predefinite (int, byte, short, 

long, decimal, sbyte, etc).  

Utilizatorul poate defini noi tipuri pe măsură ce are nevoie de ele. Crearea noilor tipuri 

se poate realiza cu ajutorul claselor.  

O clasă trebuie să aibă componente care să permită definirea setului de date ale noului 

tip, cât şi operaţiile care se pot realiza cu datele respective. Aceste elemente ce compun o 

clasă se numesc elemente membru. Elementele membru ale unei clase prin care se defineşte 

setul de date din compunerea tipului de clasa respectivă se numesc date membru ale tipului 

sau ale clasei respective. Aceste date membru se definesc prin declaraţii. 

Clasele au un nume care este şi numele tipului definit prin clasa respectivă. Sintaxa ce 

defineşte o clasă este: 

class nume {elemente membru} 

unde nume este numele clasei sau a tipului introdus prin clasa respectivă. 

Elementele membru ale unei clase prin care se defineşte setul de operaţii, se numesc 

metode membru ale tipului sau clasei respective. 

Atât datele membru cât şi metodele membru, ale unui tip sau clasă, sunt de instanţă 

sau de clasă. Elementele membru de clasă se mai numesc şi statice spre deosebire de cele de 

instanţă care se numesc nestatice. 

O dată membru se defineşte printr-o declaraţie. O metodă membru se compune dintr-

un antet urmat de un bloc ce compune instrucţiunile ce definesc operaţiile ce se pot executa 

asupra datelor membru. 

Odată introdus un tip printr-o clasă, se pot declara date de tipul respectiv. Datele ale 

căror tipuri sunt definite prin clase se numesc obiecte. 

Sintaxa de declarare a unui obiect este: 

nume obj; 

unde nume este numele clasei, iar obj este o dată de tipul nume, deci un obiect de tipul nume. 

Despre obj se mai spune că este un obiect al clasei sau tipului nume. Despre obj se mai spune 

şi că este o instanţă a clasei de tipul nume. 

O aplicaţie se compune din una sau mai multe clase.  Numele claselor aparţin 

întotdeauna aşa numitor spaţii de nume. Unui spaţiu de nume poate să-i aparţină mai multe 

clase. 
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Limbajul C# pune la dispoziţia utilizatorilor mai multe spaţii de nume numite spaţii de 

nume sistem. Unul din cele mai utilizate spaţii de nume este System. Pentru a avea acces la 

clasele unui spaţiu de nume se foloseşte directiva using: 

using nume;  

unde nume este numele spaţiului de nume. 

Dacă o clasă nu este inclusă într-u spaţiu de nume, atunci ea aparţine spaţiului de 

nume global. O aplicaţie poate conţine oricâte spaţii de nume. 

Spaţiul de nume oferă posibilitatea de a soluţiona conflictul de nume al claselor. Două 

spaţii de nume distincte pot folosi clase cu acelaşi nume. 

Pentru a implementa principiile programării orientate spre obiecte, limbajele de 

programare, inclusiv C#, au trei caracteristici comune: încapsularea, polimorfismul şi 

moştenirea, elemente fundamentale ale programării C#.  

Încapsularea este unul din scopurile programării orientate obiectual. Este un mecanism 

de programare care combină codul şi datele pe care acesta le manipulează, pentru a păstra 

datele într-o stare cunoscută şi validă pe toată perioada funcţionării programului. Prin 

încapsularea datelor unei clase, se poate controla care funcţii au acces direct la date. Un obiect 

este un dispozitiv care implementează încapsularea. Unitatea fundamentală de încapsulare în 

C# o reprezintă clasa. O clasă defineşte forma unui obiect. Clasa specifică atât datele cât şi 

codul care operează asupra datelor respective. Specificaţia unei clase este utilizată de C# 

pentru a construi obiecte. Obiectele reprezintă instanţe ale clasei. În concluzie, o clasă 

“precizează” cum se construiesc obiectele.  

În cadrul unui obiect, codul, datele sau ambele pot fi private sau publice. Codul sau 

datele private sunt cunoscute şi de asemenea accesibile numai dintr-o altă parte a aceluiaşi 

obiect. Codul sau datele private nu vor fi accesibile dintr-o altă parte a programului care 

există în afara obiectului respectiv.  

Pentru codul sau datele publice, celelalte părţi ale programului le pot utiliza, chiar 

dacă sunt definite în interiorul unui obiect. De regulă părţile publice sunt utilizate pentru a 

furniza o interfaţă controlată cu elementele private ale obiectului. 

Modificatorii de acces nu sunt destinaţi numai datelor membru. Programele C# au 

nevoie de ei şi pentru funcţiile membre. Majoritatea funcţiilor membre folosesc modificatorul 

public.  Cuvântul cheie public arată compilatorului C# că elementul respectiv de program este 

vizibil pentru orice altă funcţie din program. Deci dacă se aplică unei funcţii modificatorul 

public, orice funcţie din spaţiu de nume respectiv o poate apela. 

Pentru ca o funcţie membru să nu poată fi apelată de funcţii din afara clasei, cuvântul 

cheie este private. 

Se pot folosi modificatorii de acces şi pentru clase. Astfel specificarea  public în 

declararea unei clase, face posibilă utilizarea ei de către funcţiile din afara spaţiului de nume 

curent.   

Orice clasă în C# are un tip special de metodă, numită constructor. Programele din C# 

apelează automat constructorii oricând creează un obiect. Constructorii setează obiectele la 

stările cunoscute. Ca orice altă metodă, constructorul poate sau nu avea parametri. Dacă se 

scrie o clasă care are un constructor cu parametri, nu se poate aloca un vector pentru acel 
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obiect. Totuşi există o cale de a ocoli această problemă, folosind supraîncărcarea 

funcţiilor(overloading). 

Polimorfismul (greceşte înseamnă ”cu mai multe forme”) este supraîncărcarea 

metodelor unei clase. 

În cazul supraîncărcării din C#, înseamnă că se pot scrie pentru un operator mai multe 

metode cu acelaşi nume. De asemenea supraîncărcarea permite să se scrie mai multe funcţii 

cu acelaşi nume. Compilatorul va recunoaşte în funcţie de semnătura unei funcţii, examinând 

numele ei, tipul valorii returnate şi lista parametrilor, ce constructor trebuie apelat. Fiecare 

constructor polimorf, va  trebui să aibă o semnătură diferită de a celorlalte versiuni ale clasei 

respective iar diferenţa se poate crea prin tipul sau prin numărul parametrilor. De asemenea, 

C# nu permite să se creeze două metode care diferă numai prin tipul valorii returnate. 

Polimorfismul oferă o metodă de a crea foarte uşor interfeţele claselor, prin micşorarea 

numărului  numelor de metode pe care trebuie să le amintească programatorii când folosesc 

clasele, „o singură interfaţă, mai multe metode”. De asemenea, ne permite crearea unui grup 

de metode care efectuează aceeaşi sarcină, dar pe căi puţin diferite. Toate aceste metode pot 

avea acelaşi nume.  

Un exemplu de utilizare a polimorfismului se regăseşte în clasa NewArray care a fost 

înzestrată cu patru constructori utilizând facilitatea de supraîncărcare a funcţiilor. Primul 

constructor are un argument de tip întreg numit size şi creează un tablou cu size elemente de 

tip IComparable setând şi data membru count la valoarea size. Constructorul alocă spaţiu în 

heap pentru tablou, fără a iniţializa valorile efective din tablou. Al doilea constructor are 2 

parametri şi creează un tablou a cu max elemente de tip întreg.  

Al treilea constructor are trei argumente: max care reprezintă dimensiunea maximă a 

tabloului creat, count care reprezintă numărul curent de valori din tablou ce vor fi iniţializate 

de către constructor şi k de tip float şi creează un tablou având primele count elemente 

iniţializate cu valori reale.   

Al patrulea constructor are trei argumente:  max care reprezintă dimensiunea maximă 

a tabloului creat, count care reprezintă numărul curent de valori din tablou ce vor fi iniţializate 

de către constructor şi k de tip String şi creează un tablou având primele count elemente 

iniţializate cu şiruri de caractere.  

Moştenirea este procesul prin care un anumit obiect poate dobândi proprietăţile altui 

obiect. Astfel se implementează noţiunea de clasificare ierarhică.  

Moştenirea se bazează pe ideea creării claselor generice şi extinderea funcţionării lor 

la situaţii specifice de programare. Principiul moştenirii este acela că dintr-o clasă care este de 

bază sau clasa părinte se poate deriva o altă clasă, clasa copil. Prin folosirea acestei tehnici, 

clasele derivate pot apela automat constructorii corespunzători din clasele lor de bază. Ei pot 

transmite şi valori de parametri către constructorii clasei de bază. De asemenea se poate folosi 

moştenirea pentru a obţine mai multe rezultate în urma execuţiei programului. De asemenea 

clasele de bază care au folosit cuvântul cheie private, pot da acces special claselor derivate 

folosind cuvântul cheie protected. Datele declarate cu cuvântul cheie protected pot fi accesate 

direct de copiii unei clase. De asemenea, cuvântul cheie protected oferă acces numai 

metodelor şi copiilor clasei.  

Moştenirea se specifică în cadrul definiţiei unei clase derivate, utilizând caracterul (:) 

după numele clasei în prima linie a definiţiei, caracter urmat de numele clasei de bază.  
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Alte proprietăţi ale tehnicii de moştenire sunt: 

- Clasele derivate conţin toate caracteristicile clasei de bază din care provin, dar pot 

avea şi caracteristici suplimentare. 

- Constructorii claselor derivate apelează constructorii claselor de bază folosind 

cuvântul cheie base. 

- Metodele din clasele derivate pot ignora metodele clasei de bază. 

- Metodele din clasele derivate care ignoră metodele clasei de bază pot apela metoda 

ignorată a clasei de bază folosind cuvântul cheie base. 

În concluzie mecanismul moştenirii este cel care face posibil ca un obiect să fie 

instanţă a unui caz mai general. 

Lucrarea de faţă, foloseşte tehnica moştenirii indirecte, prin intermediul referinţelor 

externe, la capitolul stiva şi coada, ele moştenind proprietăţile clasei lista. Mai exact clasa 

dedicată stivei se numeşte NewStack şi este clasă derivată din clasa de bază NewList inclusă 

în program prin intermediul clauzei using ca referinţă externă.  

2. Implementarea tablourilor în C# 

Tablourile reprezintă cel mai simplu şi, deseori, cel mai utilizat tip de date în limbajele 

de programare. 

Secţiunile din acest capitol reprezintă o abordare a tablourilor din punctul de vedere al 

autorului prin intermediul unor clase proprii proiectate astfel încât să implementeze cele mai 

folosite operaţii cu tablouri şi care vor fi folosite, prin includere ca referinţe externe, în 

lucrarea practică realizată în mediul vizual Microsoft Visual C# 2008 Express Edition. 

2.1. Tablourile unidimensionale 

 

În C# tabloul este un obiect care conţine o colecţie de obiecte de acelaşi tip. De 

exemplu, declaraţia 

int[] a=new int[5]; 

alocă spaţiu în heap pentru un tablou de 5 întregi şi îl atribuie variabilei a. 

Elementele unui tablou sunt accesate prin intermediul indicilor (numere întregi). În C# primul 

element din tablou are întotdeauna indicele/indexul 0, astfel încât elementele tabloului a sunt 

a[0], a[1],...,a[5]. Toate obiectele tablou din C# au proprietatea numită Length care furnizează 

numărul de elemente stocate în tablou. Pentru exemplul considerat anterior, a.Length are 

valoarea 5. 

 În momentul rulării, C# verifică dacă indexul utilizat la accesarea tabloului este valid, 

adică cuprins în intervalul 0...Length-1. Dacă indicele este invalid, se aruncă excepţia 

IndexOutOfRangeException. 

 Odată ce tabloul a fost alocat, dimensiunea nu mai poate fi modificată. Elementele 

unui tablou ocupă locaţii consecutive în memorie, astfel încât localizarea elementului  a[i] se 

face în timp constant. Deoarece tabloul este înzestrat cu proprietatea Length, valoarea acesteia 

va fi stocată într-o locaţie de memorie, astfel încât reprezentarea internă a tabloului a este: 

 

 
int   

 5 Length                int[5] 

  
int int int int int 

6 -2 11 0 4 
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Pe baza acestei reprezentări putem estima spaţiul necesar pentru a stoca un tablou cu n 

întregi şi anume  (n+1)*sizeof(int). 

 Clasa NewArray implementează cele mai utilizate operaţii cu tablouri 

unidimensionale. Clasa are trei membri privaţi: tabloul a, întregul count şi întregul max. 

Tabloul unidimensional a este declarat de tipul IComparable pentru a putea manevra tablouri 

cu diferite tipuri de valori care implementează această interfaţă: numere întregi, numere reale 

şi şiruri de caractere. Data membru count memorează numărul efectiv de elemente stocate 

efectiv în tabloul a la un moment dat. Data membru max reprezintă numărul maxim de valori 

ce pot fi stocate în tabloul a. Cele trei date membru au fost declarate ca private astfel încât 

accesul la ele să se realizeze numai prin intermediul proprietăţilor şi metodelor publice 

respectând principiul ascunderii detaliilor de implementare pentru utilizator.  

public class NewArray 

{ 

private IComparable[] a;   

     private int count;        

private int max;  

... 

} 

 Clasa NewArray a fost înzestrată cu patru constructori utilizând facilitatea de 

supraîncărcare a funcţiilor. Primul constructor are un argument de tip întreg numit size şi 

creează un tablou cu size elemente de tip IComparable setând şi data membru count la 

valoarea size. Constructorul alocă spaţiu în heap pentru tablou, fără a iniţializa valorile 

efective din tablou.  

public class NewArray 

{ 

... 

public NewArray(int size) 

    { 

        a=new IComparable[size]; 

         count=size; 

     } 

...  

} 

 Al doilea constructor are doi parametri şi creează un tablou a cu max elemente de tip 

IComparable. Primele count valori din tablou sunt iniţializate cu numere întregi generate 

aleator cu ajutorul unei variabile (number) din clasa Random definită în System. Parametrul 

count reprezintă numărul efectiv de elemente din tabloul a. 

public class NewArray 

{ 

... 

public NewArray(int count, int max) 

     { 

         a = new IComparable[max]; 

          this.max = max; 

         this.count = count; 
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          Random number = new Random(); 

          for (int i = 0; i < count; i++) 

            a[i] = number.Next(200); 

   } 

...  

} 

 Al treilea constructor are trei argumente: max care reprezintă dimensiunea maximă a 

tabloului creat, count care reprezintă numărul curent de valori din tablou ce vor fi iniţializate 

de către constructor şi k de tip float.  Constructorul creează un tablou cu max elemente de tip 

IComparable. Primele count valori din tablou sunt iniţializate cu numere de tip float generate 

aleator cu ajutorul unei variabile (number) din clasa Random definită în System.  

public class NewArray 

{ 

... 

public NewArray(int count, int max, double k) 

    { 

        a = new IComparable[max]; 

         this.max = max;   this.count = count; 

         Random number = new Random(); 

         for (int i = 0; i < count; i++) 

         { 

             double nr = number.Next(200); 

             a[i] = nr / 5; 

         }      

}  ... 

 } 

 Al patrulea constructor are trei argumente:  max care reprezintă dimensiunea maximă 

a tabloului creat, count care reprezintă numărul curent de valori din tablou ce vor fi iniţializate 

de către constructor şi k de tip String. Constructorul creează un tablou a cu max elemente de 

tip IComparable. Primele count valori din tablou sunt iniţializate cu şiruri de caractere 

selectate aleator din tabloul p cu ajutorul unei variabile (number) din clasa Random definită în 

System. 

Definirea constructorilor supraîncărcaţi permite gestionarea, la alegerea utilizatorului 

clasei, a unui tablou de întregi sau de valori reale sau de şiruri de caractere sporind 

flexibilitatea şi portabilitatea codului. 

 

 

 
public class NewArray 

{ 

... 

public NewArray(int count, int max, String k) 

     { 

       a = new IComparable[max]; 

         this.max = max; 

         this.count = count; 

         Random number = new Random(); 

          String[] p = 

{"one","two","three","four","five","six","seven", 

"eight","nine","ten","home","C#","E193","binary", 

"true","false","@45","sweet","case","free", 

"blue","red","white","black","axe","cool","ab45", 
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"tree","cat","dog","doc","exe","til","go","full", 

"null","dark","light","down","still","and","or", 

"not","how","you","me","us","now","car","drum"}; 

 for (int i = 0; i < count; i++) 

         { int h = number.Next(50);  a[i] = p[h]; } }...} 

 Proprietatea publică Count furnizează accesoriul get care returnează valoarea datei 

membru count şi accesoriul set care iniţializează câmpul count cu o valoare dată. Timpul de 

execuţie este O(1). 

public class NewArray 

{ 

... 

public int Count 

     { 

        get { return count; } 

        set { count=value;  } 

    } 

... 

} 

 Metodele publice de tip boolean IsEmpty şi IsFull verifică dacă tabloul este vid 

(Count=0), respectiv dacă este încărcat la capacitatea maximă (Count=max). Metodele 

returnează valoarea true în caz afirmativ şi false în caz contrar. Timpul de execuţie pentru 

fiecare metodă este O(1). 

public class NewArray 

{ 

... 

public bool IsEmpty() 

     {         return Count == 0;        } 

    public bool IsFull() 

    {         return Count == max;       } 

...} 

 Metoda publică Add are două argumente, item de tip IComparable şi position  de tip 

int, şi inserează valoarea item în tablou în poziţia position. Inserarea se face prin deplasarea 

elementelor din tablou spre dreapta începând cu poziţia position-1 pentru a face loc noii 

valori. Datorită indexării tabloului de la zero, inserarea noului element item se realizează de 

fapt în poziţia position-1. Metoda modifică corespunzător şi câmpul count care este 

incrementat prin intermediul proprietăţii Count. Timpul de execuţie în cazul cel mai 

defavorabil este O(Count). 

public class NewArray 

{ 

... 

public void Add(IComparable item, int position) 

    { 

         for (int i = Count; i >= position; i--)  a[i] = a[i 

- 1]; 

         a[position - 1] = item; 

         Count=Count+1; 

     } 

... 

} 

 Metoda publică Delete are un argument de tip int numit position şi realizează ştergerea 

din tablou a elementului din poziţia efectivă position-1. Ştergerea se realizează prin 
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deplasarea spre stânga a elementelor din tablou începând cu cel din poziţia position. Timpul 

maxim de execuţie este O(Count). Metoda modifică corespunzător câmpul count care este 

decrementat prin intermediul proprietăţii Count. 

 

public class NewArray 

{ 

... 

public void Delete(int position) 

     { 

         for (int i = position - 1; i < Count - 1; i++)  a[i] 

= a[i + 1]; 

         Count=Count-1; 

    } 

...} 

 Metodele publice SortAscending şi SortDescending nu au argumente şi realizează 

sortarea crescătoare, respectiv descrescătoare a elementelor din tabloul a. Deoarece tabloul a 

este de tip IComparable, compararea elementelor din tablou se poate face numai prin 

intermediul metodei CompareTo specifică interfeţei IComparable. Această metodă compară 

obiectul curent cu un obiect de acelaşi tip şi returnează un întreg nul dacă valorile sunt egale, 

negativ dacă valoarea curentă este mai mică decât argumentul, respectiv un întreg pozitiv 

dacă valoarea curentă este mai mare decât argumentul metodei CompareTo. Fiecare metodă 

realizează exact count*(count-1)/2 comparaţii, deci timpul de execuţie este O(Count
2
). 

public class NewArray 

{ 

... 

 public void SortAscending() 

   {  

         int  i, j; 

         IComparable aux; 

         for (i = 0; i < Count - 1; i++) 

             for (j = i + 1; j < Count; j++) 

                 if (a[i].CompareTo(a[j])>0) 

                   {   aux = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = aux;   

} 

    } 

   public void SortDescending() 

    { 

        int i, j; 

         IComparable aux; 

         for (i = 0; i < Count - 1; i++) 

            for (j = i + 1; j < Count; j++) 

                 if (a[i].CompareTo(a[j])<0) 

                  {  aux = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = aux;   

} 

   } 

...} 

 Metoda publică Search are un argument item de tip IComparable şi caută secvenţial 

valoarea item în tabloul a. Fiecare element din tablou este comparat, prin intermediul metodei 

CompareTo, cu valoarea item. Dacă valorile sunt egale, metoda returnează poziţia valorii în 

tablou; dacă valoarea item nu apare în tablou, funcţia returnează valoarea -1. În cazul cel mai 

defavorabil, când item nu apare în tabloul a, timpul de execuţie al metodei este O(Count). 
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public class NewArray 

{ 

... 

public int Search(IComparable item) 

    { 

         for (int i = 0; i < Count; i++) 

            if (a[i].CompareTo(item)==0) return i+1; 

          return -1; 

    } 

...} 

Metoda publică booleană IsSorted verifică dacă tabloul a este ordonat crescător şi va fi 

utilizată atunci când este necesară căutarea binară a unei valori în tabloul a. Metoda 

returnează valoarea true dacă tabloul este ordonat şi face exact Count-1 comparaţii, deci 

timpul de execuţie este O(Count). 

public class NewArray 

{ 

... 

public bool IsSorted() 

    { 

        for (int i = 0; i < Count - 1; i++) 

            if (a[i].CompareTo(a[i + 1])>0) return false; 

         return true; 

    } 

...} 

Metoda publică BinarySearch caută în tabloul a ordonat crescător argumentul item de 

tip IComparable folosind metoda căutării binare (sau a înjumătăţirii intervalului). Metoda 

returnează poziţia valorii item în tabloul a sau valoarea -1 dacă valoarea nu apare în tablou. 

Pentru compararea valorilor se foloseşte metoda CompareTo. Timpul de execuţie este 

O(log2Count). 

public class NewArray 

{ 

...  public int BinarySearch(IComparable item) 

     { 

         int stg = 0, dr = Count - 1, mij; 

         while (stg <= dr) 

         { 

             mij = (stg + dr) / 2; 

              if (a[mij].CompareTo(item)==0) return mij+1; 

             if (item.CompareTo(a[mij])<0) dr = mij - 1; 

              else stg = mij + 1; 

        } 

         return -1;   } 

 ... } 

Metodele publice Maxim şi Minim returnează o valoare de tip IComparable 

reprezentând cea mai mare, respectiv cea mai mică valoare din tabloul a. Fiecare metodă face 

exact Count-1 comparaţii (cu ajutorul metodei CompareTo), deci timpul de execuţie al 

fiecărei metode este O(Count). 

public class NewArray 

{ 

...  public IComparable Maxim() 

    { 

         IComparable max = a[0]; 
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         for (int i = 1; i < Count; i++) 

            if (a[i].CompareTo(max)>0) max = a[i]; 

       return max; 

    } 

     

 public IComparable Minim() 

    { 

        IComparable min = a[0]; 

         for (int i = 1; i < Count; i++) 

             if (a[i].CompareTo(min)<0) min = a[i]; 

         return min; 

   }...  } 

 Metoda publică Merge are un argument de tip NewArray numit y şi realizează 

interclasarea tabloului y.a cu tabloul curent this.a. Rezultatul interclasării este memorat în 

obiectul z de tip NewArray care va fi returnat de metodă.  Pentru a crea obiectul z este apelat 

primul constructor al clasei NewArray cu dimensiunea y.Count+this.Count. Timpul maxim de 

execuţie al metodei Merge este O(2*MAX). 

public class NewArray 

{ 

...   public NewArray Merge(NewArray y) 

     { 

        NewArray z = new NewArray(this.Count+y.Count); 

 int i = 0, j = 0,k=0; 

while (i < this.Count && j < y.Count) 

if (this.a[i].CompareTo(y.a[j])<0) z.a[k++] = this.a[i++]; 

              else  z.a[k++] = y.a[j++]; 

         while (i < this.Count)  z.a[k++] = this.a[i++]; 

         while (j < y.Count)    z.a[k++] = y.a[j++]; 

        return z; 

    } 

...  } 

 Metoda publică PrintArray returnează un String care conţine elementele tabloului a 

concatenate în ordinea memorării lor în tablou şi separate prin spaţii. Timpul de execuţie este 

O(Count). 

public class NewArray 

{          ... 

 public String PrintArray() 

    { 

        String s = "   "; 

         for (int i = 0; i < Count; i++)  s += a[i] + "    "; 

        return s; 

    } 

...} 

 Clasa NewArray este implementată în spaţiul de nume MyArray şi memorată în 

fişierul MyArray.cs astfel încât executabilul MyArray.exe să poată fi inclus ca referinţă 

externă în orice program C# care foloseşte clasa NewArray.    

Deoarece clasa NewArray va fi utilizată ca referinţă externă în lucrarea aplicativă, 

funcţia Main este vidă. 
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2.2. Tablouri multidimensionale 

 

Un tablou multidimensional de dimensiune n este o colecţie de itemi care sunt accesaţi 

prin intermediul a n expresii indiciale. Spre exemplu, în C# al (i,j)-lea element dintr-un tablou 

bidimensional x este accesat cu x[i,j]. Tablourile multidimensionale implementate în limbaj 

suferă de aceeaşi limitare ca şi tablourile unidimensionale: indicii de pe fiecare dimensiune 

trebuie să fie în domeniul 0...Length-1, unde Length este lungimea dimensiunii respective.  

Deoarece memoria calculatorului este liniară, memorarea elementelor unui tablou 

multidimensional se face în ordine lexicografică adică în ordine elementele de pe prima 

dimensiune, în continuare, în ordine, elementele de pe a doua dimensiune etc. Din acest motiv 

este necesară găsirea unei relaţii între poziţia din memoria liniară şi expresia multi-indicială a 

unui element. Dacă se consideră un tablou n-dimensional cu dimensiunile d1 x d2 x...x dn, 

atunci poziţia elementului a[i1,i2,...,in] este dată de relaţia. 

j

n

j

jif
1

                      1   ,  j=n 

                                            unde  fj=               

n

jk 1
dk   , 1≤j<n 

  

Clasa NewMatrix are trei date membre private: întregul rows care reprezintă numărul 

de linii din matrice, întregul columns care reprezintă numărul de coloane din matrice şi 

matricea propriu-zisă de întregi numită array. 

public class NewMatrix 

{ 

private int rows;      

    private int columns;   

    private int[,] array;  

...} 

 Clasa este înzestrată cu un constructor care primeşte ca argumente numărul de linii şi 

numărul de coloane şi doi întregi k şi t. Constructorul creează matricea array având rows linii 

şi columns coloane. Dacă parametrul k  este nenul, constructorul iniţializează elementele 

matricii cu numere întregi generate aleator cu ajutorul variabilei number din clasa Random 

definită în  System, valori mai mici decât valoarea t primită ca parametru.  

public class NewMatrix 

{ 

... 

 public NewMatrix(int rows, int columns, int k,int t) 

    { 

         this.rows = rows; 

          this.columns = columns; 

          array = new int[rows, columns]; 

          if (k != 0) 

          { 

             Random number = new Random(); 

              for (int i = 0; i < rows; i++) 

                  for (int j = 0; j < columns; j++) 

                        array[i, j] = number.Next(t); 

         } 
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    } 

...} 

 Proprietăţile publice Rows şi Columns furnizează accesorul get care returnează 

numărul de linii, respectiv de coloane, din matricea array. Timpul de execuţie pentru fiecare 

proprietate este O(1). 

 

 

public class NewMatrix 

{ 

... 

public int Rows 

     {    get { return rows; }    } 

         

     public int Columns 

{    get { return columns; }  }  

...  } 

 Metoda publică List returnează un String care conţine elementele matricii concatenate 

în ordinea memorării lor, separate prin spaţii şi organizate pe linii separate prin caracterele 

”\r\n”. Timpul de execuţie al metodei este O(Rows*Columns). 

public class NewMatrix 

{ 

... 

public String List() 

     { 

         String s = ""; 

         for (int i = 0; i < Rows; i++) 

         { 

              s += "    "; 

    for (int j = 0; j < Columns; j++)  s += array[i, j] + "\t"; 

             s += "\r\n\r\n"; 

         } 

         return s; 

   } 

...} 

 Metoda Plus are ca argument un obiect x de tipul NewMatrix şi realizează adunarea 

matricii din obiectul curent (this.array) cu matricea x.array. Matricea sumă este construită în 

obiectul z de tip NewMatrix care este returnat de metodă. Pentru a crea obiectul rezultat y este 

apelat  constructorul clasei cu valorile Rows, Columns, 0 şi 0 deoarece matricea sumă va avea 

aceleaşi dimensiuni ca matricile adunate şi valorile matricii sumă nu trebuie iniţializate. 

Timpul de execuţie al metodei este  O(Rows*Columns). 

public class NewMatrix 

{ 

... 

public NewMatrix Plus(NewMatrix x) 

    { 

         NewMatrix y = new NewMatrix(Rows, Columns, 0, 0); 

         for (int i = 0; i < Rows; i++) 

             for (int j = 0; j < Columns; j++) 

                y.array[i,j]=this.array[i, j] +  x.array[i, j]; 

         return y; 

     } 

...} 
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 Metoda Multiply are ca argument un obiect x de tipul NewMatrix şi realizează 

înmulţirea dintre matricea curentă this.array şi matricea argument x.array, rezultatul fiind 

depus în obiectul rezultat y de tipul NewMatrix .  Obiectul y este creat prin apelul 

constructorului clasei cu valorile this.Rows, x.Columns, 0 şi 0 pentru că matricea produs va 

avea atâtea linii cât prima matrice şi atâtea coloane cât a doua matrice şi valorile matricii nu 

trebuie iniţializate. Timpul de execuţie al metodei este O(Rows*Columns*x.Rows). 

public class NewMatrix 

{ 

... 

private NewMatrix Multiply(NewMatrix x) 

    { 

         NewMatrix y = new NewMatrix(Rows, x.Columns, 0, 0); 

         for (int i = 0; i < Rows; i++) 

             for (int j = 0; j < x.Columns; j++) 

             { 

                  int suma = 0; 

                 for (int k = 0; k < Columns; k++) 

                       suma += array[i, k] * x.array[k, 

j]; 

                  y.array[i, j] = suma; 

            } 

         return y; 

     } 

...} 

 Ultimele două metode realizează supraîncărcarea operatorilor + şi * astfel încât, 

folosind metodele Plus şi Multiply, să realizeze adunarea, respectiv înmulţirea a două matrici. 

Timpul de execuţie este O(1) pentru fiecare metodă. 

public class NewMatrix 

{ 

... 

     public static NewMatrix operator +(NewMatrix x, NewMatrix 

y) 

     {          return x.Plus(y);        } 

 

   public static NewMatrix operator *(NewMatrix x, NewMatrix y) 

    {           return x.Multiply(y);     } 

...} 

 Clasa NewMatrix este implementată în spaţiul de nume MyMatrix şi memorată în 

fişierul MyMatrix.cs astfel încât executabilul MyMatrix.exe să poată fi inclus ca referinţă 

externă în orice program C# care foloseşte clasa NewMatrix.   

Deoarece clasa NewMatrix va fi utilizată ca referinţă externă în lucrarea aplicativă, 

funcţia Main este vidă. 
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3. Implementarea structurilor înlănţuite liniare 

3.1. Lista simplu înlănţuită 

 

Listă simplu înlănţuită este cea mai simplă structură de date înlănţuită. Este formată 

dintr-o secvenţă de obiecte alocate dinamic, fiecare obiect conţinând o referinţă la următorul 

element din listă. Cea mai uzuală reprezentare a unei liste simplu înlănţuită este următoarea: 

 

 

 

 

În această reprezentare sunt gestionate două referinţe: una către primul element din 

listă (firstNode), iar a doua către ultimul element  din listă (lastNode). În acest fel se 

simplifică operaţiile de adăugare în ambele capete ale listei.  

Figura următoare ilustrează structura listei simplu înlănţuită implementată folosind 

două structuri înrudite. Elementele listei sunt reprezentate prin instanţele clasei ListNode care 

are două câmpuri: data şi next. Structura principală este o instanţă a clasei NewList care are 

trei câmpuri: firstNode şi lastNode care referă primul, respectiv ultimul element din listă şi 

count care reţine numărul de elemente stocate la un moment dat în listă.   

   ListNode   

     Int32 

   data  5 

   next   

 NewList     

 firstNode  ListNode  Int32 

 lastNode  data  2 

 count  next   

      

   ListNode  Int32 

   data  7 

   next   

  

Datele membre ale clasei publice NewList sunt de tip private astfel încât accesarea lor 

să se facă numai prin intermediul metodelor publice definite în clasă. Clasa ListNode este 

declarată de tip internal astfel încât accesul la câmpuri nu este permis decât metodelor din 

clasa părinte NewList. O instanţă a clasei ListNode reprezintă un element din lista simplu 

înlănţuită. Fiecare element are un câmp data de tip IComparable astfel încât utilizatorii clasei 

NewList  să poată implementa liste cu orice tip de valori care implementează interfaţa 

IComparable. Câmpul next reprezintă referinţa către următorul element din listă. Se remarcă 

definirea recursivă a acestui câmp în interiorul clasei ListNode şi legătura dintre această clasă 

şi clasa NewList care are cele două câmpuri referinţă definite în funcţie de clasa internă 

ListNode. Secvenţa de cod care declară cele două clase este următoarea: 

firstNode             

lastNode             
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public class NewList 

{ 

     private ListNode firstNode;   

     private ListNode lastNode; 

    private int count;   

internal class ListNode   

{ 

          private IComparable data; 

          private ListNode next; 

... 

 } 

...  } 

3.1.1. Clasa internă ListNode 

Clasa internă ListNode este înzestrată cu doi constructori. Primul constructor 

realizează practic inserarea primului nod într-o listă vidă. Acest prim nod va avea câmpul data 

iniţializat cu valoarea dataValue primită de constructor ca argument şi câmpul next iniţializat, 

evident, cu valoarea null. Al doilea constructor realizează inserarea unui nou nod în faţa unui 

element dintr-o listă nevidă. Constructorul are două argumente, valoarea dataValue de tip 

IComparable care se va stoca în element şi adresa nextNode a elementului în faţa căruia se 

inserează nodul. Câmpurile data şi next sunt setate prin intermediul proprietăţilor 

corespunzătoare. Constructorul „leagă” nodul inserat de lista existentă prin intermediul 

câmpului next care referă nodul de la adresa nextNode. Ambii constructori au timpul de 

execuţie O(1). Secvenţa de cod care declară cei doi constructori este prezentată în continuare. 

internal class ListNode   

{ 

private IComparable data; 

     private ListNode next; 

    internal ListNode(IComparable dataValue) : 

this(dataValue, null)  { } 

internal ListNode(IComparable dataValue, ListNode nextNode) 

    { 

        Data = dataValue; 

          Next = nextNode; 

           } 

...} 

Clasa internă ListNode are două proprietăţi de tip internal: Next care furnizează 

accesorii get şi set pentru a manevra câmpul next şi proprietatea Data care prin intermediul 

accesorilor get şi set permite manipularea câmpului data de tip IComparable. Evident timpul 

de execuţie al accesorilor este O(1). Secvenţa de program este prezentată mai jos. 

internal class ListNode   

{ 

... 

    internal ListNode Next 

     { 

          get   {   return next;   } 

          set   {   next = value;  } 

    } 

    internal IComparable Data 

     { 

         get  {  return data;  } 

        set  {  data = value;  } 
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   } 

...} 

Clasa ListNode are definită metoda InsertAfter care permite inserarea unui nou nod cu 

valoarea item după nodul curent this. Inserarea se face prin apelarea celui de al doilea 

constructor care va crea noul nod în faţa nodului this.next realizând şi actualizarea legăturilor 

din listă. Timpul de execuţie al acestei metode este O(1). Secvenţa de cod este prezentată în 

continuare. 

internal class ListNode   

{ 

... 

     internal void InsertAfter(IComparable item) 

     { 

         this.Next = new ListNode(item, this.Next); 

   } 

...} 

 

3.1.2. Clasa publică NewList 

 Constructorul clase publice NewList iniţializează câmpurile firstNode şi lastNode cu 

valoarea null şi câmpul count cu valoarea zero corespunzător unei liste vide. Timpul de 

execuţie este O(1). Secvenţa de cod este prezentată în continuare. 

public class NewList 

{ 

... 

     public NewList() 

    { 

         firstNode = lastNode = null; 

         count = 0; 

    } 

...} 

 Proprietatea publică Count furnizează accesorii get şi set pentru manevrarea câmpului 

privat count. Timpul de execuţie al accesorilor este O(1). 

 Metoda publică IsEmpty returnează true dacă lista este vidă, adică firstNode=null şi 

false în caz contrar. Timpul de execuţie este O(1). Secvenţele corespunzătoare de cod sunt 

prezentate în continuare. 

public class NewList 

{ 

... 

    public int Count 

     { 

          get  {  return count;  } 

  set  {  count=value;   } 

    } 

public bool IsEmpty() 

     {           return firstNode == null;     } 

...   } 

Metoda publică InsertAtFront realizează inserarea unui nou obiect la începutul listei. 

Valoarea inserată, de tip IComparable este argumentul metodei şi se numeşte insertItem. 

Dacă lista este vidă, inserarea se realizează prin apelarea primului constructor din clasa 

internă ListNode. Câmpurile firstNode şi lastNode vor referi, ambele, acest unic nod nou 

creat. Dacă lista nu este vidă, inserarea noului nod se face în faţa nodului de la adresa 
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firstNode şi câmpul firstNode este modificat astfel încât să refere nodul nou creat. În ambele 

cazuri câmpul count este actualizat prin intermediul proprietăţii  publice Count. Timpul de 

execuţie este determinat de timpul de execuţie al constructorilor apelaţi şi este O(1). 

public class NewList 

{ 

...  public void InsertAtFront(IComparable insertItem) 

     { 

        lock (this) 

       { 

if (IsEmpty()) 

      firstNode = lastNode = new ListNode(insertItem); 

else 

     firstNode = new  ListNode(insertItem, firstNode); 

            Count++;           

}   }...} 

Metoda publică InsertAtBack realizează inserarea unui nou obiect, argumentul 

insertItem de tip IComparable, la sfârşitul listei. Dacă lista este vidă, nodul nou creat este 

primul şi ultimul nod din listă, astfel încât câmpurile firstNode şi lastNode vor avea aceeaşi 

valoare. Dacă lista nu este vidă, nodul nou creat devine ultimul nod din listă şi câmpul 

lastNode este modificat astfel încât să refere acest nod. În ambele cazuri câmpul next al 

nodului nou creat trebuie să fie null, din acest motiv este apelat doar primul constructor al 

clasei interne ListNode. În ambele cazuri câmpul count este actualizat prin intermediul 

proprietăţii  publice Count. Timpul de execuţie este O(1). Secvenţa de cod este prezentată în 

continuare. 

public class NewList 

{ 

...   public void InsertAtBack(IComparable insertItem) 

  { 

         lock (this) 

        { 

              if (IsEmpty()) 

firstNode = lastNode = new ListNode(insertItem); 

               else 

 lastNode = lastNode.Next = new ListNode(insertItem); 

               Count++; 

          }    

}...} 

 Metoda publică InsertPosition realizează inserarea valorii item de tip IComparable în 

poziţia position din listă, unde item şi position sunt argumentele metodei. Dacă position=1 

inserarea noii valori se face prin apelul metodei InsertAtFront definită anterior. În caz contrar, 

inserarea valorii item se realizează după elementul din poziţia position-1. Localizarea acestui 

element se face prin parcurgerea secvenţială a listei începând cu primul element (de la adresa 

firstNode). Adresa acestui element este determinată în variabila p de tipul ListNode şi 

inserarea noiii valori se face prin apelarea metodei InsertAfter din clasa internă ListNode. 

Timpul maxim de execuţie este O(Count). Secvenţa de cod corespunzătoare este prezentată în 

continuare. 

public class NewList 

{... 

public void InsertPosition(IComparable item, int position) 

     { 
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         if (position == 1) 

          { 

               InsertAtFront(item); 

               return; 

          } 

ListNode p = firstNode; 

          int k = 1; 

           while (k < position - 1) 

          { 

              p = p.Next;  k++; 

           } 

           p.InsertAfter(item); 

           this.Count++;    

}...} 

 Metoda publică RemoveFromFront realizează ştergerea primului element din listă. 

Dacă lista conţine un singur element (firstNode=lastNode), în urma ştergerii lista devine vidă 

şi câmpurile firstNode, lastNode primesc valoarea null. În caz contrar, singurul câmp afectat 

este firstNode care va referi următorul element din listă (aflat la adresa firstnode.Next). 

Numărul elementelor din listă scade şi câmpul count este actualizat corespunzător prin 

intermediul proprietăţii Count. Timpul de execuţie este O(1). Secvenţa de cod este prezentată 

în continuare. 

public class NewList 

{ 

...     public void RemoveFromFront() 

     { 

          lock (this) 

         { 

              if (firstNode == lastNode) 

                    firstNode = lastNode = null; 

              else 

                   firstNode = firstNode.Next; 

              Count--; 

         } 

  } 

...} 

 Metoda publică RemoveFromBack realizează ştergerea ultimului element din listă. 

Dacă lista conţine un singur nod (firstNode=lastNode), în urma ştergerii lista devine vidă şi 

câmpurile firstNode, lastNode primesc valoarea null. Dacă lista are mai mult de un nod, lista 

trebuie parcursă secvenţial pentru a localiza penultimul nod din listă. Pentru localizare este 

folosită variabila current de tipul ListNode care este iniţializată cu adresa firstNode şi care 

folosind proprietatea Next se deplasează prin elementele listei până ajunge pe penultimul nod. 

Nodul current devine ultimul nod din listă şi câmpul său next devine null. Numărul 

elementelor din listă scade şi câmpul count este actualizat corespunzător. Timpul de execuţie 

este O(Count). Secvenţa de cod este prezentată în continuare. 

 

 

 

public class NewList 

{     ... 

    public void RemoveFromBack() 

    { 
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           lock (this) 

         { 

               if (firstNode == lastNode)    

 firstNode = lastNode = null; 

              else     

{     ListNode current = firstNode; 

while (current.Next != lastNode)       

  current = current.Next; 

       lastNode = current;  current.Next = null; 

      } 

              Count--; 

        } 

   }...} 

 Metoda RemovePosition realizează ştergerea din listă a elementului din poziţia dată de 

argumentul position. Dacă position=1, ştergerea elementului se realizează prin apelarea 

metodei RemoveFromFront descrisă anterior. Dacă position=count, ştergerea elementului, 

care este ultimul din listă, se realizează prin apelarea metodei RemoveFromBack descrisă 

anterior. Dacă trebuie şters un nod interior el trebuie localizat mai întâi. Pentru aceasta 

variabila p de tipul ListNode este iniţializată cu firstNode şi deplasată peste primele position-1 

elemente din listă cu ajutorul proprietăţii Next. Pentru a şterge al position-lea element este 

suficient ca valoarea câmpului next al variabilei p să refere elementul de la adresa 

p.Next.Next. Câmpul count este decrementat corespunzător prin intermediul proprietăţii 

Count. Timpul maxim de execuţie este O(Count). Secvenţa de cod este prezentată în 

continuare. 

public class NewList 

{ 

...   public void RemovePosition(int position) 

   { 

         if (position == 1) RemoveFromFront(); 

         else 

              if (position == Count) RemoveFromBack(); 

              else 

               { 

                   int k = 1; 

                 ListNode p = firstNode; 

                   while (k < position - 1) 

                   { 

                        p = p.Next; k++; 

                   } 

                   p.Next = p.Next.Next; Count--; 

               } 

 } 

...} 

Metoda SearchValue caută prima apariţie a argumentului item de tip IComparable în 

listă. Pentru aceasta lista este parcursă începând cu primul nod. Deoarece câmpul data este de 

tip IComparable, compararea valorii curente cu valoarea căutată item se poate face numai prin 

intermediul metodei CompareTo. Dacă este găsit un element cu valoarea item este returnată 

poziţia acestuia în listă. Dacă valoarea nu apare în listă, metoda returnează valoarea -1. 

Timpul maxim de execuţie este O(Count). Secvenţa de cod este prezentată în continuare. 

public class NewList 

{... 
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     public int SearchValue(IComparable item) 

     { 

          ListNode p = firstNode; 

          int k = 1; 

          while (p != null && !(p.Data.CompareTo(item)==0)) 

     { 

              p = p.Next;  

               k++; 

        } 

if (p == null) 

               return -1; 

          else 

               return k; 

   }...} 

 Metoda publică SearchPosition caută în listă şi returnează valoarea aflată în poziţia 

dată de argumentul metodei (position de tip int). Căutarea se face prin parcurgerea secvenţială 

a listei începând cu elementul de la adresa firstNode. Rezultatul este de tipul IComparable. 

Timpul maxim de execuţie este O(Count). Secvenţa de cod este prezentată în continuare. 

public class NewList 

{           ... 

public IComparable SearchPosition(int position) 

   { 

        ListNode p = firstNode; 

          int k = 1; 

         while (k <position) 

         { 

              p = p.Next; k++; 

         } 

         return p.Data; 

   }...} 

 Metoda publică InsertSortedList permite inserarea unei noi valori într-o listă ordonată, 

adică o listă în care elementele sunt memorate în ordinea crescătoare a valorii lor. Dacă lista 

este vidă, inserarea valorii item de tip IComparable se face apelând metoda InsertAtFront a 

clasei NewList. Aceeaşi metodă este utilizată şi dacă valoarea item este mai mică decât prima 

valoare memorată în listă şi trebuie inserată în faţa acesteia. În orice altă situaţie, se determină 

prin parcurgerea secvenţială a listei primul element mai mare decât argumentul item şi adresa 

acestuia este memorată în variabila prec de tip ListNode. Inserarea efectivă a valorii item se 

realizează prin apelarea metodei InsertAfter din clasa internă ListNode. Timpul maxim de 

execuţie este O(Count). Secvenţa de cod este prezentată în continuare. 

public class NewList 

{ 

...    public void InsertSortedList(IComparable item) 

   { 

          if (IsEmpty()) 

          { 

              InsertAtFront(item); 

             return;          } 

          ListNode p = firstNode; 

        ListNode prec = null; 

        while (p != null && p.Data.CompareTo(item) <= 0) 

          { 

              prec = p; 
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               p = p.Next; 

        } 

       if (prec == null) 

              InsertAtFront(item); 

          else 

          { 

               prec.InsertAfter(item); 

              Count++; 

        } 

 } 

...} 

 Metoda publică PrintList returnează un String care conţine elementele listei 

concatenate în ordinea memorării lor în listă şi separate prin spaţii. Timpul de execuţie este 

O(Count). Secvenţa de cod este prezentată în continuare. 

public class NewList 

{ 

...public String PrintList() 

    { 

       String s = "  "; 

          ListNode p = firstNode; 

        while (p != null) 

        { 

               s += p.Data + "    "; 

               p = p.Next; 

          } 

          return s; 

  } 

... } 

 Metoda publică Create are două argumente de tip int, size şi k, şi permite crearea unei 

liste cu size elemente de tip IComparable. În funcţie de valoarea parametrului k, cele size 

elemente ale listei vor fi iniţializate în mod aleator cu valori întregi sau reale sau cu şiruri de 

caractere. Pentru inserarea celor size elemente în lista curentă (iniţial vidă) este apelată 

metoda publică InsertAtBack din clasa NewList. Timpul de execuţie al metodei este O(size). 

public class NewList 

{ 

...public void Create(int size, int k) 

     { 

          Random nr = new Random(); 

        if (k == 1) 

         { 

               for (int i = 1; i <= size; i++) 

                   this.InsertAtBack(nr.Next(200)); 

               return; 

          } 

        if(k==2) 

         { 

              double a; 

 

              for (int i = 1; i <= size; i++) 

              { 

                  a = (double)nr.Next(200) / 5; 

                   this.InsertAtBack(a); 

             } 
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               return; 

         } 

         if (k == 3) 

         { 

          String[] p ={"one","two","three","four","five","six", 

"seven","eight","nine","ten","home","C#", 

"E193","binary","true","false","@45", 

"sweet","case","free","blue","red","white", 

"black","axe","cool","ab45","tree","cat","dog", 

"free","arc","bli","cry","mom","dad","list", 

"sea","eat","fan","axe","dove","bar","car", 

"fan","cisc","mom","nun","eat","gir"}; 

                     

            for (int i = 1; i <= size; i++) 

              { 

                    int h = nr.Next(50); 

                   this.InsertAtBack(p[h]); 

              } 

         } 

   } 

...} 

Clasa NewList este memorată în spaţiul de nume MyList în fişierul MyList.cs astfel 

încât executabilul MyList.exe să poată fi inclus ca referinţă externă în orice aplicaţie C# care 

utilizează clasa NewList. Deoarece clasa NewList va fi utilizată ca referinţă externă în 

proiectul C# sub Windows, funcţia Main este vidă. 

3.2. Stive 

 

 Stiva este cel mai simplu tip de listă simplu înlănţuită în care operaţiile sunt permise la 

un singur capăt numit vârful stivei. Elementele sunt extrase din stivă în ordinea inversă a 

introducerii lor, din acest motiv stiva numindu-se şi structură LIFO (last-in-first-out). 

Implementarea stivelor devine extrem de simplă dacă se utilizează clasa NewList definită în 

secţiunea 3.1. Fişierul MyList.exe care conţine definiţia clase NewList a fost inclus în program 

ca referinţă externă şi menţionat explicit prin clauza using.  

 Clasa dedicată stivei se numeşte NewStack şi este implementată în spaţiul de nume 

MyStack , respectiv memorată în fişierul MyStack.cs care poate fi, la rândul său, inclus ca 

referinţă externă în alte aplicaţii C#. Această tehnică ilustrează modul de creare a noi clase 

prin compoziţie şi reutilizare a unor clase definite anterior. 

 Clasa NewStack are un singur câmp privat numit stack de tipul NewList deoarece clasa 

moşteneşte restul câmpurilor, firstNode, lastNode şi count, de la clasa de bază. 

 Constructorul clasei NewStack apelează constructorul clasei de bază care creează o 

listă/stivă vidă iniţializând corespunzător câmpurile firstNode, lastNode şi count. 

 Metoda Push inserează valoarea item de tip IComparable în stivă. Deoarece toate 

operaţiile sunt efectuate la un singur capăt (în faţa nodului de la adresa firstNode), inserarea 

elementului se realizează prin apelarea metodei InsertAtFront din clasa de bază NewList. 

 Metoda Pop elimină elementul din vârful stivei (de la adresa firstNode) prin apelarea 

metodei RemoveFromFront a clasei de bază NewList. 

 Metoda IsEmpty verifică dacă stiva este vidă apelând metoda booleană IsEmpty a 

clasei de bază NewList. 



32 

 

 Metoda Top returnează valoarea de tip IComparable aflată în vârful stivei (la adresa 

firstNode). Acest element ocupă prima poziţie în stivă şi este obţinut apelând metoda 

SearchPosition a clasei de bază NewList pentru position=1. 

 Metoda PrintStack  returnează un String care conţine valorile din stivă concatenate de 

la vârf către bază şi separate prin spaţii. Pentru a accesa valorile din stivă se foloseşte metoda 

SearchPosition a clasei de bază NewList pentru valori crescătoare a argumentului position (de 

la 1 la count). Deoarece clasa a fost proiectată pentru a fi utilizată în diferite aplicaţii C#, 

funcţia Main este vidă. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using MyList; 

namespace MyStack 

{ 

    public class NewStack 

    { 

        private NewList stack;  

        public NewStack() 

        {    stack = new NewList(); 

        } 

        public void Push(IComparable item) 

        { 

            stack.InsertAtFront(item); 

        } 

        public void Pop() 

        { 

            stack.RemoveFromFront(); 

        } 

        public bool IsEmpty() 

        { 

            return stack.IsEmpty(); 

        } 

        public IComparable Top() 

        { 

            return stack.SearchPosition(1); 

        } 

      public String PrintStack() 

        {            int k = stack.Count; 

            int x = k; 

            String s = "\r\n"; 

            while (k > 0)           

   {    s += stack.SearchPosition(x-k+1) + "\r\n\r\n "; 

                k--;  }  return s; }}} 

3.3. Cozi 

 Coada este un tip particular de listă la care adăugarea elementelor se face la un capăt şi 

extragerea la capătul opus conform mecanismului FIFO (first-in-first-out). Implementarea 

cozilor se face utilizând tot clasa NewList definită în secţiunea 3.1. Fişierul MyList.exe care 

conţine definiţia clase NewList a fost inclus în program ca referinţă externă şi menţionat 

explicit prin clauza using.  
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Clasa dedicată cozii se numeşte NewQueue şi este implementată în spaţiul de nume 

MyQueue, respectiv memorată în fişierul MyQueue.cs care poate fi, la rândul său, inclus ca 

referinţă externă în alte aplicaţii C#. Această tehnică ilustrează modul de creare a noi clase 

prin compoziţie şi reutilizare a unor clase definite anterior. 

 Clasa NewQueue are un singur câmp privat numit queue de tipul NewList deoarece 

clasa moşteneşte restul câmpurilor, firstNode, lastNode şi count, de la clasa de bază. 

 Constructorul clasei NewQueue apelează constructorul clasei de bază care creează o 

listă/coadă vidă iniţializând corespunzător câmpurile firstNode, lastNode şi count. 

 Metoda Add inserează valoarea item de tip IComparable în coadă. Deoarece operaţia 

de adăugare trebuie efectuată la sfârşitul cozii (după elementul de la adresa lastNode), 

inserarea se realizează prin apelarea metodei InsertAtBack din clasa de bază NewList. 

 Metoda Remove elimină primul element din coadă (de la adresa firstNode) prin 

apelarea metodei RemoveFromFront a clasei de bază NewList. 

 Metoda IsEmpty verifică dacă coada este vidă apelând metoda booleană IsEmpty a 

clasei de bază NewList. 

 Metoda PrintQueue  returnează un String care conţine valorile din coadă concatenate 

şi separate prin spaţii. Pentru a crea acest string este apelată metoda PrintList a clasei de bază 

NewList. 

 Programul următor conţine implementarea clasei NewQueue.  Deoarece clasa a fost 

proiectată pentru a fi utilizată în diferite aplicaţii C#, funcţia Main este vidă. 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using MyList; 

namespace MyQueue 

{ 

    public class NewQueue 

    { 

        private NewList queue; 

        public NewQueue() 

        {            queue = new NewList();        } 

        public void Add(IComparable item) 

        {            queue.InsertAtBack(item);        } 

        public void Remove() 

        {            queue.RemoveFromFront();        } 

        public bool IsEmpty() 

        {            return queue.IsEmpty();        } 

 

        public String PrintQueue() 

        {            return queue.PrintList();        } 

 static void Main(string[] args) 

        {          }     

}} 
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4. Implementarea arborilor 

4.1. Definiţie şi terminologie 

În acest capitol este tratată una din cele mai importante structuri nelineare de date – 

arborii.  Definiţia matematică a unui arbore este: 

Un arbore este o mulţime finită şi nevidă de noduri, 

T={r} U T1 U T2 U........U Tn , 

având următoarele proprietăţi: 

1. există un nod special, r, numit rădăcină 

2. restul nodurilor sunt partiţionate în n≥0 subseturi, T1,T2, .....Tn , fiecare subset fiind un 

arbore 

Pentru un arbore se foloseşte uzual notaţia T={r,T1,T2,......,Tn}. Se observă că definiţia este 

recursivă. Arborele minimal este un arbore compus doar din rădăcină; de exemplu Ta={A} 

este un astfel de arbore. Când există mai multe noduri, ele sunt partiţionate în subarbori; de 

exemplu Tb={B,{C}} este un arbore format din rădăcina B şi subarborele {C}. În cele din 

urmă,  Tc={D,{E,{F}},{G,{H,{I}},{J,{K},{L}},{M}}}  este de asemenea un arbore.  

Pentru a reprezenta grafic un arbore T={r,T1,T2,......,Tn} se foloseşte următoarea 

metodă recursivă: se desenează nodul rădăcină r, apoi se desenează fiecare subarbore 

T1,T2,......,Tn unul sub altul sub rădăcină.  În final se trasează linii de la rădăcina r la fiecare 

subarbore. 

 
 

Se consideră arborele T={r,T1,T2,......,Tn} şi se definesc următoarele noţiuni: 

 Gradul unui nod este numărul subarborilor nodului respectiv. De exemplu, gradul 

rădăcinii r este n 

 Un nod de grad 0 nu are descendenţi şi se numeşte frunză 

 Fiecare rădăcină ri a subarborelui Ti se numeşte fiul/copilul nodului r 

 Nodul rădăcină r este tatăl/părintele tuturor rădăcinilor ri 

Fiind dat un arbore T, se numeşte drum în arbore o secvenţă nevidă de noduri 

D={r1,r2, ....rk} astfel încât fiecare nod ri din secvenţă ( 1≤i<k) este tatăl nodului ri+1. 

Lungimea drumului este k-1. În arborele Tc desenat mai sus sunt exact 29 de drumuri 

distincte, inclusiv drumul de lungime 0, {D}.  

 Fiind dat un arbore T se definesc: 
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 Nivelul unui nod ri este lungimea drumului care uneşte nodul respectiv de rădăcină. De 

exemplu, rădăcina r este pe nivelul 0, iar subarborii rădăcinii se găsesc pe nivelul 1. 

 Înălţimea unui nod riЄT este lungimea celui mai lung drum care leagă nodul ri de un nod 

frunză; frunzele au înălţimea 0.  

 Înălţimea unui arbore T este înălţimea rădăcinii r. 

 Se consideră două noduri ri şi rj în arborele T. Nodul ri este ascendentul/strămoşul nodului 

rj dacă există un drum de lungime nevidă de la ri la rj. 

 Analog, rj  este descendent/urmaş al nodului ri dacă există un drum de lungime nevidă de 

la nodul ri la nodul rj. 

În exemplele considerate anterior nodurile arborelui puteau avea grade diferite. Se 

defineşte în continuare un N-arbore în care fiecare nod are gradul 0 sau gradul n. Un N-arbore 

(notat T) este un set finit de noduri cu următoarele proprietăţi: 

 Setul de noduri este vid, T=0, sau 

 Setul este format din rădăcina R şi exact N subarbori distincţi de tipul N-arbore astfel 

încât T={R,T0,T1,.......TN-1} 

Rezultă că, într-un N-arbore, fiecare nod are gradul 0 sau N-1 şi arborele vid este  un 

N-arbore. Din perspectiva POO, un arbore vid trebuie să fie instanţa unei clase de obiecte şi 

nu se poate utiliza referinţa null pentru a reprezenta un astfel de arbore. Un arbore vid este 

numit nod extern pentru că nu are subarbori, iar un arbore nevid este numit nod intern. 

Urmărind definiţia anterioară, se pot defini următorii arbori terţiari (N=3): 

Ta={A,0,0,0} 

Tb={B,{C,0,0,0},0,0} 

Tc={D,{E,{F,0,0,0},0,0},{G,{H,{I,0,0,0},0,0},{J,{K,0,0,0},{L,0,0,0},0},{M,0,0,0}},0} 

În figura următoare pătratele reprezintă arbori vizi şi cercurile arbori nevizi. 

Deşi se poate concluziona că într-un arbore ordinea subarborilor nu este neimportantă, 

în practică aceste ordine este semnificativă. Din acest motiv, în continuare se consideră numai 

arbori ordonaţi.  

 Figura de mai jos sugerează că orice N-arbore conţine un număr semnificativ de 

noduri externe şi anume (N-1)n+1, unde n este numărul nodurilor interne ale arborelui. Dacă 

N-arborele T are înălţimea h≥0, atunci numărul maxim de noduri interne ale arborelui T este 

(N
k+1

-1)/(N-1). Dacă N-arborele T  are înălţimea h≥0, atunci numărul maxim de noduri frunză 

este N
k
.  
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În continuare este tratată o categorie foarte importantă şi utilă de structuri arborescente 

şi anume arborii binari. Un arbore binar este un N-arbore în care N=2. Toate afirmaţiile 

enunţate anterior pentru N-arbori sunt valabile şi pentru arbori binari. Se poate defini un 

arbore binar astfel: 

 Este un arbore vid, T=0 sau 

 Este format din rădăcină şi exact doi subarbori binari distincţi TL şi TR , T={r,TL,TR} 

Subarborele TL se numeşte subarborele stâng al lui T, iar TR se numeşte subarborele drept al 

lui T. 
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Se pot determina anumite caracteristici ale arborilor binari derivate din teoremele 

enunţate anterior pentru N-arbori. De exemplu, un arbore binar cu n≥0 noduri interne are n+1 

noduri externe. Un arbore binar cu înălţimea h≥0 are cel mult 2
h+1

-1 noduri interne şi  cel 

mult 2
h
 frunze.  

Sunt multe aplicaţii ale arborilor şi  mulţi algoritmi diferiţi pentru manipularea lor. 

Mulţi dintre aceşti algoritmi au în comun faptul că vizitează în mod sistematic nodurile din 

arbore. Această vizitare se numeşte parcurgere.  

În esenţă sunt două moduri diferite de parcurgere a nodurilor: în lăţime (breadth-first) 

şi în adâncime (depth-first). Parcurgerea în adâncime este cel mai des utilizată şi se poate face 

în trei moduri: preordine, inordine şi postordine. 

Sunt prezentate în continuare modurile de parcurgere folosind ca exemplu arborele 

binar următor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcurgerea în preordine este recursivă şi se realizează astfel: 

 Se vizitează rădăcina 

 Se vizitează în preordine subarborele stâng al rădăcinii 

 Se vizitează în preordine subarborele drept al rădăcinii 

Pentru arborele de mai sus, nodurile sunt vizitate în următoarea ordine: A,B,C,D,E,F,G,H,I. 

Parcurgerea în postordine este recursivă şi se realizează astfel: 

 Se vizitează în preordine subarborele stâng al rădăcinii 

 Se vizitează în preordine subarborele drept al rădăcinii 

 Se vizitează rădăcina 

Pentru arborele de mai sus, nodurile sunt vizitate în următoarea ordine: C,B,F,G,E,I,H,D,A. 

Parcurgerea în inordine este recursivă şi se realizează astfel: 

 Se vizitează în preordine subarborele stâng al rădăcinii 

 Se vizitează rădăcina 

 Se vizitează în preordine subarborele drept al rădăcinii 

Pentru arborele de mai sus, nodurile sunt vizitate în următoarea ordine: B,C,A,F,E,G,D,I,H. 

 Metoda de parcurge în lăţime vizitează nodurile în ordinea nivelurilor pe care se află, 

fiecare nivel de la stânga la dreapta. Pentru arborele de mai sus, nodurile sunt vizitate în 

ordinea: A,B,D,C,E,H,F,G,I. 

 Una din cele mai interesante aplicaţii ale arborilor binari este legată de prelucrarea 

expresiilor aritmetice. Expresia aritmetică a/b+(c-d)*e poate fi transpusă într-un arbore binar 
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în care operanzii sunt noduri frunză şi operatorii sunt rădăcinile subarborilor. Pentru expresia 

de mai sus, arborele binar ataşat, în care nu mai apar parantezele, este: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă este vizitat acest arbore în inordine, se obţine secvenţa a/b+c-de. Exceptând 

parantezele, este exact ordinea în care simbolurile apar în expresie. Notaţia infixată se obţine 

parcurgând arborele ataşat expresiei aritmetice în inordine. Această notaţia se numeşte 

infixată deoarece fiecare operator apare între operanzi. Notaţia infixată este posibilă numai 

pentru operaţii binare ca adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea. 

 În notaţia prefixată operatorii sunt scrişi înaintea operanzilor. Această notaţie se obţine 

parcurgând arborele binar ataşat expresiei aritmetice în preordine. Pentru expresia de mai sus, 

notaţia prefixată este +/ab*-cde.  În notaţia postfixată operatorii apar după operanzi. Această 

notaţie se obţine parcurgând arborele ataşat expresiei aritmetice în postordine. Pentru expresia 

de mai sus, notaţia postfixată este ab/cd-e*+. O astfel de expresie postfixată poate fi evaluată 

utilizând o stivă. ‚Acesta este modul în care compilatorul generează codul corespunzător unei 

expresii aritmetice. 

4.2. Implementarea  arborilor  binari 

Un arbore binar este un N-arbore cu N=2. Deoarece arborii binari sunt folosiţi în multe 

aplicaţii practice, se defineşte o clasă particulară pentru implementarea lor. 

Figura următoare prezintă modalitatea de reprezentare internă a arborilor binari. 

Fiecare nod al arborelui are două câmpuri care referă subarborii respectivului nod. Arborii 

vizi sunt reprezentaţi explicit. 
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Programul următor prezintă implementarea arborilor binari cu ajutorul clasei publice 

NewBinaryTree. Clasa este definită în spaţiul de nume MyBinaryTree şi salvată în fişierul 

MyBinaryTree.cs astfel încât să poată fi inclusă ca referinţă externă în orice aplicaţie C#. 

Clasa conţine o clasă internă TreeNode ale cărei instanţe reprezintă un nod din arborele binar. 

4.2.1. Clasa internă TreeNode 

Această clasă este declarată de tip internal pentru a nu putea fi accesată din afara 

spaţiului de nume care o conţine. Clasa are trei câmpuri/date membre declarate de tip privat 

pentru a fi accesate numai prin intermediul proprietăţilor corespuzătoare. În acest fel se 

încapsulează şi se protejează datele faţă de modificări involuntare.  

Câmpul data de tip IComparable reprezintă valoarea stocată în nodul arborelui care 

poate fi de orice tip care implementează interfaţa IComparable: întreg, real, şir de caractere. 

În acest fel, utilizatorul poate gestiona, la alegere, diferite tipuri de arbori binari mărind 

portabilitatea şi flexibilitatea codului. Celelalte două câmpuri, left şi right, sunt adresele fiului 

stâng, respectiv drept, pentru nodul respectiv. Dacă un fiu  lipseşte, câmpul respectiv are 

valoarea null. Ca la toate structurile înlănţuite se remarcă definiţia recursivă a celor două 

câmpuri care sunt de tipul TreeNode (adrese de noduri).  

internal class TreeNode 

{ 

    private IComparable data; 

     private TreeNode left; 

     private TreeNode right; 

... 

} 

 Clasa TreeNode are un constructor care creează un nod terminal cu valoarea item de 

tip IComparable care este argumentul constructorului. Deoarece nodul creat este terminal, 

adresele left şi right sunt iniţializate cu valoarea null. Timpul de execuţie al constructorului 

este O(1). 

internal class TreeNode 

{ 

... 

     internal TreeNode(IComparable item) 

     { 

          data = item; 

          left = right = null; 

     } 

... 

} 

 Clasa internă TreeNode este înzestrată cu trei proprietăţi, Data, Left şi Right, care 

furizează accesorii get şi set pentru manevrarea câmpurilor private data, left şi right. Timpul 

de execuţie al fiecărui accesor este O(1). 

internal class TreeNode 

{... 

internal IComparable Data 

     { 

          get { return data; } 

          set { data = value; } 

    } 
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   internal TreeNode Left 

     { 

          get { return left; } 

          set { left = value; } 

     } 

     internal TreeNode Right 

     { 

       get { return right; } 

         set { right = value; } 

   } 

...} 

 Metoda Insert realizează inserarea unui nod cu valoarea item într-un arbore nevid, la 

stânga sau la dreapta tatălui său. Metoda are patru argumente: father de tip IComparable care 

este valoarea nodului tată, item de tip IComparable care este valoarea ce trebuie inserată în 

arborele binar, întregul path care are valoarea 1 dacă item trebuie inserat la stânga tatălui său, 

respectiv valoarea 2 dacă item trebuie inserat la dreapta tatălui său şi întregul k transmis prin 

referinţă. Metoda permite inserarea unui nou nod în mod interactiv. Inserarea presupune 

localizarea în arborele binar a nodului father. Desigur, este posibil ca nodul father primit ca 

argument să nu existe în arbore sau acest nod să aibă deja un fiu stâng sau un fiu drept. Aceste 

situaţii sunt sesizate prin intermediul parametrului k a cărui valoare iniţială (la apelul metodei 

Insert) este -1. Dacă valoarea lui k rămâne -1 atunci nodul father nu există în arborele binar. 

Dacă valoarea lui k devine, în urma execuţiei metodei Insert, 1 atunci nodul father are deja un 

fiu stâng şi valoarea item nu poate fi inserată în arborele binar. Dacă valoarea lui k devine 2, 

atunci nodul father are deja un fiu drept şi inserarea eşuează, iar dacă valoarea lui k devine 0, 

inserarea valorii item s-a realizat cu succes. Valoarea argumentului k va fi testată în aplicaţia 

care utilizează clasa NewBinaryTree pentru a lua deciziile corespunzătoare. Localizarea 

nodului father se face în mod recursiv, plecând din rădăcina arborelui binar curent. Valoarea 

father este căutată mai întâi în subarborele stâng, şi apoi, dacă nu a fost încă găsită, în 

subarborele drept. Deoarece father este de tip IComparable, compararea acestei valori cu 

valoarea din nodul curent (furnizată prin intermediul proprietăţii Data) se face cu metoda 

CompareTo caracteristică valorilor IComparable. Inserarea propriu-zisă a valorii item este 

realizată prin apelul constructorului clasei NewBinaryTree deoarece, în primă instanţă, nodul 

cu valoarea item va fi terminal. Timpul de execuţie al metodei depinde de numărul de noduri 

din arbore, deci este O(count). 

internal class TreeNode 

{ 

... 

 internal void Insert(IComparable father, IComparable item, int 

path, ref int k) 

    { 

          if (Data.CompareTo(father)==0) 

          { 

              if (path == 1) 

              { 

             if (left == null) 

             { left = new TreeNode(item); k=0; } 

  else k=1;            } 
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else 

{ 

if (right == null) 

{ right = new TreeNode(item); k=0; } 

      else k= 2; 

      } 

} 

else 

   { 

if (left != null) left.Insert(father, item, path, ref k); 

   if (k == -1) if (right != null)  

right.Insert(father, item, path, ref k); 

         }}...} 

 Metodele recursive Min şi Max de tip IComparable determină valoarea minimă, 

respectiv maximă memorată în arborele binar. Căutarea acestei valori începe din rădăcină, 

continuă în subarborele stâng, apoi în subarborele drept. Timpul de execuţie pentru fiecare 

metodă este O(count) unde count este numărul de noduri din arborele binar. 

internal class TreeNode 

{ 

... 

    internal IComparable Min() 

    { 

    IComparable m=Data; 

          if (Left == null && Right == null) return m; 

          if (Left != null) 

          {   IComparable m1 = Left.Min(); 

               if (m1.CompareTo(m)<0) m = m1; 

         } 

        if (right != null) 

        { 

              IComparable m2 = Right.Min(); 

              if (m2.CompareTo(m)<0) m = m2; 

          } 

          return m; 

    } 

     internal IComparable Max() 

     {          IComparable m = Data; 

          if (Left == null && Right == null) return m; 

        if (Left != null) 

        { 

              IComparable m1 = Left.Max(); 

               if (m1.CompareTo(m)>0) m = m1; 

          } 

          if (Right != null) 

          {IComparable m2 = Right.Max(); 

               if (m2.CompareTo(m)>0) m = m2; 

        } 

        return m; }...} 
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 Metoda Search caută în mod recursiv în arborele binar argumentul item de tip 

IComparable. Căutarea începe din rădăcina arborelui binar şi continuă în subarborele stâng, 

apoi în subarborele drept. Compararea valorii item cu valoarea din nodul curent se realizează 

cu metoda CompareTo şi se utilizează proprietatea Data pentru a accesa respectiva valoare. 

Dacă valoarea item este găsită, metoda returnează valoarea true, în caz contrar returnează 

valoarea false. Timpul maxim de execuţie este O(count). 

internal class TreeNode 

{...internal bool Search(IComparable item) 

     { 

        if (Data.CompareTo(item)==0) return true; 

          else 

             if (Left == null && Right == null) 

                     return false; 

              else 

              { 

 bool k1, k2; 

if (Left != null) k1 = Left.Search(item); 

else k1 = false; 

if (Right != null) k2 = Right.Search(item); 

else k2 = false; 

return k1 || k2; 

             } 

   } 

...} 

4.2.2. Clasa publică NewBinaryTree 

  

Clasa publică NewBinaryTree are un singur câmp privat, root de tipul TreeNode, care 

memorează adresa nodului rădăcină a arborelui binar curent. 

public class NewBinaryTree 

{ 

private TreeNode root;   

... 

} 

 Clasa are un singur constructor care creează un arbore binar vid iniţializând câmpul 

root cu valoarea null. Timpul de execuţie este O(1). 

public class NewBinaryTree 

{ 

... 

public NewBinaryTree() 

     { 

         root = null; 

    } 

... 

} 

 Metoda publică IsEmpty verifică dacă arborele binar este vid returnând true în caz 

afirmativ şi false în caz contrar. Timpul de execuţie este O(1). 
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public class NewBinaryTree 

{ 

... 

public bool IsEmpty() 

   { 

         return root == null; 

     } 

... } 

 Metoda publică InsertItem realizează inserarea unui nod nou cu valoarea item în 

arborele binar curent. Metoda are trei argumente: father care este valoarea nodului tată, item 

care este valoarea ce trebuie inserată şi path care are valoarea 1 dacă item trebuie inserat la 

stânga tatălui său, respectiv valoarea 2 dacă item trebuie inserat la dreapta tatălui său. Dacă 

arborele este vid (root=null), nodul cu valoarea item va fi nodul rădăcină al arborelui şi 

inserarea lui se face prin apelul constructorului clasei interne TreeNode. Dacă arborele binar 

curent este nevid, inserarea se face prin apelerea metodei Insert din clasa TreeNode plecând 

din nodul rădăcină root. Metoda InsertItem returnează o valoare întreagă care are valoarea 0 

dacă inserarea a reuşit, valoarea 1 dacă nodul father are deja fiu stâng, valoarea 2 dacă nodul 

father are deja fiu drept şi valoarea 3 dacă nodul father nu există în arborele binar curent. 

Această valoare poate fi utilizată de aplicaţia care utilizează clasa NewBinaryTree pentru a lua 

deciziile corespunzătoare. Timpul maxim de execuţie al metodei este O(count), unde count 

este numărul curent de noduri din arborele binar. 

public class NewBinaryTree 

{ 

... 

public int InsertItem(IComparable father, IComparable item, int 

path) 

    { 

          if (root == null) 

          { 

              root = new TreeNode(item); 

              return 0; 

          } 

          else 

          { 

              if (!SearchItem(father)) return 3; 

               else 

              { 

int k = -1; 

root.Insert(father, item, path, ref k); 

  return k; 

               } 

          } 

   }  

...  } 

 Metoda publică SearchItem caută în arborele binar valoarea item apelând metoda 

Search din clasa internă TreeNode plecând din rădăcina root a arborelui binar. Timpul maxim 

de execuţie este O(count). 



44 

 

 

public class NewBinaryTree 

{ 

... 

   public bool SearchItem(IComparable item) 

    { 

        return root.Search(item);     

}  

...  } 

 Metoda publică PreorderTraversal returnează un String care conţine valorile din 

nodurile arborelui binar concatenate în ordinea dată de parcurgerea arborelui în preordine şi 

separate prin spaţii. Pentru a realiza parcurgerea în preordine este apelată metoda privată 

PreorderHelper cu adresa root a nodului rădăcină şi stringul s transmis prin referinţă. 

Conform tehnicii de parcurgere în preordine, metoda PreorderHelper adaugă la stringul s 

valoarea din nodul curent apoi se autoapelează recursiv pentru subarborele stâng al nodului 

curent, respectiv pentru subarborele drept al nodului curent. Timpul de execuţie pentru 

parcurgerea în preordine este O(count) unde count este numărul de noduri din arborele curent. 

 Analog sunt proiectate metodele InorderTraversal şi InorderHelper pentru a realiza 

parcurgerea arborelui binar în inordine, respectiv PostorderTraversal şi PostorderHelper 

pentru parcurgerea în postordine a nodurilor arborelui binar. 

public class NewBinaryTree 

{           ... 

     public String PreorderTraversal() 

    { 

         String s = "   "; 

         lock (this) 

         { 

             PreorderHelper(root, ref s); 

         } 

         return s; 

     } 

   private void PreorderHelper(TreeNode node, ref String s) 

    { 

         if (node == null) return; 

         s += node.Data + "    "; 

         PreorderHelper(node.Left, ref s); 

         PreorderHelper(node.Right, ref s); 

    } 

... 

} 

 Metodele publice Minim şi Maxim determină valoarea minimă, respectiv maximă 

stocată în arborele binar apelând metodele Min, respectiv Max din clasa internă TreeNode 

plecând din rădăcina root a arborelui binar. Timpul de execuţie pentru fiecare metodă este 

O(count). 

public class NewBinaryTree 

{ 

... 

     public IComparable Minim() 
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    { 

          return root.Min(); 

     } 

public IComparable Maxim() 

    { 

         return root.Max(); 

    } 

... 

} 

 Metoda publică DeleteItem şterge din arbore nodul cu valoarea item apelând funcţia 

privată Delete. Funcţia recursivă Delete are patru argumente: adresa nodului curent din 

arbore- node, adresa tatălui acestui nod- father, valoarea item care trebuie ştearsă şi path care 

are valoarea 1 dacă node este fiu stâng pentru nodul father, respectiv 2 dacă node este fiu 

drept pentru nodul father. Când nodul de la adresa node este şters, sunt şterşi şi cei doi 

subarbori ai săi. Dacă valoarea item nu există în arbore ştergerea eşuează şi metoda returnează 

valoarea false. Valoarea item este căutată recursiv, plecând din rădăcina root, mai întâi în 

subarborele stâng, apoi în cel drept. Pentru a compara valoarea item cu valoarea din nodul 

curent se foloseşte metoda CompareTo şi proprietatea Data. Când valoarea item este găsită, 

dacă tatăl father este nenul, fiul său stâng (sau drept, după caz) care conţine valoarea item este 

şters şi legătura respectivă devine null. Dacă father este nul, valoarea item se găseşte chiar în 

rădăcina arborelui binar şi acesta este şters în întregime prin apelul metodei private Purge 

care setează adresa root la valoarea null. Timpul maxim de execuţie al metodei DeleteItem 

este O(count). 

public class NewBinaryTree 

{ 

... 

public bool DeleteItem(IComparable item) 

     {  return Delete(root, null, item, 0);  } 

 

    private bool Delete(TreeNode node, TreeNode father, 

                     IComparable item, int path) 

     { 

         if (!SearchItem(item)) return false; 

          else 

 if (item.CompareTo(node.Data)==0) 

             { 

       if (path == 1) 

if (father != null) father.Left = null; 

else Purge(); 

       else 

if (father != null) father.Right = null; 

                     else Purge(); 

             } 

             else 

             { 

if(node.Left!=null) Delete(node.Left, node, item, 1); 

 if(node.Right!=null) Delete(node.Right, node, item, 2); 
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             } 

          return true; 

     } 

     private void Purge() 

     {   root = null;  } 

... 

} 

 Cele două clase descrise anterior sunt implementate în fişierului MyBinaryTree.cs. 

 

4.3. Implementare arborilor de căutare 

4.3.1. Definirea arborilor de căutare 

 

Un arbore care suportă operaţii eficiente de căutare, inserare şi eliminare se numeşte 

arbore de căutare. În acest context arborele este utilizat pentru a stoca un număr finit de chei 

distincte pentru care este definită o relaţie de ordine totală. 

Un arbore binar de căutare (ABC) T este un set finit de chei care, fie este vid , T=Φ, fie 

este format din rădăcina r şi exact doi arbori binari de căutare TL şi TR, T={r,TL,TR} şi care 

satisface următoarele condiţii: 

 Toate cheile din subarborele stâng TL sunt mai mici decât r 

 Toate cheile din subarborele drept TR sunt mai mari decât r 

Principalul avantaj al acestor arbori este criteriul de ordine totală datorită căruia 

localizarea  unui obiect se face fără a parcurge integral arborele.  Deoarece arborii binari de 

căutare sunt definiţi recursiv, este normală definirea recursivă  a metodei de căutare. Căutarea 

începe din rădăcina arborelui binar de căutare. Dacă obiectul căutat x este egal cu rădăcina r, 

căutarea se încheie cu succes. Dacă x este mai mic decât r, căutarea continuă în subarborele 

stâng, iar dacă x este mai mare decât r căutarea continuă, recursiv, în subarborele drept. 

Timpul mediu de execuţie a căutării într-un arbore cu n noduri este O(log n). Se observă că 

parcurgând în inordine un arbore binar de căutare secvenţa cheilor este afişată în ordine 

crescătoare. 

 Arborele binar de căutare este implementat cu ajutorul clasei NewBSTree din spaţiul 

de nume MyBinarySearchTree memorat în fişierul MyBinarySearchTree.cs care poate fi 

inclus ca referinţă externă în alte aplicaţii C#.  

4.3.2. Clasa TreeNode 

 

Clasa NewBSTree foloseşte clasa internă TreeNode care are aceleaşi câmpuri ca şi 

clasa TreeNode prezentată în secţiunea pentru arbori binari. Constructorul clasei este acelaşi, 

la fel şi proprietăţile Data, Left şi Right. 

 

 

 

public class NewBSTree 

{ 

    private TreeNode root; 
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     internal class TreeNode 

    { 

        private TreeNode left; 

         private IComparable data; 

         private TreeNode right; 

        internal TreeNode(IComparable item) 

          { 

             data = item; 

             left = right = null; 

         } 

         internal TreeNode Left 

         { 

              get { return left; } 

              set { left= value; } 

         } 

         internal TreeNode Right 

         { 

              get { return right; } 

              set { right=value; } 

         } 

         internal IComparable Data 

         { 

              get { return data; } 

              set { data = value; } 

         } 

... 

} 

... 

} 

 Metoda Insert realizează inserarea valorii item în arborele binar de căutare astfel încât 

acesta să rămână arbore de căutare şi după inserare. Dacă valoarea item este mai mică decât 

valoarea data din nodul curent, inserarea trebuie făcută în subarborele stâng şi căutarea 

locului în care trebuie inserat item continuă recursiv în subarborele stâng până când se ajunge 

la un subarbore vid. În acest moment valoarea item este inserată în arbore prin apelarea 

constructorului clasei TreeNode. Dacă valoarea item este mai mare decât valoarea data din 

nodul curent, căutarea locului în care trebuie inserată continuă în subarborele drept până este 

găsit un subarbore drept vid. În acest moment valoarea item este inserată prin apelarea 

constructorului clasei TreeNode. Dacă valoarea item există deja în arbore, ea este ignorată şi 

metoda Insert nu are nici-un efect. Timpul maxim de execuţie este O(log2n) unde n este 

numărul curent  de noduri din arbore. 

internal class TreeNode 

{ 

... 

 internal void Insert(IComparable item) 

     { 

    if (item.CompareTo(Data)<0) 

           { 
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              if (Left == null) Left = new TreeNode(item); 

               else Left.Insert(item); 

         } 

          else 

            if (item.CompareTo(Data)>0) 

            { 

                   if (Right == null) Right = new 

TreeNode(item); 

                   else Right.Insert(item); 

            } 

   } 

...} 

 Metodele internal Max şi Min determină valoarea maximă, respectiv minimă din 

arborele curent prin căutare în subarborele drept, respectiv stâng datorită modului de 

organizare a informaţiilor într-un arbore binar de căutare. Valoarea returnată de fiecare 

metodă este de tipul IComparable. Timpul de execuţie pentru fiecare metodă este O(log2n) 

unde n este numărul de noduri din arbore. 

internal class TreeNode 

{ 

... 

    public IComparable Max()  

     { 

         if (Right == null) return Data; 

         else return Right.Max()  

} 

public IComparable Min() 

     { 

          if (Left == null) return Data; 

        else return Left.Min(); 

    } 

... 

} 

 

4.3.3. Clasa NewBSTree 

 

 Clasa publică NewBSTree are un singur câmp privat, root de tipul TreeNode care 

memorează adresa nodului rădăcină al arborelui curent. Constructorul clasei construieşte un 

arbore vid iniţializând root cu valoarea null. Timpul de execuţie al constructorului este O(1). 

Metoda publică IsEmpty verifică dacă arborele este vid (root=null) şi are timpul de execuţie 

O(1). 

public class NewBSTree 

{ 

     private TreeNode root; 

public NewBSTree()   

     {           root=null;        } 

     public bool IsEmpty() 

    {           return root == null;       } 
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... 

} 

 Metoda publică InsertNode realizează inserarea în arborele de  căutare a unui nou nod 

cu valoarea item de tip IComparable. Inserarea se face cu ignorarea duplicatelor, din acest 

motiv se verifică mai întâi dacă valoarea nu apare deja în arbore prin apelarea metodei 

SearchItem. Dacă item nu există deja în arbore se realizează inserarea propriu-zisă ţinând cont 

de cele două cazuri posibile: arborele este vid şi valoarea item va fi chiar rădăcina arborelui  şi 

crearea nodului se face apelând constructorul clasei interne TreeNode pentru nodul root, 

respectiv arborele nu este vid, caz în care poziţia de inserare a valorii item trebuie determinată 

prin apelarea metodei interne Insert plecând din rădăcina root.  Metoda returnează true dacă 

inserarea a reuşit şi false în caz contrar (atunci când valoarea item există deja în arborele de 

căutare). Timpul maxim de execuţie este determinat de timpul de execuţie al metodei interne 

Insert şi este O(log2n) unde n este numărul curent  de noduri din arbore. 

public class NewBSTree 

{ ... 

public bool InsertNode(IComparable item) 

    { 

        if (SearchItem(item)) return false; 

        lock(this) 

         { 

              if(root==null) root=new TreeNode(item); 

              else  root.Insert(item); 

              return true; 

         } 

   } 

...  } 

 Metodele de parcurgere în preordine, inordine şi postordine sunt la fel ca cele ale 

clasei NewBinaryTree şi au acelaşi cod şi timp de execuţie. 

 Metoda publică SearchItem returnează valoarea true dacă valoarea item există în 

arbore şi false în caz contrar. Căutarea valorii se face prin apelarea metodei recursive private 

Search plecând din rădăcina root. Metoda Search foloseşte pentru căutare o strategie „Divide 

Et Impera” căutând în subarborele stâng sau în cel drept în funcţie de relaţia dintre valoarea 

căutată item şi valoarea din nodul curent (node.Data). Deoarece valorile sunt de tipul 

IComparable, compararea lor se face cu ajutorul metodei CompareTo specifică interfeţei 

IComparable. Timpul maxim de execuţie este O(log2n) unde n este numărul nodurilor din 

arborele de căutare. 

 

public class NewBSTree 

{ 

...     public bool SearchItem(IComparable item) 

     { 

        return Search(root, item); 

     } 

     private bool Search(TreeNode node, IComparable item) 

    { 

         if (node == null) return false; 
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         if (item.CompareTo(node.Data)==0) return true; 

         else 

             if (item.CompareTo(node.Data)<0) 

                 return Search(node.Left, item); 

             else 

                  return Search(node.Right, item); 

   } 

... 

} 

 Metodele publice Minim şi Maxim de tip IComparable returnează valoarea minimă, 

respectiv maximă din arborele binar de căutare apelând metodele interne Min şi Max din clasa 

TreeNode pentru rădăcina root. Timpul de execuţie pentru fiecare metodă este O(log2n) unde 

n este numărul de noduri din arbore. 

public class NewBSTree 

{ 

... 

     public IComparable Minim() 

    {          return root.Min();       } 

     public IComparable Maxim() 

     {           return root.Max();       } 

... 

} 

 Ştergerea unui nod dintr-un arbore binar de căutare este complicată deoarece arborele 

trebuie să rămână ordonat şi după ştergere. Nodul şters trebuie înlocuit fie cu nodul de valoare 

maximă din subarborele stâng, fie cu nodul de valoare minimă din subarborele drept. Metoda 

publică DeleteItem are ca argument valoarea item ce trebuie ştearsă din arbore şi returnează 

true dacă ştergerea a reuşit, respectiv false când valoarea item nu se regăseşte în arbore. 

Metoda apelează metoda recursivă privată Delete care localizează valoarea item şi realizează 

ştergerea efectivă. Metoda Delete are patru argumente: node care este adresa nodului curent şi 

la apel este chiar rădăcina root a arborelui, father care este adresa nodului tată a nodului 

curent şi care la apel are valoarea null pentru că rădăcina root nu are tată, valoarea item de tip 

IComparable care trebuie localizată şi ştearsă şi path care are valoarea 1 dacă căutarea trebuie 

să continue în subarborele stâng al nodului curent node, 2 dacă căutarea trebuie să continue în 

subarborele drept şi valoarea 0 la apelul iniţial pentru rădăcina root. Metoda Delete verifică 

mai întâi dacă valoarea item există în arbore cu ajutorul metodei SearchItem. Dacă valoarea 

nu este găsită, ştergerea eşuează şi este returnată valoarea false. Căutarea valorii item se face 

recursiv în subarborele stâng sau în subarborele drept al nodului curent node în funcţie de 

relaţia dintre node.Data şi valoarea item ce trebuie ştearsă. Dacă valoarea din nodul curent 

(node.Data) este egală cu valoarea item ce trebuie ştearsă, dacă subarborele stâng nu este vid, 

se determină valoarea maximă din subarborele stâng cu ajutorul metodei interne Max din 

clasa TreeNode şi valoarea din nodul curent este înlocuită cu acest maxim. Se şterge apoi din 

subarborele stâng în mod recursiv valoarea max care în acest moment apare de două ori. 

Practic, toate nodurile din subarborele stâng al nodului care conţine valoarea item sunt ridicate 

(prin dublare şi ştergere) cu un nivel în arbore. Dacă subarborele stâng al nodului ce conţine 

valoarea item este vid, se determină valoarea minimă din subarborele drept cu ajutorul 
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metodei Min din clasa TreeNode şi valoarea item este înlocuită cu acest  minim. În mod 

asemănător, toate nodurile din subarborele drept trebuie ridicate cu un nivel în arbore prin 

apelul recursiv al metodei Delete. Dacă nodul cu valoarea item este nod terminal, este 

suficient ca legătura corespunzătoare a nodului tată father să fie făcută null şi ştergerea este 

realizată. Dacă valoarea item este singura rămasă în arbore, prin ştergerea ei arborele trebuie 

să devină vid şi acest lucru este realizat de metoda privată Purge care atribuie rădăcinii root 

valoarea null. Timpul de execuţie al metodei Delete este 2*O(log2n) unde n este numărul 

nodurilor din arbore. 

public class NewBSTree 

{ 

... 

     public bool DeleteItem(IComparable item) 

     { 

        TreeNode node = root; 

         return Delete(node, null,item,0); 

     } 

    private bool Delete(TreeNode node, TreeNode father, 

                                                                                  

IComparable item,int path) 

    { 

         if(!SearchItem(item)) return false; 

         if (item.CompareTo(node.Data)==0) 

         { 

             if (node.Left != null) 

              { 

                  IComparable max = node.Left.Max(); 

                   node.Data = max; 

                  Delete(node.Left, node, max, 1); 

              } 

              else 

              if (node.Right != null) 

{IComparable min = node.Right.Min(); 

node.Data = min; 

Delete(node.Right, node, min, 2); 

     } 

else 

if (path == 1) 

if (father != null) father.Left = null; 

else Purge(); 

            else 

if (father != null) father.Right = null; 

else Purge(); 

         } 

         else 

if (item.CompareTo(node.Data)<0) 

Delete(node.Left, node, item, 1); 

else Delete(node.Right, node, item, 2); 

return true; 
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  } 

    private void Purge() 

    {           root = null;       } 

... 

} 

 Metoda publică Create generează un arbore binar de căutare cu size noduri şi elemente 

întregi dacă parametrul k are valoarea 1, cu elemente reale dacă parametrul k are valoarea 2, 

respectiv şiruri de caractere dacă parametrul k are valoarea 3. Metoda apelează metoda 

publică InsertNode pentru a insera pe rând cele size valori în arborele de căutare iniţial vid. 

Timpul de execuţie este O(size). 

public class NewBSTree 

{ 

... 

public void Create(int size, int k) 

     { 

       Random nr=new Random(); 

         bool ok; 

        if(k==1) 

         { 

             while(size>0) 

              { 

                  ok=this.InsertNode(nr.Next(100)); 

                    if(ok) size--; 

              } 

              return; 

        } 

 

         if(k==2) 

         { 

              double a; 

              while(size>0) 

              { 

                  a = (double)nr.Next(100) / 5; 

                    ok=this.InsertNode(a); 

                   if(ok) size--; 

             } 

              return; 

        } 

         if(k==3) 

         { 

String[] p 

={"one","two","three","four","five","six", 

"seven","eight","nine","ten","home","C#", 

"E193","binary","true","false","@45","sweet", 

"case","free","blue","red","white","black", 

"axe","cool","ab45","tree","cat","dog", 

                                      

"free","arc","bli","cry","mom","dad","list", 
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  "sea","eat","fan","axe","dove","bar", 

  "car","fan","cisc","mom","nun","eat","gir"}; 

            int h; 

             while(size>0) 

              { 

                  h=nr.Next(50); 

                    ok=this.InsertNode(p[h]); 

                    if(ok) size--; 

               } 

              return; 

        } 

    }... 

} 

 Cele două clase descrise anterior sunt implementate în fişierului 

MyBinarySearchTree.cs. 

 



54 

 

5. Descrierea aplicaţiei practice 

Programul demonstrativ pentru această lucrare a fost realizat în mediul de programare 

Microsoft Visual C# 2008 Express Edition care poate fi descărcat gratuit de pe site-ul oficial 

Microsoft. 

Fereastra principală se găseşte în fişierul Aplicatii Csharp.cs şi conţine cinci obiecte de 

tipul LinkLabel a căror activare determină deschiderea unor noi ferestre pentru manipularea 

structurilor de date implementate. Astfel, obiectul Aplicaţii vectori determină deschiderea 

aplicaţiei aplicatii_vectori.exe memorată în directorul Aplicatii_vectori pentru prelucrarea 

tablourilor unidimensionale, obiectul Aplicaţii matrici determină deschiderea aplicaţiei 

Aplicatii_matrici.exe memorată în directorul Aplicatii_matrici pentru prelucrarea tablourilor 

bidimensionale, obiectul Aplicaţii liste simplu înlănţuite determină deschiderea aplicaţiei 

aplicatii_liste.exe memorată în directorul Aplicatii_liste pentru prelucrarea listelor simplu 

înlănţuite, obiectul Aplicatii stive si cozi deschide aplicaţia stive_cozi.exe memorată în 

directorul Aplicatii_stive_cozi pentru prelucrarea structurilor de stivă şi coadă, iar obiectul 

Aplicaţii arbori binari deschide aplicaţia aplicatii_arbori.exe memorată în directorul 

Aplicatii_arbori care permite prelucrarea arborilor binari şi a arborilor binari de căutare. 

Programarea acestor obiecte este prezentată în secvenţa de cod următoare: 

private void vectoriLink_LinkClicked(object sender, 

LinkLabelLinkClickedEventArgs e) 

{ 

   vectoriLink.LinkVisited = true; 

System.Diagnostics.Process.Start("D:\\...\\Aplicatii_vectori\\ 

                                        aplicatii_vectori.exe"); 

} 

private void matriciLink_LinkClicked(object sender,  

                                        

LinkLabelLinkClickedEventArgs e) 

{ 

 matriciLink.LinkVisited = true; 

System.Diagnostics.Process.Start("D:\\...\\Aplicatii_matrici\\ 

                                        aplicatii_matrici.exe"); 

} 

private void listeLink_LinkClicked(object sender, 

                                        

LinkLabelLinkClickedEventArgs e) 

{ 

   listeLink.LinkVisited = true; 

System.Diagnostics.Process.Start("D:\\...\\Aplicatii_liste\\ 

                  

Aplicatii_liste\\bin\\Debug\\aplicatii_liste.exe"); 

} 

private void stive_coziLink_LinkClicked(object sender, 

                                        

LinkLabelLinkClickedEventArgs e) 
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{ 

  stive_coziLink.LinkVisited = true; 

            

System.Diagnostics.Process.Start("D:\\...\\Aplicatii_stive_cozi

\\stive_cozi\\bin\\Debug\\stive_cozi.exe"); 

} 

private void arboriLink_LinkClicked(object sender, 

  LinkLabelLinkClickedEventArgs e) 

{ 

   arboriLink.LinkVisited = true; 

System.Diagnostics.Process.Start("D:\\...\\Aplicatii_arbori\\ 

Aplicatii_arbori\\bin\\Debug\\aplicatii_arbori.exe"); 

} 

Fiecare din ferestrele corespunzătoare aplicaţiilor pentru prelucrarea structurilor de date 

menţionate mai sus conţin un obiect de tipul TabControl, fiecare tab corespunzând unei 

operaţii de prelucrare. 

Fereastra Aplicatii_vectori conţine taburile: Sortare care permite ordonarea ascendentă, 

respectiv descendentă a unui vector generat aleator, Căutare care permite generarea unui 

tablou unidimensional şi căutarea unei valori secvenţial sau prin metoda căutării binare, 

Inserare care permite inserarea unei noi valori într-un tablou generat aleator într-o poziţie 

dată, Ştergere care permite ştergerea valorii dintr-o poziţie dată într-un tablou generat aleator, 

Minim/Maxim care permite determinarea valorii minime, respectiv maxime dintr-un tablou 

generat aleator şi Interclasare care permite interclasarea a două tablouri unidimensionale 

generate aleator şi ordonate crescător.  

Fereastra Aplicatii_matrici conţine taburile: Creare şi afişare care permite generarea şi 

afişarea unei matrici de numere întregi cu numărul de linii şi coloane precizate în mod 

interactiv prin căsuţe de dialog, Adunare care permite generarea a două matrici de numere 

întregi cu dimensiunile precizate şi afişează matricea sumă şi Înmulţire care permite 

generarea, pe rând, a două matrici de numere întregi şi afişează matricea produs dacă 

înmulţirea este posibilă (dimensiunile sunt compatibile) sau un mesaj informativ în caz 

contrar. 

Fereastra Aplicatii_liste conţine taburile: Adăugare care permite crearea unei liste liniare 

simplu înlănţuită prin adăugarea element cu element în trei moduri: la începutul listei, la 

sfârşitul listei sau într-o poziţie dată din listă, Ştergere care generează o listă cu număr 

precizat de elemente şi permite ştergerea primului nod, a ultimului nod sau a nodului dintr-o 

poziţie dată în listă, Căutare care generează o listă cu număr precizat de elemente şi permite 

căutarea în listă după valoarea după poziţia elementului şi Liste ordonate care permite crearea 

unei liste ordonate prin adăugarea element cu element cât timp utilizatorul doreşte acest lucru. 

Fereastra Aplicatii_stive_cozi conţine taburile: Gestionarea unei stive care permite 

adăugarea şi ştergerea elementelor dintr-o stivă şi Gestionarea unei cozi care permite 

adăgarea şi ştergerea elementelor dintr-o coadă. 

Fereastra Aplicatii_arbori conţine taburile: Arbori binari care permite crearea unui 

arbore binar prin adăugare element cu element atât timp cât utilizatorul doreşte acest lucru, 

pentru fiecare nod adăugat precizându-se valoarea, nodul tată şi poziţia faţă de nodul tată, 

parcurgerea arborelui binar creat anterior în preordine, postordine sau inordine, căutarea unei 
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valori în arborele binar creat anterior, ştegerea din arbore a unei valori date şi determinarea 

valorii minime, respectiv maxime din arborele binar şi Arbori binari de căutare care permite 

generarea automată sau prin adăugare nod cu nod a unui arbore binar de căutare, traversarea 

arborelui în inordine, preordine sau postordine, căutarea şi ştegerea unei valori date şi 

determinarea valorii minime, respectiv maxime memorată în arborele binar de căutare.  

Pentru a mări complexitatea aplicaţiei, în cazul vectorilor, listelor, stivelor, cozilor şi 

arborilor elementele stocate în respectiva structură pot fi numere întregi, numere reale sau 

şiruri de caractere. Acest lucru este posibil deoarece datele membre din clasele care 

implementează structurile respective au fost declarate de tipul IComparable. Utilizarea tipului 

IComparable reprezintă o alternativă la utilizarea claselor generice oferind aceeaşi 

complexitate dar păstrând un control mai strict asupra metodelor din partea programatorului 

care poate crea metode personalizate pentru gestionarea structurilor de date. In feresrele 

corespunzătoare opţiunilor de meniu corespunzătoare acestor prelucrărilor acestor structuri de 

date există un buton de întâmpinare care oferă informaţii despre tipul datelor care pot fi 

manipulate. Spre exemplu evenimentul asociat butonului Informaţii din tabul mergePage din 

fereastra  Aplicatii_vectori, care permite generarea automată şi interclasarea a doi vectori este: 

 

private void infoButton6_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

  String s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor  

tablourilor utilizate"; 

   String t = "Informatii"; 

   MessageBox.Show(s,t,MessageBoxButtons.OK,  

MessageBoxIcon.Exclamation); 

      tipGroup6.Visible = true; 

      tipArray = 0; 

} 

Mesajul informativ este afişat cu ajutorul unui obiect MessageBox şi totodată este făcut 

vizibil un obiect de tipul GroupBox care conţine trei butoane radio ce permit selectarea tipului 

valorilor stocate în structura de date. Selectarea unui buton determină afişarea anumitor 

obiecte de pe ecran care permit crearea interactivă a structurii de date. Există şi o variabilă 

globală care memorează butonul radio selectat. Această variabilă are valoarea iniţială 0 şi 

devine 1 dacă s-a acţionat butonul radio corespunzătorul valorilor întregi, 2 dacă s-au ales 

valori reale şi 3 dacă s-au ales şiruri de caractere. În secvenţa următoare este prezentat 

evenimentul corespunzător acţionării butonului radio corespunzător valorilor întregi din tabul 

deletePage din fereastra Aplicatii_liste,  care permite ştergerea valorilor dintr-o listă simplu 

înlănţuită. Aceste evenimente sunt asemănătoare pentru fiecare buton şi pentru fiecare tab 

care permite selectarea tipului valorilor memorate în structura de date. Variabila globală care 

memorează tipul datelor ales este în acest exemplu tip. 

int tip = 0; 

... 

private void intButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tip = 1; 

            inputButton1.Visible = true; 
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            sizeLabel1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Clear(); 

            createButton1.Visible = false; 

            inputLabel1.Visible = false; 

            inputTextBox1.Visible = false; 

            firstButton2.Visible = false; 

            lastButton2.Visible = false; 

            posButton2.Visible = false; 

            posLabel2.Visible = false; 

            posTextBox2.Visible = false; 

            positionButton2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = false; 

            outTextBox2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = false; 

            outTextBox2.Visible = false; 

      } 

Vizibiltatea obiectelor din fereastră este controlată foarte simplu prin intermediul 

proprietăţii Visible care este setată pe false (invizibil) sau true (vizibil). Variabila globală care 

memorează butonul radio acţionat este utilizată pentru a selecta constructorul corespunzător 

tipului de date ales în cazul structurilor generate automat sau pentru a valida valorile introduse 

prin intermediul căsuţelor de dialog (TextBox). Secvenţa următoare de program ilustrează 

utilizarea variabilei globale tip pentru a apela constructorul potrivit tipului de date ales. 

Evenimentul corespunde butonului Afişează lista din tabul deletePage din fereastra 

Aplicatii_liste, care permite generarea automată a unei liste cu size elemente şi tipul selectat 

prin intermediul butoanelor radio din tipGroup2. 

private void createButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int size; 

            bool ok = Int32.TryParse(sizeTextBox1.Text, out size); 

            if (!ok || ok && size < 0) 

            { 

string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in 

campul<<Numarul curent de elemente in lista>>."; 

string t = "Eroare date de intrare"; 

MessageBox.Show(s,t,MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Information); 

          sizeTextBox1.Clear(); 

         return; 

            } 

            if (tip == 1) 

            { 

                x = new NewList(); 

                x.Create(size, 1); 

            } 

            else 

                if (tip == 2) 

                { 
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                    x = new NewList(); 

                    x.Create(size, 2); 

                } 

                else 

                { 

                    x = new NewList(); 

                    x.Create(size, 3); 

                } 

inputLabel1.Visible = true; 

inputLabel1.Text = "Lista initiala are " + x.Count + " elemente."; 

inputTextBox1.Visible = true; 

inputTextBox1.Text = x.PrintList(); 

firstButton2.Visible = true; 

lastButton2.Visible = true; 

posButton2.Visible = true; 

        } 

În această secvenţă de program numărul iniţial de elemente din listă este introdus prin 

intermediul căsuţei de dialog sizeTextBox1 în variabila size şi valoarea este validată cu 

ajutorul metodei TryParse corespunzătoare tipului de date Int32. În acest fel nu vor fi 

acceptate decât valori întregi. Încercarea de a introduce în căsuţă o valoare care nu este 

întreagă sau este întreagă dar nulă va determina afişarea unui mesaj de eroare într-un 

MessageBox, ştergerea conţinutului căsuţei sizeTextBox1  şi încheierea metodei. În momentul 

în care este întrodusă o valoare validă pentru dimensiunea iniţială a listei, acesta este creată 

prin apelarea constructorului şi apoi încărcată cu size elemente întregi sau reale sau şiruri de 

caractere după cum este valoarea din variabila globală tip. Încărcarea cu valorile 

corespunzătoare este realizată prin apelarea metoadei publice Create din clasa NewList, 

valoarea celui de-al doilea parametru al metodei având valori diferite în funcţie de tipul 

elementelor ales prin intermediul butoanelor radio.   

În acestă lucrare s-a acordat o atenţie deosebită validării tuturor datelor introduse prin 

intermediul căsuţelor de dialog de tipul TextBox. Validările au vizat atât concordanţa dintre 

tipul datelor memorate în structură şi tipul valorii adăgate, şterse sau căutate în structură, cât 

şi validării operaţiei propriu-zise. Orice eroare sau neconcordanţă a fost semnalată prin mesaje 

afişate în MessageBox-uri şi întreruperea operaţiei respective. Validările sunt simple ca în 

exemplul de mai sus unde s-a validat valoarea întreagă strict pozitivă size introdusă în căsuţa 

sizeTextBox1 şi mult mai complexe ca în exemplul următor din tabul searchPage din fereastra 

Aplicatii_vectori,  care permite generarea unui tabloul cu un anumit tip de elemente şi apoi 

căutarea unei valori în acest tablou secvenţial sau prin metoda căutării binare. Valoarea 

căutată item este introdusă prin intermediul căsuţei valueTextBox1 şi validată astfel încât să 

corespundă cu tipul elementelor din tablou memorat în variabila globală tipArray. Validarea 

se realizează cu ajutorul metodei TryParse aplicată tipului de date dorit şi orice neconcordanţă 

duce la afişarea unui mesaj de eroare şi întreruperea operaţiei de căutare. 

private void searchButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            IComparable item; 

 

            if (tipArray == 1) 
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            { 

                int a; 

    bool ok1 = Int32.TryParse(valueTextBox1.Text, out a); 

                if (!ok1) 

                { 

string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul 

<<Valoarea>>."; 

  string t = "Eroare date de intrare"; 

   MessageBox.Show(s,t,MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Information); 

                    valueTextBox1.Clear(); 

                    return; 

                } 

                else 

                { 

                    item = a; 

                } 

            } 

            else 

                if (tipArray == 2) 

                { 

                    double b; 

     bool ok2 = Double.TryParse(valueTextBox1.Text, out b); 

                    if (!ok2) 

                    { 

  string s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul 

<<Valoarea>>."; 

        string t = "Eroare date de intrare"; 

 MessageBox.Show(s,t,MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Information); 

                        valueTextBox1.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = b; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (valueTextBox1.Text == "") 

                    { 

string s = "Trebuie sa introduceti un sir nenul in campul 

<<Valoarea>>."; 

                        string t = "Eroare date de intrare"; 

MessageBox.Show(s,t,MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Information); 

                        valueTextBox1.Clear(); 
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                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = valueTextBox1.Text; 

                    } 

                } 

            valueTextBox1.Clear(); 

            if (tipSearch == 2 && !x.IsSorted()) 

            { 

 string s = "Pentru a realiza cautarea binara tabloul trebuie mai 

intai sortat crescator."; 

string t = "Eroare operatie"; 

    MessageBox.Show(s,t,MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Information); 

                x.SortAscending(); 

                inputLabel2.Text = "Dupa sortare tabloul contine 

valorile:"; 

                inputTextBox2.Text = x.PrintArray(); 

            } 

 

            int k = x.Search(item); 

            string s1; 

            string t1 = "Rezultatul operatiei"; 

            if (k < 0) 

  s1 = "Valoarea " + item + " nu se gaseste in tablou."; 

            else 

s1 = "Valoarea " +item +" se gaseste in tablou in pozitia "+ k +"."; 

MessageBox.Show(s1,t1,MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Information);        } 

În acest exemplu se observă şi modalitatea de validare în cazul valorilor tip şir de 

caractere pentru care nu sunt acceptate şirurile nule. În evenimentul de mai sus este realizată 

şi validarea operaţiei de căutare prin metoda căutării binare când tabloul trebuie să fie 

ordonat. Dacă s-a selectat acest tip căutare (variabila globală tipSearch are valoarea 2) şi 

tabloul nu este ordonat (metoda publică IsSorted din clasa NewArray returnează valoarea 

false) se afişează un mesaj de eroare în MessageBox şi este apelată metoda publică 

SortAscending pentru a sorta tabloul curent x şi a putea apoi realiza căutarea binară cu 

ajutorul metodei BinarySearch. 

 În întreaga aplicaţie s-a încercat păstrarea aceluiaşi stil de programare şi denumirea 

unitară a obiectelor utilizate. Exemplele prezentate anterior au încercat să ilustreze cele mai 

importante tehnici de programare vizuală utilizate în realizarea aplicaţiei „Implementarea 

structurilor de date uzuale în limbajul C#”. 
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6. Prezentarea aplicației practice 

Aplicația practică pornesște din fereastra principală: 

 

Fiecare link va deschide o nouă fereastră care  conține exemple de operații asuprastructurii 

alese: 

6.1. Aplicații vectori: 

 

Se va alege tipul de dată pentru vector ce va fi prelucrat: 
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Cu vectorul generat aleatoriu se pot face operațiile: 

6.1.1. Sortarea vectorului 

 

6.1.2. Căutare binară sau secvențială a unui element: 
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6.1.3. Inserarea unui element într-o poziție dată: 

 

6.1.4. Ștergerea unui element din vector: 
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6.1.5. Determinarea maximului/minimului dintr-un vector: 
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6.1.6. Interclasarea a doi vectori.  

Se vor sorta vectorii în cazul în care după generarea automată cei doi vectori nu sunt sortați.  

 

6.2. Aplicații matrici 

6.2.1. Crearea matricilor 
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6.2.2. Adunarea matricilor: 

 

6.2.3. Inmulțirea matricilor 
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6.3. Aplicații liste: 
 

6.4. Aplicații stive/cozi: 
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6.5. Aplicații arbori: 

6.5.1. Crearea arborelui binar prin alegerea tipuluide informație reținut: 
 

 

 

 

Sau binar de căutare 
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7. Coduri sursă: 

I. Vectori 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using MyArray; 

 

namespace Aplicatii_vectori 

{ 

    public partial class arrayForm : Form 

    { 

        public arrayForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        NewArray x; 

        int tipArray = 0; 

 

        private void infoButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            String s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor tabloului utilizat"; 

            String t = "Informatii"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            tipGroup1.Visible = true; 

        } 

 

        private void intButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton1.Visible = true; 

            dimLabel1.Visible = false; 

            dimTextBox1.Visible = false; 

            dimTextBox1.Clear(); 

            sizeLabel1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Clear(); 

            createButton1.Visible = false; 

            inputLabel1.Visible = false; 

            inputTextBox1.Visible = false; 

            inputTextBox1.Clear(); 

            sortButton.Visible = false; 

            ascendingButton.Visible = false; 

            descendingButton.Visible = false; 

            outputLabel1.Visible = false; 

            outputTextBox1.Visible = false; 

            outputTextBox1.Clear(); 
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            tipArray = 1; 

        } 

 

        private void floatButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton1.Visible = true; 

            dimLabel1.Visible = false; 

            dimTextBox1.Visible = false; 

            dimTextBox1.Clear(); 

            sizeLabel1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Clear(); 

            createButton1.Visible = false; 

            inputLabel1.Visible = false; 

            inputTextBox1.Visible = false; 

            inputTextBox1.Clear(); 

            sortButton.Visible = false; 

            ascendingButton.Visible = false; 

            descendingButton.Visible = false; 

            outputLabel1.Visible = false; 

            outputTextBox1.Visible = false; 

            outputTextBox1.Clear(); 

            tipArray = 2; 

   

        } 

 

        private void stringButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton1.Visible = true; 

            dimLabel1.Visible = false; 

            dimTextBox1.Visible = false; 

            dimTextBox1.Clear(); 

            sizeLabel1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Clear(); 

            createButton1.Visible = false; 

            inputLabel1.Visible = false; 

            inputTextBox1.Visible = false; 

            inputTextBox1.Clear(); 

            sortButton.Visible = false; 

            ascendingButton.Visible = false; 

            descendingButton.Visible = false; 

            outputLabel1.Visible = false; 

            outputTextBox1.Visible = false; 

            outputTextBox1.Clear(); 

 

            tipArray = 3; 

   

        } 

 

        private void inputButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sizeLabel1.Visible = true; 

            sizeTextBox1.Clear(); 

            sizeTextBox1.Visible = true; 
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            dimLabel1.Visible = true; 

            dimTextBox1.Clear(); 

            dimTextBox1.Visible = true; 

            createButton1.Visible = true; 

        } 

 

        private void createButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int size; 

            bool ok1 = Int32.TryParse(sizeTextBox1.Text, out size); 

            if (!ok1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Numarul curent 

de elemente>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox1.Clear(); 

                dimTextBox1.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (size < 1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 1 in campul <<Numarul 

curent de elemente>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox1.Clear(); 

                dimTextBox1.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            int dim; 

            bool ok2 = Int32.TryParse(dimTextBox1.Text, out dim); 

            if (!ok2) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Dimensiunea 

tabloului>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox1.Clear(); 

                dimTextBox1.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (dim < 1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 1 in campul <<Dimensiunea 

tabloului>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox1.Clear(); 

                dimTextBox1.Clear(); 

                return; 

            } 
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            if (dim < size) 

            { 

                string s = "Dimensiunea tabloului trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu " + size + 

"."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox5.Clear(); 

                dimTextBox5.Clear(); 

                return; 

 

            } 

 

            if (tipArray == 1) 

                x = new NewArray(size, dim); 

            else 

                if (tipArray == 2) 

                    x = new NewArray(size, dim, 1.0); 

                else 

                    x = new NewArray(size, dim, "a"); 

 

            inputLabel1.Visible = true; 

            inputLabel1.Text = "Tabloul initial are " + x.Count + " elemente:"; 

            inputTextBox1.Visible = true; 

            inputTextBox1.Text = x.PrintArray(); 

            sizeTextBox1.Clear(); 

            dimTextBox1.Clear(); 

            sortButton.Visible = true; 

        } 

 

        private void sortButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            ascendingButton.Visible = true; 

            descendingButton.Visible = true; 

            createButton1.Visible = false; 

            sizeLabel1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Visible = false; 

            dimLabel1.Visible = false; 

            dimTextBox1.Visible = false; 

            inputButton1.Visible = false; 

        } 

 

        private void ascendingButton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            x.SortAscending(); 

            outputLabel1.Visible = true; 

            outputLabel1.Text = "Tabloul sortat crescator este:"; 

            outputTextBox1.Visible = true; 

            outputTextBox1.Text = x.PrintArray(); 

 

        } 

 

        private void descendingButton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            x.SortDescending(); 
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            outputLabel1.Visible = true; 

            outputLabel1.Text = "Tabloul sortat crescator este:"; 

            outputTextBox1.Visible = true; 

            outputTextBox1.Text = x.PrintArray(); 

 

        } 

 

        private void infoButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            String s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor tabloului utilizat"; 

            String t = "Informatii"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            tipGroup2.Visible = true; 

            tipArray = 0; 

        } 

 

        private void intButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton2.Visible = true; 

            sizeTextBox2.Clear(); 

            sizeTextBox2.Visible = false; 

            sizeLabel2.Visible = false; 

            dimTextBox2.Visible = false; 

            dimTextBox2.Clear(); 

            dimLabel2.Visible = false; 

            createButton2.Visible = false; 

            inputLabel2.Visible = false; 

            inputTextBox2.Visible = false; 

            inputTextBox2.Clear(); 

            searchGroup.Visible = false; 

            valueLabel1.Visible = false; 

            valueTextBox1.Visible = false; 

            valueTextBox1.Clear(); 

            searchButton.Visible = false; 

 

            tipArray = 1; 

 

        } 

 

        private void floatButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton2.Visible = true; 

            sizeTextBox2.Clear(); 

            sizeTextBox2.Visible = false; 

            sizeLabel2.Visible = false; 

            dimTextBox2.Visible = false; 

            dimTextBox2.Clear(); 

            dimLabel2.Visible = false; 

            createButton2.Visible = false; 

            inputLabel2.Visible = false; 

            inputTextBox2.Visible = false; 

            inputTextBox2.Clear(); 

            searchGroup.Visible = false; 

            valueLabel1.Visible = false; 

            valueTextBox1.Visible = false; 
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            valueTextBox1.Clear(); 

            searchButton.Visible = false; 

 

            tipArray = 2; 

        } 

 

        private void stringButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton2.Visible = true; 

            sizeTextBox2.Clear(); 

            sizeTextBox2.Visible = false; 

            sizeLabel2.Visible = false; 

            dimTextBox2.Visible = false; 

            dimTextBox2.Clear(); 

            dimLabel2.Visible = false; 

            createButton2.Visible = false; 

            inputLabel2.Visible = false; 

            inputTextBox2.Visible = false; 

            inputTextBox2.Clear(); 

            searchGroup.Visible = false; 

            valueLabel1.Visible = false; 

            valueTextBox1.Visible = false; 

            valueTextBox1.Clear(); 

            searchButton.Visible = false; 

 

            tipArray = 3; 

        } 

 

        private void inputButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sizeLabel2.Visible = true; 

            sizeTextBox2.Visible = true; 

            sizeTextBox2.Clear(); 

            dimLabel2.Visible = true; 

            dimTextBox2.Clear(); 

            dimTextBox2.Visible = true; 

            createButton2.Visible = true; 

        } 

 

        private void createButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int size; 

            bool ok1 = Int32.TryParse(sizeTextBox2.Text, out size); 

            if (!ok1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Numarul curent 

de elemente>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox2.Clear(); 

                dimTextBox2.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (size < 1) 
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            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 1 in campul <<Numarul 

curent de elemente>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox2.Clear(); 

                dimTextBox2.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            int dim; 

            bool ok2 = Int32.TryParse(dimTextBox2.Text, out dim); 

            if (!ok2) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Dimensiunea 

tabloului>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox2.Clear(); 

                dimTextBox2.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (dim < 1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 1 in campul <<Dimensiunea 

tabloului>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox2.Clear(); 

                dimTextBox2.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (dim < size) 

            { 

                string s = "Dimensiunea tabloului trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu " + size + 

"."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox5.Clear(); 

                dimTextBox5.Clear(); 

                return; 

 

            } 

 

            if (tipArray == 1) 

                x = new NewArray(size, dim); 

            else 

                if (tipArray == 2) 

                    x = new NewArray(size, dim, 1.0); 

                else 

                    x = new NewArray(size, dim, "a"); 

 

            inputLabel2.Visible = true; 
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            inputLabel2.Text = "Tabloul initial are " + x.Count + " elemente:"; 

            inputTextBox2.Visible = true; 

            inputTextBox2.Text = x.PrintArray(); 

            sizeTextBox2.Clear(); 

            dimTextBox2.Clear(); 

            searchGroup.Visible = true; 

        } 

 

        int tipSearch = 0; 

 

        private void secvSearchButton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            valueTextBox1.Clear(); 

            valueTextBox1.Visible = true; 

            searchButton.Visible = true; 

            inputButton2.Visible = false; 

            sizeTextBox2.Visible = false; 

            sizeLabel2.Visible = false; 

            dimTextBox2.Visible = false; 

            dimLabel2.Visible = false; 

            createButton2.Visible = false; 

            tipSearch = 1; 

        } 

 

        private void binSearchButton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            valueTextBox1.Clear(); 

            valueTextBox1.Visible = true; 

            searchButton.Visible = true; 

            tipSearch = 2; 

        } 

 

        private void searchButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            IComparable item; 

 

            if (tipArray == 1) 

            { 

                int a; 

                bool ok1 = Int32.TryParse(valueTextBox1.Text, out a); 

                if (!ok1) 

                { 

                    string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>."; 

                    string t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    valueTextBox1.Clear(); 

                    return; 

                } 

                else 

                { 

                    item = a; 

                } 

            } 

            else 

                if (tipArray == 2) 
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                { 

                    double b; 

                    bool ok2 = Double.TryParse(valueTextBox1.Text, out b); 

                    if (!ok2) 

                    { 

                        string s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<Valoarea>>."; 

                        string t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        valueTextBox1.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = b; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (valueTextBox1.Text == "") 

                    { 

                        string s = "Trebuie sa introduceti un sir nenul in campul <<Valoarea>>."; 

                        string t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        valueTextBox1.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = valueTextBox1.Text; 

                    } 

                } 

            valueTextBox1.Clear(); 

 

            if (tipSearch == 2 && !x.IsSorted()) 

            { 

                string s = "Pentru a realiza cautarea binara tabloul trebuie mai intai sortat crescator."; 

                string t = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                x.SortAscending(); 

                inputLabel2.Text = "Dupa sortare tabloul contine valorile:"; 

                inputTextBox2.Text = x.PrintArray(); 

            } 

 

            int k = x.Search(item); 

 

            string s1; 

            string t1 = "Rezultatul operatiei"; 

            if (k < 0) 

                s1 = "Valoarea " + item + " nu se gaseste in tablou."; 

            else 

                s1 = "Valoarea " + item + " se gaseste in tablou in pozitia " + k + "."; 

 

            MessageBox.Show(s1, t1, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

        } 
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        private void infoButton4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            String s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor tabloului utilizat"; 

            String t = "Informatii"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            tipGroup3.Visible = true; 

            tipArray = 0; 

  

        } 

 

        private void intButton4_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton4.Visible = true; 

            dimLabel4.Visible = false; 

            dimTextBox4.Clear(); 

            dimTextBox4.Visible = false; 

            sizeLabel4.Visible = false; 

            sizeTextBox4.Clear(); 

            sizeTextBox4.Visible = false; 

            inputLabel4.Visible = false; 

            inputTextBox4.Clear(); 

            inputTextBox4.Visible = false; 

            deleteButton1.Visible = false; 

            deleteButton2.Visible = false; 

            posLabel.Visible = false; 

            posTextBox.Visible = false; 

            posTextBox.Clear(); 

            outputLabel3.Visible = false; 

            outputTextBox3.Clear(); 

            outputTextBox3.Visible = false; 

            createButton4.Visible = false; 

 

            tipArray = 1; 

        } 

 

        private void floatButton4_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton4.Visible = true; 

            dimLabel4.Visible = false; 

            dimTextBox4.Clear(); 

            dimTextBox4.Visible = false; 

            sizeLabel4.Visible = false; 

            sizeTextBox4.Clear(); 

            sizeTextBox4.Visible = false; 

            inputLabel4.Visible = false; 

            inputTextBox4.Clear(); 

            inputTextBox4.Visible = false; 

            deleteButton1.Visible = false; 

            deleteButton2.Visible = false; 

            posLabel.Visible = false; 

            posTextBox.Visible = false; 

            posTextBox.Clear(); 

            outputLabel3.Visible = false; 

            outputTextBox3.Clear(); 

            outputTextBox3.Visible = false; 
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            createButton4.Visible = false; 

 

            tipArray = 2; 

        } 

 

        private void stringButton4_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton4.Visible = true; 

            dimLabel4.Visible = false; 

            dimTextBox4.Clear(); 

            dimTextBox4.Visible = false; 

            sizeLabel4.Visible = false; 

            sizeTextBox4.Clear(); 

            sizeTextBox4.Visible = false; 

            inputLabel4.Visible = false; 

            inputTextBox4.Clear(); 

            inputTextBox4.Visible = false; 

            deleteButton1.Visible = false; 

            deleteButton2.Visible = false; 

            posLabel.Visible = false; 

            posTextBox.Visible = false; 

            posTextBox.Clear(); 

            outputLabel3.Visible = false; 

            outputTextBox3.Clear(); 

            outputTextBox3.Visible = false; 

            createButton4.Visible = false; 

 

            tipArray = 3; 

        } 

 

        private void createButton4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int size; 

            bool ok1 = Int32.TryParse(sizeTextBox4.Text, out size); 

            if (!ok1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Numarul curent 

de elemente>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox4.Clear(); 

                dimTextBox4.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (size < 1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 1 in campul <<Numarul 

curent de elemente>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox4.Clear(); 

                dimTextBox4.Clear(); 

                return; 

            } 
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            int dim; 

            bool ok2 = Int32.TryParse(dimTextBox4.Text, out dim); 

            if (!ok2) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Dimensiunea 

tabloului>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox4.Clear(); 

                dimTextBox4.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (dim < 1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 1 in campul <<Dimensiunea 

tabloului>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox4.Clear(); 

                dimTextBox4.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (dim < size) 

            { 

                string s = "Dimensiunea tabloului trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu " + size + 

"."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox5.Clear(); 

                dimTextBox5.Clear(); 

                return; 

 

            } 

 

            if (tipArray == 1) 

                x = new NewArray(size, dim); 

            else 

                if (tipArray == 2) 

                    x = new NewArray(size, dim, 1.0); 

                else 

                    x = new NewArray(size, dim, "a"); 

 

            inputLabel4.Visible = true; 

            inputLabel4.Text = "Tabloul initial are " + x.Count + " elemente:"; 

            inputTextBox4.Visible = true; 

            inputTextBox4.Text = x.PrintArray(); 

            sizeTextBox4.Clear(); 

            dimTextBox4.Clear(); 

            deleteButton1.Visible = true; 

        } 

 

        private void inputButton4_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            sizeLabel4.Visible = true; 

            sizeTextBox4.Visible = true; 

            sizeTextBox4.Clear(); 

            dimLabel4.Visible = true; 

            dimTextBox4.Visible = true; 

            dimTextBox4.Clear(); 

            createButton4.Visible = true; 

        } 

 

        private void deleteButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            posTextBox.Clear(); 

            posTextBox.Visible = true; 

            posLabel.Visible = true; 

            deleteButton2.Visible = true; 

            inputButton4.Visible = false; 

            sizeTextBox4.Visible = false; 

            sizeLabel4.Visible = false; 

            dimTextBox4.Visible = false; 

            dimLabel4.Visible = false; 

            createButton4.Visible = false; 

        } 

 

        private void deleteButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int poz; 

            bool ok = Int32.TryParse(posTextBox.Text, out poz); 

            if (!ok) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Pozitia>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                posTextBox.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (x.IsEmpty()) 

            { 

                string s = "Stergere esuata. Tabloul este vid."; 

                string t = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                posTextBox.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (poz < 1 || poz > x.Count) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg cuprins intre 1 si " + x.Count + " in 

campul <<Pozitia>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                posTextBox.Clear(); 

                return; 

            } 
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            x.Delete(poz); 

            outputLabel3.Visible = true; 

            outputLabel3.Text = "Dupa stergere tabloul contine " + x.Count + " elemente."; 

            outputTextBox3.Text = x.PrintArray(); 

            outputTextBox3.Visible = true; 

            posTextBox.Clear(); 

        } 

 

        private void infoButton3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            String s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor tabloului utilizat"; 

            String t = "Informatii"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            tipGroup4.Visible = true; 

            tipArray = 0; 

        } 

 

        private void intbutton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton3.Visible = true; 

            sizeLabel3.Visible = false; 

            sizeTextBox3.Clear(); 

            sizeTextBox3.Visible = false; 

            dimLabel3.Visible = false; 

            dimTextBox3.Clear(); 

            dimTextBox3.Visible = false; 

            createButton3.Visible = false; 

            inputLabel3.Visible = false; 

            inputTextBox3.Clear(); 

            inputTextBox3.Visible = false; 

            insertButton1.Visible = false; 

            insertButton2.Visible = false; 

            posLabel2.Visible = false; 

            posTextBox2.Visible = false; 

            valLabel2.Visible = false; 

            valTextBox2.Visible = false; 

            valTextBox2.Clear(); 

            posTextBox2.Clear(); 

 

            tipArray = 1; 

        } 

 

        private void floatButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton3.Visible = true; 

            sizeLabel3.Visible = false; 

            sizeTextBox3.Clear(); 

            sizeTextBox3.Visible = false; 

            dimLabel3.Visible = false; 

            dimTextBox3.Clear(); 

            dimTextBox3.Visible = false; 

            createButton3.Visible = false; 

            inputLabel3.Visible = false; 

            inputTextBox3.Clear(); 
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            inputTextBox3.Visible = false; 

            insertButton1.Visible = false; 

            insertButton2.Visible = false; 

            posLabel2.Visible = false; 

            posTextBox2.Visible = false; 

            valLabel2.Visible = false; 

            valTextBox2.Visible = false; 

            valTextBox2.Clear(); 

            posTextBox2.Clear(); 

 

            tipArray = 2; 

        } 

 

        private void stringButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton3.Visible = true; 

            sizeLabel3.Visible = false; 

            sizeTextBox3.Clear(); 

            sizeTextBox3.Visible = false; 

            dimLabel3.Visible = false; 

            dimTextBox3.Clear(); 

            dimTextBox3.Visible = false; 

            createButton3.Visible = false; 

            inputLabel3.Visible = false; 

            inputTextBox3.Clear(); 

            inputTextBox3.Visible = false; 

            insertButton1.Visible = false; 

            insertButton2.Visible = false; 

            posLabel2.Visible = false; 

            posTextBox2.Visible = false; 

            valLabel2.Visible = false; 

            valTextBox2.Visible = false; 

            valTextBox2.Clear(); 

            posTextBox2.Clear(); 

 

            tipArray = 3; 

        } 

 

        private void inputButton3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sizeLabel3.Visible = true; 

            sizeTextBox3.Visible = true; 

            sizeTextBox3.Clear(); 

            dimLabel3.Visible = true; 

            dimTextBox3.Visible = true; 

            dimTextBox3.Clear(); 

            createButton3.Visible = true; 

        } 

 

        private void createButton3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int size; 

            bool ok1 = Int32.TryParse(sizeTextBox3.Text, out size); 

            if (!ok1) 

            { 
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                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Numarul curent 

de elemente>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox3.Clear(); 

                dimTextBox3.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (size < 1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 1 in campul <<Numarul 

curent de elemente>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox3.Clear(); 

                dimTextBox3.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            int dim; 

            bool ok2 = Int32.TryParse(dimTextBox3.Text, out dim); 

            if (!ok2) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Dimensiunea 

tabloului>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox3.Clear(); 

                dimTextBox3.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (dim < 1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 1 in campul <<Dimensiunea 

tabloului>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox3.Clear(); 

                dimTextBox3.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (dim < size) 

            { 

                string s = "Dimensiunea tabloului trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu " + size + 

"."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox5.Clear(); 

                dimTextBox5.Clear(); 

                return; 

 

            } 
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            if (tipArray == 1) 

                x = new NewArray(size, dim); 

            else 

                if (tipArray == 2) 

                    x = new NewArray(size, dim, 1.0); 

                else 

                    x = new NewArray(size, dim, "a"); 

 

            inputLabel3.Visible = true; 

            inputLabel3.Text = "Tabloul initial are " + x.Count + " elemente:"; 

            inputTextBox3.Visible = true; 

            inputTextBox3.Text = x.PrintArray(); 

            sizeTextBox3.Clear(); 

            dimTextBox3.Clear(); 

            insertButton1.Visible = true; 

        } 

 

        private void insertButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            valTextBox2.Clear(); 

            valTextBox2.Visible = true; 

            valLabel2.Visible = true; 

            posTextBox2.Clear(); 

            posTextBox2.Visible = true; 

            posLabel2.Visible = true; 

            insertButton2.Visible = true; 

            inputButton3.Visible = false; 

            sizeLabel3.Visible = false; 

            sizeTextBox3.Visible = false; 

            dimLabel3.Visible = false; 

            dimTextBox3.Visible = false; 

            createButton3.Visible = false; 

        } 

 

        private void insertButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            IComparable item; 

            int poz; 

 

            if (tipArray == 1) 

            { 

                int a; 

                bool ok1 = Int32.TryParse(valTextBox2.Text, out a); 

                if (!ok1) 

                { 

                    string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>."; 

                    string t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    valTextBox2.Clear(); 

                    posTextBox2.Clear(); 

                    return; 

                } 

                else 

                { 
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                    item = a; 

                } 

            } 

            else 

                if (tipArray == 2) 

                { 

                    double b; 

                    bool ok2 = Double.TryParse(valTextBox2.Text, out b); 

                    if (!ok2) 

                    { 

                        string s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<Valoarea>>."; 

                        string t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        valTextBox2.Clear(); 

                        posTextBox2.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = b; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (valTextBox2.Text == "") 

                    { 

                        string s = "Trebuie sa introduceti un sir nenul in campul <<Valoarea>>."; 

                        string t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        valTextBox2.Clear(); 

                        posTextBox2.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = valTextBox2.Text; 

                    } 

                } 

            valTextBox2.Clear(); 

 

            bool ok3 = Int32.TryParse(posTextBox2.Text, out poz); 

            if (!ok3) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Pozitia>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                valTextBox2.Clear(); 

                posTextBox2.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (poz < 1 || poz > x.Count) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg intre 1 si " + x.Count + " in campul 

<<Pozitia>>."; 
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                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                valTextBox2.Clear(); 

                posTextBox2.Clear(); 

                return; 

            } 

            posTextBox2.Clear(); 

 

            if (x.IsFull()) 

            { 

                string s = "Inserare esuata. Tabloul este plin."; 

                string t = "Operatie esuata"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                return; 

            } 

 

            x.Add(item, poz); 

            outputLabel2.Visible = true; 

            outputLabel2.Text = "Dupa inserare tabloul contine " + x.Count + " elemente."; 

            outputTextBox2.Text = x.PrintArray(); 

            outputTextBox2.Visible = true; 

        } 

 

        private void infoButton5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            String s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor tabloului utilizat"; 

            String t = "Informatii"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            tipGroup5.Visible = true; 

            tipArray = 0; 

        } 

 

        private void intButton5_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton5.Visible = true; 

            sizeTextBox5.Visible = false; 

            sizeTextBox5.Clear(); 

            sizeLabel5.Visible = false; 

            dimTextBox5.Visible = false; 

            dimTextBox5.Clear(); 

            dimLabel5.Visible = false; 

            createButton5.Visible = false; 

            inputLabel5.Visible = false; 

            inputTextBox5.Visible = false; 

            inputTextBox5.Clear(); 

            minimButton.Visible = false; 

            maximButton.Visible = false; 

 

            tipArray = 1; 

        } 

 

        private void floatButton5_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton5.Visible = true; 

            sizeTextBox5.Visible = false; 
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            sizeTextBox5.Clear(); 

            sizeLabel5.Visible = false; 

            dimTextBox5.Visible = false; 

            dimTextBox5.Clear(); 

            dimLabel5.Visible = false; 

            createButton5.Visible = false; 

            inputLabel5.Visible = false; 

            inputTextBox5.Visible = false; 

            inputTextBox5.Clear(); 

            minimButton.Visible = false; 

            maximButton.Visible = false; 

 

            tipArray = 2; 

  

        } 

 

        private void stringButton5_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton5.Visible = true; 

            sizeTextBox5.Visible = false; 

            sizeTextBox5.Clear(); 

            sizeLabel5.Visible = false; 

            dimTextBox5.Visible = false; 

            dimTextBox5.Clear(); 

            dimLabel5.Visible = false; 

            createButton5.Visible = false; 

            inputLabel5.Visible = false; 

            inputTextBox5.Visible = false; 

            inputTextBox5.Clear(); 

            minimButton.Visible = false; 

            maximButton.Visible = false; 

 

            tipArray = 3; 

  

        } 

 

        private void inputButton5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            dimLabel5.Visible = true; 

            dimTextBox5.Clear(); 

            dimTextBox5.Visible = true; 

            sizeLabel5.Visible = true; 

            sizeTextBox5.Clear(); 

            sizeTextBox5.Visible = true; 

            createButton5.Visible = true; 

        } 

 

        private void createButton5_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int size; 

            bool ok1 = Int32.TryParse(sizeTextBox5.Text, out size); 

            if (!ok1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Numarul curent 

de elemente>>."; 
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                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox5.Clear(); 

                dimTextBox5.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (size < 1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 1 in campul <<Numarul 

curent de elemente>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox5.Clear(); 

                dimTextBox5.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            int dim; 

            bool ok2 = Int32.TryParse(dimTextBox5.Text, out dim); 

            if (!ok2) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Dimensiunea 

tabloului>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox5.Clear(); 

                dimTextBox5.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (dim < 1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 1 in campul <<Dimensiunea 

tabloului>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox5.Clear(); 

                dimTextBox5.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (dim < size) 

            { 

                string s = "Dimensiunea tabloului trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu "+size+"."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox5.Clear(); 

                dimTextBox5.Clear(); 

                return; 

 

            } 

 

            if (tipArray == 1) 

                x = new NewArray(size, dim); 
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            else 

                if (tipArray == 2) 

                    x = new NewArray(size, dim, 1.0); 

                else 

                    x = new NewArray(size, dim, "a"); 

 

            inputLabel5.Visible = true; 

            inputLabel5.Text = "Tabloul initial are " + x.Count + " elemente:"; 

            inputTextBox5.Visible = true; 

            inputTextBox5.Text = x.PrintArray(); 

            sizeTextBox5.Clear(); 

            dimTextBox5.Clear(); 

            minimButton.Visible = true; 

            maximButton.Visible = true; 

        } 

 

        private void minimButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton5.Visible = false; 

            sizeLabel5.Visible = false; 

            sizeTextBox5.Visible = false; 

            sizeTextBox5.Clear(); 

            dimLabel5.Visible = false; 

            dimTextBox5.Visible = false; 

            dimTextBox5.Clear(); 

            createButton5.Visible = false; 

 

            IComparable k = x.Minim(); 

            String s = "Valoarea minima din tablou este " + k + " ."; 

            String t = "Rezultat operatie"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

    

        } 

 

        private void maximButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            inputButton5.Visible = false; 

            sizeLabel5.Visible = false; 

            sizeTextBox5.Visible = false; 

            sizeTextBox5.Clear(); 

            dimLabel5.Visible = false; 

            dimTextBox5.Visible = false; 

            dimTextBox5.Clear(); 

            createButton5.Visible = false; 

 

            IComparable k = x.Maxim(); 

            String s = "Valoarea maxima din tablou este " + k + " ."; 

            String t = "Rezultat operatie"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

   

        } 

 

        NewArray y; 

 

        private void infoButton6_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            String s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor tablourilor utilizate"; 

            String t = "Informatii"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            tipGroup6.Visible = true; 

            tipArray = 0; 

 

        } 

 

        private void intButton6_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            firstButton.Visible = true; 

            secondButton.Visible = true; 

            sizeTextBox6.Clear(); 

            sizeTextBox6.Visible = false; 

            sizeLabel6.Visible = false; 

            dimLabel6.Visible = false; 

            dimTextBox6.Clear(); 

            dimTextBox6.Visible = false; 

            createfirstButton.Visible = false; 

            createsecondButton.Visible = false; 

            firstLabel.Visible = false; 

            firstTextBox.Clear(); 

            firstTextBox.Visible = false; 

            secondLabel.Visible = false; 

            secondTextBox.Clear(); 

            secondTextBox.Visible = false; 

            mergeButton.Visible = false; 

            outLabel.Visible = false; 

            outTextBox.Clear(); 

            outTextBox.Visible = false; 

 

            tipArray = 1; 

        } 

 

        private void floatButton6_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            firstButton.Visible = true; 

            secondButton.Visible = true; 

            sizeTextBox6.Clear(); 

            sizeTextBox6.Visible = false; 

            sizeLabel6.Visible = false; 

            dimLabel6.Visible = false; 

            dimTextBox6.Clear(); 

            dimTextBox6.Visible = false; 

            createfirstButton.Visible = false; 

            createsecondButton.Visible = false; 

            firstLabel.Visible = false; 

            firstTextBox.Clear(); 

            firstTextBox.Visible = false; 

            secondLabel.Visible = false; 

            secondTextBox.Clear(); 

            secondTextBox.Visible = false; 

            mergeButton.Visible = false; 

            outLabel.Visible = false; 
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            outTextBox.Clear(); 

            outTextBox.Visible = false; 

 

            tipArray = 2; 

        } 

 

        private void stringButon6_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            firstButton.Visible = true; 

            secondButton.Visible = true; 

            sizeTextBox6.Clear(); 

            sizeTextBox6.Visible = false; 

            sizeLabel6.Visible = false; 

            dimLabel6.Visible = false; 

            dimTextBox6.Clear(); 

            dimTextBox6.Visible = false; 

            createfirstButton.Visible = false; 

            createsecondButton.Visible = false; 

            firstLabel.Visible = false; 

            firstTextBox.Clear(); 

            firstTextBox.Visible = false; 

            secondLabel.Visible = false; 

            secondTextBox.Clear(); 

            secondTextBox.Visible = false; 

            mergeButton.Visible = false; 

            outLabel.Visible = false; 

            outTextBox.Clear(); 

            outTextBox.Visible = false; 

 

            tipArray = 3; 

        } 

 

        private void firstButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sizeLabel6.Visible = true; 

            sizeTextBox6.Clear(); 

            sizeTextBox6.Visible = true; 

            dimLabel6.Visible = true; 

            dimTextBox6.Clear(); 

            dimTextBox6.Visible = true; 

            createfirstButton.Visible = true; 

            createsecondButton.Visible = false; 

        } 

 

        private void secondButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sizeLabel6.Visible = true; 

            sizeTextBox6.Clear(); 

            sizeTextBox6.Visible = true; 

            dimLabel6.Visible = true; 

            dimTextBox6.Clear(); 

            dimTextBox6.Visible = true; 

            createfirstButton.Visible = false; 

            createsecondButton.Visible = true; 
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        } 

 

        int create1 = 0; 

        int create2 = 0; 

 

 

        private void createfirstButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int size; 

            bool ok1 = Int32.TryParse(sizeTextBox6.Text, out size); 

            if (!ok1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Numarul curent 

de elemente>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox6.Clear(); 

                dimTextBox6.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (size < 1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 1 in campul <<Numarul 

curent de elemente>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox6.Clear(); 

                dimTextBox6.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            int dim; 

            bool ok2 = Int32.TryParse(dimTextBox6.Text, out dim); 

            if (!ok2) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Dimensiunea 

tabloului>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox6.Clear(); 

                dimTextBox6.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (dim < 1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 1 in campul <<Dimensiunea 

tabloului>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox6.Clear(); 

                dimTextBox6.Clear(); 

                return; 

            } 
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            if (dim < size) 

            { 

                string s = "Dimensiunea tabloului trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu " + size + 

"."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox6.Clear(); 

                dimTextBox6.Clear(); 

                return; 

 

            } 

 

            if (tipArray == 1) 

                x = new NewArray(size, dim); 

            else 

                if (tipArray == 2) 

                    x = new NewArray(size, dim, 1.0); 

                else 

                    x = new NewArray(size, dim, "a"); 

 

            firstLabel.Visible = true; 

            firstLabel.Text = "Primul tablou are " + x.Count + " elemente:"; 

            firstTextBox.Visible = true; 

            firstTextBox.Text = x.PrintArray(); 

            sizeTextBox6.Clear(); 

            sizeTextBox6.Visible = false; 

            sizeLabel6.Visible = false; 

            dimTextBox6.Clear(); 

            dimTextBox6.Visible = false; 

            dimLabel6.Visible = false; 

            mergeButton.Visible = true; 

            createfirstButton.Visible = false; 

            createsecondButton.Visible = false; 

 

            create1 = 1; 

        } 

 

        private void createsecondButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int size; 

            bool ok1 = Int32.TryParse(sizeTextBox6.Text, out size); 

            if (!ok1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Numarul curent 

de elemente>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox6.Clear(); 

                dimTextBox6.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (size < 1) 

            { 
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                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 1 in campul <<Numarul 

curent de elemente>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox6.Clear(); 

                dimTextBox6.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            int dim; 

            bool ok2 = Int32.TryParse(dimTextBox6.Text, out dim); 

            if (!ok2) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Dimensiunea 

tabloului>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox6.Clear(); 

                dimTextBox6.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (dim < 1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 1 in campul <<Dimensiunea 

tabloului>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox6.Clear(); 

                dimTextBox6.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (dim < size) 

            { 

                string s = "Dimensiunea tabloului trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu " + size + 

"."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox6.Clear(); 

                dimTextBox6.Clear(); 

                return; 

 

            } 

 

            if (tipArray == 1) 

                y = new NewArray(size, dim); 

            else 

                if (tipArray == 2) 

                    y = new NewArray(size, dim, 1.0); 

                else 

                    y = new NewArray(size, dim, "a"); 

 

            secondLabel.Visible = true; 

            secondLabel.Text = "Al doilea tablou are " + y.Count + " elemente:"; 
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            secondTextBox.Visible = true; 

            secondTextBox.Text = y.PrintArray(); 

            sizeTextBox6.Clear(); 

            sizeTextBox6.Visible = false; 

            sizeLabel6.Visible = false; 

            dimTextBox6.Clear(); 

            dimTextBox6.Visible = false; 

            dimLabel6.Visible = false; 

            mergeButton.Visible = true; 

            createfirstButton.Visible = false; 

            createsecondButton.Visible = false; 

            create2 = 1; 

        } 

 

        private void mergeButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (create1 == 0) 

            { 

                string s = "Interclasare esuata. Primul tablou nu a fost generat."; 

                string t = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                return; 

            } 

 

            if (create2 == 0) 

            { 

                string s = "Interclasare esuata. Al doilea tablou nu a fost generat."; 

                string t = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                return; 

            } 

 

            if (!x.IsSorted()) 

            { 

                string s = "Primul tablou nu este sortat. Se va sorta crescator."; 

                string t = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                x.SortAscending(); 

                firstTextBox.Text = x.PrintArray(); 

            } 

 

            if (!y.IsSorted()) 

            { 

                string s = "Al doilea tablou nu este sortat. Se va sorta crescator."; 

                string t = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                y.SortAscending(); 

                secondTextBox.Text = y.PrintArray(); 

            } 

 

            NewArray z = new NewArray(x.Count + y.Count); 

            z = x.Merge(y); 

            outTextBox.Visible = true; 

            outLabel.Visible = true; 

            outLabel.Text = "Tablou interclasat are " + z.Count + " elemente ordonate crescator."; 
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            outTextBox.Text = z.PrintArray(); 

        } 

 

    } 

} 

II. Matrici 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using MyMatrix; 
 
namespace Aplicatii_matrici 
{ 
    public partial class MatrixForm : Form 
    { 
        public MatrixForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        NewMatrix x; 
 
        private void createButton1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            if(rowsTextBox1.Text=="") 
            { 
                InputError(rowsLabel1.Text); 
                return; 
            } 
 
            int m = Int32.Parse(rowsTextBox1.Text); 
 
             
            if (columnsTextBox1.Text == "") 
            { 
                InputError(columnsLabel1.Text); 
                return; 
            } 
 
            int n = Int32.Parse(columnsTextBox1.Text); 
 
             
 
            x=new NewMatrix(m,n,1,100); 
 
            outTextBox1.Visible = true; 
            outTextBox1.Text = x.List(); 
 
            rowsTextBox1.Clear(); 
            columnsTextBox1.Clear(); 
        } 
 
        private void InputError(String s) 
        { 
     String t = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<" + s + ">>."; 
            String q = "Eroare date de intrare"; 
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            MessageBox.Show(t, q, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
        } 
 
        NewMatrix x1, y1; 
 
        private void createButton2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            firstTextBox1.Clear(); 
            secondTextBox1.Clear(); 
            outTextBox2.Clear(); 
 
            if (rowsTextBox2.Text == "") 
            { 
                InputError2(rowsLabel2.Text); 
                return; 
            } 
 
            int m = Int32.Parse(rowsTextBox2.Text); 
 
            if (columnsTextBox2.Text == "") 
            { 
                InputError2(columnsLabel2.Text); 
                return; 
            } 
 
            int n = Int32.Parse(columnsTextBox2.Text); 
 
            x1 = new NewMatrix(m, n, 1, 30); 
            y1 = new NewMatrix(m, n, 1, 50); 
 
            rowsTextBox2.Clear(); 
            columnsTextBox2.Clear(); 
 
            firstTextBox1.Visible = true; 
            firstLabel1.Visible = true; 
            firstTextBox1.Text = x1.List(); 
            secondTextBox1.Visible = true; 
            secondLabel1.Visible = true; 
            secondTextBox1.Text = y1.List(); 
            addButton.Visible = true; 
        } 
 
        private void InputError2(String s) 
        { 
            String t = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<" + s + 
">>."; 
            String q = "Eroare date de intrare"; 
            MessageBox.Show(t, q, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
        } 
 
        private void addButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            NewMatrix z = new NewMatrix(x1.Rows, x1.Columns, 0, 0); 
 
            z = x1.Plus(y1); 
 
            outTextBox2.Visible = true; 
            outLabel2.Visible = true; 
            outTextBox2.Text = z.List(); 
        } 
 
        NewMatrix x2, y2; 
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        private void createFirstButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (rowsTextBox3.Text == "") 
            { 
                String s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul 
<<Numar linii>>."; 
                String t = "Eroare date de intrare"; 
                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Exclamation); 
                rowsTextBox3.Clear(); 
                return; 
            } 
 
            int m1 = Int32.Parse(rowsTextBox3.Text); 
 
            if (columnsTextBox3.Text == "") 
            { 
                String s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul 
<<Numar coloane>>."; 
                String t = "Eroare date de intrare"; 
                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Exclamation); 
                rowsTextBox3.Clear(); 
                return; 
            } 
 
            int n1 = Int32.Parse(columnsTextBox3.Text); 
 
            x2 = new NewMatrix(m1, n1, 1, 20); 
 
            firstTextBox.Text = x2.List(); 
            firstTextBox.Visible = true; 
            firstLabel.Visible = true; 
            rowsTextBox3.Clear(); 
            columnsTextBox3.Clear();  
            secondLabel.Visible = false; 
            secondTextBox.Clear(); 
            secondTextBox.Visible = false; 
            outLabel.Visible = false; 
            outTextBox.Clear(); 
            outTextBox.Visible = false; 
            createSecondButton.Visible = true; 
            createFirstButton.Visible = false; 
            multiplyButton.Visible = false; 
        } 
 
        private void createSecondButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (rowsTextBox3.Text == "") 
            { 
                String s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul 
<<Numar linii>>."; 
                String t = "Eroare date de intrare"; 
                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Exclamation); 
                rowsTextBox3.Clear(); 
                return; 
            } 
 
            int m2 = Int32.Parse(rowsTextBox3.Text); 
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            if (columnsTextBox3.Text == "") 
            { 
                String s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul 
<<Numar coloane>>."; 
                String t = "Eroare date de intrare"; 
                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Exclamation); 
                rowsTextBox3.Clear(); 
                return; 
            } 
 
            int n2 = Int32.Parse(columnsTextBox3.Text); 
 
            y2 = new NewMatrix(m2, n2, 1, 30); 
 
            secondTextBox.Text = y2.List(); 
            secondTextBox.Visible = true; 
            secondLabel.Visible = true; 
            multiplyButton.Visible = true; 
            rowsTextBox3.Clear(); 
            columnsTextBox3.Clear(); 
            createSecondButton.Visible = false; 
        } 
 
        private void multiplyButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (x2.Columns != y2.Rows) 
            { 
                String s = "Cele doua matrici nu sunt compatibile. Inmultire esuata."; 
                String t = "Eroare operatie"; 
                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Exclamation); 
                firstTextBox.Visible = false; 
                firstLabel.Visible = false; 
                secondTextBox.Visible = false; 
                secondLabel.Visible = false; 
                createFirstButton.Visible = true; 
                createSecondButton.Visible = false; 
                multiplyButton.Visible = false; 
                outLabel.Visible = false; 
                outTextBox.Visible = false; 
                return; 
            } 
 
            NewMatrix z = new NewMatrix(x2.Rows, y2.Columns, 0, 0); 
            z = x2 * y2; 
 
            outTextBox.Visible = true; 
            outTextBox.Text = z.List(); 
            outLabel.Visible = true; 
            createFirstButton.Visible = true; 
        } 
    } 
} 

 

III. Liste 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 
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using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using MyList; 

 

namespace Aplicatii_liste 

{ 

    public partial class listForm : Form 

    { 

        public listForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        NewList x1; 

        NewList x2; 

        NewList x3; 

        int tip = 0; 

 

 

        private void infoButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor din lista utilizata"; 

            string t = "Informatii"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

            tipGroup1.Visible = true; 

            firstButton1.Visible = false; 

            firstLabel1.Visible = false; 

            firstTextBox1.Visible = false; 

            lastButton1.Visible = false; 

            lastLabel1.Visible = false; 

            lastTextBox1.Visible = false; 

            positionButton1.Visible = false; 

            valLabel1.Visible = false; 

            valTextBox1.Visible = false; 

            posLabel1.Visible = false; 

            posTextBox1.Visible = false; 

            addButton1.Visible = false; 

            addButton2.Visible = false; 

            addButton3.Visible = false; 

            outLabel1.Visible = false; 

            outTextBox1.Visible = false; 

        } 

 

        private void intButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tip = 1; 

            x1 = new NewList(); 

 

            firstButton1.Visible = true; 

            lastButton1.Visible = true; 

            positionButton1.Visible = true; 

            addButton1.Visible = false; 

            addButton2.Visible = false; 

            addButton3.Visible = false; 
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            firstLabel1.Visible = false; 

            firstTextBox1.Visible = false; 

            lastLabel1.Visible = false; 

            lastTextBox1.Visible = false; 

            valLabel1.Visible = false; 

            valTextBox1.Visible = false; 

            posLabel1.Visible = false; 

            posTextBox1.Visible = false; 

            outLabel1.Visible = false; 

            outTextBox1.Visible = false; 

        } 

 

        private void floatButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tip = 2; 

            x2 = new NewList(); 

 

            firstButton1.Visible = true; 

            lastButton1.Visible = true; 

            positionButton1.Visible = true; 

            addButton1.Visible = false; 

            addButton2.Visible = false; 

            addButton3.Visible = false; 

            firstLabel1.Visible = false; 

            firstTextBox1.Visible = false; 

            lastLabel1.Visible = false; 

            lastTextBox1.Visible = false; 

            valLabel1.Visible = false; 

            valTextBox1.Visible = false; 

            posLabel1.Visible = false; 

            posTextBox1.Visible = false; 

            outLabel1.Visible = false; 

            outTextBox1.Visible = false; 

 

        } 

 

        private void stringButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tip = 3; 

            x3 = new NewList(); 

 

            firstButton1.Visible = true; 

            lastButton1.Visible = true; 

            positionButton1.Visible = true; 

            addButton1.Visible = false; 

            addButton2.Visible = false; 

            addButton3.Visible = false; 

            firstLabel1.Visible = false; 

            firstTextBox1.Visible = false; 

            lastLabel1.Visible = false; 

            lastTextBox1.Visible = false; 

            valLabel1.Visible = false; 

            valTextBox1.Visible = false; 

            posLabel1.Visible = false; 

            posTextBox1.Visible = false; 
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            outLabel1.Visible = false; 

            outTextBox1.Visible = false; 

 

        } 

 

        private void firstButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            firstTextBox1.Clear(); 

            firstTextBox1.Visible=true; 

            firstLabel1.Visible=true; 

            addButton1.Visible=true; 

        } 

 

        private void lastButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            lastTextBox1.Clear(); 

            lastTextBox1.Visible = true; 

            lastLabel1.Visible = true; 

            addButton2.Visible = true; 

        } 

 

        private void positionButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            posTextBox1.Clear(); 

            posTextBox1.Visible=true; 

            posLabel1.Visible=true; 

            valTextBox1.Clear(); 

            valTextBox1.Visible=true; 

            valLabel1.Visible=true; 

            addButton3.Visible=true; 

        } 

 

        private void addButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            IComparable item; 

 

            if (tip == 1) 

            { 

                int a; 

                bool ok1 = Int32.TryParse(firstTextBox1.Text, out a); 

 

                if (!ok1) 

                { 

                    string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>."; 

                    string t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    firstTextBox1.Clear(); 

                    return; 

                } 

                else 

                { 

                    item = a; 

                    x1.InsertAtFront(item); 

                    outLabel1.Text = "Dupa inserare lista contine " + x1.Count + " elemente."; 

                    outLabel1.Visible = true; 
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                    outTextBox1.Text = x1.PrintList(); 

                    outTextBox1.Visible = true; 

                } 

            } 

            else 

                if (tip == 2) 

                { 

                    double b; 

                    bool ok2 = Double.TryParse(firstTextBox1.Text, out b); 

 

                    if (!ok2) 

                    { 

                        string s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<Valoarea>>."; 

                        string t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        firstTextBox1.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = b; 

                        x2.InsertAtFront(item); 

                        outLabel1.Text = "Dupa inserare lista contine " + x2.Count + " elemente."; 

                        outLabel1.Visible = true; 

                        outTextBox1.Text = x2.PrintList(); 

                        outTextBox1.Visible = true; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (firstTextBox1.Text == "") 

                    { 

                        string s = "Trebuie sa introduceti un sir nevid in campul <<Valoarea>>."; 

                        string t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        firstTextBox1.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = firstTextBox1.Text; 

                        x3.InsertAtFront(item); 

                        outLabel1.Text = "Dupa inserare lista contine " + x3.Count + " elemente."; 

                        outLabel1.Visible = true; 

                        outTextBox1.Text = x3.PrintList(); 

                        outTextBox1.Visible = true; 

                    } 

                } 

 

            firstTextBox1.Clear(); 

            firstTextBox1.Visible = false; 

            firstLabel1.Visible = false; 

            addButton1.Visible = false; 

        } 
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        private void addButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            IComparable item; 

 

            if (tip == 1) 

            { 

                int a; 

                bool ok1 = Int32.TryParse(lastTextBox1.Text, out a); 

 

                if (!ok1) 

                { 

                    string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>."; 

                    string t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    lastTextBox1.Clear(); 

                    return; 

                } 

                else 

                { 

                    item = a; 

                    x1.InsertAtBack(item); 

                    outLabel1.Text = "Dupa inserare lista contine " + x1.Count + " elemente."; 

                    outLabel1.Visible = true; 

                    outTextBox1.Text = x1.PrintList(); 

                    outTextBox1.Visible = true; 

                } 

            } 

            else 

                if (tip == 2) 

                { 

                    double b; 

                    bool ok2 = Double.TryParse(lastTextBox1.Text, out b); 

 

                    if (!ok2) 

                    { 

                        string s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<Valoarea>>."; 

                        string t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        lastTextBox1.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = b; 

                        x2.InsertAtBack(item); 

                        outLabel1.Text = "Dupa inserare lista contine " + x2.Count + " elemente."; 

                        outLabel1.Visible = true; 

                        outTextBox1.Text = x2.PrintList(); 

                        outTextBox1.Visible = true; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (lastTextBox1.Text == "") 

                    { 
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                        string s = "Trebuie sa introduceti un sir nevid in campul <<Valoarea>>."; 

                        string t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        lastTextBox1.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = lastTextBox1.Text; 

                        x3.InsertAtBack(item); 

                        outLabel1.Text = "Dupa inserare lista contine " + x3.Count + " elemente."; 

                        outLabel1.Visible = true; 

                        outTextBox1.Text = x3.PrintList(); 

                        outTextBox1.Visible = true; 

                    } 

                } 

 

            lastTextBox1.Clear(); 

            lastTextBox1.Visible = false; 

            lastLabel1.Visible = false; 

            addButton2.Visible = false; 

        } 

 

        private void addButton3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            IComparable item; 

 

            if (tip == 1) 

            { 

                int a; 

                bool ok1 = Int32.TryParse(valTextBox1.Text, out a); 

 

                if (!ok1) 

                { 

                    string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>."; 

                    string t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    valTextBox1.Clear(); 

                    posTextBox1.Clear(); 

                    return; 

                } 

                else 

                { 

                    item = a; 

                } 

            } 

            else 

                if (tip == 2) 

                { 

                    double b; 

                    bool ok2 = Double.TryParse(valTextBox1.Text, out b); 

 

                    if (!ok2) 

                    { 

                        string s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<Valoarea>>."; 
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                        string t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        valTextBox1.Clear(); 

                        posTextBox1.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = b; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (valTextBox1.Text == "") 

                    { 

                        string s = "Trebuie sa introduceti un sir nevid in campul <<Valoarea>>."; 

                        string t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        valTextBox1.Clear(); 

                        posTextBox1.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = lastTextBox1.Text; 

                    } 

                } 

 

            int position; 

            bool ok=Int32.TryParse(posTextBox1.Text,out position); 

 

            if (!ok) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Pozitia>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                valTextBox1.Clear(); 

                posTextBox1.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (position < 1 || tip == 1 && position > x1.Count) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar cuprins intre 1 si "+x1.Count+" in campul 

<<Pozitia>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                valTextBox1.Clear(); 

                posTextBox1.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (position < 1 || tip == 2 && position > x2.Count) 

            { 
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                string s = "Trebuie sa introduceti un numar cuprins intre 1 si " + x2.Count + " in campul 

<<Pozitia>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                valTextBox1.Clear(); 

                posTextBox1.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (position < 1 || tip == 3 && position > x3.Count) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar cuprins intre 1 si " + x3.Count + " in campul 

<<Pozitia>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                valTextBox1.Clear(); 

                posTextBox1.Clear(); 

                return; 

            } 

 

 

            if (tip == 1) 

            { 

                x1.InsertPosition(item, position); 

                outTextBox1.Text = x1.PrintList(); 

                outTextBox1.Visible = true; 

                outLabel1.Text = "Dupa inserare lista contine " + x1.Count + " elemente."; 

                outLabel1.Visible = true; 

            } 

            else 

                if (tip == 2) 

                { 

                    x2.InsertPosition(item, position); 

                    outTextBox1.Text = x2.PrintList(); 

                    outTextBox1.Visible = true; 

                    outLabel1.Text = "Dupa inserare lista contine " + x2.Count + " elemente."; 

                    outLabel1.Visible = true; 

                } 

                else 

                { 

                    x3.InsertPosition(item, position); 

                    outTextBox1.Text = x3.PrintList(); 

                    outTextBox1.Visible = true; 

                    outLabel1.Text = "Dupa inserare lista contine " + x3.Count + " elemente."; 

                    outLabel1.Visible = true; 

 

                } 

 

            valTextBox1.Clear(); 

            valTextBox1.Visible = false; 

            valLabel1.Visible = false; 

            posTextBox1.Clear(); 

            posTextBox1.Visible=false; 

            posLabel1.Visible=false; 

            addButton3.Visible = false; 
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        } 

 

        NewList x; 

 

        private void infoButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor din lista utilizata"; 

            string t = "Informatii"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

            tipGroup2.Visible = true; 

            inputButton1.Visible =false; 

            sizeLabel1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Clear(); 

            createButton1.Visible = false; 

            inputLabel1.Visible = false; 

            inputTextBox1.Visible = false; 

            firstButton2.Visible = false; 

            lastButton2.Visible = false; 

            posButton2.Visible = false; 

            posLabel2.Visible = false; 

            posTextBox2.Visible = false; 

            positionButton2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = false; 

            outTextBox2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = false; 

            outTextBox2.Visible = false; 

        } 

 

        private void intButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tip = 1; 

            inputButton1.Visible = true; 

            sizeLabel1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Clear(); 

            createButton1.Visible = false; 

            inputLabel1.Visible = false; 

            inputTextBox1.Visible = false; 

            firstButton2.Visible = false; 

            lastButton2.Visible = false; 

            posButton2.Visible = false; 

            posLabel2.Visible = false; 

            posTextBox2.Visible = false; 

            positionButton2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = false; 

            outTextBox2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = false; 

            outTextBox2.Visible = false; 

        } 

 

        private void floatButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tip = 2; 

            inputButton1.Visible = true; 
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            sizeLabel1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Clear(); 

            createButton1.Visible = false; 

            inputLabel1.Visible = false; 

            inputTextBox1.Visible = false; 

            firstButton2.Visible = false; 

            lastButton2.Visible = false; 

            posButton2.Visible = false; 

            posLabel2.Visible = false; 

            posTextBox2.Visible = false; 

            positionButton2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = false; 

            outTextBox2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = false; 

            outTextBox2.Visible = false; 

        } 

 

        private void stringButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tip = 3; 

            inputButton1.Visible = true; 

            sizeLabel1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Visible = false; 

            sizeTextBox1.Clear(); 

            createButton1.Visible = false; 

            inputLabel1.Visible = false; 

            inputTextBox1.Visible = false; 

            firstButton2.Visible = false; 

            lastButton2.Visible = false; 

            posButton2.Visible = false; 

            posLabel2.Visible = false; 

            posTextBox2.Visible = false; 

            positionButton2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = false; 

            outTextBox2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = false; 

            outTextBox2.Visible = false; 

        } 

 

        private void inputButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sizeLabel1.Visible = true; 

            sizeTextBox1.Visible = true; 

            sizeTextBox1.Clear(); 

            createButton1.Visible = true; 

        } 

 

        private void createButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int size; 

            bool ok = Int32.TryParse(sizeTextBox1.Text, out size); 

 

            if (!ok || ok && size < 0) 

            { 
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                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Numarul curent 

de elemente in lista>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox1.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (tip == 1) 

            { 

                x = new NewList(); 

                x.Create(size, 1); 

            } 

            else 

                if (tip == 2) 

                { 

                    x = new NewList(); 

                    x.Create(size, 2); 

                } 

                else 

                { 

                    x = new NewList(); 

                    x.Create(size, 3); 

                } 

 

            inputLabel1.Visible = true; 

            inputLabel1.Text = "Lista initiala are " + x.Count + " elemente."; 

            inputTextBox1.Visible = true; 

            inputTextBox1.Text = x.PrintList(); 

 

            firstButton2.Visible = true; 

            lastButton2.Visible = true; 

            posButton2.Visible = true; 

        } 

 

        private void firstButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (x.IsEmpty()) 

            { 

                string s = "Stergere esuata. Lista este vida."; 

                string t = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                return; 

            } 

 

            x.RemoveFromFront(); 

 

            outLabel2.Visible = true; 

            outLabel2.Text = "Dupa stergere lista contine " + x.Count + " elemente."; 

            outTextBox2.Text = x.PrintList(); 

            outTextBox2.Visible = true; 

        } 

 

        private void lastButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            if (x.IsEmpty()) 

            { 

                string s = "Stergere esuata. Lista este vida."; 

                string t = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                return; 

            } 

 

            x.RemoveFromBack(); 

 

            outLabel2.Visible = true; 

            outLabel2.Text = "Dupa stergere lista contine " + x.Count + " elemente."; 

            outTextBox2.Text = x.PrintList(); 

            outTextBox2.Visible = true; 

        } 

 

        private void posButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            posLabel2.Visible = true; 

            posTextBox2.Visible = true; 

            posTextBox2.Clear(); 

            positionButton2.Visible = true; 

        } 

 

        private void positionButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int poz; 

            bool ok = Int32.TryParse(posTextBox2.Text, out poz); 

 

            if (!ok || ok && poz < 0) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Pozitia>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                posTextBox2.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (x.IsEmpty()) 

            { 

                string s = "Stergere esuata. Lista este vida."; 

                string t = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                posTextBox2.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (poz < 1 || poz > x.Count) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar cuprins intre 1 si " + x.Count + " in campul 

<<Pozitia>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                posTextBox2.Clear(); 

                return; 
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            } 

 

            x.RemovePosition(poz); 

            posTextBox2.Clear(); 

 

            outLabel2.Visible = true; 

            outLabel2.Text = "Dupa stergere lista contine " + x.Count + " elemente."; 

            outTextBox2.Text = x.PrintList(); 

            outTextBox2.Visible = true; 

            positionButton2.Visible = false; 

            posLabel2.Visible = false; 

            posTextBox2.Visible = false; 

        } 

 

        private void infoButton3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            String s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor listei utilizate"; 

            String t = "Informatii"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

 

            tipGroup3.Visible = true; 

            inputButton2.Visible = false; 

            sizeLabel2.Visible = false; 

            sizeTextBox2.Visible = false; 

            sizeTextBox2.Clear(); 

            createButton2.Visible = false; 

            inputLabel2.Visible = false; 

            inputTextBox2.Visible = false; 

            searchButton1.Visible = false; 

            searchButton2.Visible = false; 

            searchPositionButton.Visible = false; 

            searchValueButton.Visible = false; 

            valueLabel.Visible = false; 

            valueTextBox.Visible = false; 

            positionLabel.Visible = false; 

            positionTextBox.Visible = false; 

 

        } 

 

        private void intButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tip = 1; 

            inputButton2.Visible = true; 

            sizeLabel2.Visible = false; 

            sizeTextBox2.Visible = false; 

            sizeTextBox2.Clear(); 

            createButton2.Visible = false; 

            inputLabel2.Visible = false; 

            inputTextBox2.Visible = false; 

            searchButton1.Visible = false; 

            searchButton2.Visible = false; 

            searchPositionButton.Visible = false; 

            searchValueButton.Visible = false; 

            valueLabel.Visible = false; 

            valueTextBox.Visible = false; 
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            positionLabel.Visible = false; 

            positionTextBox.Visible = false; 

        } 

 

        private void floatButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tip = 2; 

            inputButton2.Visible = true; 

            sizeLabel2.Visible = false; 

            sizeTextBox2.Visible = false; 

            sizeTextBox2.Clear(); 

            createButton2.Visible = false; 

            inputLabel2.Visible = false; 

            inputTextBox2.Visible = false; 

            searchButton1.Visible = false; 

            searchButton2.Visible = false; 

            searchPositionButton.Visible = false; 

            searchValueButton.Visible = false; 

            valueLabel.Visible = false; 

            valueTextBox.Visible = false; 

            positionLabel.Visible = false; 

            positionTextBox.Visible = false; 

        } 

 

        private void stringButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tip = 3; 

            inputButton2.Visible = true; 

            sizeLabel2.Visible = false; 

            sizeTextBox2.Visible = false; 

            sizeTextBox2.Clear(); 

            createButton2.Visible = false; 

            inputLabel2.Visible = false; 

            inputTextBox2.Visible = false; 

            searchButton1.Visible = false; 

            searchButton2.Visible = false; 

            searchPositionButton.Visible = false; 

            searchValueButton.Visible = false; 

            valueLabel.Visible = false; 

            valueTextBox.Visible = false; 

            positionLabel.Visible = false; 

            positionTextBox.Visible = false; 

        } 

 

        private void createButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int size; 

            bool ok = Int32.TryParse(sizeTextBox2.Text, out size); 

 

            if (!ok || ok && size < 0) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Numarul curent 

de elemente in lista>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
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                sizeTextBox2.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (tip == 1) 

            { 

                x = new NewList(); 

                x.Create(size, 1); 

            } 

            else 

                if (tip == 2) 

                { 

                    x = new NewList(); 

                    x.Create(size, 2); 

                } 

                else 

                { 

                    x = new NewList(); 

                    x.Create(size, 3); 

                } 

 

            inputLabel2.Text = "Lista initiala are " + x.Count + " elemente."; 

            inputLabel2.Visible = true; 

            inputTextBox2.Text = x.PrintList(); 

            inputTextBox2.Visible = true; 

            searchValueButton.Visible = true; 

            searchPositionButton.Visible = true; 

        } 

 

        private void inputButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sizeLabel2.Visible = true; 

            sizeTextBox2.Clear(); 

            sizeTextBox2.Visible = true; 

            createButton2.Visible = true; 

        } 

 

        private void searchValueButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            valueTextBox.Clear(); 

            valueTextBox.Visible = true; 

            valueLabel.Visible = true; 

            searchButton1.Visible = true; 

        } 

 

        private void searchButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            IComparable item; 

 

            if (tip == 1) 

            { 

                int a; 

                bool ok1 = Int32.TryParse(valueTextBox.Text, out a); 

                if (!ok1) 

                { 
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                    string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>."; 

                    string t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    valueTextBox.Clear(); 

                    return; 

                } 

                else 

                { 

                    item = a; 

                } 

            } 

            else 

                if (tip == 2) 

                { 

                    double b; 

                    bool ok2 = Double.TryParse(valueTextBox.Text, out b); 

 

                    if (!ok2) 

                    { 

                        string s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<Valoarea>>."; 

                        string t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        valueTextBox.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = b; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (valueTextBox.Text == "") 

                    { 

                        string s = "Trebuie sa introduceti un sir nenul in campul <<Valoarea>>."; 

                        string t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        valueTextBox.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = valueTextBox.Text; 

                    } 

                } 

 

            int k = x.SearchValue(item); 

 

            if (k > 0) 

            { 

                string s = "Valoarea " + item + " apare in lista in pozitia " + k + "."; 

                string t = "Rezultat operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

            } 

            else 
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            { 

                string s = "Valoarea " + item + " nu apare in lista."; 

                string t = "Rezultat operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

            } 

 

            valueTextBox.Clear(); 

            valueTextBox.Visible = false; 

            valueLabel.Visible = false; 

            searchButton1.Visible = false; 

        } 

 

        private void searchButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int poz; 

            bool ok = Int32.TryParse(positionTextBox.Text, out poz); 

 

            if (!ok || ok && poz < 0) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg strict pozitiv in campul <<Pozitia>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                positionTextBox.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (poz < 1 || poz > x.Count) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar cuprins intre 1 si " + x.Count + " in campul 

<<Pozitia>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                positionTextBox.Clear(); 

                return; 

 

            } 

 

            IComparable item = x.SearchPosition(poz); 

 

            string ss = "Valoarea aflata in pozitia " + poz + " din lista este " + item + "."; 

            string tt = "Rezultat operatie"; 

            MessageBox.Show(ss, tt, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

 

            positionLabel.Visible = false; 

            positionTextBox.Clear(); 

            positionTextBox.Visible = false; 

            searchButton2.Visible = false; 

        } 

 

        private void searchPositionButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            positionTextBox.Visible = true; 

            positionTextBox.Clear(); 

            positionLabel.Visible = true; 

            searchButton2.Visible = true; 
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        } 

 

 

        NewList y1 = new NewList(); 

        NewList y2 = new NewList(); 

        NewList y3 = new NewList(); 

 

        private void infoButton4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            string s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor din lista utilizata"; 

            string t = "Informatii"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

             

            tipGroup4.Visible = true; 

            valueLabel2.Visible = false; 

            valueTextBox2.Visible = false; 

            valueTextBox2.Clear(); 

            addButton4.Visible = false; 

            outLabel3.Visible = false; 

            outTextBox3.Visible = false; 

            outTextBox3.Clear(); 

        } 

 

        private void intButton4_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tip = 1; 

            valueTextBox2.Clear(); 

            valueTextBox2.Visible = true; 

            valueLabel2.Visible = true; 

            outLabel3.Visible = true; 

            outLabel3.Text = ""; 

            outTextBox3.Visible = true; 

            outTextBox3.Text = ""; 

            addButton4.Visible = true; 

        } 

 

        private void floatButton4_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tip = 2; 

            valueTextBox2.Clear(); 

            valueTextBox2.Visible = true; 

            valueLabel2.Visible = true; 

            outLabel3.Visible = true; 

            outLabel3.Text = ""; 

            outTextBox3.Visible = true; 

            outTextBox3.Text = ""; 

            addButton4.Visible = true; 

        } 

 

        private void stringButton4_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tip = 3; 

            valueTextBox2.Clear(); 

            valueTextBox2.Visible = true; 

            valueLabel2.Visible = true; 
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            outLabel3.Visible = true; 

            outLabel3.Text = ""; 

            outTextBox3.Visible = true; 

            outTextBox3.Text = ""; 

            addButton4.Visible = true; 

        } 

 

        private void addButton4_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            outTextBox3.Clear(); 

            IComparable item; 

 

            if (tip == 1) 

            { 

                int a1; 

                bool ok1 = Int32.TryParse(valueTextBox2.Text, out a1); 

                if (ok1) 

                { 

                    item = a1; 

                    y1.InsertSortedList(item); 

                    outLabel3.Text = "Lista ordonata contine " + y1.Count + " valori."; 

                    outTextBox3.Text = y1.PrintList(); 

 

 

                } 

                else 

                { 

                    String s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>"; 

                    String t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    valueTextBox2.Clear(); 

                    return; 

                } 

            } 

            else 

                if (tip == 2) 

                { 

                    double a; 

                    bool ok = Double.TryParse(valueTextBox2.Text, out a); 

                    if (ok) 

                    { 

                        item = a; 

                        y2.InsertSortedList(item); 

                        outLabel3.Text = "Lista ordonata contine " + y2.Count + " valori."; 

                        outTextBox3.Text = y2.PrintList(); 

 

                    } 

                    else 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<Valoarea>>"; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        valueTextBox2.Clear(); 

                        return; 

                    } 
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                } 

                else 

                { 

                    if (valueTextBox2.Text == "") 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti un sir nenul in campul <<Valoarea>>."; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

 

                        item = valueTextBox2.Text; 

                        y3.InsertSortedList(item); 

                        outLabel3.Text = "Lista ordonata contine " + y3.Count + " valori."; 

                        outTextBox3.Text = y3.PrintList(); 

                    } 

                } 

 

            valueTextBox2.Clear(); 

        } 

         

    } 

} 

IV. Stive /cozi 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using MyStack; 

using MyQueue; 

 

namespace stive_cozi 

{ 

    public partial class stive_coziForm : Form 

    { 

        public stive_coziForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        NewStack x1 = new NewStack(); 

        NewStack x2 = new NewStack(); 

        NewStack x3 = new NewStack(); 

 

        int tipstiva = 0; 

 

 

        private void infoButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            string s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor stocate in stiva."; 

            string t = "Informatii"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

            tipGroupBox1.Visible = true; 

            intRadioButton1.Visible = true; 

            floatRadioButton1.Visible = true; 

            stringRadioButton1.Visible = true; 

 

        } 

 

        private void intRadioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tipstiva = 1; 

            stivaLabel.Visible = true; 

            stivaTextBox.Visible = true; 

            stivaTextBox.Clear(); 

            addStivaButton.Visible = true; 

            addstivaLabel.Visible = true; 

            addstivaTextBox.Visible = true; 

            addstivaTextBox.Clear(); 

            stergeButton.Visible = true; 

 

        } 

 

        private void tipGroupBox1_Enter(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tipstiva = 2; 

            stivaLabel.Visible = true; 

            stivaTextBox.Visible = true; 

            stivaTextBox.Clear(); 

            addStivaButton.Visible = true; 

            addstivaLabel.Visible = true; 

            addstivaTextBox.Visible = true; 

            addstivaTextBox.Clear(); 

            stergeButton.Visible = true; 

        } 

 

        private void stringRadioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tipstiva = 3; 

            stivaLabel.Visible = true; 

            stivaTextBox.Visible = true; 

            stivaTextBox.Clear(); 

            addStivaButton.Visible = true; 

            addstivaLabel.Visible = true; 

            addstivaTextBox.Visible = true; 

            addstivaTextBox.Clear(); 

            stergeButton.Visible = true; 

 

        } 

 

        private void addStivaButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            IComparable item; 

            if (tipstiva == 1) 
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            { 

                int a1; 

                bool ok1 = Int32.TryParse(addstivaTextBox.Text, out a1); 

                if (ok1) 

                { 

                    item = a1; 

                    x1.Push(item); 

                    stivaTextBox.Text = x1.PrintStack(); 

                } 

                else 

                { 

                    string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>"; 

                    string t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    addstivaTextBox.Clear(); 

                    return; 

                } 

              } 

            else 

                if (tipstiva == 2) 

                { 

                    double a; 

                    bool ok = Double.TryParse(addstivaTextBox.Text, out a); 

                    if (ok) 

                    { 

                        item = a; 

                        x2.Push(item); 

                        stivaTextBox.Text = x2.PrintStack(); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        string s = "Trebuie sa introduceti un numar real in campul <<Valoarea>>"; 

                        string t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        addstivaTextBox.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (addstivaTextBox.Text == "") 

                    { 

                        string s = "Trebuie sa introduceti un sir nenul in campul <<Valoarea>>"; 

                        string t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        addstivaTextBox.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = addstivaTextBox.Text; 

                        x3.Push(item); 

                        stivaTextBox.Text = x3.PrintStack(); 

 

                    } 
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                } 

            addstivaTextBox.Clear(); 

             

        } 

 

        private void stergeButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (tipstiva == 1) 

            { 

                if (x1.IsEmpty()) 

                { 

                    string s = "Stiva este vida. Stegere esuata."; 

                    string t = "Eroare operatie"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    return; 

                } 

                x1.Pop(); 

                stivaTextBox.Text = x1.PrintStack(); 

            } 

            else 

                if (tipstiva == 2) 

                { 

                    if (x2.IsEmpty()) 

                    { 

                        string s = "Stiva este vida. Stegere esuata."; 

                        string t = "Eroare operatie"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        return; 

                    } 

                    x2.Pop(); 

                    stivaTextBox.Text = x2.PrintStack(); 

                } 

                else 

                { 

                    if (x3.IsEmpty()) 

                    { 

                        string s = "Stiva este vida. Stegere esuata."; 

                        string t = "Eroare operatie"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        return; 

                    } 

                    x3.Pop(); 

                    stivaTextBox.Text = x3.PrintStack(); 

                } 

        } 

 

        NewQueue y1 = new NewQueue(); 

        NewQueue y2 = new NewQueue(); 

        NewQueue y3 = new NewQueue(); 

        int tipcoada = 0; 

 

 

        private void Infobutton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            string s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor stocate in coada."; 

            string t = "Informatii"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

            coadaGroupBox.Visible = true; 

            intRadioButton2.Visible = true; 

            floatRadioButton2.Visible = true; 

            stringRadioButton2.Visible = true; 

 

        } 

 

        private void intRadioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tipcoada = 1; 

            addcoadaButton.Visible = true; 

            valoareLabel.Visible = true; 

            valTextBox.Visible = true; 

            valTextBox.Clear(); 

            stergeButton.Visible = true; 

            afisareLabel.Visible = true; 

            afisareTextBox.Visible = true; 

            afisareTextBox.Clear(); 

            stergeButton1.Visible = true; 

        } 

 

        private void floatRadioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tipcoada = 2; 

            addcoadaButton.Visible = true; 

            valoareLabel.Visible = true; 

            valTextBox.Visible = true; 

            valTextBox.Clear(); 

            stergeButton.Visible = true; 

            afisareLabel.Visible = true; 

            afisareTextBox.Visible = true; 

            afisareTextBox.Clear(); 

            stergeButton1.Visible = true; 

        } 

 

        private void stringRadioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tipcoada = 3; 

            addcoadaButton.Visible = true; 

            valoareLabel.Visible = true; 

            valTextBox.Visible = true; 

            valTextBox.Clear(); 

            stergeButton.Visible = true; 

            afisareLabel.Visible = true; 

            afisareTextBox.Visible = true; 

            afisareTextBox.Clear(); 

            stergeButton1.Visible = true; 

        } 

 

        private void addcoadaButton_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            afisareTextBox.Clear(); 
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            IComparable item; 

            if (tipcoada == 1) 

            { 

                int b1; 

                bool ok2 = Int32.TryParse(valTextBox.Text, out b1); 

 

                if (ok2) 

                { 

                    item = b1; 

                    y1.Add(item); 

                    afisareTextBox.Text = y1.PrintQueue(); 

                } 

 

                else 

                { 

                    string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>."; 

                    string t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    valTextBox.Clear(); 

                    return; 

                } 

            } 

            else 

                if (tipcoada == 2) 

                { 

                    double b; 

                    bool ok3 = Double.TryParse(valTextBox.Text, out b); 

                    if (ok3) 

                    { 

                        item = b; 

                        y2.Add(item); 

                        afisareTextBox.Text = y2.PrintQueue(); 

                    } 

 

                    else 

                    { 

                        string s = "Trebuie sa introduceti un numar real in campul <<Valoarea>>."; 

                        string t = "Eroare date de intrare."; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        valTextBox.Clear(); 

                        return; 

                    } 

 

                } 

                else 

                { 

                    if (valTextBox.Text == "") 

                    { 

 

                        string s = "Trebuie sa introduceti un sir nenul in campul <<Valoarea>>."; 

                        string t = "Eroare date de intrare."; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        valTextBox.Clear(); 

                        return; 

                    } 
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                    else 

                    { 

                        item = valTextBox.Text; 

                        y3.Add(item); 

                        afisareTextBox.Text = y3.PrintQueue(); 

                    } 

                } 

            valTextBox.Clear(); 

 

 

        } 

 

        private void stergeButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (tipcoada == 1) 

            { 

                if (y1.IsEmpty()) 

                { 

                    string s = "Coada este vida. Stergere esuata"; 

                    string t = "Eroare operatie"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    return; 

                } 

                y1.Remove(); 

                afisareTextBox.Text = y1.PrintQueue(); 

            } 

            else 

                if (tipcoada == 2) 

                { 

                    if (y2.IsEmpty()) 

                    { 

                        string s = "Coada este vida. Stergere esuata"; 

                        string t = "Eroare operatie"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        return; 

                    } 

                    y2.Remove(); 

                    afisareTextBox.Text = y2.PrintQueue(); 

 

                } 

                else 

                { 

                    if (y3.IsEmpty()) 

                    { 

                        string s = "Coada este vida. Stergere esuata"; 

                        string t = "Eroare operatie"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        return; 

                    } 

                    y3.Remove(); 

                    afisareTextBox.Text = y3.PrintQueue(); 

                } 

        } 
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    } 

} 

V. Arbori 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using MyBinaryTree; 

using MyBinarySearchTree; 

 

namespace Aplicatii_arbori 

{ 

    public partial class TreeForm : Form 

    { 

        public TreeForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

 

        NewBinaryTree x1; 

        NewBinaryTree x2; 

        NewBinaryTree x3; 

 

        int tipTree = 0; 

 

 

        private void infoButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            String s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor arborelui utilizat"; 

            String t = "Informatii"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

 

            tipGroup1.Visible = true; 

        } 

 

        private void intButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            x1 = new NewBinaryTree(); 

            tipTree = 1; 

            createButton1.Visible = true; 

            traversalButton1.Visible = true; 

            searchValueButton1.Visible = true; 

            deleteValueButton1.Visible = true; 

            minimButton1.Visible = true; 

            maximButton1.Visible = true; 

            outTextBox1.Clear(); 

        } 

 

        private void floatButton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            x2 = new NewBinaryTree(); 

            tipTree = 2; 

            createButton1.Visible = true; 

            traversalButton1.Visible = true; 

            searchValueButton1.Visible = true; 

            deleteValueButton1.Visible = true; 

            minimButton1.Visible = true; 

            maximButton1.Visible = true; 

            outTextBox1.Clear(); 

        } 

 

        private void stringButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            x3 = new NewBinaryTree(); 

            tipTree = 3; 

            createButton1.Visible = true; 

            traversalButton1.Visible = true; 

            searchValueButton1.Visible = true; 

            deleteValueButton1.Visible = true; 

            minimButton1.Visible = true; 

            maximButton1.Visible = true; 

            outTextBox1.Clear(); 

        } 

 

        private void createButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            valueLabel1.Visible = true; 

            valueTextBox1.Visible = true; 

 

            fatherLabel1.Visible = true; 

            fatherTextBox1.Visible = true; 

 

            pathLabel1.Visible = true; 

            pathTextBox1.Visible = true; 

 

            addButton1.Visible = true; 

        } 

 

        private void addButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            outTextBox1.Clear(); 

            IComparable item; 

 

            if (tipTree == 1) 

            { 

                int a1; 

                bool ok1 = Int32.TryParse(valueTextBox1.Text, out a1); 

                if (ok1) 

                { 

                    item = a1; 

 

 

                } 

                else 

                { 
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                    String s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>"; 

                    String t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    valueTextBox1.Clear(); 

                    return; 

                } 

            } 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                { 

                    double a; 

                    bool ok = Double.TryParse(valueTextBox1.Text, out a); 

                    if (ok) 

                    { 

                        item = a; 

 

                    } 

                    else 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<Valoarea>>"; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        valueTextBox1.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (valueTextBox1.Text == "") 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti un sir nenul in campul <<Valoarea>>."; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = valueTextBox1.Text; 

                    } 

                } 

 

            valueTextBox1.Clear(); 

 

 

            IComparable father; 

 

            if (tipTree == 1) 

            { 

                int b1; 

                bool ok2 = Int32.TryParse(fatherTextBox1.Text, out b1); 

                if (ok2) 

                { 

                    father = b1; 
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                } 

                else 

                { 

                    String s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Nodul tata>>"; 

                    String t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    fatherTextBox1.Clear(); 

                    return; 

                } 

            } 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                { 

                    double a; 

                    bool ok = Double.TryParse(fatherTextBox1.Text, out a); 

                    if (ok) 

                    { 

                        father = a; 

 

                    } 

                    else 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<Nodul tata>>"; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        fatherTextBox1.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (fatherTextBox1.Text == "") 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti un sir nenul in campul <<Nodul tata>>."; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        father = fatherTextBox1.Text; 

                    } 

                } 

 

            fatherTextBox1.Clear(); 

 

            int kk = 0; 

            double tt = 0; 

            string ss = "0"; 

 

            if (tipTree == 1 && x1.IsEmpty() && father.CompareTo(kk) != 0 || tipTree == 2 && 

x2.IsEmpty() && father.CompareTo(tt) != 0 || tipTree == 3 && x3.IsEmpty() && 

father.CompareTo(ss) != 0) 

            { 

                String s = "Pentru nodul radacina campul <<Nodul tata>> trebuie sa contina valoarea 0."; 
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                String t = "Eroare date de intratre"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                fatherTextBox1.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (pathTextBox1.Text == "") 

            { 

                String s = "Trebuie sa introduceti 1 sau 2 in campul <<Pozitia fata de nodul tata>>."; 

                String t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                return; 

            } 

 

            int path, c; 

            bool ok3 = Int32.TryParse(pathTextBox1.Text, out c); 

            if (ok3) 

                path = c; 

            else 

            { 

                String s = "Formatul datelor de intrare este eronat. Trebuie sa introduceti o valoare numerica 

in campul <<Pozitia fata de nodul tata>>."; 

                String t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                pathTextBox1.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (path != 1 && path != 2) 

            { 

                String s = "Trebuie sa introduceti valoarea 1 sau 2 in campul <<Pozitia fata de nodul 

tata>>."; 

                String t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                pathTextBox1.Clear(); 

                return; 

            } 

 

 

            int k; 

            if (tipTree == 1) 

                k = x1.InsertItem(father, item, path); 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                    k = x2.InsertItem(father, item, path); 

                else 

                    k = x3.InsertItem(father, item, path); 

 

            if (k == 0) 

            { 

                outLabel1.Text = "Dupa inserare, nodurile arborelui in preordine sunt:"; 

                if (tipTree == 1) 

                    outTextBox1.Text = x1.PreorderTraversal(); 

                else 

                    if (tipTree == 2) 
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                        outTextBox1.Text = x2.PreorderTraversal(); 

                    else 

                        outTextBox1.Text = x3.PreorderTraversal(); 

 

 

                outLabel1.Visible = true; 

                outTextBox1.Visible = true; 

                valueTextBox1.Clear(); 

                fatherTextBox1.Clear(); 

                pathTextBox1.Clear(); 

            } 

            else 

                if (k == 1) 

                { 

                    String s = "Inserare esuata. Tatal nodului " + item + " are deja un fiu stang."; 

                    String t = "Eroare operatie"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                    valueTextBox1.Clear(); 

                    fatherTextBox1.Clear(); 

                    pathTextBox1.Clear(); 

                    return; 

                } 

                else 

                    if (k == 2) 

                    { 

                        String s = "Inserare esuata. Tatal nodului " + item + " are deja un fiu drept."; 

                        String t = "Eroare operatie"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                        valueTextBox1.Clear(); 

                        fatherTextBox1.Clear(); 

                        pathTextBox1.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                        if (k == 3) 

                        { 

                            String s = "Inserare esuata. Tatal nodului " + item + " nu exista in arbore."; 

                            String t = "Eroare operatie"; 

                            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                            valueTextBox1.Clear(); 

                            fatherTextBox1.Clear(); 

                            pathTextBox1.Clear(); 

                            return; 

                        } 

        } 

 

        private void traversalButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            valueLabel1.Visible = false; 

            valueTextBox1.Visible = false; 

 

            fatherLabel1.Visible = false; 

            fatherTextBox1.Visible = false; 

 

            pathLabel1.Visible = false; 
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            pathTextBox1.Visible = false; 

 

            addButton1.Visible = false; 

 

            if (tipTree == 1 && x1.IsEmpty() || tipTree == 2 && x2.IsEmpty() || tipTree == 3 && 

x3.IsEmpty()) 

            { 

                string s = "Arborele binar este vid, trebuie mai intai sa il creati."; 

                string t = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                return; 

            } 

 

            preorderButton1.Visible = true; 

            inorderButton1.Visible = true; 

            postorderButton1.Visible = true; 

        } 

 

        private void preorderButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (tipTree == 1) 

            { 

 

                outLabel1.Text = "Nodurile arborelui in preordine"; 

                outTextBox1.Text = x1.PreorderTraversal(); 

            } 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                { 

 

                    outLabel1.Text = "Nodurile arborelui in preordine"; 

                    outTextBox1.Text = x2.PreorderTraversal(); 

                } 

                else 

                { 

 

                    outLabel1.Text = "Nodurile arborelui in preordine"; 

                    outTextBox1.Text = x3.PreorderTraversal(); 

                } 

        } 

 

        private void inorderButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (tipTree == 1) 

            { 

                outLabel1.Text = "Nodurile arborelui in preordine"; 

                outTextBox1.Text = x1.InorderTraversal(); 

            } 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                { 

 

                    outLabel1.Text = "Nodurile arborelui in preordine"; 

                    outTextBox1.Text = x2.InorderTraversal(); 

                } 
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                else 

                { 

                    outLabel1.Text = "Nodurile arborelui in preordine"; 

                    outTextBox1.Text = x3.InorderTraversal(); 

                } 

        } 

 

        private void postorderButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (tipTree == 1) 

            { 

                outLabel1.Text = "Nodurile arborelui in preordine"; 

                outTextBox1.Text = x1.PostorderTraversal(); 

            } 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                { 

                    outLabel1.Text = "Nodurile arborelui in preordine"; 

                    outTextBox1.Text = x2.PostorderTraversal(); 

                } 

                else 

                { 

                    outLabel1.Text = "Nodurile arborelui in preordine"; 

                    outTextBox1.Text = x3.PostorderTraversal(); 

                } 

        } 

 

        private void searchValueButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            preorderButton1.Visible = false; 

            inorderButton1.Visible = false; 

            postorderButton1.Visible = false; 

 

            if (tipTree == 1 && x1.IsEmpty() || tipTree == 2 && x2.IsEmpty() || tipTree == 3 && 

x3.IsEmpty()) 

            { 

                string s = "Arborele binar este vid, trebuie mai intai sa il creati."; 

                string t = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                return; 

            } 

 

            searchButton1.Visible = true; 

            searchValueLabel1.Visible = true; 

            searchValueTextBox1.Visible = true; 

        } 

 

        private void searchButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            IComparable item; 

 

            if (tipTree == 1) 

            { 

                int a1; 

                bool ok1 = Int32.TryParse(searchValueTextBox1.Text, out a1); 
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                if (ok1) 

                { 

                    item = a1; 

 

 

                } 

                else 

                { 

                    String s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>"; 

                    String t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    searchValueTextBox1.Clear(); 

                    return; 

                } 

            } 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                { 

                    double a; 

                    bool ok = Double.TryParse(searchValueTextBox1.Text, out a); 

                    if (ok) 

                    { 

                        item = a; 

 

                    } 

                    else 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<Valoarea>>"; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        searchValueTextBox1.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (searchValueTextBox1.Text == "") 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti un sir nenul in campul <<Valoarea>>."; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = searchValueTextBox1.Text; 

                    } 

                } 

 

            String ss; 

            String tt = "Rezultat operatie"; 

            if (tipTree == 1 && x1.SearchItem(item) || tipTree == 2 && x2.SearchItem(item) || tipTree == 

3 && x3.SearchItem(item)) 

                ss = "Valoarea " + item + " se gaseste in arbore"; 

            else 
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                ss = "Valoarea " + item + " nu se gaseste in arbore"; 

            MessageBox.Show(ss, tt, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

 

            searchValueTextBox1.Clear(); 

            searchButton1.Visible = false; 

            searchValueLabel1.Visible = false; 

            searchValueTextBox1.Visible = false; 

        } 

 

        private void deleteValueButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            searchButton1.Visible = false; 

            searchValueLabel1.Visible = false; 

            searchValueTextBox1.Visible = false; 

 

            if (tipTree == 1 && x1.IsEmpty() || tipTree == 2 && x2.IsEmpty() || tipTree == 3 && 

x3.IsEmpty()) 

            { 

                string s1 = "Arborele binar este vid, trebuie mai intai sa il creati."; 

                string t1 = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s1, t1, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                return; 

            } 

 

            deleteButton1.Visible = true; 

            deleteValueLabel1.Visible = true; 

            deleteValueTextBox1.Visible = true; 

            String s = "Prin stergerea unui nod se vor sterge si subarborii sai."; 

            String t = "Avertisment"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

        } 

 

        private void deleteButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            IComparable item; 

 

            if (tipTree == 1) 

            { 

                int a1; 

                bool ok1 = Int32.TryParse(deleteValueTextBox1.Text, out a1); 

                if (ok1) 

                { 

                    item = a1; 

 

 

                } 

                else 

                { 

                    String s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>"; 

                    String t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    deleteValueTextBox1.Clear(); 

                    return; 

                } 

            } 
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            else 

                if (tipTree == 2) 

                { 

                    double a; 

                    bool ok = Double.TryParse(deleteValueTextBox1.Text, out a); 

                    if (ok) 

                    { 

                        item = a; 

 

                    } 

                    else 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<Valoarea>>"; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        deleteValueTextBox1.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (deleteValueTextBox1.Text == "") 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti un sir nenul in campul <<Valoarea>>."; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = deleteValueTextBox1.Text; 

                    } 

                } 

 

            if (tipTree == 1 && x1.DeleteItem(item) || tipTree == 2 && x2.DeleteItem(item) || tipTree == 

3 && x3.DeleteItem(item)) 

                outLabel1.Text = "Arborele dupa stergere contine nodurile:"; 

            else 

            { 

                String s = "Stergere esuata. Valoarea " + item + " nu exista in arbore."; 

                String t = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                deleteValueTextBox1.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (tipTree == 1) 

                outTextBox1.Text = x1.PreorderTraversal(); 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                    outTextBox1.Text = x2.PreorderTraversal(); 

                else 

                    outTextBox1.Text = x3.PreorderTraversal(); 

 

            deleteValueTextBox1.Clear(); 
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            deleteButton1.Visible = false; 

            deleteValueLabel1.Visible = false; 

            deleteValueTextBox1.Visible = false; 

        } 

 

        private void minimButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            deleteButton1.Visible = false; 

            deleteValueLabel1.Visible = false; 

            deleteValueTextBox1.Visible = false; 

 

            if (tipTree == 1 && x1.IsEmpty() || tipTree == 2 && x2.IsEmpty() || tipTree == 3 && 

x3.IsEmpty()) 

            { 

                String ss = "Operatie esuata. Arborele este vid."; 

                String tt = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(ss, tt, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                return; 

            } 

 

            String s; 

            if (tipTree == 1) 

                s = "Valoarea minima din arbore este " + x1.Minim() + "."; 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                    s = "Valoarea minima din arbore este " + x2.Minim() + "."; 

                else 

                    s = "Valoarea minima din arbore este " + x3.Minim() + "."; 

 

 

            String t = "Rezultat operatie"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

        } 

 

        private void maximButton1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            deleteButton1.Visible = false; 

            deleteValueLabel1.Visible = false; 

            deleteValueTextBox1.Visible = false; 

 

            if (tipTree == 1 && x1.IsEmpty() || tipTree == 2 && x2.IsEmpty() || tipTree == 3 && 

x3.IsEmpty()) 

            { 

                String ss = "Operatie esuata. Arborele este vid."; 

                String tt = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(ss, tt, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                return; 

            } 

 

            String s; 

            if (tipTree == 1) 

                s = "Valoarea minima din arbore este " + x1.Maxim() + "."; 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                    s = "Valoarea minima din arbore este " + x2.Maxim() + "."; 
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                else 

                    s = "Valoarea minima din arbore este " + x3.Maxim() + "."; 

 

 

            String t = "Rezultat operatie"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

        } 

 

        NewBSTree y1; 

        NewBSTree y2; 

        NewBSTree y3; 

 

        private void infoButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            String s = "Trebuie mai intai sa alegeti tipul elementelor arborelui utilizat"; 

            String t = "Informatii"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

 

            tipGroup2.Visible = true; 

        } 

 

        private void intButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tipTree = 1; 

            y1 = new NewBSTree(); 

            createButton2.Visible = true; 

            outTextBox2.Clear(); 

            outTextBox2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = false; 

            automatButton.Visible = false; 

            manualButton.Visible = false; 

            sizeLabel.Visible = false; 

            sizeTextBox.Visible = false; 

            createButton3.Visible = false; 

            valueLabel.Visible = false; 

            valueTextBox.Visible = false; 

            addButton2.Visible = false; 

        } 

 

        private void floatButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tipTree = 2; 

            y2 = new NewBSTree(); 

            createButton2.Visible = true; 

            outTextBox2.Clear(); 

            outTextBox2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = false; 

            automatButton.Visible = false; 

            manualButton.Visible = false; 

            sizeLabel.Visible = false; 

            sizeTextBox.Visible = false; 

            createButton3.Visible = false; 

            valueLabel.Visible = false; 

            valueTextBox.Visible = false; 

            addButton2.Visible = false; 
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        } 

 

        private void stringButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            tipTree = 3; 

            y3 = new NewBSTree(); 

            createButton2.Visible = true; 

            outTextBox2.Clear(); 

            outTextBox2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = false; 

            automatButton.Visible = false; 

            manualButton.Visible = false; 

            sizeLabel.Visible = false; 

            sizeTextBox.Visible = false; 

            createButton3.Visible = false; 

            valueLabel.Visible = false; 

            valueTextBox.Visible = false; 

            addButton2.Visible = false; 

        } 

 

        private void createButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            automatButton.Visible = true; 

            manualButton.Visible = true; 

            traversalButton2.Visible = true; 

            searchValueButton2.Visible = true; 

            deleteValueButton2.Visible = true; 

            minimButton2.Visible = true; 

            maximButton2.Visible = true; 

            outTextBox2.Visible = true; 

        } 

 

        private void automatButton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            sizeLabel.Visible = true; 

            sizeTextBox.Clear(); 

            sizeTextBox.Visible = true; 

            createButton3.Visible = true; 

            valueTextBox.Visible = false; 

            valueLabel.Visible = false; 

            addButton2.Visible = false; 

        } 

 

        private void manualButton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            valueLabel.Visible = true; 

            valueTextBox.Visible = true; 

            addButton2.Visible = true; 

            sizeTextBox.Visible = false; 

            sizeLabel.Visible = false; 

            createButton3.Visible = false; 

        } 

 

        private void createButton3_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            int size; 

            bool ok = Int32.TryParse(sizeTextBox.Text, out size); 

 

            if (!ok || size < 1) 

            { 

                string s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg mai mare ca 0 in campul <<Numarul de 

noduri>>."; 

                string t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                sizeTextBox.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (tipTree == 1) 

            { 

                y1 = new NewBSTree(); 

                y1.Create(size, 1); 

                outLabel2.Text = "Nodurile arborelui in inordine dupa adaugare:"; 

                outLabel2.Visible = true; 

                outTextBox2.Text = y1.InorderTraversal(); 

            } 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                { 

                    y2 = new NewBSTree(); 

                    y2.Create(size, 2); 

                    outLabel2.Text = "Nodurile arborelui in inordine dupa adaugare:"; 

                    outTextBox2.Text = y2.InorderTraversal(); 

 

                } 

                else 

                { 

                    y3 = new NewBSTree(); 

                    y3.Create(size, 3); 

                    outLabel2.Text = "Nodurile arborelui in inordine dupa adaugare:"; 

                    outTextBox2.Text = y3.InorderTraversal(); 

                } 

 

            sizeLabel.Visible = false; 

            sizeTextBox.Clear(); 

            sizeTextBox.Visible = false; 

            createButton3.Visible = false; 

        } 

 

        private void addButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            IComparable item; 

 

            if (tipTree == 1) 

            { 

                int a1; 

                bool ok1 = Int32.TryParse(valueTextBox.Text, out a1); 

                if (ok1) 

                { 

                    item = a1; 
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                } 

                else 

                { 

                    String s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>"; 

                    String t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    valueTextBox.Clear(); 

                    return; 

                } 

            } 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                { 

                    double a; 

                    bool ok = Double.TryParse(valueTextBox.Text, out a); 

                    if (ok) 

                    { 

                        item = a; 

 

                    } 

                    else 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<Valoarea>>"; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        valueTextBox.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (valueTextBox.Text == "") 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti un sir nenul in campul <<Valoarea>>."; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = valueTextBox.Text; 

                    } 

                } 

 

            if (tipTree == 1 && !y1.InsertNode(item) || tipTree == 2 && !y2.InsertNode(item) || tipTree 

== 3 && !y3.InsertNode(item)) 

            { 

                String s = "Adaugare esuata. Valoarea " + item + " exista deja in arbore."; 

                String t = "Eroare date de intrare"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                valueTextBox.Clear(); 

                return; 

            } 
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            else 

            { 

                outLabel2.Text = "Nodurile arborelui in inordine dupa adaugare:"; 

                if (tipTree == 1) 

                    outTextBox2.Text = y1.InorderTraversal(); 

                else 

                    if (tipTree == 2) 

                        outTextBox2.Text = y2.InorderTraversal(); 

                    else 

                        outTextBox2.Text = y3.InorderTraversal(); 

            } 

            valueTextBox.Clear(); 

        } 

        private void traversalButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            valueLabel.Visible = false; 

            valueTextBox.Visible = false; 

            addButton2.Visible = false; 

            preorderButton2.Visible = true; 

            inorderButton2.Visible = true; 

            postorderButton2.Visible = true; 

        } 

 

        private void preorderButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            valueLabel.Visible = false; 

            valueTextBox.Visible = false; 

            addButton2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = true; 

            outTextBox2.Visible = true; 

            sizeTextBox.Visible = false; 

            sizeLabel.Visible = false; 

            createButton3.Visible = false; 

 

            outLabel2.Text = "Nodurile arborelui in preordine"; 

 

            if (tipTree == 1) 

                outTextBox2.Text = y1.PreorderTraversal(); 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                    outTextBox2.Text = y2.PreorderTraversal(); 

                else 

                    outTextBox2.Text = y3.PreorderTraversal(); 

 

        } 

 

        private void inorderButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            valueLabel.Visible = false; 

            valueTextBox.Visible = false; 

            addButton2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = true; 

            outTextBox2.Visible = true; 

            sizeTextBox.Visible = false; 

            sizeLabel.Visible = false; 
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            createButton3.Visible = false; 

 

            outLabel2.Text = "Nodurile arborelui in inordine"; 

 

            if (tipTree == 1) 

                outTextBox2.Text = y1.InorderTraversal(); 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                    outTextBox2.Text = y2.InorderTraversal(); 

                else 

                    outTextBox2.Text = y3.InorderTraversal(); 

        } 

 

        private void postorderButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            valueLabel.Visible = false; 

            valueTextBox.Visible = false; 

            addButton2.Visible = false; 

            outLabel2.Visible = true; 

            outTextBox2.Visible = true; 

            sizeTextBox.Visible = false; 

            sizeLabel.Visible = false; 

            createButton3.Visible = false; 

 

            outLabel2.Text = "Nodurile arborelui in postordine"; 

 

            if (tipTree == 1) 

                outTextBox2.Text = y1.PostorderTraversal(); 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                    outTextBox2.Text = y2.PostorderTraversal(); 

                else 

                    outTextBox2.Text = y3.PostorderTraversal(); 

        } 

 

        private void searchValueButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            preorderButton2.Visible = false; 

            inorderButton2.Visible = false; 

            postorderButton2.Visible = false; 

            searchButton2.Visible = true; 

            searchValueLabel2.Visible = true; 

            searchValueTextBox2.Visible = true; 

        } 

 

        private void searchButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            IComparable item; 

 

            if (tipTree == 1) 

            { 

                int a1; 

                bool ok1 = Int32.TryParse(searchValueTextBox2.Text, out a1); 

                if (ok1) 

                { 
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                    item = a1; 

                } 

                else 

                { 

                    String s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>"; 

                    String t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    searchValueTextBox2.Clear(); 

                    return; 

                } 

            } 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                { 

                    double a; 

                    bool ok = Double.TryParse(searchValueTextBox2.Text, out a); 

                    if (ok) 

                    { 

                        item = a; 

 

                    } 

                    else 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<Valoarea>>"; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        searchValueTextBox2.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (searchValueTextBox2.Text == "") 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti un sir nenul in campul <<Valoarea>>."; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = searchValueTextBox2.Text; 

                    } 

                } 

 

            if (tipTree == 1 && y1.SearchItem(item) || tipTree == 2 && y2.SearchItem(item) || tipTree == 

3 && y3.SearchItem(item)) 

            { 

                String s = "Valoarea " + item + " apare in arbore"; 

                String t = "Rezultatul cautarii"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            } 

            else 

            { 

                String s = "Valoarea " + item + " nu apare in arbore"; 
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                String t = "Rezultatul cautarii"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            } 

            searchValueTextBox2.Clear(); 

            searchValueTextBox2.Visible = false; 

            searchValueLabel2.Visible = false; 

            searchButton2.Visible = false; 

        } 

 

        private void deleteValueButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            searchButton2.Visible = false; 

            searchValueLabel2.Visible = false; 

            searchValueTextBox2.Visible = false; 

            deleteButton2.Visible = true; 

            deleteValueLabel2.Visible = true; 

            deleteValueTextBox2.Visible = true; 

            preorderButton2.Visible = false; 

            inorderButton2.Visible = false; 

            postorderButton2.Visible = false; 

        } 

 

        private void deleteButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            IComparable item; 

 

            if (tipTree == 1) 

            { 

                int a1; 

                bool ok1 = Int32.TryParse(deleteValueTextBox2.Text, out a1); 

                if (ok1) 

                { 

                    item = a1; 

 

 

                } 

                else 

                { 

                    String s = "Trebuie sa introduceti un numar intreg in campul <<Valoarea>>"; 

                    String t = "Eroare date de intrare"; 

                    MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                    deleteValueTextBox2.Clear(); 

                    return; 

                } 

            } 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                { 

                    double a; 

                    bool ok = Double.TryParse(deleteValueTextBox2.Text, out a); 

                    if (ok) 

                    { 

                        item = a; 

 

                    } 
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                    else 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti o valoare numerica in campul <<Valoarea>>"; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 

                        deleteValueTextBox2.Clear(); 

                        return; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    if (deleteValueTextBox2.Text == "") 

                    { 

                        String s = "Trebuie sa introduceti un sir nenul in campul <<Valoarea>>."; 

                        String t = "Eroare date de intrare"; 

                        MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                        return; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        item = deleteValueTextBox2.Text; 

                    } 

                } 

 

            if (tipTree == 1 && y1.IsEmpty() || tipTree == 2 && y2.IsEmpty() || tipTree == 3 && 

y3.IsEmpty()) 

            { 

                String s = "Stergere esuata. Arborele de cautare este vid."; 

                String t = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

                deleteValueTextBox2.Clear(); 

                return; 

            } 

 

            if (tipTree == 1 && y1.DeleteItem(item) || tipTree == 2 && y2.DeleteItem(item) || tipTree == 

3 && y3.DeleteItem(item)) 

            { 

                outLabel2.Text = "Nodurile arborelui in inordine dupa stergere"; 

                outLabel2.Visible = true; 

                if (tipTree == 1) 

                    outTextBox2.Text = y1.InorderTraversal(); 

                else 

                    if (tipTree == 2) 

                        outTextBox2.Text = y2.InorderTraversal(); 

                    else 

                        outTextBox2.Text = y3.InorderTraversal(); 

            } 

            else 

            { 

                String s = "Stergere esuata. Valoarea " + item + " nu apare in arbore"; 

                String t = "Eroare operatie"; 

                MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

            } 

            deleteValueTextBox2.Clear(); 

            deleteValueTextBox2.Visible = false; 
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            deleteValueLabel2.Visible = false; 

            deleteButton2.Visible = false; 

        } 

 

        private void minimButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            deleteValueTextBox2.Visible = false; 

            deleteValueLabel2.Visible = false; 

            deleteButton2.Visible = false; 

            preorderButton2.Visible = false; 

            inorderButton2.Visible = false; 

            postorderButton2.Visible = false; 

 

 

            IComparable k; 

            if (tipTree == 1) 

            { 

                k = y1.Minim(); 

                outTextBox2.Text = y1.PreorderTraversal(); 

            } 

 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                { 

                    k = y2.Minim(); 

                    outTextBox2.Text = y2.PreorderTraversal(); 

                } 

                else 

                { 

                    k = y3.Minim(); 

                    outTextBox2.Text = y3.PreorderTraversal(); 

 

                } 

 

 

            outLabel2.Text = "Nodurile arborelui in preordine"; 

            String s = "Valoarea minima din arbore este " + k + "."; 

            String t = "Rezultat operatie"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

        } 

 

        private void maximButton2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            deleteValueTextBox2.Visible = false; 

            deleteValueLabel2.Visible = false; 

            deleteButton2.Visible = false; 

            preorderButton2.Visible = false; 

            inorderButton2.Visible = false; 

            postorderButton2.Visible = false; 

 

            IComparable k; 

            if (tipTree == 1) 

            { 

                k = y1.Maxim(); 

                outTextBox2.Text = y1.PreorderTraversal(); 
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            } 

 

            else 

                if (tipTree == 2) 

                { 

                    k = y2.Maxim(); 

                    outTextBox2.Text = y2.PreorderTraversal(); 

                } 

                else 

                { 

                    k = y3.Maxim(); 

                    outTextBox2.Text = y3.PreorderTraversal(); 

 

                } 

 

 

            outLabel2.Text = "Nodurile arborelui in preordine"; 

            String s = "Valoarea maxima din arbore este " + k + "."; 

            String t = "Rezultat operatie"; 

            MessageBox.Show(s, t, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 

        } 

    } 

} 
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