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Programare Delphi 

Curs 4 

 

Elementele de bază ale limbajului Delphi (II) 
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Delphi_Reference 

 
2.5  Pointeri. Pointerii sunt variabile simple (alocate în momentul de faţă pe 32 de biţi) care au 

ca valori adresele unor date stocate în memorie. Ei sunt utilizaţi în special pentru alocarea dina-

mică, adică pentru alocarea şi utilizarea unui număr variabil de locaţii de memorie obţinute în 

timpul rulării, în funcţie de necesităţile aplicaţiei în lucru. Deşi limbajul Delphi pune astăzi  la 

dispoziţia programatorului metode de alocare dinamică mult mai uşor de utilizat, cum ar fi de 

exemplu tablourile şi stingurile dinamice, cu dimensiune ajustabilă, totuşi  nu  se poate  renunţa 

complet la utilizarea pointerilor. Mai mult, exersarea lucrului cu  pointeri este absolut necesară 

pentru înţelegerea  mecanismelor care acţionează “în spatele scenei”  în manipularea obiectelor 

(ca instanţe ale claselor), la crearea sau eliminarea lor prin apelul constructorilor / destructorilor, 

etc.  

 Datele ţintite (adresate) de către pointeri sunt anonime, pentru a le utiliza, compilatorul 

trebuie să le cunoască tipul. Din acest motiv declararea unui pointer constă de fapt în declararea 

tipului ţintei sale (exact ca în limbajul C). Exită şi un tip Pointer generic, dar care nu poate fi 

utilizat decât după ce îi este explicitat tipul ţintei, prin casting explicit (analog cu  void* din C). 

 
program Exemplul_01;  {$APPTYPE CONSOLE} 
uses 
  SysUtils; 
type 
  PInt = ^integer;  // pointer catre integer 
var 
  q: PInt; 
  a: integer; 
  p,r: Pointer;  
begin 
  try 
    q := @a; 
    a := 10; 
    Writeln('a=', q^); // a=10 
    p := Addr(a); 
    // Writeln('a=',p^); Illegal type in Write/Writeln statement 
    Writeln('a=', PInt(p)^); // a=10 
    //Writeln('a=', PInt(r)^); // a=EAccessViolation 
  except 
    on E: Exception do 
      Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message); 
  end; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end. 
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 Pointerilor li se pot atribui valori numai în trei moduri corecte: prin atribuirea valorii nil, 

care semnifică faptul că pointerul ţinteşte deocamdată  în gol, prin atribuirea adresei unei date 

deja alocate, obţinute cu operatorul adresă @ sau cu funcţia predefinită Addr,  şi prin atribuirea 

adresei unui bloc de memorie alocat dinamic prin intermediul subrutinelor specializate, cum ar fi  

procedurile New şi GetMem sau funcţia AllocMem. 

 Gestionarea de către programator  a memoriei alocate programului implică întreaga răs-

punderea a acestuia pentru eliberarea din timp a spaţiului ocupat la rulare,  înainte ca acesta sa nu 

mai fie referit  de pointerii aflaţi în viată.  Avem următoarele reguli obligatorii: alocarea unei sin-

gure locaţii unui pointer p se obţine cu procedura New( p) şi se eliberează cu Dispose( p); alo-

carea unui bloc de dim octeţi se efectuează cu  GetMem( p, dim) sau cu  p:=AllocMem( dim) 

şi se eliberează cu FreeMem( p). 

 In programul următor, la fiecare apel al procedurii aloca() sunt alocaţi pe stivă 4 octeţi 

pentru variabila locală pp, apoi aceşti 4 octeţi sunt încărcaţi cu adresa unui bloc de 256MB 

obţinut în heap de la sistemul de operare. Dacă rulăm programul cu apelul FreeMem( pp) pus în 

comentariu, în opt paşi ocupăm 2GB şi  obţinem “Out of memory”, deoarece la fiecare revenire 

din subrutina aloca(), numai spaţiul ocupat pe stivă de pointerul pp este dealocat automat (prin 

coborârea vârfului stivei), nu şi cel ţintit de el în heap; prin ştergerea lui pp se pierde irevocabil 

adresa blocului din heap care devine astfel inaccesibil şi ocupă memoria în mod inutil. 

 
program Exemplul_02; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
procedure aloca({var} i: Integer); //Lazarus: {var} 
var 
  pp: ^Integer; 
begin 
  pp := AllocMem($10000000); 
  Writeln(Format('i=%d pp=%p', [i, pp])); 
  //FreeMem(pp);  
end; 
 
var 
  i: Integer; 
 
begin 
  try 
    for i := 1 to 666 do 
      aloca(i); //Lazarus: i nu poate fi transmis prin referinta! {var} 
  except 
    on E: Exception do 
      Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message); 
  end; 
  Writeln('GATA!'); 
  readln; 
  //System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true;  
 
end. 
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{ REZULTAT fara FreeMem(pp); 
  i=1 pp=66380010 
  i=2 pp=56370010 
  i=3 pp=46360010 
  i=4 pp=36350010 
  i=5 pp=26340010 
  i=6 pp=16330010 
  i=7 pp=06320010 
  EOutOfMemory: Out of memory 
  GATA! } 
{ REZULTAT cu  FreeMem(pp); 
  ................. 
  i=663 pp=66380010 
  i=664 pp=66380010 
  i=665 pp=66380010 
  i=666 pp=66380010 
  GATA! } 
 

 Observaţie: scrierea formatată este explicată pe scurt în  următorul tutorial: 

 http://www.delphibasics.co.uk/RTL.asp?Name=Format&ExpandCode2=Yes           

  

 In general, cu un  pointer p se pot efectua numai următoatrele operaţii: dereferenţierea 

(desemnarea ţintei,  p^),  incrementarea cu Inc( p) sau Inc( p, n), decrementarea cu Dec( p) sau 

Dec( p, n) (aceste operaţii se fac cu pasul cât mărimea ţintei) şi comparea lui p cu un alt pointer 

q de acelaşi tip, cu p = q sau p <> q.  

  
program Exemplul_03; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
var 
  i: integer; 
  p, q: ^integer; 
 
begin 
  GetMem(p, 10 * SizeOf(integer)); 
  q := p; 
  for i := 1 to 5 do 
  begin 
    q^ := 100 * i; 
    Writeln(Format('La adresa %p avem memorat numarul %d', [q, q^])); 
    Inc(q); // Inc(q,1); 
  end; 
  Writeln('VERIFICARE:'); 
  repeat 
    Dec(q); 
    Writeln(Format('La adresa %p avem memorat numarul %d', [q, q^])); 
  until q = p; 
  FreeMem(p); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  //System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
end. 
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 Deoarece toţi pointerii, indiferent de tipul ţintei, au ca valori adrese de memorie pe 32 de 

biţi, limbajul permite conversii (dar numai explicite) între pointeri de tip diferit sau  între pointeri 

şi întregi cu sau fără semn. Subliniem că operatorul de conversie explicită presupune utilizarea 

unui identificatorilor de tip, şi în acest scop pot fi folosite tipurile predefinite PInteger, PByte, 

PChar, etc.  

 Prin intermediul conversiilor se pot face, indirect, operaţii aritmetice cu pointeri: 

 
program Exemplul_04; {$APPTYPE CONSOLE} 
var 
  pas: Integer; 
  p, q: PDouble; 
 
begin 
  pas := SizeOf(Double); 
  GetMem(p, 10 * pas); 
  q := p; 
  // q:=p+5; Operator not applicable to this operand type 
  Inc(q, 5); 
  if q = PDouble(Cardinal(p) + 5 * pas) then 
    writeln('DA'); // DA 
  FreeMem(p); 
  writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end. 
 

 Pentru a evita astfel de rute ocolitoare, începând cu Delphi 2009, pot fi folosite directi-

vele  de compilare {$POINTERMATH ON} şi {$POINTERMATH OFF} pentru a delimita un 

bloc în care sunt permise operaţii cu pointeri exact ca în limbajul C, (cuprinzând inclusiv 

definiţia operatorului de indexare p[ i] ca fiind ţinta lui p + i): 

 

 
program Exemplul_05; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
var 
  pas: Integer; 
  p, q: ^Double; 
 
begin 
{$POINTERMATH ON} 
  pas := SizeOf(Double); 
  GetMem(p, 10 * pas); 
  q := p; 
  Inc(q, 5); 
  if q = p + 5 then  Writeln('DA'); // DA 
  (p + 5)^ := 100;  // <=>p[5]:=100; 
  Writeln(p[5]:0:1);  //100.0 
  FreeMem(p); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
{$POINTERMATH OFF} 
end. 
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 O situaţie specială o constitue pointerii de tip PChar pentru care aritmetica extinsă a 

pointerilor este valabilă în mod implicit, fără directiva POINTERMATH. Acest fapt este justi-

ficat de lucrul cu stringurile terminate în caracterul nul, care sunt trimise/primite din funcţiile 

API prin pointeri la primul caracter: 

 
program Exemplul_06; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
var 
  pc: PChar; 
 
begin 
  GetMem(pc, 100 * SizeOf(pc^)); 
  pc[0] := 'A'; 
  pc[1] := 'B'; 
  (pc + 2)^ := 'C'; 
  (pc + 3)^ := #0; 
  Writeln(pc); // ABC 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  // System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
  FreeMem(pc); 
end. 
 

 Incepând cu Delphi 2009 tipul Char este memorat pe doi octeţi şi în consecinţă incre-

mentarea lui PChar este doi în doi.  Pentru revenirea la unitate,  a fost implemetată şi pentru 

tipul PByte  aritmetica extinsă a pointerilor. 

 O altă facilitate o constituie dereferenţierea implicită (fără operatorul ^) a pointerilor 

către tablouri, înregistrări sau clase.  

 
program Exemplul_07; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  Punct = Record 
    x: integer; 
    y: integer; 
  end; 
 
var 
  a: Punct; 
  p: ^Punct; 
 
begin 
  p := @a; 
  p^.x := 1; 
  p.y := 2; // <=>p^.y=2;// Lazarus: numai cu {$mode Delphi}      
  Writeln('p.y=', p^.y); // p.y=2 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
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 In final, prezentăm un exemplu de alocare dinamică: implementăm o procedură care 

citeşte de la tastatură un număr oarecare (precizat de utilizator) de elemente întregi, le 

memorează în locaţii consecutive într-un bloc de memorie obţinut cu funcţia AllocMem, şi 

returnează prin parametrii de ieşire adresa şi mărimea acestuia. 

 
program Exemplul_08; {$APPTYPE CONSOLE} 
uses SysUtils; 
 
procedure citeste(out dim: Integer; out p: PInteger); 
var 
  i: Integer; 
  q: PInteger; 
begin 
  dim := 0; 
  repeat 
    Write('Dati n='); 
    Readln(dim); 
  until (0 < dim) and (dim <= 100); 
  p := AllocMem(dim * SizeOf(Integer)); 
  q := p; 
  for i := 0 to dim - 1 do 
  begin 
    Write('a[', i, ']='); 
    Readln(q^); 
    Inc(q); 
  end; 
end; 
 
procedure afiseaza(const dim: Integer; const p: PInteger); 
var 
  i: Integer; 
  q: PInteger; 
begin 
  Writeln('Avem urmatoarele elemente:'); 
  q := p; 
  for i := 0 to dim - 1 do 
  begin 
    Write(q^:5); 
    Inc(q); 
  end; 
  Writeln; 
end; 
 
var 
  pp: PInteger; 
  n: Integer; 
 
begin 
  citeste(n, pp); 
  afiseaza(n, pp); 
  FreeMem(pp); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  // System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
end. 
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2.6 Tipuri procedurale. In Delphi se pot defini variabile de tip  subrutină (funcţie sau proce-

dură).  In exemplul următor variabila f are tipul “funcţie care primeşte doi întregi şi returnează 

un întreg”: 
program Exemplul_09; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
function suma(x: integer; y: integer): integer; 
begin 
  Result := x + y; 
end; 
 
function prod(x: integer; y: integer): integer; 
begin 
  Result := x * y; 
end; 
 
var 
  f: function(x: integer; y: integer): integer; 
begin 
  f := suma; // in Lazarus, fara {$mode Delphi}, f := @suma  
  Writeln(f(10, 20)); // 30 
  f := prod; // in Lazarus, fara {$mode Delphi}, f := @prod 
  Writeln(f(10, 20)); // 200 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end. 
 

Iată şi varianta echivalentă în care definim chiar tipul “funcţie care primeşte doi întregi şi 

returnează un întreg”: 
program Exemplul_10; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type Functie= function (x:integer;y:integer):integer; 
 
function suma(x: integer; y: integer): integer; 
begin 
  Result := x + y; 
end; 
 
function prod(x: integer; y: integer): integer; 
begin 
  Result := x * y; 
end; 
 
var 
  f: Functie; 
 
begin 
  f := suma; // in Lazarus, fara {$mode Delphi},  f := @suma  
  Writeln(f(10, 20)); // 30 
  f := prod; // in Lazarus, fara {$mode Delphi},  f := @prod 
  Writeln(f(10, 20)); // 200 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end. 
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Variabila f din exemplul de mai sus este de fapt un pointer cu o sintaxă specială care are 

ca valoare adresa codului unei funcţii. Identificatorul f desemnează, în funcţie de context, atât 

pointerul f cât şi funcţia ţintită de el (nu se foloseşte operatorul ţintă ^), adresa stocată în f (adică 

valoarea variabilei f) se desemnează cu @f,  iar adresa variabilei f cu @@f.  Această schimbare 

de sintaxă a fost necesară pentru a elimina unele ambiguităţi care ar fi apărut în cazul subrutielor 

fără argumente de intrare.  

 De exemplu, în programul următor,  

 
program Exemplul_11; {$APPTYPE CONSOLE} 
{$mode Delphi} //pentru Lazarus 
uses SysUtils; 
 
function f1: integer; 
begin 
  Result := 1; 
end; 
 
function f2: integer; 
begin 
  Result := 1; 
end; 
 
var 
  f: function: integer; 
 
begin 
  f := f2; 
  Writeln(Format('Valoarea functiei f este %d', [f])); 
  Writeln(Format('Pointerul f are valoarea %p', [@f])); 
  Writeln(Format('Adresa variabilei f este %p', [@@f])); 
  if (f = f1) then   Writeln('f=f1'); 
  if (f = f2) then   Writeln('f=f2'); 
  if (@f = @f1) then   Writeln('@f=@f1'); 
  if (@f = @f2) then   Writeln('@f=@f2'); 
  Writeln(Format('Codul lui f1 are adresa %p', [@f1])); 
  Writeln(Format('Codul lui f2 are adresa %p', [@f2])); 
  f := nil; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end. 
{  Valoarea functiei f este 1 
  Pointerul f are valoarea 0040E28C 
  Adresa variabilei f este 00416E6C 
  f=f1 
  f=f2 
  @f=@f2 
  Codul lui f1 are adresa 0040E284 
  Codul lui f2 are adresa 0040E28C 
  Press ENTER  } 
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expresia (f=f1)compară  rezultatele apelurilor funcţiilor f1 şi f2 (apelată indirect prin f) şi nu 

testează, aşa cum ne-am fi aşteptat, dacă variabila procedurală f are sau nu ca valoare funcţia f1. 

Testul acesta se face cu (@f=@f1). 

2.7 Tablouri. In Delphi avem două categorii de tablouri: statice (stilul Pascal) şi dinamice (stilul 

Delphi). 

 

2.7.a Tablourile statice sunt alocate de compilator în momentul declarării, în consecinţă 

mărimea lor este fixată de la bun început prin specificarea tipurilor indicilor.  Indicii trebuie să 

fie de tip ordinal cu mai puţin de 2G elemente. 

 

Două tablouri de acelaşi tip pot fi atribuite unul altuia, atribuirea executându-se prin 

copierea tuturor elementelor. 

 
program Exemplul_12; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  Vector = array [1 .. 3] of integer; 
 
var 
  i: integer; 
  a: Vector; 
  b: Vector = (11, 22, 33); 
  u, v: array [1 .. 3] of integer; // tablouri de tip anonim 
  w: array [1 .. 3] of integer;    // tablou de alt tip anonim 
 
begin 
  a := b; 
  b[1] := 99; 
  for i := Low(b) to High(b) do 
    Write('b[':3, i, ']=', b[i]); 
  Writeln; 
  for i := Low(a) to High(a) do 
    Write('a[':3, i, ']=', a[i]); 
  Writeln; 
  // u:=b; Incompatible types: 'Array' and 'Vector' 
  for i := Low(b) to High(b) do 
    v[i] := b[i]; 
  u := v; 
  for i := Low(u) to High(u) do 
    Write('u[':3, i, ']=', u[i]); 
  Writeln; 
  // w:=v;  // {$mode Delphi}:  Incompatible types 
  Writeln('Gata!'); // Gata! 
  Readln; 
 
end. 

 
{  
  b[1]=99 b[2]=22 b[3]=33 
  a[1]=11 a[2]=22 a[3]=33 
  u[1]=99 u[2]=22 u[3]=33 
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  Gata!  
} 
 

 O matrice este un tablou de tablori. In general, un tablou n-dimensional este un tablou de 

tablouri n-1-dimensionale. 

 
program Exemplul_13; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  Matrice = array [1 .. 2, 14 .. 16] of integer; 
 
var 
  i, j: integer; 
  // A: Matrice=(11,22,33,44,55,66);//Incompatible types:'Array'and'Integer' 
  A: Matrice = ((11, 22, 33), (44, 55, 66)); 
  B: array [1 .. 2] of array [14 .. 16] of integer; 
  C: Matrice; 
 
begin 
  for i := Low(A) to High(A) do 
  begin 
    for j := Low(A[i]) to High(A[i]) do 
      Write(A[i][j]:4); 
    Writeln; 
  end; 
  // B:=A; // {$mode Delphi}: Incompatible types: 'Array' and 'Matrice' 
  C := A; 
  Writeln('************'); 
  for i := 1 to 2 do 
    for j := 14 to 16 do 
    begin 
      B[i, j] := 10 * C[i][j]; 
      Write(B[i][j]:4); 
      if j = 16 then 
        Write(#10#13); 
    end; 
  Writeln('Press ENTER!'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ 11  22  33 
  44  55  66 
  ************ 
  110 220 330 
  440 550 660 
  Press ENTER! 
  } 
 

2.7 b.  Tablourile dinamice sunt alocate dinamic în momentul rulării programului. Un obiect de 

acest tip este format dintr-un pointer care ţinteşte către un bloc de memorie (corpul tabloului) 

unde sunt stocate elementele tabloului în locaţii consecutive.  
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 Un tablou dinamic se declară  cu array of tipul_de_baza. La întâlnirea declaraţiei unui 

astfel de tablou compilatorul alocă un pointer care ţinteşte iniţial în gol. Alocarea spaţiului pentru 

tablou trebuie făcută de către programator cu pocedura SetLength, care atribuie pointerului ata-

şat adresa unui bloc de  memorie din  heap obţinut de la sistemul de operare. 
program Exemplul_14; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
var 
  tab: array of integer; 
  i, n: integer; 
 
begin 
  n := 10; 
  SetLength(tab, n); 
  tab[0] := 1; 
  for i := 1 to n - 1 do 
    tab[i] := 2 * tab[i - 1]; 
  for i := 0 to n - 1 do 
    Write(tab[i]:4); 
  Writeln(#10'Press ENTER!'); 
  Readln; 
  //System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
end. 
 
{ 1   2   4   8  16  32  64 128 256 512 
  Press ENTER! } 
 

  Pentru a fi scurtat sau prelungit, tabloul trebuie realocat; realocarea se execută tot cu 

procedura SetLength care mai întâi atribuie pointerului  adresa unui corp nou, redimensionat, şi 

apoi copie în noua locaţie elementele care se păstrează. 

 Indexarea tablourilor dinamice începe întodeauna de la zero, dimensiunea actuală se 

poate obţine cu funcţia predefinită Length. Indexul unui tablou dinamic trebuie să fie de tip 

întreg. Modificarea unui element nu provoacă realocarea tabloului (cum se întâmplă în  cazul 

stringurilor dinamice, după cum vom vedea mai jos). 

 Atribuirea între tablouri de acelaşi tip este permisă dar se face numai prin copierea 

adresei corpului (copiere de suprafaţă, shallow copy), cei doi pointeri ţintind spre acelaşi corp. 

Copierea în profunzime (deep copy) se poate obţine cu funcţia predefinită Copy, care alocă 

spaţiul necesar pentru o clonă, copie elementele tabloului şi întoarce adresa  clonei create.  

 Eliberarea memoriei alocate cu SetLength nu este în sarcina programatorului; fiecare 

corp de tablou are ataşat un contor de referinţe, când acesta ajunge la zero corpul este dealocat în 

mod automat.   

 

program Exemplul_15; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
var 
  a, b, c: array of double; // tablouri dinamice  de 
  // acelasi tip anonim 
  tab: array [0 .. 2] of double; 
  d: array of double; 
  u: array of integer; 
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  i, n: integer; 
 
begin 
  n := 3; 
  SetLength(a, n); 
  for i := 0 to Length(a) - 1 do 
    a[i] := 10 + i; 
  // tab:=a;   //Incompatible types: 'Array' and 'Dynamic array' 
  // a:=tab;   //{$mode Delphi}: Incompatible types 
  // d:=a;     // {$mode Delphi}: Incompatible types 
 
  Writeln('Shalow copy'); 
  b := a; 
  a[0] := 99; 
  for i := 0 to Length(a) - 1 do 
    Write('a[':3, i, ']=', a[i]:3:1); 
  Writeln; 
  for i := 0 to Length(b) - 1 do 
    Write('b[':3, i, ']=', b[i]:3:1); 
  Writeln; 
 
  Writeln('Deep copy'); 
  a[0] := 10; 
  c := Copy(a); 
  a[0] := 20; 
  for i := 0 to Length(a) - 1 do 
    Write('a[':3, i, ']=', a[i]:3:1); 
  Writeln; 
  for i := 0 to Length(c) - 1 do 
    Write('c[':3, i, ']=', c[i]:3:1); 
  Writeln; 
 
  Writeln('Prelungire'); 
  SetLength(a, 5); // realocam a, vechiul corp nu este inca 
  // dealocat deoarece b mai tineste inca spre el 
  for i := 3 to Length(a) - 1 do 
    a[i] := 50 + i; 
  for i := 0 to Length(a) - 1 do 
    Write('a[':3, i, ']=', a[i]:3:1); 
  Writeln; 
 
  Writeln('Press ENTER!'); 
  Readln; 
  //System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 
 
{ Shalow copy 
  a[0]=99.0 a[1]=11.0 a[2]=12.0 
  b[0]=99.0 b[1]=11.0 b[2]=12.0 
  Deep copy 
  a[0]=20.0 a[1]=11.0 a[2]=12.0 
  c[0]=10.0 c[1]=11.0 c[2]=12.0 
  Prelungire 
  a[0]=20.0 a[1]=11.0 a[2]=12.0 a[3]=53.0 a[4]=54.0 
  Press ENTER! } 
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 Formatul intern al unui tablou dinamic a de lungime n  este următorul: pointerul a ţinteşte 

către primul element al corpului, a[0], celelalte elemente sunt memorate în continuare în locaţii 

consecutive, până la a[n-1], în faţa lui a[0], pe 4 octeţi, este memorată lungimea tabloului, iar în 

faţa acesteia, tot pe 4 octeţi, este memorat contorul de referinţe, cel care numără câte variabile de 

tip tablou dinamic aflate în viaţă ţintesc către corpul lui a. 

 
program Exemplul_16; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
var 
  a, b, c: array of integer; 
  i, j, n: integer; 
 
begin 
  SetLength(a, 3); 
  for i := 0 to Length(a) - 1 do 
    a[i] := 77 + i; 
  Writeln(Format('locatia lui a=%p', [@a])); 
  // locatia lui a=00416E6C 
  Writeln(Format('valoarea lui a=%p', [PInteger(a)])); 
  // valoarea lui a=009F9BD0 
  Writeln(Format('adresa lui a[0]=%p', [@a[0]])); 
  // adresa lui a[0]=009F9BD0 
  Writeln(Format('valoarea tintei lui a=%d', [PInteger(a)^])); 
  // valoarea tintei lui a=77 
 
  for i := -2 to Length(a) - 1 do 
    Write(a[i]:3); 
  // 1  3 77 78 79 
  Writeln; 
 
  SetLength(a, 5); 
  Writeln(Format('locatia lui a=%p', [@a])); 
  // locatia lui a=00416E6C  - neschimbata 
  Writeln(Format('valoarea lui a=%p', [PInteger(a)])); 
  // valoarea lui a=00A1DAB8 - alta 
  Writeln(Format('adresa lui a[0]=%p', [@a[0]])); 
  // adresa lui a[0]=00A1DAB8 
  for i := -2 to Length(a) - 1 do 
    Write(a[i]:3); 
  // 1  5 77 78 79  0  0 
  Writeln; // observam ca in a[-1] se 
  // pastreaza lungimea tabloului 
 
  b := a; 
  for i := -2 to Length(a) - 1 do 
    Write(a[i]:3); 
  // 2  5 77 78 79  0  0 
  Writeln; 
 
  c := b; 
  for i := -2 to Length(a) - 1 do 
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    Write(a[i]:3); 
  // 3  5 77 78 79  0  0 
  Writeln; // observam ca in a[-2] se 
  // pastreaza numarul de referinte 
  c := nil; // anulam c 
  SetLength(b, 12); // schimbam tinta lui b 
  for i := -2 to Length(a) - 1 do 
    Write(a[i]:3); 
  // 1  5 77 78 79  0  0 
  Writeln; // nr. de referinte la corpul lui a este 1 
 
  Writeln('Press ENTER!'); 
  Readln; 
 
end. 
 

 

  

Tablourile dinamice n-dimensionale sunt tablouri dinamice de tablouri n-1-dimensionale; 

în consecinţă ele se declară cu array of array of ...;   procedura de alocare SetLength poate fi 

apelată în mod repetat (pentru fiecare sub-tablou)  sau numai o singură dată, cu un număr sufi-

cient de parametri.  

 
program Exemplul_17; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
var 
  a, b: array of array of integer; 
  i, j, n: integer; 
 
begin 
  n := 4; 
  SetLength(a, n, n + 6); // matrice dreptunghiulara 
  a[0][0] := 1; 
  // etc 
  a[3, 9] := 39; 
 
  SetLength(b, 3); // matrice cu 3 linii de lungime 
  SetLength(b[0], 1); // variabila 
  b[0][0] := 0; 
  SetLength(b[1], 2); 
  b[1][0] := 10; 
  b[1][1] := 11; 
  SetLength(b[2], 3); 
  b[2][0] := 20; 
  b[2][1] := 21; 
  b[2][2] := 22; 
  for i := 0 to Length(b) - 1 do 
  begin 
    for j := 0 to Length(b[i]) - 1 do 
      Write('b[', i, '][', j, ']=', b[i, j], ' '); 
    Writeln; 
  end; 
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{$R+} // optiune compilator pentru verificarea indicilor 
  try 
    Writeln(b[0][3]); 
  except 
    on E: Exception do 
      Writeln(E.Message + ' >:-('); 
  end; 
  Writeln('Press ENTER!'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ b[0][0]=0 
  b[1][0]=10 b[1][1]=11 
  b[2][0]=20 b[2][1]=21 b[2][2]=22 
  Range check error >:-( 
  Apasa ENTER! } 
 

 

 

 

 

 

 

2.8  Stringuri. In Delphi sunt definite mai multe tipuri de stringuri, fiecare tip fiind potrivit pen-

tru lucrul cu un  anumit set de caractere.   

http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/String_Types 

 

Type  
Maximum 

length  

Memory 

required  
Used for  

ShortString  255 
characters  

2 to 256 
bytes  

Backward compatibility  

AnsiString  ~2^31 
characters  

4 bytes to 
2GB  

8-bit (ANSI) characters, DBCS ANSI, MBCS ANSI, 
Unicode characters, etc.  

UnicodeString  ~2^30 
characters  

4 bytes to 
2GB  

Unicode characters, 8-bit (ANSI) characters, multi-user 
servers and multi-language applications  

WideString  ~2^30 
characters  

4 bytes to 
2GB  

Unicode characters; multi-user servers and multi-
language applications. UnicodeString is generally 
preferred to WideString, except for COM applications.  

 

 In Delphi 2010 tipul string implicit este UnicodeString. 
 Din punctul de vedere al modului de alocare, stringurile de tip ShortString sunt alocate 

static (la compilare) iar cele de tip AnsiString, WideString şi UnicodeString sunt alocate 

dinamic (la rulare).  

 Noi vom utiliza numai variabile de tip string, deci de tip UnicodeString. Un astfel de 

string  este foarte asemănător cu un tablou dinamic de caractere, având totuşi câteva facilităţi 
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suplimentare, printre care cea mai importantă este aceea că atribuirea stringurilor dinamice se 

face prin clonare la cerere (lazy deep copy).  

 Stringurile sunt indexate cu numere întregi, primul caracter are indicele 1, ultimul are 

indicele egal cu valoarea returnată de pseudo-funcţia Length. Modificarea elementului de indice 

0 este interzisă (afectează structura stringului). 

 
program Exemplul_18; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
var 
  s1, s2, s3, s4: string; 
  i: integer; 
 
begin 
  s1 := 'exemplu'; 
  s2 := s1; 
  s1[1] := 'E'; 
  SetLength(s3, Length(s1)); 
  for i := 1 to Length(s3) do 
    s3[i] := Char(Ord(s1[i]) + 1); 
  Writeln(s1); // Exemplu 
  Writeln(s2); // exemplu 
  Writeln(s3); // fyfnqmv 
  Writeln('Urmeaza o eroare, apasati ENTER:'); 
  Readln; 
  try 
    s4[1] := 'X'; 
  except 
    on E: Exception do 
      Writeln(E.Message + ' X '); 
  end; 
  Writeln('Press ENTER!'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ Exemplu 
  exemplu 
  Fyfnqmv 
  Urmeaza o eroare, apasati ENTER: 
 
  Access violation at address 004102E9 in module 'Exemplul_18.exe'. 
  Write of address 00000000 X 
  Press ENTER! } 
 

 Mai sus, declararea variabilei s1 de tip string provoacă alocarea de către compilator a 

unui pointer pe 32 de biţi care va ţinti către corpul strigului obţinut în timpul rulării. Atribuirea  

 s1:='exemplu'; 

se execută astfel: undeva în heap se alocă suficient spaţiu de memorie încât să încapă codurile 

caracterelor  din 'exemplu',apoi aceste coduri sunt copiate din zona stringurilor constante 
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(unde a fost depus de compilator stringul 'exemplu'), în final adresa primului caracter este 

atribuită pointerului s1.  

 Atribuirea  

 s2:=s1; 

copie numai valoarea lui s1 în s2 (şi creşte numărul de referinţe la corpul lui s1). Până acum 

comportamentul este acelaşi cu cel al tablourilor dinamice. Diferenţa apare la atribuirea 

 s1[1]:='E'; 

care provoacă realocarea lui s1! Mai precis, deorece corpul lui s1 are mai multe capete (două) 

modificarea lui se face prin “ieşire din devălmăşie”:  se obţine un nou corp pentru s1 (vechiul 

corp, cu numărul de referinţe micşorat cu o unitate, rămâne ţintit de s2), sunt copiate caracterele 

vechi şi este modificat s1[1]. Aceasta tehnică este numită “copiere la scriere” (copy-on-write). 

 Cel de al treilea şir, s3, este alocat manual, cu procedura SetLength, exact ca la tablouri 

dinamice. Subliniem că încercarea de a accesa caracterele unui string care nu a fost alocat printr-

o atribuire validă sau cu funcţia SetLenght duce la întreruperea execuţiei programului, vezi 

atribuirea 

 s4[1]:='X';  

din blocul try-except. 

 Reţinem că un string (UnicodeString) este un obiect format de un pointer şi un corp 

(buffer). Când stringul este vid (nu are nici un caracter) pointerul are valoarea nil iar corpul nu 

este alocat. Când stringul este ne-vid, pointerul ţinteşte către un bloc de memorie alocat dinamic 

în heap, unde sunt stocate codurile caracterelor stringului. Managementul memoriei este automat 

prin tehnica “reference counting” şi nu necesită intervenţia programatorului pentru eliberarea 

spaţiului. Pointerul ţinteşte către elementul de index 1. In faţa acestuia, pe 32 de biţi, se află indi-

catorul lungimii stringului, apoi (tot pe 32 biţi) contorul de referinţe, în continuare pe 16 biţi un 

indicator care arată câţi octeţi are un caracter (2, in cazul nostru)  şi, în final, tot pe 16 biţi, indi-

catorul codificării utilizate, aşa numitul “code page”, care în cazul nostru este 1200 - Unicode 

little-endian. 

 
program Exemplul_19; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
var 
  i: integer; 
  st, st2, st3: string; 
  p: ^Byte; 
  pi: ^integer; 
  pw: ^Word; 
  pchar: ^Char; 
 
begin 
  SetLength(st, 5); 
  st[1] := 'a'; 
  st[2] := 'T'; 
  st[3] := ' ł'; 
  st[4] := #$3c1; 
  st[5] := 'a'; 
  Writeln(st); 



18 

 

  st2 := st; 
  st3 := st; 
  p := Pointer(st); 
  for i := 1 to 2 * (Length(st) + 1) do 
  begin 
    write(p^:4); 
    Inc(p); 
  end; 
  Writeln; 
  pw := Pointer(st); 
  for i := 1 to Length(st) + 1 do 
  begin 
    write(pw^:8); 
    Inc(pw); 
  end; 
  Writeln; 
  pchar := Pointer(st); 
  Writeln(pchar); 
  pi := Pointer(st); 
  Dec(pi); 
  Writeln('lungimea=', pi^); 
  Dec(pi); 
  Writeln('nr.referinte=', pi^); 
  pw := Pointer(pi); 
  Dec(pw); 
  Writeln('nr.bytes/char=', pw^); 
  Dec(pw); 
  Writeln('codepage=', pw^); 
  Readln; 
 
end. 
{  aTT?a 
  97   0  84   0  98   1 193   3  97   0   0   0 
  97      84     354     961      97       0 
  aTT?a 
  lungimea=5 
  nr.referinte=3 
  nr.bytes/char=2 
  codepage=1200 
} 
 Delphi pune la dispoziţia programatorului o multitudine de subrutine de prelucrare a 

stringurilor, vezi: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Working_with_Strings 

  
program Exemplul_20; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses StrUtils; 
 
var 
  text: string; 
begin 
  text := 'C++ the best!'; 
  text := ReplaceStr(text, 'C++', 'Delphi'); 
  Writeln(text); 
  Writeln('Press ENTER!'); 
  Readln; 
end. 


