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Programare Delphi 

  

Curs 6 

 

 

Programare procedurală în Delphi 
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Procedures_and_Functions 

 

 

 
 Un program Delphi este format dintr-un antet care dă numele programului, o serie de de-

claraţii şi definiţii de tipuri, date şi subrutine, şi un bloc begin-end principal, terminat cu punct. 

Execuţia programului începe cu blocul principal care iniţializează datele şi apelează subrutinele 

programului pentru prelucrarea lor. Termenii subrutină, rutină  şi subprogram sunt sinonimi. 

 
program Exemplul_01; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  Cifra = 0 .. 9; 
 
procedure Scrie(i: integer); 
var 
  c: Cifra; 
begin 
  if i < 0 then 
    Exit; 
  c := i mod 10; 
  Writeln('Ultima cifra este ', c); 
end; 
 
function Citeste(mesaj: string): integer; 
begin 
  Write(mesaj); 
  Readln(Result); 
end; 
 
var 
  n: integer; 
 
begin 
  n := Citeste('Dati un numar intreg pozitiv: '); 
  Scrie(n); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
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 Delphi are două tipuri de subrutine: proceduri şi funcţii,  procedurile fiind  funcţii care nu  

trebuie să returneze vreun rezultat subrutinei apelante. Structura  unei subrutine este aceeaşi cu a 

unui program: un antet în care se precizează, printre altele,  numele subrutinei, urmat de o zonă 

de declaraţii şi definiţii de tipuri, date şi chiar subrutine locale, şi un corp begin-end terminat cu 

punct şi virgulă. Această structurare recursivă a subprogramelor Delphi este verificată în 

exemplul următor, în care programul de mai sus a fost transformat în procedură: 

 

program SuperExemplul_01; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
procedure Exemplul_01; 
type 
  Cifra = 0 .. 9; 
  procedure Scrie(i: integer); 
  var 
    c: Cifra; 
  begin 
    if i < 0 then 
      Exit; 
    c := i mod 10; 
    Writeln('Ultima cifra este ', c); 
  end; 
  function Citeste(mesaj: string): integer; 
  begin 
    Write(mesaj); 
    Readln(Result); 
  end; 
 
var 
  n: integer; 
begin 
  n := Citeste('Dati un numar intreg pozitiv: '); 
  Scrie(n); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end; 
 
begin 
  Exemplul_01; 
 
end. 

 Antetul unei subrutine începe cu unul dintre cuvintele cheie procedure sau function, 

urmat de un identificator pentru numele subrutinei şi de lista parametrilor formali, dacă există, 

scrisă între paranteze rotunde şi separată cu punct şi virgulă. In cazul funcţiilor, după lista 

parametrilor formali urmează obligatoriu  declaraţia  tipului rezultatului.  In finalul antetului mai 

pot să apară diverse directive, cum ar fi forward, overload, ş.a. Atenţie, orice antet este separat 

de secţiunile care urmează cu punct şi virgulă. 

 Imediat după antet începe zona declaraţiilor locale, care se întinde până la blocul subru-

tinei. Tot ce se declară aici este vizibil numai în subrutina în cauză. 
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1. Apelarea subrutinelor. O procedură este apelată scriind numele ei urmat de lista parametrilor 

actuali, scrisă între paranteze rotunde şi separată cu virgulă. Se formează astfel o instrucţiune 

“apel de procedură”. Dacă lista  parametrilor este vidă,  parantezele rotunde nu se mai scriu.  

 Funcţiile sunt apelate, în mod obişnuit, din interiorul expresiilor pentru evaluarea unor 

operanzi. Limbajul permite totuşi  ca funcţiile să fie apelate şi “în gol”, exact cum sunt apelate 

procedurile, caz în care rezultatul returnat de funcţie  se pierde: 

 
program Exemplul_02; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
procedure ProcCuParam(i: integer); 
begin 
  Writeln('Procedura cu parametrul i=', i); 
end; 
 
procedure ProcFaraParam; 
begin 
  Writeln('Procedura fara parametri'); 
end; 
 
function FuncCuParam(i: integer): Boolean; 
begin 
  Result := (i < 0); 
  if Result then 
    Writeln('NEGATIV!'); 
end; 
 
function FuncFaraParam: PInteger; 
var 
  a: integer; 
begin 
  Writeln('Aveti grija: NU FACETI CA MINE!'); 
  Result := Addr(a); 
end; 
 
var 
  p: PInteger; 
  b: integer; 
 
begin 
  ProcCuParam(-5); // apel de procedura 
  ProcFaraParam; // apel de procedura 
  FuncCuParam(-5); // apel de functie in gol 
  p := FuncFaraParam; // apel de functie in expresie 
  p^ := 3; 
  b := p^; 
  Writeln('b=', b, ' p^=', p^); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ Procedura cu parametrul i=-5 
  Procedura fara parametri 
  NEGATIV! 
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  Aveti grija: NU FACETI CA MINE! 
  b=3 p^=1638280 
  Press ENTER } 
  

După cum ştim, memoria alocată programului este împărţită în mai multe zone, iar una 

dintre ele este organizată sub formă de stivă. Orice apel de subrutină salvează mai întâi pe stivă 

toate datele necesare reluării lucrului după terminarea apelului, apoi crează pe stivă parametrii 

formali şi variabilele declarate de subrutina apelată, încarcă parametrii formali cu valorile actuale 

şi lansează execuţia corpului subrutinei. La sfârşitul execuţiei pointerul de stivă coboară şi pro-

gramul este reluat din punctul de întrerupere.  

Mai sus am exemplificat, pe lângă apelurile subrutinelor, şi o greşeală gravă de progra-

mare: funcţia FuncFaraParam întoarce ca rezultat adresa unei variabile locale, care îşi 

încetează existenţa la încheierea apelului. Pointerul p ţineşte către o locaţie “în aer” din zona 

stivei de execuţie, zonă reutilizată la următorul apel de subrutină; în particular valoarea 3 a ţintei 

lui p este suprascrisă chiar în momentul apelului procedurii Writeln cu care vrem să afişăm 

această valoare! 

 

2. Parametri valoare.  In mod implicit parametrii se transmit “prin valoare”, adică prin copiere: 

în momentul apelului pe stivă se crează o variabilă locală având tipul parametrului respectiv care 

este apoi iniţializată cu valoarea parametrului actual. Această variabilă locală poate fi folosită în 

subrutină fără restricţii, orice modificare a ei se pierde la încetarea apelului. 

 
program Exemplul_03; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
procedure proc(i: integer; x, y: double); 
begin 
  Writeln('in procedura, la intrare i=', i); 
  Writeln('x+y=', x + y:2:2); 
  i := 10; 
  Writeln('in procedura, la iesire i=', i); 
end; 
 
var 
  i: integer; 
  w: double; 
 
begin 
  i := 33; 
  w := 20.0; 
  Writeln('inainte de apel i=', i); 
  proc(i, 10.0, w / 2.0); 
  Writeln('dupa apel i=', i); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ inainte de apel i=33 
  in procedura, la intrare i=33 
  x+y=20.00 
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  in procedura, la iesire i=10 
  dupa apel i=33 } 

 Observăm că la apelare parametrii valoare pot fi înlocuiţi atât cu  variabile cât şi cu  

expresii, la apel expresiile fiind evaluate în prealabil iar  rezultatele depuse pe stivă. Ordinea 

evaluărilor depinde de convenţia de apelare folosită, care poate fi specificată prin una dintre 

directivele register, pascal, cdecl, stdcall sau safecall. Pentru mai multe amănunte, vezi: 

http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Procedures_and_Functions#Calling_Conventions 

 

3. Parametri variabilă. Transmiterea prin valoare, mai ales în cazul  datelor compuse dintr-un 

număr mare de elemente,  are neajunsul că ocupă spaţiu pe stivă (care este destul de limitat, circa 

1Mb) şi, mai mult, încetineşte execuţia programului, copierea tuturor elementelor fiind 

consumatoare de timp. Programul următor are rezultatul afişat în comentariu. 

 
program Exemplul_04; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
const 
  dim = 100; 
 
type 
  Matrice = array [1 .. dim, 1 .. dim] of integer; 
 
procedure proc(a: Matrice); 
begin 
  a[1, 1] := 9999; 
end; 
 
var 
  a: Matrice; 
 
begin 
  try 
    a[1, 1] := 1111; 
    proc(a); 
    Writeln('a[1,1]=', a[1, 1]); 
  except 
    on E: Exception do 
      Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message); 
  end; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ a[1,1]=1111 
  Press ENTER} 
 

Dacă schimbăm valoarea constantei  const  dim = 1000; vom obţine rezultatul 
 
{ EStackOverflow: Stack overflow 
Press ENTER} 
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Alternativa constă în transmiterea prin referinţă, adică prin adresă: pe stivă este depusă numai  

adresa parametrului actual,  iar subrutina apelată  utilizeză ( indirect, prin pointeri) chiar variabila 

subprogramului apelant, şi nu o copie a ei: 

 
program Project503B; {$APPTYPE CONSOLE} 
uses SysUtils; 
const 
  dim = 1000; 
type 
  Matrice = array [1 .. dim, 1 .. dim] of integer; 
 
procedure proc(var a: Matrice); 
begin 
  a[1, 1] := 9999; 
end; 
 
var 
  a: Matrice; 
begin 
  try 
    a[1, 1] := 1111; 
    proc(a); 
    Writeln('a[1,1]=', a[1, 1]); 
  except 
    on E: Exception do 
      Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message); 
  end; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end. 
{ a[1,1]=9999 
Press ENTER} 
 

 Atenţie la rezultat: acum apare  9999 în loc de 1111. 

In Delphi avem două  tipuri de parametri transmişi prin referinţă: parametrii variabilă, de-

claraţi cu var în lista parametrilor formali, şi parametrii de ieşire, declaraţi cu out.  

 
program Exemplul_06; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
procedure proc(var i: integer; var x, y: double); 
begin 
  Writeln('in procedura, la intrare i=', i); 
  Writeln('x+y=', x + y:2:2); 
  i := 10; 
  Writeln('in procedura, la iesire i=', i); 
end; 
 
var 
  ii: integer; 
  w, xx, yy: double; 
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begin 
  ii := 33; 
  w := 20.0; 
  Writeln('inainte de apel ii=', ii); 
  // proc(ii,10.0, w/2.0);   //Error E2033 
  xx := 10; 
  yy := w / 2.0; 
  proc(ii, xx, yy); 
  Writeln('dupa apel ii=', ii); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ inainte de apel ii=33 
  in procedura, la intrare i=33 
  x+y=20.00 
  in procedura, la iesire i=10 
  dupa apel ii=10 } 
 

 Observăm că modificarea variabilei i din procedură este persistentă, variabilele i şi ii 

având aceeaşi locaţie de memorie. Se vede şi că  nu putem trimite constante sau expresii în locul 

parametrilor variabilă, ci numai variabile convenabil iniţializate.  Este clar că variabilele trimise 

pot fi anonime, ţinte de pointeri sau elemente ale unui tablou, de exemplu. 

 
program Exemplul_07; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
procedure proc(var i: integer; var j: integer); 
begin 
  i := 1; 
  j := 1; 
end; 
 
var 
  p: PInteger; 
  tab: array [1 .. 2] of integer; 
 
begin 
  New(p); 
  proc(p^, tab[1]); 
  Writeln(p^:3, tab[1]:3); 
  Readln; 
  Dispose(p); 
 
end. 
 
{ 1 1 } 
 

4. Parametri de ieşire. In exemplul precedent procedura proc nu foloseşte în nici un fel valorile 

parametrilor i şi j din momentul apelului. Mai mult, observăm că în  programul principal, proc 

este apelată fără ca parametrii actuali să fie iniţializaţi, ceea ce, în general, este o greşeală de 

programare. Pentru a semnala o situaţie de acest tip, în care o subrutină nu foloseşte valoarea 
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iniţială a unui parametru transmis prin referinţă, este recomandabil ca acesta să fie declarat ca 

parametru de ieşire, înlocuind cuvâtul cheie var cu out în lista parametrilor formali. Astfel 

programatorul este sigur că poate trimite variabile neiniţializate în locul acestor parametri. 

 
program Exemplul_08; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
procedure proc(out i: integer; out j: integer); 
begin 
  i := 1; 
  j := 1; 
end; 
 
var 
  p: PInteger; 
  tab: array [1 .. 2] of integer; 
 
begin 
  New(p); 
  proc(p^, tab[1]); 
  Writeln(p^:3, tab[1]:3); 
  Readln; 
  Dispose(p); 
 
end. 
 
{ 1 1 } 

 

5. Parametri constanţi. Dacă într-o subrutină citim numai valoarea unui parametru, fără să-l 

modificăm  în nici un fel, atunci este recomandabil să-l declarăm parametru constant, cu modi-

ficatorul const  în lista parametrilor formali.  

 
program Exemplul_09; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
function f(const x: double): double; 
begin 
  // x:=10;  Error: left side cannot be assigned to 
  Result := x * x; 
end; 
 
begin 
  Writeln(f(3):1:1); // 9.0 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 

 Parametrii constanţi sunt transmişi prin valoare, prin copierea pe stivă a valorilor actuale, 

compilatorul supraveghind ca aceste valori să nu se piardă în timpul execuţiei subrutinei: deşi 

sunt variabile locale, valorile parametrilor constanţi  nu pot fi schimbate.  

 Să recapitulăm: parametrii unei subrutine pot fi: numai de intrare (declaraţi cu const), de 

intrare şi de lucru în subrutină (parametrii valoare), de intrare şi de ieşire (parametrii variabilă, 

declaraţi cu var) şi parametri numai de ieşire (declaraţi cu out). 
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program Exemplul_10; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
type 
  int = integer; 
 
function f(pval: int; const pcon: int; var pvar: int; out pout: int): int; 
begin 
  Writeln('In subrutina:'); 
  Writeln(Format('   adresa lui pval   %p', [@pval])); 
  Writeln(Format('   adresa lui pcon   %p', [@pcon])); 
  Writeln(Format('   adresa lui pvar   %p', [@pvar])); 
  Writeln(Format('   adresa lui pout   %p', [@pout])); 
  Writeln(Format('   adresa lui Result %p', [@Result])); 
  Result:=108; 
end; 
 
var 
  qval, qcon, qvar, qout, qrez: int; 
 
begin 
  qrez := f(qval, qcon, qvar, qout); 
  Writeln('In blocul principal:'); 
  Writeln(Format('   adresa lui qval   %p', [@qval])); 
  Writeln(Format('   adresa lui qcon   %p', [@qcon])); 
  Writeln(Format('   adresa lui qvar   %p', [@qvar])); 
  Writeln(Format('   adresa lui qout   %p', [@qout])); 
  Writeln(Format('   adresa lui qrez   %p', [@qrez])); 
 
  Readln; 
 
end. 
 
{ In subrutina: 
  adresa lui pval   0018FF3C 
  adresa lui pcon   0018FF38 
  adresa lui pvar   00416E74 
  adresa lui pout   00416E78 
  adresa lui Result 0018FF34 
  In blocul principal: 
  adresa lui qval   00416E6C 
  adresa lui qcon   00416E70 
  adresa lui qvar   00416E74 
  adresa lui qout   00416E78 
  adresa lui qrez   00416E7C } 
 

 Mai sus observăm că variabilele qvar şi pvar coincid (au aceeaşi adresă), analog qout şi 

pout. Mai  observăm că pval, pcon şi Result au adresele de tipul 0018FF.., de unde deducem 

că  toate trei sunt alocate pe stivă.  

 

6. Variabila Result. In momentul apelului unei funcţii, pe stivă este creată o variabilă cu numele 

Result, având exact tipul rezultatului pe care trebuie sa-l întoarcă funcţia. La ieşirea din funcţie, 
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valoarea variabilei Result este transmisă subrutinei apelante prin copiere în regiştri sau pe stivă, 

în funcţie de convenţia de apelare folosită.  

 In Delphi funcţiile pot returna numai valori, nu şi referinţe, altfel spus rezultatul întors de 

o funcţie poate să fie numai atribuit unei alte variabile sau să se piardă la un apel în gol, dar  nu 

poate sta imediat în stânga simbolului de atribuire, chiar dacă rezultatul este un pointer. In acest 

ultim caz,  ţinta poinerului returnat poate sta  în stânga atribuirii, evident: 

 
program Exemplul_11; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
type 
  MyVar = type integer; 
  PMyVar = ^MyVar; 
  MyArray = array [1 .. 2] of integer; 
  PMyArray = ^MyArray; 
 
  MyRec = Record 
    x, y: integer; 
  end; 
  PMyRec = ^MyRec; 
 
  MyClass = Class 
    x, y: integer; 
  end; 
 
function fVar(i: integer): MyVar; 
begin 
  Result := i; 
end; 
 
function pVar(i: integer): PMyVar; 
begin 
  New(Result); 
  Result^ := i; // <> Result:=@i; //Atentie! 
end; 
 
function fArray(i: integer): MyArray; 
begin 
  Result[1] := i; 
  Result[2] := 2 * i; 
end; 
 
function pArray(i: integer): PMyArray; 
begin 
  New(Result); 
  Result^[1] := i; // <=>Result[1]:=i 
  Result[2] := 2 * i; 
end; 
 
function fRec(i: integer): MyRec; 
begin 
  Result.x := i; 
  Result.y := 2 * i; 
end; 
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function pRec(i: integer): PMyRec; 
begin 
  New(Result); 
  Result^.x := i; // <=>Result.x:=i 
  Result.y := 2 * i; 
end; 
 
function fClass(i: integer): MyClass; 
begin 
  Result := MyClass.Create; 
  Result.x := i; 
  Result.y := 2 * i; 
end; 
 
var 
  i, a: MyVar; 
  pa: PMyVar; 
  tab: MyArray; 
  ptab: PMyArray; 
  struc: MyRec; 
  pstruc: PMyRec; 
  myob: MyClass; 
 
begin 
  i := 1; 
  try 
    a := fVar(i); 
    Writeln('a=', a); // a=1; 
    // fVar(1):=a; //Error: Left side cannot be assigned to 
 
    pa := pVar(i); 
    Writeln('pa^=', pa^); // pa^=1 
    // pVar(i):=pa;//Error: Left side cannot be assigned to 
    pVar(i)^ := 2; // ok 
 
    tab := fArray(i); 
    Writeln('tab[1]=', tab[1]); // tab[1]=1 
    // fArray(i):=tab;//Error: Left side cannot be assigned to 
    // fArray(i)[1]:=2;//Error: Left side cannot be assigned to 
 
    ptab := pArray(i); 
    Writeln('ptab^[1]=', ptab^[1]); // ptab^[1]=1 
    Writeln('ptab^[1]=', ptab[1]); // ok 
    // pArray(i):=ptab;//Error: Left side cannot be assigned to 
    pArray(i)[1] := 2; // <=>pArray(i)^[1]:=2; ok 
 
    struc := fRec(i); 
    Writeln('struc.x=', struc.x); // struc.x=1 
    // fRec(i):=struc;//Error: Left side cannot be assigned to 
    // fRec(i).x:=2; //Error: Left side cannot be assigned to 
 
    pstruc := pRec(i); 
    Writeln('pstruc^.x=', pstruc.x); // pstruc^.x=1 
    // pRec(i):=pstruc;//Error: Left side cannot be assigned to 
    pRec(i).x := 2; // <=>pRec(i)^.x:=2; ok 
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    myob := fClass(i); 
    Writeln('myob.x=', myob.x); // myob.x=1 
    // fClass(i):=myob;//Error: Left side cannot be assigned to 
    fClass(i).x := 2; // ok, obiectele de tip clasa sunt pointeri 
    // catre structuri alocate dinamic 
  except 
    on e: Exception do 
      Writeln(e.Message); 
  end; 
  Writeln('PressENTER'); 
  Readln; 
 
end. 

 

7.  Inregistrări şi subrutine. După cum ştim, în Delphi înregistrările (structurile) sunt obiecte de 

tip valoare: la alocare, la atribuire şi la transmiterea lor între  subrutine ele se comportă exact ca 

variabilele simple: 

 
program Exemplul_12; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
type 
  myRec = record 
    x: integer; 
    y: integer; 
  end; 
 
function f(a: myRec; var v: myRec): myRec; 
var 
  loc: myRec; 
begin 
  a.x := 111; 
  v.x := 222; 
  loc.x := 999; 
  loc.y := 999; 
  a := loc; 
  v := loc; 
  Result := loc; 
end; 
 
var 
  aa, vv, rr: myRec; 
begin 
  aa.x := 1; 
  aa.y := 1; 
  vv := aa; 
  rr := f(aa, vv); 
  Writeln('aa.x=', aa.x); 
  Writeln('vv.x=', vv.x); 
  Writeln('rr.x=', rr.x); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
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{ aa.x=1 
  vv.x=999 
  rr.x=999 
  Press ENTER } 

 Atragem atenţia că atribuirea v:=loc din funcţia f  nu este o atribuire de pointeri (chiar 

daca înregistrarea v este trimisă prin referinţă) ci o atribuire indirectă de înregistrări rezolvată 

prin copiere element cu element. 

 

8.  Tablouri şi subrutine. Reamintim că limbajul nu permite ca tipul parametrilor formali sa fie 

precizat prin declaratori de tip, ci numai prin identificatori de tip; de exemplu, următorul antet de 

procedură este greşit: 
 procedure afiseaza(tab:array[1..10] of integer); //Error 

şi poate fi corectat aşa: 
 type Vector=array[1..10] of integer; 

     procedure afiseaza(tab:Vector); 

 

 La trimiterea lor în subrutine, tablourile statice se comportă exact ca variabilele simple (şi 

ca înregistrările): 

 
program Exemplul_13; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  VectorStatic = array [1 .. 3] of integer; 
 
function f(a: VectorStatic; var b: VectorStatic): VectorStatic; 
var 
  loc: VectorStatic; 
begin 
  a[1] := 111; 
  b[1] := 222; 
  loc[1] := 999; 
  a := loc; // element cu element 
  b := loc; // element cu element 
  Result := loc; // element cu element 
end; 
 
var 
  a, b, w: VectorStatic; 
begin 
  b[1] := 1; 
  b[2] := 2; 
  b[3] := 3; 
  a := b; 
  w := f(a, b); 
  Writeln('a[1]=', a[1]); // a[1]=1 
  Writeln('b[1]=', b[1]); // b[1]=999 
  Writeln('w[1]=', w[1]); // w[1]=999 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
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 Tablourile dinamice se comportă, aşa cum ne aşteptam,  ca pointeri către corpurile lor din  

heap: 

 
program Exemplul_14; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  VectorDinamic = array of integer; 
 
function f(a: VectorDinamic; var b: VectorDinamic): VectorDinamic; 
var 
  loc: VectorDinamic; 
begin 
  a[1] := 111; 
  b[1] := 222; 
  SetLength(loc, 3); 
  loc[1] := 999; 
  a := loc; // adrese 
  b := loc; // adrese 
  Result := a; // adrese 
end; 
 
var 
  a, b, w: VectorDinamic; 
 
begin 
  SetLength(a, 3); 
  SetLength(b, 3); 
  b[1] := 1; 
  b[2] := 2; 
  b[3] := 3; 
  a := Copy(b); 
  w := f(a, b); 
  Writeln('a[1]=', a[1]); // a[1]=111 
  Writeln('b[1]=', b[1]); // b[1]=999 
  Writeln('w[1]=', w[1]); // w[1]=999 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 

 Observaţi deosebirea faţă de rezultaul obţinut în cazul tablourilor statice. 

Pentru a facilita transmiterea tablourilor în subrutine, în Delphi s-a introdus un tip special 

de parametru formal, numit “open array parameter” care se declară exact ca un tablou dinamic, 

dar fără să însemne că este un tablou dinamic:  
program Exemplul_15; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
procedure afiseaza(tab: array of integer); 
var 
  i: integer; 
begin 
  for i := Low(tab) to High(tab) do 
    writeln('tab[', i, ']=', tab[i]); 
end; 
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var 
  a: array [10 .. 12] of integer; 
  b: array of integer; 
 
begin 
  a[10] := 10; 
  a[11] := 11; 
  a[12] := 12; 
  afiseaza(a); 
  SetLength(b, 2); 
  b[0] := 0; 
  b[1] := 1; 
  afiseaza(b); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ tab[0]=10 
  tab[1]=11 
  tab[2]=12 
  tab[0]=0 
  tab[1]=1 
  Press ENTER } 

 

 Tablourile  open array parameter  au următoarele reguli specifice: 

• Indexarea lor începe totdeauna de la 0, indiferent de modul de indexare al tabloului trimis 

în subrutină. Funcţiile Low şi  High întorc  0 şi Length - 1, iar  SizeOf dă mărimea 

tabloului actual primit de subrutină.  

• Pot fi accesate numai elemet cu element, nu sunt permise atribuirile globale între tablouri.  

• Nu pot fi realocate cu SetLength, pot fi trimise mai departe în alte subrutine numai ca 

parametri open array.  

• Pot fi trimise şi prin valoare şi prin referinţă. La trimiterea prin valoare se creează o copie 

a tabloului trimis (chiar dacă e tablou dinamic!) pe stivă: 

 

 
program Exemplul_16; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TablouDinamic = array of integer; 
 
procedure modificaOpen(tab: array of integer); // parametru 'open array' 
begin 
  tab[0] := 1; 
end; 
 
procedure modificaOpenVar(var tab: array of integer);  
// parametru 'open array' 
begin 
  tab[0] := 22; 
end; 
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procedure modificaDin(tab: TablouDinamic); 
begin 
  tab[0] := 333; 
end; 
 
var 
  a: TablouDinamic; // tablou dinamic 
  b: array [0 .. 1] of integer;  // tablou static 
 
begin 
  SetLength(a, 2); 
  a[0] := 0; 
  modificaOpen(a); 
  Writeln('a[0]=', a[0]); 
  modificaOpenVar(a); 
  Writeln('a[0]=', a[0]); 
  modificaDin(a); 
  Writeln('a[0]=', a[0]); 
  b[0] := 0; 
  modificaOpen(b); 
  Writeln('b[0]=', b[0]); 
  modificaOpenVar(b); 
  Writeln('b[0]=', b[0]); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ a[0]=0 
  a[0]=22 
  a[0]=333 
  b[0]=0 
  b[0]=22 
  Press ENTER  
} 
 

Următoarea procedură iniţializează cu zerouri orice tablou cu elemente de tip double, fie el static 

sau dinamic: 

 
procedure anuleaza(out tab:array of double); 
var i:integer; 
begin 
  for i := Low(tab) to High(tab) do tab[i]:=0.0; 
end; 
 

 

 

9. Stringuri şi subrutine. Ne vom referi numai la stringurile dinamice declarate cu string. Spre 

deosebire de tablourile dinamice, care, după cum am văzut,  la tansmiterea între rutine se com-

portă ca pointeri,  stringurile dinamice  se comportă ca variabilele simple (sau ca înregistrăririle). 

Spunem că stringurile sunt “obiecte de tip valoare”: 
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program Exemplul_17; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
function fValoare(s: string): string; 
begin 
  writeln(Format('adresa lui s din fValoare: %p ', [@s[1]])); 
  s := 'Acest text a fost transmis prin valoare'; 
  Result := s; 
end; 
 
function fReferinta(var s: string): string; 
begin 
  writeln(Format('adresa lui s din fReferinta: %p ', [@s[1]])); 
  s := 'Acest text a fost transmis  prin referinta'; 
  Result := s; 
end; 
 
var 
  txt, rez: string; 
 
begin 
  txt := 'Acesta este textul initial'; 
  writeln(Format('adresa lui txt  %p ', [@txt[1]])); 
  writeln(txt); 
  writeln('---------------------'); 
  rez := fValoare(txt); 
  writeln(rez); 
  writeln(txt); 
  writeln(Format('adresa rezultat: %p ', [@rez[1]])); 
  writeln('---------------------'); 
  rez := fReferinta(txt); 
  writeln(rez); 
  writeln(txt); 
  writeln(Format('adresa rezultat: %p ', [@rez[1]])); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ adresa lui txt  01E73434 
  Acesta este textul initial 
  --------------------- 
  adresa lui s din fValoare: 01E734C4 
  Acest text a fost transmis prin valoare 
  Acesta este textul initial 
  adresa rezultat: 01E4F3CC 
  --------------------- 
  adresa lui s din fReferinta: 01E73434 
  Acest text a fost transmis  prin referinta 
  Acest text a fost transmis  prin referinta 
  adresa rezultat: 01E6C164 
  Press ENTER } 
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 La transmiterea unui string prin valoare este creată o copie temporară a stringului trans-

mis. Subrutina accesează numai această copie,  modificările asupra copiei se pierd la încetarea 

apelului. Returnarea unui string ca rezultat se efectuează prin copiere caracter cu caracter. 

 

10. Parametri impliciţi. Delphi permite să atribuim unor parametri valori implicite, valori care 

vor fi folosite în cazul în care la apelare  respectivii parametri nu sunt menţionaţi. 

 
program Exemplul_18; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
procedure scrie(a: string = 'AAA'; b: string = 'BBB'); 
begin 
  writeln(a + ',' + b); 
end; 
 
begin 
  scrie; 
  scrie('UNU'); 
  scrie('UNU', 'DOI'); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ AAA,BBB 
  UNU,BBB 
  UNU,DOI 
  Press ENTER } 

 

Parametrii impliciţi, dacă există, trebuie să ocupe ultimele locuri din lista parametrilor formali. 

Vezi http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Parameters_%28Delphi%29#Default_Parameters 

 

11. Directiva overload. Se pot declara, în acelaşi domeniu de vizibilitate, mai multe funcţii (sau 

proceduri) cu acelaşi identificator dar cu antet diferit. In acest caz spunem că identificatorul a 

fost supraîncărcat. Supraîncărcarea se semnalează cu directiva overload, scrisă după antetul fie-

cărei subrutine. 

 
program Exemplul_19; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
function maxim(a, b: double): double; overload; 
begin 
  if a > b then 
    Result := a 
  else 
    Result := b; 
end; 
 
function maxim(a, b, c: double): double; overload; 
begin 
  Result := maxim(a, maxim(b, c)); 
end; 
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begin 
  writeln(maxim(1, 2):1:1); // 2.0 
  writeln(maxim(1, 2, 3):1:1); // 3.0 
  writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end.  

 Două funcţii care diferă numai prin tipul rezultatului nu sunt acceptate la supraîncărcare. 

Două subrutine cu acelaşi număr de parametri trebuie să difere măcar prin tipul unuia dintre ei. 

La apelare, compilatorul încearcă să determine forma subrutinei apelate după următoarele criterii 

de încadrare: numărul parametrilor, tipurile exacte ale parametrilor, încadrarea prin conversii 

implicite în tipurile parametrilor, căutând domenii de valori cât mai restrânse: 

 
program Exemplul_20; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
procedure scrie(i: byte); overload; 
begin 
  Writeln('BYTE'); 
end; 
 
procedure scrie(i: integer); overload; 
begin 
  Writeln('INTEGER'); 
end; 
 
procedure scrie(i: double); overload; 
begin 
  Writeln('DOUBLE'); 
end; 
 
procedure scrie(i: extended); overload; 
begin 
  Writeln('EXTENDED'); 
end; 
 
begin 
  scrie(1); // BYTE 
  scrie(-1); // INTEGER 
  scrie(1.0); // EXTENDED ! 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end.  

 Supraîncărcarea funcţiilor nu trebuie confundată cu utilizarea parametrilor impliciţi. 

Aceste două tehnici pot fi  utilizate împreună, dar  trebuie evitate situaţiile ambigue în care 

compilatorul nu poate decide care formă a subrutinei trebuie apelată: 

 
program Exemplul_21; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
procedure scrie(i: integer); overload; 
begin 
  Writeln('UNU'); 
end; 
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procedure scrie(i: integer; j: integer = 0); overload; 
begin 
  Writeln('DOI'); 
end; 
 
begin 
  scrie(1); // Error: Ambiguous overloaded call to 'scrie' 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 

 

 Pentru mai multe detalii, vezi: 

http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Procedures_and_Functions#Overloading_Proce

dures_and_Functions 

 

12. Directiva forward. Este permisă declararea anticipată a subrutinelor, fără definire, prin 

intermediul directivei forward. Această tehnică este necesară în cazul subrutinelor care se 

apelează reciproc: 

 
program Exemplul_22; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
procedure ScrieALFA(i: integer); forward; 
 
procedure ScrieBETA(i: integer); 
begin 
  if (i < 0) then 
    Exit; 
  Writeln('BETA=', i); 
  ScrieALFA(i - 1); 
end; 
 
procedure ScrieALFA(i: integer); 
begin 
  if (i < 0) then 
    Exit; 
  Writeln('ALFA=', i); 
  ScrieBETA(i - 1); 
end; 
 
begin 
  ScrieALFA(5); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
end. 
 
{ ALFA=5 
  BETA=4 
  ALFA=3 
  BETA=2 
  ALFA=1 
  BETA=0 
  Press ENTER} 
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13. Autoapelarea. Ca orice limbaj care utilizează lucrul pe stivă pentru apelarea subrutinelor, 

Delphi permite  autoapelarea acestora. Apelarea recursivă trebuie utilizată cu multă atenţie şi 

numai dacă altă abordare nu este la îndemână, deoarece este mare consumatoare de memorie şi  

lasă loc uşor erorilor de programare, printre care cea mai des întâlnită este repetarea apelurilor la 

nesfârşit. 
program Exemplul_23; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
const 
  ordMax = 100; 
 
procedure Ocupa(i: integer); 
var 
  tab: array [1 .. 100, 1 .. 100] of double; 
begin 
  tab[1, 1] := i; 
  if (i > ordMax) then 
  begin 
    Writeln(' GATA'); 
    Exit; 
  end; 
  Write(' i=', i); 
  Ocupa(i + 1); 
end; 
 
begin 
  try 
    Ocupa(0); 
  except 
    on e: Exception do 
      Writeln(' ' + e.Message); 
  end; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i=8 i=9 i=10 i=11 Stack overflow 
  Press ENTER 
  } 

 Mai sus, la fiecare apel al procedurii Ocupa se alocă pe stivă circa 80KB pentru matricea 

tab;  observăm astfel cum stiva, care în mod implicit este limitată la maximum 1MB,  este ocu-

pată  în totalitate în numai 12 autoapelări.  

 


