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 In Delphi, un obiect – ca instanţă a unei clase – este o înregistrare alocată dinamic, având 

drept componente câmpuri de date şi metode (proceduri sau funcţii) de prelucrare a lor, precum 

şi modalităţi  speciale de accesare indirectă a datelor membre, numite proprietăţi. Un obiect 

Delphi are exact funcţionalitatea unui program Pascal, rolul variabilelor globale fiind preluat de 

câmpurile obiectului iar cel al subrutinelor de metodele obiectului. Fiecare clasă reprezintă o 

descriere a programului executat de instanţele sale – obiectele – atunci când sunt apelate.  

 Clasele sunt declarate utilizând cuvâtul cheie class într-o  declaraţie de tip de forma 
 type myClass = class( TBaseClass ) 

     ...//declaratiile membrilor 
     end; 

în care declarăm clasa myClass ca fiind derivată direct din TBaseClass. In Delphi toate clasele au 

un stramoş comun, clasa predefinită TObject, aşa că declaraţia 
 type myClass = class 

     ...//declaratiile membrilor 
     end; 

este completată de compilator sub forma 
 type myClass = class( TObject ) 

     ...//declaratiile membrilor 
     end; 

 Declaraţia unei clase poate să apară oriunde poate apărea o declaraţie de tip  cu condiţia 

ca definiţiile metodelor să fie date  în acelaşi fişier în care este declarată clasa. In mod obişnuit o 

clasă este declarată în interfaţa unui unit iar metodele sunt definite în secţiunea de implementare 

a unitului.  

 Spre deosebire de înregistrări (structuri), care sunt obiecte de tip valoare, în Delphi clase-

le sunt obiecte de tip referinţă: simpla declarare a unei variabile de tip clasă provoacă alocarea 

statică, la compilare,  doar a unui pointer pe 32 de biţi cu o sintaxă specială, numit referinţă, care 

ţinteşte iniţial în gol.  

Referinţa este capul obiectului şi trebuie iniţializată cu adresa corpului, corp alocat 

dinamic, la rulare, prin apelul explicit al unui constructor al clasei. Capul este alocat pe stivă (sau 
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in line) iar corpul în heap. Adresa capului poate fi aflată cu operatorul adresă iar a corpului cu 

metoda GetHashCode, metodă moştenită de orice obiect de la clasa TObject.   

Când îi expiră durata de viaţă capul este dealocat automat dar corpul nu şi, prin urmare, 

acesta din urmă trebuie dealocat de către programator cu ajutorul unui destructor.  Atragem 

atenţia că, spre deosebire de alte limbaje, în Delphi corpul unui obiect trebuie eliberat  printr-un 

apel explicit al unui destructor. 

 Urmăriţi ce se întâmplă în programul următor dacă puneţi în comentariu  apelul construc-

torului  ob := TPunct.Create sau apelul destructorului ob.Destroy : 

 
program Exemplul_01; {$APPTYPE CONSOLE} 
uses 
  SysUtils; 
 
type 
  TPunct = class 
    x, y: Integer; 
    nume: string; 
  end; 
 
var 
  ob: TPunct; 
begin 
  try 
    ob := TPunct.Create; 
    writeln(Format('###ob.x=%d ob.y=%d ob.nume=%s###', [ob.x, ob.y, 
ob.nume])); 
    ob.x := 100; 
    ob.y := 200; 
    ob.nume := 'A'; 
    writeln(Format('###ob.x=%d ob.y=%d ob.nume=%s###', [ob.x, ob.y, 
ob.nume])); 
    writeln(Format('@head=%p', [Addr(ob)])); 
    writeln(Format('   ob=%p', [Pointer(ob)])); 
    writeln(Format('@body=%p', [Pointer(ob.GetHashCode)])); 
    writeln(Format('@ob.x=%p', [Addr(ob.x)])); 
    writeln(Format('@ob.y=%p', [Addr(ob.y)])); 
    ob.Destroy; 
  except 
    on E: Exception do 
      writeln(E.ClassName, ': ', E.Message); 
  end; 
  writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
end. 
{ ###ob.x=0 ob.y=0 ob.nume=### 
  ###ob.x=100 ob.y=200 ob.nume=A### 
  @head=00416E6C 
     ob=00839BC8 
  @body=00839BC8 
  @ob.x=00839BCC 
  @ob.y=00839BD0 
  Press ENTER  } 
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1. Exemplu ilustrativ. In unitul prezentat mai jos, implementăm clasa TNatural pentru operaţii 

cu numere naturale cu un număr oarecare de cifre.  

 Clasa are numai două câmpuri membre: dim, care precizează câte cifre are un “număr 

natural” şi reg, un registru de dim cifre implementat sub forma unui tablou dinamic cu elemente 

de tip byte. Dimensiunea registrului fiind aceeaşi pentru toate numerele noastre “naturale”, 

câmpul dim a fost declarat ca fiind de tip clasă (class var ...),  în timp ce reg este un câmp 

instanţă obişnuit. Aceasta înseamnă că toate instanţele clasei TNatural accesează aceeaşi 

variabilă dim, alocată o singură dată  la  încărcarea clasei în memorie, când este şi iniţializată, 

spre deosebire de variabila reg, care este alocată la fiecare instanţiere a clasei şi, prin urmare, 

trebuie iniţializată de către un constructor al clasei. 

 Pe lângă aceste două câmpuri, un obiect din clasa TNatural  este dotat cu următoarele 

metode: funcţia regToText care returnează un string în care este scris numărul memorat în 

registru, procedura  textToReg care citeşte dintr-un string un număr şi îl  încarcă cifră cu cifră în  

registru, constructorul Create care alocă (cu SetLength) corpul tabloului dinamic reg şi îl 

iniţializează cu zerouri, destructorul Destroy care  a fost implementat la nivelul clasei doar în 

scop ilustrativ, cel moştenit de la TObject fiind suficient, funcţia GetClone care întoarce o copie 

a obiectului curent, procedura Cumul care măreşte valoarea obiectului curent cu numărul primit 

ca argument, funcţia Plus care returnează un nou obiect TNatural egal cu suma dintre obiectul 

curent şi argumentul primit, funcţia Sum care returnează suma celor două argumente ale sale şi, 

în sfârşit,  proprietatea Text care la citire apelează metoda regToText iar la scriere metoda 

textToReg.   

 Observăm că Sum este o metodă de tip clasă, astfel că ea poate fi apelată atât direct, cu 

numele clasei (sub forma TNatural.Sum), cât şi prin intermediul unei instanţe (în modul 

obişnuit, cu x.Sum). 

 
unit UnitNatural; 
 
interface 
 
type 
  TNatural = class(TObject) 
  private 
 
    class var dim: integer; 
 
  var 
    reg: array of byte; 
 
    function regToText: string; 
    procedure textToReg(val: string); 
 
  public 
    constructor Create; 
    destructor Destroy; override; 
    // il suprascriem pe cel mostenit din TObject 
    // ca sa-l putem apela indirect prin TObject.Free 
    function GetClone: TNatural; 
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    procedure Cumul(const a: TNatural); 
    function Plus(const a: TNatural): TNatural; 
    class function Sum(const a, b: TNatural): TNatural; 
    property Text: string  

read  regToText  // str:=x.Text   <=>   str:=x.regToText 
      write textToReg;  // x.Text:='123'  <=>  x.textToReg('123') 
  end; 
 
implementation 
 
function CharToDigit(ch: char): byte; 
begin 
  Result := Ord(ch) - Ord('0'); 
  if 9 < Result then 
    Result := 0; 
end; 
 
function DigitToChar(d: byte): char; 
begin 
  if 9 < d then 
    Result := '?' 
  else 
    Result := char(Ord('0') + d); 
end; 
 
constructor TNatural.Create; 
var 
  i: integer; 
begin 
  inherited Create; 
  SetLength(reg, dim); 
  for i := 0 to dim - 1 do 
    reg[i] := 0; 
end; 
 
destructor TNatural.Destroy; 
begin 
  Writeln('Bye, bye ', Self.Text); 
  inherited Destroy; 
end; 
 
function TNatural.regToText: string; 
// transformam registrul 00...0321  in stringul '321' 
var 
  i, n: integer; 
begin 
  // aflam locul primei cifre nenule 
  n := 0; 
  while (n < dim) and (reg[n] = 0) do 
    Inc(n); 
  if n = dim then 
    Exit('0'); 
  SetLength(Result, dim - n); 
  for i := n to dim - 1 do 
    Result[i + 1 - n] := DigitToChar(reg[i]); 
 
end; 
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procedure TNatural.textToReg(val: string); 
// transformam stringul '1085' in registrul 00...01085 
var 
  i, n: integer; 
begin 
  // aflam numarul de zerouri nesemnificative 
  n := Length(val); 
  if n > dim then 
    n := dim; 
  for i := 0 to dim - n - 1 do 
    reg[i] := 0; 
  for i := dim - n to dim - 1 do 
    reg[i] := CharToDigit(val[i - dim + n + 1]); 
end; 
 
function TNatural.GetClone: TNatural; 
var 
  i: integer; 
begin 
  Result := TNatural.Create; 
  for i := 0 to dim - 1 do 
    Result.reg[i] := reg[i]; 
end; 
 
procedure TNatural.Cumul(const a: TNatural); 
var 
  i, tr, aux: integer; 
begin 
  tr := 0; 
  for i := dim - 1 downto 0 do 
  begin 
    aux := Self.reg[i] + a.reg[i] + tr; 
    Self.reg[i] := aux mod 10; 
    tr := aux div 10; 
  end; 
end; 
 
function TNatural.Plus(const a: TNatural): TNatural; 
begin 
  Result := Self.GetClone; 
  Result.Cumul(a); 
end; 
 
class function TNatural.Sum(const a, b: TNatural): TNatural; 
begin 
  Result := a.Plus(b); 
end; 
 
initialization 
 
TNatural.dim := 100; 
 
end. 
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  Să exemplificăm utilizarea acestei clase: 

 
program Exemplul_02; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses 
  SysUtils, 
  UnitNatural in 'UnitNatural.pas'; 
 
var 
  x, y, z: TNatural; 
 
begin 
  try 
    x := TNatural.Create; 
    y := TNatural.Create; 
    x.Text := '123451234512345'; 
    y.Text := '543215432154321'; 
    z := TNatural.Sum(x, y); 
    Writeln('z.Text = ', z.Text); 
  except 
    on e: exception do 
      Writeln(e.Message); 
  end; 
   
  Writeln('gata'); 
  x.Free; 
  y.Free; 
  Readln; 
 
end. 
 
{ REZULTAT: 
  z.Text = 666666666666666 
  gata  
  Bye, bye 123451234512345 
  Bye, bye 543215432154321 
} 
  

 Să studiem acum atribuirile între obiecte: 

 
program Exemplul_03; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses 
  SysUtils, 
  UnitNatural in 'UnitNatural.pas'; 
var 
  x, y: TNatural; 
 
begin 
  Writeln('UNU'); 
  x := TNatural.Create; 
  x.Text := '12345'; 
  y := x; 
  x.Text := '22222'; 
  Writeln(Format('head x = %p', [@x])); 
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  Writeln(Format('head y = %p', [@y])); 
  Writeln(Format('body x = %p', [Pointer(x)])); 
  Writeln(Format('body y = %p', [Pointer(y)])); 
  Writeln('x.Text = ', x.Text); 
  Writeln('y.Text = ', y.Text); 
 
  Writeln('DOI'); 
  x.Text := '54321'; 
  y := x.GetClone; 
  x.Text := '33333'; 
  Writeln(Format('head x = %p', [@x])); 
  Writeln(Format('head y = %p', [@y])); 
  Writeln(Format('body x = %p', [Pointer(x)])); 
  Writeln(Format('body y = %p', [Pointer(y)])); 
  Writeln('x.Text = ', x.Text); 
  Writeln('y.Text = ', y.Text); 
 
  Writeln('TREI'); 
  y.Free; 
  y := nil; 
  y := TNatural.Create; 
  x.Text := '11111'; 
  y.Text := '88888'; 
  x.Cumul(y); 
  Writeln(Format('head x = %p', [@x])); 
  Writeln(Format('head y = %p', [@y])); 
  Writeln(Format('body x = %p', [Pointer(x)])); 
  Writeln(Format('body y = %p', [Pointer(y)])); 
  Writeln('x.Text = ', x.Text); 
  Writeln('y.Text = ', y.Text); 
 
  FreeAndNil(x); 
  FreeAndNil(y); 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
{ UNU 
  head x = 00416E74 
  head y = 00416E78 
  body x = 01E00D10 
  body y = 01E00D10 
  x.Text = 22222 
  y.Text = 22222 
  DOI 
  head x = 00416E74 
  head y = 00416E78 
  body x = 01E00D10 
  body y = 01E00D20 
  x.Text = 33333 
  y.Text = 54321 
  TREI 
  Bye, bye 54321 
  head x = 00416E74 
  head y = 00416E78 
  body x = 01E00D10 
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  body y = 01E00D20 
  x.Text = 99999 
  y.Text = 88888 
  Bye, bye 99999 
  Bye, bye 88888 
  Press ENTER  }   

 

 Observăm că în urma atribuirii y:=x atât y cât şi x ţintesc către acelaşi corp din heap; 

pentru a obţine o copie distinctă a lui x trebuie să apelăm metoda GetClone (implementată de 

noi chiar în acest scop). Reamintim că în GetClone apelăm constructorul ca să iniţializăm un 

nou obiect, copiem registrul element cu element şi returnăm adresa corpului creat în heap prin 

intermediul referinţei Result de tip TNatural: 
 

function TNatural.GetClone: TNatural; 
var 
  i: integer; 
begin 
  Result := TNatural.Create; 
  for i := 0 to dim - 1 do 
    Result.reg[i] := reg[i]; 
end; 
  

 Revenind la ultimul exemplu, să remarcăm că apelul  
 y.Free; 

 efectuat  înaintea re-încărcării variabilei y cu instrucţiunea 
 y:=TNatural.Create; 

este absolut necesar pentru a nu avea scurgeri de memorie. Aşa cum am mai spus, în Delphi obi-

ectele de tip class trebuie dealocate în mod exlipicit de către programator (atunci când este ne-

cesar), prin apelul direct al destructorului Destroy sau, de preferat, prin apelul metodei Free 

moştenită de la TObject, care testează,  înainte de a apela destructorul, dacă referinţa este validă.  
procedure TObject.Free; 
begin 
  if Self <> nil then 
    Destroy; 
end; 

Mai mult, un stil corect de programare presupune ca, imediat după apelul  y.Free să 

“punem pe nul” referinţa rămasă fără corp, prin atribuirea y := nil; astfel încât utilizarea 

metodei Free să capete consistenţă.  Cele două acţiuni pot fi înlocuite cu un apel al procedurii 

FreeAndNil definită în unitul SysUtils: 
procedure FreeAndNil(var Obj); 
var 
  Temp: TObject; 
begin 
  Temp := TObject(Obj); 
  Pointer(Obj) := nil; 
  Temp.Free; 
end;  

In cazul nostru, deşi singurul câmp instanţă, reg, este un tablou dinamic care este de-

alocat în mod automat prin metoda “reference counting”, totuşi trebuie să apelăm explicit des-
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tructorul pentru ca să dealocăm variabila reg în sine (capul tabloului dinamic) şi să declanşăm 

astfel, prin reducerea la zero a numărului de referinţe, eliberarea corpului lui reg. Ca dovadă, 

dacă în programul următor (în care avem dim:= 100000000) punem în comentariu z.Free, atunci 

din câţiva  paşi obţinem OutOfMemory:  
 

program Exemplul_04; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses 
  SysUtils, 
  UnitNatural in 'UnitNatural.pas'; 
 
procedure OcupaSpatiu(n: integer); 
var 
  z: TNatural; 
begin 
  z := TNatural.Create; 
  z.Text := IntToStr(n); 
  Writeln('ocupa=', z.Text); 
  // z.Free; 
end; 
 
var 
  i: integer; 
 
begin 
  try 
    for i := 0 to 100 do 
      OcupaSpatiu(i); 
  except 
    on e: exception do 
      Writeln(e.Message); 
  end; 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
  Writeln('gata'); 
  Readln; 
 
end. 

 

 

 

2. Vizibilitatea membrilor unei clase. Fiecare membru (câmp, metodă sau proprietate) poate fi  

accesat sau nu din exteriorul clasei sau din exteriorul unitului în care este declarată clasa, în 

funcţie de gradul său de vizibilitate, care poate fi: private, protected, public sau published. 

Gradul minim de vizibilitate este restrâns la unitul de declarare al clasei şi îl au membrii privaţi. 

Membrii protejaţi (protected) sunt vizibili şi din exteriorul unitului “natal”, dar numai în clasele 

descendente. Ceilalţi membri, public şi published, au toţi un caracter public, pot fi apelaţi de 

oriunde este vizibilă clasa, diferenţele dintre ei constând în cantitatea de informaţii pe care o 

păstrează mediul Delphi despre ei.  
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 Ca noutate, deoarece în acelaşi unit pot fi declarate mai multe clase, dacă dorim să limi-

tăm vizibilitatea unui membru la nivelul clasei sale şi nu al unitului, putem folosi specificatorul 

strict. Astfel, un câmp strict privat nu mai poate fi accesat de celelalte clase ale unitului.  

 Dacă declaraţia unui membru nu are specificator de vizibilitate, membrul are gradul de 

vizibilitate al celui precedent. In mod implicit, prima declaraţie este publică. De obicei membrii 

unei clase sunt declaraţi în ordinea ceşterii vizibilităţii, dar nu este obligatoriu: 

 

 
type 
    TMyClass = class(TControl) 
      private 
         ...  { private declarations here } 
      protected 
         ...  { protected declarations here } 
      public 
         ...  { public declarations here } 
      published 
         ...  { published declarations here } 
    end; 

 

 

3. Câmpuri. Membrii de tip câmp (field) se comportă ca nişte variabile ataşate instanţelor clasei. 

Câmpurile pot fi de orice tip, inclusiv înregistrări sau clase. Sunt permise chiar definiţii recur-

sive, adică se pot defini câmpuri de tipul clasei care tocmai se defineşte. In mod obişnuit câmpu-

rile sunt private şi sunt accesate prin proprietăţile publice ale clasei. Câmpurile sunt  declarate în 

secţiuni var explicite sau în secţiunea var implicită aflată înainte de prima metodă.  

 Câmpurile declarate cu class sunt câmpuri clasă iar celelalte sunt câmpuri instanţă. Rea-

mintim că un câmp clasă este alocat o singură dată, în timp ce un câmp instanţă este alocat 

pentru fiecare obiect în parte. 

 Câmpurile sunt legate static, prin adrese  fixate la compilare. Din acest motiv, redeclara-

rea unui câmp într-o clasa derivată ascunde numai câmpul moştenit; un obiect din clasa derivată 

având  de fapt ambele câmpuri, cel moştenit fiind accesibil printr-un casting indirect: 
 

program Exemplul_05; {$APPTYPE CONSOLE}// {$mode delphi}   

 

type 

  TClasa_UNU = class(TObject) 

    camp1: integer; 

    constructor Create; 

  end; 

 

  TClasa_UNU_DOI = class(TClasa_UNU) 

    camp1: string; 

    camp2: string; 

    constructor Create; 

  end; 
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constructor TClasa_UNU.Create; 

begin 

  inherited Create; 

  camp1 := 1; 

end; 

 

 

constructor TClasa_UNU_DOI.Create; 

begin 

  inherited Create; 

  camp1 := 'UNU'; 

  camp2 := 'DOI'; 

end; 

 

var 

  ob: TObject; 

 

begin 

  ob := TClasa_UNU_DOI.Create; 

  Writeln((ob as TClasa_UNU).camp1); // 1 

  Writeln((ob as TClasa_UNU_DOI).camp1); // UNU 

  Writeln((ob as TClasa_UNU_DOI).camp2); // DOI 

  Writeln('Press ENTER'); 

  Readln; 

  ob.Free; 
end. 

  

4. Metode. Metodele sunt subrutine care pot fi apelate prin intermediul obiectelor (metode in-

stanţă) sau prin intermediul clasei (metode clasă, declarate cu class). In implementarea unei 

metode instanţă referinţa self ţinteşte obiectul curent, iar la implementarea unei metode clasă 

ţineşte către clasa curentă.  

 
program Exemplul_06; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TNumar = class 
    x: integer; 
    procedure ScrieValoare(s: string); 
    class procedure ScrieTitlu(s: string); 
  end; 
 
procedure TNumar.ScrieValoare(s: string); 
begin 
  Writeln(s + ' x=', self.x); 
end; 
 
class procedure TNumar.ScrieTitlu(s: string); 
begin 
  Writeln('***' + s + '***'); 
  // Writeln(self.x);  //Error: Instance member 'x' inaccessible here 
end; 
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var 
  a: TNumar; 
 
begin 
  TNumar.ScrieTitlu('unu'); 
  // TNumar.ScrieValoare('unu');    //Error This form of method call only 
  // allowed for class methods 
  a := TNumar.Create; 
  a.x := 1; 
  a.ScrieTitlu('doi'); 
  a.ScrieValoare('doi'); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  a.Free; 
end. 
 
{ ***unu*** 
  ***doi*** 
  doi x=1 
  Press ENTER 
  } 

 Cuvâtul rezervat inherited este utilizat la definirea metodelor unei clase derivate pentru a 

indica metodele iniţiale ale clasei de bază, nemodificate de derivarea în lucru: 
 

program Exemplul_07; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TBaza = class(TObject) 
    procedure Scrie; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    procedure Scrie; 
  end; 
 
procedure TBaza.Scrie; 
begin 
  Writeln('BAZA'); 
end; 
 
procedure TDeriv.Scrie; 
begin 
  inherited Scrie; 
  Writeln('DERIVATA'); 
end; 
 
var 
  a: TDeriv; 
 
begin 
  a := TDeriv.Create; 
  a.Scrie; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  a.Free; 
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end. 
 
{ BAZA 
  DERIVATA 
  Press ENTER 
} 

 

 Delphi permite să nu mai scriem numele metodei apelate cu inherited dacă acesta coin-

cide cu cel al metodei pe care tocmai o definim, dar nu recomandăm aceasta. In exemplul de mai 

sus, definiţia metodei TDeriv.Scrie este echivalentă cu: 
procedure TDeriv.Scrie; 
begin 
  inherited; 
  Writeln('DERIVATA'); 
end; 

 Utilitatea cuvântului rezervat inherited este evidentă, fără el am avea o definiţie 

recursivă care trece de compilare dar care la execuţie intră în buclă infinită: 
procedure TDeriv.Scrie; 
begin 
  Scrie; 
  Writeln('DERIVATA'); 
end; 

 Să observăm că  încercarea evitării autoapelării prin recurgerea la   TBaza.Scrie din 

definiţia de mai jos 
procedure TDeriv.Scrie; 
begin 
  TBaza.Scrie; 
  Writeln('DERIVATA'); 
end; 

este interzisă de compilator deoarece Scrie este o metodă instanţă care poate fi apelată numai 

prin intermediul unui obiect.  

 Două tipuri de metode au un rol distinct: constructorii şi destructorii.  

 Constructorii se declară cu ajutorul cuvâtului cheie constructor şi sunt numiţi, cel mai 

adesea, Create. Spre deosebire de metodele obişnuite, apelarea lor se face în mod normal prin 

numele clasei şi nu prin al unei instanţe (este permis totuşi apelul constructorului prin interm-

ediul unui obiect deja creat (atenţie!), dar are alt mod de acţiune). Clasa TObject este prevăzută 

cu constructorul vid 
constructor TObject.Create; 
begin 
end; 

care este moştenit de orice clasă. Chiar dacă, aparent, nu face nimic, simpla sa apelare (sau a 

oricărui alt constructor)  provoacă alocarea şi iniţializarea implicită (cu zerouri) a câmpurilor 

obiectului creat.  Exemplu: 

 
program Exemplul_08; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TBaza = class 
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    x, y: integer; 
    constructor Initializare; 
  end; 
 
constructor TBaza.Initializare; 
begin 
  writeln('Initializez un obiect de tip ' + self.ToString); 
end; 
 
var 
  a: TBaza; 
 
begin 
  a := TBaza.Create; // este apelat constructorul 
  // mostenit, TObject.Create 
  writeln(' a.x=', a.x, ' a.y=', a.y); 
  a.Free; 
  a := TBaza.Initializare; 
  writeln(' a.x=', a.x, ' a.y=', a.y); 
  a.Free; 
  writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ a.x=0 a.y=0 
  Initializez un obiect de tip TBaza 
  a.x=0 a.y=0 
  Press ENTER 
 
  } 

 Deoarece în mod implicit constructorii sunt legaţi static, redeclararea constructorului 

Create ascunde constructorul moştenit: 

 
program Exemplul_09; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TBaza = class 
    x, y: integer; 
    constructor Create; 
  end; 
 
constructor TBaza.Create; 
begin 
  x := 1; 
  y := 1; 
end; 
 
var 
  a: TBaza; 
 
begin 
  a := TBaza.Create; // acum este apelat TBaza.Create 
  // definit mai sus, si nu TObject.Create 
  Writeln(' a.x=', a.x, ' a.y=', a.y); 
  a.Free; 
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  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ a.x=1 a.y=1 
  Press ENTER } 

 In mod obişnuit, prima instrucţiune dintr-un constructor este un apel inherited la con-

structorul clasei părinte pentru iniţializarea câmpurilor moştenite: 

 
program Exemplul_10; {$APPTYPE CONSOLE}// {$mode delphi}   
 
type 
  TBaza = class(TObject) 
    x: integer; 
    constructor Create(x: integer); overload; 
    constructor Create(ob: TBaza); overload; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    text: string; 
    constructor Create(x: integer ; text: string ); 
  end; 
 
constructor TBaza.Create(x: integer); 
begin 
  self.x := x; 
end; 
 
constructor TBaza.Create(ob: TBaza); 
begin 
  Create(ob.x); 
end; 
 
constructor TDeriv.Create(x: integer; text: string); 
begin 
  inherited Create(x); // apelam TBaza.Create 
  self.text := text; 
end; 
 
var 
  a: TDeriv; 
 
begin 
  a := TDeriv.Create(10,'zece'); 
  Writeln('a.x=', a.x, ' a.text=', a.text); 
  a.Free; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 
 
{ a.x=10 a.text=zece 
  Press ENTER  } 
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 Destructorii  sunt metode speciale declarate cu cuvântul cheie destructor şi numite, cel 

mai adesea, Destroy.  Destructorii sunt apelaţi prin intermediul obiectului care trebuie dealocat.  

Orice clasă moşteneşte destructorul clasei TObject declarat astfel: 
destructor Destroy; virtual; 

şi având  implementarea vidă: 
destructor TObject.Destroy; 
begin 
end; 

 Chiar dacă aparent nu execută nimic, simplul apel al  destructorului este esenţial pentru 

eliberarea resurselor. Rulaţi exemplul de mai jos fără apelul x.Destroy şi urmăriţi ce se întâmplă 

cu un Memory Manager: 

 
program Exemplul_11; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TBaza = class(TObject) 
    q, w, e, r, t, y, u, i, o, p: double; 
  end; 
 
procedure test; 
var 
  x: TBaza; 
begin 
  x := TBaza.Create; 
  x.q := 1; 
  // x.Destroy 
end; 
 
var 
  i: integer; 
 
begin 
  for i := 0 to 10000000 do 
    test; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 

  

 După cum ştim deja, în Delphi obiectele de tip clasă (spre deosebire de structuri sau 

interfeţe) trebuie dealocate de programator; regula este foarte simplă: tot ce este creat cu Create 

trebuie distrus în cele din urmă cu Destroy.  

Pentru a evita dealocarea unui obiect fără corp, care nu a fost încă alocat, sau care a fost 

deja dealocat, apelul direct al lui Destroy este înlocuit cu apelul metodei Free al clasei TObject. 

Dar metoda Free poate apela numai destructorul clasei TObject, aşa că acesta trebuie suprascris 

(modificat) la derivarea claselor  – şi nu ascuns, ca în cazul constructorilor –.  Din acest motiv 

TObject.Destroy a fost declarat virtual, în consecinţă el va fi legat dinamic (la rulare) şi apelul 

său va fi preluat de destructorul  obiectului apelant.  
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Suprascrierea este permisă numai pentru metodele virtuale şi este semnalată de directiva 

override: 

 
program Exemplul_12; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
type 
  TNumar = class 
    x: integer; 
  end; 
 
  TBaza = class 
    alfa: TNumar; 
    constructor Create; 
    destructor Destroy; override; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    beta: TNumar; 
    constructor Create; 
    destructor Destroy; override; 
  end; 
 
constructor TBaza.Create; 
begin 
  self.alfa := TNumar.Create; 
  self.alfa.x := 1; 
end; 
 
destructor TBaza.Destroy; 
begin 
  self.alfa.Free; 
end; 
 
constructor TDeriv.Create; 
begin 
  inherited Create; 
  self.beta := TNumar.Create; 
  self.beta.x := 2; 
end; 
 
destructor TDeriv.Destroy; 
begin 
  self.beta.Free; 
  inherited Destroy; 
end; 
 
var 
  ob: TDeriv; 
 
begin 
  ob := TDeriv.Create; 
  Writeln(ob.alfa.x, ' ', ob.beta.x); 
  ob.Free; 
  Writeln('Press ENTER'); 
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  Readln; 
 
end. 
 
{ 1 2 
  Press ENTER 
} 

 Remarcăm că destructorul unei clase derivate trebuie să elibereze numai câmpurile cu 

care obiectul a fost dotat  la derivare şi apoi să apeleze, pentru a elibera resursele moştenite, 

destructorul clasei de bază. Dacă dealocăm direct toate câmpurile obiectului derivat, încălcăm 

spiritul relaţiei de moştenire: la o eventuală schimbare a clasei de bază trebuie să rescriem 

destructorul clasei derivate.  

 

 

 

5. Proprietăţi. Accesul la câmpurile unui obiect poate fi direct (cu operatorul “punct”)  sau indi-

rect, prin proprietăţi declarate cu cuvântul cheie property. In mod obişnuit, o proprietate speci-

fică modul cum este citită sau scrisă valoarea unui câmp, cazul cel mai simplu fiind acela în care 

nu se intervine în nici un fel. De exemplu, proprietatea Cont a clasei de mai jos, permite accesul 

direct la câmpul lei: 

 
program Exemplul_13; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TClassA = class(TObject) 
  strict private 
    lei: integer; 
  public 
    property Cont: integer read lei write lei; 
  end; 
 
var 
  a: TClassA; 
  z: integer; 
 
begin 
  a := TClassA.Create; 
  a.Cont := 1; 
  z := a.Cont; 
  Writeln(z); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  a.Free; 
 
end. 

 

 In acest caz expresia a.Cont este practic sinonimă cu a.lei (dacă nu ţinem cont de gradul 

de vizibilitate). O deosebire totuşi există: a.Cont nu poate fi trimis ca parametru var într-o sub-

rutină.   
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 Proprietăţile permit ca datele să aibe un format intern invizibil din exterior. Avatajul este 

că schimbarea formatului intern nu influenţează clasele utilizator.  De exemplu, clasa următoare 

se exprimă în “lei noi” dar socoteşte intern în “lei vechi”: 

 
program Exemplul_14; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TClassB = class(TObject) 
  strict private 
    lei: integer; 
    function GetCont: integer; 
    procedure SetCont(i: integer); 
  public 
    property Cont: integer read GetCont write SetCont; 
  end; 
 
function TClassB.GetCont; 
begin 
  Result := lei div 10000; 
end; 
 
procedure TClassB.SetCont(i: integer); 
begin 
  lei := i * 10000; 
end; 
 
var 
  a: TClassB; 
  z: integer; 
 
begin 
  a := TClassB.Create; 
  a.Cont := 1; 
  z := a.Cont; 
  Writeln(z); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  a.Free; 
 
end. 

 

 Proprietatea Cont de mai sus este utilizată astfel: atribuirea a.Cont:=1 este transformată 

la compilare în apelul a.SetCont(1),  iar atribuirea z:=a.Cont este schimbată în z:=a.GetCont. 

 Proprietăţile pot fi unidirecţionale (numai accesorul read sau numai write) sau bidirec-

ţionale (în care caz accesorul read trebuie definit înainte de write). Dacă la proiectarea unei 

clase trebuie să declarăm un câmp public, este recomandat să îl declarăm privat şi să introducem 

o proprietate publică prin care să fie accesat acel câmp. Viteza de execuţie este aceeaşi şi avem 

avantajul ascunderii structurii interne a clasei proiectate. 

 Proprietăţile  pot fi tabelate, indexate, pot fi de tip clasă sau instanţă, ş.a.m.d.; pentru de-

talii vezi: http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Properties. 

  


