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Programare Delphi 

Curs 8 

 

Programare orientată obiect în Delphi (II) 
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/en/Classes_and_Objects_Index 

 
1. Derivarea claselor.  După cum am văzut, în Delphi este definită  o clasă iniţială, TObject, 

implementată în unitul System, din care sunt derivate toate celelalte clase. Clasa TObject are ca 

membri următoarele 31 de metode cu caracter general: 

 
  TObject = class 
  public 
    constructor Create; 
    procedure Free; 
    class function InitInstance(Instance: Pointer): TObject; 
    procedure CleanupInstance; 
    function ClassType: TClass; inline; 
    class function ClassName: string; 
    class function ClassNameIs(const Name: string): Boolean; 
    class function ClassParent: TClass; 
    class function ClassInfo: Pointer; inline; 
    class function InstanceSize: Longint; inline; 
    class function InheritsFrom(AClass: TClass): Boolean; 
    class function MethodAddress(const Name: ShortString): Pointer; overload; 
    class function MethodAddress(const Name: string): Pointer; overload; 
    class function MethodName(Address: Pointer): string; 
    function FieldAddress(const Name: ShortString): Pointer; overload; 
    function FieldAddress(const Name: string): Pointer; overload; 
    function GetInterface(const IID: TGUID; out Obj): Boolean; 
    class function GetInterfaceEntry(const IID: TGUID): PInterfaceEntry; 
    class function GetInterfaceTable: PInterfaceTable; 
    class function UnitName: string; 
    function Equals(Obj: TObject): Boolean; virtual; 
    function GetHashCode: Integer; virtual; 
    function ToString: string; virtual; 
    function SafeCallException(ExceptObject: TObject; 
      ExceptAddr: Pointer): HResult; virtual; 
    procedure AfterConstruction; virtual; 
    procedure BeforeDestruction; virtual; 
    procedure Dispatch(var Message); virtual; 
    procedure DefaultHandler(var Message); virtual; 
    class function NewInstance: TObject; virtual; 
    procedure FreeInstance; virtual; 
    destructor Destroy; virtual; 
  end; 

 

 Definirea oricărei alte clase se face prin derivare dintr-o clasă de bază unică - nu este 

permisă moştenirea multiplă. Dacă nu este declarată clasa de bază, compilatorul consideră că 
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aceasta este  clasa TObject.  Fiecare clasă derivată are deci o singură clasă de bază dar poate 

avea  oricâţi descendenţi.  

 Ca terminologie, clasa de bază mai este numită clasă părinte sau predecesor direct, clasa 

derivată mai este numită clasă copil sau clasa descendent direct.  Vom numi linie ereditară un şir 

de clase derivate  succesiv una din alta, prima clasă a oricărei linii ereditare fiind clasa TObject. 

De-a lungul unei linii ereditare vom considera că timpul curge la vale: în jos sunt descendenţii, 

succesorii, urmaşii, moştenitorii, iar în sus sunt predecesorii, antecesorii, strămoşii. 

 Derivarea asigură îmbogăţirea clasei derivate, aceasta moşteneşte toţi membrii clasei pă-

rinte (câmpuri, metode şi proprietăţi) pe lângă care mai poate adăuga noi membri. Clasa derivată 

nu poate renunţa la nici un membru moştenit, aceştia pot fi cel mult redeclaraţi şi redefiniţi, 

schimbându-li-se astfel structura sau comportamentul. Subliniem că un obiect din clasa derivată 

are în structura sa chiar şi câmpurile şi metodele declarate strict private ale clasei de bază, aces-

tea fiind păstrate la derivare dar, printr-o interdicţie la compilare,  nu pot fi accesate din clasa 

derivată. 

 In exemplul următor: 
program Exemplul_01; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TBaza = class 
    x: integer; 
    procedure Scrie; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    y: integer; 
  end; 
 
procedure TBaza.Scrie; 
begin 
  Writeln('Scris de TBaza'); 
end; 
 
var 
  obDeriv: TDeriv; 
 
begin 
  obDeriv := TDeriv.Create; 
  obDeriv.Scrie; // Scris de TBaza 
  Writeln('Press ENTER'); 
  readln; 
  obDeriv.Free; 
  system.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 

clasa TBaza are cele 31 de metode moştenite de la TObject, un câmp x şi metoda Scrie, în total 

33 de membri, clasa derivată TDeriv are în total 34 de membri: pe lângă cei 33 moşteniţi mai are 

încă un câmp, y.  
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 Să analizăm mai în detaliu structura unui obiect Delphi. In exemplul de  mai sus, decla-

raţia obDeriv:TDeriv provoacă alocarea unei referinţe (pointer) pe 32 de biţi, care va ţinti către 

corpul unui obiect din clasa TDeriv. Apelul TDeriv.Create provoacă alocarea corpului, “de sus 

în jos”,  în următoarea ordine: 31 de pointeri “către metode” care ţintesc, direct sau indirect, 

zonele de memorie unde au fost depuse codurile metodelor moştenite de la TObject, urmează o 

locaţie pe 4 octeţi pentru câmpul x, un pointer către codul procedurii Scrie şi, pe nivelul minim, 

o locaţie pentru câmpul y. Aceasta este  structura logică a corpului unui obiect, implementarea 

reală este mai complicată (se folosesc pointeri către tabela de alocare a clasei, etc). Esenţial este 

că un obiect este compus din straturi succesive, el poate fi comparat cu o stalagmită care atârnă 

de tavanul unei peşteri: fiecare generaţie are propriul nivel depus pe vecie în structura sa.  

 Vom face următoarea convenţie: capul unui obiect (referinţa) ţinteşte totdeauna  către 

nivelul  minim al obiectului (către ultimul venit) şi poate  privi numai în sus, văzându-şi astfel tot 

corpul, desigur.  Această convenţie simplifică înţelegerea atribuirilor de obiecte: unei referinţe 

oarecare i se poate atribui adresa unui obiect din orice clasă descendentă, în acest caz  ea va 

vedea numai partea de sus a obiectului, începând de la propriul nivelul de minim şi până în 

tavan,  ţintind astfel de fapt strămoşul corespunzător al obiectului actual. Altfel spus, două clase 

aflate pe aceeaşi linie ereditară sunt compatibile prin atribuire, dar numai de sus în jos: o referin-

ţă poate ţinti către orice descendent (oricât de îndepărtat), dar nu poate ţinti către ascendenţi: 

 
program Exemplul_02; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TBaza = class 
    x: integer; 
    procedure Scrie; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    y: integer; 
  end; 
 
procedure TBaza.Scrie; 
begin 
  Writeln('Scris de TBaza'); 
end; 
 
var 
  refBaza, obBaza: TBaza; 
  refDeriv, obDeriv: TDeriv; 
 
begin 
  obBaza := TBaza.Create; 
  obDeriv := TDeriv.Create; 
  refBaza := obBaza; 
  refBaza := obDeriv; 
  refDeriv := obDeriv; 
  // refDeriv:=obBaza; //  DCC Error: Incompatible types: 'TDeriv' and 
'TBaza' 
  Writeln('Press ENTER'); 
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  Readln; 
  obBaza.Free; 
  obDeriv.Free; 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 Explicaţia acestei asimetrii este evidentă:  prin intermediul unei referinţe la clasa de bază 

se pot apela numai membrii clasei de bază, care sunt prezenţi şi la clasa derivată, în timp ce 

printr-o referinţă la clasa derivată se pot apela şi membri pe care clasa de bază nu-i deţine. Dacă 

ar fi fost permisă atribuirea refDeriv:=obBaza atunci apelul Writeln(refDeriv.y), perfect legal 

din punctul de vedere al compilatorului, ar fi generat o eroare la execuţie. Altfel spus, o referinţă 

nu are voie să “privească în gol”. 

 In urma atribuirii refBaza:=obDeriv spunem că refBaza, care are tipul declarat TBaza, 

are acum tipul actual TDeriv, sau că refBaza are tipul TDeriv la rulare. Delphi pune la dispo-

ziţia programatorului, prin mecanismul Runtime Type Information (RTTI), informaţii privind 

tipul obiectului ţintit de o anumită referinţă  în momentul execuţiei.  Dintre metodele RTTI, pre-

zentăm aici numai operatorii is şi as. 

 Operatorul is are sintaxa “object is type” şi verifică dacă referinţa object ţinteşte sau nu 

către un obiect din clasa type în momentul apelului. Operatorul returnează true dacă tipul actual 

al obiectului din stânga este tipul din dreapta sau este un descendent al tipului din dreapta: 
 

var 
  refBaza, obBaza: TBaza; 
  refDeriv, obDeriv: TDeriv; 
 
begin 
  obBaza := TBaza.Create; 
  obDeriv := TDeriv.Create; 
  refBaza := obBaza; 
  if refBaza is TBaza then // Da, TBaza 
    Writeln('Da, TBaza') 
  else 
    Writeln('Nu, TBaza'); 
  if refBaza is TDeriv then // Nu, TDeriv 
    Writeln('Da, TDeriv') 
  else 
    Writeln('Nu, TDeriv'); 
 
  refBaza := obDeriv; 
  if refBaza is TBaza then // Da, TBaza 
    Writeln('Da, TBaza') 
  else 
    Writeln('Nu, TBaza'); 
  if refBaza is TDeriv then // Da, TDeriv 
    Writeln('Da, TDeriv') 
  else 
    Writeln('Nu, TDeriv'); 
 
  // refDeriv:=obBaza; //Incompatible types: 'TDeriv' and 'TBaza' 
  if refDeriv is TBaza then // Nu, TBaza 
    Writeln('Da, TBaza') 
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  else 
    Writeln('Nu, TBaza'); 
  if refDeriv is TDeriv then // Nu, TDeriv 
    Writeln('Da, TDeriv') 
  else 
    Writeln('Nu, TDeriv'); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  obBaza.Free; 
  obDeriv.Free; 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 

 Observăm că operatorul is interpretează derivarea ca o incluziune de tipuri (tipul derivat 

este inclus in tipul de bază) 

 

 Operatorul de conversie explicită as are sintaxa “object as type” şi returnează, dacă este 

posibil, o referinţă cu tipul din dreapta către obiectul din stânga, altfel generează o excepţie de 

conversie şi întrerupe execuţia. Este clar că, pentru a trece măcar de compilare, tipul declarat al 

lui object trebuie să fie compatibil cu type, mai precis, să fie pe aceeaşi linie ereditară: 
 
var 
  refBaza, obBaza: TBaza; 
  refDeriv, obDeriv: TDeriv; 
begin 
  obBaza := TBaza.Create; 
  obDeriv := TDeriv.Create; 
  refBaza := obDeriv; 
  refBaza.x := 10; 
  // refBaza.y:=100; //Error: Undeclared identifier: 'y' 
  (refBaza as TDeriv).y := 100; 
  // refDeriv := refBaza;  //Error:Incompatible types: 'TDeriv' and 'TBaza' 
  refDeriv := refBaza as TDeriv; 
  Writeln(refDeriv.x, ' si ', refDeriv.y); 
  refBaza := obBaza; 
  try  
    (refBaza as TDeriv).x := 1; 
  except 
    on E: Exception do 
      Writeln('refBaza as TDeriv:' + E.Message); 
  end; 
    Writeln('Press ENTER'); 
    Readln; 
    obBaza.Free; 
    obDeriv.Free; 
    System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
end. 
{ 10 si 100 
  refBaza as TDeriv:Invalid class typecast 
  Press ENTER} 
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Utilizarea standard a operatorilor is şi as este de forma: 
if refBaza is TDeriv then  (refBaza as TDeriv).y:=100; 

  

2. Redeclararea membrilor. Am văzut că un obiect este format din toţi membrii generaţiilor 

succesive aflate pe  linia sa ereditară, iar accesarea oricărui membru nu pune nici o problemă atât 

timp cât aceştia au nume distincte. Problema apare când într-o clasă derivată declarăm un mem-

bru cu acelaşi nume ca unul moştenit. Compilatorul permite acest lucru, şi  într-un asfel de caz 

spunem că am  redeclarat membrul moştenit.   

 Subliniem că redeclarările sunt permise numai la derivare, la nivelul unei singure clase 

fiind interzise, după cum ştim. Mai mult, într-o clasă dată câmpurile, metodele şi proprietăţile au 

acelaşi spaţiu de nume, prin urmare chiar şi  încercarea următoare de redeclarare este sortită 

eşecului: 

 
TBaza = class 
    x:integer; 
    function x:string;  //Error: E2004 Identifier redeclared: 'x' 
  end; 

 

 Redeclararea la derivare a unui membru poate fi făcută atât cu  păstrarea cât şi cu schim-

barea categoriei – câmp, metodă sau proprietate  –, în toate cazurile redeclararea se manifestă 

doar ca o  ascundere a vechiului membru: acesta există în continuare în corpul obiectului, la ni-

velul clasei sale, dar nu mai poate fi accesat din clasa derivată pentru că numele său are aici o 

altă semificaţie 

 In  programul următor redeclarăm la derivare câmpul x şi îi schimbăm şi tipul (din întreg 

în string), se observă că obiectul creat de TDeriv.Create are de fapt două câmpuri x distincte, 

unul la nivelul clasei de bază şi altul la nivelul  clasei derivate: 

 

program Exemplul_03; {$APPTYPE CONSOLE} //{$mode delphi} 
 
type 
  TBaza = class 
    x: integer; 
    constructor Create; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    x: string; 
    constructor Create; 
  end; 
 
constructor TBaza.Create; 
begin 
  inherited Create; 
  x := 111; 
end; 
 
constructor TDeriv.Create; 
begin 



7 

 

  inherited Create; 
  x := 'x din TDeriv'; 
end; 
 
var 
  refOb: TObject; 
  refDv: TDeriv; 
 
begin 
  refDv := TDeriv.Create; 
  refOb := refDv; 
  Writeln('prin refOb: ', (refOb as TBaza).x); // 111 
  Writeln('prin refOb: ', (refOb as TDeriv).x); // x din TDeriv 
  Writeln('prin refDv: ', (refDv as TBaza).x); // x din TDeriv 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  refDv.Free; 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

  

Să remarcăm şi diferenţa dintre (refOb as TBaza).x şi (refDv as TBaza).x; în 

primul caz  referinţa de tip TObject este coborâtă până la nivelul clasei TBaza şi căutarea lui x 

începe de aici în sus, în al doilea caz referinţa de tip TDeriv este ridicată până la nivelul clasei 

TBaza dar căutarea lui x începe de la nivelul minim, şi primul x găsit este cel din TDeriv
1
.  

 Iată şi un exemplu de  redeclarare cu schimbarea categoriei câmp/metodă: 

 
program Exemplul_04; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TBaza = class 
    x: integer; 
    constructor Create; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    function x: string; 
  end; 
 
constructor TBaza.Create; 
begin 
  x := 111; 
end; 
 
function TDeriv.x: string; 
begin 
  Result := 'Text scris in TDeriv'; 
end; 
 
var 
  ob: TObject; 

                                                           
1
 Lazarus are alt mod de cautare! 
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begin 
  ob := TDeriv.Create; 
  Writeln((ob as TBaza).x); // 111 
  Writeln((ob as TDeriv).x); // Text scris in TDeriv 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  ob.Free; 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 
  

 Exemplele de mai sus au numai caracter explicativ, în practică sunt redeclarate numai 

metodele; stilul Delphi presupune declararea câmpurilor ca fiind private, deci nu se pune pro-

blema comportării lor la moştenire. 

 Deoarece un obiect poate avea în structura sa  mai mulţi membri cu acelaşi nume, care 

pot fi accesaţi prin referinţe cu tipuri diferite,  trebuie să cunoaştem algoritmul prin care un nume 

este legat de un anumit membru. Dacă a este o referinţă către un obiect care are un membru x, 

atunci determinarea  câmpului sau metodei  care va fi desemnată de expresia a.x  se execută 

todeauna prin “căutare în sus”: se porneşte de la nivelul minim ţintit de referinţa a (conform 

tipului ei declarat) şi se caută din generaţie în generaţie, în sus, primul câmp (respectiv metodă) 

cu numele x. Acesta va fi cel desemnat de expresia a.x.  

 Legăturile pot fi statice, dacă sunt determinate complet la compilare, sau dinamice, dacă 

sunt definitivate abia în momentul execuţiei.  Diferenţa dintre aceste două modalităţi de legare se 

manifestă numai la  redeclararea metodelor. Câmpurile sunt legate todeauna static, prin meca-

nismul descris mai sus, la fel şi metodele obişnuite, pentru care  nu se specifică explicit contra-

riul, prin directiva virtual sau dynamic. In cazul metodelor virtuale (respectiv dinamice) poin-

terii către metode aflaţi în corpul obiectelor ţinesc spre o tabelă care conţine, printre altele, o listă 

de pointeri către codul metodelor (VMT - virtual method table -  şi, respectiv,  DMT - dynamic 

method table). In acest caz alegerea depinde de tipul obiectului actual şi nu de tipul declarat al 

referinţei. 

 Să exemplificăm  caracterul static al legării câmpurilor: în exemplul mai jos, deşi la rula-

re obBaza are tipul TDeriv, accesarea câmpului x prin obBaza duce la x-ul din dreptul clasei de 

bază şi nu la cel al clasei derivate, deorece legătura a fost făcută de compilator, deci conform 

tipului declarat: 
 

var 
  obBaza: TBaza; 
begin 
  obBaza:= TDeriv.Create; 
  Writeln(obBaza.ClassName); //TDeriv 
  Writeln(obBaza.x);         //111 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  obBaza.Free; 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
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end. 

  

In mod implicit metodele sunt legate static: pointerii către metode ţintesc direct codul 

acestora, aşa că metodele obişnuite au exact comportamentul  câmpurilor: 
 

program Exemplul_05; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TBaza = class 
    procedure Scrie; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    procedure Scrie; 
  end; 
 
procedure TBaza.Scrie; 
begin 
  Writeln('TBaza a scris.'); 
end; 
 
procedure TDeriv.Scrie; 
begin 
  Writeln('TDeriv a scris.'); 
end; 
 
var 
  refBaza: TBaza; 
  obDeriv: TDeriv; 
 
begin 
  obDeriv := TDeriv.Create; 
  refBaza := obDeriv; 
  obDeriv.Scrie; 
  refBaza.Scrie; 
  Writeln('refBaza are tipul actual ' + refBaza.ClassName); 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  obDeriv.Free; 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 
 
{ TDeriv a scris. 
  TBaza a scris. 
  refBaza are tipul actual TDeriv 
  Press ENTER } 
 

 

 Observăm cum redeclararea metodei Scrie în TDeriv ascunde metoda Scrie din TBaza. 

De-a lungul liniei ereditare, procedura Scrie are două forme, ambele legate static. In consecinţă, 

forma apelată efectiv este în conformitate cu tipul declarat al obiecului care o apelează (tipul re-

ferinţei), şi nu cu tipul actual al obiectului (cel ţintit de referinţă), care este bine precizat doar în 
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momentul execuţiei. Vom vedea mai târziu (vezi pct. 4) cum poate fi schimbat acest compor-

tament.  

 

3. Supraîncărcarea metodelor la moştenire. După cum ştim, orice subrutină (procedură sau 

funcţie obişnuită) poate  fi supraîncărcată cu directiva overload.  O subrutină supraîncărcată are 

mai multe forme, compilatorul distingându-le după numărul şi tipul parametrilor (adică după 

semnătura subrutinei). Metodele sunt subrutine ataşate obiectelor, în consecinţă şi metodele pot 

fi supraîncărcate, atât în cadrul unei anumite clase, cât şi de-a lungul unei linii ereditare. Aici ne 

interesează numai ultima situaţie, şi anume supraîncărcarea la derivare. 

 Incepem  cu un exemplu de redeclarare, nu de supraîncărcare: 

 
program Exemplul_06; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TBaza = class 
    procedure Scrie; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    procedure Scrie(text: string); 
  end; 
 
procedure TBaza.Scrie; 
begin 
  Writeln('TBaza a scris.'); 
end; 
 
procedure TDeriv.Scrie(text: string); 
begin 
  Writeln('TDeriv a scris ' + text); 
end; 
 
var 
  obDeriv: TDeriv; 
 
begin 
  obDeriv := TDeriv.Create; 
  // obDeriv.Scrie;  //Error: Not enough actual parameters 
  obDeriv.Scrie('AHA'); // TDeriv a scris AHA 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  obDeriv.Free; 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 
 

 Deşi TDeriv.Scrie are altă semnătură faţă de TBaza.Scrie, atât timp cât  nu apare directi-

va overload compilatorul interpretează această situaţie ca o simplă redeclarare de metodă, clasa 

TDeriv având astfel la vedere numai metoda TDeriv.Scrie(text:string) care o ascunde pe cea fără 

parametri.  
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 Cu un simplu overload  situaţia se schimbă radical: 

 
program Exemplul_06_overload; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TBaza = class 
    procedure Scrie; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    procedure Scrie(text: string); overload; 
  end; 
 
procedure TBaza.Scrie; 
begin 
  Writeln('TBaza a scris.'); 
end; 
 
procedure TDeriv.Scrie(text: string); 
begin 
  Writeln('TDeriv a scris ' + text); 
end; 
 
var 
  obDeriv: TDeriv; 
 
begin 
  obDeriv := TDeriv.Create; 
  obDeriv.Scrie; // TBaza a scris 
  obDeriv.Scrie('AHA'); // TDeriv a scris AHA 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  obDeriv.Free; 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 
 

 Mai sus avem o supraîncărcare la moştenire a identificatorului Scrie (ca şi cum am fi 

adăugat o nouă metodă clasei derivate), şi nu o redeclarare de metodă.  Supraîncărcarea unei 

metode cu o altă metodă având aceeaşi semnătură, interzisă la nivelul unei singure clase, este 

permisă la derivare dar  este tratată de compilator ca o simplă redeclarare de metodă: 

 
program Exemplul_07_redeclarare; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TBaza = class 
    procedure Scrie; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    procedure Scrie; overload; 
  end; 
 
procedure TBaza.Scrie; 
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begin 
  Writeln('TBaza a scris.'); 
end; 
 
procedure TDeriv.Scrie; 
begin 
  Writeln('TDeriv a scris '); 
end; 
 
var 
  obDeriv: TDeriv; 
  refBaza: TBaza; 
 
begin 
  obDeriv := TDeriv.Create; 
  obDeriv.Scrie; // TDeriv a scris. 
  refBaza := obDeriv; 
  refBaza.Scrie; // TBaza a scris 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  obDeriv.Free; 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 

In final să remarcăm că supraîncărcarea la derivare este semnalată cu directiva overload 

scrisă numai la metodele clasei derivate, spre deosebire de supraîncărcarea în interiorul unei 

clase sau al unui program când cuvântul cheie overload trebuie sa fie prezent la toate definiţiile 

subrutinei supraîncârcate. 

 

4. Suprascrierea metodelor. Spre deosebire de supraîncărcare -  unde avem metode cu acelaşi 

nume dar cu semnături diferite -, suprascrierea unei metode declarate într-o anumită clasă constă 

în redeclararea şi redefinirea ei într-o clasă derivată astfel încât această redefinire să fie vizibilă 

din clasa iniţială. O metodă suprascrisă este accesată  întodeauna în concordanţă cu tipul actual 

obiectului ţintit, şi nu cu tipul declarat al referinţei. 

  Iată exemplul precedent reluat cu  două modificări esenţiale: 
program Exemplul_07_override; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TBaza = class 
    procedure Scrie; virtual; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    procedure Scrie; override; 
  end; 
 
procedure TBaza.Scrie; 
begin 
  Writeln('TBaza a scris.'); 
end; 
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procedure TDeriv.Scrie; 
begin 
  Writeln('TDeriv a scris '); 
end; 
 
var 
  obDeriv: TDeriv; 
  refBaza: TBaza; 
 
begin 
  obDeriv := TDeriv.Create; 
  obDeriv.Scrie; // TDeriv a scris. 
  refBaza := obDeriv; 
  refBaza.Scrie; // TDeriv a scris 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  obDeriv.Free; 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 
 

 După cum vedem, suprascrierea se semnalează cu directiva override, scrisă numai  la re-

declarare. Pot fi suprascrise numai metodele care, la declararea precedentă,  au fost legate dina-

mic. Amintim că legarea dinamică este introdusă  prin una dintre directivele virtual sau dyna-

mic.  

 Stabilirea unei legături printr-o metodă virtuală are loc prin acelaşi alogoritm de “căutare 

în sus” în corpul obiectului ţintit, plecând de la nivelul minim al referinţei. Când este găsit poin-

terul către metoda căutată, deoarece metoda este virtuală, acesta nu mai ţinteste direct către codul 

metodei - ca la legarea statică-, ci spre tabela metodelor virtuale, VMT-ul clasei obiectului actu-

al. Aici are loc o căutare din aproape în aproape printr-un lanţ de forme suprascrise până la cea 

mai recentă suprascriere, care va fi în sfârşit legată de apelul curent. 

 Metodele dinamice se comportă exact ca metodele virtuale, diferenţa dintre ele constând 

în modul intern de organizare al tabelelor de legături: tabele DMT păstrează mai puţine informa-

ţii (numai metodele dinamice declarate la derivare, nu şi pe cele moştenite), deci fac economie 

de memorie, în schimb realizarea unei legături presupune parcurgerea unui lanţ ascendent de 

DMT-uri de-a lungul liniei ereditare, deci este consumatoare de timp. In general sunt de preferat 

metodele virtuale, care sunt accesate mai rapid. 

 O metodă suprascrisă poate fi re-suprascrisă la o nouă derivare. Atragem atenţia că lipsa 

directivei override într-un lanţ de redeclarări întrerupe suprascrierea, chiar dacă apare din nou 

directiva virtual. Redeclararea unei metode ca virtuale ascunde vechea declaraţie. 

 
program Exemplul_08; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TBaza = class 
    procedure Scrie; // legare statica 
  end; 
 
  TDeriv1 = class(TBaza) 



14 

 

    procedure Scrie; virtual; // legare dinamica 
  end; 
 
  TDeriv2 = class(TDeriv1) 
    procedure Scrie; override; // suprascriere 
  end; 
 
  TDeriv3 = class(TDeriv2) 
    procedure Scrie; override; // suprascriere 
  end; 
 
  TDeriv4 = class(TDeriv3) 
    procedure Scrie; virtual; // Warning: Method 'Scrie' hides virtual 
  end; // method of base type 'TDeriv3' 
 
procedure TBaza.Scrie; 
begin 
  Writeln('TBaza a scris.'); 
end; 
 
procedure TDeriv1.Scrie; 
begin 
  Writeln('TDeriv1 a scris '); 
end; 
 
procedure TDeriv2.Scrie; 
begin 
  Writeln('TDeriv2 a scris '); 
end; 
 
procedure TDeriv3.Scrie; 
begin 
  Writeln('TDeriv3 a scris '); 
end; 
 
procedure TDeriv4.Scrie; 
begin 
  Writeln('TDeriv4 a scris '); 
end; 
 
var 
  ob: TObject; 
 
begin 
  ob := TDeriv4.Create; 
  (ob as TBaza).Scrie; // TBaza a scris 
  (ob as TDeriv1).Scrie; // TDeriv3 a scris 
  (ob as TDeriv2).Scrie; // TDeriv3 a scris 
  (ob as TDeriv3).Scrie; // TDeriv3 a scris 
  (ob as TDeriv4).Scrie; // TDeriv4 a scris 
  ob.Free; 
  ob := TDeriv2.Create; 
  (ob as TDeriv1).Scrie; // TDeriv2 a scris 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  ob.Free; 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
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end. 
 

 

 Metodele virtuale sau dinamice pot fi declarate abstracte cu directiva abstract. O metodă 

abstractă nu este definită în clasa în care este declarată, implementarea ei, prin suprascriere,  este 

lăsată în seama descendenţilor. O astfel de metodă poate fi apelată numai printr-o referinţă la un 

obiect pentru care metoda este deja implementată: 
program Exemplul_08; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
type 
  TBaza = class 
    procedure Scrie; virtual; abstract; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    procedure Scrie; override; 
  end; 
 
procedure TDeriv.Scrie; 
begin 
  Writeln('TDeriv a scris '); 
end; 
 
var 
  refBaza: TBaza = nil; 
 
begin 
  try 
    try 
      refBaza := TBaza.Create; // Warning: Constructing instance of 'TBaza' 
      refBaza.Scrie; // containing abstract method 'TBaza.Scrie' 
    except 
      on e: Exception do 
        Writeln('obBaza.Scrie: ' + e.Message); 
    end; 
  finally 
    FreeAndNil(refBaza); 
  end; 
  refBaza := TDeriv.Create; 
  refBaza.Scrie; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  FreeAndNil(refBaza); 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 
 
{ Abstract Error 
  TDeriv a scris 
  Press ENTER } 
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 Observăm atenţionarea compilatorului la instanţierea unei clase care conţine o metodă 

abstractă. 

 

 

 

 

5. Redeclararea proprietăţilor. Proprietăţile se moştenesc la derivare exact ca şi ceilalţi mem-

bri – câmpuri şi metode – deşi ele nu au o “prezenţă fizică” în structura corpului unui obiect ci 

sunt rezolvate de compilator ca o substituţie de texte.  

 Redeclararea unei proprietăţi este permisă şi are ca efect ascunderea metodei cu acelaşi 

nume din clasa de bază: 

 
program Exemplul_09; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
type 
  TBaza = class 
    function GetText: string; 
    property Text: string read GetText; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    function GetNumber: integer; 
    property Text: integer read GetNumber; 
  end; 
 
function TBaza.GetText: string; 
begin 
  Result := 'Textul din TBaza'; 
end; 
 
function TDeriv.GetNumber: integer; 
begin 
  Result := 108; 
end; 
 
var 
  refBaza: TBaza = nil; 
 
begin 
  refBaza := TDeriv.Create; 
  Writeln(refBaza.Text); // Textul din TBaza 
  Writeln((refBaza as TDeriv).Text); // 108 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  FreeAndNil(refBaza); 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 
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 Declaraţia unei proprietăţi nu suportă niciuna dintre directivele virtual, dynamic sau 

override, totuşi suprascrierea unei proprietăţi este posibilă, deoarece ea se reduce de fapt la 

suprascrierea metodelor sale de acces: 

 

program Exemplul_10; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
type 
  TBaza = class 
    function GetText: string; virtual; 
    property Text: string read GetText; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    function GetText: string; override; 
  end; 
 
function TBaza.GetText: string; 
begin 
  Result := 'TBaza a scris'; 
end; 
 
function TDeriv.GetText: string; 
begin 
  Result := 'TDeriv a scris'; 
end; 
 
var 
  refBaza: TBaza; 
 
begin 
  refBaza := TDeriv.Create; 
  Writeln(refBaza.Text); // TDeriv a scris 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  FreeAndNil(refBaza); 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 Delphi pune la dispoziţia programatorului şi alte modalităţi specifice de redeclarare a me-

todelor ( “redeclararea fără tip”), pentru detalii vezi: 

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

 

 

 

6. Metaclase. Metaclasele formează un tip de dată capabil să manipuleze clasele în sine, şi nu 

instanţe ale claselor. Unei variabile de tip metaclasă i se poate atribui ca valoare numele unei 

clase.  

 O metaclasă este definită într-o declaraţie de tip cu sintaxa  

  TMyMetaclass = class of TMyClass; 
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iar  unei variabile de acest tip: 

 var meta:TMyMetaclass; 

i se poate atribui numele oricărei clase descendente din TMyClass. Atragem atenţia că deşi în 

sintaxa declaraţiei apare cuvântul cheie class, nu se defineşte o clasă, ci un cu totul alt  tip de 

dată. Declaraţia de mai sus are semnificaţia “tipul TMyMetaclass are ca valori clase de-ale lui 

TMyClass (descendente din TMyClass)” 

 Iată un exemplu: 

 
program Exemplul_11; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
type 
  TBaza = class 
    procedure Scrie; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    procedure Scrie; 
  end; 
 
  TMetaBaza = class of TBaza; 
 
procedure TBaza.Scrie; 
begin 
  Writeln('TBaza a scris '); 
end; 
 
procedure TDeriv.Scrie; 
begin 
  Writeln('TDeriv a scris '); 
end; 
 
var 
  ob: TObject; 
  X: TMetaBaza; 
 
begin 
  X := TDeriv; 
  ob := X.Create; 
  Writeln(ob.ClassName); // TDeriv 
  (ob as TDeriv).Scrie; // TDeriv a scris 
  (ob as TBaza).Scrie; // TBaza a scris 
  (ob as X).Scrie; // TBaza a scris 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  FreeAndNil(ob); 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 Să remarcăm că, în exemplul de mai sus, rezultatul legăturii (ob as X).Scrie este proce-

dura TBaza.Scrie, deşi (ob as TDeriv).Scrie apelează TDeriv.Scrie. Explicaţia este următoarea: 
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expresia ob as X întoarce ca rezultat o referinţă de tipul clasei de bază declarate odată cu tipul 

metaclasei lui X, şi nu o referinţă de tipul X (acesta este cunoscut numai la rulare). Compilatorul 

execută mai departe legarea conform acestui tip. Legătura fiind statică, rezultatul este cel apărut 

pe monitor. 

 In unitul System este declarat următorul tip metaclasă: 
   TClass = class of TObject; 

astfel că o variabilă de tip TClass poate referi orice clasă.  

 Metaclasele sunt utilizate în special pentru a construi obiecte cu tipul determinat doar la 

rulare. In acest caz, desigur, pentru a fi apelat constructorul corect, acesta trebuie legat dinamic, 

deci trebuie ca în clasa de bază constructorul sa fie declarat virtual iar în clasele derivate să fie 

suprascris. Iată un exemplu: 

 
program Exemplul_12; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
 
 
type 
  TBaza = class 
    text: string; 
    constructor Create; virtual; 
  end; 
 
  TDeriv = class(TBaza) 
    constructor Create; override; 
  end; 
 
  TMetaBaza = class of TBaza; 
 
constructor TBaza.Create; 
begin 
  text := 'Fabricat in TBaza'; 
end; 
 
constructor TDeriv.Create; 
begin 
  text := 'Fabricat in TDeriv'; 
end; 
 
procedure genereaza(TipX: TMetaBaza); 
var 
  obX: TObject; 
begin 
  obX := TipX.Create; 
  Writeln((obX as TipX).text); 
  obX.Free; 
end; 
 
begin 
  genereaza(TBaza); // Fabricat in TBaza 
  genereaza(TDeriv); // Fabricat in TDeriv 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
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  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 
 


