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1. Compunerea claselor.  Am văzut că orice clasă definită de programator este derivată (explicit 

sau implicit) dintr-o clasă de bază, moştenind toţi membrii acesteia. Se construiesc astfel o serie 

de linii ereditare (ierarhii), toate plecând de la clasa iniţială TObject. Vom studia acum inter-

acţiunea dintre clase aflate pe linii ereditare diferite. 

 Un obiect de tip TClassA poate să apeleze o metodă a unei clase TClassB situată pe altă 

linie ereditară numai în două moduri: sau apelează o metodă clasă a lui TClassB, direct prin 

numele clasei, sau are în componenţă un câmp de tip TClassB şi accesează prin acesta orice 

metodă publică a clasei TClassB. In acest ultim caz vom spune că TClassA este o  clasă 

compusă, spre deosebire de cazul claselor simple, care nu au câmpuri de tip clasă.  

 O clasă poate să aibe câmpuri din oricare altă clasă, inclusiv din propria clasă - definiţiile 

recursive sunt admise deoarece variabilele de tip clasă sunt de fapt pointeri către obiecte. 

 Iată un prim exemplu de clasă compusă: 

 
program Exemplul_01; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TAlfa = class 
    x: integer; 
  end; 
 
  TBeta = class 
    x: integer; 
  end; 
 
  TComp = class 
    alfa: TAlfa; 
    beta: TBeta; 
    constructor Create; 
    destructor Destroy; override; 
  end; 
 
constructor TComp.Create; 
begin 
  inherited Create; 
  self.alfa := TAlfa.Create; 
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  self.beta := TBeta.Create; 
end; 
 
destructor TComp.Destroy; 
begin 
  self.beta.Free; 
  self.alfa.Free; 
  inherited Destroy; 
end; 
 
var 
  u: TComp; 
 
begin 
  u := TComp.Create; 
  u.alfa.x := 1; 
  u.beta.x := 2; 
  Writeln(u.alfa.x + u.beta.x); // 3 
  // u.Free; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := True; 
 
end. 

 

 In exemplu de mai sus, între clasele TAlfa, TBeta şi TComp nu există nici o relaţie de 

moştenire, câmpul x din TAlfa nu are nici o legătură cu x din TBeta. Intre aceste clase există 

doar o relaţie de apartenenţă: clasa TComp are în compunerea sa un câmp de tip TAlfa şi unul 

TBeta. Spunem că un obiect TComp utilizează cele două obiecte de tip TAlfa şi TBeta, iar 

despre clasa TComp spunem că este o clasă utilizator a claselor TAlfa şi TBeta.  

 Clasele compuse au responsabilităţi mari faţă de obiectele componente: dacă în construc-

torul clasei iniţializăm obiectele componente, prin apelul constructorilor corespunzători, atunci 

destructorul trebuie să le elibereze explicit, în ordinea inversă creării acestora. Dacă rulăm pro-

gramul de mai sus cu apelul u.Free in comentariu, obţinem următorul raport final: 

 

 
  

 Observăm că pentru clasele simple TAlfa şi TBeta constructorii şi destructorii moşteniţi 

de la TObject sunt suficienţi, pentru clasele compuse aceştia trebuie neaparat redeclaraţi. Nu 

uitaţi directiva override pentru Destroy -  destructorul trebuie suprascris ca să poată fi chemat 

prin metoda Free a clasei TObject. 
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 Este posibil să nu iniţializăm obiectele componente în constructorul unei clase compuse, 

în acest caz câmpurile respective vor avea semnificaţia de pointeri către obiecte, şi ei trebuie 

iniţializaţi înaintea utilizării lor. Este clar că, în această situaţie, ei nu trebuie să fie dealocaţi de 

destructorul clasei care îi deţine.  

 

 

 

2. Delegarea metodelor. Prin delegare se înţelege în general împuternicirea unei persoane să 

acţioneze în locul alteia, şi exact în acest sens este folosit termenul şi în programarea orientată 

obiect.   

 Stim că o clasă poate lăsa în grija descendenţilor implementarea unora dintre metodele 

sale (cele abstracte), dar aceasta face parte din relaţia de moştenire, este o “afacere de familie”. 

Aici arătăm cum o clasă poate lăsa la latitudinea oricărei clase utilizator completarea modului de 

executare a unora dintre metodele sale, fără ca între cele două clase să existe vreo legătură 

ereditară. In acest scop sunt utilizaţi pointerii către metode, care reprezintă extinderea tipurilor 

procedurale din Pascal la metodele claselor din Delphi. 

 Să reamintim tipurile procedurale: mai jos definim tipul TFunctie, o variabilă de acest tip 

este de fapt un pointer către o subrutină de tipul precizat în declaraţie: 

 
program Exemplul_02; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TFunctie = function(a, b: double): double; 
 
function Suma(a, b: double): double; 
begin 
  Result := a + b; 
end; 
 
var 
  f: TFunctie; 
 
begin 
  f := Suma; 
  Writeln(f(1, 2):2:2); // 3.00 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 

  

In cazul în care subrutina ţintă este o metodă a unei clase, adăugăm la declaraţia tipului 

procedural terminaţia of object; şi obţinem un pointer către metodă,  o variabilă de acest tip este 

formată de fapt  doi pointeri: unul care ţinteşte codul subrutinei şi altul care ţinteşte obiectul care 

apelează subrutina.  
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program Exemplul_03; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TFunctie = function(a, b: double): double; 
  TMetoda = function(a, b: double): double of object; 
 
  TExemplu = class 
    function Suma(a, b: double): double; 
    class function Dif(a, b: double): double; 
  end; 
 
function TExemplu.Suma(a, b: double): double; 
begin 
  Result := a + b; 
end; 
 
class function TExemplu.Dif(a, b: double): double; 
begin 
  Result := a - b; 
end; 
 
var 
  ob: TExemplu; 
  fun: TFunctie; 
  pMet: TMetoda; 
begin 
  ob := TExemplu.Create; 
  // fun := ob.Suma;        // Incompatible types: 
  // fun := TExemplu.Dif;   // 'regular procedure and method pointer' 
  pMet := ob.Suma; 
  Writeln(pMet(1, 2):2:2); // 3.00 
  pMet := TExemplu.Dif; 
  Writeln(pMet(1, 2):2:2); // -1.00 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := True; 
  ob.Free; 
end. 

 Să revenim la delegarea metodelor. In programul de mai jos clasa TUcenic primeşte prin 

intermediul câmpului pMet, de tip pointer la metodă, o metodă de la clasa utilizator TMeşter, pe 

care o execută indirect prin procedura TUcenic.ExecutaMetodaDelegata. Aceasta din urmă are 

simplul rol  de a verifica doar dacă lui pMet i-a fost atribuită sau nu o metodă şi de  a o  apela în 

cazul în care a fost asignată: 

 
program Exemplul_04; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TMetDelegata = procedure(executor: TObject; text: string) of object; 
 
  TUcenic = class 
    pMet: TMetDelegata; 
    procedure ExecutaMetodaDelegata(text: string); 
  end; 
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  TMester = class 
    calfa: TUcenic; 
    procedure MetodaMesterului(executor: TObject; text: string); 
    procedure LaMunca; 
    constructor Create; 
    destructor Destroy; override; 
  end; 
 
constructor TMester.Create; 
begin 
  inherited Create; 
  calfa := TUcenic.Create; 
  calfa.pMet := MetodaMesterului; // delegarea metodei 
end; 
 
destructor TMester.Destroy; 
begin 
  calfa.Free; 
  inherited; 
end; 
 
procedure TMester.MetodaMesterului(executor: TObject; text: string); 
begin 
  Writeln(self.ClassName + ' a spus iar ' + executor.ClassName + ' a scris: ' 
+    text); 
end; 
 
procedure TMester.LaMunca; 
begin 
  calfa.ExecutaMetodaDelegata('Hai Steaua!'); 
end; 
 
procedure TUcenic.ExecutaMetodaDelegata(text: string); 
begin 
  if Assigned(pMet) then 
    pMet(self, text) 
  else 
    Writeln(self.ClassName + ': Nu stiu ce sa fac!'); 
end; 
 
var 
  mester: TMester; 
 
begin 
  mester := TMester.Create; 
  mester.LaMunca; 
  mester.Free; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := True; 
 
end. 
 
{ TMester a spus iar TUcenic a scris: Hai Steaua! } 
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 Dacă rulăm programul cu instrucţiunea de atribuire a metodei delegate pusă în comen-

tariu, obţinem rezultatul 

 TUcenic: Nu stiu ce sa fac! 

 Exemplul precedent este numai ilustrativ, în practica programării câmpurile pointer la 

metodă sunt declarate private şi sunt accesate prin proprietăţi publice sau publicate. In Delphi, 

delegarea metodelor prin proprietăţi published constitue mecanismul fundamental de tratare a 

evenimentelor. 

 

 

 

 

3. Evenimente. In mod obişnuit aplicaţile sunt conduse de evenimente. Aceasta însemnă că 

fluxul de control al execuţiei este determinat de evenimente, adică de acţiuni ale utilizatorului 

(mişcarea mausului, apăsarea unei taste, etc) sau de mesaje primite de la alte programe sau fire 

de execuţie.  

 Majoritatea evenimentelor care privesc aplicaţia sunt semnalate de către sistemul de 

operare prin mesaje depuse într-o coadă de aşteptare ataşată acesteia. Funcţionarea aplicaţiei 

constă în  procesarea acestor mesaje într-un ciclu repeat-until numit bucla principală (main 

loop), ciclu care porneşte şi se opreşte  odată cu aplicaţia.  

 Mesajele sunt implementate sub formă de înregistrări (structuri) în care sunt codificate 

informaţii  despre evenimentul semnalat şi sunt identificate printr-un cod numeric, un ID, definit 

la nivelul sistemului de operare.  

 In aplicaţiile Delphi bazate pe ierarhia VCL  tratarea evenimentelor este simplificată în 

mod esenţial prin dotarea controalelor (descendenţii clasei TControl) cu proprietăţi de tip pointer 

la metodă, prin care se pot delega metodele handler de eveniment,  cele care vor fi apelate 

automat la  tratarea  evenimentului vizat.  Evenimentele care pot fi rezolvate prin această metodă 

sunt cele afişate pentru fiecare control în parte în coloana Events din Object Inspector. Ele poartă 

denumiri sugestive, OnClick, OnKeyDown, etc şi sunt implementate, după cum am mai spus, ca 

proprietăţi published de tip pointer la metodă. 

 Handler-ele de eveniment sunt întodeauna metode delegate, ele sunt executate, de obicei, 

chiar  de obiectul care declanşează evenimentul, sender-ul mesajului, prin intermediul unor 

câmpuri pointer,  dar sunt  definite de programator în momentul proiectării formei, deci sunt 

metode ale clasei utilizator.  De fapt cam la aceasta se reduce programarea într-un mediu vizual 

de dezvoltare: după ce a pus prin drag-and-drop controalele pe formă, programatorul mai are de 

scris câteva linii de cod în şabloanele handler-elor de evenimente, şi gata! 

 De exemplu, după ce punem pe o formă trei butoane, But0, But1 şi But2, un dublu-clic 

pe butonul But0  în pagina de design deschide automat pagina de cod în care Delphi a predefinit 

deja handlerul evenimentului OnClick al butonului But0, denumit în mod automat But0Click şi 

atribuit deja evenimentului OnClick al controlului But0 în ObjectInspector: 
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procedure TForm1.But0Click(Sender: TObject); 
begin 
   
end; 

 Noi trebuie numai să-l completăm, de exemplu: 
procedure TForm1.But0Click(Sender: TObject); 
begin 
  ShowMessage('Ati apasat butonul STOP'); 
  self.Close; 
end; 

 Delegarea metodei TForm1.But0Click evenimentului OnClick al obiectul But0 este 

consemnată  în fişierul dfm ataşat formei (care poate fi văzut alegând “View as text” în meniul 

contextual care apare la evenimentul Windows  “clic dreapta pe formă în pagina de design”). 
... 

 object But0: TButton 

    Left = 160 
    Top = 32 
    Width = 75 
    Height = 25 
    Caption = 'But0' 
    TabOrder = 0 
    OnClick = But0Click 
  end 
... 

 Iată definiţia formei în care am implementat trei handlere de evenimente: 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    But0: TButton; 
    But1: TButton; 
    But2: TButton; 
    procedure But0Click(Sender: TObject); 
    procedure But1Click(Sender: TObject); 
    procedure But2Click(Sender: TObject); 
 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
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{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.But0Click(Sender: TObject); 
begin 
  ShowMessage('Ati apasat butonul STOP'); 
  self.Close; 
end; 
 
procedure TForm1.But1Click(Sender: TObject); 
begin 
  ShowMessage('Ati apasat butonul UNU'); 
end; 
 
procedure TForm1.But2Click(Sender: TObject); 
begin 
  ShowMessage('Ati apasat butonul DOI'); 
end; 
 
end. 

 Programul funcţionează foarte bine, dar mai elegant ar fi dacă am înlocui cele trei hand-

lere cu unul singur, în care să folosim informaţii RTTI.  Iată cum: ştergem declaraţiile şi imple-

mentările celor trei handlere, iar în locul lor declarăm şi definim unul singur, următorul:  

 
procedure TForm1.ButtonClick(Sender: TObject); 
begin 
  ShowMessage('Ati apasat butonul ' + (Sender as TButton).Name); 
  if (Sender as TButton).Name = 'But0' then 
    self.Close; 
end; 
 

şi apoi pe acesta îl asociem, în fereastra Object Inspector, evenimentului OnClick al fiecăruia 

dintre cele trei butoane. 

 Dacă studiem clasa TButton definită în unitul StdCtrls (controale standard), găsim de-

claraţia:  
 property OnClick; 

care este o redeclarare fără tip a unei proprietăţi. Urmărind linia ereditară în sus, găsim declaraţia 

iniţială în clasa TControl, sub forma: 
 property OnClick: TNotifyEvent read FOnClick write FOnClick; 

unde TNotifyEvent este un tip metodă definit în unitul Classes astfel: 
 TNotifyEvent = procedure(Sender: TObject) of object; 

iar  FOnClick este, evident, un câmp privat al clasei TControl, de tip pointer către metodă. 

Câmpul FOnClick,  moştenit deci de TButton de la TControl, va ţinti în cele din urmă către 

metoda delegată TForm1.ButtonClick.   

 Deoarece exact instrucţiunile de asignare a metodei delegate, adică instrucţiunile de 

forma 
 But0.OnClick:=TForm1.ButtonClick; 



9 

 

 

se află în partea ascunsă a codului (Delphi le consemnează în sintaxa proprie – non Pascal – în 

fişierul dfm, după cum văzut  mai sus), am modelat în exemplul următor, printr-un program în 

mod consolă, întregul mecanism de funcţionare al aplicaţiei VCL cu trei butoane de mai sus. 

Vom vedea  scrise  “în clar” atribuirile  metodelor  handler pointerilor de eveniment ,  metode 

lansate  în execuţie în momentul procesării mesajelor declanşatoare.   

 In bucla principală a modelului nostru considerăm ca mesaje numere introduse de utili-

zator de la tastatură, şi lansăm direct de la nivelul formei principale handlerele de evenimente 

corespunzătoare. Valoarea zero însemnă “a fost apăsat butonul But0”,  o valoare impară  înseam-

nă “a fost apăsat butonul But1”  iar restul valorilor corespund butonului But2. 

 
program Exemplul_06; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses 
  MyForms in 'MyForms.pas', 
  MyUnit1 in 'MyUnit1.pas'; 
 
begin 
  MyApplication.Initialize; 
  MyApplication.CreateForm(TMyForm1, MyForm1); 
  MyApplication.Run; 
 
end. 
 
{ a=11 
  Ati apasat butonul UNU 
  a=22 
  Ati apasat butonul DOI 
  a=0 
  Ati apasat butonul STOP 
  Press ENTER } 

  

 Iată şi unitul MyForms: 

 
unit MyForms; 
 
interface 
 
type 
  TMyEvent = procedure(Sender: TObject) of object; 
 
  TMyButton = class 
  private 
    FName: string; 
    FClick: TMyEvent; 
  public 
    property OnClick: TMyEvent read FClick write FClick; 
    property Name: string read FName write FName; 
    procedure HandleEvent; 
    constructor Create(name: string); 
  end; 
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  TMyForm = class 
    MustClose: boolean; 
    procedure HandleMessage(id: integer); virtual; 
    constructor Create; virtual; 
 
  end; 
 
  TMyMetaForm = class of TMyForm; 
 
  TMyApplication = class 
  private 
    FMainForm: TMyForm; 
    function ReadEvent: integer; 
  public 
    property MainForm: TMyForm read FMainForm write FMainForm; 
    procedure Initialize; 
    procedure CreateForm(tip: TMyMetaForm; frm: TMyForm); 
    procedure Run; 
  end; 
 
var 
  MyApplication: TMyApplication; 
 
implementation 
 
constructor TMyButton.Create(name: string); 
begin 
  self.FName := name; 
end; 
 
procedure TMyButton.HandleEvent; 
begin 
  if Assigned(FClick) then 
    FClick(self); 
end; 
 
constructor TMyForm.Create; 
begin 
  inherited; 
  self.MustClose := false; 
end; 
 
procedure TMyForm.HandleMessage(id: integer); 
begin 
  self.MustClose := true; 
end; 
 
procedure TMyApplication.Initialize; 
begin 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
end; 
 
procedure TMyApplication.CreateForm(tip: TMyMetaForm; frm: TMyForm); 
begin 
  frm := tip.Create; 
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  MainForm := frm; 
end; 
 
function TMyApplication.ReadEvent: integer; 
begin 
  Write('a='); 
  Readln(result); 
end; 
 
procedure TMyApplication.Run; 
var 
  a: integer; 
begin 
  if Assigned(FMainForm) then 
  begin 
    repeat 
      FMainForm.HandleMessage(ReadEvent); 
    until FMainForm.MustClose; 
    FMainForm.Free; 
  end; 
end; 
 
initialization 
 
MyApplication := TMyApplication.Create; 
 
finalization 
 
MyApplication.Free; 
Writeln('Press ENTER'); 
Readln; 
 
end. 
 

 

 In final, unitul formei principale: 

 
unit MyUnit1; 
 
interface 
 
uses MyForms; 
 
type 
  TMyForm1 = class(TMyForm) 
    But0: TMyButton; 
    But1: TMyButton; 
    But2: TMyButton; 
    procedure ButtonClick(Sender: TObject); 
    procedure HandleMessage(id: integer); override; 
    constructor Create; override; 
    destructor Destroy; override; 
  end; 
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var 
  MyForm1: TMyForm1; 
 
implementation 
 
constructor TMyForm1.Create; 
begin 
  inherited Create; 
  self.But0 := TMyButton.Create('STOP'); 
  self.But1 := TMyButton.Create('UNU'); 
  self.But2 := TMyButton.Create('DOI'); 
  self.But1.OnClick := self.ButtonClick; 
  self.But2.OnClick := self.ButtonClick; 
  self.But0.OnClick := self.ButtonClick; 
end; 
 
destructor TMyForm1.Destroy; 
begin 
  self.But2.Free; 
  self.But1.Free; 
  self.But0.Free; 
  inherited; 
end; 
 
procedure TMyForm1.ButtonClick(Sender: TObject); 
begin 
  writeln('Ati apasat butonul ' + (Sender as TMyButton).Name); 
  if (Sender as TMyButton).Name = 'STOP' then 
    self.MustClose := true; 
end; 
 
procedure TMyForm1.HandleMessage(id: integer); 
begin 
  if id = 0 then 
    But0.HandleEvent 
  else if Odd(id) then 
    But1.HandleEvent 
  else 
    But2.HandleEvent; 
end; 
 
end. 

  

 

4. Mesaje.  Sistemul de operare Windows comunică cu aplicaţiile pe care le gestionează prin 

mesaje. Mesajele în Windows sunt impementate sub forma unor înregistrări (structuri) în ale 

căror câmpuri sunt memorate şi codificate informaţiile referitoare la mesajul transmis, începând 

cu  numărul de cod al evenimentului consemnat, şi continuând, de exemplu, cu coordonatele ma-

usului în momentul clicului, modul de transmitere, şi aşa mai departe. 

 In momentul în care Windows transmite un mesaj către o aplicaţie Delphi, aceasta este 

răspunzătoare de decodificarea lui din formatul Windows în formatul Delphi, după care este 

transmis mai departe în acest nou format.  Mesajele Delphi sunt şi ele tot înregistrări,  dar sunt 
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mai uşor de utilizat deoarece cele mai des folosite au fost personalizate după ID-ul mesajului. 

Tipul de bază este TMessage definit în unitul Messages: 

 
TMessage = packed record 
    Msg: Cardinal; 
    case Integer of 
      0: ( 
        WParam: WPARAM; 
        LParam: LPARAM; 
        Result: LRESULT); 
      1: ( 
        WParamLo: Word; 
        WParamHi: Word; 
        LParamLo: Word; 
        LParamHi: Word; 
        ResultLo: Word; 
        ResultHi: Word); 
  end; 

 

 După cum vedem un mesaj este o înregistrare împachetată cu două variante (variantele 0 

şi 1 sunt suprapuse în memorie – exact ca uniunile din C), semnificaţia câmpurilor sale fiind 

dedusă din valoarea câmpului Msg şi din momentul citirii mesajului. De regulă varianta 0 este 

utilizată “la sosire”, când mesajul este interpretat la venirea lui  dinspre sistemul de operare, iar 

varianta 1 “la plecare”, când mesajul conţine informaţii privind modul în care a fost tratat de 

aplicaţie. 

 Tot în unitul Messages sunt definite o serie de constante utilizate ca identificatori ai me-

sajelor (ID-uri). Iată, de exemplu, primele zece ID-uri de mesaje: 

 
const 
  WM_NULL             = $0000; 
  WM_CREATE           = $0001; 
  WM_DESTROY          = $0002; 
  WM_MOVE             = $0003; 
  WM_SIZE             = $0005; 
  WM_ACTIVATE         = $0006; 
  WM_SETFOCUS         = $0007; 
  WM_KILLFOCUS        = $0008; 
  WM_ENABLE           = $000A; 
 

Programatorul poate să-şi definească propriele mesaje (mai precis propriul ID de mesaj), utili-

zând un număr neocupat din domeniul 1 – 49151. 

 Pentru a uşura descifrarea mesajelor de către programator, în Delphi au fost definite tipuri 

personalizate de mesaje, pentru mesajele mai importante. Asocierea se face prin următoarea con-

venţie de numire: mesajul WM_XYZ are tipul asociat TWMXyz.  

 De exemplu, mesajul WM_MOVE care înglobează informaţii privind mutarea unei feres-

tre, are tipul personalizat TWMMove definit astfel: 
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TWMMove = packed record //in unitul Messages 
    Msg: Cardinal; 
    Unused: Integer; 
    case Integer of 
      0: ( 
        XPos: Smallint; 
        YPos: Smallint); 
      1: ( 
        Pos: TSmallPoint; 
        Result: Longint); 
  end; 

 

 Tipul TMessage este compatibil (prin conversie) cu orice tip personalizat de mesaj. 

 Mesajele sunt tratate de către handlerele de mesaj, care sunt metode speciale, declarate 

cu directiva message. Trebuie precizat de la bun început că programatorul obişnuit este pus foar-

te rar în situaţia de a lucra cu astfel de metode pentru că, după cum am văzut deja, Delphi pune la 

dispoziţie un set cuprinzător de evenimente predefinite, selectabile din lista Events a ferestrei 

Object Inspector pentru fiecare control în parte şi permite delegarea imediată a metodei de tratare 

a evenimentului semnalat de mesaj. In bucla principală a aplicaţiei sunt citite şi descifrate mesa-

jele aduse de Windows. Cele mai multe dintre acestea sunt trimise chiar de controalele aplicaţiei 

şi aşteaptă la coadă să fie procesate.  Procedura HandleMessage a clasei TApplication este cea 

care le citeşte şi declanşează, în cele din urmă, tratarea acestora fie de către handlere de  eveni-

mente  predefinite, fie de handlere ataşate direct mesajelor, definite  aşa cum vom vedea în 

continuare. 

 Un handler de mesaj este o procedură declarată cu directiva message urmată de ID-ul 

mesajului tratat. Procedura trebuie să aibe exact un singur parametru, acesta trebuie să fie 

transmis prin referinţă şi să fie de tip TMessage sau de tipul asociat mesajului tratat. Numele 

procedurii se obţine, prin convenţie, ştergând litera T iniţială a tipului asociat mesajului. 

 Exemplu: 

 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
  private 
     procedure WMMove(var Msg: TWMMove) ; message WM_MOVE; 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 

 

  La derivarea claselor, metodele mesaj se moştenesc şi pot fi redeclarate exact ca oricare 

altă metodă. Ele sunt implict legate dinamic (nu este nevoie de directiva dynamic) şi, deoarece 

sunt identificate numai prin ID-ul lor, nu este nevoie de directiva override la suprascriere, şi nici 

măcar să aibe acelaşi nume cu metodele  suprascrise. 

 La implementare este indicat ca handlerul de mesaj să apeleze, în final, metoda 

moştenită:   
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procedure TForm1.WMMove(var Msg: TWMMove) ; 
begin 
   Caption := ' x='+IntToStr(Msg.XPos)+ ' y='+IntToStr(Msg.YPos); 
   inherited; 
end; 
 

 Apelul inherited declanşează căutarea în susul liniei ereditare şi invocă primul handler de 

mesaj cu acelaşi ID ca cel curent, şi îi pasează automat ca parametru înregistrarea asociată mesa-

jului. Dacă nici o clasă superioară nu implementează o metodă de tratare a respectivului mesaj, 

este apelată în final metoda DefaultHandler definită în TObject. Implemenarea din TObject a 

metodei nu execută nimic, dar prin suprascrierea ei putem defini propria nostra tratare implicită a 

mesajelor. 

 Să prezentăm acum un exemplu de tratare a unui mesaj. Incepem o nouă aplicaţie VCL 

Forms în Delphi, fără să punem nimic pe forma iniţială. Dacă studiem lista Events ataşată  for-

mei, observăm lipsa unui eveniment OnMove, care să ne semnaleze mişcarea formei pe ecran. 

Dacă dorim să evidenţiem această mişcare, trebuie să tratăm mesajul WM_MOVE, şi dacă utili-

zăm exemplul dat mai sus, obţinem următorul cod sursă pentru unitul formei: 
 

unit UnitMesaje; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs; 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
  private 
     procedure WMMove(var Msg: TWMMove) ; message WM_MOVE; 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.WMMove(var Msg: TWMMove) ; 
begin   
   Caption := ' x='+IntToStr(Msg.XPos)+ ' y='+IntToStr(Msg.YPos); 
   inherited; 
end; 
end. 
 

 Dacă mutăm forma pe ecran observăm cum se schimbă mereu coordonatele x şi y ale 

colţului stânga sus ale ferestrei client a formei. 
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5. Tratarea mesajelor. După cum am văzut deja, o aplicaţie VCL este un obiect din clasa 

TApplication definită în unitul Forms, numit chiar Application, iar programul principal nu face 

decât să iniţializeze acest obiect,  să-i instanţieze formele componente şi să-i lanseze metoda 

Run. Dacă studiem codul acestei metode, observăm că, în afară de unele iniţializări, ea se reduce 

la următoarea buclă principală: 
    procedure TApplication.Run; 

    begin 
    ... 
    repeat 
        try 
          HandleMessage; 
        except 
          HandleException(Self); 
        end; 
    until Terminated; 
    ... 
    end; 

  

 După ce este lansată în execuţie, aplicaţia îşi iniţializează componentele, îşi afişează 

forma principală pe ecran şi aşteaptă apoi, în starea idle,  comenzile utilizatorului. Starea idle are 

semnificaţia “nu am nici o comandă de executat”, dar asta nu însemnă că aplicaţia stă degeaba: 

ea parcurge încontinuu bucla sa principală aşteptând mesaje. 

 Metoda HandleMessage are următoarea implementare 
procedure TApplication.HandleMessage; 
var 
  Msg: TMsg; 
begin 
  if not ProcessMessage(Msg) then Idle(Msg); 
end; 

din care constatăm că ea apelează funcţia ProcessMessage, cu următorul antet 
 function TApplication.ProcessMessage(var Msg: TMsg): Boolean; 

şi care tratează mesajul caruia i-a venit rândul din coada de aşteptare. Tipul TMsg este formatul 

Windows al mesajului, spre deosebire de TMessage, care este formatul Delphi.  

 Când sistemul de operare detectează un eveniment care interesează aplicaţia noastră (un 

clic din maus pe formă, de exemplu), acesta depune în coada de aşteptare a aplicaţiei un mesaj 
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care codifică în înregistrarea sa evenimentul observat. Prin mecanismul descris mai sus, mesajele 

ajung în funcţia  ProcessMessage, care la rândul ei apelează funcţia  Windows API 

DispatchMessage şi care la rândul ei decide care control este destinatarul mesajului şi i-l trimite 

spre tratare. Tratarea are loc prin una dintre cele două metode descrise la punctele precedente: 

prin handlere de tratare a evenimentelor definite în ierarhia VCL sau direct prin handlere de 

tratare a mesajelor predefinite din unitul Messages. 

 Trebuie subliniat de la bun început că programul nostru execută secvenţial, una câte una, 

comenzile înscrise în mesajele din coada de aşteptare.  Dacă una dintre aceste comenzi 

declanşează un ciclu lung de calcule, aplicaţia îngheaţă până la terminarea calculului. Progra-

matorul are posibilitatea să prevină o astfel de situaţie, apelând procedura ProcessMessages a 

clasei TAplication, definită astfel: 
procedure TApplication.ProcessMessages; 
var 
  Msg: TMsg; 
begin 
  while ProcessMessage(Msg) do {loop}; 
end; 

 După cum vedem ProcessMessages apelează încontinuu funcţia  ProcessMessage până 

când aceasta tratează toate mesajele din  coada de asteptare şi returnează valoarea false. Un apel 

ProcessMessages făcut în corpul unui handler de  eveniment întrerupe temporar execuţia 

acestuia, declanşează tratarea tuturor mesajelor pe care sistemul de operare le-a depus la coadă 

între timp, pe durata execuţiei handlerului curent, iar la  terminarea procesării acestora, dacă nu a 

a părut o comandă de închidere a aplicaţiei, de exemplu, controlul execuţiei este predat metodei 

apelante. 

 Să experimentăm: dotăm formă de tip TForm1 cu două butoane BtnStart şi BtnStop şi 

cu un câmp privat gata de tip boolean, un aşa numit semafor, care să semnaleze întreruperea unei 

activităţi repetitive declanşată de BtnStart. Mai precis, apasarea lui BtnStart setează gata pe 

false şi începe o numărare la nesfârşit până când, în urma unui clic pe BtnStop, semaforul gata 

capătă valoarea true. 

  
unit Unit2; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    BtnStart: TButton; 
    BtnStop: TButton; 
    procedure BtnStartClick(Sender: TObject); 
    procedure BtnStopClick(Sender: TObject); 
  private 
    gata:boolean; 
    { Private declarations } 
  end; 
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var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.BtnStartClick(Sender: TObject); 
var i:integer; 
begin 
  gata:=false; 
  i:=0; 
  repeat 
      Inc(i); 
      Caption:=IntToStr(i); 
      Application.ProcessMessages; 
  until gata=true; 
 
end; 
 
procedure TForm1.BtnStopClick(Sender: TObject); 
begin 
  gata:=true; 
end; 
 
end. 

 Dacă rulăm aplicaţia fără apelul Application.ProcessMessages, observăm că ea nu mai 

răspunde la evenimente: forma nu poate fi mutată şi nici închisă, şi chiar sistemul de operare 

poate fi pus în dificultate. Observăm că Application.ProcessMessages te echivalentă cu metoda 

Application.DoEvents() din DotNet C++, C#  şi Visual Basic. 

 

 

 

 

6. Application.OnMessage. Delphi pune la dispoziţia programatorului o cale simplă de inter-

ceptare şi de tratare personalizată a tuturor mesajelor depuse în coada de aşteptare. Dacă studiem 

codul funcţiei ProcessMessage vedem că primul lucru pe care aceasta îl face după scoaterea 

unui mesaj din coadă este să-l paseze handlerului de evenimente delegat proprietăţii 

OnMessage: 
     begin 
            Handled := False; 
            if Assigned(FOnMessage) then FOnMessage(Msg, Handled); 
        ... 
        end; 

Proprietatea OnMessage are declaraţia 
     property OnMessage: TMessageEvent read FOnMessage write FOnMessage; 

iar tipul TMessageEvent este definit astfel: 
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 TMessageEvent = procedure (var Msg: TMsg; var Handled: Boolean) of 

object; 

 Delegând un handler evenimentului OnMessage avem posibilitatea să intervenim pe firul 

tratării oricărui mesaj prelucrat de funcţia ProcessMessage. Mesajul este trimis prin referinţă în 

variabila Msg, iar parametrul Handled este setat la false. Dacă la încheirea apelului variabila 

Handled  valoarea true, se consideră că mesajul a fost tratat şi nu mai este trimis mai departe 

către procedurile de tratare ale componetelor aplicaţiei, în caz contrar el urmează traseul oricărui 

alt mesaj. 

 Prezentăm mai jos un exemplu de filtrare şi blocare a  mesajelor trimise de maus când se 

află în zona client a formei. Inzestrăm o formă cu două butoane, BtnBloc şi BtnDebloc şi cu un 

semafor boolean, câmpul SkipMouseMessage, care să semnaleze dacă trebuie sau nu să fie 

întreruptă rutarea normală în aplicaţie a mesajelor trimise de maus. Iată unitul formei: 

 
unit Unit1; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    BtnBloc: TButton; 
    BtnDebloc: TButton; 
    procedure BtnBlocClick(Sender: TObject); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 
    procedure BtnDeblocClick(Sender: TObject); 
    procedure FormClick(Sender: TObject); 
  private 
    SkipMouseMessage: Boolean; 
  procedure MyHandlerForOnMessage(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean); 
       
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.MyHandlerForOnMessage(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean); 
begin 
  case Msg.Message of 
      WM_MOUSEFIRST..WM_MOUSELAST: Handled:=SkipMouseMessage; 
  end; 
end; 
 
procedure TForm1.BtnBlocClick(Sender: TObject); 
begin 
   SkipMouseMessage := True; 
end; 
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procedure TForm1.BtnDeblocClick(Sender: TObject); 
begin 
   SkipMouseMessage := False; 
end; 
 
procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 
begin 
 ShowMessage('Ok!'); 
end; 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  Application.OnMessage := MyHandlerForOnMessage; 
end; 
 
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 
begin 
   Application.OnMessage := nil; 
end; 
 
end. 

 Deoarece obiectul Application nu apare în Object Inspector,  delegarea metodei de tra-

tare a evenimentului OnMessage a fost implementată în handlerul  TForm1.FormCreate şi, 

prin urmare, urmând principiul “ce facem în FormCreate desfacem în FormDestroy”, odată cu 

dealocarea formei a fost anulată şi delegarea. 

 
 La rulare, orice clic în zona client a formei provoacă apariţia mesajului “Ok!” dacă nu 

cumva a fost apasat deja butonul “Blochează”, în care caz aplicaţia nu mai simte mausul. Pentru 

deblocare se mută focusul cu tasta Tab pe butonul “Deblochează” care este acţionat apoi cu tasta 

Enter. 

 In final reamintim că aplicaţia poate primi de la sistemul de operare şi mesaje care nu 

sunt depuse în coada de aşteptare, iar acestea au caracter imperativ (ele semnalează de obicei 

apariţia unor disfuncţionalităţi) şi trebuie tratate imediat deoarece sistemul de operare aşteaptă un 

răspuns. Acest subiect este mult mai dificil şi depăşeşte sfera noastră de interes. 

 


