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1. Interfeţe.  După cum ştim în Delphi nu este permisă moştenirea multiplă. Această restricţie 

clarifică relaţia de derivare a claselor, transformând graful asociat acesteia într-un arbore cu rădă-

cina TObject, fiecare clasă având câte o singură linie ereditară pornind de la rădăcină.  

 Derivarea claselor este o metodă efecientă pentru reutilizarea codului. Clasa derivată 

moşteneşte toate câmpurile, metodele şi proprietăţile clasei de bază, înlăturând astfel necesitatea 

reimplementării metodelor comune. Prin derivare clasele se îmbogăţesc, devin tot mai utilate, pot 

rezolva sarcini tot mai complexe. Derivarea are un aspect “hard”: pentru a avea o funcţionalitate 

în plus, clasa derivată trebuie dotată cu un nou membru, noul aparat se obţine din cel vechi prin 

adăugarea unui subansamblu.  Mai mult, chiar structura internă a obiectelor reflectă aspectul 

hardware al moştenirii. 

 Relaţia de  moştenire este tratată de operatorul is ca o relaţie de incluziune, orice TCopil 

este un TParinte dotat, eventual, cu noi membri. Interpretarea este corectă, dar implementarea în 

mod automat a incluziunii ca moştenire poate conduce  la complicaţii inutile. Să considerăm, de 

exemplu, implementarea unei clase TPatrat. Dacă plecăm de la definiţia “un pătrat este un drept-

unghi cu laturile egale” atunci vom construi mai întâi clasa TDreptunghi cu câmpurile FLungime 

şi FLăţime şi vom deriva din ea clasa TPatrat. In acest caz, singura adaptare care trebuie făcută 

este redeclararea constructorului, care acum va avea un singur argument, şi în care vom iniţializa 

cele două câmpuri cu aceeaşi valoare. Obţinem o clasă TPatrat mai greoaie decât o clasă derivată 

direct din TObject cu un singur câmp, FLatura. 

 Problema fundamentală este următoarea: incluziunea nu este o relaţie de ordine totală, nu 

oricare două elemente sunt comparabile. Deşi sunt corelate, clasele TInaripat şi TZburător nu pot 

fi pe aceeaşi linie ereditară, în consecinţă nu putem declara un moştenitor care să fie şi înaripat şi 

zburător. Pentru a face totuşi posibil acest lucru, soluţia a constat în separarea funcţionalităţii 

(softul: ştie să zboare) de constituţia ereditară a clasei (hardul: are aripi).  In Delphi 3 a fost intro-

dus un nou tip de dată, interfaţa,  care desemnează, în esenţă, o clasă dotată numai cu metode 

virtuale abstracte, şi a fost admisă o formă slabă de moştenire multiplă, numită implementarea 

interfeţelor.  O interfaţă are rolul unui certificat de competenţă: ea prescrie doar cu ce metode 

trebuie să fie dotată clasa care o implementează.  Acum putem declara că clasa TPorumbel este 

derivată din clasa TInaripat şi că implementează interfeţele IZburător, IMesager şi IColorat. Prin 
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această declaraţie TPorumbel va moşteni aripile de la TInaripate şi va avea funcţionalitatea 

prescrisă de cele trei interfeţe.  

 Denumirea de “interfaţă” este uşor de înţeles dacă ne propunem să declarăm într-un unit 

propriu o clasă dotată numai cu metode abstracte: vom ocupa numai secţiunea interface a uni-

tului cu declaraţiile metodelor, secţiunea implementation rămânând goală – implementarea 

metodelor  abstracte fiind în sarcina claselor descendente. De la interfeţe o clasă moşteneşte 

aşadar numai obligaţia de a le implementa metodele, şi de aici a apărut distincţia de limbaj între 

“derivarea claselor” şi “implementarea interfeţelor”. Mai mult, după cum vom vedea, interfeţele 

au propria relaţie de derivare, care nu trebuie confundată cu cea a claselor. Este clar că metodele 

unei interfeţe, odată implementate de o clasă,  vor fi moştenite de descendenţii clasei. 

 Interfeţele nu provin din TObject şi nu pot fi instanţiate direct (ele nu au constructori), se 

pot declara variabile (referinţe) de tip interfaţă iar acestora li se pot atribui numai instanţe ale 

claselor suport, adică ale claselor care implementează acea interfaţă. O referinţă de tip interfaţă 

va ţinti numai porţiunea din structura obiectului corespunzătoare metodelor sale (indirect, prin 

intermediul propriei tabele VMT). Deoarece au un câmp de vizibilitate mai restrâns şi foarte bine 

delimitat, referinţele de tip interfaţă pot ţinti mai uşor o gamă largă de obiecte, chiar şi unele 

create de alte aplicaţii în alte limbaje de programare.  

 Din cerinţe de interoperabilitate, pentru ca aplicaţii diferite să poată schimba între ele 

obiecte de tip interfaţă, acestea au fost dotate cu un Globally Unique Identifier (GUID)  pe 128 

de biţi, precum şi cu un mecanism de dealocare automată prin tehnica reference counting. 

 Subliniem că deşi sunt foarte asemănătoare cu clasele, interfeţele nu sunt clase, nu fac 

parte din ierarhia clasei TObject, ele au propria ierarhie ereditară, descinzînd toate dintr-o 

interfaţă iniţială, IInterface. 

 Interfeţele se declară în secţiunea type utilizând cuvântul cheie interface în loc de class: 
 type  INewInterface= interface(IOldInterface) ... end; 

Analog derivării claselor, fiecare interfaţă este derivată dintr-o singură interfaţă părinte, cu 

excepţia interfeţei  IInterface. Declaraţia 
 type  INewInterface= interface ... end; 

este sinonimă cu 
 type  INewInterface= interface(IInterface) ... end; 

 Interfaţa IInterface este declarată în unitul System astfel: 

 
 type IInterface = interface 

        ['{00000000-0000-0000-C000-000000000046}'] 
        function QueryInterface(const IID: TGUID; out Obj): HResult; stdcall; 
        function _AddRef: Integer; stdcall; 
        function _Release: Integer; stdcall; 
  end; 

 

După cuvântul interface este afişat GUID-ul interfeţei şi sunt declarate trei metode fundamentale 

moştenite de toate interfeţele. Funcţia QueryInterface este apelată pentru conversii şi atribuiri 

de interfeţe, funcţia _AddRef trebuie să incrementeze contorul de referinţe iar _Release să-l 
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decrementeze şi să dealoce obiectul în cazul în care numărul de referinţe e zero. In mod normal 

fiecare clasă care implementează o interfaţă ar trebui să furnizeze şi implementările acestor trei 

metode. Pot fi date şi implemetări vide, desigur, dar în acest caz interfaţa respectivă are o 

funcţionalitate strict limitată în interiorul aplicaţiei de definiţie. 

 Delphi pune la dispoziţia programatorilor clasa TInterfacedObject, special creată pentru 

a fi folosită ca bază în orice ierarhie de clase care implementează interfeţe, deoarece ea furnizea-

ză  implementările standard, deplin funcţionale ale celor trei metode fundamentale: 

 
  TInterfacedObject = class(TObject, IInterface) 
  protected 
    FRefCount: Integer; 
    function QueryInterface(const IID: TGUID; out Obj): HResult; stdcall; 
    function _AddRef: Integer; stdcall; 
    function _Release: Integer; stdcall; 
  public 
    procedure AfterConstruction; override; 
    procedure BeforeDestruction; override; 
    class function NewInstance: TObject; override; 
    property RefCount: Integer read FRefCount; 
  end;  

 

 Observăm cu această ocazie şi noua sintaxă a declaraţei claselor: 
type TDerivClass = class(TBaseClass, IInterface_1, IInterface_2) ... end; 

 Prin convenţie, numele interfeţelor este prefixat cu majuscula I. 

 In concluzie, dacă dorim ca noua noastră clasă să implementeze o interfaţă oarecare, vom 

deriva această clasă din clasa TInterfacedObject sau dintr-un descendent al acesteia, şi atunci 

vom avea de implementat numai metodele noi ale interfeţei. 

 Exemplu: 

 
program Exemplul_01;{$APPTYPE CONSOLE} 
uses 
  SysUtils; 
 
type 
  IMyInterface = interface(IInterface) 
    ['{B20D7DE7-44E9-4D8B-89E0-B1E7F2C53C62}'] 
    procedure Salut; 
  end; 
 
  TMyClass = class(TInterfacedObject, IMyInterface) 
    Fx: integer; 
    constructor Create(x: integer); 
    procedure Salut; 
  end; 
 
constructor TMyClass.Create(x: integer); 
begin 
  Fx := x; 
end; 
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procedure TMyClass.Salut; 
var 
  i: integer; 
begin 
  for i := 1 to Fx do 
    write('Salut! '); 
  writeln; 
end; 
var a,b:IMyInterface; 
begin 
 
  a:=TMyClass.Create(3); 
  a.Salut;    //Salut! Salut! Salut! 
  b:=a; 
  Writeln((a as TInterfacedObject).RefCount); //2 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 

 Când declarăm o interfaţă nouă, GUID-ul acesteia trebuie generat de către RAD Studio 

prin combinaţia de taste Ctrl+Shift+G, astfel se asigură unicitatea lui în întreaga info-sferă. Nu 

sunt accepatate GUID-uri copiate, nici măcar în exemple! 

 Să observăm că mai sus, deşi nu apelăm deloc metoda Free, la terminarea execuţiei nu 

primim nici un raport de scurgeri de memorie. Mai mult, dacă insistăm să dealocăm manual obi-

ectul TMyClass creat, cu un apel 
 (a as TObject).Free; 

obţinem un mesajul 

 EInvalidPointer: Invalid pointer operation. 

deorece, aşa cum am precizat, interfeţele sunt dealocate automat de către sistemul de operare. 

Pentru a nu încurca acest mecanism, este indicat să nu amestecăm modurile de referire ale unui 

obiect: ori numai prin referinţe de tip clasă, ori numai prin referinţe de tip interfaţă, ca în exem-

plul aterior.   

 In programul următor 
var a:IMyInterface; 
  ob:TMyClass; 
begin 
  try 
  ob:=TMyClass.Create(3); 
  ob.Salut;    //Salut! Salut! Salut! 
  a:=ob; 
  a:=TMyClass.Create(1); 
  ob.Salut;    //Salut! Salut! Salut! 
  ob.Free; 
  a.Salut;    //Salut! 
  except 
    on E: Exception do 
      writeln(E.ClassName, ': ', E.Message); 
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  end; 
  readln; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
end. 

 

observăm că dealocarea manuală a lui ob cu metoda Free provoacă întreruperea execuţiei cu o 

excepţie de  tip EinvalidPointer, deşi la încetarea sa din viaţă referinţa a de tip interfaţă ţinteşte 

către un alt obiect. Pentru a înţelege de ce, suprascriem metoda BeforeDestruction (moştenită de 

TMyClass de la TObject) astfel 

 
procedure TMyClass.BeforeDestruction; 
begin 
  Writeln('Voi fi dealocat, eu, cel cu Fx=', self.Fx); 
  inherited; 
end; 

 

şi mutăm tot codul precedent în procedura executa, ca să observăm ce se întâmplă la finalul 

acesteia, când referinţa a de tip instanţă îşi încetează existenţa: 

 
procedure executa; 
var 
  a: IMyInterface; 
  ob: TMyClass; 
begin 
  try 
    ob := TMyClass.Create(3); 
    ob.Salut; // Salut! Salut! Salut! 
    a := ob; 
    a := TMyClass.Create(1); 
    ob.Salut; // Salut! Salut! Salut! 
    // ob.Free; 
    a.Salut; // Salut! 
  except 
    on E: Exception do 
      Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message); 
  end; 
end; 

 
begin 
  Executa; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
end. 

 

 Rezultatul este următorul: 
Salut! Salut! Salut! 
Voi fi dealocat, eu, cel cu Fx=3 
Salut! Salut! Salut! 
Salut! 
Voi fi dealocat, eu, cel cu Fx=1 
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Press ENTER 

 

de unde deducem următoarele: în momentul în care referinţa a şi-a schimbat ţinta, vechea ţintă a 

fost trecută pe lista de aşteptare a colectorului de gunoaie,  garbage collector-ul sistemului de 

operare, chiar dacă ea mai era ţintită de o referinţă de tip clasă, variabila ob. Reţinem că pro- 

prietatea RefCount a obiectelor interfaţate (descendenţii clasei TInterfacedObject) numără 

numai referinţele făcute prin variabile de tip interfaţă ! 

 

 

 Să revenim la utilitatea interfeţelor. Să presupunem că avem două clase, TClasa1 şi 

TClasa2, situate în ierarhii diferite,  şi dorim să le dotăm cu aceeaşi metodă de tip procedură, cu 

acelaşi nume şi  aceeaşi semnătură, să zicem TClasa1.ScrieNume şi TClasa2.ScrieNume, astfel 

încât să putem apela metoda ScrieNume într-o procedură program Executa iar rezultatele să fie 

ca mai jos: 
 

program Exemplul_02; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TClasa1 = class 
    procedure ScrieNume; 
  end; 
 
  TClasa2 = class 
    procedure ScrieNume; 
  end; 
 
procedure TClasa1.ScrieNume; 
begin 
  writeln('Clasa 1'); 
end; 
 
procedure TClasa2.ScrieNume; 
begin 
  writeln('Clasa 2'); 
end; 
 
procedure Executa(x: ? ? ?); 
begin 
  x.ScrieNume; 
end; 
 
var 
  ob1: TClasa1; 
  ob2: TClasa2; 
 
begin 
  ob1 := TClasa1.Create; 
  ob2 := TClasa2.Create; 
  Executa(ob1); // Clasa 1 
  Executa(ob2); // Clasa 2 
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  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 

 Dacă încercăm declaraţia  
procedure Executa(x: TObject) 

vom putea compila apelul x.ScrieNume numai dacă efectuăm o conversie de tip explicită cu 

operatorul as. O conversie de forma (x as TClasa1).ScrieNume nu este acceptabilă pentru 

apelul Executa(ob2), iar o conversie de forma (x as x.ClassType) este inutilă: x.ClassType 

returnează o metaclasă TClass care are clasa de bază TObject, si în acest caz operatorul as va 

face o conversie la TObject. 

 Fără interfeţe, soluţia este una singură: intervenim în ierarhiile claselor TClasa1 şi 

TClasa2, deasupra lor, şi implementăm un strămoş comun, TClasaOmega, dotat cu metoda 

virtuală ScrieNume, pe care nu suntem obligaţi să o implementăm, o declarăm abstractă şi o 

vom suprascrie la nivelul claselor descendent: 

 
program Exemplul_03; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  TClasaOmega = class 
    procedure ScrieNume; virtual; abstract; 
  end; 
 
  TClasa_0 = class(TClasaOmega) 
  end; 
 
  TClasa1 = class(TClasa_0) 
    procedure ScrieNume; override; 
  end; 
 
  TClasa2 = class(TClasaOmega) 
    procedure ScrieNume; override; 
  end; 
 
procedure TClasa1.ScrieNume; 
begin 
  writeln('Clasa 1'); 
end; 
 
procedure TClasa2.ScrieNume; 
begin 
  writeln('Clasa 2'); 
end; 
 
procedure Executa(x: TObject); 
begin 
  (x as TClasaOmega).ScrieNume; 
end; 
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var 
  ob1: TClasa1; 
  ob2: TClasa2; 
 
begin 
  ob1 := TClasa1.Create; 
  ob2 := TClasa2.Create; 
  Executa(ob1); // Clasa 1 
  Executa(ob2); // Clasa 2 
  ob1.Free; 
  ob2.Free; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 In acest exemplu elementar am intervenit foarte uşor în liniile ereditare ale celor două 

clase aflate în construcţie, dar este evident că această intervenţie este foarte dificilă, dacă nu 

chiar imposibilă, într-o bibliotecă de clase din lumea reală, aşa că soluţia dată este inacceptabilă. 

 Rezolvarea cu interfeţe este evidentă: transformăm clasa abstractă TClasaOmega într-o 

interfaţă, IOmega, pe care clasele TClasa_1 şi TClasa_2 o vor implementa, şi astfel nu mai 

suntem nevoiţi să schimbăm ascendenţa ereditară a claselor în lucru (putem presupune totuşi, dar 

numai pentru comoditate, că ambele clase,  TClasa_1 şi  TClasa_2, moştenesc clasa specializată 

TInterfacedObject, clasă aflată oricum  imediat după TObject în orice sistem serios de clase).  
program Exemplul_04; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  IOmega = interface 
    ['{3144CF7E-5C81-438D-9D9D-33C981A56825}'] 
    procedure ScrieNume; 
  end; 
 
  TClasa1 = class(TInterfacedObject, IOmega) 
    procedure ScrieNume; 
  end; 
 
  TClasa2 = class(TInterfacedObject, IOmega) 
    procedure ScrieNume; 
  end; 
 
procedure TClasa1.ScrieNume; 
begin 
  writeln('Clasa 1'); 
end; 
 
procedure TClasa2.ScrieNume; 
begin 
  writeln('Clasa 2'); 
end; 
 
procedure Executa(x: IOmega); 
begin 
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  x.ScrieNume; 
end; 
 
var 
  ob1, ob2: IOmega; 
 
begin 
  ob1 := TClasa1.Create; 
  ob2 := TClasa2.Create; 
  Executa(ob1); // Clasa 1 
  Executa(ob2); // Clasa 2 
  writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 

 Să precizăm că o interfaţă poate avea ca membri şi proprietăţi (pe lângă metode), este clar 

că în acest caz, deoarece interfeţele nu pot avea câmpuri, accesorii read/write trebuie să fie meto-

de: 
  type IInscriptionabil = interface 

            function GetText: string; 
            procedure SetText(val:string); 
            property Text:string read GetText write SetText; 
    end; 

    

2. Derivarea interfeţelor. Declaraţia unei interfeţe poate preciza o interfaţă de bază, din care 

este derivată direct interfaţa declarată. Dacă interfaţa de bază lipseşte, se consinderă în mod 

implicit că aceasta este IInterface. Din considerente de compatibilitate cu interfeţele Windows, 

în unitul System este definit şi tipul IUnknown, sinonim cu IInterface. 

 Analog claselor, interfaţa derivată moşteneşte toate metodele şi proprietăţile interfeţei de 

bază. Deoarece în interfeţele nu se implementează nici o metodă, se moşteneşte de fapt doar 

obligaţia implementării şi a metodelor interfeţei de bază de către clasele suport.  

 In practică nu sunt utilizate interfeţe generale, cu ierarhii bogate, interfeţele sunt adaptate 

strict unei funcţionalităti bine precizate. 

 
program Exemplul_05; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
type 
  IInscriptionabil = interface 
    ['{2BDC9386-BB3C-468F-8991-F759DB6C28F2}'] 
    function GetText: string; 
    procedure SetText(val: string); 
    property Text: string read GetText write SetText; 
  end; 
 
  IRepetabil = interface(IInscriptionabil) 
    ['{F027CD31-CBAF-4B8D-9A0E-7C5F9D771B5D}'] 
    procedure Repeta; 
  end; 
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  TAfis = class(TInterfacedObject, IRepetabil) 
  private 
    FText: string; 
    FRep: integer; 
  public 
    constructor Create(x: integer); 
    function GetText: string; 
    procedure SetText(val: string); 
    procedure Repeta; 
    property Text: string read GetText write SetText; 
  end; 
 
constructor TAfis.Create(x: integer); 
begin 
  FRep := x; 
  FText := 'nimic'; 
end; 
 
function TAfis.GetText; 
begin 
  Result := FText; 
end; 
 
procedure TAfis.SetText(val: string); 
begin 
  FText := val; 
end; 
 
procedure TAfis.Repeta; 
var 
  i: integer; 
begin 
  for i := 1 to FRep do 
    Write(Text + ' '); 
  Writeln; 
end; 
 
var 
  ob: TAfis; 
 
begin 
  ob := TAfis.Create(3); 
  ob.Text := 'GATA'; 
  ob.Repeta;  // GATA GATA GATA 
  ob.Free; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 O precizare importantă: spre deosebire de  cazul claselor în care o referinţă de tip clasă 

poate ţinti un obiect din clase descendente, referinţele de tip interfaţă nu pot ţinti decât obiecte 

care implementează exact acea interfaţă. Altfel spus, un obiect poate fi referit de o interfaţă 
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numai dacă aceasta se găseşte în lista interfeţelor implementate de clasa sa. Din acest motiv, 

această listă poate cuprinde şi interfeţe situate pe aceeaşi linie ereditară.  

 
var 
  ibaza: IInscriptionabil; 
begin 
  ibaza := TAfis.Create(3); 
  //Error: Incompatible types: 'IInscriptionabil' and 'TAfis' 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
end. 

 

 

3. Excepţii. Una dintre calităţile de bază ale unei aplicaţii este robusteţea, proprietatea de a trece 

fără să clacheze peste diversele erori apărute în prelucrarea datelor (împărţiri la zero, lipsa fişi-

erelor necesare, pointeri ţintind aiurea, etc.). O aplicaţie robustă se obţine printr-o programare 

preventivă, tratând cu grijă toate semnalizările de situaţii excepţionale pe care le returnează 

operatorii şi subrutinele folosite. 

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

 Limbajul Delphi uşurează mult programarea preventivă printr-un sistem avasat de tratare 

a excepţiilor  care dă posibilitatea programatorului să separe algoritmul de rezolvare a problemei 

de tratarea cazurilor excepţionale. 

 Să exemplificăm: 
 

program Exemplul_06; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
type 
  EExceptia13 = class(Exception) 
  end; 
 
var 
  a: integer; 
 
begin 
  try 
    repeat 
      Write('a='); 
      Readln(a); 
      Writeln('1200/a=', 1200 div a); 
      if a = 13 then 
        raise EExceptia13.Create('Numarul 13 poarta ghinion!'); 
    until a = 12; 
  except 
    on E: EExceptia13 do 
      Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message) 
    else 
      Writeln(#10'S-a intamplat ceva!'); 
  end; 
  Writeln('Press ENTER'); 
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  Readln; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 
 
{ a=3 
  1200/a=400 
  a=1 
  1200/a=1200 
  a=0 
  1200/a= 
  S-a intamplat ceva! 
  Press ENTER } 
  

 In Delphi, o excepţie este un obiect dintr-o clasă descendentă din clasa Exception, clasă 

definită în unitul SysUtils astfel: 

 
Exception = class(TObject) 
  private 
    FMessage: string; 
    FHelpContext: Integer; 
    FInnerException: Exception; 
    FStackInfo: Pointer; 
    FAcquireInnerException: Boolean; 
    class constructor Create; 
    class destructor Destroy; 
  protected 
    procedure SetInnerException; 
    procedure SetStackInfo(AStackInfo: Pointer); 
    function GetStackTrace: string; 
    procedure RaisingException(P: PExceptionRecord); virtual; 
  public 
    constructor Create(const Msg: string); 
    constructor CreateFmt(const Msg: string; const Args: array of const); 
    constructor CreateRes(Ident: Integer); overload; 
    ... 
  end; 

 Tot în SysUtils sunt gata definite o serie de excepţii asociate celor mai frecvente 

erori care pot apare în derularea unui program: 

 
  EExternal = class(Exception) 

  public 
            ExceptionRecord: PExceptionRecord; 
  end;  
  EIntError = class(EExternal); 
  EDivByZero = class(EIntError); 
  ERangeError = class(EIntError); 
  EIntOverflow = class(EIntError); 
 
  EMathError = class(EExternal); 
  EInvalidOp = class(EMathError); 
  EZeroDivide = class(EMathError); 
  EOverflow = class(EMathError); 
  EUnderflow = class(EMathError); 
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 Atunci când apare o eroare sau când este întâlnită o instrucţiune raise, fluxul de execuţie 

al programului este întrerupt şi este aruncată o excepţie, adică este generat un obiect dintr-una 

din  clasele de mai sus, care înglobează în corpul său descrierea cazului de excepţie ivit.  

 De exemplu, în programul de mai jos operatorul as provoacă apariţia unei excepţii din 

clasa EInvalidCast: 

 
program Exemplul_07; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
type 
  TMyClass = class 
  end; 
 
var 
  a: TMyClass; 
 
begin 
  try 
    a := (TObject.Create) as TMyClass; 
  except 
    on E: Exception do 
      Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message) 
  end; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 
 
{ EInvalidCast: Invalid class typecast 
  Press ENTER } 

 

 Odată apărută, excepţia trebuie prinsă şi tratată.  Orice excepţie scăpată de aplicaţia 

noastră este tratată  de sistemul de operare într-un singur mod: închiderea programului. 

Excepţiile pot fi aruncate din orice zonă de cod a programului dar  pot fi prinse numai excepţiile 

apărute  în zona de încercare a unui bloc de protecţie. 

 Delphi are două tipuri de blocuri de protecţie, blocul try/finally 
try 
  // zona de incercare 
finally 
  // zona finala 
end; 
 

şi blocul try/except: 
 
try 
  // zona de incercare 
except 
  // zona de tratare 
end; 



14 

 

 

 Blocul try/finally tratează excepţiile într-un mod nespecificat, el prinde orice excepţie 

aparută în zona sa de încercare şi dă controlul execuţiei codului aflat în zona sa finală, fără să 

avem posibilitatea să aflăm tipul excepţiei prinse. După executarea codului de finalizare, ex-

cepţia este aruncată mai departe pentru a fi prinsă de un bloc try/except superior. Dacă în zona 

sa de încercare a blocului try/finally nu a apărut nici o excepţie, se execută şi instrucţiunile din 

din zona finală şi apoi se părăseşte blocul. Acest bloc de protecţie este utilizat pentru a asigura 

executarea  instrucţiunilor din zona finală indiferent dacă a apărut sau nu o excepţie în zona de 

încercare. Aici se scriu, de obicei,  instrucţiunile de închidere a fişierelor şi de eliberare a 

resurselor.  

 De exemplu, dacă într-o aplicaţie VCL avem definit un tip TForm2=class(TForm) şi 

creăm în mod dinamic o astfel de formă fără proprietar (owner=nil) avem responsabilitatea de a 

o dealoca în mod explicit: 

 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  Form2 := TForm2.Create(nil); 
  try 
    Form2.ShowModal; 
  Finally 
    Form2.free; 
  end; 
end; 
 

 Blocul try/except dă posibilitatea programatorului să trateze excepţiile în mod persona-

lizat, pe clase de excepţii.  Zona de tratare are o sintaxă specială, bazată pe cuvintele cheie on/do 

şi else: 

 
try 
  ... 
except 
  on identificator: TipExceptie do instructiune; 
  on TipExceptie do instructiune; 
else 
  instructiune1; 
  instructiune2; 
  ... 
end; 

 

 Există şi varianta 
try 
  ... 
except 
  instructiune1; 
  instructiune2; 
  ... 
end; 

 

care tratează nediferenţiat orice excepţie apărută în zona sa de gardă. Atenţie, spre deosebire de 

try/finally, zona de tratare a unui bloc try/except este executată numai dacă a apărut o excepţie 

în zona de încercare a blocului, alfel controlul execuţiei sare peste ea. 

 Instrucţiunea raise are trei forme: 
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raise object at address; 

raise object; 
raise; 

unde object trebuie să fie, în mod normal, o instanţă a unei clase descendente din Exception iar 

address să fie o adresă validă, obţinută cu operatorul @, de exemplu. Ultima formă se foloseşte 

pentru re-aruncarea unei excepţii pentru a fi tratată într-un bloc de protecţie superior. 

 Excepţiile prinse de un bloc try/except sunt dealocate automat de către sistem (nu se ape-

lează metoda Free pentru excepţii). Dacă dorim să prelungim viaţa unei excepţii, o re-aruncăm 

cu un raise simplu: 

 
program Exemplul_08; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses SysUtils; 
 
type 
  EExceptie = class(Exception) 
  private 
    Fnr: integer; 
  public 
    constructor Create(text: string; nr: integer); overload; 
    property nr: integer read Fnr write Fnr; 
  end; 
 
constructor EExceptie.Create(text: string; nr: integer); 
begin 
  inherited Create(text); 
  Fnr := nr; 
end; 
 
procedure faCeva(a: integer); 
begin 
  if a > 10 then 
    raise EExceptie.Create('Prea mare!', a); 
  Writeln('a=', a); 
end; 
 
var 
  a: integer; 
 
begin 
  try 
    repeat 
      Write('a='); 
      Readln(a); 
      try 
        faCeva(a); 
      except 
        on ex: EExceptie do 
          if ex.nr <> 13 then 
            Writeln(ex.Message) 
          else 
            raise ; 
      end; 
    until a = 0; 
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  except 
    on E: EExceptie do 
      Writeln('STOP 13'); 
  end; 
  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 

 In programul de mai sus excepţiile cu numărul diferit de 13 sunt tratate printr-un simplu 

avertisment, după care ciclul repeat/until continuă, numai  excepţia cu numărul 13 este aruncată 

mai sus, în blocul try/except superior, care opreşte programul.  

 Situaţia cea mai frecventă care impune tratarea excepţiilor este  introducerea datelor.  De 

exemplu, dacă dorim să citim valoarea unei variabile întregi scrisă de utilizator într-un câmp 

TEdit, vom programa preventiv astfel: 

 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  try 
    a:=StrToInt(Edit1.Text); 
  except 
    on EConvertError do a:=1; 
  end; 
  Edit1.Text:='Am citit a='+IntToStr(a); 
end; 

 In final reamintim codul buclei principale situat în corpul metodei Application.Run a 

unei aplicaţii VCL: 

 ... 
repeat 

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

 Observăm aici blocul de protecţie principal, cel care tratează orice excepţie scăpată de 

handlerele de eveniment prin afişarea unui mesaj şi închiderea cu bine a programului. 


