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Programare Delphi 

Curs 11 

 

 

Programare bazată pe componente 

 

 

 
1. Ierarhia de clase VCL. Să reexaminăm  fişierul proiect al unei aplicaţii Delphi obişnuite:  

 
program Exemplul_01; 
 
uses 
  Forms, 
  Unit1 in 'Unit1.pas' { Form1 } ; 
{$R *.res} 
 
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.MainFormOnTaskbar := True; 
  Application.CreateForm(TForm1, Form1); 
  Application.Run; 
 
end. 

 

In blocul principal  este apelată o metodă de iniţializare aparţinând obiectului global 

Application, de tip TApplication, definit în unitul Forms, apoi este creată forma  Form1 de tip 

TForm1 definită în Unit1 prin derivare directă din clasa TForm şi, în final, este lansată bucla 

principală de tratare a mesajelor prin apelul metodei Application.Run. Examinând şi unitul 

formei,  ne aşteptăm să vedem că pe Form1 este  amplasat, printre altele,  măcar un  buton din 

clasa TButton, care apăsat să declanşeze prelucrarea datelor.  

 Toate aceste clase, TApplication, TForm şi TButton fac parte din biblioteca de compo-

nente vizuale a mediului integrat Delphi, numită pe scurt VCL (Visual Components Library). 

Toate aplicaţiile Delphi rulate sub sistemul de operare Windows utilizează clase din această 

bibliotecă imensă, formată din  aproape o mie de clase definite în circa trei sute de unituri: 

http://docwiki.embarcadero.com/VCL/en/Main_Page 

  

 In etapa de proiectare (design) a aplicaţiei programatorul are la dispoziţie o paletă de 

componente, care grupează principalele clase VCL după funcţiile pe care le îndeplinesc şi din 

care programatorul poate  selecta cu mausul obiectele dorite. Mai mult, proprietăţile acestor 



2 

 

 

obiecte pot fi setate foarte comod din inspectorul de obiecte. In cele din urmă, programatorul mai 

trebuie doar să scrie doar codul  pentru tratarea evenimentelor.  

 Să construim o aplicaţie care ne permite să afişăm liniile ereditare al claselor VCL. Do-

tăm o formă cu două TListBox-uri, în care vom lista, în stânga, numele unor clase memorate 

într-un tablou de metaclase TClass, iar în dreapta vom afişa toata linia ereditară a clasei selectate 

în stânga: 

 
  

 La evenimentul OnCreate al formei iniţializăm tabloul cu denumiri de clase, iar la 

OnClick pe ListBox1 (în stânga) încărcăm în variabila clasa de tip TClass denumirea clasei 

selectate şi apoi parcurgem în sus linia sa ereditară prin recurenţa  
 clasa := clasa.ClassParent; 

afişând de fiecare dată clasa.ClassName.  Pentru ca ordinea de afişare să fie de sus în jos, ple-

când de la TObject, numele claselor sunt memorate provizoriu într-un tablou de stringuri. 

 Unitul formei principale este următorul: 

 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls, Buttons, Tabs; 
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type 
  TForm1 = class(TForm) 
    ListBox1: TListBox; 
    ListBox2: TListBox; 
    Label1: TLabel; 
    Label2: TLabel; 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure ListBox1Click(Sender: TObject); 
  private 
    clase: array [0 .. 21] of TClass; 
    texte: array [0 .. 1024] of string; 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
var 
  i: integer; 
begin 
  clase[0] := TApplication; 
  clase[1] := TForm; 
  clase[2] := TButton; 
  clase[3] := TBitBtn; 
  clase[4] := TSpeedButton; 
  clase[5] := TMemo; 
  clase[6] := TLabel; 
  clase[7] := TEdit; 
  clase[8] := TComboBox; 
  clase[9] := TEdit; 
  clase[10] := TCheckBox; 
  clase[11] := TRadioButton; 
  clase[12] := TTabSet; 
  clase[13] := TPageControl; 
  clase[14] := TScreen; 
  clase[15] := TStream; 
  clase[16] := TList; 
  clase[17] := TStrings; 
  clase[18] := TCollection; 
  clase[19] := TGlassFrame; 
  clase[20] := TControlCanvas; 
  clase[21] := TIcon; 
 
  for i := low(clase) to high(clase) do 
    self.ListBox1.Items.Add(clase[i].ClassName); 
end; 
 
procedure TForm1.ListBox1Click(Sender: TObject); 
var 
  clasa: TClass; 
  i: integer; 
begin 
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  ListBox2.Clear; 
  clasa := clase[ListBox1.ItemIndex]; 
  i := 0; 
  while clasa <> nil do 
  begin 
    texte[i] := clasa.ClassName; 
    clasa := clasa.ClassParent; 
    Inc(i); 
  end; 
  while i > 0 do 
  begin 
    Dec(i); 
    ListBox2.Items.Add(texte[i]); 
  end; 
end; 
 
end. 
 

 

iar fişierul dfm creat automat de mediul Delphi în etapa de design este: 

 
object Form1: TForm1 
  Left = 0 
  Top = 0 
  Caption = ‘Form1’ 
  ClientHeight = 358 
  ClientWidth = 422 
  Color = clBtnFace 
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET 
  Font.Color = clWindowText 
  Font.Height = -11 
  Font.Name = ‘Tahoma’ 
  Font.Style = [] 
  OldCreateOrder = False 
  OnCreate = FormCreate 
  PixelsPerInch = 96 
  TextHeight = 13 
  object Label1: TLabel 
    Left = 48 
    Top = 13 
    Width = 47 
    Height = 13 
    Caption = ‘Clasa VCL’ 
  end 
  object Label2: TLabel 
    Left = 240 
    Top = 13 
    Width = 71 
    Height = 13 
    Caption = ‘Linia ereditara ‘ 
  end 
  object ListBox1: TListBox 
    Left = 48 
    Top = 32 
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    Width = 145 
    Height = 305 
    ItemHeight = 13 
    TabOrder = 0 
    OnClick = ListBox1Click 
  end 
  object ListBox2: TListBox 
    Left = 240 
    Top = 32 
    Width = 145 
    Height = 305 
    ItemHeight = 13 
    TabOrder = 1 
  end 
end 

 

 Utilizând acest program ne dăm seama că la majoritatea claselor linia ereditară începe cu 

secvenţa TObject  >>  TPersistent >> TControl. 

 

2. Clasa TPersistent. Arborele claselor VCL are rădăcina TObject şi continuă, pe ramura sa 

principală, cu clasa obiectelor persistente, derivată direct din  TObject, astfel: 

 
  TPersistent = class(TObject) 
  private 
    procedure AssignError(Source: TPersistent); 
  protected 
    procedure AssignTo(Dest: TPersistent); virtual; 
    procedure DefineProperties(Filer: TFiler); virtual; 
    function GetOwner: TPersistent; dynamic; 
  public 
    destructor Destroy; override; 
    procedure Assign(Source: TPersistent); virtual; 
    function GetNamePath: string; dynamic; 
  end; 

 

Cele câteva metode ale clasei asigură obiectelor sale posibilitatea de a fi salvate în fişiere şi de a 

fi recreate în aceeaşi stare şi cu aceleaşi setări. Toate clasele care apar în Paleta de componente 

descind din  această clasă, şi după cum am văzut Delphi salvează valorile proprietăţilor lor în 

fişiere dfm.   

 Biblioteca VCL cuprinde, pe lângă TPersistent, şi alte clase derivate direct din TObject, 

cum ar fi TStream, TFiler sau TList, dar acestea sunt puţine şi au doar un caracter auxiliar. 

 

3. Clasa TComponent. Următoarea clasă fundamentală în VCL, derivată direct din TPersistent, 

este clasa componentelor, TComponent, clasă care implementează totodată şi interfaţa rădăcină, 

IInterface. Toate obiectele care pot fi selectate din paleta de componente sunt descendente din 

TComponent.  Exită şi obiecte persistente care nu sunt componente, cum ar fi instanţele claselor 

TCollection sau TStrings, dar şi acestea au doar un rol auxiliar în ierarhia VCL. 
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 Clasa TComponent introduce relaţia de proprietate, fiecare obiect din această clasă are, 

din constucţie, un proprietar (owner), care poate fi orice alt obiect de tip TComponent, sau nil. 

Fiecare obiect TComponent are, la rândul său o listă în care se pot adăuga sau şterge componente 

care declară că sunt în proprietatea acestuia.  Clasa a fost astfel construită, încât proprietarul 

dealocă automat toate componentele aflate în proprietatea sa înainte de a se autodistruge. Aceasta 

este principala caracteristică a relaţiei de proprietate, care nu trebuie confundată cu relaţia de 

derivare, şi nici cu relaţia dintre o clasă şi câmpurile sale de tip obiect.  

 Iată un extras din definiţia clasei: 
type 
TComponent = class(TPersistent, IInterface, IInterfaceComponentReference) 
private 
    FOwner: TComponent; 
    FName: TComponentName; 
    FTag: Longint; 
    FComponents: TList; 
    ... 
public 
    constructor Create(AOwner: TComponent); virtual; 
    procedure DestroyComponents; 
    function FindComponent(const AName: string): TComponent; 
    procedure InsertComponent(AComponent: TComponent); 
    procedure RemoveComponent(AComponent: TComponent); 
    property Components[Index: Integer]: TComponent read GetComponent; 
    property ComponentCount: Integer read GetComponentCount; 
    property ComponentIndex: Integer    read GetComponentIndex  
                        write SetComponentIndex; 
    property Owner: TComponent read FOwner; 
    ... 

 

 Remarcaţi proprietatea Owner, care poate fi numai citită. 

 Un apel de forma comp1:= TComponent.Create(Form1) crează un obiect din clasa 

TComponent care are ca proprietar Form1, aceasta nu înseamnă că în clasa TForm1 este declarat 

câmpul  comp1 de tip TComponent care acum este iniţializat, ci însemnă doar că se mai adaugă 

un nod în lista componentelor obiectului Form1, nod care conţine un obiect de tip TComponent, 

iar acest obiect mai este ţintit şi de referinţa comp1. Noul obiect va fi dealocat automat la dealo-

carea proprietarului sau, Form1.  

 Să considerăm un proiect în care definim două forme, FormA şi FormB, cu TFormA şi 

TFormB derivate din TForm fără alte completări, şi în care forma principală (cea instanţiată în 

blocul principal) este FormA. Forma B este creată dinamic, la execuţie, în handlerul 

evenimentului OnClick pe FormA asfel: 

 
procedure TFormA.FormClick(Sender: TObject); 
begin 
  if Assigned(FormB) then exit; 
  FormB:=TFormB.Create(FormA); 
  FormB.Show; 
end; 
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Observăm că proprietarul lui FormB este FormA, altfel spus  FormB este o componentă a 

lui FormA chiar dacă nu se află situată pe forma A, şi nici clasa TFormA nu are declarat vreun 

câmp de tip TFormB.   

 Inchiderea formei principale, FormA, provocă terminarea execuţiei programului, dar nu 

înainte de a fi dealocată şi componenta pe care o deţine în proprietate, FormB. Dacă forma B este 

creată fără proprietar: 
procedure TFormA.FormClick(Sender: TObject); 
begin 
  if Assigned(FormB) then exit; 
  FormB:=TFormB.Create(nil); 
  FormB.Show; 
end; 

 

şi avem setat  ReportMemoryLeaksOnShutdown:=true  în blocul program principal, vom obţine 

următorul mesaj 

 

 
 

atunci când închidem FormA înaintea lui FormB. Să observăm în treacăt şi câte câmpuri de tip 

obiect are o formă pe care nu am plasat nici o componentă. 

 In sfârşit, îi putem da în proprietate formei A oricât de multe  componente anonime de tip 

TFormB şi chiar le putem număra: 
procedure TFormA.FormClick(Sender: TObject); 
begin 
 (TFormB.Create(FormA)).Show; 
 self.Caption:='FormA : am ' + IntToStr(FormA.ComponentCount)+ ' componente 
in proprietate.'; 
end; 
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 Pentru ca închiderea formelor componente să se facă cu scoaterea lor de pe lista formei 

A, ataşăm următorul handler la evenimentul OnClose al clasei TFormB: 

 
procedure TFormB.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
var 
  FormAux: TForm; 
begin 
  if (self.Owner <> nil) then 
  begin 
    FormAux := self.Owner as TForm; 
    FormAux.Caption := FormAux.Name + ' : mai am  ' + IntToStr 
      (FormAux.ComponentCount-1) + ' componente in proprietate'; 
  end; 
  Action := caFree; //provoaca dealocarea componentei si scoterea ei  
end;                //de pe lista proprietarului. 
 

Vom observa cum creşte şi descreşte lista componentelor lui FormA. 

 

 
 

 Am dat  aici exemple de componente create dinamic, când cade în grija programatorului 

apelarea constructorilor. In modul obişnuit de lucru mediul integrat este cel care scrie pentru noi 

codul necesar: când punem cu mausul o componentă pe o formă, Delphi declară automat  în 
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clasa formei un câmp de tipul componentei şi, în consecinţă, constructorul clasei va apela 

automat constructorul câmpului, declarând forma ca proprietar al obiectului creat.  

 In mod implicit, fiecare formă este proprietarul tuturor câmpurilor sale de tip componen-

tă, atât a celor care sunt scrise explicit în declaraţia clasei şi cât şi a celor consemnate numai în 

ObjectInspector (adică  în fişierul dfm ataşat).  Desigur, dacă dorim şi ne este de folos,  la 

crearea unei componente dinamice putem atribui alt proprietar: 

 
procedure TFormA.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
   (TFormB.Create(Button1)).Show; 
end; 

 In final, să menţionăm că secţiunea published a clasei TComponent declară numai două 

proprietăţi, Name şi Tag, care vor apare deci în Object Inspector la absolut toate componentele: 
... 
published 
    property Name: TComponentName read FName write SetName stored False; 
    property Tag: Longint read FTag write FTag default 0; 
end; 

 Proprietatea Tag are valoarea implicită zero şi poate fi folosită de programator pentru 

diverse semnalizări codificate numeric. 

 Proprietatea Name este de bază în manipularea componentelor. Tipul TComponentName 

este sinonim cu tipul  string, iar specificatorul de stocare False spune că valoarea proprietăţii nu 

este salvată în fişierul dfm (deoarece ea apare chiar în numele obiectului salvat).  

  La design, numele fixat cu Object Inspector devine în mod automat identificatorul câm-

pului corespunzător componentei adăugate, câmp care apare automat în declaraţia clasei în 

proiectare.  In cazul componentelor create dinamic, numele setat cu proprietatea Name nu este 

corelat în nici un fel de identificatorul referinţei care ţinteşte componenta - dacă există vreo astfel  

referinţă. 

 Prezentăm mai jos un exemplu simplu de buton creat dinamic la primul click pe o formă: 

 
unit UnitButton; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    procedure FormClick(Sender: TObject); 
    procedure ScrieTexte(Sender: TObject); 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
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implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
Procedure TForm1.ScrieTexte(Sender: TObject); 
var 
  x: TButton; 
begin 
  x := Sender as TButton; 
  ShowMessage('Numele meu este <' + x.Name + '>'#10 
   + 'si sunt un <' + x.ClassName +'>.'#10 
   + 'Proprietarul meu este <' + x.Owner.Name + '>'#10 
   + 'iar el este al lui <' + x.Owner.Owner.Name + '>'#10 
   + 'de tip <'+ x.Owner.Owner.ClassName+'>.' ); 
end; 
 
procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 
var 
  aux: TButton; 
begin 
  if self.FindComponent('NewButton') <> nil then 
    exit; 
  aux := TButton.Create(self); 
  with aux do 
  begin 
    Name := 'NewButton'; 
    Caption := 'Apasati aici!'; 
    Parent := self; // a nu se confunda cu owner! 
    Top := 100; 
    Left := 50; 
    OnClick := ScrieTexte; 
  end; 
end; 
 
initialization 
 
ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 
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 In TForm1.FormClick  componenta nou creată este referită de  variabila locală aux iar  în 

TForm1.ScrieTexte de variabila locală x. Aceste variabile locale dispar la încetarea apelurilor 

subrutinelor lor, o referinţă spre componenta noastră rămâne însă tot timpul în lista componen-

telor aflate în proprietatea formei Form1, şi poate fi  identificată în această listă după nume, 

utilizând metoda  FindComponent a clasei TComponent. 

 

 In concluzie: numim componente descendenţii clasei TComponent, orice componentă are 

un proprietar,  un nume şi o listă a componentelor  pe care le deţine în proprietate şi pe care le 

dealocă automat la propria sa dealocare.  Arborele relaţiei de proprietate a componentelor unei 

aplicaţii are ca rădăcină componenta Application. 

  

 

4.Clasa TControl. Majoritatea componentelor au în tipul rulării o reprezentare vizuală simplă, 

de formă dreptunghiulară. Aşa arată  formele, suprafeţele de desenare, butoanele, câmpurile de 

editare, ş.a. Există totuşi şi clase de componente complet non-vizuale, cum ar fi clasele 

TApplication, TTimer sau TApplicationEvents.    

 Componentele vizuale se numesc controale şi sunt descendenţi ai clasei TControl, clasă 

derivată direct din TComponent. Clasa TControl are la rândul ei două subclase: TWinControl şi 

TGraphicControl, dintre care cea mai dezvoltată este cea a controalelor dotate cu ferestre, 

TWinControl, care cuprinde majoritatea controalelor uzuale. 

 Sistemul de operare Windows se bazează, aşa cum îi spune şi numele, pe ferestre.  Feres-

trele sunt obiecte (instanţe ale unor clase C++) dotate cu un identificator numeric pe 32 de biţi 

(window handle) folosit de sistemul de operare drept cheie de intrare în tabelul obiectelor aflate 

în lucru. Ferestrele au un titlu, un stil,  o anumită poziţie pe ecran, au lăţime şi înălţime, au o 

fereastră părinte şi, în sfârşit, au o procedură de fereastră (WindowProc) pentru tratarea mesaje-

lor. In programarea Windows, se numesc controale (Windows Controls) o serie de ferestre 

specializate care pot fi  folosite, în conjuncţie cu alte ferestre, pentru a permite interacţiunea 

aplicaţiei cu utilizatorul.  

  Un obiect TWinControl este un control Windows îmbracat în haine Delphi. In felul aces-

ta controlul este mai uşor de folosit, iar aspectul şi funcţionalitatea lui ţin pasul cu evoluţia siste-

mului de operare. Totuşi, dacă este nevoie, un astfel de control poate fi dezbrăcat de costumul 

Delphi şi trimis ca parametru într-o funcţie Windows API prin handlerul său, furnizat de pro-

prietatea WindowHandle. Controalele TWinControl,  având  handler, pot primi focusul, adică pot 

deveni active/inactive, pot răspunde la apăsari de taste. Din această clasă descind butoanele 

standard, cutiile de editare, barele de progres, formele şi multe altele. 

 Obiectele din clasa  TGraphicControl sunt “controale uşoare”, adică sunt controale vizua-

le fără handlere, şi care, în consecinţă, au un comportament pasiv. Din această categorie fac 

parte, de exemplu, etichetele TLabel folosite pentru afişarea de text pe forme şi componentele 

TImage utilizate afişarea imaginilor. 
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 Definiţia clasei TControl începe astfel: 

 
  TControl = class(TComponent) 

  private 
    FParent: TWinControl; 
    FWindowProc: TWndMethod; 
    FLeft: Integer; 
    FTop: Integer; 
    FWidth: Integer; 
    FHeight: Integer; 
    FControlStyle: TControlStyle; 
    FControlState: TControlState; 
    FDesktopFont: Boolean; 
    FVisible: Boolean; 
    FEnabled: Boolean; 
    ... 

 

 Câmpul FWindowProc este un pointer către metoda de fereastră, metoda Delphi cores-

punzătoare funcţiei API WindowProc, cea care este responsabilă de tratarea mesajelor primite-

trimise de controlul Windows subiacent.  

 Cele patru câmpuri numerice FWidth,  FHeight, FLeft şi  FTop corespund proprietăţilor 

Width,  Height, Left şi Top care precizează lăţimea şi înalţimea ferestrei, precum şi poziţia 

colţului său din stânga sus în raport cu colţul de stânga sus a zonei client a controlului părinte, 

cel desemnat de câmpul FParent.  

 Pe  lângă relaţia de moştenire dată de derivarea claselor şi relaţia de proprietate dată de 

dealocarea automată a componentelor, controalele introduc o nouă relaţie: relaţia de găzduire a 

unui control copil în fereastra controlului părinte. Deşi sunt folosite denumiri asemănătoare, 

aceste relaţii nu se pot confunda dacă ţinem cont că moştenirea se referă la clase, iar celelalte 

două relaţii se referă la obiecte. Clasa părinte a clasei TButton este TCustomButton, componenta 

proprietar a obiectului Button1 este forma Form1 iar controlul părinte al lui  Button1 poate fi  

Form1 dacă butonul a fost poziţionat direct pe formă, sau Panel1, dacă butonul  a fost pus pe 

acest panou.  

 Să ilustrăm cu un program în care aruncăm un buton de pe o formă pe alta la fiecare click 

pe forma sa părinte. Iată fişierul principal: 

 
program Exemplul_04; 
 
uses 
  Forms, 
  Unit2poz in 'Unit2poz.pas' {Form2}, 
  Unit3poz in 'Unit3poz.pas' {Form3}; 
 
{$R *.res} 
 
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.MainFormOnTaskbar := True; 
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  Application.CreateForm(TForm2, Form2); 
  Application.CreateForm(TForm3, Form3); 
  Form3.Show; 
  Application.Run; 
  ReportMemoryLeaksOnShutdown:=true; 
end. 
  

 Forma TForm2 o dotăm cu un TButton numit JumpButton: 

 
unit Unit2poz; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls; 
 
type 
  TForm2 = class(TForm) 
    JumpButton: TButton; 
    procedure FormClick(Sender: TObject); 
    procedure JumpButtonClick(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form2: TForm2; 
  ButtonAux: TButton; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
uses Unit3poz; 
 
procedure TForm2.JumpButtonClick(Sender: TObject); 
begin 
  ShowMessage('My name: ' + JumpButton.Name + 
  #10'My owner: ' + JumpButton.Owner.Name + 
  #10'My parent: ' + JumpButton.Parent.Name); 
end; 
 
procedure TForm2.FormClick(Sender: TObject); 
begin 
  if Assigned(JumpButton) and (JumpButton.Parent = Form2) then 
    JumpButton.Parent := Form3; 
end; 
 
end. 

 Forma TForm3 nu are nici un câmp nou, am adăugat numai două handlere de eveni-

mente:  
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unit Unit3poz; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs; 
 
type 
  TForm3 = class(TForm) 
    procedure FormClick(Sender: TObject); 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form3: TForm3; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
uses Unit2poz; 
 
procedure TForm3.FormClick(Sender: TObject); 
begin 
  if Assigned(Form2.JumpButton) and (Form2.JumpButton.Parent = Form3) then 
    Form2.JumpButton.Parent := Form2; 
end; 
 
procedure TForm3.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
  Form2.Close; 
end; 
 
end. 

  

 
 Controalele poziţionate pe acelaşi control părinte pot avea, eventual,  părţi suprapuse. In 

acest caz, controlul care este desenat deasupra este determinat de z-ordinea controlului părinte. 
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Denumirea de z-ordine provine de la  axele de coordonate: axele Ox şi Oy sunt în planul ecra-

nului iar axa Oz este pentru profunzime.  La design, z-ordinea este dictată de ordinea în care sunt 

puse controalele în zona client a părintelui şi de acţionarea eventuală a comenzilor “bring to 

front” şi “sent to back” din meniul contextual.  

 Clasa TControl are două metode private de lucru cu z-ordinea, SetZOrderPosition şi 

SetZOrder, şi două metode publice: BringToFront şi SendToBack. Trebuie ştiut că un control 

ascuns complet sub altul, deşi nu mai este vizibil, el este totuşi complet funcţional: poate primi 

focusul cu tasta tab şi acţionat apoi de la tastatură. 

 

 

 
 

 

 In programul următor punem pe o formă un buton, Button1 pe care îl acoperim apoi cu 

un Button2 mai mare. Vom vedea că butonul ascuns poate fi apasat de la tastatură: 
unit Unit1Ascuns; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    procedure Button2Click(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
    procedure FormClick(Sender: TObject); 
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  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
var 
  But1SubBut2: boolean; 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
  Caption := 'unu ' + Caption; 
end; 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
begin 
  Caption := 'doi ' + Caption; 
end; 
 
procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 
begin 
  if But1SubBut2 then 
  begin 
    Button1.BringToFront; 
    But1SubBut2 := false; 
  end 
  else 
  begin 
    Button1.SendToBack; 
    But1SubBut2 := true; 
  end; 
end; 
 
initialization 
 
But1SubBut2 := true; 
 
end. 

 

 

 Mai există un motiv pentru care un control să nu fie vizibil, deşi el este funcţional: 

plasarea în afara zonei client a părintelui. In exemplul următor am pus pe o formă panoul Panel1 

şi apoi am amplasat pe el două butoane, Button1 şi Button2. Setând direct în Object inspector 

proprietatea Top a primului buton, l-am scos din fereastra panoului şi a devenit invizibil. Totusi, 

el poate fi acţionat de la tastatură: 
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unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Panel1: TPanel; 
    Button1: TButton; 
    Button2: TButton; 
    procedure ClicDeButon(expeditor: TObject); // delegata ambelor butoane 
end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.ClicDeButon(expeditor: TObject); 
begin 
  Caption := (expeditor as TComponent).Name + ' ' + Caption; 
end; 
 
 
end. 
 

 

 Dacă dorim să scoatem din funcţiune un control îi setăm proprietatea Enabled la false, în 

felul acesta controlul este colorat în gri şi nu mai răspunde la evenimente; dacă dorim să nu mai 
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fie nici funcţional şi nici vizibil, îi setăm proprietatea Visible la false. In programul precedent, 

după ce repoziţionăm corect butonul 1 pe panou, adăugăm următorul handler de eveniment: 

 
procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 
begin 
  if Button1.Visible then 
  begin 
    Button1.Visible := false; 
    Button2.Visible := true; 
  end 
  else 
  begin 
    Button1.Visible := true; 
    Button2.Visible := false; 
  end; 
end; 
 

 Vom observa cu apar şi dispar butoanele 1 şi 2 odată cu punerea şi scoaterea lor din 

funcţie. 

 In final, o ultimă precizare: clasa TControl este dotată cu o serie de handlere de eveni-

mente, OnClick,  OnCanResize, OnDblClick,  OnMouseDown, etc, toate la nivelul de acces 

protected;  aceste proprietăţi sunt publicate în Object Inspector de către clasele derivate. 
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5. Componente uzuale. Ne putem personaliza mediul Delphi cu şirul de opţiuni View | Toolbars 

| Component care va afişa întrega paletă de componente într-un lung set de tab-uri în partea de 

sus a ecranului, începând cu tab-ul Standard în stânga: 

 

 
 

In imagine următoare, preluată de la http://www.delphibasics.co.uk/Article.asp?Name=Standard 

sunt reprezentate itemurile din secţiunea Standard împreună cu componetele pe care le pot crea: 

 

  

  Menu     PopupMenu         GroupBox RadioGroup 

   
  

  Label  

  Edit   

  Button  

  CheckBox  

  RadioButton  

  ScrollBar  
  
  

  ListBox     ComboBox     Panel   Memo  

   
  

  Frame : see text below   ActionList : see text below 
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 Prezentăm în continuare o scurtă descriere a componentelor standard.  

  Frame-uri. Un frame (cadru) este un fel de panou pe care se pot amplasa, la design, 

componente exact ca pe o formă. După ce cadrul este salvat, el  poate fi scos şi  pus pe o  formă 

în diverse locuri, uşurând astfel munca de proiectare. Proiectarea unui cadru începe cu opţiunile  

File | New | Other | Delphi Files | Frame,  care ne pune la dispoziţie un unit nou în care derivăm o 

clasă din clasa TFrame, poziţionând în cadru  diverse componente din paletă şi ataşându-le 

handlere de evenimente. După ce salvăm unitul, ne întoarcem la proiectarea formei în lucru şi 

alegem itemul Frames din pagina Standard a paletei de componente. Apare o fereastră de dialog 

care ne pune la dispoziţie toate tipurile de cadre implementate în cadrul aplicaţiei, dintre care 

alegem pe cel care ne interesează şi pe care îl amplasăm unde dorim pe formă.  

  Meniu. Un dublu-click pe itemul Menu ne trimite un TMainMenu pe formă. 

Deorece această clasă  nu este descendentă din TControl (ci din TComponent via TMenu), 

obiectele ei nu sunt controale vizuale (nu sunt nişte dreptunghiuri). Pentru a fi manipulate, 

Delphi le reprezintă la design sub formă de iconuri care pot fi aliniate oriunde pe formă deoarece 

dispar la rulare. Meniul principal va apare obligatoriu în partea stângă a barei de meniuri situată 

sub bara de titlu a formei.  

 Proiectarea unui meniu se execută după un dublu-click pe icon-ul  pus pe formă, care 

deschide o ferestră de lucru proprie unde, cu ajutorul mausului, a tastaturii si a inspectorului de 

obiecte, construim structura de itemuri, le dăm denumirile dorite şi le ataşăm handlerele de 

evenimente. Meniurile pot conţine sub-meniuri, pot avea taste rapide asociate, etc. Meniurile pot 

fi create şi în timpul rulării, schimbând setul de itemuri în funcţie de starea aparută după tratarea 

evenimentelor.  

  Meniu popup. Meniurile contextuale TPopupMenu apar la un right-click deasupra 

unei componente prevăzută cu un astfel de meniu. Ele se proiectează exact ca meniurile 

TMainMenu, cu singura diferenţă că acestea pot fi ataşate şi altor controale, nu  numai formei în 

lucru, setând corespunzător proprietatea PopupMenu a acestora.  

  Etichetă. Componentele TLabel reprezintă cea mai simplă cale de afişare a unui text 

pe o formă. Ele sunt folosite pentru afişarea de titluri şi texte explicative despre componentele 

alăturate. Nu pot fi folosite pentru introduceri de date, utilizatorul neavând posibilitatea să 

schimbe textul afişat. In mod normal textele afişate rămân neschimbate în timpul rulării, sau li se 

schimbă doar culoarea pentru a avertiza asupra stării controlului ataşat.  

  Căsuţă de editare. Controalele TEdit permit utilizatorului să tasteze o linie de text, 
care intră astfel în stringul furnizat de proprietatea Text a clasei. Textul iniţial poate fi setat din 

Object Inspector  sau la rulare prin instrucţiuni de forma Edit1.Text:=’Text initial’.  

   Căsuţă Memo. Controalele TMemo afişează un string desfăsurat pe mai multe linii. 

Liniile pot fi accesate individual prin proprietatea indexată Lines. Textul poate fi editat de 

utilizator şi citit de program ca un singur string, prin proprietatea Text, sau pe linii. 

Programatorul poate seta  fontul dorit, dar numai pentru tot textul odată.  Pentru editare 

formatată se poate utiliza un control RichEdit.  

  Buton standard. Un TButton este cel mai simplu control activ. Sunt folosite pentru 

lansarea procedurilor ataşate prin apăsare cu mausul. Titlul afisat este dat de proprietatea 

Caption, care poate fi schimbată – odata cu funcţionalitatea – în timpul rulării.  
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  Căsuţă de bifare. Controalele TCheckBox sunt utilizate pentru opţiuni Da/Nu 

exprimate de utilizator. Eticheta ataşată este setată de proprietatea Caption, iar starea de 

proprietatea Checked.  

  Buton radio. Butoanele TRadioButton dau posibilitatea utilizatorului să aleagă una 

din mai multe opţiuni. Ele pot fi grupate de programator pe un panou sau, mult mai uşor, pot fi 

înlocuite cu o singura componentă TRadioGroup care manipulează în acelaşi timp mai multe 

obiecte de tip radio buton  

  Căsuţă de listare. Un control TListBox afişează o listă de itemuri selectabile de 

către utilizator. Se pot selecta mai multe itemuri sau numai unul singur, după cum este setată 

proprietatea MultiSelect. Utilizatorul nu poate modifica liniile afişate. Stringurile item sunt 

memorate în lista Items (de tip TStrings), pot fi adăgate cu metoda Items.Add şi şterse cu  

TListBox.DeleteSelected. Programatorul poate afla itemurile selectate tratând evenimentul 

OnClick al cutei de listare. 

  Căsuţă Combo. Controalele TComboBox sunt asemănătoare cu TListBox, au fost 

concepute pentru economie de spaţiu: lista itemurilor apare numai când sunt selectate. Deoarece 

ele se desfăsoară în sus şi în jos, este indicat să fie permisă numai o singură selecţie.  

  Bară de derulare. Majoritatea componentelor sunt dotate din construcţie cu bare de 

derulare, care permit afişarea într-o fereastră restrânsă a unei zone client extinse. Componentelor 

care nu au fost prevăzute cu bare de derulare li se pot ataşa unele, prin tratarea evenimentului 

OnScroll al barelor.   

  Căsuţă de grupare. Controalele  TGroupBox sunt nişte panouri prevăzute cu o 

etichetă de titlu, al carui text este setat de proprietatea Caption. Sunt utilizate pentru a grupa 

controale cu funcţionaliate corelată.   

  Grup Radio.  Aşa cum am precizat mai sus, o componentă TRadioGroup este 

prevăzută cu mai multe obiecte  de tip buton radio, cu funcţionalitate corelată. Butonanele radio 

pot fi adăugate numai prin cod, cu apeluri Items.Add, transmiţând ca parametru titlul butonului 

adăugat. Odată aflate în listă, butoanele pot fi referite direct prin proprietatea indexată Buttons.  

 Un exemplu: 
 if RadioGroup1.Buttons[2].Checked then ShowMessage(’AL TREILEA!’); 

   Panou simplu. Panourile TPanel sunt folosite pentru a scoate în evidenţă o anumită 

regiune a formei, sau pentru a grupa controalele care au o funcţionalitate dedicată unui scop 

comun. De obicei proprietatea Caption este setată cu stringul vid. Aspectul panoului se modifică 

odată cu BevelInner, BevelOuter, Bevel Kind şi BevelWidth.   

  Listă de acţiuni. Componentele TActionList permit corelarea comportării itemilor 

de menu, din barele de unelte şi a butoanelor care comandă aceeaşi acţiune. Sunt utile în cazul 

aplicaţiilor complexe, care pun la îndemâna utilizatorului mai multe căi de selectare unei anume 

acţiuni. 


