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Programare Delphi 

 

Curs 13 

 

 

Forme în Delphi 

 

 
1.Forma principală.  In Delphi, orice program de tipul “VCL Form Application” utilizează 

variabila globală Application definită în unitul Forms astfel 
 var Application: TApplication; 

Clasa TApplication este derivată direct din TComponent dar, deoarece nu are nici o proprietate 

published,   componenta Application nu apare în galeria de componente şi nici în Object 

Inspector. Variabila Application apare automat  în codul fişierului principal al proiectului, şi 

poate fi apelată şi de  programator  în implementările handlerelor de evenimente. Deoarece o 

serie de funcţii şi proceduri din  unitul Forms folosesc în mod direct variabila Application, 

aceasta nu mai poate fi înlocuită cu altă instanţă a clasei TApplication.  

 Variabila Application este utilizată pentru instanţierea a cel puţin unei forme, forma 

principală a programului. Un program poate folosi mai multe forme dar numai una poate fi 

principală, şi anume, în mod implicit,  cea care este prima instanţiată printr-un apel al metodei 

 Application.CreateForm 

sau cea care este explicit setată ca formă principală în caseta de Opţiuni a proiectului. 

 Clasa TApplication este dotată cu proprietatea read-only MainForm, care ne întoarce 

valoarea câmpului  său privat  
 FMainForm: TForm; 

şi deci se poate afla şi în timul rulării  care este forma principală. 

 După instanţierea formelor, este lansată bucla principală de tratare a mesajelor, prin 

apelul Application.Run. Studiind codul metodei Run observăm că bucla principală este lansată 

numai dacă FMainForm <> nil, adică dacă a fost creată o formă principală, altfel metoda îşi 

termină execuţia. Dacă a fost creată forma principală, aceasta este mai întâi afişată pe ecran cu 

apelul 
 FMainForm.Show; 

şi apoi se aşteaptă primirea mesajelor generate de controalele formei. Tratarea fiecărui mesaj 

începe prin predarea acestuia, dacă programatorul nu o intervenit cu un handler pentru eveni-

mentul OnMessage al aplicaţiei, procedurii de fereastră a formei principale. Programele Delphi 

de tip VCL Application sunt conduse de evenimente, iar forma principală este prima componentă 

care primeşte mesajele şi  decide cine le răspunde.  
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 Programul VCL minimal se reduce, în concluzie, la  următorul fişier dpr: 

 
program Exemplul_01; 
 
uses 
  Forms; 
{$R *.res} 
 
var 
  FormZero: TForm; 
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.CreateForm(TForm, FormZero); 
  Application.Run; 
end. 

 

 Prezentăm  şi un program cu două forme: 

 
program Exemplul_02; 
 
uses Forms; 
{$R *.res} 
 
var 
  FormZero, FormUnu, FormAux: TForm; 
 
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.CreateForm(TForm, FormZero); 
  Application.CreateForm(TForm, FormUnu); 
  FormZero.Caption := 'ZERO'; 
  FormUnu.Caption := 'UNU'; 
  FormAux := Application.MainForm; 
  FormAux.Caption := 'Main:' + FormAux.Caption; 
  FormUnu.Show; 
  Application.Run; 
 
end. 

 Observaţi că închiderea formei principale provoacă închiderea programului, în timp ce 

închiderea formei secundare, nu. 

 Programele de mai sus sunt deplin funcţionale dar nu execută mai nimic, pentru că for-

mele utilizate sunt instanţe directe ale clasei TForm, fără dotări suplimentare.  Adăugarea de 

funcţionalitate unei forme se obţine numai prin derivarea în mod corespunzător scopului propus 

a clasei TForm, prin adăugarea de noi câmpuri şi prin implementarea unor handlere de eveni-

mente. 

 

2. Apariţia şi dispariţia formelor. Clasa TForm este derivată din TCustomForm care provine 

din clasa TWinControl via TScrollingWinControl. In concluzie, orice formă este un control dotat 

cu o fereastră. Formele pot fi create prin apelul metodei  



3 

 

 

 Application.CreateForm(InstanceClass: TComponentClass; var Reference);    

sau prin apelul direct al constructorului clasei 
 constructor TForm.Create(AOwner: TComponent); 

specificând, în mod uzual, ca proprietar obiectul Application. Forma principală trebuie instaţiată 

obligatoriu cu metoda CreateForm.  

 In mod obişnuit clasele formelor folosite sunt proiectate în etapa de design în unituri 

separate, fiecare clasă având ataşat un fişier dfm în care sunt păstrate informaţii despre câmpurile 

adăugate şi  setările proprietăţilor published facute de utilizator în acestă etapă. Formele sunt 

create, tot în modul obişnuit, în blocul principal din fişierul proiect, şi sunt afişate pe ecran cu 

una dintre metodele Show sau ShowModal. După cum am văzut, forma principală este în mod 

automat afişată cu Show în corpul metodei Run. 

 Apelul metodei Show al unei forme este echivalent cu setarea  Visible:=true;.  Atât 

timp cât o formă este vizibilă şi “în funcţie” (Enabled:=true;) ea poate genera/răspunde la 

evenimente.  Dacă la un moment dat o aplicaţie are afişate mai multe forme, numai una dintre ele 

este activă. Forma activă este cea care are  focusul şi, în consecinţă, este singura formă care 

poate genera evenimente.  

 Să dotăm o formă cu un buton care la apăsare instanţiază şi afişează o nouă formă din 

aceeaşi clasă. La evenimentele OnActivate şi OnDeactivate ale formei schimbăm titlul formei 

conform textului sursă de mai jos: 

 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Button1: TButton; 
    procedure FormActivate(Sender: TObject); 
    procedure FormDeactivate(Sender: TObject); 
    procedure Button1Click(Sender: TObject); 
  private 
    class var formIndex: integer; 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  aux: TForm1; 
begin 
  aux := TForm1.Create(Application); 
  // Application.CreateForm(TForm1, aux); 
  Inc(formIndex); 
  aux.Name := 'Forma' + IntToStr(formIndex); 
  aux.Show; 
end; 
 
procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 
begin 
  Caption := self.Name + ' ACTIVATA'; 
end; 
 
procedure TForm1.FormDeactivate(Sender: TObject); 
begin 
  Caption := self.Name; 
end; 
 
initialization 
 
TForm1.formIndex := 1; 
ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 
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 Să remarcăm că în corpul metodei  TForm1.Button1Click  următoarele două instrucţiuni 

 aux:=TForm1.Create(Application); 

şi 

 Application.CreateForm(TForm1,aux); 

sunt practic echivalente. Toate noile forme sunt secudare, ca dovadă numai închiderea lui Form1 

încheie execuţia programului. 

 Afişarea modală (imperativă) a unei forme este dată de apelul metodei ShowModal. O 

formă afişată modal preia, până când dispare de pe ecran, rolul formei principale. Mai precis 

apelul funcţiei  ShowModal crează o nouă buclă de tratare a mesajelor care păstrează controlul 

evenimentelor  până când utilizatorul stabileşte o valoare nenulă pentru variabila ModalResult, 

prin închiderea formei cu  click pe X (şi atunci ModalResult=mrCancel)  sau prin apăsarea unui  

buton care are ataşată o valoare de tip ModalResult: 

 
function TCustomForm.ShowModal: Integer; 
var 
  WindowList: TTaskWindowList; 
  LSaveFocusState: TFocusState; 
  SaveCursor: TCursor; 
  SaveCount: Integer; 
  ActiveWindow: HWnd; 
begin 
  ... 
  Application.ModalStarted; 
  try 
      ... 
      Show; 
      try 
        SendMessage(Handle, CM_ACTIVATE, 0, 0); 
        ModalResult := 0; 
        repeat 
          Application.HandleMessage; 
          if Application.Terminated then ModalResult := mrCancel else 
            if ModalResult <> 0 then CloseModal; 
        until ModalResult <> 0; 
        Result := ModalResult; 
        SendMessage(Handle, CM_DEACTIVATE, 0, 0); 
        if GetActiveWindow <> Handle then ActiveWindow := 0; 
      finally 
        Hide; 
      end; 
    ... 
  finally 
    Application.ModalFinished; 
  end; 
end; 
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 Să completăm exemplul precedent adăugând pe forma de tip TForm1 încă un TButton, 

Button2, căruia îi setăm în Object Inspector proprietatea ModalResult la valoarea mrOk. In 

handlerul de evenimente TForm1.Button1Click înlocuim instrucţiunea 

 aux.Show; 

cu următoarea: 
 case aux.ShowModal of 

     mrOk: 
       ShowMessage('Ati ales Ok!'); 
     mrCancel: 
       ShowMessage('Ati ales Cancel!'); 
   end; 

Acum, la execuţie, observăm cum fiecare formă nou creată preia conducerea, ne obligă să o 

folosim numai pe ea până când o închidem, fie cu X, fie cu Alt F4, fie cu Button2.  

 Observăm că în corpul funcţiei ShowModal este apelată metoda Show pentru afişarea 

formei, iar  după ce este stabilit rezultatul afişării modale forma este ascunsă şi nu distrusă.  

 Ascunderea unei forme se efectuează cu procedura Hide,  care are următoarea definiţie: 
 procedure TCustomForm.Hide; 

     begin 
       Visible := False; 
     end; 
 

Evident că o formă ascunsă rămâne încărcată în memorie şi poate fi re-afişată în orice moment.  

 Inchiderea formei principale provoacă terminarea executării aplicaţiei, în timp ce 

închiderea unei forme secundare afişate cu Show poate declanşa una dintre următoarele acţiuni: 

ascundere,  minimizare, distrugere sau amânare,  după cum variabila de stare CloseAction care 

însoţeşte evenimentul OnClose are una dintre valorile caHide, caMinimize, caFree sau caNone.  

 Mai precis, apelul direct al metodei Close al unei forme este preluat de procedura: 

 
procedure TCustomForm.Close; 
var 
  CloseAction: TCloseAction; 
begin 
  if fsModal in FFormState then 
    ModalResult := mrCancel 
  else 
    if CloseQuery then       //true daca nu este tratat OnCloseQuery 
                      //altfel returneaza valoarea lui CanClose. 
    begin 
      if FormStyle = fsMDIChild then 
        if biMinimize in BorderIcons then 
          CloseAction := caMinimize else 
          CloseAction := caNone 
      else 
        CloseAction := caHide; 
      DoClose(CloseAction);  //apeleaza handlerul OnClose daca exista 
                      //acesta poate schimba CloseAction 
      if CloseAction <> caNone then 
        if Application.MainForm = Self then Application.Terminate 
        else if CloseAction = caHide then Hide 



7 

 

 

        else if CloseAction = caMinimize then WindowState := wsMinimized 
        else Release; 
    end; 
end;  

 

Observăm că închiderea unei forme este prevăzută cu două mecanisme de siguranţă: întâi 

este executat, dacă există, handlerul evenimentului OnCloseQuery, iar acesta poate anula închi-

derea formei prin setarea lui  CanClose la false, apoi este executat handlerul lui OnClose care, la 

rândul său poate anula închiderea formei, setând parametrul primit prin referinţă CloseAction la 

valoarea caNone.  

 Ilustrăm afişarea modală şi închiderea formelor prin următorul program. Incepem o apli-

caţie VCL fără să punem nimic pe Form1. Adăugăm la proiect încă o formă, cu New | Form, 

căreia îi schimbăm numele în  FormModal şi îi fixăm stilul bsDialog. Amplasăm pe acestă formă 

o etichetă cu textul 'Chiar vrei sa inchizi programul?' şi două butoane  de tip TButton, 

ButtonDa şi ButtonNu, cărora le ataşăm rezultatele modale mrYes şi, respectiv, mrNo. In final, 

dacă setăm la 28 mărimea fonturilor folosite,  FormModal ar trebuie să arate aşa: 

 

 
 

 Revenim la TForm1 şi îi adăugăm două handlere pentru evenimentele OnCloseQuery 

şi OnClose, conform listingului de mai jos: 

 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
    procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 
  private 
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    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
uses Unit2; 
 
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
  ShowMessage('Hasta la vista, baby!'); 
end; 
 
procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 
begin 
  if FormModal.ShowModal = mrYes then 
    CanClose := true 
  else 
    CanClose := false; 
end; 
 
end. 

 Inainte de a rula programul trebuie să avem grijă să iniţializăm variabila FormModal, mai 

precis fişierul principal trebuie completat astfel (dacă nu este gata completat de RAD Studio): 

 
program Project1; 
 
uses 
  Forms, 
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}, 
  Unit2 in 'Unit2.pas' {FormModal}; 
 
{$R *.res} 
 
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.MainFormOnTaskbar := True; 
  Application.CreateForm(TForm1, Form1); 
  Application.CreateForm(TFormModal, FormModal); 
  Application.Run; 
end. 
 

 Prezentăm, pentru completitudine, şi unitul clasei TFormModal: 

 
unit Unit2; 
 
interface 
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uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls; 
 
type 
  TFormModal = class(TForm) 
    Label1: TLabel; 
    ButtonDa: TButton; 
    ButtonNu: TButton; 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  FormModal: TFormModal; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
end. 

 

 Programul nu execută nimic dar la închidere este prezentat un dialog prin care utilizatorul 

poate anula comanda de închidere. Deoarece o astfel de situaţie este des întâlnită în aplicaţiile 

uzuale, Delphi are gata implementată o soluţie mai simplă, şi anume apelul funcţiei: 

 
function MessageDlg(const Msg: string; DlgType: TMsgDlgType; Buttons: 
TMsgDlgButtons; HelpCtx: Longint): Integer; 
 

definită în unitul Dialogs, care afişează modal o formă cu stilul precizat de parametrul DlgType 

(de atenţionare, de eroare, etc) şi cu textul dat de stringul Msg. Forma este  prevăzută cu  

butoanele modale date în tabloul Buttons şi întoarce ca rezultat valoarea modală a butonului 

apăsat. Pentru detalii, vezi: http://www.delphibasics.co.uk/RTL.asp?Name=MessageDlg. 

 De exemplu, schimbând codul metodei TForm1.FormCloseQuery astfel: 
procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 
begin 
  if MessageDlg('Do you want to close the application?', mtWarning, 
    [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then 
    CanClose := true 
  else 
    CanClose := false; 
end; 

obţinem un comportament echivalent cu cel al formei FormModal.  
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3. Dialoguri.  Pe lângă caseta de dialog afişată de funcţia MessageDlg prezentată mai sus, în 

Delphi mai pot fi folosite şi alte dialoguri predefinite, clasificate în două categorii: casete mesaj 

şi dialoguri sistem. 

 Din prima categorie fac parte următoarele dialoguri simple: 

• Funcţia MessageDlg afişează, după cum am văzut deja, o casetă de dialog care poate fi 

personalizată, cu unul sau mai multe butoane modale. Funcţia MessageDlgPos este simi-

lară funcţiei MessageDlg, permiţând afişarea casetei într-o poziţie dată, nu numai în cen-

trul ecranului: 
procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 
var 
  mr: integer; 
  text: string; 
begin 
  text := 'Ati apasat butonul '; 
  mr := MessageDlgPos('Pe care buton doriti sa-l apasati?', 
mtConfirmation, 
    [mbYes, mbNo], 0, 100, 200); 
  case mr of 
    mrYes: 
      text := text + 'Yes'; 
    mrNo: 
      text := text + 'No'; 
    mrCancel: 
      text := text + 'Cancel'; 
  end; 
  ShowMessage(text); 
end; 

• Procedura ShowMessage afişează cea mai simplă casetă mesaj, cu numele aplicaţiei în 

titlu şi numai un buton Ok. Procedura ShowMessagePos permite în plus poziţionarea 

casetei pe ecran: 
procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 
begin 
  ShowMessagePos('Aici!',100,200); 
  ShowMessagePos('si aici!',500,200); 
end; 

Procedura ShowMessageFmt afişează stringuri formatate: 
procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 
var an:integer; 
begin 
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  an:=2010; 
  ShowMessageFmt('Suntem in anul %d!',[an]); 
end; 

 

• Metoda MessageBox a obiectului Application permite, pe lângă afişarea mesajului, şi 

stabilirea titlului casetei: 
procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 
begin 
  Application.MessageBox('Aceasta este o caseta de      
dialog!','ATENTIE!'); 
end; 

• Funcţia InputQuery cere imperativ utilizatorului să introducă un string transmis prin 

referinţă şi returnează un rezultat  boolean,  true dacă a fost apasat butonul Ok, altfel 

false: 
procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 
var rez:string; 
begin 
  rez:='xyz'; 
  if InputQuery('ATENTIE!','Introduceti numele si pronumele:',rez) 
  then ShowMessage('Salut '+rez) 
  else ShowMessage('Pa!'); 
end; 
 

Funcţia InputBox este implementată în unitul Dialogs astfel: 
function InputBox(const ACaption, APrompt, ADefault: string): string; 
begin 
  Result := ADefault; 
  InputQuery(ACaption, APrompt, Result); 
end; 

Observăm că ea returnează ca rezultat stringul tastat fără să mai transmită  nici o 

 informaţie privind butonul apăsat de utilizator: 
procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject); 
var 
  rez: string; 
begin 
  rez := InputBox('ATENTIE!', 'Introduceti numele si pronumele:', 
'xyz'); 
  ShowMessage('Salut ' + rez); 
end; 
 

  

 Din a doua categorie de dialoguri predefinite fac parte dialogurile standard ale sistemului 

de operare: Open, Save, Color, Find and Replace, ş.a..  

 Pentru exemplificare vom programa un editor de texte gen Notepad mult simplificat. Ata-

şăm la o formă un TMainMenu, un TOpenDialog, unTSaveDialog şi un TMemo. Itemii meniului 

sunt daţi în figura următoare: 
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 Clasa TForm1 a formei principale este dotată cu două câmpuri private 
 numeFisier:string; 

      areModificari:boolean; 

Primul, numeFisier, este utilizat pentru a memora calea pe disc către fişierul text prelucrat, iar 

câmpul areModificari semnalizează dacă fişierul încărcat a fost modificat, prin atribuirea 

areModificari:=true; în hadlerul evenimentului OnChange al casetei de editare Memo1. La 

încărcarea unui fişier nou sau la închiderea formei, dacă fişierul vechi are modificări nesalvate 

se iniţiază un dialog corespunzător prin lansarea metodei private  
 function confirmStergereFisier:boolean; 

 care întoarce valoarea false dacă utilizatorul anulează acţiunea începută. Anularea închiderii 

formei este tratată în evenimentul OnCloseQuery al formei, prin atribuirea 
 CanClose:= confirmStergereFisier; 

 Incărcarea şi salvarea fişierelor se efectuează cu metoda execute a dialogurilor 

corespunzătoare: 
 function TOpenDialog.Execute: Boolean; 

     function TSaveDialog.Execute:  Boolean; 

care întoarce true dacă utilizatorul a fixat calea către fişierul dorit şi a apăsat butonul Ok cores-

punzător (Open sau Save). Calea selectată este dată de propietatea FileName şi este necesară ca 

parametru la apelarea metodelor LoadFromFile şi SaveToFile. Acestea sunt metode ale obiec-

tului Lines de tip TStrings al casetei Memo1 şi cu ele  se execută operaţiile propriu-zise de 

citire/scriere de fişiere pe disc. 
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 Fişierul sursă al unitului formei principale este următorul: 

 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, Menus, StdCtrls; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    MainMenu1: TMainMenu; 
    OpenDialog1: TOpenDialog; 
    SaveDialog1: TSaveDialog; 
    Memo1: TMemo; 
    File1: TMenuItem; 
    New1: TMenuItem; 
    Open1: TMenuItem; 
    Save1: TMenuItem; 
    SaveAs1: TMenuItem; 
    Exit1: TMenuItem; 
 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 
    procedure Memo1Change(Sender: TObject); 
    procedure New1Click(Sender: TObject); 
    procedure Open1Click(Sender: TObject); 
    procedure Save1Click(Sender: TObject); 
    procedure SaveAs1Click(Sender: TObject); 
    procedure Exit1Click(Sender: TObject); 
 
  private 
    numeFisier: string; 
    areModificari: Boolean; 
    procedure initPrelucrareFisier(nume: string); 
    function confirmStergereFisier: Boolean; 
 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
uses StrUtils; 
 
procedure TForm1.initPrelucrareFisier(nume: string); 
begin 
  numeFisier := nume; 
  Caption := nume; 
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  areModificari := false; 
end; 
 
function TForm1.confirmStergereFisier: Boolean; 
begin 
  if areModificari then 
    case MessageDlg('Fisierul ' + numeFisier + ' a fost modificat. ' + 
        'Salvati modificarile?', mtConfirmation, [mbNo, mbOk, mbCancel], 0) 
of 
      mrCancel: 
        Exit(false); 
      mrOk: 
        Memo1.Lines.SaveToFile(numeFisier); 
    end; 
  Exit(true); 
end; 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  with Memo1 do 
  begin 
    Lines.Clear; 
    ScrollBars := ssVertical; 
    Align := alClient; 
  end; 
  with OpenDialog1 do 
  begin 
    InitialDir := GetCurrentDir; 
    DefaultExt := ''; 
    Filter := 'Text(*.txt)|*.txt|All(*.*)|*.*'; 
    FilterIndex := 1; 
  end; 
  with SaveDialog1 do 
  begin 
    InitialDir := GetCurrentDir; 
    DefaultExt := ''; 
    Filter := 'Text(*.txt)|*.txt|All(*.*)|*.*'; 
    FilterIndex := 1; 
  end; 
  initPrelucrareFisier('D:\exemplu.txt'); 
end; 
 
procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 
begin 
  CanClose := confirmStergereFisier; 
end; 
 
procedure TForm1.Memo1Change(Sender: TObject); 
begin 
  areModificari := true; 
end; 
 
procedure TForm1.New1Click(Sender: TObject); 
begin 
  if not confirmStergereFisier then 
    Exit; 



15 

 

 

  Memo1.Lines.Clear; 
  initPrelucrareFisier('C:\exemplu.txt'); 
end; 
 
procedure TForm1.Open1Click(Sender: TObject); 
var 
  nume: string; 
begin 
  if not confirmStergereFisier then 
    Exit; 
  if OpenDialog1.Execute then 
    nume := OpenDialog1.FileName; 
  if AnsiEndsText('.txt', nume) = false then 
    Exit; 
  Memo1.Lines.LoadFromFile(nume); 
  initPrelucrareFisier(nume); 
end; 
 
procedure TForm1.Save1Click(Sender: TObject); 
begin 
  Memo1.Lines.SaveToFile(numeFisier); 
  areModificari := false; 
end; 
 
procedure TForm1.SaveAs1Click(Sender: TObject); 
var 
  nume: string; 
begin 
  if SaveDialog1.Execute then 
    nume := SaveDialog1.FileName; 
  if AnsiEndsText('.txt', nume) = false then 
    nume := nume + '.txt'; 
  if FileExists(nume) then 
    if (MessageDlg('Fisierul ' + nume + ' exista. Suprascriem?', 
        mtConfirmation, [mbOk, mbCancel], 0) = mrCancel) then 
      Exit; 
  Memo1.Lines.SaveToFile(nume); 
  initPrelucrareFisier(nume); 
end; 
 
procedure TForm1.Exit1Click(Sender: TObject); 
begin 
  self.Close; 
end; 
 
end. 

 

 

 

4. Derivarea formelor. In mod obişnuit formele utilizate în aplicaţii sunt derivate direct din 

clasa TForm. De exemplu, în programul precedent clasa TForm1 are clasa TForm ca clasă de 

bază.  Evident că TForm1 poate fi la rândul ei derivată mai departe, ca oricare altă clasă. Putem 

defini astfel, să zicem  
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 type TForm2 = class(TForm1) 
 ... 

 end; 

dar textul sursă al acestei definiţii nu trebuie scris de la tastatură, el trebuie să fie generat automat 

de mediul Delphi, după o procedură anumită.  

  Problema este următoarea: după cum ştim clasele formelor sunt proiectate interactiv, cu 

ajutorul Inspectorului de Obiecte şi a Galeriei de Componente. In etapa de design odată cu unitul 

formei este completat în mod automat şi fişierul dfm ataşat acesteia, prin urmare mediul Delphi 

trebuie avertizat explicit când  se proiectează o formă derivată din altă clasă de bază, pentru a 

completa adecvat fişierul dfm al acesteia. 

 Procedura de urmat este următoarea: întâi proiectăm în mod obişnuit clasa de bază, să 

spunem TForm1, apoi, când trecem la clasa derivată, în loc de meniul File | New | Form (cu care 

se începe proiectarea unei forme secundare) alegem acum File | New | Other,  iar în coloana New 

Items selectăm Inheritable Items şi alegem TForm1 ca clasă de bază. Obţinem un unit nou în 

care vom proiecta clasa derivată. De regulă dorim ca forma principală a aplicaţiei să fie de tipul  

clasei derivate, în acest caz va trebui să modificăm fişierul proiect astfel încât sa instanţiem 

numai o astfel de formă.  

 Aşa cum este de aşteptat, forma derivată moşteneşte toate câmpurile  şi toate metodele 

formei de bază, pe care le poate redeclara sau suprascrie.  Printre altele sunt moştenite toate 

componentele şi toate handlerele de evenimente ale formei de bază.  Pe forma derivată se pot 

amplasa noi componente dar nu pot fi şterse cele vechi, acestea pot fi, în cazul controalelor 

vizuale,  cel mult  ascunse (prin setarea corespunzătoare a proprietăţii visible). Orice încercare de 

ştergere la design a unei componente moştenite este sancţionată cu un mesaj de tipul următor: 

 

 
 

 In fişierul dfm al formei derivate numele componentelor moştenite vor fi prefixate auto-

mat cu cuvântul cheie inherited atunci când trebuie consemnate setările proprietăţilor fixate la 

derivarea clasei.  

 Pentru exemplificare ne propunem să proiectăm o formă de bază dotată cu o serie de mij-

loace de desenare şi din care să derivăm apoi clasa formei principale, dotată numai cu metoda 

care realizează efectiv desenul.  

 Incepem un proiect  numit Desenare schimbând numele formei Form1 în FormaDeBaza. 

Pe forma de bază amplasăm o componentă TImage şi completăm unitul formei conform textului 

sursă următor (atenţie la cele trei handlere de evenimente): 
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unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, ExtCtrls, AppEvnts; 
 
type 
  TFormaDeBaza = class(TForm) 
    Image1: TImage; 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
    procedure Image1Click(Sender: TObject); 
  private 
    seDeseneaza: boolean; 
    xmin, xmax, ymin, ymax: double; 
    imin, imax, jmin, jmax: integer; 
    dxdi, dydj, didx, djdy: double; 
    class var paleta: array [0 .. 1023] of cardinal; 
    class procedure initPaleta; 
 
  protected 
    procedure SetXminXmaxYminYmax(xminim, xmaxim, yminim, ymaxim: double); 
    function GetI(X: double): integer; 
    function Getj(Y: double): integer; 
    function GetX(i: integer): double; 
    function GetY(j: integer): double; 
    procedure SetPixel(i, j: integer; color: cardinal); overload; 
    procedure SetPixel(X, Y: double; color: cardinal); overload; 
    function SeMaiDeseneaza: boolean; 
    procedure Deseneaza; virtual; abstract; 
 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
  // var 
  // FormaDeBaza: TFormaDeBaza; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
function TFormaDeBaza.SeMaiDeseneaza; 
begin 
  Application.ProcessMessages; 
  result := seDeseneaza; 
end; 
 
procedure TFormaDeBaza.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
  seDeseneaza := false; 
end; 



18 

 

 

 
procedure TFormaDeBaza.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  imin := 0; 
  jmin := 0; 
  imax := 600; 
  jmax := 600; 
  self.ClientHeight := jmax + 1; 
  self.ClientWidth := imax + 1; 
  Image1.Align := alClient; 
  Image1.Canvas.Brush.color := clBlack; 
  Image1.Canvas.FillRect(Rect(imin, jmin, imax, jmax)); 
  seDeseneaza := false; 
end; 
 
procedure TFormaDeBaza.SetXminXmaxYminYmax(xminim, xmaxim, yminim, 
  ymaxim: double); 
begin 
  xmin := xminim; 
  xmax := xmaxim; 
  ymin := yminim; 
  ymax := ymaxim; 
  dxdi := (xmax - xmin) / (imax - imin); 
  dydj := (ymax - ymin) / (jmax - jmin); 
  didx := (imax - imin) / (xmax - xmin); 
  djdy := (jmax - jmin) / (ymax - ymin); 
end; 
 
function TFormaDeBaza.GetI(X: double): integer; 
begin 
  result := round(imin + (X - xmin) * didx); 
end; 
 
function TFormaDeBaza.Getj(Y: double): integer; 
begin 
  result := round(jmin + (Y - ymin) * djdy); 
end; 
 
function TFormaDeBaza.GetX(i: integer): double; 
begin 
  result := xmin + (i - imin) * dxdi; 
end; 
 
function TFormaDeBaza.GetY(j: integer): double; 
begin 
  result := ymin + (j - jmin) * dydj; 
end; 
 
procedure TFormaDeBaza.Image1Click(Sender: TObject); 
begin 
  seDeseneaza := not seDeseneaza; 
  if seDeseneaza then 
  begin 
    Image1.Canvas.FillRect(Rect(imin, jmin, imax, jmax)); 
    Deseneaza; 
  end; 
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end; 
 
procedure TFormaDeBaza.SetPixel(i, j: integer; color: cardinal); 
begin 
  Image1.Canvas.Pixels[i, j] := paleta[color mod 1024]; 
end; 
 
procedure TFormaDeBaza.SetPixel(X, Y: double; color: cardinal); 
begin 
  Image1.Canvas.Pixels[GetI(X), Getj(Y)] := paleta[color mod 1024]; 
end; 
 
class procedure TFormaDeBaza.initPaleta; 
var 
  i, r, g, b: integer; 
  t: double; 
begin 
  for i := 0 to 1023 do 
  begin 
    t := 56.123 + 2.0 * PI * i / 1024.0; 
    r := round(128 + 127 * sin(t)) mod 256; 
    g := round(128 + 127 * sin(2 * t)) mod 256; 
    b := round(128 + 127 * cos(3 * t)) mod 256; 
    paleta[i] := (b shl 8 + g) shl 8 + r; 
  end; 
end; 
 
initialization 
 
TFormaDeBaza.initPaleta; 
ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 

 Observăm că TFormaDeBaza are o metodă abstractă, procedura Deseneaza, şi din acest 

motiv clasa nu poate fi instanţiată, prin urmare declaraţia scrisă în mod automat de către RAD 

Studio 
 var FormaDeBaza: TFormaDeBaza; 

poate fi ştearsă fără grijă. Procedura Desenează va trebui implementată în clasele descendente. 

 Trecem acum la proiectarea formei derivate  şi alegem pe rând: File | New | Other | 

Inherited Items | TFormaDeBaza. Obţinem o nouă formă pe care o numim FormaDerivata şi 

căreia îi completăm numai codul sursă după cum urmează: 

 
unit Unit2; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, Unit1, ExtCtrls; 
 
type 
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  TFormaDerivata = class(TFormaDeBaza) 
  protected 
    procedure Deseneaza; override; 
 
  end; 
 
var 
  FormaDerivata: TFormaDerivata; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TFormaDerivata.Deseneaza; 
var 
  x,y,t: double; 
  color:Integer; 
begin 
  SetXminXmaxYminYmax(-1.1,1.1,-1.1,1.1); 
  t:=0; 
  color:=0; 
  repeat 
    x:=sin(1.717171*t+0.1); 
    y:=sin(1.234567*t); 
    t:=t+0.002; 
    color:=color+1; 
    SetPixel(x,y,color div 10); 
  until not SeMaiDeseneaza; 
end; 
 
end. 

 

 In final, modificăm fişierul dpr astfel: 

 
program Desenare; 
 
uses 
  Forms, 
  Unit1 in 'Unit1.pas' { FormaDeBaza }, 
  Unit2 in 'Unit2.pas' { FormaDerivata }; 
 
{$R *.res} 
 
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.MainFormOnTaskbar := True; 
  // Application.CreateForm(TFormaDeBaza, FormaDeBaza); 
  Application.CreateForm(TFormaDerivata, FormaDerivata); 
  Application.Run; 
 
end. 

 Un click pe formă declanşează desenarea, următorul click o opreşte. Când programatorul 

vrea să schimbe desenul, va schimba numai codul metodei Deseneaza din clasa derivată. 
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5.  Aplicaţii multi-document. Editorul nostru de texte din exemplul precedent prelucrează în 

orice moment numai un singur fişier. Pentru a avea în lucru mai multe documente simultan 

trebuie sa proiectăm o aplicaţie MDI (Multiple Document Interface), în care să avem cel puţin 

două tipuri de forme, o formă “mamă” – forma principală – declarată în Object Inspector cu 

proprietatea FormStyle = fsMDIForm, şi o clasă de forme “copil”, declarată cu FormStyle = 

fsMDIChild.  

 Forma mamă joacă rolul unui container, ea are un meniu principal din care pot fi create 

sau distruse formele copil şi din care pot fi citite sau salvate documentele supuse prelucrării 

(fişiere text, imagine, audio, etc), fiecare document fiind încărcat pe câte o formă copil. Spre 

deosebire de aplicaţiile obişnuite în care  formele secundare sunt complet independente faţă de 

forma principală, formele copil pot fi afişate numai în zona client a formei mamă, ele pot fi 

minimizate/maximizate numai în acest spaţiu, şi pot fi aranjate în cascadă sau în pavaj prin 

comenzi dedicate. In fiecare moment una dintre formele copil este activă, simultan cu forma 

mamă. 

 Pentru a înţelege principiile unei aplicaţii multi-document, vom implementa în continuare 

un vizualizator (viewer) simplu de fişiere grafice capabil sa deschidă mai multe imagini simultan.  

 Incepem o aplicaţie VCL obişnuită,  prin setarea numelui formei principale din Form1 în 

MotherForm şi fixarea valorii fsMDIForm pentru proprietatea FormStyle. Adăugăm pe formă un 

meniu principal cu două coloane de itemuri, prima: File, Open, Close, Close All şi Exit, a doua: 

Windows, Cascade, Tile şi Arrange All. In final adaugăm şi un  TOpenPictureDialog. 
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 Trecem acum la forma copil, din File | New | Form – Delphi adăugăm la proiect încă o 

formă căreia îi schimbăm numele în ChildForm şi îi fixăm stilul fsMDIChild. Pe această formă 

amplasăm un singur obiect TImage căruia îi setăm proprietatea Align la valoarea alClient. In 

mod implicit închiderea unei forme copil înseamnă minimizarea ei, şi deorece noi dorim ca la 

închidere forma copil să dispară, vom seta 
  Action:=caFree;  

în handlerul evenimentului OnClose al acesteia. In final, unitul formei copil este următorul: 

 
unit Unit2; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, ExtCtrls; 
 
type 
  TChildForm = class(TForm) 
    Image1: TImage; 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  ChildForm: TChildForm; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TChildForm.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
  Action := caFree; 
end; 
 
end. 

 Revenim la forma mamă şi îi completăm handlerele de evenimente conform următorului  

 text sursă: 

 

unit Unit1; 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, Menus, ExtDlgs; 
 
type 
  TMotherForm = class(TForm) 
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    MainMenu1: TMainMenu; 
    OpenPictureDialog1: TOpenPictureDialog; 
    File1: TMenuItem; 
    Open1: TMenuItem; 
    Close1: TMenuItem; 
    CloseAll1: TMenuItem; 
    Exit1: TMenuItem; 
    Windows1: TMenuItem; 
    Cascade1: TMenuItem; 
    Tile1: TMenuItem; 
    ArangeAll1: TMenuItem; 
    procedure Open1Click(Sender: TObject); 
    procedure Close1Click(Sender: TObject); 
    procedure Cascade1Click(Sender: TObject); 
    procedure ArangeAll1Click(Sender: TObject); 
    procedure CloseAll1Click(Sender: TObject); 
    procedure Exit1Click(Sender: TObject); 
    procedure Tile1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  MotherForm: TMotherForm; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
uses unit2; 
 
procedure TMotherForm.Open1Click(Sender: TObject); 
var 
  aux: TChildForm; 
  nume: string; 
begin 
  if OpenPictureDialog1.Execute then 
  begin 
    nume := OpenPictureDialog1.FileName; 
    aux := TChildForm.Create(self); 
    aux.Caption := nume; 
    aux.Image1.Picture.LoadFromFile(nume); 
    aux.ClientHeight := aux.Image1.Picture.Bitmap.Height; 
    aux.ClientWidth := aux.Image1.Picture.Bitmap.Width; 
  end; 
end; 
 
procedure TMotherForm.Close1Click(Sender: TObject); 
begin 
  if ActiveMDIChild <> nil then 
    ActiveMDIChild.Close; 
end; 
 
procedure TMotherForm.CloseAll1Click(Sender: TObject); 
var 
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  i: integer; 
begin 
  for i := 0 to MdiChildCount - 1 do 
    MDIChildren[i].Close; 
end; 
 
procedure TMotherForm.Exit1Click(Sender: TObject); 
begin 
  self.Close; 
end; 
 
procedure TMotherForm.Cascade1Click(Sender: TObject); 
begin 
  self.Cascade; 
end; 
 
procedure TMotherForm.Tile1Click(Sender: TObject); 
begin 
  self.Tile; 
end; 
 
procedure TMotherForm.ArangeAll1Click(Sender: TObject); 
begin 
  self.ArrangeIcons; 
end; 
 
end. 

 Pentru ca aplicaţia noastră să fie complet funcţională mai trebuie să dezactivăm crearea 

automată a unei forme copil la startul programului, astfel: din meniul Project | Options obţinem o 

fereastră de dialog în care selectăm Forms şi trecem ChildForm din coloana Auto-create forms în 

coloana Available forms. Lăsăm forma mamă să fie instanţiată automat la rulare. 

 In final să precizăm ca mediul Delphi pune la dispoziţia programatorului un şablon de 

aplicaţie MDI care este de fapt un editor de texte foarte elaborat; acesta poate fi obţinut din 

meniul File | New  | Other | Delphi Projects | MDI Application. 


