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Programare Delphi  

 

 

 

Laborator 7. Temă 
 

Exerciţiul 1.  Dotaţi clasa  TNatural  prezentată în cursul 7 cu metode pentru toate cele 

patru operaţii aritmetice: adunare, scădere, înmulţire şi împărţire cu rest. 

 

Exerciţiul 2.  Completaţi secţiunea de implementare a unitului următor 

 
unit UnitTStiva; 

 
interface 
 
type 
  TStiva = class 
  private 
    capacitate: integer; 
    index: integer; 
    stiva: array of Char; 
    FIsEmpty: boolean; 
  public 
    constructor Create(capacitate: integer = 1000); 
    procedure Push(const Data: Char); 
    function Pop: Char; 
    property IsEmpty: boolean read FIsEmpty; 
  end; 
 
implementation 
.............................. 

 

astfel încât programul  

 
program ex_02; 

{$APPTYPE CONSOLE} 
 

uses 
  SysUtils, 
  UnitTStiva in 'UnitTStiva.pas'; 
 
var 
  st: TStiva; 
  text: string; 
  i: integer; 
  a: char; 
 
begin 
  st := TStiva.Create(40); 
  text := 'DE SCRIS DE LA DREAPTA LA STANGA'; 
  for a in text do 
    st.Push(a); 
  while not st.IsEmpty do 
    write(st.Pop); 
  Writeln; 
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  Writeln('Press ENTER'); 
  Readln; 
  st.Free; 
  System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 

 

să aibe următorul rezultat: 

 
AGNATS AL ATPAERD AL ED SIRCS ED 
Press ENTER 

 

Exerciţiul 3. Modificaţi clasa TStiva de mai sus astfel încât în stivă să păstrăm date dintr-o 

clasă TData oarecare prevăzută cu o metodă de clonare function Clone: TData;  

Ca aplicaţie consideraţi o clasă ambalaj (wrapper) pentru tipul char: 
type 
  TData = class 
    kernel: char; 
    constructor Create(x: char = ' '); 
    function Clone: TData; 
    property Data: char read kernel write kernel; 
  end; 

 

Exerciţiul 4. Implementaţi o clasă TAleator pentru lucrul cu numere aleatoare, dotând in-

stanţele clasei cu metodele  
function nextDouble: double;  

şi 
  function nextInt(maxVal: UInt32): UInt32; 

care să genereze un număr aleator în intervalul [0,1) şi, respectiv, în domeniul 0..maxVal-1. 

 

Indicaţie. Adaptaţi programul de la Exerciţiul 6 din tema precedentă: 

 
program DelphiRandomGenerator; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
uses 
  SysUtils; 
 
var 
  MySeed: UInt32 = 1310; 
 
function MyRandom(maxVal: UInt32): UInt32; 
begin 
  MySeed := 134775813 * MySeed + 1; 
  Result := (UInt64(MySeed) * UInt64(maxVal)) shr 32; 
end; 
 
var 
  i, maxVal: UInt32; 
 
begin 
  RandSeed := MySeed; 
  maxVal := 1000000; 
  for i := 1 to 10 do 
    Writeln(Random(maxVal):7, MyRandom(maxVal):7); 
  Writeln(#13#10' Press ENTER'); 
  Readln; 
 
end. 


