
 

Programare Delphi  

 

Laborator 8. Temă 

Deschideţi un proiect nou de tip VCL Forms Application cu o singură formă pe care o 

dotaţi cu o componentă TImage cu  numele img1  şi cu un  TButton cu numele btnStart. 

Salvaţi proiectul în fişierul Lab_08.dproj şi unitul formei în Unit1.pas. 

Exerciţiul 1.  Adăugaţi la proiectul Lab_08 următorul unit în care este definită clasa TMyColor 

pentru utilizarea culorilor: 

unit UnitMyColor; 

 

interface 

 

uses ExtCtrls; 

 

type 

  TMyColor = class 

  private 

    r, g, b: byte; 

    function fromRGB: Cardinal; 

    procedure fromCardinal(c: Cardinal); 

  public 

    constructor Create(r, g, b: byte); overload; 

    constructor Create(col: TMyColor); overload; 

    property Red: byte read r write r; 

    property Green: byte read g write g; 

    property Blue: byte read b write b; 

    property Color: Cardinal read fromRGB write fromCardinal; 

    procedure Show(img: TImage); 

 

  end; 

 

implementation 

 

uses Math, Dialogs, SysUtils; 

 

constructor TMyColor.Create(r: byte; g: byte; b: byte); 

begin 

  self.r := r; 

  self.g := g; 

  self.b := b; 

end; 

 

constructor TMyColor.Create(col: TMyColor); 

begin 

  self.Create(col.r, col.g, col.b); 

end; 



 

 

 

function TMyColor.fromRGB: Cardinal; 

begin 

  // Result := r + 256 * (g + 256 * b); 

  Result := r + (g shl 8) + (b shl 16); 

end; 

 

procedure TMyColor.fromCardinal(c: Cardinal); 

begin 

  self.r := (c and $000000FF); 

  self.g := (c and $0000FF00) shr 8; 

  self.b := (c and $00FF0000) shr 16; 

end; 

 

 

procedure TMyColor.Show(img: TImage); 

var 

  x, y: integer; 

begin 

  for x := 0 to img.Width do 

    for y := 0 to img.Height do 

      img.canvas.Pixels[x, y] := self.Color; 

end; 

 

end. 
 

In mod obişnuit în Delphi culorile sunt precizate prin date de tipul TColor definit în 

unitul Graphics 

type TColor = -$7FFFFFFF-1..$7FFFFFFF; 

 
care înglobează informaţia despre culoare pe patru canale, fiecare pe un octet, în ordine de la 
stânga la dreapta: alfa (contrast), blue, green, red. Noi folosim numai culori cu alfa=0, deci 
întregi din domeniul $00000000..$00FFFFFF şi din acest motiv în loc de TColor preferăm 
utilizarea tipului Cardinal, lăsând compilatorului efectuarea conversiilor necesare. Apare astfel 
mai clar diferenţa dintre un TColor, care este un număr, şi un TMyColor care este un obiect -  
instanţă a unei clase. 

 Exersaţi utilizarea obiectelor TMyColor adăugând butonului btnStart handlerul de eveni-

ment din listingul următor: 

unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    img1: TImage; 

    btnStart: TButton; 



    procedure btnStartClick(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

uses UnitMyColor; 

 

procedure TForm1.btnStartClick(Sender: TObject); 

var 

  c: TMyColor; 

begin 

  c := TMyColor.Create(100, 200, 50); 

  c.Show(img1); 

  c.Free 

 

end; 

 

initialization 

 

System.ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 

 

end. 
 

Dotaţi clasa TMyColor cu un constructor de forma 
 

constructor Create(c: Cardinal); overload;  
 

şi cu funcţia 
 

class function Amestec(a, b: TMyColor): TMyColor; 
 

care să returneze o culoare intermediară între a şi b. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exerciţiul 2.  Adăgaţi proiectului precedent unitul următor 
 

unit UnitPunct; 

 

interface 

 

uses Graphics, ExtCtrls, UnitMyColor; 

 

type 

  TPunct = class 

  private 

    i, j: integer; 

  public 

    constructor Create(i, j: integer); 

    procedure Show(img: TImage);  

  end; 

 

implementation 

 

uses Math; 

 

constructor TPunct.Create(i: integer; j: integer); 

begin 

  self.i := i; 

  self.j := j; 

end; 

 

procedure TPunct.Show(img: TImage); 

begin 

  if (0 <= i) and (i <= img.Width) and (0 <= j) and (j <= img.Height) then 

    img.canvas.Pixels[i, j] := clBlack; 

end; 

end. 
 

 

Definiţi tot în UnitPunct clasa 
 
TPunctDifuz = class(TPunct) 

  private 

    di, dj: integer; 

  public 

    constructor Create(i, j, di, dj: integer); 

    procedure Show(img: TImage);  

    class function Int(a, b: TPunctDifuz): TPunctDifuz; 

  end; 
 
unde un “punct difuz” înseamnă de fapt un dreptunghi centrat într-un TPunct având semi-latu-
rile di şi dj.   

In metoda Show pixelii dreptunghiului vor fi coloraţi cu o nuanţă de gri selectată aleator 
(griurile au componentele r, g şi b egale). 

Funcţia Int întoarce intersecţia celor două dreptunghiuri, daca ele se suprapun, iar dacă 
nu un dreptunghi intermediar definit convenabil. 

 



Exerciţiul 3.  Continuaţi derivarea clasei TPunct cu 
 
TPunctDifuzColorat = class(TPunctDifuz) 

  private 

    col: TMyColor; 

  public 

    constructor Create(i, j, di, dj: integer; c: TMyColor); overload; 

    constructor Create(i, j, di, dj: integer; c: Cardinal); overload; 

    destructor Destroy; 

    procedure Show(img: TImage); 

    class function Int(a, b: TPunctDifuzColorat): TPunctDifuzColorat; 

 

  end; 
 
astfel încât pentru handlerul 
procedure TForm1.btnStartClick(Sender: TObject); 

var 

  pc1,pc2,pc3: TPunctDifuzColorat; 

begin 

  pc1 := TPunctDifuzColorat.Create(200, 200, 100,150,clYellow); 

  pc1.Show(img1); 

  pc2 := TPunctDifuzColorat.Create(300, 300, 150,100,clRed); 

  pc2.Show(img1); 

  pc3:=TPunctDifuzColorat.Int(pc1,pc2); 

  pc3.Show(img1); 

  pc3.Destroy; 

  pc2.Destroy; 

  pc1.Destroy; 

end; 
 
să obţinem la apăsarea lui btnStart următoarea imagine: 
 

 



Exerciţiul 4. Dacă în exerciţiul precedent înlocuim apelul direct al destructorului  
pc3.Destroy; 

 cu 
pc3.Free; 

la închiderea formei primim mesajul 
 

 
 

Corectaţi această situaţie. 
 

 

Exerciţiul 5. Modificaţi declaraţiile metodei Show pentru TPunct, TPunctDifuz şi 
TPunctDifuzColorat astfel încât handlerul 
 
procedure TForm1.btnStartClick(Sender: TObject); 

var 

  p1, p2, p3: TPunct; 

begin 

  p1 := TPunctDifuzColorat.Create(200, 200, 100, 150, clYellow); 

  p1.Show(img1); 

  p2 := TPunctDifuzColorat.Create(300, 300, 150, 100, clRed); 

  p2.Show(img1); 

  p3 := TPunctDifuzColorat.Int(p1 as TPunctDifuzColorat, 

    p2 as TPunctDifuzColorat); 

  p3.Show(img1); 

  p3.Free; 

  p2.Free; 

  p1.Free; 

end; 
 
să aibe acelaşi rezultat ca cel din exerciţiul 3. 

 
 
 

  
 


