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Laborator 9. Temă 

 

 

Exerciţiul 1.  Dotaţi o aplicaţie VCL cu o consolă de ieşire apelând în programul principal 

funcţia  AllocConsole() definită în unitul Windows şi apoi delegaţi următoarea metodă 

evenimentului Application.OnMessage: 

 
procedure TForm1.MyHandler(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean); 
begin 
  Writeln(Format('ID=%.4x', [Msg.message])); 
  Handled := false; 
end; 

In acest fel afişăm în format hexazecimal pe 4 cifre ID-urile mesajelor depuse în coada de 

mesaje a aplicaţiei.  Incercaţi să identificaţi semnificaţia mesajelor afişate. 

 

 
 

 

Exerciţiul 2.  Dotaţi o aplicaţie VCL cu o consolă de ieşire – ca mai sus –  şi apoi  cu o compo-

nentă ApplicationEvents1 de tip TApplicationEvents (din secţiunea Additional a galeriei de 

componente).  Adăugaţi, din Object Inspector, următorul handler pentru evenimentul OnMessage 

al componentei  ApplicationEvents1: 

 
procedure TForm1.ApplicationEvents1Message(var Msg: tagMSG; 
  var Handled: Boolean); 
begin 
    Writeln(Format('ApplEv ID=%.4x', [Msg.message])); 
    Handled:=false; 
end; 



 

 

Comparaţi rezultatele programului cu cele de la exerciţiul precedent. 

 

 
 

 

Exerciţiul 3.  Incepem prin a exemplifica utilizarea mesajului  WM_COPYDATA pentru transmiterea 

de date între două aplicaţii care rulează în acelaşi timp pe acelaşi sistem.  

Mesajul  Windows WM_COPYDATA = $004A  este special conceput pentru interschimbul 

de date şi are definit în unitul Messages următorul tip Delphi personalizat 
type 
TWMCopyData = packed record 
    Msg: Cardinal; 
    From: HWND; 
    CopyDataStruct: PCopyDataStruct; 
    Result: Longint; 
  end; 

Componentele structurii au semnificaţiile: Msg  este ID-ul mesajului, în speţă $004A,  

From este handlerul de fereastră al controlului care trimite mesajul, un întreg pe 32 de biţi, 

CopyDataStruct  este un pointer de tip PCopyDataStruct = ^TCopyDataStruct către o 

înregistrare care conţine informaţii despre datele transmise, iar Result este un câmp lăsat la 

dispoziţia controlul receptor pentru feedback. 

 Datele sunt înmagazinate într-o înregistrare de tip 
type 
 TCopyDataStruct = packed record 
 dwData: DWORD;  // cod despre conŃinutul înregistrării 
 cbData: DWORD;  // mărimea în octeŃi a zonei Ńintite de pointerul lpData  
 lpData: Pointer; // nil sau Ńinteşte către zona de date transmise 
end;  

 După cum vedem, datele transmise sunt depuse de către expeditor (sender-ul) într-o 

locaţie  de memorie sub forma unui şir de octeţi iar mesajul transmite numai adresa locaţiei 

împreună cu un cod care să ajute aplicaţia destinatar (receiver-ul) să interpreteze corect octeţii 



citiţi. Pot fi transmise astfel date de orice natură, noi vom exemplifica acum transmiterea unui 

string. 

 Incepem prin a construi o aplicaţie care să recepţioneze un mesaj WM_COPYDATA care 

conţine un string, răspunsul aplicaţiei fiind dat de handlerul de mesaj asociat 
procedure WMCopyData(var Msg: TWMCopyData); message WM_COPYDATA; 

Deschidem un proiect VCL Forms Application, numim forma principală ReceiverMainForm 

şi lăsăm titlul (caption) implicit “ReceiverMainForm”.  Dotăm forma cu un câmp de editare 

TEdit, cu numele Edit1, în care vom scrie stringul recepţionat. Iată unitul formei: 

 
unit UnitReceiverMainForm; 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls; 
 
type 
  TReceiverMainForm = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
  private 
    { Private declarations } 
    procedure WMCopyData(var Msg: TWMCopyData); message WM_COPYDATA; 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  ReceiverMainForm: TReceiverMainForm; 
 
implementation {$R *.dfm} 
 
procedure TReceiverMainForm.WMCopyData(var Msg: TWMCopyData); 
 
begin 

  inherited; 
  self.Edit1.Text:= PChar(Msg.CopyDataStruct.lpData); 
  Msg.Result := Length(self.Edit1.Text); //pentru feedback 
end; 
end. 

 Lansăm în execuţie fişierul exe al proiectului şi observăm că  aplicaţia nu face nimic: ea 

doar aşteaptă să primescă un mesaj WM_COPYDATA. 

 

Trecem la implementarea aplicaţiei sender. Pe o formă numită SenderMainForm plasăm  

căsuţa de editare Edit1 de tip TEdit unde vom redacta stringul expediat. Pentru construcţia cor-

pului mesajului vom folosi funcţia auxiliară 

 
function strToData(s: string): TCopyDataStruct; 
begin 
  result.dwData := 0; // de exemplu 
  result.cbData := (1 + Length(s)) * SizeOf(Char); 
  result.lpData := PChar(s); 
end; 

 



Lansarea mesajului  va fi efectuată cu funcţia Windows API 
function Windows.SendMessage(hWnd: Cardinal; Msg: Cardinal; wParam: Integer; 
lParam: Integer): Integer; 

unde hWnd este handlerul de fereastră al destinatarului iar Msg este ID-ul mesajului.  

 In cazul mesajului nostru, WM_COPYDATA, ultimii doi  parametri au următoarele inter-

pretări: wParam desemnează handlerul de fereastră al expeditorului şi lParam adresa corpului de 

tip TCopyDataStruct. Funcţia întoarce un cod de confirmare a recepţiei.  

Apelul va fi aşadar de forma 
SendMessage(receiverHandle, WM_COPYDATA, integer(self.Handle), 
      integer(@copyDataStruct)) 

unde handlerul receiverHandle de tip THandle  va fi găsit cu următorul apel al funcţiei API 
FindWindow 
receiverHandle := FindWindow(PChar('TReceiverMainForm'), 
    PChar('ReceiverMainForm')); 

 în care aplicaţia receptoare a mesajului este detreminată prin numele clasei formei principale 

"TReceiverMainForm" şi prin numele ferestrei – care coincide cu titlul ei, "ReceiverMainForm".  

 Expedierea mesajelor va fi declanşată de evenimentul OnChange al controlului Edit1. 

Iată unitul formei principale: 

 
unit UnitSenderMainForm; 
interface 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls; 
 
type  TSenderMainForm = class(TForm) 
    Edit1: TEdit; 
    procedure Edit1Change(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
    procedure SendData(const copyDataStruct: TCopyDataStruct); 
  end; 
 
var 
  SenderMainForm: TSenderMainForm; 
 
implementation {$R *.dfm} 
 
function strToData(s: string): TCopyDataStruct; 
begin 
  result.dwData := 0; // de exemplu 
  result.cbData := (1 + Length(s)) * SizeOf(Char); 
  result.lpData := PChar(s); 
end; 
procedure TSenderMainForm.Edit1Change(Sender: TObject); 
begin 
  SendData(strToData(Edit1.Text)); 
end; 
 
procedure TSenderMainForm.SendData(const copyDataStruct: TCopyDataStruct); 
var 
  receiverHandle: THandle; 



  res: integer; 
begin 
  receiverHandle := FindWindow(PChar('TReceiverMainForm'), 
    PChar('ReceiverMainForm')); 
  if receiverHandle = 0 then 
    res := 0 
  else 
    res := SendMessage(receiverHandle, WM_COPYDATA, integer(self.Handle), 
      integer(@copyDataStruct)); 
  self.Caption := Format('Sender: am transmis %d caractere', [res]); 
end; 
end. 

 

 

 
 



Temă: explicaţi de ce nu reuşim să interceptăm, în aplicaţia destinatar,  mesajul 

WM_COPYDATA cu următorul handler asociat evenimentului Application.OnMessage: 

 
procedure TReceiverMainForm.MyHandlerForOnMessage(var Msg: TMsg; 
  var Handled: Boolean); 
begin 
  if Msg.message = WM_COPYDATA then self.Edit1.Text := 'L-am prins!'; 
end; 

 

Indicaţie: Aflaţi diferenţa esenţială dintre funcţiile Windows API SendMessage şi PostMessage. 

 

Exerciţiul 4.  Exemplificaţi transmiterea bi-direcţională a unui string între două aplicaţii care 

rulează în acelaşi timp pe acelaşi sistem. 
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