
 

Programare Delphi  

Laborator 9. Rezolvări 

Exerciţiul 1.  Fişierul principal: 

program Exercitiul_01; 
 
uses 
  Forms, 
  Windows, 
  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}; 
 
{$R *.res} 
 
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.MainFormOnTaskbar := True; 
  Application.CreateForm(TForm1, Form1); 
  AllocConsole; 
  Application.Run; 
end. 

 

Unitul formei: 

unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
    procedure MyHandler(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean); 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 



procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  Application.OnMessage := MyHandler; 
end; 
 
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 
begin 
  Application.OnMessage := nil; 
end; 

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

 

Fişierul dfm al formei (aşa cum rezultă prin setările efectuate în Object Inspector): 

object Form1: TForm1 
  Left = 0 
  Top = 0 
  Caption = 'Form1' 
  ClientHeight = 282 
  ClientWidth = 418 
  Color = clBtnFace 
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET 
  Font.Color = clWindowText 
  Font.Height = -11 
  Font.Name = 'Tahoma' 
  Font.Style = [] 
  OldCreateOrder = False 
  OnCreate = FormCreate 
  OnDestroy = FormDestroy 
  PixelsPerInch = 96 
  TextHeight = 13 
end 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exerciţiul 2.  Fişierul principal: 

program Exercitiul_02; 
 
uses 
  Forms, 
  Windows, 
  Unit2 in 'Unit2.pas' {Form1}; 
 
{$R *.res} 
 
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.MainFormOnTaskbar := True; 
  Application.CreateForm(TForm1, Form1); 
  AllocConsole; 
  Application.Run; 
end. 

 

Unitul formei: 

unit Unit2; 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, AppEvnts; 

 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    ApplicationEvents1: TApplicationEvents; 
    procedure ApplicationEvents1Message(var Msg: tagMSG; var Handled: 
Boolean); 
  private 
    { Private declarations } 
 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 

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



Fişierul dfm al formei: 

 
object Form1: TForm1 
  Left = 0 
  Top = 0 
  Caption = 'Form1' 
  ClientHeight = 282 
  ClientWidth = 418 
  Color = clBtnFace 
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET 
  Font.Color = clWindowText 
  Font.Height = -11 
  Font.Name = 'Tahoma' 
  Font.Style = [] 
  OldCreateOrder = False 
  PixelsPerInch = 96 
  TextHeight = 13 
  object ApplicationEvents1: TApplicationEvents 
    OnMessage = ApplicationEvents1Message 
    Left = 200 
    Top = 144 
  end 
end 

 

 

Exerciţiul 3.  Mesajul WM_COPYDATA  nu este interceptat de Application.OnMessage deoarece 

funcţia SendMessage nu îşi depune mesajul în coada de aşteptare a aplicaţiei, ea îl predă direct 

handlerului de fereastră responsabil cu tratarea acestuia şi aşteaptă până primeşte un răspuns pe 

care îl returnează expeditorului. Altfel spus, cât timp mesajul este prelucrat în receptor aplicaţia 

sender stă şi aşteaptă sfârşitul apelului funcţiei SendMessage, cele două aplicaţii se sincronizează 

şi astfel sistemul de operare poate să efectueze “schimbările de coordonate” necesare dintre 

ţinele pointerilor din cele două spaţii de adrese. In acest mod este posibil ca aplicaţia receptor să 

afle unde a depus datele aplicaţia sender.  

 Mesajul WM_COPYDATA  nu poate fi transmis cu PostMessage, funcţie care depune mesaje-

le coada de aşteptare a aplicaţiei, deoarece aceasta nu aşteaptă tratarea mesajului, îl depune şi  

returnează imediat doar valoarea de adevăr a enunţului “am depus mesajul unde trebuia”. Trans-

miterea are acum un caracter asincron,  între momentul expediţiei şi momentul recepţiei nu este 

nici o corelaţie, iar sistemul de operare nu poate urmări schimbările survenite între timp în cele 

două spaţii de adrese pentru a ţinti din spaţiul receptor adresa locaţiei datelor aflate în spaţiul 

aplicaţiei sender.  Trebuie avut în vedere, de exemplu,  că  cele două stive se mişcă independent. 

 Caracterul sincron al transmisiei prin SendMessage poate fi testat adăugând, de exemplu, 

o întârziere în tratrea mesajelor în receptor, întârziere care se va regăsi şi la expeditor. 


