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Apresentação

Esse livro foi desenvolvido com o objetivo de ajudar
o  desenvolvedor  a  entender  o  funcionamento  dos
Generics e suas coleções: Collections. 

O  livro  está  estruturado  em  sete  capítulos.  Os
primeiros dois capítulos apresentam o autor e o livro.

O  terceiro  capítulo  faz  uma  pequena  introdução
para mostrar a razão de utilizar os tipos genéricos.

No quarto capítulo temos um primeiro contato real
com os tipos genéricos. Nesse capítulo desenvolvemos
alguns projetos para compreender a utilização dos tipos
genéricos.

No quinto capítulo entramos na toca do coelho para
explorar os tipos genéricos. 

No sexto capítulo exploramos as coleções.  É nele
que  vamos  compreender  os  tipos  TList<T>,
TObjetList<T>,  TDictionary<T>,  TObjectDictionary<T>,
TQueue<T>,  TObjectQueue<T>,  TStack<T>  e
TObjectStack<T>. Fazemos uma análise cuidadosa das
classes, seus métodos e propriedades e apresentamos
exemplos (projetos) para cada uma delas.

O sétimo capítulo traz o nosso Estudo de Caso onde
construímos  uma  aplicação  que  armazena  coleções
pessoais de DVDs e CDs, utilizando os conceitos de POO,
Generics e Collections.
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O material desenvolvido pelo autor durante o livro
pode  ser  baixado  na  Internet,  no  seguinte  endereço:
http://www.alberteije.com/livros/generics.php.
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Introdução

O framework Generics foi introduzido no Delphi na
versão 2009. O objetivo do Generics é permitir que o
desenvolvedor trabalhe com objetos sem precisar saber
o seu tipo. Dessa forma, é possível criar um método e
passar  diversos  tipos  de  dados  para  ele:  dados
primitivos, strings, objetos etc. Assim sendo, o sistema
fica  bem  flexível  e  o  desenvolvedor  escreve  menos
código.

Embora  fosse  possível  fazer  algo  parecido  com
Variants  e  Interfaces,  com  Generics  não  é  possível
compilar o sistema com um tipo incorreto, pois isso é
checado no momento da compilação. Além disso, temos
a vantagem de ter  acesso a todas as informações do
objeto  em  tempo  de  Design,  através  do  recurso
AutoComplete.

Na  maioria  dos  casos  os  tipos  genéricos  são
utilizados para compor listas de objetos ou objetos que
contêm outros.

É comum utilizar o TObjectList (unit Contnrs) para
armazenar uma lista de objetos. É possível armazenar
uma lista de objetos de determinado tipo e sempre é
preciso fazer conversão.

Vamos observar o projeto P001:
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Nesse  projeto  temos  um  memo  e  um  botão.
Observe  no  código  abaixo  que  declaramos  a  unit
'Contnrs', que contém a classe TObjectList. Criamos uma
classe TPessoa com as propriedades Nome e Sexo para
o nosso exemplo.

Ao clicar no botão, instanciamos uma nova Pessoa.
Instanciamos também um objeto para armazenar uma
lista  de  pessoas  (ListaDePessoas)  do  tipo  TObjectList.
Com a nova Pessoa criada nós informamos seu nome e
seu sexo e depois disso inserimos essa Pessoa na lista
'ListaDePessoas'.

Para pegar a pessoa da lista nós criamos um outro
objeto  do  tipo  Pessoa:  PessoaDaLista.  Observe  que
tivemos  que  fazer  um cast  (conversão)  para  pegar  a
primeira (e única) pessoa da lista. Após isso, mostramos
os  dados  da  PessoaDaLista  no  memo  que  está  no
formulário.

unit U001;
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interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls,
  Contnrs; // <-- precisamos declarar a unit Contnrs que contém a classe
TObjectList

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Memo1: TMemo;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

  TPessoa = class
    Nome: String;
    Sexo: String;
  end;

var
  Form1: TForm1;

  Pessoa: TPessoa; // <- Classe Pessoa criada para o exemplo
  PessoaDaLista: TPessoa; // <- Criada para exemplificar como se recupera um
objeto da lista
  ListaDePessoas: TObjectList; // <- Lista de objetos (TObjectList)

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  ListaDePessoas := TObjectList.Create; // <- Cria lista de Pessoas
  Pessoa := TPessoa.Create; // <- Cria Pessoa em memória

  with Pessoa do
  begin
    Nome := 'Nome da Pessoa';
    Sexo := 'M';
  end;

  ListaDePessoas.Add(Pessoa); // <- Armazena Pessoa na lista

  PessoaDaLista := TPessoa.Create;
  PessoaDaLista := TPessoa(ListaDePessoas.Items[0]); // <- É necessário fazer
um cast no objeto

  Memo1.Clear;
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  Memo1.Lines.Add('Nome da Pessoa = ' + PessoaDaLista.Nome);
  Memo1.Lines.Add('Sexo da Pessoa = ' + PessoaDaLista.Sexo);
end;

end.

Projeto 001

Esse código funciona sem problemas no Delphi 7,
pois o TObjectList já estava disponível nessa versão do
Delphi.

Imagine  se  você  pudesse  utilizar  um  TObjectList
genérico:  TObjectList<TMeuTipo>.  Seus  métodos
aceitariam  parâmetros  do  tipo  TMeuTipo  e  sua  lista
produziria objetos do tipo TMeuTipo ao invés de TObject.
Essa a diferença de utilizar Generics.
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Primeiro Contato

Para nosso primeiro  contato  com Generics  vamos
criar uma estrutura de dados que receberá um nome e
um valor.  Na  primeira  implementação  dessa  estrutura
utilizaremos um TObject no valor.

type
  TNomeValor = class
  private
    FNome: String;
    FValor: TObject;
    procedure SetNome(const pNome: String);
    procedure SetValor(const pValor: TObject);
  public
    property Nome: String read FNome write SetNome;
    property Valor: TObject read FValor write SetValor;
  end;

Vamos  observar  como  podemos  utilizar  a  classe
TNomeValor:

unit U002;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Memo1: TMemo;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
  private
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    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
  TNomeValor = class
  private
    FNome: String;
    FValor: TObject;
    procedure SetNome(const pNome: String);
    procedure SetValor(const pValor: TObject);
  public
    property Nome: String read FNome write SetNome;
    property Valor: TObject read FValor write SetValor;
  end;
var
  Form1: TForm1;

  TesteNomeValor: TNomeValor;

implementation

{$R *.dfm}

{ TNomeValor }

procedure TNomeValor.SetNome(const pNome: String);
begin
  FNome := pNome;
end;

procedure TNomeValor.SetValor(const pValor: TObject);
begin
  FValor := pValor;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  TesteNomeValor := TNomeValor.Create;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  TesteNomeValor.SetNome('Botão');
  TesteNomeValor.SetValor(Sender);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  TesteNomeValor.SetNome('Formulário');
  TesteNomeValor.SetValor(Self);
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('[' + TesteNomeValor.Nome +',' + TesteNomeValor.Valor.ClassName
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+ ']');
end;

end.

Projeto 002

No momento da criação do formulário instanciamos
a variável  TesteNomeValor,  que é do tipo TNomeValor.
Os botões Button1 e Button2 servem para definirmos as
propriedades de TesteNomeValor, sendo que o primeiro
botão define a propriedade Valor como o próprio botão e
o  segundo  botão  define  a  propriedade  Valor  como  o
formulário. É possível saber os valores das propriedades
de TesteNomeValor clicando no Button3. 

Para realizar o teste primeiro clique em Button1 e
logo em seguida em Button3. Depois clique em Button2
e  logo  em seguida  em Button3.  Pronto!  Utilizamos  a
classe  TNomeValor.  Mas  ainda  não  usamos  nada  de
Generics. Vamos usar o mesmo exemplo anterior com
Generics.

type
  TNomeValor<T: class> = class
  private
    FNome: String;
    FValor: T;
    procedure SetNome(const pNome: String);
    procedure SetValor(const pValor: T);
  public
    property Nome: String read FNome write SetNome;
    property Valor: T read FValor write SetValor;
  end;

Observe os detalhe do código acima. A classe acima
é de um tipo não especificado, indicado pela letra 'T'.
Utiliza-se  a  letra  'T'  por  convenção,  mas  você  pode
utilizar o símbolo que achar mais conveniente. A letra 'T'
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tem  sido  utilizada  por  padrão  para  um  tipo  genérico
desde os  tempos que o C++ introduziu  os Templates
(Generics do C++) no início dos anos 1990. Dependendo
do autor o 'T' pode significar 'Type' ou 'Template type'.

A utilização da letra 'T' deixa o código mais legível
quando  a  classe  genérica  utiliza  apenas  um  tipo  de
parâmetro.  Caso  a  classe  precise  de  múltiplos
parâmetros, é comum nomeá-los de acordo com o seu
papel real. Quando analisar o código completo da Unit
do Projeto 003, observe que a declaração dos métodos
conterão o nome da classe e incluirá o tipo genérico.

Para  utilizar  a  classe  é  necessário  qualificá-la
totalmente. Isso significa que é preciso informar qual o
valor real do tipo genérico. Vamos ao código do Projeto
003.

unit U003;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Generics.Collections;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Memo1: TMemo;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
  TNomeValor<T: class> = class
  private
    FNome: String;
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    FValor: T;
    procedure SetNome(const pNome: String);
    procedure SetValor(const pValor: T);
  public
    property Nome: String read FNome write SetNome;
    property Valor: T read FValor write SetValor;
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

{ TNomeValor }

procedure TNomeValor<T>.SetNome(const pNome: String);
begin
  FNome := pNome;
end;

procedure TNomeValor<T>.SetValor(const pValor: T);
begin
  FValor := pValor;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  TesteNomeValor: TNomeValor<TButton>;
begin
  TesteNomeValor := TNomeValor<TButton>.Create;
  TesteNomeValor.SetNome('Botão');
  TesteNomeValor.SetValor(Button1);
  //
  ShowMessage('[' + TesteNomeValor.Nome +',' + TesteNomeValor.Valor.ClassName
+ ']');
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  TesteNomeValor: TNomeValor<TForm>;
begin
  TesteNomeValor := TNomeValor<TForm>.Create;
  TesteNomeValor.SetNome('Formulário');
  TesteNomeValor.SetValor(Self);
  //
  ShowMessage('[' + TesteNomeValor.Nome +',' + TesteNomeValor.Valor.ClassName
+ ']');
end;

end.

Projeto 003
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Veja as alterações que foram realizadas.  Estamos
declarando a variável dentro do método e já informamos
qual  o  tipo  de  objeto  que  será  instanciado  como
genérico. Note que no Projeto 002 nós declaramos uma
variável  global  e pudemos criar  botões ou formulários
para ela. No Projeto 003 não foi possível fazer isso, pois
no momento da declaração de uma variável genérica já
precisamos informar qual o tipo de dado genérico. Por
isso  criamos variáveis  locais  dessa vez.  Uma vez que
instanciamos a classe genérica NomeValor, ela se torna
uma classe específica daquele tipo de dados a qual foi
vinculada. Isso torna o código mais Seguro.

Como estamos trabalhando com objetos específicos
é  possível  acessar  suas  propriedades.  Ao  invés  de
mostrar o 'ClassName', é possível exibir o Name ou o
Caption do TButton e ou do TForm:

  ShowMessage('[' + TesteNomeValor.Nome +',' + TesteNomeValor.Valor.Name +
']');
  ShowMessage('[' + TesteNomeValor.Nome +',' + TesteNomeValor.Valor.Caption +
']');

Ou seja, é possível acessar qualquer propriedade do
objeto em questão.

Para que o código acima fique melhor é bom passar
um  TComponent  como  Valor  para  a  variável
TesteNomeValor,  pois dessa forma é possível  trabalhar
com um leque maior  de  tipos  de dados.  Se  fizermos
dessa forma, será possível ter novamente nossa variável
global  assim como no Projeto 002.  Faça o teste.  Crie
uma  variável  global  'TesteNomeValor:
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TNomeValor<TComponent>'  e  instancie  o  TButton
(Sender)  e  o  TForm  (Self)  assim  como  fizemos  no
Projeto 002 e veja o que ocorre. Brinque um pouco com
o código para compreender o que está acontecendo.
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Entrando na Toca do Coelho

Já vimos que o tipo genérico pode ser um campo
(field), como no exemplo anterior. Pode ser ainda uma
propriedade (property), como o tipo de um parâmetro, o
valor de retorno de uma função e muito mais.

Uma  classe  genérica  pode  ter  vários  tipos
parametrizados:

type
  TNomeValor<TEntrada, TRetorno> = class
  private
  public
    function Testando(pValor: TEntrada): TRetorno;
  end;

Observe  que  temos  uma  classe  com  dois  tipos
genéricos.  Na  função  criada  temos  um  tipo  servindo
como entrada e o outro como retorno da função.

Algumas Regras

Quando  você  declara  uma  instância  de  um  tipo
genérico,  esse  tipo  recebe  uma  versão  específica
imposta  pelo  compilador  em  todas  as  operações
subseqüentes.  Ou  seja,  uma  vez  definido  o  tipo
genérico, o mesmo não poderá ser alterado, pois isso
causará erros de compilação.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
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var
  TesteNomeValor: TNomeValor<TButton>;
begin
  TesteNomeValor := TNomeValor<TComponent>.Create;
  TesteNomeValor.SetNome('Botão');
  TesteNomeValor.SetValor(Button1);
  //
  ShowMessage('[' + TesteNomeValor.Nome +',' + TesteNomeValor.Valor.ClassName
+ ']');
end;

O código acima vai gerar um erro de compilação:

[DCC Error] U003.pas(58): E2010 Incompatible types: 
'TNomeValor<StdCtrls.TButton>' and 'TNomeValor<Classes.TComponent>'

O Delphi é fortemente tipado e essa regra também
é válida para os tipos genéricos.

Não é possível declarar um método genérico global,
mas é possível declarar uma classe genérica global com
um método de classe (class method) que dá quase no
mesmo.

type
  TMetodoGlobal<T> = class
public
  class function FuncaoGlobal: String;
  class function FuncaoGlobalComParametros(Parametro: T): String;
end;

Segue alguns exemplos de utilização:

TMetodoGlobal<String>.FuncaoGlobal;
TMetodoGlobal<Integer>.FuncaoGlobal;
TMetodoGlobal<TButton>.FuncaoGlobal;
TMetodoGlobal<TButton>.FuncaoGlobalComParametros(Button1);
TMetodoGlobal<String>.FuncaoGlobalComParametros('Albert Eije');
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Instanciando Tipos Genéricos

Quase  todas  as  vezes  que  instanciamos  um  tipo
genérico,  um  novo  tipo  é  gerado  pelo  compilador.  A
exceção para isso é quando o compilador faz algum tipo
de otimização.  Esse novo tipo não compartilha código
com diferentes instâncias do mesmo tipo genérico. 

  

Pegamos  o  Projeto  003  e  fizemos  algumas
alterações. Criamos uma variável chamada Contador em
TNomeValor e implementamos o código do Button3 para
criar  duas  instâncias  de  TesteNomeValor.  Definimos  o
Contador de forma diferente para as duas instâncias e
mostramos no Memo o endereço de memória das duas
instâncias.  Como  é  de  se  esperar  são  endereços
diferentes e as instâncias não compartilham informações
entre si. O código novo está destacado em azul. Vamos
ao código:

unit U004;

interface
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uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Generics.Collections;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Memo1: TMemo;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
  TNomeValor<T: class> = class
  private
    FNome: String;
    FContador: Integer;
    FValor: T;
    procedure SetNome(const pNome: String);
    procedure SetContador(const pContador: Integer);
    procedure SetValor(const pValor: T);
  public
    property Nome: String read FNome write SetNome;
    property Contador: Integer read FContador write SetContador;
    property Valor: T read FValor write SetValor;
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

{ TNomeValor }

procedure TNomeValor<T>.SetNome(const pNome: String);
begin
  FNome := pNome;
end;

procedure TNomeValor<T>.SetContador(const pContador: Integer);
begin
  FContador := pContador;
end;

procedure TNomeValor<T>.SetValor(const pValor: T);
begin
  FValor := pValor;
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end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  TesteNomeValor: TNomeValor<TButton>;
begin
  TesteNomeValor := TNomeValor<TButton>.Create;
  TesteNomeValor.SetNome('Botão');
  TesteNomeValor.SetValor(Button1);
  //
  ShowMessage('[' + TesteNomeValor.Nome +',' + TesteNomeValor.Valor.ClassName
+ ']');
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  TesteNomeValor: TNomeValor<TForm>;
begin
  TesteNomeValor := TNomeValor<TForm>.Create;
  TesteNomeValor.SetNome('Formulário');
  TesteNomeValor.SetValor(Self);
  //
  ShowMessage('[' + TesteNomeValor.Nome +',' + TesteNomeValor.Valor.ClassName
+ ']');
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
  TesteNomeValor01: TNomeValor<TComponent>;
  TesteNomeValor02: TNomeValor<TComponent>;
  //
  EnderecoMemoria: ^Integer;
begin
  TesteNomeValor01 := TNomeValor<TComponent>.Create;
  TesteNomeValor01.SetNome('Teste com String');
  TesteNomeValor01.SetContador(15);
  TesteNomeValor01.SetValor(Sender as TButton);
  Memo1.Clear;
  Memo1.Lines.Add('['  +  TesteNomeValor01.Nome  +','  +
TesteNomeValor01.Valor.Name  +  ',  Contador  ===  '  +
IntToStr(TesteNomeValor01.Contador) + ']');
  EnderecoMemoria := @TesteNomeValor01;
  Memo1.Lines.Add('[ Endereço na memória == ' + IntToStr(EnderecoMemoria^) +
' ]');
  //
  TesteNomeValor02 := TNomeValor<TComponent>.Create;
  TesteNomeValor02.SetNome('Teste com String');
  TesteNomeValor02.SetContador(25);
  TesteNomeValor02.SetValor(Sender as TButton);
  Memo1.Lines.Add('==================================');
  EnderecoMemoria := @TesteNomeValor02;
  Memo1.Lines.Add('[ Endereço na memória == ' + IntToStr(EnderecoMemoria^) +
' ]');
  Memo1.Lines.Add('['  +  TesteNomeValor02.Nome  +','  +
TesteNomeValor02.Valor.Name  +  ',  Contador  ===  '  +
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IntToStr(TesteNomeValor02.Contador) + ']')
end;

end.

Projeto 004

Métodos Genéricos

Existem três métodos disponíveis para trabalharmos
com os tipos genéricos:

Default(T): uma nova função que retorna vazio ou
um valor nulo para o tipo corrente;

TypeInfo(T):  retorna  um  ponteiro  em  tempo  de
execução  com  as  informações  do  tipo  genérico
atualmente instanciado;

SizeOf(T): retorna o tamanho da memória do tipo
em bytes. 

Segue um exemplo para que você compreenda a
utilização dos três métodos acima. Analise o código do
Projeto 005:
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unit U005;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Generics.Collections, TypInfo;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Memo1: TMemo;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

  TTestando<T> = class
  private
    FValor: T;
    procedure Padrao;
    function Informacao: String;
    function Tamanho: Integer;
  public
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}
{ TNomeValor }

procedure TTestando<T>.Padrao;
begin
  FValor := Default(T);
end;

function TTestando<T>.Tamanho: Integer;
begin
  Result := SizeOf(T);
end;

function TTestando<T>.Informacao: String;
begin
  Result := GetTypeName(TypeInfo(T));
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
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  Teste01: TTestando<Integer>;
  Teste02: TTestando<String>;
  Teste03: TTestando<Double>;
begin
  Memo1.Clear;
  //
  Teste01 := TTestando<Integer>.Create;
  Memo1.Lines.Add('=====================================');
  Teste01.Padrao;
  Memo1.Lines.Add('Default  === ' + IntToStr(Teste01.FValor));
  Memo1.Lines.Add('SizeOf   === ' + IntToStr(Teste01.Tamanho));
  Memo1.Lines.Add('TypeInfo === ' + Teste01.Informacao);
  Memo1.Lines.Add('=====================================');
  //
  Teste02 := TTestando<String>.Create;
  Teste02.Padrao;
  Memo1.Lines.Add('Default  === ' + Teste02.FValor);
  Memo1.Lines.Add('SizeOf   === ' + IntToStr(Teste02.Tamanho));
  Memo1.Lines.Add('TypeInfo === ' + Teste02.Informacao);
  Memo1.Lines.Add('=====================================');
  //
  Teste03 := TTestando<Double>.Create;
  Teste03.Padrao;
  Memo1.Lines.Add('Default  === ' + FloatToStr(Teste03.FValor));
  Memo1.Lines.Add('SizeOf   === ' + IntToStr(Teste03.Tamanho));
  Memo1.Lines.Add('TypeInfo === ' + Teste03.Informacao);
  Memo1.Lines.Add('=====================================');
end;

end.

Projeto 005

Restrições

Para trabalhar de forma útil com os tipos genéricos
precisamos  impor  algumas  restrições  (constraints).
Observe novamente o Projeto 005. O tipo genérico para
a classe TTestando, ou seja, o 'T' não possui restrição
alguma.  Pode  ser  qualquer  'coisa'.  Agora  observe
novamente  o  Projeto  004.  O  tipo  genérico  de
TNomeValor  possui  uma  restrição:  só  pode  ser  uma
'class'.  Consegue  ver  isso?  Existem  quatro  tipos  de
restrições a serem impostas aos tipos genéricos:
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Uma classe descendente de outra classe;
Uma interface descendente de outra interface ou

uma classe que implementa essa interface;
Um ordinal, registro ou ponto flutuante;
Uma  classe  que  fornece  um  construtor  sem

argumentos.

A restrição mais simples que podemos adotar é a de
classe, como fizemos no Projeto 004, por exemplo. Se
você tentar definir o tipo genérico TNomeValor como um
Integer não vai conseguir. Tente fazer isso e veja o que
ocorre. O compilador vai te avisar que o tipo 'T' precisa
ser uma classe.

E qual a vantagem disso? Se estamos trabalhando
com  tipos  genéricos,  por  que  limitar  nossa  classe
genérica?  Isso  permite  ao  compilador  tomar  mais
conhecimento  sobre  o  tipo  usado.  Por  exemplo,  com
uma restrição de classe <T: class>, o compilador sabe
que o método Free pode ser chamado sem problemas
para a variável do tipo T.

Se sua classe genérica precisar trabalhar com um
conjunto  específico  de  classes,  uma  hierarquia
específica,  você  pode  definir  uma  restrição  baseada
numa classe base, por exemplo: <T: TComponent>. As
instâncias  dessa  classe  só  poderiam  ser  aplicadas  a
classes que descendem de TComponent. Isso especializa
nossa classe genérica e o compilador permitirá que você
use  todos  os  métodos  da  classe  TComponent  quando
trabalhar com a classe genérica.

Agora fornecerei alguns tipos de restrições e você
deve exercitar criando alguns exemplos no Delphi para
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cada uma delas:

TRestricaoClasse<T: class> = class
TRestricaoRecord<T: record> = class
TRestricaoClasseBase<T: TButton> = class
TRestricaoConstrutor<T: Constructor> = class
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Coleções

Uma  das  mais  óbvias  utilizações  de  classes
genéricas são os recipientes genéricos, contêineres ou
listas. Ao conjunto dessas listas chamamos de Coleções
(Collections).  As  coleções  genéricas  foram adicionadas
ao  Delphi  2009  e  estão  disponíveis  na  Unit
'Generics.Collections'.  As  classes  das  coleções  são
implementadas  de  forma  independente,  sem  herança
entre  elas.  As  classes  são  mapeadas  com  suas
correspondentes  não-genéricas  na  Unit  'Contnrs'.  Ou
seja,  temos  uma  classe  TQueue<T>  na  Unit
'Generics.Collection'  e  uma  classe  TQueue  na  unit
'Contnrs'.

TList<T> = class
TDictionary<TKey,TValue> = class
TQueue<T> = class
TStack<T> = class

A diferença entre as classes pode ser percebida a
partir  dos  seus  nomes.  Vamos  explorar  um  pouco  a
utilização dessas coleções.

Generics.Collections.TList

Representa  uma  lista  ordenada  acessível  por  um
índice.  É  possível  criar  uma  lista  com  um  conjunto
específico de itens e um operador de comparação. Você
pode inserir,  alterar  ou  remover  um itens  na lista  ou
limpar a lista inteira. É possível adicionar objetos nulos
na lista. Você pode ordenar (sort), pesquisar (search) e
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reverter (reserve) uma lista.  Para saber o número de
itens que a lista possui utilizamos a propriedade 'Count'.
Para  saber  a  quantidade  de  itens  que  a  lista  pode
armazenar  antes  de  ser  redimensionada  utilizamos  a
propriedade 'Capacity'. Podemos saber quando a lista foi
alterada através do evento OnNotify. Existe uma classe
chamada TObjectList que herda de TList e fornece um
mecanismo  automático  para  liberar  da  memória  os
objetos removidos das listas.

TList.Add

function Add(const Value: T): Integer;

Adiciona  um  item  no  final  da  lista.  É  possível
adicionar  um  item  nulo  (nil).  Se  for  necessário  a
capacidade  da  lista  (Capacity)  será  aumentada.  Um
evento  OnNotify  ocorre  indicando  que  um  item  foi
adicionado à lista.

TList.AddRange

procedure AddRange(const Values: array of T); 
overload;
procedure AddRange(const Collection: 
IEnumerable<T>); overload;
procedure AddRange(Collection: TEnumerable<T>); 
overload;

Adiciona uma coleção de itens no final da lista. Se
for  necessário  a  capacidade  da  lista  (Capacity)  será
aumentada. Um evento OnNotify ocorre indicando que
foram adicionados itens na lista.
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TList.BinarySearch

function BinarySearch(const Item: T; out Index: 
Integer): Boolean; overload;
function BinarySearch(const Item: T; out Index: 
Integer; const AComparer: IComparer<T>): Boolean; 
overload;

Procura  por  um item na  lista  utilizando  pesquisa
binária. Retorna 'true' caso encontre o elemento e 'false'
caso contrário. Para utilizar a pesquisa binária é preciso
que a lista esteja ordenada. Você pode utilizar o método
IndexOf  que  não  requer  que  a  lista  esteja  ordenada,
mas é geralmente mais  lento  que a pesquisa binária.
Caso exista mais do que um elemento que corresponda
ao item procurado, o índice da primeira correspondência
é retornado em Index. Esse será o índice de qualquer
item correspondente e não necessariamente o primeiro.
Uma  função  de  comparação  AComparer  pode  ser
fornecida para comparar os elementos. Se o item a ser
pesquisado  estiver  fora  do  intervalo  da  lista  (out  of
range),  uma  exceção  será  gerada:
EArgumentOutOfRangeException.

TList.Capacity

property Capacity: Integer;

Através  dessa  propriedade  é  possível  obter  ou
definir  (get  e  set)  a  capacidade  da  lista,  ou  seja,  o
tamanho máximo da lista sem redimensionamento. Não
é possível  definir  a propriedade Capacity como menor
que Count,  que é o número real  de itens  na lista.  O
método 'TrimExcess' reduz a capacidade da lista para o
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seu atual número de elementos: Count. Assim sendo, se
você iniciou uma lista com Capacity igual a 20, adicionou
15 itens e chamou o método TrimExcess, a capacidade
da lista passará a ser 15,  o número real  de itens na
lista.

TList.Clear

procedure Clear;

Remove todos os itens da lista. Capacity e Count
serão definidas  para  zero.  Esse método  não  libera  os
objetos  da  memória.  Se  for  necessário  liberar  os
objetos, utilize o evento OnNotify que ocorre cada vez
que  um  item  é  removido  para  liberar  o  objeto  da
memória.

TList.Contains

function Contains(const Value: T): Boolean;

Retorna  'true'  se o valor  estiver  na lista  e  'false'
caso  contrário.  Esse  método  apenas  indica  se  o  item
está na lista. Para pegar o item use o IndexOf. 

TList.Count

property Count: Integer;

Através  dessa  propriedade  é  possível  obter  ou
definir (get e set) o número real de elementos da lista.
Count é sempre menor ou igual à capacidade. Se uma
operação aumentar a lista de tal forma que Count fique
maior  que  Capacity,  a  lista  é  automaticamente
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redimensionada e Capacity é aumentada. 

TList.Create

constructor Create; overload;
constructor Create(const AComparer: IComparer<T>); 
overload;
constructor Create(Collection: TEnumerable<T>); 
overload;

Esse método sobrecarregado cria  e  inicializa  uma
instância  de  lista.  AComparer  é  uma  função  de
comparação. Se não for fornecido, o comparador padrão
para o tipo é utilizado. Collection é uma coleção com a
qual queremos inicializar a lista.

 
TList.Delete

procedure Delete(Index: Integer);

Remove um item da lista no índice determinado. Se
o índice não for válido para a lista uma exceção será
gerada:  EArgumentOutOfRangeException.  Um  evento
OnNotify ocorre indicando que um item foi removido da
lista.

TList.DeleteRange

procedure DeleteRange(AIndex, ACount: Integer);

Remove um intervalo de itens da lista. A quantidade
de itens é passada em ACount. O índice que deve iniciar
a remoção é passado em AIndex. Se for informado um
intervalo  inválido  uma  exceção  será  gerada:
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EArgumentOutOfRangeException.  Um  evento  OnNotify
ocorre indicando que itens foram removidos da lista.

TList.Destroy

destructor Destroy; override;

Esse método destrói a lista.

TList.Extract

function Extract(const Value: T): T;

Remove  um item da lista  (Value)  e  retorna  esse
item.  Se  o  valor  não  se  encontra  na  lista  o  método
retorna o valor padrão do seu tipo 'T'.

TList.IndexOf

function IndexOf(const Value: T): Integer;

Procura pelo valor passado (Value) na lista usando
uma busca linear. O método retorna o índice referente
ao valor encontrado. Se o valor não for encontrado o
método  retorna  -1.  O  método  BinarySearch  é
geralmente mais rápido, mas requer que a lista esteja
ordenada. 

TList.Insert

procedure Insert(Index: Integer; const Value: T);

Insere  o  valor  (Value)  na  posição  passada  no
parâmetro Index. Se o índice não for válido para a lista
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uma  exceção  será  gerada:
EArgumentOutOfRangeException.  Se  for  necessário  a
capacidade  da  lista  (Capacity)  será  aumentada.  Um
evento  OnNotify  ocorre  indicando  que  um  item  foi
adicionado à lista.

TList.InsertRange

procedure InsertRange(Index: Integer; const Values: 
array of T); overload;
procedure InsertRange(Index: Integer; const Collection:
IEnumerable<T>); overload;
procedure InsertRange(Index: Integer; const Collection:
TEnumerable<T>); overload;

Insere  um  array  de  valores  Values  no  índice
informado.  Se  for  necessário  a  capacidade  da  lista
(Capacity) será aumentada. Se o índice não for válido
para  a  lista  uma  exceção  será  gerada:
EArgumentOutOfRangeException.  Um  evento  OnNotify
ocorre indicando que foram adicionados itens na lista.

TList.Items

property Items[Index: Integer]: T;

Obtém ou define (get e set) o elemento da lista no
índice  especificado.  É  possível  utilizar  a  sintaxe
MeuIndice[i] para acessar o item 'i' da lista.

TList.LastIndexOf

function LastIndexOf(const Value: T): Integer;
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Obtém o índice do último item inserido na lista. Se
não for encontrado, o método retorna -1.

TList.OnNotify

property OnNotify: TCollectionNotifyEvent<T>;

O  evento  OnNotify  ocorre  quando  itens  são
adicionados  ou  removidos  da  lista.  Eventos  múltiplos
pode ocorrer por uma única operação. Isso permite que
os objetos removidos possam ser liberados da memória.

TList.Remove

function Remove(const Value: T): Integer;

Remove a primeira instância do valor especificado
(Value) da lista e retorna o número do índice. Se o valor
não  for  encontrado  o  método  retorna  -1.  Um evento
OnNotify ocorre indicando que um item foi removido da
lista.

TList.Reverse

procedure Reverse;

O método inverte a ordem de todos os elementos
da lista.

TList.Sort

procedure Sort; overload;
procedure Sort(const AComparer: IComparer<T>); 
overload;
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Esse  método  ordena/classifica  a  lista.  Se
'AComparer'  for fonecido, será utilizado para comparar
elementos.  Caso  contrário,  o  comparador  padrão  será
utilizado. 

TList.TrimExcess

procedure TrimExcess;

Remove  a  capacidade  excedente  da  lista  e  deixa
Capacity igual a Count.

Vamos  analisar  um exemplo  para  compreender  a
utilização de TList.

TList Exemplo

Vamos  a  um exemplo  mostrando  a  utilização  da
TList.
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unit U006;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Generics.Collections;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Memo1: TMemo;
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

  TPessoa = class
    Nome: String;
    Idade: Integer;
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    Sexo: String;
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Pessoa: TPessoa;
  ListaPessoa: TList<TPessoa>;
  I: Integer;
begin
  //Instancia a lista
  ListaPessoa := TList<TPessoa>.Create;

  //Insere 10 Pessoas na Lista
  for I := 1 to 10 do
  begin
    Pessoa := TPessoa.Create;
    Pessoa.Nome := 'Pessoa ' + IntToStr(I);
    Pessoa.Idade := I + 1;
    if I mod 2 = 0 then
      Pessoa.Sexo := 'M'
    else
      Pessoa.Sexo := 'F';

    ListaPessoa.Add(Pessoa);
  end;

  //Varre a lista para inserir as pessoas no Memo
  for I := 0 to ListaPessoa.Count - 1 do
  begin
    Pessoa := ListaPessoa[I];
    Memo1.Lines.Add('=================================');
    Memo1.Lines.Add('Nome...: ' + Pessoa.Nome);
    Memo1.Lines.Add('Idade..: ' + IntToStr(Pessoa.Idade));
    Memo1.Lines.Add('Sexo...: ' + Pessoa.Sexo);
  end;
  Memo1.Lines.Add('=================================');

end;

end.

Projeto 006

No Projeto  006  nós  criamos  uma  classe  TPessoa
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com alguns atributos. Ao clicar no botão criamos uma
lista  genérica  que  permite  a  inclusão  de  objetos
TPessoa. Temos então dois laços: um para criar e inserir
pessoas na lista e outro que varre a lista para imprimir
as pessoas no Memo.

Utilize  o  Projeto  006  para  testar  os  métodos  e
propriedades de TList vistos nesta seção.

Generics.Collections.TDictionary

Representa uma coleção genérica de pares chave-
valor (key-value). Essa classe fornece um mapeamento
de uma coleção de chaves para uma coleção de valores.
Quando  você  cria  um  objeto  TDictionary,  você  pode
especificar  várias  combinações  de  capacidade  inicial,
operação de igualdade e conteúdo inicial.

É possível adicionar uma chave que está associada
com um valor correspondente através dos métodos Add
ou  AddOrSetValue.  Você  pode  remover
entradas com Remove ou Clear,  que remove todos os
pares chave-valor. Uma chave (key) não deve ser nula.
O valor (value) pode. Você pode testar a existência de
chaves  e  valores  com  os  métodos  TryGetValue,
ContainsKey e ContainsValue.

A  propriedade  Items  lista  todas  as  entradas  do
dicionário. É possível definir e obter valores indexando a
propriedade  Items.  Definindo  um  valor  dessa  forma
substitui qualquer valor existente.

A classe TObjectDictionary herda de TDictionary e
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fornece  um  mecanismo  automático  para  liberar  da
memória objetos removidos do dicionário.

Para  quem vem do  Java  o  TDictionary  do  Delphi
seria o equivalente ao HashMap do Java.

TDictionary.Add

procedure Add(const Key: TKey; const Value: TValue);

Adiciona uma chave e seu valor correspondente ao
dicionário. A chave não pode ser nula, mas o valor pode.
Se  já  existir  a  chave  no  dicionário  é  gerada  uma
exceção.  Dois  eventos  ocorrem  indicando  que  uma
entrada  foi  adicionada  ao  dicionário:  OnKeyNotify  e
OnValueNotify.  A  propriedade  Items  lista  todas  as
entradas do dicionário. É possível definir e obter valores
através  dessa  propriedade.  Por  exemplo:  items[i]  :=
'Albert'.  Essa  atribuição  substituirá  a  chave  existente
sem gerar uma exceção.

TDictionary.AddOrSetValue

procedure AddOrSetValue(const Key: TKey; const Value:
TValue);

Adiciona  um  par  chave-valor  a  um  dicionário
mesmo que a chave já exista.  A chave não pode ser
nula, mas o valor pode. O método verifica se a chave já
exista e, nesse caso, o valor da chave será substituído.
Caso a chave não exista, uma entrada é adicionada ao
dicionário.  Dois  eventos  ocorrem  indicando  que  uma
entrada  foi  adicionada  ao  dicionário:  OnKeyNotify  e
OnValueNotify.
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TDictionary.Clear

procedure Clear;

Remove todos os pares chave-valor do dicionário. A
propriedade Count será definida para zero, assim como
a propriedade Capacity. É bom saber que esse método
não libera os objetos da memória. Para isso devem ser
utilizados os eventos OnKeyNotify ou OnValueNotify.

TDictionary.ContainsKey

function ContainsKey(const Key: TKey): Boolean;

Verifica se determinada chave consta no dicionário.

TDictionary.ContainsValue

function ContainsValue(const Value: TValue): Boolean;

Verifica se determinado valor consta no dicionário.

TDictionary.Count

property Count: Integer;

Armazena  o  número  de  pares  chave-valor  do
dicionário.

TDictionary.Create

constructor Create(ACapacity: Integer = 0); overload;
constructor Create(const AComparer: 
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IEqualityComparer<TKey>); overload;
constructor Create(ACapacity: Integer; const 
AComparer: IEqualityComparer<TKey>); overload;
constructor Create(Collection: 
TEnumerable<TPair<TKey,TValue>>); overload;
constructor Create(Collection: 
TEnumerable<TPair<TKey,TValue>>; const AComparer: 
IEqualityComparer<TKey>); overload;

Método  sobrecarregado  que  cria  e  inicializa  uma
instância  de  dicionário.  Várias  combinações  de
parâmetros  podem  ser  utilizadas  para  especificar  a
capacidade  inicial  (Capacity),  uma  função  de
comparação  (AComparer)  ou  uma  coleção  inicial  de
pares chave-valor.

TDictionary.Destroy

destructor Destroy; override;

Esse  método  destrói  uma  instância  do  dicionário
usando Clear.

TDictionary.Items

property Items[const Key: TKey]: TValue;

Lista indexada com todos os pares chave-valor do
dicionário. A propriedade Count armazena o número de
itens  do dicionário.  É  possível  definir  e  obter  valores.
Definir  ou  setar  o  valor  do  item  substitui  o  item
existente e não gera exceção. 
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TDictionary.OnKeyNotify

property OnNotify: TCollectionNotifyEvent<TKey>;

Esse evento ocorre quando itens são adicionados ou
removidos do dicionário. Vários eventos ocorrem numa
simples operação. Através desse evento podemos liberar
da memória objetos removidos.

TDictionary.OnKeyNotify

property OnNotify: TCollectionNotifyEvent<TValue>;

Esse evento ocorre quando itens são adicionados ou
removidos do dicionário. Vários eventos ocorrem numa
simples operação. Através desse evento podemos liberar
da memória objetos removidos.

TDictionary.Remove

procedure Remove(const Key: TKey);

Remove  uma  chave  e  seu  valor  associado  do
dicionário. Se a chave não existir, nenhuma exceção será
gerada.  Dois  eventos  ocorrem  indicando  que  uma
entrada  foi  removida  do  dicionário:  OnKeyNotify  e
OnValueNotify.

TDictionary.TrimExcess

procedure TrimExcess;

Altera a propriedade Capacity para o número real
de itens do dicionário retornado por Count. É útil quando

42



uma série de itens foram excluídos dos dicionário.

TDictionary.TryGetValue

function TryGetValue(const Key: TKey; out Value: 
TValue): Boolean;

Retorna true se a chave (Key) está no dicionário e
põe o valor da chave em Value. Observe a assinatura do
método. Nenhuma exceção é gerada caso a chave não
esteja no dicionário.

TDictionaryOwnerships

TDictionaryOwnerships = set of (doOwnsKeys, 
doOwnsValues); test

É  um conjunto  (set)  de  objetos  pertencentes  ao
dicionário especificados no momento de sua criação. É
possível especificar os dois ou nenhum deles. 

A  tabela  abaixo  lista  os  valores  de
TdictionaryOwnerships:

Valor Significado

doOwnsKeys
Chaves que pertencem ao

dicionário.

doOwnsValues
Valores  que  pertencem

ao dicionário.

TDictionary Exemplo

Vamos  a  um exemplo  mostrando  a  utilização  do
TDictionary.
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unit U007;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Generics.Collections;

type
  TPessoa = class
    Nome: String;
    Idade: Integer;
    Sexo: String;
  end;

  TForm1 = class(TForm)
    Memo1: TMemo;
    Button1: TButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Memo2: TMemo;
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    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure  KeyNotify(Sender:  TObject;  const  Item:  String;  Action:
TCollectionNotification);
    procedure  ValueNotify(Sender:  TObject;  const  Item:  TPessoa;  Action:
TCollectionNotification);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  DicionarioPessoa: TDictionary<String, TPessoa>;
  Pessoa: TPessoa;
  Value: TPessoa;
  Key: String;
  EnumeratorPessoa: TEnumerator<TPair<String, TPessoa>>;
begin
  //Cria o dicionário
  DicionarioPessoa := TDictionary<String, TPessoa>.Create;
  DicionarioPessoa.OnKeyNotify := KeyNotify;
  DicionarioPessoa.OnValueNotify := ValueNotify;

  //Adiciona algumas entradas no dicionario
  //Pessoa 1
  Pessoa := TPessoa.Create;
  Pessoa.Nome := 'João Paulo';
  Pessoa.Idade := 32;
  Pessoa.Sexo := 'M';
  DicionarioPessoa.Add('João', Pessoa);

  //Pessoa 2
  Pessoa := TPessoa.Create;
  Pessoa.Nome := 'Amaury Braga';
  Pessoa.Idade := 33;
  Pessoa.Sexo := 'M';
  DicionarioPessoa.Add('Amaury', Pessoa);

  //Pessoa 3
  Pessoa := TPessoa.Create;
  Pessoa.Nome := 'André Pereira';
  Pessoa.Idade := 34;
  Pessoa.Sexo := 'M';
  DicionarioPessoa.Add('André', Pessoa);

  //Mostra o número atual de pares chave-valor
  Memo1.Lines.Add('=================================');
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  Memo1.Lines.Add('Número  de  pares  do  dicionário:  '  +
IntToStr(DicionarioPessoa.Count));
  Memo1.Lines.Add('=================================');

  //Tenta encontrar o "Amaury"
  if (DicionarioPessoa.TryGetValue('Amaury', Pessoa) = True) then
  begin
    Memo1.Lines.Add('=================================');
    Memo1.Lines.Add('Achei o Amaury! Nome = ' + Pessoa.Nome + ' - Idade = ' +
IntToStr(Pessoa.Idade) + ' - Sexo= ' + Pessoa.Sexo);
    Memo1.Lines.Add('=================================');
  end
  else
  begin
    Memo1.Lines.Add('=================================');
    Memo1.Lines.Add('Não achei o Amaury!');
    Memo1.Lines.Add('=================================');
  end;

  //Remove o Amaury do dicionário
  DicionarioPessoa.Remove('Amaury');

  //Retira as entradas a mais
  DicionarioPessoa.TrimExcess;

  //Testa se "Amaury" é uma chave do dicionário
  if DicionarioPessoa.ContainsKey('Amaury') then
  begin
    Memo1.Lines.Add('=================================');
    Memo1.Lines.Add('Achei o Amaury!');
    Memo1.Lines.Add('=================================');
  end
  else
  begin
    Memo1.Lines.Add('=================================');
    Memo1.Lines.Add('Não achei o Amaury!');
    Memo1.Lines.Add('=================================');
  end;

  //Gera uma exceção
  try
    DicionarioPessoa.Add('André', Pessoa);
  except
    on E: Exception do
    begin
      Memo1.Lines.Add('=================================');
      Memo1.Lines.Add('Gerou exceção: ' + E.Message);
      Memo1.Lines.Add('=================================');
    end;
  end;

  //Usar o enumerator para imprimir todas as entradas do dicionário
  EnumeratorPessoa := DicionarioPessoa.GetEnumerator;
  try
    Memo1.Lines.Add('=================================');
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    with EnumeratorPessoa do
    begin
      while MoveNext do
      begin
        Memo1.Lines.Add('---------------------');
        Memo1.Lines.Add('Nome..: ' + Current.Value.Nome);
        Memo1.Lines.Add('Idade.: ' + IntToStr(Current.Value.Idade));
        Memo1.Lines.Add('Sex...: ' + Current.Value.Sexo);
        Memo1.Lines.Add('---------------------');
      end;
    end;
    Memo1.Lines.Add('=================================');
  finally
    EnumeratorPessoa.Free;
  end;

  //Iteração nos valores do dicionário
  Memo1.Lines.Add('=================================');
  for Value in DicionarioPessoa.Values do
  begin
    Memo1.Lines.Add('---------------------');
    Memo1.Lines.Add('Nome..: ' + Value.Nome);
    Memo1.Lines.Add('Idade.: ' + IntToStr(Value.Idade));
    Memo1.Lines.Add('Sex...: ' + Value.Sexo);
    Memo1.Lines.Add('---------------------');
  end;
  Memo1.Lines.Add('=================================');

  //Esvazia o dicionário
  DicionarioPessoa.Clear;

  //Libera a memória alocara para o dicionário
  DicionarioPessoa.Destroy;
end;

procedure  TForm1.KeyNotify(Sender:  TObject;  const  Item:  String;  Action:
TCollectionNotification);
begin
  Memo2.Lines.Add('=================================');
  Memo2.Lines.Add('Uma  chave  foi  adicionada/removida  do  dicionário:  '  +
Item);
  Memo2.Lines.Add('=================================');
end;

procedure TForm1.ValueNotify(Sender:  TObject; const  Item: TPessoa;  Action:
TCollectionNotification);
begin
  Memo2.Lines.Add('=================================');
  Memo2.Lines.Add('Um  valor  foi  adicionado/removido  do  dicionário:  '  +
Item.Nome);
  Memo2.Lines.Add('=================================');
end;

end.

Projeto 007
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O Projeto  007  está  auto  explicativo.  Temos  uma
classe  TPessoa  com  alguns  atributos.  Criamos  um
dicionário cujas chaves serão do tipo String e os valores
serão do tipo TPessoa. Após isso utilizamos vários dos
métodos  vistos  anteriormente  para  trabalhar  com  o
dicionário.

Abra o projeto e teste o código. Utilize os métodos
apresentados nesta seção que não foram utilizados no
exemplo. Trabalhe com o projeto até compreender tudo
que está ocorrendo e a utilização do TDictionary.
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Generics.Collections.TQueue

  

É  uma  fila  FIFO  (First-In  First-Out).  É  possível
adicionar  itens  no  fim  da  fila  e  removê-los  do  início.
Também é possível saber o item que está no topo da fila
sem removê-lo. É possível adicionar objetos nulos (nil)
na  fila.  A  propriedade  Count  armazena  o  número  de
itens  da  fila.  O  evento  OnNotify  informa  que  houve
mudanças  na  fila.  A  classe  TObjectQueue  herda  de
TQueue  e  fornece  um  mecanismo  automático  para
liberar da memória objetos removidos da fila.

TQueue.Clear

procedure Clear;

Remove todos os itens da fila. Count é definido para
zero. Capacity não é alterada. Esse método não libera os
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objetos  da  memória.  Se  for  necessário  liberar  os
objetos, utilize o evento OnNotify que ocorre cada vez
que  um  item  é  removido  para  liberar  o  objeto  da
memória.

TQueue.Count

property Count: Integer;

Informa o número de elementos da fila e não pode
ser definido (não existe um SetCount(quantidade)).

TQueue.Create

constructor Create(Collection: TEnumerable<T>);

Método  que  cria  e  inicializa  uma  instância  de
TQueue. Cada item da coleção (Collection) é adicionado
(enfileirado) no final da fila na mesma ordem que está
na coleção.

TQueue.Dequeue

function Dequeue: T;

Remove e retorna o elemento do topo da fila. Count
é  decrementado  em  1.  Um  evento  OnNotify  ocorre
indicando que um item foi removido da fila. Esse evento
faz o mesmo que Extract, a diferença é que o evento
indica  que  um item  foi  removido  enquanto  o  Extract
indica que um item foi extraído. Esse método também é
semelhante ao Peek, que retorna o item do topo da fila.
No entanto, Peek não remove o item da fila.
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TQueue.Destroy

destructor Destroy; override;

Esse método limpa a fila usando Clear e libera a fila
da  memória.  Lembrando  que  esse  método  não  vai
liberar os objetos que são os itens da fila. Isso deverá
ser feito no evento OnNotify.

TQueue.Enqueue

procedure Enqueue(const Value: T);

Adiciona o valor passado (Value) no final da fila. É
possível  enfileirar  um  valor  nulo  (nil).  Count  é
incrementado  em 1.  Se  Count  for  igual  a  Capacity  o
valor de Capacity é incrementado automaticamente. Um
evento  OnNotify  ocorre  indicando  que  um  item  foi
adicionado na fila. 

TQueue.Extract

function Extract: T;

Remove e retorna o elemento do topo da fila. Count
é  decrementado  em  1.  Um  evento  OnNotify  ocorre
indicando que um item foi removido da fila. Esse evento
faz o mesmo que Dequeue, a diferença é que o evento
indica  que um item foi  extraído  enquanto  o  Dequeue
indica que um item foi removido. Esse método também
é semelhante ao Peek, que retorna o item do topo da
fila. No entanto, Peek não remove o item da fila.

TQueue.OnNotify
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property OnNotify: TCollectionNotifyEvent<T>;

O  evento  OnNotify  ocorre  quando  itens  são
adicionados ou removidos da fila. Isso permite que os
objetos removidos possam ser liberados da memória.

TQueue.Peek

function Peek: T;

Retorna  o  item  do  topo  da  fila  sem  removê-lo.
Count não é alterado. Nenhum evento é gerado. 

TQueue.TrimExcess

procedure TrimExcess;

Define a capacidade da lista (Capacity) para Count.

TQueue Exemplo

Vamos  a  um exemplo  mostrando  a  utilização  da
TQueue.
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unit U008;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Generics.Collections;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Memo1: TMemo;
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure  FilaNotify(Sender:  TObject;  const  Item:  String;  Action:
Generics.Collections.TCollectionNotification);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
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  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Fila: TQueue<String>;
begin
  //Cria uma nova fila
  Fila := TQueue<String>.Create();

  //Registra o evento OnNotify
  Fila.OnNotify := FilaNotify;

  //Enfileira alguns itens
  Fila.Enqueue('João');
  Fila.Enqueue('Amaury');
  Fila.Enqueue('André');
  Fila.Enqueue('Kelly');
  Fila.Enqueue('Eije');

  //Pega o primeiro elemento sem modificar a fila
  Memo1.Lines.Add('===============================');
  Memo1.Lines.Add('Primeiro elemento da fila: ' + Fila.Peek());
  Memo1.Lines.Add('===============================');

  //Extrai o primeiro elemento da fila "João"
  Fila.Extract();

  //Reduz a capacidade
  Fila.TrimExcess();

  //Pega a quantidade de elementos da fila
  Memo1.Lines.Add('===============================');
  Memo1.Lines.Add('Quantidade  de  elementos  da  fila:  '  +
IntToStr(Fila.Count));
  Memo1.Lines.Add('===============================');

  //Remove o primeiro elemento da fila
  Memo1.Lines.Add('===============================');
  Memo1.Lines.Add('Primeiro elemento removido da fila: ' + Fila.Dequeue());
  Memo1.Lines.Add('===============================');

  //Limpa a fila
  Fila.Clear();

  //destrói a fila
  Fila.Free;
end;

procedure  TForm1.FilaNotify(Sender:  TObject;  const  Item:  String;  Action:
Generics.Collections.TCollectionNotification);
begin
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  //Chamado quando ocorrem modificações na fila
  Memo1.Lines.Add('--- LOG ---');
  if Action = Generics.Collections.TCollectionNotification.cnAdded then
    Memo1.Lines.Add('Elemento adicionado: ' + Item)
  else  if  Action  =  Generics.Collections.TCollectionNotification.cnRemoved
then
    Memo1.Lines.Add('Elemento removido: ' + Item)
  else if Action = Generics.Collections.TCollectionNotification.cnExtracted
then
    Memo1.Lines.Add('Elemento extraído: ' + Item);
  Memo1.Lines.Add('===============================');
end;

end.

Projeto 008

No  Projeto  008  criamos  uma  fila  (TQueue)  e
utilizamos  diversos  dos  métodos  vistos  nesta  seção.
Abra e utilize o projeto para compreender como utilizar a
TQueue.
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Generics.Collections.TStack

  

TStack é uma pilha LIFO (Last-In First-Out). É de
tamanho arbitrário, que é expandido de acordo com a
necessidade.  É  possível  adicionar  nulo  (nil)  na  pilha.
Quando ocorrem mudanças na pilha um evento OnNotify
é gerado. Count armazena o número de itens da pilha. A
classe  TObjectStack  herda  de  TStack  e  fornece  um
mecanismo  automático  para  liberar  da  memória  os
objetos removidos da pilha.

TStack.Clear

procedure Clear;

Remove todos os itens da pilha. Count é definido
para zero, assim como Capacity. Esse método não libera
os  objetos  da  memória.  Se  for  necessário  liberar  os
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objetos  da  memória,  utilize  o  evento  OnNotify  que
ocorre cada vez que um item é removido da pilha.

TStack.Count

property Count: Integer;

Armazena o número de itens da pilha e não pode
ser definido (não existe um SetCount(quantidade)).

TStack.Create

constructor Create(Collection: TEnumerable<T>); 
overload;

Cria e inicializa uma instância de TStack. Collection
é a coleção que contém os itens que serão empilhados
na mesma ordem que está na coleção.

TStack.Destroy

destructor Destroy; override;

Esse método limpa a pilha usando Clear e libera a
pilha da memória. Lembrando que esse método não vai
liberar os objetos que são os itens da pilha. Isso deverá
ser feito no evento OnNotify.

TStack.Extract

function Extract: T;

Remove  e  retorna  o  elemento  do  topo  da  pilha.
Count é decrementado em 1. Um evento OnNotify ocorre
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indicando  que  um  item  foi  removido  da  pilha.  Esse
evento faz o mesmo que Pop, a diferença é que o evento
indica que um item foi extraído enquanto o Pop indica
que  um  item  foi  removido.  Esse  método  também  é
semelhante  ao  Peek,  que  retorna  o  item do  topo  da
pilha. No entanto, Peek não remove o item da pilha.

TStack.OnNotify

property OnNotify: TCollectionNotifyEvent<T>;

O  evento  OnNotify  ocorre  quando  itens  são
adicionados ou removidos da pilha. Isso permite que os
objetos removidos possam ser liberados da memória.

TStack.Peek

function Peek: T;

Retorna  o  item do topo da pilha  sem removê-lo.
Count não é alterado. Nenhum evento é gerado. 

TStack.Pop

function Pop: T;

Remove  e  retorna  o  elemento  do  topo  da  pilha.
Count é decrementado em 1. Um evento OnNotify ocorre
indicando  que  um  item  foi  removido  da  pilha.  Esse
evento faz o mesmo que Extract, a diferença é que o
evento  indica  que  um  item  foi  removido  enquanto  o
Extract  indica que um item foi  extraído.  Esse método
também é semelhante ao Peek, que retorna o item do
topo da pilha. No entanto, Peek não remove o item da
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pilha.

TStack.Push

procedure Push(const Value: T);

Insere o valor passado (Value) no topo da pilha. É
possível  empilhar  um  valor  nulo  (nil).  Count  é
incrementado  em  1.  O  valor  de  Capacity  será
incrementado  automaticamente,  se  necessário.  Um
evento  OnNotify  ocorre  indicando  que  um  item  foi
adicionado na pilha. 

TStack.TrimExcess

procedure TrimExcess;

Define a capacidade (Capacity) para o número de
itens da pilha.

TStack Exemplo

Vamos  a  um exemplo  mostrando  a  utilização  da
TQStack.
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unit U009;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Generics.Collections;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Memo1: TMemo;
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure  PilhaNotify(Sender:  TObject;  const  Item:  String;  Action:
Generics.Collections.TCollectionNotification);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
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  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Pilha: TStack<String>;
begin
  //Cria uma nova pilha
  Pilha := TStack<String>.Create();

  //Registra o evento OnNotify
  Pilha.OnNotify := PilhaNotify;

  //Empilha alguns itens
  Pilha.Push('João');
  Pilha.Push('Amaury');
  Pilha.Push('André');
  Pilha.Push('Kelly');
  Pilha.Push('Eije');

  //Pega o primeiro elemento sem modificar a pilha
  Memo1.Lines.Add('===============================');
  Memo1.Lines.Add('Primeiro elemento da pilha: ' + Pilha.Peek());
  Memo1.Lines.Add('===============================');

  //Extrai o primeiro elemento da pilha "João"
  Pilha.Extract();

  //Reduz a capacidade
  Pilha.TrimExcess();

  //Pega a quantidade de elementos da pilha
  Memo1.Lines.Add('===============================');
  Memo1.Lines.Add('Quantidade  de  elementos  da  pilha:  '  +
IntToStr(Pilha.Count));
  Memo1.Lines.Add('===============================');

  //Remove o último elemento da pilha
  Memo1.Lines.Add('===============================');
  Memo1.Lines.Add('Primeiro elemento removido da pilha: ' + Pilha.Pop());
  Memo1.Lines.Add('===============================');

  //Limpa a pilha
  Pilha.Clear();

  //destrói a pilha
  Pilha.Free;
end;

procedure  TForm1.PilhaNotify(Sender:  TObject;  const  Item:  String;  Action:
Generics.Collections.TCollectionNotification);
begin
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  //Chamado quando ocorrem modificações na pilha
  Memo1.Lines.Add('--- LOG ---');
  if Action = cnAdded then
    Memo1.Lines.Add('Elemento adicionado: ' + Item)
  else if Action = cnRemoved then
    Memo1.Lines.Add('Elemento removido: ' + Item)
  else if Action = cnExtracted then
    Memo1.Lines.Add('Elemento extraído: ' + Item);
  Memo1.Lines.Add('===============================');
end;

end.

Projeto 009

O projeto 009 é bem parecido com o Projeto 008
(TQueue).  Abra  e  estude  o  projeto.  Implemente  os
demais métodos e propriedade vistos nesta seção.

Coleções de Objetos

Todas as coleções anteriores possuem uma classe
TObject: TObjectList, TTObjectDictionary, TObjectQueue,
TObjectStack.  Essas  classes  fornecem  um mecanismo
automático  para  liberar  da  memória  os  objetos
removidos. Vamos analisar cada um deles.

TObjectList

Representa uma lista ordenada de objetos que pode
ser  acessada  pelos  índices.  É  um  TList  que  tem  a
capacidade de liberar automaticamente da memória os
objetos  que  foram  removidos  da  lista.  Quando  um
TObjectList é instanciado, um parâmetro 'AOwnsObjects'
especifica se a lista é proprietária dos itens que serão
adicionados  nela.  Se  o  item for  'owned',  ou  seja,  de
propriedade  da  lista,  o  mesmo  será  liberado
automaticamente da memória quando for removido da
lista.  Isso  é  definido  através  da  propriedade
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'OwnsObjects'.

TObjectList.Create

constructor Create(AOwnsObjects: Boolean = True); 
overload;
constructor Create(const AComparer: IComparer<T>; 
AOwnsObjects: Boolean = True); overload;
constructor Create(Collection: TEnumerable<T>; 
AOwnsObjects: Boolean = True); overload;

Esse método sobrecarregado cria uma instância de
TObjectList.  O  parâmetro  AOwnsObjects  indica  se  os
itens que serão adicionados são de propriedade da lista.
Se o objeto for de propriedade da lista, será liberado da
memória automaticamente quando for removido da lista.
A propriedade OwnsObjects é definida através do valor
desse parâmetro. O padrão é true.

Collection  é  uma  coleção  com  a  qual  desejamos
iniciar  a  lista.  Os  objetos  são  adicionados  na  mesma
ordem que se encontram em Collection. 

AComparer  é  uma  função  de  comparação  de
igualdade. Se não for fornecida, o comparador padrão
para o tipo será utilizado.
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TObjectList.OwnsObjects

property OwnsObjects: Boolean;

Obtém ou define (get / set) se os objetos da lista
são de propriedade dela  ou não.  Se os  itens  da lista
forem  de  sua  propriedade,  quando  forem  removidos
serão  liberados  automaticamente  da  memória.
Lembrando que isso não ocorre com os itens de uma
TList, que deverão ser liberados da memória no evento
OnNotify.  O  construtor  Create  inicializa  essa
propriedade.

TObjectDictionary

Representa  uma  coleção  genérica  de  pares  de
objetos  chave-valor.  É  um  TDictionary  que  tem  a
capacidade de liberar automaticamente da memória os
objetos que foram removidos do dicionário. Quando um
TObjectDictionary  é  instanciado,  um  parâmetro
'OwnerShips' especifica se o dicionário é proprietário das
chaves e valores que serão adicionados nele. Se o item
for  'owned',  ou  seja,  de  propriedade  do  dicionário,  o
mesmo  será  liberado  automaticamente  da  memória
quando for removido do dicionário.

TObjectDictionary.Create

constructor Create(Ownerships: TDictionaryOwnerships; 
ACapacity: Integer = 0); overload;
constructor Create(Ownerships: TDictionaryOwnerships; 
const AComparer: IEqualityComparer<TKey>); 
overload;
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constructor Create(Ownerships: TDictionaryOwnerships; 
ACapacity: Integer; const AComparer: 
IEqualityComparer<TKey>); overload;

Esse método sobrecarregado cria uma instância de
TObjectDictionary.  O  parâmetro  OwnerShips  é  um
TDictionaryOwnerships  e  indica  se  os  itens  que serão
adicionados  são  de  propriedade  do  dicionário.  Se  o
objeto for de propriedade do dicionário, será liberado da
memória  automaticamente  quando  for  removido  do
mesmo. 

ACapacity é a capacidade inicial do dicionário. 

AComparer  é  uma  função  de  comparação  de
igualdade. Se não for fornecida, o comparador padrão
para o tipo será utilizado.

TObjectQueue

Representa  uma  fila  de  objetos  (FIFO).  É  um
TQueue  que  tem  a  capacidade  de  liberar
automaticamente  da  memória  os  objetos  que  foram
removidos  da  fila.  Quando  um  TObjectQueue  é
instanciado, um parâmetro 'AOwnsObjects' especifica se
a  fila  é  proprietária  dos  itens  que  serão  adicionados
nela. Se o item for 'owned', ou seja, de propriedade da
fila,  o  mesmo  será  liberado  automaticamente  da
memória quando for  removido da fila.  Isso é definido
através da propriedade 'OwnsObjects'.

TObjectQueue.Create

constructor Create(AOwnsObjects: Boolean = True); 
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overload;
constructor Create(Collection: TEnumerable<T>; 
AOwnsObjects: Boolean = True); overload;

Esse método sobrecarregado cria uma instância de
TObjectQueue. O parâmetro AOwnsObjects indica se os
itens que serão adicionados são de propriedade da fila.
Se o objeto for de propriedade da fila, será liberado da
memória automaticamente quando for removido da fila.
A propriedade OwnsObjects é definida através do valor
desse parâmetro. O padrão é true.

Collection  é  uma  coleção  com  a  qual  desejamos
iniciar  a  fila.  Os  objetos  são  adicionados  na  mesma
ordem  que  se  encontram  em  Collection.  

TObjectQueue.OwnsObjects

property OwnsObjects: Boolean;

Obtém ou define (get / set) se os objetos da fila são
de propriedade dela ou não. Se os itens da fila forem de
sua  propriedade,  quando  forem  removidos  serão
liberados automaticamente da memória. Lembrando que
isso  não  ocorre  com  os  itens  de  uma  TQueue,  que
deverão ser liberados da memória no evento OnNotify. O
construtor Create inicializa essa propriedade.

TObjectStack

Representa  uma  pilha  de  objetos  (LIFO).  É  um
TStack  que  tem  a  capacidade  de  liberar
automaticamente  da  memória  os  objetos  que  foram
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removidos  da  pilha.  Quando  um  TObjectStack  é
instanciado, um parâmetro 'AOwnsObjects' especifica se
a pilha é proprietária dos itens que serão adicionados
nela. Se o item for 'owned', ou seja, de propriedade da
pilha,  o  mesmo  será  liberado  automaticamente  da
memória quando for removido da pilha. Isso é definido
através da propriedade 'OwnsObjects'.

TObjectStack.Create

constructor Create(AOwnsObjects: Boolean = True); 
overload;
constructor Create(Collection: TEnumerable<T>; 
AOwnsObjects: Boolean = True); overload;

Esse método sobrecarregado cria uma instância de
TObjectStack. O parâmetro AOwnsObjects indica se os
itens que serão adicionados são de propriedade da pilha.
Se o objeto for de propriedade da pilha, será liberado da
memória automaticamente quando for removido dela. A
propriedade  OwnsObjects  é  definida  através  do  valor
desse parâmetro. O padrão é true.

Collection  é  uma  coleção  com  a  qual  desejamos
iniciar  a  pilha.  Os  objetos  são adicionados  na mesma
ordem que se encontram em Collection.

TObjectStack.OwnsObjects

property OwnsObjects: Boolean;

Obtém ou define (get / set) se os objetos da pilha
são de propriedade dela ou não. Se os itens da pilha
forem  de  sua  propriedade,  quando  forem  removidos
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serão  liberados  automaticamente  da  memória.
Lembrando que isso não ocorre com os itens de uma
TStack,  que  deverão  ser  liberados  da  memória  no
evento  OnNotify.  O  construtor  Create  inicializa  essa
propriedade.

É  isso.  Como  exercício  adapte  todos  os  projetos
dessa seção para que trabalhem com suas respectivas
coleções de objetos.
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Estudo  de  Caso  -  SisCollection  -
Sistema Pessoal de Coleções

Chegou  o  momento  para  desenvolver  o  nosso
estudo de caso. Nada melhor do que fazer um sistema
que armazene nossas coleções pessoais. Nesse sistema
vamos  focar  em  DVDs  (filmes  e  música)  e  CDs
(músicas).  Mas  você  pode  melhorar  a  aplicação  para
armazenar  qualquer  tipo  de  coleção  pessoal.  Nosso
objetivo  é  aprender  a  usar  Generics  e  Collections  do
Delphi  numa aplicação da vida real,  usando banco de
dados. 

O Sistema

O SisCollection é um sistema para armazenamento
de coleções pessoais. Com o SisCollection o você poderá
executar as seguintes tarefas:

 Cadastro de coleções (DVDs e CDs) com a
respectiva lista de trilhas (CDs) e pessoas (DVDs); 

A  primeira  coisa  que  faremos  é  compreender  as
regras de negócio do sistema e definir o banco de dados.

Regras de negócio e requisitos

Esse sistema é muito simples. Teremos apenas três
tabelas: uma principal que armazena os dados do objeto
da coleção: DVD ou CD e duas tabelas de detalhe que
armazenam  as  trilhas  (músicas)  para  os  CDs  e  as
pessoas  (profissionais  dos  filmes  e  shows)  para  os
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DVDs. Vejamos a definição das três tabelas logo abaixo:

Tabela COLECAO:

Campo Observação
ID Campo auto-numérico
TITULO Título do DVD / CD.
FORMATO Formato: DVD ou CD.
IDIOMA Idioma.
DURACAO Duração.

GENERO
Gênero:  ação,  suspense,  musical,
terror, etc.

SENSURA Sensura.
ANO_LANCAMENTO Ano de lançamento.

Observe abaixo  o  esquema da  tabela  “COLECAO”
feito no software DBDesigner.  Já está pronta para ser
criada fisicamente no banco de dados.
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Tabela TRILHA:

Campo Observação
ID Campo auto-numérico
ID_COLECAO Relacionamento com COLECAO.
NOME Nome da música.
CANTOR Cantor.
DURACAO Duração.

Veja como fica a tabela no DBDesigner:
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Tabela PESSOA:

Campo Observação
ID Campo auto-numérico
ID_COLECAO Relacionamento com COLECAO.
NOME Nome da pessoa.

PAPEL
Papel  que  a  pessoa  representa  no
filme/show: ator, diretor, etc.

Tabela no DBDesigner:

Veja abaixo o Diagrama Entidade Relacionamento. 
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Agora que vimos como construir o banco de dados
de nossa aplicação,  partiremos para a construção das
telas no Delphi. Você pode escolher qualquer banco de
dados  para  desenvolver  o  sistema.  Para  o  nosso
exemplo utilizaremos o MySQL.

Tela do SisCollection

O  sistema  é  bem  simples  e  possui  apenas  uma
janela que pode ser observada logo abaixo.
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Na  parte  de  cima  da  janela  temos  os  Edits  que
permitem a inclusão dos dados da tabela COLECAO e
logo abaixo as Grids que permitem a inclusão dos dados
das tabelas TRILHA e PESSOA. No fim da tela temos os
botões que serão utilizados para efetuar as operações
CRUD: Inserir, Alterar, Excluir e Consultar.

Nós  teremos  ainda  um  DataModule  onde
deixaremos  nosso  componente  de  conexão,  um
SQLConnection, dois ClientDataSet e dois DataSources
que servirão para exibir os dados nas grids.

Segue o código fonte da janela principal:

unit Principal;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Grids, DBGrids, ImgList, Generics.Collections,
  PlatformDefaultStyleActnCtrls, ActnList, ActnMan, ToolWin, ActnCtrls,
  ActnMenus;

type
  TForm1 = class(TForm)

75



    EditTitulo: TLabeledEdit;
    EditFormato: TLabeledEdit;
    Bevel1: TBevel;
    EditIdioma: TLabeledEdit;
    EditDuracao: TLabeledEdit;
    EditGenero: TLabeledEdit;
    EditSensura: TLabeledEdit;
    EditAnoLancamento: TLabeledEdit;
    GroupBox1: TGroupBox;
    GroupBox2: TGroupBox;
    GridTrilhas: TDBGrid;
    GridPessoas: TDBGrid;
    ActionManager1: TActionManager;
    ImageList1: TImageList;
    ActionInserir: TAction;
    ActionAlterar: TAction;
    ActionExcluir: TAction;
    ActionConsultar: TAction;
    ActionMainMenuBar1: TActionMainMenuBar;
    ActionSair: TAction;
    procedure ActionSairExecute(Sender: TObject);
    procedure ActionInserirExecute(Sender: TObject);
    procedure ActionAlterarExecute(Sender: TObject);
    procedure ActionExcluirExecute(Sender: TObject);
    procedure ActionConsultarExecute(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

uses DataModule, ColecaoVO, PessoaVO, TrilhaVO, ColecaoController;
{$R *.dfm}

procedure TForm1.ActionInserirExecute(Sender: TObject);
var
  Colecao: TColecaoVO;
  Pessoa: TPessoaVO;
  Trilha: TTrilhaVO;
begin
  // tabela principal
  Colecao := TColecaoVO.Create;
  Colecao.Titulo := EditTitulo.Text;
  Colecao.Formato := EditFormato.Text;
  Colecao.Idioma := EditIdioma.Text;
  Colecao.Duracao := EditDuracao.Text;
  Colecao.Genero := EditGenero.Text;
  Colecao.Sensura := StrToInt(EditSensura.Text);
  Colecao.AnoLancamento := StrToInt(EditAnoLancamento.Text);
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  // tabela pessoa
  Colecao.ListaPessoa := TObjectList<TPessoaVO>.Create;
  FDataModule.CDSPessoa.DisableControls;
  FDataModule.CDSPessoa.First;
  while not FDataModule.CDSPessoa.Eof do
  begin
    Pessoa := TPessoaVO.Create;
    Pessoa.Nome := FDataModule.CDSPessoa.FieldByName('NOME').AsString;
    Pessoa.Papel := FDataModule.CDSPessoa.FieldByName('PAPEL').AsString;
    Colecao.ListaPessoa.Add(Pessoa);
    FDataModule.CDSPessoa.Next;
  end;
  FDataModule.CDSPessoa.First;
  FDataModule.CDSPessoa.EnableControls;

  // tabela trilha
  Colecao.ListaTrilha := TObjectList<TTrilhaVO>.Create;
  FDataModule.CDSTrilha.DisableControls;
  FDataModule.CDSTrilha.First;
  while not FDataModule.CDSTrilha.Eof do
  begin
    Trilha := TTrilhaVO.Create;
    Trilha.Nome := FDataModule.CDSTrilha.FieldByName('NOME').AsString;
    Trilha.Cantor := FDataModule.CDSTrilha.FieldByName('CANTOR').AsString;
    Trilha.Duracao := FDataModule.CDSTrilha.FieldByName('DURACAO').AsString;
    Colecao.ListaTrilha.Add(Trilha);
    FDataModule.CDSTrilha.Next;
  end;
  FDataModule.CDSTrilha.First;
  FDataModule.CDSTrilha.EnableControls;

  TColecaoController.Insere(Colecao);
end;

procedure TForm1.ActionConsultarExecute(Sender: TObject);
var
  Colecao: TColecaoVO;
  EnumeratorPessoa: TEnumerator<TPessoaVO>;
  EnumeratorTrilha: TEnumerator<TTrilhaVO>;
begin
  Colecao := TColecaoController.Consulta(EditTitulo.Text);
  EditTitulo.Text := Colecao.Titulo;
  EditFormato.Text := Colecao.Formato;
  EditIdioma.Text := Colecao.Idioma;
  EditDuracao.Text := Colecao.Duracao;
  EditGenero.Text := Colecao.Genero;
  EditSensura.Text := IntToStr(Colecao.Sensura);
  EditAnoLancamento.Text := IntToStr(Colecao.AnoLancamento);

  // Exibe os dados da tabela PESSOA
  FDataModule.CDSPessoa.EmptyDataSet;
  if Colecao.ListaPessoa.Count > 0 then
  begin
    EnumeratorPessoa := Colecao.ListaPessoa.GetEnumerator;
    try
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      with EnumeratorPessoa do
      begin
        while MoveNext do
        begin
          FDataModule.CDSPessoa.Append;
          FDataModule.CDSPessoa.FieldByName('NOME').AsString := Current.Nome;
          FDataModule.CDSPessoa.FieldByName('PAPEL').AsString  :=
Current.Papel;
          FDataModule.CDSPessoa.Post;
       end;
      end;
    finally
      EnumeratorPessoa.Free;
    end;
  end;

  // Exibe os dados da tabela TRILHA
  FDataModule.CDSTrilha.EmptyDataSet;
  if Colecao.ListaTrilha.Count > 0 then
  begin
    EnumeratorTrilha := Colecao.ListaTrilha.GetEnumerator;
    try
      with EnumeratorTrilha do
      begin
        while MoveNext do
        begin
          FDataModule.CDSTrilha.Append;
          FDataModule.CDSTrilha.FieldByName('NOME').AsString := Current.Nome;
          FDataModule.CDSTrilha.FieldByName('CANTOR').AsString  :=
Current.Cantor;
          FDataModule.CDSTrilha.FieldByName('DURACAO').AsString  :=
Current.Duracao;
          FDataModule.CDSTrilha.Post;
       end;
      end;
    finally
      EnumeratorTrilha.Free;
    end;
  end;
end;

procedure TForm1.ActionAlterarExecute(Sender: TObject);
begin
  //
end;

procedure TForm1.ActionExcluirExecute(Sender: TObject);
begin
  //
end;

procedure TForm1.ActionSairExecute(Sender: TObject);
begin
  Close;
end;
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end.

Projeto Estudo de Caso - Unit Principal

Abra o projeto e estude bem essa Unit. Perceba que
apenas  os  método  Inserir  e  Consultar  foram
implementados.  Os  métodos  Alterar  e  Excluir  ficarão
para você implementar a título de exercício.

Observe na cláusula uses abaixo de implementation
que estamos utilizando três VOs e um Controller. Um VO
é um Value Object, ou Objeto de Valor. No nosso caso é
uma  classe  que  representa  uma  tabela  no  banco  de
dados.  Assim sendo,  temos um VO para cada tabela:
ColecaoVO, PessoaVO e TrilhaVO. Um Controller é uma
unit que contém os métodos com as regras de negócio
de determinada classe. No nosso caso temos apenas um
Controller:  ColecaoController,  pois  Pessoa  e  Trilha
sempre estão vinculadas a Colecao e nunca podem ser
manipuladas  de  forma  independente,  tornando
desnecessário um Controller para essas classes.

No método Inserir nós instanciamos primeiramente
o ColecaoVO. Definimos todos os seus valores a partir
dos dados que o usuário digitou nos Edits.  Após isso,
instanciamos uma lista genérica de pessoas TObjectList.
Pegamos os valores do ClientDataSet Pessoa através de
um  laço.  Para  cada  registro  do  ClientDataSet
instanciamos um objeto PessoaVO e inserimos o objeto
na  lista  de  pessoas.  Esse  mesmo  procedimento  é
realizado para a lista de trihas. No final do procedimento
é necessário chamar o método Insere do Controller.

No  método  Consultar  iniciamos  por  chamar  o
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método Consulta do Controller. O procedimento agora é
quase  que  inverso  do  método  Inserir.  Dessa  vez  nós
temos um objeto Colecao retornado pelo Controller. Esse
objeto  possui  as  duas  listas  Pessoa  e  Trilha.  O  que
fazemos é pegar os dados de Colecao e inserir nos Edits.
Após isso definimos um Enumerator para Pessoa e um
Enumerator  para  Trilha.  Através  desse  Enumerator
pegamos  os  dados  que  retornam  do  Controller  e
inserimos os dados nos respectivos ClientDataSets.

Vejamos agora o código dos VOs:

unit ColecaoVO;

interface

uses
  Generics.Collections, PessoaVO, TrilhaVO;

type
  TColecaoVO = class
  private
    FID: Integer;
    FTITULO: String;
    FFORMATO: String;
    FIDIOMA: String;
    FDURACAO: String;
    FGENERO: String;
    FSENSURA: Integer;
    FANO_LANCAMENTO: Integer;
        
    FListaPessoa: TObjectList<TPessoaVO>;
    FListaTrilha: TObjectList<TTrilhaVO>;

  public 
    property Id: Integer  read FID write FID;
    property Titulo: String  read FTITULO write FTITULO;
    property Formato: String  read FFORMATO write FFORMATO;
    property Idioma: String  read FIDIOMA write FIDIOMA;
    property Duracao: String  read FDURACAO write FDURACAO;
    property Genero: String  read FGENERO write FGENERO;
    property Sensura: Integer  read FSENSURA write FSENSURA;
    property  AnoLancamento:  Integer   read  FANO_LANCAMENTO  write
FANO_LANCAMENTO;
        
    property  ListaPessoa:  TObjectList<TPessoaVO>  read  FListaPessoa  write
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FListaPessoa;
    property ListaTrilha:  TObjectList<TTrilhaVO>  read  FListaTrilha  write
FListaTrilha;

  end;

implementation

end.

ColecaoVO

Observe que é dentro do ColecaoVO que definimos
as listas. Para isso utilizamos Generics: TObjectList.

unit PessoaVO;

interface

type
  TPessoaVO = class
  private
    FID: Integer;
    FID_COLECAO: Integer;
    FNOME: String;
    FPAPEL: String;

  public 
    property Id: Integer  read FID write FID;
    property IdColecao: Integer  read FID_COLECAO write FID_COLECAO;
    property Nome: String  read FNOME write FNOME;
    property Papel: String  read FPAPEL write FPAPEL;

  end;

implementation

end.

PessoaVO

unit TrilhaVO;

interface
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type
TTrilhaVO = class
private
FID: Integer;
FID_COLECAO: Integer;
FNOME: String;
FCANTOR: String;
FDURACAO: String;

public 
property Id: Integer read FID write FID;
property IdColecao: Integer read FID_COLECAO write FID_COLECAO;
property Nome: String read FNOME write FNOME;
property Cantor: String read FCANTOR write FCANTOR;
property Duracao: String read FDURACAO write FDURACAO;

end;

implementation

end.

TrilhaVO

E finalmente segue o código do único Controller da
aplicação:

unit ColecaoController;

interface

uses
  SqlExpr,  Classes,  Dialogs,  SysUtils,  DBClient,  DB,  Windows,  Forms,
ColecaoVO, PessoaVO,
  TrilhaVO, Generics.Collections;

type
  TColecaoController = class
  private
  public
    class function Consulta(pTitulo: String): TColecaoVO;
    class function Insere(pColecao: TColecaoVO): Boolean;
    class function Altera(pColecao: TColecaoVO): Boolean;
    class function Exclui(pId: Integer): Boolean;
  end;

implementation
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uses DataModule;

var
  ConsultaSQL: String;
  Query: TSQLQuery;

class function TColecaoController.Consulta(pTitulo: String): TColecaoVO;
var
  Pessoa: TPessoaVO;
  Trilha: TTrilhaVO;
begin
  ConsultaSQL  :=  'select  *  from  COLECAO  where  TITULO  like  "%"'  +
QuotedStr(pTitulo) + '"%"';
  try
    Query := TSQLQuery.Create(nil);
    Query.SQLConnection := FDataModule.Conexao;
    try
      Query.CommandText := ConsultaSQL;
      Query.Open;

      //tabela principal
      Result := TColecaoVO.Create;
      Result.Id := Query.FieldByName('ID').AsInteger;
      Result.Titulo := Query.FieldByName('TITULO').AsString;
      Result.Formato := Query.FieldByName('FORMATO').AsString;
      Result.Idioma := Query.FieldByName('IDIOMA').AsString;
      Result.Duracao := Query.FieldByName('DURACAO').AsString;
      Result.Genero := Query.FieldByName('GENERO').AsString;
      Result.Sensura := Query.FieldByName('SENSURA').AsInteger;
      Result.AnoLancamento := Query.FieldByName('ANO_LANCAMENTO').AsInteger;

      //tabela pessoa
      ConsultaSQL  :=  'select  *  from  PESSOA  where  ID='  +
QuotedStr(IntToStr(Result.Id));
      Query.Close;
      Query.CommandText := ConsultaSQL;
      Query.Open;
      Result.ListaPessoa := TObjectList<TPessoaVO>.Create;
      while not Query.Eof do
      begin
        Pessoa := TPessoaVO.Create;
        Pessoa.Nome := Query.FieldByName('NOME').AsString;
        Pessoa.Papel := Query.FieldByName('PAPEL').AsString;
        Result.ListaPessoa.Add(Pessoa);
        Query.Next;
      end;

      //tabela trilha
      ConsultaSQL  :=  'select  *  from  TRILHA  where  ID='  +
QuotedStr(IntToStr(Result.Id));
      Query.Close;
      Query.CommandText := ConsultaSQL;
      Query.Open;
      Result.ListaTrilha := TObjectList<TTrilhaVO>.Create;
      while not Query.Eof do
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      begin
        Trilha := TTrilhaVO.Create;
        Trilha.Nome := Query.FieldByName('NOME').AsString;
        Trilha.Cantor := Query.FieldByName('CANTOR').AsString;
        Trilha.Duracao := Query.FieldByName('DURACAO').AsString;
        Result.ListaTrilha.Add(Trilha);
        Query.Next;
      end;

    finally
      Query.Free;
    end;
  except
    on E: Exception do
      Application.MessageBox(PChar('Ocorreu um erro durante a consulta.
Informe a mensagem ao Administrador do sistema.' + #13 + #13 + E.Message),
'Erro do sistema', MB_OK + MB_ICONERROR);
  end;
end;

class function TColecaoController.Insere(pColecao: TColecaoVO): Boolean;
var
  UltimoID: Integer;
  EnumeratorPessoa: TEnumerator<TPessoaVO>;
  EnumeratorTrilha: TEnumerator<TTrilhaVO>;
begin
  Result := False;
  ConsultaSQL := 'insert into COLECAO (TITULO, FORMATO, IDIOMA, DURACAO,
GENERO, SENSURA, ANO_LANCAMENTO) '+
                 ' values (:pTITULO, :pFORMATO, :pIDIOMA, :pDURACAO,
:pGENERO, :pSENSURA, :pANO_LANCAMENTO)';
  try
    Query := TSQLQuery.Create(nil);
    Query.SQLConnection := FDataModule.Conexao;
    Query.CommandText := ConsultaSQL;
    try
      //Insere os dados na tabela COLECAO
      Query.ParamByName('pTITULO').AsString := pColecao.Titulo;
      Query.ParamByName('pFORMATO').AsString := pColecao.Formato;
      Query.ParamByName('pIDIOMA').AsString := pColecao.Idioma;
      Query.ParamByName('pDURACAO').AsString := pColecao.Duracao;
      Query.ParamByName('pGENERO').AsString := pColecao.Genero;
      Query.ParamByName('pSENSURA').AsInteger := pColecao.Sensura;
      Query.ParamByName('pANO_LANCAMENTO').AsInteger  :=
pColecao.AnoLancamento;
      Query.ExecSQL();

      //pega o ultimo ID para inserir os dados nas tabelas filhas
      Query.Close;
      Query.CommandText := 'select max(ID) as ID from COLECAO';
      Query.Open;
      UltimoID := Query.FieldByName('ID').AsInteger;

      //Insere os dados na tabela PESSOA
      if pColecao.ListaPessoa.Count > 0 then
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      begin
        ConsultaSQL := 'insert into PESSOA (ID_COLECAO, NOME, PAPEL) '+
                       ' values (:pID_COLECAO, :pNOME, :pPAPEL)';
        Query.Close;
        Query.CommandText := ConsultaSQL;
        Query.ParamByName('pID_COLECAO').AsInteger := UltimoID;
        EnumeratorPessoa := pColecao.ListaPessoa.GetEnumerator;
        try
          with EnumeratorPessoa do
          begin
            while MoveNext do
            begin
              Query.ParamByName('pNOME').AsString := Current.Nome;
              Query.ParamByName('pPAPEL').AsString := Current.Papel;
              Query.ExecSQL();
            end;
          end;
        finally
          EnumeratorPessoa.Free;
        end;
      end;

      //Insere os dados na tabela TRILHA
      if pColecao.ListaPessoa.Count > 0 then
      begin
        ConsultaSQL := 'insert into TRILHA (ID_COLECAO, NOME, CANTOR,
DURACAO) '+
                       ' values (:pID_COLECAO, :pNOME, :pCANTOR, :pDURACAO)';
        Query.Close;
        Query.CommandText := ConsultaSQL;
        Query.ParamByName('pID_COLECAO').AsInteger := UltimoID;
        EnumeratorTrilha := pColecao.ListaTrilha.GetEnumerator;
        try
          with EnumeratorTrilha do
          begin
            while MoveNext do
            begin
              Query.ParamByName('pNOME').AsString := Current.Nome;
              Query.ParamByName('pCANTOR').AsString := Current.Cantor;
              Query.ParamByName('pDURACAO').AsString := Current.Duracao;
              Query.ExecSQL();
            end;
          end;
        finally
          EnumeratorTrilha.Free;
        end;
      end;

    finally
      Query.Free;
    end;
  except
    on E: Exception do
      Application.MessageBox(PChar('Ocorreu um erro durante a inserção.
Informe a mensagem ao Administrador do sistema.' + #13 + #13 + E.Message),
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'Erro do sistema', MB_OK + MB_ICONERROR);
  end;
end;

class function TColecaoController.Altera(pColecao: TColecaoVO): Boolean;
begin
  //Observe o método Inserir e faça as devidas adaptações para implementar o
método Alterar
end;

class function TColecaoController.Exclui(pId: Integer): Boolean;
begin
  //Receba o ID e implemente o método Excluir
end;

end.

ColecaoController

É isso. Agora é hora de abrir o projeto e testá-lo.
Você vai  observar  que temos alguns  bugs  no método
Consultar, mas que são fáceis de arrumar. Os métodos
Alterar e Excluir devem ser implementados por você com
base no que foi feito nos métodos anteriores. Isso fará
com que você compreenda plenamente o funcionamento
da aplicação.
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Considerações sobre SisCollection

Você  deve  estar  se  perguntando  para  que  tanto
código  numa  aplicação  dessas.  Não  seria  muito  mais
fácil usar os componentes visuais do Delphi, os DBWare,
e construir essa aplicação sem escrever nenhum código?
Concordo!  Para  esse  tipo  de  aplicação  caseira
poderíamos ter feito a mesma coisa sem escrever uma
linha sequer de código.

Mas  o  nosso  objetivo  é  estudar  Generics  e
Collections.  Vamos  imaginar  que  essa  seja  uma
aplicação maior que será utilizada numa empresa, que
poderá persistir os dados em diversos SGBDs, arquivos
texto,  XMLs, etc.  Que essa aplicação pode a qualquer
momento se tornar uma aplicação RIA em três camadas.
Nesse caso, já estruturamos a aplicação para isso.
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Pasta principal da aplicação

Na pasta principal da aplicação temos o projeto em
si  e  as telas.  Nossa tela  não sabe de onde os  dados
estão vindo.  Ela  recebe uma lista  de  objetos  e  exibe
esses objetos nos controles visuais. Ou seja, os dados
podem vir de um banco local, de um banco remoto, de
arquivos TXT, de arquivos XML, não importa, a tela vai
funcionar  da  mesma  forma,  basta  passar  a  lista  de
objetos para ela. Imagine as possibilidades disso!
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Pasta Controller

Na pasta Controller devemos armazenar as units de
Controle da aplicação. Esse tipo de unit deve conter as
regras de negócio da aplicação. 
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Pasta VO

Finalmente temos a pasta VO, onde armazenamos
as units de VO (Value Objects). Essas units contém as
classes que representam as tabelas do banco de dados.

Portanto, temos uma aplicação orientada a objetos,
utilizando  excelentes  recursos  do  Delphi  e  que  preza
pela  escalabilidade,  ou  seja,  está  preparada  para
crescer.

A  senha  para  acesso  aos  projetos  desenvolvidos
durante o livro é 'alberteije_collections'.
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