Co je nového?
V červenci jsem psal svoje první dojmy o RAD Studio XE4 které vyšlo letos v dubnu a nenapadlo
mě, že se budu k tématu vracet tak rychle. Embarcadero tak v pouhých pěti měsících uvedlo na
trh dvě přelomové verze. Mohl bych spekulovat zda XE5 neměla být spíše XE4.5 ale číslování
verzí je individuální a když může Adobe číslovat plné verze 5, 5.5 a 6, tak proč ne (aneb jak říkal
pan inspektor Trachta, každý máme jiné pořadí).
Tedy stručně, leč velmi výstižně, řečeno, Android. Obšírněji řečeno  nativní ARMv7 Android
kompilátor, FireMonkey podporující Gingerbread (2.3.3 – 2.3.7), Ice Cream Sandwich (4.0.3,
4.0.4) a Jelly Bean (4.1.x, 4.2.x, 4.3.x), Delphi RTL pro Android, Deployment Manager, remote
debugger. Jinými slovy řečeno, co funguje na iOS, funguje i na Androidovi. Podrobnosti o
kompatibilitě naleznete zde
(http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE5/en/Android_Devices_Supported_for_Applicatio
n_Development).
Jelikož se zajímám především o vývoj mobilních aplikací, zaměřím se v článku především na to
jak to s tím Androidem vlastně vypadá.
Další novinky se týkají rozšíření FM pro obě mobilní platformy  Time Picker, Notification Center,
vestavěný vyhledávací filtr pro TListBox, mazání položek ze seznamu gestem,... Bitmapy dostaly
podporu pro více velikostí, která nahradila Hires. Vzhledem k počtu různých rozlišení displejů
napříč androidím světem je to krok více než pochopitelný. Obdobně styly nyní obsahují všechna
rozlišení (1x a 2x pro iOS a 1x, 1.5x, 2x a 3x pro Android).
Mimo podporu Androida stojí za zmínku přidání podpory pro iOS 7. Při vydání XE5 obsahovala
podporu iOS 6, protože iOS 7 ještě nebyla. Upgrade na iOS 7 vyšel předminulý týden jako
samostatný balíček. Dlužno dodat, že poměrně rychle, takže detaily implementace například
neobsahují úpravy nutné pro přidání ikon v dalších rozlišeních, které jsou nutné pro umístění
appek na Apple App Store. Více zde
(http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/XE5/en/Using_the_iOS_7_Update_for_XE5).
V profi verzi FireDAC nyní podporuje lokální databáze včetně MS Access, SQLite, IB ToGo /
IBLite, IB, MySQL Embedded, MySQL Server, Advantage Database, PostgreSQL, Firebird
Embedded, Firebird.
Do profi verze se rovněž dostal nový REST klient  komponenty TRestClient, TRestRequest,
TRestResponse a ladící nástroj pro testování REST volání. Knihovna je podporovaná na všech
platformách.
Android?
Nechci zlehčovat ostatní vylepšení a změny, které se v XE5 objevily, ale je jasné že veškeré síly

Embaracera se upínaly na realizaci podpory Androida. Sledoval jsem vývoj od bety 6 a přiznám
se, že jak se blížil termín uvedení, stále méně jsem věřil že to dají :). Ale dali. Klobouk dolů před
vývojáři, kterým zřejmě nezbylo než zrealizovat obchodní rozhodnutí vydat novou verzi v termínu
předplatného. Nechci spekulovat zda takové rozhodnutí zohledňovalo obavy, že by uživatelé
přestali předplatné kupovat za situace kdy nevyjde nová verze v termínu, nebo snahu férově
dodat za zaplacené peníze nějaký produkt.
Můj názor je, že to chtělo ještě tak dva, či tři měsíce práce. Jenže zcela pragmaticky  ve firmě
máme předplatné, takže jsem XE5 dostal za jedny peníze s XE4 a jestli to znamená počkat si
pár měsíců na Service Pack 1, problém s tím nemám. Avšak na rozdíl od těch co čekají na plně
odladěnou verzi, už mám hotových pár aplikací pod iOSem a zkušenost jak je to s
přenositelností na Androida a mohu na základě toho ledacos predikovat a plánovat.
Od začátku jsem se zajmal o to, proč byl iOS první podporovaná mobilní platforma. Diskutoval
jsem to s kolegy a přečetl na toto téma několik úvah. Kromě faktu, že víc peněz utrácí uživatelé
iOS než Androida (přestože absolutně je více zařízení s Androidem) byl důvod možná
jednoduchost iOS ekosystému. Pár zařízení od jednoho výrobce. Rozlišení displeje předem
známá a v zásadě dvojí. JEDNO provedení iOS (myslím té samé verze), kontrolované jedním
vývojovým týmem. Disciplinovaní uživatelé, kteří z 90% používají vždy poslední verzi OS.
Když jsem si tuhle selanku porovnal s chaosem Androidího světa, kde se vesele vedle sebe
vyskytují zařízení s Androidem 2.x, 3.x, 4.x, rozlišení od 320x200 přes 450x960 až po 1920x1080,
kde se desítky výrobců předhání v čem je “jejich” Android lepší a kde na čistý Android
“nevylepšený” různými nadstavbami typu HTC Sense narazíte snad jen v Google Nexus,
nepotřeboval jsem hledat další důvody.
Android!
Jak už jsem na začátku zmiňoval, XE5 obsahuje nativní kompilátor ARMv7, takže výsledné
aplikace jsou nativní. Výsledný APK se chová jako běžná appka vytvořená v SDK, ovšem po
spuštění se následně zavede už nativní aplikace. Ale abych to vzal od začátku. V IDE se objevila
možnost přidat další platformu, Android:

Jako cílové zařízení se zobrazují dostupné konfigurace emulátoru Androida a připojená fyzická
zařízení. Standardně po instalaci (dlužno poznamenat, že se s XE5 nainstalují i potřebné
komponenty Adroid SDK a NDK) je k dispozici obecná konfigurace rsxe5_android. Další je
možné přidat standardními nástroji z Android SDK. Pokud připojíte fyzické zařízení s Androidem
a máte ve Windows nainstalované příslušné USB ovladače, objeví se automaticky v seznamu
cílů. Na obrázku je to moje HTC EVO 3D. V konfiguraci cíle je Debug pro ladící účely a
Application Store pro výsledné APK pro distribuci. Zásadní rozdíl je především v tom, že APK pro
Google Play musí být podepsaný. Klíč pro podpis se dá vytvořit přímo z XE5 v
Deploy/Provisioning.
Založení nového projektu se nijak neliší od verze XE4. Jen v seznam zařízení, který ovlivňuje
vzhled formuláře, se významně prodloužil (kromě předdefinovaných je možné vytvořit si vlastní):

Když jsem dostal do ruky finální verzi XE5, furiantsky jsem přeskočil příklady (které jsem měl
stejně projité v XE4 a iOSu) a pokusil se rovnou přeportovat jednu z aplikací pro iOS na které
jsem pracoval. Jde o řídící apku pro prototyp automatické panoramatické hlavy, na jejímž vývoji
se podílím. Má to čtyři taby, používá to SQlite databázi a IdHTTP pro komunikaci se zařízením.
Verze pro iOS vypadala nějak takhle:

Přehodil jsem tedy target na svoje HTC a přepnul vzhled formuláře z iPad na 5.1” WVGA Android
Phone, který nejlépe odpovídá. Vzhled se změnil na standardní Androidí Holo Light. Tak jsem to
nechal přeložit a pustit. Překlad je opět výrazně pomalejší, než na co jsme zvyklí z Windows a
řekl bych že i pomalejší než překlad na iOS. Výrazně pomalejší je i deploy do zařízení, ale je
možné, že zde se na tom podepsalo i HTC. Nicméně se to nakonec rozběhlo a vypadalo to
takhle:

Hmmm…. Připojuji se přes wifi na zařízení a ono to funguje stejně jako na iPadu. Až se tomu
nechce věřit :). No dobře, zase tak snadné to nebylo, chvíli mi trvalo než jsem doladil různé
detaily, včetně toho že jsem musel měnit port pro ladění. Co je ale důležité, že jsem neměnil
zdrojový kód. Po nasbíraných zkušenostech si troufnu tvrdit, že je možné sestavit na poprvé
appku, která poběží na obou platformách jen tím, že se změním cíl a bude v zásadě jedno, na
které platformě budu ladit.
Mimochodem, ladění. Na mém HTC je hodně pomalé a někdy se chová dost podivně. Na
vývojářské konferenci CodeRage 8, probíhající minulý týden na Internetu, jsem zaslechl, že pro
korektní ladění se doporučují zařízení Google Nexus a že na jiných nemusí ladění fungovat buď
vůbec, nebo nespolehlivě.
Chtěl jsem mít v článku i poslední fázi vývoje, tedy zapublikování na shop příslušného
ekosystému, v tomto případě na Google Play. Pořídil jsem tedy za $25 vyvojářský Google účet 
pokud chcete šířit apky mimo, tak není potřeba. Udělal jsem potřebné ikony. Na vývojářské
konzoli jsem nadefinoval nový produkt, uploadl screenshoty, APK a vyplnil požadované údaje.
Použil jsem novinku, která je v Play od května a sice beta release. Apka se normálně zapublikuje
ale v Play jí vidí jen autorem pozvaní betatesteři (funguje to přes Kruhy v Google+). Nakonec
jsem to odeslal a začal si kousat nehty. Zhruba asi za hodinu se mi v Play objevil výsledek:

Hned jsem pozval pár kolegů do beta kruhu abych se pochlubil. Nainstalovali, spustili. Musím ale
říct, že taky hned otestovali že funguje i upgrade, protože první verze na Play nefungovala. Tedy
fungovala ale při pokusu o komunikaci se zařízením Android vyhazoval hlášku, že aplikace nemá
přístup na Internet. Nakonec jsem to zprovoznil, byla to chyba v IDE XE5, ale to je jiný příběh.
Jistě jste si všimli, že původní obrazovky apky byly světlé a výsledek je tmavý. Nedalo mi to a
použil jsem jeden z dodávaných premiových stylů v XE5  Jet, který jsem si oblíbil už v předchozí
verzi. Takhle vypadá běžící výsledek a vedle jak to vypadá v IDE:

Záložek dole v IDE si nevšímejte, to tam mám aby se mi dobře přepínaly taby a vodoznak je
schovaný aby se mi tam nemotal.
Co se týče velikosti apky, tak APK má 8,65 MB (viz obrázek nahoře z Play) a při běhu to má
okolo 40MB, viz zde HTC Správce úloh:

Když vezmu v úvahu, že je to nativní aplikace a obsahuje i RT, tak to zase není tak strašné.
Pokud bych apku dál vylepšoval a přidal nějaké další funkce, velikost by se velmi pravděpodobně
příliš nezvětšila. Na téma velikosti kódy se mluvilo i na Code Rage 8, někdo z EMBT vysvětloval,
že není až tak problém optimalizovat to co se použije při vytváření, ale že je problém ošetřit to,
co je možné vytvořit za běhu.

Android?!
Netroufám si nějak hlouběji hodnotit to, čeho Embarcadero u XE5 dosáhli. To chce čas, víc
aplikací, pustit je ven na Play, zjistit jaká je stabilita FM napříč divočinou Androidích zařízení. Ale
mohu si položit následující otázky a pokusit se na ně odpovědět. Je možné v XE5 vytvořit apku
na Androida, odladit jí a umístit na Google Play? Ano a je velmi pravděpodobné, že stejná apka
půjde přeložit na iOS. Budete u toho skřípat zuby? Ano, budete, někdy víc a někdy míň.
Zkušenost mi říká, že není důležité, zda je někde problém, ale je důležité jakým způsobem se k
jeho řešení postaví ten kdo za něj má odpovědnost. Embarcadero ukazuje že jde rychle a
neústupně za svým cílem. Šeptá se, že Servis Pack #1, od kterého se čeká že bude řešit
nejpalčivější problémy, bude k dispozici do dvou týdnů. Pokud se tak opravdu stane, bude to pro
mě neklamná známka toho, že investovat čas do XE5 byla a bude správná volba.

