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PROGRAMOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

WPROWADZENIE
Dostarczanie oprogramowania kompatybilnego z najbardziej popu-
larnymi platformami (Windows, Android oraz iOS) nie jest prostym 
zadaniem. Trudności wynikają głównie z odmienności narzędzi pro-
gramistycznych, jak również specyfiki platformowej, która nierzadko 
wymusza na programiście stosowanie odpowiednich wzorców pro-
jektowych. Na przykład natywne aplikacje Windows bardzo często 
powstają w oparciu o wzorzec Model-View-ViewModel, podczas gdy 
aplikacje dla Androida i iOS bazują na wzorcu Model-View-Controller. 
Ponadto każda platforma wykorzystuje specyficzny interfejs użytkow-
nika. Z tego powodu nie wszystkie funkcjonalności można zaimple-
mentować identycznie na różnych platformach. 

Aby rozwiązać powyższe problemy, powstało kilka narzędzi 
programistycznych, które wspierają tworzenie natywnych aplikacji 
wieloplatformowych. Celem tych narzędzi jest dostarczenie spójne-
go mechanizmu tworzenia aplikacji. Polega to na tym, że developer 
tworzy aplikację w jednym środowisku programistycznym przy uży-
ciu tego samego zestawu narzędzi programistycznych. Natomiast 
podczas kompilacji kod źródłowy jest mapowany na natywne funk-
cje i kontrolki specyficzne dla danej platformy. Innymi słowy, inter-
fejsy programistyczne platform wspieranych przez dane narzędzie 
są opakowywane w ramach dodatkowej warstwy, udostępniającej 
spójne API. Procedury tego API stanowią zatem swego rodzaju 
pomost pomiędzy kodem źródłowym aplikacji a API konkretnej 
platformy. 

W ramach tej mini-serii artykułów opiszę wybrane narzędzia służą-
ce do tworzenia aplikacji wieloplatformowych. W szczególności przed-
stawię: Embarcadero RAD Studio, Qt Creator, Kivy, Ruby Motion, Ionic 
oraz Xamarin. W oparciu o te narzędzia będę implementował aplikację, 
której celem będzie prezentacja komunikatów, odczytywanie danych 
z wbudowanych czujników urządzenia, jak również pobieranie infor-
macji z usług internetowych typu REST. 

W tym miejscu należy jasno podkreślić, że rozwiązania bazujące na 
różnych bibliotekach wieloplatformowych nie zastąpią w pełni natyw-

nych interfejsów programistycznych i przez to mogą nie być wystar-
czające w przypadku aplikacji, które w dużym stopniu wykorzystują 
specyficzne właściwości API konkretnej platformy. Jednakże w wielu 
przypadkach korzystanie z bibliotek wieloplatformowych stanowi 
dobrą alternatywę dla aplikacji tworzonych niezależnie dla każdej 
platformy, gdyż pozwala na tworzenie aplikacji przez ten sam zespół 
programistyczny. 

EMBARCADERO RAD STUDIO
Instalacja i widok projektowania

Embarcadero RAD Studio jest kontynuacją serii narzędzi progra-
mistycznych zapoczątkowanych przez firmę Borland. Mianowicie 
Borland Delphi oraz Borland C++ Builder. Oba z nich były bardzo 
popularne w latach dziewięćdziesiątych i prawdopodobnie wielu 
czytelników z nich korzystało. Jednakże po odejściu głównego ar-
chitekta, Andersa Hejlsberga, pozycja firmy Borland w zakresie pro-
dukcji narzędzi programistycznych dla masowych odbiorców zaczęła 
słabnąć. Wynikało to głównie z rosnącej konkurencji firmy Microsoft, 
która zatrudniła Hejlsberga. Rozpoczął on wówczas pracę jako głów-
ny architekt języka C#. 

Ze względu na bogatą historię oraz wiele gotowych komponen-
tów Embarcadero RAD Studio może być wygodnym rozwiązaniem 
do programowaniu wieloplatformowych aplikacji. W szczególności 
dla programistów pracujących wcześniej z Delphi lub Borland C++ 
Builder. 

Gdy pisałem ten artykuł, Embarcadero RAD Studio było dostępne 
w wersji 10.1 Berlin. Jego trzydziestodniową wersję można pobrać za 
darmo ze strony https://www.embarcadero.com/products/rad-studio/
start-for-free. Instalacja tego środowiska przebiega automatycznie. 
Podczas instalacji (patrz Rysunek 1) mamy możliwość wyboru wspie-
ranych platform (Windows, iOS, Android), jak również wyboru kon-
kretnego języka programowania (Delphi, C++). W tym artykule będę 
korzystał wyłącznie z C++.

Przegląd wybranych narzędzi do 
tworzenia aplikacji wieloplatfor-
mowych: Embarcadero RAD Studio 
i Qt Creator
Programowanie aplikacji wieloplatformowych stanowi spore wyzwanie, w szcze-
gólności dla twórców aplikacji mobilnych. Wynika to głównie z różnorodności śro-
dowisk, języków oraz paradygmatów programowania dla poszczególnych plat-
form. Aby rozwiązać te problemy, na przestrzeni kilku ostatnich lat powstało parę 
środowisk i koncepcji, których celem jest ujednolicenie tworzenia wieloplatformo-
wych aplikacji. W tej mini-serii artykułów opiszę wybrane narzędzia wspierające 
programowanie tego typu aplikacji. W pierwszej kolejności omówię możliwości ję-
zyka C++ w środowiskach Embarcadero RAD Studio oraz Qt Creator.

https://www.embarcadero.com/products/rad-studio/start-for-free
https://www.embarcadero.com/products/rad-studio/start-for-free
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PRZEGLĄD WYBRANYCH NARZĘDZI DO TWORZENIA APLIKACJI WIELOPLATFORMOWYCH

Rysunek 1. Instalacja środowiska Embarcadero RAD Studio 10.1 Berlin

Po zainstalowaniu RAD Studio możemy przystąpić do utworzenia 
pierwszego projektu. Realizuje się to z wykorzystaniem opcji File/New 
Multi-Device Application – C++ Builder. W konsekwencji nastąpi uru-
chomienie kreatora tworzenia nowego projektu (Rysunek 2), w któ-
rym mamy do wyboru kilka szablonów, począwszy od pustej aplikacji, 
schematu typu master/detail, aż do widoków, złożonych z kilku zakła-
dek (Tabbed). W tym artykule utworzę aplikację bazującą na szablonie 
Tabbed. Po jego wybraniu zostanie aktywowany widok projektowania 
aplikacji (Rysunek 3).

Rysunek 2. Kreator projektu aplikacji wieloplatformowej

Analogicznie jak w innych zintegrowanych środowiskach programi-
stycznych (IDE), widok projektowania składa się z następujących ele-
mentów: podglądu projektowanego widoku, okna właściwości (Object 
Inspector), okna struktury widoku (Structure), listy plików źródłowych 
(Project Manager) oraz listy kontrolek (Tool Palette). Dodatkową intere-
sującą funkcją RAD Studio jest możliwość podglądu widoku aplikacji 
w różnych urządzeniach. Do tego celu służą dwie listy rozwijane: Sty-

le oraz View. Znajdują się one na górnej belce widoku projektowania 
i umożliwiają wybór platformy (Windows, iOS, Android) oraz jednego 
z szeregu dostępnych urządzeń, począwszy od Windows Desktop, 
Surface, poprzez telefony Android i iPhone (z różnymi przekątnymi 
ekranów), aż do Google Glass i Sony SmartWatch 3 (patrz Rysunek 3). 
Ponadto po kliknięciu zakładki Multi-Device w oknie Project Manager 
uzyskujemy możliwość podglądu widoków aplikacji na kilku urządze-
niach jednocześnie (Rysunek 4).

Rysunek 3. Widok projektowania aplikacji w Embarcadero RAD Studio 10.1 Berlin

Rysunek 4. Podgląd widoku aplikacji na kilku urządzeniach jednocześnie

Struktura projektu

W tym miejscu warto omówić strukturę utworzonego projektu, którą 
ilustruje Rysunek 5. Mianowicie aplikacja składa się z jednego formula-
rza (formy), zdefiniowanego w ramach trzech plików: TabbedTemplate.h, 
TabbedTemplate.cpp oraz TabbedTemplate.fmx. Dwa pierwsze imple-
mentują logikę formy, między innymi metody zdarzeniowe. Natomiast 
trzeci plik, TabbedTemplate.fmx, stanowi definicję widoku utworzoną 
z wykorzystaniem składni FireMonkey. Ta ostatnia jest technologią 
stworzoną przez Embarcadero i dostarcza niezależną od konkretnej 
platformy składnię deklarowania widoków aplikacji wieloplatformo-
wych. Przykładowa postać takiej deklaracji jest przedstawiona na Li-
stingu 1. Jak widać, deklaracja FireMonkey ma strukturę hierarchiczną 
i determinuje wygląd, położenie oraz pozostałe parametry kontrolek. 
W związku z tym programista ma dwie możliwości edycji widoku: po-
przez edycję poszczególnych właściwości w Object Inspector lub edytu-
jąc plik z definicją FireMonkey.

http://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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