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Ny gemensam .NET-baserad utvecklingsmiljö
Med Delphi 2005 kan man editera, kompilera och debugga såväl Delphi Windows (Win32), som Delphi .NET
och C# .NET-projekt, inifrån en och samma utvecklingsmiljö (IDE). Den nya IDE:n i Delphi 2005 är .NETbaserad och en vidareutveckling från C#Builder 1.0 och Delphi 8 .NET. Din utvecklingsdator måste därför ha
Windows 2000, XP eller 2003 i botten, samt .NET 1.1 SDK installerat (detta görs automatiskt vid installationen
av Delphi 2005). Men du kan skapa applikationer för alla Win32-versioner.
Jämfört med Delphi 7 och tidigare versioner finns såväl likheter som skillnader. Menyer, snabbknappar,
objektinspektor, projektfönstret ser väl ungefär likadana ut, men tidigare Delphi-versioners komponentpalett
(som blev ganska svåröverskådlig med tiden och ökande antal komponenter) har bytts ut mot en ny
verktygspalett, vars innehåll anpassar sig till var du arbetar med i IDE:n. Vid formulärdesign innehåller
verktygspaletten komponenter och vid kodning projektval och "kodsnuttar". Några andra nyheter är Error
Insight, History View, Structure View, som kombinerar gamla Explorer och Object TreeView, Model View och
Data Explorer

Welcome page - välkomstsidan
När du startar Delphi 2005, möts du av en ny HTML-baserad och konfigurerbar välkomstsida med en inbyggd
webbläsare. Som standard ser du här en lista med dina senaste projekt, en meny med länkar till Delphidokumentation och tredjepartstillbehör, samt exempel och andra Delphi-resurser på Internet. Under "Headlines"
finns ett webbfönster där du snabbt kan hitta och läsa Delphi-relaterad information från nyhetsservrar, bloggar,
etc (data på XML-format). Så här kan det se ut:

Standard välkomstsida – nyhetsserver kan man välja själv

På startsidan finns också möjlighet att snabbt se om det kommit några uppdateringar till Delphi 2005.
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Man kan enkelt komplettera med egna meny- och nyhetslänkar eller skapa en helt egen startsida. I nästa bild har
vi lagt till menylänkar till DATABITEN:

Här har vi byggt ut menyn med egna DATABITEN-länkar. När vi klickar på "Delphi-kurser"...

..visas DATABITENs kurssida på välkomstsidan
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Stöd för en rad projekttyper
Med Delphi 2005 kan man skapa, redigera, kompilera och debugga en mängd olika projekttyper – här är några:























Delphi Win32 konsolapplikationer
Delphi VCL Win32-projekt
Delphi Win32 DLL:er
Delphi Win32 komponentpaket
Delphi Win32 ActiveX-kontroller
Delphi Win32 IntraWeb webbapplikationer
Delphi .NET konsolapplikationer
Delphi .NET Windows Forms-applikationer
Delphi .NET VCL.NET-applikationer
Delphi .NET ASP.NET-applikationer
Delphi .NET ASP.NET webbtjänster
Delphi.NET paket/assemblies
Delphi .NET IntraWeb-applikationer
Delphi .NET ECO-applikationer
C# .NET konsolapplikationer
C# .NET Windows Forms-applikationer
C# .NET ASP.NET-applikationer
C# .NET ASP.NET-webbtjänster
C#.NET ECO-applikationer
Webbdokument (HTML, XML, CSS, Javascript, WML, mm)
Crystal Reports-rapporter,
m fl.

Det går t om att skapa Visual Basic .NET-projekt - Delphi 2005 har verkligen inga gränser!
Man skapar nya projekt via Object Repository eller den nya verktygspaletten.

Projektfiler är numera XML-baserade och har filtypen .bdsproj. När du tar in gamla projektfiler (.dpr) kan du
välja om du vill skapa ett Win32- eller .NET-projekt.
En projektgrupp kan innehålla olika typer av projekt – i bilden nedan ser vi C#, Delphi Win32, Delphi .NET och
IntraWeb-projekt:
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Projektgrupp med blandade
Win32, .NET, Delphi o C#-projekt

Fast eller flytande layout
När har öppnat ett projekt, kan man välja mellan en fast, "dockad" skärmlayout (standardinställningen) eller en
odockad, flytande layout. Normalt visar ett formulär tillsammans med samhörande källkod under en flik i
editorn ("embedded designer"),och man kan då inte se källkod och formulär samtidigt, men en nyhet i Delphi
2005 är att man nu också kan välja att visa formulär frikopplade från editorn, alltså i stil med Delphi 7 och
tidigare Delphi-versioner (gäller dock endast för VCL-applikationer).

Fast layout
Den fasta, dockade layouten ger en bra överblick över editor, formulär, komponenter, mm,

Dockad standardlayout med formulärdesignfliken aktiv – lägg märke till att strukturfönstret uppe till
vänster innehåller komponentrelationer och att verktygspaletten visar komponenter
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Dockad standardlayout med aktiverad editorflik – lägg märke till att strukturfönstet nu istället visar
kodstrukturen och verktygspaletten innehåller kodsnuttar ("code snippets") och projektval.

Klassisk layout
...medan flytande formulär gör det möjligt att ha flera formulär, datamoduler och ramar synliga samtidigt:

Klassisk layout med fria, flytande formulär – lägg märke till att flera
formulär kan visas samtidigt och att editorn också är tillgänglig.
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Om du har en bra skärm med hög upplösning eller dubbla skärmar är detta trevligt. Det går också kombinera en
dockad grundlayout med fritt flytande formulär. Du kan skapa dina egna inställningar och spara dessa under
olika namn.

Debug-layout
Under programkörning kan man automatiskt skifta till en debuglayout, med fönster för inspektion av variabler,
anropsstack, händelselogg, etc.

Debuglayout med fönster för call stack, watchvariabler, lokala variabler, datainspektor och händelselogg

Tool Palette - verktygspaletten
Med tiden (och allt fler komponenter) blev det allt svårare att hitta komponenter i Delphis traditionella
komponentpalett. I Delphi 2005 finns istället en verktygspalett, som under formulärdesign innehåller alla de
komponenter som kan användas i en viss projekttyp (Win32/.NET, Windows form, ASP.NET Web forms, VCL
forms, etc.). Man kan filtrera inkrementellt på komponentnamn och filtrera listan efter kategorier om så önskas.
Man kan också skapa egna kategorier och stuva om komponenterna inom kategorier.
Under kodning innehåller verktygspaletten istället "kodsnuttar" ("code snippets"), som man enkelt kan dra och
släppa i koden, tillsammans med projektmallar (samma som i object repository). Det är också enkelt att skapa
egna och modifiera gamla kodsnuttar - markera den kodtext som ska läggas till, håll nere Alt-tangenten och dra
koden över till verktygspaletten. Klart!
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Verktygspaletten under kodning resp formulärdesign

Structure View - strukturfönstret
Strukturfönstret har olika innehåll beroende på vad man jobbar med - under editering av källkod visas
kodstrukturen och under design av VCL-formulär visas komponentrelationer. Under kodeditering kan man
använda strukturfönstret för att överblicka och snabbt navigera i koden – när man dubbelklickar på en symbol i
strukturfönstret förflyttas markören i editorn till motsvarande plats i koden. Error Insight (se längre fram) visar
dynamiskt en fellista i strukturfönstret.
Under VCL formulärdesign (inkl design av datamoduler och ramar/frames) ger strukturfönstret en tydlig
överblick över komponenterna och deras relationer (t ex vilken panel en knapp är knuten till, databasrelationer,
etc). Man kan också modifiera t ex parent-relationer, menyvalsordning, databaskopplingar genom att dra-ochsläppa komponenter inom strukturfönstret. Komponentvyn är också synkroniserad med objektinspektorn.

Strukturpanelen för källkod respektive formulär
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History View - versionshistorik
I Delphi 2005 kan man enkelt hålla reda på olika versioner och modifieringar av sin källkod. Som standard
sparar Delphi upp till tio backupgenerationer (antalet kan ökas/minskas) av alla källkodsfiler (.pas, .dfm, .nfm,
html, etc). Filerna läggs i en underkatalog (__history) till projektkatalogen så att de inte "skräpar ner"
projektkatalogen. Under editorfliken "History" kan man sedan jämföra versioner, exakt se vilka förändringar
som gjorts mellan olika versioner, när de ha gjorts och av vem, och ev återställa koden till en tidigare version.

Diff-fliken under History visar att vi, mellan senaste sparade version (File) och föregående
version (~3~), har lagt till en variabeldeklaration och rättat stavningen av ett klassnamn.

Du kan också lägga till egna beskrivningar och kommentarer för varje version för att lättare minnas vad som
gjorts.
History View fungerar utan att man behöver ha något versionskontrollsystem installerat, men om du har ett
sådant, t ex Borlands StarTeam, fungerar historiken i samarbete med versionshanteringsystemet.

UniCode editor
Internt använder editorn UTF-8 kodning av tecken, som är en representation av tvåbytes UniCode-tecken. Detta
gäller såväl i Win32- som .NET-projekt. Om man väljer att spara filerna på exv UTF-8 format slipper man
problem med internationella tecken, och det är t om tillåtet att använda 'ÅÄÖ' i variabelnamn, metodnamn, etc.

Strukturerad editor
Editorn har stöd för att expandera och kollapsa kodavsnitt, som interface/implementation-delar av enheter och
nanmdomäner, samt poster, klasser, gränssnitt, procedurer, metoder, m fl. Man kan också definiera egna
regioner som kan kollapsas/expanderas (med kompileringsdirektiven $REGION..$ENDREGION). Den
strukturerade editorn ger en mycket bättre överblick och snabbare navigering i koden än i tidigare versioner.
Man kan kollapsa ett kodasvnitt genom att klicka på en ruta med ett minustecken till vänster om kodasvnittet,
alternativt via menyval välja om man vill kollapsa en hel namndomän eller kollapsa alla datatyper, metoder,
nästlade metoder, regioner etc. Man expanderar ett avsnitt genom att klicka på rutan med ett plus-tecken eller via
menyval.
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Fullt expanderad kod till vänster respektive kollapsade datatyper och metoder till höger

Error Insight – en rödpenna i koden
Med Error Insight markeras kodfel (Pascal, C#, HTML) direkt med en vågig röd understrykning, precis som vid
stavfel i en ordbehandlare (eller svensklärarens rödpenna). Om man håller muspekaren över felet får man upp
information om trolig orsak.

Två feltyper markerade – variabeln "i" inte deklarerad och
TVPCalendar är felstavat

Här är koden rättad och Error Insight ger klartecken
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Help Insight – tipsruta med hjälp
När man pekar på en symbol, öppnas ett tipsfönster med en kort beskrivning av symbolen och länkar till
ytterligare information.

I skrivande stund finns en krock mellan en av Microsofts senaste IE-senaste servicepackar (från mitten av oktober) och Help Insight – med
normala säkerhetsinställningar får man då och då säkerhetsvarningar när Help Insight-tipsrutan ska visas. En fix för detta ska dock redan vara
klar och kan hämtas när Delphi 2005 finns för leverans.

Sync Edit - synkroniserad editering
Sync Edit används för att snabbt byta namn på t ex en variabel eller andra symboler i ett helt kodavsnitt. Så här
går det till - markera ett kodavsnitt i editorn och klicka på
-knappen. Alla förekomster av de symboler som
används på mer än ett ställe i koden, kommer nu att markeras. Ställ markören vid en av dem och skriv in ett nytt
namn. Alla förekomster av symbolen i den markerade texten kommer nu också att byta namn. Mycket bekvämt
och säkert! Ett exempel:

Vi vill här byta namn på parametrarna "H" och "M" till de mer beskrivande namnen "Hour" och "Minute". Först
markerar vi hela funktionen i editorn, klickar sedan Sync Edit-knappen och ställer markören vid ett "H":na. Alla
"H"-variabler ramas nu in. När vi sedan skriver in "Hour" kommer alla "H" att synkront bytas ut mot "Hour":

Vi upprepar sedan med "M" och ändrar namnet till "Minute":
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Sync Edit är bekvämt, snabbt och gör att man undviker mänskliga fel vid namnbyten.

Refactoring – omarbeta kod
Med nya refaktoreringsstödet kan man snabbt och konsekvent byta namn på datatyper, klasser, variabler,
procedurer och metoder i ett helt projekt eller projektgrupp (även om delprojekten är av olika typ – Win32,
.NET, Pascal/C#). Med refaktorering kan man också automatiskt lägga till variabel- och fältdefinitioner,
extrahera resurssträngar, man kan söka efter enheter och namndomäner. Man kan markera ett kodavsnitt, sen
klippa ut koden och låta den ingå i en automatiskt skapad metod, komplett med parametrar, nödvändiga lokala
variabler, etc. - den flyttade koden ersätts, också detta automatiskt, med ett anrop av metoden.
Refaktoreringsstödet är så väsentligt att det fått en egen huvudmeny i Delphi 2005!

Refactoring – extrahera metod
Här ett exempel på extrahering av en metod:

1. Börja med att markera koden som ska extraheras
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2.Välj namn (här "SunInfo") på den extraherade metoden och tryck OK.
3. Delphi flyttar koden, skapar nödvändiga deklarationer, parametrar, lokala variabler etc.

4. Den ursprungliga koden ersätts med ett
anrop av den nya metoden "SunInfo".

Show

Om vi istället hade valt att extrahera ett något större kodasvsnitt, så anpassar refaktoreringen den nya metodens
parametrar, lokala variabler, etc. Här ersätts t ex parametern " t" med en lokal variabel "t".
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Refactoring - namnbyten
Refaktorering kan också användas när man vill byta namn på datatyper, variabler, metoder, etc genom hela
projekt. Här ett exempel där vi byter namn på metoden "ShowCaption" till "ShowTitle" i hela projektet:

1. TForm2 i Unit2 har en metod ShowCaption som vi anropar från en händelserutin i TForm1 i Unit1

2.Markera "ShowCaption" i händelserutinen i Unit1 och ge den ett nytt namn "ShowTitle".
3.Inspektera vilka namnbyten som kommer att göras innan bytet verkställs.

Så här ser den modifierade koden ut – ShowCaption har överallt bytt namn till ShowTitle
En annan använ4.dning
är att skapa variabel- och fältdeklarationer när sådana saknas. Ett exempel:

Det är t o m möjligt att genomföra namnbyten i en hel projektgrupp, med flera inblandade projekt!
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Refactoring – skapa variabel- och fältdeklarationer
När man kodar är det lätt att införa en ny variabel eller ett fält, men glömma bort motsvarande deklaration. Med
Delphi 2005 refaktorering kan deklarationerna nu skapas nästan automatiskt. Ett exempel:

Error Insight visar att vi har glömt att deklarera variabeln "t". Vi ber hjälp från refaktoreringen –
som föreslår en lokal variabel av typen TDateTime. När vi trycker OK skapas deklarationen automatiskt.

Refactoring – hitta symboler
I vilken enhet eller namndomän finns en viss symbol deklarerad? Också här kommer refaktoreringen till hjälp.
Börja skriv in symbolnamnet och du får en lista på namndomäner och enheter där symboler med liknande namn
finns deklarerade.

Välj sedan att lägga till enheten/namndomänen till antingen aktuell enhets interfacedel eller implementeringsdel.
Sammanfattningsvis är Delphi 2005 refaktoreringsstöd en väsentlig förbättring och innebär att du inte längre
behöver dra dig för att snygga upp och omstrukturera din kod. Resultatet blir renare kod som är enklare att läsa,
förstå och underhålla.

Andra förbättringar i editorn
Parentesmatchning
Editorn markerar tydligt samhörande parenteser, hakparenteser och kommentarsklamrar – något som är speciellt
värdefullt vid nästlade parenteser, etc. eller där parenteser ligger långt från varandra i koden.

Bortkommentering
Med Ctrl+' kan man snabbt bortkommentera ett helt kodavsnitt och omvänt återaktivera avsnittet.

Bokmärken sparas
Bokmärken sparas när man stänger ett projekt och sedan öppnar det på nytt.
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Code Visualization – UML-baserad kodvisualisering
Model View
Model View-fliken i Delphi 2005 visar strukturen hos projektkoden enligt UML-standard. Modell-fönstret visar
ett träd med den logiska strukturen hos projektet, till skillnad mot projekthanteringens filcentrerade presentation.
Innehållet uppdateras automatiskt när man modifierar koden. Så här kan det se ut:

Modell-visualisering av projektkod
Noderna i trädet är UML-paket, som motsvaras
av Delphi-enheter eller namndomäner i källkoden. UMLpaketen Noderna motsvaras av projektets enheter/namndomäner (i bilden ShapeImpl) och under dessa finns
klasser och gränssnitt (TCircle, TEllipse, TRectangle och TShape). Klasserna och gränssnitten kan i sin tur
öppnas upp och visar då de metoder och egenskaper som hör till klassen eller gränssnittet.

UML-diagram
Man kan också skapa UML-diagram som visar logiska relationer ("statisk struktur" enligt UML-terminologi),
för klasser och gränssnitt i ett projekt. Så här kan det se ut (diagrammet i mitten och modellfönstret till höger):

Automatiskt skapat UML-diagram över projektets klasser och relationer. En kommentar har lagts till manuellt

Model View är byggd på Together-teknologi och ingår i samtliga versioner av Delphi 2005. Observera dock att
modellerna endast kan modifieras genom att man modifierar koden i editorn, inte omvänt. Modell och diagram
är tänkta som dokumentation. I ECO däremot (Architect-versionen), kan man gå i båda riktningarna och
generera kod utifrån modellen och vice versa.
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Data Explorer – utforska och modifiera databaser
Nya Data Explorer kombinerar det bästa i tidigare BDE-baserade verktyg som BDE Database Explorer och
DataPump. Data Explorer ger en enhetlig överblick över databaskopplingar via Borland Data Providers (BDP)
för ADO.NET.
Så här kan det se ut när vi inspekterar en MS SQL-databas...

Data Explorer med BDP för ADO.NET. Till höger har vi öppnat upp en MS SQL-databas

..och så här ser det ut när vi inspekterar en tabell i databasen:

Man kan modifiera data i tabellerna, men också metadata som tabellstruktur, index, stored procedures, etc.
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Man kan skapa och radera tabeller, kopiera (Copy/Paste) tabeller (struktur och data) - oavsett typ av databas!
Man kan dra och släppa databastabeller i applikationsformulär och Delphi skapar automatiskt nödvändiga BDP
ADO.NET databaskopplingar.
Med Data Migration (som ersätter gamla BDE-baserade DataPump) i Data Explorer, kan man migrera tabeller
från en databas till en annan, t ex från en MS Access-databas till en InterBase-databas.

Importera/exportera projekt till Visual Studio .NET
Delphi 2005 har stöd för att importera och exportera C#-projekt från/till Visual Studio 2003-format.
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Importera komponenter
Med nya Import Component Wizard, importerar man enkelt typbibliotek, ActiveX-kontroller och .NETassemblies till befintliga eller nya komponentpaket. Fungerar med såväl Win32 som .NETapplikationer!

Felsökning
Delphi 2005 innehåller integrerade debuggers för Delphi Win32, Delphi .NET, ASP.NET och C# .NET. Delphi
väljer automatiskt den debugger som behövs utifrån projekttypen. Alla debuggers använder samma gränssnitt, så
du märker knappt vilken version som faktiskt används.

Debuglayout med fönster för call stack, watchvariabler, lokala variabler, datainspektor och händelselogg

De nya debuggerversionerna innehåller många förbättringar jämfört med tidigare versioner, bl a visning av
lokala variabelvärden även i inaktiva ramar, förbättrad brytpunktshantering, visning av anropsstacken, MSILvisning, UniCode-stöd, förbättring av ASP.NET-debugging, mm. Det finns också en snabbknapp att direkt köra
applikationer utan debugger.
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IDE Error Reporting - inbyggd felrapportering
Vid fel i editorn , visar Delphi en feldialogruta med möjlighet att skicka en felrapport direkt till Borland.

DUnit- och NUnit-testning
Med DUnit ("D" står för "Delphi") och NUnit-verktygen ("N" står för ".NET") och den inbyggda Unit_Testwizarden, blir det enklare att testa att metoder och egenskaper i Delphi- och C#-klasser gör det de är tänkta att
göra . Med wizarden kan man skapa testprojekt och testfall, som sedan kan provköra i DUnits/NUnits GUImiljöer, alternativt som konsolapplikationer.
Med DUnit kan man lägga till testfall och testsviter till såväl Delphi Win32, som Delphi .NET-projekt. NUnit är
däremot helt .NET-baserad och skapar testassemblies för Delphi .NET och C#.NET. Så här kan det se ut vid
testning av två enkla Delphi .NET-klasser med DUnit resp. NUnit:

Test av Delphi-klasser med DUnit

Test av Delphi .NET-klasser med NUnit

Translation Manager - integrerat översättningsverktyg
Nya Translation Manager är helt integrerad i utvecklingsmiljön hos Delphi 2005. Med hjälp av en Resource
Wizard kopieras formulär-inställningar och textsträngar till egna projekt – ett för varje språkversion. Därefter tar
översättningen vid med hjälp av en inbyggd tabellorienterad översättningseditor. Översättningar kan lagras i
datafiler ("translation repository) och sedan återanvändas. Översatta formulär kan avsynas innan man går vidare
och kompilerar projekten. Varje språkversion får en egen resurs-DLL (Win32) resp satellite assemblies. Man
kan testköra olika språkversioner inifrån Delphi. Under normal programkörning sker valet av språk dynamiskt
utifrån språkinställningarna i Windows.
Det är enkelt att underhålla alla projekt vid modifieringar och översättningsverktygen finns också separat och
kan användas av externa översättare utan att de behöver ha tillgång till Delphi.
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En annan viktig nyhet är att editorn numera är UniCode-baserad (även i Win32-projekt), varför tidigare problem
med översättningarna som berodde på dåligt stöd för flerbytestecken, numera är borta.

Översättning av ett Delphi-projekt till svenska. I projektet ingår originalprogrammet (MultiDoc.exe),
samt två resurs-DLL:er för engelska (MultiDoc.eng) resp. svenska (MultiDoc.sve).

Slutomdöme om utvecklingsmiljön
Om du har hängt med ända hit, så ser du att det finns en hel del godis i utvecklingsmiljön för Delphi 2005 - vi
har ändå inte fått med allt!
Finesser som strukturerad editering, Error Insight, Code Visualization, Tool Palette, Sync Edit och kanske
framför allt Refactoring, kan vara tillräckliga skäl för en uppgradering till Delphi 2005, även om du kommer
fortsätta att jobba med ren Win32-utveckling och inte är intresserad av .NET just nu.
Allt är inte perfekt i den nya miljön – så saknas t ex stöd för remote debugging som finns i tidigare versioner.
Det finns också en del barnsjukdomar (inte helt stabil, äter stundtals minne, en del buggar i refactoring, m m),
men Borland har lovat att snabbt släppa uppdateringar som åtgärdar problemen.
/Lars Gustafsson
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