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med nyheter från DATABIEN

Hårda & mjuka kakor...
* MultiGraphics Pro 2 2 nu med VESA-stöd
Borland C++ 4.5 för DOS,Windows 6 Win32
Boriand PowerPack for 32-bitats DOS
0 Borland C++ 2 0 fur OS/2 med O M
Database Engine LO & SQL Links
Borland Visual Solution Pack 1.1
0 Visual Suitc Deal - f l
VB=er till jul@
0 9 2 W a v 3.0
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MicmsoJI Visual C++ 2 0
Windows iiii 3.5
0 Bounds-Checker*
ökad hyaghet
Paradox 5.0 för Windmus
o RTKernel - riealtidskärna för Pascal 6 4 C ++
o Borland Pascd Z0 B Plus ink1 PmtoGerr
W - R O M och multimediapaket
o juletbjudanden
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Nar folket har
sitt...
ick det viigen eller inte i EU-omröstningen? Detta nummer av Prog~ommermenskrivs stnur innan svenska folket har sagi sitt och spänningen är mycket stor. Oavsett ut&gen 3r det dags an
se framilt och utnytijn den konjunktunippging som b l h r in väibchövligr syre ocM i v k bbransch.
Utvecklingen pA programmeringsfronten hor inte siht stilla och nu iir det dags att se om husct och
uppdatera med de senaste verktygen. Vi har ett ovanligt stort ontal nyheter att prcscntem och vi hkommer med i n fler undcr vintern.

G

m en av v h populhstt twlboxar, kan vi bara
- den blir bättre och bättre. Vi iiinker pA
OMultiGraphlcs
som vi gradvis förbiliimr allt mer. Vmion 2.2 fullt VESA-kompatibel
at
säga

är

(ej

förvala msd VESA Local Bus) villrct gör au dina applikationer blir kompatibla med flertrrlci SuperVGA-kort pa marknaden. Dessutom har vi Torbiittrai hastigheten rejalt vid utskrift till printer. ULs
om hur du kan förbittra skolundervisningen med MultiGmphics.
OS i dl h,men nu mognar övcrghgen till 32-bitars operativsystem och 32-bitars verktyg fram
steg-far-steg. 32-bitam DOS-Extcnders (fortforande undcr DOS!).nya Microsoft Windowa NT
35, &ska 1BM:s 0SI;L Warp 3.0 och kommande Windows 95, som nu är &t officielIa nammt ph
"Chic;agoM,pekar alla i samm riktning. Nu finns också programmeringsverktygen som gör steget km.I det@nummer beskriver vi Borland C++ 4 5 for Windows med PowerPack for DOS. Borland C++ 2.0 for OS/2 och MlcI.osofts Visual C++ 2.0.

D

usl nu är hemlighetsmakeriet mycket stort kring Barlads kommande programmeringsverktyg,
"Ddphi",en satsning som när den bär frukt inte minst kommer att gliidjo mänga Poscalprogrammtriue. Chefsrcdaktören far Windaws Tech Journal har sagt:

J

'Whm the insiders of Windowsprogmrnming rneet, rhey agree on une thing:
produci to wufch. "
Delphi is

Mycket mr h si4 hi. fbr vikt orakel inte meddela just nu, men hal utkik efter ett kommande nwnmer av hgrammenulin som avslöjar alla detaljer. DATABITEN arbctar naturligtvis som vani@
med att "plussa" pil Delphi ytterligare.

u

nder hösten har vi haf?fullt upp pbi supporten, i synnerhet fl CIC- sidan. Framkomlighetan har
v d inte alltid varit den bästa. Vi har hjälpt B o r l ~ dScandinavia med UC++ supporten sedan
september och detta lir främsta orsaken till den höga belastningen. Situationen kommer at1 f6rbittnu
frin mitten av november di att du som är kund f& lanare att komma fmm. Vi ber om överseende.
ugnt brukar det minst av allt vara i december. Firrsök att Ilgga eventuella bestallningar i god tid.
lovar vi att göra vht bästa nit expediera sil fon vi kan. Men du är nnnturligtvis alltid viilkommen, när du än ringer. Pil bestfillningbladct frestar vi med lina crbjudenden. Vi vill slutligen pasr;a p8
att önska alla 1och kunder en

Lsai
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MultiGraphics 2.2
-

~ u l t k r a ~ h i 2.2
c s är det mest kompletta grafikbiblioteket någonsin for Pascal, Modula-2 och C/C++ under DOS. Fungerar
under såväl reellt som skyddat läge.
MultiGraphics 2.2 från DATABITEN har förbättrats jämfört med version 2.1 (se Programkatalogen) på
flera punkter:
m

VESA-stöd (Pro-versionen). Med det
nya VESA-stödet kan du nu använda
flertalet SuperVGA-kort på marknaden (S3, Cirrus, Paradise, XGA, Video7, TSENG, Trident, etc) med
161256 farger och hög upplösning
(1024x768, 1280x1024 eller bättre).
Tillgängliga grafikmoder kan detekteras och du kan automatiskt eller manuellt välja optimal mod.
Mycket snabbare utskrifter (+50100%) av grafik till skrivare tack vare
förbättrade printerdrivnitiner.
Förbättrad konturföljning med nya
TraceComplexOutline. Man kan nu
skriva egna funktioner för att skräddarsy konturföljningen. Du kan exv
låta konturen definieras av alla färger
skilda från bakgrundsfargen, som färger inom ett visst RGB-intervall, som
färger inom ett visst intensitetsområde,
etc. Tekniken kan användas för att
automatiskt digitalisera textfonter,
symboler, fotografier, kartor, etc.
Tillämpningar finns inom bildanalys i
medicinska och tekniska tillämpningar.
Automatisk anpassning av en skara
Bézierkurvor (tredjegradspolynom) till
en punktföljd med nya FitBezier. Precisionen kan sättas genom att ange
önskat maxfel. Punktdata kan exv
komma från en konturföljning enligt
ovan. Bézierskaran kan sedan manipuleras matematiskt (ändring av kontrollpunkter, skalas, vridas, zoomas, längdoch ytberäknas, etc), ritas, fyllas eller
användas för att bygga upp symbolbibliotek eller fonter.

Du kan också välja mellan svenskspråkig resp engelskspråkig version.
Missa inte våra julpriser på MultiGraphics och MultiGraphics Pro!

Tips för piggare
Pascalundervisning

MultiGraphics ar logiskt uppbyggt
och mycket enkelt att lära. Dina elever kan på kort tid skapa program
med såväl grafik som text, med såväl
mus som tangentbord. Låt dem rita
eller scanna in bilder för att ladda
och presentera i egna Pascalprogram.
De kan t om skapa animerad grafik
utan alltför stora programmeringskunskaper.
Skolversionen kostar endast 995:och är till innehållet identisk med Proversionen, men får endast användas
för undervisningsbmk.

MultiGraphics 2.2 och MultiGraphics Pro 2.2 (som ger kommersiella
rättigheter, har stöd för skyddat DOSläge och innehåller fler drivrutiner
för SuperVGA inkl VESA, laserskrivare, fkgskrivare, plotters) finns i
versioner för Turbo PascalA3orland
Pascal, TopSpeed Modula-2 resp TopSpeed CIC++. Varje version har sin
egen språkanpassade dokumentation.
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Prisvärt VBX-paket med fem toolboxar från Visual Tools.
Visual Suite Deal ar ett sarnlingspaket av VBX:er och DLL:er för Windows som du kan använda tillsammans med Visual Basic, Visual C++,
Borland C++, dBASE for Windows,
och alla språk som stödjer DLL:er.
I paketet ingår:

Låt eleverna lära sig Pascal tillsammans med MultiGraphics. Dagens
elever nöjer sig inte med trista textbaserade och tangentbordsstyrda program - de är vana vid grafiska gränssnitt med mus och rörliga bilder från
spelprogram och multimediaprogram.

Fler exempel till hjälp och inspiration
samt uppdaterad dokumentation.

Visual
Suite Deal

Formula One
Integrera Excelkompatibla kalkylmatriser i egna program. Laser och skriver fullt formaterade Excelfiler.
VBX-, DLL-, OWL- och MFCgränssnitt.

First Impression
Unikt paket för att skapa tredimensionell, linje- och fotorealistisk diagramgrafik utifrån dina data. Kontroll över
ljussättning med multipla ljuskällor.
VBX-, DL1,- och MFC-gränssnitt.

ImageStream
Importerar, exporterar, visar, editerar,
modifierar och printar såväl rasterbilder som vektorbilder på en rad olika
format. VBX-gränssnitt.

Visual Writer
Integrera texteditering i egna applikationer.
Skapar, importerar och exporterar
textfiler på plattformsoberoende RTFformat. VBX- och DLL-granssnitt.

Visual Speller
Rättstavning på engelska. Ordlista
med 100 000 engelsk-amerikanska
ord plus möjlighet att lägga till egna
ordlistor. VBX- och DLL-gränssnitt.
Var for sig skulle detta paket kosta
närmare 10 000 kr. Nu kan du
köpa alla for endast 3295:- exkl
moms. Erbjudandet galler fram till
den 30 dec 1994.

Tfn 026-256493
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DOS, Windows och Win32

Borland C++ 4.5
Nya Borland C++ 43 erbjuder en komplett programmeringsmiljö for utveckling av applikationer för såväl 16-bitars DOS som Windows 3.1 samt 32-bitars Windows NT och kommande 32-bitars Windows 95 ("Chicago").
Den integrerade miljön, som är Windowsbaserad (Windows 3.1, NT eller
Windows 9 3 , innehåller alla verktyg
du behöver för att snabbt utveckla
och testa C/C++-applikationer. I paketet ingår verktyg som AppExpert,
ClassExpert, BRIEF-baserad editor,
projekthantering, OpenHelp, Turbo
Debugger, Turbo Profiler, m m.
Kompilatorn är kompatibel med
ANSIASO C och den föreslagna
ANSIDSO C++-standarden ink1 mallar/"templates", undantag/"exceptions" och dynamisk typinfornation.
Sy stemövergripande projekthantering
gör det möjligt att med en enda projektfil automatiskt generera såväl 16bitars som 32-bitars applikationer.

TDialog::EvInitDialo~(hWndFocu~):
// <<Your Code 1s here»

Object Windows Library 2.5 (OWL)
är Borlands bibliotek för att utveckla

16- och 32-bitars Windowsapplikationer. Kompatibel med OWL i Borland C++ 2.0 for 0,512.

Systemkrav
S

S

S

386:a eller senare (minst 486:a rekommenderas).
Minst 8 MB RAM
DOS 4.1 eller senare
Windows 3.1 eller senare
CD-ROM för CD-version
25 MB hårddiskutrymme med CDkonfiguration (verktyg körs från CD)
25 MB för DOS kommandoradsversion
75 MB för 16-bitars Windowsutveckling
75 MB för 32-bitars Windowsutveckling

Nyheter
Här är nyheterna jämfört med BC++
4.02:

Förbättrad optimerande 32-bitars
kompilator för snabbare 32-bitars

DATABITEN AB
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S

DOS (kräver PowerPack - se nedan)
och Windowsapplikationer.
Ny tvåpass, 16-bitars optimerande
Iänkare reducerar storleken på applikationer.
Nya AppExpert med enkel "pekaoch-klickav-utveckling av OLE 2.0applikationer och med AutoGen
OLE-automationsverktyg.
Med nya klassbiblioteket Object
Components Framework (OCF)
och de integrerade visuella verktygen
skapar man en komplett OLE-förberedd applikation helt enkelt genom
att klicka sig fram med musen.

applikationer (EXE-filer) eller som
DLL-servers. DLL-servers ger snabbare informationsutbyte.
s Nya OWL 2.5 har naturligtvis klasser för OLE 2.0 (via OCF) som gör
det möjligt att utveckla OWL-baserade OLE 2.0-anpassade applikationer
och komponenter (sk 0CX:er). Idag
finns 16-bitars OLE-stöd, men i köpet ingår en fri uppdatering till 32-bitars OLE.
OLE-anpassade applikationer och
OLE-komponenter kommer att vara
ett måste inom ett år - nu finns verktygen som gör det enkelt!

OCF fungerar aven med existerande applikationer, oavsett om dessa
har skapats direkt i C++, med
OWL eller andra verktyg. OLEapplikationer kan nu utvecklas på
timmar istäilet for månader!
Komplett support för såväl OLE 2.0klienter som servers. OLE-servers
kan antingen skapas som fristående
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S

Nytt "Plug-and-Playw-stöd för VBXkontroller (t ex de som finns i Visual Solutions Pack).
16-bitars VBX:er kan nu användas i
såväl 16- som 32-bitarslagen (via
VBX32).
Mycket avancerat hjälpsystern med
nya OpenHelp.

Tfn 026-256493

Fax 026-253641

Borland C++ 4.5 forts.. ,
All dokumentation finns lättillgänglig
on .line med nya DynaText-sy.sternet.
Vid nyköp medföljer komplett uppsättning av handböcker. Vid uppdatering ingår tilläggsdokumentation jämfört med tidigare version (på CD:n
finns komplett dokumentation).

6:e Dataolympiaden

I stor framgång för svenska airangörer

Borland C++ 4.5 & Windows 95
Windows 95 (tidigare kaliit "Chicago") ar fortfarande under utveckling
och anges av Microsoft landa när
"den är klar - inte tidigare", troligen
första halvåret 1995. I ditt köp av
BC++ 4.5 ingår en uppdatering av 32bitars bibliotek m m till slutversionen
av Windows 95 när denna är klar.

Borland C++ 4.5 and
Database Tools
Utbyggd version med alla databasverktvgen
.- i Borland Database
Engine 2.0 (beskrivs på annan
plats). Ger över 150 funktioner för att
skapa, uppdatera och söka information i databaser på Paradox-, dBASEoch SQL-format (kräver SQL Links
2.0) samt alla ODBC-kompatibla databaser med passande ODBC-drivrutiner (ingår ej).
Lagg märke till det mycket förmånliga
paketpriset på Borland C++ 4.5 and
Database Tools, jämfört med att köpa
dessa produkter separat.

PowerPack for DOS
Komplettera BC++ 4.5 med Borland
PowerPack for DOS och du kan skapa optimerade DOS-applikationer för
såväl 16-bitars som 32-bitars skyddade lägen. Innehåller också Turbo Vision samt BGI-grafik för 16- och 32bitars lägen.

Borland Visual Solutions
Pack 1.l
En rad användbara VBX-kontroller
från oberoende leverantörer, sammanställda av Borland. Kan användas tillsammans med BC++, dBASE, Visual
Basic, Visual C++, m fl. Med BC++
4.5 kan VBX:erna också användas
vid 32-bitars utveckling.

Under seklets svettigaste värmebölja
avhölls den sjätte internationella dataolympiaden i programmering (officiella namnet är "6th International
Olympiad in Informatics") i Stockholm.
200 gymnasieelever från 49 länder
deltog under en julivecka i en tuff tävling, varvad med utflykter och studiebesök. Tävlingen avslutades med
prisutdelning i Blå hallen i Stockholms Stadshus.

Under en tävlingsdag fanns DATABITEN närvarande med en välbesökt utställning. DATABITEN sponsrade
som vanligt det svenska deltagandet och kvalificeringstävlingarna.
Nivån på tävlingarna var mycket
hög. Maximal poängsumma var 200
poang och närmast till detta med 195
poang nådde Viktor Bargatchev
från S:t Petersburg, åtföljd av Walter
Hoffman från Tyskland med 170 poäng. Det svenska laget erövrade hedrande silver- (Fredrik Schön från
Ljungby samt Simon Lundin från
Örebro) och bronsmedaljer (Marcus
Better, Lidingö). Marcus Nilsson
från Falun hade brons inom räckhåll.

Pascal dominerar
Deltagarnas val bland de fyra tillåtna
tävlingsspråken såg ut så har:
Pascal
CK++

Basic
Log0

76 %
15%
8%
1%

Pascaldominansen förstärks ytterligare av att de 17 första i prislistan använde Pascal.
Uppmärksamheten i media var stor
med inslag i Rapport, Aktuellt och
riksradion. En eloge till tävlingsledningen med Håkan Strömberg, Peter
Becker och Yngve Lindberg i spetsen
för mycket fina arrangemang och en
väl genomförd tävling.

I den inofficiella nationstävlingen
blev placeringen följande:

1 Ryssland
1 2. Kina
1.

1 3. Tyskland
DATABITEN AB
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Viktor segrade!
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Borland PowerPack
for DOS
Med 32-bitars DOS-extender!
..
Efterlangtad nyhet för Borland C++ programmerare. Med PowerPack och
Borland C++ 4.5 (eller 4.02) kan du nu skapa 16- och 32-bitars skyddade
C/C++ applikationer for DOS Här är några fördelar:

Du får tillgång till betydligt mer minne för kod och data - 16 MB med 16bitars extendern och hela 4 GB med
32-bitars extendem. Goodbye old
640K!

Rak minnesmodell
Med 32-bitars extendern kan du arbeta med 386-, 486- och Pentiumprocessorernas optimala mod, som ger en
linjär minnesmodell, utan de beryktade 64KB-segmenten som används i
16-bitars moder. Du kan t ex skapa
arrayer med 1000x 1000 flyttal
(8MB). om bara datorn har minne så
det räcker! Dessutom arbetar processom betydligt snabbare i 32-bitars
läge - så en enkel omkompilering av
din gamla kod förbättrar prestanda
utan extra arbete.

DLL:er under DOS
Skapa och använd DLL:er kompatibla &ed Windows. Dynamic ink Libraries gör det möjligt att separatkompilera funktionsbibliotek som knyts
till applikationer först vid exekvering.
DLL:er lämpar sig för drivrutiner och
programbibliotek som ska utnyttjas
tillsammans med andra kompilatorer
och under flera plattformar.

16-bitars DLL:er som skapas med
PowerPack ar kompatibla med Windows 3.1 DLL:er. Du kan också
använda många Windows DLL:er
under DOS. 32-bitars DLL:er ar på
samma satt kompatibla med Windows NT och Windows 95, den kommande nya Windowsversionen. Borlands DOS-Extenders emulerar delar
av funktionerna i WindowslWin32
API, bl a minneshanteringen i Winclows.
Turbo Vision
Turbo Vision 2.0 Framework är en
utökad version av Turbo Visionbiblioteket i BC++ 3.1. Med Turbo Vision
skapar du textbaserade anvandargranssnitt med fönster, menyer, dialoger, datavalidering, mushantering,
m m. Turbo Vision kan användas i såväl reellt DOS-läge som 16- och 32bitars skyddade lagen.
BGI-grafik för skyddat läge.
Borlands BGI-grafik fungerar nu i såväl 16- som 32-bitars lägen. Drivrutinema är implementerade som DLL:er
och med stöd för flera SuperVGAkort som TSENG, VIDE07, TRIDENT, PARADISE och alla S3-kort.

Flera plattformar
Applikationer som skapas med Borlands DOS-Extenders är kompatibla
med en rad plattformar:
16-bitars applikationer kan köras
under DOS, Windows 3. lx DOS-session, Windows NT och OS12 2.x
DOS-sessioner. 32-bitars applikationer kan i allmärihet köras under DOS,
Windows 3.1 DOS-sessioner, Windows NT och OS12 2.x - 3.0 DOSsessioner.
16-bitars modellen kan användas på
allt från 286:or och högre medan 32bitarsmodellen kräver minst 386:a

DATABITEN AB

BOX 1 15

81 1 22 SANDVIKEN

Julbonus!
Sidekick for Windows
Efterlangtad come-back av ett av 80talets mest populära Borlandprogram
- nu för Windows. Innehåller praktiska verktyg som alltid finns tillgangliga med ett tryck på musknappen,
bl a:
Flexibel kalender med "Att-göraulista, "Ring-lista" och timkalender.
Vecko-, månads och årsöversikt.
Alarmfunktion.

Kortregister för enklare register
som adressbok, mindre kundregister,
skivregister, etc. Import från och export till Paradox, dBASE och textfiler. Automatisk uppringning med
modem.
"Notisw-funktionför anteckningar,
påminnelser, m m.
Rapportgenerator för utskrift av kalender, registerkort och notiser till
skrivare.

Startramp för dina populäraste Windowsapplikationer gör att du slipper
att leta efter program dolda i ett
virrvarr av Windowsgrupper och ikoner. Klicka med musen och önskat
program ar igång.
Sidekick for Windows ar vanebildande - det kan vi lova!
Myst CD
CD-spelens pärla! Myst från Bröderbund är ett spel med superb 3D-grafik och ljud som också kräver en tålmodig och tankande användare - fjärran från pang-pang-spelens öronbedövande skrällar och hysteriska
tempo. Nar du en gång har börjat utforska Mysts vadd ar det svårt att slita sig.

Vid ett samlat inköp av minst
2500:-, exkl moms, får du en Sidekick for Windows på köpet (OBS!
ingår också i Paradox 5.0 for Windows) alternativt kan du köpa
Myst till ett pris av endast 295:-

Borland Powerpack kan köras tillsammans med Borland C++ 4.5 och
4.02. Inga licensavgifter.

Tfn 026-256493
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Borland
Database Engine 2.0 for Windows
Nu är Borlands efterlängtade "databasmotor" for Windows klar. Database Engine 2.0 ersätter
Med Database Engine 2.0 kan du
arbeta med register och databaser på
Paradox-, dBASE- och textformat
direkt från C, C++ och Pascal.
Du kan via den inbyggda ODBCsockeln direkt bearbeta data i alla
ODBC-kompatibla register - det enda
som behövs är en passande ODBCdrivrutin. Det finns idag ODBC-drivrutiner till de flesta filformat på marknaden, bl a till Microsoft Access och
Novell Btrieve.
Men du kan gå ett steg längre; komplettera med Borland SQL Links 2.0
f o r Windows och även SQL klientlserver-världen ar din! SQL Links
låter dig skala upp dina applikationer
till klient-server versioner med stöd
för SQL-databaser som Oracle, Sybase, Informix och Interbase - en gränslös värld!
Med Database Engine behöver du
inte konvertera, dvs exportera och importera, data mellan olika filformat.
Du arbetar direkt med originalformatet oavsett o m detta a r en paradoxtabell, en ODBC-anpassad fil,
e n SQL-databas, osv. Och du arbetar hela tiden med ett och samma programmeringsgranssnitt, Borlands
IDAPI, som överbryggar skillnaderna i dataformat och frigespråk.
Database Engine innehåller en redan
beprövad teknik, eftersom IDAPI är
den gemensamma motorn i de kommersiella versionerna av dBASE 5.0,
Paradox 5.0 och Quattro Pro 5.0 för
Windows.

Systemkrav
6 MB RAM-minne (8MB rekommenderas)
25 MB hårddiskutrymme
DOS 3.1 och Windows 3.1
CD-ROM

DATABITEN AB
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IDAPI som är kärnan i Database
Engine ger ett enhetligt programmeringsgränssnitt (API) med ca 150
funktioner mot såväl ISAM-baserade
register (Paradox, dBASE) som SQLbaserade databaser.
Stöd för olika nationella teckenuppsättningar och sorteringsordningar,
bl a svenska.
Tabelldata kan hållas i minnet tack
vare virtuell minnesanvandning.
IDAPI använder en "navigations"modell för att orientera sig i databaser. Du kan använda såväl QBE
("Query-By-Example") som SQL när
du ställer frågor oavsett typ av databas.
IDAPI är DLL-baserat, varför Database Engine i princip kan anropas
från alla programmeringsspråk som
stödjer användning av WindowsDLL:er. Database Engine innehåller
färdiga headerfiler och LIB-filer till
Borland C++ och pascalenheter
(units) till Borland Pascal.
IDAPI är designat för att vara så portabelt som möjligt. Database Engine
innehåller 16-bitarsversionen för
Windows 3.x. Du kan räkna med 32bitars versioner inom kort.

81 1 22 SANDVIKEN

Stödjer alla Paradox-versioner.

dBASE-drivrutinen stödjer dBASE
III+, dBASE IV och senare, samt vissa FoxPro-versioner (2.5, 2.6).

ODBC-sockeln Översätter Borlands
IDAPI-anrop till motsvarande ODBCanrop. ODBC-sockeln använder
ODBC Driver Manager version 2.0
(ingår). Alla ODBC-drivrutiner
kompatibla med ODBC 1.O eller 2.0
kan användas.

Database Desktop
Med Database Desktop kan du, utan
programmering, definiera, skapa och
arbeta med tabeller på de format som
stöds av Database Engine. Du kan
använda Database Desktop för testning under utveckling och för att ge
kunder ett eget verktyg för att direkt
bearbeta data.
Du kan köpa Database Engine separat eller tillsammans med nya Borland C++ 4.5

Tfn 026-256493

ax 026-253641

Paradox 5.0

Solutions
Pack 1.1

for Windows

Med VBX-komponenter ("kontroller") sparar d u massor av tid
vid utveckling a v dina Windowsapplikationer. VBX-komponenter innehåller fardig kod For en
lång rad tillämpningar och kan For
närvarande användas tilisammans
med Visual Basic, Visual C++,
Borland C++ och dBASE f o r
Windows.

-

Nya Paradox 5.0 för Windows har förbättrats p i en rad punkter enklare
att använda, betydligt snabbare och med avancerat stöd för klient-server,
OLE 2, mm, mm.
Med inbyggda Workgroup Desktop
H a r a r d e viktigaste nyheterna i
kan du publicera och prenumerera på
sammandrag:
sista-minuten information via natverk.
Snabbare!
Snabbare uppstart, snabbare lagring Sand e-mail direkt från Paradox.
och åtkomst av data, mycket snabbare
förhandsganskning och u r s h i f av Mycket snabba SQL-kopplingar till
rapporter,
frigebehandling, InterBase, S ~ b a s e ,Oracle, Microsoft
snabbxe kompilenng och exekvering SQL Serva. Informix och ODBC ingår (ODBC-dnvnitiner för olika regisav ObjectPAL.
terformat köps dock separat).
Tretton, inbyggda "handledare" ger
SQL-kommandon kan också användas
korta, lättfattliga lektioner om hur man
lokalt vid frågor mot Paradox och
löser de vanligaste ParadoxuppgifterdBASE
tabeller - en funktion som inte
na. Du f& hela tiden vanliga men beminst är användbar vid prototypning
stämda tillrättavisningar och råd om
av SQL-applikationer.
hur du ska gå vidare.
an 300 nya metoder och egenNya "experter" ger dig steg-för-steg- Mer
skaper
för att underlätta utveckling av
mallar att följa ,& du vill skapa forapplikationer.
mulär, rapporter, etiketter (t ex från
Avery), m m.
Ny integrerad utvecklingsmiljö mec
Project Viewer organiserar alla filer i ny flerfönsters debugger.
katalogen grafiskt med ikoner för att se där .ågra av de nya funktioner
identifiera tabeller, rapporter, formu- som bör
Paradox plats som en
lär, makron och frågor.
av de tre ledande databashanterarna
Ny funktion för datafiltrering för att på marknaden! En svensk version
visa endast de data du är intresserad av finns snart framme.
för tillfället.
Nya datatyper som långa heltal, tid,
tidsstämpling, logiska val, autostegning, binär och byte.

.

Nu kan du editera data i en svarstabe]]
och automatiskt uppdatera originaltabellen.
Integrerade stilmallar gör det mycket
enklare att skapa formulär och rapporter. Börja med en standardmal] och anpassa den sedan till dina behov.
Fungerar som såväl OLE 2 klient som
server. Du kan enkelt placera en Paradoxtabell i ett Microsoft Word eller
WordPerfect-dokument, eller placera
ett ordbehandlingsdokument i en Paradoxtabell, formulär eller rapport.
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I Borlands Visual Solutions Pack
Volume 1hittar du ett stort antal
VBX:er till ett mycket förmånligt
pris. Nya version 1.1 innehåller följande VBX-komponenter:
"WYSIWYG"-ordbehandlare
möjlighet att blanda typsnitt.

Diagram-komponent med stöd för
över 30 två- och tredimensionella diagramtyper.
Bildeditor som visar och manipulerar
rasterbilder på ett flertal format.
Kommunikations-komponent
med
flera inbyggda terminalemuleringar
och filöverföring med XMODEM-protokoll.
"Flikar" som underlättar gruppering
av anvandargranssnitt till exempelvis
bladderbara "ark".

38fjIa eller bättre, minst 6 MB RAM
(8 MB rekommenderas), 20 MB ledigt hårddiskutrymme för full installa
tion, 15 MB för mini-installation,
Microsoft Windows 3.1. Stödjer alla
Windows 3.1-kompatibla natverk,
OS,2 2.1,
Netware, Win-

Ett flertal "manicker" som animerade
knappar,
matare,
vridknappar,
dragknappar, klockor, alarm, etc., för
att ge användargränssnittet en professionell touch.
Tärningar och spelkort för spel och
underhållning.

'

dows for Worksgrou~s3.' och Windows NT 3.1 1.

Tolv databaskomponenter gör det
möjligt att integrera sofistikerad registerhantering i stort sett utan kodning formulärhantering,
frågehantering
m m finns klart. Applikationer fungerar direkt med filer på dBASE IV och
Paradox 3.5 format.

...

En annan Paradox

I ~j~ finns en frisör som klipper
håret på samtliga män i
utom på dem som klipper sig själva.

8 1 1 22 SANDVIKEN

med

Komplett kalkylprogram med multipla kalkylark och beräkningsmöjligheter

Systemkrav:

Vem klipper frisörens hår?

\

I
Tfn 026-256493
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IBM OS12 Warp 3.0

%k

OS12 Warp version 3 ar 1BM:s efterföljare till OS12 2.1 och OS12 för Windows. OS12 Warp 3
innehåller en rad förbättringar jämfört med tidigare versioner. Dessutom ingår ett bonuspaket
med en rad fardiga applikationsprogram som ytterligare förhöjer värdet.
Vårt omdöme: OS12 W a r p 3 a r en
utmärkt miljö, inte minst for programmerare, vid arbete med såväl
OS12 som DOS och Windowsapplikationer!
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ratt val. Om du inte har Windows
kan du köra DOS och OSR-applikationer. Denna version är en uppgradering från OS12 för Windows.

DOS-applikationer kan köras med
den inbyggda DOS-emulenngen eller
startas med "akta" DOS-versioner.
Varje DOS-session kan ges maximalt
minne och ges önskad mängd konventionellt minne (> 600KB är inte ovanligt), EMS-, XMS- och DPMI-minne.
DOS-applikationer kan köras i fullskarmsläge eller i fönster.

Om du saknar MS Windows 3.x, men
vill köra Windowsapplikationer, är
OS12 Warp with WinOS2 version 3
ratt val. WinOS2-delen innehåller allt
stöd som behövs för att köra Windows 3.x-applikationer (nätverksfunktionerna i Windows for Workgroups
understds dock inte). Denna version
är en uppgradering från OS12 2.1.

Windows 3.1 applikationer kan köras
var för sig, direkt under OS12 Workplace Shell, på samma sätt som rena
OS12 applikationer. Windowsapplikationerna är då skyddade från varandra. Stöd för Windows "standard" och
"enhancedW-lägen.Du kan också köra
igång Windows Program Manager
och därifrån starta dina Windowsapplikationer.

Oavsett vilken version du väljer ar
priset mycket lågt. Uppdateringspriset
ar ännu lägre! Vår rekommendation testa OSl2 Warp, det kan löna sig.

Om du redan har Microsoft Windows
3.1 eller Windows for Workgroups
3.113.1 1 iir OS12 Warp version 3.0

- --

kon Vlew

M d R o g i a n CanlOira

am-

Med OS12 Warp kan du köra OS12,
DOS och Windowsapplikationer parallellt utan att de krockar och med
skydd mot applikationer som felar.
Normalt behöver du inte "boota" om
ett program kraschar - det räcker med
att starta om programmet på nytt.
Ovärderligt vid programutveckling
tycker vi.

Två versioner

- --

Mobb$wq

S y t e r n Serup

OS12 W a r p är ett 32-bitars operativsystem för 386,486 o Pentium, med
väsentliga egenskaper som
minnesskydd mellan applikationer,
preemptive multi-tasking (med trådar
inom applikationer),
minnessnålt,
grafiskt överskådligt anvandargränssnitt (Workplace Shell),
stöd för DOS och Windows 3.x-applikationer.

~ X i i V é - ? T e e i ~

l

/gjajjj~d~d
al 51fll
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i
it4emory hfonnatlon

CD eller 3.5" HD-disketter. Svensk
eller amerikansk version.

I bakfickan
IBM arbetar också med OS12 for
Symmetricd Multiprocessing - "storebror" till OS12 Warp. Denna version kommer att ha stöd för system
med 2 till 16 st 486- eller Pentiumprocessorer.

Systemkrav för OS12 Warp
386SX-kompatibel eller bättre.
4MB RAM (> 6MB rekommenderas)
Hårddisk med 35 - 55MB ledigt utrymme och ytterligare 30MB för applikationer i BonusPak
VGA eller bättre, mus
CD och ljudkort för multimedia.

Nyheter i version 3
Klart förbättrade prestanda jämfört
med tidigare versioner. Förbättrad
minnes- och skärmhantering.
Enklare och snabbare installation
med EasyInstall. Dual Boot installeras automatiskt om installationen sker
på en DOS-maskin (gör att du kan
väija att "boota" med DOS eller
OSl2). Klar för nätverksinstallation.
Förbättrad Workplace Shell med konfigurerbar LaunchPad som gör det
mycket enkelt att nå dina vanligaste
objekt (applikationer, skrivare, etc).
Nya 3D-ikoner, varav flera animerade.
"Plug-and-Play" med PCMCIA-kort
i portabla datorer. OS12 W a r p upptäcker automatiskt byte av kort och

.
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HyperAccess Lite

tillgång till databaser, bilder, kartor
etc. på Internet.

Dessutom BonusPak

Lättanvänt kommunikationsprogram
med stöd för CompuServe, e-mail,
m m.

Ett helt paket med värdefulla 32-bitars OSl2-applikationer:

"Person to Person" for OS12

du behöver varken omkonfigurera
eller starta om datorn.

med andra OS12-maskiner.

IBM Works
Integrerad ordbehandling, kalkyl, diagram, register och rapportgenerator
samt personlig "kalender".'
'

FaxWorks
Sand, ta emot och skriv ut fax direkt
från din PC.

IBM Internet Connection
Komplett, lattanvand programvara för
Internet.

WebEx~lorerger ett grafiskt granssnitt mot World Wide Web (WWW)
på I
~www~är en varldsomfat~
~
tande kunskapsbas av sammanlänkade datorer i Internet. Ger ännu lättare

Multimedia Viewer
Spela upp ljud och video-klipp.
Fånga, klipp och återge synkroniserad ljud och bild med Video IN for
OSl2.

Tillgänglighet
OS12 W a r p version 3 kommer att
finnas tillgänglig andra halvan av november. Uppdateringar från mitten av
december,
~
~
~
.

Borland C++ 2.0 for
Nu ä r äntligen Borlands 32-bitars Object Windows Library (OWL) för OS12 2.1 och OS12 W a r p 3.0 klart!
E n efterlängtad nyhet bland OSl2-programmerare.

BC++ 2.0 for OS12 har stöd för alla
finesser i OS12 2.1 och 3.0, som preemptive multitasking och Presentation Manager.
BC++ 2.0 är fullständigt kompatibel
med ANS1 C och den kommande
ANSHSO C++ standarden, ink1 mallar/"templates", undantag/"exceptions" och dynamisk typinformation.
Nya O W L 2.0 för OS12 erbjuder en
plattform för utveckling av OSR-applikationer. Med O W L 2.0 är det
mycket enkelt att bygga in anvandarkontroller som menyer, statusrader,
verktygsrader, förhandsgranskning av
utskrifter, etc, etc, i 032-applikationer.
O W L för OS12 ä r kompatibelt med
O W L f ö r Windows, vilket gör det
mycket lätt a t t "porta" 16- och 32bitars Windowsapplikationer till
OS12 och därigenom d r a nytta a v
den extra styrka OS12 erbjuder f ö r
rena OSl2-applikationer.
Du kan därför hålla en gemensam
kodbas för Windows- och OSl2-applikationer. Med Borland C++ 2.0 for
OS12 kan du utnyttja möjligheterna
hos OS12 fullt ut, samtidigt som du
varnar om dina investeringar i kod
för Windows.
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I paketet ingår

IDAPI

Professionell editor med färgkodad
syntax.
32-bitars globalt optimerande kompilator.
Komplett on-line hjalp.
Resource Workshop, den populära
resurseditorn, med vars hjalp du skapar OSR-resurser som rasterbilder,
ikoner, dialoger och menyer.
ObjectBrowser med grafisk översikt
över klasshierarkin i din applikation
och med möjlighet att kvickt navigera mellan klassdiagram och kallkod.
Filter för arv, variabler, funktioner,
m m.
Turbo Debugger med stöd för debugging av parallella trådar.
32-bitars Turbo Assembler.
Kallkod till nin-time bibliotek och
Object Windows Library.

Integrated Database Application
Program Interface
Borlands generella programmeringsgranssnitt mot databaser av såväl
ISAM- som SQL-typ.

ODBC
Open Database Connectivity
Microsofts generella granssnitt mot
databaser. Mindre omfattande an
IDAPI. Det finns ODBC-drivrutiner
till en rad databasformat, som Microsoft Access, Btrieve, FoxPro, etc.
Drivrutinerna kan användas av Database Engine.

SQL
Standard Query Language
Standardspråk för att bearbeta och
söka information i databaser.
Används i de flesta klient-serverdatabaser.

QBE
Query-by-Example

INTERNET med OS12 Warp?
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Intuitiv teknik för att söka information i databaser, ursprungligen utvecklad i Paradox.

Tfn 026-256493
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32 bitars Microsoft

Visual C++ 2.0
Nu satsar Microsoft helhjärtat på 32-bitars programmering. Med Visual C++ 2.0 for Inte1 kan
du skapa applikationer för Windows NT 3.5, Windows 95 ("Chicago") med användning av
Microsoft Foundation Classes (MFC) version 3.0 nu med OLE 2.0-stöd!

-

Med MFC blir dina applikationer
dessutom portabla mot RISC-processorer som MIPS R4000, Digital Alpha AXP och Macintosh 68000.
Visual C++ 2.0 är en komplett 32-bitars miljö för att tillverka 32-bitars
Windowsapplikationer. Visual C++
2.0 körs under nya Windows N T 3.5.
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För att kunna utveckla 16-bitars Windowsapplikationer under Windows 3.x, får du Visual C++ 1.5 med
MFC 2.5 på köpet. MFC 3.0 är bakåtkompatibel med MFC 2.5 så att 16-bitars applikationer kan omkompileras
till 32-bitars utan att modifieras.
Systemkrav

VC++2.0

386 eller battre (minst 486:a rekommenderas)
Microsoft Windows NT 3.5 Workstation
16 MB RAM (20 MB rekommenderas)
CDROM-enhet.
Minsta hårddiskutrymrne vid användning tillsammans med CDROM är
10 MB. Typisk installation kräver
100 MB
VGA (SuperVGA rekommenderas)
och mus.
Systemkrav

VC++ 1.5

386 eller battre
DOS 5.0 eller senare och Windows
3.1 i 386 enhanced läge alternativt
Windows N T 3.1 eller senare.
4 MB ledigt RAM (8 MB rekommenderas). 16 MB med Windows NT.
CDROM-enhet.
Minsta hårddiskutrymme vid användning tillsammans med CDROM ar
1OMB. Typisk installition kräver
100MB
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VGA (SuperVGA rekommenderas)
och mus.
CDROM-enhet.
80 MB ledigt hårddiskutrymrne.
VGA (SuperVGA rekommenderas)
och mus.

* Ännu mer genomarbetad grafisk utvecklingsmiljö med visuella verktyg
och komplett on-line dokumentation
och sökmöjligheter. Använd AppWizard för att skapa stommen till din
applikation.
Förbattrad kodeditor.
Förenklad och mer överskådlig proNyheter i version 2-0
jekthantering.
32-bitars miljö och 32-bitars kompilator med linjär minnesmodell utan
MFC 3.0
den Ökända 64 KB-segmenteringen i
Intels 16-bitars lägen. 32-bitars kod Microsoft Foundation Classes
(MFC) 3.0 med stöd för Win32 AP1
ger battre prestanda utan förändring
av kallkoden. Stöd för parallella trå- och OLE 2.0.
dar.
Stöd för programmering med trådar.
Stöd för senaste C++ standarden med
Stöd för Windows NT:s strukturerade
mallar ("templates") och undantag
undantagshantering.
("exceptions").
Nya kontroller för att bygga moderna
Förbättrad optimering av C++ kod.
anvandargranssnitt.
Inkrementell lankare snabbar upp
Databasklasser för koppling mot
länkning ordentligt genom att endast
ODBC.
ta med den kod som har förändrats
Tillverka egna 16- och 32-bitars OLE
sedan föregående länkning.

81 1 22 SANDVIKEN

2.0-komponenter ("0CX":er) med
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Workstation
Windows NT är Microsofts operativsystem for krävande bruk. Windows NT ar ett 32-bitars operativ.
system med stöd For såväl INTEL x86-baserade som RISC-baserade datorer.

1

Visual C++ 2.0 forts...

OLE Custom Control Developer's
Kit eller konvertera VBX:er till
0CX:er. Integrera 0CX:er i egna
applikationer.
MFC 3.0 är bakåtkompatibel mot
tidigare versioner av MFC. Portabel
mot Macintosh.
Dokumentation
All dokumentation finns på CD (Visual C++, MFC, Win32 SDK,
OLE 2, och ODBC). Tryckt dokumentation kan fås mot extra kostnad.
Andra olattformar
Hör av dig om du är intresserad av
Visual C++ 2.0 för andra plattformar!

Professionell kommunikationstoolbox från Greenleaf som gör det
möjligt att skriva portabla seriekommunikationsprogram för DOS,
Windows och OS12.
Förutom buffrad, avbrottsstyrd höghastighetskommunikation (1 15
kbitsls) med stöd för flerportskort ingår också modemstöd, terminalemulering (ANSI, VT100 o VT52), filöveringsprotokoll (XMODEM, Kermit)
samt kallkoden i C++.
Fungerar tillsammans med Borland
C++, MicroSoftNisual C/C++, TopSpeed C++ och Zortech C++.

Under Windows NT kan du köra applikationer skapade för
Win32 (Windows NT och kommande
Windows 95)
MS-DOS
Windows 3.x
P O S E 1.0
OS12 1.x (endast textbaserade applikationer och x86-baserade system)

.

Windows NT har stöd för preemptive multitasking med multithreading,
hög systemintegritet och säkerhet.
Windows NT stödjer OLE 2.x och
OpenGL för tredimensionell grafik.
Windows NT kör 16-bitars Windowsapplikationer battre än Windows
3.x självt. Varje DOS- och Windowsapplikation kan ha sina egna
separata minnesutrymmen med kraschskydd mellan applikationer.
Windows NT kan hantera datorer
med flera samverkande processorer
och Intelbaserade applikationer kan
flyttas utan att modifieras till arbetsstationer med Windows NT och
RISC-processor.
Inbyggt fil- och printerdelningsstöd
för sammankopplade datorer i arbetsgrupper, samt ett öppet nätverksgränssnitt med inbyggt stöd för
IPCISPX, TCPhP, NetBEUI, m fl.
Kompatibelt med existerande nätverk
som Banyan VINES, Novell Netware, UNIX, LAN Manager 2.x och
Microsoft Windows for Workgroups.

Systemkrav
Inte1 386 eller battre, alternativt
RISC-baserade system som MIPS
R4000 och Digital Alpha AXP.
VGA eller battre

Minst 75 MB ledigt hårddiskutrymme (x86), minst 92 MB för RISC-baserade system.
Minst 12 MB RAM (16 MB RAM
rekommenderas) för x86-system
Minst 16 MB för RISC-baserade
system.
CD-ROM.

Viktiga nyheter
Spiimning vid upprepade misslyckade
inloggningsförsök.
Högpresterande implementering av
Microsoft TCPtIP.
Koppling till Netware servers.
Kraftfulla tillägg för Remote Access
Service, med stöd för IPXISPX,
TCPIIP och NetBEUI, m m.
Stöd för långa filnamn aven med
FAT-filssystemet.
Fullt stöd för OLE 2.x.
Fullt stöd för OpenGL-standard för
tredimensionell grafik.
Windows 3.x-applikationer körs nu
säkrare eftersom de kan köras i separata minnesareor.
De flesta kommandoradsverktygen
stödjer Unicode.
Stöd för an fler hårdvarukonfigurationer, bl a över 2350 x86-baserade enprocessorsystem, över 35 x86-baserade flerprocessorssystem, fler grafikkort, m m.
Stöd för Adobe Type I fonter,
TCPhP-utskrift via nätverk, m m.
Automatisk uppdatering från Windows NT 3.1.
Förbättrat stöd för multimediaapplikationer.

Windows NT 3.5 Server
Windows NT 3.5 finns också i Serverversion.

Julklappsbekymmer?
Skicka oss e t t fax på 026-253641 med din önskelista!
I
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CD-ROM &Multimedia
Nu är stunden definitivt kommen att komplettera PC:n med en CD-ROM spelare. Alltfler programvaror levereras enbart på CD, eller blir besvärligare och dyrare att få på disketter. Idag
finns CD-ROM spelare for alla behov och plånböcker. I detta nummer av Programmeraren kan
vi erbjuda ett antal lösningar från bl a NEC och Plextor. Vi ger också några råd infor valet.
Prestanda
Idag är så gott som alla CD-ROM av
minst dubbelspinntyp (2X). Det innebar att skivan vid läsning av data
snurrar med dubbla hastigheten jämfört med en vanlig ljud-CD. Detta ger
framför allt en högre överföringshastighet. En 2X-spelare är tillfyllest om
du endast tänker använda CD:en för
att installera programvara och till sporadiska sökningar i on-line dokumentation och till mindre krävande multimediatillämpningar.
Om du har högre krav på överföringshastigheter och söktider och tanker
använda CD:n flitigt för multimediatillämpningar, bör du satsa på en trippel- (3X) eller kvadrupelspinn-spelare (4X). Dessa är dyrare men ger battre prestanda, vilket är av värde i synnerhet vid multimediatillämpningar.
Anslutning
Många CD-spelare har SCSI-anslutning. CD:en kan kopplas in direkt om
det finns en SCSI-kontroller i datorn.
Saknas sådan, kan du komplettera
med ett enklare SCSI-kort, skräddarsy tt för CD-spelare (kortet tillåter
dock inte de höga hastigheter som behövs vid inkoppling av SCSI-hårddiskar). Många ljudkort har också en inbyggd SCSI-kontroller avsedd för
CD-spelare. Detta ar ofta en prisvärd
lösning som dessutom ger ljudmöjligheter och sparar en kortplats i datorn.
Intern eller extern
Du kan välja mellan intern, extern
eller portabel CD. Interna CD-spelare
byggs in på samma satt som diskettenheter och behöver samma plats
som en 5,25" diskettenhet. Externa
CD har egen kraftförsörjning och kan
enklare flyttas mellan datorer. Med
en portabel CD-spelare avses en kompakt extern CD-spelare med extra ro-
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bust konstruktion. Intern CD är alltid
billigaste lösning vid jämförbara prestanda.
Parallellport
Med externa och portabla CD finns
ytterligare en anslutningsmöjlighet du kan använda en speciell parallelltill-SCSI-kabel som omvandlar en
vanlig parallellport till en SCSI-utgång. Här behövs inget SCSI-kort
alls i datorn och omvandlaren kan enkelt flyttas från en dator till en annan.
Dock är överföringsprestanda sämre
an vid riktiga SCSI-anslutningar och
lösningen bör därför inte väljas vid
permanent bruk.

NEC 2Xi
2X-spelare med SCSI-granssnitt för
intern montering av valkand fabrikat.

NEC 3Xi
3X-spelare med SCSI-granssnitt för
intern montering.

NEC 3Xe
3X-spelare med SCSI-granssnitt för
externt bruk.

NEC 3Xp
3X-spelare med SCSI-granssnitt för
portabelt bruk.

Plextor 4Plex
Snabbaste 4X-spelaren på marknaden. Bäst i test i bl a BYTE och CDExpress. Enda CD-ROM med inbyggt 1MB buffertminne. Medelsöktid 150 ms, överföringshastighet 614
KBIS. SCSI-2-anslutning.

CD-ROM SCSI-kort ISA
Enkelt SCSI-kort för inkoppling av
exv CD-ROM.
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Dosa från NEC som förvandlar datorns parallellport till eni SCSI-port
för anslutning av exv extern eller portabel CD-ROM. Praktisk tillsammans
med portabla datorer eller när CDR0M:en flyttas mellan maskiner. Ej
samma prestanda som akta :SCSI-kort
för inbyggnad.

Sound Blaster 16 Ijudkort
Prisvärt ljudkort med SCSI-port för
exempelvis CD-ROM.

Sound Blaster Discovery
CD16
Komplett multimediapaket innehållande 2X intern CD-spelare, Soundblaster 16 ljudkort, mikrofon, stereohögtalare och kablar. Dessutom programvara som Creative WaveStudio för editering av samplade ljud, Creative VoiceAssist för talstyrning, Creative Ensemble för MIDI, Aldus PhotoSyler
för bildbearbetning, m fl. CD-skivor
med bl a New Grolier Multimedia Encyclopedia och 3D Dinosaur Adventure.

Sound Blaster Digital
Edge 3X
Än kraftfullare multimediapiket med
3X intern CD-spelare, Soundblaster
16 SCSI-2 ljudkort, mikrofon, stereohögtalare och kablar. Dessutlom programvara på disk o CD som Creative
WaveStudio för editering av samplade ljud, Creative VoiceAssist för talstyrning, Creative Ensemble för
MIDI, Aldus PhotoSyler för bildbearbetning, Digital Morph, Asymetrix
Presentation, Altamira Composer,
New Grolier Multimedia Encyclopedia, Conspiracy, Syndicate, Kebel Assault, Speed m fl.

-
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"Dirigera" processer med Pascal & C.-.

RTKerneI
Många kunder använder redan RTKernel som realtidskarna i sina applikationer. Har
ger vi åter en fylligare presentation av RTKernel. Vill du veta mer beställ då vår demodisk!

-

Vid datainsamling, övervakning. kommunikation, etc är det
ofta nödvändigt att hålla flera saker (processer eller "trådar")
igång samtidigt. Ett alternativ är
att vdja ett operativsystem som
har stöd för realtidshantering
(OSl2, Windows NT) och passande kompilator, ett annat alternativ iir att bygga ut DOS med
en realtidskärna som Mångfald
från DATABITEN och ett tredje att uttnyttja kompilatorer med
stöd för processhantering (typ
TopSpeed Modula-2).
Mångfald fungerar bra när flera
olika program ska arbeta parallellt och där kraven på switchtider inte är alltför höga - kort
sagt för löst kopplade processer.
När emellertid kravet är högsta
prestanda med korta switchtider
ochleller ett stort utbyte av data
mellan processer, är det oftast
bättre att bygga in de parallella
processerna ("trådar") i ett och
samma program. Det kan t ex
göras rned Topspeed-kompilatorerna.
Nu finns det också ett toolboxalternativ, RTKernel, som
k a n användas med Turbo Pascal, Borland Pascal resp Borland C++ 3.x 4.x och Microsoft C/(:++ 6.0 7.0. RT-Kernel fungerar i såväl reellt läge
som 16-bitars skyddat DOSläge. Dessutom, RTKernel ä r
mvcket flexibel och kraftfull

-

-

Processer skrivs som parameterlösa procedurerlfunktioner.
Obegränsat antal processer - endast tillgängligt RAM sätter
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vandas för fastare synkronisering.

Switchtiden mellan processer är
ca 6 mikrosekunder (486,
33MHz) och påverkas inte av antalet processer

Anropa DOS utan
krockar

64 prioritetsnivåer
Stöd för såväl "pre-emptive" som
"co-operative" tekniker för multi-tasking. Med pre-emptive teknik kan processbyte ske när som
helst. Ofta används klockavbrott
för processbyte, men med
RTKernel kan vilket yttre avbrott som helst användas. Vid
"samarbetande" processer sker
processbyte endast när applikationen så begär.
Fungerar i både reellt som skyddat läge med Borland Pascal 7.0
resp Borland C++ 4.02-4.5, tillsammans med Borland PowerPack for DOS.
Stöd
för
sorlemulator

matematikproces-

Avbrottsstöd
Processer kan suspenderas och
aktiveras och data kan utbytas
mellan processer, aven innefrån
avbrottsrutiner. Detta gör att
RTKernel kan användas även i
mycket tidskritiska applikationer. Med R T K e n e l följer seriekommunikationsrutiner för hastigheter upp till 115 kbitsls.

Synkronisering och
datautbyte

Multi-tasking applikationer kan
utan hinder utföra DOS-anrop,
trots att DOS inte är reentrant.
Detta är en unik egenskap hos
RTKernel.
RTKernel-applikationer kan
läggas minnesresidenta, vilket
gör att komplexa program kan
exekvera i bakgrunden. Med en
speciell EXEC-procedur kan
andra program startas från
RTKernel-applikationer (t ex
diskformattering och t om
Microsoft Windows 3.1)

I korthet - RTKernel ar en
mycket kompetent toolbox för
att skapa multitaskingapplikd'ioner utan att vara krånglig att
använda. Det inbyggda automatiska DOS-stödet löser ett av de
besvärligaste problemen med
multi-tasking under DOS, namligen DOS-krockar mellan processer.

Demodisk
DATABITEN har stor erfarenhet av arbete med multi-tasking
toolboxar och applikationer. Beställ vår demodiskett om du vill
veta mer om RTKernel.

Semaforer kan användas för att
utby ta signaler mellan processer

Data i korthet:

DATABITEN AB

gränsen (varje process kräver ca
l KB).

Brevlådor (mailboxes) kan anvandas för att utbyta data mellan
löst kopplade prÖcesser, medan
meddelanden (messages) kan an-
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Bounds-Checker
Bounds-Checker är ett utmärkt komplement till andra debuggers för DOS, Windows
och Windows NTIWindows

95.
Bounds-Checker finns .i versioner för DOS, Windows 3.x och
Win32 (Windows N T ,Windows 95).
Låt Bounds-Checker övervaka
exekveringen av dina applikationer och den rapporterar omedelbart sådan fel som är mycket
svåra att lokalisera med andra
verktyg. Hit hör:
Data- och heapsöndersknvning
Minneslackage (minne går förlorat)
Processorns General Protectionfel
Resurslackage
Parameterfel vid anrop av Windows API-funktioner
Fel i returvärden vid anrop av
Windows AP1
Direkt vid ett fel öppnas ett
fönster med Bounds-Checker information om vad som har in-

träffat och låter dig omgående
inspektera kallkod, variabler,
stack och heap.
Bounds-Checker for Windows
resp Windows NT kan dessutom logga alla Windowshandelser (meddelanden, API-anrop, API-returer etc). Informationen presenteras först med en
översiktsbild - klicka med musen och detaljinformation för
önskade avsnitt visas upp.

En nyhet i Bounds-Checker
2.2 for Windows är att aven
VBX:er kan övervakas liksom
stöd för Visual Basic-applik;ltioner.
Bounds-Checker är till skillnad från många andra debugverktyg mycket enkel att anvanda. Starta din applikation från
Bounds-Checkers meny och avvakta ev felrapporter.

I korthet
PC-lint for CK++

Borland Pascal 7.0 & PLUS
Om du nybestaller eller uppdaterar
till Borland Pascal 7.0 med DATABITENS svenska PLUS-handböcker
och toolbox får du på köpet verktyget
ProtoGen från ProtoView (värde
SO:-) som underlättar arbetet med att
skapa Windowsgranssnittet.

FareHelp

Box 1 1 5

Program för att tillverka egna installationsprogram för Windowsapplikationer. Skapar masterdisketter med
komprimering, checksummekontroller, m m. Kanske "pricken över i" för
din Windowsapplikation?

Turbo Analyst

Med ForeHelp från Forefront blir det
enklare att visuellt tillverka och
underhålla hjälpsystern i dina
Windowsapplikationer. Ingen ordbehandlare behövs. Genom ett exklusivt
avtal med Borland och Forefront kan
vi sälja ForeHelp till ett mycket bra
pris.

DATABITEN AB

INSTALIT for Windows

e

Mycket bra hjälpverktyg för dig som
arbetar med Turbo PascalBorland
Pascal - formatterar kod, ger snygga
printerutskrifter, genererar korsreferenslistor, pekar ut oanvända variabler som kan rensas bort och visar på
potentiella problem i kallkoden.
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Ett måste för dig som arbetar med
C/C++. Analyserar kallkoden och pekar ut sådana fel och tveksamma konstruktioner som kompilatorri släpper
igenom.

Asynch Professianal
Mycket Ibra kommunikationstoolbox
för DOS i versioner för Pascal resp
CK++. Hastigheter upp till 115
kbitsfs i såväl reellt som skyddat
läge. Stöd för multiportskort, filöverföring med flera protokoll, faxstöd,
datakomprimering, terminalemulering, m m.
Nu a r aven e n Windowsversion p å

gång. Ring för pris o leveranstider

Tfn 026-256493

Fax 026-253641

'Vid inköp av programvara för 2500:; exkl
moms kan du välja mellan följande
-julerbjudanden:
O
O

Sidekick for Windows
Myst CD-spel med fantastisk grafik

OSR Warp 3.0 w WinOS2 (CD)

OSR Warp 3.0 w WinOS2 (disk)
Visual Suit Deal (5 VBX:er)
Bounds-checker 2.0 DOS
Boundschecker 2.2 Win
Boundschecker 2.0 Win32
SourceSafe 3.0 DOSiWindows
INSTALIT for Windows
RTKernal Pascal 4.0
RTKernal C 4.0
urb bo Analyst 7.0 for Pascal
PC-lint for CK++
Asynch Professional for Pascal
Asynch Professional for CK++
Greenleaf Comm++

0:295:-

DA TABITEN

O
O
O
O
O

MultiGraphics
MultiGraphics
MultiGraphics
MultiGraphics
MultiGraphics

Pro 2.2 (Pascal)
Pro 2.2 (Modula-2)
Pro 2.2 (TS CK++)
2.2 (Pascal)
Skol 2.2 (Pascal)

2450:2450:2450:1250:995:-

Borland

--

O
O

O
O

o
O
O

o
o
O

o
m
O
n
O

u

0
1

m

O
0
1
O
0

Borland Pascal 7.0 81 PLUS
inkl Protogen
FureHelp
Turbo Pascal 7.0 PLUS
Database Engine 2.0 (CD)
SQL Links 2.0 for Windows
Borland C++ 2.0 for OS12 (CD)
Borland C++ 4.5 (CD)
Borland C++ 4.5 and Database Tools (CD)
Borland C++ 4.5 Dokumentation
PowerPack for DOS
vid samtidigt köp av BC++ 4.5
Borland Visual Solutions Pack 1.1
vid samtidigt köp av BC++/dBASE Windows
Turbo Assembler 4.0
dBASE for Windows (disk el CD)
dBASE for Windows LAN 1 anv.
dBASE for Windows Distribution Kit
ReportSmith for PC
dBASE 5.0 for DOS
Paradox 5.0 for Windows eng
Paradox 5.0 för Windows sv
Paradox Runtime 5.0 Windows eng
Paradox 5.0 for Windows LAN 1 anv.
Learn Paradox for Windows (videokurs)

Aktuella uppdateringar
O
O

u
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O

m
O
O
O

u

TP x.x-> Borland Pascal 7.0 & Plus
1890:TP x.x DOS -> Turbo Pascal 7.0 Plus
1095:Valfri CIC++ -> BC++ 4.5 (CD)
2150:BC++ 4.x -> BC++ 4.5 (CD)
1750:Valfri CK++-> BC++ 4.5 & Datab. Tools (CD) 2825:2350:BC++ 4.x -> BC++ 4.5 & Datab. Tools (CD)
Paradox Eng x.x- Database Engine 2.0 (CD) 1750:BC++ OS12 x.X -> BC++ 2.0 OS12 (CD)
1750:dBASE x.xlPdx x.x-> dBASE for Windows 1590:Visual Solutions Pack 1.0 -> 1.1
450:Win NT x.x Win NT 3.5 Workstation (CD):- 1425:Win NT x.x Semer Win NT 3.5 Server (CD):4850:OSR x.x 0 9 2 Warp 3.0 (CD)
700:0 9 2 f Win - OS12 Warp 3.0 w WinOS2 (CD) 995:Valfri Officeprodukt->Office Win 4.2 Sv
3450:Valfri databas, kalkyl eller ordbehandlare
-> Office Win 4.2 Sv
3890:Valfri Officeprodukt->Office Pro Win 4.3 Sv 4490:Valfri databas, kalkyl eller ordbehandlare
-> Office Pro Win 4.3 Sv
4790:2150:MS C x.xNC++ x.x -> Visual C++ 2.0 (CD)
dBASE x.x -> dBASE 5.0 for DOS
1990:Pdx x.xldBASE x.x -> Paradox 5.0 Win eng 1590:Pdx x.xldBASE x.x->Paradox sv 5.0 Win
1990:-

-

-

CD-ROM & Multimedia

Microsoft
Windows NT 3.5 Workstation (CD)
Windows NT 3.5 Server (CD)
Visual Basic 3.0 Standard
Visual Basic Professional
Visual C++ 2.0 (CD)
Access 2.0 Sv
Access 2.0 Eng
Office Standard 4.2 Sv
Office Pro 4.3 Sv

I

1

NEC W i
NEC 3Xi
NEC 3Xe
NEC 3Xp
Plextor 4Plex
SCSI-kort ISA för CD-ROM
SCSI-parallellomvandlare
Sound Blaster 16 SCSI-2 Ijudkort
S Blaster Discovery CD16 multimediapaket
S Blaster Digital Edge 3X multimediapaket

2100:3300:4750:3950:4890:500:1775:1850:2995:6475:-

l

Fler program

--

O
O

-

OS12 Warp 3.0 (CD)
OSR Warp 3.0 (disk)

Företa@kola

Namn

Adress:

Postaddress

Ev Godsrnarkning

Ev bestallningsnr

Telefon

Diskformat (3.5 " ev CD")

Alla priser exkl. moms och frakt. Senaste datum för priser ovan (med angivna undantag) är 14 januari 1995.
Uppdateringspriser galler dock tillsvidare. Vid uppdateringar Skicka in gamla originaldisketter!

DATABITEN AB

Box 115
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