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)et surrar i
uften...
et har surrats om den i mer än ett halvår nu! Äntligen kan vi
lyfta på förlåten kring Borlands nya suveräna pascalmiljö för Windowsprogrammering Delphi95 Som vanligt när det galler Pascal tar DATABITEN fram en Plus-version med svensk
dokumentation och utökat programbibliotek - Visual Plus-toolboxen. Med Visual Plus-toolboxen
kan du bl a använda svenska kalenderrutiner och skydda dina applikationer mot modifiering av virus
eller klåfingriga användare.

D

en senaste tiden har det pratats och skrivits en hel del om Borland International. Skalet är att
Borland har haft en negativ resultatutveckling ett antal år, orsakat framför allt av lägre marknadsandelar an väntat för Office-produkter som Quattro Pro, dBASE och Paradox för Windows.
Samtidigt har utvecklingsverktyg som Borland C++, Borland Pascal, Database Engine, m fl sålts
med stor framgång - dvs den produktkategori som gjorde Borland så framgångsrikt under 80-talet
(Borlands första produkt var Turbo Pascal).

D

en nya verkställande ledningen valde därför i januari att klart spika fast att Borlands huvudinriktning är att leverera utvecklingsverktyg till de plattformar programmerare efterfrågar,
samt att bli marknadsledande på marknaden för klient/server-verktyg. Den nya kursen bekräftas av att Borland bantar sin organisation över hela världen. I Sverige innebar det att Borlands
Stockholmskontor avvecklas.

D

ar på DATABITEN ser vi det som ett förnuftigt steg att Borland nu åter fokuserar sig på sin specialitet - utvecklingsverktyg. Borlands profil blir tydligare och konceptet har under 80-talet
bevisats vara framgångsrikt. Eftersom Borland sitter med trumf på hand, vi tänker på Delphi, tror vi
att den nya strategin kan bli mycket framgångsrik - glöm inte att Turbo Pascal 1984 lyfte
Borland från ingenting till ett ledande världsföretag.

H

amtidigt innebär det ett större ansvar för DATABITEN att bevara kontinuiteten och se till att supporten till utvecklare lever vidare och förbättras.

S

n annan händelse på företagsfronten är att Turbo Power Software, även det en gammal samarbetspartner till DATABITEN, har förvärvats av Las Vegas-baserade (!) Casino Data Systems.
Kan Kim Kokkonen (VD och fd ägare av Turbo Power) ha spelat bort företaget när han
besökte Las Vegas under senaste Comdex-mässan??? Det ser tack och lov inte ut så - enligt ett
pressmeddelande har Kim fått rejält betalt och behåller VD-posten. Turbo Power fortsätter som tidigare och lanserar två nya produkter, Asynch Professional for Windows samt inom kort Orpheus ett komponentbibliotek till nya Delphi...så 1995 har alla förutsättningar att bli ett spännande. år!

E
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D I P H I
d

en revolution för
Windowsprogrammeringen!

.d

Vi har nu nöjet och aran att presentera Borlands kanske största satsning genom tiderna Delphi med en komplett, visuell utvecklingsmiljö för applikationer med grafiskt anvandargranssnitt i Windowsmiljö.

-

Delphi a r ett lattanvant, flexibelt
och kraftfullt utvecklingssystem
med korta utvecklingscykler, som
ändå genererar snabba, minnessnåla, och stabila applikationer.
Om du arbetar med databasappiikationer i enanvandar- eller fleranvandar klient/servermiljöer, så a r
Delphi just det utvecklingsverktyg
du har längtat efter!

Men an en gång, Delphi har något att
erbjuda till alla Windowsutvecklare
oavsett om du har arbetat med Pascal
eller något annat språk. Även om du
inte avser att byta huvudspråk, kanske du finner att Delphi är ett utmiirkt
verktyg för att skapa delar av dina applikationer (anvandargranssnitt, databaskopplingar, m m) och anropa
dessa som DLL:er (dynamiskt lankbara bibliotek).

Delphi passar alla programmerare oavsett om man tidigare har jobbat
DATABITEN
i
"plussar" som vanligt
med Basic, C/C++ eller 4GL verktyg
på med sin egen Plus-version av Delphi. I Plus-versionen hittar du svensk
som Paradox PAL, dBASE, Access,
dokumentation, svenskanpassning av
PowerBuilder. Om du tidigare har
Windowskontroller och en extra
programmerat i TurbolBorland Pascal
Visual Plus-toolbox med flera anhar du ytterligare en fördel - programvändbara nitiner och komponenter.
meringsspråket i Delphi är nämligen
Borlands Object Pascal, en vidareutveckling av TurbolBorland
Pascal.

DATABITEN har arbetat med Delphi sedan mer an ett å r tillbaka
och kan intyga att Delphi håller
samma höga kvalitet och prestanda
som vi vant oss vid från tidigare
pascalversioner. Borlands pascalteam har a n en gång intagit en hedrande tätposition i utvecklingen
av programmeringsspråk och verktyg.

Enligt vår mening revolutionerar
Delphi produktionen av Windowsapplikationer! Delphi ar en produkt
vi varmt rekommenderar!
Borland avser att lansera Delphi i mitten av febniari och leveranser sker i
början av mars. DATARITENS Plusversion kommer i sin helhet att vara

Object Pascal är bakåtkompatibelt
med tidigare pascalversioner, så du
kan omkompilera gamla applikationer
utan problem. Om du utvecklar Windowsapplikationer med Pascal så bör
du inte förlora någon tid utan uppdatera snarast - din produktivitet ökar
tiofalt! Har du tvekat inför steget
från DOS- till Windowsprogrammering så a r det dags nu - enklare
an så har kan det knappast bli!

I skolornas prograrnmeringsundervisning är det nu möjligt att kombinera den grundläggande utbildningen i
programmering och Pascal med introduktionkurser i Windowsprogrammering, utan att byta prograrnmeringsspråk (vi rekommenderar dock,fortfarande Turbo Pascal PluslBorland
Pascal Plus för gnindundervisningen i
Pascal). Vi tror att många elever kommer att uppskatta denna möjlighet.
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Kompilering och länkning (som görs
i ett enda steg) ar blixtsnabb (Borland
anger över 350 000 radertminut på en
Pentium) och det låter dig snabbt
hoppa mellan kodning och testkörning utan de påfrestande kompileringsoch länkningstider man ofta drabbas
av med andra kompilerande utvecklingssystern.
Komprimeringsalternativet i Delphis
Iänkare aktiverar segmentoptimering
och kan reducera storleken på EXEfiler med upp till 30%.

E t i pbbörjat men ännu tomt projekt i Delphi

klar senare i vår. Om du beställer Delphi & Plus, levererar vi Delphi
omgående tillsammans med de delar
av Plus-versionen som bedöms vara
klara. När Plus-versionen är komplett
skickar vi dig den automatiskt och
utan ytterligare kostnader.
Informationen om Delphi & Plus i
detta nummer av Programmeraren är
preliminär och baserad på den testversion och de produktbeskrivningar vi
har tillgängliga idag.

TvA versioner
Delphi lanseras i två versioner,
Delphi - basversionen till lågpris som
passar de flesta PC-programmerare,
samt
Delphi ClientlServer - för avancerad
klient-serverbaserad utveckling av
databasapplikationer.
Låt oss först se vad som är gemensamt hos de två versionerna:

j

CD-ROM vid installation av CDbaserad version.

-

l6 bitar nu 32 bitar snart
Aktuell version av Delphi stödjer
utveckling av 16-bitars Windowsapplikationer. Borland arbetar parallellt
med en 32-bitarsversion som kommer
att finnas tillgänglig kort tid efter det
att Microsoft Windows 95 (tidigare
kallad "Chicago") har slappts (Microsoft anger aug-sep 95). 32-bitarsversionen kommer också att ge stöd
åt Windows NT.
Det visuella komponentbiblioteket i
Delphi är redan förberett för 32 bitar,
varför uppgraderingen blir smärtfri
för dig som utvecklare.
Allmänt sett, kan man säga att Delphi
är byggt för att vara plattformsoberoende, så det är fullt möjligt att
Delphi dyker upp även till andra
operativsystem och grafiska miljöer.

Högpresterande kompilator
Delphi producerar snabb och minnessSystemkrav
nål maskinkod istäilet för slö interWindows 3.1 (fungerar också under preterad kod som är vanligt hos
Windows NT och OS12 Warp).
många andra visuella utvecklingsverk80386 eller snabbare processor (486 tyg. Delphiapplikationer exekverar
därför betydligt snabbare och Delphi
rekommenderas)
kan därför användas som prototyp-,
6 MB RAM och 8MB b r clfentl~erv- såväl som produktionsverktyg.
er-versionen
Kompilatorn skapar fristående EXE30 MB hårddiskutrymme för som ett filer eller D L L : ~som
~ kan anropas
minimum, ~ @ M Bför komplett instalhdn andra Windowsapplikationer~
lation (inkl exempel, källkod m m)
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Projekt
Delphi är projektorienterat. En applikation hålls samman av en projektfil (ett pascalprogram med filtyp
.DPR) som i sin tur importerar en eller flera formulärresurser (filtyp
.DFM) och formulärenheter (pascalenheter, "units", med filtyp .PAS, i
kompilerat tillstånd .DCU) samt
andra fristående pascalenheter
(.PAS/.DCU). Pascalfilerna i ett projekt kan ocksi innehålla includefiler
(vanligen .INC), resursfiler för Windows (.RES) samt objektfiler (.OBJ).
När du påbörjar en ny applikation
kan du starta med ett tomt projekt
eller använda en av de projektmallar
för MDI-applikationer ("multipla
dokumentgränssnitt), SDI-applikationer ("single.."), etc som ingår. Du
kan även skapa egna projektmallar,
som kan återanvändas gång på gång.
Vid mer komplicerade projekt kan du
söka hjälp hos en av de inbyggda projektexperter som guidar dig fram
under konstruktionen av projektet.
Du kan skapa och spara egna projektexperter.
Den inbyggda projekthanteraren ger
en överskådlig bild av projektet och
gör det lätt att navigera bland projektets pascalenheter och formulär.
Slutresultatet vid kompilering av ett
projekt är en fristående .EXE-fil (eller DLL-fil) som kan köras under

Formulär med komponenter
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Med formularmaliar s k a ~ a m
r a n s n a b b t standardformulur
Windows utan hjalp av andra filer
(bortsett från ev hjälpfiler, datafiler
och standard Windowskontroller du
kny ter till applikationen).
Formulär

När en applikation designas arbetar
du visuellt med formulär ("forms", =
fönster, dialogboxar, etc) med vissa
inbyggda egenskaper. Varje Delphiapplikation innehåller ett eller flera
formulär. På formulären placerar du
komponenter från komponentpaletten,
modifierar visuell'! formul%ets och
komponenternas egenskaper direkt
och med hjalp av objektinspektören,
samt lägger till metoder (pascalprocedurer) för d e händelser (musklickningar, tangenttryckningar, och andra
Windowshandelser) du vill att formuläret och dess komponenter ska
reagera på.
N5r du ändrar egenskaper hos formulär och enheter lagras data i den
formulärfil (.DFM) som är specifik
för varje formulär.

Du kan starta arbetet med ett tomt formulär eller välja en färdig formulärmall. Det finns mallar för dialogfönster, fönster med flikar, "Om"-rutor,
dialoger för lösenord, m m. I DATABITEiNS Plus-version hittar du formulärmallar på svenska. På samma
satt som det finns inbyggda experter
för projekt finns det också forrnulärexperter, bl a för databasformular,
som guidar dig fram vid konstmktion
av egna formulär. Du kan också bygga ut Delphi med egna formulärmallar och formulärexperter.
Komponenter.

Komponenter är pascalobjekt (härledda från TComponent) som kapslar
in pascalkod, tillsammans med
visuella attribut, i en samlad "enhet".
Komponenter rymmer egenskaper
("properties") som modifieras visuellt
redan under designfasen av en applikation. Egenskaper kan också modifieras under exekvering med den van-

Varje formulär är också kopplat till
en pascalenhet som deklarerar en specifik formulärobjekttyp baserad på
TForm-typen med vissa standardfalt
och metoder. När komponenter adderas till formuläret byggs formulärobjektet ut med nya falt för de
komponenter som har installerats.
Detta sker automatiskt, men du kan
också bearbeta formulärenheten
manuellt i ett editorfönster. Formulärfilen har samma namn som formulärenheten och data i formularfilen
lankas automatiskt till projektet vid
kompilering.

Egenskapssidan hos
objektinspektören
liga tilldelningssatsen i Pascal. Under
exekvering kan komponenter reagera
på händelser ("events", musklickningar, tangenttryckningar, m m) genom
att knyta pascalmetoder till de handelser du önskar ta hand om. Du kan
modifiera egenskaper och koppla handelserutiner direkt från formuläret
men framför allt med hjalp av objektinspektören ("Object Inspector").
Flertalet komponenter är visuella,
dvs de syns under programkörning,
typ knappar, bilder, matriser, editorer,
etc. Sådana komponenter kallas ofta
för kontroller. Delphi har t ex direkt
stöd för Windows "Custom Controls", inkapslade som komponenter.
Andra komponenter ar icke-visuella,
dvs de är osynliga under körning,
vilket fallet är med exv databaskomponenter, multimediakomponenter,

i f Knappl.Caption
Cnappl.Caprion:Co1or:- clRed:

-

' J a ' ,thm begln
'Nej :

Knappl.Capti3n:- ' l a ' :
Cu1ur:- clCrren;

Handelsidan i objektinspektoren m e d tillhörande pascalkod i editorn
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Verktygstavlan o c h komponentpaletten i Delphi - b a d a kan anpassas efter dina b e h o v

timers, antivimskomponent (Visual
Plus-toolboxen) etc.
Visual Component Library

Med Delphi följer ett omfattande
komponentbibliotek, Visual Component Library ("VCL"), med över 75
återanvandbara objekt. I DATABITENS Visual Plus-toolbox ingår
ytterligare komponenter.

I Delphis visuella komponentbibliotek finns basklasser för alla typer
av Windowsbehov som rasterbilder,
fonthantering, rit- och grafikoperationer, dataströmmar, skrivarhantering, DDE, OLE, m m. Som exempel
är Windows grafikrutiner (GDI)
inkapslade i TCanvas-klassen som
både förenklar och snabbar upp
grafikprogrammering under Windows. Du behöver därför varken lära
dig eller använda Windows AP1 direkt, och inte heller bry dem om att
serva Windowsmeddelanden - allt
detta inkapslas och hanteras av VCL.
Men Windows AP1 finns naturligtvis
tillgängligt
- - om du av något skal önskar anropa det direkt (via W i nTypes
och W i nProcs-enheterna).
Delphis V C L innehåller ett brett sortiment av återanvandbara komponenter, inklusive
standardkomponenter för anvandar-

komponenter för standarddialoger
systemkomponenter

* databaskomponenter
grafikkomponenter
multimediakomponenter
filhanteringskomponenter,
m m - se rutan med lista över komponenter.
Menyer
Menyer (huvudmenyer och pop-upmenyer) skapar du lekande lätt
genom att placera ut en menykomponent, dubbelklicka denna och sedan
lagga till och editera menyer och
menyalternativ visuellt. Du kan också
utgå från någon av de fardiga menymallar som medföljer (i Plus-versionen på svenska) och sedan anpassa
dem. Och omvänt kan du spara egna
menyer som mallar för senare återanvändning.
Databaser
En av Delphis absolut starkaste sidor
är dess suveräna stöd för att skapa
databasapplikationer, enklare, mer
visuellt, mer generellt, mer skalbart
och med bgttre prestanda an ,,ågot annat verktyg på marknaden idag! En
stor del av arbetet kan du göra med

visuella databaskomponenter som
hämtas från komponentpaletten.
Databaskomponenterna ar skapade
med Borlands Database Engine (all
programvara ingår) men VCL kapslar
in Database Engine i objekt och komponenter, vilket gör det möjligt att
skapa databasapplikationer helt
visuellt utan detaljkunskaper om Database Engine. Du kan direkt arbeta
med tabeller på dBASE- och Paradox-format ( T a b l e-komponen ten).
Du kan aven arbeta enligt SQL-standard ("Standard Query Language")
med Borlands Local Interbase S e n er, som också den ingår (TQuerykomponenten).
Local Interbase Server är kompatibel med ANS1 SQL-92 standarden, varför applikationer skrivna
mot denna server är direkt skalbara
mot andra externa servers som Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server,
Informix och Interbase (tillsammans
med Delphi ClientIServer). Mycket
användbart under programutveckling.
Med det inbyggda ODBC-stödet
("Open DataBase Connectivity") kan
du koppla dig till an fler databaser
(Access, Btrieve, m fl) med hjälp av
ODBC-drivrutiner (införskaffas separat, kontakta DATABITEN).
Delphi har speciella kontroller som är
skräddarsydda för arbete med data i
databaser oavsett databasformat och
om du arbetar lokalt eller mot extern
server. Dessa är bl a TDBCri d (matriser, tabeller), TDBNavigator (förflyttning mellan poster), TDBLabel
(text, t ex datafalt), TDBEdi t (editera
falt), TDBMemo (visaleditera
memofalt), TDBImage (visa grafikbild), TDBLi stBox, TDBComboBox,
TDBCheckBox,TDBRadioButton,Re-

port, etc. Dessa komponenter kan
kopplás direkt mot data (poster, falt) i
en databas och uppdateras automatiskt.
Med den inbyggda databasexperten
skapar du ett fullt fungerade databasformulär utan att programmera en
rad. Redan under programdesign kan
Databasexperten leder dig s n a b b t fram till e n färdig databasapplikation
DATABITEN AB
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du arbeta med verkliga, levande data
på skärmen.
Rapporter
Report-komponenten är kopplad till
Borlands ReportSmith-rapportgenerator (medföljer Delphi) som låter dig
bygga rapporter visuellt med verkliga, levande data. Du kan skicka
med en run-time version av
ReportSmith till dina kunder. Kunder
kan också införskaffa kompletta ReportSmith om de vill skapa egna rapporter. ReportSmith har bl a stöd för
Färdiga mallar och stilar
Korstabulering och adressetiketter
Härledda falt och summeringar
Sortering i flera nivåer
Egen gruppering av falt
Komponenter, komponenter...
Med färdiga komponenterna går programmeringen lekande lätt. Komponenterna är designade för att vara
oberoende av Windowsversion, vilket
säkrar att Delphiapplikationer som
utvecklas nu också kommer att
fungera under Windows 95.

Visual Plus-komponenter

-iI svenska Plus-versionen ingår komponenter och enheter för bl a
kalendervisning med svensk veckonumrering och svenska helgdagar
virusskydd och
funktionsevaluering
Fler komponenter
Du kan också skapa egna komponenter, beställa komponenter från andra tillverkare eller använda VBX:er
som komponenter (kontakta DATABITEN för mer information). VBX:er
inkapslas automatiskt som komponenter och används på precis samma satt
som andra komponenter (enda skillnaden är att VBX:ens DLL måste
skickas med applikationen).
Nya komponenter behöver inte konstrueras från noll utan kan baseras på
befintliga och tidigare testade komponenter, vilket snabbar upp utvecklingen och resulterar i stabilare applikationer.

DATABITEN AB

Med Delphi kan du också använda
objekt skrivna i andra språk, som
DLL:er, VBX-kontroller och OLE
2.0-servrar.

tem") vid exv ett allmänt skyddsfel
("CP"-fel). Turbo Debugger, WinSight och WinSpector är inte låsta till
Delphiapplikationer utan ar generella
verktyg.

Fullständig kontroll
Även om Delphi ar ett i hög grad
visuellt utvecklingsverktyg som minimerar behovet av programkodning, så
har du alltid full kontroll över den
pascalkod som skapas. Varje öppet
formulär med komponenter bygger
på en motsvarande pascalenhet (unit)
med ett formulärobjekt, som i sin tur
rymmer fält för de komponenter som
har placerats ut. Du lägger till egna
rutiner, inkluderar egna pascalenheter
i uses-listan, skriver händelsehanterare som vanligt.
Du kan t om klicka på en komponent
i ett formulär, kopiera den till Windows klippbord och klistra in den i
ett editorfönster. Resultatet blir en
textbeskrivning av komponentens
egenskaper. Du kan sedan modifiera
egenskaper i editorn, klippa ut texten
och, sim-sala-bim, klistra in den
modifierade komponenten på ett formulär igen!
Du kan lägga till komponenter, byta
namn på komponenter, byta namn på
händelserutiner och Delphi ser automatiskt till att den visuella formulärbeskrivningen och formulärenhetens
pascalkod är i takt med varandra.
Eftersom objektstrukturen är konsekvent och logiskt uppbyggd är det
lätt att bearbeta kod helt manuellt i
editorn om och när så behövs. Delphi
synkroniserar den visuella representationen och pascalkoden så gott
som momentant (enligt Borland inspekteras koden med en hastighet av
över 1 miljon raderlsekund!).
Felsökning
Med Delphis inbyggda grafiska debugger kan du satta villkorliga och
ovillkorliga brytpunkter, inspektera
och andra variabler samt stega dig
fram genom programmet sats för sats.
För avancerad programmering kan du
använda den medföljande och
fristående Turbo Debugger som har
än fler möjligheter till programkontroll och lågnivåfelsökning. Med
WinSight kan du övervaka Windowsklasser, fönster och meddelanden i Windows. Med WinSpector
kan du undersöka vad som har hänt
efter en programkrasch ("post-mor-
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Flikbaserad editor
Den integrerade editorn arbetar med
fliksystem, vilket gör att du kan arVisuella kontroller i
komponentpaletten

MainMenu, PopupMenu, Label,
Edit, Memo, Button, CheckBox,
RadioButton, ListBox, ComboBox,
ScrollBar, GroupBox, Panel och
ScrollBox.

BitBtn, SpeedButton, TabSet,
Notebook, Outline, StringCrid,
DrawGrid, Image, PaintBox,
Shape, Bevel, Header,
Mediaplayer, MaskEdit
"Data Access"-fliken:
Database, Table, Query, DataSource,
BatchMove, Report, DatabaseList,
TableList, FieldList, IndexList
"Data Controls"-fliken:
DBGRd, DBNavigator, DBLabel,
DBEdit, DBMemo, DBImage,
DBListBox, DBComboBox,
DBCheckBox, DBRadioGroup,
DBLookupList, DBLookupCornbo

OpenDialog, SaveDialog,
FontDialog, ColorDialog,
PnntDialog, PrinterSetupDialog,
FindDialog, ReplaceDialog,
TabbedNoteBook
"Systemw-fliken:
Timer, FileListBox,
DirectoryListBox, DriveComboBox,
FilterComboBox, OLEContainer,
DDEClientConv, DDEClientItem,
DDEServerConv, DDEServerItem
"Samples"-fliken:

au ge,

Coloffirid, SpinButton,
SpinEdit, DirectoryOutline,
Calendar

Tfn 026-256493 Fax 026-253641

teras med dett grafik som a r specifik

för illustrationen. Byt ur "illustrationer" mot "applikationer",
"klippbilder" mot "komponenter",
"ritverktyg" mot "Object Pascal",
"grafik" mot "kod" och läs texten
igen - likheterna ä r slåerlde!

Delphi ClientBerver
Client/Server-versionen av Delphi
riktar sig till dig som vill utveckla
högpresterande applikationer för arbetsgrupper och klient/sewermiljöer.
Enligt vissa marknadsbedömare kommer klientlserver-applikationer att
dominera databasmarknaden redan
1995. Enligt META Group, "kommer
å r 1995 över 90% av alla nya applikationer att baseras på klient/servermodellen".

Det är lätt att skapa ett eget kalenderformular med
DATABITENS Visual Plus-komponenter

beta med flera filer samtidigt utan att
tappa överblicken. Varje öppet formulär får automatiskt en flik i editorn. Tangentbordskommandon kan
konfigureras i enlighet med BRIEF,
Epsilon/Emacs, Windowsstandard eller traditionell Borlandstil, osv. Färgoch attributkodad syntax som också
kan stallas in efter egen smak. Du
kan aven använda BRIEF-kommandon ink1 inspelning och uppspelning
av makron, kolumnblocksmarkering,
m m.
Inbyggd browser
Med den inbyggda browsern överblickar du strukturen hos applikationer. Browsern visar objekttrad, enheter, konstanter, variabler, procedurer/funktioner/metoder och deras
synlighetsnivå. Med browsern kan du
navigera i din applikations objekttrad
och enheter inklusive det visuella
komponentbiblioteket VCL. Du kan
söka på namn, eller helt enkelt placera markören i editorn på en identifierare och med musens högerknapp
direkt lokalisera deklarationen i
browsern.
Öppen miljö
Miljön i Delphi kan helt och hållet
skräddarsys efter behov. Det galler
komponentpaletten, verktygstavlan
(speedbar), tangentbordskommandon,
valet av färgkodad syntax, val av
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standardprojekt, mallar, programverktyg, m m. Bland standardverktygen i
verktygsmenyn märks ett ritprogram
för rasterbilder och ikoner, Turbo Debugger, m m. Du kan också bygga ut
Delphi-miljön med andra verktyg
som CASE-verktyg, server managers,
kodgeneratorer, verktyg för produktion av hjälpsystern, etc. Med Open
Tools AP1 kan du kommunicera mellan Delphi och verktyg.
Sammanfattning
Med Delphi bygger och testar du
stora delar av Windowsprogram helt
visuellt och med minimal programmeringsinsats. Du öppnar formulär,
väljer färdiga komponenter från komponentpaletten, placerar dem på formuläret och anpassar storlek, fager,
text, utseende, m m, interaktivt, bl a
med hjäip av objektinspektören. Med
projekthanteraren och objectbrowsern
kan du överblicka du och navigera i
programstrukturen. Med den integrerade grafiska debuggern testar kan
testa programmet under drift.
Delphi påminner-inte så lite om hur
man arbetar med ritprogram som
CorelDraw, Designer, etc. - standardillustrationer skapas snabbt med
färdiga klippbilder, men vid behov
kan klippbilder modifieras, eller helt
nya klippbilder skapas med inbyggda
ritverktyg och illustrationer komplet-
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Delhi ClieniIServer utmanar direkt
konkurrenter som PowerBuilder Enterpnse, men ger enligt Borland betydligt battre prestanda på grund av
kompilerad maskinkod istället för interpreterad p-kod, enklare programutveckling, stabilare utvecklingsmiljö, battre rapporthantering
och en lokal SQL-server med högre
prestanda och skalbarhet.
Delphi ClientISemer ä r det första
utvecklingssystem för klientherverapplikationer som kombinerar
snabb, visuell programutveckling
med prestanda hos en akta
maskinkodskompilator. ClientJServer-versionen kan allt som basversionen kan, men innehåller dessutom
följande:
SQL-länkar med skräddarsydda
drivrutiner för Oracle, Sybase, Microsoft SQL Semer, Informix och
Borlands InterBase. ClientJServer
Express med högpresterande drivrutin för InterBase. Royaltyji-i distribution av applikationer.

Local Interbase Deployment Kit ger
en obegränsad licens för att distribuera
Local Interbase Semer tillsammans
med applikationer.
ReportSmith S Q L Edition för SQLbaserad rapporthantenng av stora
datamängder med "levande" data aven
under rapportdesign.
Stöd för utveckling i arbetsgrupperlteam med integrerad kallkodshantering, versionskontroll med inloggning och utloggning av filer
(kraver dessutom Intersolv PVCS 5.1,
kontakta DATABITEN)

Tfn 026-256493 Fax 026-253641

Introduktionskampanj
Just nu kan du köpa standardversionen av Delphi & Plus till
ett oförskämt lågt introduktionspris. Missa inte detta tillralie!

Visual
Solutions
Pack 1.1

Delphi g å r via IDAPI (Database Engine) vid arbete m e d databaser
Visual Query Builder gör det lätt att
skriva SQL-frågor utan att behärska
SQL - programmet skapar automatiskt
SQL-koden åt dig.

Plus-handböckerna ar ett mycket bra
komplement och innehåller många
avsnitt som är sparsamt dokumenterade av Borland.

Komplett kallkod till Visual Component Library ger värdefull dokumentation och tips vid tillverkning av egna
komponenter.

Dokumentation
Med Delphi följer ett flertal
engelskspråkiga handböcker och ett
avancerat intelligent hjälpsystem.
Peka på en komponent på komponentpaletten och tryck F1 eller på
musens högerknapp och du får upp
alla information om den markerade
komponenten.
Interaktiva kurser ('Tutors") och
experter guidar dig fram genom Delphi.
Plus-handböcker
De
i svenska Plus-handböckerna innehåller en introduktionskurs i Delphiprogrammering med bl a kalenderoch databasexempel, en mycket utförlig referensdel över Object Pascal
inklusive objektorienterad programmering och undantagshantering. Plushandböckerna dokumenterar Delphis
standardbibliotek, Visual Component
Library och Visual Plus-bibliotek.
Dessutom
svensk-engelsk
och
engelsk-svensk ordlista, ordförklaringar, beskrivning av kompilatordirektiv, kompilerings och exekveringsfel.

DATABITEN AB

VBX-paket med kontroller som
kan användas tillsammans med
Delphi, Visual Basic, Visual C++,
Borland C++, dBASE for
Windows, m fl.

Support

-5 DATABITEN erbjuder full teknisk
support till alla kunder som köper Del& Plus - ytterligare eft argument för att köaa DATABITENS
Plus-version. vårakompetens på Delphi är unik eftersom vi har arbetat med
produkten under mer an ett års tid, arbetat fram svensk dokumentation och
egna visuella komponenter, samt inte
minst 12 års erfarenhet av programutveckling med Pascal.

Solutions Pack innehåller bl a
"WYSIWYC-ordbehandlare med
möjlighet att blanda typsnitt.
Komplett kalkylprogram med mulberakntipla
kalkylark och
ingsmöjligheter
Diagram-komponent med stöd för
över 30 två- och tredimensionella
diagramtyper.

En s p a d o m
I forna tider rådfrågade makthavarna
ett orakel inför viktiga beslut. Oraklet
i Delfi var ett av de mer kända. Vårt
orakel säger att Delphi blir en succé.
Varför? Jo, frarngGgsrika programmerare söker sig förr eller senare till
de verktyg som ger maximal produktivitet och högsta kvalitet, stabilitet,
prestanda, och kompatibilitet förenat
med minsta möjliga resurskrav. Slutanvändaren, kunden, är ju inte intresserad av och knappast beredd att
betala för, att en mindre alert programmerare agnar ett halvår åt att ta
fram en applikation som du med moderna verktyg och komponenter som
Delphi kan producera på en månad.
Alltså blir Delphi en succé. V.S.V.
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Bildeditor som visar och manipulerar rasterbilder på ett flertal format.
Kommunikations-komponent med
flera inbyggda terminalemuleringar
och filöverföring med XMODEMprotokoll.
"Flikar" som underlättar gmppering
av anvandargränssnitt till exempelvis bladderbara "ark".
Ett flertal "manicker" som animerade knappar, mätare, vridknappar, dragknappar, klockor, alarm,
etc., för att ge användargränssnittet
en professionell touch.
r

Tärningar och spelkort för spel och
underhållning.
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Object Pascal ar ett strukturerad, objektorienterad och typsakert språk som förenar lattanvandhet och klarhet med en hög grad av säkerhet.
Kompilatorn i Object Pascal hittar
sådana fel som andra kompilatorer
släpper igenom och där felen istället
uppträder som svårfunna fel under
programkörning. Object Pascal ger
därför snabbare och säkrare programmering och resulterar i stabilare applikationer.
Programmeringsspråket i Delphi är
en utvecklad version av Turbomorland Pascal 7.0 (det interna versionsnumret är 8.0) som är bakåtkompatibel med äldre versioner.
Kompilatorn i Object Pascal innehar
hastighetsrekordet för PC-kompilator hastigheten på en Pentium överstiger
350 000 raderlminut!
För extrema behov kan man skriva
assemblerkod direkt i pascalkoden koden assembleras automatiskt tillsammans med programmet.
Object Pascal har stöd för traditionella objektorienterade koncept
som inkapsling, arv och polymorfism
samt moderna nyheter som meddelandehantering, delegering, klassreferenser och undantagshantering.

Nyheter

Här är de viktigaste nyheterna:

Först utförs satserna i try-delen. Om
någon av dessa misslyckas exekveras
f i n a l 1 y-delen, som även kommer att
utföras om try-delen lyckas. f i nal l y-delen garanterar att programmet "städar upp" efter sig oavsett vad
som händer.
För att hantera exekveringsfel (ilo-fel,
division med noll, etc) används konstruktionen
try
{ s a t s e r som ska skyddas)

avbryts try-delen och exekveringen
fortsätter med satserna mellan except. .end. Om try-delen lyckas, utförs inte except-delen (till skillnad
mot except-final l y-konstruktionen). I except-delen kan man bl a
testa feltyp med konstruktionen on
f e l t y p do . . . e l s e . . ..
Undantagssatser kan niistlas i obegränsat antal nivåer och följer naturligt blockstrukturen i Pascal.

end :

Object Pascal innehåller undantag (av
objekttyp) för standardfel och fel i
Visual Component Library och
DATABITENS Visual Plus-toolbox
har egna undantagstyper, men du kan
också skapa egna undantagstyper och
flagga fel genom att anropa r a i s e .

Exempel:

Funktioner

function Invers(x: Real): Real ;

Funktioner kan nu returnera data av
godtycklig datatyp (förr endast enkla
typer och pekare), inklusive strängar,
poster, arrayer, mängder och klasser
(c1 ass-typ). Undantag är objekt av
äldre typ (object-typ) samt filer av
typ "Text" och " f i l e o f . .".

. ..
except
{undantagshantering)

...

try
Invers:= l / x ;
except
Invers:= O ; {omöjligt varde)
end ;
end ;
Programmet försöker först utföra satserna mellan t r y . .except. Vid fel

Istället för att tilldela funktionens resultat till funktionsnamnet kan man
numera alternativt, tilldela funk-

Undantagshantering
Felhantering har nu byggts in direkt i
Pascal på ett strukturerat sätt. Detta
ger säkrare hantering av olika resursallokerings- och exekveringsfel (minnesbrist, filhanteringsfel, division
med noll, etc). Följande konstruktion
används vid skydd av resursallokering (t ex minne, filer eller Windowsresurser):
{ a l l o k e r a resurs}
{använd resurs}

...
finally
{ f r i g ö r resurs]
end ;

DATABITEN AB
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tionsresultatet till den fördeklarerade,
lokala variabeln Resul t, som automatiskt finns tillgänglig i varje funktion.
function I n v e r s ( r : Real) : Real ;
begi n
Result:= l / r ;
end ;
ö p p n a arrayer

Användningen av öppna arrayparametrar (parametrar med valfritt antal
element) underlättas genom att data
direkt kan användas som parameter.
Arraydata skrivs inom hakparenteser,
t ex:
function
Medel (a: a r r a y of Real): Real ;
{Anrop av Medel :}
Medel([1,2.3,4,5]);
N y objektmodell

Object Pascal har en ny objektmodell
som deklareras med det reserverade
ordet c1 ass. Tidigare modell, som
deklareras med o b j e c t , finns kvar av
kompatibilitetsskäl. I nya applikationer ar c l a s s dock att föredra.
Bland ny heterna märks:
Alla klasser härstammar från en gemensam basklass, TObject (behöver
inte anges).

* Klasser kan fördeklareras och avvakta
med fullständig deklaration till annan
plats i koden. Fördeklarationen sker
enligt
TClassl = c l a s s ; {fördekl .}
TCl ass2 = class(TAncenstor2)
c l a s s l : TClassl; {ref fördekl)

...
end ;
...

{Nu kommer den f u l l standi ga
deklarationen :}
T C l a s s l = class(TAncestorl)
falt,
metoder
m

.

Dynamisk typkontroll av objekt med * Med metodpekare kan man delegera
nya is-operator och säker typomtolkn- funktioner hos ett objekt till andra objekt och slipper därigenom att skapa
ing med as-operatom.
nya objekttyper vid smärre justeringar
Förutom privata ("private") och ofav objektegenskaper.
fentliga ("public") falt, kan fält nu
deklareras som publicerade ("pubI TObiect
l i shed") och skyddade ("protected").
Exception
Skyddade falt kan precis som privata
fält inte nås eller modifieras av användaren. De kan dock användas av "underklasser" till aktuell klass och de
kan även göras synliga av dessa underklasser.
Publicerade falt markerar de egenskapsfält och meddelandemetoder som
ska presenteras och kunna modifieras
av objektinspektören under programdesign.
Egenskaper (properties) är en ny typ
av datafält som tillåter att åtkomst av
data sker via egentillverkade Iäsfunktioner och skrivprocedurer. När data
hämtas från ett egenskapsfalt anropas i
verkligheten egenskapens läsfunktion.
Vid tilldelning av data till ett egenskapsfalt anropas i själva verket en
speciell skrivprocedur. Las- och
skrivprocedurer kan ha sidoeffekter
som att rita om komponenten på skärmen, läsa in data från fil, etc. En skenbart enkel operation kan därför i verkligheten vara komplex internt.

end ;
Trots att instanser av den nya ,-lasstypen alltid är dynamiska (de ligger på
heapen), sa behövs inte pekare för att
referera dem. Kompilatorn grejar detta
automatiskt.

T R eader
TWriter
TlmageList

.n
.mTlnternallmage

.OTList
.OTidetafilelmage

.nTParser
.mTPersistent
-m T Canvas

-a
-a

TComponent
TControl

t

Metoder
Metoder kan deklareras som gemensamma för hela klasstypen, istället för
de enskilda objekten (instanserna eller
variablerna) av typen. Klassmetoder
kan anropas direkt utan att något
objekt har skapats.

Metoder kan deklareras som virtuella
(virtual), dynamiska (dynamic) eller
av meddelandetyp (message). Dynamiska metoder fungerar som virtuella
men sparar utrym; i den dynamiska
metodtabellen. Messagemetoder kopplas till meddelandenummer med ett
index.
När virtuella och dynamiska metoder
omdeklareras i ärvda objekttyper anvands numera direktivet override
istället för u ~ ~ r e ~ ? . iav
n g vimal respektive dynamic. Aven konstniktorer
kan Vara virtuellaMetoder kan också deklareras som
abstrakta (abstract).

TGraphicControl
TWinControl
TCustomControl
TScrollingWinConti

:
t
-a

~ ~ E I I B ~ ~

TGlobalComponent

Egenskaper kan indexeras som arrayer med den skillnaden att arrayindex kan vara av godtycklig typ. Egenskaper används bl a för de komponentfält som ska visas och modifieras med
objektinspektören.

.

.

.nT Designer
.mTFiler

L O TApplication

-m TMenu

~ O TainMenu
-M
[7 TPopupMenu

-nTMenultem
-nTScreen
-0TControlScrrillBar
-m TGraphic
-W TGraphicsObject

l

TBrush
TFont
TPen

-0TPicture

-m TStrings

L n TStringList

-0TPrinter

-mTStream

t

THandleStream

L[7 TFileStream

TMemoryStream
-0TWinOleHelper

Delar av Visual Component Library
WCL)
DATABITEN AB
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*
Orpheus
TurboPower Software är snabbt ute
med kom~onentertill Delphi.
Orpheus innehåller en samling VCLkomponenter som utökar tillgängliga
komponenter för design av anvandargranssnitt.

Vicual
Suite Deal

arrayeditorer för alla grundläggande
datatyper.

Prisvärt VBX-paket med fem toolboxar från Visual Tools.

(notebook) med
flerraders flikar såväl
som lod,ätt.

Visual Suite Deal är ett samlingspaket av VBX:er och DLL:er för
Windows som du kan använda tillsammans med Delphi, Visual Basic,
Visual C++, Borland C++, dBASE
for Windows, och alla språk som
stödjer DLL:er.

visning (viewer) av godtyckligt stora
Alla komponenter ar skrivna direkt
text- och binärfiler.
med Delphis Object Pascal varför du
att skicka med extra V B X : ~ ~ flerraders texteditor med ordnedflyttning och 16 MB kapacitet.
eller DLL:er när du använder
Orpheus - allt kompileras in i a ~ ~ l i k a - tvådimensionell tabellkontroll som kan
rymma editerbara fält, kryssrutor,
tionens EXE-fil. Här följer en kort .
kombinationsrutor, m m.
presentation av d e viktigaste delarna i
Orpheus:
två- och fyravagars "spinn"-komponent.
fullständig validering av strängfalt,
numeriska falt och tidldatumfalt.
matarkomponent som kan användas
.skyddade, dolda och beräknade fält i vid programinstallation, filkopienng,
formulär.
m m.
listruta med i praktiken obegränsad
kapacitet.

Komplett kallkod ingår.

Asynch Professional
for Windows
Ny seriekommunikationstoolbox för
Windows tillsammans med Delphi,
ObiectWindows Library med Borland Pascal 7.0 och ~ o G a n dC++
4.x samt Microsoft Foundation
Classes med
C++ l .x, m fl.

Async Professional tillhandahåller
en handelsestyrd modell för effektiv
hantering av seriekkommunikation i
~ i n d o w i a ~ ~ l i k a t i o nIebotten
r.
ligger två DLL:er som utnyttjar standC-MM.DRV eller kompatibel
drivnitin (egna
- drivrutiner kan skrivas genom att anpassa ca 15 lågnivåfunktioner till hårdvaran).
DLL:erna är gemensamma oavsett
programmeringsspråk. Kring dessa
finns sedan obiektorienterade skal till
ObjectWindows resp Foundation
Classes. Till Delphi finns fkdiga
kommunikationskomponenter.

kontrollera portstatus, kommunikationsparametrar som hastighet,
flödeskontroll, m m.

Async Professional har stöd för ett
stort antal filöverföringsprotokoll
som Zmodem, Xmodem, Ymodem,
Kermit, CompuServe B+, ASCII,
m fl. Fönsterbaserad ANS1 terminalemulator.
ASPC Rofessional har integrerad debugging. Kommunikationshändelser
och data kan loggas och tidsstamplas.
Ett stort antal exempel samt full
käilkod ingår.

Async Professional innehåller en
komplett uppsättning rutiner för att
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I paketet ingår:

Formula One
Integrera Excelkompatibla kalkylmatriser i egna program. Laser och
skriver fullt formaterade Excelfiler.

1

VBX-, DLL-, OWL- och MFCgranssnitt.

First Impression
Unikt diagrampaket för att skapa
tredimensionell, linje- och fotorealistisk diagramgrafik utifrån dina data.
Kontroll över ljussättning med multipla ljuskallor. VBX-, DLL- och MFCgranssnitt.

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

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

Visual Speller
Rättstavning på engelska. Ordlista
med 100 000 engelsk-amerikanska
ord plus möjlighet att lagga till egna
ordlistor. VBX- och DLL-granssnitt.

Köpta var for sig skulle dessa toolboxar kosta närmare 10 000 kr. Nu
kan du köpa alla for endast 3995:, exkl moms.
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Borland C++ 4.5
Med Borland C++ 4.5 kan du
utveckla 16-bitars applikationer för
Windows 3.1, 32-bitars för Windows
NT och Windows 95 samt DOS-applikationer. Den integrerade miljön, som
ar Windowsbaserad (Windows 3.1,
NT eller Windows 95), innehåller
alla verktyg du behöver för att snabbt
utveckla och testa CK++-applikationer. I paketet ingår verktyg som
AppExpert, ClassExpert, BRIEFbaserad editor, projekthantering,
OpenHelp, Turbo Debugger, Turbo
Profiler, m m.
Kompilatorn är kompatibel med
ANSIIISO C och den föreslagna
ANSVISO C++-standarden inkl mallar/"templates", undantagIuexceptions" och dynamisk typinformation.
Systemövergripande projekthantering
gör det möjligt att med en enda projektfil automatiskt generera såväl 16bitars som 32-bitars applikationer.
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 OSl2.

Nyheter
Förbättrad optimerande
kompilator och Iankare.

Nya AppExpert med enkel "pekaoch-klicka"-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. OCF
fungerar även med existerande applikationer, oavsett om dessa har skapats direkt i C++, med OWL eller andra verktyg. OLE-applikationer kan
nu utvecklas på "nolltid"!
Komplett support för såväl OLE 2.0klienter som servers. OLE-servers
kan antingen skapas som fristående
applikationer (EXE-filer) eller som
DLL-sewers. DLL-servers ger snabbare informationsutbyte.
Nya OWL 2.5 har 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.
Nytt "Plug-and-Playv-stöd för VBXkontroller (t ex de som finns i Visual Solutions Pack).

32-bitars

16-bitars VBX:er kan nu användas i
såvä:l 16- som 32-bitarslagen (via
VBX32).
Vid nyköp medföljer komplett
uppsättning av handböcker. Vid
uppdatering ingår tillaggsdokumentation jämfört med tidigare version (på
CD:n finns komplett dokumentation).

I ditt köp av BC++ 4.5 ingår en
uppdatering av 32-bitars bibliotek
m m till slutversionen av Windows 95 nar denna ar klar.

BC++ 4.5 & Database Tools
Utbyggd version med alla databasverktygen i Borland Database Engine :2.0. Ger över 150 funktioner för
att skapa, uppdatera och söka information i databaser på Paradox-,
dBASE- och SQL-format (kräver
SQL Links 2.0) samt alla ODBCkompatibla databaser med passande
ODBC-drivrutiner (ingår ej).
PowerPack for DOS

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

OEW 2.0
Nu kan du för arbeta med C++ programmering helt och hållet objektorienterat (se bilden). Utvecklingsmiljön
heter Object Engineering Workbench for C++ 2.0 (OEW) från Innovative Software.

f (taesign I I !route)

sye.Fai1 ("nemory i s cheap. go and buy
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OEW innehåller en rad verktyg för
objektorienterad analys, design, implementering och dokumentation av
C++ applikationer. OEW stödjer alla
AT&T C++ 3.x kompatibla kompilatorer och fungerar ihop med populära
klassbibliotek som Borlands OWL,
Microsoft MFC, ZINC, Rogue Wave,
mfl. Plattformat: Windows, Windows
NT och OS/2. En mycket intressant
produkt! Kontakta oss för mer information och demodiskett. Tidsbegransat introduktionspris!
Tfn 026-256493 Fax 026-253641

-

Delphi 95 introduktionspriser

Fler program

Plus-versionerna inkluderar bl a svensk
Delphidokumentation, Visual Plus-toolboxen samt
tekni'sk support.
Delphi levereras p& CD. Diskettset beställs separat.
O Delphi ClientlServer & Plus
10990:O Delphi ClientlServer
10590:O Delphi & Plus
2590:O Delphi
2090:O Delphi & Plus uppdatering
1970:O Delphi uppdatering
1570:O Visual Components Library Source Code Ring!
O Delphi diskettset
Ring!

-

-

O

Ring för skolpriser!

Databiten
MultiGraphics Pro 2.2 (Pascal)

2450:2450:2450:1250:995:-

O MuttiGraphics Pro 2.2 (Modula-2)

O
O

O

MultiGraphics Pro 2.2 (TS CIC++)
MultiGraphics 2.2 (Pascal)
MultiGraphics Skol 2.2 (Pascal)

Borland & Databiten

O
O

Borland Pascal 7.0 & PLUS
Turbo Pascal 7.0 PLUS

2950:1690:-

Borland

O

O

a
O
O
O
O

O
O
O

O

O

O

ForeHelp
Borland Visual Solutions Pack 1.1
vid samtidigt köp av Delphi, BC++
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
ReportSmith 2.5
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.

O
O
O
O

O

Visual Suit Deal (5 VBX:er)
Orpheus
Async Professional for Windows
Async Professional for Pascal
Async Professional for CIC++
OEW 2.0 for C++
OS12 Warp 3.0 (CD)
OS12 Warp 3.0 (disk)
OS12 Warp 3.0 w WinOS2 (CD)
OSl2 Warp 3.0 w WinOS2 (disk)
Bounds-checker 2.0 DOS
Bounds-checker 2.2 Win
Bounds-checker 2.0 Win32
Visual Release & INSTALIT for Windows
RTKernal Pascal 4.0
RTKernal C 4.0
Turbo Analyst 7.0 for Pascal
PC-lint for CIC++
Greenleaf Comm++
Perfect Office 3.0 (eng + sv)

l

3025:4550:5150:1490:2450:2325:3800:-

Aktuella uppdateringar

O
O
O
O
O

O

O
O
O
O
O
O
O

a
O
O

O
O
O
O
O
O

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:BC++ 4.x -> BC++ 4.5 & Datab. Tools (CD) 2350:Paradox Eng x.x- Database Engine 2.0 (CD) 1750:BC++ Ost2 x.x -> BC++ 2.0 0W2 (CD)
1750:dBASE x.x/Pdx x.x-> dBASE for Windows 1590:Visual Solutions Pack 1.0 -> 1.1
450:Async Pro DOS -> Async Pro Windows
1250:Win NT x.x Win NT 3.5 Workstation (CD):- 1425:Win NT x.x Semer Win NT 3.5 Server (CD):4850:OS12 x.x OS/2 Warp 3.0 (CD)
640:OSl2 f Win OS12 Warp 3.0 w WinOS2 (CD) 970: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:MS C x.xNC++ x.x -> Visual C++ 2.0 (CD) 2150:QP,WP-> Perfect Office
2150:Annan "Office"-produkt ->Perfect Office
2350:-

-

-

-

-

CD-ROM & Multimedia
l

O

O
O

a
O
O

Windows NT 3.5 Workstation (CD)
Windows NT 3.5 Server (CD)
Access 2.0 Sv
Office Standard 4.2 Sv
Office Pro 4.3 Sv
SourceSafe 3.0 DOSIWindowslNT

3500:6990:3950:5400:6350:Ring!

O NEC 3Xp

O
O

O
O
O

3950:NEC 4 ~ i
3990:NEC 4Xe
4850:NEC SCSI-kort ISA för CD-ROM
995:NEC SCSI-parallellomvandlare
1775:S Blaster Discovery CD16 multimediapaket 2995:-

Namn
-

Adress:

Postaddress

Ev Godsmärkning

Ev beställningsnr

Telefon

Diskformat (3.5

"

ev CD")

Alla priser exkl. moms och frakt. Senaste datum för priser ovan (med angivna undantag) ar 31 mars 1995.
Uppdateringspriser galler dock tillsvidare. Vid uppdateringar - skicka in gamla originaldisketter!

DATABITEN AB

Box 115

81 1 22 SANDVIKEN

Tfn 026-256493

Fax 026-253641

l
l
l

I

