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DELPHI
en revolution för
Windowsprogrammeringen
eller något annat språk. Även om du
Delphi a r ett lattanvant, flexibelt
inte avser att byta huvudspråk, kanoch kraftfullt utvecklingssystem
ske du finner att Delphi är ett utmärkt
med korta utvecklingscykler, som
verktyg för att skapa delar av dina apändå genererar snabba, minnesplikationer (användargranssnitt, datasnåla, och stabila applikationer.
Om du arbetar med databasapplibaskopplingar, m m) och anropa
dessa som DLL:er (dynamiskt lankkationer i enanvandar- eller fleranbara bibliotek).
vandar klient/servermiljöer, så a r
Delphi just det utvecklingsverktyg
4 DATABITEN "plussar" som vanlig
du har längtat efter!
på med sin egen Plus-version av DelDelphi passar alla programmerare - phi. I Plus-versionen hittar du svensk
dokumentation, svenskanpassning av
oavsett om man tidigare har jobbat
Windowskontroller och en extra
med Basic, CK++ eller 4GL verktyg
Visual Plus-toolbox med flera ansom Paradox PAL, dBASE, Access,
vändbara rutiner och komponenter.
PowerBuilder. Om du tidigare har
programmerat i Turbo/Borland Pascal
DATABITEN har arbetat med Delhar du ytterligare en fördel - programphi sedan mer an ett å r tillbaka
meringsspråket i Delphi ar nämligen
och kan intyga att Delphi håller
Borlands Object Pascal, en visamma höga kvalitet och prestanda
dareutveckling av Turbornorland
som vi vant oss vid från tidigare
Pascal.
pascaiversioner. Borlands pascalteam har an en gång intagit en heObject Pascal är bakåtkompatibelt
drande tätposition i utvecklingen
med tidigare pascalversioner, så du
av programmeringsspråk och verkkan omkompilera gamla applikationer
tyg.
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 i d o r steget
från DOS- till Windowsprogrammering så a r det dags nu enklare
a n så har kan det knappast bli!
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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 an 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 vannt rekommenderar!
Borland avser att lansera Delphi i mitten av februari och leveranser sker i
början av mars. DATABITENS Plusversion kommer i sin helhet att vara
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
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Delphl Platser
Toois Helo
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I skolornas programmeringsundervisning är det nu möjligt att kombinera den grundläggande utbildningen i
programmering och Pascal med introduktionkurser i Windowsprogrammering, utan att byta programmeringsspråk (vi rekommenderar dock fortfarande Turbo Pascal Plus/Borland
Pascal Plus för grundundervisningen i
Pascal). Vi tror att många elever kommer att uppskatta denna möjlighet.
Men än en gång, Delphi har något att
erbjuda till alla Windowsutvecklare
oavsett om du har arbetat med Pascal
Arbetsmiljön i Delphi under utveckling a v e n databasapplikation

l

Delphi
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Pentium) och det låter dig snabbt
hoppa mellan kodning och testkörning utan de påfrestande kompileringsoch lankningstider man ofta drabbas
av med andra kompilerande utvecklingssystem.
Komprimeringsalternativet i Delphis
lankare aktiverar segmentoptimering
och kan reducera storleken på EXEfiler med upp till 30%.
Delphi kan som en extra finess hantera den beryktade flyttalsdivsionsbuggen i Pentiumprocessorn!
Forns. Dialogs:
TFoml

-

clarr(TFonn)

pr?va:e

da-lirarims j

Ett pbbörjat men annu torh projekt i Delphi

skickar vi dig den automatiskt och
utan ytterligare kostnader.
Informationenom ~ ~ l ~plush i i
detta nummer av progmmmeraren är
och baserad på den testversion och de produktbeskrivningar vi
har tillgängliga idag.

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

-

16 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 uppgradenngen blir smärtfri
för dig som utvecklare.
~ l l d ä n sett,
t kan man säga att Delphi
är byggt för att vara plattformsoberoende, så det är fullt möjligt att
Delphi dyker upp aven till andra
operativsystem och grafiska miljöer.

Svstemkrav
Windows 3.1 (fungerar också under
Windows NT och OS12 Warp).
80386 eller snabbare processor (486
rekommenderas)

6 MB RAM för Delphi
8MB (12MB rekommenderas) för Delphi ClientIServer
30 MB hårddiskutrymme för desktop,
70 MB för komplett ClientIServer-installation (ink1 exempel, kallkod m m)
CD-ROM vid installation av CDbaserad version. Diskettset finns att få
separat.

~ög'presterande
kompilator
Delphi producerar snabb och minnessnål maskinkod istället för slö interpreterad kod som är vanligt hos
många andra visuella utvecklingsverktyg. ~ e l ~ h i a ~ ~ l i k a t iexekverar
oner
därför betydligt snabbare och Delphi
kan därför användas som prototyp-,
såväl som produktionsverktyg.
Kompilatorn skapar fristående EXEfiler eller DLL:er som kan anropas
från andra Windowsapplikationer.
Kompilering och länkning (som görs
i ett enda steg) är blixtsnabb (Borland
angeq över 3?0 000 radertminit på en

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 också innehålla includefiler
(vanligen .INC), resursfiler för Windows (.RES) samt objektfiler (.OBJ).
Nar du påbörjar en ny applikation
kan du starta med ett tomt projekt
eller använda en av de projektmallar
för MDI-applikationer ("multipla
dokumentgranssnitt), SDI-applikationer ("single.."), etc som ingår. Du
kan aven 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 (el-

Formulär med komponenter
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M e d formularmallar skapar n a n s n a b b t standardformulär
ler DLL-fil) som kan köras under
Windows utan hjalp av andra filer
(bortsett från ev hjälpfiler, datafiler
och standard Windowskontroller du
knyter 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 visuellt formulärets 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.

När du andrar egenskaper hos formulär och enheter lagras data i den
formulärfil (.DFM) som är specifik
för varje formulär.
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 formul&len

lankas automatiskt till projektet vid
kompilering.
I
Du kan starta arbetet med Ltt tomt for
mulär eller välja en färdig formularmall. Det finns mallar för dialogfönster, fönster med flikar, "Omw-rutor,
dialoger för lösenord, m m. I DATABITENS Plus-version hittar du formulärmallar på svenska. På samma
satt som det finns inbyggda experter
för projekt finns det också formularexperter, bl a för databasformular,
som guidar dig fram vid konstruktion
av egna formulär. Du kan också bygga ut Delphi med egna formulärmallar och formularexperter.
l

Komponenter.
Komponenter är pascalob,ekt (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 appli-

Egenskapssidan hos
objektinspektören
kation. Egenskaper kan också modifieras under exekvering med den vanliga 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 ar 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,

Knappl.Capr,on
Knilppl.CaCilOn:Co10r:-

-

' l a ' thm begin
'Nej ' ;

c1Red;

Knappl.Cai.non:-

'la';

Händelsidan i objektinspektören ned tillhörande pascalkod i editorn

Delphi

Verktygstavlan o c h komponentpaletten i Delphi - b å d a kan anpassas efter dina b e h o v
vilket fallet är med exv databaslcomponenter, multimediakomponenter,
timers, antiviruskomponent (Visual
Plus-toolboxen) etc.
Visual Com~onentLibrarv

Med Delphi följer ett omfattande
komponentbibliotek, Visual Component Library ("VCL"), med över 75
äteranvandbara 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
ar Windows grafikrutiner (GDI)
inkapslade i TCanvas-klassen som
bäde förenklar och snabbar upp
grafikprogrammering under Windows. Du behöver darför 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 VCL innehåller ett brett sortiment av återanvandbara komponenter, inklusive

standardkomponenter
granssnitt

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 fkdiga menymallar som medföljer (i Plus-versionen pä svenska) och sedan anpassa
dem. Och omvänt kan du spara egna
menyer som mallar för senare återanvändning.

nat verktyg på marknaden idag! En
stor del av arbetet kan du göra med
visuella databaskomponenter som
hämtas från komponentpaletten.
Databaskomponenterna är 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 (nable-komponenten).
Du kan aven arbeta enligt SQL-standard ("Standard Query Language")
med Borlands Local Interbase Server, som också den ingår (TQuerykomponenten).
Local Interbase Server är kompatibel med ANSI SQL-92 standarden, varför applikationer skrivna
mot denna server iir direkt skalbara
mot andra externa servers som Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server,
Informix och Interbase (tillsammans
med Delphi ClientIServer). Mycket
användbart under programutveckling.

Databaser
En av Delphis absolut starkaste sidor
ar dess suveräna stöd för att skapa
databasapplikationer, enklare, mer
visuellt, mer generellt, mer skalbart
och med bättre prestanda an något an-

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 TDBGrid (matriser, tabeller), TDBNavi gator (förflyttning mellan poster), TDBLabel
(text, t ex datafalt), TDBEdi t (editera
falt), TDBMemo (visaleditera
memofalt), TDBImage (visa grafikbild), TDBLi stBox, TDBComboBox,
TDBCheckBox, TDBRadioButton, Report, etc. Dessa komponenter kan
kopplas direkt mot data (poster, falt) i
en databas och uppdateras automatiskt.

Databasexperten leder dig s n a b b t fram till e n färdig databasapplikation

Med den inbyggda databasexperten
skapar du ett fullt fungerade databasformulär utan att programmera en

Delphi
rad. Redan under programdesign kan
du arbeta med verkliga, levande data
på skärmen.
Rapporter

Report-komponenten ar 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.

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

tern") vid exv ett allmänt skyddsfel
("GY-fel). Turbo Debugger, WinLiight och WinSpector är inte låsta till
Ilelphiapplikationer utan är 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 falt för de komponenter som
har placerats ut. Du lägger till egna
rutiner, inkluderar egna pascalenheter
i uses-listan, skriver handelsehanterare 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 lagga till komponenter, byta
namn på komponenter, byta namn på
handelserutiner och Delphi ser automatiskt till att den visuella formulärbeskrivningen och formulärenhetens
pascalkod är i takt med varandra.
Eftersom objektstrukturen ar 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 radedsekund!).
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
an 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-

Flikbaserad editor
Den integrerade editorn arbetar med
fliksystem, vilket gör att du kan arVisuella kontroller i
komponentpaletten
"Standardv-fliken:

MainMenu, PopupMenu, Label,
Edit, Memo, Button, CheckBox,
RadioButton, ListBox, ComboBox,
ScrollBar, GroupBox, Panel och
ScrollBox.
f additional"-fliken:

BitBtn, SpeedButton, TabSet,
Notebook, Outline, StringGrid,
DrawGrid, Image, PaintBox,
Shape, Bevel, Header,
lMediaPlayer, MaskEdit
"Data Accessm-fliken:

Database, Table, Query, DataSource,
BatchMove, Report, DatabaseList,
TableList, FieldList, IndexList
"Data Controls"-fliken:

DBGrid, DBNavigator, DBLabel,
DBEdit, DBMemo, DBImage,
DBListBox, DBComboBox,
DBCheckBox, DBRadioGroup,
DBLookupList, DBLookupCombo
"Dialogs"-fliken:

OpenDialog, SaveDialog,
FontDialog, ColorDialog,
PrintDialog, PrinterSetupDialog,
FindDialog, ReplaceDialog,
T'abbedNoteBook
"System9'-fliken:

Timer, FileListBox,
DirectoryListBox, DriveComboBox,
FilterComboBox, OLEContainer,
DDEClientConv, DDEClientItem,
DDEServerConv, DDEServerItem
"Samplesv-fliken:

Gauge, ColorGrid, SpinButton,
SpinEdit, DirectoryOutline,
Calendar
"DBPlus"-fliken:

VPCalendar, VPAVirus

Delphi
....

ritverktyg och illustrationer kompletteras med den grafik som a r specifik
för illustrationen. Byt ut "illustrationer" mot "applikationer",
"klippbilder" mot "komponenter",
"ritverktyg" mot "Object Pascal",
"grafik" mot "kod" och las texten
igen - likheterna ar slående!

Delphi ClientBerver
ClientJServer-versionen av Delphi
riktar sig till dig som vill utveckla
högpresterande applikationer för arbetsgrupper och klient/servermiljöer.
Enligt vissa marknadsbedömare kommer klientlserver-applikationer att
dominera databasmarknaden redan
1995. Enligt META Group, "kommer
å r I995 över 90% av alla nya applikationer att baseras på klienthervermodellen".

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 även 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 objektträd, enheter, konstanter, variabler, procedurerlfunktionerlmetoder och deras
synlighetsnivå. Med browsern kan du
navigera i din applikations ob~ektträd
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 firgkodad syntax, val av
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 hjälpsystem, etc. Med Open
Tools AP1 kan du kommunicera mellan Delphi och verktyg.
Sammanfattnina
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, färger,
text, utseende, m m, interaktivt, bl a
med hjälp 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 jrzbyggda

Delhi ClientJServer utmanar direkt
konkurrenter som PowerBuilder Enterprise, men ger enligt Borland betydligt bättre prestanda på grund av
kompilerad maskinkod istället för interpreterad p-kod, enklare programutveckling, stabilare utvecklingsmiljö, bättre rapporthantering
och en lokal SQL-server med högre
prestanda och skalbarhet.
Delphi ClienffServer är det första
utvecklingssystem för klientlserverapplikationer som kombinerar
snabb, visuell programutveckling
med prestanda hos en akta
maskinkodskompilator. ClienVServer-versionen kan allt som basversionen kan, men innehåller dessutom
följande:
SQL-länkar med skräddarsydda
drivrutiner för Oracle, Sybase, Microsoft S Q L Server, Informix och
Borlands InterBase. ClientJSewer
Express med högpresterande dnvrutin för InterBase. Royaltyfri distribution av applikationer.
Local Interbase Deployment Kit ger
en obegränsad licens för att distribuera
Local Interbase Server tillsammans
med applikationer.
ReportSmith S Q L Edition för SQLbaserad rapporthantering av stora
datamangder med "levande" data även
under rapportdesign.
Stöd för utveckling i arbetsgrupperlteam med integrerad källkodshantering, versionskontroll med inloggning och utloggning av filer

Programmeringsspråket i Delphi, Object Pascal, ar ett strukturerad, objektorienterad och typsäkert språk som förenar lättanvandhet 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 TurboIBorland Pascal 7.0 (det interna versionsnumret ar 8.0) som är bakåtkompatibel med äldre versioner.
Kompilatorn i Object Pascal innehar
hastighetsrekordet för PC-kompilator hastigheten på en Pentium överstiger
350 000 radertminut!
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.
Nvheter
Har är de viktigaste nyheterna:

Undantagshantering
Felhantering har nu byggts in direkt i
Pascal på ett strukturerat satt. 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)

try
{använd resurs}

...
finally
{ f r i g ö r resurs}

...
end ;

Först utförs satserna i try-delen. Om
någon av dessa misslyckas exekveras
f i nal l 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
{satser som ska skyddas)

...
except
{undantagshantering)

...
end ;
Exempel:
function Invers(x: Real) : Real ;
try
Invers:= l / x ;

except
i n v e r s := O ;{omöjl ig t värde)

end;
end ;

Programmet försöker först utföra satserna mellan t r y . .except. Vid fel
avbryts try-delen och exekveringen
fortsätter med satserna mellan except.. end. Om try-delen lyckas, utförs inte except-delen (till skillnad
mot except-f ina1 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 nästlas i obegränsat antal nivåer och följer naturligt blockstrukturen i Pascal.
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 se.

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

I .

....
,,,
, ..
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Istället för att tilldela funktionens resultat till funktionsnamnet kan man
numera alternativt, tilldela funktionsresultatet till den fördeklarerade,
lokala variabeln Resul t, som automatiskt finns tillgänglig i varje funktion.
function Inverser: Real): Real ;
begin
end ;

öppna 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([1,2,3,4,51);

Ny objektmodell
Object Pascal har en ny objektmodell
som deklareras med det reserverade
ordet c l a s s . Tidigare modell, som
deklareras med obj e c t , finns kvar av
kompatibilitetsskal. I nya applikationer ar c1 a s s dock att föredra.
Bland nyheterna marks:
Alla klasser härstammar från en gemensam basklass, TObj e c t (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 .}
c l a s s l : TClassl; { r e f fördekl}
end :
{Nu kommer den f u1 l s t a n d i ga
deklarationen:}
TCl a s s 1 = c1 ass(TAncestor1)
fält,
metoder

end;
Trots att instanser av den nya c l a s s typen alltid ar dynamiska (de ligger på
heapen), så behövs inte pekare för att
referera dem. Kompilatorn grejar detta
automatiskt.

/I

Dynamisk typkontroll av objekt med
nya is-operator och saker typomtolkning med as-operatorn.
IZörutomprivata ("private") och offentliga ("pub1 i c") falt, kan falt nu
deklareras som publicerade ("publ i shed") och skyddade ("protected").

Skyddade Falt kan precis som privata
falt inte nås eller modifieras av anvandaren. De kan dock användas av "underklasser" till aktuell klass och de
kan aven göras synliga av dessa underklasser.
Publicerade Falt markerar de egenskapsfalt och meddelandemetoder som
ska presenteras och kunna modifieras
av objektinspektören under programdesign.
Egenskaper (properties) är en ny typ
av datafalt som tillåter att åtkomst av
data sker via egentillverkade Iasfunktioner 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. Läs- 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.
Egenskaper kan indexeras som arrayer med den skillnaden att arrayindex kan vara av godtycklig typ. Egenskaper används bl a för de komponentfalt som ska visas och modifieras med
objektinspektören.
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 utrymme i den dynamiska
metodtabellen. Messagemetoder kopplas till meddelandenummer med ett
index.

När virtuella och dynamiska metoder
orndeklareras i ärvda objekttyper används numera direktivet override
istället för upprepning av virtual respektive dynamic. Aven konstruktorer
kan vara virtuella.

Med metodpekare kan man delegera
funktioner hos ett objekt till andra objekt och slipper därigenom att skapa
nya objekttyper vid smärre justeringar
av objektegenskaper.
TObiect

-m Exception
-m TFiler

-0TDesigner
TReader

-uTlmageList
-m Tlnternallmage
-0TList
-[7 TMetafiieimage

-0TParser

-m TPersistent
-m TCanvas
-m TComponent
-m TControl

qTGraphicControl

to

TCustomControl
TScroiIingWinControI

!b

~

~

~

-m TGlobalComponent
LO TApplication
-m TMenu

l

l

ainM eriu

qTPopupMenu

-0TMenultem
-0TScreen
-0TControlScrollBar

-m TGraphic
-W

TGraphicsObject

qTFont
TPen

-0TPicture

-m TStrings

LO TS tringList
-0TPrinter

-m TStream

Metoder kan också deklareras som
abstrakta (abstract).
Delar av Visual Component Library
L>

wc

B

~

x

Detta ar en preliminär information om programvara och litteratur för Delphi. Vissa produkter finns för
leverans nu, medan andra beräknas vara klara inom ett par månader (räknat från mars 1995). Vi uppdaterar
informationen kontinuerligt och återkommer med kompletteringar och ev korrigeringar.
Plug-In Professional Collection
#A

Delphi. m fl
Winló

0 6

Innehaller Plug-In Bitmap Filter samt
Plug-In Vector Import Filters.

Access S0ftec

Applied Visions

Plug-in Document Editor

ObjectGraphics Library

#ACG50 1

Delphi, m fl
Winlb

Fullt utrustad ordbehandlare som läser
och skriver RTF-filer, vilka också kan
innehålla grafik på WMF-format
(Windows Metafil).

Delphi, m fl
Wn16

Filsökning, förhandsgranskning av och
textsökning i filer.

Plug-In Text Import Export Filter
# ACG503

Delphi, m fl
Winlb

Importerar och exporterar MS Word för
Windows, MS Word för DOS,
WordPerfect för Windows samt
WordPerfect för DOS-filer.

Plug-In Bitmap Import Filter
# ACG504

Delphi. m fl
Winlb

Importerar bilder på TIFF-, JPEG-,
PCX-, EPS- (rasterdelen), GIE- och
BMP-format.

Plug-In Vector Import Filters
# ACG505

Delphi
Win16

Objektorienterad grafikbibliotek som
utökar de lp hi:^ grafik med stöd för
världskoordinater. m m.

Delphi. m fl
W1n16

Hanterar vektorfiler på CGM-,
CorelDRAW-, CDR-, DRW-, DXF-,
EPS-, GEM-, HPGL-, PIC- och WPGformat.

Visual Solutions Pack
#BOB447
1.l

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.

Brainstorm
Technologies

Borland

Plug-in FileFind
# ACG502

#APG501

dragknappar, klockor, alarm, etc.,
för att ge användargranssnittet en
professionell touch.
Tärningar och spelkort för spel och
underhållning.
Tolv databaskomponenter (dock av
mindre intresse för Delphi) som gör
det möjligt att integrera sofistikerad

Delphi, K++.
VE, m fl
Winlb

Prisvärt samiingspaket med ett stort
antal VBX:er från olika tillverkare. I
paketet ingår bl a:
"WYSIWYGW-ordbehandlaremed
möjlighet att blanda typsnitt.
Komplett kalkylprogram med
multipla kalkylark och
beräkningsmöjligheter
Diagram-komponent med stöd för
över 30 st 2-D och 3-D
diagramtyper.
Bildeditor som visar och
manipulerar rasterbilder på ett flertal
format.
Kommunikations-komponent med
ett flera inbyggda
terminalemlileringar och
filöverföring med XMODEMprotokoll.
"Flikar" som underlättar gruppering
av anvandargranssnitt till
exempelvis bladderbara "ark".
Ett flertal "manicker"som animerade
knappar, mätare, vridknappar,

Delphiilink for Lotus Notes
#BRG502

Delphi
Winló

Komponenter för att läsa, underhålla,
skapa, radera samt hantera Lotus Notesdokument i egna applikationer. Full
textsökning och stöd för Notes-mail.

Delphibink for Lotus Notes
ClientlSewer Ed
#BRG503

Delphi
Winló

Som ovan men med klienuserver-stöd
för att flytta data mellan Lotus Notesdatabaser och serverdatabaser.

Computer Systems
Advisor
ConnX ODBC Driver for RMS
#CSA501

ODBC-kompatibla
Winló

Tillåter ODBC-anpassade applikationer
att läsa DEC VAXIVMS RMS-filer.
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Crystal Software

Dart Communications

CrystalCOMM for Windows

PowerTCP Tools for Windows SDK

#CRC001

Delphi. VB, VC++. m fl
Win 16 el Win32

DLL-baserat kommunikationsbibliotek
som enkelt kan anropas fran bl a Delphi.

CrystalDW
#CRC001

Delphi, VB. VC++ Delphi
W1n16

DLL-baserad automatisk telefonuppringare som arbetar i bakgrunden.

Delphi. BC+ +.W.VX+ +, m fl
Win16. Win32

VBX-, C samt C++ (16- och 32-bitars)
gränssnitt till TCPnP-protokollet via
Winsock I. l -anpassade stackar. TCP-,
TELNET och FTP kliendserver
bibliotek ingår.

D a t a Techniques
ImageMan /VB

DATABITEN

#DAL500

Visual Plus
#DAH531

#Dm501

Delphi
Wn16

Svensk dokumentation över Delphi, med
detaljerad beskrivning av
Object Pascal i
Delphi. Visual Plus-toolbox med
visuella komponenter och pascalenheter.
Komponenter för
automatiskt virusskydd av
Delphiapplikationer
svenskanpassad kalender med
veckonumrering och svenska
helgdagar
funktionsevaluator med möjlighet att
interaktivt skriva in matematiska
uttryck som textsträngar och
evaluera dessa för olika
variabelvärden.
Än fler pascalenheter med mängder av
nyttiga rutiner som

Delphi. VB, m fl
Wn16

VBX-kontroller för avancerad
bildvisning, inscanning och utskrifter.
Stöd för TIFF-, PCX-, CIF-, EPSF-,
WMF- och BMP-format upp till 24
bitars. Färgreduktion, ändring av
ljusstyrka, kontrast, storlek, samt
zoomning och spegling är n3gra av de
bildbearbetningsfunktioner som ingår.

Digital
Communications
Associates
Delphi. m R
Winl6

DFL Software

I Visual Plus-toolboxen ingår dessutom
svenskanpassade mallar för Delphi.

Standard for Delphi
Professionalfor Delphi
W1n16

Diagrampaket för affasgrafik med
Delphi.

Light Lib Images for Delphi
#DFA003
#DFAOO4

#€SA003

Standard for Delphi
Protessional for Delphi
Wnl6

Omfattande bildhanteringspaket för
Delphi.

Distinct Software

Flcr visuella komponenter för Delphi,
bl a:
"Om"-dialog, "bevel", kalender,
kalender pop-up, filkatalogval, förbättrat
iipsfönster, bilder. menyknappar,
stapelmeter/lysdiodsiffror,
skjutpot/volymratt. "upp-nedn-kontroll
(spin), "splash screen", m m.

Eschalon Setup
#ESA004

Delphi
Winló

Skapa installationsprogram för Delphiapplikationer

Eschalon Setup Pro
#ESA005

Delphi
Winl6

Visual Ed for VB.Delphi
Win16

TCPAP-koppling i Windowsmiljö.
VBX:er för Windows Sockets, FTP,
Telnet, RCP, R-kommandon (remote
shell, rlogin och rexec), Mai1
(SMTP,POP2/POP3) och News(NNTP).
Hanteras genom att definiera egenskaper
och reagera p3 händelser. Tio exempel-

Delphi
Winl6

Funktioner, klasser och komponenter för
Delphi. Inkluderar enheter för
stränghantering, datumitid, DOS, EXEskydd, felsökning. m m.

Farpoint Technologies
Spread VBX
# FABOO3
2.1

Ddphi.VB. m fl
Wnl6

Integrera tabellmatriser med data och
formler i egna Windowsapplikationer.
Mer än 250 egenskaper. Typsnitt, farger
och datatyper kan sattas rad- och
kolumnvis samt för enstaka rutor.
Stödjer bl a följande "datatyper":
Editorer, formler, datum, tid, heltal,
flyttal, formaterad utmatning,
kombiboxar, knappar och bilder.
Flexibelt presentations- och rapportstöd
med integrerat skrivarstöd.

GridNBX
#FAL3004

Distinct TCPIIP for Windows
#DIE001

Delphi
Wn16

#ESAOO2

Kommunikationstoolbox för att
integrera information om värddatorer i
nya kliendserver-applikationer.

#DFA001
#DFAOO2

Eshalon Power Controls for Delphi

Eschalon Power Libraries

Light Lib Business for Delphi
generell snabbsortering
svenskanpassad Upcase
kopiering av filer,
smart läsning och sortering av
filkataloger
tidtagning
konfigurerbar funktionsevaluator
och ytterligare matematiska
funktioner som normalfördelning,
lan, m fl
generell ekvationslösning med
Newton-Raphson
generell listhantering av godtyckliga
datatyper,
kalendemitiner för julianska dagtal,
veckodagar, veckonummer,
helgdagar, solens upp- och nedgang,
automatisk viruskontroll av
applikationer,
konvertering mellan Windows och
DOS-teckenuppsättningar

Eschalon Development

Utökad version av ovan.

QuickApp for Windows
#DIG501

applikationer samt en snabb och liten
Windows Sockets-stack.

Delphi,VB. m R
Winló

Enklare, men prisvärd version av

Spread VBX.

DynaComm for Windows
#FUC901

Delphi. m R
Wnl6

Stöd för terminalemulering och
nätverkskopplinyar PC-Host.
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MediaDeveloper

Gigasoft
Gigasoti ProEssentials
#GIC501
1.5

Delphi. W. m fl
Wnl6

Affarsgrafik, tårtdiagram och tekniska
diagram.

FXToolslVB Standard Edition
#IMC500

Delphi, VB, m fl
Wnl6

Fyra kontroller med 5 0 olika effekter för
bilder, text och figurer. 42 olika
flerpassövergångar av bilder till
bakgrund. Stöder BMP, DIB, PCX,
TGA och TIFF. Innehåller 3-D-ramar, 3D-fonter, skuggor, roterad text,
genomskinliga bilder, bildövergångar
och hastighetskontroll.

Enklare version för att bygga multimediatillämpningar.

MediaDeveloper OLE Controls

FXTools/VB Protessional Edition
Delphi, VB. m fl
Wn16

Nio kontroller med 100 olika effekter för
bilder, text, figurer och video. Stöder 19
olika filformat, ink1 JPEG, CMP och
FIF. 3-D-ramar, 3-D-fonter,
roterandelanimerad text, WAV-, MIDI-,
AVI -och QuickTimefiler.

Imagine Software
Solutions

Innehaller Overlay Video OLE Controls,
Digital Video OLE Control, Animation
OLE Control samt Audio and Graphics
OLE Control.

MediaRecorder Toolkit
# LEB504

Delphi, VB. m fl
Wn16

#IME501
1 .O

Stöd för att hantera PCX-, DCX-, CIF,
TIFF- och BMP-bilder via VBX:er och
OLE-kontroller.

Delphi. m ii
Wn16

Gör det möjligt att presentera video som
hämtas från videokamera eller andra
videoenheter.

MediaRecorder Toolkit OLE
Control
Delphi, m fl
wnló

Gör det möjligt att presentera video som
hämtas från videokamera eller andra
videoenheter. Stöd för alla
Windowskompatibla video capture kort.

Lenel Gallery
# LE8506

Delphi. m fl
Wn16

Integrerar bildgallerier med
tumnagelstora bilder i applikationer.

Lenel Gallery OLE Control
# LEB507

IMAGIN for Windows

Delphi, m fl
W1n16

# LEB503

# LEB505

#IMC501

Delphi, m fl
Wnlb

# LE8502

Ddphi, m fl
Win16

Integrerar bildgallerier med
tumnagelstora bilder i applikationer.
Stöd för "dra-och-släpp", skräddarsydda
anvandargranssnitt, m m.

Lenel MCI Drivers Kit
Delphi, m fl
Wnl6

Looking Glass Software
RavenText
# LOC500

Delphi, VB, m fl
Win16

VBX-baserad ordbehandlare med stöd
för multipla fonter, storlekar och stilar,
linjal ochleller stilrad, kolumner,
textbakgrund, marginaler, m m. Import
av ASCII- och RTF-filer.

RavenWrite
#LOC501

Delphi. VB, m fl
Wnl6

Samma som RavenText plus grafik och
hypertext med bokmärken och olika
nivåer inom samma dokument

Media Architects
ImageKnife Prot/VBX
#ME1001

Delphi, W, m fl
Wnl6

VBX-kontroller för inscamning,
visning, bearbetning, lagring och utskrift
av rasterbilder. Snabb panorering,
zoomning och färgreduktion, m m.
Stöd för 24-, 8- och 4-bitars samt
monokroma bilder. Klarar BMP-, DIB-,
JPEG-, CIF-, PCX-, TIFF- och Targaformat. Rutiner för att bearbeta bilder på
pixelnivå.

MediaKnifeMU
#ME1501

Delphi, VB, m fl
Wnl6

WinG-baserad (WinG ar det nya snabba
grafikgranssnittet mot Windows)
kontroll för animering, sprites,
bufferhantering, fler textattribut, ljud,
timer och MCI-kontroller. Editorer för
och sprites samt paletteditor.

Micro Systems Options

Inner Media Inc

# LEB508

DynaZip

Drivrutiner för band- och laserenheter
samt videokort.

3D Graphics Tools

Lifeboat Publishing

Utvecklingsverktyg med många fargoch 3-D-funktioner. Med kontroller
skapas scener, väljs kamera-linser,
ljussättning och 3-D-objekt som sfarer,
cylindrar, koner, utåtstående, roterande
och godtyckliga ytor.

#INP500
2.0

Delphi, BC++,VB, VC++m fl
Wnl6

DLL-baserad toolbox för att integrera
datakomprimering på ZIP-format i egna
applikationer, inkl flervolymskomprimering.

Lenel Systems
International
MediaDeveloper Pro
#LE8501

Delphi, m fl
Winl6

Utvecklingsverktyg för att producera
multimediaapplikationer. Stöd för
vanliga filformat och videoenheter.

WinWidgets/VBX
#LM09

Delphi, W. m fl
Wn16

Stort antal VBX-kontroller för
skärmhantering, bl a tabellmatris och
kaikylmatris med över 100 funktioner
samt automatisk/manuell omkalkylering,
flikdialoger, spinnkontroller, validerad
inmatning, bildknappar, statusrader,
verktygsmenyer, list- och kombirutor,
radio- och kryssknappar, m m.

#M10002

Delphi, m fl
Wnl6

VBTools 4
#MIQ002

Delphi. VB. m fl
Wnl6

54 olika VBX-kontroller med bl a
flikbaserade dialoger i stil med Word for
Windows, standarddialoger, rullgardinskontroll, drag-och-släpp, validering av
data, skärm- och grafiklägesoberoende
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bildkontroll, animering, skarmslackare,
histogram med bläddring, tradkontroll
med kollapsat'expandera och bilder,
utökade knappkontroller, kalender, 3-Dkontroller, inklusive menyer, m m.

Compression Plus 4
#MIQ009

Delphi, W. m fl
Winló

ZIP-kompatibla nitiner för
datakomprimering av filer, arrayer och
skärmbilder,

On-Line Resources

Sheridan Software
----

Floating Help DLUVideo Player
VBX

Data Widgets

#ONU501

Delphi. W, m fl
W1n16

VBX för "videospelare", "flytande"
hjälp och fler DLLer med kallkod.

Opaque Software

Sänd och ta emot fax tillsammans med
flertalet klass 1, 2 eller 2.0 faxmodem.
Hanterar ASCII-text, BMP-, PCX- och
DCX-filformat.

Delphi
Wnló

De,lphi-kontroller och komponenter,
knappar, verktygsrader, grafik, m m.

Pinnacle Publishing
Graphics Sewer SDK

Delphi, VB. m fl
Winl6

#PICOO2
4.0

Delphi. m fl
Winló

Kontroller för att visa data på mer än 20
olika filformat.

Verktyg för att integrera tekniska
diagram och affarsgrafik i
Windowsapplikationer.

Microsoft

ProtoView Development
ODBC-kompatibla
Win16, Win32

#PR1003

Access 1.x och 2.0,
Btrieve 5.1 och 6.x (16-bitars)
dBASE III och IV,
Excel3,4och5,
FoxPro 2.0, 2.5 och 2.6,
Paradox 3.x och 4.x
Text

ProtoView Interface Component
Set (PICq

NetManage

#PR1008

NEW-SDK
Delphi. m fl
W1n16

TCPIIP AP1 för Windowsutvecklare,
ink1 Windows Sockets, FTP, Windows
SNMP, POP och SLIP.

RPC-SDK
#NEE502

VB, Delphi. m fl
Wnló

KaIkylmatriskontroll med över 170
egenskaper och 40 handelsetyper.
Virtuell minneshantering,
kolumnsortering och låsning, kryssnitor
och kombinitor som kan användas i
celler, individuellt val av färger och
fonter för enstaka celler, för rader,
kolumner eller hela tabeller. Inkluderar
både VBX:er och DLL:er.

Innehåller ODBC-drivnitiner för:

#NEE501

Delphi. m fl
Win16, Win32

Gör det möjligt att skriva RPCapplikationer för Windows och
Windows NT. Det kompletta ONC
RPCIXDR funktionsprotokollet ar
tillgängligt för såväl klient- som
serverapplikationer.

Delphi. VB, m R
Win16

Samling av VBX:er som ger
programmet ett modernt 3D-utseende.
Inkluderar kryssnitor,
kommandoknappar. ramar,
altemativknappar, paneler, listrutor.
fillistrutor, filkatalogrutor, disklistnitor,
kombirutor och 3D-menyer.

Designer Widgets
Delphi, VB, m R
Winl6

#SM500

Kontroller för knappmenyer,
flikbaserade dialoger samt
formulärkontroll med anpass~iirigsbart
utseende, t ex grafik i formulartitlar. 3-D
effekter, m m.

DataTable

ODBC Desktop Driver Pack
#MIJ237
2.0

-.c

Databaskontroller for att skapa ett
professionellt anvandargranssnitt vid
inmatning och presentation av data i
databaser

#SHAS01

OXControls

Fax Plus
Delphi, VB, m fl
Win16

>

Delphi, VB m fl
Winl6

3D Widgets

#OPB501
#MIQ010

b"'

#SH4002

Delphi, W. m fl
Winló

Kontroller med bl a datumkalender, tid,
numerisk inmatning, LED-visning,
matare, flerriktade spinnknappar, stereo
volymkontroll, hierarkisk listbox och
ikonknappar. Inkluderar både VBX:er
och DLL:er

Raindrop Software

'

SHORELINE Software
Application Enhancement
Widgets
#SHE001

Delphi
W~in1 6

Fler visuella komponenter till Delphi.
bl a flexibel procentmätare, bildkontroll
som kan placeras i alla dialoger och
formulär, förbattrade tips-"bubblor",
INI-filshantering, editor som expanderar
när den hamnar i fokus, lysdiodstext,
förbattrade knappar med bilder, m m.

Visual Video Widgets
#SHE002

Delphi
Win16

Fånga videobilder direkt i Delphiapplikationer tillsammans med de
vanligaste video capturekorten.
Uppspelning av videosekvenser helt
eller delvis, klipp och klistra video.
Lagg iill musik, tal, eller text till
videoklipp. Katalogisera och sök
videosekvenser eller t om enstaka bilder.

Open Mail System
#WO1

Delphi. m fl

Bygg in elektonisk posthantering i egna
applikationer. Stöd för vanliga protokoll
som VIM, MAP1 och MHS.

ShowCASE ODBC
#SHD501

ODBC-kompatibla
Winló

ODBC-drivrutin som ger direkt PCAS1400 kommunikation.
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Software FX INC

hantering av tonval samt
nummerslagningskontroll.

Chart FX
#SOZWl

QuickLinelVB

Delphi. W. m fl
W1n16

VBX- och DLL-paket för diagrampresentation. Over 18 diagramtyper av
2-D och 3-D typ. De vanligaste
funktionerna nås via knappar på en
konfigurerbar verktygspanel. Med
"drag-och-slappn-teknik kan färger och
mönster styras av användaren. StOd för
rotering av diagram, axeltexter och
datatexter, rutmönster, titlar, skalning
m m.

W. Delphi. m fl
Win16

Svenskutvecklat VBX-paket med totalt
22 olika verktyg och kontroller som kan
emulera utseendet hos Window 3.x,
Windows 95,OS12 och Borland BWCC.
Förfinade kontroller Gmfrt med VB) för
Labels, TextBox, Frame, Command
Button, Check Box, Radio Button,
Combo Box, List Box, Termometer,
Ikon och ToolTips. Nya kontroller för
Toolbar, Status Bar, Spin Button, Meter,
Slider, Rotor, Tabs, Notebook, Lamp,
Toolbox och Grid.

Stylus Innovation
Visual Voice
Delphi, W. m fl
Winló

Programvara för att bygga flerlinjers
telefonapplikationer med röstbrevlåda,
fax-p%-begäran,interaktivt röstsvar,
m m.

DanleW
#TECOOl

Delphi. W, m fl
W1n16

VBX-kontroller för att visa, zooma,
panorera och bearbeta färgbilder, m m.

D a n l e W Professional
#TEC002

Delphi. W. m fl
Win16

Samma som ovan men dessutom med
gråskalestöd, utökad färg- och
palettkontroll.

VoxLib
#TEC006

Programbibliotek för kontroll av flera
telefonlinjer med inspelning,
uppspelning av tal samt hantering av
tonval samt nummerslagningskontrol1.

Thunder Island
TruBar\VBX
Delphi, W. m fl
Wnl6

#THH501

TurboPower Software

CUA/Controls

#STQ501

Delphi. W. m fl
Wnl6

VBX-kontroll för streckkodshantering.

Sting Soft
#SIP501

#TECW7

Delphi, W. m fl
Win16

Programbibliotek för telefonhantering
med inspelning, uppspelning av tal,

Windowsapplikationer. I botten ligger
t v i DLL:er som utnyttjar standard
COMM.DRV eller kompatibel drivnitin
(egna drivrutiner kan skrivas genom att
anpassa ca 15 lågnivåfunktioner till
hårdvaran). Till Delphi finns färdiga
kommunikationskomponenter.
Rutiner för att kontrollera portstatus,
kommunikationsparametrar som
hastighet, flödeskontroll, m m.
Stöd för ett stort antal filöverföringsprotokoll som Zmodem, Xmodem,
Ymodem, Kermit, CompuServe B+,
ASCII, m fl. Fönsterbaserad ANS1
terminalemulator.
Integrerad debugging med loggning och
tidsstampling av kommunikationshändelser och data.
Stort antal exempel samt full kallkod
ingår.

Orpheus
#TUAO43

Delphi
LWn16

Orpheus innehåller en samling Delphikomponenter för förbättrad design av
anvandargranssnitt, inkl:
fullständig validering av strängfalt,
numeriska falt och tid/datumfalt.
skyddade, dolda och beräknade falt i
formulär.
listruta med i praktiken obegränsad
kapacitet.
arrayeditorer för alla grundläggande
datatyper.
"anteckningsbok" (notebook) med
flerraders flikar såväl vågrätt som
lod-rätt.
visning (viewer) av godtyckligt stora
text- och binarfiler.
flerraders texteditor med
ordnedflyttning och 16 MB
kapacitet.
tvådimensionell tabellkontroll som
kan rymma editerbara falt,
kryssrutor, kombinationsrutor, m m.
två- och fyravagars "spinnukomponent.
matarkomponent som kan användas
vid programinstallation, filkopiering,
m m.
Komplett kallkod ingår

Async Professional for Windows
#iUA040

+

Delphi, BP, BC+ +.VC+
Wnló

Seriekommunikationstoolbox för
Windows tillsammans med Delphi,
ObjectWindows Library med Borland
Pascal 7.0 och Borland C++ 4.x samt
Microsoft Foundation Classes med
Visual C++ I .x, m fl.
Handelsestyrd modell för effektiv
hantering av seriekkommunikation i

Visual Tools
First Impression
#VIA004

Delphi. W, m fl
Winló

VBX- och DLL-baserat
affärsgrafikpaket för att skapa
fotorealistiska diagrain. Spara och ladda
diagrammallar. Designverktyg, export av
diagram till BMP- och WMF-format. 35
olika egenskaper och händelsetyper,
över 200 olika funktioner samt 26
inbyggda dialogrutor. 20 olika
diagramtyper varav många i både 2-D
och 3-D. B1 a följande typer:
Stapel, linje, tårta, scatter, polar, area,
bubbel, radar, steg, ring och min-max.
Hanterar viktade data, varierande
mellanrum mellan staplar, datafiltrering,
kan gömma och utesluta varden samt
hantera saknade varden. Linjära och
logaritmiska axlar, datumaxlar,
formatteringsstilar för text, linjer,
mönster, rotering och ljuskällor. Kan
stalla marginaler, centrering och
utskriftsformat.

Formula One
#VIA003

Delphi. W. m fl
Winl 6

VBX:er och DLL:er för kalkylmatriser.
Läser och skriver Excel4.0 .XLS-filer.
126 kalkylfunktioner och 20 inbyggda
dialoger. Designverktyg för att skapa
kalkylmatriser och formelresultat visas
redan under designfasen.
Anvandardefinierbara celltyper och
format med villkorlig formattering.
Samma matris kan visas ur flera
synvinklar. Skalning av matriser på
skärm och till skrivare. Andra kontroller
kan placeras ovanp5 kalkylmatriser
Databasstöd med virtuell mod för
obegränsade datamangder. Koppling till
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First Impression för diagrampresentation
av data.

Delphi, VB. m fl
Winl6

VBX:er och DLL:er för
stavningskontroll. Över 100 000 ord i
engelsk-amerikansk ordlista. Kan utökas
med egna ordlistor. Tillverka egna
ordlistor. Automatisk eller manuell
bekräftelse vid ändring av felstavade
ord. Kompatibelt med Microsoft Words
egendefinierade ordlistor. Ersattningskriterier och avstavningsregler kan
byggas in i ordlistan. Kontroll av
enstaka ord eller textblock. Arbetar ihop
med Visual Writer.

Visual Writer
#VIA005

Delphi, VB. m fl
Wnl6

VBX-kontroller för att skapa, redigera
och skriva ut textdokument.
Linjalkontroll för att stalla marginaler,
tabbar och indragningar. Knappkontroll
för fontstilar, textplacering och tabstilar.
Statuskontroll som visar rad och
kolumnnummer, inmatningslage samt
annan dokumentinformation.
Dialognitor för att satta stycken och
teckensnitt samt sök/ersatt-dialoger.
Import och export av RTF-filer. Lås
dokument till enbart läsning. Stöd för
såväl TrueType- som Adobe typ 1
postscriptfonter.

Visual Tools Suite
#VIA500

AppPolish 2.0

Borland

Visual Speller
#VIA002

Encore Development

Delphi, VB, m fl
Wnl6

Prisvärt samlingspaket med fem VBXpaket: Formula One, First Impression,
ImageStream, Visual Writer och Visual
Speller - se beskrivning ovan.

Wang Laboratories

#ENA501

Turbo Assembler & Debugger
#BOB449
Ver 4 .O

DOS.Winl6.Win32

Borlands snabba Turbo Assembler och
kraftfulla Turbo Debuggers för DOS och
Windows. Med Turbo Debugger for
Windows får du an fler möjligheter att
hantera stegning, satta brytpunkter,
felsöka på maskinkodsnivå;m m.

Delphi, VB, m R
Wir116

8 VBX-kontroller för
dokumenthantenng med bl a klientserveråtkomst, inscanning,
komprimering, fax samt OCR.

#WOGO0 1

#BOB
4.0

Delphi. BC++. m fl
Win NT, NLM, Unix. m fl

Snabb SQL-Server för flera plattformar.
Med Delphi ClientIServer kan du
utnyttja SQL-expresslankar till
Interbase. Kompatibel med Local
Interbase Server som medföljer Delphi.

Delphi Conversion Assistant:
VB Standard Ed
# € W 1

Delphi
wnl6

Conversion Assistant konverterar
Visual Basic-projekt och programfiler
till motsvarande projekt- och
programfiler för Delphi.
Översätter Basic-kod till Pascal.
Konverterar standard VBXkontroller till motsvarande Delphikontroller.
Konverterar formulär och hanterar
placering och storleksanpassning av
objekt.
Skapar automatiskt Delphi-projektfiler
Konverterar program helt eller delvis
Hanterar Visual Basics kontrollarrayer.

Delphi Conversion Assistant:
VB Database Ed
# W 2

Delphi
W1nl6

Databasversionen gör också databaskonverteringen från Access och ODBC
till Delphi-format.
På gång - Conversion Assistant från
PowerBuilder till Delphi.

Delphi
Winl6

Innehåller en serie färdiga dialogmallar
till Delphi.

Eschalon Development
ED1 Install Pro
#ESA001

Wol2Woll Software
ezDialogs for Delphi

Testverktyg för anvandargranssnitt som
hjälper dig att ge dina Delphiapplikationer ett professionellt
anvandargranssnitt. Utför rncr an 45
testprogram.

Delphi
wnl6

Interlase

OPENIlmage Custom Controls for
Visual Basic
#WAF500

Windowsapplikotioner
W1n16

Verktyg för att skapa installationsprogram till Delphi-applikationer.

Forefront
Forehelp
#FOB001

Windowsapplikationer
Win16

Utmärkt verktyg för att interaktivt och
visuellt skapa och underhålla
hjälpsystern i Windowsapplikationer.
Ingen ordbehandlare behövs.

Nu-Mega Technologies
Bounds-Checker for Windom
#NUAOO3

BC++,VC++,Delphi
Wn16

Debugprogram som automatiskt hittar
buggar i Windowsprogram. Avslöjar
sönderskrift av dataareor, stack och
heap, felaktigt använda pekare,
minneslackage, resurser som ej frigjorts,
m m. Kontrollerar parametrar och
returvärden vid anrop av Windows APIfunktioner. Programmen behöver inte
modifieras för att köras undcr BoundsChecker. Nar ett fel upptäcks stoppas
programmet och Bounds-Checker pekar
ut den rad i kallkoden dar felet uppstod.
Variabler, stack och heap kan
inspekteras och alla Windows API-anrop
och händelser kan loggas i en speciell fil
för att studera vägen fram till felet. Ta
som vana att alltid köra dina
Windowsapplikationer under BoundsChecker innan leverans.

The Periscope
Company
Winscope
#THE002

Delphi. m fl
Win16

"Kniper" och loggar Windowshandelser
i farten. Visar över 3000 API-anrop och
meddelanden.
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Software Interphase

Delphi Programming Unleashed

Delphi for Dummies

Medelsvår kurs i Delphiprogrammering.

Lättläst introduktion.

Help Magician Pro
#SIH501
3.0

De flesta
Wir116

Fristaende verktyg för att skapa
hjälpsystem. Utveckla, testa och
kompilera hjälpfiler samtidigt i en
WYSIWIG-miljö liknande WinHelp.
Stöd för alla WinHelp 3.1 finesser,
ämnesnavigering, engelsk rättstavning.
m m.

Software Quality
Automation

Teach Yourself Delphi
Devra Hall

Komplett guide som täcker in alla
finesser i språket, tips och trick och
fördelar hos Delphi.

Blake Watson

Nybörjarbok som presenterar
grundläggande programmeringskoncept
och Delphiverktyg.

SQA Team Test

Guide till Delphiprogrammering på
medelsvårtavancerad niva.

Mastering Delphi

Sterling Software
ANSWER: Testpro for Windows
Windowsapplikaiiona
W1n16

Verktyg för att automatisera testkörningar, analys och rapporter vid programkontroll.

Charlie Valvert

Marco Cantu

Introduktion till Delphi-programmering.

Tidskrifter
Delphi Developer
Pinnacle Publiching

Tekniska rapporter skrivna av experter
som visar hur du skriver stabila
applikationer. 12 nrlår inkl diskett.

Delphi Informant
Andrew Wozniewicz

Steg-för-steg kurs i Delphiprogrammering.

Delphi Informant Magozine

Månadsmagasin med tekniska artiklar,
produkt- och bokrescensioner, m m.

Inside Delphi 951 Inside Delphi
95lClient Sewer Edition

Delphi-How-To

The Cobb Group

Gray Frerking

Månatliga nyhetsbrev med tekniktips.

Presenterar ett stort antal programmeringsproblem och visar deras lösning
enligt en standardmall.

The DELPHI Developer's Exchange

Delveloping Windows
Applications Using Delphi

Månatligt nyhetsbrev för professionella
utvecklare. Inkluderar diskett.

IDG Newsletter Cap

InstallSHIELD
Windowsapplikaiimet
DOS, Win16, Win32. OSR

Komplett samling verktyg för att enekelt
skapa säkra och attraktiva installationsprogram för Windowsapplikationer.

Paul Penrcd

Introduktion riktad till C-programmerare
som vill hoppa över till Delphis
snabbare utvecklingsskoncept.

WexTech Systems
Instant Delphi
Dave Jewell

Doc-To-Help
#WEB501

Mastering Delphi

Introduktionlreferens på medelsvår nivå.

Teach Yourself Delphi in 21 -Days

#THD001

Tom Swan

Bok som gar p&djupet och reder ut
databasprogrammering för nybörjare och
vana utvecklare.

Pachecofleixeira
Client/Se~er
Win16

Automatiserar testning av klienuserverapplikationer med fönstergränssnitt.
Flera testare arbetar samtidigt mot en
nätverksbaserad testcentral som
samorganiserar testmiljön.

#THDOl 1

Mastering Delphi

Delphi by Example

Delphi Developer's Guide
#SQA501

Charlie Calvert

Neil Rubenung

Windoswapplikationer
Wn16

Hypertextbaserat publikationsssystem
tillsammans med Microsoft Word, med
vars hjalp du kan skapa och underhålla
bade tryckt dokumentation och
Windows online hjalp fran ett och
samma Word-dokument.

Snabbläst kurs för programmerare som
fort vill komma igång med Delphi.

The Delphi Magazine
The Delphi Magazine

Engelsk tidskrift med diskett. Sex
nummerlår.

I föreningar
Delphi User Group

Delphi Nuts and Bolts
Canell/Strain

Icke-kommersiell svensk användarförening under organisering.

Snabbkurs för erfarna programmerare.

Software Engineering with Delphi

Support

WebberIFord

I Utteratur

En guide till utveckling av klientiserverapplikationer med Delphi.

Här ett kort urval fran det stora antalet
boktitlar som nu dyker upp för Delphi.
Svenska böcker är p5 gang till hösten.

The Delphi Programmer Explorer
Duntemann/Mischelfl~o(

Introduktionskurs som kombinerar teoripraktik i korta kapitel.

Special Editing Using Delphi
Matcho/Andrew

DATABITEN
Teknisk telefon, faxsupport till alla
Plus-kunder, dvs köpare av Delphi &
Plus eller Delphi ClienUServer & Plus.

Tredelars grundkurs.

DATABITENS BBS
Developing ClientlSewer
Applications with Delphi
Kiliervlcdd

Problemorienterad uppläggning med
konkreta exempel och lösningar.

Öppen Delphi-area med information och
produktnyheter. Delphi Plus-area, öppen
för Plus-kunder, med tips, problemfixar,
exempelprogram, gratistillbehör och

shareware, "patchar", m m.

Applikationsexperten hjälper dig fram

Dialogrutor med Dialogexperten

Installera fler komponenter

Ytterligare ett sätt att använda
kalenderkomponenten i Visual Plus

Antiviruskontrollen larmar!

Skapa egna komponenter

Design av applikation med FFE-komponenten i Visual Plus

FFE-applikationen under exekvering

