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Nyheter från DATABITEN

Delphi 2.0 Plus ar har!
Delphi 2.0 river murar och öppnar vägen för 32-bitars utveckling för var och en. Iiis om den
nyu optimerande kompilatorn och det utbyggda databusstödet. Med DATABITENS Plusversion jiir du ännu mer valutajor pengarna.

+ Tre Uelphi 2.0-versioner
+ Uelphi 2.0 Plus till introduktionspris!

+ Nya Delphi 2.0-kurser

+ Delphi Support96 ink1 Delphi 2.0
+ Bygg u t Delphi 2.0 med 32-bitars
komponenter och 0CX:er
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Delphi 2.0 river murar
När Delphi 1.0 presenterades för ett åt sedan så dristade vi oss till den spådomen att
Delphi skulle bli en succé. Det år som sedan har förflutit har inte gjort oss besvikna - Delphi har höjts
till skyarna av datapressen, vunnit ett stort antal utmärkelser, men framför allt uppskattats av programutvecklare såväl i Sverige som resten av världen.
Kan Borland upprepa denna succé?
Även om det har talats mycket om trögheten vid övergången från 16-bitars Windows till 32-bitars dito
så tror vi att en del av förklaringen har varit bristen på bra och lättanvända utvecklingsverktyg som
förmår producera de överlägsna 32-bitars applikationer vi vill visa upp. Med Delphi 2.0 är den tiden
över.
Berlinmuren av betong revs 1989, men vi pascalprogrammerare har fått vänta länge på att också vår
frihetsberövande mur, byggd av 64Kb block, ska rivas. Med Delphi 2.0 är vi äntligen där. Arrayer,
strängar, poster och andra datastrukturer kan nu vara upp till 2 GB stora. Leve friheten!
Med Delphi 2.0 kan du utveckla applikationer
• utan artificiella minnesbegränsningar,
• med kraftigt ökade prestanda,
• med en än högre grad av strukturerings- och återanvändningsmöjligheter, etc.
Med Delphi 2.0 fördubblar (det är vår erfarenhet) du produktiviteten jämfört med Delphi 1.0.
Applikationer som tog en månad gör du nu på två veckor - med bättre prestanda, minskad storlek,
större säkerhet och större användarvänlighet. Vem vågar avstå från en sån möjlighet och bli
akterseglad av de djärva? Ingen tid att tveka. Delphi 2.0 gör också dig till en vinnare!
Utan att rådfråga oraklet vågar vi därför förnya vår spådom - Delphi 2.0 bli en än större succé!
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Tre nya Delphi-versioner
Delphi 2.0 levereras i tre versioner, nämligen

• Delphi Desktop 2.0
• Delphi Developer 2.0
• Delphi Client/Server Suite 2.0
I samtliga versioner ingår också en Delphi 1.0 för utveckling av 16-bitarsapplikationer.

Samtliga versioner finns dessutom i
• Plus-version från DATABITEN.

Här är de viktigaste nyheterna som gäller samtliga Delphi 2.0-versioner (vi reserverar oss
för ev ändringar i slutversionen från Borland):
32-bitars optimerande
kompilator och länkare
• Den nya kompilatorn genererar
32-bitars Intelkod vilket också
innebär att 64 KBbegränsningar för data och
stack är borta. Med den raka,
linjära minnesmodellen kan du
deklarera arrayer och strängar
som är upp till 2 GB stora, en
möjlighet som kommer att bli
mycket uppskattad av alla som
arbetar med stora datamängder
(t ex flyttalsmatriser).
• Kompilatorn är högoptimerande och generar kod fullt i
klass med de bästa C/C++kompilatorerna. Kompilatorn
utnyttjar tekniker som överföringen av data via register
istället för stacken vid anrop av
underprogram, optimerad
registeranvändning för lokala
data, återanvändning av
register i programblocken,
loopoptimering, m m.
Slutresultatet är maskinkod
som i vissa fall exekverar 300400% snabbare än med Delphi
1.0.
• Den nya kompilatorn ger dess-

DATABITEN AB
Box 115
811 22 SANDVIKEN

utom utförligare felmeddelanden och varningar (t ex oanvända variabler) och stoppar
inte vid första kompileringsfelet utan ger en lista av fel
som man kan hoppa i och
korrigera flera fel innan ny
kompilering .
• Kompilatorn kan, om så
önskas, generera standard
.OBJ-filer istället för .DCUfiler när den kompilerar
pascalenheter. Detta gör det
lättare att dela kod med andra
programspråk som C/C++.
• Den nya optimerande länkaren
reducerar EXE-filerna med 2025% jämfört med version 1.0
(detta kan vi intyga av egen
erfarenhet - vårt produktregisterprogram krympte med
över 20% när vi omkompilerade med Delphi 2.0).
• Den nya 32-bitars kompilatorn
är världens i särklass snabbaste
optimerande kompilator med
en kompileringshastighet av
över 350 000 rader/minut. 32bitars Delphi-applikationer kan

nu exekvera 15-50 ggr snabbare än interpreterande P-kods
applikationer.

Nyheter i Object Pascal
Programmeringsspråket i Delphi är
det väl strukturerade och typsäkra
Object Pascal - en utveckling ur
Turbo Pascal. Här är de viktigaste
nyheterna i Object Pascal för
Delphi 2.0:
• Integer och Cardinal är nu
32-bitarstyper med större omfång som följd (-2GB...+2GB)
• Pascalenheter kan nu, tillsammans med ett initializationblock som exekveras vid
uppstart av applikationen, ha
ett motsvarande finalizationblock som automatiskt utförs
när applikationen avslutas.
• Nu kan pascalsträngar (Stringtypen) rymma upp till 2 GB
tecken (i version 1.0 max 255
tecken). Internt lagras strängar
dynamiskt på heapen och
avslutas automatiskt med ett
null-tecken, varför de direkt
kan användas där nullavslutade
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strängar förväntas (t ex vid
anrop av Windows APIfunktioner). Du slipper därför
att konvertera mellan String
och PChar-typer som tidigare
var fallet.
Delphi 2.0 stödjer den nya
tvåbytesstandarden UniCode i
teckenvariabler och strängar,
vilket gör det möjligt att använda ett närmast obegränsat antal
teckenuppsättningar och alfabeten.
Ny Variant-datatyp som kan
vars konkreta typ kan variera
under exekvering (heltal,
flyttal, strängar). Användbar i
synnerhet i samband med OLE
Automation.
Ny Currency-typ för hög
precision (4 decimalers) vid
ekonomiska beräkningar.
Nytt matematikbibliotek
(Delphi Developer och Client
Server) med en rad optimerade
funktioner för matematik och
statistik.

•

•

•

Fullständigt stöd för
Windows 95 och NT
Nya Delphi 2.0 har ett komplett
stöd för
• långa filnamn
• komplett stöd för Windows 95
API
• nya Windows 95-kontroller
som TRichEdit (formaterad
texteditering på standardformat), TTrackBar ("dragpot"),
TTreeView (outline),
TProgressBar (visar t ex hur
långt ett jobb har nått),

•

THeaderControl (flyttbara
huvuden), TUpDown
(upp/ned-knappar), TListView
(kolumnpresentation av listor),
TTabControl (tab-flikar) och
TPageControl (flersidors dialogrutor) .
multitasking-stöd med
parallella "trådar" via en ny
"trådklass" (TThread). Runtime bibliotek och Visual
Component Library är
multitaskingklart.
Fullt stöd för Windows 95
OLE-kontroller (OCX:er) och
OLE Automation-kontroller
och servrar.
Marknaden för OCX-komponenter växer nu mycket snabbt
och ersätter den tidigare VBXmarknaden. OCX:er är, jämfört
med VBX:er, helt språkoberoende och kan därför direkt
användas som andra Delphikomponenter.
Stöd för ODBC tillsammans
med MS Remote Automationteknik och kommande
Network OLE. DLL:er och
OLE Automation-kontroller
och servrar kan enkelt integreras med andra Windowsprogram som Excel, MS Word,
BC++ och Paradox, m fl.
Stöd för MAPI (Mail API).

Delphi 2.0 är certifierat som ett
Windows 95-"Logo"-berättigat
program. Med Delphi 2.0 har du
alla möjligheter att själv tillverka
Windows 95-Logo-klara program.

Nya Visual Component
Library
100 "drag-och-släpp"-anpassade
komponenter i nya Visual Component Library med full
uppsättning av
• Windows 95-kontroller,
• Windows 3.1-kontroller samt
• nya och förbättrade databaskomponenter.

Bakåtkompatibel med
16-bitars Delphi 1.0
Delphi 2.0 är helt bakåtkompatibel
med Delphi 1.0. Om du inte har
utnyttjat 16-bitarsspecifik
information (heltal är två bytes,
etc) kan du med en snabb omkompilering förbättra prestanda,
minska programstorlek och öka
stabiliteten hos dina applikationer.

Förbättrad miljö
Delphi-miljön har förbättrats på en
rad punkter. Det är nu ännu enklare att skapa komponenter, OLE
Automation-objekt och DLL:er
som kan användas med andra
Windowsverktyg som BC++,
Paradox, dBASE, Visual Basic,
PowerBuilder, m fl.
Databasverktygen har fått en egen
meny, liksom versionskontrollhanteringen (i Client/Server Suite).
Allt som rör projektet finns samlat
under en egen meny, etc.
Med utbyggda Tools API kan du
integrera andra program i Delphimiljön som debuggers, CASEverktyg, datamodelleringsverktyg,
andra versionskontrollsystem, etc.

Objektförrådet och
visuella arv
I Delphi version 1.0 härleds alla
nya formulär från grundtypen
TForm. Med Delphi 2.0 kan du
visuellt härleda nya formulär från
tidigare skapade formulärtyper
som förvaras i Delphis objektförråd (Object Repository).
Att skapa ett standardformulär är
mycket enkelt - arbeta fram ditt
nya formulär, tryck på mushögerknappen och välj “Add to ReposiMultitaskingbaserad sorteringstävlan
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Här är i sammanfattning några av
de fördelar som finns med separata
datamoduler, visuellt arv av
formulär och objektförrådet:

tory...”. Formuläret finns sedan
tillgängligt i objektförrådet. Nu
kan du kopiera detta formulär eller
härleda nya formulär baserade på
standardformuläret. Om du ändrar
något i ett standardformulär så
ändras också alla härledda formulär automatiskt (efter omkompilering).
När du vill skapa ett nytt formulär
kan du nu välja att arbeta med en
kopia av ett standardformulär,
härleda ett nytt formulär från en
standardtyp eller använda
standardformuläret direkt. Så här
kan det se ut i koden:
class TOmruta1=
class(TOmruta);
...

när en ny “Omrute”-klass härleds
från en standard-Omruta.
Återanvändning och härledning av
formulär, applikationer, datamoduler, etc är en kraftfull förstärkning
av den objektorienterade utvecklingsmodellen i Delphi. Den innebär en stor produktivitetsvinst vid
utveckling av nya applikationer,
som nu i många stycken kan härledas från tidigare applikationer och
formulär.

som TTable, TQuery,
TDataSource, TStoredProc,
FindDialog, DDEClientConv,
TTimer, osv. Under design arbetar
man med datamoduler på samma
sätt som med andra formulär, men
datamodulformulären dyker inte
upp under exekvering. De tjänar
som behållare för icke-visuella
komponenter under designen.
Formulär med datakontroller (t ex
TDBGrid) kan i sin tur kopplas till
datamodulkomponenter (t ex
TDataSource) trots att de ligger i
olika pascalenheter (units).
Genom att kapsla in dataåtkomstkomponenter som TTable, TQuery
och TField i datamoduler kan man
bättre modularisera databasdesignen. En datamodul kan innehålla
metoder för validering (t ex
BeforePost) och formatering av
data som på sätt blir en integrerad
del av datakällan istället för att
bindas till datakontrollerna.
Datamoduler kan lagras i objektförrådet, återanvändas eller användas för att härleda nya, specialiserade datamoduler.

• Grafisk design av användargränssnitt separeras från
databasdesignen och placeras i
separatkompilerade delar
(units).
• Möjliggör därmed uppdelning
av arbete med användargränssnitt och databasdesign mellan
olika programmerare i ett
projekt.
• Med visuella formulärarv blir
det möjligt att återanvända och
enhetligt modifiera objektmoduler. När företagsspecifika
standarder ändras kommer nya
regler att automatiskt spridas
till alla härledda moduler.
• I Objektförrådet lagras återanvändbara formulär och datamoduler som kan delas mellan
ett lag av programmerare vilket
eliminerar upprepning kodning
och design.

Förbättrad fälteditor
Fälteditorn öppnas när man
dubbelklickar på en TTable- eller
TQuery-komponent. Med den nya
förbättrade fälteditorn kan man nu
vid sidan av beräknade fält även
skapa lookup-fält utan kodning.

Förbättrade och nya
databaskontroller
Med förbättrade TDBGrid kan
dataceller nu innehålla lookupdata från andra tabeller. Genom att
dubbelklicka på DBGridkomponenten under design,
öppnas den nya kolumneditorn
med vars hjälp man kan sätta
kolumnordning, kolumnbredder,
formatering, lookupdata, kolumnrubriker, m m.
Med nya DBCtrlGrid kan varje
kolumn i en datamatris förses med
en godtycklig kombination av
datakontroller som DBMemo,
DBEdit, DBCheckBox, etc.

Datamoduler
Datamodulen är en ny speciell
formulärtyp som används för att
hantera icke-visuella komponenter
Exempel på datamodul
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Andra förbättringar i
databashantering
Efter en databasfråga är det ofta
vanligt att man vill ringa inga
måldata ytterligare. Istället för att
skicka ytterligare en fråga kan man
utnyttja den snabba filterfunktionen hos TTable och TQuery för att
begränsa vilka poster som visas.
Filter skrivs som
OnFilterRecord-metoder direkt i
Object Pascal och har därför inga
begränsningar vad det gäller
utformning.

Nya kolumneditorn

Cachade uppdateringar
sammanför flera uppdateringar
lokalt och skickar dem senare som
ett paket till servern. Detta
minskar belastningen på servern,
minskar risken för låsningar och
snabbar därmed upp hela
hanteringen.
Med Delphi 2.0 kan du använda
säker transaktionshantering även
mot Paradox och dBASE-tabeller.

Borland friat i bisarrt
mål
Förbättrad DBGrid-kontroll

DataListBox och DataComboBox länkar information mellan
flera datakällor, oavsett om det
gäller frågor (queries), tabeller
eller lagrade procedurer.

mycket komplicerade rapporter,
passar QuickReport för mindre
volymer och enklare rapporter.
Med QuickReport designas
rapporter direkt och visuellt inifrån
Delphi-miljön. Inbyggd förhandsgranskning av rapporter.

QuickReport är en samling mycket
populära shareware-komponenter
för rapporthantering som nu ingår i
Delphi 2.0. Helt integrerad design
av rapporter. Medan ReportSmith
passar för stora volymer och

1991 stämde dåvarande Lotus
Borland för att ha "kopierat Lotus
1-2-3:s menysystem" i kalkylprogrammet Quattro Pro (QP hade
ett eget menysystem, men för att
underlätta för 1-2-3-användare
kunde man alternativt använda 12-3-liknande menyer). Tyvärr gavs
Lotus rätt i en lägre instans varför
målet måste drivas vidare högre
upp. Om Lotus hade vunnit kunde
Borland ha dömts till skadestånd
på hundratals miljoner dollar.
Nu i januari har USA:s Högsta
domstol helt friat Borland och
målet är därmed ur världen.
Samtidigt kunde Borland presentera vinstsiffror för tredje kvartalet
i följd och lansera nya Paradox 7.0
och Delphi 2.0. Senare i vår
kommer Borland C++ 5.0 och
Java-verktyg för Internet.
Allt verkar gå Borlands väg just
nu!

Nya DBCtrlGrid
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Tre Delphi 2.0-versioner
Delphi Desktop 2.0
I Desktop-versionen ingår det vi
har beskrivit ovan inkl fem engelska handböcker.
Desktop-versionen är budgetversionen för dig som enbart
arbetar med enanvändarapplikationer med koppling till Paradox
och dBASE-tabeller.

•
•

Delphi Developer 2.0
Developer-versionen innehåller
allt i Desktop-versionen, plus
• Källkod till Visual Component
Library.
• Enanvändarversion av Local
InterBase Server - helt kompatibel med fleranvändarversionen av InterBase för NT.
• 32-bitars ODBC-sockel för
koppling mot ODBC-drivrutiner för exv MS Access,
Btrieve, etc (drivrutiner ingår
inte). Stöd för nyheter i BDE
som cachade uppdateringar,
tvåvägsmarkörer och databasoperationer över flera tabeller.
• Database Explorer (se nedan)
för att grafiskt hantera databaser.
• Data Dictionary (se nedan) för
att sätta och återanvända
utökade fältattribut i databaser.
• InstallShield Express
InstallShield är marknadens
kraftfullaste installationsprogram - här i en skräddar-

•
•
•

sydd version för Delphi 32 som
låter dig enkelt tillverka
installationsprogram och
disketter till dina Delphi32applikationer. Hanterar även
installation av Borland Database Engine och ReportSmith.
Ett urval av kommersiella
OCX:er i "light"-versioner för
Delphi.
Matematikbibliotek med
avancerade funktioner för
statistik och ekonomi.
ReportSmith 3.0
Koppling till PVCS versionskontrollsystem (ingen
programvara ingår).
Åtta engelska handböcker.

Delphi Desktop är rätt val för dig
som arbetar med utveckling för
lokala nätverk (LAN) med PCdatabaser som Paradox och
dBASE.

Delphi Client/Server
Suite 2.0
Client/Server Suite innehåller allt i
Developer-versionen, plus
• Snabba SQL-länkar till
Oracle, Sybase, Informix,
InterBase och MS SQL Server.
• Delphi SQL Monitor med vars
hjälp man kan spåra och logga
SQL-anrop. Underlättar optimering och felsökning av SQLapplikationer.

• Med SQL Explorer kan man
också inspektera och modifiera
serverspecifika metadata som
lagrade procedurer, triggers
och händelser.
• Datapump Expert gör det lätt
att flytta databaser mellan olika
format och att skala upp databasapplikationer från PC-miljö
till klient/server.
• Tvåanvändarlicens av
InterBase Server för NT
(bara detta ett värde av ca 8000
kr).
• ReportSmith 3.0 Client/Server
passar för stora rapportvolymer
och med levande data. Stöd för
såväl PC databaser som SQLservers.
• Fullständigt integrerad version
av Intersolvs PVCS versionskontrollsystem med stöd för
hantering av filer, incheckning
och utcheckning, m m.
Versionkontrollsystemet underlättar, höjer säkerheten och
dokumentationsnivån vid all
programmering, men i synnerhet vid arbete i programmeringslag.
• Open Tools API möjliggör
integration med tredjepartsverktyg för CASE, objektorienterad analys och design och
övervakning av transaktioner
m m.
• Elva engelska handböcker.

Nya verktyg i Delphi Developer och Delphi Client/Server Suite
Database Explorer
Med nya Database Explorer, som
är helt integrerad i Delphimiljön
(Delphi Developer och Delphi
Client/Server Suite), kan man
arbeta med databaser via ett
grafiskt gränssnitt som påminner
om Windows 95:s Utforskare.
Med Database Explorer kan man
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skapa databaser, tabeller,
fälttyper, alias, lagrade procedurer
och triggers i SQL-servers via
interaktiv SQL.
I Database Explorer kan man
också ge SQL-kommandon till
flera servrar och databaser.

Dra-och-släpp tabeller
och fält
Man kan dra fält, tabeller och
lagrade procedurer från Database
Explorer till formulären i en applikation och vips installeras och
kopplas rätt dataåtkomstkomponenter (TTable, TDataSource) och
datakontroller (TDBGrid,
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SQL Monitor
Genom att koppla på SQL Monitor
(Delphi Client Server Suite) kan
man spåra och logga SQL-anrop.
Underlättar optimering och felsökning av SQL-applikationer.

Visual Query Builder
Med Visual Query Builder (i
Delphi Client/Server Suite) kan du
bygga SQL-frågor utan att behärska SQL.

Database Explorer

Uppgraderingar
Du kan uppgradera din Delphi 1.0
till någon av Delphi 2.0-versionerna, inkl Plus-versioner.

TDBMemo, TDBEdit, etc). Helt
automatiskt! Så enkelt att ett barn
kan bygga databasapplikationer.

kollisioner. InterBase har stöd för
låsning på postnivå. Prestanda och
tillgänglighet är i toppklass.

Datavalidering och regler

Med Delphi Client/Server Suite
följer en tvåanvändarversion av
InterBase Server för NT.

Värden på datafält kan kontrolleras
innan de skrivs till en databas
genom att koppla egna metoder
till exv BeforePost-händelsen.
Med Data Dictionary i Database
Explorer kan man skapa och
underhålla utökade fältattribut så
att motsvarande fält i en databas
kan behandlas på ett likartat sätt i
hela applikationen. De utökade
fältattributen kan specificera
editeringsmask, min- och
maxvärde, etc.

InterBase
InterBase Server finns i versioner
för 15 operativsystem, inkl
Windows 3.1, Windows NT,
NetWare, SCO, Sun OS, Sun
Solaris, HP-UX, IBM AIX, SGI
IRIX, m fl. InterBase är ANSI
SQL 92-kompatibel, har stöd för
händelsestyrd programmering, och
bygger på en unik modell för
fleranvändaråtkomster utan
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Local InterBase Server är en
enanvändarversion av InterBase,
helt kompatibel med fleranvändarversionen för NT och UNIX. Med
Local InterBase
kan du utveckla
och testa klient/
serverapplikationer utan att vara
uppkopplad till en
server. Medföljer
Delphi Developer
och Delphi
Client/Server
Suite.

Ett tips: Om du inte har Client/
Serverversionen tidigare bör du
nu passa på att uppgradera till
denna till ett mycket bra pris.
Och missa inte våra introduktionspriser på alla Plus-versioner fram
till 31 mars 1996.

Extra Bonus
På köpet får du CD:n Delphi
Informant Works 95 med
artiklar och exempel från
tidskriften Delphi Informant

Visual Query Builder
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Delphi Plus 2.0 - ett måste!
Samtliga versioner av Delphi 2.0
finns också i Plus-version från
DATABITEN - ett unikt tilläggspaket som vi är ensamma om på
den svenska marknaden, inte bara
för Delphi utan för utvecklingsverktyg överhuvud. Plus-versionen är ett bevis för att vi tar
Delphi på allvar och är en garant
för att du har valt en leverantör
som vet vad saken gäller.
I Plus-versionen ingår
• Svensk Delphi Plus-dokumentation,
• Visual Plus-toolbox och
komponentbibliotek,
• Svenska resursfiler och
mallar till Delphi,
• 90 dagars fri teknisk support
samt
• 90 dagars fri tillgång till Delphi
Plus-arean på vår BBS.

Delphi Plus-handböcker
Uppskattade handböcker som nu
har blivit ännu bättre - mer än
1200 sidor väldisponerad svensk
referensdokumentation över
• Delphis Object Pascal
• Visual Component Library och
• Visual Plus.
Täcker in såväl 16- som 32-bitarsversionerna med tydliga markeringar för skillnader mellan versionerna. Oumbärligt verktyg om du
arbetar med såväl 16- som 32bitars utveckling
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Visual Plus-toolbox

Teknisk support

I Visual Plus-toolboxen ingår
följande komponenter för såväl 16som 32-bitar:

Uppskattad telefon- och faxservice
som kan visa dig vägen när du har
kört fast.

• antivirus-komponent som
upptäcker och varnar för modifiering av dina applikationer,
• förbättrad svensk kalenderkomponent med veckonumrering och svenska helgdagar,
• funktionsevaluator för snabb
evaluering av matematiska
uttryck och formler på strängform samt
• ny autoskalningskomponent
som automatiskt skalar om
kontroller och texter när användaren ändrar formulärstorlek.

Svenska resurser och
mallar

Dessutom ett stort antal Delphienheter för kalenderberäkningar,
filhantering inkl filkopiering, listhantering, numeriska metoder och
funktionsevaluering, tidtagning,
m m.
I Delphi Developer Plus och
Delphi Client/Server Suite Plus
ingår dessutom merparten av
källkoden till Visual Plustoolboxen.

Ger dig felmeddelande på svenska
istället för engelska. Eller varför
slösa bort tid på att skapa svenska
standardmenyer, när du i Plusversionen kan plocka in dem med
en musklickning?

BBS
I Delphi Plus-arean hittar du
massor av tillbehör, teknisk info,
shareware-komponenter, m m.
DATABITENS Plus-paket ger
verkligen valuta för pengarna. Inte
undra på att över 95% av våra
Delphi-kunder skaffar Plus-versionen! Vi räknar med att kunna
leverera en uppdaterad version av
Visual Plus-toolboxen direkt
tillsammans med Delphi 2.0. De
nya Plus-handböckerna beräknas
vara klara inom ett par månader.

Snabb funktionsevaluator

DATABITEN AB
Box 115
811 22 SANDVIKEN

Tel 026-256493
Fax 026-253641
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Vårens kurser kommer naturligtvis att präglas av nya Delphi
2.0, utan att glömma bort 16-bitars Delphi 1.0. På våra kurser möter du lärare med
gedigen pedagogisk erfarenhet som samtidigt är aktiva och erfarna programutvecklare.
Låga omkostnader gör att vi kan hålla priserna nere!
Har ar våra kurser i sammandrag - kiontakta oss så skickar vi vår kompletta femsidiga
kursinformation.

DeBphi Grundkurs 2
f + 2 Bibagar
Detta ar kursen för dig som snabbt villl komma
igång med utveckling av 16-bitars och 32-bitars
Delphi-applikationer. Dag 1 är en Pascal-kurs som
vi rekonimenderar om du inte har arbetar med
TurboJBorland Pascal tidigare eller vill fräscha upp
dina Pascal-kunskaper.
Handledare ar Staffan
PVictorin med mångårig
erfarenhet av utveckling
av applikatioiner och
kursmaterial i C, Pascal
och Delphi. Utvecklat
s!ystemprogramvara till
Jet80-datorn. Utbildad
gymnasielärare med
mångårig lararerfarenhet.
Kursledare åt bl a Ericsson Radio och tidigare ht
LarData.

Nästa kursdatum: Vecka 10,4-6 mars 1996.
Plats: Stockholm

Delphi Avancerad Programmer8'ng 2
3 dagnr
Detta ar kursen för dig som har Grundkursens
kompetens och vill tranga djupare in i Windowsoch Delphi-programmering. Grafik, uiskrifter, inya
Delphi 2.0 arv av formulär och multitasking,
komponenttillverkning, egenskapseditorer, DL1,:er
meddelandehantering, m rn står på dagordningen.
Handledare ar Liars
Gustafsson (tillsammans med
Staffan Wictorin) med
inångarig erfarenhet av
utveckling av toolboxar i
Pascal, Modula-2, C och
Delphi, bl a MultiGrnphics,
Pascal Plus och 'Visual Plus

till Delphi. Författare av Plus-handböckerna till
Turbo Pascal, Borland Pascal och Delphi. Utbildad
gymnaiselarare med mångårig lararerfarenhet.

Nästa kursdatum: Vecka 11, 11-13 mars 1996.
Plats: Stockholm

Detta ar kursen för dig som har Grundkursens
kompetens och vill tranga ner djupare i
databasutveckling med Delphi tillsammans med
Paradox, dBASE, ODBC och SQL i såväl
enanvandar- som klienvserver-miljöer. Lär dig
utnyttja de riya Delphi 2.0-verktygen som
datamoduler, datalexikon, Explorer, SQL Monitor
m fl.
Huvudlärare ar Jonas Larsson
med mångårig erfarenhet av
utveckling av administriva
applikationer i Pascal och
Delphi, bl a åt Akelius, CAP
Gemini och Tersus Consultants.
Arbetat med Delphi sedan
betafasen. Tidigare kursledare
åt bl a Akelius och Lexicon.

Kursdatum: Vecka 10, 7-8 mars 1996.
Plats: Stock holm
Bokning: Senast 2 veckor före kursstart. Alla
detaljer med betalningsvillkor, m m finns i vår
kursbroschyr. Ring så skickar vi!

I Intresserad av företags-

I

(

interna Delphi-kurser?
Inga problem! Ring och prata med oss fiir val :iv
kursinnehåll, tidpunkt ocli kostnader.

IIATAIL~IWN AIE

Tel 026-256493

Box 1 1 5
81 1 22 Sandviken

Fax 026-253641

Bygg ut Delphi 2.0!
Delphi 2.0 kan byggas ut med skräddarsydda Delphi-komponenter
oclz 0CX:er (OLE-komponenter). Har ar några av de busta.
(.AVI), Ijud (.WAV), MIDI

Delphi-komponenter
Turbo P o w Software
~ ~
Orpheus 2.0
Stort antal VCL-komponenter för
att bygga ut användargränssnittet i
Delphi-applikationer. B1 a
Inmatningskomponenter med
validering, stöd för internationalisering, maskning, rn m.
Arrayeditorer med samma
inmatningsstöd och validering
som ovan för inmatning i
listrutor.
Tabellkomponent som visar
och editerar data uppställda i
rader och kolumner. All typ av
editering möjlig (maskning,
numeriska kontroller, kryssrutor, kombirutor). Rasterbilder
och etiketter i celler. Upp till
16000 kolumner och 2 miljarder rader.
Texteditorer med radbrytning,
bokmarken, söklersatt, flerstegs
ingerfunktion och 16 MBkapacitet.
Viewers för att bygga virtuella
listrutor med upp till två
miljarder element.
Flikade notisböcker med stöd
för en- eller flerraders flikar
ovanför eller till höger om
komponenten.
Nazi-a ny heter i version 2.0:
datahopplad arrayeditor och
tabell.
forrri~iteradedatakopplade
iilaskfii1t samt
:il~iriiikoriiponenter.

l~Nl'Al~lrl'13N
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Async Pro 2.0 for Delphi
16132-bitarsversion asynkron koniponentbaserad toolbox, riu med
faxstöd,

WinISys Library 2.0 for Delphi
Samling av systemklasser för såväl
16- som 32-bitar. Strang~nanipule-.
ring, datum/ tidsrutiner, klasser för
listor, balanserade trad, lexikon,
kollektioner, köer, virtuella arrayer, bitmängder, registrerings1 inifilsrutiner, BCD-aritmetik, sortering, m m.
B-Tree Filer 2.0 for Delphi
16132-bitars version av TurboPowers snabba databastoolbox, nu
integrerad med Delphis dataåtkomstkomponenter och kontroller

,SkyLine Tools
ImageLib 3.1 (16-bitar)
ImageLib 95 (32-bitar)
ImageLib Combo (båda)
Icomponenter för att skapsi Delphiapplikationer, ink1 databasapplikationer, som innehåller bilder,
videosekvenser, tal, Ijud, ~ u s i k ,
clvs multimediabaserade applikationer. ImageLib innehåller fyra
Delphi-komponenter:
TPMultiImage fungerar som
TImage men kan hantera bilder
på fler format som JPEG, TIFF
(nyhet), PCX, CIF, BMP,
WMF, m fl.
TPDBMultiImage - sanima
son1 ovan men gör att du kan
spara och visa bilder (JI'EG,
PCX, TIFF, CIF, etc) i IBLOBfal t i databaser.
TPDRMediaPlayer - sarnma
sorri ovan men kan också spara
och visa videosekvenser

(.MID), etc i databasernas
BLOB-fält.
TPlDBMediaPlayer - som
TMiediaNavigator mlen kopplad
till databasfalt med ririultime-

diadata
Bilder på JPEG-format behöver
ofta endast 1/10 av det diskutrymnie som samma bild kräver
på BMP-format!

Mycket populära databas komponenter till Delphi som en utbyggnad av Borlands egna dataåtkomstoch databaskomponenter i Visual
Component Library.
Meniodialog
QBE,-komponent som gör att
du kan använda Paradox
"query-by-example"-teknik
skräddarsydda kombidialoger
Avancerade Lookup-kombirutor
Lookup kombidialoger
Sorteringskomponent
Inkrementell sökningskomponent
m m.

OCX:er

Accusoft Image Format
Library
32-bitars OCX-grafikbibliotek för
att irnpori!era, exportera, konvertera, scanna, visa, göra utskrifter
och modifiera bilder (zoonia, rulla,
rotera, skarpeandra, invertt:ra,
stalla kontrast och 1jusstyrk;liiini).
Stöder 36 olika bildforiiiat

Tel 026-:
F a x 026

iiikluderiintle bl ;I 1'IJ:I:. JPI'C;.
DIU, DCX, GIF,
BMP, WMI-;,EPS, MAC, och
Photo CD (enbart läsning).
Callback-funktioner för bade
Iiisning och skrivning. Arbetar mot
disk eller minne. Lågnivägranssnitt
för full kontroll. Stöd fijr att göra
eget filformat, "tumnaglar" i
bilder, flersidorsbilder, kantdetektering och Idaplace-filter mm.
I'CX, -A,

designverktyg forenklar iillvcrkniiig av tabeller.

Tab Pro

Crystal Software

Anteckningsboksliknade gränssnitt
med flikar och indexkort. Ställbart
ut,seende pli anteckningar och
tabuleringar. Det går att andra hur
ringbindning ser ut och bilder kan
sattas i tabuleringsflikarna.
Designverktyg för att modifiera
anteckningsbokens utseende visuellt ingår.

Crystal Reports Pro

-

Rapportgenerator som stöder Win,
Win9.5 och NT. Rapporter ar
kompatibla mellan 16- och 382bitars format. Innehåller 16- och
32-bitars r;jipportdesigner,
rapportmotor och OCX:er, 16bitars VBX:er och 16-bitars
Delphi-komponenter, specialstöd
för Access picture/OLE fält och
queries. NT-handelseloggniing.
Diagram för grafisk presentation
av data. Experter som snabbar upp
design och rapportering. Fri runtime.

Distinct Software
Distinct TCPJIP Visual
Edition 32-bit
Innehåller OCX:er för Windows
Socket, FTP, SMTP, POP, News,
Telnet, Rlib och Rcopy.
Omfattande exempelprogram.

FarPom
Alla FarF'oints produkter
innehåller 16- och 32-bitaris
DLL:er och 0CX:er samt 16-bitars
VBX:er.

Spreacl
T:ibellrnritris för data och formler
med upp lill
2 miljarder*2miljarder celler,
12 tlcxibla celltyper, över 250
egenskaper, virtuell minneshanterare. utskriftsmotor, databaskoppling sanit. val av individue:lla eller
rnultipl;i celler dar typsnitf, farter
och datatyper kan stiillas. Speciellt

I)ATAIIITI3N All
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Gamesman:

Component Toolbox
OCX
Samling med över 30 olika 16- och
32-bitars 0CX:er. Har bl a
kalendrar, virtuell outlinekontroll,
sidotabuleringar, matare, ballonghjälp, animerade knappar, planerlingspaneler och alarmklockor,

t'ierinf:ir eller arbeta p i pixeliii\,a
~teranro~sfunktioner
kan arii-oliiis
under bildbehandling för att visa
status.
Stöd för tre olika komprimeringsnivåer, basta kvalitet, minsta storlek eller snabbast uppkomprimering.

Media Architects
MediaKnifeIOCX
32-bitars OCX för att visa bilder
och texter. Klarar olika övergångseffekter, backgrundsbuffring,
oregelbundna "hot-spots" och
animering med detektering av
kollisioner, förbestamda banor och
drag-och-slapp stöd. Text, ljud,
timer och MCI-kontroller ger
noggrann styrning för multimedia.
Stöder Iterated Systems fractal
dekomprimering. Inkluderar editorer för "hot-spots", "sprites" och
flerfärgseditering. Inga licensavgifter.

Inner Media
VideoPlayIOCX
DynaZip 3.0 Data
Compression
32-bitars OCX och DLL för att
skapa, läsa, testa, skriva och uppdatera ZIP-filer. Kompatibel med
ZIP-format 2.04G. Inkluderar
exempel applikationer, test1
diagnosverktyg och sjalvuppackande ZIP-fil skapare. Stöd för
Yånga filnamn. Kan ocksä komprimera datablock i minnet. Inga
licensavgifter.

32-bitars OCX för att integrera
uppspelning av AVI, QuickTime
och MPEG video. Styr storlek av
fönster och uppspelningshastighet
via egenskaper. Skapa händelser
som sker vid speciella bilder eller
tidsintervall. Se video i designlage,
hantera färgpaletten och nyckelbilder i videon. Inga licensavgifter.

Micro Help
OLETools

Lead Technoloqies:
Lead Tools OCX
Professional
32-bitars OCX för att hantera
bilder i rasterformat. Bland forriraten finns JPEG, CMP, BMP,
TIFF 6.01,GIF, WMF, PCX, TGA,
EPS, WINFAX, DCX, MAX,
PICT och många andra. Visa,
ladda, spara och modifiera bilder.
Zoorna, rulla, "dither", modifiera
färger, rotera, reversera, andra
skarpa, lagg p2 effekter, upptiick
linjer och kanter på bilder. Anvaii8J
högnivafunktioner för bildmodi-

Innehäller över 50 st 16- och 32bitars 0CX:er. Verktyg för att
bygga granssnitt, multimedia,
tidshantering mm. 22 av 0CX:erna
är bundna för databashantering
mot Access.

Graphics Server SDK
4.0
Diiigrainpaket iiied 32-bitars OC'X.
I>I,I, och 16-bitars VBX stiid. 3-11
styrning rricd rotation, Iiii-jr1 ocli
positionering. Kurvanp;isïiiing ocli

Tel 026-256493
Fax 026-253641

~ t i t t i s t i s k afunktioner inklusive
FbT. Innehåller många olika

diagralntyper med bl a tidsserier,
ytdiagram, "box-whisker" och
"candle-stick". Interaktiv kontroll
s8 att slutanvandaren kan styra diagramutseendet. Inga licensavgifter.

Sheridan
Designer Widgets
16-bitars VBX och 16-och 32bitars OCX med granssnittskontroller som "Dockable
Toolbar" (som Windows 95's
startpanel), anteckningsbokkontroll, indexerade och FormFx.
Ger applikationen ett utseende som
liknar moderna kommersiella program.

Software FX
ChartFX 32-bit Add-On
(kräver Chart FX standard)
Diagrarnpaket med 19 olika diagramtyper som stöder 3D-rotation,
rullning, real-time hantering,
linjara/logiska axlar, datum axlar,
datnutjamning, draging av dataelement, export till BMPIWMFformat, gömda punkter mm.
Programnierings-AP1:et har 109
meddelanden, 18 funktioner, 154
egenskaper, 16 metoder och 26
tiandelser. Slutanvandaren kan
flytta titlar, rotera diagram,
modifiera farger och testa data mot
diagraniiiiet via data-editor. Inga
licensavgifter.

Visual Com~onents
First Impression
32-bitars OCX för diagramhantering. 20-tal diagram-typer, styrning av rotation och höjd med
i i i i i \ . 1,add;i och spar diagramiiiiillai-. Stiid fiir saknat data, data
iit.jäiiiiiiiig, liri-järn-, logaritmiska-,
\x(xc.rit-ocli daturriaxlar.
l*;xpcx-ter:idirigraiii p5 WMF- och
I3MI'-I~oi-iiint.Ari\,iirid bilder octi
f.iirgsl\alor soni bakgrund.
Iiil>ysgdristatistiska funktioner. 33
olika iiuiiiiiieri'oriii~itplus rn6jligIict att sjiilv dcfiriierii forrnat. Z-D

utseende med ställbara ljuskällor
Inga licensavgifter.

Verktyg

Formula One
32-bitars OCX som läser och
skriver Excel 5.0- och 7.0kalkylark. Excel-liknande arbetsbok med upp till 256 tabulerade
arbetsark. 3-D cell referenser.
Snabb berakningsmotor. A.utomatisk ifyllning av dataark, 11-iö.jlighet
att blanda kalkylark med diagram
från First Impression. Skrivarstöd,
datavalidering, många beräkningsfunktioner med bl a avrundningar
och villkorliga beräkningar. Inga
licensavgifter.

Visual Speller
32-Bitars OCX för rattstavningskontroll. Amerikansk ordlista med
över 100 000 ord. Egna ordlistor
kan också byggas in.
Inga licensavgifter.

Visual Writer
3:Lbitars OCX för ordbehandling.
WYSIWYG utseende, textflöde
runt inlagda bilder, ladda och spara
RTF- eller ASCII-filer, använda
R'IF via klippbordet, editerbara
paragrafer, sök/ersatt textsökning,
read-only läge, editera flera dokument samtidigt.
Inga licensavgifter.

Turbo Assembler &
Debugger 5.0
Nya versioner av fristående Turbo
Debugger for Windows i :såval 16som 32-bitars versioner samt
Turbo Assembler för såväl 16som 32-bitars Intel-kod.

ForeHelp 2.1
Verktyg för att göra h.jalpfiler
visuellt. I-Ijalpfiler skapas, testas
och kompileras interaktivt.
Möjligheter till automatisk felkontroll, test av delvis färdiga filer,
anrop av externa DLL:er, hopp i
designlage mellan olika ämnen
precis sorn i en vanlig hjalpfil,
paragrafer, tabelleditor, rattstavning (engelsk), synonymordlista, uppradade listor, flera "hotspots" i bulder, rapportgenerator,
import av RTF-filer, manualgenerering från hjalpfil, makros,
multimediastöd, m m.

Sandstone
Technoloqv

Övriqt

-.

NovLib 3.0
Niitverksbibliotek med över 450
funktion för Novell nätverk.
R ~ ~ t i nför
e r printer spooining,
säkerhet, mappning, meddelanden,
1P.WSPX och beräkningar mm. För
VE, Delphi och C/C++. (I C/C++
aven under DOS standard och
skyddat läge).

Visual Parse++
LEX- och översättningsverktyg för
att skapa egna skriptspråk,
uttrycksberäkningar eller programmeringsspråk. Har finesser som
obegränsat framåtseende, aiitomatisk kodhantering, avancerad
konfliktanalys och ett visuellt
översättnings-trad för att
överblicka det som utvecklas.
Färdiga Översättare för C, SQL,
HTML, RTF, Smalltalk,
kommandoraden, CONFIG.SYS
mm medföljer. Stöder C K + + ,
Delphi och VB.

-
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O

Delphi Desktop 2.0 Plus
Delphi 1.0 Plus -> D.Desktop 2.0 Plus
O Delphi 1.0 -> D.Desktop 2.0 Plus
O
O

3550:1975:21 50:-

I Plus-versionerna nedan ingår kallkod:
Delphi Developer 2.0 Plus
Delphi 1.0 Plus -> D.Develo~ier2.0 Plus
O Delphi 1.0 -> D.Develsper 2.0 Plus
O
O

O

O
O

O
O

Delphi ClientIServer Suite 2.0 Plus
Delphi CIS 1.0 Plus -> D. CIS 2.0 Plus
Delphi CIS 1.0 -> D. CIS 2.01 Plus
Delphi 1.0 Plus -> D.ClS 2.0 Plus
Delphi 1.0 -> D.CIS 2.0 Plus

O

O
O
O

O
O
O
O
O

O

4875:2695:2895:14475:7650:7850:11700:11950:-

Delphi 2.0
O
O
O

O

Async Professional for Delphi
1750:DelphilLink for Lotus Notes Semer & Deploy 2950:Conversion Assistant VB
850:O ChartFX
2525:O NovLib 3.0
2350:O Visual Parse++
4360:O
O
O

Delphiböcker

Delphi Desktop 2.0
Delphi 1.O -> D.Desktop 2.0
Delphi Developer 2.0
Delphi 1.0 -> D.Developer 2.0
Delphi ClienWSemer Suite 2.0
Delphi CIS 1.0 -> D. CIS 2.0
Delphi 1.O -> D.CIS 2.0

O

O
O
O

O
O
O

Delphi Support96
Delphi Grundkurs 2, v. 10
Delphi Avancerad Progr 2, v 11
Delphi Daitabasutveckling 2, v 10

U

O
O
O

Delphi 2-O-tillbehör
O
O
O
O

O
O

O
O

O
O
O
O

O

Accusoii Image Format Library
Crystal Reports Pro
Distinct TCPIIP Visual Editiori
Component Toolbox OCX
DynaZip 3.0 Data Compression
Lead Toolls OCX Professesional
MediaKniiieIOCX
VideoPlayIOCX
MicroHelp OLETools
ChartFX 32-bit Add-On (kräver Chart FX)
First Impression
Formula One
Visual Speller
Visual Writer

Ring!
3300:2995:1495:2760:3950:3375:1150:1700:1200:2640:2640:1685:2640:-

Delphi 1.0 & 2.0-tillbehör
O Visual Pli~s2.0 (utan Delphi)
U Orpheus 2.0
Li Orpheus l .O - > Orpheus 2.0

Delphi Programming Unleashed (inkl CD)
Delphi A Developers Guide (inkl CD)
Delphiprogrammeringfor Durnmies (sv)
Delphi How-To

1225:1825:870:-

O
O
O
O

CodeGuard inkl Prograrnmer's
1275:Resource CD (kampanjpris)
Borland C++ 4.52 (ord 3490:-)
3350:Borland C++ 4.52 uppgr
1750:Borland C++ & Datab Tools 4.52 (ord 5390:-) 4990:Borland C++ & DB Tools 4.52 uppgr
2350:BC ++ DocSet
850:Turbo C++ 3.0 DOS
Turbo C++ 4.5 Windows (CD)
Paradox 7.0 (ord 1475:-)
Paradox 7.0 uppgr
Paradox ClienWServer (ord 5995:-)
InterBase 4.0

Microsofi utvecklingsverktyg
Visual C++ 4.0 Subscription
Viusal C++ 4.0 uppgr Subscription
O Visual SourceSafe 4.0
O Visual SourceSafe 4.0 uppgr
O
O

Windows 95 & NT
O Windows 95 sv uppgr & Plus sv
U Microsoft Office 95 sv uppgr

1650:3150:-

Microsoit Office 95 sv ny
Microsoii Office 95 Pro sv uppgr
Microsoft Oflice 95 Pro sv

5475.4250.6375.-

U
O
O

Företaglorganisation

Namn

Adress-

Postadress

p
.
.

Ev godsmarkning

-

Telefon

550:600:395:600:-

Mer Borland

Utbildning & Support

O

InfoPower 2.0
Farpoint Spread
FarPoint Tab Pro
Pinnacle Graphics Server SDK 4.0
Sheridan Designer Widgets
Turbo Assernbler & Debugger 5.0
ForeHelp 2.1

1825:925:Ring!
2565:1275:2205:1450:Ring!
2975:-

Delphi l.O-tillbehör

O

O
O
O
O

ImageLib 3.1 Cornbo (16132-bitars)

O ImageLib 3.0 -> ImageLib 3.1 Combo

Delphi 2.0 Plus

p
p
-

--

a

-

Ev beställningsnr

Fax

p

A l l a priser exkl rriorns. Frakt tillkoirii~ier.Priserna galler frain till den 31 rii.irs I996
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