i databranschen (eller IT som det ska heta i år) känns ibland som 150 år (eller som till stenåldern som
sönerna skulle uttrycka det). Efter att ha vant ut och in på plånboken införskaffade jag 1981 min
första riktiga dator (jag hade avverkat ett antal programmeringsbara räknare dessförinnan), en ABC80
utrustad med en 3,4 MHz, 8-bitars Z80-processor. Jag ville ha något rejält, så det blev med utbyggt
minne (hela 32 kB), dubbelsidig 5,25" floppy med 320 kB kapacitet och matrisprinter. Hela kalaset
kostade efter prutning 25000 kr exkl. moms, dvs c a 58500 kr i dagens penningvärde.

Med denna "varstingw-investeringstartade så DATABITEN.

Jag har roat mig med att jämföra mina arbetsmaskiner 1981, 1986 och idag 1996:
Hårdvara

Modell
Klockfrekvens
Minne
Total diskkapacitet
Pris

Min rarsting

Förändring
jämfört med 1981

1981

1986

1996

1986

1996

ABC80 (280)
3.4 MHz
32 kB
320 kB
25000:58500:- i 1996
Ars penningvärde

AT (80286)
10 MHz
640 kB
20 MB
23000:37200:- i 1996 års
penningvärde

Pentium
166 MHz
64 MB
2.4 GB
12500:-

+190%
+ 1900%
+6300%
-36%

+4800%
+204700%
+786000%
-79%

Jag tror inte ens den mest urbota optimist 1981 hade vågat sia om sådana tillväxtsiffror! Fortsätter
tillväxten i samma takt? Jag vågar inte gissa?

Hårdvaruprestanda är latta att mäta, men det är svårare att i kvantitativa termer mata utvecklingen på
programmeringssidan. Har ar ett försök:
Min varsting

Mjukvara

Utvecklingsverktyg
Storlek
rniljö+kompilator
Totalt diskbehov
Största användbara
programstorlek
Plus-dokumentation

Förändring
jämfört med 1981

1981

1986

1996

ABC Basic
16 kB
inbyggd
OkB
32 kB

Turbo Pascal 3.0
39 kB
Turbo.com
50 kB
64 kB kod
640 kB data
300 sidor

Delphi CIS 2.0
1238 kB
Delphi32.exe
118 MB
2 GB

-

1986

1996

+144%

+7600%

+lm%
+l 900%

+6553000%

1200 sidor

Ett typiskt applikationsprogram idag har kanske vaxt tiofalt matt i antalet programrader jämfört med
1981, men den kompilerade storleken har vaxt an mer - ofta tiotusenfalt eller mer. Ett skäl till denna
oproportionerligt stora ökning ar helt klart att kodningsdisciplinen har minskat. Ingen programmerare
ids idag lagga ner den tid och tankemöda som krävdes vid tidernas begynnelse (dvs för 15 år sedan)
för att kunna baxa in t ex ett avancerat diagrampaket inom en absolut gräns på 16 kB!
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Nu ska vi inte skylla allt på mänsklig bekvämlighet. En viktigare faktor är säkert att dagens program
innehåller alltmer data (texter, bilder, ikoner, tabeller) som kräver sin plats. Dessutom skrevs de flesta aipplikationer 198 1 från "scratch", medan vi idag bygger större delen av ett program med anvandning av färdiga konstruktionselement (byggklossar, legobitar) som hämtats från standardbibliotek och
kornmersiella programbibliotek av olika slag. Oundvikligen får vi då med en del barlast på köpet.
Men sanitidigt har denna komponentteknik möjligaort konstruktioner av större system med ett
decentraliserat ansvar för kvaliteten på programdelarna.

7 - d
Vad det hela handlar om ar utvecklingen av programmeringstekniken sedan 1981. Så här ser en
stegen ut i grova drag ut:
1981
1984
1988
1990
19915
1996

Ostrukturerad, typfattig (subrutiner utan namn, få datatyper, t ex ABC Basic)
Strukturerad, typrik (procedurer, funktioner, typk:ontroll och typkonstruktion, Turbo Pascal)
Modulart, strukturerad, typrik (moduler, units, TIJ 4.0)
Objektorienterad, modular, strukturerad, typrik (objekt, klasser, TP 5.5)
Visuell komponentorienterad, objektorienterad, modular, strukturerad, typrik
(komponenter, Delphi)
Distribuerade komponenter (applets, Activex).

Under augusti slog vi alla rekord i försäljningen av Delphi ClientlServer 2.0 med DATABITENS
Plus-version! Det är tydligt att många företag och organisationer efter utvärdering har funnit att
Delphi ar ratt verktyg för Windowsutveckling.
Våra tre Delphi-kurser har snabbt blivit mycket populära. Ett skal ar att våra lärare ar erfarna programmerare med pedagogisk erfarenhet. Ett annat skal ar det gedigna kursmaterialet (på sammanlagt
över 500 A4-sidor) som kan användas för repetition och fördjupning aven efter kurserna. Inför
höstens kursomgång har vi utvidgat grundkursen med ytterligare en dag, genom att flytta över stoff
från den avancerade kursen. Den sistnämnda har fyllts på med nytt material kring komponentbygge,
multitasking med trådar, OLEIActiveX, m m. Alla kurser ar helt Delphi 1.O och 2.0-anpassade.
Med vårt Delphi Support96-avtal får du fördjupad teknisk Delphi-support samt 5 st Support96utskick per år med ytterligare Delphi-dokumentation, en diskett med tillbehörskomponenter, exempel
och demoprogram. Du kan också valja att vara med i vår konsultpool av Delphi-utvecklare. Supportavtalet löper kalenderår och kostar på helårsbasis 3 150:-. Nu får du1 chansen att prova på resten av
1996 för jubileumspriset 795:-, exkl. moms. I priset ingår samtliga Support96-utskick under året.
Intresset för Internet ar nu på topp och marknaden exploderar av verktyg och lösningar. Bland de
intressantaste nyheterna just nu ar Windows NT 4.0 Server med integrerade Microsoft Internet
Server, Microsofts Frontpage för att skapa och underhålla Web-sidor (medföljer NT 4.0 Server),
Borlands IntraBuilder för att publicera databaser på nätet. Delphi-programmerare bör uppdatera till
nya Delphi 2.01 med bl a nya Internet-komponenter och ActiveX-stöd. Senare i höst kommer
Microsofts och Borlands Java-utvecklingsverktyg, Visual J++ resp Latté (täcknamn).
Nu kan du nå oss via e-post. Adressen ar mail@databiten.se. Du som har Support96-avtal har också
tillgånig till en speciell epost-adress - använda denna vid supportfrågor aven i fortsättningen.

Vi fira~rvårt 15-års jubileum med en serie fina erbjudanden. Hå11 utkik efter trumpetaren och bestallningssidorna längre fram. Vi passar också på att tacka alla våra kunder för många trevliga år och
hoppa!; på ett gott samarbete också i framtiden.

A
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Internet-stöd & översättningsverktyg

Delphi-nyheter fran Borland
Delphi 2.01
Version 2.01 a v Delphi Developer och Delphi ClientIServer
innehåller en hel del nyhel.er
jämfört med ver 2.0:
Delphi Developer 2.01
Förbättrad och rattad version
av Borlands komponentbibliotek. Ny deb'ugversion.
Uppdaterade hjälpfiler.
Uppdaterade versioner ilv
Borland Database Engine
(BDE) för såväl 16-bitar (BDE
ver 2.52) som 32-bitar (BDE
ver 3.02). BDE16 och 13DE32
samexisterar nu battre.
Uppdaterad QuickReport.
Stöd för Microsofts ut6kade
ActiveX-specifikation. Sammanhangsberoende hjälp
fungerar även med Activex/
OCX-kontroller
Borland Internet Solutions
Pack med åtta ActiveX-baseradeDelphi-komponenter som
gör att du mycket enkelt kan
integrera Internet- och intranetstöd i dina Delphi-applikationer, t ex Web-läsare, dynamiska Web-sidor, åtkomst av nyhetsgrupper, skicka filer och
hantera elektronisk post, m m.
ISAPI-stöd gör att du kan länka Delphi-databaser till Microsoft's Internet Information
Server.
Deltapoint QuickSitie - interaktivt verktyg för att skapa
hemsidor och hantera Webplatser.
Uppgradera nu - endast 175 kr
exkl moms. Frakt tillkonimer.

Delphi Language Pack
Delphi ClienVServer Suite 2.01
u
m

Allt i Delphi Developer-uppdateringen plus
Ny CASE Expert - visuellt
verktyg med ett öppet gränssnitt f6r integration av Delphis
skalbara dictionary med flera
kända CASE-verktyg som
LogicWorks ERWin, Popkin
Systein Architect, Sybase SDesignor, CSA SilverRun
RDM, Embarcadero ER11 och
Robocase.
Ny DB2 16-bitars SQL-lank
för snabb direktkoppling till
DB2-databaser på MVS, AIX,
OSl400, NT, OS12 och VMsystem.
Snabbare ReportSmith - förbättr;lde prestanda vid
ter med stora datamängder,
tillsammans forbättrad anvandbarhct och data dictionary-stod.
Stöd för testverktyg - Delphis
Opeii Tools AP1 har utökats så
att testverktyg som SQA,
Mercury InterActive, Segue
Software och Platinum Technologies helt kan integreras för
testning av klient/serverapplikatjoner.
Förbättrad SQL Explorer - ger
nu information om referentiell
integritet, primära nycklar,
foreign keys, triggers, m m.
Uppdaterade SQL-länkar
(16- och 32-bitars) till Oracle,
Sybase, Informix, Microsoft
SQL Server och InterBase med
betydligt battre prestanda och
trarisaktionsflexibilitet.

Delphi ClientIServer-revisionen
levereras direkt från Borland.

FTP HTML HTTP NNTP POP SMTP TCP
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Nya Delphi Language Pack
det enklare att hantera olika språkversioner av dina Delphi-appl i kationer. Med integrerade Language
Manager kan du enkelt och sikert
skifta mellan danska, engelska,
franska, holländska, italienska,
portugisiska, spanska, svenska
och tyska. För varje språk ingår:
Language Manager för att
skifta språk,
översatta VCL- och BDEmeddelanden,
översatta meny-, formulär och
dialogmallar,
• översatta projektmallar.

Delphi Translation Suite
Översättningsverktyg för proffsutvecklare. Här ingår allt i Delphi
Pack plus en serie verktyg för att språkanpassa Delphiapplikationer, bl a:
Verktyg för att skapa språkanpassade applikationer med
en gemensam kodbas, så att du
slipper underhalla flera versioner av dina produkter. Översattningar hanteras i tabeller så
att Översättaren inte behtjver ha
tillgång till - eller kan - inodifiera programmets kallknd.
Automatiskt underhåll av oversättningar, så att när applikationen utvecklas behöver bara nya
eller modifierade meddelanden
översattas.
Med formulareditorn oc h
menyeditorn i Translation Suite
kan Översättaren kontrollera att
översatta texter får plats, om
det finns bokstavskonflikter för
snabbtangenter i menyer. Vid
behov kan texter flyttas och
storleken ändras.
Automatisk testning av översättningar, med flaggning av
trunkeringsproblem och bokstavsdubbletter.
tei 026-256493

026-25364 1
mail@databiten.se
fox
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Samtliga versioner a v Delphi 2.0 finns också i Plus-versiion från D A T A B I T E N - ett unikt tilliiggspaket s o m vi a r e n s a m m a om p å d e n svenska marknaden. Plus-versionen ar ett bevis f ö r att vi tar
Delphi på allvar och a r e n garant f ö r att d u har valt e n leverantör s o m k a n sin sak.
I Pliis-versionen hittar du följande
ti1la;:g till Delphi l .O och 2.0:

Pli~s-handböcker
Uppskattade handböcker, som
bygger vidare på DATABITENS
Plus-handböcker till Turbo Pascal
(första upplagan 1984!) och som
nu har blivit ännu bättre - över
1200 sidor väldisponerad svensk
dokumentation (författare ar Lars
Gustafsson hos DATABITEN)
som går på djupet. Plus-handböckerna behandlar
Delphis Object Pascal
Dlelphis klassbibliotek
Visual Component Library och
Visual Plus-toolboxen.

Object Pascal
I Plus-handböckerna hittar du en
heltäckande, detaljerad dokumentation över programmeringsspråket
i Delphi - Object Pascal på över
600 sidor.

Exempel p å anvanarning av DATABITENS kalenderkomponent
I

metoder, meddelandemetoder,

rar rasterbildshantering, meta-

m m.

filer, m m
priinterhantering med
TPri nter och API-anrop, mmskalning , m m
översiktligt alla kompoiienter i
Visual Component Library som
underlättar ditt komponenttval
hur man skapar egna Delphi
1.O 2.0-komponenter med
steg-for-steg-beskrivning och
flera exempel
multitasking med trådiir i
Delphi 2.0 via API-anrop och
TThread-klassen, samt pt:kar ut
problemområden.
alla kompileringsdirektiv, de
viktigaste undantagsklasserna
och feltyperna samt filtyper.

Klassbibliotek & VCL
I en serie kapitel beskrivs

Har beskrivs alla grundläggande
datastrukturer, inkl. Delphi 2.0:s
nya strangtyper och varianter,
pascalprogrammets byggstenar och
struktur, procedurer, funktioner,
procedurvariabler, typkonvertering
och ty pomvandling, alla standardrutiner, rninneshantering, undantagshantering, m m.
I fyra kapitel beskrivs den objektorienterade programmeringens
principer Med en serie pedagogiska exempel forklaras grunderna for
inkapsling, falt, metoder, egenskaper, arv, polymorfism, synbarhet, rn rn I de foljande referenskapitlen finns alla detaljer orn
statiska, virtuella och dynamiska
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Delphi-programmets anatomi
(TAppl i cati on, TScreeri, projekt,
formulär, datamoduler tillsammans med visuella formulärarv.
MDI-applikationer sarnt meddelande- och händelsehantering.
grundklasser for mängder
(TBi ts), listor (TLi st), lagringsbara objekt (TPersi stent),
kollektioner (Tco1 1 ecti on),
strängiistor (TStri ngs, TStri ngL i s t ) och strömmar (TStream,
m fl>
komponentklasserna TComponent, TControl, TGraphicControl, TWi nControl och TCustomControl.
Windowsgrafik med TCanvas
och direkta API-anrop. Förkla-

*31
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Plus-handböckerna dokumenterar
både Delphi 1.O och 2.0 med tydliga markeringar för skillnader
mellan versionerna. Oumbärliga
redskap oavsett om du arbetar med
16- eller 32-bitars utvecklinq!

te1 026-256493
fax 026-253641
mail@databiten.se

l

Visual Plus-toolbox
I Visual Plus-toolboxen ingår följande komponenter i versioner för
både Delphi 1.O och Delphi 2.0:

Antiviruskomponerbt
Antiviruskomponenten
TVPVChec k originalinärker
dina Delphi-applikationer
och koritrollerar vid varje körning
att EXEl-filen inte har modifierats
på något sätt. Vid varje förändring,
oavsett om den har orsakats av ett
virusangrepp eller en klåfingrig
användare, visas en varningsdialog
(feltexterna väljs med egenskaper)
och applikationen avbryts. Du kan
alterna~ivtinstallera en egen händelserutin och dar välja hur du ska
reagera på dessa varningar.
När du använder Visual Plustoolbo (ens antiviruskomponent
kan du och dina användare känna
sig förvissade om att arbeta med
originalversionen av programmet ett berittigat krav i dagens värld
med ökande datakommunikationer
och därmed ökade chanser till
virusangrepp !
Eller clu kanske vill märka varje
exemplar av dina program med
användarens identitet så att det
klart framgår vem som har ratt att
köra just detta exemplar av programrnet - med antiviruskomponenteii kan du vara förvissad om
att ingen kan förändra uppgifterna.

Autoskalningskomponent
Autoskalningskomponenterna TVPScal e och
TVPGScal e anpassar helt
autoniatiskt formularstorlekar,
kontrsller (ink1 matrisceller med
TVPGScal e) och texter till den
skarniupplösning användaren råkar
ha.
Nu kan du designa dina applikationer med den upplösnirig du själv
trivs med (t ex 1024x 768). Lagg
sedari till en autoskalningskomponent i varje formulär och du kan
nu i testlage se hur applikationen
ter sig vid körning med andra
skarrnupplösningar (t ex 640x480).
Du kan också öppna upp en dialogriita som visar alla teckensnitt
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som används i formuläret med
uppdelning i skalbara och fasta
teckensnitt.
1Vär du ar nöjd är det bara att gå
ur testlage, omkompilera och din
applikation ar klar för distribution. Slut på klagomål över
textsträngar som inte syns, kontroller som är för stora eller små,
felplacerade formulär, etc.

Praktisk komponent
TVPEnter som gor att
man kan använda
<Enter>-tangenten som ett alternativ till <Tab> vid navigering
mellan inmatnincrskontroller som
editeringsrutor och matrisceller.
Lagg ut (:n TVPEnter-komponent i
formuläret och allt är klart.

Kalenderkomponent
Svensk kalenderkomponent TVPCalendar med
veckonumrering och
valfri visning av svenska helg- och
märkesdagar, arbetsfria dagar samt
egna märkesdagar. Dessutom innehåller kalendern egenskaper med
uppgifter om datum som julianska
dagtal resp TDate-format, sommartidlnornialtid, solens upp-, nedgång och högsta höjd för valfri ort,

Funktionsevaluatorkomponent
Komponenten TVPFFE
innehåller en snabb
funktionsevaluator (Fast
Function Evaluator) för berakningar ;iv värden på matematiska
uttryck och formler givna på
strangform, i stil med

Stöd för alla matematiska standardfunktioner, ink1 frac, i nt,
sinh, cissh, coth, tanh och ndist
(normalfördelning). Listan kan
utokas med egendefinierade funktioner. Vid fel i uttryck, anges feltyp och felposition i stränguttrycket.

Snabb funktionsevaluator- hcir kopplad
till enkel grafritare

Fler Plus-enheter
I Vifual Plus-toolboxen ingår
dessutom ytterligare Delphienheter för
kalenderberäkningar
filhantering ink1 filkopiering
listning och sortering av
filkataloger
snabb quicksortering av godtyckliga datatyper
listhantering
numeriska metoder med rotbestämning och funktionsevaluering
tidtagning
W i nCRT-enhet aven för Delphi
2.0 - praktiskt vid tester och
pascalundervisning.
I Delphi Developer Plus och
Delphi ClientIServer Suite F'lus
ingår dessutom huvuddelen av
kallkoden till Visual Plus-toolboxen.

90 daqars fri
Uppskattad telefon-, fax- och
epost-service som kan visa dig
vägen när du har kört fast.

BBS
I Delphi Plus-arean hittar du massor av tillbehör, teknisk info, shareware-komponenter, uppdateringar,
m m.
DATABITENS Plus-versiion ger
dig verkligen valuta för pengarna. Inte undra på att över 95%
av våra Delphi-kunder skaffar
Plus-versionen!

l
l

Friin Woll2Woll

I
l

InfoPower 2.0
Nya InfoPower 2.0 från Wo112Woll innehåller en rad mycket
användbara databaskomponenter
till Delphi 1.0 & 2.0. Förutom
komplett nya kontroller finns
ocksS förbättrade standardkontrollcr som dock är helt bakåtkompatibla med Delphis egna
dataatkoinst- och databaskomponenter i Visual Component Library.
InfoPowers databaskomponenter
gör det möjligt att utnyttja finesser
som QBE, filter och inkrementell
sökning i både Delphi l .O och 2.0Tw4RBEdit
med rn&ning o: datum

applikationer. Innehåll i korthet:

+

Förbättrade TTable cch
TQuery-komponenter
+ TQBE-komponent som gör atit
du kan använda Paradox
"query-by -example"- teknik
+ Inkrementell sökningskomponent
t Sorteringskomponent
t skräddarsydda kombidialoger
+ Förbättrad gridkontroll, med
större urval av kontroller i
celler (bl a memo, kryssrutor,
m m), med förbättrad positionsangivelse, m m.

l
l
l

+
+

+

+

+
+
+

Förbättrad editeringskontroll
Avancerade lookup-kc~mbirutor
Lookup-kombidialoger
Inbyggd filterdialog d"ar användaren själv kan välja filtrering
av tabeller.
Utrymrnesbesparande och autoexpanderande memokontroll
Packning av Paradox- och
dBASE-tabeller.
Komponent för internationalisering av texter, m m.

En toolbox vi starkt rekommenderar för alla databasutvecklare!

TwDBGrKL
Baffre foma~enng
och fler grklkontroller

Kristendomen

Skrifistallarn l uul:
Bonnier Utbi 1 upp
Almqvist&W 1 IJUF
En bok for a Ny u1

1996 29 08-1996
1996 30 08 1996
1996 29-08-1996
1996 30 08-1996

Decka
Detta

En la
Det

Stendagbockerna

mappen
i ratt
position
/J"

val av sortertngso~dning stegvis l8rfinad s6kning k%extsóknlv~gm m

Exempel på enkel Delphi 1.0-applikation med flera InfoPower-kontroller
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En serie Delphi 1.0 och 2.0-tillbehör fran

TurboPower Software
TurboPower kan Pascal - det vet alla Turbo Pascal-vänner sedan många år - med en gedigen
erfarenhet, noggrannhet och idérikedom som nu också kommer alla Delphi-användare tillgorlo.

Orpheus 2.0
Stort antal 16132-bitars VCIL-komponenter för att förbättra användargranssnittet i Delphi-applikationer.
Bl a
Inniatningskontroller nied validering av data, stöd för
internationalisering, maskning,
m In.
Arrayeditorer med samma
inmatningsstöd och validering
sorn 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
ångerfunktion och 16 MBkapacitet.
Granskare ("viewers") för att
bygga virtuella listrutor med
upp till två miljarder element.
Flikade dialogrutor med stöd
för en- eller flerraders flikar
ovanför eller till höger om
dialogrutan.
N2gra nyheter i version 2.0:

datakopplad arrayeditor och
tabell,
formaterade datakopplade
maskade falt samt
alarmkomponenter.

SysTools for Delphi
SysTools innehåller hundratals
systemrutiner och klasser för såval
16- som 32-bitar från TurboPower.

datund tidsrutiner,
containerklasser för listor,
balanserade trad, lexikon,
kollelktioner, köer, virtuella
arrayer, bitmangder,
systemregister och INI-filsrutiner,
BCD-aritmetik,
snabb sortering, m m.
Trådsaker kod.

Async Pro 2.0 for Delphi
16132-bitarsversion asynkron komponentbaserad toolbox från TurboPower för
seriell kommunikation under
Wintlows 3.1 x, Windows 95
och Windows NT
integrerat faxstöd (klass l och
2)
flertal filöverföringsprotokoll
(Zmodem,
Kermit,
CIS B+, ASCII)
terminalemuleringar (ANSI,
VT52, VT1OO),stöd för TAPI
(Telephone API)
igenkänning av hundratalet
modem, m m.
handelsestyrd arkitektur med
filöverföringar, faxning, etc i
bakgrunden.
u

Det självklara valet vid all seriekommunikation med Delphi 1.O
och 2.0.

MemorySleuth w
1
TurboPowers MemorySleuth ar
en ny typ av debugger för Delphi
2.0, som också ar mycket lattanvänd :
Nar du kör en applikation under
MemorySleuth övervakas programmets minnes- och resursanvändning helt automatiskt. När
programmet avslutas rapporterar
MemorySleuth den totala minnes-

och resursanvändningen, rnen
pekar också ut ev. minnesblock
som inte har frigjorts och anger
också platsen i kallkoden dar dessa
block allokerades.
MemorySleuth bevakar och stoppar exekveringen om din applikation försöker skriva sönder heapen
genom att lagra data utanför de
allokerade blockens minnesgranser. Detta ar annars ett av de inest
svårfunna felen vid all programmering.
Med MemorySleuth kan du också
bygga in privata debugmeddelanden i dina program ined infcirrnation för spårning och utskrift av
variabelvärden, m m.
MemorySleuth ar lätt att anvanda det räcker med att kompiler;i applikationen med debuginformation,
starta MemorySleuth och dairifrån
testköra applikationen.
Om du vill kanna dig tryggare vid
programleveranser bör du alltså ta
för vana att alltid sluttesta dina
applikationer med ett verktyg som
MemorySleuth.

FlashFiler for Delphi +!
Ny 16132-bitars version av TurboPowers snabba databastooll,ox, nu
integrerad med Delphis dataåtkomstkomponenter och koritroller.
Arbetar självständigt. utan
användning av BDE, vilket gör att
du kan tillverka helt fristående
EXE-filer med databasstöd.
TTable och TDataSource-i ntegrerad men utan behov av BDE i
botten. Transaktionsstöd fibr saker
bearbetning. Stöd för BLOB-falt
ined dokument, ljud, video, m m.
För leverans i höst.
--
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Komplettera Debhi!
Du kun få ut an mer av Delphi 1.0 och 2.0 med kompletterande
komponenter och verktyg. Hur ar några av de basta.

Amisvs

kontroller som refererar andra
kontroller (t ex databaskontrollerna).

I
I

Från Amisys kommer två intressanta produkter för dig som behö- ,
ver isnabb, direkt dataåtkomst till
Btrieve- eller MS Access-databaser utan att gå omvägen via
BDE och ODBC-drivrutiner. Prestanda ar l
Helt
tibla med Delphis databaskomponenter, inkl tillaggsprodukter som InfoPower.

Titan for Btrieve 2.0

Eschalon
DFLSoftware
Light Lib Magic Menus
Nu kan du snitsa till dina Delphimenyer med denna toolbox. Lagg
till bakgrundsbilder, ytstrukturer,
verktygspaletter, m m.

Light
- Lib Business 1.4

1

Titari for Btrieve kräver att Btrieve
5.0 eller senare finns installerat.
I

Titan for Access 2.0
Titan Access fungerar med Delphi
2.0 och kräver dessutom Microsoft
Access for Windows 951NT alternativt Microsoft Access Data
Acce.ss Object (DAO) DLL:er som
medföljer Visual C++ och Visual
Basic 4.0. Leverans i höst

Apiarv
Apiary OCX Expert
Nu kan du omvandla Delphi 2.0komponenter till 32-bitars ActiveX1C)CX-kontroller. Dessa ActiveX1OCX:er kan sedan användas
under Windows 95 och Windows
NT tillsammans med andra utvecklingsverktyg som Visual Basic, PowerBuilder, C++, Internetlasare m fl. Naturligtvis kan de
också användas från Delphi 2.0!
OCX Expert är helt integrerad
med Delphi 2.0-miljön som en
expert i Object Repository.

Flertalet Delphi-kontroller kan
användas, med undantag för
med
av Postoch klasstyper (dock finns stöd för
standardtyper som TStrings,
TPoint. TCanvas, m fl), samt
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GIF, JPEG, BLOB-falt. Mycket
snabb JPEG-hantering.

'

Lattanvant men kraftfullt diagramipaket för affarsgrafik med stöd för
såväl Delphi l .O som 2.0, och
C++ och Visual Basic 4.0. 32bitars OCX ingår. Interaktivt dragoch-slapp-teknik. Stöd for bl a
stapel-, linje-, tårt- och staplade
diagram. 2D, 3D, fyllda och
ofyllda.
I Professional-versionen dessutom:
Diagram kan lagras i BLOB-falt
Blandade diagramtyper, komplexa
typer, Ganttdiagram, tidsaxlar,
: m m.

Light Lib image 1.d4
~ ~ ~ f och
~ f snabbt
~ l l komponentt
bibliotek för bildhantering med
~ ~ l 1.0~ som
h 2.0,
i
stöd för
liksom C++ och Visual Basic 4.0.
32-bitars ocx ingå,., ~
~
~
largmatchning. zooma,
rotera och
spegla bilder, andra kontrast och
ljushet, konvertera bildformat,
beskär bilder och applicera avancerade filter som skärpeandring,
kontur, m fl.
Standardversionen hanterar bilder
på BMP-, PCX-, PNG-, TGA- och
TIF-format (omkomprimerad och
RLE). Professional-versionen hanterar dessutom bilder på TJF
(CCITT group 3 fax, CCITT
Group 4 fax, Huffman, LZW),

Eschalon är ett företag som har
specialiserat sig på Delphi-tillbehör.

Eshalon Power Controls
I Eshalon Power Controls ingår
ett stort antal akta VCL-kontroller
till Delphi 2 som direkt kompileras
in i applikationernas EXE-filer.
Bland kontrollerna marks
Om- och tipsdialoger
Windows 95-ramar
animering
menyknappar,
maitare stapel/LED
förbättrad Rich Textedrtor
splashskärmar
delade paneler,
m m.
När du vill snitsa till dina Ilelphi
2.0-applikationer ska du titta på
Eschalon Power Controls!

Eshalon Power Libraries
Över 450 låg- och högnivåfunktioner fijr Delphi 2.0-applikationer
med bl a
stranghantering
sortering
checksummor och CRC
~ debugfunktioner
l
l
i
~
~
~
~
snabb minneshantering
containerklasser
systemregisterklasser
streamklasser
struk.turerade filklasser, m m.

Eschalon Power Secure
Eshalon Power Secure höjer
säkerheten hos dina Delphi 2.0applikationer med bl a:
funktioner för datakomprimering minne-minne, minne:-fil,
fil-fil,

SkyLine Tools

En bred bok som täcker in det
niesta i Delphi 2.0, såväl

CRC,

ImageLib Combo 16/32

och Visual Component Library.

förhindra modifiering av
applikationernas EXE-filer
med inbyggd CRC-verifiering,
begränsa och kontrollera
antalet samtidiga användare av
ditt program lokalt och i
nätverk,
installera registreringsnycklar
för att skapa test- och
sharewareprogramvara,
bygg in tidsbegränsning eller
begränsa antalet programkörningar hos en applikation,
m m.

Komponenter för att skapa Delphiapplikatiioner, inkl databasapplikationer, som innehåller bilder,
videosekvenser, tal, ljud, musik,
dvs multimediabaserade applikationer. ImageLib innehåller fyra
Delphi-Icomponenter:

Tar också upp avancerade problem
med klientlserver, DLL:er, egna
komponenter, m m

standardkryptering av datablock och strömmar,
checksumma och 32-bitars

TPMultiImage fungerar som
TImage men kan hantera bilder
på fler format som JPEG, TIFF
(nyhet), PCX, CIF, BMP,
WMF, m fl.
TPDBMultiImage - samma
som ovan men gör att du kan
spara och visa bilder (JPEG,
PCX, TIFF, CIF, etc) i BLOBfalt i databaser.
TPDBMediaPlayer - samma
som ovan men kan också spara
och visa videosekvenser
(.AVI), ljud (.WAV), MIDI
(.M7[D),etc i databasernas
BLOB-fält.
TPDBMediaPlayer - som
TMediaNavigator men kopplad
till databasfält med multimediadata.

Potomac Document
Software
Component Create
Designverktyg och kodgenerator
som i hög grad förenklar arbetet
med att skapa egna komponenter
för såväl Delphi 1.0 som 2.0.
Istället för att för hand skapa och
testa j)ascalkoden för nya komponenter automatiserar Component
Create en stor del av jobbet och
genererar kommenterad pascalkod.
Ytterligare finesser:

Ett stort antal böcker till Delphi 2
finns nu framme - här ar ett urval
av intressanta böcker:

sk apa container-komponenter
från Delphi-formulär. Att skapa
komponenter som innehåller
aridra komponenter är nu lika
enkelt som att skapa ett Delphifcjrmulär
skapa databaskopplatie komponenter med länkar (i stil med
DataSource-egenskapen) till
andra komponenter.
skapa dolda egenskaper som
irite syns i objektinspektorn
skapa skräddarsydda egenskapseditorer när standardeditorerna inte räcker till.
kapsla in Delphi-fortnulär som
komponenter (i stil med komponenterna under Dialogsfliken)
förenkla arbetet med att skapa
komponentbilder för Delphis
k omponentpalett, genom att
utgå från bilder hos standardkomponenter.

Delphi. for Dummies, 2:a upplagan av Neil J.Rubenking
En bra startbok för Delphi -programmering från grunden. Steg för
steg förklaras hur man bygger upp
formulär, hanterar egenskaper och
utökar funktionaliteten.

Medelniva
Delphi 2 Developer's Guide
Steve Teixeira & Xavier Pacheco
Bok på medelsvår nivå som går
igenom objektorienterad programmering och Windowsprogrammering med Delphi. Allt förklaras
genom steg-för-steg-utvecklade
applikationer. C D ingår.
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Mastering Delphi 2
av Marco Cantii

utvecklingsmiljö, Object Pascal

Delphi 2 Unleashed
av Charles Calvert
En mycket bra bok som går ,på
djupet - nu i ny version för Delphi
2. Förklarar objektorienteracl
programmering, Windows-programmering, utveckling av
kliendserver-applikationer,multimediaprogram, m m. C D ingår.
Delphi Power Pack av Calvert
Innehåller Delphi 2 Unleashed +
personliga versioner av flera
komponentbibliotek som Irr~ageLib
3.1, m fl.

,

Delphi Programming Problem
Solver av Neil L. Ruberiking
En bok uppbyggd av frågor och
svar. Varje kapitel tacklar ett nytt
tema, ställer frågorna, ger bakgrundsinformation och svar samt
förslag på programlösningar.

Avancerad niva
Delphi Components av Ray
Konopka
Beskriver hur komponenter är
uppbyggda och hur man skapar
egna komponenter med Delphi 1 .O
och 2.0.
Developing Delphi Custorn
Components av Fred Bulback
Boken förklarar hur man bygger
egna komponenter och använder
dem i applikationer. C D ingår.
Building Internet Applications
with Delphi 2 av David Chapman
Tar upp Internet-programmeringen
från grunden, ink1 natverkskornmunikation, TCPIIP, CGI, FTP,
kryptering m m.

Databasutveckling
Database Developer's Guide
with Delphi 2 av Ken Heriderson
Fokuserar på avancerad databasutveckling. Genomgång och förklaring av alla Delphis databasutvecklingsverktyg. C D ingår.
te! 0261-256493
fax 0261-253641
mail@databiten.se

Programmerare i hela världen - förena er!

ActiveXIOCX-kontroller till Windows 95 och NT passar till ett stort antal utvecklingssystem som Delphi 2.0, Borland C++ 5.0, Visual C++, Visual Basic 4.0, m fl. Har ar ett
urval av tillbehör. Om du söker något annat - ring så hjälper vi till att hitta vad du söker!

-stal

Software

ImaaeFX

Crystal Reports Pro

FXTools Pro 4.0

Rapportgenerator som stöder Win,
Windows 95 och NT. Rapporter ar
ko~npatiblamellan 16- och 32-bitars format. Innehåller 16- och 32bitars rapportdesigner, rapportmotor och ActiveX/OCX:er, 16-bitars
VBX:er och 16-bitars Delphi-komponeriter, specialstöd för Access
picture/OLE falt och queries. NThandelseloggning. Diagram för
grafisk presentation av data.
Experter som snabbar upp design
och rapportering. Fri run-time.

Bygg ut dina Delphi 2.0-ispplikationer med specialeffekter, ljud
och video. Atta 32-bitars Activex-.
kontroller med 100 profe:ssionella
effekter för bilder, text, former och
videoövergångar.
Stöd för tio bildformat, ink1 .BMP.,
.CIF, .PCX, .TGA, .TIF, ..PNG och
.JPG. Visa texter med 3D-effekter,
roteringar, video, WAVALIDI och
DirectSound-stöd, gradientfyllningar, m m.

FXPic

GiqaSoft

I

ProEssentials
Avancerat och snabbt diagrambiblio.~ekmed fyra kontroller. 16och 3:!-bitars stöd med DLL:er,
VBX:er resp ActiveWOCXkomponenter. Stöd för en rad
diagranityper ink1 affarsgrafik och
teknislkt/vetenskapliga diagram.

Signal X1

I
I

Om du använder JPEG-bilder bör
du testa FXPic som ger betydligt
snabbare dekomprimering och
dessutom ett antal specialeffekter.
Innehåller både 16-bitars VBXoch 32-bitars ActiveX-kontroller.

FractalX
Nu kan du använda fraktalkomprimerade (.FIF-typ) bilder i multimediaapplikationer. Fraktalbilder,
Signal X2

som skapas med hjälp av Fractal
Imager från Iterated Systems, har
många trevliga egenskaper - de ar
mycket. kompakta, och kan skalas
till valfri upplösning utan informationsförlust. Innehåller 16-bitars
VBX nivå 2- och 32-bitars ActiveX-kontroller.

VectorFX
Lagg till stöd för skalbara vektorbilder i dina applikationer. Stöd för
.CDR, .CGM, .DRW, .DXIz,
.EPS Preview, .GEM, .PLT, .HGL,
.PIC, .WPG och .WMF-bilder tillsammans med specialeffekter.
Innehåller 32-bitars ActiveXkontroll. Kompatibel med komponente:rna i FXTools.

Inneir Media
DynaZip 3.0 Data
Compression
16- alternativt 32-bitars ActiveW
OCX och DLL för att skapa, läsa,
testa, skriva och uppdatera ZIPfiler. Kompatibel med ZIP-format
2.04G. Innnehåller exempelapplikationer, test/ diagnosverktyg och
sjalvuppackande ZIP-fil skapare.
Stöd för långa filnamn. Kan också
komprirnera datablock i minnet.

Lead Technoloqies
Lead Tools OCX
Profe!ssional
32-bitars ActiveWOCX för att
hantera Ibilder på rasterformat.
Bland formaten finns JPEG. CMP,
BMP, T[FF 6.0, GIF, WMF, PCX,
TGA, EIPS, WINFAX, IICX,

Exempel på polart diagram med ProEssentials

IDBTBI~ITIEI
BOX 115
81 1 2 2 SANDVIKEN

te1 026-256493
fax 026-25364 1
mail@databiten.se

MAX, I'ICT och många andra.
Visa, ladda, spara och modifiera
bilder. Zooma, rulla, "dither",
modifiera färger, rotera, reversera,
andra skarpa, lagg på effekter,
upptäck linjer och kanter på bilder.
Använd högnivåfunktioner för
bildmodifieringar eller arbeta på
pixelnivå. Ateranropsfunktioner
kan anropas under bildbehandling
för att visa status. Stöd för tre
olika komprimeringsnivåer, basta
kvalitet, minsta storlek eller
snabbast uppkomprimering.

användare kan styra diagramutseendet.

färgskalor sorn bakgrund. Inhyggda statistiska funktioner. 33 olika
nummerformat plus möjlighet att
själv definiera format. 3-D utseende med ställbara ljuskallor.

Designer Widgets

Formula One 3.1

16-bitars VBX och l6-och 32-bitars ActiveWOCX med granssnittskontroller som "Dockable
Toolbar" (som Windows 95's startpanel), anteckningsbok-kontroll,
indexerade och ForrnFx. Ger applikationen ett utseende som liknar
moderna kommersiella program.

32-bitars ActiveXJOCX som laser
och skriver Excel 5.0- och 7.0kalkylark. Excel-liknande arbetsbok med upp till 256 tabuleriide
arbetsark. 3-D cell referenser.
Snabb beräkningsmotor. Autorriatisk ifyllning av dataark, möjlighet
att blanda kalkylark med diagram
från First Impression. Skrivarstöd,
datavalidering, många berakningsfunktioner med bl a avrundningar
och villkorliga beräkningar.

Media Architects
Software FX
MediaKnifelOCX
32-bitars ActiveWOCX för att visa
bilder och texter. Klarar olika
övergångseffekter, backgrundsbuffring, oregelbundna "hot-spots"
och animering med detektering av
kollisioner, förbestamda b,anor 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
flerfargseditering.

VideoPlaylOCX
32-bitars ActiveWOCX 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.

Pinnacle
Graphics Server 4..5

ChartFX 32
Diagrampaket med 19 olika diagramtyper som stöder 3D-rotation,
rullning, real-time hantering,
linjärallogiska axlar, datum axlar,
datautjamning, draging av dataelement, export till BMPIWMFformat, gömda punkter mm.
Programimerings-AP1:et har 109
meddelanden, 18 funktioner, 154
egenskmer, 16 metoder och 26
händelser. Slutanvandaren kan
flytta titlar, rotera diagram,
modifiera färger och testa data mot
diagrammet via data-editor.

Visual Components
First Umpression 2.0
32-bitars ActiveWOCX för diagramhantering. 20-tal diagramtyper, styrning av rotation och höjd
med mus Ladda och spar diagrammallar. Stöd för saknat data, data
utjamning, linjkra-, logaritmiska-,
procent- och datumaxlar. Exportera diagram på WMF- och BMPformat. Anvand bilder och

Visual Writer 3.0
32-bitars ActiveXIOCX för ordbehandling. WYSIWYG utseende,
textflöde runt inlagda bilder, ladda
och spara RTF- eller ASCII-filer,
använda RTF via klippbordet,
editerbara paragrafer, sök/ersätt
textsökning, read-only lage, editera flera dokument samtidigt.

WebViewer 1.5
l

16- och 32-bitars ActiveX1C)CX:er
som gör att du kan bygga in
WWW-stöd i dina applikationer.
Läser och visar HTML-sidor med
text och bilder (CIF, JPEG) och
låter användaren navigera si,g fram
mellan URL-sidor.

Visual Developers Suite
Deal 5 paket i l!

-

Mycket prisvärt paket med
E'irst Impression, Ebrmulzi One,
Visual Speller, Viusal Writer och
WebViewer.

Diagrampaket med 32-biitars
ActiveX/OCX, DLL och 16bitars VBX stöd. 3-D styrning
med rotation, höjd och
positionering. Kurvanpassning
och statistiska funktioner
Innehåller
inklusive !?IT.
många olika diagramtyper med
bl a tidsserier, ytdiagram, "boxwhisker" och "candle-stick".
Interaktiv kontroll s å att slutDelphi 2.0 tned Activex-kontroller från Formula One och Firsr Impression
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Instrument för felfinnare
Turbo Assembler & Debugger 5.0
Senaste upplagan av Borlands kraftfulla fristående Turbo Debugger for Windows i såvä116- son1
32-bitars versioner samt Turbo Assembler för såväl 16- som 32-bitars Intel-kod.
Turbo Debugger passar till såväl Delphi 1 .O - 2.0
som Borland C++ 4.5 - 5.0. En nyhet ar att Turbo
Debugger nu stöder dubbla skärmar aven vid 32bitars debugging. Istället för att klottra ner huvud-

skärmen med debuginformation kan du ansluta en
enkel monokrom monitor och låta debuginformation
visas dar - en mycket tilltalande lösning vid all felsökning!

SoftlCE for Windows NT

BoundsChecker 4.0

Världens mest avancerade debugger för såväl 16som 32-bitars applikationer under Windows NT!
Med SoftICE från NuMega kan du tranga under skalet aven hos Windows NT - något som tidigare har
påståtts vara omöjligt!

NuMegas BoundsChecker 4.0 för Windows 95
resp. Windows NT ar ett utmärkt komplement till
andra traditionella debuggers. Nu också med
Delpihi 2.0-stöd.

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Kernelmod felsökning
felsöker alla systemmoduler, inkl bootdrivrutiner,
systemdrivrutiner och systemtjänster
felsöker alla Win32 och Winl6-applikationer och
DLL:er samt DOS-program, inkl DOS-extenderbaserade applikationer
avancerade program- och hårdvarubrytpunkter,
villkorliga "Cw-brytpunktsuttryck
kraftfull objektsökning och identifiering tvärs
genom hela systemet med hierarkisk visning av
obljektträd
I
rotbust felsökning av trådar med avancerade
l
övervakningsmöjligheter
omfattande heapvalidering och diagnostik
symbolisk visning av interndata för NT
syijtemomfattande händelsemonitor
visning av aktuell processorstatus
fullt stöd för Intels nya Pentiumprocessorer med
MIMX-teknik (MultiMedia Extension)
fjärrdebugging över uppringd förbindelse
stöd för flera monitorer

SoftICE kan installeras som en bootdrivrutin, systemdrivruiin eller automatisk drivrutin för felsökning
"på-begäran". Den kan också installeras manuellt för
felsökning av applikationer vid behov.
Eftersc~mSoftICE inte använder systemresurser i NT
kan den felsöka även under de värsta tänkbara situationer, t orn vid den beryktade "blå skärmen". När en
NT-process orsakar ett skyddsfel eller undantag kan
SoftICE omedelbart frysa hela systemet så att inga
andra processer eller trådar hinner ändra på systeminforrn,itionen.
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Många undersökningar ger vid handen att 50% av
tiden vid programutveckling används för felsökning.
Med BoundsChecker kan den tiden reduceras
väsentligt - kanske ner mot 30%!
BouridsChecker fungerar tillsammans med bl a
Visuiil C++ 2.1 och senare versioner, Borland C++
4.5 och senare samt Delphi 2.0. Finns i såväl
Windows 95- som NT-version.
BoundsChecker övervakar helt automatiskt exekveringen av dina Windowsapplikationer och rapporterar
sådana fel som är mycket svåra att lokalisera med
andra verktyg. BoundsChecker är till skillnad från
många andra debugverktyg en barnlek att använda.
Starta din applikation från BoundsCheckers meny
och avvakta ev felrapporter. BoundsChecker ger

+
+
+
+

utbyggbar logging och rapporter av parameterfel
och returvardesfel vid av anrop av Windows APIfunktioner och ActiveX-kontroller. Som standard
kontrolleras; över 5000 API-anrop
rapporter om minnes- och resursläckage
rapporter om skyddsfel.
orriedelbar reaktion vid minnessönderskrifter i
såväl applikationer som DLL:er och ActiveXkontroller

Om ett fel inträffar öppnar BoundsChecker ett
fönster med information om vad som har inträffat
och var samt låter dig omgående inspektera kallkod,
variabler, stack och heap. Dessutom visas steg-försteg vilka händelser som ledde fram till felet.
BoundsChecker finns i Standard-version och
Professional-veirsion med förbättrat C++-stöd.
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32-bitars miljö med Java-stöd och nya Design Tools

Borland C++ 5.01
Borland C++ 5.0 (5.01) har stöd för utveckling av såväl 32-bitars Windows NT och 95baseradeapplikationer som 16-bitars Windows 3.x-applikationer och DOS-applikationer. Dessutom inbyggt stöd för Java - det nya programmeringsspråket For Internet.
Nu också med Together/C++, ett verktyg for objektorienterad analys och design.
Nya Borland C++ 5.01 finns i tre
versioner - Borland C++ 5.0,
Borland C++ Development Suite
5.0 och Borland C++ Development Suite with Design Tools
5.0. Development Suite innehåller
allt i grundversionen plus ett antal
tillägg. Design Tools innehåller
allt i Development Suite iTogether/C++, ett verktyg för
objektorienterad analys och
design. Här beskriver vi fiirst den
gemensamma grunddelen i båda
versionerna:
Borland C++ 5.0 har en fullständigt anpassningsbar 32bitars utvecklingsmiljö med
ett eget programmerin.gsspråk,
ObjectScript.
Borland C++ 5.0 har en snabb
kompilator och Iankare som
ger kortare utveck1ing;stider an
med konkurrerande utvecklingssystem och genererar optimerad maskinkod även med
stöd för kodgenerering för Pen-

tium och Pentium Pro.
Borland C++ 5.0 överbryggar
skill17adermellan plattformar
och målsystem. Du kan t ex
använda 16-bitars VBX:er även:
i 32-bitars applikationer och
omvänt kan du använda
emulerade Windows 95-kontroller även i ló-bitarsapplikationer.
Borland C++ har stöd för
utveckling av avancerade databasapplikationer baserade på
Borlands Database Engine. Du
kan arbeta mot Paradox- och
dBP,SE-tabeller , SQL-servers
(kräver SQL Links) eller
ODBC-anpassade databaser. ,
Borlland C++ har integrerat
stöd för utveckling och felsökning av Javaapplikationer och
appllets. Java är det nya portabla programmeringspråket för
Internet.

Systeinkrav

A

(version 4.52 som medföljer
kan också köras med Will 3.1)
16 MB internminne (24 IkIB
rekommenderas)
CD-ROM
Hårddiskkrav
BC++ 5.0: 25 MB (CD-]<OMkonfiguration), > 100 M B
(typisk), 230 MB (full).
BC++ Development Suite 5.0:
25 MB (CD-ROM-konfiguration, 250 MB (full).
BC++ Dev Suite w Design
Tools 5.0: 25 MB (CD-ROMkonfiguration, 260 MB (full).

Dokumentation
Users Guide, Programmers
Guide, Getting Started BC++ w
DBTools Quick Reference for
BC++, ObjectScripting Guide.
I Development Suite dessutom
CodeGuard Guide.

I

486 PC eller senare
Wiridows 95 eller NT 3.5 1

-
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Tillbehörsdokumentationer:
a Ol~jectWindowsPrograinming
Guide.
Language Reference Guide
tillsammans med Prog. Ref
Giuide.

Målsystem
Målsystern (32-bitars NTl95,
16-bitars Windows 3.x, DOS).
Skapa 32- och 16-bitars
VBX:er (nivå 1, 2 och 3)
dataanpassade kontroller
Skapa 32- och 16-bitars
ActiveX/OCX:er (OLE Custom
Controls)

32-bitars utvecklingsmiljö
3;!-bitars utvecklingsmiljö för
Windows 9 5 N T med möjlighet att välja målsystem (32bitars NTl95, 16-bitars
Windows 3.x, DOS) från
Tiarget Expert.
Visuell utvecklingsmiljö med
expertbaserad kodgenerering
ge:nom att peka-och-klicka.
Snabbaste C++-kompilatorn
och lankaren
Multitaskingbaserad utvecklingsmiljö som utnyttjar trådar i
9 5 N T för bakgrundskompilering vilket reducerar utvecklingscykeln och ger maximal
tillgänglighet i alla lagen.
Integrerad 32-bitars grafisk
dobugger, stöd för debugging
av trådade applikationer och
fli:ra processer. Även stöd för
felsökning på assembler- och
CIPU-nivå. Hanterar undantag
frAn operativsystem och C++.
Komplett multitaskingstöd för
triidar och processer, ink1 brytpunkter i trådar. Stödet för debugging av multipla processer
ghr att du kan hantera felsökning av OLE 2.0-baserade
applikationer, trådar och
semaforer, m m. Du kan nu
stega in i operativsystemanrop
och följa callback-anrop tillbaka till din egen kallkod.
Med den integrerade Object
Bn-owser kan du överblicka och
navigera i klasser och objekt.
Integrerad Resource Editor.
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Fullt programmeringsbar och
konfigurerbar IDE med Borlands unika ObjectScriptingspråk och OLE 2.0-automation.
Med ObjectScripting kan du
fullständigt skraddars:y utvecklingsmiljön, bygga in experter
och automatisera många uppgifter.
ObjectScripting innehåller IDE
Class Library med 23 klasser och
över 600 metoder och egenskaper.
I botten ligger cScript, ett objektorienterat C++-baserat skriptspråk.
Ett exempel vi har sett på ObjectScripting är ett skript som automa-.
tiskt öppnar upp ett watchfönster
nar musrnarkören placeras över en
variabel under exekvering.
Ett annat exempel på ObjectScriptingmöjligheter är automatisk igenkänning av funktionsnamn. När du
skriver ett funktionsnamn adderas
prototypdeklarationen au1:omatiskt.
Du kan också integrera tredjepartstillbehör med ObjectScripting,
DLL:er och OLE-automation.

Alternativ 16-bitars
utrvecklingsmiljö
Om du istället vill arbeta under
Windows 3.1 så ingår också
Borland C++ 4.52 & Database
Tools som innehåller en 116-bitars
miljö för C++-utveckling.

Senaste standard
Stöd för den senaste ANSUISOstandarden med bl a
nannnrymder (name spaces)
som eliminerar namnkonflikter
mellan applikationer och
bibliotek.
nya nyckelord bool, explicit,
mutable, typename
ANSI/ISO:s nya standardklassbibliotek med klasser för
strängar, komplexa tal, numeriska gränser tillsammans med
Standard Template Library
(STL) med container- och
iteratorklasser.
Optimering för Pentiurri och
Pentium Pro-processore:rna.
Nya Object Windows Library
(OWL) 5.0 för Windowsutveckling ar fullständigt
portabelt mellan 16- och 32bitarsapplikationer. Gemensam
kallkod för 16132-bitars Iage.
Emulerar Windows 95kontroller aven i 16-bitars Iage.
OWL 5.0 inkapslar nya APIstandarder soin
WinSock för Intenet-applikationer,
MA.PI (Mai1 API) för at.t ge
dina applikationer stöd för
elektronisk post (ingår i
Win95-logokraven),
MC'I (Media Control Interface)
för hantering av video och ljud
samt
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WinG för snabb animerad
grafik och multimedia.
Stbd för användning av VBX-

täcker automatiskt pekarfel,
gransfel i arrayer, minnes- och
resurslackage, heap-, stack och

kontroller i såväl 16- som 32-

datasegmentfel, m m (påminner

BC++ Dev. Suite witlS

bitars Windows.
Stod för OCX-kontroller (OLE
custom contols)
Kompatibel med Microsoft
Foundation Classes (MFC
kallkod ingår i BC++ 5.01).
Stöd för att skapa såväl 32som 16-bitars OLE-applikationer.

om RoundsChecker).

Desiqn Tools 5.0

Med CodeGuard får du ett suveränt lattanvant verktyg som
gör att du kan leverera stabilare
applikationer snabbare. Ta för
vana att alltid exekvera dina
applikationer under CodeGuard
innan du släpper dem från dig.
CodeGuard ar helt integrerad
med kompilatorn och den
integrerade miljön.

Borlands "varsting" innehåller allt
i BC++ Development Suite inen
levereras också med ett mycket
kraftfullt verktyg, Together/C++,
för objektorienterad analys och
design (OOAD) av C++ applikationer och klasser.

Visuell databasutveckling
Ny snabbare 32-bitars databasmotor (BDE) med förbättrat
SQL-stöd.
Ny komponentbaserad visuell
design av databasapplikationer
baserade på Borlands Database
Engine (BDE). Dra databaskomponenter från den integrerade resurseditorn och stall
in deras egenskaper.
Datakontrollerna visar levande
data aven under designen (i likhet med Delphi).

Stöd för ODBC
Nya Component Object Model
(C0M)-granssnittet ger åtkomst till databaser via OLE
Aiitomation. Databaser blir nu
direkt åtkomliga aven från
applikationer som ordbehandlare, kalkylprogram, presentationsprogram, etc - i korthet
alla OLE-automation kontrollerapplikationer.

Borland C++
Development Suit'e 5.0

Utan att du behöver modifiera
en rad i koden kan du få applikationen övervakad under korning. Vid ett fel laddas automatiskt kallkoden i editorn och
markören placeras på den rad
som felat. Ytterligare en klickning backar om möjligt till
ursprunglig minnensallokering.
Du kan också generera loggfiler med felmeddelanden.
Integrerad PVCS versionskontrollsystem hanterar projekthistorik och teamutveckling. Med PVCS kan du snabbt
jamlora kallkodsversioner,
hantera revisioner, m m. Med
PVCS kan du spåra när och
vem som har gjort ändringar i
koden, du kan rekonstruera alla
föregående versioner helt eller
delvis, du kan marka versioner
som "beta", "release", etc.
AppAccelerator kompilerar
Javsiapplikationer i realtid och

förbättrar prestanda ri-ied 5 - 1 0
ggr.

Om du arbetar professionelllt med
C++-utveckling och dokumentation så ar Together/C++ ( ~ ~ t v e c k lat av Object International) ett tillbehör vi varmt kan rekommendera.
Till ett pris som (ink1 BC++ Dev
Suite 5.0) ar hälften av vad andra
OOAD-verktyg kostar - utan
kompilator!
Med TogetherlC++ kan du iiverblicka, dokumentera och designa
dina C++-applikationer på en högre och mer strukturerad nivi an vid
direkt kodning.
Together/C++ ar helt integrerat i
BC++-miljön och gör att du
snabbt och smärtfritt kan gå mellan
kodeditering och objektanalys och
design. Du kan använda Togetherl
C++ för att helt enkelt överblicka
och dokumentera dina C++- applikationer och klassbibliotek.. Du
kan också använda Together/C++
för att designa applikationer och
klasser samt generera C++ kod Together/C++ ar därför ett komplett tvåvägsverktyg.

Förutom allt i grundversionen,
innehåller Development Suite
dessutom:
Integrerat visuellt installationsverktyg, InstallShield
Etpress, för att skapa installationsprogram och disketter för
Windows 95 och NT. Hanterar
sy stemfiler och systernregistrering. Automatiskt avinstallationsstöd för Win95. Diskkomprimering och uppdelning
på disketter.
CodeGuard 5.0 övervakar
dina 32- och 16-bitar:; applikationer under körning och upp-
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Together/C++ jobbar direkt mot
kal1k:oden så du behöver aldrig
oroa dig över att programvara,
designbilder eller dokumentation
komrner ur fas - all information
speglar alltid aktuell status hos
projektet. Together/C++ är också
helt kompatibelt med teamverktyg
som IPVCS och MKS.
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Together/C++ analyserar och presenterar dina projekt med klasstrad
på et1 flertal standardformat som
Coad, OMT och Unified (Booch,
Ruml3augh och Jacobson). Du kan
snabbt överblicka objekthierarkier
genom att visuellt inspektera relationer.
Together/C++ kan aven användas
för att i efterhand analysera och
dokumentera projekt och klassbibliotek (t ex OWL eller MFC).
Toge~.her/C++kan generera dokumentation och hjälpfiler direkt
från k.allkoden. Dokumentation
och kod ar därför alltid i takt.

Java & Borland C++
De verktyg för Java som ingår i
Borland C++ 5.0 är ett första steg
från Elorland mot en komplett,
DelpEii-liknande utvecklingsmiljö
för Java (kodnamn "Latte").
"Latte:" förvantas framåt årsskiftet,
men rned Borland C++ 5.0 kan du
komrria igång med Javautveckling
redan nu.
I Borland C++ 5.0 ingår :
Suns Java Development Kit
IJDK).
Grafisk kallkodsdebugger för
Ja~vaapplikationermed brytpunkter, watchfiinster, m m.
Inlegrerad TargetExpert &
AppExpert för Java.
D i r e k t kn . o ~ ~ul mellan
in~ kom~ileringsfel och Javakallkod.
Fargkodad syntaxmarkering för
Javakod i editorn.
Norinalt interpreteras Java-koden i en applets av anvandardaltorn men med Borlands
unika AppAccelerator (BC++
Development Suite) kompileras
emiellertid applets automatiskt
\

till maskinkod i samrria
ögonblick som de har laddats
ned från nätet, vilket dkar prestanda med 5 - 10 ggr jämfört
med interpreterad kod enligt
Borland.

Läsvärt
Har är ett urval av titlar som ar på
gång till Borland C++ 5.0:

Teach Yourself Borland C++ 5 .O
in 21 Days
Craig Arnush.
Grundbok för dig som vill komma
igång med Borland C++.
Borland C++ 5 for Dumirnies
Michael Hyman & Roberi: Arnson
IDG Books
En annan startbok för dig som ar
ny på C++ och objektorieintering.

z
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Borland C++ 5.0 Unleashed
SamsBorland Press
Boken för dig som vill tränga djupare ned i BC++ 5.0 och \Nindows
95-programmering. CD ingår.
Learning C++, A Hands-on
Approach with Borland C++ 5
Eric P. Nagler
West Educational Publishiing
C++ bok för C-programmerare.

1500 sidor + CD från en av de
basta författarna i branschen. Från
grunderna till avancerade frågor.

Borland C/C++ in-Depth
Bill Murray and Chris Pappas
OsborneNcGraw-Hill
Komplett genomgång av BC++ 5.0
och Win32-programmering med
OWL och MFC.
Database Developer's Guide to
Borland C++ 5
SamsBorland Press
Boken för dig som tanker utveckla
databasapplikationer med BC++
5.0. Behandlar IDAPI, SQL,,
OWL, COM, QBE, transaktionshantering, skapande av
dataåtkomstkontroller, anva,ndning
av SQL-länkar.
Object-Oriented Modeling and
Design
James Kumbaugh
~
ö av peter
~ coad:
k
~
object ~
~ strategies
d
~
Patterns & Applications
Object-Oriented Analysis
Object-Oriented Design

~

l

Teach lu'ourself Java in 21 Days
Bra startbok

Mastering Borland C++ 5.0
Tom Swan
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Windows NT 4.0
Server & Workstation
Snabbare Pentiumprocessorer och minnespriser som
rasar. Nu ar det ratt läge att satsa på operativsystemet
och arbetsmiljön för proffsanvändare - Windows NT
4.0 som kombinerar Windows 95:s intuitiva anvandargrarzssnitt med den robusthet och säkerhet som alltid
utmurkt NT. Nu också med fullt utbyggt
Under Windows NT 4.0 kan du köra applikationer
skapade för bl a

@
9

+

W indows NT och Windows 95
6 Windows 3.x
+ MS-DOS
Windows NT har stöd för preemptive multitasking med trådar, har hög systemintegritet och
saker'het. Varje DOS- och Windowsapplikation
(även 16-bitars) körs i egna separata minnesareor
med kraschskydd mellan applikationer.

+

+
@

Windows NT kan hantera datorer med multipla
processorer och kan köras på arbetsstationer med
RISC-processorer.
Inbyggt fil- och printerdelningsstöd för sammankopplade datorer i arbetsgrupper, samt ett öppet
natverksgranssnitt med inbyggt stöd för IPXISPX,
TCPIIP, NetBEUI, m fl. Kompatibelt med en ]:ad
existerande natverk som Novell Netware (inkl
NDS), UNIX, LAN Manager 2.x, Microsoft Plindows for Workgroups och Windows 95.

6

+
+

NT 4.0 finns i två versioner - NT Workstation
resp. N T Server.

Windows NT Wor,kstation4.0
Detta är NT för dig som tanker arbeta lokalt med
NT eller som klient i ett nätverk. Med NT Workstation kan du också koppla ihop upp till 10 arbetsstationer i ett peer-to-peer-nätverk. Stöd för dubbla
processorer.

Nyheter i NT Workstation 4.0
L.attarbetat Windows 95-kompatibelt anvandargranssnitt.
a Microsoft logon "Designed for Vlindows NT
and Windows 95" garanterar att program iFungerar i båda miljöerna.
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+
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Förenklad installation och större kompatibilitet
med olika hårdvaror.
Stöd för multipla hårdvaruprofiler och Filkoordinering mellan datorer gör det enklare ajtt
använda NT på portabla datorer.
Förbättrade diagnosverktyg för att utfor:jka
systemet med information om drivrutiner., natverk och systemresurser som IRQ, DMA och
10-adresser.
Förenklad och mer överskådlig natverkshantering samt förbättrat klientstöd för Novell Netware inkl NDS (Netware Directory Services).
Enklare att hantera och administrera med. anvandarprofiler och val av enhetlig systempolicy. Användarprofiler kan lagras på servern
så att en användare kan ha sitt eget privata
"skrivbord" oavsett vilken dator i systemet
hanlhon använder. En rad verktyg underlättar
också arbetet för systemansvarige.
Nya Task Manager med utökad information
och kontroll av exekverande applikationer.
Inbyggda snabbgranskare av dokumentfiler,
bildfiler och andra filer.
Förbattrad printerhantering ger snabbare
utskrifter.
Inbyggt stöd för Internet och lokala intranet
med inbyggda Internet Explorer 2.0 (version 3.0
ar nu klar och finns gratis på Internet).
Förbattrad WINS/DNS-integration.
P W S (Peer Web Services) gör det enkelt att
publicera och testa hemsidor i lokala inti-anet utan att datorn behöver köra NT Servers Internet Information Server (IIS, se nedan).
Förbättrat och snabbare Dial-up-Networking
Med nya P P T P (Point-to-Point Tunnelirig
Protocol) kan man skapa egna privata niitverk
via Internet istället för att använda direkt uppringning. Sådana "virtuella" natverk har många
fördelar - de kan t ex vara världsomfattande
utan att telefonkostnaderna blir högre ari vid
vanliga Internetuppkopplingar. Fungerar med
alla natverksprotokoll (inkl IP, IPX och
te1 026-256493
fax 026-253641
mail@databiten.se

NetBEUI). Stor säkerhet med kryptering och
lösenord.
e HyperTerminal kommprogram ingår.
+ SMd för TAPI (Telephone API).
e Sttjd för samma Multimedia AP1 (DirectX)
som hos Windows 95.
s Stdd för distribuerade objekt med DCOM
(Distributed Component Object Model) - integreras enkelt med ActiveX som använder en
identisk programmeringsmodell.

System krav

l

Intel 4 86, Pentium, Pentium Pro eller kompatibel
Minst 12MB RAM (216MB rekommenderas).
aitern,ativt
Alpha AXP, MIPS R4x00 eller PowerPC.
Minst l 6 MB RAM.
samt
Minst 110 MB hårddiskutrymme.
CD-ROM eller tillgång till CD via natverk
VGA eller battre samt mus.

Windows NT Server 4.0
Medan Windows NT Workstation 4.0 är optimerat
för att användaren ska ges högsta tillgänglighet är
NT Server 4.0 istället optimerat för högsta natverksprestanda. Stöd för upp till 32 processorer (4
i standardversionen, anpassade versioner för fler
processorer från hårdvanileverantörer)

Nyheter i NT Server 4.0
Allt nyheter i Workstation-versionen, plus:

e Administrative Wizards som underlättar konfigurering.
e Snabbare nätverkskommunikation - upp till

66% förbättring med Fast Ethernet (100 Mbls)
enligt Microsoft.
e Bartre prestanda med flera processorer.
+ FrontPage 1.1 och Internet Information
Sei-ver 2.0 ingår.

FrontPage 1.l
Microsofts FrontPage är enligt fackpressen (t ex
PC Magazines stora jämförande test) det bästa
verktyget för att designa och underhålla egna
hemsiclor för Internetnntranet. Mycket lättarbetat,
flexibelt och kraftfullt. Medföljer NT Server 4.0.

Internet Information Server 2.0
Med Windows NT Server 4.0 följer också senaste
versiorien (2.0) av Microsoft Internet Information
Server (IIS), en Web-server som är optimerad för
Windows NT med mycket bra prestanda och dessutom niycket lätt att sätta upp och administrera. Här
ar några nyheter i IIS 2.0:
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Förbättrade Web-prestanda (upp till 40%
enligt Microsoft).
+ Snabbast'e Web-servern för Windows N r Server
- över 40% snabbare än IIS 1 .0 (enligt Microsoft) och med förbätt.rad skalning mot flera
CPU:er.
Enklare altt sätta upp och administrera Websidor med serveradministration av IIS frin valfri
Web-läsare
+ Loggning av servertrafik till NCS.A Common
Log File-format samit valfri ODBC-databas.
e Förbättrade programmeringsmöjligheter med
ISAPI (Internet Service API).
+ Förbättrade databasprogrammeringsmöjligheter
imed IDC (Internet D,atabase Connector), bl a
kan en serie databasfrågor grupperas tillsammans för battre prestanda.
s Med nya Index Server (gratis via Internet) kan
man indexera innehå'llet och sedan söka på alla
IHTML- och Office-dokument (Word, Exsel,
PowerPoint) på servern, oavsett om det är en
:internet-, Intranet- eller enkel fil-och skrivarserver. Indexering- och sökning av dokument
ltan göras under drift utan att servern behöver
;ivbrytas. Fungerar med flera språk, bl a
svenska.

*

Systemkrav
Intel 486, Pentium, Pentium Pro eller kompatibel
Minst 16MB RAM (>=32MB rekommenderas)
Minst 125 MB hårddiskutrymme.
alternativt
Alplia AXP, MIPS R4xO0 eller PowerPC.
Minst 16 MB RAM.
Minst 160 MB hårddiskutrymme
samt
CD-ROM eller tillgång till CD via natverk.
VCA eller battre samt mils.

Kompatibilitet
NT Server 4.0 är kompatibel med följande nutverk:
Micirosoft LAN Manager Microsoft Windows for
Workgroups AppleTalk DEC PATHWORKS
IBM LAN Server IBM SNA-nätverk Internet
NFS-nätverk Novell Netware RAS via ISDN,
X.25, och vanligt telefonmodem TCPIIP-nätverk

NT Server 4.0 stöder föijande klienter:
Windows 3.x Windows for Workgroups
Windows 95 * Windows NT Workstation Apple
Macintosh MS-DOS OS12 UNIX (kräver
ODBC-klientprogramvara från Visigenic Software)

Anvandarlicenser
NT Server 4.0 kräver en ranvandarlicens för varje
klierit, inkl. de som kör PJindows NT Workstation,
Windows 95 och Windows for Workgroups. Du
kan köpa ett grundpaket med 5 eller 10 användare.
te1 026-256493
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Internetlintranet - databaser över nätet med nya

IntraBuilder
Borland lanserar nu en ny generation verktyg för att enkelt göra data tillgängliga över
Internetlintranet. Med dynamisk HTML-genereringen kan befintliga databaser enkelt
publiceras över Web:en.

A

IntraBuilder ar ett interaktivt,
visuellt verktyg i stil med Delphi
för att skapa, underhålla och publicera 'Web-sidor med dynamiskt
uppdaterbar databasinformation.
Inforniationen kan finnas i lokala
databaser som Paradox, dBASE
och Access eller i klientlserverdatabaser soin InterBase, MS SQL
Server, Oracle, etc, beroende på
version av IntraBuilder.

Dynamisk Web-info
Genorn att Web-sidor skapas dynamiskt kan varje användare förses
med just den information hanhon
efterfrågar. Data kan dessutom
interaktivt modifieras av anvandaren.
Detta gör att all information kan
göras tillgänglig på ett enhetligt
satt via vanliga Web-läsare som
NetScape, MS Explorer, in fl.
En fördel med att publicera databasinformation på Web-format ar
att man slipper speciella installationer av programvara och datafiler - användaren får tillgång till
informationen direkt via sin Webläsare. En annan fördel ar att
användaren kan hantera data från
valfria plattformar - Windows,
Mac, UNIX, etc. I framtiden kan vi
också förvanta oss att Web-läsarfunktionen helt integreras med
operativsystemet (Microsoft har
utlovat detta i kommande: versioner av Windows), varför Webpublicerad information kan bli den
viktigaste informationskällan för
många datoranvandare.
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Det enda kruxet är att det hittills
har varit besvärligt att koppla databasinformation till Web-sidor.
Men inte nu längre - med IntraBuilder kan du dynamiskt skapa
Web-hemsidor med databasinfo
och du kan bygga vidare på existerande d,atabaser och publicera dem
med IntraBuilder.

IntraBuilder fungerar i Internet
och lokala intranet. Därför kan all
information, aven för internt bruk i
ett företag eller organisation, med
fördel publiceras på HTML-format
l
med hjälp av IntraBuilder.

Bygger p& BDE
I botten på IntraBuilder hittar du
32-bitars versionen av Borland
Database Engine (BDE), dvs
samma beprövade databasmotor
som används i framgångsrika
produkter som Delphi 2.0, Borland
C++ 5.0 och Paradox 7.0. Via
BDE kan IntraBuilder, beroende
på version, kopplas upp mot såväl
lokala databaser (Paradox,
dBASE), ODBC-databaser

(Access, Btrieve, etc) som LIQLdatabaser (InterBase, MS SQL
Server, Oracle, DB2, Informix,
Sy base) .

Visuell design med
experthjälp
IntraBuilder låter dig visur:llt
designa Web-sidor med interaktiv
databasinformation och rapporter.
HTML-koden för Web-sidcir skapas sedan dynamiskt under körning utifrån användarens val. Du
behöver alltså endast skapa "sidmallar" - resten sköter IntraBuilder.
Med inbyggda Experter och
mallar kan du låta IntraBui lder
guida dig genom projektet iltt skapa hemsidor, formulir, rapporter
och tabeller. Experter kan skraddarsys för att passa företagsstandarder, etc.

JavaScript
Om du vill lagga till mer avancerade finesser använder du JavaScript - ett portabelt och littanvant
skriptspråk som bygger på

te1 026-256493
fax 026-253641

mail@datat)iten.se

programmeringsspråket Java.
JavaScript stöds av såväl NetScape
som Microsoft (som en del av
ActiveScript). IntraBuilder bygger
ut JakaScript med objektorienterade tillägg för arv (subklassning). inkapsling och undantagshantering. IntraBuilder kan använda JavaScript både på server- och
klient-sidan.

Tre versioner

IntraBuilder Professional

IntraBuilder finns i tre versioner:

Allt i standardversionen plus

IntraBuilder Standard
Passar mindre arbetsgrupper och
pilotprojekt. Innehåller

+

Applets och ActiveX
IntraEiuilder stöder också Java applets och ActiveX-kontroller,
varför du fullt ut kan utnyttja alla
möjligheter i d e senaste versionerna av Web-läsare som NetScape
3.0 och MS Explorer 3.0. Men om
du vill, kan du också designa dina
sidor för största möjliga portabilitet mot äldre Web-läsare.

Standardprotokoll
IntraEiuilder Server utökar möjligheterna hos alla Web-servrar för
Windows NT och Windows 95
sorn stöder NSAPI (NetScape
API) . ISAPI (Microsofts Internet
Service API) eller CGI. Det senare
protokollet stöds av d e flesta Webservrar.

+

+
+
+

IntraBuilder Development
Environment med Experter
och Visuella Designers för
formulär, rapporter, frågor och
tabeller.
Borland Personal Wleb
Server för Windows 95 och
NT - en enkel server som klarar
sig med 16MB minne.
NetScape Navigator Gold NetScapes Web-läsare med
integrerad editor för HTML.
Borland IntraBuilden Server
En lokal IntraBuilder Agent
som kan hantera ett mindre
antal samtidiga användare.
Koppling mot lokala databaser
som Paradox, dBASE,
FoxPro och Access.

+
+

+

NetScape FastTrack Server
för Windows NT, lättinstallerad och speciellt designad för
intranet.
IntiraBuilder Brokers Mr
CGI, NSAPI, och ISAPI ger
stöd för de vanliga Web-serverprotokollen.
Multipla lokala IntraBiiilder
Agents ger bättre prestanda
med fler samtidiga anvandare.
Borland snabba SQL-länkar
för Borland InterBase Server
och Microsoft SQI, Server.

IntraBuilder Client/Server
Allt i Professional-versionen plus

+

+

Rennote IntraBuilder Agents
gör att flera NT-servrar och
arbetsstationer kan dela på
jobbet, något som förbättrar
möjligheterna att samtidigt
hantera många användare.
Borlands snabba SQL-länkar
till Oracle, Sybase, Informix,
IBM DB2 förutom MS SQL
Server och Borland InterBase.
Remote ODBC-drivruti,n för
att hantera data på än fler
forniat.

olitiskt ledande
tadrstaten i det antika
irekland. Bilden visar
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Skapa Device Drivers för 95/NT utan DDK med

WinRT
Nu kan du skriva device drivers för Windows NT och Windows 95 utan
att behärska Microsofts DDK!
Under DOS och i viss min Windows 3.x ar det relativt enkelt att
hantera hårdvara direkt från egna
applikationer. De skärpta sakerhetskraven under Windows 95 och
i synnerhet NT tvingar emellertid
fram en öka disciplin och större
kontroll från operativsystemets
sida.
Hårdvarukontrollen måste kaplas
in i speciella device drivers. Till
hjälp finns Microsofts Device
Driver Kit (DDK), men tyvärr är
det hela ganska komplicerat i
praktiken. Nu finns det ett alternativ:

WinRT ar en omfattande realtidstoolbox för hårdvarukontroll
under Windows 95 och NT.
Win32-programmerare kan nu
skriva program som direkt
accessar VO-portar, minne och
hårdvaruavbrott utan att behöva
tränga in i Microsoft's DDK i all
dess komplexitet. WinRT har
programmeringsgranssnitt mot
C- och C++. Dessutom finns en
OCX-version för bl a Visual
Basic 4.0.
Dessutom, medan DDK för Windowis 95 och NT skiljer sig en hel
del åt, så kan du med WinRT använda identisk kod är WinRT-drivrutiner portabla mellan 95 och NT
oavsett processor (Intel, Alpha,
MIPS eller Power PC).
Inga licensavgifter.
Typiska applikationer ar datainsamlings- och processkontrollsystem med exv DIA-, A/Domvandlare, digitala VO-kort,
PCL.-kort etc.

IBATAICITIEI
Box l l5
81 1 22 SANDVIKEN

Prestanda

Dessutom

Minnesmappad VO sker med full
hastighet. Port VO sker via Win32
AP1 DeviceIoControl-funktion.
Med W inRT kan många VO-operationer samlas i grupper for att
minimera antalet anrop av DeviceIOConrrol. WinRT klarar c a 1900
hårdvaruavbrottls med en 486166
under NT. Vid snabbare avbrottsfrekvens bor drivrutiner skraddarsys.

Dokumentation, sex månaders
teknisk support, många exempel,
bl a en Win32 serverapplikation
som hanterar realtids hårdvarukontroll och kommunikation via
DDE till en Visual Basic-klient
som sköter anvandargranss nittet.

WinRT for C/C++ finns i separata
versioner för

I WinR.T ingår följande delar:

WinEkT Driver
Drivrutinskarna som hanterar all
port-VO, minnes-VO och avbrottshantering (Kernel Mode-drivrutin
under IVT, VxD:er under Windows
95).

WinKTpp
Kommadoförprocessor som gör att
du (om du så önskar) kan
kontrollera hårdvaran med enkla
kommandon i stil med
v a l ue = inp(Ox350),
outp(0x350,0x20).

WinRT Registry
Hanterar operativsystemets registrering av WinRT:s hårdvarukontroller.

e

Windows NT Intel,
Windows N T Alpha A>CP,
Windows NT MIPS ,
Windows NT PowerPC,
Windows 95 sarnt som
kombinationspaket för
Windows NT och Winclows 95.

WinRT OCX-version
Med WinRT OCX kan 32-bitars
OLE Containers som Visual Basic
4.0 direkt kontrollera hårdvaran.
Port-VO, minnes-VO och hårdvaruavbrott kan direkt hanc.eras
utan Microsofts DDK och utan att
behöva skriva DDL:er. Biriarkompatibel mellan Windows NT och
Windows 95.
WinRT OCX finns i följande versioner:

WinRT OCX for Visual Basic
4.0 (32 bit)

DOSIM
DOS simulator för att felsöka
problem i hårdvarukontrollrutiner.

Windows NT
Windows 95, samt som
kombinationspaket för
Windows NT och Windows 95.

Tel 026-256493
Fax 026'-25364
1
mail@databiten.se
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O Delphi Siipport96 sept dec 1996

Borland
O
O
O
O

U
O

U
U
O
U
O
O
O
O

850:IntraBuilder (ord 975:-)
IntraBuilder Professional (ord 3725:-)3295:Inti'aBuilder Client/Server
13625:InterBase 4.0 för 5 anv NT
5250:InterBase 4.0 för 5 anv NLM
5250:Paradox 7.0 16-Bit Win
1275:Paradox x.x -> Paradox 7.0 Win 16-bit 995:Paradox 7.0 32-Bit Win95lNT
1275:Paradox x.x -> Paradox 7.0 Win95lNT 995:Connections Deskt Entry Pack (prod 1) 5975:Connections Ext. Pack (prod 2, 3, osv) 4630:Connections Client/Server Pack
11495:Report Smith 3.0
2125:SQlL-lirik 3.0
995:-

Borland C++ 5.01
O Borland C++ 5.01 (ord 2995:-)
O BC++ 5.0 -> 5.01

,
2695:-

150:-

U Borland C++ x.x -> 5.01
1775:O Borland C++ Dev Suite 5.01
3695:(ord 3995:-)
U BC++ 5.0 Dev Suite -> 5.01
150:O BC++ x.x -> BC++ Dev. Suite 5.01
2475:O Borland C++ Dev. S. w Design Tools 5.01
(ord 61 50:-)
5795:O BC++ Dev 5.0 -> BC++ w Design Tools 5.01

3625:O BC++ x.x -> BC++ w Design Tools 5.014250:O BC++ 5.0 OWL Programming Guide
375:O

BC++ Reference Documentation

970:-

Delphi 2.01 Plus
O Delphi Desktop 2.0 Plus

Ring!
O Delphi 1.O Plus -> D.Desktop 2.0 Plus Ring!
O Delphi 1.O -> D.DesMop 2.0 Plus
Ring!
O Dellphi Developer 2.01 Plus
4575:(ortl 4875:-)
O Dellphi 1.O Plus -> D.Dev. 2.01 Plus 2695:(ord 2995:-)
O Deliphi 1.O -> D.Developer 2.01 Plus 2795:(ord 31 95:-)
O Delphi ClientIServer Suite 2.01 Plus13995:(ord 14475:-)
O Delphi 1.0 Plus -> D.C/S 2.01 Plus 11450:(ortl 11750:-)
O Delphi 1.O -> D.C/S 2.01 Plus
11650:(ord 11950:-)

Delphi 2.01
Delphi Developer 2.0 -> 2.01
Delphi Desktop 2.0
Delphi 1.O -> D.Desktop 2.0
Delphi Developer 2.01
Delphi 1.O -> D.Developer 2.01
(ord 21 95:-)
U Delphi Client/Sewer Suite 2.01
U Delphi 1.O -> D.C/S 2.01
O
O
O
O
O
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175:Ring!
Ring!

3995:1995:13625:10995:-

795:-

inkl tidigaire Support96-utskick

Delphi 1.0 (ich 2.O-tillbehör
O Delphi Language Pack (D 2.0)
1695:O Delphi Translation Suiite (D 2.0)
18275:O Delphi 2.0 Visual Query Builder (D 2.0) 995:O Visual Plus 2.01 (D1 & 2.0, ord 1225:-) 995:O ABC Pro for Delphi (D 1.O & 2.0)
1650:O Apollo Stand. for Delphi (D 1.O & 2.0) 1595:O Apollo Prof. for Delphi (D 1.O & 2.0)
2290:O Apiary OCX Expert (D 2.0)
2490:O Apiary Developers Suite for Netware (D 1.O)

2490:O Apiary Developers Suite for Netware (D 2.0)
O CodeBase for Delphi (D 1.O & 2.0)
O 1-ight Lib Magic Menus (D 1.O & 2.0)
O L.ight Lib Images Starid (D 1.0 & 2.0)
O 1-ight Lib Images Prof (D 1.O & 2.0)
O Light Lib Business Stand (D 1.O & 2.0)
O Light Lib Business Prof (D 1.O & 2.0)

2490:3250:1250:2150:3250:1995:2995:1550:1595:1175:1395:2075:3150:-

O Eschalon Power Conlrols (D 2.0)
O Eschalon Power Secure (D 2.0)
O Code.Print Pro Delphi
O Visual Pros Delphi (D 1.0 & 2.0)
O Dialog Pros for Delphi
O List & Label for Delphi (D 1.O & 2.0)
O InfoPower 2.0 (D 1.O & 2.0)
1750:('ord 1950:-)
O IinfoPower l .x -> 2.0 (D 1.O & 2.0)
995:O IimageLib 3.1 Combo 16/32 (D 1.O & 2.0)1825:O IimageLib 3.0 -> 3.1 Combo
925:O Async Professional 2.0 (D 1.O & 2.0) 1675:O Async Prof. Delphi l .x -> 2.0 (D 1.0,2.0) 995:O FlashFiler (D 1.O & 2.0)
1675:O Orpheus 2.0 (D 1.O & 2.0)
1525:870:O Orpheus Il.O - > 2.0 (D 1.O & 2.0)
O SYSTOOIS
(D 1.O & 2.0)
1275:O MemorySleuth (D 2.0)
695:O Titan for Eitrieve (D 1.l0 & 2.0)
3995:O Titan for P,ccess (D 2.0)
Ring!
O Componeiit Create (D 1.O & 2.0)
1495:-

Delphi-böcker
O Delphi för Dummies
O Delphi 2 By Exampel

O Mastering Delphi 2
Delphi Unleashed 2
Delphi PowerPack
600:Database Develop. Guide Delphi 2
550:Delphi 2 Developer's Guide
550:Delphi Programming Problem Solver
600:U Building Iriternet Appl. with Delphi 2
550:O Delphi Coimponents
600:O Developing Custom Dlelphi Components 600:O F'eter Norton's Guide to Delphi 2
495:O The Way of Delphi
550:O
O
O
O
O

te1 026-256493
fax 026-253641
mail@databitense

Fler böcker

Extra Jubiluemserbjudande!
Beställ produkter för 3500 kr exkl moms, dock ej
produkter med jubileumspriser (i fetstil ovan) eller
uppgraderingar, och Du kan utan extra kostn,ad
välja en av följande produkter (kryssa för vilken):

U Mastering Borland C++ !5.0
U Teach Yourself Borland C++ 5.0

P
O
O
O
U
O

550:495:C t t för Dummies
395:Objekt-Orienterad Modeling And Design 495:Objekt-Orienterad Analysis
495:Database Developers Guide BC++ 5.0 550:Java Unleashed
5580:Teach Yourself Java iri 21 Days
425:-

O MemorySleuth
O Teach Yourself Java In 21 Days

O Delphi 2 by Exarnple

ActiveX/OCX:er, VBX:er m m

O Teach Yourself Borland C++ 5.0

U Visual Developers Sui'te
2395:First Impression, Visual Writer, Visual Spell~er,
Formula One och WebViewer
U WinRT Win95
2790:O WinRT NT2790:O WinRT Win951NT
4560:O WiriRT OCX Win95
2590:O WinRTOCX NT
2590:O WiriRT OCX Win95/NT
3990:O ScheduleIOCX
2320:U Crescent Enquiry Media OCX
3220:O Crescent NetPak Professional OCX
1790:U Crescent PDQComm OCX
17910:U Crescent PowerPak Pro OCX
5575:O Crescent QuickPak Pro OCX
2075:U Crescent QuickPak Sc:ientific OCX
1720:O Crystal Reports Pro
274.5:O ProEssentials
3415:O FXTools Pro 4.0
2995:O FXPic VBWOCX
2490:O FractalX
1725:O VectorFX
2860:O DynaZip Data Compression Combo
3230:O Lead Tools OCX Professional
3220:O ImageKnifeIOCX
397'5:O MediaKnifeIOCX
3220:O TWAIN WizardIOCX
1075:O VideoPlaylOCX
975:O MicroHelp OLE Tools OCX
1775:O Graphic Server 4.5
2750:O Designer Widgets
1495:O ChartFX32
2955:O High Edit (D 1.O & 2.0)
2750:-

Fler verktyg
O Turbo Assembler & Debugger 5.0
O ForeHelp 2.1 1 Win (ord 2975:-)
O ForeHelp 2.95 Win 95 (ord 2975:-)

I
U WISE Installation 4.0i
1;725:O WISE SmartPATCH Add-In
1.725:O Softlce for Windows NT
5450:(ord 5850:-)
O Softlce for Windows 95
4450:O Sofllce Win32 Duo Pack
8650:O BoundsChecker 4.0 Stand Win95
2395:O (ord 2550:-)
O BoundsChecker 4.0 Standard NT
2395:(ord 2550:-)
O BoundsChecker 4.01 Win95 & NT
4200:U BoundsChecker 4.01 Prof. Win95
4.450:O BoundsChecker 4.01 Professional NT 4450:O BoundsChecker 4.01 Prof. Win95 & NT6550:O Optima C++
2145:-

O Windows NT 4.0 eng Workstation
O
O
O

O
O
O
O
O
U
O
O

1050:2650:2650:-

2575:(ord 2795:-)
Windows NT 4.0 eng Workstation uppd
(ord 1 3 9 5 )
1250:Windows NT 4.0 eng Server 5 anv
6295:(ord 6795:-)
Windows NT 4.0 eng Server uppgr 5 aiiv
3295:(ord 3495:-)
Visual Basic 4.0 Standard
995:Visual Basic 4.0 Professional
3995:Visual Basic 4.0 Enterprise
8260:Visual C++ 4.0 inkl Prenumeration
3995:SourceSafe 4.0
3995:Developer's Network Library
995:Developer's Network Library & Prenum.1795:Dev. Network Library Enterprise & Prenum
12790:-

Företaglorganisation

Namn

Adress

Postadress

Ev godsmarkning

Ev bestallningsnr

Telefon

Fax

p
-

Alla priser exkl moms. Frakt tillkommer. Priserna galler fram till den 31 okt 1996 med reservation för ändringar i
leverantörspriser och valutakurser.

IDATAIIITBI
Box 115
81 1 22 Sandviken

te1 026-256493

,

fax 026-253641
mail @ databitense
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Kurser hösten 1996
A Delphi Grundkurs
A Delphi Avancerad Programmering
A Delphi Databasutveckling
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Våra lärare är erfarna och aktiva programutvecklare med gedigen pedagogisk erfaienhet.

Staffan Wictorin
Fil mag ma, b,elektronik o mikrodatorteknik, mångårig lararerfarenhet (gy.rnnasie.skolan,Lardara, Lexicon,
Ericsson Radio Systems, mfl), författare av kurslitteratur i C, Pascal och Delphi, utvecklare av systemprogramvara (bl a till Jet80) och administrativa tillämpningar i C , Pascal och Delphi. Staffizn ar huvudlärare för Delphi
Grundkurs.

Lars Gustafsson
Fil mag ma, Jy, ke, teknisk databehandling, mångårig lararerfarenhet, författare av svenska Plus-handböcker
till Turbo Pascul, Borland Pascal, Delphi 1.0 & 2.0, Delphi Support96 samt Delphi kurslitteratur, utvecklare
uv Plus- och Visual Plus-toolboxarna till Delphi 1.0 och 2.0, utvecklare av en rad grajiktoolboxar, b1 a
MultiGraphics. Gusttalare vid Borlands Developers Conference i USA. Startade DATABITEN 1981 och
introducerade Turbo Pascal i Sverige 1984. Lars är huvudlärare för Delphi Avancerad Programmering.

Jonas Larsson
Naturvetare i botten, sedan högre specialkurs i programmering, arbetat i Pa.rcal sedan 1985 och Ilelphi sedan
1994 (Jonas var betatestare),författare av Delphi kurslitteratur. mångårig ejfarenhet av utveckling av
udministrativa applikationer med databas-hantering hos Akelius Skatt, Accept Data KapitalmarlUiadssystem/CAP
Gemini Finans samt Tersus Consultants AB, handledare för Pascalkurser hos Lexicon och datakurser hos Akelius.
Nu egen konsult med inriktning mot Delphi-utveckling. Jonas ar huvudlärare för Delphi Databasutveckling.

sten 1996

GRUNDKURS
1 + 3 dagar
Kursniimmer:
DBU 10.5 (dag 1-4)
DBUl06 (dag 2-4)
Huvudlärare: Staffan Wictorin
Nya utiikade grundkursen riktar sig till dig
som har programmerinigsvana och bekantskap
med Windowsmiljön.
Målsatt.ningen med kursen ar att Du skall lära dig
grunderna och nyheterna. i Object Pascal, bekanta
dig med Delphi 1.0 och 2.0:s utvecklingsmiljöer,
överblicka stniktilren hos ett De,lphi-projekt och
skaffa dig praktisk erfarenhet av den grafiska
prograriimeringsmiljön, isditorn, kompilatorn,
debuggern, Windowsprogrammering inkl grafikprograrilmering och printerhantering, enkel
databasprogramrnering samt översikt över komponentbiblioteken Visual Component Library
och Visual Plus.
Kursen varvar gerlomgångar med praktiska
övningsuppgifter och frågestunder. Om Du ar val
förtrogen med Pascal kan Du hoppa över dag 1.

Kursmaterial
"Delphi - Grundkurs" ink1 övningsuppgifter
Referenslitteratur: "Delphi Plus" del I och II.
Allt miiterial på svenska.

Dag 2-4: Delphi 1.O & 2.0
Översikt miljö
Menyer, snabbknappar, komponentpaletten
Projekt, formulär
Objektinspektören, editorn, hjälpsystemet
Konstruktion av ett enkelt projekt

Nyheter i Object Pascal
Nya datatyper, funktioners resultattyp m m
Stranghantering och formatering
Översikt objektorienterad programmcring
Nya klassmodellen, klasser, arv, objekt - deklaration,
skapa och avlägsna objekt
Fält, statiska, virtuella och dynamiska nietoder, polymorfism, egenskaper
Synbarhetsdirektiv, klasser, objekt och enheter
Undantagshantering

Projekt, formulär och komponenter
Applikationlprojekt, formulär, enheter, komponenter,
kontroller, resurser, filer som hör till projektet
Visual Component Library: Knappar, listrutor,
editeringsrutor, multimedia, etc, etc
Visual Plus - kalender, vinisskydd, funktionsevaluator, autoskalning, Enter-komponent, m m

Databasprogrammering - introduktion
Databaser, tabeller, relationer
Borlands Database Engine 16/32
Lokala databaser som Paradox och dBASE.
SQL-baserade kliendserver-databaser - InterBase.
m fl
BDE Configuration, aliasanvandning och Database
Desktop
Komponenter för dataatkomst - TTable, TQuery,
TDataSource
Kontroller för datapresentation - TDBGrid,
TDBMemo, TDBImage, TDBNavigator. m fl
Skillnader Delphi 1 .O & 2.0, datamoduler, Database
Explorer, m m.

Pris
1 1500:- exkl. moms för dag 1-4
8950:- exkl. moms för dag 2-4.
I priserna ingår kursmaterial, lunch och fika.

Konstruktion av ett mer avancerat projekt
Projektinstallningar, kompileringsdirektiv, m m.
Integrerade debuggern, klasshierarkin med
ObjectBrowsem
Körning av applikation i och ulanfiir Delphi-miljön.
Filer som behövs

Windowsgrafik
Dag 1: Grundläggande Object Pascal
Object Pascals plats biland programspråken
'I'ypsaker, strukturerad programmering
I'rogramstruktur
];latatyper och identifierare
Eznkel in- och utmatning
IProgramsatser
Enkla och strukturerade datatyper, jamf. 16132-bitar.
Procedurer och funktioner
Filhantering .-textfiler, typade filer och poster
!vlodularisering -program, enheter, DLL:er

IDr\Tr\IIITIEN
Box 115
811 22 SANDVIKEN

Ritytor med TCanvas
Pennor, penslar, fonter, faghantering i Windows
Grafikkommandon, rasterbilder, metafiler,
klippbordet
Direktanrop av Windows GDI-funktioner

Utskrifter och printerhantering
Utskrift av formulär,
Utskrift med TPrinter-objektet. mm-skalning
Rapporter med QuickReport och ReportSmith

Windows 3.xNVindows 95Mlindows NT
Översikt plattformar
Portabilitet 16/32 bitar Win 3.1/95/NT.

te1 026-256493
fax 026-253641
mail adatabitense

Delphi-kurser hösten 1996

RVRNCERRD

Delphi-projekt & applikation
41

41

*N
3 dagar
Kursnummer: DBU103
Huvudlärare: Lars Gustafsson
Den nya utvidgade kursen riktar
sig till dig som har grundkursens kompetens
och vill gå vidare med mer avancerad Delphi
& Windowsprogrammering.
Målsättningen med kursen är att du skall bredda
och fördjupa dina kunskaper i såväl 16- som 32bitars programmering med Delphi 1.0 2.0.
Du fördjupar dina kunskaper i Object Pascal med
undantags-, meddelande- och handelsehantering
samt multitasking med trådar. Du lär dig att förstå
och använda Delphis grundklasser, applikationsobjekt, formulär och datamoduler med visuella
arv, standardkomponenter samt att vid behov
skapa egna komponenter med skräddarsydda
egenskapseditorer, Du lär dig att använda och
skapa DLL:er, ActiveXJOCX-kontroller, DDE
och OLE, m m. Vi berör portabilitetsaspekter.

Kursmaterial och pris
"Delphi - Avancerad Programmering" inkl
övningsuppgifter Referenslitteratur: "Delphi
Plus". Allt material på svenska.
9200:- exkl. moms.
I priset ingår kurslitteratur, lunch och fika.

Objektorienterad design - fördjupning
Deklaration av klasser, objekt skapa, avlägsna,
referera, arvsregler - enkla arv kontra multipla,
typkompatibilitet, grundklassen TObject
Statiska, virtuella och dynamiska metoder,
polyrnortism, konstruktorer och destniktorer
Egenskaper, enkla, arraytyp, indexerade
Meddelandemetoder, metodvanabler
Metaklasser, klassmetoder
ObjectBrowsern

Undantagshantering - fördjupning
För- och nackdelar med undantagshantenng,
klassificering av feltyper, undantagsobjekt
try..finally-block , try..except-block
Flagga undantag, nästlade undantagsblock, undantag
i biblioteksrutiner, kritiska fel i Windows

Applicalion och Screen-objekt
Formulär & datamoduler
Egenskaper, händelser, metoder hos forrnulärldatamoduler, SDYMDI-formulär
Resurshantering, resursfiler, 16132-bitars
Visuella arv med Delphi 2.0

Skapa egna komponenter
Klasserna TComponent, TControl, TGral)hicControl,
TWinControl och TCustomControl
Skapa egna komponenter. Lämpliga utgingsklasser,
modifiera standardkomponenter, xxxCusiomkomponenter
Registrering och installation av komponenter,
kompoi~entbilder
Egna egenskaps- och komponenteditorer
Hjalpfiler till komponenter
Hjälpverktyg för att skapa komponenter

DLL:er och ActiveXlOCX-kontroller
För- och nackdelar med DLL:er
Anrop av DLL:er, importenheter
Skapa DLL:er med Delphi, test av DLL:er
Skriva portabla DLL:er, koppling till ClC++
Skillnader Delphi 1.0-2.0, Win16-Win32
ActiveXIOCX-kontroller med Delphi 2.0.
Användning, registrering. Skapa egna AcriveXIOCXkontroller. Verktyg som OCX Expert.

Hlandelse- och meddelandehantering
Meddelandeflöde i Windows- och Delphi
Application OnMessage-händelse, meddelande- och
händelsi-metoder, meddelandedata på olika nivåer
Sända egna meddelanden med Dispatch och
Windows AP1
"Väluppfostrade" applikationer och ProcessMessages. Skillnader Winl6 - Win32.

Mlultitasking med trådar (Win32 och Delphi 2.0)
Processer och trådar. När passar trådar?
Utbyte av data mellan trådar, globala variabler,
synkronisering. Rättvis fördelning av CPLr-tid.
Fallgropar.
Process- och trådhantering med Windows API-anrop
Trådhantering med Delphis IThread-objekt

DDE och OLE
DDE-länkar mellan applikationer. Klienter och
servrar
OLEContainer, OLE Automation

Grundklasser i Visual Component Library
Mängder - TBits, listor - TList, Kollektioner TCollection, lagringsbara objekt - TPersisient,
stränglistor - TStrings, TStringList, strömrnar TStream.

Hjalpfiler
Hjälpharitering i Windows och Delphi, verktyg
hjälpkompilator, ForeHelp, m fl

U1,vecklingsverktyg
Resource Workshop, Turbo Debugger,

BoundsChecker, MemorySleuth, m fl.
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Delphi-kurser hösten 1996

DRTRORSUWECKLING

Översikt databaskomponenter

2 dagar
Kursnummer: DBU 104

TTable-baserad databashantering

Huvudlärare: Jonas Larsson
Kursen riktar sig till dig som har
grundkursens kompetens och vill gå vidare
med inriktningen databasprogrammering med
Delphi.
Målsättningen med kursen ar att Du skall kunna
skriva strukturerade, snabba och säkra databasapplikationer med Delphi 1.O och 2.0, med er1 god
överblick över tillgängliga verktyg, komponenter,
databasmodeller och filformat.
Kursen gör dig förtrogen med grundläggande
begrepp vid databasprogrammering och lär dig
bygga databasapplikationer med användning av
Delphis komponentbibliotek. Du lär dig utnyttja
de hjalpverktyg som ingår i Delphi 1.O och 2.0 för
att skapa och hantera databaser samt att arbeta
med Paradox-, dBASE-, ODBC- och Local
InterBase-baserade databaser i enanvandar- och
fleranvändarmiljöer. Kursen ger dig kunskaper
om grundläggande SQL-kommandon och möjligheterna hos klient-serverbaserade databaser.
Kursen varvar genomgångar med praktiska
övningsuppgifter och frågestunder.

Kursmaterial
"Delphi - Databasutveckling" ink1 Civningsuppgifter. Referenslitteratur: "Delphi F'lus".
Allt material på svenska.

Pris
6300:- exkl. moms
I priset ingår kursmaterial, lunch och fika.

Komponenter for dataatkornst
Kontroller för datapresentation

Design, datadefinition, skapa tabell
Falttyper, referentiell integritet
Filer
Indexhantering
Navigera och söka, urval och filter
Falt, falteditor, beräknade falt. lookup-falt
Länkade tabeller, "master-detail"
Val för säkerhet och prestanda
Felhantering
Paradox och dBASE

SQL
SQL grunder, hämta data, urval, sortera, lärika
tabeller, beräkningar, jamförelseoperatorer, andra,
radera, lagga till
Standarder
Översikt SQL-servers likheter, skillnader
Local SQLIpassthrough SQL

-

TQuery-baserad databashantering
Viktiga egenskaper och metoder, aktivera och andra
SQ1,-uttrycket
Indexhantering (nycklar)
Statiska fragor, parameteruppbyggda fragor
Länkade frigor
TTable eller TQuery

Fler viktiga dataåtkomstkomponenter
TDatabase , TSession, TBatchMove, TUpdateSQL

Skapa ODBC-kopplingar
Uppkoppling mot ODBC-databaser
Exempel MS Access.

Delphi 2.0
Dalamoduler
Database Explorer
Falteditor, filtrering, sökning, cached updates,
modifierade och nya komponenter

Fler verktyg och komponenter
Falteditorn, faltlankaren
Windows ISQL, InterBase Server Manager
BDE Configuration, Database Desktop
InfoPower, FlashFiler, Titan

Arbeta med Local InterBase Server
Kursplan
Grundbegrepp
Databas, tabell, relationsdatabas, länkade tabeller,
SQL, klient-server, alias

l

Skapa InterBase-databas och tabeller
Teckenuppsathing och sorteringsordning
Inbyggda procedurer, triggers
Referentiell integritet
Serverplattformar, nätverksprotokoll
Säkerhetsaspekter, inloggning, felhantering

Fleranvandarmiljöer
BDE Configuration
Verktyg
Database Desktop
Val av teckenuppsättning och sorteringsordning

IBATAIEITIIN
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Val för säkerhet, prestanda
Fil- och postlisning, refresh, transaktioner
För- och nackdelar med klient-servermodellen,
skalbarhet

te1 026-256493
fax 026-253641
mail@databiten.se

Kursschema och anmälan till Delphi-kurser hösten -96
Plats: Stockholm Bokning: Gärna 2 veckor före kursstart. Kursavgifter: Exkl moms.
Jag anmäler mig till följande kurser (kryssa för):
Kursnr

Kurs

Vecka

Datum

Pris

DBUlO5

Delphi Grundkurs, dag 1 - 4

41

8-1 l okt

11500:-

O DBU106

Delphi Grundkurs, dag 2 - 4

41

9-1 1 okt

8950:-

O DBU104

Delphi Databasutveckling, 2 dagar

43

21-22okt

6300:-

O DBU103

Delphi Avancerad Programmering, 3 dagar

43

23-25okt

9200:-

O DBUlO5

Delphi Grundkurs, dag 1 - 4

47

19-22 nov

11500:-

O DBU106

Delphi Grundkurs, dag 2 - 4

47

20-22 nov

8950:-

O DBU104

Delphi Databasutveckling, 2 dagar

48

25-26 nov

6300:-

O

Delphi Avancerad Programmering, 3 dagar

48

27-29 nov

9200:-

O

DBU103

Namn

Telefon

Fax

e-post

Fakturaadress:

Företag, org

Referens

Adress

Postadress

Telefon

Ev ordernr

-

Min brevadress (O kryssa har om samma som fakturaadressen):

Företag, organsiation
Adress

Postadress

Kursanmiilan ar bindande och kursavgiften måste betalas innan kursen startar.
Vid avbokning inom 7 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.
Vid avbokning 8 - 14 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
Deltagarantalet ar begränsat,
Vi förbehåller oss ratten till prisjusteringar, andring av kursdatum samt att inställa kurs vid for f?i deltagar-e.
Behöver Du hotellmm? Vi kan hjrlpa till med att anvisa rum i närheten av kurslokalen.

Datum

Namnteckning

Intresserad av företaqsinterna Delphi-kurser?
Inga problem! Ring och prata med oss för val av kursinnehall, tidpunkt och kostnader
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