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I frontlinjen

DELPHI 5
Delphi har alltsedan första versionen gått i bräschen för att förenkla och snabba upp
Windowsutvecklingen. Nya Delphi 5 är här inget undantag. Med Delphi 5:s
komponentbaserade utvecklingsverktyg kan du enklare och snabbare hantera de
senaste teknikerna som HTML 4, XML, ADO, Automation, MTS, CORBA, MIDAS, etc.
Delphis starka utvecklingsmiljö och databasstöd är nu ännu starkare.
Vi presenterar här de viktigaste
nyheterna i Delphi 5 jämfört
med Delphi 4.
Vi hoppas att det ger dig en så
övertygande bild av den unika
kapaciteten hos Delphi 5, att du
kan gå till beslut. Om inte, så
kan du beställa en tidsbegränsad
testversion av Delphi 5 Enterprise för att bilda dig en egen
uppfattning.
Vi räknar med leveranser i
månadsskiftet augusti/september
För senaste aktuell information
hänvisar vi till vår hemsida
www.databiten.se
Delphi 5 levereras i tre versioner

DATABITEN
Box 115
811 22 SANDVIKEN







Delphi 5 Standard är budgetversionen för utbildning och
utveckling av enklare
Windowsapplikationer,
Delphi 5 Professional med
utökat databasstöd inkl nya
InterBase Express, Internetstöd, installationsprogramvara,
källkoder och utökad
dokumentation samt
Delphi 5 Enterprise (ersätter
tidigare Client/Server-version)
med komplett stöd för databasutveckling med SQLlänkar och ADO, Internet,
CORBA, MIDAS,
distribuerad debugging,
internationalisering, versions-

och teamarbete, m m.

Bonus
Med Delphi 5 Pro och Enterprise
får du dessutom - utan extra kostnad:




HoTMetal Pro 5 för utveckling av hemsidor och websiter
samt
Companion Tools CD fylld
med tredjepartsverktyg och
kod till Delphi.

Med Delphi 5 Pro får du också


C++ Builder 3 Standard och
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JBuilder 2 Standard

Med Delphi 5 Enterprise får du
istället



C++ Builder 3 Professional
och
JBuilder 2 Professional.

Visual Plus 5
Om du kompletterar Delphi 5 med
vår Visual Plus-version får du ett
betydligt kraftfullare verktyg med
svensk dokumentation, Visual
Plus-komponenter, teknisk support
m m.

Delphis egenskaper och exakt vilka
finesser som ingår i Standard-,
Professional- och Enterpriseversionerna, hänvisar vi till Delphi
5 Produktmatris på annan plats i
Programmeraren.

NYHETER I SAMMANDRAG
Du bör genast byta upp dig till
Delphi 5 om


Introduktionspriser
Missa inte våra kraftigt nedsatta
introduktionspriser som gäller t om
30 september.

Vi förbigår med tystnad
Eftersom denna presentation
handlar om nyheterna i Delphi 5
förbigår vi allt det som redan finns
i Delphi 4 och som gör Delphi till
Windows-världens mest uppskattade utvecklingsverktyg (enligt
oberoende användarundersökningar - se våra hemsidor),
nämligen:






Ett kraftfullt, typsäkert,
objektorienterat och
självdokumenterande
programmeringsspråk –
Object Pascal.
En lättanvänd, komponentbaserad programmeringsmodell med en rad
färdiga komponenter som
täcker de mest skilda behov
vid Windows-utveckling,
Internetprogrammering,
databasutveckling, etc.
Stöd för alla viktiga standarder
som Windows API, COM,
Automation, ActiveX, MTS,
CORBA, ODBC, CGI,
HTML, etc.

Nedan redogör vi för nyheterna
mer i detalj, men alla nyheter finns
inte i samtliga versioner av Delphi
5! För en sammanfattning av
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du vill ha än bättre
utvecklingsmiljö med
återanvändbara fönster- och
verktygskonfigurationer,
smartare objektinspektor med
kategorier och filter, förbättrad
projekthantering, ny objekt
browser, förbättrad debugger,
förbättrad editor, kom-ihåglistor, TeamSource för
teamarbete, etc.
du vill kunna bygga dina
applikationer med nya, återanvändbara ramar (frames),
med vars hjälp du visuellt
också skapar och underhåller
sammansatta komponenter.
du vill utnyttja senaste versionen av Delphis VCL med nya
och förbättrade komponenter.
du vill utnyttja den nya
visuella designtekniken
DataModule Designer för
datamoduler med hierarkisk
presentation av databaser,
tabeller, fält, index och
relationer med data diagram
för visuell presentation,
dokumentation och koppling
av tabeller.
du vill kunna arbeta effektivt
och snabbt mot InterBasedatabaser, utan att gå via
BDE, med InterBase Express
du vill kunna arbeta mot databaser via Microsofts ADOstandard (Active Data
Objects) utan att behöva
installera BDE med
ADOExpress
du vill kunna skriva de mest
avancerade distribuerade databaser med tunna klienter, inkl
HTML 4/XML-baserad







publicering, med MIDAS 3
och nya InternetExpress
använda senaste tekniker för
COM, Automation, ActiveX,
MTS och CORBA
använda webbserverbaserade
tekniker med ASP- och XMLstöd
du vill kunna
internationalisera dina
applikationer med förbättrade
Resource DLL Wizard och
nya Translation Suite.

Kort sagt – om du vill hänga med
utvecklingen – bör du uppdatera
till Delphi 5.

FÖRBÄTTRAD
UTVECKLINGSMILJÖ

Spara inställningar
Med Delphi 5 kan du enkelt spara
dina inställningar och layout i
utvecklingsmiljön. Delphi 5-projekt bibehåller de inställningar de
har lagrats med, dvs positioner,
dimensioner, inställningar för
objektinspektorn, etc. När du
öppnar ett projekt på nytt hittar du
editor, formulär, objektinspektor,
komponentpalett, projekthanteraren, watch-fönster, etc på
samma platser, samma dimensioner
och med samma inställningar som
de hade när du sparade ditt projekt.
Du kan också namnge och spara
dina projektinställningar och sedan
återanvända dem i andra projekt.
Vi vet att detta är en mycket
efterlängtad nyhet!
Delphi 5-projekt kan också ha en
alternativ layout vid som aktiveras
automatiskt vid programkörning
/debugging. Du kan disponera
skärmen på det sätt du finner mest
praktiskt vid design och kodning
och på ett annat sätt när du testkör
dina projekt.
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Förbättrad projekthantering





Enklare val av aktivt projekt i
en projektgrupp med ny
listbox för projektval.
Drag-och-släpp filer från
Windows Utforskare till
projekthanteraren. Kopiera
filer mellan projekt med klippoch-klistra teknik
Ett projekt kan nu innehålla
fler filtyper, t ex resursfiler.

Ny objektinspektor
En del komponenter har ett mycket
stort antal publicerade egenskaper
och händelser som under design
presenteras i objektinspektorn. För
varje version av Delphi har antalet
egenskaper och händelser vuxit –
vilket naturligtvis är ett uttryck för
ökad funktionalitet och flexibilitet.
Nackdelen är dock att listan i
objektinspektorn kan bli mycket
lång och svåröverskådlig. Hur ofta
använder du t ex egenskaperna
BiDiMode (för text från höger till
vänster), ImeMode eller ImeName
(används med asiatiska teckenuppsättningar)?
Egenskaper och händelser presenteras också normalt i bokstavsordning, vilket innebär att du måste
hoppa hit och dit när du t ex ska
sätta Height och Width hos en
kontroll.

Delphi 5 löser detta.




Egenskaper och händelser kan
nu sorteras och struktureras
efter kategori istället för efter
bokstavsordning.
Med filter kan man också
enkelt välja vilka kategorier
som ska visas i projektet och
vilka som ska döljas.


Fler inställningsmöjligheter, bl a
för Visual Studio-kompatibel
tangentbordsinställning samt ett
öppet gränssnitt för att konfigurera
tangentbordsinställningar helt efter
egna önskemål via Open Tools
API.

Ny ObjectBrowser
En helt ny och moderniserad
version av ObjectBrowser är
integrerad med Delphi 5 (Pro och
Enterprise). Med ObjectBrowser
kan du överblicka och navigera i
klasstrukturen, se hur klasser
hänger ihop, se vilka egenskaper,
metoder och händelser som
definieras i en viss klass, se var i
koden en viss klass eller metod
används, vilka enheter (units) en
viss klass använder, vilka andra
enheter som använder denna enhet,
m m.

Den integrerade debuggern har
förbättrats på en rad punkter:
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Editorn

Förbättrade felsökningsmöjligheter

DATABITEN



Klipp-och-klistra-stöd mellan
debuggerfönster.
Drag-och-släpp-teknik i
debuggern. Man kan t ex dra
ett uttryck från editorn till
watch-fönstret, debug/inspectfönstret eller stackfönstret.
Brytpunkter kan nu organiseras i grupper som aktiveras/
avaktiveras i dess helhet.
Egenskaper för brytpunkter,
tillhörande aktiviteter och




gruppnamn visas i en tipsruta
när man pekar med musen.
Bättre integration med Debug
Inspector i watchfönster, etc.
"Run Until Return" exekverar tills aktuell procedur,
funktion eller metod återgår
till anropande rutin - mycket
bekväm om man av misstag
stegar in i ett underprogram!
Debuggern i Delphi 5 Pro och
Enterprise har nu ett FPUfönster för kontroll av flyttalsenheten
Du kan enkelt kompilera dina
projekt med debugversionen
av Delphis VCL-bibliotek.
Kommandot "Run|Attach to
Process" gör att man kan ta
kontroll över och debugga en
process som redan kör utanför
Delphi-miljön.

Kom-ihåg-listor
Med Delphi 5 (Pro och Enterprise)
kan man skapa och underhålla
projektbaserade kom-ihåg-listor
(to-do lists) med projektövergripande anteckningar, liksom anteckningar knutna till speciella ställen i
koden. Anteckningar i koden läggs
inom vanliga kommentar, med en
speciell syntax, medan globala
anteckningar läggs i en .todo-fil
med samma namn som projektet.
När man öppnar kom-ihåg-listan
med View | To-Do List kan man
sortera, filtrera, editera, radera,
sätta prioritet, markera som utförda
och hoppa till den plats i källkoden
där en viss lokal anteckning är
placerad.

DFM-filer på textformat
Delphi 5 lagrar normalt formulärens DFM-filer (innehåller
formulärlayouten och komponentegenskaper) som textfiler istället
för binära resursfiler. Det gör det
enklare att bearbeta formulärbeskrivningar utifrån, med allt från
NotePad till versionshanteringssystem. Om du vill vara bakåtkomtel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se









patibel med äldre Delphi-versioner
kan du fortfarande använda det
äldre resursformatet.

TeamSource
TeamSource (Enterprise och som
separat produkt till Pro-versionen)
är ett nytt, integrerat instrument för
att hantera Delphi-, C++ Builderoch JBuilder-projekt vid framför
allt teamarbete.
TeamSource använder ett versionskontrollsystem för att lagra
och återhämta delade filer, men
sträcker sig längre än till enkel
versionshantering genom att använda en modell som tillåter att
flera användare parallellt kan
bearbeta och synkronisera kod.
Enklare versionskontrollsystem
tillåter endast att 1 användare
bearbetar en viss fil (t ex en
Delphi-unit) samtidigt, medan
TeamSource tillåter att flera
användare bearbetar samma fil
samtidigt. TeamSource kan när
man så vill synkronisera och
jämka de olika versionerna.
Alla kodförändringar kan kommenteras (detta kan göras obligatoriskt om så önskas) och man kan
när som helst granska historielistan
med förändringar.
Med bokmärken kan man markera
och vid behov återvända till viktiga
milstolpar i ett projekt.
Även om du jobbar själv med din
kod är TeamSource ett mycket
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användbart verktyg för att hålla
koll på projektet och dess historik.
Det förenklar också arbetet att
hålla koden intakt om du arbetar
med flera datorer (t ex då och då
med en notebook utanför nätet).
TeamSource kan för närvarande
stödja sig på två versionskontrollsystem, nämligen Borland ZLib
(ingår) och PVCS (ingår inte).
PVCS ger större funktionalitet
genom sitt stöd för automatisk
jämkning av källkod, t ex en
Delphi-unit, som bearbetats av två
eller flera användare. Med ZLib
måste sådan jämkning ske
manuellt, men TeamSource hjälper
till med att peka ut skillnaderna.

KOD- OCH VCL-NYHETER
DLL:er
Bättre kompatibilitet med
anropande program som inte
stödjer flyttalsundantag eller full
flyttalsprecision (80 bitars).

Visual Component Library
VCL i Delphi 5 innehåller såväl
nya som förbättrade komponenter.
Här är några nyheter:



ActionLists har fler standardaktiviteter att välja mellan (26
st jämfört mot 19 i Delphi 4).
Ny AutoHotKeys-egenskap
hos menyer som gör att Delphi
automatiskt skapar och förhindrar konflikter mellan
snabbvalstangenter i en meny.



Dessutom flera andra förbättringar av menyhanteringen.
Egna ritrutiner för användning
i TTreeView, TListView och
TToolBar
InfoTip-stöd för alla element i
listor (TListView)
Ny TApplicationEventskomponent för att knyta händelser till det globala Application-objektet
Ny ItemEnabled-egenskap
som gör att man programmässigt kan aktivera/avaktivera
individuella element i en
TCheckListBox.
DragReorder för drag-ochsläpp omorganisation i
THeaderControl
Senaste versioner av TeeChart
(4.02) och QuickReport (3.05)

plus många andra komponentförbättringar.

Designa med ramar
En av de viktigaste VCL-nyheterna
är dock Delphi 5:s stöd för ramar
(frames), som gör att du mycket
enklare kan bygga dina formulär
baserade på återanvändbara ramar.
En ram kan innehålla alla typer av
komponenter och kontroller, inkl
andra ramar, och liknar här ett formulär, men fungerar och används i
praktiken snarare som om den vore
en sammansatt komponent. Att
skapa sammansatta komponenter
direkt i Object Pascal är en ganska
avancerad programmeringsuppgift,
men att skapa dem visuellt med
Delphi 5:s ramar är en barnlek.
Antag att du vill skapa en sammansatt komponent bestående av en
DBEditruta (TDBEdit) och en
etikett (TLabel). Med Delphi 5
startar du med en tom ram (File |
New Frame), placerar ut en etikett
och DBEditruta i ramen (den ser ut
som ett formulär), ställer önskade
egenskaper och knyter vid behov
metoder till ramens och komponenternas händelser - vips är det
hela klart!
När du vill använda en ram, som
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ingår i ditt projekt, klickar du på
den nya Frame-"komponenten" på
komponentpaletten, väljer från en
lista vilken ram du vill använda
och placerar ut din ram med dess
komponenter i ett formulär.
Du kan använda din ram inom
samma projekt, men också göra
den allmänt åtkomligt genom att
spara ramen som en komponent
(eg. komponentmall) på komponentpaletten eller i Object Repository. Du kan sedan använda den i
andra applikationer.
När du har placerat ut en ram anpassar du sedan med objektinspektorn egenskaper och händelser för
såväl ramen som dess delkomponenter (etiketten och DBEditrutan) - precis som vanligt.
Varje ram får sin egen unit (precis
som formulär, datamoduler och
komponenter) och Delphi härleder
dem från en ny klass, TFrame. Du
kan modifiera din originalram när
som helst och alla modifieringar
slår direkt igenom överallt där du
använder ramen. Du kan också
modifiera egenskaper och händelser för individuella ramar (instanser), utan att andra ramar av
samma typ påverkas. Och allt detta
gör du genom visuell programmering!
Vi är helt övertygade om att
Delphi 5:s nya ramar kommer att
förändra det sätt vi bygger Delphiapplikationer på i framtiden.
En annan tillämpning är att spara
minne och resurser när en och
samma bild visas på olika ställen i
en applikation (t ex en bakgrundsbild, logotyp, etc). Genom att lägga
bilden (TImage-komponent) i en
ram och sedan placera ut ramen där
bilden visas, kommer bilden bara
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att laddas 1 gång istället för flera.

NYA EXPERTER/WIZARDS
Console Wizard
Delphi 5 har en ny wizard för att
enkelt skapa textbaserade applikationer utan grafiskt användargränssnitt (VCL), s k konsolapplikationer.
Konsolapplikationer används för
att skapa små applikationer utan
belastning av det grafiska användargränssnittet, vid uttestning av
kod och inlärning av Object
Pascal.

har en färdig datamodulsklass,
TAppletModule, som används
som behållare för icke-visuella
komponenter, precis som vanliga
datamoduler. Varje modul har sin
egen TAppletModule-form. Man
använder samma visuella teknik
när man arbetar med dessa
appletmoduler som vid vanliga
datamoduler (liksom f ö även
fjärrdatamoduler, webb-moduler
och NT-tjänstemoduler).
Kontrollpanels-applets kan t ex
användas för att låta användaren
ändra inställningar i Delphiapplikationer.

Batchfil-wizard

Borland Translation Suite

Ny wizard för att skapa batchfiler
(BAT-filer). Batchfiler kan ingå
som delar i vanliga Delphi-projekt.

I Delphi 5 Enterprise ingår
Translation Suite med kraftfulla
verktyg för att internationalisera
och lokalisera Delphi-applikationer. Med

Control Panel Wizard
Med nya Control Panel Wizard
(Pro, Enterprise) bygger du snabbt
applikationer och moduler
(applets) för integration i
Windows kontrollpanel. Delphi





förbättrade Resource DLL
Wizard,
nya Translation Manager
samt
nya Translation Repository
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har du de verktyg som behövs för
utveckling och underhåll av applikationer för internationellt bruk.
Du kan t ex parallellt utveckla och
underhålla programversioner för
Sverige, Norge, Finland, Tyskland,
USA, etc, utan tidsödande dubbelarbete eller risk för versionskonflikter.
Den integrerade översättningsmiljön skapar utifrån ett grundprojekt ett DLL-projekt för varje
önskad språkversion. DLL-projekten innehåller de resurser
(formulär, ramar, texter) som sedan
ska lokaliseras, dvs anpassas till
olika nationella behov.
Med Translation Manager
översätter och underhåller man
textsträngar. Originalsträngar och
översättningar presenteras och
bearbetas i en tabell.
Med Translation Repository är
det möjligt att lagra och återanvända översättningar i flera olika
projekt. Man kan manuellt hämta
översättningar ur Translation
Repository eller låta Resource
DLL Wizard automatiskt använda
repository vid översättningar.
Översättningar i repository kan
exporteras på standard XMLformat och man kan även importera översättningar som finns
publicerade på XML-format.
All kod för original och översatta
versioner hålls ihop i en gemensam
projektgrupp. Vid programkörning
kan man från menyn ange vilken
språkversion man vill testa.
Vid uppdateringar, modifieringar
och tillägg till originalapplikationen, kör man Resource DLL
Wizard på nytt, varvid de lokala
versionerna uppdateras med alla
förändringar, medan oförändrade
delar bibehålls. Man behöver alltså
bara översätta nya och modifierade
textresurser.
Varje språkversion får sin egen
språk-DLL som bifogas applika-
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tionens EXE-fil. Man kan låta
Windows lokala inställningar
avgöra vilken språk-DLL som ska
användas, eller låta användaren
själv välja språk vid installation
eller exekvering.

CORBA

COM, AUTOMATION,
CORBA

• Delphi 5 Enterprise stödjer nu
VisiBroker for C++ ORB
3.32, vilket är samma version
som används i C++ Builder 4.
• Meddelandetrafiken har reducerats vilket minskar belastningen på nätverket.

COM-typbibliotek

INTERNET-NYHETER

Förbättrad anpassning av namn i
importerade typbibliotek.

TWebBrowser

Enklare Automation
Automation ("OLE Automation")
är en programmeringsteknik
baserad på COM, som gör det
möjligt att programmässigt styra
andra applikationer, sk automationsservrar, från egna applikationer (klienter). En automationsserver publicerar ett COM-baserat
programmeringsgränssnitt (interface), vars egenskaper och metoder
kan anropas från klientapplikationer såväl lokalt på den egna
datorn, som över nätverk via
DCOM.
Med Delphi 5 är det enkelt att
skriva såväl automationsservrar
som automationsklienter.

Office-automation
I Delphi 5 (Pro och Enterprise)
finns också ett stort antal färdiga
komponenter (32 st) för att koppla
upp sig och använda sig av det
automationsstöd som finns i
Microsoft Office-produkter
(baserat på Office 97). Med dessa
komponenter kan du enkelt bygga
in stöd för MS Word, Excel,
PowerPoint, Outlook och MS
Access. Du kan skapa och skriva ut
dokument på Word-format, bygga
in Excel-baserade kalkylark i dina
Delphi-applikationer, läsa och
skicka mail via Outlook, bearbeta
journalposter i Outlook, kombinera Excel-diagram med Worddokument, etc, etc. Allt styrt och
integrerat av din Delphi 5-applikation!

Ny komponent (Pro och Enterprise) baserad på Internet Explorer
(version 4) istället för tidigare
THTML-komponent. Med
TWebBrowser kan du integrera
Internet Explorer-kompatibla
webbläsare i dina Delphi-applikationer, med full programkontroll.

Active Server Objects
Med en ny wizard under ActiveXfliken (Enterprise) skapar du
snabbt objekt enligt Active
Server-standard för anrop från
ASP-kod (Active Server Pages).
Wizarden skapar all grundkod som
behövs och du lägger till de egna
metoder du önskar. Wizarden
skapar dessutom en test-ASP-sida
så att du snabbt kan testa ditt
aktiva serverobjekt i en webbläsare.

WebBroker
WebBroker ingår nu i såväl Prosom Enterprise-versionerna och
har förbättrats med stöd för runtime paket när man bygger
ISAPI/NSAPI-DLL:er. Det är
också enklare att skapa webbserver-applikationer med ny Producer-egenskap.

DATABASNYHETER
Data Module Designer
Datamoduler används som
behållare för icke-visuella komponenter, oftast databaskomponenter.
Nya Data Module Designer i
Delphi 5 (Pro och Enterprise) ger
en betydligt bättre och mer över-
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skådlig visuell presentation av
datamoduler och de komponenter
som ingår. Data Module Designer
gör det enklare att utveckla,
underhålla och återanvända
datamoduler.
Datamoduldesignern är indelad i
två avdelningar – till vänster en
hierarkisk trädbaserad vy (Tree
View) över datakomponenterna
och deras relationer; till höger en
datamodulform med datakomponenter (som i tidigare Delphiversioner). Man lägger ut
datakomponenter antingen i
komponentformen eller i trädet.
För - att visuellt koppla en tabellkomponent till en databaskomponent, drar man tabellkomponenten i Tree View och släpper
den på databasen. Samma sak om
man vill koppla en datakälla (data
source) till en tabell- eller querykomponent. Naturligtvis kan man
fortfarande använda objektinspektorn om man vill koppla på
traditionellt sätt.
Istället för komponentformen kan
man visa ett datadiagram (Data
Diagram), med relationer mellan
datakomponenter, t ex kopplade
egenskaper, master-detalj, lookup,
etc och man kan lägga till egna
förklarande texter. Man kan också
visuellt koppla databaskomponenter direkt i datadiagramvyn.
Informationen i Tree View och
Data Diagram sparas tillsammans
med projektet och innehållet kan
printas ut som dokumentation om
så önskas.
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Sammantaget ger nya Data Module
Designer en betydligt bättre överblick över datamoduler, deras
komponenter och inbördes relationer.



InterBase Express
Med Delphi 5:s (Pro och Enterprise) nya InterBase Expresskomponenter (IBX) kan du direktkoppla dina databasapplikationer
direkt mot InterBase SQL Server
version 5.5 och senare, lokalt eller
över nätet. IBX-komponenterna
fungerar bättre, ger bättre prestanda, ger tillgång till avancerade
finesser hos InterBase samt inte
minst enklare installation av databasapplikationer (du slipper
installera och konfigurera BDE)
IBX-komponenterna är helt kompatibla med Delphis visuella databaskontroller (TDBEdit, TDBGrid,
etc) och datamoduldesigner, varför
det är enkelt att uppdatera en BDEbaserad applikation till de nya
snabba IBX-komponenterna.







Här en lista över alla IBXkomponenter:






TIBDataSource – kopplar
datamängder och visuella
datakontroller samt levererar
data i MIDAS-applikationer
TIBTable – motsvarigheten
till BDE-komponenten
TTable.
TIBQuery – motsvarigheten
till BDE-komponenten
TQuery.
TIBStoredProc – ersätter
BDE-baserade TStoredProc




TIBDatabase – ersätter BDE
TDatabase
TIBTransaction – ger
tillgång till alla avancerade
möjligheter i InterBase
transaktionshantering. Rätt
utnyttjad får du bättre
prestanda och förmåga att
samtidigt serva många fler
användare. Man kan t ex hålla
igång flera parallella transaktioner mot en eller flera databaser för att väva ihop dataoperationer som måste förbli
logiskt atomära. TIBTransaction stödjer distribuerade transaktioner med flera
inblandade databaser.
TIBUpdateSQL – definierar
anpassade åtgärder för att uppdatera tabeller, som normalt
sett är read-only, samt för att
cacha uppdateringar hos klienten. Gör det möjligt att
designa normaliserade
databaser utan att detta
begränsar möjligheterna att
uppdatera komplexa
datamängder.
TIBSQL- exekverar SQLfrågor och hämtar data med
högsta hastighet, eftersom
TIBSQL inte buffrar data
lokalt eller behöver uppdatera
visuella datakontroller i stil
med TIBQuery-komponenten.
TIBDataSet – en skräddarsydd, TIBQuery-liknande
komponent som erbjuder
"levande" InterBase-data.
TIBDatabaseInfo - ger information om InterBasedatabaser och InterBaseservrar. Användbar vid
användar- och prestandaövervakning.
TIBSQLMonitor- erbjuder
avancerade debuggermöjligheter av datakommunikation
TIBEvents – låter din applikation reagera på händelser
som postas av en InterBaseserver (t ex när det finns
uppdaterade data att hämta
från servern). Du slipper att
själv fråga servern ("polla")
för att få reda på om du
behöver göra exv en refresh på
ett dataformulär.

tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

Remote Data Service, RDS

OLE DB

OLE DB Service Providers, komponenter och bastjänster

ODBC Provider

Jet
Provider

SQL
Server

Oracle

Jet
4.0

SQL Server
7.0

Oracle

Simple
Provider

Simple
datastore

ODBC

Jetdrivrutin

SQL Serverdrivrutin

dBASEdrivrutin

InterBasedrivrutin

Jet 2.0+

SQL
Se rver

dBASE

InterBase

ADOExpress
ADO ("Active" eller "Advanced"
Data Objects) är Microsofts
senaste högnivåstandard för att
generalisera åtkomst till alla typer
av data. Applikationsgränssnittet
mot denna dataåtkomstteknik
kallas OLE DB. OLE DB är en
utbyggbar standard som ger snabb
åtkomst till data från en mängd
datakällor, inkl PC-databaser som
MS Access (via JET-engine),
SQL-databaser som SQL Server
och Oracle, mot andra databaser
via ODBC-drivrutiner, mot epost
och filsystem, text och grafik och
egna affärsobjekt.
Med Delphis nya ADO-komponenter i ADOExpress (ingår i
Enterprise-versionen och kan
köpas separat till Pro) kan du
bygga ADO-baserade databasapplikationer på samma sätt som
du tidigare har byggt med BDEkomponenterna. Du använder
samma dataåtkomstkontroller
(DBEdit, DBGrid, etc), men byter
ut TTable mot TADOTable,
TQuery mot TADOQuery, etc.
Borland Database Engine (BDE)
behöver inte installeras, däremot
Microsofts ADO/OLE-DB runtimestöd (ADO 2.1 eller senare)
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och de OLE DB/ODBC-drivrutiner
som du behöver använda.

Eftersom många ADO-komponenter har designats för att efterlikna
motsvarande traditionella BDEkomponenter, är det vanligtvis en
enkel match att översätta en befintlig BDE-baserad applikation till
motsvarande ADO-baserade
lösning.

Databaser via BDE
Även om mycket av vad vi har
skrivit ovan pekar på att Delphi 5
inte längre är beroende av BDE
(Borland Database Engine), så
finns naturligtvis BDE-supporten
kvar och har ytterligare förbättrats
med BDE version 5.1. Styrkan hos
BDE ligger i det breda stödet för
PC-databaserna





Paradox
dBASE
FoxPro
Access

generellt via

ADOExpress innehåller följande
komponenter:





samt SQL-databaserna (Enterprise)









TADODataSet –grundkomponenten för att koppla upp
sig och bearbeta data från en
eller flera ADO-tabeller (i
vidare bemärkelse
"dataförråd" eller "data
stores")
TADOTable - motsvarar
BDE:s TTable för koppling
mot en tabell
TADOQuery – motsvarar
BDE:s TQuery för SQL-frågor
mot databaser
TADOStoredProc – motsvarar BDE:s TStoredProc för
exekvering av inbyggda
procedurer (stored procedures)
i SQL-databaser
TADOConnection - motsvarar närmast BDE-baserade
TDatabase och används när
man vill centralisera kopplingarna mot ADO-databaser
(data store)
TADOCommand – används
vanligen för att exekvera SQLkommandon som inte returnerar någon resultatmängd.








ODBC (Pro och Enterprise)

InterBase 4 och senare,
MS SQL Server 4 och 6.x,
Oracle 7 och 8,
Informix 7 och 9,
DB2,
Sybase 4 och 10.

Med BDE kan man därför lätt testa
applikationer mot en rad databaser,
man kan länka ihop tabeller (t ex
master-detalj) med olika databasformat och användaren får större
frihet att byta mellan olika databasformat. BDE:s SQL-länkar ger
också bättre prestanda och utökad
funktionalitet mot SQL-databaser
än ODBC.
De BDE-baserade databaskomponenterna TTable, TQuery och
TStoredProc har nu en


AutoRefresh-egenskap som,
om satt till True, automatiskt
hämtar standardvärden och
autoinkrementvärden när man
postar en tabellrad – utan att
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man själv behöver anropa
Refresh.
TDatabase-komponenten kan
nu exekvera SQL-frågor direkt
utan att behöva anlita en
TQuery-komponent.

Nackdelen med BDE är att man, i
de fall där kunden endast kommer
att arbeta mot en viss bestämd
databas, ändå måste installera och
konfigurera BDE. Med de nya
direktkomponenterna för InterBase
och ADO finns bra alternativ som
är väl värda att överväga.

DISTRIBUERADE DATABASER







Nya MIDAS 3
MIDAS är Borlands modell,
komponenter och verktyg för att
enkelt skapa skiktade och distribuerade databaslösningar där
"tunga" klientapplikationer ersätts
av små, "tunna" klienter, lätta att
distribuera och uppdatera, tillsammans med applikationsservrar
skrivna i Delphi (eller C++
Builder) som står för den direkta
kommunikationen med databasen.
Klienter kan skrivas i Delphi, C++
Builder och som plattformsoberoende Java-klienter med JBuilder.
Kommunikation mellan klienter
och applikationsserver kan ske via
bl a TCP/IP-sockets, DCOM,
CORBA och MTS.
MIDAS kan också användas för att
arbeta mot lokala enanvändardatabaser, utan att gå via BDE.











Nya MIDAS 3 i Delphi 5 Enterprise har förbättrats på en rad
punkter:


Bättre stöd för MTS och
CORBA-baserade lösningar.
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Med den nya
TWebConnection-komponenten kan man nu även använda
HTTP-protokollet för att
kommunicera med applikationsservern. Detta gör det
möjligt att ta sig förbi brandväggar, vilket har varit ett
problem i tidigare versioner
samt att använda SSL-säkerhet
vid kommunikationen.
Förbättrad säkerhet vid
socket- och HTTP-baserad
kommunikation eftersom
Delphi 5 endast gör
registrerade objekt tillgängliga utifrån.
Generaliserad hantering av
databaser på serversidan
(TDataSetProvider), vilket
gör att man, förutom BDEbaserade databaskopplingar,
kan använda InterBase
Express-koppling, ADOExpress, etc.
Ny CommandText-egenskap i
TClientDataSet för att enkelt
skicka egna SQL-frågor från
klienter till applikationsserverns databas.
Stöd för tillståndsfria fjärrdatamoduler (stateless
remote data modules) vilket
gör det betydligt enklare att
skapa distribuerade MIDASapplikationer som utnyttjar
MTS (som saknar "minne"
mellan anrop av serverapplikationen) och CORBA.
Man kan nu använda MTSservrar utan att skapa egna
gränssnitt för att övervinna
bristen på tillståndsdata.
Den nya arkitekturen
förbättrar också prestanda
genom att reducera antalet
meddelanden som skickas
över nätet.
Stöd för återanvändning av
applikationsserverns fjärrdatamoduler (pooling), gör att man
kan minska belastningen på
servern när många användare
kopplar upp sig.
Fjärrdatamoduler återanvänds
vid inaktivitet från klienter.
Detta ger en del av fördelarna
hos MTS utan att man är låst
till DCOM-protokollet
(uppkopplingen måste dock
ske via HTTP).

InternetExpress
Med de nya InternetExpresskomponenterna (Enterprise) kan
man nu också publicera MIDASdatabaser direkt i hemsidor, som
ett komplement till att skriva tunna
Delphi-klienter.
MIDAS 3-baserade applikationsservrar kan, liksom tidigare
versioner, leverera data kodade
som OleVarianter, men nu också
på standard XML-format. Genom
att kombinera dessa XML-kodade
datapaket med speciella javascripts, som medföljer Delphi, kan
InternetExpress-komponenterna
bygga serverbaserade webbsidor,
bestående av en blandning av
HTML, XML och javascript. På
klientsidan behövs enbart en
webbläsare som klarar javascript.
För att skapa en InternetExpressapplikation skapar man en speciell
klientapplikation på serversidan
som fungerar både som MIDASklient mot applikationsservern och
som en webbserverapplikation mot
en webbserver på samma dator.
Man kan också klara sig helt utan
en fristående applikationsserver
och bygga in dess komponenter i
serverklienten-applikationen.

InternetExpress innehåller följande
komponenter:


TXMLBroker – hämtar
datapaket från en applikationsserver och tar emot HTTPmeddelanden från webbläsare
som sänder XML-deltapaket
och vidarebefordrar dem till
applikationsservern.



TMidasPageProducer –
använder XML-kod från
TXMLBroker för att skapa
HTML-sidor med databasinfo.
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SAMMANFATTNING
Här är i sammanfattning några
fördelar med Delphi 5
Professional jämfört med
Standard-versionen:






















Kom-ihåg-listor
DataModule Designer
Mer avancerad debugger
Designa med ramar
VCL-källkod
ODBC-stöd
QuickReports
TeeCharts
COM/ActiveX Wizards
Office Automationskomponenter
InterBase Express
Internetkomponenter
WebBroker
NT-tjänster och
kontrollpanelapplets
InstallShield Express
Local InterBase 5.5
Tryckt dokumentation
Uppdateringsrabatter till
kommande versioner
Delphi Companion CD
C++ Builder 3 Standard
JBuilder 2 Standard

Här är några fördelar med
Enterprise-versionen jämfört med
Professional:

• 32MB RAM (64MB
rekommenderas)
• CD-läsare





Hårddiskutrymme:













TeamSource
ADOExpress
SQL Links, SQL Explorer,
SQL Monitor, SQL Builder
Descision Cube-komponenter
med källkod
XML och HTML 4-stöd
ActiveServer-objekt för ASP
InternetExpress
MIDAS 3
MTS
CORBA med VisiBroker 3.32
Borland Translation Suite
InterBase 5.5 Server, 5 anv.
C++ Builder 3 Professional
JBuilder 2 Professional

Om du har Delphi 5 Professional
kan du köpa ADOExpress och
TeamSource separat.

SYSTEMKRAV
• Pentium 90 eller bättre (P166
rekommenderas)
• Microsoft Windows 95, 98
eller NT4.0 med Service Pack
3 eller senare

Delphi 5 Standard
• 55 MB för kompakt installation
• 120 MB för full installation
Delphi 5 Professional
• 80 MB för kompakt installation
• 185 MB för full installation
Delphi 5 Enterprise
• 80 MB för kompakt installation
• 230 MB för full installation

UPPGRADERINGAR
Du kan uppgradera till Delphi 5
Professional, med eller utan vår
Plus-version, från tidigare Delphiversion (ej Standard).
Du kan uppgradera till Delphi 5
Enterprise, med eller utan vår
Plus-version, från tidigare Delphiversion (ej Standard) Om du har en
Client/Server-version kan du
uppgradera till ett lägre pris.

Bakgrund: XML - framtidens ASCII?
XML (Extensible Markup Language) är en ny standard (ver. 1.0) för
att beskriva strukturer hos dokument, bl a "hemsidor" på Internet.
Medan HTML används för visuell
formattering av information (text,
bilder, etc.), används XML för att
beskriva strukturer, t ex databasstrukturer, på ett standardiserat
sätt.
Till skillnad mot HTML som är ett
fixt och färdigt språk, är XML
utbyggbart med egna datatyper,
subrutiner, etc, och har därför en
betydligt större potential än
HTML.
XML förmodas bli standardspråket
för dokumentbeskrivningar och
Tim Bray, som är medförfattare till
XML 1.0-specifikationen, uttrycker det som att "XML is the
ASCII of the future".
Om man vill publicera exv en databastabell i en hemsida kan man
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beskriva tabellens fält och typer
med XML. Man kan även skicka
data på XML-format. För att
formattera XML-kod och data för
presentation i en hemsida kan man
använda ett speciellt standardiserat
formatteringsspråk förkortat CSS
(Cascading Style Sheets, level 2).
Arbete pågår också med standarden för ett nytt, mer avancerat formatteringsspråk, XSL (Extensible
Style Language). XSL kan också
användas för att transformera
XML-data mellan olika strukturer.
Tanken med XML/CSS/XSL är att
dokument enligt dessa standarder
ska kunna läsas och förstås av alla
XML-anpassade dokumentläsare,
oavsett plattform. Under Windows
kan man idag använda Internet
Explorer 5, som har ett komplett
XML-stöd. I Delphi 5 finns stöd
för att publicera databaser på
XML-format och i Translation
Manager kan man exportera och

importera ordlistor på XMLformat.
Här ett exempel på en enkel
datastruktur med data i XML:
<?xml version="1.0"?>
<Tillverkare>Inprise
<Produkt>
<Typ>Programmering</Typ>
<Namn>Delphi Pro</Namn>
<Version>5</Version>
<Antal>25</Antal>
</Produkt>
</Tillverkare>

Du hittar mer info om XML på
följande adresser:
http://www.xml.com/
http://www.w3.org/XML
http://msdn.microsoft.com/xml
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Visual Plus 5 till Delphi
Samtliga versioner av Delphi 5 finns också i en
Visual Plus-version från DATABITEN - ett unikt
tilläggspaket som vi är ensamma om på den
svenska marknaden.
I Visual Plus 5-versionen hittar du
följande fyra tillägg till Delphi 5:
•

•

•

•

90 dagars fri teknisk support
på Delphi 5 och Visual Plus 5
med upp till sex (6) supportfrågor (ej Mini-versionen).
90 dagars fri tillgång till
DATABITENs skyddade
Delphi Support-webb (ej
Mini-versionen)
Visual Plus 5-toolbox med
ytterligare tio eftersökta och
avancerade komponenter till
Delphi 5
Svenska Plus-handböcker på
över 1000 sidor.

90 dagars fri
Delphi-support
Uppskattad telefon- och epost-service som kan visa dig vägen när
du har kört fast. Du kan ställa upp
till sex (6) supportfrågor under
90 dagar. Gäller vid köp av
Delphi 5 med Visual Plus 5 samt
vid köp av Visual Plus 5 separat.
Dock ej om du köper Miniversionen av Visual Plus till
Delphi Standard.

90-dagar med Delphi
Support-webben

denna webb. Under 90 dagar får du
också tillgång till denna webb när
du köper Delphi 5 med Visual
Plus 5 alternativt köper Visual
Plus 5 separat (ej Visual Plus
Mini).

Visual Plus 5-toolbox
I Visual Plus 5-toolboxen ingår
ytterligare tio komponenter i
versioner för Delphi 5. Du kan
ladda ner en komplett demoversion
från våra hemsidor på Internet (du
hittar en länk på www.databiten.se
)

VPBrowser - HTML- och
aktiv dokumentläsare
Komponenten VPBrowser kapslar
in och bygger ut funktionaliten i
Microsofts Internet Explorer 4.x5.x i en Delphi 5-komponent Nu
kan du integrera en komplett
skräddarsydd, hypertextbaserad
HTML/Web-bläddrare direkt i
dina egna applikationer. Inte nog
med det – du kan också läsa och
redigera alla dokument som följer
Microsofts Active Documentstandard. Hit hör MS Word, Excel
och PowerPoint i Office 95 och
Office 97-paketen, Acrobat Reader

från Adobe, m fl. Du kan också
visa GIF- och JPEG-bilder, samt
filkataloger. VPBrowser har stöd
för senaste HTML-standard inkl
tillägg för JavaScript, ActiveX och
applets och är fullständigt
kompatibel med Internet Explorer
4 -5. VPBrowser har stöd för
skalning och utskrift av dokument,
samt håller reda på aktiva HTMLramar (frames) och deras innehåll.
Du kan låta användaren styra
VPBrowser eller styra dokumenthanteringen helt eller delvis
programmässigt. Du kan med
händelserutiner övervaka och ev
stoppa navigering till oönskade
dokument, eller kanske föra en
logg över användarens
navigering.Du kan i programkod
skicka data till HTML-sidor som
behöver exv inloggningsuppgifter,
sökord, etc.

MultiDoc
Vår medföljande demoapplikation,
MultiDoc (se skärmbilden på nästa
sida),visar hur man bygger en
fullfjädrad dokumentläsare med
Delphi 5 och VPBrowser i Visual
Plus 5. Du kan använda MultiDoc
istället för Internet Explorer (och

För Delphi-programmerare har
DATABITEN en lösensordsskyddad Delphi Support-webb.
Här finns senaste Delphi-nyheter,
förhandsinfo, en databas med
shareware- och freewarekomponenter, exempel, demon,
tekniska artiklar, länkar till
tillverkare, tidskrifter, Delphigrupper, nyhetsgruppen Support
Forum där du kan posta, läsa och
besvara Delphi-frågor, m m.
Alla kunder med vårt Delphi
Support99-avtal har tillgång till
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Netscape Navigator) – så gör vi
själva. MultiDoc är fullständigt
kompatibelt med Explorer då det
gäller lagring av favoriter, och
andra inställningar för söksida och
startsida.
Till skillnad mot Explorer och
Netscape har MultiDoc dock ett
avancerat flikbaserat användargränssnitt som låter dig hantera
flera dokument av olika typer
(HTML, text, Word, Excel,
PowerPoint, PDF, etc) samtidigt.
MultiDoc håller reda på HTMLdokumentens ramar och låter sig
också enkelt integreras i dina egna
applikationer som har behov av
dokumenthantering.

MultiDoc källkod
Om du köper Visual Plus 5 separat
eller tillsammans med Delphi 5
Enterprise får du också med
källkoden till MultiDoc, som du
har rätt att fritt använda och
modifiera.

Autoskalning
Autoskalningskomponenterna
VPScale och VPGScale anpassar
helt automatiskt fönster/formulärstorlekar, kontroller (inkl matrisceller med TVPGScale) och texter
till den skärmupplösning användaren råkar ha.
Vid design kanske du vill arbeta
med en skärmupplösning av 1024x
768. Även om din applikation ser
bra ut när du själv kör den, vittnar
användarna ofta om problem när
de kör applikationen med andra
skärmupplösningar (640x480,
800x600, etc).
Detta fixar du enkelt med
VPScale/VPGScale-komponenterna. Komplettera dina formulär
med var sin autoskalningskomponent och problemen är borta. Din
applikation anpassar sig nu automatiskt till användarnas skärmupplösningar så att formulär och
textsträngar upptar samma skärmyta som vid designen.
Du kan själv förvissa dig om detta
genom att i skalningskomponenternas testläge se hur applikationen
ter sig vid körning med andra
skärmupplösningar. Du kan också
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öppna upp en dialogruta som visar
alla teckensnitt som
används i formuläret med uppdelning i skalbara och
fasta teckensnitt.
När du är nöjd är
det bara att gå ur
testläge, omkompilera och din
applikation är klar
för distribution.
Slut på klagomål
över textsträngar
som inte syns, kontroller som är för
stora eller små, felplacerade formulär, etc.

<Enter>-komponent
Praktisk komponent VPEnter som
gör att användaren kan använda
<Enter>-tangenten som ett alternativ till <Tab> vid navigering
mellan inmatningskontroller som
editeringsrutor och matrisceller.
Lägg ut en VPEnter-komponent i
formuläret och allt är klart.

Antiviruskomponent
Antiviruskomponenten VPVCheck
originalmärker dina Delphi-applikationer och kontrollerar vid varje
körning att EXE-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 alternativt installera en egen händelserutin och där
välja hur du ska reagera på dessa
varningar.
När du använder Visual Plus-toolboxens antiviruskomponent kan du
och dina användare känna sig förvissade om att arbeta med originalversionen av programmet - ett
berättigat krav i dagens värld med
ökande datakommunikationer och
därmed ökade chanser till
virusangrepp!
Eller du kanske vill märka varje
exemplar av dina program med
användarens identitet så att det
klart framgår vem som har rätt att
köra just detta exemplar av pro-

grammet - med antiviruskomponenten kan du vara förvissad om
att ingen kan förändra uppgifterna.

Kalenderkomponent
Svensk kalenderkomponent VPCalendar med veckonumrering och
valfri visning av svenska helg- och
märkesdagar, arbetsfria dagar samt
egna märkesdagar. I version 5 kan
du enkelt bygga in egna
märkesdagar som vanliga stränglistor. Dessutom innehåller
kalendern egenskaper med uppgifter om datum som julianska
dagtal resp TDate-format, sommartid/normaltid, solens upp-, nedgång
och högsta höjd för valfri ort, m m.
På våra Internet hemsidor finns en
kalender som ett aktivt formulär.
Detta är ett exempel på ett aktivt
hyperlänkbaserat dokument.

Funktionsevaluator
Komponenten VPFFE innehåller
en snabb funktionsevaluator (Fast
Function Evaluator) för beräkningar av värden på matematiska
uttryck och formler givna på
strängform, i stil med
2·sin(10·x)·e^(-x/4)

Stöd för alla matematiska standardfunktioner, inkl frac, int, sinh,
cosh, coth, tanh och ndist (normalfördelning). Listan kan utökas med
egendefinierade funktioner. Vid fel
i uttryck, anges feltyp och felposition i stränguttrycket. Du hittar en
aktivformulär baserad funktionsevalutator inbyggd i våra Internet
hemsidor. Ta en titt på denna.
tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

Application och Screen
I Delphi-applikationer baserade på
Visual Component Library finns
två automatiskt skapade objekt,
nämligen Application och Screen.
Med dessa objekt kan man ställa
egenskaper och händelser för
applikationen som helhet - tyvärr
endast under exekvering och
genom manuell kodning.
Med Visual Plus-toolboxens
VPApplication och VPScreenkomponenter kan du nu sätta
egenskaper och händelser för
Application och Screen redan
under designfasen, lika enkelt som
för andra komponenter!

Fler Plus
I Visual Plus 5-toolboxen ingår
dessutom ytterligare Delphienheter för
• kalenderberäkningar
• filhantering inkl filkopiering
• listning och sortering av
filkataloger
• snabb quicksortering av godtyckliga datatyper
• listhantering
• numeriska metoder med rotbestämning och funktionsevaluering
• tidtagning
• WinCRT-enhet även för
Delphi 5 - praktiskt vid tester
och pascalundervisning.

Plus-handböcker

Uppskattade handböcker, som
bygger vidare på DATABITENS
Plus-handböcker till Turbo Pascal
(första upplagan 1984!) och som
nu har blivit ännu bättre – över
1000 sidor väldisponerad svensk
dokumentation (författad av Lars
Gustafsson hos DATABITEN)
som går på djupet. Delphi Plushandböckerna behandlar
•
•
•
•
•
•

Delphi 5:s Object Pascal
Varianter
Dynamiska arrayer
Standardparametrar
Undantagshantering
Objektorienterad
programmering
• Gränssnitt, COM, Automation
• Delphis grundläggande
klassbibliotek - TBits, TList,
TPersistent, TCollection,
TStrings, TStringList,
strömmar, registrering av
klasser
• Projekt, formulär, ramar och
datamoduler

• Application och Screenobjekten
• Komponenter och kontroller
• Grafik--programmering, inkl
metafiler
• Printerhantering, inkl mmskalning oberoende av printer
• Komponent- och ActiveXtillverkning,
• Multitasking med trådar
• Alla kompileringsdirekt
• Undantag och exekveringsfel
• Visual Plus-toolboxen, m m.
Nyheter i Delphi Plus 5:
• Ramar
• Meddelande- och händelsehantering.
• Skapa tabeller i kod
• Data till BLOB-fält
Delphi Plus-handböckerna
dokumenterar Delphi 5. Ett
oumbärliga redskap oavsett om du
arbetar med Delphi- utveckling!
Inte undra på att nästan alla
våra Delphi-kunder också
skaffar Visual Plus-versionen!

Uppgradering
När du uppgraderar från Visual
Plus 4 till Visual Plus 5 behåller du
dina Delphi Plus-handböcker som
uppdateras med nya och modifierade sidor. Uppgraderingspriset
kan därför hållas lågt.
När du uppgraderar från Visual
Plus 1, 2 eller 3 får du en komplett
ny dokumentation.

Mini-version med PDF
För att hålla nere priset kan du
köpa Delphi 5 Standard med
Visual Plus 5 Mini. I detta fall får
du Delphi Plus-handböckerna som
fil på Acrobat PDF-format för
läsning och sökning online. Du får
även med dessa filer när du köper
Delphi 5 Enterprise med Visual
Plus 5 tillsammans med tryckta
handböcker.
Vi arbetar på att få Visual Plus 5
leveransklar inom en månad efter
att Delphi 5 börjar levereras.
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Delphi 5 - produktmatris
Produktiv utvecklingsmiljö
Lätt att lära med snabb utveckling av högpresterande applikationer
32-bitars utveckling med Win API-stöd (multitrådning, UniCode, …)
Mycket snabb 32-bitars, optimerande maskinkodskompilator
Enkelt att skapa applikationer (EXE-filer) och återanvändbara DLL:er - inga
licensavgifter
Fullständig tillgång till Win32 API, ActiveX, multi-trådning, OLE, OLE DB,
DCOM, ISAPI, NSAPI, MAPI, etc.
Professionell integrerad utvecklingsmiljö - inbyggd editor med färgkodad
syntax, integrerad debugger, spårning, klara felmeddelanden, ledtrådar och
varningar vid kompilering, dockning av fönster och verktyg, etc.
Överskådlig online-dokumentation
Tryckta handböcker
Nyhet! Anpassningsbara och återanvändbara inställningar för
utvecklingsmiljön gör det enkelt att snabbt välja den layout du önskar vid
programmering och testning. Automatiskt val av alternativ vid debugging
Nyhet! Tangentbordsanpassning i editorn för att skräddarsy
editorkommandon efter egna önskemål
Nyhet! Ny projektövergripande Object Browser ger bättre överblick och
insikt i koden och snabbare navigering i källkodsfiler, inkl VCL
Nyhet! DataModule Designer med Tree och Data Diagram View för
datamoduler, gör det enklare att bygga återanvändbara datamoduler och
visuellt skapa relationer mellan tabeller, samt att dokumentera
databasstrukturer
Nyhet! Projektbaserad kom-ihåg-lista gör att du inte missar de ändringar
eller tester du planerat
Nya exempelapplikationer att lära av och ta som utgångspunkter
Produktiv och snabb applikationsutveckling
Stort antal standardkomponenter i Visual Component Library
Skapa egna komponenter visuellt, baserade på andra komponenter eller från
grunden
CodeInsight hittar kod och kodmallar
Visuella formulärarv och länkning av formulär
Avancerad AppBrowser integrerad utvecklingsmiljö
Datamoduler för centraliserad dataintegritet och affärsregler
Förbättring! Avancerad Project Manager med flera projekt i gemensamma
projektgrupper
Nyhet! RC-resursfiler kan nu integreras i projekthanteringen
AppBrowser kodeditor med hyperlänkade symboler och navigeringshistoria
Code Explorer ger en strukturerad källkodskarta över koden
OpenHelp för att enkelt anpassa innehållet i online-hjälpen
Open Tools API för att integrera dina favoritverktyg
CodeInsight – snabbar upp kodning och reducerar antalet syntaxfel
Code Templates Wizard förenklar kodning
Code Completion Wizard ger automatiskt rätt syntax och besparar dig
tangenbordsarbete
Code Parameter Wizard visar förväntade parametrar till procedurer,
funktioner, metoder och händelser
Class Navigation snabbval
ToolTip Symbol Insight visar var ett visst objekt är deklarerat när du pekar
på det
Avancerad debugger
Rikt utrustad debugger med färgkodsmarkering
ToolTip Expression Evaluation visar variablers aktuella värden när du
pekar med musen
WinSight32 för att övervaka Windowsmeddelanden
DLL-debugging sparar tid vid utveckling av DLL:er
Nyhet! Debugging av flera processer
Nyhet! Tillfälliga inställningar för processer för fokuserad fler-process
debugging
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forts. Avancerad debugger
Nyhet! Flerprocess-debugging för att stega sig mellan processer under NT
Nyhet! Debugga "spawnade" processer
Nyhet! Koppla till och debugga redan exekverande processer
Fjärrdebugging för bl a testning av distribuerade applikationer över nätet
Unikt! Debug Inspector för att övervaka komponentegenskaper
Förbättring! Inspect-fönster med fullt kvaliferade namn
Event Log-fönster för att visa processkontrollmeddelanden och
debuggerutskrifter
Modulfönster över aktiva moduler (EXE, DLL:er, ActiveX:er,etc)
CPU-fönster för lågnivådebugging
DataWatch brytpunkter för att stoppa när variabler har vissa värden, etc
Fönster för lokala variabler
Förbättring! Integration mellan debugfönster och editorn, inkl klipp-ochklistra och dra-och-släpp-stöd
Nyhet! Exekvera till return ur procedur/metod
Nyhet! Stöd för multipla Evaluators för C++Builder-kompatibilitet
Nyhet! Brytpunkts ToolTips för snabbare navigation
Nyhet! Brytpunktsaktiviteter (actions) för ökad kontroll av debuggerprocessen
Nyhet! Gruppering av brytpunkter för att enklare styra användningen av
multipla brytpunkter
Nyhet! Enklare debugging med DCU:er och sökvägar till debugsymboler
Nyhet! FPU-fönster med stöd för MMX
Ett stort antal inbyggda experter/wizards, bl a
NT Service Wizards för att skapa Windows NT-tjänster
Nyhet! Control Panel Wizard för att skapa applets för Windows kontrollpanel,
som t ex kan användas för användaranpassning av dina applikationer
Nyhet! Console Application Wizard för att snabbt skriva enkla applikationer
utan grafiskt användargränssnitt
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Nyhet! TeamSource för projektutveckling i grupp
Nyhet! Hantera källkodsförändringar i stora utvecklingsteam på ett enkelt och
säkert sätt
Nyhet! Fungerar med Delphi, C++ Builder och JBuilder
Nyhet! Automatisk jämkning av kodskillnader förenklar arbetet med att hålla
koden synkroniserad utan att spärra koden för andra användare. Inga onödiga
låsningar av källkod
Nyhet! Historielistor, kommentarer, automatiska epostmeddelanden
Nyhet! Markera viktiga milstolpar i ett projekt med bokmärken
Nyhet! Stöd för PVCS och Borland ZLib (ingår) versionskontrollverktyg andra verktyg kan komma att integreras på sikt tack vare en ren design
Internationalisering
Stöd för alla textriktningar (vänster till höger, höger till vänster)
Stöd för flerbytes-tecken i utvecklingsmiljön
Stöd för flerbytestecken inkl UniCode i VCL-komponenter
Dynamiskt byte av språk under körning
Förbättring! Resource DLL Wizard för att snabbt påbörja anpassning och
översättning av en applikation till olika språk
Editering av Delphiformulär utan att pascalkoden (unit) behöver vara
tillgänglig. DFM-filer lagras nu vanligen på textfilsformat
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Borland Translation Suite
Nyhet! Translation Manager gör det möjligt att parallellt utveckla,
underhålla och testa olika språkversioner
Nyhet! Translation Repository för att att spara och återanvända
översättningar
Nyhet! RC Translator för att enkelt översätta resurssträngar och integrera
externa komponenter i översättningen
Nyhet! DFM Translator för att enkelt integrera översättning av formulär
Fler verktyg
Hjälpkompilator för hjälpfiler
InstallShield Express for Delphi för att snabbt skapa professionella
installationsprogram
Resource Workshop för att skapa och modifera alla typer av
Windowsresurser
Bonus! Delphi Companion Tools CD med ett stort antal
tredjepartskomponenter och verktyg
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Objekt, VCL, COM
Maximal återanvändbarhet med objektorienterad design
Object Pascal - självdokumenterande, strukturerat, typsäkert,
objektorienterad programmeringsspråk med stöd för senaste standarder som
COM- och CORBA-gränssnitt, moduler, komponenter, ActiveX, paket, m m.
Objektorienterad, fullt utbyggbar komponent- och applikationsarkitektur
Visual Component Library (VCL) med återanvändbara drag-och-släppkomponenter
Förbättring! stöd för Windows (Win32) standardkontroller
Visuella formulärarv och formulärlänkning för att reducera kodning och
underlätta underhåll
Object Repository för att lagra och återanvända formulär, datamoduler och
experter/wizards
Utökat! Visual Component Library-källkod inkl Descision Cube (Enterprise)
Förbättring! Källkod till egenskapseditorer
Visual Component Library (VCL)
Package Manager
Package Collection Editor för att skapa samlingar med komponentpaket
Run-time paket ger små EXE-filer
Dockningsstöd för VCL-kontroller
IntelliMouse-stöd
Min- och max-storleksgränser för kontroller
Fönsterbaserad komponentförankring
Förbättring! Aktivitetslistor (action lists)
Stöd för flera bildskärmar med Windows 98
Windows 98 MonthCalendar-komponent
Windows 98 PageScroller-komponent
Windows 98 flat scrollbars
ControlBar
Nyhet! Ramar (frames) för att bygga och återanvända sammansatta
komponenter
Nyhet! Internet Explorer 4-baserad WebBrowser-komponent för att integrera
HTML-bläddring i applikationer
Visual Component Creation för att direkt skapa komponentmallar
Nyhet! Egenskapskategorier för alternativ presentation av egenskaper i
objektinspektorn
Nyhet! Visa ett urval av egenskaper i objektinspektorn
Nyhet! Stöd för att rita egen grafik i egenskapseditorer vilket ger bättre
visuellt stöd vid presentation och val av egenskaper i objektinspektorn (t ex
färgval)
Förbättring! Stöd för egna, avancerade ritfunktioner ger ökad kontroll av
Windows API
ActiveInsight
Active Document-stöd
COM och gränssnitt (interface) för kompilatoroberoende
Windowstillämpningar
Komplett Win95/Win98/NT-stöd för (OLE) Automations-kontroller och
servrar
Skapa ActiveX-komponenter i ett steg för användning tillsammans med andra
Windowsverktyg
Skapa ActiveX-formulär i ett steg för distribution via webben
Nyhet! Stor uppsättning av MS Office Automations-komponenter för att
snabbt integrera stöd för Office-applikationer som Word, Excel, PowerPoint
Outlook och Access
ActiveX
Advancerat: Type Library Editor med komplett stöd för editering av
Microsofts Interface Definiton Language (IDL)
Stöd för händelsehantering i Automationsobjekt
COM Object Wizard
Nyhet! Bindning av ActiveX-kontrolldata
Nyhet! Stöd för glesa vtables för att stödja Visual Basic-servrar
Nyhet! Importera COM-servrar som komponenter för visuell utveckling
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Internet-utveckling
Internet/intranätkomponenter och experter
Webbdistribution
Unikt! ActiveX-baserade aktiva formulär för att bygga in formulär i hemsidor
Internet Socket-komponenter
FastNet rena VCL-komponenter för Internet-klienter (HTTP, FTP, POP3,
NNTP, SMTP, m fl)
BDE CAB-filer för enkel distributon av BDE-baserade dabasapplikationer över
nätet
WebExtra: Stöd för fraktalbilder och JPEG
Nyhet! Active Server Object Wizard för högpresterande ASP-server
utveckling
WebBroker för snabba webbaserade databasapplikationer
WebServer-baserade applikationer för att snabb och bearbeta och presentera
databaser via hemsidor över nätet
WebBridge ger en öppen lösning som stödjer såväl CGI, WinCGI, Netscape
NSAPI som Microsoft ISAPI
WebModules för centraliserad informationspublicering med levande Internetapplikationer
Förbättring! Förhandsgranskning med HTML4-stöd
WebDispatch för problemfri respons vid webbklient-förfrågningar
WebDeploy för distributon och installation av tunna klientapplikationer, utan
konfigureringsbehov, via webben
Web Application Wizard
InternetExpress
Nyhet! XML-data från Borland MIDAS-servrar för att underlätta datautbyte
Nyhet! XML Broker för att snabbt producera XML-data åt webbserverapplikationer
Nyhet! MIDAS PageProducer Wizard för att öppna dina applikationer för
dynamiska webbklienter på Internet med XML och HTML 4
Nyhet! Web Page Editor för att snabbt designa HTML4 webbdokument som
levererar dynamiska XML-data
MIDAS 3 för skiktade, distribuerade och skalbara databaser
MIDAS 3-licens för utveckling och testning av flerskiktade applikationer
byggda med industristandarder som CORBA, COM, MTS, Sockets, HTTP.
Unikt! Remote DataBroker för att enkelt skikta applikationer
Automatisk överföring av restriktioner på data från klient till server
Transaction Resolver för att lösa uppdateringskonflikter
OLEnterprise för distribuerad flerskiktsapplikationer
ObjectBroker för hög felsäkerhet i affärskritiska applikationer som måste
rulla 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan
ClientDataSet-stöd för underhållna aggregat och parametrar
Provider med egna parametrar, beräknade fält och fältegenskaper
DataSet Provider
Unikt: Avancerad master/detalj provider och Resolver-stöd
Blobbar på begäran
Stöd för användarinloggning
Automatisk stöd vid fel och belastningsfördelning mellan servrar
BDE-resursfördelare för MTS
Deployment Wizard för MTS-komponenter
Nyhet! Tillståndslös Data Broker för större kontroll i mobila och situationer
med begränsad bandbredd
Nyhet! WebConnection-komponent för att säkert ta sig förbi brandväggar
Nyhet! Pool av serverobjekt ger förbättrad skalbarhet
Nyhet! CommandText-egenskap för att skapa SQL-frågor på klientsidan för
vidarebefordran till applikationsservern och databasen
Nyhet! Providerinställningar ger ökad kontroll över hur och vad som överförs
CORBA
Förbättring: VisiBroker ORB v3.32-licens för utveckling och tester
Visuell TypeLibrary Editor med CORBA IDL-stöd
Objekt kan samtidigt fungera som COM- och CORBA-objekt
MIDAS CORBAConnection-komponent
Nyhet! Fjärrdebugging av CORBA-servrar/händelsestegning med stöd för
flera plattformar (Unix/NT/Java)
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Databasutveckling
Borland Database Engine - en öppen databasarkitektur
Förbättring: Borland Database Engine (BDE) v5.1 ger enkel åtkomst till
de flesta databaser
Access, FoxPro, Paradox och dBASE-drivrutiner för snabb åtkomst till PCdatabaser lokalt eller över nätet
Komplett ODBC-stöd via BDE-ODBC-brygga
BDE API för direktåtkomst av databasmotorn
SQL Links skräddarsydda drivrutiner för InterBase, Oracle, Sybase,
Informix, MS SQL Server och DB2. Inga licensavgifter
Nyhet! Stöd för autorefresh av tabeller
Nyhet! TCustomConnection-klass för att enkelt integrera tredjeparts
databaslösningar
Integrerade databaskontroller och verktyg
Datamedvetna komponenter för att bygga kraftfulla databasapplikationer
DBControlGrid för att bygga in standardkontroller i tabellmatriser
DBGrid-stöd för nästlade tabeller, ADT:er, array- och referensfält
Cachade uppdateringar för bättre serverrespons
Database Desktop för att skapa och hantera bl a Paradox- och dBASEtabeller
Database Explorer för att visuellt inspektera och hantera tabeller, alias, fält
och index
Skalbara Data Dictionary för att garantera dataintegritet
SQL Database Explorer för att visuellt hantera serverspecifika metadata,
inkl stored procedures och triggers, samt restriktioner
SQL Monitor för att testa, felsöka och fintrimma SQL-applikationer för
optimala prestanda
SQL Builder för att enkelt bygga komplexa SQL-frågor
Data Migration Wizard för snabb överföring och skalning av databaser
mellan olika databasformat
Avancerat stöd för InterBase
Nyhet! InterBase 5.5-stöd
Local InterBase för Windows (1-anv testlicens) för skalbar SQL-utveckling
utan serverkoppling
IBEvent-komponent för "alarm" om InteBase-händelser
InterBase Server för Windows (5-anv testlicens) för att utveckla och testa
SQL-applikationer i fleranvändarmiljöer
Nyhet! InterBase Express för snabb direktkoppling till InterBase
Nyhet! Databaskomponenter med direktkoppling mot InterBase utan behov
av att använda eller installera BDE
Nyhet! Inga licensavgifter
Nyhet! Avancerad transaktionshantering
Nyhet! Komponenter för databasinformation
Nyhet! Transparenta uppdateringar av komplexa datasamlingar
Nyhet! Kraftfull direkt SQL-komponent för högsta prestanda
Nyhet! SQL Monitor-komponent för avancerad debugging
Nyhet! MIDAS Provider för skalbara, distribuerade applikationer
Nyhet! Klara för kommande InterBase 6.0
ADO Express med MS SQL Server-stöd
Nyhet! ADOExpress: Komplett stöd för Microsoft Active Data Objects (ADO)
för snabb åtkomst till alla typer av data utan behov av att använda eller
installera BDE
Nyhet! Stöd för MS SQL Server 7
Nyhet! ADO OLE DB och RDS-kopplingskomponenter för fullständig kontroll
av alla aspekter av informationsbearbetningen
Nyhet! ADO Command-komponenter för att kontrollera databearbetning
och definitioner
Nyhet! ADO DataSet-komponent för full kontroll medan man navigerar i
och uppdaterar data
Nyhet! ADO-stöd för Tables, Queries och Stored Procedures gör det enkelt
att uppdatera befintlliga applikationer till ADO

DATABITEN
Box 115
811 22 SANDVIKEN

Delphi 5
Standard

Delphi 5
Professional

Delphi 5
Enterprise

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

Delphi 5
Standard

Avancerat stöd för Oracle8
Nyhet! Stöd för Oracle 8i
Nästlade fält (ADT)
Arrayfält
Referensfält
BusinessInsight
QuickReports för att enkelt skapa, förhandsgranska och skriva ut inbäddade
rapporter
TeeCharts för avancerad och flexibel diagrampresentation
Unikt: Decision Cube korstabulering för multidimensionell analys av data
Nyhet! Källkoden till Decision Cube-komponenterna

Bonus

Delphi 5
Standard

C++ Builder 3 Standard för snabb C++ utveckling i Delphi-liknande miljö
och VCL-komponenter
JBuilder 2 Standard för portabel Java-utveckling
C++ Builder 3 Professional
JBuilder 2 Professional
HoTMetaL Pro 5 - kraftfullt verktyg för design av hemsidor och webbar
Companion Tools CD fylld med tredjepartsverktyg och kod

Visual Plus 5
Svenska Plus-handböcker
Svenska Plus-handböcker för Delphi 5 (ca 1350 sidor) med
utförlig dokumentation av Object Pascal, inkl filhantering,
formattering, datakonvertering, varianter, objektorientering,
COM-gränssnitt, undantagshantering, komponentbygge,
ActiveX-tillverkning, multi-trådming, grafikprogrammering,
printerhantering, VCL.grundklasser, kompileringsdirektiv,
filtyper samt Visual Plus 5-toolboxen
Svensk Plus-dokumentation, enligt ovan, som PDF-filer
för Acrobat Reader
Visual Plus 5-komponenttoolbox
VPCal - svensk visuellt kalenderkomponent med helgdagar
och märkesdagar - år 2000-säker och utbyggbar
VPFFE - snabb fuktionsevaluator för kompilering och snabb
beräkning av matematiska uttryck
VPVCheck - kontrollerar och avslöjar om EXE-filer har
modifierats jämfört med kompileringen. Ett bra skydd mot
virus och användarförsök att modifera program
VPScale/VPGScale - anpassar automatiskt dina formulär till
de skärmupplösningar användaren har
VPBrowser - förbättrad Internet Explorer-kompatibel
webbläsare med uskriftsmöjligheter
MultiDoc 5 - flikbaserad komplett webbläsare baserad på
VPBrowser med källkod, fri att använda och anpassa
Support
Teknisk Delphi 5-support - upp till 6 supportfrågor under
90 dagar via telefon eller email
Delphi Support-webb - tillgång till vår lösenordsskyddade
Delphi Support-webb under 90 dagar
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Standard
Mini Plus

Delphi 5
Professional

Delphi 5
Enterprise
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

Delphi 5
Professional

Delphi 5
Enterprise

X
X

X
X

X
X
X
X

Standard
Plus

Professional
Plus

Enterprise
Plus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Lär dig Delphi 4 och 5 i höst

Grundkurs
Databasutveckling &
Avancerad Programmering!
Våra populära Delphi-kurser har - trots extra kursomgångar - varit fulltecknade under våren.
Det breda utbudet, den höga kvaliteten, det gedigna svenska kursmaterialet och våra erfarna
och kunniga lärare, tror vi är en del av förklaringen. Nu är det dags för första halvan av hösten
med nya Delphi 5-anpassade kurser. Databaskursen har utökas från 3 till 4 dagar.
Här ger vi en kort och preliminär presentation av
våra nya Delphi 4 och 5-anpassade kurser. Mycket i
kurserna är också tillämpbart om du arbetar med
äldre versioner av Delphi. Detaljerade aktuella
kursplaner och villkor hittar du på vår webb (klicka
på menyalternativet 'Utbildning'). Vi skickar/faxar
kursbeskrivningar på begäran. Vi anordnar även
kurser "på-plats", som kan skräddarsys för just din
organisation.
I våra priser ingår kursdokumentation på svenska,
som också lämpar sig för självstudier efter kursen,
kursdiskett samt lunch och fika. Kurserna varvar
genomgångar med praktiska övningsuppgifter och
frågestunder. En (1) dator per kursdeltagare.
Kursplatsen är Stockholm.

Delphi 4/5 Avancerad
Programmering
Den avancerade kursen riktar sig till dig som har
grundkursens kompetens och vill gå vidare med
avancerad Delphi & Windowsprogrammering.
Kursen omfattar 4 dagar. Dag 2 – 4 är gemensamma
med Delphi 4/5 Avancerad Påbyggnad (se nedan)

Dag 1
Första dagen fördjupar du dina kunskaper i Delphi 4och Windowsprogrammering med resurshantering,
meddelande- och händelsehantering samt kommunikation via DDE. Du lär dig att använda, skapa och
debugga DLL:er. Vi bygger och testar egna
komponenter och komponentpaket, komponentmallar och utnyttjar visuella formulärarv.

Dag 2 – 4 (identisk med Av. Påbyggnad)
Du lär dig att använda nyheterna i Delphi 4 & 5:s
IDE, projekthantering med projektgrupper,
utvecklingsmiljö inkl objektinspektor (D5), lagring
av projektinställningar (D5) och debugger, inkl
fjärrdebugging i nätverk. Vi visar hur man jobbar
med versionshantering via nya TeamSource.
Vi tittar på nyheterna i Delphi 4/5:s programmeringsspråk och komponentbibliotek, inkl metodoverloading, öppna arrayer, ankring, dockning, actions,
designa sammansatta komponenter med ramar (D5),
mm. Vi visar hur man internationaliserar applikationer (D5).
Du lär dig att konfigurera och använda COM/DCOM
samt bygga Automations-servrar och klienter lokalt
och i nätverk, inkl koppling mot MS Office med nya
Servers-komponenter (D5). Du lär dig använda och
skapa ActiveX-kontroller och distribuera aktiva
formulär tillsammans med webbsidor, m m. Du lär
dig också använda Microsoft Transaction Server för
att installera och övervaka COM-objekt i nätverk.
Som ett alternativ till COM visar vi hur man kan
skapa CORBA-servers och klienter tillsammans med
VisiBroker ORB.
Vi går igenom Delphi 4/5:s Internet-komponenter
och bygger servrar och klienter som kommunicerar
via TCP/IP sockets över nätet. Vi skapar och
administrerar NT Service-rutiner (tjänster).
Du lär dig bygga trådade applikationer med kritiska
sektioner och Delphis trådklasser.
Du lär dig att bygga flerskiktade databaslösningar

Kurs
Delphi 4 Grundkurs 4 dagar (dag 1 - 4)
Delphi 4 Grundkurs 3 dagar (dag 2 - 4)
Delphi 4/5 Avancerad Programmering 4 dagar (dag 1 4)
Delphi 4/5Avancerad Påbyggnad 3 dagar (dag 2 - 4)
Delphi 5 Grundkurs, 4 dagar (dag 1 - 4)
Delphi 5 Grundkurs, 3 dagar (dag 2 - 4)
Delphi 5 Databasutveckling 4 dagar
Delphi 4/5 Avancerad Programmering 4 dagar
Delphi 4/5 Avancerad Påbyggnad 3 dagar (dag 2 - 4)
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Kursnr Vecka
DBU1050
34
DBU1060
34

Datum
24 - 27 augusti 1999
25 - 27 augusti 1999

Pris
12500:9900:-

DBU1030

37

14 - 17 september 1999

12900:-

DBU1081
DBU1050
DBU1060
DBU1090
DBU1030
DBU1081

37
41
41
42
43
43

15 – 17 september 1999
12 - 15 oktober 1999
13 - 15 oktober 1999
19 - 22 oktober 1999
25 - 28 oktober 1999
26 - 28 oktober 1999

10500:12500:9900:12900:12900:10500:-

tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
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med "tunna" klienter med användning av MIDAS 3
(D5), CORBA och Microsoft Transaction Server
inkl webbserverbaserade lösningar (D5).
Kursmaterial
"Delphi 4/5 Avancerad Programmering" inkl övningsuppgifter. Gediget kursmaterial helt på svenska.

Delphi 4/5 Avancerad Påbyggnad
Kursen riktar sig till dig som redan behärskar
Delphi, men vill lära dig de viktigaste nyheterna i
Delphi 4 och 5
Kursen omfattar 3 dagar. Kursinnehållet är
detsamma som dag 2 – 4 i Delphi 4/5 Avancerad
Programmering (se ovan).
Kursmaterial
"Delphi 4/5 Avancerad Pågbyggnad " inkl övningsuppgifter. Omfattande kursmaterial helt på svenska.

Delphi 5 Grundkurs
Nya Delphi 5-anpassade grundkursen riktar sig
till dig som har programmeringsvana och
bekantskap med Windowsmiljön.
Målsättningen med kursen är att Du skall lära dig
grunderna och nyheterna i Object Pascal, bli
förtrogen med Delphi 5:s utvecklingsmiljö,
överblicka strukturen hos ett Delphi-projekt och
skaffa dig praktisk erfarenhet av den grafiska
programmeringsmiljön (IDE), editorn, kompilatorn,
debuggern, Windowsprogrammering inkl utveckling
med ramar (D5), grafikprogrammering och
printerhantering, enkel databasprogrammering samt
översikt över komponentbiblioteken Visual
Component Library 5 och Visual Plus 5.
Om Du är väl förtrogen med Pascal kan Du hoppa
över dag 1.
Kursmaterial
"Delphi 5 Grundkurs" inkl övningsuppgifter.
Omfattande kursmaterial helt på svenska.

Delphi 5 Databasutveckling
Kursen riktar sig till dig som har grundkursens
kompetens och vill gå vidare med inriktningen
databasprogrammering med Delphi 5.
Målsättningen med kursen är att Du skall kunna
skriva strukturerade, snabba och säkra databasapplikationer med Delphi 5, med en 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. samt att arbeta med
såväl PC-databaser (Paradox, dBASE, Access) som
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DATABITENS Delphi-utbildning startade vintern
1996 och vi har sedan dess utbildat över 500
programutvecklare från hela landet. Bland våra
kunder på de öppna kurserna märks utvecklare från
Aaro Finanssystem, AB Metric Interconveyor, ABB
Industrial System, ABB Service, ABB Substations,
AB Sandvik Coromant, Arbetslivsinstitutet, Astra
Draco, Astra Production AB, AutoDiagnos,Bofors
AB, Bofors Underwater Systems, CAG Diator,
CAP Gemini, Carat, Celcius Information System,
Celcius Tech, CMA Microdialysis, Combra
IndustriTeknik AB, Domstolsverket, Eltex of
Sweden AB, Enator, Ericsson Hewlett-Packard
Telecom AB, Ericsson Mobile Communication,
Ernst & Young, Extrico Data AB, Europolitan,
FOA, Frontec, Försvarets Materielverk,
Försäkringskassan Stockholm, GEL Data AB,
Getinge AB, Gullfiber AB, ID Kort,
IndustriMatematik, JP Bank, Kreditfakta, LS
Elektronik, Medidoc, Metria Lantmäteriet, Nacka
kommun, OpenInfo, Securitas Larm, Sema Group
InfoData, SIFU, Skogforsk, SL Data, Sony Sweden,
Statens Geotekniska institut, Stockholms Universitet, Sundsvalls Sjukhus, Svensk Kraftmäkling,
Sveriges Försäkringsförbund, Sveriges Radio,
SSAB, System 3R International, Teamster AB,Telia
Data, Telia Nättjänster, Telia Validation AB, Tetra
Pak, Tidomat, Vattenfall, Uppsala Universitet,
Victor Hasselblad, WM-Data, Volvo AB, Vägverket, m fl.
Vi har anordnat internkurser åt bl a
IndustriMatematik, Domstolsverket, Ericsson
Telecom, Frontec, Congere, OpenInfo, Sandvik
Coromant, Telia, WM-Data Ellips/Sydkraft,
Kungliga Tekniska Högskolan, Högskolan i
Örebro, Gymnasieskolorna i Falköping med
omnejd, Baldersskolan i Skellefteå, m fl.

SQL-databaser (InterBase, m fl) i enanvändar- och
fleranvändarmiljöer. Du lär dig att koppla till
databaser via Delphis BDE-baserade komponenter,
men också direkt mot InterBase via InterBase
Express (D5) samt ADO via ADOExpress (D5).
Kursen ger dig kunskaper om grundläggande SQLkommandon och möjligheterna hos klient-serverbaserade databaser. Kursen diskuterar olika
lösningar från traditionell client/server, till nya
flerskiktslösningar med MIDAS 3 (D5), Microsoft
Transaction Server, CORBA inkl publicering av
databaser över Intranet/Internet och rena
webbserver-baserade databaser via XML/HTMLstöd med InternetExpress (D5).
Du lär dig utnyttja hjälpvertyg som DataModule
Designer (D5), SQL Explorer, Database Desktop,
SQL Builder, SQL Monitor, som ingår i Delphi 5 för
att skapa och hantera databaser
Kursmaterial
'Delphi 5 Databasutveckling' inkl övningsuppg.
Gediget kursmaterial helt på svenska.

Vi ger 5% rabatt om du bokar en kurs
minst 1 månad före kursstart!
tel 026-256493 fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

Boka 28 september i Göteborg eller 29 september i Stockholm!

Delphi 5-seminarier
Funderar du på Delphi eller överväger du en uppgradering till Delphi 5?
I samarbete med Inprise ger vi en utförlig halvdagspresentation av den senaste Delphi-versionen. Om du redan
arbetar med Delphi så ger dig seminariet en snabb överblick över alla viktiga nyheter. Om du inte har testat
Delphi än så får du en uppfattning om varför Delphi är världens mest uppskattade utvecklingsverktyg - alla
kategorier!
Först ut är Göteborg tisdagen den 28 september följt av Stockholm onsdagen den 29 september. Antalet platser är
begränsat så anmäl dig redan nu! Deltagandet är gratis, men vi vill att du anmäler dig skriftligen till oss via e-post
(mail@databiten.se ), fax (026-253641) eller brev (DATABITEN, Box 115, 811 22 Sandviken). Vi tar inte emot
telefonbokningar. DATABITEN finns som vanligt på plats med ytterligare information och erbjudanden!

Göteborg tisdag 28 september kl 9

Stockholm onsdag 29 september kl 9

Best Western Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26

Norra Latin, Drottninggatan 71B

9.00
9.30

9.00
9.30

9.35
9.50
10.10
10.30
10.45
11.15
12.00
12.15
12.30

Registrering, DATABITEN informerar
Välkommen och introduktion - Göran Kallmark
(Technical Business Development Manager)
Inprise Strategy Update - Göran Källmark
Delphi Serious Tools for Serious Development Martin Pamdeth (Technical Manager)
Delphi 5 High Productivity for the Developer Martin Pamdeth
Kaffepaus
Delphi 5 High Productivity Development for the
Internet - Martin Pamdeth
Praktikfall - Mandator
Delphi 5 Faster time to market for the
Enterprise - Martin Pamdeth
Avslutning och frågor
Slut

9.35
9.50
10.10
10.30
10.45
11.15
12.00
12.15
12.30

Registrering, DATABITEN informerar
Välkommen och introduktion - Göran Kallmark
(Technical Business Development Manager)
Inprise Strategy Update - Ludovic Neveu
(Marketing Manager)
Delphi Serious Tools for Serious Development Martin Pamdeth (Technical Manager)
Delphi 5 High Productivity for the Developer Martin Pamdeth
Kaffepaus
Delphi 5 High Productivity Development for the
Internet - Martin Pamdeth
Praktikfall - "Flerskiktade Web-lösningar - en
parallell till ett projekt" - Maria Karlsson &
Fredrik Mimer DIATOR AB
Delphi 5 Faster time to market for the
Enterprise - Martin Pamdeth
Avslutning och frågor
Slut

WinRT 3.5
Många programutvecklare längtar tillbaks till den "gamla goda" tiden, när DOS och Windows 3 var
regenter och man direkt kunde styra portar, adressera minne, koppla sig till hårdvaruavbrot inifrån sin
applikation.
Så enkelt är det inte längre - Win32 (Windows 95, 98, NT
och nya Windows 2000) spärrar, på goda grunder,
effektivt alla möjligheter att exv direkt skriva till en
minnesadress, att använda in och out-instruktioner till exv
parallellporten, direkt kommunicera med ett A/D-kort,
eller hänga på en avbrottsrutin på klock-avbrottet.
Alla lågnivåaccesser måste numera inkapslas i speciella
drivrutiner, device drivers, som följer en enhetlig standard
definierad av Windows DDK (Device Development Kit).
Om man vill skriva device drivers på egen hand får man
räkna med att jobba direkt i maskinspråk eller C samt ägna
en avsevärd tid till att tränga in i Microsofts omfattande
dokumentationer. För att inte tala om avlusningsfasen och
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dess maror. Dessutom kan man inte använda samma
device drivers eller kod för Windows 95, 98, NT och
2000. Microsoft använder olika modeller!
Om du vill undvika detta bör du titta på nya WinRT 3.5
från BlueWater Systems som förenklar arbetet högst
avsevärt och gör det möjligt även för exv en Delphiprogrammerare att skriva egna device drivers. WinRT har
ett speciellt skriptspråk som du använder för att koda
minnesaccesser, portadressering, etc. Device drivers
skrivna med WinRT är dessutom portabla mellan
Windows 95, 98, NT och Windows 2000.
Du hittar mer info om WinRT och nyheterna i version 3.5,
på www.databiten.se .

tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

Kampanjpriser
Priser t om 15 oktober 1999, där inget annat sägs. Vissa priser gäller dock så länge lagret räcker.
För senaste prisuppgifter - ring eller besök www.databiten.se

Delphi 5 med Visual Plus 5

Delphi-böcker - sänkta priser!

Visual Plus 5 = Delphi Plus 5-handböcker, VIP 5toolbox, teknisk Delphi-support under 90 dagar (max 6
frågor), samt 90 dagars access till vår skyddade Delphi
Support-webb.










Delphi 5 Standard & ViP 5 Mini
Plus-handböcker på PDF-format, exkl teknisk
support o Support-webb (ord 1695:-)
1595:Delphi 5 Standard & ViP 5 (2195:-)
1995:Delphi 5 Pro & ViP 5 (7450:-)
6900:Delphi 5 Enterprise & ViP 5 (22250:-) 20975:Visual Plus 5 (1825:-)
1625:-

Jag har Visual Plus 4 tidigare*:
Visual Plus 4 -> Visual Plus 5 (1200:-) 1100:D4 Pro Plus-> D5 Pro & ViP 5 (3750:-) 3550:Delphi 4 C/S Plus -> D5 Enterprise & ViP 5
(13450:-)
12850: Delphi 4 Pro Plus-> D5 Enterprise & ViP 5
(16900:-)
16200:*Befintliga VIP 4 Plus-handböcker uppgraderas, övr
enligt ovan, vs VIP 5-toolbox, 90-dagars teknisk
suppport (max 6 frågor) och Support-web.





Jag har inte Visual Plus 4 tidigare:





Visual Plus 1, 2, 3 -> Visual Plus 5
(1475:-)
Äldre Delphi (ej Standard) ->
D5 Pro & ViP 5 (4150:-)
Delphi C/S ->
D5 Enterprise & ViP 5 (13750:-)
Delphi Dev, Pro ->
D5 Enterprise & ViP 5 (17200:-)

1350:3750:12950:16300:-

Delphi 5 utan Visual Plus 4







Delphi 5 Standard
995:Delphi 5 Professional (6250:-)
5900:Äldre Delphi (ej Standard) -> D5 Pro
(2950:-)
2750:Delphi 5 Enterprise (20950:-)
19975:Äldre Delphi C/S-> D5 Enterprise
(12450:-)
11950:Äldre Delphi Dev,Pro -> D5 Enterprise
(15900:-)
15300:-

Delphi Support99


Från dagens datum t om 31/12 1999

1990:-

Delphi-kurser










Delphi 4 Grundkurs 4 dag 24 - 27 aug 12500:Delphi 4 Grundkurs 3 dagar 25 - 27 aug 9900:Delphi 4-5 Avancerad Progr 14 - 17 sept12900:Delphi 4-5 Av. Påbyggnad 15 -17 sept 10500:Delphi 5 Grundkurs 4 dag 12 - 15 okt 12500:Delphi 5 Grundkurs 3 dagar 13 - 15 okt 9900:Delphi 5 Databasutveckling 19 - 22 okt 12900:Delphi 5 Avancerad Progr 25 - 28 okt 12900:Delphi 5 Av. Påbyggnad 26 - 28 okt
10500:-

5% rabatt om du anmäler dig minst en månad före kursstart.
Plats: Stockholm. Övriga villkor - se www.databiten.se
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Mastering Delphi 5
Delphi 4 Documentation Set
med bl a Developers Guide o InterBase
Teach Yourself Delphi 4 in 21 Days
Delphi 4 Developers Guide
Delphi 4 Bible
Delphi 4 Unleashed
Mastering Delphi 4
Client/Server Dev. Guide w Delphi 3

Ring!
650:395:590:485:440:525:525:-

InterBase-kampanj
















InterBase 5.5 Windows, serverlicens,
mediakit inkl. 5 användare (10900:-)
7450:Uppgr. InterBase Windows 5.0 -> 5.5,
serverlicens, mediakit inkl 5 anv.
4590:InterBase 5.1 Linux serverlicens,
mediakit inkl 5 användare (10900:-)
7450:Uppgr. InterBase Linux 4.0 -> 5.1 Linux,
serverlicens, mediakit inkl 5 anv.
4590:InterBase 5.5 Windows serverlicens +
mediakit (CD, dokumentation) inkl 1 anv 3200:InterBase 5.5 Windows mediakit (CD,dok) 740:InterBase 5.5 Windows 1 anvlicens
1925:InterBase 5.5 Windows +10 anvlic
13300:InterBase 5.5 Windows +20 anvlic
23200:InterBase 5.5 obgr Internet-lic
27500:Local InterBase 5.5 Win,1 anvlic(1395:-) 995:Local InterBase 5.5 Win, 20 anvlic
10995:(ord 17600:-)
Local InterBase 5.5 Win, 100 anvlic 27850:(ord 43100:-)
InterBase 4.22 för 5 anv NLM 4.11
6975:InterBase skräddarsydda avtal
Ring!

Borland JBuilder 3
JBuilder 3 Standard
995:Med JBuilder 3 Pro ny & uppgrad får du också C++
Builder 3 Standard, JReport och extra CD med
tillbehör:
 JBuilder 3 Pro (5490:-)
5290: JBuilder 3 Pro uppgr. (2750:-)
2650: JBuilder 3 Pro konkurrent-uppgr.
2900:från konkurrerande Javautvecklingsverktyg eller
Microsoft-verktyg (Visual Basic, Visual C++)


Med JBuilder 3 Enterprise ny & uppgrad får du också
C++ Builder 3 Pro, JReport och extra CD med tillbehör:
 JBuilder 3 Enterprise (20650:-)
20200: JBuilder 3 Enterprise uppgr (16650:-) 10650: JBuilder 3 Enterp. konkurrent-uppgr. 10650:från konkurrerande Javautvecklingsverktyg eller
Microsoft-verktyg (Visual Basic, Visual C++)
 MIDAS Client for Java (JMIDAS)
6300:-

JBuilder-böcker




JBuilder 3 Unleashed
Teach Yourself JBuilder 2 in 21 Days
Jbuilder 2 Bible

ring!
370:485:-

C++ Builder böcker


Borland C++ Builder 4 Unleashed

Ring!
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Teach Yourself Borland C++ Builder 4
in 24 Hours
235:Teach Yourself C++ Builder 3 In 21 Days 385:Borland C++ Builder 3 Unleashed
525:-

C++ Builder 4 med JBuilder 2 på köpet!
Priserna gäller så länge lagret räcker:
 C++ Builder 4 Pro (5490:-)

5290:inkl JBuilder 2 Standard
 Uppgr BC++ 5/C++ Builder 1,3 Pro
2650:-> C++ Builder 4 Pro (2750:-)
inkl JBuilder 2 Standard
 C++ Builder 4 Enterprise (20650:-)
20200:inkl JBuilder 2 Professional
 BC++ 5/C++ Builder 1,3 Pro el C/S
10650:-*
-> C++ Builder 4 Enterprise (16650:-)
inkl JBuilder 2 Professional
* så länge lagret räcker

Delphi- och C++ Builder-tillbehör

































ADO Express till Delphi 5 Pro
1825:InterBase Express till Delphi 5 Pro
1825:MIDAS 2 Server License inkl 1 klient
1795:MIDAS 2 Additional Seat (klient 2 – 25) 1080:MIDAS 2 Additional Seat (klient 26-50)
695:MIDAS 2 Unlimited Client License
35700:Turbo Assembler & Debugger 5.0
1325:1st Class Standard (D3,4)
1990:1st Class Professional (D3,4)
2925:Abbrevia 2 (D1,2,3,4,5*, C1,3,4)
2250:Abbrevia 1 -> 2 (D1,2,3,4,5*,C1,3,4)
1250:Async Professional 2.5
2790:(D1,2,3,4,5* C1,3,4)
Async Professional 1.x -> 2.5
2350:Async Prof. 2.x -> 2.5
1690:Essentials, Volume 1 (D1,2,3,4,5*,C1,3,4) 975:FlashFiler 1.5 (D1,2,3,4,5*,C1,3,4)
2325:InfoPower 4 (D3,4)
2150:InfoPower 4 Pro (D3,4,C3)
3100:Uppgr till InfoPower 4
Ring!
ImageLib 4 Combo@theEdge (D4)
1950:ImageLib 4 Corp Suite (D 4 el C4)
5750:MemorySleuth for Delphi (D2,3,4,5*)
975:Multi Language Designer Source
1275:Multi Language Designer handbok
229:MultLang Suite w Source (ord 7955:-) 7695:MultLang Suite handbok
295:OnGuard (D1,2,3,4,5*, C1,3,4)
2250:Orpheus 3.0 (D1,2,3,4,5*,C1,3,4)
2790:Orpheus 2.x-> 3.0
1590:Orpheus 1.0 - > 3.0 (D1,2,3,4,5*,C1,3,4) 2150:ReportBuilder 4 (D3,D4)
2490:ReportBuilder Pro 4 (D3,D4)
4500:-

SysTools 2 (D1,2,3,4,5,*C1,3,4)
2150:SysTools 1 -> 2 (D1,2,3,4,5*,C1,3,4)
1425:TeeChart Pro 4 (D1,2,3,4,C1,3)
1425:(t om 990830, därefter 1790:-)
 TeeChart Pro 4 w source (D1,2,3,4,C1,3)2525:(t om 990830, därefter 2975:-)
 TeeTree (D1,2,3,4,C1,3)
1425:* Delphi 5-stöd utlovas några veckor efter det att D5
släpps. Uppdatering kan laddas ner gratis via Internet.




Microsoft utvecklingsverktyg
För fler uppgraderingsalternativ - se www.databiten.se eller ring!
 MSDN Library Subscription 6.0
1175: MSDN Professional Subscription
5950: MSDN Universal Subscription
19750: MSDN Universal Subscription uppg. 16900:



















från MSDN Pro/Univ
MSDN Universal Subscription Skol
6200:Visual Studio Enterprise 6.0
14350:Visual Studio Entpr 6.0 uppgr. (9750:-) 9570:Visual Studio Professional 6.0 (9950:-) 9550:Visual Studio Pro 6.0 uppgr.
5100:Visual Basic Standard 6.0 (1075:-)
995:Visual Basic Professional 6.0 (5250:-) 4975:Visual Basic Pro 6.0 uppgr
2750:Visual Basic Enterprise 6.0 (11900:-) 11500:Visual C++ Standard 6.0 (1075:-)
995:Visual C++ Professional 6.0 (5250:-)
4975:Visual C++ Pro 6.0 uppgr
2750:Visual C++ Enterprise 6.0 (11900:-) 11500:Visual J++ Standard 6.0 (1075:-)
995:Visual J++ Professional 6.0
5250:Visual SourceSafe 6.0
5250:Visual InterDev Pro (5250:-)
4975:FrontPage 2000 eng
1375:FrontPage 2000 sv
1425:-

Bra SQL-bok


LAN Times Guide to SQL 2

350:-

Fler verktyg








Crystal Reports Pro 7.0
ForeHelp 3 Win95/NT
ForeHelp Premier 99
WISE InstallMaker 7.0
Wise InstallBuilder 7.0
Wise InstallMaster 7.0
Wise for Windows Installer






WinRT 3.5 Win95/98/2000/NT 4
WinRT 3.0 -> WinRT 3.5
WinRT 1.x/2.x -> 3.5
WinRT-VB 3.0 Win95,98 o NT

2975:3975:Ring!
2200:3950:7600:7600:-

(ny Windows 2000-kompatibel)

6950:2970:4350:1825:-

Jag beställer de förkryssade produkterna ovan.
Företag/organisation ______________________________ Namn ____________________________________
Adress _________________________________________ Postadress ________________________________
Ev godsmärkning _________________________________ Ev beställningsnr ___________________________
Telefon_________________________________________ Fax ______________________________________
E-post _________________________________________ _________________________________________
Priser exkl moms och frakt. Priser och erbjudanden gäller fram till den 15 oktober 1999, om inget annat sägs och
under förutsättning av oförändrade leverantörspriser och valutakurser.

DATABITEN
Box 115
811 22 Sandviken

tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

