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med nyheter från DATABITEN

DELPHI 6 & Visual Plus 6!
¬ Nyheterna i Delphi 6
¬ VCL, CLX, dbExpress
¬ Visual Plus 6 för VCL och CLX

¬ Webbskolan förklarar XML, SOAP,
webbtjänster och WSDL
¬ JBuilder 5 på gång
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Delphi 6!
Efter nästan två långa år med Delphi 5 är det nu änligen dags för version
6. Borland gör oss inte besvikna. Delphi 6 innehåller en rad toppnyheter
för webbutveckling, databashantering, plattformsoberoende utveckling,
som var och en för sig skulle ge rubriker. Tillsammans placerar de Delphi
6 i en särklass bland utvecklingsverktygen.
Alla pratar om XML, SOAP och webbtjänster. Men endast Delphi 6 gör
det! Med samma komponentbaserade RAD-teknik ("Rapid Application
Development") som Delphi lovordats för. Jämfört med konkurrenterna
(gissa vilka) ger dig Delphi 6 ett RADikalt försprång.
Från DATABITEN kommer en uppdaterad Visual Plus 6-version, nu även med stöd för plattformsneutrala CLX.
Delphi 6-applikationer baserade på CLX-komponenter kan direkt omkompileras med Kylix för Linux och vips
har du en fullt fungerande Linux-applikation.
I början av hösten kör vi igång med våra nya Delphi 6-anpassade kurser: "Delphi 6 Grundkurs", "Delphi 6
Databas & webbutveckling", "Delphi 6 Avancerad Programmering" och "Nyheter i Delphi 6". Om du
tidigare har gått en Avancerad kurs så är den kortare "Nyheter i Delphi 6" rätt kurs för dig. Vi spikar detaljerade
kursplaner under juni.
I år semestrar jag nog i Delphi!

/ Lars Gustafsson

Borland lanserar JBuilder 5
Precis vid tryckningen av detta nummer av Programmeraren, lanserar Borland också nya JBuilder 5. Vi
återkommer i nästa upplaga av Programmeraren till mer detaljer. Här är dock några nyheter i korthet:
!
!

!
!
!

!

!

En rad förbättringar i utvecklingsmiljön.
Integration med team- och versionshanteringssystem. Integrerat stöd för CVS, Rational
ClearCase, Visual SourceSafe och PVCS.
Förbättrad och förenklad distribution av Javaapplikationer med nya Archive Builder.
Över 300 JavaBeans i Enterprise-versionen –
med källkod!
Omfattande XML-stöd med integrerad XMLgranskare och projektstöd för XML-filtyper.
JavaBeans för XML-databas-konverteringar.
Förbätrat stöd för webbutveckling med ny
Tomcat 3.2 servlet engine-integration. Wizards
för webinstallation, stöd för J2EE 1. Bygg
datadrivna webbapplikationer. Utveckla JSP och
servlets.
Integrerat stöd för flera applikationsservrar:
Borland AppServer 4.5, WebLogic 5.1, 6.0 och
WebSphere 3.5.
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DataSnap, WebSnap och BizSnap – detta är

Delphi 6!
Nya Delphi 6 revolutionerar och förenklar utveckling av applikationer för Internet –
med sitt komponentbaserade stöd för nya standarder som XML, SOAP, webbtjänster/
Web Services, webbapplikationer och webbpublicering. Detta tillsammans med bredast
tänkbara databasstöd gör att Delphi 6 intar en tätposition bland utvecklingsverktygen.
Delphi 6 har dessutom en rad
förbättringar i utvecklingsmiljö,
kompilator, stöd för plattformsneutral utveckling med CLX-komponenter, dbExpress med en ny
plattformsoberoende och snabb
databashantering, nya Internetkomponenter, m m.
Delphi 6 finns i tre versioner:
! Delphi 6 Personal
! Delphi 6 Professional och
! Delphi 6 Enterprise.

Personal
Personal-versionen är lågt prissatt
och passar dig som vill lära dig
Delphi och utveckla personliga,
icke-kommersiella Windowsapplikationer utan databas eller
webbstöd.

Professional
Professional-versionen passar dig
som behöver databashantering för
! den ClientDataSet-baserade

!

!
!

!

lokala minnesdatabasen
MyBase XML,
lokala databaser som Paradox,
dBase, Access via BDE och
mer generellt via ODBC –
BDE-brygga,
SQL Server, Access, m fl via
ADO 2.5 (eller senare),
InterBase direkt via plattformsneutrala InterBase Express
(IBX),
InterBase och MySQL via nya
plattformsneutrala dbExpress,

Delphi 6 under debugging av en WebSnap-baserad webbapplikation med Delphis Web App Debugger
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Med Pro-versionen kan du också
utveckla
! COM/COM+, ActiveX- och
Automations-gränssnitt och
objekt. Det finns ett stort antal
färdiga Serverkomponenter för
användning av Microsofts
Office-produkter,
! plattformsneutrala applikationer baserade på CLX – ett
omfattande komponentbibliotek som också finns för Kylix
under Linux,
! webbapplikationer med databashantering via Delphis
portabla NetCLX/ WebBroker-teknik,
! applikationer med senaste
användargränssnitt enligt
Windows 2000-standarder.
! applikationer med Internet-stöd
(Borland, Indy, FastNet),
diagramgrafik (TeeCharts),
rapporter (Quick Report),
! kommersiella applikationer
som fritt kan distribueras.

! dbExpress-stöd för Oracle och
DB2,
! komponenter och verktyg
(XML Mapper) för transformationer av XML-scheman för
integration och utbyte av
XML-data oavsett deras
ursprung.
Du behöver också Enterpriseversionen för
! CORBA-utveckling med stöd
för VisiBroker 3 och 4,
! vid utveckling av klienter till
AppServer 4.5,
! vid internationalisering av
applikationer med hjälp av
TranslationSuite,
! TeamSource för versionshantering och gruppsamarbete.

Enterprise
Centrala nyheter och förbättringar
i Enterprise-versionen är:
! DataSnap för snabb utveckling
av flerskikts databaslösningar
inklusive XML-stöd. DataSnap
är en vidareutveckling av
MIDAS som introducerades i
Delphi 3.
! WebSnap för snabb utveckling
av webbapplikationer med
databaskoppling och serverbaserad skripthantering.
! BizSnap – för snabb utveckling av distribuerade e-businesslösningar med stöd för
standarder som webbtjänster
(Web Services), SOAP, XML,
etc.
Enterprise-versionen ger dig dessutom
! stöd för fjärrdebugging,
! stöd för klient/server-databaser som SQL Server,
Oracle, DB2, SyBase och
Informix via BDE,
! verktyg för SQL-debugging,
! SQLBuilder för att bygga och
testa SQL-frågor visuellt,
! Descision Cube för analys och
presentation av data,
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Bonus
Med Delphi 6 Professional och
Enterprise får du dessutom - utan
extra kostnad:
! Delphi 6 Companion Tools
CD fylld med tredjepartsverktyg och kod till Delphi .

Visual Plus 6
Du kan komplettera samtliga
Delphi-versioner med nya Visual
Plus 6 från DATABITEN. Visual
Plus 6 innehåller ytterligare värdefulla Delphi-komponenter för
såväl VCL som plattformsoberoende CLX (samma komponenter som
i Visual Plus 6 för Kylix), omfattande Plus-dokumentation över
Delphis kompilator, programspråk,
objekt- och gränssnittsorienterad
programmering, grundläggande
klassbibliotek, grafikprogrammering, printerhantering, trådade
applikationer, komponentutveckling, Visual Plus-komponenterna,
m m. Ca 1400 sidor på svenska. I
Visual Plus (ej mini-versionen)
ingår också 90 dagars Delphi 6support (max 5 supportfall.

Introduktionspriser
Fram till 30 juni har vi en introduktionskampanj med extrapriser
på Delphi 6 och Visual Plus 6.

Nyheter
Dags för att titta på de viktigaste
nyheterna i Delphi 6. Se också den
detaljerade produktmatris som du
hittar på www.databiten.se. Välj
"Produkter | Delphi" i menyerna.

Språk/kompilator
Egna varianter
En av de starkaste sidorna i Object
Pascal är den stränga typkontrollen
som ger bättre strukturerad och
självdokumenterande kod, samt
låter kompilatorn upptäcka och
stoppa många triviala programmeringsfel. Men det finns ibland
situationer när man vill gå förbi
typkontrollen. Ett sätt att göra det
är med varianter. I tidigare
versioner av Delphi kunde variantdata anta ett antal förutbestämda
typer. I Delphi 6 kan man också
definiera egna varianttyper, exv
komplexa tal.

Kompileringsdirektiv
Tidigare $ifdef..$else..$endif
har nu kompletterats med en ny
uppsättning villkorsdirektiv ($if,
$elseif och $ifend) som också
kan använda konstanter och
konstantuttryck för att styra vad
som ska kompileras.
{$if Defined(win32) and
(SomeConst > 12.0) }
...
{$endif}
$if Defined(win32) and
Declared(MyConst)}
...
{$endif}
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Interface-egenskaper

Delphi 6 har stöd för Microsofts
PE header flags (Portable Executables).

Komponenter kan nu också publicera egenskaper av interface-typ.
I objektinspektorn kan man för
interfaceegenskaper välja värden
från en lista med alla komponenter
som stödjer egenskapens interfacetyp.

Förbättrad assembler
Den inbyggda inlineassemblern
har nu
! nya direktiv VMTOFFSET och
DMTINDEX,
! stöd för nya instruktioner för
MMX, SIMD, Pentium Pro,
Pentium III, AMD K7,
Enhanced MMX, Intel SSE,
AMD Enhanced 3D,
! stöd för DQ (define quadword
data) pseudoopkod.

Utökat standardbibliotek
I Delphi 6 har tillkommit nya
enheter/units med ett stort antal
standardprocedurer och funktioner
för konvertering av måttenheter av
olika slag, nya datumfunktioner,
strängfunktioner, matematiska/statistiska rutiner, BCD-matematik,
m m. Ägna en stund åt att titta
genom dessa enheter – det snabbar
garanterat upp din kodning.

Exponera
subkomponenter
Det är enkelt att skapa och bygga
ut Delphis VCL- och CLX-bibliotek med egna komponenter. Det
har dock tidigare varit ganska
komplicerat att designa sammansatta komponenter, dvs komponenter som i sin tur byggs upp av
andra, samverkande komponenter.
Exempel: En TEdit, tillsammans
med en TLabel, kan skapas som en
sammansatt komponent om man
som "behållare" utgår från exv en
panel (TCustomPanel) i stil med
följande skiss:

Utvecklingsmiljön

Editering av subkomponent
TDBLabeledEdit =
class(TCustomPanel)
private
FLabel: TLabel;
FEdit: TEdit;
..
public
constructor Create...;
published
property Caption: TCaption;...
property Text: String;...
...
end;

Etikett och editruta är här interna
komponenter, "subkomponenter", i
TCustomPanel-containern. Problemet med denna teknik är att vid
design kunna kom åt egenskaper
hos inkapslade subkomponenter
via objektinspektorn. Man har
varit tvungen att själv skriva kod
för att publicera alla önskade
egenskaper ("Caption" och "Text"
ovan) hos subkomponenterna som
nya egenskaper hos container-
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komponenten. Implementeringen
måste också innehålla kod so,
kopplar dessa synliga egenskaper
till motsvarande dolda hos
subkomponenterna. Det är lika
krångligt som det låter.
Med Delphi 6 kan man istället
välja att automatiskt lyfta fram och
publicera subkomponenternas
egenskaper, så att de kan öppnas
upp i objektinspektorn. En viktig
förbättring som gör det mycket
enklare att designa och skapa
komplexa komponenter.

Med Delphi kan du designa och
koda applikationer visuellt med
användning av formulär, ramar
(frames) och färdiga komponenter
ur de rika komponentbiblioteken.
Du anpassar komponentegenskaper via objektinspektorn och
knyter metoder till komponenthändelser.
Vid behov skapar du egna komponenter, kanske baserade på någon
standardkomponent eller en helt ny
komponent.
Koden i editorn hålls automatiskt
synkroniserad med den visuella
designen i formulär och objektinspektor (Borland har nu fått
patent på denna "tvåvägs"-teknik).
När du lägger till exv en knapp i
ett formulär så uppdateras pascalkoden i editorn med en knappdeklaration.
Trots en erkänt bra miljö, introducerar Delphi 6 en rad nya
förbättringar:
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Editorn
Editorn innehåller flera förbättrade
och nya och finesser som underlättar kodningen. Code Completion, som visar en lista med de
metoder, egenskaper, fält, etc du
kan använda i ett visst ögonblick,
filtreras nu i takt med att du
skriver de inledande tecknen i
namnet. Mer överskådligt och
snabbare att välja än i Delphi 5.

Object TreeView
I Delphi 5 introducerades datamoduler med vidhängande objektträd och diagramvy. Objektträdet
ger en överskådlig bild över
komponenter och relationer
mellan komponenter i en datamodul. Med tillhörande datadiagram kan man också dokumentera
och koppla datakomponenter
visuellt.
I Delphi 6 har Object Treeview
och diagram fått en mer allmän
användning. Inte bara datamoduler, utan också formulär och ramar
har nu objektträd och kopplingsdiagram, vilket ger en betydligt
bättre överblick över relationer
mellan komponenterna.

Diagram som visar kopplingar mellan komponenter i ett formulär
Om du har glömt att sätta en väsentlig egenskap för en komponent, t ex DataSet för en DataSource, DatabaseName för en
TTable, signaleras detta tydligt i
Object TreeView genom att komponenten förses med ett rött frågetecken.

Specialiserade flikar
Varje enhet/unit kan nu ha ytterligare specialiserade vyer med
flikar som syns nedtill i editorn.
Som standard finns en diagramflik (se nedan). I Enterprise-versionen finns också en XML-flik vid
editering av XML/XSL-data och i
WebSnap-applikationer ett antal
flikar för HTML-vyer för bl a
förhandsgranskning av webbsidor
redan under design. Det är via
Tools API möjligt att installera
egna vyflikar.

Diagram

Objektträdet uppdateras automatiskt vid förändringar av datamoduler, formulär och ramar och
är helt synkroniserad med objektinspektorn.
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I Delphi 6 kan varje datamodul,
formulär och ram förses med ett
eller flera tillhörande diagram,
som presenterar komponenter och
kopplingar mellan komponenter.
Man väljer själv vilka komponenter som ska dokumenteras och hur
detaljerat ett diagram ska vara. Vid
komplicerade formulär, ramar eller
datamoduler kanske man väljer att
skapa flera diagram för varje
enhet; en översikt kompletterat
med ett eller flera detaljdiagram
som beskriver olika delmängder av
komponenterna.

Diagrammen lagras tillsammans
med sitt projekt och ger ett
värdefullt dokumentationsstöd.
Diagrammen kan också användas
för att visuellt koppla komponenter, t ex en DBGrid till en DataSource, en DataSource till ClientDataSet, en knapp till en Action,
etc.

Objektinspektorn
Objektinspektorn används för att
sätta komponentegenskaper och
knyta metoder till komponenthändelser. Egenskaper och
händelser kan visas i alfabetisk
ordning eller struktureras efter
kategori. Med filter kan man
välja vilka kategorier som ska
visas i objektinspektorn.
En trevlig nyhet är att egenskaper
som länkar en komponent till en
annan komponent (t ex DataSource
hos en DBGrid och DataSet hos en
DataSource) nu markeras tydligt
med röd text. Dessutom kan den
refererade komponentens egenskaper öppnas upp och editeras
"inline", utan att man behöver
markera komponenten ifråga.
Om man t ex har valt en DBGrid,
kan man öppna upp alla egenskaper för en kopplad DataSource
direkt utan att selektera datasourcen. Bland egenskaperna för
den öppnade DataSource-komponenten kan man markera dess
DataSet och sedan öppna upp
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egenskaperna för tillhörande
DataSet (t ex en ClientDataSet).
Egenskaper för länkade komponenter visas med grön text.

Pro/Enterprise har t ex följande
nya komponenter:
! TLabelEdit, en editruta med
tillhörande etikett som exempel
på förbättrade stödet för
sammansatta komponenter
! TValueListEditor, en speciell
grid för editering av TStrings
som innehåller rader av typen
"nyckel=värde", typiska för
INI-filer.
! TComboBoxEx, med stöd för
bilder i kombiboxar
! TColorBox, en kombibox med
färgvalsmöjligheter.

medan framför allt visuella komponenter finns i två uppsättningar.
CLX innehåller över 160 komponenter.
När man påbörjar ett nytt applikationsprojekt väljer man nu
mellan att skapa ett VCL-baserat
Windowsprojekt eller ett CLXbaserat portabelt projekt.
Komponentpaletten anpassas
automatiskt och visar endast de
komponenter som kan användas
med respektive projekttyp.

Ytterligare en förbättring är att
datamoduler nu har flyttats från
Forms-enheten så att de inte
oavsiktligt släpar med sig kod för
visuella delar.

Tillhörande formulärfiler har i
VCL-projekt filtypen ".dfm",
medan formulär i CLX-projekt har
typen ".xfm". Du kan använda
datamoduler och ramar/frames,
precis som under VCL. De flesta
icke-visuella komponenter och
kontroller fungerar lika under VCL
och CLX. Det skiljer ibland på
någon enstaka egenskap, men
skillnaderna är små. Man kan
däremot inte använda rena Windows-baserade komponenter, som
de under flikarna "Win32 eller
"ADO", eller använda direkta
Windows API-anrop.

Egna miljövariabler

CLX – cross platform

Stilar

I Delphi 6 kan du inne i utvecklingsmiljön se, komplettera och
modifiera Windows miljö/environment-variabler och använda
environmentvariabler i sökvägar
(som "$(Variabelnamn)" i stil med
tidigare "$(DELPHI)"). Praktiskt t ex
när du vill flytta projekt.

I Delphi 6 Pro- och Enterprise
finns också ett nytt plattformsoberoende komponentbibliotek,
döpt till "Component Library for
Cross Platform" eller kortare CLX
("klix"). CLX liknar till stora delar
Delphis VCL-komponenter, vilket
gör det lätt att omvandla en VCLbaserad Windows-applikation till
en CLX-baserad dito. CLXbaserade applikationer har den
fördelen att de direkt kan omkompileras med Kylix, dvs Delphi för
Linux, och köras under Linux.

En finess i CLX (som saknas i
VCL) är stödet för att välja
applikationsstil. Du kan, genom att
sätta en enda egenskap, ge din
applikation Windows-look, Motifstuk, m fl.

ActionBands-komponenter som
gör det mycket enklare att arbeta
med Actions och gör att du kan ge
dina applikationer ett modernt
användargränssnitt enligt senaste
Office 2000, Windows2000/Mestandarder. En rad nya standardactions har tillkommit i denna
version.

Objektinspektorn kan visa
egenskaper hos kopplade
komponenter

Nya VCLkomponenter
Visual Component Library (VCL)
är Delphis omfattande pascalbaserade komponentbibliotek för
Windows-utveckling. I Delphi 6
har det tillkommit massor av nya
komponenter och gamla komponenter har förbättrats. Här är
antalet VCL-komponenter i olika
versioner:
! Personal: > 85
! Professional: > 225
! Enterprise: > 300
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Windowsstil:

Motif-stil:

Grundläggande enheter och klasser
som SysUtils, Classes, etc, är
gemensamma för VCL och CLX,
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Indy
I Pro & Enterprise ingår Internet
Direct eller "Indy", som är namnet
på en omfattande samling tredjepartskomponenter från Nevrona.
Indy innehåller allt du kan önska
dig för Internet-utveckling, eller
vad sägs om komponenter för
! TCP-client/server
! UDP
! HTTP - internetprotokollet
! FTP – skicka/ta emot filer
! SMTP – skicka mail
! POP3 – hämta mail
! IMAP4,
! Telnet,
etc, etc.
Vi räknar oss fram till att Indy
innehåller hela 19 klientkomponenter, 23 serverkomponenter och
23 i kategorin "övriga"!
Indy kan användas under VCL och
CLX samt ingår också i Kylix för
Linux, vilket gör att Internet-applikationer enkelt kan portas från
Windows till Linux och vice versa.

COM/COM+, ActiveX
Pro- och Enterprise-versionerna
har ett omfattande integrerat stöd
för Microsoft COM, COM+,
ActiveX och Automationstekniker.
Stöd för aktiva formulär i webbsidor och aktiva dokument.
Integrerad Type Library Editor för
att skapa gränssnitt för COM (och
CORBA i Enterprise). Bland
nyheterna märks

! COM Object-wizard kan nu
skapa interface mot befintliga
objektimplementeringar –
tidigare skapades alltid en ny
implementering.
! automatisk konfigurering av
COM+ objekt för enklare
distribution,
! wizard för att förenkla koppling av COM+ händelser med
VCL-stöd samt registrering av
COM+ händelser,
! ny Transactional Object
Wizard ersätter MTS Object
Wizard – nu även i Proversionen
! ny transaktionsdatamodul
(Enterprise) ersätter tidigare
MTS-datamodul.

Databaser
Med Delphi 6:s förbättrade BDEstöd (bl a för InterBase 6.0), ADO
2.5-stöd (även i Pro), InterBaseExpress (IBX), nya enkla, snabba
och portabla dbExpress samt
ClientDataSet med minnestabeller
och XML-baserade MyBase har
Borland skapat ett mycket
kraftfullt databaskoncept utan
motstycke. Här en bakgrund:
T om version 4 var all databashantering i Delphi baserad på
Borland Database Engine (BDE).
I Delphi 5 kom så stöd för Microsofts ADO, samt direktstöd för
Borlands InterBase (IBX).

ADO i Pro-versionen
Nya BDE har stöd för InterBase
6.0 och ADO-stödet, som numera
kallas dbGo for ADO (istället för
"ADO Express"), finns nu också i
Professional-versionen.
För såväl BDE som ADO gäller att
databaskommunikationen hanteras
av en, från Delphi-applikationen,
extern databasmotor (BDE eller
ADO), som via sina egna drivrutiner pratar med klientdrivrutiner
som hör till databasen. Det finns
alltså många länkar i kedjan
mellan applikation och databas.
En fördel med BDE är att den
erbjuder ett generellt programmeringsgränssnitt mot olika SQLdatabaser och även mot enklare
filbaserade databaser som Paradox,
dBASE och Access. Dessutom har
den möjliggjort kopplingar mellan
helt olika typer av databaser (t ex
master-detalj mellan InterBase och
SQL Server). Det samma kan
sägas om ADO.
En stor nackdel är dock att man
vid distribution av databasapplikationer, också måste installera och
konfigurera en separat databasmotor, dvs BDE eller ADO. Detta
har gjort installation av databasapplikationer mer komplex och
felbenägen (versionkonflikter,
m m). Det har också försvårat
distribution av lättviktiga databasapplikationer.
En annan nackdel med BDE/ADO
är sämre möjligheter att styra
kommunikationen med
databasen på applikationssidan,
eftersom all trafik måste passera
BDE/ADO. Data buffras ofta på
såväl BDE/ADO-nivå som
applikationsnivå med
dubbelarbete, sämre prestanda
och ökat minnesbehov som
resultat.

ClientDataSet med
MyBase XML
I senare Delphi (Enterprise)versioner introducerades en ny
teknik för att skriva tunna databasklienter och flerskiktsapplikationer, kallad MIDAS. En central
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ClientDataSet kopplad till lokal MyBase XML-tabell
komponent i MIDAS är
TClientDataSet.

Windows (Delphi) och Linux
(Kylix).

I Delphi 6 har den förbättrade
TClientDataSet och dess providermodell fått en central roll.
TClientDataSet-komponenten är
navet i såväl flerskiktslösningar,
klient-serverapplikationer
(tvåskikt) som vid arbete mot
lokala tabeller (enskikt).

Man kan direkt komma åt
minnesdata i en ClientDataSet på
XML-format via den nya
XMLData-egenskapen.

I Delphi 6 finns ClientDataSetkomponenten redan i Pro-versionen. Med ClientDataSet kan
man skriva applikationer som
arbetar direkt mot lokala tabeller
på XML- eller CDS-format (CDS
är ett binärt format) utan att gå via
BDE eller ADO. Man har döpt den
lokala XML-baserade databasmotorn till MyBase XML.
MyBase XML innehåller en
slimmad, lokal XML-databasmotor
för snabb databasbearbetning
direkt i minnet. MyBase kräver
ingen speciell installation eller
konfigurering vid distribution av
applikationer. MyBase XML har
stöd för
! alla vanliga datatyper, inkl
BLOB:ar,
! ANSI SQL-92 syntax för filter,
! levande sammanställningar/
aggregat,
! datarestriktioner samt
! stöd för master-detalj-relationer. Via MyBase kan man
hämta och utbyta data mellan
de andra RDBMS:er som
Delphi har stöd för.
MyBase-baserade applikationer
och datafiler är portabla mellan
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ClientDataSet via
Provider
En ClientDataSet kan också hämta
och skicka data via en
TDataSetProvider-komponent,
som i sin tur hämtar data från exv
! en BDE-baserad datakomponent (TQuery, TTable),
! en ADO-baserad komponent
(TADOQuery, TADOTable,
TADODataSet),
! en IBX-komponent
(TIBDataSet, TIBQuery,
TIBTable) eller
! en dbExpress-komponent
(TSQLDataSet,TSQLTable,
TSQLQuery).
Istället för att arbeta direkt mot
originaldatabasen arbetar man med
en cachad kopia i minnet. Först när
man väljer ApplyUpdates uppdateras originaldata. Man kopplar
alla sina visuella databaskontroller
till denna ClientDataSet, istället
för direkt koppling till de databasspecifika komponenterna. Detta
ger många fördelar – bl a en enhetlig modell oavsett databastyp och
vald databaskoppling (BDE, ADO,
IBX, dbExpress), mycket bra prestanda och dessutom liten belastning av databasservern och nätverket.
Även DataSetProvider ingår
numera i Delphi 6 Pro.

Nya dbExpress
Som alternativ till BDE, ADO och
IBX finns i Delphi 6 en nyutvecklad teknik för databaskopplingar,
dbExpress.
I likhet med BDE och ADO är
dbExpress databasneutral, dvs ger
ett enhetligt programmeringsgränssnitt oavsett databas.
Till skillnad mot BDE och ADO,
använder dbExpress inte någon
extern databasmotor utan kommunicerar direkt via egna
dbExpress-drivrutiner (DLL:er)
med resp klientprogramvara och
databas.
dbExpress har många trevliga
egenskaper som att vara
!
!
!
!
!
!

lättviktig,
lättinstallerad,
databasoberoende,
plattformsoberoende,
en öppen standard och
mycket snabb!

Konfigurering sker med enkla INIfiler (textfiler). I Pro-versionen av
Delphi 6 ingår drivrutiner för:
! InterBase 5.6/6
! MySQL
InterBase 6.0 Open Source-version
medföljer Pro och Enterprise.

I Delphi 6 Enterprise ingår
dessutom drivrutiner för
! Oracle 8i och
! IBM DB2
Tredjepartsleverantörer utvecklar
fler drivrutiner, bl a en generell
tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

Direktkoppling via dbExpress SQLDataSet ger enkelriktad, "read-only" dataset
dbExpress-ODBC-drivrutin som
gör det möjligt att jobba mot
databaser som har ODBC-stöd.
dbExpress-baserade databasapplikationer är portabla mellan
Windows (Delphi) och Linux
(Kylix) och rekommenderas därför
i CLX-applikationer.

dbExpress-komponenter
I dbExpress ingår följande
komponenter:
! TSQLConnection som sköter
kopplingen mot databasdrivrutin och databas, hanterar
inloggning, metadata och
transaktioner. Motsvarar
ungefär TDatabase i BDE och
TADOConnection i ADO.
! TSQLDataSet som är
huvudkomponenten för
dataaccess. Med CommandText-egenskapen formulerar
man SQL-frågor, uppdaterar
och lägger till data och
exekverar databasprocedurer/stored procedures.

Som svar på SQL-frågor returnerar
SQLDataSet ett resultatset utan
ytterligare tolkning. Till skillnad
mot BDE och ADO, så buffras inte
data lokalt av dbExpress, varför
navigering genom data är enkelriktad (endast First- och Nextmetoderna kan användas). Man
kan inte heller automatiskt
uppdatera data som erhållits som
svar på en SELECT-sats. Man
måste istället vid behov skriva
egna INSERT- och UPDATEkommandon för detta.
Egentligen är inte detta konstigt dbExpress fungerar nämligen
precis som SQL självt. Den stora
vinsten är att dataåtkomsten är
mycket snabb utan onödigt tingeltangel - när man inte behöver det.
För att underlätta konvertering från
BDE-baserade Delphi-applikationer finns också komponenterna
! TSQLQuery,
! TSQLTable och
! TSQLStoredProc

– men egentligen kan allt utföras
med den mer generella
TSQLDataSet ovan.

Logga SQL-trafiken
Med TSQLMonitor kan man
enkelt logga datatrafiken och spara
alla SQL-kommandon som har utförts till en stränglista eller loggfil.

Fri navigering och
uppdatering?
I många situationer har man dock
behov av fri, dubbelriktad navigering och enkel uppdatering av data.
Hur löser man detta med
dbExpress?
Jo, man kopplar sin SQLDataSet
(alt SQLQuery eller SQLTable)
via en TDataSetProvider-komponent, som i sin tur kopplas till en
TClientDataSet. Via en
TDataSource kopplas sedan alla
användarkontroller.
Nu sköter ClientDataSet-komponenten om buffring, möjliggör fri
navigering, uppdatering, filtrering,

dbExpress via en provider till ClientDataset ger fri navigering, uppdateringsstöd och cachning
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lokal indexering, och frikoppling
från den externa databasen. Med
ApplyUpdates skickas lokala
uppdateringar tillbaka via
dbExpress till den externa
databasen.
Man kan t ex ansluta en bärbar dator till
nätet, koppla upp sig mot en InterBasedatabas via dbExpress, cacha och lagra
data lokalt i en MyBase XML-fil, koppla
loss från nätet bearbeta och uppdatera data
i hemmet eller på resan. Tillbaka på
kontoret ansluter man sig på nytt till nätet
och synkroniserar automatiskt (ApplyUpdates) sina lokala uppdateringar med
InterBase-databasen.

dbExpress + ClientDataSet är en
suverän kombination som fungerar
lika bra i lokala applikationer
(enskiktsapplikationer), klient/
server-applikationer (tvåskikts)
som flerskiktslösningar!

Snabbkoppling
Man kan förenkla kopplingen
genom att ersätta SQLDataSet +
DataSetProvider + ClientDataSet
med en enda komponent,
! TSQLClientDataSet,
som i sig kombinerar dessa tre
komponenter.
ClientDataSet kan också via
providerkomponenter kopplas till
de alternativa databasteknikerna
BDE, IBX och ADO. För BDE och
IBX finns färdiga snabbkomponenter som gör detta:
! TBDEClientDataSet
! TIBClientDataSet

Nya fälttyper

för äkta BCD-fält (Binary Coded
Decimals) som kan användas vid
exakta matematiska beräkningar.
Ny TSQLTimeStampField för
datum/tid i dbExpress.

DataSnap
DataSnap (Enterprise-versionen)
är en utveckling ur MIDAStekniken i Delphi 3-5 för att skriva
distribuerade databasapplikationer
(flerskiktslösningar).
Med DataSnap kan du bygga
serverapplikationer tillsammans
med tunna Windowsklienter, alternativt webb-baserade klienter eller
varför inte med koppling till
webbtjänster.
DataSnap-applikationer baseras på
ClientDataSet och providers, men
istället för att direkt koppla en
ClientDataSet till en provider,
placerar man providers tillsammans med databasspecifika komponenterna (BDE; ADO,
dbExpress, IBX) i en separat
serverapplikation (mellanskiktet).
Som "container" används en
specell fjärrdatamodul (man

väljer mellan Remote Data
Module, Transactional Data
Module för COM+/MTS-baserade
servrar eller CORBA Data
Module). En nyhet i Delphi 6 är att
en applikationsserver kan ha flera
fjärrdatamoduler, mot tidigare
enbart 1.
I klientapplikationen (om den är
Windowsbaserad) använder man
ClientDataSet, tillsammans med
visuella kontroller. Varje ClientDataSet kommunicerar med en
provider i servern via någon fjärrkopplingskomponent. Du kan
välja mellan DCOM, TCP/IP
Sockets, HTTP, CORBA eller
SOAP som kommunikationsprotokoll.
På serversidan kan du koppla dig
mot valfri databas och teknik
(dbExpress, BDE, ADO, IBX).
Du kan också utnyttja Delphi 6:s
stöd för XML och XMLtransformationer (se nedan).

TFMTBCDField är en ny fälttyp
DCOM
TCP/IP
HTTP
SOAP

Databas
Server

Treskiktsapplikation med Delphi mellanskikt (applikationsserver) och Delphi Windowsklient. DataSnap
erbjuder ett stort urval av kommunikationsmöjligheter – DCOM, TCP/IP, HTTP, SOAP och CORBA
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De nya DataSnap-komponenterna
TSharedConnection, TConnectionBroker och TLocalConnection förenklar val och byte av
kommunikationsteknik.
Eftersom DataSnap-klienter baseras på ClientDataSet kan de, vid
behov, arbeta frikopplat från
servern. Data kan uppdateras
lokalt och senare synkroniseras
med serverdata vid förnyad
uppkoppling (via ApplyUpdates).
Detta ger också minimal serveroch nätverksbelastning.
DataSnap förenklar installation av
klientapplikationer. På klientsidan
behöver man inte installera
databasspecifika drivrutiner,
databasmotorer som BDE eller
ADO, utan endast den tunna
Delphi-klienten och ev en extra
DataSnap DLL (som inte behöver
konfigureras).

Omfattande XMLstöd
Utveckling av webbtjänster och
utbyte av data på XML-format
mellan tjänster och databaser
underlättas av de XML-baserade
verktyg och komponenter som
finns i Delphi 6 Enterprise.

XML Data Binding
Wizard
Med TXMLDocument-komponenten kan du direkt koppla dig
mot ett XML-schema eller XMLdokument. Men för ännu större
kontroll och integration använder
man XML Data Binding Wizard.
Denna wizard skapar automatiskt
en pascalenhet med gränssnittsdeklarationer (interface) och klassimplementeringar (class) utifrån
önskat XML-schema eller
dokument. Du kan sedan direkt
använda dessa gränssnitt med
tillhörande metoder och egenskaper för att arbeta med XMLdokument som har denna struktur.

Inspektera och editera XML-dokument direkt i Delphis editor
smak. När du behöver hämta eller
integrera XML-data från externa
applikationer och databaser uppstår behovet av att kunna hantera
dessa data på ett sätt som bättre
överensstämmer med dina egna
datastrukturer och XML-dokument
(kanske MyBase XML). Istället för
att göra anpassningen direkt i kod,
kan man utnyttja en transformation.
XML Mapper är ett visuellt
verktyg för att anpassa XML-data
på ett format till ett annat. XML
Mapper skapar en XML-baserad
transformationsfil (.xtr) som sedan
används för dynamisk omvandling
av data tillsammans med komponenter för XML-transformationer.
XML Mapper kan bl a
! ta ett existerande XMLschema/dokument och skapa
ett nytt datapaket anpassat till
ClientDataSet,
! ta ett existerande datapaket
(från ClientDataSet) och
översätta till ett nytt egendefinierat XML-schema,
! transformera data mellan ett
existerande XML-schema och
befintligt datapaket-format.

XML Mapper

Komponenter för XMLtransformationer

XML är ett standardiserat språk
som ger stor frihet att bygga datastrukturer efter eget tycke och

Med de tre komponenterna för
XML-transformationer
(TXMLTransform,
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TXMLTransformProvider,
TXMLTransformClient) kan ett
XML-dokument omvandlas till ett
ClientDataSet-datapaket och vice
versa, eller ett XML-dokument
med en annan struktur.
Översättningen baseras på en
transformationsfil. Så här kan
det se ut vid en direkt översättning:
XMLTransform1.SourceXMLFile:=
'Kund.xml';
XMLTransform1.TransformationFile
:= 'KundXMLToKundTabell.xtr';
ClientDataSet1.XMLData:=
XMLTransform1.Data;

Säg att du vill integrera data från
en leverantör direkt med ditt
Delphi-baserade produktregister.
Du får data från leverantören på
XML-format (kanske i realtid via
en webbtjänst). Du är intresserad
av att använda delar av data för att
koppla till ditt eget register
(inköpspris, lagerstatus), men
stöter på problem med inkompatibla dataformat, fältnamn, etc.
Istället för att skriva en översättning i programkod, kan du med
XML Mapper skapa en transformationsfil färdig att användas
med Delphis transformationskomponenter i din applikation. Din
leverantör kanske också har skapat
en tjänst för att lägga inköpsorders
Med XML Mapper skapar du en
transformation i andra riktningen,
från ditt eget registerformat till
leverantörens och kan på så sätt
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Med XML Mapper skapar man transformationer mellan XML-dokument och datapaket i Delphi
integrerad webbserver, är det lika
enklare, mer visuellt och kompodirekt bygga in stöd för inköp i din
enkelt att debugga webbapplikanentbaserat än tidigare.
applikation.
tioner som vanliga Delphi-applikaEn WebSnap-applikation kan ha
tioner.
flera webbmoduler, istället för
WebBroker/NetCLX
Dessutom loggar Web App
enbart en som i WebBroker. Detta
WebBroker-teknologin, för att
Debugger alla HTTP-anrop och
gör det enklare att strukturera och
skriva webbserverapplikationer,
svar från webbapplikationen, ger
återanvända kod i större webbappsom introducerades i Delphi 4, har
statistik över svarstider, m m.
likationer. I WebSnap ingår nya
förbättrats på en rad punkter och är
nu helt kompatibel med NetCLX i
! WebDataModule och
WebSnap
Kylix för Linux. WebBroker finns
! WebPageModule, där den
i Pro- och Enterprise.
Ovanpå WebBroker har Borland
senare är automatiskt kopplad
nu byggt en ny infrastruktur för att
till en HTML-sida.
Förutom stöd för CGI, Win-CGI,
skapa kraftfulla webbapplikationer
Microsoft ISAPI (för Internet
Information Server) och Netscapes
NSAPI, har Delphi 6 även stöd för
Apache webbserver. Apache är
idag den vanligaste webbservern
på Internet.
WebBroker överbryggar och döljer
interna skillnader mellan dessa
teknologier och låta dig skriva
portabla webbapplikationer som
enkelt kan implementeras för CGI,
ISAPI, Apache, etc. Koden är
dessutom portabel till Apache
under Linux. Det räcker med en
omkompilering med Kylix.

Web App Debugger
Ytterligare en nyhet är att man nu
enkelt kan kompilera WebBrokeroch WebSnap-applikationer med
COM-stöd, vilket är utmärkt vid
testning och debugging. Med
WebApp Debugger-servern, en
med Delphi 6 Pro och Enterprise
Design av WdbSnap-applikation med förhandsgranskning i editorn
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Erövra Internet med BizSnap - Delphi 6 är det första RAD-verktyget med inbyggt direktstöd för webbtjänster!
Webbmoduler cachas för bättre
prestanda.
Du kan bygga dina webbapplikationer helt visuellt med möjlighet att via editorflikar granska
HTML-kod, skriptkod och
förhandsgranska resultatet. I
ObjectTreeView överblickar du
objektstrukturen.
Du kan enkelt
! designa användargränssnitt
med speciella webbkomponenter för datamatriser,
datafält, knappar, editrutor,
hyperlänkar, bilder, etc,
! koppla dig mot databaser och
presentera databasinformation,
! lägga till användarhantering
med login, rättigheter,
sessionshantering, m m
! skapa XML-baserade
webbsidor via XSL
(XSLPageProducer).

för dynamisk presentation av
databasinfo direkt i en webbläsare.
InternetExpress använder
flerskiktstekniken i DataSnap och
kopplar upp sig till en DataSnapbaserad server. Tillsammans med
stöd för DHTML och Javascripts i
webbläsaren blir det möjligt att
presentera levande data även i en
webbsida. Data cachas lokalt, kan
granskas och editeras och vid
behov uppdatera och förnyas från
servern. InternetExpress i Delphi 6
kan användas fristående eller tillsammans med WebSnap.

ASP
I Enterprise-versionen finns även
stöd för att bygga webbapplikationer med ASP-stöd.

BizSnap
XML, SOAP, WSDL och webbtjänster (Web Services) är kärnan
i Microsofts .NET-, BizTalk- och
Sun's ONE-strategier. Även IBM,

Oracle, m fl satsar hårt på webbtjänster. Med webbtjänster blir det
möjligt att koppla ihop och anropa
distribuerade applikationer över
Internet oavsett vilken plattform de
arbetar på eller vilket programspråk (såvida det stödjer SOAP)
som de är skrivna i.
Det trevliga är att du med Delphi 6
Enterprise kan göra allt detta redan
idag – lika enkelt som du redan nu
kopplar upp dig mot databaser.
Med Delphis stöd för gränssnitt
(interface) direkt i språket, med
inbyggda komponenter och
wizards, designar du snabbt
webbtjänsteapplikationer och
klienter (konsumenter) enligt
senaste standarder baserade på
XML, SOAP och WSDL (se
bakgrundsartiklarna).
Det är lika enkelt att skapa klienter/konsumenter till befintliga
webbtjänster oavsett om de är
utvecklade i Delphi eller med

Med WebSnap har du tillgång till
serverbaserad skripthantering
med JavaScripts, VBScripts, etc,
som kan samverka med dina
webbapplikationer via WebSnapkomponenter av Adapter-typ. Det
finns ett stort antal färdiga adaptrar
att använda eller modifiera. Du
kan också skapa egna adaptrar.
Du kan enkelt integrera och samverka med webbdesignverktyg
som FrontPage och DreamWeaver.

InternetExpress
Med Internet Express kan du
skriva webbapplikationer med stöd
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Enkel Delphi-klient (konsument) till webbtjänsten "BabelFish"
för direktöversättning av text on-line över Internet
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något annat verktyg och plattform.
Via tjänstens WSDL-dokument
kan du automatiskt skapa ett
Delphi-gränssnitt med de metoder
tjänsten erbjuder – sedan är det
fritt fram att börja kommunicera.

användargränssnitt. Du kan också
utnyttja BizSnap's stöd för
XML/SOAP och webbtjänster för
att skapa broar till AppServer som
kan nås av dina klienter

InterBase 6
VisiBroker 4/CORBA
I Delphi 6 har du ett integrerat stöd
för senaste versionen av Borlands
CORBA ORB, VisiBroker 4. Med
CORBA kan du skapa distribuerade applikationer i heterogena
miljöer(Windows, Unix, etc) och
där prestanda, lastbalansering,
tillgänglighet är av största vikt.
Du kan skapa CORBA-objekt och
koppla upp dig mot befintliga
objekt. Du kan utnyttja CORBA
som protokoll i flerskiktslösningar
med DataSnap. CORBA-stödet är
väsentligt utbyggt jämfört med
tidigare Delphi-versioner. Nya
wizards för att skapa CORBAservrar och klienter.

AppServer 4.5
Borland AppServer 4.5 är en avancerad CORBA-baserad applikationsserver för serverbaserade
javaapplikationer (EJB). Nu kan
du skapa WebSnap- och Windowsklienter direkt i Delphi för integration med AppServer via SIDL.
Med Delphis omfattande webboch Windowsstöd kan du designa
klienter med ett rikare grafiskt

I Pro- och Enterprise ingår Open
Source-versionen av InterBase 6.

Installshield MSI Lite
Denna nya version av InstallShield
följer Microsoft nya Windows
Installer standard. Ingår i Pro- och
Enterprise-versionerna.

TeamSource
Integrerat verktyg för versionshantering och samarbete i utvecklingsteam. Hanterar in- och
utcheckning, versionshistorik,
m m. Ingår i Enterprise-versionen.

Systemkrav
! Windows 98,Me,2000,NT SP 5
! Processor baserad på Intel
Pentium/kompatibel 166 MHz
(P2 400 MHz rekommenderas)
! CD-läsare
Enterprise:
! Minst 64 MB RAM (128MB
rekommenderas)
! 115 MB hårddiskutrymme vid
kompakt installation
! 350 MB vid full installation
Professional:
! Minst 64 MB RAM (128MB
rekommenderas)
! 105 MB hårddiskutrymme vid
kompakt installation
! 260 MB vid full installation
Personal:
! Minst 32 MB RAM (128MB
rekommenderas)
! 75 MB hårddiskutrymme vid
kompakt installation
! 160 MB vid full installation

Translation Suite
I Delphi 6 Enterprise ingår
Translation Suite med kraftfulla
verktyg för att internationalisera
och lokalisera Delphi-applikationer.

Companion Tools CD
Med Delphi 6 Pro och Enterprise
får du också en Bonus CD med
tredjepartsverktyg, komponenter,
exempel och bibliotek.

Beställ nu!
Passa på att få ditt ex av nya
revolutionerande Delphi 6 innan
semestern (har du "tur" blir den
lika regnig som förra – tänk vad du
hinner lära dig).
Missa inte våra introduktionspriser! Borland påbörjar sina
leveranser den 8 juni.

Visual Plus 6
Samtliga versioner av Delphi 6 finns också i en unik Plus-version från DATABITEN.
I Visual Plus 6-versionen hittar
du följande tre tillägg till Delphi
6:
!

!

90 dagars fri teknisk
support på Delphi 6 och
Visual Plus 6 med upp till fem
(5) supportfall (ej Miniversionen).
Visual Plus 6-toolbox med
ytterligare tio attraktiva VCLkomponenter till Delphi 6 och
sex CLX-komponenter. CLXkomponenterna finns också i
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!

Linux-version i Visual Plus 6
för Kylix.
Svenska Plus-handböcker på
ca 1400 sidor på CD som
PDF. Tryckta Plushandböckerna finns att få
separat.

90 dagars fri
Delphi-support
Uppskattad epost-service som kan
visa dig vägen när du har kört fast.
Du kan ställa upp till fem (5)
supportfrågor kring Delphi 6 och

Visual Plus 6 under 90 dagar.
Supporten gäller Visual Plustoolboxen och själva Delphi
tillsammans med Borlands egna
verktyg och komponenter.
Däremot inte tredjepartsverktyg
eller tredjepartskomponenter även
om de medföljer Delphi.
Supporten gäller vid köp av Delphi
6 med Visual Plus 6 samt vid köp
av Visual Plus 6 separat. Dock ej
om du köper Mini-versionen av
Visual Plus till Delphi 6 Personal.
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Visual Plus 6-toolbox
I Visual Plus 6-toolboxen ingår
ytterligare tio VCL-komponenter
för Windows-applikationer och sex
CLX-komponenter för plattformsneutrala applikationer.
Samma CLX-komponenter finns i
Kylix-version, dvs Delphi för
Linux. När du skriver en CLXbaserad Delphi-applikation som
använder Visual Plus CLXkomponenter, kan du utan
modifiering omkompilera koden
för Linux, med hjälp av Kylix och
motsvarande Visual Pluskomponenter för Kylix.

Kalenderkomponent
VCL,CLX
Svensk kalenderkomponent VPCalendar med veckonumrering
och valfri visning av svenska helgoch märkesdagar, arbetsfria dagar
samt egna märkesdagar. Du kan
enkelt lägga till egna märkesdagar
på stränglistformat (TStrings).
Dessutom innehåller kalendern
egenskaper med uppgifter om
datum som julianska dagtal (en
numrering av dagar sedan
"Hedenhös") resp TDateTime-format, sommartid/ normaltid, solens
upp-, nedgång och högsta höjd för
valfri ort och dag, m m.

Funktionsevaluatorer

och felposition i stränguttrycket.

VCL,CLX
Komponenten VPFFE innehåller
en snabb funktionsevaluator (Fast
Function Evaluator) för beräkningar av värden hos matematiska
uttryck och formler givna på
strängformat, i stil med

VPMFFE-komponenten i Visual
Plus 6 kan evaluera uttryck med
flera variabler (VPFFE klarar
endast 1 variabel) och långa
variabelnamn 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

'Kapital*(1+ räntesats/100)^år'

<Enter>-komponent
VCL,CLX
Den praktiska komponenten
VPEnter, gör att man kan använda
<Enter>-tangenten som alternativ
till <Tab> vid navigering mellan
inmatningskontroller typ editeringsrutor och matrisceller. Lägg
ut en VPEnter-komponent i formuläret och allt är klart.

Application och Screen
VCL,CLX
I applikationer baserade på VCL
respektive CLX finns två
automatiskt skapade objekt,
Application och Screen. Med
dessa objekt kan man sätta
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
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Application och Screen redan
under designfasen, lika enkelt som
för andra komponenter!
Med CLX-versionen av
VPApplikation kan du också
skifta standardutseende på din
applikation även under Windows
på samma sätt som under Linux.
Förutom Windows-look kan du
välja Motif, Platinum, Qt, m fl.
CLX-applikation i Windows-stil:

Samma applikation i Motif-stil:

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
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.

Antiviruskomponent
Nu i Platinum-stil:

Autoskalning
VCL
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
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VCL
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
tätare kommunikation, mellan
datorer och därmed risker för
spridning av virus, m m.

levererat exemplar av ditt program
med användarens identitet och
sedan förhindra ändring av denna
märkning genom att skydda
applikationen med VPVCheck.
Varje försök att modifiera
användarsignaturen avslöjas och
gör applikationen oanvändbar.

VPBrowser - HTML- och
aktiva dokument
VCL
Komponenten VPBrowser kapslar
in, förenklar och bygger samtidigt
ut funktionaliten i Microsofts
Internet Explorer 4.x-5.5 i en
Delphi 6-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 (under förutsättning att originalprogrammen finns
installerade). 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 –5.5.
VPBrowser har stöd för skalning
och utskrift av dokument, samt
håller reda på aktiva HTML-ramar
(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.

En annan användning är vid
kundmärkning av applikationer.
Du kan individiuellt signera varje
tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

MultiDoc
VCL
Vår medföljande demoapplikation,
MultiDoc, visar hur man bygger
en fullfjädrad dokumentläsare med
Delphi 6 och VPBrowser i Visual
Plus 6. Du kan använda MultiDoc
istället för Internet Explorer (och
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
mycket praktiskt 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 när du har behov av
dokumenthantering.

MultiDoc källkod
Du får också med källkoden till
MultiDoc, som du har rätt att fritt
använda och modifiera.

Fler Plus
I Visual Plus 6-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

!
!
!
!
!
!

Plus-handböcker
Uppskattade handböcker, som
faktiskt bygger vidare på
DATABITENs Plus-handböcker
till Turbo Pascal (första upplagan
1984!) och som nu har blivit ännu
bättre – ca 1400 sidor väldisponerad svensk dokumentation (författare är Lars Gustafsson hos
DATABITEN) som går på djupet.
Delphi Plus-handböckerna
behandlar grundligt
!
!
!
!
!
!
!
!

Delphi 6:s Object Pascal
Varianter inkl nya egendefinierade varianter
Dynamiska arrayer
Standardparametrar
Undantagshantering
Objektorienterad programmering med klasser
Objektorienterad programmering med interface
Delphis grundläggande
klassbibliotek - TBits, TList,
TPersistent, TCollection,
TStrings, TStringList,

!
!
!
!

strömmar, registrering av
klasser
Projekt, formulär, ramar och
datamoduler
Application och Screen
Komponenter och kontroller
Grafik-programmering, inkl
metafiler
Printerhantering, inkl mmskalning oberoende av printer
Komponent- och ActiveXtillverkning,
Multitasking med trådar
Nya kompileringsdirektiv
Undantag och exekveringsfel
Visual Plus-toolboxen, m m.

Nyheter i Plus 6-handböckerna:
! Uppdaterad för Delphi 6, VCL
6 och CLX 6
! Egendefinierade varianter
! Programmering med interface
Som standard levererar vi ePlushandböcker i fullfärg på Acrobat
PDF-format. Du kan enkelt
installera dessa under Toolsmenyn och på så sätt snabbt läsa
och söka on-line.
Om du så önskar kan du också
beställa en tryckt version av
Plus-handböckerna (3 A5pärmar).

Uppgradering
När du uppdaterar din äldre Visual
Plus-toolbox får du handböckerna
på Acrobat PDF-format. Du kan
som redan nämnts köpa en tryckt
komplett version, men det finns
ingen speciell uppdatareringsversion av de tryckta
handböckerna.

Mini-version med PDF
För Delphi 6 Personal-kunder
finns en Mini-version av Visual
Plus 6. Den innehåller Visual
Plus-toolbox samt Plusdokumentation på Acrobat PDFformat, men inte support.

MultiDoc – en flikad webbläsare skapad med Delphi 6 och VPBrowser
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XML + SOAP + WSDL =
Webbtjänst

XML
XML, eller Extensible Markup
Language, är ett generellt språk
för att beskriva datastrukturer, typ
dokument, databasstrukturer, etc.
XML är också ett format för att
förpacka, lagra och utbyta data
(t ex poster i en databas). XML är
text- och taggbaserat och påminner
i sin syntax om HTML, men
medan HTML är ett sidbeskrivningsspråk för webbsidor är XML
alltså ett generellt språk för strukturerade data.
Data på XML-format är separerat
från presentationen av data, vilket
ger full frihet i valet av presentation. Med HTML kan man med
taggar t ex ange att en rubrik ska
en viss stil, ett ord ska vara kursivt
etc. Med XML använder man
taggar för att beskriva innehåll, t
ex namnet på en kund, ett order-

nummer, etc. utan tanke på formatering. Om man så vill kan man
koppla en stilmall på XSL-format
(Extensible Style Language) eller
CSS-format (Cascading Style
Sheets) för att ange hur ett XMLdokument ska presenteras i en
webbläsare.
Tips: Om du vill granska ett XMLdokument, kan du öppna upp det i Internet
Explorer 5.0 eller 5.5.

XML är standardiserat och oberoende av operativsystem och programspråk. En viktig användning är
att fungera som ett databas-, plattforms- och språkoberoende format
för utbyte av data.
I Delphi 6 kan exv ClientDataSetkomponenten direkt lagra och läsa
databastabeller på XML-format
(MyBase XML). XML används

också för att
dynamiskt skicka data i
Internet Expresstillämpningar.
Delphi 6 Enterprise har en rad
komponenter och verktyg för
XML-hantering och transformering. Om du exv vill koppla en
ClientDataSet till XML-data med
ett annorlunda format, kan du med
verktygt XML Mapper skapa en
koppling (mappning) mellan det
externa XML-formatet och önskat
internt XML-format (anpassat till
exv ClientDataSet). Den transformation som skapas gör att du
sedan dynamiskt kan arbeta direkt
(läsa och lagra data) med originalformatet.

Ecempel på XML-dokument:
<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>
<DATAPACKET Version="2.0">
<METADATA>
<FIELDS>
<FIELD attrname="Ort" fieldtype="string" WIDTH="25" />
<FIELD attrname="Land" fieldtype="string" WIDTH="25" />
<FIELD attrname="Invanare" fieldtype="r8" />
<FIELD attrname="Latitud" fieldtype="r8" />
<FIELD attrname="Longitud" fieldtype="r8" />
<FIELD attrname="Tidszon" fieldtype="r8" />
</FIELDS>
</METADATA>
<ROWDATA>
<ROW Ort="Aten" Land="Grekland" Invanare="886000" Latitud="37.97" Longitud="23.72" Tidszon="2"/>
<ROW Ort="Delfi" Land="Grekland" Latitud="38.44" Longitud="22.5" Tidszon="1" />
<ROW Ort="Rom" Land="Italien" Invanare="2791354" Latitud="41.9" Longitud="12.48" Tidszon="1"/>
<ROW Ort="Stockholm" Land="Sverige" Invanare="684469" Latitud="59.33" Longitud="18.05"
Tidszon="1"/>
</ROWDATA>
</DATAPACKET>

DOM
DOM, eller Document Object
Model, är en standard som
innehåller gränssnitt för
programmässig åtkomst av XMLdata. Med DOM är det möjligt att
tolka och bearbeta koden i XMLdokument på ett standardiserat
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sätt.. I Delphi 6 ingår integrerade
alternativa DOM-parsers från
Microsoft och IBM, men man kan
också registrera andra DOMparsers om så önskas. Delphi 6
innehåller också färdiga komponenter som gör det än enklare att

arbeta med XML-dokument. Med
TXMLDocument-komponenten
kan du direkt ladda och editera
XML-dokument i Delphi-editorn
med inbyggda syntaxmarkeringar.
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SOAP
SOAP, eller Simple Object
Access Protocol, är ett enkelt protokoll för att utbyta information i
decentraliserade, distribuerade
miljöer som Internet. Med SOAP
kan man skicka data (t ex databasinformation) på ett standardiserat
sätt mellan webbapplikationer.
Man använder också SOAP för
RPC (Remote Procedure Calls),
dvs för att anropa metoder i webbtjänster och erhålla svar från dessa.
SOAP baseras på XML, men
specificerar inte i övrigt hur data

ska skickas rent fysiskt. Istället för
att etablera ett eget nytt kommunikationsprotokoll, har man valt att
binda SOAP till befintliga vanliga
protokoll som HTTP och SMTP.
Vanligast är HTTP, där man tar
hjälp av webbservrar (via request/
response) för att ta emot och sända
data. Detta gör att man direkt kan
använda SOAP med befintlig
Internetteknik utan installation av
ny kommunikationsprogramvara.
SOAP i sig själv kräver dock inte
HTTP och det är tänkbart att vi i

framtiden kommer att se alternativ
till HTTP som bärare. Men eftersom SOAP är ett abstrakt protokoll, så kommer ett sådant byte
inte att kräva att befintliga SOAPbaserade applikationer ändras.
SOAP är plattforms- och språkoberoende och gör det möjligt att
kommunicera mellan applikationer
under Windows, Linux, Solaris,
Mac, IBM, etc, skrivna i valfria
programmeringsspråk – under
förutsättning att de har stöd för
SOAP.

Webbtjänster/Web Services
Med dagens teknik är det relativt
enkelt (åtminstone med Delphi) att
skriva distribuerade objektorienterade applikationer som bygger på
Microsofts COM/DCOM-standard,
alternativt CORBA när man vill
vara plattformsoberoende. Dessa
standarder föddes i början av 90talet och svarar väl mot de behov
man har i lokala nätverk. Däremot
passar de sämre för den mer hetereogena och asynkrona miljö som
Internet erbjuder.
Alternativet heter SOAP. Vi kan
bygga distribuerade applikationer
med servrar (webbtjänster/Web
Services) och klienter (konsumenter/consumers) som kommunicerar
över Internet. En webbtjänst
definierar ett gränssnitt för sina
tjänster genom vilket en eller flera
klienter kan nå de metoder som
definieras av gränssnittet. Metoder

kan ha parametrar och returnera
svarsresultat, precis som vid anrop
av vanliga metoder. Enda skillnaden är att anropen görs över Internet och med SOAP som budbärare.
Tänk dig att fondbörsen kopplar en
webbtjänst till sitt datasystem och
publicerar ett gränssnitt med bl a
metoden

Naturligtvis kan allt detta göras
och görs redan idag utan SOAP
eller webbtjänster. Men den
viktiga skillnaden är att det nu har
etablerats en standard som är
oberoende av plattform och
programmeringsspråk. Börsens
webbtjänst kan vara skriven i
valfritt språk, gärna Delphi, men
detta är inte nödvändigt.

Aktiekurs(Foretag:String):Double

Du skriver en Delphi 6-klient ,
"talar om" för applikationen var
denna eftersökta webbtjänst finns
(URL) och anropar sedan tjänsten
enligt
Kurs:= Borsen.Aktiekurs('ABC').

Tillbaka får du aktierkursen (i realtid eller med 15 min fördröjning,
beroende på dina applikationen
loggade in på tjänsten) och kan
direkt integrera kursdata i din egen
applikation.

Vi tror att antalet webbtjänster
kommer att explodera inom en
nära framtid, när vi fått de verktyg
som gör dem enkla att använda
och intergrera med befintliga
system. Det kan inte bli enklare än
med BizSnap i Delphi 6!
Via webbtjänster kommer betalningssystem och e-handel utvecklas till en helt annan nivå.
Företag kommer att knytas ihop
över alla gränser.

WSDL
WSDL, eller Web Services
Description Language, ger en
XML-baserad presentation av de
tjänster som en viss webbtjänst
erbjuder, dvs webbtjänstens gränssnitt. Ett WSDL-dokument ger
information om namnen på
metoder, antal och typ av parametrar och returdata. Ett WSDL-
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dokument gör det möjligt att
använda såväl statisk bindning
(namn, parametrar kontrolleras vid
kompileringen) som dynamisk
bindning (kontroller sker först vid
anrop under exekvering).
Delphi 6 har stöd för att läsa
WSDL-information och automa-

tiskt generera ett pascalgränssnitt
mot webbtjänsten. Omvänt kan en
webbtjänst skriven i Delphi 6 automatiskt och på begäran generera
ett WSDL-dokument som
beskriver tjänsten (via
komponenten TWSDLHTMLPublish).
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Prislistan gäller t om 30 juni 2001, där inget annat sägs.
För senaste prisuppgifter - ring eller besök www.databiten.se ("www" nedan).
På flera utvecklingsverktyg har vi speciella skolpriser – kontakta oss för mer info

Delphi 6 & Visual Plus 6
Beräknade leveranstider. Delphi 6 i början av juni.
Komplett VIP inom 45 dagar efter Delphi 6. Vi
skickar naturligtvis Delphi 6 direkt.
I DATABITENs Visual Plus-paket (VIP) ingår
Visual Plus VCL- och CLX-komponenter, 90 dagars
teknisk support (ej Mini) (max 5 supportfall), Delphi
Plus-dokumentation på PDF-format (ca 1400 sidor).
!
!
!
!

Delphi 6 Personal (ord 1295:-)
Delphi 6 Personal & VIP 6 Mini (ord 2020:-)
Delphi 6 Personal & VIP 6 (ord 2495:-)
Delphi 6 Personal & uppgr VIP 6 (2295:-)
om du redan har VIP 3,4 el 5.

!
!

Delphi 6 Pro
Delphi 6 Pro & VIP6 (ord 11900:-)

!

Special uppgr Delphi 6 Pro (ord 4350:-)
från äldre Delphi Pro
Special uppgr Delphi 6 Pro & uppgr VIP 6
från äldre Delphi Pro & VIP 3-5 (ord 5350:-)
Special uppgr Delphi 6 Pro & ny VIP 6
från äldre Delphi Pro (ord 5550:-)

!
!

!
!
!

Uppgr Delphi 6 Pro
från annan Borland Pro, C/S, Ent
Uppgr Delphi 6 Pro & uppgr VIP 6 (5350:-)
från annan Borland Pro, C/S, Ent & VIP 3-5
Uppgr Delphi 6 Pro & ny VIP 6 (5550:-)
från annan Borland Pro, C/S, Ent

1250:1975:2150:1950:-

10700:11600:3750:4450:4650:-

4350:5050:5250:-

!
!

Delphi 6 Ent
Delphi 6 Ent & VIP6 (ord 33900:-)

!

Special uppgr Delphi 6 Ent (ord 25990:-) 21700:från äldre Delphi C/S, Ent
Special uppgr Delphi 6 Ent & uppgr VIP 22600:från äldre Delphi C/S, Ent & VIP 3-5 (ord 27190:-)
Special uppgr Delphi 6 Ent & ny VIP 6
22800:från äldre Delphi C/S, Ent (ord 27390:-)

!
!

!
!
!

!
!

32500:33600:-

Uppgr Delphi 6 Ent
25990:från äldre Delphi Pro, C/S, Ent
Uppgr Delphi 6 Ent & uppgr VIP 6
26890:från äldre Delphi Pro, C/S, Ent & VIP 3-5 (27190:-)
Uppgr Delphi 6 Ent & ny VIP 6
27090:från äldre Delphi Pro, C/S, Ent (ord 27390:-)
Visual Plus 6 Delphi (ord 1650:-)
1525:Visual Plus 6 tryckta handböcker (ord 825:-) 750:endast tillsammans med Visual Plus 6-toolbox

Mastering Delphi 5
Delphi 5 Developers Guide
Delphi Developer's Guide to OpenGL

!

595:645:525:-

!
!
!
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775:735:-

Delphi 5 Avancerad Progr. 28-31 maj
Delphi 5 Grundkurs,4 dagar, 11-14 juni
Delphi 5 Grundkurs 3 dagar, 12-14 juni

13900:13200:10600:-

7% rabatt vid santidig bokning av två kurser. 10% vid samtidig
bokning av 3 kurser.
Plats: Stockholm. Övriga villkor - se www.databiten.se

Kylix med Visual Plus
Kylix är helt enkelt Delphi för Linux.
I DATABITENs Visual Plus-paket ingår Visual Plus
VIP CLX-komponenter, 90 dagars teknisk support,
max 3 supportfall
!
!

Kylix Desktop Developer
inkl Visual Plus till Kylix
Kylix Server Developer
inkl Visual Plus till Kylix

9850:19645:-

JBuilder 5
på gång. Se www.databiten.se för priser.
JBuilder 4
För Windows, Linux och Sun Solaris
! JBuilder 4 Foundation
575:CD,lärobok "Learning Java with JB",Companion
Tools, Referentia Learning)
! JBuilder 4 Pro
9450:! JBuilder 3.5 Pro -> 4 Pro
2590:! JBuilder 1,2,3 Pro-> 4 Pro
3950:Inkl. 3 manualer, utv.licens för JDataStore 4 samt CDskivor med JBuilder Companion Tools, Referentia, Delphi
4 Standard, C++ Builder 4 Standard och InterBase 6.0
multi-platform.
JBuilder 4 Enterprise
27250:JBuilder 3.5 Ent->4 Ent uppgr
12950:JBuilder Pro, C/S, Ent 3 ->
JBuilder 4 Enterprise
19950:! Borland Ent-produkt/annat utv.verktyg
för Java -> JB 4 Ent.
19950:Inkl. 10 manualer, utv.licenser för JDataStore 4,
VisiBroker 4.1 och AppServer 4.1 samt CD-skivor med
JBuilder Companion Tools, Referentia, Delphi 4 Pro, C++
Builder 4 Pro och InterBase 6.0 multi-platform.
!
!
!

!

JDataStore Server Deplyment License
(1 per CPU)
JDataStore Per Seat Deployment License
1 per användare

20700:975:-

Några JBuilder-böcker
!

DATABITEN

Delphi Graphics & Game Programming
Exposed
Advanced Delphi Dev. Guide to ADO

Vårens avslutande Delphi-kurser

!

Några Delphi-böcker
!
!
!

!

JBuilder 3 Unleashed

570:-

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

!
!

Introd. to Java Programming w JBuilder 3
Rapid Application Dev. Using JBuilder 3

650:725:-

C++ Builder 5
!
!
!

C++ Builder 5 Standard
inkl "Learn C++ Builder in 5 Days"
C++ Builder 5 Professional
inkl Developers Guide
Uppgrad C++ Builder Pro ->
C++ Builder 5 Pro

1195:8250:2950:-

Med C++ Builder 5 Professional får du även CD-skivor
innehållande C++ Builder 5 Enterprise Trial (60 dagar),
Delphi 4 Standard, JBuilder 3 Foundation, HotMetal Pro
samt C++ Builder 5 Companion Tools.
!
!

C++ Builder 5 Enterprise
Från Borland Enterprise-produkt->
C++ Builder 5 Enterprise

24695:17325:-

Med C++ Builder 5 Enterprise får du komplett dokumentation och CD-skivor med Delphi 5 Pro, JBuilder 3 Pro,
HotMetal Pro samt C++ Builder 5 Companion Tools.
! C++ Builder 5 Manual Set
470:-

!
!

inkl Developers Guide (endast för C++ Builder
Pro 5-kunder)
ADO Express till C++ Builder 5 Pro
2150:TeamSource till C++ Builder 5 Pro
2150:-

!

C++ Builder 5 Developers Guide
Borland C++ Builder 4 Unleashed
Teach Yourself Borland C++ Builder 4
in 24 Hours
Teach Yourself C++ Builder 3 In 21 Days

!
!
!

695:650:-

InfoPower 3000 (D5,6)
InfoPower 3000 Pro (D5,6,C5)
InfoPower 3000 & 1stClass 3000 Standard
InfoPower 3000 & 1stClass 3000 Pro
ImageLib 5 Combo (D1,2,3,4,5)
ImageLib 5 Corp Suite (D4,5,C5)
Internet Professional (D3,4,5,C3,4,5)
MemorySleuth 2 (D2,3,4,5,C1,3,4,5)
OnGuard (D1,2,3,4,5, C1,3,4,5)
Orpheus 3.0 (D1,2,3,4,5,C1,3,4,5)
QuickReport 3 Pro (D3,4,5,C3,4)
ReportBuilder 5.5 (D3,4.5)
ReportBuilder Pro 5.5 (D3,4,5)
ReportBuilder Enterprise 5.5 (D3,4,5)
Sleuth QA Suite 2 (D2,3,4,5,C3,4,5)
SysTools 3 (D1,2,3,4,5,C1,3,4,5)
SysTools for Linux (K1)
TeeChart Pro 5 VCL/CLX
(D1,2,3,4,5,K1,C1,3,4,5)
TeeChart Pro 5 VCL/CLX w source
(D1,2,3,4,5,K1,C1,3,4,5)
TeeTree (D1,2,3,4,C1,3,4,5)
XMLPartner 2.5 (D5,K1,C5)

2975:3850:4300:5500:2550:6750:3990:2550:2525:2975:1175:3150:5750:8390:4650:3150:2725:2450:3950:1550:2950:-

VMware Workstation 2.0 –
den virtuella datorn
!
!

Några C++ Builder böcker
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

295:510:-

VMware for Windows (elektronisk distr)
VMware for Windows, inkl handbok,
2 CD, förinst SuSE Linux 6.3 o TurboLinux 6
VMware for Linux (elektronisk distr)
VMware for Linux, inkl handbok,
2 CD, förinst SuSE Linux 6.3 o TurboLinux 6

3290:3650:3290:3650:-

Bra SQL-bok
SQL: the Complete Reference

Delphi-, Kylix och C++ Builder-tillbehör

!

För uppgraderingar – se www.databiten.se eller ring!
D=Delphi, K=Kylix, C=C++ Builder

Fler verktyg

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ADO Express for C++ Builder (C5 Pro)
TeamSource for C++ Builder (C5)
MIDAS 3 Server Deployment License
Per server/obegränsat antal klienter
1st Class 3000 Standard (D5,6)
1st Class 3000 Professional (D5,6,C5)
Abbrevia 2 (D1,2,3,4,5,C1,3,4,5)
Async Professional 3.0 (D1,2,3,4,5 C1,3,4,5)
Async Professional Linux (K1)
Async Professional 3 ActiveX
Essentials, Vol. 1 (D1,2,3,4,5,C1,3,4,5)
FlashFiler 2 (D3,4,5,C3,4,5)

2150:2150:3450:2525:3690:2490:3990:3990:1250:5450:-

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Crystal Reports 8.5 Standard
Crystal Reports 8.5 Professional
Crystal Reports 8.5 Developer Ed
ForeHelp 5
ForeHelp Premier 2001
TeeChart Pro ActiveX
WISE InstallMaker 8.0
Wise InstallBuilder 8.0
Wise InstallMaster 8.0
Wise for Windows Installer Standard 3
Wise for Windows Installer Prof 3

695:1975:3650:4450:4975:8500:2450:2600:4200:8200:4900:9300:-

Jag beställer de förkryssade produkterna ovan.
Företag/organisation ______________________________ Namn ____________________________________
Adress _________________________________________ Postadress ________________________________
Ev godsmärkning _________________________________ Ev beställningsnr ___________________________
Telefon_________________________________________ Fax ______________________________________
E-post _________________________________________ _________________________________________
Priser exkl moms och frakt. Vid fakturering tillkommer en kreditbevakningsavgift på 30 kr per order, Priser och
erbjudanden gäller fram till den 2001-06-30, om inget annat sägs och under förutsättning av oförändrade
leverantörspriser och valutakurser. Vi reserverar oss för skrivfel.

DATABITEN
Box 115
811 22 Sandviken

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

