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Kampanjavspark!
¬ Introduktionserbjudande JBuilder 7
& Optimizeit - t.o.m. 28 juni
¬ Otrolig sommarkampanj på Delphi 6 och
Kylix 2 Enterprise - t.o.m. 28 juni

¬Höstens Delphi-kurser
¬Microsoft Visual Studio .NET
¬IntraWeb - snabb webbutveckling
¬Visual PlainIt, ShellShock
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Undvik självmål…
Ta en en paus i TV-tittandet och titta igenom detta nummer av Programmeraren –
28 juni kan det vara för sent! Du vill väl inte göra självmål?

Delphi/Kylix-kampanj till 28 juni

Visual Studio .NET

Nu ger Borland ett unikt tillfälle att uppgradera till
Delphi 6 Enterprise tillsammans med Kylix 2
Enterprise (endast CD) till ett oslagbart pris - 13900
kr! Komplettera med Visual Plus 6 och priset blir
15100 kr (tidigare VIP-kunder) resp 15300 kr (nya
kunder). Du kan uppgradera från valfritt utvecklingsverktyg från Borland (Pro eller Enterprise).
Eller behöver ditt företag fler Delphi 6-licenser?
Även här är priserna kraftigt nedsatta. Men 28 juni
är slutdatum för denna kampanj.

Med .NET etablerar Microsoft en ny plattform för
PC, servrar och portabla enheter. Tanken är att såväl
Windows-, mobila som webbapplikationer ska byggas med .NET Framework, en serie klasser och komponenter som ersätter stora delar av Windows API.
En trevlig egenskap är att .NET-biblioteken är språkoberoende och kan användas tillsammans med alla
utvecklingsverktyg med .NET-stöd. I Microsofts
Visual Studio .NET ingår tre språk – C++ .NET,
Visual Basic .NET och nya C# .NET ("c-sharp"). C#
är ett nyutvecklat språk och något av huvudspråket
för .NET. Grundsyntaxen i C# liknar C++, men på
högre nivå har C# en enklare och moderna klass-,
gränssnitts- och komponentmodell i stil med Java och
Delphi.

JBuilder 7 – intro till 28 juni
Borland håller högt tempo på javafronten – ett halvt
år efter JBuilder 6 är det så dags för JBuilder 7.
Borland har som ambition att inta en tätposition hos
den expanderande javamarknaden, som öppnar upp
nya tillämpningar för webben, serverbaserade system,
applikationer för mobila enheter, m m.

C++ Builder 6
I våras lanserades C++ Builder 6 för Windows, med
stöd för plattformsoberoende CLX samt stöd för
utveckling och konsumtion av SOAP-baserade webbtjänster, WebSnap och DataSnap. C++ Builder 6 är i
hög grad kompatibel med Delphi 6. Snart kan vi
också se fram emot Borlands efterlängtade utvecklingsmiljö för C++ och Linux. Redan nu finns Kylix
2 med Delphi-kompatibel Object Pascal –kompilator
och CLX-bibliotek. C++-versionen kommer också att
baseras på CLX-biblioteket samt vara kompatibel
med C++ Builder 6 för Windows.

BDE på undantag
Borland har nu officiellt deklarerat att utvecklingen
av BDE (Borland Database Engine) är fryst. SQLlänkar kommer inte att utvecklas vidare, däremot
garanterar Borland fortsatt support för BDE som
accessmotor till Paradox och dBASE. Om du idag
arbetar med BDE-lösningar är det hög tid att börja
undersöka alternativen. Plattformsoberoende
dbExpress, Windowsspecifika ADO eller InterBasespecifika IB Express är tre möjligheter. Dessutom
kan alla samsas om att gå via ClientDataSet. Om du
vill lära dig att arbeta med dessa tekniker
rekommenderas vår 4-dagars Delphi
Databasutvecklingskurs.
Se vår info om höstens Delphi-kurser.

RADikalt snabb webbutveckling

Sommartider

Nu finns toolboxar till Delphi, Kylix och C++
Builder som förenklar webbutvecklingen radikalt. En
som vi har tittat närmare på är IntraWeb från
AtoZed Software - upphovsmännen till de Indykomponenter som medföljer Delphi 6 och Kylix.
Programmeringsmodellen är helt visuell och liknar
vanlig grafisk Windows/Linux-programmering så
mycket att du skriver din första webbapplikation på
en kvart utan att plöja manualer. Med IntraWeb kan
du t om skapa helt fristående webbapplikationer som
inte behöver en webbserver, applikationerna
innehåller faktiskt egna skräddarsydda webbservrar!
Detta öppnar upp för mycket intressanta lösningar

Kontoret har semesterstängt mellan 1 – 19 juli (v 2729) och öppnar åter 22 juli (v 30). Om du vill ha
leveranser före semesterstängningen, måste du lägga
din beställning i god tid före den 28 juni.
En fortsatt trevlig sommar önskar

/ Lars Gustafsson
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Kanonerbjudande på

Delphi 6 Enterprise och Kylix 2
Om du idag har något Borland Pro- eller Enterprise-verktyg (Delphi, Kylix, C++ Builder eller JBuilder)
kan du fram till 28 juni uppgradera till Delphi 6 Enterprise med Kylix 2 Enterprise (endast CD) till ett
enastående pris. Om din organisation behöver fler Delphi 6/Kylix 2 Enterprise-licenser bör du också
passa på fram till 28 juni. Komplettera med DATABITENs Visual Plus-paket (VIP) så får du svensk
dokumentation (1500 sidor på PDF-format), Visual Plus-toolbox med ytterligare komponenter till Delphi
och Kylix samt teknisk support på Delphi, Kylix och VIP (max 5 frågor under 90 dagar).
Med Delphi 6 Entprise och Kylix 2
Enterprise får du tillgång till
senaste teknikerna för Windows-,
Linux och webbutveckling, inkl
avancerat databasstöd.
 Senaste upplagan av VCLkomponenterna för Delphi och
Windows. Nya komponenter
för att snabbt designa användargränssnitt enligt senaste
modell. Inkl Decision Cube för
beslutsstöd.
 CLX-komponenter för plattformsoberoende utveckling samma källkod kan kompileras
för både Windows och Linux.

 DataSnap för flerskiktade portabla databaslösningar under
Windows och Linux
 WebSnap för utveckling av
webbapplikationer med databasstöd. Stöd för Microsoft
Internet Information Server,
Apache, CGI och medföljande
Web App Debugger.
 BizSnap för utveckling och
koppling till SOAP/XML-baserade webbtjänster, med stöd
för WSDL.
 Omfattande XML-stöd.
Transformation av XML-data
med XML Mapper.
 dBExpress – snabb, plattformsoberoende
databaskoppling.

 Fjärrdebugging (Delphi) för
debugging av applikationer
över nätverk.
 Translation Suite (Delphi) för
internationalisering av Delphiapplikationer
 Stöd för VisiBroker CORBA
för plattforms- och
språkoberoende, snabb
kommunikation mellan
applikationer.
 InterBase 6 testlicens för 5
användare
Kombinera med VIP – men glöm
inte att slutdatum är 28 juni.

Windows, Linux, Solaris och Mac OS X

JBuilder 7
Senaste versionen av Borlands ledande Java-utvecklingsverktyg är JBuilder 7, med avancerat
stöd för alla typer av e-lösningar, inkl webbtjänster. Du kan installera och arbeta med JBuilder 7
under såväl Windows, Linux, Sun Solaris som Mac OS X.
Borlands JBuilder är idag den
ledande utvecklingsmiljön för
Java. Intimt samarbete med Sun
kring utvecklingen av Java, samarbetsavtal med dominerande tillverkare inom telekombranschen
som Nokia och Siemens, integration med e-lösningar från SAP,
ger Borland och JBuilder en unik
ställning inom Java-världen.
Nya JBuilder 7 finns i fyra versioner: JBuilder Personal, JBuilder
SE, JBuilder Enterprise och som

en del av Borland Enterprise
Studio for Java 4.

utveckla under Windows, Linux,
Solaris och Mac OS.

JBuilder 7 Personal

Bygg snabbt Java-applikationer
med användning av AppBrowser den integrerade utvecklingsmiljön
i JBuilder med grafisk debugging,
den utbyggbara källkodseditorn,
kompilatorn, visuella designers,
tidsbesparande wizards och TwoWay-Tools.

JBuilder 7 Personal har en integrerad editor, debugger, kompilator,
visuella designers, wizards, exempelapplikationer, övningar, multimediainlärning och fullt stöd
Java-standarder. Med JBuilder 7
Personal blir det enkelt att lära sig
Java - kom snabbt igång med
datorbaserade lektioner, övningar
och dokumentation. Installera och

Skapa JavaBeans med BeansExpress. Snabba upp kodning och

Missa inte Borlands kampanjerbjudande på Delphi 6 + Kylix 2 Enterprise och
introduktionserbjudande på JBuilder 7 – sista datum är den 28 juni! Se prislistan för
detaljer.
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minska antalet syntaxfel med
CodeInsight, som föreslår, fyller i
och visar vägen vid kodning.
JBuilder 7 Personal kan laddas ner
gratis från Borland
En viktig restriktion är dock att
JBuilder 7 Personal endast får användas för personlig, icke-kommersiell utveckling.

JBuilder 7 SE
JBuilder 7 SE är en prisvärd
version för dig som vill utveckla
kommersiella javaapplikationer,
men inte har behov av databashantering eller webbstöd.
I JBuilder 7 SE ingår stöd för
"refaktorering" av kod, inbyggda
Javadoc-verktyg för dokumentation, byte av JDK-version, över
250 återanvändbara JavaBeans
med källkod samt en avancerad,
intelligent debugger. Fullt stöd för
presentation, transformation och
validering av XML-dokument.
Stöd för CVS versionskontrollhantering.

JBuilder 7 Enterprise
JBuilder 7 Enterprise har allt i
SE-versionen plus över 300
JavaBeans, omfattande databasstöd
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och verktyg för databashantering,
stöd för utveckling med EJB 2.0
(Enterprise Java Beans) med användning av dubbelriktade visuella
designers. Snabb distribution/
installation tillsammans med alla
ledande applikationsservrar för
J2EE-platformen, inkl. BEA
WebLogic, IBM WebSphere,
iPlanet samt den medföljande
Borland Enterprise Server,
AppServer Edition.
Högre produktivitet med visualisering av UML-kod, unit-testning
och dokumentationsverktyg.
Integration med ledande versionskontrollsystem som CVS,
ClearCase och Visual SourceSafe.
Skapa datadrivna webbapplikationer med servlets, JSP och XML
och koppla affärsregler och
webbaserade användargränssnitt
med hjälp av InternetBeans
Express.
Utnyttja medföljande Code Coverage (ett verktyg i Optimizeit
Suite) för att analysera hur din kod
används under körning, bra för
optimering och eliminering av
"död kod, etc.

Borland har också ett
introduktionserbjudande med
JBuilder 7 Enterprise och den
kompletta Optimizeit Suite (se
beskrivning nedan). Introduktionspris fram till 28 juni.

Enterprise Studio 4 for
Java
Enterprise Studio är ett totalpaket
för java-utveckling. I Enterprise
Studio 4 for Java ingår:
 JBuilder 7 Enterprise
 Optimizeit Suite 4.2
 Borland Enterprise Server
5.02, AppServer Edition
(utvecklingslicens)
 Rational Rose Pro
 Rational Unified Process samt
 Macromedia Dreamweaver
MX.
Du kan uppgradera till Enterprise
Studio från både JBuilder Pro och
Enterprise.

Nyheter jämfört med
JBuilder 6
 Stöd för senaste Java 2standard enligt JDK 1.4, inkl
asserts, JFC/Swing, XML,
Java2D, Message Queue, Java
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Collections, Acessibility API,
Speech API, m m.
Många förbättringar i editor
och utvecklingsmiljön – stöd
för intelligent indentering,
smart klipp/klistra, bättre
formatering av kod, matchning
av klamrar ({..}), förbättrad
felmarkering och feltips, bättre
sök och sök/byt-ut.
Förbättrad projekthantering
med integration av egna uppgifter, externa "Ant"-noder,
och skräddarsydda byggen,
m m.
Förbättrad refaktorering, inkl.
byte av metodparametrar,
extrahering av metoder, införande av variabler, automatiskt
gruppering med try..catch, mm.
Förbättrad EJB 2.0 Designer –
mer användarvänlig, stöd för
multipla EJB-vyer för logisk
gruppering av "bönor", stöd för
BMP i designern, "bean ->
schema"-export, stöd för beanarv, m m.
Nytt förbättrat ramverk för
integration med applikationsservrar, baserat på tjänster.
Välj en JSP- och servlet-tjänst
från en plattform och en EJBtjänst från en annan. Stöd för
nya applikationsservrar –

komplett stöd för Borland
Enterprise Server 5.02,
WebLogic 7, iPlanet 6.5,
Oracle 9iAs.

Nyheter jämfört med
JBuilder 5
 Stöd för Mac OS X, tillsammans med tidigare stöd för
Windows, Linux och Solaris.
 Utveckling av EJB (Enterprise
Java Beans) har lyfts till en ny
nivå med den nya visuella, tvåvägars, förbättrade EJB 2.0
Designer och fullt stöd för
CMP 2.0
 Integration med än fler applikationsservrar, inkl nya
Borland Enterprise Server,
BEA WebLogic 7, IBM
WebSphere 4 och iPlanet
Application Server 6.0.
 Utveckling och konsumtion av
SOAP-baserade webbtjänster.
Stöd för WSDL och UDDI.
 Visualisering av UML-kod för
att generera UML-klassdiagram över projekt. Visuell
granskning och överblick av
kod gör det lättare att sätta sig
in projektstrukturen
(Enterprise-versionen).
 inbyggd historik och versionskontroll,

 Refaktorering för att söka och
hitta referenser, flytta klasser,
namnändra paket, klasser, metoder samt alla tillhörande
referenser. Allt med en enkel
musklickning!
 Enklare att dokumentera applikationer med nya och förbättrade dokumentationsverktyg,
inklusive automatiserad
Javadoc-generering tillsammans med wizards och inbyggd
syntaxkontroll.
 Stöd för Visual Studios tangentkoder,
 förbättrad CodeInsight som
snabbar upp kodningen,
 förbättrad sammanhangsorienterad hjälp,
 XML-baserad projekthantering,
 XML-granskare med cascading
style sheets (CSS) ,
 syntaxmarkering av XML,
WML, IDL, JSP samt XSL o
CSS stilmallar,
 paketuppgraderingsverktyg för
att uppgradera paketreferenser i
äldre kod,
 förbättrade verktyg för arkivering och distribution,
 förbättrat Open Tools API för
integration av egna eller
tredjepartsverktyg i JBuilder

Förbättrade EJB 2 Designer
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JBuilder – det ledande
Java-verktyget
JBuilder har med varje ny version
befäst sin ställning som det
ledande och mest kompletta
utvecklingsverktyget för Java. I
flera oberoende
användaromröstningar och
testomgångar har JBuilder varit
den solklara segraren. Borlands
långa erfarenhet av utvecklingsverktyg (sedan 1983), breda plattformskunnande och databaskunnande lyser igenom i slutresultatet.

Plattformsoberoende
JBuilder 7 kan installeras och
köras under Windows, Linux,
Sun Solaris och Mac OS X.
Applikationer kan köras på alla
Java 2-kompatibla plattformar.

Följer Java 2-standard
Nya JBuilder 7 följer naturligtvis
de senaste standarder med support
för Java 2 och JDK 1.4. Du kan
också installera, kompilera och
testa mot andra JDK-versioner
som 1.2 och 1.3.

Teamutveckling
JBuilder 7 har integrerad
revisionsgranskning, historik,
visuell presentation av skillnader
mellan versioner, kom-ihåg-listor
samt konfliktlösning (Enterprise).
Enterprise-versionen har också ett
integrerat versionskontrollsystem
med gemensamt repository samt
stöd för CVS, Rational ClearCase
4.1, Visual SourceSafe, PVCS ,
utcheckning, sammanjämkning,
uppdatering, m m.

JVM:er och plattformar, inkl
Windows, Linux och Solaris och
andra operativsystem som stöder
Java 2-debugging (t ex HP-UX,
AIX, Tru64).
Med debuggerverktygen i
Optimizeit Suite (se nedan) får du
än fler möjligheter att förbättra din
kod.

JavaBeans
JBuilder 7 innehåller över 250
JavaBeans-komponenter i SEversionen och över 300 i Enterprise. Här finns klassiska AWTbaserade komponenter tillsammans
med moderna lättviktiga Swingkomponenter, DataExpress-,
dbSwing-, CORBA- Express- och
InternetBeans Express-komponenter. Samtliga med källkod.

Omfattande databasstöd
JBuilder 7 Enterprise är mycket
stark på databashantering.
Databasstödet är helt anpassat till
Java 2-standarder som Swing och
JDBC. Med dbSwing och Borlands egna DataExpress-komponenter får du ett stort urval av
lättanvända databaskomponenter
med vars hjälp du snabbt kan
designa och implementera avancerade, nätverksbaserade, plattformsoberoende och databasoberoende applikationer, applets
och servlets.
De integrerade SQL-verktygen och
visuella databasverktygen förenklar databasutveckling - med t ex
SQLBuilder kan du visuellt skapa

och editera SQL-frågor.
I Enterprise-versionen ingår en
testlicens av Borlands SQL-server,
InterBase 6.5 för Windows, Linux
och Solaris.

JDataStore
Med JDataStore (en utvecklingslicens ingår i JBuilder Enterprise)
får man tillgång till en helt Javabaserad databas med SQL-92 stöd.
JDataStore tar mycket liten plats
och är helt portabel mellan alla
plattformar som har stöd för Java2.
Ett mycket intressant alternativ vid
portabel databasutveckling.

e-lösningar
JBuilder 7 Enterprise innehåller
alla verktyg som behövs för
webbutveckling inkl stöd för
Servlet 2.2/JSP 1.1 och Servlet
2.3/JSP 1.2-standarder (Java
Server Pages), Borland
Enterprise Server, Web Edition,
Tomcat 3.2, Tomcat 4.0, BEA
WebLogic 5.1, 6.0, 6.1, IBM
WebSphere 4.0, iPlanet 6.0, 6.5.
Använd InternetBeans Express
för att snabbt bygga datadrivna
dynamiska webbapplikationer
baserade på DataExpress. Inkl 15
InternetBeans för för att dynamiskt
skapa HTML-sidor med tabeller,
fält, kryssrutor, kombiboxar, text,
mm.

Webbtjänster och SOAP
Konsumera och utveckla egna
SOAP-baserade webbtjänster med
Borland Web Services Kit for

Debugger
Den kraftfulla grafiska Java 2debuggern gör det möjligt att
felsöka mot olika JDK-versioner
och Java 2 SDK-editioner, inkl
J2ME (Java 2 Micro Edition),
J2SE (Java 2 Standard Edition)
och J2EE (Java 2 Enterprise
Edition).
Avancerad evaluering av och dynamiska anrop av metoder under
debugging. Med fjärrdebugging
(JBuilder Enterprise) får man en
samlad översikt över processer
som exekverar samtidigt på skilda
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Java. Stöd för senaste JAXRPCstandard och Apache Axis.
Stöd för WSDL (Web Services
Description Language) och UDDI.
Nyheter är att EJB kan exporteras
som webbtjänster, inspection av
webbtjänstdokument, enkel
publicering av webbtjänster till
UDDI.

J2EE-lösningar
J2EE står för "Java 2 Enterprise
Edition" och inriktar sig på servertillämpningar.
JBuilder 7 Enterprise innehåller
förbättrade wizards för att skapa
EJB (Enterprise JavaBeans) och
källkod för Entity och Session
Beans. Med förbättrade tvåvägs
EJB 2.0 Designer kan du visuellt
skapa Enterprise Java Beans som
följer J2EE-standard.
I Enterprise ingår CodeInsight,
ErrorInsight, och ToolTip
Evaluation för JSP, fjärrexekvering och JSP-debugging med stöd
för brytpunkter och watches.
Enterprise-versionen innehåller
också programvara och en
utvecklingslicens för Borland
Enterprise Server, AppServer
edition (inkl AppServer 5.02 och
VisiBroker CORBA ORB).
JBuilder 7 Enterprise har en tät
integration med Borland Enterprise
Server, men har också integrerat
stöd för BEA WebLogic, IBM
WebSphere, iPlanet Application
Server samt Oracle9i Application
Server. Man kan köra och debugga
EJB:er och CORBA-applikationer
lokalt eller på distans i JBuildermiljön och installera EJB:er direkt
utan att stänga ner applikationsservern.

CORBA
En viktig del av Java 2-plattformen är CORBA för kommunikation mellan objekt oavsett vilket
språk de är skrivna i eller på vilken
plattform de körs. Här håller JBuilder 7 Enterprise och Borlands
VisiBroker en klar tätplats.
VisiBroker för Java har stöd för
CORBA 2.4-standarden.
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J2ME-lösningar
J2ME står för "Java 2 Micro Edition" och inriktar sig på tillämpningar i enklare system, typ mobiltelefoner, handhållna datorer,
tvättmaskiner, bilar etc.
Ladda ner gratis JBuilder MobileSet och installera i JBuilder-miljön
- sedan kan du skapa J2ME-applikationer med stöd för J2ME Wireless Toolkit och Siemens Mobility
Toolkit. JBuilder MobileSet finns
också i en specialversion för
Nokias mobiltelefoner.

Systemkrav
JBuilder 7 Enterprise
 256 MB RAM, 512MB
rekommenderas
 Minst 700 MB ledig hårddisk
(inkl plats som behövs under
installationen).
JBuilder 7 SE
 128 MB RAM, 512MB
rekommenderas
 Minst 650 MB ledig hårddisk
(inkl plats som behövs under
installationen).
Windows
 Intel Pentium II / 233MHz eller
kompatibel
 Windows 2000 (SP2), XP, eller
NT 4.0 (SP6a).
Linux
 Intel Pentium II / 233MHz eller
kompatibel
 Red Hat Linux 6.2 eller 7.2
med standard GNOME- eller
KDE-skal
Solaris
 UltraSPARC II eller högre
 Solaris 7 (2.7) eller Solaris 8
(2.8)
Apple Mac OS X
 G3 processor 350MHz eller
snabbare
 Mac OS X version 10.1
De applikationsservrar som supportas finns
inte tillgängliga för Macintosh, varför vissa
J2EE-funktioner saknas.

Optimizeit Suite
Borland har ett mycket bra tidsbegränsat (28 juni) introduktionserbjudande på JBuilder 7 Enterprise tillsammans med Optimizeit
Suite 4.2.

Optimizeit förvärvades av Borland
i början av året och är nu helt
integrerat med JBuilder 7 Enterprise (Optimizeit fungerar även
med andra Java-utvecklingsverktyg).
Optimizeit Suite innehåller tre
integrerade verktyg för att
förbättra kodkvaliteten på dina
javaapplikationer. Optimizeit är
mycket lätt att använda - du
kompilerar och kör helt enkelt dina
applikationer under övervakning
av Optimizeit och får då tillgång
till följande verktyg:
Optimizeit Profiler – för att
snabbt ringa in de delar av koden
som bör vara måltavlor för prestandaoptimering. Ödsla inte kraft
och tid på kodförbättringar som
ger någon procents förbättring,
utan koncentrera dig på de delar
som förbättrar prestanda tiotals
procent eller mer. Med Optimizeit
Profiler ringar du snabbt in dessa
delar.
Med Optimizeit Thread Debugger löser du svåra problem vid
trådhantering, något som brukar
vara notoriskt svårt att ringa in.
Optimizeit Code Coverage ger
dig statistisk över hur ofta metoder
och kodrader anropas – mycket
användbart vid testning av kod,
identifierar död kod som aldrig
anropas. Stöd för batch-testning.
Om du inte vill investera i hela
Optimizeit Suite, så får du ändå
med Code Coverage-delen (fram
till 28 juni) när du köper eller
uppdaterar till JBuilder 7
Enterprise.

TeamSource DSP
Avancerat verktyg för att administrera och hålla samman utvecklingsprojekt med distribuerade
utvecklingsteam, inom en organisation eller världen runt. Säkrad
hantering för skydd mot intrång.
Kombinerar källkodshantering
med integrerad meddelandehantering mellan utvecklare. I
JBuilder 7 Enterprise ingår en 90dagars testversion av TeamSource
DSP
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Lär dig
Delphi i höst!
Här ger vi en kort presentation av innehållet i höstens
Delphi 6-kurser i Stockholm. Senaste utförliga kursplaner, kursvillkor och rabatter hittar du under
"Utbildning" på www.databiten.se.

Delphi 6 Grundkurs

Delphi 6 Avancerad Programmering

5 dagar
Vår helt Delphi 6anpassade grundkurs
riktar sig till dig som har
programmeringsvana och
bekantskap med
Windowsmiljön.

5 dagar
Den avancerade kursen
riktar sig till dig som
har grundkursens
kompetens och vill gå
vidare med avancerad
Delphi-, Windows-,
COM- och Internetprogrammering.

Målsättningen med kursen
är att du skall











lära dig Object Pascal från grunden
lära dig objektorienterad programmering med
klasser och gränssnitt
bli förtrogen med Delphi 6:s utvecklingsmiljö,
överblicka strukturen hos ett Delphi-projekt
skaffa dig praktisk erfarenhet av den grafiska
programmeringsmiljön (IDE), editorn, kompilatorn, debuggern
lära dig Windowsprogrammering med
komponentbiblioteken VCL, CLX och Visual
Plus
lära dig utveckling med ramar (frames)
lära dig enkel databasutvckling med bl a XML,
BDE och dbExpress
behärska grafikprogrammering samt
skapa printerutskrifter och rapporter.

Kursen varvar genomgångar med praktiska
övningsuppgifter och frågestunder.
Om du är väl förtrogen
med Pascal kan Du
hoppa över dag 1.

•










Kursmaterial
'Delphi 6 Grundkurs' inkl
övningsuppgifter.
Gediget kursmaterial (ca
325 sidor), helt på
svenska.




Lärare:
Staffan Wictorin
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Du lär dig att
använda nyheterna i Delphi 6:s IDE,
projekthantering med projektgrupper,
utvecklingsmiljö inkl objektinspektor, nya
Object TreeView , inställningar och debugger,
inkl fjärrdebugging i nätverk.
Vi tittar på nyheterna i Delphi:s programmeringsspråk och komponentbibliotek, inkl metodoverloading, standardvärden på parametrar,
dynamiska arrayer, ankring, dockning, actions,
design av sammansatta komponenter med
Delphis ramar (frames), mm.
Du fördjupar du dina kunskaper i Delphi - och
Windowsprogrammering med visuella
formulärarv, DFM-, XFM- och resurshantering,
övervakning av meddelandetrafiken med egen
meddelandehantering.
Du lär dig plattformsoberoende utveckling med
CLX, med en orientering om utveckling med
Kylix för Linux.
Du lär dig att skapa och debugga DLL:er.
Du lär dig bygga trådade applikationer med
kritiska sektioner och Delphis trådklasser.
Vi bygger och testar egna komponenter (enkla
och sammansatta) och komponentpaket samt
komponentmallar.
Du lär dig fördelarna med den nya objektorienterade programmeringsmodellen som separerar
gränssnitt (interface) från implementering.
Du lär dig att konfigurera och använda COM
och DCOM samt bygga Automations-servrar
och klienter lokalt och i nätverk, inkl koppling
mot MS Office via Delphis Servers-komponenter.
Du lär dig använda och skapa ActiveX-kontroller och använda COM+/MTS för att instaltel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se









lera och övervaka COM-objekt lokalt och i
nätverk.
Vi går igenom Delphi 6:s Internet-komponenter
och bygger servrar och klienter som kommunicerar via TCP/IP sockets över nätet.
Vi skapar och administrerar NT Service-rutiner.
Du lär dig att bygga webbtjänster (Web Services) som kommunicerar över Internet via
SOAP. Du lär dig producera WSDL-dokument. och att använda Web App Debugger
(WAD).
Du lär dig grunderna för att bygga flerskiktade
databaslösningar med "tunna" klienter med användning av DataSnap (Midas), inkl. webbserverbaserad databaspublicering med Internet
Express.
Vi visar hur man internationaliserar applikationer med Delphi 6:s Translation Suite.

Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
"Delphi 6 Avancerad Programmering" inkl övningsuppgifter. Gediget kursmaterial (ca 620 sidor), helt
på svenska.

Delphi 6 Databasutveckling
4 dagar
Kursen riktar sig till dig
som har grundkursens
kompetens och vill gå
vidare med inriktningen
databasprogrammering
med Delphi 6 och Kylix.
Målsättningen med kursen
är att Du skall kunna skriva
strukturerade, snabba och
säkra databasapplikationer med Delphi 6 och Kylix,
med en god överblick över tillgängliga verktyg,
komponenter, databasmodeller och filformat.
Vi inleder med att reda ut grundläggande begrepp
vid databasprogrammering och du lär dig bygga
databasapplikationer med användning av Delphis
och Kylix komponentbibliotek, samt att arbeta med
XML-baserade databaser (ClientDataSet). Du lär
dig
 att koppla mot databaser via Delphis och Kylix
ClientDataSet, hantera datafält, iterera genom
data, söka data, filtrera data, skapa index och
sortera data, beräknade fält, lookup-fält och
aggregat, mm.
 att hantera ClientDataSets Delta-buffert med
modifierade data.
 att arbeta med Borland Database Engine (BDE)
och TTable-komponenten. Du lär dig skapa en
Paradox-tabell.
Nästa tema är databasutveckling med SQL. Du lär
dig
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att ställa frågor med SQL, ange urval, gruppera
och sortera svarsdata samt hantera beräknade
fält.
att skapa "joins" mellan tabeller
att uppdatera, radera och lägga till data.
att hantera metadata, skapa tabeller, domäner,
vyer och triggers.
att använda grundläggande SQL-kommandon
tillsammans med Delphis BDE-komponent
TQuery.
att använda stored procedures och triggers.
att utnyttja hjälpvertyg som SQL Explorer,
Database Desktop, SQL Builder och SQL
Monitor och komponenter som TSQLMonitor.

Du fördjupar dina allmänna databaskunskaper
genom att lära dig
 att använda datamoduler och Delphis Form
Designer för visuell design och dokumentation
av databasrelationer,
 att lagra och hämta data från BLOB-fält (bl a
JPEG-bilder och RTF-dokument )
 att hantera inloggning och databasinställningar
(TDatabase och TSession i BDE)
 och dbEpxress-baserade komponenter
Därefter följer en bred genomgång av de visuella
databaskontrollerna i VCL och CLX och du lär
dig att använda dessa i en stor BDE-baserad
InterBase-tillämpning byggt kring ett kursregister
med kurs- och deltagarinformation, foton (JPEGblobbar) , textdokument (RTR-blobbar), diagram,
kontrollgriddar, m m .
Nästa tema är alternativa tekniker för databaskoppling med Delphi 6. Du lär dig
 att använda nya plattformsoberoende dbExpress för Delphi och Kylix med komponenter
som TSQLConnection och TSQLDataSet,
 att koppla dbExpress via via providers till
ClientDataSet och att verkställa cachade
uppdateringar
 att arbeta via Microsofts ADO tillsammans med
Delphis ADO-komponenter, cachning av ADOdata och lagring på XML-format, ADO-koppling mot Excel-kalkylark.
 att arbeta direkt mot InterBase via InterBase
Express IBX-komponenter och dess avancerade
transaktionshantering, tillsammans med IBX
transaktionskomponent.
Vi tittar på Delphis möjligheter att använda data på
XML-format, inkl transport och transformationer
av XML-data mellan databaser. Vi använder XML
Mapper för att skapa transformationer.
Kursens avslutande tema är en djupdykning i dagens teknik att bygga flerskiktade, distribuerade
databaser med applikationsservrar med tunna
klientapplikationer.
Du lär dig
tel 026-256493 fax 026-253641
mail@databiten.se
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fördelarna med att bygga distribuerade, skiktade
databaslösningar med användning av DataSnap
(Midas)
att konfigurera och hantera olika kommunikationsprotokoll mellan tunna klienter och
applikationsserver - DCOM, TCP/IP, HTTP,
SOAP, COM+/MTS och CORBA
att hantera nästlade tabeller, felförlikning, föra
över databasrestriktioner från applikationsserver
till klienter, bygga ut servergränssnittet med
egna metoder,
att använda ClientDataSet för att hantera
frikopplade tabeller (briefcase model).
att skriva DataSnap-servrar som SOAPbaserade webbtjänster tillsammans med CLXbaserade klienter. Vi testar att kompilera och
köra samma klient under Windows och Linux.

Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
'Delphi 6 Databasutveckling' inkl övningsuppg.
Gediget kursmaterial (ca 430 sidor) helt på svenska

5% boka-tidigt rabatt om du bokar en
kurs minst 1 månad före kursstart!

Nya fräscha kurslokaler – 1 PC per deltagare.

Kurs
Delphi 6 Grundkurs, 5 dagar
Delphi 6 Grundkurs, 4 dagar (dag 1 - 4)
Delphi 6 Avancerad Programmering, 5 dagar
Delphi 6 Grundkurs, 5 dagar
Delphi 6 Grundkurs, 4 dagar (dag 1 - 4)
Delphi 6 Databasutveckling, 4 dagar
Delphi 6 Webbutveckling, 3 dagar
Delphi 6 Grundkurs, 5 dagar
Delphi 6 Grundkurs, 4 dagar (dag 1 - 4)
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Delphi 6 Webbutveckling
3 dagar
Webbutvecklingskursen
riktar sig till dig som har
grundkursens och databaskursens kompetens
och vill lära dig hur man
skapar Delphi-applikationer för webben.
Kursen gör dig förtrogen
med utveckling och design
av webbapplikationer med
WebBroker/NetCLX i Delphi och Kylix,
WebSnap och Internet Express i Delphi 6 samt
tredjepartsprodukter som IntraWeb. Vi använder
dbExpress, BDE, ADO, InterBase Express och
DataSnap (Midas) för databaskopplingar.
Du lär dig
 konfiguration av Microsofts Internet
Information Server och Apache.
 CGI, ISAPI och Apache DLL:er
 utveckling med Web App Debugger (WAD).,
debugging och loggning
 presentation av data i HTML-sidor, tabeller och
formulär med WebSnap
 användarinmatning av data, kontroller, felhantering med WebSnap
 användarhantering med inloggning och
sessionshantering.
 serverbaserad scripthantering med JavaScripts.
 levande data med Internet Express
 debugging av ISAPI-DLL:er.
 snabb utveckling av webbapplikationer med
IntraWeb, en avancerad Delphi/Kylix-toolbox
med en en mycket lättanvänd visuell
utvecklingsmiljö.
 Skapa fristående webbapplikationer (EXE-filer
och tjänster) som fungerar utan webbserver.
 samverkan med verktyg som FrontPage och
DreamVeawer för att skapa intressanta användargränssnitt.
Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
'Delphi 6 Webbutveckling' inkl övningsuppg.
Gediget kursmaterial (ca 350 sidor) helt på svenska

Kursnr Vecka
DBU1130
36
DBU1135
36
DBU1140
37
DBU1130
42
DBU1135
42
DBU1151
43
DBU1171
48
DBU1130
50
DBU1135
50

Datum
2 – 6 september
3 – 6 september
9 –13 september
14 – 18 oktober
15 – 18 oktober
22 – 25 oktober
26 – 28 oktober
9 – 13 december
10 – 13 december

Pris
16500:13500:17500:16500:13500:14200:11500:16500:13500:-

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

Nya Delphi- och C++ Builder-toolboxar från TurboPower

Visual PlanIt
Full uppsättning av VCL-baserade "PIM"-komponenter med allt du behöver för att lägga till Outlookliknande kalender, alarm, tidbokning, projekt- och kontakt-hantering i dina egna projekt - men utan att
göra sig beroende av Outlook Automation eller Exchange Server.










Inbyggd databashantering gör
att data kan hämtas från och
uppdatera de databaser du
själv vill. Du är inte låst till en
viss databas, utan använd den
du själv vill. För närvarande
finns BDE-koppling, FlashFiler och DBISAM
Alla komponenter hålls synkroniserade via en ControlLinkkomponent
Kontaktadressgrid i stil med
Outlook med stöd för flera
kolumner, koppling till egen
databas med kontakter/adresser.
Outlook-liknande dag, veckooch månadsvyer, som visar
inbokade händelser hos en
resurs (person). Dagar kan
delas upp i timmar nedtill 5
minutersintervaller. Lägg till
anteckningar, alarm,
kommentarer etc.
Oulook-liknande uppgiftslista.
Avancerat utskriftsstöd med
färdiga rapportmallar



tillsammans med frihet till
egen formatering och urval när
så krävs.
Komplett förhandsgranskning
som visar hur utskriften
kommer att se ut.



Inbyggd internationalisering
gör att allt från datum till
adresser kan anpassas till olika
nationella standarder.

Tryckt handbok tillsammans med
PDF-version.

ShellShock
ShellShock öppnar upp Windowsskalet ("shell") för dina applikationer,
med en serie användbara VCLkomponenter.
Du kan t ex återskapa funktionaliteten hos Windows Explorer,
nästan utan att skriva någon som
helst kod.
 Visa och navigera kataloger
via träd- eller listvyer.
 Övervaka skalet och meddela
dina applikationer när
specifika händelser inträffar
 Kopiera, radera, flytta och byt
namn på filer, komplett med
skalets animationer.
 Låt din applikation synas som
en ikon på aktivitetsraden
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Låt dina applikationer acceptera filer som dras och släpps
via Windows Explorer eller



andra program som stöder
drag-släpp-teknik.
Skapa egna, anpassade
"common" dialogboxar, mm.

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

Delphi, Kylix & C++ Builder

IntraWeb
Vi introducerar ett nytt RADikalt verktyg för att skapa webbapplikationer!
IntraWeb är en intressant
Delphi-, Kylix- och C++ Buildertoolbox för att snabbt bygga
serverbaserade webbapplikationer med ett rikt användargränssnitt och dynamiskt innehåll,
applikationer som kan presenteras i vanliga webbläsare som
Internet Explorer, Netscape och
Mozilla. Med IntraWeb får du en
visuell, komponentbaserad utvecklingsmiljö som gör det lika
enkelt att skapa webbapplikationer som vanliga Windowsapplikationer

(=Delphi för Linux) finns nu ett
RAD-verktyg för snabb, visuell
applikationsutveckling.

Builder 6. IntraWeb är faktiskt
internt baserad på Indy-komponenterna.

Snart dök emellertid ett nytt liknande problem upp – serverbaserade
webbapplikationer med presentation i webbläsare. Nu räckte det
inte längre med kunskaper i
Windows, Pascal- eller C++-programmering – du måste också behärska HTML och helst JavaScript
och ASP.

Aktuell IntraWeb-version är 4 (för
Delphi 5 och 6), medan version 5 är
i slutfasen av betatestning och
troligen finns klar för leverans
under juni. När du köper IntraWeb
får du automatiskt under 1 år fria
uppgraderingar till alla nya
versioner.

Borlands WebBroker- och WebSnap-teknologier underlättar arbetet
att knyta ihop pascalprogrammering
Om du händelsevis har utvecklat
med webbutveckling, men kan inte
DOS-applikationer, så minns du
säkert att övergången från DOS till sägas vara lika intuitiva att arbeta
med som vi är vana med när vi
Windows var en pärs - tills RADverktyg som Delphi och senare C++ utvecklar VCL- eller CLX-baserade
applikationer för Windows- och
Builder dök upp. Istället för att
Linux.
drunkna i Windows API:er, kunde
man med Delphi/C++ Builder
snabbt sjösätta WindowsapplikaIntraWeb
tioner genom kombinationen av en IntraWeb utvecklas av AToZed
visuell utvecklingsmiljö och Object Software, samma utvecklingsteam
Pascal/C++. Linux har gått igenom som står bakom Indy-komponensamma utveckling - med Kylix
terna i Delphi 6, Kylix och C++

IntraWeb 5 fungerar tillsammans
med Pro och Enterprise-versionerna
av Delphi 5, 6, Kylix 2 och C++
Builder 5, 6.

Visuell design
När du designar IntraWeb-applikationer, arbetar du precis som när du
skapar vanliga Windowsapplikationer. Använd webbformulär (speciella formulär) tillsammans med
ramar (frames) och datamoduler
och fyll dem med icke-visuella
standardkomponenter och visuella
IntraWeb-komponenter. IntraWeb
har vanliga komponenter som
knappar, labels, editboxar, memon,
listboxar, matriser/griddar, etc
tillsammans med datakopplade dito.

Ett IntraWeb-formulär först under
design i Delphi/Kylix och därefter
under körning i en webbläsare (här
Internet Explorer) – tekniken är
densamma som vid design av grafiska
Delphi- och Kylix-applikationer
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Dessutom finns speciella webbkomponenter som regioner, länkar,
m m. Man kan välja mellan
serverbaserade komponenter, vars
händelser exekveras av webbapplikationen på servern och
HTML/Javascript-baserade som
exekveras i webbläsaren.
Varje formulär motsvarar en
presentationssida (en URL) i
webbapplikationen, precis som i en
vanlig grafisk applikation. Med
ramar kan du lätt åstadkomma
återanvändbara designdelar som
menyer, logindialoger, etc.
Du kan skapa egna webbkomponenter, eller modifiera befintliga
IntraWeb-komponenter.
Om du vill kan du använda HTMLmallar och stilmallar (CSS), men
detta är inte obligatoriskt.

ISAPI och Apache DSO
IntraWeb kan skapa standard
ISAPI-DLL:er, som körs under
Microsofts Internet Information
Server (Windows), samt Apache
DSO-moduler (Delphi 6, Kylix 2,
C++ Builder 6) som körs under
Apache webbserver (Windows och
Linux).

Webbapplikationer som
tjänster

samtidiga användarsessioner,
konfigurerbar portanvändning,
installation som tjänst/service,
dynamiska diagram, datahantering
hos klienten, m m.

Fristående webbapplikationer kan
också installeras och startas som
Windows-tjänster (services), så att
de startas automatiskt vid uppstart
av datorn.

IntraWeb Developer

Lätt att testa och debugga

IntraWeb Personal

Jämfört med Enterprise-versionen
IntraWeb tillsammans med saknas
- ISAPI-stöd (Internet Information
WebBroker och WebSnap
Server)
IntraWeb kan också skapa sidorienApache DSO-stöd
terade applikationer som bygger på
Dynamiska diagram
Borlands WebBroker eller WebData-hantering hos klienten
Snap-teknologier. Du använder då
(istället för på servern)
IntraWeb för att snabbt skapa appliKylix-stöd
kationernas användargränssnitt.

Man kompilerar, kör igång och
debuggar IntraWeb-applikationer
precis som vilka Delphi/Kylix/C++
Builder-applikationer som helst.
Du slipper bökig installation och
konfigurering under en extern
webbserver. Inte heller Borlands
Web App Debugger i Delphi 6/C++
Builder 6 behövs.

Applikationer får användas kommersiellt. Följande restriktioner
finns jämfört med Developerversionen:
- Endast applikationsmod. Sidmod
(för samverkan med WebBroker/WebSnap) saknas
- Max 3 samtidiga användarsessioner
- Inget SSL-stöd

Stöd för SSL

IntraWeb-applikationer (Enterprise- IntraWeb Lite
Gratis att använda för icke-komversionen) kan enkelt köras med
mersiell användning. Det finns
SLL-krypterad trafik.
också en del tekniska begränsningar
i Lite-versionen jämfört med
IntraWeb-versioner
Personal-versionen. Se AToZeds
I samtliga versioner nedan ingår
Fristående applikationer
information på nätet.
automatiskt 1 års fria uppgradeUnikt är att IntraWeb också kan
ringar (även till högre versioner,
skapa helt fristående webbappliIntraWeb Trial
t ex en framtida version 6). Mot en Motsvarar Enterprise-versionen. Fri
kationer som kan installeras och
tilläggskostnad kan du teckna dig
anropas utan behov av en extern
att ladda ner och testa Enda
för 2 års fria uppgraderingar.
webbserver. Hela HTTP-kommuspärrarna är att du måste köra appliAToZed har en mycket aktiv
nikationen är istället inbyggd i
kationerna i en webbläsare på din
nyhetsgrupp, där utvecklarna själva egen dator och att du inte kan styra
applikationen! Du kan nu alltså
deltar flitigt och svarar på frågor.
installera webbapplikationer utan
vilka portar som används vid komatt också vara tvungen att installera Nya revisioner med buggfixar och
munikationen och att du naturligtvis
och konfigurera en webbserver. Om förbättringar läggs ut kontinuerligt. endast får använda Trial-versionen
flera webbapplikationer ska köras
för utvärdering. Adressen är
på samma dator, kan man låta dem Följande versioner finns:
kommunicera via olika portnummer
www.atozedsoftware.com
så att de inte krockar.
IntraWeb Enterprise
Den kompletta versionen med stöd
Det är enkelt att kompilera en och
för Delphi 5 och 6, Kylix 2, C++
samma webbapplikation såväl som Builder 5 och 6, applikationsmod
självgående EXE, som ISAPI DLL och sidmod, ISAPI-DLL:er och
eller Apache DSO.
Apache DSO:er, obegränsat antal
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Microsofts nya strategi

Visual Studio .NET
.NET är kärnan i Microsofts framtida operativsystem och webbplattform
ochVisual Studio .NET är Microsofts nya generation av utvecklingsverktyg.
Läs mer här om .NET och Visual Studio .NET.
.NET är en ny plattform med tonvikt på kommunikation och samverkan mellan applikationer inom
samma enhet (t ex en PC, server,
webbserver), mellan applikationer i
olika enheter (PC, servrar, mobila
enheter, etc) i lokala nätverk och
mellan applikationer och tjänster
över Internet.
.NET-applikationer har stöd för
"remoting" för att skapa täta,
snabba, binära kommunikationskanaler eller "lösare förbindelser"
mellan webbtjänster och konsumenter/klienter via det färska SOAPprotokollet. Kommunikationsspråket i SOAP är XML.
.NET är redan integrerat i Windows
XP, Windows XP Embedded och
Windows CE .NET. .NET är också
basen för nästa generation av serverplattformar (.NET Server) från
Microsoft och är basen för
Microsofts teknik för mobila enheter och andra "smarta" enheter med
inbäddade system. Säkerhetstänkande är inbyggt i designen av
.NET.
.NET-applikationer kan vara konsolapplikationer, Windows-applikationer med grafiska gränssnitt,
serverbaserade webbapplikationer
uppbyggda med webbformulär
(web forms), serverbaserade
webbtjänster, applikationer för
mobila enheter, m m.

finns förinstallerat i Windows XP ,
Windows XP Embedded, Windows
CE .NET och kommande .NET
Server, men kan också laddas ner
(drygt 20 MB) och installeras under
andra Windowsversioner (dock ej
Windows 95). Alla .NET-baserade
applikationer, oavsett vilket
programspråk de är skrivna i,
använder .NET Framework , som
också finns i en kompaktversion för
XP Embedded och CE .NET.
.NET Framework har två huvudbeståndsdelar – "Common Language Runtime", CLR, som är kärnan i
.NET Framework, samt .NET
Framework Class Library.

CLR – Common Language

.NET-applikationer kan köras under Runtime
Windows 98, Me, NT, 2000, XP,
CLR sköter "marktjänsten" i .NETWindows CE .NET, etc.
applikationer, som minneshantering
(med automatisk skräphantering –
.NET Framework
tack för det!), trådhantering, kompilering (!) , fjärrkoppling/remoting,
I .NET Framework finns den
garanterar strikt typsäkerhet (via
kärna av objektorienterade
"Common Type System", CTS),
programbibliotek, som är
fundamentet för alla .NET-baserade m m. CLR tilldelar koden strikta
åtkomsträttigheter då det gäller filapplikationer. .NET Framework
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hantering, m m, vilket avsevärt
höjer säkerheten i applikationer.
Applikationer som direkt arbetar
direkt med CLR sägs vara s k
"managed". Till skillnad från Java
är "managed" kod dock inte
interpreterad utan kompileras av en
Just-in-time-kompilator (JIT) till
maskinkod
Kod som inte bygger på CLR sägs
vara "unmanaged". Unmanaged kod
används då man behöver utnyttja
andra, äldre standarder, som COMkomponenter/ActiveX:er och
DLL:er.

Gemensamt klassbibliotek
Klassbiblioteket i .NET Framework
innehåller allt från utveckling av
kommandoradsapplikationer,
grafiska .NET-applikationer, webbformulär, XML-baserade webbtjänster m m som ingår i ASP .NET.
Man kan skriva applikationer,
klasser och komponenter i valfritt
.programspråk, om det har försetts
med .NET-stöd, och sedan återanvända denna kod tillsammans
med andra språk.
tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
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ASP .NET
ASP .NET är en miljö för att kunna
arbeta med .NET-baserade applikationer i webbapplikationer. Med
ASP .NET kan man utveckla
serverbaserade webbapplikationer
(med användargränssnitt bygga
med Web Forms), SOAP/XMLbaserade webbtjänster och
distribuerade objekt baserade på
"managed" kod. Som webbserver
används Microsoft Internet
Information Server, IIS.

Web Forms
Med Web Forms kan du snabbt
och visuellt designa användargränssnittet hos webbapplikationer, som
sedan presenteras i vanliga webbläsare som Internet Explorer.
I utvecklingsmiljön designar du
webbformulär på samma sätt som
vanliga Windows-formulär. Lägg ut
kontroller (Web Controls), knyt
händelsekod, etc. Du behöver
varken behärska HTML eller skriptspråk för att skapa webbapplika-

tioner, men om du vill kan du integrera egen HTML- och skriptkod.
Intressant är nya C# , som har valt
samma riktning som Java, dvs att
ASP .NET-baserade applikationer
utgå från C/C++ syntax, rensa upp
är kompilerade och därför väsent- gammalt C-"skräp", förenkla (inga
ligt snabbare än tidigare skriptbase- multipla arv, istället gränssnitt +
klasser), typsäkra (inga undantag
rade ASP-applikationer.
från typsäkerhet), samt komponentbaseras. C# är det språk den gemenFjärrkopplingar
samma runtime-kärnan CLR och
.NET har stöd för snabb, binär
klassbiblioteket är utvecklat i.
kommunikation mellan objekt t ex
via TCP, eller lösare och mer
.NET är öppet för fler programportabla kopplingar via httpspråk. Microsoft har t ex en fri
baserad SOAP/XML.
betaversion av Visual J#, ett javaliknande språk, men som är skrädProgramspråk för .NET
darsytt för .NET och speciellt riktat
Microsoft har implementerad tre
till tidigare Visual J++ användare.
fullvärdiga .NET-språk – Visual
Basic .NET, Visual C++ .NET och Borland arbetar just nu med Delphi
nya Visual C# .NET ("C sharp").
.NET.
Man bör vara medveten om att
.NET-versionerna skiljer sig en hel
Visual Studio .NET
del från tidigare versioner
Microsofts utvecklingsverktyg finns
språkversioner, i synnerhet då det
gäller Visual Basic. I Visual Studio i enklare versioner för Visual Basic,
.NET finns dock wizards för prog- Visual C# och Visual C++ och i
mer kompletta versioner som
ramuppgradering, som underlättar
Studio-paket.
portning till .NET.

Utvecklingsmiljön i Visual Studio .NET under design av ett webbformulär
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Alla versioner innehåller CLR
med .NET Framework.
Utvecklingsmiljön är språkneutral
med gemensamma verktyg,
åtgärdslista och med debugger,
som låter dig felsöka kod i alla
.NET-språk.
Alla versioner har stöd för att
skapa Windows-formulär, webbformulär, konsolapplikationer,
SOAP/XML-baserade webbtjänster.
Alla versioner har databasstöd baserat på ADO .NET och i de enklare versionerna med stöd för SQL
Server 2000 Desktop Enginer.
Alla versioner har verktyget XML
Designer.

 Visual Basic .NET Upgrade
Wizard – hjälpverktyg för uppgradering av 6.0-applikationer.
Visual Basic .NET
 Class Library Templates –
Programspråket är här nya Visual
skapa egna återanvändbara
Basic .NET, som har utvecklats
komponenter baserade på
rejält från tidigare versioner. Komklassmallar.
pilerad kod med samma prestanda
 Windows Control Libraries –
som andra .NET-språk.
skapa egna användarkontroller
för Windows-formulär
Visual C++ .NET
 Web Control Libraries –
Programspråket är C++ med förskapa egna användarkontroller
bättrad ANSI/ISO-kompatibilitet
för webbformulär
och förbättrade MFC 7.0 och ATL
 Windows Services – skapa
7.0-bibliotek. Kompilatorn i denna
Windowstjänster, dvs applikaversion är en icke-optimerande C++
tioner som kan startas autokompilator.
matiskt vid bootning och utan
inloggning (endast NT, 2000,
Visual C# .NET
XP, .NET Server).
Programspråket är nya C#, som
 RAD-verktyg för servrar –
Microsoft har valt som sitt grundserveradministration, händelsespråk i .NET Framework.
loggar, databaser, webbtjänster,
Server Explorer och serverbaseVisual Studio .NET
rade komponenter.
Professional
 Fjärrdebugging av applikaJämfört med versionerna ovan,
tioner och webbtjänster över
innehåller Studio Professional:
nätet.
 Crystal Reports – rapport samtliga Microsoft .NET-språk i
generator för alla applikationer
en gemensam utvecklingsmiljö:
för Windows, webben, mobila
Visual Basic .NET, Visual C++
enheter och webbtjänster.
.NET, Visual C# .NET och
 Visual Database Tools – låter
Visual J# .NET (laddas ner).
dig skapa stored procedures,
 Förberett för att integrera fler
index, tabeller, triggers, egen.NET-språk.
definierade funktioner m m
 Förbättrad, optimerande C++
visuellt.
kompilator
 Mobile Web Forms – skapa
VS .NET Enterprise
webbapplikationer för mobila
Developer
enheter
Utöver Professional har Enterprise
Developer:
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 NET-baserade referensapplikationer
 Visual SourceSafe 6.0c för
versionshantering och teamarbete
 Application Center Test –
testar funktionalitet, prestanda,
lasttålighet hos webbtjänster och
applikationer.
 Enterprise templates and
frameworks – färdiga mallar
för en rad applikationstyper
 Visual Studio Analyzer – hittar
flaskhalsar i distribuerade
COM-applikationer och visar
dem visuellt.
För utvecklings- och teständamål
medföljer också:
 Windows 2000 Standard
Server,
 SQL Server 2000,
 Commerce Server,
 Host Integration Server samt
 Exchange Server.

VS .NET Enterprise
Architect
Utöver allt i Enterprise Developer
medföljer:
 MS Visio databasmodellering
 Visio-baserad UML-applikationsmodellering
 Enterprise project templates.
För utvecklings- och teständamål:
 BizTalk Server.
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Alla priser exkl moms och frakt. Denna prislista är daterad 2002-06-10 och återger priserna detta datum. För kampanjerbjudanden anges speciella villkor. Våra priser kan ändras på grund av ändrade leverantörspriser, valutkursförändringar, m m.
Vi reserverar oss för ev. skrivfel. Vi leverar mot postförskott eller faktura efter sedvanlig kreditprövning. Vid fakturering
tillkommer en kreditavgift på 30 kr per order. Ej utlösta postförskott debiteras frakt, pf-avgift och returfrakt + en avgift om 250 kr.

Borland

Delphi 6 med Visual Plus - kampanj med
Kylix 2 Enterprise

JBuilder 7
För Windows, Linux, Sun Solaris och Max OS X
 JBuilder 7 Personal
215: JBuilder 7 SE
4185: JBuilder 7 Enterprise
(t o m 28/6,ord 32185:-)
31900: JBuilder 7 Enterprise & Optimizeit Suite 4.2
Bundle (t o m 28/6,ord 42895:-)
39900: Uppgr JBuilder 7 Enterprise
(t o m 28/6,ord 20550:-)
13925:från äldre JB Pro eller Enterprise. Inkl. Optimizeit
Code Coverage & 90-dagars testversion
TeamSource DSP.
 Uppgr JBuilder 7 Ent & Optimizeit Suite 4.2
Bundle (t o m 28/6,ord 31255:-)
21400:från äldre JB Pro eller Enterprise
 JBuilder 7 SE Educational Edition
1190:Endast för studenter/skolor
 JBuilder 7 Enterprise Educational Edition 4460:Endast för studenter/skolor
 JDataStore Server Deplyment License
21280:(1 per CPU)
 JDataStore Per Seat Deployment License
955:1 per användare

Borland Enterprise Studio 4 for Java
Totallösning med JBuilder 7 Enterprise, Optimizeit Suite
4.2, Borland Enterprise Server - AppServer Edition
(utvecklingslicens), Rational Rose Pro J2002, Rational
Unified Process 2002, samt Macromedia Dreamweaver
MX.

Fram till 28 juni pågår vår kampanj på Delphi 6 Enterpriseuppgraderingar och extra Delphi 6 Enterprise-licenser. Du
kan uppgradera från valfri Borland Pro eller Enterpriseprodukt. Dessutom får du Kylix 2 Enterprise (endast CD)
på köpet. Allt till ett oslagbart pris!
I DATABITENs Visual Plus 6-paket (VIP) ingår Visual
Plus VCL- och CLX-komponenter för Delphi 6 och Kylix 1
och 2, 90 dagars teknisk support (ej Mini) för Delphi, Kylix
o Visual Plus (max 5 supportfall), Visual Plusdokumentation över Delphi 6 och Kylix 2 på PDF-format
(1530 sidor).














 Borland Enterprise Studio 4 for Java
 Uppgradering JBuilder Pro/Enterprise ->
Enterprise Studio 4 for Java

Ring!



Höstens Delphi-kurser
 Delphi 6 Grundkurs, 5 dagar, 2 - 6 sept
 Delphi 6 Grundkurs, 4 dagar, 3 - 6 sept
 Delphi 6 Avancerad Programmering
5 dagar, 9 - 13 sept
 Delphi 6 Grundkurs, 5 dagar, 14 - 18 okt
 Delphi 6 Grundkurs, 4 dagar, 15 - 18 okt
 Delphi 6 Databasutveckling, 4 dagar
22 - 25 okt
 Delphi 6 Webbutveckling, 3 dagar,
26 - 28 okt
 Delphi 6 Grundkurs, 5 dagar, 9 - 13 dec
 Delphi 6 Grundkurs, 4 dagar, 10 - 13 dec

16500:13500:17500:-



16500:13500:-




14200:11500:-



16500:13500:-

5% "boka-tidigt" rabatt, vid bokning minst 1 månad före kursstart.
7% rabatt vid santidig bokning av två kurser. 10% vid samtidig
bokning av 3 kurser.
Plats: Stockholm. Övriga villkor - se www.databiten.se

Studentlicenser
 Borland Student Pack
1115:Studentlicens för 1 valfri produkt av Delphi Pro,
Kylix Pro, JBuilder Pro eller C++ Builder Pro.
Endast CD.
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Ring!





Delphi 6 Personal
1230:Delphi 6 Personal & VIP 6 Mini
1955:Delphi 6 Personal & VIP 6
2430:Delphi 6 Personal & uppgr VIP 6
2230:om du redan har VIP 3,4 el 5.
Delphi 6 Professional
9650:Delphi 6 Pro & VIP6
10850:Uppgr Delphi 6 Pro (t o m 28/6,ord 4105:-)
3975:från Borland Pro, C/S, Ent
Uppgr Delphi 6 Pro & uppgr VIP 6
från Bor Pro, C/S, Ent & VIP 3-5
(t o m 28/6,ord 5105:-)
4975:Uppgr Delphi 6 Pro & ny VIP 6
från Bor Pro, C/S, Ent (t o m 28/6,ord 5305:-) 5175:Delphi 6 Enterprise
31115:Delphi 6 Ent. & VIP6
32515:Delphi 6 Enterprise Add.License inkl Kylix 2 Ent.
(CD) (t o m 28/6,ord 31285:-/50770:- inkl K2) 20650:Delphi 6 Enterprise Add.License inkl Kylix 2 Ent. (CD)
& VIP6 (tom 28/6,ord 32685:-/52170:- inkl K2) 22050:Uppgr Delphi 6 Ent inkl Kylix 2 Ent (CD)
från valfri Borland Pro, C/S eller Ent
(t o m 28/6,ord 20630:-/40115:- inkl K2)
13900:Uppgr Delphi 6 Ent inkl Kylix 2 Ent & uppgr VIP 6
från Delphi Pro, C/S, Ent & VIP 3-5
(t o m 28/6,ord 21830:-/41315:- inkl K2)
15100:Uppgr Delphi 6 Ent inkl Kylix 2 Ent & ny VIP 6
från valfri Borland Pro, C/S, Ent
(t o m 28/6,ord 22030:-/41515:- inkl K2)
15300:Visual Plus 6 Delphi och Kylix
1650:Visual Plus 6 tryckta handböcker
825:endast tillsammans med Visual Plus 6-toolbox
Delphi 6 Ent & VIP 6 Educational Edition
Endast för undervisningsbruk
4860:Delphi 6 Ent Educational Edition
Endast för undervisningsbruk
4460:Connections Delphi Pro
7115:Connections Delphi Enterprise
26495:-

Några Delphi-böcker








Advanced Delphi Dev. Guide to ADO
Algorithms and Data Structures
Applying Design Patterns in Delphi and Kylix
Building Delphi 6 Applications
Delphi COM Programming
Delphi Developer's Guide to OpenGL
Delphi Developer's Guide to XML

720:790:835:750:590:545:790:-
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Delphi FAT FAQ's
490:Delphi Graphics & Game Programming Exposed 835:Developers Guide to Delphi Troubleshooting
790:Mastering Delphi 6
790:-

Kylix 2 med Visual Plus 6
Kylix = Delphi för Linux. Se också specialerbjudande på
Delphi 6 Ent & Kylix 2 Ent under Delphi ovan.
I DATABITENs Visual Plus 6-paket (VIP) ingår Visual
Plus VCL- och CLX-komponenter för Delphi 6 och Kylix
2, 90 dagars teknisk support (ej Mini) för Delphi, Kylix o
Visual Plus (max 5 supportfall), Visual Plus-dokumentation
över Delphi 6 och Kylix på PDF-format (1530 sidor).
Kylix 2 Professional
Kylix 2 Pro & VIP 6
Uppgr Kylix 2 Pro
Uppgr Kylix 2 Pro & VIP 6
Kylix 2 Enterprise
Kylix 2 Ent. & VIP 6
Uppgr Kylix 2 Ent
från Kylix Server Developer
 Uppgr Kylix 2 Ent. & VIP 6
från Kylix Server Developer








2605:3805:1475:2475:19485:20885:9710:10910:-

Några Kylix-böcker
 Kylix Developer's Guide
 Kylix Development
 Kylix Power Solutions

755:690:595:-

C++ Builder 6
 C++ Builder 6 Personal
 C++ Builder 6 Professional
 Uppgr C++ Builder 6 Pro
från äldre C++ Builder Pro
 C++ Builder 6 Enterprise
 Uppgr C++ Builder 6 Enterprise
från äldre C++ Builder Enterprise

850:9650:4105:31115:20515:-

Några C++ Builder böcker
C++ Builder 5 Developers Guide
770:Borland C++ Builder 5: The Complete Reference 670:Borland C++ Builder 4 Unleashed
750:Teach Yourself Borland C++ Builder 4
380:in 24 Hours
 Teach Yourself C++ Builder 3 In 21 Days
550:




Delphi-, Kylix och C++ Builder-tillbehör
För uppgraderingar - se www.databiten.se
<http://www.databiten.se> eller ring!
D=Delphi, K=Kylix, C=C++ Builder

 Borland Enterprise Server, Web Edition
4105: DataSnap Server Unlimited Deployment
3190:License (D6/C6) Per server/obegränsat antal klienter
 1st Class 3000 Standard (D5,6)
2130: 1st Class 3000 Professional (D5,6,C5,6)
2995: Abbrevia 3 (D1,2,3,4,5,6 C3,4,5,6,K1,2)
2405: Abbrevia 2 -> 3
1435: Abbrevia 1 -> 3 [:TUA0733:]
 Async Professional 4 (D3,4,5,6 C3,4,5,6)
4115: Async Pro 3 -> 4
2070: Async Pro 2.5 -> 4
2785: Async Professional CLX (K1,2)
3910: Async Professional 3 ActiveX
3420: Essentials, Vol. 1 (D1,2,3,4,5,6 C1,3,4,5,6)
995: FlashFiler 2 (D3,4,5,6 C3,4,5,6)
4965: FlashFiler 1 -> 2
2995: InfoPower 3000 Standard (D5,6)
2580: InfoPower 3000 Pro (D5,6,C5,6)
3265: InfoPower 3000 & 1stClass 3000 Standard
3445: InfoPower 3000 & 1stClass 3000 Pro
4550: ImageLib 5 Combo (D1,2,3,4,5)
2390:-
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 ImageLib 6 Corp Suite (D5,D6)
 IntraWeb Personal (1 års uppgr) (D5,D6)
 IntraWeb Developer (1 års uppgr)
(D5,D6,C5,C6)
 IntraWeb Enterprise (1 års uppgr)
(D5,D6,K2,C5,C6)
 LockBox 2 (D2,3,4,5,6,K1,2,C1,3,4,5,6)
 MemorySleuth 2 (D2,3,4,5,6 C1,3,4,5,6)
 OfficePartner (D3,4,5,6 C3,4,5)
 OnGuard (D1,2,3,4,5,6 C1,3,4,5,6)
 Orpheus 4 (D1,2,3,4,5,6,C1,3,4,5,6)
 Orpheus 3 -> 4
 Orpheus 2 -> 4
 QuickReport 3.5 Pro (D5,6)
 ReportBuilder 6.0 (D3,4.5,6)
 ReportBuilder Pro 6.0 (D3,4,5,6)
 ReportBuilder Enterprise 6.0 (D3,4,5,6)
 ShellShock (D3,4,5,C3,4,5,6)
 Sleuth QA Suite 3 (D2,3,4,5,6,C3,4,5,6)
 Sleuth QA Suite 2 -> 3
 Sleuth QA Suite 1 -> 3
 SysTools 4 (D3,4,5,6, C3,4,5,6)
 SysTools 3 -> 4
 SysTools 2 -> 4
 SysTools for Kylix (K1)
 TeeChart Pro 5 VCL/CLX
(D3,4,5,6,C3,4,5)
 TeeChart Pro 5 VCL/CLX w source
(D3,4,5,6,K1,C3,4,5)
 Visual PlanIt (D5,6,C5,6)
 XMLPartner 2.5 (D5,6,K1,2,C5,6)
 XMLPartner Pro 2.5 (D5,6,K1,2,C5,6)

7285:Ring!
Ring!
Ring!
3895:2145:3985:2145:3420:1960:2490:1735:3035:6125:9135:1705:5555:2875:3635:2985:2140:2985:2580:2715:4535:3515:3730:2580:-

Microsoft
Microsoft Visual Studio .NET










Visual Basic .NET Standard
Visual C++ .NET Standard
Visual C# .NET Standard
Visual Studio .NET Professional
Uppgrad. Visual Studio .NET Pro
Visual Studio .NET Enterprise Developer
Uppgrad. Visual Studio .NET Ent. Dev.
Visual Studio .NET Enterprise Architect
Uppgrad. Visual Studio .NET Ent. Arc.

1275:1275:1275:10795:5840:19545:11975:25175:17970:-

Microsoft MSDN 7






MSDN Library Subscription
MSDN Professional
MSDN Universal
MSDN Operating Systems
MSDN Enterprise

1970:11295:26255:6640:20615:-

Microsoft - fler utvecklingsverktyg
 Visual SourceSafe 6.0
 Visual SourceSafe 6.0 konk.uppgr

5725:2970:-

Bra SQL-bok
 SQL: the Complete Reference

750:-

Fler utvecklingsverktyg










Crystal Reports 8.5 Standard
Crystal Reports 8.5 Professional
Crystal Reports 8.5 Developer Ed
ProActivate
TeeChart Pro ActiveX
Wise Installation System 9 - Standard
Wise Installation System 9 - Prof
Wise for Windows Installer 4.0 - Standard
Wise for Windows Installer 4.0 - Prof

2205:4175:5155:2985:3510:4910:9280:4070:9175:-
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