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Sommar, sommar, sommar...
...och semestertider (vi stänger 3 veckor fr o m
midsommar).
I detta nummer av eProgrammeraren fokuserar vi
höstens Delphi-kurser, nya IntraWeb 6, JBuilder 9,
.NET, C#, Visual Studio .NET 2003 och Borland
C#Builder.

.NET på frammarsch
I april lanserade Microsoft en uppdaterad version
(1.1) av .NET-plattformen tillsammans med nya
versioner av sina utvecklingsverktyg i Visual Studio
.NET 2003. Helt klart möter .NET ett allt större
intresse, vilket inte minst Borlands utmaning på
.NET-fronten visar.
Borland nöjer sig nämligen inte med att bli en andra
rangens .NET-aktör, utan erbjuder en alternativ
utvecklingsmiljö, med egna kompilatorer,
klassbibliotek, databaskopplingar och verktyg för
.NET. Att Borland är på "G", visade man redan i
höstas när Delphi 7 kom med en betaversion av
Delphi .NET-kompilatorn, som senare följdes upp
med en portning av VCL-biblioteken till .NET.

Borland C#Builder
Men Borland överraskade nog ändå många, när man i
slutet av april i år presenterade C#Builder och sin
nya utvecklingsmiljön för .NET. Att man valde att
inleda med C#Builder, har flera orsaker - de
viktigaste är nog:




C# är standardspråket för .NET Frameworkbiblioteken och om man vill kunna erbjuda ett
komplett alternativ till Microsoft Visual Studio,
måste man också ge stöd för C#.
C# var lättare att starta med än Delphi, eftersom
man här licensierar Microsofts C#-kompilator
och inte behöver bry sig om bakåtkompatibilitet
mot Windows, utan kan utgå från standardbiblioteken i .NET.

Utvecklingsmiljön i C#Builder, som trots att den
känns hemtam för tidigare Borland-utvecklare,
innehåller ändå en rad nya finesser, som möjlighet att
kollapsa och expandera kod för att bättre överblicka
programstrukturen, ErrorInsight som direkt pekar ut
potentiella fel i koden medan man skriver, m m.
C#Builder innehåller också Borlands egna data providers för .NET som gör att .NET-utvecklare nu,
förutom SQL Server, kan arbeta med databaser som
InterBase, IBM DB2 och Oracle.
C#Builder Enterprise är integrerat med UML-baserade modelleringsverktyg, och Architect-versionen ger
stöd för modellbaserad design enligt MDA-standard.
På köpet får man också ComponentOne's stora komponentbibliotek för .NET, Crystal Reports, m m.
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Delphi för Windows, Linux och .NET
När det gäller Delphi måste Borland däremot utveckla en egen Delphi .NET-kompilator. Dessutom har
man här ambitionen att göra det så enkelt som möjligt
att porta befintliga Delphi VCL-applikationer till
.NET (och vice versa) och arbetar därför även med en
version av Delphis Visual Component Library (VCL)
för .NET. VCL för .NET kommer att vara tillgängliga
parallellt med .NET Framework-biblioteken.
Medan Microsoft har offrat bakåtkompatibiliteten i
sina egna .NET-verktyg, så ser Borland en chans att
låta Delphi bli ett brett, plattformsoberoende utvecklingsverktyg med stöd för såväl .NET, Windows som
Linux.
Detta ställer Delphi i en klass för sig (Java är i och
för sig plattformsobeoende, men saknar stöd för
.NET och kräver dessutom en virtuell maskin; C/C++
är väl standardiserade språk med kompilatorer för
olika plattformar, men saknar ett modernt
gemensamt, plattformsoberoende klass- och
komponentbibliotek i stil med VCL, VCL .NET,
CLX och Java 2). Lägg därtill ett antal unika
programbibliotek och komponenter, skrivna med och
för Delphi, som Indy (Internet-kommunikation),
IntraWeb (webbapplikationer), TeeChart (diagram)
och vårt eget Visual Plus, vilka redan idag fungerar
under såväl Windows som Linux och med .NETversioner under utveckling.
För Delphi-utvecklare öppnar sig onekligen intressanta perspektiv.

Ett boktips
Jag har jobbat (snarare "älskat") med Delphi i stort
sett dagligen sedan 1994 och skrivit handböcker och
kursmaterial om Delphi på totalt över 3000 sidor. Det
är då lätt att inbilla sig att man kan "allt". Men en
läsning av Marco Cantus nya "Mastering Delphi 7",
tog mig snabbt ur den villfarelsen och har gett massor
av nya insikter och och idéer. "Mastering Delphi 7"
tel 026-256493 fax 026-253641
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är omfattande (drygt 1000 sidor), proffsig, välskriven
och rekommenderas varmt!

IntraWeb 6 – webbutveckling
Jag har tidigare lovordat IntraWeb – ett verktyg och
komponentbibliotek för utveckling av webbapplikationer tillsammans med Delphi, C++ Builder, Kylix
och nu även med Java. En .NET-version är också på
gång. Nu är det dags för mer beröm.
IntraWeb används för att skapa webbapplikationer,
dvs applikationer som körs centralt på servrar och
använder webbläsare (Internet Explorer, Netscape,
Mozilla, Opera, handdatorer, etc) för användargränssnittet hos klienten. Med IntraWeb bygger och testar
du webbapplikationer på samma sätt som vanliga
grafiska Windows-, Linux- och Java-applikationer.
Nya version 6 introducerar stöd för partiella uppdateringar av webbsidor vilket snabbar upp siduppdateringar betydligt. IntraWeb 6 är ett suveränt verktyg
som gör att du kan bygga proffsiga webbapplikationer utan att gräva ner dig i HTML och JavaScript.
Om du snabbt vill lära dig IntraWeb så rekommenderar jag kursen "Allt om Internetutveckling med
Delphi", nu i september. Som kursdeltagare får du
dessutom 15% rabatt på IntraWeb 6.

JBuilder 9 med Optimizeit Suite
Borland har bestämt sig för att alltid ligga först när
det gäller Java. Nya JBuilder 9 motsäger inte detta.
Stöd för senaste JDK 1.4 och Enterprise-vesionen
innehåller nu optimeringsverktygen i Optimizeit
Suite, utan extra kostnad. Läs mer om JBuilder 9
längre fram.

C++ Builder 6 med Kylix 3 och
C++Builder Mobile Edition
Vill du utveckla C++ applikationer för Windows,
Linux och mobiltelefoner med Symbian? Då är C++
Builder 6 ett bra val. Tillsammans med Windowsversionen, får du nu också med motsvarande Kylix 3version för Linux samt Mobile Edition för Symbian.
Du kan testa mobila applikationer direkt i din PC tack
vare Symbian OS Emulator som också ingår.

Borland Software Assurance
Nu erbjuder Borland ett tilläggspaket med uppdateringar och support för sina Pro, Developer,
Enterprise och Architect-produkter. Du kan köpa
denna Software Assurance i samband med att du
köper eller uppgraderar ditt utvecklingsverktyg. I
Software Assurance ingår:
•
•

Uppgraderingar och uppdateringar under ett år
3 supportfall per licens

Delphi-kurser – upp till 10 % rabatt
Du hittar kursplaner och tider för höstens Delphi 7anpassade kurser längre fram. Om du bokar dina
kurser senast två månader före kursstart, ger vi
hela 10% rabatt. 1 månad före kursstart ger 5%.
Som en extra bonus kan du köpa IntraWeb 6 med
15% rabatt om du deltar kursen "Allt om
Internetutveckling med Delphi" i september.

Semestertider
I år stänger vi kontoret för semester vid midsommar
den 20 juni och öppnar åter den 14 juli (alltså stängt
vecka 26,27,28), så beställningar måste läggas i god
tid före midsommar.
Avslutar med att önska alla kunder och läsare en

Trevlig sommar!
/Lars Gustafsson

DATABITEN - BORLAND 20 år!
I december 1983 tog vi vår första kontakt med Borland, då ett nystartat, ganska okänt företag i Scotts
Valley, Californien. Ett samarbete inleddes och vi kunde introducera Turbo Pascal i en första svensk Plusversion tidigt 1984. Samarbetet har sedan fortsatt och fördjupats. På resan har vi arbetat med produkter som
Sidekick, Turbo Lightning, Turbo Paint Tools, Turbo Pascal för Macintosh, Turbo Modula-2, Turbo C++,
Turbo Prolog, Turbo Basic, Reflex, Borland Pascal, MultiGraphics, Borland C++, Paradox, dBase, Delphi
och Visual Plus, InterBase, JBuilder, C++ Builder, Kylix och Visual Plus, m fl och i år så med C#Builder.
Som en något äldre 22-åring (DATABITEN startade redan 1981) konstaterar vi att Borland nu har lämnat
tonåren bakom sig och därmed uppnått en aktningsvärd mognad för vår bransch.
Vi säger GRATTIS till 20-åringen!
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Lär dig
Delphi i höst!
Här ger vi en kort presentation av innehållet i höstens
Delphi 7-anpassade kurser i Stockholm. Kurserna
fungerar även med äldre Delphi-versioner och Kylix.
Aktuell kursinformation med detaljerade kursplaner
hittar du på www.databiten.se. DATABITEN är Sveriges
ledande Delphi-utbildare sedan 1995.

Allt om Internetutveckling med Delphi
Ny kurs - 3 dagar
Internetutvecklingskursen riktar sig till dig som
har grundkursens kompetens och vill lära dig
hur man skapar webbapplikationer med Delphi
och IntraWeb, SOAP-baserade webbtjänster och
klienter, samt flerskikts databasapplikationer
med DataSnap/Midas.
I denna nyinsatta kurs har vi samlat det bästa ur våra
Avancerade, Databas- och Webbutvecklingskurser
som rör Internet-utveckling med Delphi. Kursen gör
dig förtrogen med utveckling och design av SOAPbaserade webbtjänster (web services) och
konsumenter, flerskiktsapplikationer för
databasbearbetning med DataSnap (Midas) som
kommunicerar via TCP/IP Sockets, HTTP eller
SOAP, samt inte minst serverbaserade
webbapplikationer för presentation i vanliga
webbläsare som vi utvecklar med IntraWeb 5.1, som
medföljer Delphi 7 och nya IntraWeb 6.0, som
också kan köpas separat till Delphi 5,6,7, Kylix 2
och 3 samt C++ Builder 5 och 6.
Under kursen använder vi Delphi 7 Enterprise, men
merparten av kursen fungerar också tillsammans
med Delphi 7 Pro, Delphi 6 Pro/Enterprise, Kylix 3
Pro/Enterprise (Delphi för Linux) samt C++ Builder
6 Pro/Enterprise (konceptmässigt, men skillnad i
implementering
Du lär dig
 snabb, visuell utveckling av serverbaserade
webbapplikationer med revolutionerande
IntraWeb 5.1 och 6.
 IntraWeb i applikations- och sidläge. Applikationsläge för fristående webbapplikationer
(EXE-filer och tjänster) som fungerar utan
webbserver.
 skapa ISAPI-DLL:er för applikationsläge.
 debugga fristående IntraWeb-applikationer och
ISAPI-DLL:er
 användar- och sessionshantering med och utan
cookies, bilder, dynamisk grafik, Macromedia
flashfiler, ActiveX:er, menyhantering, m m.
 bygga databasapplikationer med IntraWeb
 ÍntraWeb och SSL (https) för säker kommunikation.












olika layouttekniker – formulärbaserad, inbyggd
HTML Layout, HTML- och CSS-stilmallar.
hantera samverkan med verktyg som FrontPage
och DreamVeawer för att skapa intressanta
användargränssnitt.
konfigurering av Microsofts Internet Information Server (IIS), inkl installation av SSLcertifikat.
bygga webbtjänster (web services) som
kommunicerar med konsumenter (klientapplikationer) över Internet via SOAP. Du lär dig
skapa gränssnitt med egna metoder och egenskaper som kan anropas över nätet. Du lär dig
producera och använda WSDL-dokument (Web
Services Description Language). Vi skapar
Delphi-klienter mot såväl egenutvecklade som
färdiga webbtjänster.
bygga flerskiktade databaslösningar med lättinstallerade "tunna" klienter med användning av
Borlands DataSnap/Midas-teknik. Vi använder
TCP/IP Sockets, HTTP och SOAP som kommunikationsprotokoll.
att hantera frikoppling av klienter från
DataSnap-servrar och bygga ut servergränssnitt
med egna metoder som kan anropas från
klienter.
direkt kommunikation mellan Delphiapplikationer via TCP/IP sockets.

Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
'Allt om Internetutveckling med Delphi" inkl
övningsuppgifter (ca 400 sidor helt på svenska).

Fräscha kurslokaler – 1 PC per deltagare.
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Delphi 7 Grundkurs
5 dagar
Vår helt Delphi 7anpassade grundkurs riktar
sig till dig som har programmeringsvana och
bekantskap med Windowsmiljön.
Målsättningen med kursen är att du skall
 lära dig Delphis programmeringsspråk (Object
Pascal) från grunden
 lära dig objektorienterad programmering med
klasser och gränssnitt
 bli förtrogen med Delphi 7: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,
 utveckla enkla webbapplikationer för
presentation i webbläsare med IntraWeb,
 skapa printerutskrifter och rapporter med bl a
Rave Reports
Kursen varvar genomgångar med praktiska
övningsuppgifter och frågestunder. Om du är väl
förtrogen med Pascal
kan Du hoppa över dag
1.
Lärare:
Staffan Wictorin
Kursmaterial
'Delphi 7 Grundkurs'
inkl övningsuppgifter.
Gediget kursmaterial
(ca 360 sidor), helt på
svenska.

Delphi 7 Avancerad Programmering
5 dagar
Den avancerade kursen
riktar sig till dig som har
grundkursens kompetens
och vill gå vidare med
avancerad Delphi-, Windows-, COM- och Internet-programmering.
•

Du lär dig att använda
nyheterna i Delphi 7:s miljö, projekthantering
med projektgrupper, utvecklingsmiljö inkl
objektinspektor, Object TreeView, komponent-
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diagram, inställningar och debugger, inkl fjärrdebugging i nätverk.
Vi tittar på nyheter i de senaste Delphi-versionernas programmeringsspråk och komponentbibliotek, inkl metodoverloading, standardvärden på parametrar, dynamiska arrayer,
ankring, dockning, actions, design av sammansatta komponenter med Delphis ramar (frames),
mm.
Du fördjupar 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.
Vi tittar på hur man använder ModelMaker i
Delphi 7 för projektdesign, visualisering,
dokumentation och underhåll
Du lär dig fördelarna med den nya objektorienterade programmeringsmodellen som separerar
gränssnitt (interface) från implementering.
Du lär dig 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 installera och övervaka COM-objekt lokalt och i
nätverk.
Vi går igenom Delphi 7:s Internet- och Indykomponenter 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 och använda
WSDL-dokument. samt Web App Debugger
(WAD).
Du lär dig grunderna för att bygga flerskiktade
databaslösningar med "tunna" klienter med användning av DataSnap (Midas).
Vi ger en överblick över Microsofts nya .NETplattform och Delphi 7:s förhandsversion av
.NET-kompilator och .NET-bibliotek inkl
VCL.NET.
Vi visar hur man internationaliserar applikationer med Delphi 7:s Translation Suite.

Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
"Delphi 7 Avancerad Programmering" inkl övningsuppgifter. Gediget kursmaterial (ca 630 sidor), helt
på svenska.
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Delphi 7 Databasutveckling
4 dagar
Kursen riktar sig till dig
som har grundkursens
kompetens och vill gå vidare
med inriktningen
databasprogrammering
med Delphi och Kylix.
Målsättningen med kursen är
att du skall kunna skriva
strukturerade, snabba och säkra databasapplikationer
med Delphi 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
 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.
 hantera ClientDataSets Delta-buffert med modifierade data.
 arbeta med Borland Database Engine (BDE)
och TTable-komponenten.
Nästa tema är SQL - du lär dig
 ställa frågor med SQL, ange urval, gruppera och
sortera svarsdata samt hantera beräknade fält.
 skapa "joins" mellan tabeller
 uppdatera, radera och lägga till data.
 hantera metadata, skapa tabeller, domäner, vyer
och triggers.
 använda grundläggande SQL-kommandon
tillsammans med Delphis BDE-komponent
TQuery.
 använda stored procedures och triggers.
 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
 använda datamoduler och Delphis Form
Designer för visuell design och dokumentation
av databasrelationer,
 lagra och hämta data från BLOB-fält (bl a
JPEG-bilder och RTF-dokument )
 hantera inloggning och databasinställningar
(TDatabase och TSession i BDE)
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 (JPEG-

DATABITEN
Box 115
811 22 Sandviken

blobbar) , textdokument (RTR-blobbar), diagram,
kontrollgriddar, m m .
Nästa tema är alternativa tekniker för databaskoppling med Delphi. Du lär dig
 använda plattformsoberoende dbExpress för
Delphi och Kylix, med komponenter som
TSQLConnection, TSQLDataSet och
TSimpleDataSet.
 koppla dbExpress via providers till ClientDataSet och att verkställa cachade
uppdateringar
 arbeta via Microsofts ADO tillsammans med
Delphis ADO-komponenter, cachning av ADOdata och lagring på XML-format, ADO-koppling mot Excel-kalkylark.
 arbeta direkt mot InterBase via InterBase
Express IBX-komponenter och dess avancerade
transaktionshantering.
Du lär dig generella tekniker för att konvertera
äldre BDE-baserade applikationer till nya
dbExpress.
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
 fördelarna med att bygga distribuerade, skiktade
databaslösningar med användning av DataSnap
 konfigurera och hantera olika kommunikationsprotokoll mellan tunna klienter och
applikationsserver - DCOM, TCP/IP, HTTP,
SOAP och COM+/MTS
 hantera nästlade tabeller, felförlikning, föra
över databasrestriktioner från applikationsserver
till klienter, bygga ut servergränssnittet med
egna metoder,
 använda ClientDataSet för att hantera
frikopplade tabeller (briefcase model).
 skriva DataSnap-servrar som SOAP-baserade
webbtjänster tillsammans med CLX-baserade
klienter. Vi testar att kompilera och köra samma
klient under Windows och Linux.
 konvertera äldre enskikts- och tvåskiktsapplikationer (client/server) till DataSnapbaserade treskiktsapplikationer.
Vi avslutar med orientering kring visuell UMLbaserad databasdesign med Bold for Delphi som
ingår i Delphi 7 Architect.
Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
'Delphi 7 Databasutveckling' inkl övningsuppg.
Gediget kursmaterial (ca 490 sidor) helt på svenska
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Kurstider hösten 2003
Kurs
Allt om Internetutveckling med Delphi, 3 dagar
Delphi 7 Grundkurs, 5 dagar
Delphi 7 Grundkurs, 4 dagar (dag 1 - 4)
Delphi 7 Avancerad Programmering, 5 dagar
Delphi 7 Grundkurs, 5 dagar
Delphi 7 Grundkurs, 4 dagar (dag 1 - 4)
Delphi 7 Databasutveckling, 4 dagar

Kursnr Vecka
DBU1187
37
DBU1137
38
DBU1136
38
DBU1147
41
DBU1137
45
DBU1136
45
DBU1157
46

Datum
8 – 10 september
15 – 19 september
16 – 19 september
6 –10 oktober
3 – 7 november
4 – 7 november
10 – 13 november

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

10% "boka-extra-tidigt-rabatt" om du bokar senast 2 månader före kursstart!
5% "boka-tidigt-rabatt" om du bokar senast 1 månad före kursstart!
Plats
Plats: Stockholm. Anmäl dig helst minst 14 dagar före
kursstart. Antalet platser är begränsat.

Övriga rabatter
•
•

Om du, vid ett och samma tillfälle, bokar två olika
kurser, ger vi 2% rabatt på ordinarie priser.
Om du, vid ett och samma tillfälle, bokar tre olika
kurser, ger vi 5% rabatt på ordinarie priser.

Du kan kombinera boka-tidigt med paketrabatter. Ex du
bokar 3 kurser samtidigt minst 2 månader före första
kursstart. Detta ger 10% boka-tidigt + 5%, totalt 15%
paketrabatt på ordinarie priser.

Särskilda villkor
•
•
•
•

Kursanmälan är bindande och kursavgif ten måste
betalas innan kursen startar, såvida inget annat
avtalats.
Vid avbokning inom 7 dagar före kursstart debiteras
hela kursavgiften.
Vid avbokning 8 - 14 dagar före kursstart debiteras
halva kursavgiften.
Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar, ändring av
kursdatum samt att inställa kurs vid för få deltagare,
förhinder hos lärare som sjukdom, etc.

Kvalificerade lärare
Våra lärare är programutvecklare som arbetar med praktisk
programutveckling med de verktyg de undervisar om. De
har dessutom gedigen pedagogisk erfarenhet och har själva
utarbetat den kursdokumentation och de övningsuppgifter
som ingår.

Svensk dokumentation och kursexempel
Vårt kursmaterial är mycket gediget med utförliga
genomgångar samt många kompletta programexempel,
vilket gör att kursdokumentation är ytterst lämplig vid
repetition och som referens efter avslutad kurs. Dessutom
får du en kursdiskett/kurs-CD med de exempel som har
förklarats under kursen.

Skräddarsydda kurser
Är du och ditt företag, skola, etc intresserade av att
genomföra internutbildning i Delphi? Vi ni ha en kurs
anpassad till era behov? Inga problem!
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Kontakta oss med för diskussion om kursuppläggning,
tider, priser, etc så kan vi skräddarsy en passande
utbildning år er.

Bland deltagarna på våra kurser märks
utvecklare från
Aaro Finanssystem, ABB Industrial System, ABB Service, ABB
Substations, AB Sandvik Coromant, AMF Pension, Apoteket
AB, Arbetarskyddstyrelsen, Arbetslivsinstitutet,
ArtDatabanken, AstraZenica, AutoDiagnos, Avitec AB,
Banverket Data, Berifors AB, Bofors AB, Bofors Underwater
Systems, Bombardier Transportation, Bravida, BRÅ
(Brottsförebyggande rådet), CAG Diator, CAP Gemini, Carat,
Celcius Information System, Celcius Tech, CMA
Microdialysis, Combra IndustriTeknik AB, Domstolsverket,
DOSK AB, Eltex of Sweden AB, ElektroSandberg, Enator,
Enea Data AB, Enea Redina AB, Eniac Data, Ericsson
Components AB, Ericsson Hewlett-Packard Telecom AB,
Ericsson Microelectronics, Ericsson Microwave Systems AB,
Ericsson Mobile Communication, Ericsson Radio, Ericsson
Radio Systems, Ernst & Young, Extrico Data AB, Europolitan,
Flir Systems, FOA, Foss Tecator, FRA, Front Capital Systems,
Frontec, Försvarets Materielverk, Försäkringskassan
Stockholm, GEL Data AB, Getinge AB, GFK Sverige AB,
GoldPen Computing AB, Gullfiber AB, Handelsbanken,
Högskolan i Gävle, ID Kort, IMS, IndustriAutomation,
IndustriMatematik, JP Bank, Kalmar Industries Sverige AB,
Kemira Kemi, Kreditfakta, Lorentzon & Wettre, LS Elektronik,
AB Ludvig Svensson, Mandator, Mecel AB, Medidoc, Metria
Lantmäteriet, AB Metric Interconveyor, Miljöförvaltningen
Stockholm, Mitel Semiconductor, Nacka kommun, Norstedts
Juridik, OpenInfo, Pharmacia, ProfDoc, SAAB Automobile
AB, SAAB Bofors Dynamics, Scandia Consult, Securitas Larm,
Sema Group InfoData, Sifo, SIFU, Skogforsk, SL Data, SMM
Sweden AB, Sonnor AB, Sony Sweden, Spectra Precision AB,
Statens Geotekniska institut, Stockholms Universitet, Strålfors
Svenska AB, Sundsvalls Sjukhus, Svalöf Weibull AB, Svensk
FastighetsData, Svensk Kraftmäkling, Sveriges
Försäkringsförbund, Sveriges Provnings- o Forskningsinstitut,
Sveriges Radio, Sveriges Television, SSAB, System 3R
International, Teamster AB,Telia Data, Telia Nättjänster,
Telia Promotor AB, Telia Validation AB, Tetra Pak, Trimble,
Tieto Enator, Validation, Vattenfall, Uppsala Universitet,
Victor Hasselblad, WM-Data, WM-Data eSolutions, WM-Data
Försvarsdata, WM-Data Public Partner, Volvo AB, Volvo
Teknisk Utveckling AB, Vägverket, Zarlinc Semiconductor,
Örebro Lantmän, m fl.

Vi har anordnat internkurser åt bl a
Domstolsverket, Ericsson Telecom, Frontec, IndustriMatematik, OpenInfo, Sandvik Coromant, Securitas Larm,
Telia, WM-Data Ellips, ÅF-Elprojekt, ÖCB - Överstyrelsen för
Civil Beredskap, Kungliga Tekniska Högskolan, Högskolan i
Örebro, Gymnasieskolorna i Falköping med omnejd,
Baldersskolan i Skellefteå, m fl.
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Blixtsnabb webbutveckling med
Delphi, Kylix, C++ Builder, JBuilder &

IntraWeb 6.0
IntraWeb 6.0 är ett RADikalt verktyg för att skapa webbapplikationer!
drunkna i Windows API:er, kunde
man med Delphi/C++ Builder
snabbt sjösätta Windowsapplikationer genom kombinationen av en
visuell utvecklingsmiljö och Object
Pascal/C++. Linux har gått igenom
samma utveckling - med Kylix
(=Delphi & C++ för Linux) finns
IntraWeb-applikationer kan pre- nu ett RAD-verktyg för snabb,
senteras i vanliga webbläsare som visuell applikationsutveckling. På
Java-fronten innebar JBuilder med
Internet Explorer, Netscape,
sin visuella komponentbaserade
Mozilla, Opera och handhållna
utveckling ett stort språng framåt.
enheter (PDA:er). En .NETGenom att kapsla in komplicerade
version är också på gång.
API:er för Windows, Linux och
Java i en komponentbaserade
Med IntraWeb får du en visuell,
klassbibliotek öppnades vägen för
komponentbaserad utvecklingssnabb utveckling av applikationer
miljö som gör det lika enkelt att
med grafiska användargränssnitt,
skapa webbapplikationer som
vanliga Windows-och Linux-app- kommunikation och databasstöd.
likationer!
Senaste åren har dock ett liknande
problem dykt upp – hur skapa
Om du händelsevis har utvecklat
applikationer för webben, utan att
DOS-applikationer, så minns du
säkert att övergången från DOS till gräva ned sig i handkodning med
HTML, ASP och Javascripts? Hur
Windows var en pärs - tills RADverktyg som Delphi och senare C++ utnyttja kunskaper om utveckling
av grafiska Windows-, Linux- eller
Builder dök upp. Istället för att
IntraWeb är en nyskapande toolbox för Delphi, Kylix-, C++ Builder, JBuilder och Java JDK, med
vars hjälp du snabbt kan bygga
serverbaserade webbapplikationer med ett rikt användargränssnitt och dynamiskt innehåll.

Java-applikationer för utveckling av
webbapplikationer för presentation
i webbläsare?
Borlands WebBroker- och WebSnap-teknologier i Delphi, Kylix
och C++ Builder har förenklat arbetet med att knyta ihop Pascal- &
C++ programmering med webbutveckling, men har inte gjort det enkelt! WebBroker och WebSnap
ligger tyvärr långt från den visuella
design vi är bortskämda när vi
utvecklar Windows-, Linux- och
Java-applikationer.

IntraWeb
IntraWeb utvecklas av AToZed
Software, samma utvecklingsteam
som står bakom Indy-komponenterna i Delphi, Kylix och C++
Builder. IntraWeb är faktiskt internt
baserad på Indy-komponenterna.
Aktuell IntraWeb-version är 6.0
(dock 5.0 för Java). När du köper
IntraWeb ingår också 1 år fria
uppgraderingar till alla nya versioner (du kan också teckna dig för 2
års uppgradering).

Ett IntraWeb-formulär först under design i
Delphi/Kylix/C++ Builder och därefter
under körning i en webbläsare (här
Internet Explorer) – tekniken är densamma
som vid design av grafiska Delphi-, Kylixoch C++ applikationer
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Visuell design
När du designar IntraWeb-applikationer, arbetar du precis som när du
skapar vanliga Windows-, Linuxeller Java-applikationer. Använd
webbformulär (speciella webbanpassade formulär), tillsammans med
ramar (frames) och datamoduler fyll dem med icke-visuella standardkomponenter (t ex dataåtkomstkomponenter) tillsammans
med IntraWebs egna komponenter.
IntraWeb har vanliga komponenter
som knappar, labels, editboxar,
memon, listboxar, matriser/griddar,
etc tillsammans med databaskopplade dito. 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.

presentationen med CSS-stilmallar
(Cascading Style Sheets), utan att
applikationerna behöver omkompileras.

IIS och Apache
IntraWeb kan skapa standard
ISAPI-DLL:er, som körs under
Microsofts Internet Information
Server (IIS), samt Apache DSOmoduler (Delphi 6, 7, Kylix 2, 3,
C++ Builder 6) som körs under
Apache webbserver (Windows och
Linux). JBuilder-versionen skapar
Apache-applikationer

Istället för att basera hela sidlayout
på webbformulär, kan man också
använda HTML-mallar, som antingen har skapats med den inbyggda visuella Layout Manager eller
med externa webbverktyg som
FrontPage och DreamWeaver. Med
hjälp av platshållare/taggar markerar man var man vill komplettera
mallen med dynamiska IntraWebkomponenter.
Oavsett om man baserar layouten
på webbformulär eller HTML-mallar, kan man i efterhand påverka

IntraWeb-applikationer (Enterpriseversionen) kan enkelt köras med
SLL-krypterad trafik (https). Man
kan t om välja att låta vissa webbformulär i en applikation använda
SSL medan andra körs okrypterade
– så att prestanda maximeras.

Stöd för HTML 3.2
Standardkomponenterna i IntraWeb
har stöd för HTML 4 med stilmallar
(CSS) och javascripts. Detta fungerar utmärkt med vanliga PCwebbläsare och möjliggör ett rikt
användargränssnitt.

Fristående applikationer

Unikt är att IntraWeb (ej Java-versionen) också kan skapa helt fristående webbapplikationer som kan
installeras och anropas utan behov
av en extern webbserver. Hela
HTTP-kommunikationen är istället
inbyggd i applikationen! Du kan nu
alltså distribuera webbapplikationer
Varje formulär motsvarar en preutan att också vara tvungen att insentationssida (en URL) i webbstallera och konfigurera en webbapplikationen, precis som i en van- server! Om flera webbapplikationer
lig grafisk applikation. Med ramar
ska köras på samma dator, kan man
kan du lätt åstadkomma återanvänd- låta dem kommunicera via olika
bara designdelar som menyer,
portnummer så att de inte krockar.
logindialoger, etc.
Du kan skapa egna webbkomponenter, eller modifiera befintliga
IntraWeb-komponenter.

Stöd för SSL

Webbapplikationer som
tjänster
Fristående webbapplikationer kan
också installeras och startas som
Windows-tjänster (services), så att
de startas automatiskt vid uppstart
av datorn.
IntraWeb låser dig inte till en modell, utan det är mycket enkelt att
kompilera en och samma webbapplikation såväl som självgående
EXE, som tjänst, ISAPI DLL eller
Apache DSO. Enda skillnaderna
ligger i själva projektfilen, medan
övriga moduler kan vara gemensamma för de olika projekttyperna.

Om man däremot vill presentera
webbapplikationer i de förenklade
webbläsare som finns i handhållna
eneheter som PDA:er och mobiltelefoner bör man begränsa sig till
HTML 3.2-standarden, vilken stöds
av PDA-anpassade webbläsare.
IntraWeb 6.0 inehåller därför en
komplett uppsättning komponenter
för HTML 3.2, som man alltså
använder när man skapar
webbapplikationer för mobila
handenheter.

Lätt att testa och debugga
Du 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/C++
Builder behövs.

IntraWeb tillsammans med
WebBroker och WebSnap
IntraWeb kan också skapa sidorienterade applikationer som bygger på
Borlands WebBroker eller WebSnap-teknologier. Du använder då
IntraWeb för att snabbt skapa applikationernas användargränssnitt.

Många standardkomponenter i IntraWeb 6.0. Dessutom finns ett stort utbud av tredjepartskomponenter.
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IntraWeb-versioner
Borland har insett vilket revolutionerande verktyg IntraWeb är. När
du köper Delphi 7 Enterprise eller
Architect får du därför med en
komplett IntraWeb 5.0 Enterprise
för Delphi 7 (som gratis kan uppgraderas till version 5.1). I Delphi 7
Pro ingår IntraWeb 5 för sidläge
(används tillsammans med WebBroker), men tyvärr saknas
IntraWeb för applikationsläge.
Om du istället köper nya IntraWeb
6.0 for Borland Tools separat,
ingår stöd för Delphi 5, 6 och 7,
Kylix 2 och 3 samt C++ Builder 5
och 6, tillsammans med 1 års fria
uppgraderingar (alt. 2 år) och
prioriterad support. Fungerar med
såväl Pro- som Enterprise-/Archi-

tect-versionerna av Delphi, Kylix
och C++ Builder.
Till IntraWeb finns också ett stort
antal tredjepartskomponenter.
IntraWeb 5 for Java har stöd för
JBuilder 6 ,7, 8 och 9 samt Java
JDK.
Du kan också hämta testversioner
hos www.atozedsoftware.com

Tredjepartskomponenter
Till IntraWeb finns ett stort antal
tredjepartskomponenter som ytterligare förbättrar presentation och
funktionalitet hos dina webbapplikationer.

IntraWeb-kurser
DATABITEN är en officiell IntraWeb Training Partner. Du lär dig
IntraWeb på våra kurser
•
•

Delphi 7 Webbutveckling och
Allt om Internetutveckling
med Delphi

med för över 200 sidors nyskrivet
kursmaterial på svenska om
IntraWeb 6.0. Mer info hittar du i
vår kursinformation på webben.

Många nyheter i IntraWeb 6.0 jämfört med 5.1
Partiella siduppdateringar
Kanske en av de viktigaste förbättringarna i version 6.0. Ett av de
största problemen med webbserverbaserade applikationer har varit att
när användaren gör något måste
hela sidan uppdateras, med hög nätbelastning, sega uppdateringar,
fladdrande bilder, etc. som följd.
IntraWeb 6.0 kan istället begränsa
uppdateringar till de delar av sidan
som behöver modifieras. Om t ex
en sida innehåller tiotals knappar,
textetiketter och andra kontroller
och användaren gör något så att två
kontroller behöver modifieras, så
kommer IntraWeb 6.0 se till att
endast data för dessa kontroller
skickas från webbapplikationen,
med snabbare uppdateringar och
mindre nätbelastning som resultat.
Bläddringsbara regioner
Regioner (TIWRegion) fungerar
ungefär som paneler i Windowsformulär och är mycket praktiska
för att gruppera webbkontroller. Nu
med stöd för bläddringslister (scroll
bars).

Simulera långsamma
förbindelser
Nu kan du enkelt testa hur din
webbapplikation fungerar vid lägre
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bandbredder - från ADSL till
modem med 28 KBit ned till 300
baud!

Komprimerad HTTP
IntraWeb 6.0 har stöd för HTTPkompremering, där webbläsaren
stödjer detta. Ger snabbare uppdateringar och lägre nätbelastning.

Formulär anpassade till
webbläsaren
IntraWeb 6.0 har stöd för serverbaserad omskalning. Du kan avläsa
storleken på användarens webbläsarfönster och anpassa layouten
av dina webbformulär därefter. Du
kanske väljer en layout för en
användare som har låg upplösning
(säg 640x480) och en annan för
användare med högre upplösning
(säg 1280x1024).

Bättre stöd för sidläge
Förbättrat stöd för IntraWeb i sidäge med IWP-filer som gör det
enklare att exv länka sidor i en
sidbaserad webbapplikation

SSL vid behov

tanda negativt kan du begränsa den
skyddade trafiken till de webbformulär som av sekretessskäl måste
skyddas.

Nya komponenter
•
•
•

TIWRadioButton – individuella radioknappar (HTML 4)
TIWRadioButton32 – individuella radioknappar (HTML
3.2)
TIWDataModulePool - för
återanvändning av databasresurser.

Mer precis layout
•
•
•
•

Förbättringar av sidlayout med
align och anchors.
Mer exakt inställning av textstorlekar.
Färgval med RGB-värden.
Mallar även tillsammans med
TIWRegion och TFrame. Nu
kan regioner och återanvändbara ramar ha egna layoutmallar

Till detta kommer en rad andra små
och stora förbättringar jämfört med
5.1

Nu kan du individuellt styra vilka
webbformulär som ska använda
SSL och vilka som inte behöver
detta. Eftersom SSL påverkar pres-
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Nyheter jämfört med
IntraWeb 5.0
Förbättrad funktionalitet
•
•
•
•
•
•
•

Bättre prestanda
Förbättrad WYSIWYG
HTML-editor
Ny enklare projektwizard
Stöd för backaknappen i
webbläsare
Sessionhantering med cookies,
URL eller dolda fält
Fler konfigueringsalternativ
Fler händelser för bl a felhantering

Förbättrat stöd för
webbläsare
•

Uppdaterat Mozilla- och
Opera-stöd

HTML 3.2-stöd
Stöd för att generera HTML 3.2sidor (ren HTML utan stilmallar
eller javascript). HTML 3.2 stöds
av de flesta webbläsare för PDAenheter och mobiltelefoner.

Förbättrad dokumentation
•
•
•

Hjälpfil med dokumentation
för alla komponenter, egenskaper, metoder och händelser.
PDF-dokumentation med
uppdateringsguide och FAQ
Nya testapplikationer

Förbättrade komponenter
•
•

Nya egenskaper och händelser
Buggfixar

Nya HTML 4-komponenter
•
•
•
•
•
•
•

TIWCalendar kalenderkomponent
TIWProgressBar - visar en
progress bar
TIWURLWindow komponent för att bädda in
IFRAME-taggar
TIWActiveX - bäddar in en
ActiveX-kontroll
TIWDBRadioGroup datakopplad radiogruppkontroll
TIWImageList – bildlistkontroll
TIWQuickTime - bäddar in en
QuickTime-video
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•
•
•

TIWMPEG - bäddar in en
MPEG-video
TIWMenu - förbättrad med
många nya finesser
TIWTreeView - förbättrad
trädvy med många nya finesser

•
•

TIWPageProducer32 sidproducent för WebSnap i
sidläge
TIWLayoutMgrHTML32 layouthanterare

Nya HTML 3.2-komponenter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TIWLabel32 - label-kontroll
TIWEdit32 - editbox
TIWButton32 - knapp
TIWList32 - HTML list
TIWHRule32 - HTMLhorisontell linje
TIWListBox32 - listbox
TIWComboBox32 kombibox
TIWRadioGroup32 radiogrupp
TIWImage32 - bildkontroll
TIWImageFile32 bildfilkontroll
TIWURL32 - länkkontroll
TIWGrid32 grid/matriskontroll
TIWMemo32 - memokontroll
TIWText32 - textkontroll
TIWRectangle32 rektangelkontroll
TIWCheckBox32 kryssrutekontroll
TIWHyperLink32 länkkontroll
TIWDBEdit32 - datakopplad
editkontroll
TIWDBCheckBox32 datakopplad kryssruta
TIWDBComboBox32 datakopplad kombobox
TIWDBLabel32 - datakopplad
label
TIWDBListBox32 datakopplad listbox
TIWDBLookupComboBox32
- datakopplad lookupkombibox
TIWDBLookupListBox32 datakopplad lookuplistbox
TIWDBMemo32 - datakopplat
memo
TIWDBText32 - datakopplad
textkontroll
TIWDBImage32 datakopplad bildkontroll
TIWDBRadioGroup32 datakopplad radiogrupp
TIWTemplateProcessorHTM
L32 - mallprocessor för
HTML-mallar
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Borland JBuilder 9
JBuilder är Borlands ledande utvecklingsmiljö för Java 2-plattformen –
nu i en ny version med än mer valuta för pengarna. Så ingår nu
Optimizeit Suite i Enterprise-versionen utan extra kostnad.
JBuilder 9 har stöd för Java 2plattformen med JDK 1.4 och 1.3.
JBuilder är kort-och-gott Nr 1 när
•
det gäller att snabba upp utvecklingen av Enterprise JavaBeans
(EJB), webbklienter, XML, webbtjänster (Web Services) och databasapplikationer (nu i alla versioner •
av JBuilder), inkl JDataStore - den
javabaserade SQL-databasen.
Detta tillsammans med stöd för
snabb driftsättning av applikationer •
med ledande applikationsservrar för
J2EE-plattformen som Borland
Enterprise Server, BEA WebLogic
Server, IBM WebSphere, Oracle9i
Application Server, Sybase
EAServer, and Sun ONE
•
Application Server.
Genom en hög utvecklingstakt ser
Borland till att JBuilder ständigt
behåller ledartröjan. JBuilder kan
•
nästan "allt" - Borlands nya produktmatris för JBuilder 9 är på hela 31
sidor!

Nyheter i JBuilder 9
I korthet innehåller JBuilder 9
följande nyheter:
•

•

•

•

I JBuilder 9 Enterprise ingår nu
Optimizeit Suite, med verktyg
för tråddebugging, profilering,
övervakning av kodanvändning, esursövervakning m m.
Konfigurerbara Smart Codemallar automatiserar typiska
kodningsuppgifter, så att du
kan skapa kod med betydligt
färre tangentnedslag.
Editorns nya Sync Editfunktion, editerar samtidigt
flera identiska identifierare
inom ett kodblock, så att du
slipper upprepa samma
ändringar gång efter gång.
Sparar verkligen tid!
DTO och Session Façade
Wizard gör det möjligt att
bygga Enterprise JavaBeans
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•

snabbare och med enklare
koppling till webbaserade
klienter.
Javadoc Insight snabbar upp
kodning av Javadoc-taggar och
reducerar syntaxfel, samt gör
det enklare att hålla dokumentationen ajour med koden.
Förbättrad ErrorInsight pekar
ut kodningsfel i bara farten och
låter dig rätta dem snabbare.
Högerklicka och låt JBuilder
ge förslag på rättelser!
Export to Apache Ant låter dig
exportera JBuilder-projekt till
Ant-buildfiler. Integrera med
Enterprise Build-system och
bygg dina projekt oberoende av
JBuilder.
Komplett integration med
Borland Together UML-baserade modelleringsverktyg för
att visualisera kod i diagram m
m.
Stöd för Borland StarTeam för
direkt konfigurering och
versionshantering via JBuildermenyer, ger en helt ny nivå då
det gäller integration av källkodskontroll och teamutvecklingsstöd.
Uppdaterat, integrerat stöd för
Concurrent Versions System
(CVS), Microsoft Visual

•

•

SourceSafe och Rational
ClearCase, med större kontroll
direkt inifrån JBuilder-miljön.
Utveckling av mobila
javaapplikationer med Java 2
Mobile Edition (J2ME), inkl
stöd för Sony Ericsson SDK.
JBuilder 9 finns i tre versioner:
JBuilder 9 Personal,
JBuilder 9 Developer och
JBuilder 9 Enterprise.
För jämförande produktmatris
– se www.databiten.se eller
www.borland.com.

IntraWeb for Java
För utveckling av webbapplikationer för presentation i webbläsare
rekommenderar vi nya IntraWeb 5
for Java, med JavaBeans-komponenter för suveränt enkel visuell
design av webbapplikationer tillsammans med JBuilder. Skapa,
kompilera och debugga dina
visuella webbapplikationer direkt
inifrån JBuilder!
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Microsoft

.NET Framework 1.1
.NET är kärnan i Microsofts framtida operativsystem och webbplattform. .NET 1.0 lanserades
våren 2002 och i april 2003 kom så version 1.1 . Microsofts utvecklingsverktyg för .NET är
.NET Framework SDK och Visual Studio .NET. Borland lanserar först C#Builder for .NET och
därefter Delphi och C++Builder for .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 innehåller ett
modernt komponentbaserat klassbibliotek, vilket gör att .NET-applikationer inte behöver prata direkt
med de äldre programmeringsgränssnitten för Windows utan kan
skrivas direkt för den portabla
.NET-plattformen.
.NET-applikationer har stöd för
"remoting" för att skapa täta,
snabba, binära kommunikationskanaler eller "lösare förbindelser"
mellan webbtjänster och konsumenter/klienter via standardprotokollet
SOAP. Data på SOAP-format specificeras med XML och transporteras vanligen via HTTP, dvs
samma protokoll som används av
webbservrar och webbläsare.
.NET-applikationer kan vara konsolapplikationer, Windows-applikationer med grafiska gränssnitt,
serverbaserade webbapplikationer
uppbyggda med webbformulär
(web forms) för presentation i
vanliga webbläsare, serverbaserade
webbtjänster, applikationer för
mobila enheter, m m.
.NET-applikationer kan idag köras
under Windows 98, Me, NT, 2000,
XP, nya Windows Server 2003,
Pocket PC 2002, Windows CE
.NET, etc.

Framework
finns
förinstallerat i
Microsofts
senaste

operativsystem,men kan också
laddas ner (drygt 25 MB) och
installeras under andra Windows-versioner (dock ej Windows
95). Alla .NET-baserade applikationer, oavsett vilket programspråk
de är skrivna i, kompileras till en
gemensam processoroberoende
kod, "MSIL", som är De 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
Runtime

CLR sköter "marktjänsten" i .NETapplikationer, som minneshantering
(med automatisk skräphantering –
tack för det!), trådhantering,
.NET Framework
kompilering (!) , fjärrkoppling/
I .NET Framework finns den kärna remoting, garanterar strikt typav objektorienterade programbiblio- säkerhet (via "Common Type
System", CTS), m m. CLR tilldelar
tek, som är fundamentet för alla
.NET-baserade applikationer. .NET koden strikta åtkomsträttigheter då
det gäller filhantering, m m, vilket
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avsevärt höjer säkerheten i applikationer.
Applikationer som direkt arbetar
direkt med CLR sägs vara skyddade
("managed). Till skillnad från Java
är skyddad kod dock inte interpreterad utan kompileras av en just-intime-kompilator (JIT) till maskinkod. Beroende på plattform och
processor används anpassade JITkompilatorer som översätter till rätt
maskinkod.
Kod som inte bygger på CLR sägs
vara oskyddad ("unmanaged").
Oskyddad kod används då man
behöver utnyttja andra, äldre standarder, som COM-komponenter/
ActiveX:er och DLL:er. .NETapplikationer kan därför använda
COM-objekt, ActiveX:er och
DLL:er, men eftersom sådan kod
inte är .NET-baserad, så betraktar
.NET den som oskyddad. Man kan
också exportera .NET-baserade
programbibliotek (sk assemblies)
som COM-objekt, så att de kan
användas av vanliga Windowsapplikationer.
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Gemensamt klassbibliotek
Klassbiblioteket i .NET Framework
innehåller allt från utveckling av
kommandoradsapplikationer, grafiska .NET-applikationer, webbformulär och XML-baserade webbtjänster m m.
Man kan skriva applikationer,
klasser och komponenter i valfritt
.NET-anpassat programspråk
(Basic, C++, C#, Delphi, etc.), och
sedan återanvända denna kod tillsammans med andra .NET-anpassade språk. Här skiljer sig .NET från
Java 2-plattformen, där den senare
endast accepterar 1 programspråk,
nämligen Java.
Delphi för .NET kommer också ha
VCL för .NET, ett eget klassbibliotek som underlättar portning av
Windows-applikationer till .NET:

ASP .NET
ASP .NET är en miljö för att kunna
arbeta med .NET-baserade webbapplikationer. Med ASP .NET kan
man utveckla serverbaserade
webbapplikationer (med användargränssnitt byggda med Web Forms)
för presentation i vanliga webbläsare. Man kan också utveckla
SOAP/XML-baserade webbtjänster
och distribuerade objekt baserade
på skyddad kod. Som webbserver
används då Microsoft Internet Information Server, IIS.
Det kommer också
alternativa tekniker
för att skapa .NETbaserade
webbapplikationer
som IntraWeb for
.NET från AToZed.

sätt som vanliga Windowsformulär. Lägg ut kontroller (Web
Controls), knyt händelsekod, etc.
Du behöver varken behärska
HTML eller skriptspråk för att
skapa webbapplikationer, men om
du vill kan du integrera egen
HTML- och skriptkod.
ASP .NET-baserade applikationer
är kompilerade och därför
väsentligt snabbare än tidigare
skriptbaserade ASP-applikationer.
Exempel på design av ett webbformulär i en ASP .NET-applikation
med användning av Visual Studio
.NET

Fjärrkopplingar
.NET har stöd för snabb, binär
kommunikation mellan objekt t ex
via TCP, eller lösare och mer
portabla kopplingar via httpbaserad SOAP/XML.

Programspråk för .NET
Microsoft har implementerad fyra
fullvärdiga .NET-språk – Visual
Basic .NET, Visual C++ .NET
tillsammans med nya Visual C#
.NET ("C-sharp") och Visual J#
("J-sharp"). Man bör vara medveten
om att .NET-versionerna skiljer sig
en hel del från tidigare språkversioner, i synnerhet då det gäller Visual

Basic och Visual C++. I Visual
Studio .NET finns dock wizards för
programuppgradering, som underlättar portning till .NET.
Intressant är nya C# , som har valt
samma riktning som Java, dvs att
utgå från C/C++ syntax, rensa upp
gammalt C-"skräp", förenkla (inga
multipla arv, istället gränssnitt +
klasser), typsäkra (inga undantag
från typsäkerhet), samt komponentbaseras. C# är det språk den gemensamma runtime-kärnan CLR och
klassbiblioteket är utvecklat i.
Microsoft har också ett eget javaliknande programspråk för .NET,
Visual J#, men som är skräddarsytt
för .NET-plattformen och speciellt
riktat till tidigare Visual J++ användare.
Kommandoradskompilatorer för
bl a C# finns i .NET Framework
SDK, som kan hämtas fritt från
Microsoft.
Från Borland finns C#Builder for
.NET, som är Borlands utvecklingsverktyg för C#, och på gång är också Delphi for .NET och C++Builder
for .NET. En betaversion av Delphi
for .NET-kompilatorn och komponentbiblioteket VCL .NET får du
tillsammans med Delphi 7.

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
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C# klingar skönt i .NET
C# ("c-sharp") är Microsofts nya programmeringsspråk för .NET-plattformen. C# tar
sin utgångspunkt i C-familjen, men är ett modernt, enkelt, typsäkert och objektorienterat språk, utan de svagheter som finns hos traditionell C eller med den komplexitet
som belastar C++.
När Microsoft bestämde sig för att
skapa en ny plattform för framtida
applikationer, idag känd som .NETplattformen, insåg man också att
man saknade ett modernt programmeringsspråk lämpat för uppgiften.
På initiativ av Anders Hejlsberg,
under sin Borland-tid känd för att
först ha utvecklat Turbo Pascal och
sedemera första versionen av
Delphi, valde man att bygga ett helt
nytt språk,, döpt till C#. Sin grundsyntax hämtar C# från C/C++, men
på högre nivåer liknar C# mer språk
som Java och Delphi (hur skulle det
kunna vara annorlunda med Anders
vid spakarna?).

Ett enkelt och strikt språk
C# är ett "litet" språk, utan den
komplexitet och de inkonsekvenser
som belastar många äldre språk, där
olika viljor har dragit åt olika håll,
när man har försökt förnya dem.
Från pascaltraditionen har C# lånat
den stränga typningen och saknar
därför helt förståelse för den slapphet som kännetecknar C-världen.

Objektorienterad
C# är ett konsekvent objektorienterat språk, med en struktur som
påminner om Java och Delphi, t ex
har C# både klasser (class) och
gränssnitt (interface), och använder
klasser för att implementera gränssnitt.
Till skillnad mot C++, men i likhet
med Java och Delphi, tillåter inte
C# multipla arv av klasser, en
"finess" i C++, som har visat sig
skapa mer huvudvärk än glädje.
Konstanter, variabler, fält och
metoder (funktioner) måste alltid
tillhöra klasser eller structs. De
kan vara statiska och direkt användas med sin klass (i stil med
globala konstanter, variabler och
funktioner) eller vara
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instansspecifika, dvs endast användas tillsammans med instanser
(objekt) av klassen (objekt skapas
dynamiskt). Klasser kan nästlas.
Nästan allt i C# är klasser och
objekt, förutom några grunddatatyper för logiska värden (bool),
tecken (char), heltal, flyttal och
egna uppräkningstyper (men även
dessa kan vid behov tolkas som
klasser).

Komponenter
Precis som Java, Delphi (och
Borlands C++Builder) använder C#
komponenter med egenskaper och
händelser.

Assemblies
C#, liksom .NET i allmänhet, har
stöd för en decentraliserad programmeringsmodell, med återanvändbara moduler av klasser
(assemblies). För att undvika
namnkrockar används namndomäner (name spaces) Med
nyckelordet using öppnar man upp
en namndomän (i stil med Java och
Delphi). Headerfiler i stil med
C/C++ används inte.

Glöm minnesläckor
C# har en minneshantering med
inbyggd skärphantering (den sköts i
själva verket av .NET CLR och är
därför gemensam för alla .NETapplikationer).

HelloWorld
Du hittar en flerspråksversion av
"Hello world"-klassikern i
programrutan. Lägg märke till
• "using System" som gör att vi
kommer åt klasser och metoder
i standard assembly-namndomänen System, här
Console.WriteLine.
• "namespace HelloWorld" som
skyddar våra egna namn mot
namnkollisioner
• "class Hello" och dess "Main"metod – alla metoder/ funktioner i C# måste tillhöra
klasser.
• "Greetings" är en array av
strängar (standardtypen
"String"), men som samtidigt är
ett objekt. För att ta reda på
antalet element anropar vi dess
Length-metod.

C# standardiseras
Microsoft har lämnat över C# till
standardisering (till skillnad mot
Java där Sun har monopol på
utvecklingen), vilket gör att det är
firtt att anpassa C# till andra
plattformar.

MSIL
Precis som Java, producerar inte
C#-kompilatorer CPU-specifik
maskinkod, utan ett slags "mellankod" som Microsoft döpt till
"Microsoft Intermediate Language",
MSIL. All kod i .NET (inkl
assemblies) är kompilerad till MSIL

Flerspråksversion av HelloWorld i C#
using System;
namespace HelloWorld
{
class Hello
{
static void Main()
{ String[] Greetings = {"Hello world!","Hej värld!",
"Hola Mundo", "Hallo Welt",
"Salut le Monde","Ahoj, svet"};
for (int i = 0; i < Greetings.Length; i++)
Console.WriteLine(Greetings[i]);
}
}
}
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och kan sedan intepreteras av en
NET "virtuell maskin" eller
kompileras till maskinkod av en
"just-in-time" (JIT)-kompilator
anpassad till önskad plattform (idag
för Intel 80x86-familjen och Intel
Armstrong för mobila enheter).
Till skillnad från Sun's sk
"bytekod", som är skräddarsydd för
Java, är dock MSIL inte låst till C#.
Alla programspråk och kompilatorer anpassade till .NET (som Visual
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Basic .NET, Visual C++ .NET,
Visual J# .NET, Eiffel för .NET
och Delphi för .NET) skapar MSILkod, vilket det gör möjligt att dela
kod och assemblies mellan olika
programspråk, CPU:er och grundplattformar (Windows, Pocket PC,
etc.).

1.1, som kan laddas ner från
Microsoft.
I Visual C# .NET 2003 Standard
får du C# med Microsofts visuella
utvecklingsmiljö och i samtliga
Visual Studio .NET 2003-versioner ingår också C#.

C#-kompilatorer

Borlands alternativ är C#Builder
En gratis C#-kompilatorer (radkom- for .NET, med en utvecklingsmiljö
med Borland-känsla och en rad
pilator) ingår i .NET Framework
unika tillbehör.
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Microsoft

Visual Studio .NET 2003
Visual Studio .NET är Microsofts nya generation av utvecklingsverktyg för
.NET-plattformen. Visual Studio .NET introducerades våren 2002 tillsammans
med .NET 1.0 och i april 2003 lancerades så version 1.1 av .NET och version 2003
av Visual Studio-verktygen.
Microsofts utvecklingsverktyg för
.NET 1.1, finns i enklare versioner
för Visual Basic, Visual C# och
Visual C++ och i mer kompletta
versioner som Studio-paket.
Alla versioner innehåller CLR med
.NET 1.1 Framework.
•

•

•

Själva utvecklingsmiljön är
helt språkneutral, med gemensamma verktyg, åtgärdslista
och en debugger, som låter dig
felsöka kod i alla .NET-språk.
Samtliga versioner har stöd för
att skapa Windows-formulär,
ASP .NET webbformulär, konsolapplikationer och SOAP/
XML-baserade webbtjänster.
Samtliga versioner har data-
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•

basstöd baserat på ADO .NET
och i de enklare versionerna
med stöd för SQL Server 2000
Desktop Engine (MSDE 2000)
.
Alla versioner har också XML
Designer-verktyget.

7.0-bibliotek. Kompilatorn i denna
enklare version är en icke-optimerande C++ kompilator.

Visual C# .NET 2003
Programspråket är nya C# ("csharp"), det språk Microsoft har
valt som huvudspråk för .NET.

Visual Basic .NET 2003
Programspråket är här Visual Basic
.NET, som har utvecklats rejält från
tidigare Windows-versioner. Kompilerad kod ger samma prestanda
som andra .NET-språk.

Visual C++ .NET 2003
Programspråket är C++, nu med
förbättrad ANSI/ISO-kompatibilitet
och förbättrade MFC 7.0 och ATL

Visual J# .NET 2003
(Visual J# finns endast i Visual
Studio-paketen).
Programspråk baserat på Visual
J++, ett Java-liknande språk men
som använder .NET Framework
som klassbibliotek istället för Java
JDK. Visual J# underlättar för Javaprogrammerare att utveckla för
.NET.
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Visual Studio .NET 2003
Professional

Visual Studio .NET 2003
Enterprise Developer

Jämfört med versionerna ovan,
innehåller Studio Professional:

Utöver allt i Professional-versionen
innehåller Enterprise Developer
dessutom:
• NET-baserade referensapplikationer
• Visual SourceSafe 6.0c för
versionshantering och teamarbete
• Application Center Test –
testar funktionalitet, prestanda,
lasttålighet hos webbtjänster
och applikationer.
• Enterprise templates och
frameworks – färdiga mallar
för en rad applikationstyper
• Visual Studio Analyzer –
hittar flaskhalsar i distribuerade
COM-applikationer och visar
dem visuellt.

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

samtliga Microsoft .NET-språk
i en gemensam utvecklingsmiljö: Visual Basic .NET, Visual
C++ .NET, Visual C# .NET
och Visual J# .NET.
stöd för att integrera fler .NETspråk.
förbättrad, optimerande C++
kompilator
Mobile Web Forms – skapa
webbapplikationer för mobila
enheter
Visual Basic .NET Upgrade
Wizard – hjälpverktyg för
uppgradering av 6.0applikationer.
Class Library Templates –
skapa egna återanvändbara
komponenter baserade på
klassmallar.
Windows Control Libraries –
skapa egna användarkontroller
för Windows-formulär
Web Control Libraries –
skapa egna användarkontroller
för webbformulär
Windows Services – skapa
Windowstjänster, dvs applikationer som kan startas
automatiskt vid bootning och
utan inloggning (endast NT,
2000, XP, .NET Server).
RAD-verktyg för servrar –
serveradministration, händelseloggar, databaser, webbtjänster, Server Explorer och
serverbaserade komponenter.
fjärrdebugging av applikationer
och webbtjänster över nätet.
Crystal Reports – rapportgenerator för alla typer av
applikationer för Windows,
webben, mobila enheter och
webbtjänster.
Visual Database Tools som
låter dig skapa "stored
procedures", index, tabeller,
triggers, egendefinierade
funktioner m m visuellt.
stöd för .NET 1.1 Compact
Framework för mobila enheter
(Pocket PC, PDA:er med
.NET-stöd) .
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•
•

•
•
•
•

För utvecklings- och teständamål
medföljer också:
•
•
•
•
•

Windows 2000 Standard
Server,
SQL Server 2000,
Commerce Server,
Host Integration Server samt
Exchange Server.

Visual Studio .NET 2003
Enterprise Architect
Utöver allt i Enterprise Developer
medföljer:
• MS Visio databasmodellering
• Visio-baserad UML-applikationsmodellering
• Enterprise project templates.
För utvecklings- och teständamål:
• BizTalk Server.

•

•

•
•

inbyggda Web Forms
Designer. Testat tillsammans
med över 200 olika enheter,
inkl WAP-telefoner, PDA:er,
etc.
Förbättrat stöd för XML/
SOAP-webbtjänster och stöd
för senaste standarder.
Förbättrad utvecklingsmiljö
(IDE) med snabbare uppstart,
bättre respons, stabilare, förbättrad IntelliSense-funktioner
för att underlätta kodning,
m m.
Förbättrad debugger
Förbättrat dynamiskt och integrerat hjälpsystem
Nya skyddade ADO .NET
providers för Oracle 7i, 8i och
ODBC.
Visual C++ .NET närmar sig
ISO-standarden ytterligare
(98% enligt MS), tillsammans
med nya kompilatoroptimeringar för Pentium 4 och AMD
Ahtlon, förbättrad "buffer
overflow"-kontroll, stöd för
visuell design av Windows
Forms, säkrade standardbibliotek, mm
Förbättrad Visual Basic uppgraderingswizard, för att
flytta kod från Visual Basic for
Windows till .NET.
Java Language Conversion
Assistant för att konvertera
Java-applikationer till C# för
.NET.
Visual J# .NET för portning
av Java-applikationer till .NET
Stöd för kod "obfuscation" gör källkoden oläslig men
kompilerbar.

Nyheter i version 2003

I Visual Studio Pro, Enterprise och
Architect dessutom:

•

•

•

•

Stöd för nya
.NET Framework 1.1.
Stöd för "fredlig samexistens"
mellan olika .NET-versioner
(t ex 1.0 och 1.1) – garanterar
att applikationer som har
utvecklats och validerats mot
bestämda .NET-versioner
också fungerar när nya .NETversioner installeras.
Stöd för mobila applikationer
via ASP .NET och web forms
för presentation i webbläsare.
Design med Visual Studios

•

Stöd för .NET 1.1 Compact
Framework. Via Windows
Forms designer kan VB- och
VC#-utvecklare nu skapa
applikationer för Pocket PC,
Pocket PC Phone Edition,
Tablet PC och andra smarta
enheter som drivs av .NET
Compact Framework.
Inbyggd emulator gör att man
kan testa applikationer för
mobila enheter, utan tillgång
till verkliga testenheter.
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Borland C#Builder
Med C#Builder for .NET inleder Borland sin storsatsning på .NETplattformen.
C#Builder innehåller en ny och
förbättrad utvecklingsmiljö, helt
anpassad för .NET-utveckling, men
som ändå känns hemtam för tidigare Borland-utvecklare. Denna utvecklingsmiljö kommer att vara
gemensam för de programspråk
Borland avser att lansera för .NET
(utöver C# bl a Delphi).
Som första språk i denna .NETsatsning har man valt nya C# ("csharp"), som ju också är Microsofts
huvudspråk för .NET-utveckling.
Borland C#Builder är helt kompatibel med Microsoft Visual C# .NET
2003 - man kan såväl importera och
exportera projekt på Microsoft-format. I C#Builder ingår också en
licensierad version av .NET Framework 1.1 SDK, vilket är en garanti
för kompatibiliten (kompilatorn i

C#Builder är Microsofts senaste
C#-kompilator, så kodkompatibiliteten är 100%).
C#Builder har stöd för att designa
och skapa Windows-applikationer
med WinForms, webbapplikationer
med ASP .NET och WebForms,
databasapplikationer med ADO
.NET, etc – dvs allt man kan förvänta sig av ett utvecklingsverktyg
för .NET.
Utöver detta innehåller C#Builder
(beroende av C#Builder version):
•
•

en i hög grad konfigurerbar
utvecklingsmiljö, med möjlighet att spara olika layouter
dynamiska CodeInsight och
ErrorInsight, som varnar för
potentiella kodproblem redan
när man skriver.

•

•
•
•

•

en editor som låter dig kollapsa/expandera koden så att du
bara ser de delar du är intresserad av (t ex klassdeklarationer,
men inte klassimplementeringar).
en inbyggd HTML-editor med
syntaxkontroll.
Demeanor "obfuscator", som
gör källkod oläsbar, men kompilerbar.
en rad komponenter och wizards som förenklar databasutveckling med levande data
redan under design.
stöd för ytterligare databaser utöver MS SQL Server 2000,
även Oracle 9i, IBM DB2 och
InterBase, via Borland Data
Providers (BDP) (tillsammans

Utveckling av databasapplikation med WinForms och Borland Data Providers - levande data under design.
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C#Builder - utveckling av webbapplikation med WebForms

•

•

•

•

med ADO .NET). BDP är
utvecklat ur dbExpress-tekniken för Delphi, C++Builder
•
och Kylix.
Kompletta utvecklingsversioner av populära databaser Borland InterBase DE,
Microsoft SQL Server 2000
DE, Oracle 9i DE och IBM
DB2 DE (DE=Developer
Edition).
stöd för att skapa .NET-klienter •
med koppling till J2EE och
Corba via Internet Inter-ORBprotokollet (IIOP). Borland har
döpt sin teknik till Janeva
•
(som också kan köpas separat
och som då fungerar även med
Microsoft Visual Studio .NET)
öppet stöd för att integrera
versions- och teamutvecklingsstöd (LiveTeam) med
Borland StarTeam (automatisk
integration om installerad),
Microsoft SourceSafe, Rational
ClearCase eller PVCS
modellbaserad design och grafisk dokumentation baserat på
Together-teknologi och enligt
UML-standard. Levande
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uppdatering av UML-modeller
från C#-koden.
Enterprise Core Objects
(ECO), dvs Borlands nya plattform för utveckling av modellbaserade applikationer enligt
MDA-standarden (Model
Driven Architecture - se
www.omg.org/mda). ECO är
en vidareutveckling av Bold
för Delphi.
ComponentOne Studio
Enterprise, ett stort komponentbibliotek för .NET och
ASP .NET, ingår (ett värde av
ca 7000 kr).
Integrerad Crystal Reports för
rapporthantering.

Fyra C#Builder-versioner
C#Builder kommer att levereras i
fyra versioner:
•
•
•
•

C#Builder Personal,
C#Builder Professional,
C#Builder Enterprise och
C#Builder Architect.

De tre första versionerna räknar
Borland med att leverera under juli,
medan Architect-versionen
förväntas senare under tredje
kvartalet.
Detaljer med jämförande produktmatris kommer inom kort att
publiceras av Borland.

Specialpriser för Borlandkunder
Om du redan är lycklig ägare till ett
utvecklingsverktyg från Borland
(Delphi, C++ Builder, Kylix,
JBuilder) av Pro, Enterprise eller
Architect-version, kan du köpa nya
C#Builder till ett kraftig nedsatt
pris. Se vår prislista.
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Denna prislista är daterad 2003-06-10 och återspeglar priserna detta datum. Priser kan ändras på grund av ändrade
leverantörspriser, valutkursförändringar, m m. För kampanjerbjudanden anges speciella kampanjvillkor. För dagsaktuella priser
och fler priser - besök www.databiten.se eller ring! Flera utvecklingsverktyg kan fås till speciella skolpriser - kontakta oss för
mer info.

Några Delphi-böcker

Windows
Delphi 7 Studio inkl Kylix 3/Delphi och Visual
Plus 7
På köpet får du Kylix 3 (på CD med Delphi-versionen, ej C++, ej
tryckt dokumentation) när du köper Delphi 7 Studio Pro, Enterprise
eller Architect.
I DATABITENs Visual Plus 7-paket (VIP) ingår Visual Plus
VCL- och CLX-komponenter för Delphi 7 och Kylix 3, 120 dagars
teknisk support för Delphi, Kylix o Visual Plus (max 4
supportfall), Visual Plus-dokumentation över Delphi 7 och Kylix 3
på PDF-format (ca 1550 sidor) och 5% rabatt på

DATABITENs Delphi-kurser (kan inte kombineras med
andra rabatter).
Delphi 7 Studio Professional
9675:inkl Kylix 3 Pro/Delphi
Delphi 7 Studio Pro & VIP 7
10875:inkl Kylix 3 Pro/Delphi
Uppgr Delphi 7 Studio Pro
4220:inkl Kylix 3 Pro/Delphi. Från äldre Delphi Pro
Uppgr Delphi 7 Studio Pro & uppgr VIP 7
5220:inkl Kylix 3 Pro/Delphi .Från äldre Delphi Pro & VIP
3-6
Uppgr Delphi 7 Studio Pro & ny VIP 7
5420:inkl Kylix 3 Pro/Delphi . Från äldre Delphi Pro
Delphi 7 Studio Enterprise
31650:inkl Kylix 3 Enterprise/Delphi
Delphi 7 Studio Ent. & VIP 7
33050:inkl Kylix 3 Enterprise/Delphi
Uppgr Delphi 7 Studio Ent
19900:inkl Kylix 3 Enterprise/Delphi.Från äldre Delphi Ent
Uppgr Delphi 7 Studio Ent & uppgr VIP 7 21100:inkl Kylix 3 Enterprise/Delphi. Från äldre Delphi Ent
& VIP 3-6
Uppgr Delphi 7 Studio Ent & ny VIP 7
21300:inkl Kylix 3 Enterprise/Delphi. Från äldre Delphi Ent
Delphi 7 Studio Architect
36850:inkl Kylix 3 Enterprise/Delphi
Delphi 7 Studio Arch. & VIP 7
38250:inkl Kylix 3 Enterprise/Delphi
Uppgr Delphi 7 Studio Arch.
25570:inkl Kylix 3 Enterprise/Delphi.Från äldre Delphi Ent
Uppgr Delphi 7 Studio Arch & uppgr VIP 7 26770:inkl Kylix 3 Enterprise/Delphi. Från äldre Delphi Ent
& VIP 3-6
Uppgr Delphi 7 Studio Arch. & ny VIP 7
26970:inkl Kylix 3 Enterprise/Delphi. Från äldre Delphi Ent
Delphi 7 Pro Doc Pack
315:endast tillsammans med Delphi 7 Pro
Delphi 7 Pro Software Assurance
endast tillsammans med Delphi 7 Pro
Delphi 7 Ent. Software Assurance
endast tillsammans med Delphi 7 Enterprise
Delphi 7 Arch. Software Assurance
endast tillsammans med Delphi 7 Architect
Visual Plus 7 Delphi 7 & Kylix 3/Delphi

2825:8275:9640:1650:-

Advanced Delphi Dev.Guide to ADO
720:Algorithms and Data Structures
750:Delphi COM Programming
470:Delphi Graphics & Game Programming Exposed 735:Delphi/Kylix Database Development - dbExpress 555:Developer's Guide to Delphi Troubleshooting
790:Delphi Developer's Guide to XML
735:Mastering Delphi 7
740:-

Höstens Delphi-kurser
Allt om Internetutveckling med Delphi,
3 dagar, 8 - 10 september.
Bonus: 15% rabatt på IntraWeb 6.
Delphi 7 Grundkurs, 5 dagar, 15 - 19 sep
Delphi 7 Grundkurs, 4 dagar, 16 - 19 sep
Delphi 7 Avancerad Programmering
5 dagar, 6 - 10 okt
Delphi 7 Grundkurs, 5 dagar, 3 - 7 nov
Delphi 7 Grundkurs, 4 dagar, 4 - 7 nov
Delphi 7 Databasutveckling, 4 dagar
10 - 13 nov

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

10% "boka-extra-tidigt" rabatt vid bokning minst 2 månader före
kursstart. 5% "boka-tidigt"-rabatt, vid bokning minst 1 månad före
kursstart.
2% rabatt vid santidig bokning av två kurser. 5% vid samtidig
bokning av 3 kurser.
Plats: Stockholm. Övriga villkor - se www.databiten.se

C++Builder 6 Studio inkl Kylix 3/C++ &
C++Builder Mobile Edition
Med C++Builder 6 får du också motsvarande Kylix 3 för C++ (ej
Delphi-versionen av Kylix 3) samt C++ Builder Mobile Edition för
utveckling av applikationer för mobila enheter. I Enterpriseversionen av ingår en fri DataSnap-licens för distribution av
flerskiktsapplikationer.

C++Builder 6 Studio Professional
9925:inkl Kylix 3C++ Pro/C++ & C++Builder Mobile Edition
Uppgr C++Builder 6 Studio Pro
4125:från äldre C++Builder Pro
inkl Kylix 3 Pro/C++ & C++Builder Mobile Edition
C++Builder 6 Studio Enterprise
31650:inkl Kylix 3 Enterprise/C++ & C++Builder Mobile
Edition & fri DataSnap-licens
Uppgr C++Builder 6 Studio Enterprise (tills lager
slut,ord 20800:-)
15365:från äldre C++Builder Pro eller Enterprise
inkl Kylix 3 Enterprise/C++ & C++Builder Mobile
Edition & fri DataSnap-licens
C++ Builder 6 Pro Software Assurance
2825:endast tillsammans med C++ Builder 6 Pro
C++ Builder 6 Ent Software Assurance
8275:endast tillsammans med C++ Builder 6 Ent

Några C++Builder böcker
Borland C++ Builder 5:The Complete Reference 670:Borland C++ Builder 6 Developers Guide
(Hollingworht,Swart, m fl)
645:C++ Builder 6 Developers Guide (Kolachina)
630:-
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.NET

Delphi-, Kylix och C++ Builder-tillbehör
OBS! De flersta av TurboPowers utmärkta Delphi, C++Builder och
Kylix-toolboxar är numera Open Source och fria att hämta från
www.sourceforge.net <http://www.sourceforge.net>. Sök där på
"TurboPower" så hittar du dem.
För uppgraderingar - se www.databiten.se
<http://www.databiten.se> eller ring!
D=Delphi, K=Kylix, C=C++ Builder

Borland Enterprise Server, Web Edition
4220:DataSnap Server Unlimited Deployment
3250:License (D6/C5) Per server/obegränsat antal klienter.
I Delphi 7 Ent, Kylix 3 Ent och C++Builder 6 Ent ingår
en fri DataSnap-licens
1st Class 4000 Standard (D5,6,7)
1810:1st Class & InfoPower 4000 Stand. (D5,6,7) 3065:1st Class&InfoPower 4000 Pro (D5,6,7 C5,6) 4150:InfoPower 4000 Standard (D5,6,7)
2515:InfoPower 4000 Pro (D5,6,7 C5,6)
2995:IntraWeb 6 for Borland (D5,6,7,C5,6,K2,3)
5500:inkl 1 års uppgraderingar o support
IntraWeb 6 for Borland (D5,6,7,C5,6,K2,3)
8500:inkl 2 års uppgraderingar o support
ReportBuilder 7 Standard (D3,4.5,6,7)
2570:ReportBuilder 7 Pro (D3,4,5,6,7)
5175:ReportBuilder 7 Enterprise (D3,4,5,6,7)
7710:TeeChart Pro 6 VCL/CLX
2420:(D3,4,5,6,7 K3 C4,5,6)
TeeChart Pro 6 VCL/CLX w source
(D3,4,5,6,7 K3 C4,5,6)
4160:-

Borland C#Builder for Microsoft .NET
C#Builder Professional
8925:C#Builder Professional special
4390:(t o m 11/8,ord 4675:-) från Delphi,C++Builder,
Kylix,JBuilder Pro,Desktop,Enterprise el. Architect
C#Builder Enterprise
16990:C#Builder Enterprise special
9390:(t o m 11/8,ord 9630:-) från Delphi,C++Builder,
Kylix,JBuilder Pro,Desktop,Enterprise el. Architect
C#Builder Pro Software Assurance
2835:endast tillsammans med C#Builder Pro
C#Builder Ent. Software Assurance
4960:endast tillsammans med C#Builder Enterprise

Microsoft Visual Studio .NET 2003
Visual Basic .NET Standard 2003
Visual C++ .NET Standard 2003
Visual C# .NET Standard 2003
Visual Studio .NET Professional 2003
Uppgr Visual Studio .NET Professional 2003
Visual Studio .NET Enterprise 2003
Uppgr Visual Studio .NET Enterprise 2003
Visual Studio .NET Architect 2003
Uppgr Visual Studio .NET Architect 2003

1050:1050:1050:10550:3150:17590:7725:24450:14250:-

Några .NET-tillbehör
InterBase 7 for Windows
InterBase 7 Desktop Edition
710:(Windows,Linux,Solaris) - programvara inkl
2 användarlicenser
InterBase 7 Desktop Edition - 20 anv.licenser 8060:InterBase 7 Desktop Edition - 100 anv.licenser 20255:InterBase 7 Media & Companion Tools CD
650:InterBase 7 Manual Set
585:InterBase 7 for Windows - Server License 2125:InterBase 7 for Windows - 1 användarlicens
1635:InterBase 7 for Windows - 10 anv.licenser
11910:InterBase 7 for Windows - 20 anv.licenser
21055:InterBase 7 for Windows - 50 anv.licenser
35045:InterBase 7 for Windows - obegr Internet-lic. 24995:InterBase 7 for Windows - per processorlic. 10390:InterBase 7 finns också för Linux och Solaris - se
www.databiten.se <http://www.databiten.se>.

Fler Windowsverktyg
Crystal Reports 9 Standard
Crystal Reports 9 Professional
Crystal Reports 9 Pro uppgr
Crystal Reports 9 Dev uppgr
Crystal Reports 9 Advanced Ed
Crystal Reports 9 Adv. uppgr
TeeChart Pro ActiveX
Wise Installation System 9 - Standard
Wise Installation System 9 - Prof
Wise for Windows Installer 5 Standard
Wise for Windows Installer 5 Prof
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1690:4215:2190:2665:16755:13830:2775:4270:8855:4270:10525:-

Borland Optimizeit Profiler for .NET
TeeChart for .NET
TeeChart for .NET special
för TeeChart Pro-kunder
TeeChart for .NET with Souce Code

6645:4290:1995:8300:-

Linux
Kylix 3 med Visual Plus 7
Se också specialerbjudande på Delphi 7 med Delphi-versionen av
Kylix 3 och C++ Builder 6 Enterprise med komplett Kylix 3
Enterprise för Delphi resp. C++. I Enterprise-versionen av Kylix 3
ingår en fri DataSnap-licens för distribution av
flerskiktsapplikationer.
I DATABITENs Visual Plus 7-paket (VIP) ingår Visual Plus
VCL- och CLX-komponenter för Delphi 7 och Kylix 3, 120 dagars
teknisk support för Delphi, Kylix o Visual Plus (max 4
supportfall), Visual Plus-dokumentation över Delphi 7 och Kylix 3
på PDF-format (ca 1550 sidor) samt 5% rabatt på DATABITENs
Delphi-kurser (kan inte kombineras med andra ev. rabatter).

Kylix 3 Professional
2625:Kylix 3 Pro & VIP 7
3825:Uppgr Kylix 3 Pro
1390:från Kylix Desktop Developer/Pro, Delphi 6 Pro/Ent
eller C++ Builder 6 Pro/Ent.
Uppgr Kylix 3 Pro & ny VIP 7
2590:från Kylix Desktop Developer/Pro, Delphi 6 Pro/Ent
eller C++ Builder 6 Pro/Ent.
Uppgr Kylix 3 Pro & uppgr VIP 7
2390:från Kylix Desktop Developer/Pro, Delphi 6 Pro/Ent
eller C++ Builder 6 Pro/Ent samt VIP 3-6.
Kylix 3 Enterprise
19750:Inkl fri DataSnap-licens
Kylix 3 Enterprise & VIP 7
21150:Uppgr Kylix 3 Ent
9850:från Kylix Server Developer/Ent, Delphi 6 Ent eller
C++ Builder 6 Ent.
Uppgr Kylix 3 Ent. & ny VIP 7
11250:från Kylix Server Developer/Ent, Delphi 6 Ent eller
C++ Builder 6 Ent.
Uppgr Kylix 3 Ent. & uppgr VIP 7
11050:från Kylix Server Developer/Ent, Delphi 6 Ent eller
C++ Builder 6 Ent samt VIP 3-6
tel 026-256493, fax 026-253641
mail@databiten.se
www.databiten.se

(tills lager slut,ord 5500:-) inkl 1 års uppgraderingar &
support. Ren JDK-version ingår.
Optimizeit Suite 5.5
14985:Optimizeit Profiler 5.5
6645:-

Kylix-tillbehör
Se Delphi-, Kylix och C++ Builder-tillbehör under Windows

Några Kylix-böcker
Borland Kylix Developer's Guide
640:Building Kylix Applications
840:Delphi/Kylix Database Development - dbExpress 555:Kylix 2 Development
750:Kylix: The Professional Developer's Guide
710:Kylix Power Solutions (tills lager slut,ord 595:-) 425:Mastering Kylix 2
655:Tomes of Kylix -The Linux API
815:-

Advanced JBuilder 5
Charles Calvert's Learn JBuilder 7
JBuilder 7 EJB Programming
JBuilder 3 Unleashed (tills lager slut,ord 555:-)
JBuilder 6.0 JFC and SWING Programming
Learn Java with JBuilder 6
Mastering JBuilder 8

715:Ring!
630:395:Ring!
655:Ring!

Skollicenser

Java

Se separat prislista på www.databiten.se
<http://www.databiten.se>, gå till
"Priser|Skolpriser|Borland" i menyn.

JBuilder 9
För Windows, Linux och Solaris. JBuilder 9 Enterprise
innehåller hela Optimizeit Suite.

JBuilder 9 Developer Edition
8750:Uppgr JBuilder 9 Developer Edition
6200:från valfri JBuilder SE eller Pro
JBuilder 9 Enterprise inkl Opt. Suite 5.5
32400:Uppgr JBuilder 9 Ent. inkl Opt. Suite 5.5
19650:från valfri JBuilder Pro, Enterprise eller WebGain
JBuilder 9 Dev. Software Assurance
2825:endast tillsammans med JBuilder 9 Developer
JBuilder 9 Ent Software Assurance
9650:endast tillsammans med JBuilder 9 Enterprise

Några Java-tillbehör
JDataStore Server Deplyment License
(1 per CPU)
JDataStore Per Seat Deployment License
1 per användare
IntraWeb 5 for Java (JBuilder 6,7,8,9)

Några JBuilder-böcker

8760:950:2850:-

Bra SQL-bok
SQL: the Complete Reference, 2nd ed.

655:-

Borland Software Assurance
inkluderar 1 års uppdateringar samt 3 supportfall per licens.
Kan endast köpas tillsammans med Delphi, C++Builder, JBuilder
resp. C#Builder.

Fler priser
Priser på Borland CodeWright, StarTeam, Together,
Turbo C++, Turbo Pascal, Microsoft SourceSafe, MSDN,
m fl hittar du på vår webb - www.databiten.se
<http://www.databiten.se>.

Jag beställer de förkryssade produkterna ovan.
Företag/organisation _______________________________ Namn ____________________________________
Adress __________________________________________ Postadress ________________________________
Ev godsmärkning __________________________________ Ev beställningsnr____________________________
Telefon__________________________________________ Fax ______________________________________
E-post __________________________________________ _________________________________________
Alla priser exkl moms och frakt. Denna prislista är daterad 2003-06-10 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.
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