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Svensk Delphi- och Kylix-dokumentation, toolbox & support med

Visual
Plus 8
Vässa din Delphi 7, Delphi 8 .NET och Kylix 3
med vår Visual Plus 8-toolbox och dokumentation!
I Visual Plus 8 hittar du en rad
tillägg till Delphi 7 Windows,
Delphi 8 .NET och Kylix 3 Linux:
 120 dagars fri teknisk support
på Delphi 7, Delphi 8 VCL
.NET resp. Kylix 3 och Visual
Plus 8 med upp till fyra (4)
supportfrågor via epost.
 Visual Plus 8-toolbox med
ytterligare VCL- och CLXkomponenter för Delphi 7 och
Windows, VCL .NET-komponenter för Delphi 8 och .NET,
samt CLX-komponenter för
Kylix 3 och Linux. Dessutom
ytterligare enheter/units och
rutiner för Windows, .NET
generellt och Linux.

verktyg och komponenter.
Däremot inte tredjepartsverktyg
eller tredjepartskomponenter, även
om de medföljer Delphi resp.
Kylix.
Supporten gäller vid köp av Delphi
8 (inkl Delphi 7) resp Kylix 3 med
Visual Plus 8 samt vid köp av
Visual Plus 8 separat.

Visual Plus 8-toolboxen
I Visual Plus 8-toolboxen ingår
ytterligare tio VCL-komponenter
för VCL-baserade Windowsapplikationer, åtta VCL .NETkomponenter för .NET-utveckling,

samt nio CLX-komponenter för
plattformsneutrala applikationer
(Windows och Linux).
VCL-komponenterna för Delphi 7
Windows och Delphi 8 .NET är
helt kompatibla, vilket gör det
mycket lätt att migrera Windowsprojekt till .NET, eller underhålla
en gemensam kodbas för Windows
och .NET.
Detsamma gäller CLXkomponenterna för Windows och
Linux. När du skriver en CLXbaserad Delphi 7-applikation som
använder Visual Plus CLXkomponenter, kan du utan

 Svensk dokumentation för
Visual Plus 8-toolboxen, ca 250
sidor på PDF-format.
 Svenska Visual Plus-handböcker om Delphi 7 och Kylix
3, ca 1350 sidor på PDF-format

120 dagars fri Delphi- &
Kylix-support
Uppskattad epost-service som kan
visa dig vägen när du har kört fast.
Du kan ställa upp till fyra (4)
supportfall kring Delphi 7, Delphi
8 VCL .NET eller Kylix 3 och
Visual Plus 8 under 120 dagar.
Supporten gäller Visual Plustoolboxen och själva Delphi
7/Delphi 8 VCL .NET/Kylix 3
tillsammans med Borlands egna

DATABITEN
www.databiten.se

tel 026-256493
mail@databiten.se

modifiering omkompilera koden
för Linux, med hjälp av Kylix 3
och motsvarande Visual Pluskomponenter för Kylix.
Kompatibiliten mellan VCL- och
CLX-versionerna av Visual Pluskomponenterna är också mycket
hög, vilket underlättar portning av
projekt från VCL till CLX eller
underhåll av gemensam kodbas för
VCL, VCL .NET och CLX.

Kalenderkomponent
VCL,VCL .NET, CLX
Delphi 7, Delphi 8, Kylix 3

Svensk kalenderkomponent
VPCalendar med veckonumrering
och valfri visning av svenska helgoch märkesdagar, arbetsfria dagar
samt egna märkesdagar. Du kan
enkelt lägga till egna märkesdagar
på stränglistformat (TStrings).
Dessutom innehåller kalendern
egenskaper med uppgifter om
datum som julianska dagtal (en
numrering av dagar sedan
"Hedenhös") resp TDateTimeformat, sommartid/ normaltid,
solens upp-, nedgång och högsta
höjd för valfri ort och dag, m m.
Bland nyheterna i Visual Plus 8
märks större frihet vid formatering
av titlar och speciella dagar. Varje
element kan nu ha sin egen font
och färg.

Formelberäkningar
VCL,VCL. NET, CLX
Delphi 7, Delphi 8, Kylix 3

VPMFFE-komponenten i Visual
Plus 8 kan evaluera uttryck med
flera variabler (VPFFE klarar
endast 1 variabel) och långa
variabelnamn i stil med:
'Kapital*(1+ räntesats/100)^år'

Enter istället för Tab
VCL, VCL.NET, CLX
Delphi 7, Delphi 8, Kylix 3

Den praktiska komponenten
VPEnter, gör att man kan använda
<Enter>-tangenten som alternativ
till <Tab> vid navigering mellan
inmatningskontroller typ
editeringsrutor och matrisceller.
Lägg ut en VPEnter-komponent i
formuläret och allt är klart.
En nyhet i Visual Plus 8 är att du
också kan "tabba" bakåt med
<Shift><Enter> eller använda
andra tangentkombinationer för
stegning framåt/bakåt. En annan
nyhet är att VPEnter enklare kan
anpassas till nya typer av
kontroller.

Styr Application &
Screen under design
VCL, VCL.NET, CLX
Delphi 7, Delphi 8, Kylix 3

I applikationer baserade på VCL,
VCL .NET respektive CLX finns
två automatiskt skapade objekt,
Application och Screen. Med
dessa objekt kan man sätta
egenskaper och händelser för

applikationen som helhet - tyvärr
endast under exekvering och
genom manuell kodning.
Med Visual Plus-toolboxens
VPApplication och VPScreenkomponenter kan du nu sätta
egenskaper och händelser för
Application och Screen redan
under designfasen, lika enkelt som
för andra komponenter!
Med CLX-versionen av
VPApplikation kan du också skifta
standardutseende på din
applikation även under Windows
på samma sätt som under Linux.
Förutom Windows-look kan du
välja Motif, Platinum, Qt, m fl.
Visual Plus 8 är uppdaterad med
de senaste egenskaperna och
händelserna för Application och
Screen-objekten.

Autoskalning formulär
VCL, VCL.NET, CLX
Delphi 7, Delphi 8, Kylix 3

Autoskalningskomponenterna
VPScale och VPGScale anpassar
helt automatiskt fönster/formulärstorlekar, kontroller (inkl matrisceller med TVPGScale) och texter
till den skärmupplösning användaren råkar ha.
Vid design kanske du vill arbeta
med en skärmupplösning av 1024x
768. Även om din applikation ser
bra ut när du själv kör den, vittnar
användarna ofta om problem när

Komponenten VPFFE innehåller
en snabb funktionsevaluator (Fast
Function Evaluator) för
beräkningar av värden hos
matematiska uttryck och formler
givna på strängformat, i stil med
'2·sin(10·x)·e^(-x/4)'
Funktionsgraf - klicka för full
storlek
Stöd för alla matematiska
standardfunktioner, inkl frac, int,
sinh, cosh, coth, tanh och ndist
(normalfördelning). Listan kan
utökas med egendefinierade
funktioner. Vid fel i uttryck, anges
feltyp och felposition i
stränguttrycket.
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de kör applikationen med andra
skärmupplösningar (640x480,
800x600, 1200x800 etc).
Detta fixar du enkelt med
VPScale/VPGScale-komponenterna. Komplettera dina
formulär med var sin autoskalningskomponent och problemen
är borta. Din applikation
anpassar sig nu automatiskt till
användarnas skärmupplösningar
så att formulär och textsträngar
upptar samma skärmyta som vid
designen.
Du kan själv förvissa dig om
detta genom att i skalningskomponenternas testläge se hur
applikationen ter sig vid körning
med andra skärmupplösningar.
Du kan också öppna upp en
dialogruta som visar alla
teckensnitt som används i
formuläret med uppdelning i
skalbara och fasta teckensnitt.
När du är nöjd är det bara att gå ur
testläge, omkompilera och din
applikation är klar för distribution.
Slut på klagomål över textsträngar
som inte syns, kontroller som är
för stora eller små, felplacerade
formulär, etc.
En nyhet i Visual Plus 8 är stöd för
de nya allt populärare "widescreen"-formaten på bärbara
datorer.

Infektionsskydd
VCL, CLX
Delphi 7, Kylix 3

"Antivirus"-komponenten
VPVCheck originalmärker dina
Delphi 7- resp. Kylix 3applikationer och kontrollerar vid
varje körning att "EXE"-filen inte
har modifierats på något sätt. Vid
varje förändring, oavsett om den
har orsakats av ett virusangrepp
eller klåfingriga användare och
hackare, visas ett varningsfönster
(feltexterna väljs med egenskaper)
och applikationen avbryts. Du kan
alternativt installera en egen
händelserutin och där välja hur du
ska reagera på dessa varningar.
När du använder Visual Plustoolboxens antiviruskomponent
kan du och dina användare känna
sig förvissade om att arbeta med
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MultiDoc – en flikad webbläsare skriven i Delphi 7 med Visual Plus 8

originalversionen av programmet ett berättigat krav i dagens värld
med nätverks- och Internetuppkopplade datorer och därmed allt
större risker för spridning av virus,
trojaner, m m.
En annan användning är vid kundmärkning av applikationer. Du kan
individiuellt signera varje levererat
exemplar av ditt program med
användarens identitet och sedan
förhindra ändring av denna märkning genom att skydda applikationen med VPVCheck. Varje
försök att modifiera användarsignaturen avslöjas och gör
applikationen oanvändbar.
VPVCheck är inte implementerad
för Delphi 8 .NET, utan där
rekommenderas istället
användning av .NET
standardtekniker för skydd mot
programmodifiering.

Inbyggd webbläsare
VCL
Delphi 7

Komponenten VPBrowser kapslar
in, förenklar och bygger samtidigt
ut funktionaliten i Microsofts
Internet Explorer 4 - 6 i en Delphi
7-komponent. Nu kan du integrera
en komplett skräddarsydd,
hypertextbaserad HTML/Webbläddrare direkt i dina egna
applikationer. Inte nog med det –
du kan också läsa och redigera alla

dokument som följer Microsofts
Active Document-standard. Hit
hör MS Word, Excel och
PowerPoint i Office-paketen,
Adobe Reader, m fl (under förutsättning att originalprogrammen
finns installerade). Du kan också
visa GIF- och JPEG-bilder, samt
öppna filkataloger.
VPBrowser har stöd för HTMLstandard inkl tillägg för JavaScript,
ActiveX och applets och är
kompatibel med Internet Explorer
4 –6.
VPBrowser har stöd för skalning
och utskrift av dokument, samt
håller reda på aktiva HTML-ramar
(frames) och deras innehåll. Du
kan låta användaren styra
VPBrowser eller styra dokumenthanteringen helt eller delvis
programmässigt. Du kan med
händelserutiner övervaka och ev
stoppa navigering till oönskade
dokument, eller kanske föra en
logg över användarens navigering.Du kan i programkod skicka
data till HTML-sidor som behöver
exv inloggningsuppgifter, sökord,
etc.

MultiDoc flikad webbläsare
Vår medföljande demoapplikation,
MultiDoc, visar hur man bygger
en fullfjädrad dokumentläsare med
Delphi 7 och VPBrowser i Visual
tel 026-256493
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Plus 8. Du kan använda MultiDoc
istället för Internet Explorer och
andra webbläsare – så gör vi
själva. MultiDoc är kompatibelt
med Explorer då det gäller lagring
av favoriter, och andra inställningar för söksida och startsida.
Till skillnad mot Explorer och
Netscape har MultiDoc dock ett
mycket praktiskt flikbaserat
användargränssnitt som låter dig
hantera flera dokument av olika
typer (HTML, text, Word, Excel,
PowerPoint, PDF, etc) samtidigt.
MultiDoc håller reda på HTMLdokumentens ramar och låter sig
också enkelt integreras i dina egna
applikationer när du har behov av
dokumenthantering.

från grafiska applikationer
öppna konsolfönster för debugoch loggutskrifter.
* "CLR"-enheter är inte låsta till VCL
.NET, utan fungerar med alla typer av
.NET-applikationer

Omfattande Visual Plusdokumentation
Visual Plus-dokumentation
över Visual Plus 8toolboxen
Vår svenska dokumentation (ca
250 sidor) för Visual Plus 8-toolboxen. Adobe PDF-format. Läs på
skärmen eller skriv ut.

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

Fler Plus
I Visual Plus 8-toolboxen ingår
dessutom ytterligare Delphi 7-,
Delphi 8- och Kylix-enheter för
 kalenderberäkningar (VCL, CLR*,


CLX/Delphi 7, Delphi 8, Kylix 3)
funktionsevaluering (VCL, CLR*,
CLX/Delphi 7, Delphi 8, Kylix 3)

 numeriska metoder med rotbestämning och fler
standardfunktioner (VCL, CLR*,
CLX/Delphi 7, Delphi 8, Kylix 3)

 exakta bråkberäkningar och
bråkförenklingar med (VCL,
CLR*, CLX/Delphi 7, Delphi 8, Kylix
3). .NET-versionen använder

Delphi 8:s nya stöd för "operator
overloading ", så att du kan
skriva bråkuttryck enligt "5/7 +
3/4*5/6".
 filhantering inkl filkopiering
(VCL/Delphi 7)

 listning och sortering av
filkataloger (VCL/Delphi 7)
 snabb quicksortering av
godtyckliga datatyper (VCL/Delphi
7)

 tidtagning (VCL/Delphi 7)
 VPConsole (Delphi 7, Kylix 3) för
förbättrade konsolapplikationer
framför allt under Windows Write och Read fungerar även
med svenska tecken och du kan
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Visual Plus-dokumentation
över Delphi 7 och Kylix 3
Uppskattad och unik dokumentation, som nu har blivit ännu
bättre – ca 1350 sidor väldisponerad svensk dokumentation
(författare är Lars Gustafsson hos
DATABITEN) som går på djupet.
Visual Plus-handböckerna
behandlar grundligt:
 Delphi-språket (Object Pascal) i
Delphi 7 och Kylix 3
 Typkonvertering
 Stränghantering med alla
strängrutiner i Delphi/Kylix
 Varianter
 Dynamiska arrayer
 Standardparametrar och
overloaded procedurer/funktioner
 Minneshantering
 Filhantering och filkatalogsrutiner
 Rutiner för datum och tid
 DLL:er (Windows) och SOmoduler (Linux)

 Undantagshantering
 Objektorienterad programmering
med klasser med steg-för-steg
exempel
 Objektorienterad programmering
med interface med steg-för-steg
exempel
 Delphis och Kylix grundläggande klassbibliotek (RTL) för VCL
och CLX - TBits, TList,
TPersistent, TCollection,
TStrings, TStringList, strömmar,
registrering av klasser, mm
 Projekt, formulär, ramar och
datamoduler i VCL och CLX
 Application och Screen
 Komponenter och kontroller
 Grafik-programmering under
Windows och Linux, inkl
metafiler och nya portabla ddwfiler
 Printerhantering under Windows
och Linux, inkl mm-skalning
oberoende av printer
 Skapa egna Delphi/Kylixkomponenter - steg-för-steg
exempel med
personnummerkomponent
 Multitasking med trådar under
Windows och Linux
 Arbeta med BLOB-fält i
databaser
 Alla kompileringsdirektiv
 Undantag och exekveringsfel
 Strängfunktioner med stöd för
internationalisering
 SOAP-baserade webbtjänster
och klienter/konsument - stegför-steg exempel med
webbtjänst och klienter
 Skapa och modifiera XMLbaserade databastabeller direkt i
Delphi-kod - steg-för-steg
exempel visar dig hur man gör
Visual Plus-handböckerna
levereras i fullfärg på Acrobat
PDF-format. Läs på skärmen eller
skriv ut.
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Lär dig Delphi!
Här ger vi en kort presentation av innehållet i
DATABITENs aktuella Delphi-kurser. En nyhet är
att du också kan köpa kursmaterialet på PDF-format
för självstudier som alternativ till våra lärarledda
kurser. Senaste kursinformation och PDF-kurser
hittar du på www.databiten.se.
DATABITEN är Sveriges ledande Delphi-utbildare
sedan 1995.

Delphi Grundkurs
DBU1137, 5 dagar lärarledd kurs
DBU1138, PDF
DBU1139, PDF Plus

Grundkursen 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 Delphis 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
första dagen.
Lärare:
Staffan Wictorin
Kursmaterial
'Delphi Grundkurs' inkl
övningsuppgifter.
Gediget kursmaterial
(ca 360 sidor), helt på
svenska.
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Delphi
Databasutveckling
DBU1157, 4 dagar lärarledd kurs
DBU1158, PDF
DBU1159, PDF Plus

Kursen riktar sig till dig
som har grundkursens
kompetens och vill gå vidare
med inriktningen databasprogrammering med Delphi.
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.

Tfn 026-256493
mail@databiten.se



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 (JPEGblobbar) , 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.
Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
'Delphi Databasutveckling' inkl övningsuppg.
Gediget kursmaterial (ca 490 sidor) helt på svenska

Delphi
Webbutveckling
DBU1177, 3 dagar lärarledd kurs
DBU1178, PDF
DBU1179, PDF Plus

Webbutvecklingskursen
riktar sig till dig som har
grundkursens och databaskursens kompetens och vill
lära dig hur man skapar serverbaserade Delphiapplikationer för webben.
Kursen gör dig förtrogen med utveckling och design
av webbapplikationer med WebBroker och
IntraWeb. Webbapplikationer körs på servrar och
använder vanliga webbläsare för presentation.
Webbapplikationer med databasstöd intar en central
plats.
DATABITEN är utnämnd till Official IntraWeb
Training Partner.
Du lär dig
 konfiguration av Microsofts Internet Information Server (IIS), inkl installation av SSLcertifikat.
 utveckling med Web App Debugger (WAD).,
debugging och loggning
 skapa, testa och felsöka WebBroker-baserade
applikationer för WAD, standard CGI och
ISAPI (för IIS).
 debugging av ISAPI-DLL:er
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Inloggning, cookies, skyddad https/SSLkommunikation, parametrar, databaskoppling,
m m. med WebBroker.
snabb, visuell utveckling av webbapplikationer
med IntraWeb. Debugging av IntraWeb-applikationer.
IntraWeb i applikations- och sidläge.
Applikationsläge för fristående webbapplikationer (EXE-filer och tjänster) som fungerar
utan webbserver. ISAPI-DLL:er med applikationsläge.
användar- och sessionshantering med och utan
cookies, bilder, dynamisk grafik, Macromedia
flashfiler,ActiveX:er, menyhantering, m m.
databasapplikationer med IntraWeb
IntraWeb och https/SSL för säker kommunikation.
olika layouttekniker – formulärbaserad,
inbyggd HTML Layout, HTML-mallar och
stilmallar (CSS).
IntraWeb sidläge tillsammans med WebBroker.
samverkan med verktyg som FrontPage och
DreamVeawer för att skapa intressanta användargränssnitt.

PDF-kurser för självstudier
Om du inte har tid eller möjlighet att gå en av
DATABITENs lärarledda kurser, kan du nu
alternativt köpa kursmaterial på PDF-format,
tillsammans med alla kursexempel.
För att läsa PDF-kurser och hantera programexempel behöver du dessutom installera
DATABITENs programvara DBKurs, som
du gratis laddar ner från
www.databiten.se/training (klicka där på
PDF-kurser). Tillsammans med DBKurs får
du också innehållsförteckningar och utdrag
ur DATABITENs Delphi-kurser, så att du
bättre ser om innehåll och upplägg passar
dig. Kompletta kursdokumentationer och
programexempel hämtas sedan via DBKurs
över Internet. Vid uppdateringar kan du
enkelt hämta hem senaste version. Mot en
tilläggskostnad kan DBKurs och kursmaterial
också beställas på CD.

Licensnyckel
Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
'Delphi Webbutveckling' inkl övningsuppgiter.
Gediget kursmaterial (ca 515 sidor) helt på svenska

För att aktivera en viss kursdokumentation
och tillhörande exempel, behöver du en
licensnyckel som du beställer från DATABITEN. När kurslicensen är betald skickar vi
licensnyckeln via epost.

Delphi Avancerad
Programmering

Licensnyckeln är personlig och endast den
person licensen är utställd på har behörighet
att använda kursmaterial och exempel. Är ni
flera personer på en arbetsplats som vill ha
tillgång till kursmaterialet, måste varje
person ha en egen licens. Kursmaterialet får
installeras på högst två (2) datorer per licens.

DBU1147, 5 dagar lärarledd kurs
DBU1148, PDF
DBU1149, PDF Plus

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 Delphis:s förnämliga
utvecklingsmiljö, inkl objektinspektor, Object
TreeView, komponentdiagram, inställningar,
projekthantering med projektgrupper,
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.

DATABITEN
www.databiten.se

PDF Plus-version
PDF-kurserna kan köpas i "standard"-version
och Plus-version. Innehållet är detsamma,
men Plus-versionen tillåter att du skriver ut
kursmaterialet till skrivare, samt att du lägger
till egna kommentarer i PDF-dokumentationen. Utskrifter får endast disponeras av
licensinnehavaren.

Priser PDF-kurser
En kurslicens kostar endast 1250 kr per PDFstandardkurs och 1500 kr per Plus-kurs (alla
priser exkl moms). Men vi har faktiskt ett
ännu bättre introduktionserbjudande

Introduktionserbjudande
Fram till 15 november 2004 kan du köpa
PDF-standardkurserna för så lite som 995
kr/kurs och Plus-kurser för endast 1250
kr/kurs!

Tfn 026-256493
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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 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 Delphis 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 for .NET.
Vi visar hur man internationaliserar applikationer med Delphis Translation Suite.

Lärare: Lars Gustafsson
Kursmaterial
"Delphi Avancerad Programmering" inkl övningsuppgifter. Gediget kursmaterial (ca 630 sidor), helt
på svenska.

Kurstider hösten 2004
Kurs
Delphi Grundkurs, 5 dagar
Delphi Grundkurs, 4 dagar (dag 2 - 5)
Delphi Webbutveckling, 3 dagar
Delphi Databasutveckling
Delphi Grundkurs, 5 dagar
Delphi Grundkurs, 4 dagar (dag 2 - 5)
Delphi Avancerad Programmering, 5 dagar

Kursnr Vecka
DBU1137
37
DBU1136
37
DBU1177
38
DBU1157
41
DBU1137
46
DBU1136
46
DBU1147
47

Datum
6 – 10 sept
7 – 10 sept
13 – 15 sept
4 – 7 okt
8 - 12 nov
9 – 12 nov
15 – 19 nov

Pris exkl
moms
16500:13500:11500:14500:16500:13500:17500:-

5% "boka-tidigt-rabatt" om du bokar senast 1 månad före kursstart!
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.

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.

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.
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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!
Kontakta oss med för diskussion om kursuppläggning,
tider, priser, etc så kan vi skräddarsy en passande
utbildning år er.

Tfn 026-256493
mail@databiten.se

Blixtsnabb webbutveckling med
Delphi, Kylix, C++ Builder, Visual Studio, Java &

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

skapa webbapplikationer som
vanliga Windows-och Linux-applikationer!

Ett IntraWeb-applikation (med ett sökbart fotoalbum) under design i Delphi – formulär designas med komponenter och
händelser kopplas på samma sätt som i vanliga Windows-applikationer. På nästa sida ser du applikationen i drift.
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IntraWeb-applikationen (fotoalbum) som den ser ut i en webbläsare. I huvudformuläret pågår editering av
bildinformationen. Data och bilder hämtas och lagras i en databas

i webbläsare, PDA:er eller
mobiltelefoner (WAP)?
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.

Aktuella IntraWeb-versioner är för
Windows 7.2 (Delphi 5-8,
C++Builder 5-6), för Linux 7.
(Kylix 3), version 7.1 för ASP.NET
resp 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).

applikationen, precis som i en vanlig grafisk applikation. Med ramar
kan du lätt åstadkomma återanvändbara designdelar som menyer,
logindialoger, etc.

Visuell design

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.

När du designar IntraWeb-applikationer, arbetar du precis som när du
skapar vanliga Windows-, .NET
WinForms, Linux- eller Java-Microsofts ASP.NET har tagit ett
applikationer. Använd webbforstort steg framåt vad det gäller
mulär (speciella webbanpassade
utecklarvänlighet, men trots det
formulär), tillsammans med ramar
tycker vi att IntraWeb erbjuder ett
(frames) och datamoduler - fyll dem
mer komplett och flexibelt webbmed icke-visuella standardutvecklingskoncept, som dessutom komponenter (t ex dataåtkomstligger mycket närmare traditionell
komponenter) tillsammans med
Delphi-utveckling. Du kan t ex
IntraWebs egna komponenter.
skapa webbapplikationer helt utan
IntraWeb har vanliga komponenter
kunskaper i HTML och Javascripts! som knappar, labels, editboxar,
Du kan t om kombinera IntraWeb
memon, listboxar, matriser/griddar,
med ASP.NET.
etc tillsammans med databaskopplade dito. Dessutom finns speciella
webbkomponenter som regioner,
IntraWeb
länkar, m m. Man kan välja mellan
IntraWeb utvecklas av AToZed
serverbaserade komponenter, vars
Software, samma utvecklingsteam
händelser exekveras av webbapplisom står bakom Indy-komponenkationen på servern och HTML/
terna i Delphi, Kylix och C++
Builder. IntraWeb är faktiskt internt Javascript-baserade som exekveras
i webbläsaren.
baserad på Indy-komponenterna.
Varje formulär motsvarar en presentationssida (en URL) i webb-
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Du kan skapa egna webbkomponenter, eller modifiera befintliga
IntraWeb-komponenter.

Oavsett om man baserar layouten
på webbformulär eller HTML-mallar, kan man i efterhand påverka
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

tel 026-256493
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Många standardkomponenter i IntraWeb 7. Dessutom finns ett stort utbud av tredjepartskomponenter.
Linux). ASP.NET-versionen för
Visual Studio skapar ASP.NETapplikationer och JBuilder-versionen skapar Apache-applikationer

Fristående applikationer
Unikt är att IntraWeb (ej ASP.NET
eller 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 utan
att också vara tvungen att installera
och konfigurera en webbserver!
Om flera webbapplikationer ska
köras på samma dator, kan man låta
dem kommunicera via olika
portnummer så att de inte krockar.

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

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.
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 inehåller därför en
komplett uppsättning komponenter
för HTML 3.2, som man alltså
använder när man skapar
webbapplikationer för mobila
handenheter (PDA:er).

Stöd för WAP

Borlands WebBroker eller WebSnap-teknologier. Du använder då
IntraWeb för att snabbt skapa applikationernas användargränssnitt.

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
7 for Borland Tools separat, ingår
stöd för Delphi 5, 6, 7 och 8
(.NET), Kylix 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-/Architect-versionerna av Delphi, Kylix
och C++ Builder.

I IntraWeb 7 finns också komplett
stöd för WAP 1.x och 2.0, vilket
gör det möjligt att skapa webbapplikationer för vanliga mobiltelefoIntraWeb 5 for Java har integrerat
ner, etc.
IntraWeb låser dig inte till en mostöd för JBuilder, Eclipse och
dell, utan det är mycket enkelt att
Websphere Studio samt Java JDK.
kompilera en och samma webbLätt att testa och debugga
Du kan också hämta testversioner
applikation såväl som självgående
Du kompilerar, kör igång och
hos www.atozedsoftware.com
EXE, som tjänst, ISAPI DLL eller debuggar IntraWeb-applikationer
Apache DSO. Enda skillnaderna
precis som vilka Delphi/Kylix/C++ Tredjepartskomponenter
ligger i själva projektfilen, medan
Builder-applikationer som helst.
Till IntraWeb finns ett stort antal
övriga moduler kan vara gemenDu slipper bökig installation och
tredjepartskomponenter som yttersamma för de olika projekttyperna. konfigurering under en extern
ligare förbättrar presentation och
webbserver. Inte heller Borlands
funktionalitet hos dina webbWeb App Debugger i Delphi/C++
Stöd för SSL
applikationer.
IntraWeb-applikationer (Enterprise- Builder behövs.
versionen) kan enkelt köras med
SLL-krypterad trafik (https). Man
IntraWeb tillsammans med
kan t om välja att låta vissa webbWebBroker och WebSnap
formulär i en applikation använda
IntraWeb kan också skapa sidorienterade applikationer som bygger på
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IntraWeb-kurs från DATABITEN
DATABITEN är en officiell IntraWeb Training Partner. Du lär dig
IntraWeb på våra kurs

lärarledda kurser eller köpa
kursmaterial och exempel separat.
Kursdokumentationen levereras på
PDF-format.

Delphi Webbutveckling
Mer info hittar du i vår kursinformed över 210 sidors fräscht kursmaterial på svenska om IntraWeb 7. mation på webben.
Du kan antingen gå en av våra

Användare och press gillar IntraWeb!
ASP.NET Pro
"The more I used IntraWeb for
ASP.NET the more I appreciated its
powerful and timesaving features.
... Powerful functionality that
would take pages of ASP.NET code
can be designed with IntraWeb
using only a few lines of code."

Borland Community Site

"Conclusion: The IntraWeb
components are a real enrichment
for Delphi's component palette."
(Translated from German)

PC Plus Magazine Best
Performer Award
PC Plus gives IntraWeb a 9 out of
10 overall score. "Makes development of web applications as easy as
falling off a log..."

Cary Jensen says "But for now, I
want to take a quick break and talk
a little about IntraWeb. Why?
Because it is fantastic. It is a rare
thing when you come across a
framework so flexible, so powerful,
and so consistent with the "culture
of excellence" that is the hallmark
of Borland's own software. But
IntraWeb is the real thing. If you
have not tried it yet, don't wait. It is
definitely worth a serious look."

IntraWeb Reviewed in
Delphi Informant

Der Entwickler

IntraWeb Reviewed in The
Delphi Magazine

"I haven't been this excited about a
product since Delphi debuted and
freed developers from the bondage
of the Windows API by delivering
true RAD development without the
limits of Visual Basic. Why
Borland has not implemented
WebSnap this way is a mystery to
me." Full Article.

"The deciding difference between
Intraweb and the other existing web In the March 2002 issue IntraWeb
technologies is the fact, that progis reviewed by Dave Jewell. Dave
ramming IntraWeb is like program- says: "In a nutshell, IntraWeb does
ming a normal application." ...

things the Delphi way. ..... So am I
impressed? Yes, very much so. .....
As I've examined WebSnap and
compared it with IntraWeb, it's
clear to me that IntraWeb is the sort
of technology that I would have
expected to see from Borland but
didn't."

IntraWeb Reviewed in UK
Bug Magazine
In the latest issue IntraWeb is
reviewed. UK Bug says: "IntraWeb
makes rapid application developent
for web applications a reality. .....
IntraWeb proves to be a solid web
application development suite."

IntraWeb Reviewed in
SDGN Magazine
"Intraweb is a very nice tool to
build web applications in a fast and
simple way and in a language
Delphi developers feel at home
with. With this tool you will be
very comfortable and it feels good,
right from the start." (Translated
from Dutch).

Beställ IntraWeb från DATABITEN !
Snabb leverans via Internet med 1 års fria uppgraderingar och tillgång till nyhetsgrupper för prioriterad support.
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Erbjudanden vid Delphi-lansering
11 oktober 2004
Alla priser exkl moms och ev. frakt.
Ord
pris

Senast
15 nov

Nya Delphi "Diamondback" – se www.databiten.se


Delphi .NET Developer's Guide av Xavier Pacheco ............................................................. 760:-

Visual Plus 8



Visual Plus 8 ny till Delphi 7, Delphi 8 och Kylix 3 ............................................................. 1825:- ........... 1525:Visual Plus 8 uppgradering................................................................................................. 1375:- ........... 1125:-

Delphi-kurser hösten 2004



Delphi Grundkurs 8-12 november..................................................................................... 16500:- ......... 15100:Delphi Avancerad Programmering 15-19 november......................................................... 17500:- ......... 15750:-

5% kursrabatt om du har beställt Delphi 8 och ytterligare 5% rabatt om du anmäler dig minst en månad före kursstart.
Ytterligare 2% rabatt vid samtidig bokning av två kurser och 5% vid samtidig bokning av 3 kurser.
Kursena hålls i Stockholm. Övriga villkor - se www.databiten.se

Delphi PDF-kurser
Programvara och dokumentation hämtas från www.databiten.se
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