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TABITEN

Oppna fönstret
fö-r Turbo Pascal!
1
I

Med MicroSoft Windows 3.0 kom genombrottet för en integrerad grafisk arbetsmiljö pil PC. Det enhetliga grafiska och musunderstödda anvandargranssnittet med tillhörande applikationer upplevs av
manga anvandare som Iattare att anvanda an DOS-miljön med dess ickeintegrerade och ofta kommandostyrda program.
Dvs l a t för anvandaren - men oj sa
svårt fik programutvecklaren! Medan
en normal DOS-programmerare bör
känna till c a 100 standardfunktioner
hiiver framgångsrik Wiowsprogrammering h e d o m om minst 500
standardfunktioner. Dessutom har
windowsprogrammering hittills varit
förunnat C-programmerare försedda
med MicroSofts verktyg (MicroSoft
C och Software Development Kit,
SDK). Många pascal- (och &venC-)
programmerare har W r hoppats
och väntat på "underverktyget" som
gör det möjligt an skapa snygga,
Windowsbaserade applikationer utan
(eller med mAniig) anstrangning. Och
än är inte undetverkens tid föTbi!

Turbo Pascal för
Windows, TPW
Nu kan du köra Tiabo Pascal under
Windows och skapa egna Windowsapplikationer enklare än nilgonsin tidigare. Vi vagar påstä att Turbo Pas
ca1 för Windows 1.0 revolutionerar

Windowsprogrammeringen 1991 pil
samma sätt som Turbo Pascal 1.0 en
gång revolutionerade DOS-programmeringen 1983! Redan installationen
ger dig känslan av an vara med och
skapa programmeringshistoria!
berord? Skaffa ditt eget exemplar
och avgör sjalv!

TPW i korthet
En integrerad Wmdowsbaserad utvccklinGmilj8 för pascalprogramme
ring - lika Iatt an använda som Turbo
pascal 6.0 f8r DOS.

En komplen utvecklingsmiljö för att
skapa Wiowsapplikationer - inga
andra verktyg (typ Microsoft C och
Microsoft SDK) behövs.
Komplett gränssnitt mot Windows
AP1 (Application Programrning Interface).
Borlands ObjectWindows toolbox
som förenklar Windowsprogrammeringen avsevärt.
Resursverktyg som tillater interaktivt
skapande av menyer. dialogrutor.
ikoner, m m.

K&s under W i w s standard eller
avancerad (enhanoed)mod - g8r &t
möjligt an kompilera stora program

Utförlig dokumentation (fem handböcker) som beskriver saval Pascal i
allmänhet och TPW. ObjectWIndows och Windowsprogrammering i
synnerhet

Turbosnabb kom ilering - ca 50000
raderfminut med ~ O M H 386:a.
Z

Omfattande sammanhangsstyrt h j a p
system.

integrerad debugger som k&s direkt
under Windows.

Systernkrav: 286:a (Wiidows standard mod). 3861486:a för W i o w s
avancerade mod. 2 MB internminne,
hårddisk, grafik och naturligtvis
Windows 3.0.

' Inbyggd assembler
integrerat hjalpsystem

Den integrerade
Windowsmiljön
Um WlnProc~.WlnFlp...U3bj.ctm.strIng~:

(SR WIDem.rerr1

MonuID
DultID
uoveToLlneTomi.dID
WnuID
OultID
UaveToLineTammID
F0"tDeiolD
Bi tB1 t m I D
ArtyDaaID

100: { Resourcr ID of the r n u )
100: l Flle->Ouit ID 1
200: l ~ - > U o v e T o a ID
M l
ioo: { ~ssourc. ID o1 the r n u 1
100: 1 Fil.->cmit
ID l
200: ( Demo->UOveToaM ID )
= 102: ( Dsmo->Font
I

=
=
=
=
=

Roman
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Den nya integrerade miljön
helt
Windowsbaserad och du startar den
som en vanlig Windowsapplikation.
Den fönsterorienterade editor kan
editera flera filer samtidigt och varje
G1 bn-

mrmrno

n-

d11 1

MR

tprt

editera flera filer samtidigt och varje
fil kan rymma upp till 1 MB text
Textfonterna är valbara Editom har
ångerfunktion och understödjer till
fullo anvhdning av Windows klipp
bord.
Menysystemet följer Windowsstandarden (CUA = Common User Access). Detta galler aven editorkommandon men du kan alternativt använda wpy Wordstar-liknande kommandon (samma s a i Turbo Pascal
till DOS).
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Kompilering och test$ körning kan göras
...,.....:..:...:.:~~::~~~::~~-:.:.:---~:'
.
direkt ifrån den inteererade miliön. Vid felsöknine anro;as ocksa debuggem (Turbo bebugger) från den integrerade miljön.
..

WIWOI.

TPW har samma snabba kompilering
som DOS-versionen. Kompileringen
sker till 286-anpassad maskinkod
(körbar pA 286/386/486). Kompiiering görs direkt till EXE-, TPU- eller
DLL-filer (se nedan) utan separat
l e g . D L L ~ ~kan
U ~ k s använa
das av applikationer skrivna i andra
språk, eller andra Windowsbaserade
kompilatorer (t ex Borland C++).

Kommandoradskompilator
Du kan alternativt kompilera program
med
kommandoradskompiiatom
TPCW som körs från ett DOS-fönster.

BITEN 10 Br 1981
kan med bästa vilja i världen inte beskrivas som erkel. Borland har dW6r
byggt ett objektorienterad skal tiii
Windows, ObjectWindowq som i
hög grad underlattar Windowsprogrammering. ObjectWindows innehaller färdiga klasser för fönster,
menyer, dialogrutor som genom "arv"
erkelt kan annassas till eena behov.
ObjectWindows innehåller f&diga
standardmetoder för att ta hand om
Windowsmeddelanden - du behöver
bara röra de som du vill förändra.
Istallet för att bygga Wiowsapplikationer från botten och upp kan du
med ObjectWindows koncentrera
dig på det du egentligen vill uppnA en väl fungerande applikation.
Ta den klassiska "Hej värld-applikationen som exempel. Den kräver faktiskt över 100 programrader när den
programmeras direkt med Windows
API. Med ObjectWindows reduceras
"Hej världw-programmettill 18 rader!

Resursverktyg
Pascal för Windows
TPW innehåller samma utbyggda
Pascal som Turbo Pascal för DOS (fri
deklarationsordning, direkdiler. pascalenheter, procedurvariabler, etc,
etc) men har ocksa nyheter som nullavslutade strängar med upp till 65534
tecken (standard i Widows och C),
stöd för Widows DLLfiler (Dynamit Link Libraries). DLL innebär att
applikationer kan dela pA gemensam
kod (koden lankas in vid programstarten) vilket ger inbesp&g& av
diskutrymme, kompileringstider och
underhållsarbete. DLL-rutiner (ocksa
skrivna i andra språk typ C) kan
direkt anropas från pascdprogram.
Omvänt kan TPW skapa DLLfiler
som kan umynjas av andra applikationer och kompilatorer.
Assemblerkod kan skrivas direkt i
pascalprogrammet - den inbyggda
assemblem används vid kompileringen.
Pascalprogram under Windows kan
ocksi! ta om hand Windowsmeddelanden direkt utan att använda komplicerade villkorsatser och händelseslingor.
pIICLXdUIZ V l l l K U I L I W i Z W11 1liiiKl~lS~slingor.

Windowsprogrammering
Förutom inbyggt Windowsstöd i
kompilatorn (DLL, meddelandehantering) har TPW ocksa enheter med ett
komplett gränssnitt mot Windows
AP1 (Application Program Interface).
Men direkt Windowsprogramrnering
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Vid Windowsprogramrnering försöker man SA lånet som möiligt att hålla en applikati& s y n l i g ~ " ~ k askiljt
l"
från dess innehåli. Istäilet för att bygga in menyer, dialognitor, symboler,
etc ( s k resurser) direkt i applikationens EXE-fl läggs dessa i en särskild
resursjll (.RES). Detta gör det enkelt
att ändra utseendet hos en applikation. översatta menyer och dialoger
till andra språk osv, utan omkompiiering av programmet eller ens tillgång
till kallkoden.
I TPW ingår som standard Whitewater Resource Toolkit som i hög
grad förenklar arbetet med att skapa
menyer, didogrutor. symboler (ikoner) etc. Allt arbete med menyer, dialognitor etc kan göras interaktivt med
ett och samma verktyg. Resultatet
kan testas direkt utan att skriva en
enda programrad. Den färdiga resursfilen integreras erkelt i din Pascalapplikation med en enkel rad

Turbo Debugger för Windows nöjer
sig (till skillnad mot CodeView) med
TvA s k k n a r kan ocksa
en en sk-.
anvhdas.

TPW och TP 6.0
Turbo Pascal för Windows ersatter
inte Turbo Pascd 6.0 för DOS. Aven
i framtiden kommer Borland att s u p
porta bada dessa versioner. Om du
vill flytta pascalapplikationer mellan
DOS och Windows SA underlitttas
detta i hög grad av de doskompatibla
enheterna WinDOS och WinCRT.
Dessutom liknar Turbo Vision (ingår
i TP 6.0) för DOS och ObjectWindows varandra i hög grad. Fler
"gränsöverskridande" verktyg kommer inom kort (bl a från DATABITEN).

Dokumentation
5 handböcker. Integrerat hjälpsystem
som beskriver standard pascal och
Windows API. M h g a exempel som
direkt kan kompileras.

DATABITENS support
Där handböcker och hjälpsystern inte
räcker till SA kan du naturligtvis vända dig direkt till oss på DATABlTEN. Vi lovar att hålla samma
höga tekniska kompetens och support
p i Turbo Pascal för Windows som vi
har gjort pA Turbo Pascal för DOS
sedan 1984!
SA öppna ditt fönster mot Windowsvärlden du ocksa och mbsa inte vdrt
introduktionserbjudonde!

{ R resursfil)
Du kan alternativt använda Microsofts resurskompilator (ingär ocksa)
för att bygga in resurser.
för att bygga in resurser.

Turbo Debuggern
Den nya Turbo Debuggern för Windows kan dlt som Turbo Debugger
2.0 för DOS kan (stegning, vilikorliga brytpunkter, bakAtfelsökning, etc).
Brytpunkter kan ocksa kopplas till
Widowsmeddelanden (t ex begäran
om omritning av fönster, mustryckningar. etc).
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Borland C++ 2.0
För saval Windows som DOS!

1

Med Borlands nya utvecklingsmiljö, Borland C++, blir det nu möjligt att tillverka C och C++ applikationer far MicroSoft Windows 3.0 utan extra utvecklingsverktyg. typ Windows SDK. Borland C++
innehaller ett fullständigt gränsnitt mot Windows 3.0, en komplett utvecklingsmiljö under Windows
och verktyg för felsökning, assemblering och hastighetsoptimering under Windows. Men DOS-applikationer? Inget problem!

-

Borland C++ är en utveckling ur
Turbo C++ Professional och innehaller alit i detta paket plus
mycket mer. I Borland C* paketet
ingår:
Borland C++ integrerade utvecklingsmiljö med inbyggd kompilator,
assembler och debugger i versioner
för sAväl real (max 640KB) som protected mod (max 16MB). saväl DOS
som Windowsprogrammering .
Fristaende kommandoradsversioner
av C + + kompilatorn för sAvd real
som protected mod.
T u r b o Debugger - den fristående generella debuggem för a s s a b l e r , C.
C*. Pascal etc. även här i sava real
som protected versioner.

Hardvarukrav
Ddor med 286-, 386- eller 486-processor och minst 6 4 0 primamiin~ ~
ne (2MB för Windowsp~ogamme-

r"g

Nyheter i Borland C++

Ny hgerfunktion i editom.
Den

kraftfulla projekthanteringen
ocksA resursverbg
MS
resurskompilator (som ingir). Nu kan
ocksa brytpunkter och övervaka& uttryck sparas i projektfilen för uppepade testkörningar.

. Följer
A N S
AT&T C++ 2.0.

är Borlands intelligenta
~ S O för
- C~ och
~ ~ ~VROOMM
~ ~
overlayhanterare för an bryta ned
större program i mindre laddbara de* Komplett Windows 3.0-gränssnitt
lar.
(WINDOWS.H).

Assemblerkod kan skrivas direkt i
C / C t t koden.
*

Förkompilering av C headerfiier ger
betydligt snabbare omkompileringar.
Editering,
etc under

debugging
DOS som Windows

Nya Turbo Debugger
Debugging av Windowsapplikationer
med Turbo Debuggem i ett eget textbaserat fönster. ~~d~~~en skarm bema sk-ar om s~
hövs (kan
önskas). Automatiskt DLL-stöd och
inspektion av lokal och global heap,

Turbo Assembler - fristående, snabb
och kraftfull assembler. Kompatibel
med MicroSoft Assembler men lattare an hantera.

Kan skapa savd DOS- som Windows
3.0-applikationer.

Brytpunkter kan mggas pA meddelanden (w mustrychgar,
etc) fran
Windows.

Turbo Profiler - för interaktiv hastighetsoptimering av program skrivna
i assembler. C. Pascal etc.

Tillverka och använd DLLfiler och
resursfiler under Windows utan att du
behöver köpa Miaosofts SDK.

Nya Turbo Assembler

Whitewater Resource Toolkit, som
ingår i paketet, är ett kraftfullt verktyg för att interaktivt skapa menyer,
dialogsträngar. bilder. ikoner, muspekare etc. Miaosofts resurskompilator
behövs inte.

Komplett resursu~ecklingsverktyg
(Whitewater Resource Toolkit) för att
interaktivt skapa bilder, ikoner. menyer, acceleratorer, etc.

I

Nio handböcker (C++ Getting Star-

Skapa saväl REAL-mod som VCPIkompatibla PROTECTED-mod applikationer.

ter1 f'u I T r p r c Cii;rlo f'uDrnorlm.

Nio handböcker ( C t t Getting Start e 4 C* U s a s Guide, C* Programmers Guide, C t t Library Reference,
Whitewater Resource Toolkit, Turbo
Debugger Users Guide, Turbo Profiler U s a s Guide. Turbo Assembler
User's Guide och Turbo Assembler
Reference Guide) samt ett omfattande. hypertextbaserat hjälpsystem med
exempel som kan klippas ut och
kompileras direkt

DATABITEN AB
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Integrerade miljön, den s k programmeringsplattformen, kan arbeta i i SAväl protected (aven under Windows)
som real mod. Protected mod gör det
möjligt att utveckla mycket stora a p p
likationer utan att SIA huvudet i minnestaket
Programmeringspiattformen innehaller en flerfils editor med multipla,
överlappande fönster. musstöd, ny integrerad assembler. integrerad debugger och hypertextbaserat hjälpsystem.

Assemblem kan köras i protected
mod för snabbare assemblering och
större kod.

Med "WINDOWS" modifieraren skapas automatiskt rätt inuädes- och utträdeskod i assemblemtiner.
"CALL-instmktionen kan nu specificera w r S k nch ar,~iimentlista.Rutiner

"CALL-instnikbonen kan nu specificera språk och argumentlista. Rutiner
i högnivbprak kan anropas p i ett
språkoberoende satt.

Ju bileumspriser o
uppdatering
Missa inte våra uppdateringserbjudandcn och fina utbyteserbjudanden
för dig som idag har en MicroSoft Ckompilator.

Tfn 026-25 64 93
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färger och detaljer!
MultiGraphics, DATABITENS kraftfulla grafiktoolbox till Turbo Pascal 5.0, 5.5 och 6.0 och
TopSpeed Modula-2, har nu utökats med ytterligare tvA drivnitiner:
Toshiba 640x400 (MGTsh) för Toshibas portabler med plasmaskärm
samt

MultiGraphics understödjer samtliga
moder (utom 1024x768 16 firger.
däremot 1024x768 256 färger).

TSENG SuperVGA
256-färgers
moder
800x600, 1024x768).

Det som för bara ett h sedan var en
kostsam investering i hhdvara och
u n d m f i g mjukvara är
en mogen
och mycket prisvärd teknik, savd
hårdvaru- som mjukvarumässigt. Sa
här enkelt och billigt by ter du upp dig
till fler färger och detaljer:

(MGSVGA)
(640x480,

SuperVGA
TSENG ET4000-chipet är pga sin
snabbhet (16-bitar, cache-buffert),
höga kapacitet (upp till 1024x768
256 färga intalacd eller noninterlaced) och fördelaktiga pris ett mycket
populart grafikchip och'finns idag
monterat p& en hel del SuperVGA
kort.
Den nya SuperVGA-drivrutinen till
MultiGraphics gör det nu möjligt att
samtidigt visa 256 fbger pA en vanlig
analog
RGB-monitor.
Eftersom
MultiGraphics är portabelt mellan
olika utenheter kravs det ingen anpassning för an kunna utnyttja den
nya färgrikedomen och höjda upplösningen.
Med standard VGA kan du välja
640x480 med 16 färger eller
320x200 med 256 färger (MCGAmoden). Med TSENG SuperVGA
kan du programrnbsigt 1R a valja

Monokroma moder
640x200 (CGA mono)
640x350 (EGA mono)
640x480 (VGA mono)
750x350 (Hercules)

16 färgers moder
640x350 (EGA)
640x480 GA
W"X33"

I- Du har ett VGA-kort 640x480/16
"' ger
och en
VGA-skarm.
Byt till TSENG SuperVGA och du
får med stor sannolikhet snabbare

~

?

$

II. Du har ett VGA-kort med multisynkskärm som klarar 800x600 punkter. Byt till TSENG SuperVGA och
du får med stor sannolikhet snabbare
grafik och utun skärmbyte dessutom
800x600 med 256 farger!
III. Du har en VGA-kort eller äidre
superVGA kort med en multisynkskärm som klarar 1024x768 pixels.
Byt till TSENG SuperVGA och du
får med stor sannolikhet snabbare
grafik och dessutom 1024x768 pixels
med 256 färger!
Med TSENG S u ~ e r v G Afår du dessutom emulering' av IBM:s 8514/A
standard. drivrutiner till Windows,
Ventura och AutoCad. Med MultiGraphics SuperVGA-drivnitin skapar du egna applikationer med stor
färgrikedom och upplösning.

IBM XGA & portabilitet

256 färgers moder
320x200 (MCGA)
640x480 (SuperVGA)
800x600 (SuperVGA)
1024x768 (SuperVGA)

DATABITEN AB
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Vi har sparat det bästa till sist För att
fira DATABITENS 10-års jubileum
(198 1-91) sa grner följande

1~O-ars ~
jubileums-

VGA 640x480 16 färger är idag en
gammal standard mogen för en u p p
följning. Nyligen presenterade IBM
därför sitt XGA-kort för PSn:or som
aven det klarar 800x600 och
1024x768 med 256 firger. Det bästa
av allt: Applikationer du utvecklar
med MultiGraphics SuperVGA-drivrutin och TSENG-kortet är helt portabla till IBM:s XGA-standard! SA var-

~

sd länge lagret räcker:
Köp MultiGraphics Plus (Pascal
eller TopSpeed Modula-2 version)
och du får köpa 1 st TSENG
SuperVGA-kort med MultiGraphicsdrivrutin far ett tillagg av endast
495:- exkl moms! (totalt 3320:- exkl
moms)
Köp MultiGraphics (basversion a'
1850:- exkl)

I

eller uppdatera din MultiGraphics
med drivrutinen för TSENG SuperVGA (a' 575:- exkl)
eller uppdatera Turbo Paint Tmls till
MultiGraphics Plus (a' 1475:-)
och du får köpa 1 st TSENG SuperI I P A

&A)

640x480 (VGA)
800x600 (SuperVGA)
1024x768 (SuperVGA)

för tveka? Sjalvklart ska du redan nu
utveckla dina applikationer för 256
färger och superVGA upplösningar.
Genom MultiGraphics utenhetsoberoende kan du fortfarmde köra dem under alla
g r a f h o d e r ! Med
TSENG-kortet i datorn kan du dess.torn direkt testa iven äldre moder
(VGA, EGA, CGA, MCGA,
85 1 4 1 ~ ) .

LA-+

CX-

-++

+:llX--

-.,

-"An-+

och du får köpa 1 st TSENG SuperVGA-kort för ett tillagg av endast
995:- exkl moms.
OBS! TSENG-kortet kan monteras i
saväl 8-bitars eller 16-bitars kortplats.
Kan ej användas i IBM PSR eller
datorer med MicroChannel arkitektur.
Leverans sker under april -91.
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MultiGraphics
Framgangen för ett husbygge, flygplansbygge eller ett programprojekt laggs redan p9 planeringsstadiet och vid
grundarbetet. Bradska, kortsynthet och slarv straffar sig förr eller senare.
MultiGraphics har designats med
stor omsorg och med blicken mot 90talets möjligheter och behov. Med
MultiGraphics som partner får du en
stabil och bred grund och ett överlagset verktyg för att skapa grafiiska a p p
likationer. Med MultiGraphics hanterar du grafisk presentation pA sival
b i l d s k m som papper och med stor
frihet da det gäller val av inmatningsverktyg som tangentbord och mus.
MultiGraphics är kompatibel med
Turbo Pascal 6.0 (eller 5.0 & 5.5)
samt TopSpeed Modula-2 version 2.0
& 3.0.

Stort urval av utenheter
Med MultiGraphics kan du skapa
grafik för saväl bildskärm som matrisslaivare, blackståleskrivare, laserprinters och pemplotters.
För närvarande finns drivnitiner till
CGA, EGA, VGA, Hercules,

mycket flexibelt gränssnitt mot hårdvaran som gör det möjligt an utnynja
hårdvamfmesser maximalt samtidigt
som grafikapplikationer kan skrivas
hårdvamoberoende.

Portabiliteten erhålls därför utan af?
tumma pd prestanda!

Världskoordinater

MCGA (256 fikger),

IBM-, Epson och NEC-kompatibla
matrisskrivare med 9, alternativt 24nalar, monokroma & färg,

Olika utenheter har stor spännvidd dA
det galler ritytans storlek, upplösning
och färgatergivning. MCGA-grafik
arbetar med 320x200 pixels medan
en laserskrivare med fuii upplösning
arbetar med 2400x3500 punkter och
en pennplotter med 15000x10000 positioner. Med MultiGraphics världskoordinater kan ett och samma program direkt användas pA.olika utenheter oavsett upplösning. Aven mönsterstorlek och fontstorlek anpasssas
automatiskt till olika upplösningar.

HP LaserJet-kompatibla
(inkl DeskJet) samt

Portabelt färgval

TSENG
SuperVGA
(640x480.
800x600, 1024x768 m 256 färger)
Video7 SuperVGA (800x600 16 färger)
85 14lA (max 1024~768,256färger),
Toshiba 640x400

skrivare

HPGL-kompatibla plotters (och laserskrivare).

Här är nigra unika punkter hos
MultiCraphi- som saknar motsvarighet hos andra grafikverktyg:

Hardvaruanpassad
men
hardvaruoberoende
Rubriken kan te sig som en motsagelse, men denna är skenbar. MultiGraphics har ett valdefmierat men

Antalet färger varierar idag mellan
tvA firger (monokroma utenheter)
t~ rdbkr l ; t t b n o ~ ~ I t i~@
at&&t~j
upp till 256 samtidiga färger
(MCGA, 85141A) (MultiCraphics
självt tillater 65536 samtidiga färger).
Med paletteknik ökas det sista talet
till 262000 valbara färgnyanser.
Genom att ange färger med absoluta
RGB-matt (röd-grön-bl&) alternativt
som HSV (färgton-mattnad-styrka)
kan firgsattningen ske hårdvaruoberoende. Drivnitinen översätter automatiskt önskemalen till närmsta tillgängliga färgnyans.

Multipla utenheter
En MultiGraphicsapplikation kan
samtidigt hantera flera grafiska utenheter, t ex tvA bildskärmar eller bildskärmar och slaivare. Parallella processer (Modula-2) kan samtidigt rita
pA en utenhet eller flera utenheter
utan an krocka.

Virtuella skärmar
Det finns ofta ett behov av att spara
undan grafik, kopiera grafik, förbereda grafik i "smyg" före presentation
pA skärmen, förflyttamla grafik pil
skärmen, åstadkomma animerad grafk m m.

MultiGraphics virtuella skärmar är
ett suveränt verktyg för dessa behov.
Virtuella skärmar skapas i det minne
som tillhandahåils av DATABITENS
virtuella minneshanterare (vi rekommenderar samkörning med DATABITENS PLUS-toolbox). Virtuella
skärmar kan ddrför ligga i konventionellt minne, men aven i EMS-minne
och t om pA disken.
och t om pa cllSKen.
Varje virtuell skärm kan omfatta upp
till 16384x16384 pixels! Alia grafikoperationer pA den synliga skärmen
fungerar ocksa pA virtuella skkmar.
Med kopieringsfunktioner kan grafik
flyttas meiian synliga skärmar och
virtuella skärmar eller mellan olika
virtuella skärmar.

Specialskarmar
Vissa grafikkort har mer minne än
vad som behövs för den synliga grafiken. Detta extraminne kan MultiGraphics utnyttja som en extra snabb
och minnessnål specialskörm Idealisk vid animerad grafii m m.

Bildhantering
M u l t i C r a ~ h i c skan hämta bilder från
skärmen Samt spara och läsa bilder
från disk pA standard PCX-format.
Bilder kan maskas för "urklippweffekt. Eftersom bilder internt urnynjar virtuella skärmar kan man rita och
skriva i dem p& precis samma satt
som på den vanliga skärmen.

Med MultiCraphics förenas det bästa hos dessa världar; Skalbara streckoch konturfonter (liksom symboler)
kan nämligen enkelt omvandlas till
snabba bitmappade fonter (symboler)
av valfri storlek.

PCX-formatet gör det möjligt att integrera bilder från kommersiella ritprogram, från scanners och video.

Utenhetsspecifika fonter gör det möjligt att utnyttja inbyggd fontgenerering i exv skrivare. MultiGraphics
kan ocksa läsa BGI-fonter.

Bilder kan vara upp till 16384x16384
pixels!

Inmatningskontroller

Utbyggbar
fönsterhantering
Varje skärm i MultiGraphics kan
innehåila ett eller flera fönster. Fönster kännetecknas av position, storlek,
aktuell ritposition, riktning, ritmod,
textfont, symbol, symboltransformation m m. Vid byte av fönster skiftas
samtidigt aktuell mod.
Förutom dessa för alla fönster gemensamma basegenskaper kan fönster under programkörning forstörkas
med nya egenskaper som följer fönstret i fortsättningen.
Denna unika mekanism för dynamiskt
arv är mycket kraftfull och gör det
möjligt att integrera och fonsterbasera
i stort sett vad som helst! Med en
sliten fras är det här endast fantasin
som sätter gränser. Vi använder den
själva för att knyta världskoordinater.
avancerade textredigeringsfunktioner,
digitala- och analoga klockor m m till
fönster. Andra tillämpningar kan vara
tredimensionell ritning, karttransformationer, fönsterbaserade diagramfunktioner m m.

Symboler
Symboler kan vara saval bitmappade
som av streck- och konturtyp. De senare varianterna kan skalas. roteras
och "tänjas". Kontursymboler kan
fyllas med valfritt mönster. Symboler
samlas i symbolbibliotek med upp till

MultiGraphics har ett kraftfullt stöd
för texthantering i g r a f i i o d som inte bara gör det m ö i l i ~ tatt arbeta med
valfria fonter (av;
proportionella)
utan ocksa kopplar om standard
W r i t a e a d i Pascal och 10-modulen
i Modula till g r a f i i o d . Dessutom
ingår markörhantering och strängediteringsfunktioner som gör det möjligt
att skräddarsy inmatningskontroller
för skiftande datatyper.

Mushantering
Mushantering i MultiGraphics går
utöver det vanliga Du kan helt
glömma alla problem med kollisioner
mellan din egen grafik och muspekaren - MultiGraphics löser självt alla
konflikter ocksa vid multitaskingapplikationer.
Som muspekare kan du använda
valfria symboler. Som standard ingår
ett tiotal mussymboler anpassade till
respektive utenhet.
DU kan ocksa använda bilder, aven
flerfirgade, som mussymboler. Detta
gör det enkelt att exv flytta ikoner
över skärmen med hjälp av musen.
Inget hindrar att du samtidigt ritar i
bilderna vilket gör det möjligt att
skapa animerade mussymboler och
ikoner.

Klockrutiner

MultiCraphics integrerar klockmtiner för att satta alarm och reueterande
?y%~~&hlil~L~7ifiU10LL;1.
~ y ~ L w l ~ .
MultiGraphics integrerar ilockmtisamlas i symbolbibliotek med upp till
ner for att satta alarm och repeterande
256 symboler i varje.
alarm samt presentation a; digitala
och analoga klockor pil s k m e n .

Grafisk texthantering

MultiCraphics
hanterar
saväl
bitmappade fonter, som streck- och
konturfonter samt utenhetsspecifia
fonter. Ritmappade fonter är mycket
snabba, medan streck- och konturfonter kan skalas och vridas. Konturfonter kan mönsterfj4las.
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Handelsestyrning
I MultiGraphics finns en inbyggd
händelsehanterare som samlar upp
tangenttryckningar. musrörelser, enkeltryck och dubbeltryck på musknappar, klockhhdelser etc i en
gemensam k6. Hhdelser kan diirefter

atgärdas i tur och ordning. Denna
teknik underlättar i hög grad hanteringen av multipla inenheter och gör
det samtidigt möjligt att skapa en intern kommunikationskanal. Händelshanteringen kan byggas ut med egna
händelsetyper.

Multitasking
MultiCraphics VopSpeed-versionen) multitaskig-kapacitet .är unik.
Olika parallella processer kan samtidigt bearbeta en utenhet eller flera
utenheter. Exempel:
Presentera mätdata från olika givare i
fönster pa en skärm, för en dialog
med användaren p& en annan skärm
och skriv samtidigt ut grafiska
rapporter p&en skrivare.

väldokumenterat
MultiCraphics är val dokumenterat
p i svenska (ca 700 sidor) med m h g a
exempel. Varje programsprak har sin
egen dokumentation. En engelsksprakig handbok är klar inom kort.

Svensk support
Ring 026-256493 eller faxa 026253641 - enklare ä n sa kan det inte
bli!
MultiCraphics finns i en standardversion och en PLUS-version:

Standardversionen
Ger dig ratt att bygga egna applikationer med MultiGraphics men inte
att distribuera applikationer. Innehaller drivrutiner för MCGA, EGA,
VGA, Hercules samt matrisskivare.

MultiGraphics Plus
Ger dig rätt att distribuera MultiGraphicsapplikationer. innehaiier
@.w% a1k.i staridiudyasi~nen-2ccn
Graphicsapplikationer. Innehaller
förutom allt i standardversionen aven
drivrutiner för 8514/A, SuperVGA,
Toshiba, HP Laser, HPGL plotters,
grhssnittet mot drivrutiner. många
lagnivårutiner, kallkod till VGA-drivrutinen, verktyg för att skapa egna
drivrutiner m m.

Turbo Pascal Plus 6.0
Borland har nyligen slappt sin uppföljare till Turbo Pascal 5.5, nya version 6.0. Parallellt har DATABITEN
lanserat sin nya PLUS 6.0-toolbox och svenska PLUS-handböcker till den nya Pascalversionen, T u r b o Pascal
Plus. Här är d e hetaste nyheterna i Turbo Pascal 6.0:
Den nya miljön är den första stora
uppgraderingen av Turbo Pascal sedan version 3.0. Nu kan du öppna ett
obegränsat antal fönster som var och
ett rymmer texter > 64K. Fönster kan
flyttas, skalas om och överlappa
varandra. Du kan se och bearbeta
olika delar av samma fii i flera fönster eller arbeta med olika filer.

=

File

Edit

h r c h

h n

Caapile

Nytt hypertextbaserat hjäipsystem
med färdiga exempel som kan kompileras direkt.

-

TPCX kompilerar
större program
Turbo Pascal Professional 6.0 har
en ny kornmandoradskompiiator,
TPCX. som med hjälp av datorns
extraminne (typ "extended"), kan
kompilera mycket stora applikationer.
Om du har kört huvudet i taket med
version 4. 5 och 5.5 (minnet fullt
under kompilering) sa är bara nya
TPCX värt en uppdatering. Dock: Du
måste ha en dator med 286,386- eller
486-processor samt minst 1 Mb ledigt
extra-minne.
Observera att TPCX endast finns i
Professional-versionen!

Förbättrad objekthantering
Vid utveckling av större objektorienlerade applikationer är det viktigt au
skydda objekt mot avsiktlig paverkan. Av dessa skäl har många objektorienterade sprak, nu ocksa Turbo
Pascal. stöd för privata, utifrån oatkomliga datafält och metoder (proce~ o m l i g a ' d ~ a f och
d t &toder '(p;ocedurer), i objekt. Jämför med interface- och implementeringsdel i pascalenheter (units).

Enligt gammal god Borlandtradition
ska varje ny kompilator ge baltre kod
ä n den föregamde. Version 6.0 är
inget undantag!
Merparten av alla PC-användare har
numera datorer med 80286- eiler nya-

Options

Help

Slzd)\ow

P R O G M TstWouse:

The C r t u n i t
(CRT.TPU) implement.

USES

a rangs of pouerful

CRT. SV. D-se,

-

DBPlus

VAR

I

routinss that g i w
y o u f u l l w n t ~ ~ l o f
your PC's f e a t u r e s .

m : RECORD

Den integrerade miljön har nu musstöd, vilket är en fördel speciellt vid
fönsterhantering.

Dehg

euent
: MouseEusntSe
button
: httonst;
xPos, *os: INTEGER:
MD

.

Cl o s s

Ctrl-FS

Alt-F3

Output
Ca11 s t a c k C t r l - F 3
Ursr s c r e s n A l t - n
List..

.

filt43

PROGRAII al:
USES

w:

VAR
driver: K.Dcuice:

F l Help

I

Open t h e Uatch u i d w

re processor. Varför da nöja sig med
kod för det gamla "ångloket" 8086?
Med nya Turbo Pascal kan du generera 80286 och 80287-baserad kod
som utnyttjar de snabbare och minnessnåiare instruktioner som finns i
286-. 386- och 486-processorerna liksom matematikprocessorerna 287,
387 och 4861487.

Inbyggd assem bler
Turbo Pascal 6.0 har en inbyggd
assembler som gör att du kan glömma all kryptisk och felbenägen inlinekod. Skriv dina assemblemitiner direkt i pascalkoden med användning
av standard mnemonics. Oversättningen till maskinkod sker automatiskt vid kompileringen. Fel pekas ut
direkt i assemblerkoden.

Turbo Vision för
fönster och menyer
I Turbo Pascal 6.0 ingår utan kostI 'I'uybo'Pa'sCai 6.0 ingb utan kostnad Turbo Vision som är en helt ny
objektorienterad toolbox för textorienterad skärmhantering. Du skapar
enkelt applikationer med överlappande fönster, menyer. dialogboxar och
musstöd.

Ny svensk dokumentation för Pascal
6.0 (drygt 900 sidor) tillsammans
med Borlands originaldokumentation.

Den svenska PLUS-dokumentation
beskriver installation, der1 nya integrerade miljön, PascalspråkeL standardenhetema från Borland och
DATABITENS PLUS-toolbox. Den
klara dispositionen och det utförliga
sökregistret gör PLUS-handböckerna
oumbärliga vid programmeringsarbetet. Den nya PLUS-toolboxen
beskrivs utförligt pa annan plats.

Turbo Pascal Plus
Professional med
Debugger & Tools 2.01
Turbo Pascal 6.0 är helt kompatibel
med Borlands nya version 2.01 av
Debugger & Tools (fd Assembler &
Debugger). I Turbo Pascal Plus
Professional-paketet ingår Turbo Pascal Plus 6.0, TPCX-kompilatorn och
Turbo Debugger & Tools 2.01. 0b
servera att TPCX-kompilatorn endast
finns i detta Professional-paket!

Unndatera nu!
Uppdatera nu!
Du kan uppdatera din Turbo Pascal
4.0. 5.0 eller 5.5 till nya 6.0 Plus eller
Turbo Pascal Professional 5.0, 5.5 till
dito 6.0. Om du tidigare har köpt version 2.00 av Debugger & Tools sa
kan du uppdatera till den förbättrade
2.01 och får da dessutom nya TPCXkompilatorn. Kostnad 200:- exkl
moms.

DATABITEN nya PLUS-paket finns nu klart till Turbo Pascal 6.0 (samt 5.0, 5.5). PLUS-toolboxen kan köpas
separat eller tillsammans med Turbo Pascal i Turbo Pascal Plus 6.0.
I PLUS-paketet ingår kompletta referenshandböcker tiil Turbo Pascal p9 svenska. Handböckerna är sarnmanlagt p9 drygt 900 sidor och har lovordats för sin klara disposition och utförliga framställning av Turbo Pascal.

I PLUS-paketet finns också en extra PLUS-diskett fylld med pascalenheter (units) för felhantenng, virtuell minneshantenng med stora arrayer, listhantenng, sortenng, utökad filhantenng, tidtagning, mushantering (textmod), matematikbibliotek med snabb funktionsevaluering (FFE).

En genomtänkt teknik för felhantering är en nödvändigt, men ofta förbisen element i konstruktionen av Ateranvandbara programkomponenter och
större programsystem.

sig utan att ditt program behöver känna till dess verkliga plats.

DATABEENS
Su~ffVisor-teknik
gör att du kan använda en generell
och mycket flexibel teknik för att
rapportera och Atgärda alla typer av
användarfel och Ito-fel under programexekvering. Fel fångas upp av
felprocedurer eller Atgärdas individuellt med feltester. Felrapporter kan
styras till skärmen, skrivare, diskfiier
etc.

Den virtuella minneshanteraren omfattar fleraenheter, n ~ i g e n

Supervisor-tekniken hanterar aven
felrapportering i multitaskingbaserade
applikationer. Felande processer
identifieras automatiskt.
Supervisor ser ocksh till au enheter
och program avslutas pA ett ordnad
satt vid exekveringsfel.
Alla enheter i PLUS-toolboxen, liksom M u l t i G r a p h i c ~ använder Supervisor-tekniken. Du kan lätt bygga
in den i dina egna enheter.

M h g a program har ett behov av au
hantera data som går utanför den begränsade 640K-ram som DOS satt
upp. Traditionellt har data dA lagrats i
diskfiler, men detta är ofta långsamt
ln,lm-

<ll

mor

bnm-l:ne-,,lg--r.

diskfiler, men detta är ofta långsamt
och leder till mer komplicerade programlösningar. Med den virtuella
minneshanteringen i PLUS-toolboxen kan du behandla allt tillgängligt
minne, slväl konventionellt som
EMS och disk, som en enda stor minnespool.
Vid allokering av data söker den virtuella minneshanteraren ratt pA ett ledigt utrymme i den gemensamma
minnespoolen. Datablock kan vara >
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sökordning och storlehestriktioner
för val av-fysiskt rnirinc
allokering kan du sjiiiv optimera.

VM, EmsVM, FileVM, AutoVM
och ArrVM.

ellt minne pA disk.
Virtuella arrayer kan rymma godtyckliga elementtyper och upp till 2 miljarder element (om totala minnet SA
tillater). Antalet dimensioner kan vara
1, 2. 3 eller flera.
Virtuell minneshantering passar för
snabba databaser, grafisk bildhantering, stora arrayer, etc. M u l t i G r a p
hics utnyttjar flitigt den virtuella minneshanteringen för att hantera fonter.
symboler, virtuella skärmar och bilder. Med PLUS-toolboxen kan du
maximalt utnyttja kapaciteten i
MultiGraphics

Snabb filkopiering, post- och fillåsning, hantering och sortering av filkataloger, m m.

Konverterar mellan datum och dagnummer (julianska dagtal), beräknar
veckodag, dagar melian datum och
k,
t om b e r h a solens upp. och
nedeåne för vaifii ort och tid~unkt.

Snabb funktionsevaluator (FFE) som
"kompilerar" matematiska uttryck
och formler skrivna som textsträngar
och innehållande en oberoende variabel, konstanter, operatorer (+.-,xJ,"),
standardfunktioner (sin, cos, exp, h,
int, fiac, m fl) samt egendefrnierade
funktioner. Ett kompilerat uttryck kan
därefter snabbt evalueras för olika variablevärden. FFE passar för inbyggnad i program där användaren behöver utföra shväl enkla som avancerade räknefunktioner. för diagramritning m m.

I P L U S - ~ ~ ingår
O ~ O~ C~ ~XS ~~
"Listan" är en datastruktur med ett
stort antal tillämpningar. Vi har kunAo-

---

--.,X-Aa-

fx-

X&-

--welln

stort antal tillämpningar. Vi har kunder som använder för vår generella
listhantering som bas för kompilatorer, editorer, databaser, visning av
bildsekvemer, inspelningsfunktioner
m m. Listhanteringen i PLUS-toolboxen accepterar godtyckliga dataSger
och varierande datatyper i samma
lista. Ett listelement kan i sin tur utgöras av en lista!

snabb generell quicksort för godtyckliga datatyper,
liga datatyper,
tidtagningsfunktion,
matematikbibliotek med potenshinktioner, nomalfördelningshinktionen
och ekvationslösning,
PLUS-toolboxen är ett utmärkt komplement till Turbo Pascal 6.0 och
MultiGraphics. Kälikoden till en större del av PLUS-toolboxen finns i
T u r b o Pascal Run-time Library
PLUS 6.0.

Tin 026-256493
F ~ 026-253641
x

Mångfald 2.2
Mångfald kan köras pA 8088, 8086,
80286 och 80386- processorer (OS12
fungerar inte med 808818086).

Systemkrav
IBM PC/XT/AT. PS/2 eller Compaqkompatibel dator
300K ledigt arbelsminne. 512K eller
640K rekommenderas
PC-DOSFIS-DOS 2.x. 3.x eller 4.x
För högsta utbyte rekommenderas (ej
krav):
expansionsminne EMS 4.0 eller EEMS
för samtidig körning i ordinarie arbetsminne och expansionsminne. För
386:or
rekommenderas
minneshanteraren 386-MAX från Qualitas.
alternativt "extended" minne eller
EMS (version 3.2 räcker) för snabb
parkering av program

Mångfald kan bli ditt viktigaste
program näst DOS. oavsett om du är
programutvecklare eller vanlig Kanvändare. Mångfald revolutionerar
användningen av PC-datorer.

Kanalvaljaren
Med Mångfald kan du arbeta med upp
till 10 program samtidigt. Du kan
starta upp alla dina favoritprogram för
ordbehandling, kalkyl, databas hanteprogramring.
kommunikation,
utveckling etc och blixtsnabbt skifta
mellan programmen med en tangenttryckning.

Multitasking
Du kan formatera och kopiera disketter
samtidigt som du kompilerar länga
program. När du skriver ett brev i ordbehandlaren kan kommunikationsprogrammet ringa upp, logga in och
hämta information från en databas.
Printa ut Iånga bokföringsrapporter
Printa ut Iånga bokföringsrapporter
samtidigt som du skriver in nya verifikationer. Scanna in och bearbeta bilder
samtidigt som ditt desktop program
skriver ut reklamblad p%laserskrivaren
- allt detta är exempel p%fördelen med
multitasking.

Parkering
Ibland är det kanske inte nödvändigt
att alla program arbetur samtidigt -
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huvudsaken är att du kan avbryta ett
program, g%över till ett annat program
en sedan väcka tiil liv det första
programmet vid exakt den punkt du
tidigare lämnade det. Du kanske viil
skifta fram och tillbaka meilan ordbehandlingsprogrammet och kaikylprogrammet, mellan datainsamlingsprogrammet, beräkningsprogrammet
och grafiirogrammet, etc.

Då behöver
Mdngfald.

du

kanalväljaren

Multitasking & Parkering
Mångfald kombinerar verklig multitasking med parkeringsteknik. Program
som ligger i bakgrunden kan fortsatta
att köra (multitasking), om du s&
önskar eller "parkeras" i de lagen de
befinner sig när du vill skifta "kanal".

.

"Udda" program (typ Borlands
Eureka). som används sporadiskt,
ligger aldrig längre bort än en tangenttryckning - med Mångfald kan du utnyttja även "smala" program på det
san de förtjänar.Du viU kanske samtidigt jobba med tvil elier flera texter i
ordbehandlaren. Under Mångfald kan
du ladda ordbehandlingsprogrammet
s%många gånger som du viil och bearbeta tv% eller flera texter parallellt
Eller betänk fördelarna med att blixtsnabbt kunna hoppa mellan ordbehandlingsprogrammet, ett desk-top
program (typ Ventura Publisher), en
illustrations program (typ K Paintb m h ) och en scannerrutin.
B-

x

-2

n-

Fungerar aven pd PC
Mångfald fungerar p% alla IBM PSn.
IBM K/XT/AT eller Compaq 386kompatibla datorer.

Mångfald fungerar förtraffligt tillsammans med portabla datorer som
Toshiba. Zenith - aven portabla utan
hårddisk.

Kompatibelt
Mångfald är kompatibelt med alla
DOS-versioner från 2.0 till 4 x .
Mångfald fungerar tillsammans med
vanliga standardprogram - även
besvärliga sådana typ minnesresidenta
pop-up program. Här skiljer sig
Mångfald p% ett fördelaktigt sätt från
Topview. Microsoft Windows och
OS12 som alla kräver specialanpassade
program. Tili skillnad mot OS/? kan
aven standardprogram köras i bakgrunden
Mångfald är kompatibelt med 1BM:s
TopView. T om Microsoft Windows
kan köras som 1 av 10 program under
Mångfald!

Grafik & mus
Mångfald stöder grafiirogram - aven
nya VGA och super VGA. Mångfald
klarar ocksa att hantera program som
samtidigt kör på tvil skärmar.
Mångfald
program.

stöder

musorienterade

Expansionsminne
Mångfald kan hantera program som
tillsammans haver betydligt mer än
internminnets 5121640k. Om internminnet inte räcker när du laddar ett
nytt program körs programmet automatiskt i EMS-minne alternativt
IBrnmr- *tt- -nmI.-u~mLam
nlaLc QEnorn

lämnar ett annat program plats genom
att automatiskt parkeras p& disklhårddiskhmdisk.

Minnessndlt
Mångfald är till skillnad mot andra
multi-tasking system mycket minnessnåit - kraver blott ca 5 0 k vid användning direkt från DOS. P%en 386:a tillsammans med programmet 386-MAX
kan Mångfald läggas helt utanför
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ordinarie arbetsminne - detta ger maximalt utrymme för applikationsprogram. Med monokromt respektive
CGA-videokort
kan
tillgängligt
arbetesminne höjas över 640K
gränsen.

Snabbt
Mdngfald är till skillnad mot andra
multi-tasking system mycket snabbt.
Programväxling sker blixtsnabbt, aven
pA en PC. Genom en intelligent
kombination av tidsdelning och
processprioritet minimeras priset för
multi-tasking. Bakgrundsprogram som
exv ligger och väntar pA tangenttryckningar stjäl ingen tid alls. Parametrar för krävande program kan fmjusteras för optimalt resultat.

Meny eller DOS

Makron

Program som körs under Mångfald kan
hanteras från ett lättanvänt menysystem. Program som körs under
Mångfald kan ocksa startas direkt från
kommandoraden i DOS (eller via
BAT-filer. aven AUTOEXEC.BAT),
från egna menyprogram eller helt
programmässigt (med programstödet i
Mångfald Prograrnverklyg.

Med Mångfald följer utan extra
kostnad ett lattanvänt program för
tangentbordsmakron, Makro.

Med Mångfald kan datorn starta upp
till 10 program automatiskt när du s l k
pA strömmen.

Klipp och klistra

Långa tangentsekvenser
i ordbehandlingsprogrammet eller kalkylprogrammet etc. kan du ersatta med en
tangenttryckning.
Mångfald finns och fungerar NU och
är kompatibelt med existerande och
kommande programvara för PC-DOS.
Mhgfald innebär ett stort steg framat i
produktivitet och förbattring av arbetsmiljön vid PCanvändning.

Med 'Wipp & klistraw-furktionen i
Mhgfald flyttar du lekande lätt skärminformation mellan program från helt
skilda leverantörer - utan krångliga
konverteringar

Med 386-MAX från Qualitas kan du krama ur ailt minne ur din 386:a och till en blygsam kostnad tillgang till
EMS 4.0-kompatibelt minne. Om du anviinder MHngfald 2.2 på en 386:a är 386-MAX ett måste! 386-MAX
utnyttjar 80386processoms unika förmaga till minneshantering genom att
Omvandlar hela eller valfri del av expansionsminnet
("extended memory") till EMS 4.0-kompatibelt minne.

Stöd för nya XHMS-standarden som utökar tillgängligt
minne med ytterligare 64K.

Eventuellt Aterstående del av expansionsminnet kan
användas som snabb ramdisk.

"Stuvar om" tillgängligt minne sA att de snabbaste minneskretsarna används i det konventionella minnet. Detta kan
höja datorns prestanda avsevärt.

Device drivrutinerhl, innaraidenta program (drivrutiner
för mus, skrivare etc, pop-up program typ Sidekick m fl)
kan laddas utanför konventionellt minne. T om Mångfald
kan laddas utanför 640K-grhen! Du får mycket mer
minne över till applikationer sAväi med som utan Mångfald.
Med monokromt skärmkort (text eller Hercules) eiier
CGA-kort kan det konventionella minnet ökas från 640Kb
till 704K (monokromt) och 736K (CGA).
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Kompatibel med IBM PS/2 (361486). Compaq 3861486
och de flesta andra 386:or och 486:or.

Nyhet -Blue-MAX
Specialversion för PS12:or. Samma som ovan men dessutom:
Frigör ytterligare 64K "högt minne" p i PS/2:or.
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Mångfald Programverktyg - AP1
Med programverktygen (API) till MHndald kan du bygga in avancerad multitasking i egna programsystem, fullt
i klass med de faciliteter exv OS12 erbjuder.

Datainsamlingssystem, processövervahing, kommunikationsprogram, administrativa system, beräkningsprogram - alla typer av tillämpningar kan vinna pa att utnyttja multitaskingtekniken. Data i korthet:
Interface till Turbo Pascal (4.0 - 6.0), Turbo C, Turbo
C+, Borland C++, TopSpeed C, Microsoft C och
assembler.
Stöd för EMS 4.0 (EMS minneskort eller 386:or med 386MAX) - upp till 10 program pa vardera 550-680Kb kan
exekvera samtidigt.
Alternativ parkering av bakgrundsprogram på yttre enhet
typ EMS, RAM- disk eller hårddisk.
Parallella processer (program) kan startas och styras helt
programmässigt.

delanden från andra processer, från tangentbordet, klockan
och mus samlas för bearbetning.

-

Stöd för att sända saval generella processmeddelanden
(godtyckliga datatyper kan överföras), tidsfördröjda meddelanden, tangentbordsmeddelanden som musmeddelanden .
Mottagaren kan kontrollera om meddelanden finns, läsa
dem och tömma sin meddelandekö. Med "maskning" kan
man valja att endast släppa igenom önskade meddelandetyper.
Svensk dokumentation, exempel och support

Avancerad tids- och prioritetsbaserad algoritm.
Klocktid och prioritet för varje process kan ställas och
ändras under exekvering. Processer kan kommunicera
asynkront eller synlaont med andra processer (och sig
själva!) med hjälp av en meddelandebaserad teknik. Varje
process har sin egen meddelandekö där inkommande med-

Multitaskingkäman i M h g f a l d kan - mot en smärre
licensavgift - integreras i egna programsystem som sodan
får säljas vidare. En stor fördel är att kunden självt kan
lagga till sina egna applikationer tillsammans med dina.
Essentor, Trancometer, ChipzoBits är nagra av de företag
som integrerar M å n g f d d med egna produkter.

Oversikt A PI-funktioner
Initiering
MtVersion

Processhantering
initierar systemet och returnerar version

Skapa och avsluta process
MtCreateProc
MfKillCur
MfKillProc

skapar och aktberar ny process
'dödaf anropande process
'dödar" specificerad process

Processinformation
MfFreeMem
MfMaxProcs
MfNumProcs
MtCurPHndl
MfFGPHndl
MfGetPHndl
MfGetPNum
MfGetO.nelrJo
MfGetPNum
MfGetOnelnfo
MtGetAlllnfo
MfGetSwap

ledigt minne
max antal processer
antalet aktiva processer
processhandle aktuell process
processhandle för förgrundsprocessen
processhandle för viss kanal
kanalnummer for viss processhandle
Luktagpig iqforrna-'qn_om vlss process
kanalnummer för viss processhandle
fullstandig information om viss process
fullständig information om alla processer
parkeringsmbjligheter fbr viss process

MtCurToFG
MtNumToFG
MtSched
MfSetKill
MfSetName
MfSetPrl
MfSetSwap
MtSwapln

anropande process blir förgrundsprocess
speaficerad process blir f6rgrundsprocess
anropande process aterlämnar sin tidsdel
ställer möjligheten a n avsluta anropande process
andrar namn pA speaficerad process
saner prioritet, tidtilldelning. parkeringsmöjligheter m
satter parkeringstillstandlexekvering i EMS
aktiverar parkerad process

Kommunikation mellan processer
MfSendMsg
MfSendNw
MfSendWait
",,-,,-..-,s

MfSendTime
MfFlushTime

skickar processmeddelande till specificerad process
skickar godty&ligt meddelande utan an vanta
(kan emuleratangentbordet)
skickar godtydligt meddelande och a w a k w tills
meddelandet har köats hos mottagaren (kan emulera
tangentbordet)
*"'UM,

w"..i,v\,,w.

l"YY""'YY

IYY

"L.,

U..UI.I

w..-

meddelandet har köats hos monagaren (kan emulera
tangentbordet)
skickar fdrdrdjt tidsmeddelande till process
plockar bort tidigare skickat tidsmeddelande
processkö

Virtuella skarmar
MfVidAddr
MfAutoUpdate
MtGetUpdate
MfPostVirt

fysisk minnesadress för virtuell s k å m hos aktuell
process
aktiverarldeaktiverar automatisk skarmuppdatering
uppdateringsstatus fdr aktuell process
kopierar virtuell till synlig skarm
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DATABITEN är sedan 1981 eu av Sveriges ledande utvecklingsföretag av programvara med specialiteter som
programspråk, toolboxar och datorgrafik. DATABITEN har från starten kombinerat utvecklingsarbete med
egen distribution, de första åren av egenutvecklad programvara. för att fr o m 1984 bredda sortimentet med fler
produkter.

ocksa
DATABITEN
översätter
Borlands Erlitor Toolbox till svenska
DATABITEN utvecklar en hel rad
programpaket till ABC80/800-senens
datorer samt till Metric-85. Mest kända blir v&a rafikbibliotek ("Plotter"
och "Plotter .'!I "3D-Perspektiv". "3DGrafik"). askonornipaketet "Planetarium" och kemiprogrammet "pH-Kemi".

1984
Detta
i n d u c e r a r DATABITEN
Borland International @ den svenska
marknaden. V& svenska version av
Turbo Pascal, T u r b o Pascal PLUS
bidrar starkt tdi Turbo Pascais segertag i vikt land med bl a resultatet a n
Pascal nu är det dominerande undervisningsspraket @ gyrnnasieniva.
DATABITENS PLUS-version utvecklas i takt med Turbo Pascal. Den första
handboken 1984 till Turbo Pascal 2.0
rymmer 300 sidor. PLUShandboken
till version 5.5 1989 innehaler 850
sidor!

DATABITEN är med och utvecklar
första
versionen
av
den
grafikbiblioteket T u r b o Turtle Graphics.

Turtle Graphics utvecklas vidare till
Paint Tools som blir ett viktigt verktyg vid sAval professionellt utvecklingsarbete som undervisning. En rad
kommersiella applikationer utnyttjar
skärm- och grafikmöjlighetema i Paint
Tools.
DATABITEN introducerar programspraket Modula-2, som är en utveckling av Pascal.

gA,T@fTEN

introducerar

mul ti-

DATABITEN introducerar multitaskings~stemet Mangfald - "kanalvaljaren - som under DOS gör det
möjligt att köra upp till 10 program
samtidigt Allt fler PC-användare u p p
täcker behovet av att smärtfritt kunna
röra sig mellan olika applikationer, att
skapa sin egen integrerade miljö.

Nu är DATABITEN forst med 386MAX som är en krafdull minneshanterare for 386:or.
Ny helt omarbetat version av T u r b o
Pascal PLUS - n u version 4.0
Även Paint Tools kommer i ny
version 2.0.
Intresset for Modula-2 f& en kraftig
skjuts f r a d t när DATABITEN lanserar TopSpeed Modula-2 f d n JPI.
Mångfald kommer i version 2.0 och
med programverktyg.

I början av h t slappa vi nya Turbo
Pascal 5.0 PLUS för att ett halv Ar s e
nare vare hamme vid version 5.5
("pust")!
DATABITEN inleder sin
nsring av
det svenska g y m n a s i e s k x m deltagande i den &iiga internationella
Dataolympiaden i pascalprogramme
ring.
PLUStoolbox till TopSpef
z o d u l a - 2 hinner vi o c k d med. Vi
Översätter Borlands "Numerical Methods Toolbox" f& Turbo Pascal till
Modula-2 och introducerar OSIZ-versionen av TopSpeed Modula-2.
Sortimentet utökas kraftigt med nya
budgetpnser.

Under viiren lanseras TopSpeed C
och nya TopSpeed Modula-2 version
2.0 som bada ing& i JPI:s nya flerspraksrniijö.
Under sommaren presenterade Borland sin nya Turbo C++ kompilator. I
oktober startar l e v e p s e n av vii-nya
land sin nya T u r b o C++ kompilator. 1
oktober startar leveransen av v& nya
stora grafiktoolbox, MultiGraphics,
till Turbo Pascal och TopSpeed Modula-2. MultiGraphics tas emot mycket
val och i n g k redan i en rad kommersiella produkter.
SA är det dags for Borlands nya Turbo
Pascal 6.0 och inte l h g t därefter finns
DATABITENS nya PLUSversion
klar.

V& tionde verksamhets& inleds med
nya PLUSversionen till Pascal och
TopSpeed Modula-2 2.0f3.0. Borland
lanserar sina nya Windowskom ilatorer, Borland C++ och T u r b o gasca1
for Windows. DATABITEN inleder
samarbete med Borland kring Windowsprodukterna JPI släpper sin nya
fyrspraksmiljö med stöd för Modula-2,
Pascal, C och C++ under sAväi DOS
som OSD.
En hektiskt inledning pA v h t jubileums& - och h t är ju inte slut än!

Vi ar distributörer för
och specialister pil:
Borland (hela sortimentet). J P I (programspral), MicFoSoR (program
sprak). Logitecb ( rogramsprdk, desktop, möss). ~ u r p o ~ o w eSoftware
r
(toolboxar tiii Pascal). Blaise Com uting (tooiboxar tiii P a s 4 och
Novell (databastoolboxar), övn a toolboxar tdi Pascal. Modula-2. C f z C++,
DOS-stöd (Mhgfald, 386MAX.
BLUE-MAX, Su
PC-Kwik, PC
Tools, Norton m K d e s k t o p (Ventura, MicroGrafx, PC Paintbrush m fl)
och naturligtvis v& q e n programvara

CP. -

Egna produkter
Följande programvara har helt eller
delvis utvecklats av DATABITEN:
Mhgfald. Mhgfald y r e r k t y g
API, M h fald ackup urbo Pascal
PLUS, PL&S till TopSpeed Modula-2,
MultiGraphics till 'Turbo Pascal &
TopSpeed Modula-2, svenskanpassad
E d i t a Toolbox, Modula-anpassad
Numencal Toolbox .
V& m&ättning är att alltid ligga steget före vid introduktion och
utveckling av ny programvara. V&
masättning är ocksa att understödja
bra programvara -- oberoende av
leverantör. Genom eget utveckiingsarbra '+i.;;am&ra
'1 'oberoende 'a;
leverantör. Genom eget utvecklingsarbete behaler vi en hög kom tensnivA
som är en fonitsatb~ingför r a kundsupport

