Ring, skriv ellerfaxa!

Nr 3, juni 1991

Otroliga jubileumspriser - upp till
50% rabatt i sommar!
Produktnyheter, Dataolympiaden,
Borland Language Conference,
m m.
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Fler Jubileumspriser
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3995:-

ord 5500:-
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O Turbo Pascal Plus

Uppdateringar
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O Turbo Pascal Plus Professional
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O Turbo Pascal for Windows
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1995:-

O
O
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15% rabatt p& övriga produkter frdn Borland, TurboPower Software, Blaise o Zinc!
10% rabatt p& alla övriga produkter! Inga rabatter p4 uppdateringar
O Jag bestaller förkryssade produkter ovan
O Skicka mig mer information om förkryssade produkter
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DataExpressen!
DATABITEN firar nu sitt 10-års jubileum -ja vi startade faktiskt verksamheten i maj 1981. Det är ett
decennium som ibland känns som ett sekel - vi har sett en otrolig utveckling av saväl hArdvara som mjukvara där allt äidre ä n tvA år klassas som museimässigt. Men pA samma gång har tiden gatt SA fort SA att de
tio åren känns komprimerade till ett enda.

Många av oss klev pA datasnabbtaget under just dessa tio år och med den rasande farten finns inte mycket
tid över för eftertanke och tillbakablickar. Tänk efter - vad gjorde du sjalv 1981?
Om vi ska välja ut någon enstaka händelse ur mängden av betydelsefulla handelser, så blir det nog ändå
introduktionen av Turbo Pascal 1983. I ett slag förändrades viiikoren för programmering radikalt.
Turbo Pascal var inte "5% bättre" den var "50 ggr bättre" än tidigare verktyg.
Ett stort tack till Anders Hejlsberg som skrev originalversionen och har utvecklat Turbo Pascal vidare 2nda
sedan dess. Nu senast med Windowsversionen som radikalt förandrar villkoren för Windows-programmering.

Ny prislista
Med detta utskick följer var nya prislista med tusentais programprodukter. Genom höjda volymer och
förbättrade avtai med vara samarbetspartner har vi lyckats sänka priserna pA flera produkter.

Kraftiga prissänkningar fran Borland
Borland Scandinavia har annonserat kraftiga prisreduktioner pA C++ familjen av kompilatorer liksom
ObjectVision. SAväl nypriser som uppdateringspriser är nu mycket konkurrenskraftiga. Trots detta kan vi
erbjuda Borland C++ och andra Borland-produkter till DATABITENS ännu vassare jubilempriser.

Jubileumspriser!
För att fira vårt 10-Arsjubileum erbjuder vi nu under sommaren priser som du inte kunnat drömma om - SA
hall i dig!

Fram till den l september i år kan du köpa Turbo Pascal Plus, Turbo Pascal Plus Professwnal, Turbo
Pascal for Windows, Borland C++, Actor från Whitewater, 386-MAX och Blue-MAX från Qualitas,
Dr Solomons Anti-Virus Toolkit, Quattro Pro 3.0, Paradox 3.5, Object Viswn, Microsoft Excel3.0 och
MicroSoft Word for Windows till förnämliga jubileumspriser - se beställningsbladet.

Pa nästa sida hittar du fler oslagbara jubileumspriser!
DATABITEN AB
Box 115. 81 1 22 SANDVIKEN

Tfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

Oslagbart: Halva priset!
Fram till den l september kan dir också köpa DATABITENS egna produkter, dvs

Mdngfald, Mdngfald Professionell, MultiGraphics, MuUiGraphics Plus och PLUS-toolboxar
till halva priset, dvs hela 50% rabatt!
På övriga Borland-sortimentet samt toolboxar från TurboPower Software, Blake, och Zinc Software ger
vi 15% rabatt!
På alla övriga produkter i vår prislista 10% rabatt!

Undantagna är uppdateringar och produkter med speciella jubileumspriser.
SA passa pil att "kiarnstra" programvara och bygg pA din egen kompetens inför 1992 års högkonjuktur till
priser som ger DATABITENS revisorer dalig nattsömn! Chansen kommer helt säkert inte tillbaka pA länge!
Och glöm inte att berätta om jubileumsfesten för dina vänner!

Actor
The Whitewater Group gick tidigt in pA Windowsmarknaden med sitt objektorienterade sprak Actor och
utvecklingsverktyg för Window som Whitewater Resource Toolkit (ingår i Borlands Windowssprak).
I samarbete med Whitewater kan vi nu erbjuda Actor till ett fenomenalt men tidsbegränsat, introduktionspris. Actor har fatt mycket beröm i pressen och nu har du chansen att testa produkten till ett överkomligt
pris av endast 995 kr exkl moms (ord pris 2400 kr)! Priset galler till den 1:a september.

Virusfronten
Det har varit lugnt pil virusfronten det senaste Aret säkert pga ökad medvetenhet, försiktighet och utbud av
antivirusprograrnvara. Senaste månaden har dock flera av våra kunder drabbats av infektioner sA det är dags
att skärpa vaksamheten igen Med Dr Solomons Anti-Virus Toolkit kan du enkelt testa dina hårddiskar,
nya disketter och förebygga virusangrepp. Anti-Virus Toolkiten kan du just nu köpa till jubileumspris.

Sommartider
DATABITEN har semesterstängt under perioden 1 juli

- 16 juli.

Vi önskar alla vara kunder en fin sommar med sol och värme för avkoppling och frisk luft men ocksil nAgra regndagar med tid för PC:n!

Lars Gustafsson
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Borland Language Express 2/91
Nummer 2 av Borlands spraktidskrift medföljer detta utskick. I samarbete med Borland Scandinavia
distribuerar vi Borland Language Express till DATABITENS kunder och andra registrerade Borlandanvandare i Sverige.
Pa grund av lang pressläggningstid ar dock vissa priser i Language Express föraldrade.
Borland Scariinavia har sänkt C++ priserna kraftigt.

Ring inte Borland!
Trots att Language Express flitigt uppmanar dig att ringa till Boriand Scandinavia ar det inte meningen att du ska ringa dit för beställningar etc. "Du som har ehAllit Language Express frAn DATABITEN
ska naturligtvis ringa till DATABITEN', uppmanar Federico Romano pa Boriand Scandinavia.
"Borland Scandinavia har upphört med all direktförsäljning" fortsatter Federico.

Borland Language Conference
Vi var pa Borlands sprakkonferens i San Fransisco - en upplevelse som vi hoppas att fler svenskar
kommer att dela nästa Ar.
Over 500 programmerare från USA
och hela världen (varav 5 svenskar)
hade samlats under ett antal intensiva
dagar fyllda av konferenser. och idéutbyte med andra programmerare.
Här fanns hela Borlands utvecklingslag samlat, programmerarna från TurboPower. Blaise. Whitewater, etc, de
ledande kolumnisterna i PC Magazine, Dr Dobb. Programmers Journal
osv kort sagt ett eldorado för oss
som älskar vårt jobb.
Borlands utvecklingsteam presenterade framtidsplaner för språkprodukterna och lyssnade till synpunkter från

Multipla arv?

ception handling" (felhanteringsteknik) och "templates" (parameterisering av datatyper vid kompilering)
kommer att ingå. N h t a ANSVISOmöte om C+t standarden kommer
förresten att hållas i Lund nu i sommar.

En het potatis p&konferensen var hagan om multipla arv som en nödvandig beståndsdel i OOP eller en kalla
till spagettiprogrammering. Bruce
Eckel, aktiv inom ANSI-kommittén
för C*,
redovisade hur standardiseringsarbetet fortsatter. Det är
mer eller mindre fastslaget att "ex-

För musiken svarade Borlands eget
jazziga band med bl a Philippe Khan
(vd Borland) p&flöjt och Gene Wang
(Borlands språkchef se introduktionen i denna Language Express) pa
sax. Inte alls sa pjåkigt!

de församlade. MicroSoft (!) redovisade sin nya öppna attityd mot branschen och gav inblickar i sina framtida planer för DOS. OSn och Widows.

Nya versioner & produkter
B-tree Filer 5.22 med flera förbättringar och stöd för Turbo Pascal för
Windows.
MultiGraphics 1.08 med bugfixar,
flera förbittringar och större exemmuiribraptucs i.ua mea Dugrmar,
flera förbittringar och större exempelprogram.
Mingfald 2.2 med förbättrad hante
ring av dubbla skärmar och kommunikation.
Mingfald Programverktyg 2.2 med
ny handbok, furbittrad C-dokumentation och inblickar i multitaskingteknikens detaljer.
Paradox Engine 2.0 med stöd för
Turbo Pascal, Turbo C++ och
)ATABITEN AB
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Borland C++ för saväl DOS som
Windows.

Wh++ hån Blaise Computing.

386-MAX och BLUE-MAX 5.10.

Turbo Vision Toolkit från Blake
Compu ting.

TopSpeed Modula-2
och TopSpeed
.
,

ObjectVision £rh

TopSpeed Modula-2 och TopSpeed
C 3.0 - vi aterkommer i separat
utskick.

pris!

#'.
- n

B.

Nya produkter
Quattro Pro 3.0 med grafiskt anvbdargränssnitt
Paradox 3.5 med snabbare registerhantering

.

Borland. Sankt

m

ObjectVision f r h Borland. S h k t
Borland C++ svensk dokumentation.
TopSpeed C++ och TopSpeed
Pascal 3.0 vi hrkomrner i separat
utskick.
Se Programkatalogen för uppdate
ringspriser och nyprisa

Asynch Professimal fran Turbopower Software.
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Den tredje internationella Dataolympiaden i programmering har just nu avslutats med finalen i Aten,
Grekland.
Det svenska deltagandet, sponsrat av
DATABITEN. förbereddes genom
uttagningstavlingar i de svenska
gymnasieskolorna (N- och T-linjerna)
tidigt i våras. Mer än 450 elever deltog denna gång. Rogrammeringsspråket var naturligtvis Turbo
Pascal!

Svenska finalen
84 elever gick vidare till den svenska
finalomgången i mars. I finalen gavs
6 uppgifter att lösas pA 6 timmar.
Trots en hög svårighetsgrad lyckades
hela 10 elever (se boxen) w n A full
poäng - ett imponerande resultat!
L .

Lotten fick avgöra
Eftersom varje nation högst fick
skicka 3 deltagare till den internationella olympiaden måste den svenska
tävlingsledningen, med Håkan Strömberg i spetsen. ta till lotten. De tre
svenska deltaearna blev Fredrik
Huss. Fredrrk Hiibinette och
Andreas Strömbergsson.

Sverige klarar sig bra!
En informell nationssammanr?hing
visar att det svenska laget totalt
placerade sig pA fjade plats och först
bland de vävteuropeiska nationerna!
Oststaternas deltagare kommer ofta
från elitskolor medan de svenska eleverna går pA vanliga svenska gymnasier - ett bra betyg At den svenska
gymnasieskolans teoretiska linjer. de
svenska lärarna och eleverna. En sadan insats bör f&allt tal om bantning
av programmeringsundervisning p&
skam.
Än en gdng - gratta3 tU det svenska
laget och & svenskafinolk&rna och
eti stort tack tU tövlingsledningen
med Hdkan Strömberg i spetsen!

Fullpoängarna i den
svenska finalen
Andreas Strömbergsson
S:t Eskils skola Eskilstuna

Fredrik Huss
Tirnrå gymnasium

Fredrik Hubinette
Berzeliusskolan Linköping

Johan Ahlén
AlvkullegymnasietKarlstad

Olof Dellien
Gullstrandsskolan Landskrona

Dan Mattson
Blackebergs gymnasium Stockholm

Christer Weinigel

Till Grekland

Forsmarks skola Osthamrnar

I Grekland samlades 75 ungdomar
från väst- och Östeuropa och t om

Marcus Comstedt
HagagymnasietNorrköping

Kina Tavlingen var individuell och
de svenska deltagarna skötte sig
mycket bra med placeringar som 9,
11 och 18.

Tobias Löfgren
Lidalvskolan Kungsbacka

Jonas Högström
Rudbeckianska Skolan Västerås

Med 386-MAX fran Qualitas kan du krama ur alli minne ur din 386:a och till en blygsam kostnad tillgang till EMS 4.0-kompatibelt minne. Om du anvander Mangfald 2.2 pil en 386:a ar 386-MAX ett
maste! 386-MAX utnyttjar 80386-processorns unika fermaga till minneshantering genom att
Omvandlarhela eller valfri del av expansionsminnet ("extended memory")
till EMS 4.0-kompatibelt minne.
pansionsmet ("extended memory")
till EMS 4.0-kompatibelt minne.
Eventuellt återstående del av expansionsrninnet kan användas som snabb
ramdisk
Device drivrutinerM. innesresidenta
program (drivrutiner för mus. skrivare etc, popup program typ Sidekick
m fl) kan laddas utanför konventionellt minne. T om Mhgfald kan laddas utanför 6 4 0 K - g r k n ! Du får

mycket mer minne över till applikationer såväl med som utan MM<9nald

Detta kan höja datorns prestanda
avsevart.

Med monokromt skarmkort (text eller
Hercules) eller CGA-kort kan det
konventionella minnet ökas från
640Kb till 704K (monokromt) och
736K (CGA).

Kompatibel med IBM PS/2 (361486).
Compaq 3861486 och de flesta andra
386:or och 486:or.

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

Specialversion för PS/2:or. Samma
som ovan men dessutom:

"Stuvar om" tillgangligt minne s l att
de
snabbaste
minneskretsarna

Frigör ytterligare 64K "högt minne"
p l PSf2:or.

anviinds i det konventionella minnet
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Actor frAn The Whitewater Group ar ett objektorienterat, lattanvant utvecklingsystem för att skapa
Windows 3.0 program. Actor ar självt en Windowsapplikation och hela utvecklingen frAn kodning,
testning och debuggning sker direkt i Windowsmiljön. Vid modifiering av koden ser du omedelbart
hur programmet kommer att se ut i färdigt skick.
Actor var faktiskt ett av de första
programmen för programutveckling
under och för Windows.
Språket i Actor har starka drag av C
och Pascal med fullständigt stöd för
objektorienterad programmering.
I utvecklingsmiljön finns en objekthanterare som visar alla metoder och
data som hör ihop med ett visst
objekt helt enkelt genom att du pekar
p&objektets namn. Du kan inspektera
och modifiera ett objekts variabler
och sedan fortsatta att köra prograrnmet. h t t a &r möjligt genom avancerad inbementel1 kompilatorteknik
som endast omkompilerar modifierad
kod.
Actor passar till aii typ av Windowsprogrammering och i synnerhet för
att snabbt skapa användargränsnitt
och prototyper. Actor kan kombineras med traditionella språk typ C och
Pascal.

Integrerad miljö
Kallkodseditor och inspektionsverktyg för objekt
Snabb inkrementell kompilator
Interaktiv programutveckling.
ning och feldkning

test-

Obegränsat antal fönster
Skapar automatiskt fristående applikationer (EXE-filer)

C och Pascalliknande syntax
Fullständigt objektorienterat

Stöder arv och polymorfism

fönster, dialognitor. menyer. knappar.
listrutor. blädderkanter
grafiika objekt som rektanglar, cirklar, punkter och linjer
dataklasser för samlingar. arrayer,
stackar, köer. mängder m m
binära filer och texfiler
skrivarstöd för saväl text som bitmap
pad grafik
Alla klasser kan användas direkt eller
anpassas till egna tehov. Källkod
ingår.

Automatisk
minneshantering
Actor har ett eget minneshanteringssystem som later dig göra program
upp till 2 Megabyte stora men ända
körbara pA ett 640K system.
Programmen kan ubiyttja upp till
16MB Windowsminne. En snabb
LRU-algoritm skiftar automatiskt ut
kod och statiska objekt meilan minnet
och disk.
Actor-applikationer kan köras i saväl
samtliga Windowsmoder (Real. Standard. Enhanced).
Upp tili 16384 objekt per applikation.

Externa k o ~ ~ l i n a a r
Rutiner i DLL-bibliotek skrivna i C,
C++, Pascal, Modula-2, assembler etc
kan direkt anropas
Egendefinierade primitiver i C eller
assembler
Egendefrnierade primitiver i C eiler
assembler

Kampanjpriser
I samarbete med The Whitewater
Group kan vi just nu erbjuda Actor
till kraftigt reducerat pris:
För endast 995 kr (akl moms) kan
du pröva Actor - inte mindre än 60%
rabatt!
Dessutom medföljer i detta erbjudande. utan extra kostnad. ett undervisningsmaterial som lär dig Windowsprogrammering på timmar eller dagar
istäliet för veckor.
För en tillägg av endast 250 kr (exkl)
kan du ocksa köpa Actors run-time
modul som ger dig ratt att distribuera
Actorprogram fritt (Ord pris 1000 h)

Andra produkter fran
The Whitewater Group
ObjectGraphics
Objektonenterat, grafiiortsoberoende grafikbibliotek som förstarker
Actor med nya g r a f i i t i n e r med
texthantering, grafiska figurer, skalning, världskoordinater och mycket
mera.

Whitewater Resource
Tmlkti
Verktyg för att interaktivt skapa och
underhåila resurser tili Windowsprogram (in& i Turbo Pascal for
Windows och Borland CH). Stöd
finns för att direkt rita upp dialogrutor. bitmappade bilder, ikoner,
strhgar, menyer och tangentacceleratorer som du sedan sparar som
resursfiler för l ä r h i n g till dina
program.
till dina
resursfiler för I&ng
program.

WinTrive

Automatisk minneshantering

C-strukturer kan användas vid
kommunikation med externa rutiner

Globala, lokala, instans- och klassvariabler

Fullständigt stöd för DOS. BIOS och
avbrottsbaserade rutiner

Databashanterare för Windows som
kan anviindas från Actor eller C-program-

Dynamisk statisk och förfaderbindning av metoder

Direktåtkomst till minne och portar.

Language Extensions I

Dokumentationen är mycket udörlig
(1200 sidor) och många exempel f&diga att kompilera och köra, medf6ljer.

Rogram som utvidgar Actors språk.
utvecklingsmiljö och debuggingverktyg. Innehåller makros, stränghantering och lagring av objekt till disk.

Stort klassbibliotek
Actw innehaler över 100 firdiga
klasser för bla:

DATABITEN AB
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Asynch Professional
Asynch Professlonal fran TurboPower Software ar en ny kraftfull, men anda lattanvand, toolbox till
Turbo Pascal för snabb asynkron, seriell kommunikalion. Stdd finns för alla vanliga filöverföringsprotokoll, dearkivering av komprimerade ZIP och LZH-filer m m. Saval traditionellt procedurorienterat
som OOP-granssnitt ingar. Har ar nagra viktiga punkter:
Avbrottsdriven buffrad i10 upp till 115 Kbaud.
ZMODEM, Kemit, XMODEM och YMODEM
protokoll
CTSIRTS, DTRIDTS och XONROFF handskakning
Stöd för COMlXOM8 med upp till 4 portar öppna
samtidigt
Stöd för 16550 buffrad UART
Delade h%dvaruavbrott pA PSi2:or
Emulering av ANSI-teminal
Modemkontroll inklusive Hayes V32, V.42, HST 9600
och MNPS.
Spårning och händelse loggning underlättar felsökning.
TermhalWhdow objekt att anavndas tillsammans med
Object Professional
Utförlig dokumentation med pop-up hjälp direkt tillgänglig
Komplett källkod medföljer.

Fler TurbPower-twlboxar

& Lars Gustafsson

Turbo Profesional, Object Professional. B-tree Filer
och Turbo Analyst.

Turbo Vision
Development Tool kit
Nya Turbo Vision Development Toolkit från Blaise
Computing förenklar skapandet av användargränssnin

m@ Srul d.s.'IjEab~Y,id+1hxXG~~b.Paird,6L
Computing förenklar skapandet av användargränssnitt
med Borlands Turbo Vision toolbox i Turbo Pascal 6.0.
I tooliciten firms editorer för dialogboxor, menyer och
strängar, hjalpprogram för att konvertera resursfiler för
Turbo Vision till resursmanuskriptfiler for Windows.
Med resurseditom i TV Development Toolkit kan a p p
likationens användargrhsnitt skapas och modifieras
interaktivt. Detta besparar dig en hel del jobb med an
koda g r w n i n e t manuellt i Pascal. Dessutom kan all
information om grbssninet hallas skilt från applikationens EXE-fd varför ändringar kan göras utan omkompilering av programmet! Oiika språkversioner kan sparas

DATABITEN AB
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i separata resursfder inte heller här behövs omkompilering av applikationen.
a ury-ruri
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ring av applikationen.
Dessutom ingår en rad nya objekttyper för bl a skärmkontroll exekvering av andra DOS-program från Turbo
Vision-applikationer. händelsemonitor och minnesmonitor som underlättar felsökning m m.

Ett måste Tor såväl nybörjare som proffs!

Fler Blalse-twlboxar
Asynch Plus, C Asynch Manager, View-232, Turbo C
Tools m fl.
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Turbo Pascal
för Windows
1

Med MicroSoft Windows 3.0 kom genombrottet för en integrerad grafisk arbetsmiljö pil PC. Det enhetliga grafiska och musunderstödda användargränssnittet med tillhörande applikationer upplevs av
manga anvandare som lättare att använda än DOS-miljön med dess ickeintegrerade och ofta kornmandostyrda program.

l

Dvs lätt för användaren - men oj sa
svårt för programutvecklaren! Medan
en normal DOS-programmerare bör
karnia till c a 100 standardfunktioner
kräver framgångsrik Windowsprogrammering kannedom om minst 500
standardfunktioner. Dessutom har
windowsprogrammering hittills varit
föninnat
försedda
med MicroSofts verktyg (MicroSoft
C och Software Development Kit,
SDK). Många pascal- (ochaven C-)
programmerare har &för hoppats
och väntat på "underverktyget" som
gör det möjligt an skapa snygga,
Windowsbaserade applikationer utan
(eiier med mattlig) ansträngning.Och
än är inte underverkens tid förbi!

ca1 för Windows 1.0 revolutionerar
Windowsprogrammeringen 1991 pa
samma satt som Turbo Pascal 1.0 en
gång revolutionerade DOS-programmeringen 1983! Redan installationen
ger dig känslan av an vara med och
skapa programmeringshistoria!
Overord? Skaffa ditt eget exemplar
avgör själv!

.
.

Turbo Pascal för
Windows, TPW
Nu kan du köra Turbo Pascal under
Windows och skapa egna Windowsapplikationer enklare än nagonsin tidigare. Vi vhgar piht8 att Turbo Pas-

U*.

TPW i korthet
En integrerad WindowsbWrad utvecHingsmiljö för pascalprogramme,hg - lika ]ätt an använda som Turbo
Pascal 6.0 för DOS.
Körs under Windows standard
avancerad (enhand) mod - gör &t
möjligt att kompilera stora program
Turbosnabb kompilering - ca 50000
radertminut med 20MHz 386:a.
Integrerad debugger som körs direkt
under Windows.
Inbyggd assembler

wlnProcs.Winn(pee.WObje~te.strin<~~;

Intepathjalpsystern

' En komplett utv=Hingsmiljö för att
skapa Wmdowsa~~likationer- inga
verktyg
Mimsoft C
Mimsoft SDK) behövsKomplett grhssnitt mot Widows
AP1 (APPlicuion Programrning Interfa=).
Borlands ObjectWindows toolbox
som förenklar Windowsprograrnmeringen avsevärt.
Resursverktyg som tillater interaktivt
skapande av menyer. dialognitor.
ikoner, m m.
Utförlig dokumentation (fem handböcker) som beskriver saval Pascal i
allmänhet och TPW. ObjectWind o m och Windowsprogrammering i
synnerhet.
Omfattande sammanhangsstyrt hjälp
system.
Systemkrav: 286:a (Windows standard mod), 3861486:a för Windows
avancerade mod. 2 MB internminne.
hhddisk. grafik och nanuligtvis
Windows 3.0.

Den integrerade
Windowsmiljön

(SR ~ ~ ~ m i o . r e s )

= 100.
= 100:

= iooi
WeToLlneTobmoID

WmuiPonts

Blt~plD

HsxPoint.

l-pp

-

= 200:
= 202:
= 203:

-

20: l

204.

I

Resource ID o f the menu I
! Pile-:Chit_ID-> - - -~
( ~ i i e - > ~ uI~D t
I mmo->UOV~T
( Demo->Fant
( Demo->BitEl
I D~w->A~~Y

mim^ "".iber

01 to

= 100: l ResourCe ID of bltma

-

is: l Nuiber at point= to

Den nya integrerade miljön är helt
Windowsbaserad och du startar den
anm

P..

V P I I I ; ~ Windnw~am1ikahm

som en vanlig Widowsapplikation.
Den fönsterorienterade editor kan
editera flera filer samtidigt och varje
fil kan rymma upp till 1 MB text.
Textfontema är valbara Editom har
ångerfunktion och understödjer till
anvhdning av Windows klipp-

objeetlTAppllcstlonl

Menysystemet följer Windowsstandarden (CUA = Common User Access). Detta galler aven editorkommandon men du kan alternativt anDATABITEN AB
BOX 115.81 1 22 SANDVIKEN
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DATABITEN 70Br 7987
kan med bästa vilja i världen inte beskrivas som enkel. Borland har därför
~ ~ ~ ~ och
i l test~ r i byggt
n ~ ett objektorienterad skal tili
körning kan göras
Windows. ObjectWindows som i
direkt i f r h den intehög grad underlattar Windowsprogrammering. ObjectWindows inne. vid f e l s o h g
för fönster.
pas ocksa debuggem ninbo ~
~
bhaller ~färdiga
~ klasser
menyer, dialognitor som genom "arv"
ger) f r h den integrerade miljön.
enkelt kan anpassas till egna behov.
TPW har samma snabba kompilering
som DOS-versionm. Kompileringen
ObjectWindows innehåller färdiga
sker till 2g6-anpassad maskinkod
standardmetoder för att ta hand om
(körbar
286/3 861486). KompileWind0 wsmeddelanden - du behöver
bara röra de som du vill förhdra.
ring görs direkt till EX&, TPUIstäiiet för att bygga WindowsappliDL-filer (se nedm) utan separat
kationer f r k botten och upp kan du
D L L - kan
~ ~ocksa
~ användas av
skrivna i an&a
med ObjectWindows koncentrera
dig på det du egentligen v u uppii språk. eller andra Windowsbaserade
kompilatorer (t ex Borland C*).
en väl fungerande applikation.

Kompilatorn

Kommandoradskompilator
Du kan alternativt kompilera program
med
kommandoradskompilatom
TPCW som körs från ett DOS-fonster.

Ta den klassiska "Hej världM-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, direktfiler, pascalenheter, procedmariabler. etc,
etc) men har ocksA nyheter som aullavslutade strängar med upp tiii 65534
tecken (standard i Windows och C),
stöd för Windows DLL-filer (Dynamit Link Libraries). DLL innebar att
applikationer kan dela pA gemensam
kod (koden lankas in vid programstarten) vilket ger inbesparingar av
diskutrymme, kompileringstider och
underhållsarbete. DLL-rutiner (ocksa
skrivna i andra språk typ C) kan
direkt anropas från pascdprogram.
Omvänt kan TPW skapa DLL-fder
som kan utnyttjas av andra applikationer och kompilatorer.
Assemblakod kan skrivas direkt i
pascalprogr-et
- den inbyggda
assemblem används vid kompileringen.
Pascalprogram under Windows kan
o c k % ta om hand Windowsmeddelanden direkt utan att använda komplicerade viiikorsatser och handelseslingor.
slingor.

Windowsprogrammering
~
ö inbyggt
~
wi,,dowss~
t
~
i ~
kompilatorn @LL, meddelandehantering) har TPW ocksi enheter med ett
komplett gränssnitt mot Wladows
AP1 (Application Rogram interface).
Men direkt Windowsprogrammering

Vid Windowsprogrammering försöker man SA långt som möjligt att hålla en applikations synliga "skal" skiljt
från dess innehall. Istäilet for att bygga in menyer, dialogrutor, symboler.
etc ( s k resurser) direkt i applikationens EXE-fil läggs dessa i en särskild
resursfil (.RES). Detta gör det enkelt
att h d r a utseendet hos en applikation, översatta menyer och dialoger
till andra språk osv. utan omkompilering av programmet elier ens tillgång
till källkoden.
I TPW ingår som standard Whitewater Resource Toolkit som i hög
g r d förenklar arbetet med att skapa
menyer, didogrutor, symboler (ikoner) etc. Aiit arbete med menyer, dialogrutor etc kan göras interaktivt med
ett och samma verktyg. Resultatet
kan testas direkt utan att skriva en
enda programrad. Den &diga resursfden integreras enkelt i din Pascdapplikation med en enkel rad

Turbo Debugger för Windows nöjer
sig (till skillnad mot CodeView) med
en en s k m . T v i s k m a r kan ocksa
anvhdas.

TPW och TP 6.0
Turbo Pascal för Windows ersätter
inte Turbo Pascal 6.0 för DOS. Även
i framtiden kommer Borland att s u p
porta bada dessa versioner. Om du
vili flytta pascdapplikationer mellan
DOS och Windows SA underlättas
detta i hög grad av de doskompatibla
enheterna WlnDOS 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 hjälpsystern
som beskriver standard pascal och
Windows API. Många exempel som
direkt kan kompileras.

DATABITENS support
D b handböcker och hjälpsystern inte
räcker till så kan du naturligtvis vända dig direkt till oss på DATABITEN. Vi lovar att hålla samma
höga tekniska kompetens och support
pA Turbo Pascal för Windows som vi
har gjort p& Turbo Pascal för DOS
sedan 1984!
SA öppna ditt fönster mot Windowsvärlden du också och missa inle vbrt
jubileumserbjudandc!

{ R resursfil)
DU kan alternativt anvanda Micro,
k resurskompilator ( k g & ocksa)
för att bygga in resurser.
m. r,

"l
.""W""..

Turbo Debuggern
Den nya Turbo Debuggern för Windows kan allt som Turbo Debueeer
2.0 fik DOS kan (stegning, villkzrliga br'Ypdter, b a k a u e l a r n g , etc).
B r ~ p d t akan ocksh kopplas till
W"dOwm~ddelanden (t ex begban
Om O-hiing
av fönster* musvck""garv etc).
I
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MultiGraphics
Den professionella grafiktoolboxen MultiGraphics används nu i en rad projekt och kommersiella produkter.
Den genomWta designen med de nya kraftfulla koncepten, hårdvanioberoendet, snabbheten, den svenska
dokumentationen och supporten, framhävs som Ginkilt viktiga egenskaper av många nöjda kunder.
MultiGraphics har designats med stor
omsorg och med blicken mot 90-talets möjligheter och behov. Med
MultiCraphics som partner får du en
stabil och bred grund och ett överlagset verktyg för att skapa grafiska a p p
likationer. Med MultiCraphics hanterar du grafsk presentation p&saväl
bildskärm som papper och med stor
frihet da det galler val av inmatningsverktyg som tangentbord och mus.

MultiCraphics är kompatibel med
Turbo Pascal 6.0 (eller 5.0 & 5.5) och
inom kort även för TopSpeed Modula-2 version 1.0, 2.0 och 3.0.

Stort urval av utenheter
Med MultiCraphics kan du skapa
grafik för saval bildskärm som matrisskrivare. bläckståieskrivare, laserprinters och pennplotters.
För närvarande finns drivrutiner till
CGA, EGA, VGA. Hercules,
MCGA (256 färger),
8514lA (max 1024~768,256färger),
IBM-, Epson och NEC-kompatibla
matrisskrivare med 9, alternativt 24nålar, monokroma & k g ,
HP

LaserJet-kompatibla

skrivare

(inkl DeskJet) samt
HPGLkompatibla plotters (och laserskrivare).
H& är nagra
punkter hos
MultiGraphiq som saknar motsvarighet hos andra grafikverktyg:

Hardvaruanpassad
i7itvaruanpassaa

men
hardvaruoberoende
Rubriken kan te sig som en motsagelse, men denna är skenbar. MultiGraphks har en valdefinierat men
mycket flexibelt grlinssnitt mot h h d varan som gör det möjligt att utnyttja
hårdvamfinesser maximalt samtidigt

DATABITEN AB
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som graiikapplikationer kan skrivas
hårdvamoberoende.

Multipla utenheter

Portabiliteten erhåils darfor utan att
tumma pil prestanda!

En MultiCraphicsapplikation kan
samtidigt hantera flera grafwka utenheter, t ex tva bildskärmar eller bildskärmar och skrivare. Parallella processer (Modula-2) kan samtidigt rita
pa en utenhet eller flera utenheter
utan an krocka.

Världskoordinater
Olika utenheter har stor spännvidd da
det gäller ritytans storlek, upplösning
och färgatergivning. MCGA-grafik
arbetar med 320x200 pixels medan
en laserskrivare med full upplösning
arbetar med 2400x3500 punkter och
en pennplotter med 15000x10000 positioner. Med MultiCraphics världrkoordinuter kan ett och samma program direkt anvandas pa.olika utenheter oavsett upplösning. Aven mönsterstorlek och fontstorlek anpasssas
automatiskt till olika upplösningar.

Virtuella skärmar
Det finns ofta ett behov av an spara
undan grafik, kopiera grafii förbereda grafik i "smyg" före presentation
p& skärmen, förflyttahilla grafii p&
s k m e n , åstadkomma animerad grafik m m.

MultiCraphics virtuella skarmar är
ett suveränt verktyg för dessa behov.
Virtuella skärmar skapas i det minne
Portabelt färgval
som tillhandahålls av DATABITENS
virtuella minneshanterare (vi rekomAntalet färger varierar idag mellan
menderar samkörning med DATABItva färger (monokroma utenheter)
TENS PLUS-toolbox). Virtuella
upp till 256 samtidiga farger
skärmar kan darför ligga i konventio(MCGA, 85141A) (MultiCraphics
nellt minne, men även i EMS-minne
~UQ~RJEB"~%&%ht t mnmmnd, disicell
men aven i CMS-minne
självt tillater 65536 samtidiga färger).
och t om ~a disken.
Med palettelaiik ökas det sista talet
Varje virtuell skärm kan omfatta upp
till 262000 valbara färgny anser.
till 16384x16384 pixels! Alla graf&Genom an ange färger med absoluta
operationer p& den synliga skärmen
RGB-man (röd-grön-bla) alternativt
fungerar ocksa pa virtuella skärmar.
som HSV (fargton-mättnad-styrka)
Med kopieringsfunktioner kan grafik
kan färgsattningen ske hhdvamobeflyttas mellan synliga skärmar och
roende. Drivnitinen översätter autovirtuella skärmar eller mellan olika
matiskt önskemålen till närmsta tillvirtuella skibmar.
gängliga fargnyans.

ahP1Lvt94!h~3i3?AY
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MultiGraphics forts..

Bildhantering
MultiGraphics kan h m t a bilder hån
skärmen samt spara och I k a bilder
från disk p i standard POC-format.
Bilder kan maskas för "urklippweffekt. Eftersom bilder internt utnyttjar virtuella skärmar kan man rita och
skriva i dem p i precis samma sätt
som på den vanliga skämnen.
PCX-formatet gör det möjligt att integrera bilder från kommersiella ritprogram. från scanners och video.
Bilder kan vara upp till 16384x16384
pixeis!

Utbyggbar
fönsterhantering
Varje skärm i MultiCraphics kan
innehålla ett eller flera fönster. Fönster kännetecknas av position, storlek.
aktuell ritposition. riktning, ritmod.
textfont, symbol, syrnboltransformation m m. Vid byte av fönster skiftas
samtidigt aktuell mod.
Förutom dessa för alla fönster gemensamma basegenskaper kan fönster under programkörning förstärkas
med nya egenskaper som följer fönstret i fortsatmingen.
Denna unika mekanism för dynamiskt
arv är mycket kraftfull och gör det
möjligt au integrera och fönsterbasera
i stort sett vad som helst! Med en
sliten fras är det här endast fantasin
som sätter gränser. Vi använder den
sjäiva 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 siväi 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
256 symboler i varje.

Grafisk texthantering

ring i exv skrivare. MultiCraphics
kan ocksi läsa BGI-fonter.

Inmatningskontroller
MultiCraphics har ett kraftfullt stöd
för texthantering i g r a f i h o d som inte bara gör det möjligt att arbeta med
valfria fonter (aven proportionella)
utan också kopplar om standard
Writemead i Pascal och IO-modulen
i Modula till grafikmod. 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 d a problem med kollisioner
mellan din egen grafik och muspekaren - MultiGraphics löser sjäivt alla
konflikter ocksi vid multitaskingapplikationer.

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

Väldokumenterat
MultiCraphics är val dokumenterat
p i svenska (ca 700 sidor) med många
exempel. Varje programspråk har sin
egen dokumentation. En engelsksprikig handbok är klar inom kort.

Svensk support
Ring DATABITEN
kan det inte bli!

-

enklare än s i

Som muspekare kan du använda
valfria symboler. Som standard ingår
ett tiotal mussymboler anpassade till
respektive utenhet.

MultiGraphics finns i en basversion
och en PLUS-version:

Du kan ocksi använda bilder, aven
flerfargade* som m u s ~ b o l e r .
gör det
att
'ytta
över s h e n med hjäip av musen.
Inget hindrar att du samtidigt ritar i
bildema vilket gör det möjligt att
skapa animera& mussymbólei och
ikoner.

bygga egna amlikaG, dig ratt
tioner med MultiGraphics men inte
att distribuera
Innehaler drivrutiner för MCGA, EGA,
VGA Hercules samt

Klockrutiner

Ger dig ratt att distribuera MultiGra~hksawlikationer. Innehålier
föruhm all;; basversionen även driv,k för super-v~& 8514/A, HP
Laser, HpGL plotters, granssnittet
mot drivnitiner, samt
lagnivirutiner.

MultiGraphics integrerar klockrutiner for att satta alarm och repeterande
alarm Samt presentation av digitala
och analoga klockor p i skärmen.

MultiCraphics
hanterar
siväi
Händelsestyrning
bitmappade fonter, som streck- och
konturfonter samt utenhetsspecifika
I MultiGraphics finns en inbyggd
fonter. Bitmappade fonter är mycket
händelsehanterare som samlar upp
snabba, medan streck- och konturfontangenttryckningar, musrörelser, en~&ae.~ehanLter&eIsc;m..S.ami*ar
tö&.. d i & - ~ & é ~ ~ o ' n k r v a i - ~ ~ k ~ t
snabba, medan streck- och konturfontangenttryckningar, musrörelser, enter kan skalas och vridas. Konturfonkeltryck och dubbeltryck på muster kan mönsterfyllas.
knappar, klockhändelser etc i en
gemensam kö. Händelser kan därefter
Med MultiGraphics förenas det basitgärdas i tur och ordning. Denna
ta hos dessa världar; Skalbara streckteknik underlattar i hög grad hanteoch konturfonter (liksom symboler)
ringen av multipla inenheter och gör
kan nämligen enkelt omvandlas till
det samtidigt möjligt att skapa en insnabba bitmappade fonter (symboler)
tern kommunikationskanal. Händelsav valfri storlek.
hanteringen kan byggas ut med egna
htindelsetyper.
Utenhetsspecifika fonter gör det möjligt att utnyttja inbyggd fontgenere-

"*
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Multitasking

Basversionen

MultiGraphics Plus

Nya MG version 1.O8
Version 1.08 har förbättrade rutiner
för händelsehantering och strängeditering. Ett antal buggar har avlagsför händelsehantering och strängeditering. Ett antal buggar har avlagsnats.
Dessutom ing%r tvi nya större
demoprogram med käilkod för
funktionsplottning och animerad
grafik.
Funktionsprogramme t
demonstrerar
hårdvamoberoende
grafik på s k b n , skrivare och plotter. Det andra programmet visar olika tekniker för animerad grafik.
Ny revision kostar 175 kr ex.moms.
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PLUS-too1boxar
DATABITENS nya PLUS-toolboxar finns i tre versioner för Turbo Pascal 6.0 och TopSpeed Modula-2 3.0,
TopSpeed C & C++ 3.0. P L U S - t o o l b o m a kan köpas separat eller tillsammans med respektive kompilator.
Gemensamt för de toolboxama är enheter/moduler för felhantenng, virtuell minneshantering med stora
arrayer, listhantenng, sortering, utökad filhantering, tidtagning, mushantering (textmod), matematikbibliotek
med snabb funktionsevaluering (FFE).

-

SV SuperVisor

befinner sig utan an ditt program behöver känna till dess verkliga plats.

En genomtankt teknik för feihantering är en nödvändigt, men ofta förbisen element i konstruktionen av Ateranvadbara programkomponenter och
större programsystem.

Sökordning och storleksrestriktioner
för val av fysiskt minne vid allokering kan du själv optimera.

DATABEENS
Supervisor-teknik
gör att du kan använda en generell
och mycket flexibel teknii för att
rapportera och atgärda d a typer av
användarfel och ID-fel under programexekvering. Fel fångas upp av
felprocedurer eller atgärdas individuellt med fellester. Felrapporter kan
styras till s k b e n , skrivare, diskfiler
etc.
Supervisor-tekriken hanterar även
felrapportering i multitaskingbaserade
Modula-2 applikationer. Felande processer identifieras automatiskt
SuperVisor ser ocksa tiil aU enhetertrnoduler och program avslutas pA
ett ordnad sätt vid exekveringsfel.
Alla enheter/moduler i PLUS-toolboxen,
liksom
MultiCraphics,
använder Supervisor-tekniken. Du
kan ratt bygga in den i dina egna
enheter/moduler.

-

g'~11l"llllllgill.

IVIW

$rtirtf!:

minneshanterinsen i PLUS-toolboxen kan du behcándla allt tillghgligt
minne, saval konventionellt som
EMS och disk. som en enda stor minnespool.
Vid allokering av data söker den virtuella minneshanteraren r&upA ett ledigt utrymme i den gemensamma
minnespoolen. Datablock kan vara >
64 KB. Data hanteras därefter p&exakt samma san oavsett var det fysiskt
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almanacksfunktioner
Konverterar mellan datum och dagnummer (julianska dagtal), beräknar
veckodag, dagar mellan datum och
kan t om beräkna solens upp- och
nedgång för valfri ort och tidpunkt.

Den virtuella minneshanteraren omfattar flera enheter/moduler, nämligen
VM, EmsVM. FileVM, AutoVM
och ArrVM.

FFE

Snabb funktionsevaluator (FFE) som
"kompilerar" matematiska uttryck
och f o d e r skrivna som textsträngar
och innehallande en oberoende variabei, konstanter, operatorer (+,-,x./,"),
standardhinktioner (sin, cos, exp, In,
int, frac, m fl) samt egendefinierade
funktioner. Ett kompilerat uttryck kan
därefter snabbt evalueras för olika variablevärden. ITFE passar för inbyggnad i program där användaren behöver utföra saväl enkla som avancerade ralaiefunktioner. för diagramritning m m.

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 C r a p
hics umyujar flitigt den virtuella minneshanteringen för att hantera fonter,
symboler, virtuella skärmar och bilder. Med PLUS-toolboxen kan du
maximalt utnyttja kapaciteten i
MultiCraphics

"Listan" är en datastruktur med ett
stort antal tilltbnpningar. Vi har kunder som använder för vår generella
listhantering som bas för kompilatoA
. :*-.,o-

%
A
,,",."O*

Fler Plus

-

snabb generell quicksort för godtyckliga datatyper,
tidtagningsfunktion,

Listhantering

-O-

-

Fast Function Evaluator

Nyheter i nya PLUS är AutoVM för
helt automatisk allokering av data,
ArrVM för stora arrayer samt en väsentligt snabbare hantering av virtuellt minne p5 disk.

VM virtuellt minne
Många program har ett behov av att
hantera data som går utanmr den begriimade 640K-ram som DOS sätt
upp. Traditionellt har data da lagrats i
diskiiler. men detta är ofta Iån~samt
och leder till mer komplicerade proramlösnin ar. Med $I;

Datum- och

.v:-:-"

F."

rer, editorer, databaser. visning av
bildsekvemser, inspelningsfunktioner
m m. Lithanteringen i PLUS-toolboxen accepterar godtyckliga datatype.1
och varierande datatyper i samma
lista. Ett listelement kan i sin tur utgöras av en lista!

UtOkad filhantering

matematikbibliotek med potensfunktioner. nomalfördelningsfunktionen
och ekvationslösning,
formatteringsfunktioner för en rad da.----..-tatyper som underlättar utskrifter i
-..-

.->--l=

..."1-2$.-

:

Modula
PLUS-toolboxen är ett utmärkt komplement till Turbo Pascal 6.0. T o p
Speed Modula-2. C & C++ samt
MultiCraphics. Källkoden till en större del av Pascal PLUS-toolboxen
finns i T u r b o Pascal Run-time
Library PLUS 6.0.

Snabb filkopiering, post- och fillasning. hantering och sortering av filkataloger. m m.
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DATABITEN 10ar 1981 = 1991

Borland C++ 2.0
Med Boriands nya utvecklingsmiljö, Borland C++, blir det nu möjligt att tillverka C och C++ applikationer för 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? Inga problem!
Borland C++ är en utveckling ur
Turbo C++ Professional och innehåller allt i detta paket plus mycket,
mycket mer. I Borland C++ paketet
in&:
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.

Saxat ur MicroSofts egen "MicroSofi Systems Journal" maj 1991:
'..if you're a cerious Windows developer, check out Borland C++. You'll get
the only one-box solution for building Windows Applications with C++.'
I

Följer ANSUSO-standard för C och
AT&T C++ 2.0.

VROOMM är Borlands intelligenta
overlayhanterare för att bxyta ned
större program i mindre laddbara delar. Helt automatisk.

Komplett Widows
(WINDOWS .H).

Nya Turbo Debugger

I

Nyheter i Borland C++
3.0-gränssnitt

Fristående kornmandoradsversioner
av C++ kompilatorn f@ saväl real
som protected mod.

Assemblerkod kan skrivas direkt i
C/C++ koden.

Turbo Debugger - den fristående generella debuggem för assembler, C ,
C++, Pascal etc. även här i saväl real
som protected versioner.

Förkompilering av C headerfiier ger
betydligt snabbare omkompileringar.

Turbo Assembler - fristående. snabb
och kraftfull assembler. Kompatibel
med MicroSoft Assembler men lattare att hantera.
Turbo Profiler - för interaktiv hastighetsoptirnering av program skrivna
i assembler, C , Pascal etc.
Whitewater Resource Toolkif som
ingår i paketet, är ett krafdullt verktyg för an interaktivt skapa menyer,
dialogsträngar, bilder, ikoner, muspekare etc. Miaosofts resurskompilator
behövs inte.
Nio handböcker (C++ Getting Started, C++ Users Guide, C++ Programmers Guide, C++ Library Reference,
Whitewater Resource Toolkit. Turbo
Debugger Users Guide, Turbo F'rofiler Users Guide, Turbo Assembler
User's Guide och Turbo Assembler
Reference Guide) samt ett omfattanOsei s bula6 och ~'Uitjo Assemblei
Reference Guide) samt ett omfattande, hypertextbaserat hjälpsystem med
exempel som kan klippas ut och
kompileras direkt

Hardvarukrav
Dator med 286-, 386- eller 486-processor och minst 640KB primärminne (2MB för Windowsprogrammering rekommenderas).
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Editering, kompilering, debugging
etc under siväi DOS som Windows
Kan skapa saväl DOS- som W i o w s
3.0-applikationer.
Tillverka och använd DLL-filer och
resursfier under Windows utan att du
behöver köpa Mimsofts SDK.
Komplett resursutvecklingsverktyg
(Whitewater Resource Toolkit) för att
interaktivt skapa bilder, ikoner, menyer. acceleratorer, etc.
Integrerade miljön, den s k programmeringsplattformen, kan arbeta i i såväl protected (Aven under Windows)
som real mod. Protected mod gör det
möjligt att utveckla mycket stora a p p
likationer utan att sla huvudet i minnestaket
F'rogrammeriilgsplattformen innehåller en flerfils editor med multipla,
överlappande fönster, musstöd, ny integrerad assembler, integrerad debugoveriwanae rodrer, milssKba, ny mtegrerad assembler. integrerad debugger och hypertextbaserat hjälpsystem.

Ny ångerfunktion i editom.
Den kraftfulla projekthanteringen
hanterar ocksa resursverkyg typ MS
resurskompilator (som ingår). Nu kan
ocksil brytpunkter och övervakade uttryck sparas i projektfilen för uppre
pade testkörningar.

Debugging av Windowsapplikationer
med Turbo Debuggem i ett eget textbaserat fönster. Endast en skärm behövs (kan utnyttja tva skärmar om sa
önskas). Automatiskt DLL-stöd och
inspektion av lokal och global heap.
Bxytpunkter kan higgas p i meddelanden (typ mustryckningar. etc) från
Windows.

Nya Turbo Assembler
Assemblem kan köras i protected
mod för snabbare assemblering och
större kod Med 'WINDOWS" modifieraren skapas automatiskt ratt inträdes- och utträdeskod i assemblemtiner.

Frissankningar,
ubileumspriser o
Nu när Borland har sankt sina C++
priser finns det inga skäl att tveka
längre. Med DATABFENS uppdaterisngs- och jubileumspriser måste det
f m a s starka skäl att inte handla!

Borland och "Big Blue"
Borland och "Blg Blue"
Den 16:e maj ingick IBM och
Borland en samarbetsavtal kring
utveckling av programmeringsverktyg for OS/2 version 2.0
(32-bitars versionen). Som ett
första steg kommer Borland att
utveckla en version av Borland
C++ for OS/2. Produkten beräknas vara klar i Mlrjan av nästa
år.
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Mångfald 2.2
Systemkrav

Parkering

IBM PC/XT/AT, PSR eller Compaqkompatibel dator
300K ledigt arbetsminne, 512K eller
640K rekommenderas
K-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/BLUE-MAX
från Qualitas.
alternativt "extended" minne eller
EMS (version 3.2 racker) för snabb
parkering av program
Mångfald kan bli din viktigaste
program näst DOS, oavsett om du är
programutvecklare eller vanlig PCanvhdare. Mångfald revolutionerar
användningen av PC-datorer.

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 långa
program. När du skriver ett brev i ordhehandbren

kan

Ibland t det kanske inte nödvändigt
att alla program arbetar samtidigt huvudsaken är att du kan avbryta ett
program, g&över till en annat program
en sedan v k k a till liv det första
programmet vid exakt den punkt du
tidigare lämnade det. Du kanske vill
skifta fram och tillbaka mellan ordbehandlingsprogrammet och kaikylprogrammef mellan datainsamlingsprogrammet, beräkningsprogrammet
och grafiiogrammet, etc.

D& behöver
Mdngfald.

du

kanalvauaren

Multitasking & Parkering
Mångfald kombinerar verklig multitasking med parkeringsteknik. Program
som ligger i bakgrunden kan fortsätta
att köra (multitasking), om du sá
önskar , eller "parkeras" i de lägen 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 fi5rtjänar.D~vill kanske samtidigt jobba med tvA eller flera texter i
ordbehandlaren. Under Mångfald kan
du ladda ordbehandlingsprogrammet
SA många gånger som du vill och bearbeta tvá eller flera texter parallellt
Eller betänk fordelama med att blixtsnabbt kunna hoppa mellan ordbehandlingsprogrammet, ett desk-top
program (typ Ventura Publisher), ett
illustrations program (typ PC Paintb m h ) och en scannerrutin.

Michael Toutonai - ska~areav
MBngfaki & ~ u r professional
k

Fungerar aven pa PC
Mångfald fungerar pA d a IBM PSE,
IBM PC/XT/AT eller Compaq 386kompatibla datorer.
Mångfald kan köras pA 8088, 8086,
80286 och 80386- processorer (OS12
fungerar inte med 808818086).
Mångfald fungerar förträffligt tiilsammans med portabla datorer som
Toshiba, Zenith - aven portabla utan
hArdd.uk.

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
popup program. Här skiljer sig
Mångfald på ett fördelaktigt sätt från
Topview, Microsoft Windows och
O S n som alla laaver specialanpassade
program. Till skillnad mot O S E kan

knrqmiinikatiow-

program. När du skriver ett brev i ordbehandlaren kan kommunikationsprogrammet ringa upp, logga in och
h m t a information från en databas.
Printa ut långa bokföringsrapporter
samtidigt som du skriver in nya venfikationer. Scanna in och bearbeta bilder
samtidigt som ditt desktop program
skriver ut reklamblad pá laserskrivaren
- allt detta t exempel på fördelen med
multitasking.

Multitaskingsystem indelas fackmässigt i tv&typa: preernptive och nonpreemp
tive. Den förra tekniken låter en av programmen oberoende klocka fördela
processortiden mellan de samtidigt aktiva programmen. Mångfald tillhör denna
kategori. Den senare tekniken fönitsatter an de enskilda programmen är "valuppfostrade" och sjäiva l&nnar ifrån sig processortid till andra program. Windows
3.0 hör till denna kategori.
Preemptivetekniken fördelar tiden "rattvist" aven mellan standardprogram medan
nonpreemptivetekniken laaver specialskrivna program.
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även standardprogram köras i bakgrunden.
M&igfald iir kompatibelt med 1BM:s
TopView. T om Microsoft Windows
kan köras som 1 av 10 program under
Mångfald!

Grafik & mus
M&igfald stöder grafikprogram - även
nya VGA och super VGA. Mångfald
klarar ocksA att hantera program som
samtidigt kör på tvA skärmar.
Mångfald
progr-.

stöder

musorienterade

Expansionsminne
Mångfald kan hantera program som
tillsammans kräver betydligt mer än
internminnets 51U64Ok. Om internminnet inte rikker när du laddar ett
nytt program körs programmet automatiskt i EMS-minne alternativt
k m a r ett annat program plats genom
att automatiskt parkeras på d i s m h d diskhmdisk.

Mångfold är till skillnad mot andra
multitasking system mycket minnes-

snålt - Irriver blott ca 50 k vid användning direkt från DOS. PA en 386:a tillsammans med programmet 386-MAX
kan Mångfald läggas helt utanför
ordinarie arbetsminne - detta ger maximalt utrymme för applikationsprogram. Med monokromt respektive
CGA-videokort
kan
tillgängligt
arbetesminne höjas över 640K
gransen.

Snabbt
M&igfald är till skillnad mot andra
multi-tasking system mycket snabbt.
Programvbling sker blixtsnabbt, aven
p i 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 for krävande program kan finjusteras för optimalt resultat

Meny eller DOS
Program som körs under M&igfald kan
hanteras från ett lattanvänt 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

programmassigt (med programstödet i
M&igfald Programverkryg.
Med M&igfald kan datorn starta upp
till 10 program automatiskt när du slår
pa strömmen.

Klipp och klistra
Med 'Wipp & klistraw-funktionen i
Mångfald flyttar du lekande lätt skärminformation mellan program från helt
skilda leverantörer - utan krångliga
konverteringar

Makron
Med Mångfold följer utan extra
kostnad ett lättanvänt program for
tangentbordsmakron, Mako.
Långa tangentsekvenser
i ordbehandlingsprogrammet eller kalkylprogrammet etc. kan du ersätta med en
tangenthyckning.
M&igfald finns och fungerar NU och
är kompatibelt med existerande och
kommande programvara för PC-DOS.

Mångfald Program verktyg
Med programverktygen (API) till Mdngfald kan du bygga in avancerad multitasking i egna programsystem, fullt
i klass med de faciliteter exv OSD erbjuder.
Datainsamlingssystem, processöve~akning, kommunikationsprogram, administrativa system, berakningsprogram - alla typer av tillmpningar kan vinna på att utnyttja multitaskingtekniken. Data i korthet:
Interface till Turbo Pascal (4.0 - 6.0), Turbo C, Turbo
C++, Borland C++, TopSpeed C & C++, Microsoft C och
assembler.
Stöd för EMS 4.0 (EMS minneskort eller 386:or med 386MAXIBLUE-MAX) - upp till 10 program pA vardera 550680Kb kan exekvera samtidigt
Alternativ parkering av bakgnmdsprogram på yttre enhet
typ EMS. RAM- disk eiler hhddisk.
Parallella processer (program) kan startas och styras helt
Parallella processer (program) kan startas och styras helt
programrnissigt
Avancerad tids- och prioritetsbaserad algoritm.
Klocktid och prioritet för varje process kan stäiias och
ändras under exekvering. Processer kan kommunicera
asynkront eiler synkront med andra processer (och sig
själva!) med hjalp av en meddelandebaserad teknik Varje
process har sin egen meddelandekö d& inkommande med-
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delanden från andra processer, från tangentbordet, klockan
och mus samlas för bearbetning.

-

Stöd för an sända saväl generella processmeddelanden
(gcdtyckliga datatyper kan överföras), tidsfördröjda meddelanden, tangentbordsmeddelanden som musmeddelanden .
Mottagaren kan kontrollera om meddelanden finns, l&a
dem och tömma sin meddelandekö. Med "maskning" kan
man välja att endast släppa igenom önskade meddelandetyper.
man välja att endast släppa igenom önskade medddandetyper.
Svensk dokumentation, exempel och support
Multitaskingk%man i Mångfald kan - mot en smärre
licensavgift - integreras i egna programsystem som sedan
får saljas vidare. En stor fördel är att kunden sjalvt kan
lagga till sina egna applikationer tillsammans med dina.
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