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Julbileumspecial!
Vi flrar julen och vArt 10-brsjubileum med massor av
julbileumspriser, nya produkter och versioner.
O Nya B o r l i n d ~ Z O f
0 Topsp.ed~Errndora
O P u a k o p t h r w Turbo Pasd-prognm
O Jättwham: Turbo P . s d f& Windom +
ObjoctW8phicm

P Yuftlmphlu til Parcak och WC++.
O Halva plsal p i UulUOnphlcs
PLUSboolbo*~!
O Nya 3fmMAX adi BlrwMAX 6.0
tl Nya Woid for Whdowa 2.0
A
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DATABITEN 10dr 1981 1991

Julbileumsdags!
filr är vht fin8lnummtr av PmgmrnNyEbterfUrdEtEB jubiluupSgr (DATABUEN @Uer som sagt 10
tri at),BBemm juiaistsrfördörraidsUrvi tvPflugori on dochfyUerdettri nummer med en
miu\gd&tIo#tnmp~.Yi bar.ockd manligt-mhga-nyaprodukter och versioner att ndovisa:
Bodaad C++ 3.0,TDpSpecd DOS Exteder, Pascal+ f- SconyBmk. MuttiGraphics i nya
vendoner, 386MAX och BlucMAX 6.0, Word for W h b w s 2.0 m m.

Dataolympiaden
Just nu p8g8t.gymnasleskoIomas kvdificerings6mgäng infor 1
W ä n Dataolympiad i prngramme
ring. i%t svenska ddtagandet s p m m av DATABITEN, Tav-t
Turbo PascaL
Vi önskar aila deitagare lycka tiii och ser fram mot en spgnnande slutornghg tiii v&termin d4 det
svutdu olympiadlaget slutiigen tas ut.

MuitiGnaphies gmfikmibox till Turtio Pascat och TopSpeed MPduia-2 har rönt mycket stort
gensvar bland v h -er,
MultiGraphics in@ redan som en komponent i mänga proksioneila och
kommusi& applikationer. Vi vili passa p4 och tacla för alla vardchilla fUwlag och den hjäip med
"avlurniog"vi har tätt f i h mbga kunder, Mänga av mrsiagenhar redan byin i MuitiCiraphics.

Nu tinris MultiGraphics Pius i en ny version anpassad t . Stony Brooks högopimerande Pascal+
LwnpUuor. Omltompilm d i Pascalapplikationeroch
m i n n c s d m prngram!. ReLommendexas!

...v i p har du ett betydligt snabbare och

MultfGraphlm kommer Inom kort i versioner fur TopSpeed C och TopSpeed C++.En inassant
sak är an #ven C-versionen kan utnyttja MultiGraphics st&lmr paraiiella processer.

Nu släpper Borland sin nya optimerande venion av B o r b d C++. Bland nyhetema m m den integrera& ObjectBmwsem dvtU DOS rn Windows-baseradtutvcclrlingsplattfomiar. Om du dessutom skaffar B o r h d C++ & Applicaiion FrrimeWorks f& du oekd med Turbo Vision och
ObjcctWlndows.
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Sesam öppna dig med TopSpeed DOS Extender
JPI-folket presenterar ni1 en ny TopSpeed miljö, nya kompilatorer och DOS Extender Toolkit som
gör det möjligt att saväl utveckla program i skyddad (protected) mod som au tillverka egna applikationer som arbetar i skyddad mod och har direkt tillgång till datorns hela minne. Tekniken kallas
DOS Extender och är kompatibel med alla befintliga standarder som DPMI, VCPI, XMS, etc.

Borland + Ashton-Tate
Borlands uppköp av Aslhton-Tate är nu godkänt av de amerikanska myndigheterna. Vi hälsar härmed
valkända produkter som dBase, Frarnework och RapidFile välkomna i Borlandfamiljen. Vi aterkommer med mer information.

Inför 1992
Nästa år ser ut att bli avgörande för den framtida utvecklingen av PC-marknaden. Luften surrar av
rykten, nya allianser smids. OSD 2.0, Windows NT, Unix ? Vem vet. Vi p2 DATABITEN följer
med och kommer alltid att tillhandahålla de verktyg du som programmerare behöver.

Så "hang med" aven under nästa år! Vi på DATABITEN tillönskar dig en God Helg och ett
~ o t ~t y t Ar!
t

Nya versioner i korthet
MultiCraphics 1.10 till Turlm Pascal
med bugfiiar. SuperVGA-stöd. flera
förbarningar och större exempelprogram.
MultiGraphics 1.10 till Stolly Brook
Pascal+
Multitiraphics 1.10 tiii Stolly Brook
Pascal+
MultiCraphics till TopSpeed C/C+
3.0 - klar inom kort.
MultiCraphics engelska dokumentationer (Pascal, Modula-2, C) snart
klara
PLUS-toolboxen 6.03 till Turbo Pascal och Stony Brook Pascal+-.
PLUS-toolboxen 3.03 till TopSpeed
Modula-2 och TopSpeed C/(:+.
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Mangfald 2.21 med förbättrad hantering av dubbla skärmar och kommunikation samt stöd DOS 5.0.
Mångfald Programverktyg 2.2 med
ny handbok. förbättrad C-dokumentatiÖn och inblickar i multitaskingtelaiinv handbok. krbättrad C-dokumentat i k och inblickar i multitaskingteknikens detaljer.

386-MAX och BLUE-MAX 6.0 med
förbättrad minneshantering, bättre
DOS 5.0 stöd, konfigurerbara DOSpartioner..
TopSpeed Modula-2, Pascal C och
C++ 3.02 med bu gfixar.
'I'opSpeed ~odufa-Z,Pascal C och
C++ 3.02 med buggfiiar.

ObjectProfessional 1.12 Turbo Pascal och C+

TopSpeed Extended Mode Enviroment och Extended Mode kompilator samt Extended Mode Toolkit

Turbo Professional 5.11

PC Tools 7.1. Buggfixar

B-tree Filer 5.22 med flera förbauringar och stöd för Turbo Pascal for
Windows.

Dr Solomons Anti-Virus 5.17

Asynch Professional 1.02.

WordPerfect for Windows svensk.

Word for Windows 2.0

Turbo Analyst 6.01
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Borland C++ 3.0

Nya Borland C++ 3.0 bygger vidare pA succéversion 2.0 men ar som vanligt da det galler Borland
fullspackad med nyheter. I Borland C++ 3.0 ingar nu ocksa en ren Windowslbaserad integrerad
miljö, TCW.EXE.
Nya
integrerade verktyg som
ObjectBrowser är tiil stor hjälp vid
objektonenterad
programmering.
Borland C+t 3.0 är helt DMPI-kompatibel vilket innebär att du under
programutveckling
kan
utnyttja
datorns hela minne. I grundpaketet
ingår ocksa Borlands nya Resource
Workshop som är en klar förbat@ing
jämfört med tidigare Resource Toolkit (se annan plats i ProgramNyheter).

n

, ,

Med Borland C++ 3.0 kan du skapa bade DOS-applikationer och
Windowsapplikationer. Du kan
arbeta i en textbaserad miljö eller i
en Windowsorienterad dito.
Valj själv!

I Borland C++ 3.0
ingC)r sammanfattningsvis:
Integrerade miljöer (IDE) för savd
DOS som Windows.
C u kompilatorer
Windows.

för DOS och

TurboLinker och Make.
Turbo Debugger för DOS (helt
kompatibel med DOS 5.0) och
Turbo Debugger for Windows för
felsökning under Windows.
Turbo Profiler för DOS och nya
Turbo Profiler for Windows som
gör det mycket enkelt att hitta de
tidskritiska delarna i ett program och
agna sina krafter at optimering av
dessa.
Resource Workshop från Borland
för att skapa Windowsgränssnitt
ror att skapa Wmdowsgränssmtt

Borland C++
& Application Frame Works
Om du skaffar Borland C++ &
Application Frarneworks ingår förutom Borland C++ enligt ovan,
dessutom Turbo Vision Tooolkit
och ObjectWindows Library (dessa
beskrivs pA annan plats) som i hög
grad underlättar skärmhantering i
textrnod respektive under Windows.
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Dessutom får du ytterligare tryckt
dokumentation om Windowsprogrammering med ObjectWindows
och direkt mot Windows API.

Integrerade ObjectBrowser ger en
grafiisk översikt av klasser och deras
kopplinig tiil v arandra
SpeedElar ger ikoner för snabbval av
de v anligaste m e n y alen

Enklare än någonsin skapar du egna
Windowsapplikationer med finesser
som multipla dokumentgrämsnitt
(MDI), dynamiskt länkbara bibliotek
(DLL) och dynamiskt datautbyte
(DDE).

Ny kornpilator med förbättrad global
kodoptimring och parameteröverföring via register istäilet för stack (om
sa önskas)

Turbo C++ för Windows

Dubbla kompileringshastigheten och
stöd för förkompilerade headerfiler.

Om du vill spara en slant och nöjer
dig med ren Windowsprogramrnering
kan du skaffa Turbo C++ Tor Windows som innehaller den integrerade
Windowsrniljön och Windowskompilatorn, Turbo Debugger. Resource
Workshop samt ObjectWindows

80286 eller bättre processor. Minst
2MB fritt minne för Windowsversio80286 eller bättre processor. Minst
2MB fritt minne för Windowsversionen av systemet.

. Saväl

BC++ 3.0
Nyheter i sammandrag:

DOS (BC.EXE) som Windows-baserade (TCW.EXE) integrera& miljöer. Valj själv vilken du föredrar.

Stöd for ANSVISO C-standarden och
AT&T's C* version 2.1 med bl a
nästladte klasspecifikationer och tilllagg föir "templates".
Den integrerade miljön, kompilatorn
och länkaren är DPMI-kompatibla
(DOS IProtected Mode Interface) för
ökad kapacitet och stöd för Windows
3.0 utökade (Enhanced) mod.
En resident DPMI-kärna som kan
användas utanför Windows.

- användas utanför Windows.

cn rwiuenl urivu-harrla surii ~ a r i

Nya biblioteksfunktioner och inlinekodade versioner av sträng- och
minnesfunktioner för ökade prestanda.
EasyWin bibliotek med stöd för
stdi0.h och cani0.h under Windows.
Traditionella '=Y-orienterade" a p p
likatiorier kan nu köras under
Windows bra vid undervisning och
uttestning av program,
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Fler BGI-fonter
Konvertering meilan ANSVISO och
OEM (IBM) teckenuppsättningar.

rayer. mängder, koilektioner och köer. &er 450 biblioteksfunktioner.

Win API-handboken (ca 800 sidor)
med tryckt information om alla Windowsfunktiona.

Turbo Vision

Om du har köpt Borland C++ & Applicatioo FrameWorks får du dessutom Open Architecture Handbook
som förklarar många intema specifikationer i Borlands språkprodukter
(typ ObjectWlndows, C++, Resource Workshop m m). Diskett ingår.

Nya funktioner i MAKE

Turbo Delbugger
Ny Windowsversion som gör det
möjligt att sätta brytpunkter p& Windowsmeddelanden.

Textbaserad, objektorienterad finsterbolbox för Borland C++ och
DOS. Har stöd för många grundtyper,
inklusive listor, fönster, dialoger och
"strömbara" objekt (kan lagras p&
disk).

Kompatibel med de flesta populära
SuperVGA-moder

Se mer information p& annan plats i
ProgramNy heter

Stöd för brytpunkter med sannrnansatta villkor och for att inspekte:ra selektorer

Objecr Windows

Fjärrfekökning ocksa i Novell-kompatibla nätverk
W i n s i g h t för ö v e ~ a k n i n g av
Windowsmeddelanden

Turbo Profiler
Nu ocksi Windowskompatiibel version (TPROFW.EXE)

Turbo Assembler
TASM kan urnyttja allt minne i
datorn med ett nytt DPMI-kompatibelt gränssnitt. Kan även umynjas
utanför Windows 3.0
Stöd för objektorienterad programmering i assembler förenklar koppling
till C+.
Flera förbättringar och tillägg i
Borlands assemblerspråk

Standardblibliorek
OmEmande Idassbibliotek
bl a
strömmar. komplexa tal, str5igar. ar-

Nypriser
Rekommenderade nypriser:

Objektorienterat bibliotek för utveckling av Windowsapplikationer. I
denna utgava ingår

DDVT (Dynamic Dispatch Virtuai
Tables) som är ett lattanvänt altemativ till den traditionella metoden att
skriva en windowsfunktion med en
jättelik switch-sats för att besvara d a
Windowsmeddelanden. Med DDVT
svarar man p&ett Windowsmeddelande genom att skriva en medlernsfunktion till den C++ klass som %rkopplad tiil fönstret. De flesta Windowsmeddelanden har redan en standardrnetod s&du behöver bara lägga
till & som du vill modifiera.
Objekt kan sparas p3 strömmar i minnet eller permanent p&disk.

Borland C++ 3.0:
Borland C++ a
Application Frarneworks 3.0
Turbo C++ for Windows

3890:4790:1490:-

Introduktionsrabatt t om 3 1/12:

20% rabatt pd ovanstdende !

Uppdatering
Du kan naturligtvis uppdatera tidigare
versioner av Turbo C, Turbo C+
eller Borland C++. Skicka in dina
gamla orignaidisketter och välj typ av
uppdatering.
du idag
en annan Ckompilator får du chansen att byta
ett mycket bra
UPP dig
pris. Skicka in dina C originaidisketter eller titelsidan i h a n h k e n till ditt
tidigare C-system.

Borlands bibliotek for användarkontroller gör det enkelt att integrera de
"häftiga" dialogboxar och kontroller
Prof.
2.0
1690:som du hittar i Borlands egna
-D
~ i n d ~ ~ ~ ~ ~ d ~ k t TC++
~ ~ Prof.
.
BC++ 2.0
- D BC++&App Frarnew 3.0
2290:TC, TC++ eller annan C-kompilator
Bonushandbocker
- D Bc++ 3.0
2290:TC, TC++ eller annan C-kompilator
2990:
- D BC++ & Appi Framew 3.0
När du har köpt Borland C++ och
har registrerat die får du som en extra
bonusw

THE VVORLD OF C++
Trött på TVI, TV2 och kabel-TV? Ladda istiiilet videon med Borlands nya sjalvstudiekurs i C++.
Kursen, som omfattar tv&videoband, en arbetsbok och
programvara, är gjord av Bruce Eckel och David Intersimone, tv&av USA's m'est kända C+t programmerare.
Kursen är uppdelad p& 121 avsnitt med tillhörande övningar och utgör ett utmärkt satt att lära sig C+t i den
den takt man själv väljer. Kursen fungerar bäst om du
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har tillgång till dator och en C+t kompilator (Turbo
C+, Borland CH).

Pris 990 kr. Om du skaffar videokursen i samband med
nyköp eller uppdatering av C+-kompilatorer "skänker" vi bort kursen för endast 795 kr (exkl moms). Sista
datum för detta erbjudande är 31 december.
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Turbo Pascal för Windows med
@ Whitewater'

ObjectGraphics

Turbo Pascal för Windows (TPW) fran Borland har öppnat upp Windowsprc,grammeringen för en
heli riy grupp programmerare som beharskar och gillar Pascal och inte vill byta bort Turbo Pascals
integrerade miljö och snabba kompilering mot nagon annan produkt.
Turbo Pascal för Windows är lika
blixtsrlabb i hanteringen som sin
DOS-släktiing, den har direktkopp
ling till Windows AP1 och GDI. men
förenklar ocksa Windowsprogrammeringen genom sitt ObjectWindows bibliotek som for upp
Windowsprogrammeringen pA en
högre och mer lätthanterligt niva.
Med ObjectWindows bygger du
Windowsapplikationer med fönster,
menyer, dialogboxar, dragrutor, listboxar. editorer, etc, betydligt enklare
än genom direktanrop av Windowsfunktionerna.

I ObjectWindows reduceras komplicerade: Windowsprogram till ett fatal
prograimrader. Existerande kod kan
enkelt anpassas genom den objektorienttxade programmeringens arv.

Svagheter
ObjectWindows har egentligen bara
en svag punkt den saknar ett motsvararide-högnivastöd för ~ i n d o w s
grafitoperationer. Här måste du fortfarande koppla dig direkt mot Windows GDI (Graphic Device Interface). Ungefar som att använda direkta BIOS-&O~ vid textutskrift istäliet
för Pascals WriteLn..

ObjectGraphics fran
Whi tewater
Whitewater deltog aktivt vid utvecklingen av ObjectWindows till TPW
(den
skarpsynte hiuar
ocksil
ObjectWindows i Whitewaters Actorspråk)#.Nu har Whitewater fullbordad
projek.tet genom att bygga vidare pA
och komplettera ObjectWindows med
sitt ol2jektorienterade grafiibibliotek
ObjectCraphics tili TPW (ObiectGi-a~hi& f i i ocksa till Actor
Obje<:tCraphics tili TPW (ObjectGi-aphics f i i ocksa till Actor
och kommer snart till Borland C-t+).
Man ]can nagot förenklat saga att du
med ObjectWinQws hanterar det yttre utseendet hos Windowsappliiationer medan ObjectCraphics hanterar
fönstrens innehåii.
ObjectCraphics har stöd för alla
grafiska standardobjekt som rektanglar, ~wlygoner, kurvor. bitmappar,
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texf ikoner m m. Dessa färdiga
objekt förenklar programmeringen
avsevärt genom att de själva tar hand
om bl a ommalning som svar p&
paintmeddelande f r h - ~ i n d o w s . ObjectCraphics
innehuer
grundtyper av grafiska objekt:

tre

Attributobjekt
Hit räknas pennor för linjer, penslar
för mönsterfyllning och logiska operationer, textpennor för text i valfri
fon& stil och fdg, geornemer för
kontroll av koordinatsystem, axelriktningar, skalning. zoomning m m.

Plattformsfilter
~ k . i Q d r . k l a S S Pfiir
5.

Grafiska objekt
Hit hör grafiska objekt som kan rita
sig sjava:
Bitmappar, ikoner, etiketter, bilder
med nästlade grafikkollektioner. text
med varierande fonter och atmbuf
former (kurvor, ellipser, bagar, linjer,
polygoner. linjetk. polymarkörer,
rektanglar, regioner m m)
Med C)bjectCraphics följer ObjectDraw, ett interaktivt ritprogram skrivet i Turbo Pascal for Windows och
Objecffiraphics. Källkoden ingår.

Oslagbart paketerbjudande!
I samarbete 'med Whitewater och

att oiira nrn-

Här ingår klasser för att göra programvaran portabel mellan olika
fönstermiljöer: portar mot utenheter.
färghanterin~och OGX-filer för utbyG av grafiiska objekt mellan
O bjectCraphics applikationer.

Rnrland k a n vi ni1 oe ett fantaitickt

I samarbete 'med Whitewater och
Borland kan vi nu ge ett fantastiskt
engångserbjudande:
Köp
Turbo
Pascal for Windows tillsammans med
ObjecGraphics ( i källkod) för
h a h a pris&, nämligen:

1925 kr!
(rekommenderade utpriser är 1890 +
1800 = 3690 kr) Absolut sista datum
är den 31 december 1991.
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Enbart ObjectGraphics: 1295;kr.

TPW tillbehbr
Tom Swan: Mastering
Pascal for Windows

Turbo

Ny bok av en välkänd förfauare som
tar dig genom Windows-prograrnmeringens labyrinter. Rekommenderas.
Pris 335 kr.
Borlands Resource Workshop
I Turbo Pascal for Windwws ingår
Whitewaters Resource Tookit för att
interaktivt skapa Windowsresurser. I
september kom s& Borlanids egen

Resource Workshop som - förlat
Whitewater - helt enkelt är bättre!
Snabbare. flexiblare och enklare att
hantera Endast 490 kr.

DATABITENS TPW
Jumbopaket endast 2695:TPW. ObjectGraphicq Swan's
Mastering TPW och Resource
Workshop. Ordinarie pris: 4515kr.
Vårt juibileumserbjudande: 2695 kr.
(31 december).

Kallkoden till Object Windows och
andra pascalenheter f i i i Turbo
Pascal for Windows Run-time
Library Source. Pris 1345 kr.
Registerhantering med
Turbo Pascal for Windows
Paradox Engine 2.0 från Borland
funeerar tillsammans med saval Turbo Pascal för DOS som Turbo Pascal
for W i o w s (samt C). Pris 2395 kr.
B-tree Filer 5.22 från TurtmPower
Software är helt och håilen s,kriven i
Pascal och kan kuras under saval
DOS som Windows. Pris 1525 kr.

Resource Workshop
Borland nya Resource Workshop är helt enkelt de hata verktyget för an skapa och underhåila Windowsresurser. Workshop körs under Windows och gör det möjligt att snabbt och enkelt rita upp ikoner, markörer, bitorienterade bilder, menyer, bladderkanter, fonter, dialogrutor, strängtabeller, tangentbordsacceleratorer samt egendefinierade resurser.
Editering sker vanligen grafiskt och
interaktivt men man kan ocksa använda en texteditor för exiitering av
scriptfiler.

in de definitioner du ger på resursernas 1D:n i motsvarande includefiler
(C/C++) eller interfacedelar (Pascal)
hos ditt pograrn.

Resurser från existerande program (t
om EXE-filer utan källkod) h tas in
för modifiering eller i stiidiesyfte.
Den eleganta projekthanterairen håller
ordning p& alla resurser och Resource Workshop kan automatiskt satta

Den inkrmentella resurskompilatorn
gör att alla resurser ständigt är aktuella. Resource Workshop är dessutom
mycket enkel och säker att använda
med felkontroller och ångerfunktion.

Exempel till Borland C++ och Pascal
for Windows ingår, men R:esource
Workshop kan även användas tillsammans med andra Windowskompilatorer.
Pris: Endast 490 kr (exkl). O:BS! Ingår i nya Borland Ci-t 3.01TurboC++
för Windows

Turbo Pascal Plus 6.0
I Turbo Pascal Plus iiigår Borlands Turbo Pascal 6.0 med fullstandig engelskspråkig dokumentation samt
DATABITENS svenska PLUS-handböcker och PLUS-toolbox. PLUS-handböckerna beskriver utförligt 'Turbo
Pascals miljö, språket i Turbo Pascal, Borlands standardenheter, DATABITENS extra PLUS-enheter samt
felhantering, litteratur, engelsksvensk ordlista m m. Mycket uppskattade! Ordinarie 1725 kr

Julbileumspris 1475 kr!
Turbo Pascal Professional Plus 6.0
Samma som ovan men de:ssutom Borlands speciella TPCX-kompilator som utnyttjar datorns "extendedW-minne
för stora Pascalprogram, 'Turbo Debugger, Turbo Assembler och Turbo Profiler (för hastighetsoptimering).
Ordinarie 2500 kr

Julbileumspris 2125 kr!
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Omkompilera
med Pascal+!

%

Ingen kompilator siår Turbo Pascal från Borland då det g2iier kompileringshastighet och därmed snabb rundgång mellan kodning, kompilering och testkörning. Korta utvecklingstider är ett SMtill Turbo Pascals stora
popularitet.
Men ibland kanske du, med ett matt
av avimdsjilka, har sneglat pA andra
optimc!ran& kompilatorer som producaeu snabbare och minnessnålare
kod ain Turbo Pascal. Men dina investenmgar i Turbo Pascai, Turbo
Pascal-toolboxar och egen kod är stora. At1 börja om från början och samtidigt 'byta ned sig till ett system som
ofta ä r trögare under programutveck1ingsf;~senavsskräcker.

Stony Brook Pascal+

Pascalkod for
matrisaddering

Kompilerat med
Turbo Pascal 6.0
MO\'

TYPE
Matrix

=

ARRAY[1..10,

1..10]

Single;
PROCEDURE
M a t A d d (VAR a , b , c

: INTEGER;

Och inte nog med det: Du får ett utvecklingssystem som kan utnyttja befintliga bibliotek skrivna i andra
språk (t ex C) och som själv kan tillverka standard OBJ- och LIB-filer av
dina pascalenheter istäilet för TPU-filer. D<:ssa OBJ- och LIB-filer kan sedan uinynjas tillsammans med andra
kompilatorer. Pascal+ har ocksa stöd
för Windows 3.0 programmering och
du kan t om använda de vanliga Borlanderhetema (CRT. DOS, Graph)
direkt under Windows.

Vi har testat Pascal+ sedan första
versionen (6.0a) släpptes i juli. Fr om
version 6 . 0 ~har vi utan problem omkompilerat
hela
DATABITENS
PLUS-toolbox och MultiCraphics
Plus. Resultatet är häpnadsväckande.

L2

INC

WORD P T R [ B P - 2 1

L2:

MOV

WORD P T R [ B P - 4 1 , l

JME'

L4

L3:

INC

WORD P T R [ B P - 4 1

L4:

MOV

AX, [ B P - 4 1

BEGIN

Nu fum lösningen! Med nya Pascal+ f i h Stony Brook kan du utan
mod$iering omkompilera din befmtliga Tiurbo Pascal-kod och komrnersiella Turbo Pascal-bibliotek och simsalabiin har du ett sAväi snabbare som
minnessnålare program.

WORD P T R [ B P - 2 1 , l

L1:

: Matrix) ;

VAR

i,j

JMF

OF

FOR i : = 1 T O 1 0 DO

1 T O 1 0 DO

SAL

AX,1

SAL

AX,1

MOV

CX,AX

MOV

AX, [ B P - 2 1

END;

MOV

DX, 4 0

Kompilerat med Pascal+

MUI,

DX

LES

D I .. l.B P t 1 2 1

AD[)

DI,AX

ADD

D1,CX

FOR

j:=

c[i,jl

MOV

:=

a[i,JI

CX, 4 0

L1:

MOV

DX, 4

L2:

MOV

S1,DX

ADD

+ b[i,Jl;

SI,CX

LES

BX,WORD

F LD

DWORD P T R E S : [ B X I [ S I ]

PTR [BP+B]

LES

BX,WORD

PTR[BP+41

FADD DWORD P T R E S : [ B X ] [ S I ]
MOV

BX,DI

MOV

ES,AX

FSTP

DWORD P T R E S : [ B X ] [ S I ]

FWAIT
ADD

DX, 4

CMP

DX,40

JNG

L2

ADD

CX,40

CMP

CX,400

JNG

L1

F LE

DWORD P T R [ E S : [ D I - 4 4 1

Moll

AX, [ B P - 4 1

SAi,

AX, 1

SAi,

AX, 1

MOV

CX,AX

MOV

AX,. [.B P - 2 1

MOV

DX, 4 0

MUi,

DX

LES

DI, [BPtB]

ADD

D1,AX

AD[)

DI,CX

FADD DWORD P T R E S : [ D I - 4 4 1
MO\!

AX, [ B P - 4 1

SAi,

AX, 1

SA],

AX, 1

MO\!

CX,AX

MO\!

AX, [ B P - 2 1

MUi,

DX

LE:;

DI, [BPt41

ADD

D I , CX

Som exempel transformeras
(skalI-r---.--"

'

Som exempel transformeras (skalning, vridning) en font nära 3 ggr (!)
snabb.ue med Pascal+ än när exakt
sanuna pascalkod exekveras med
Turbo Pascal 6.0. Detta är naturligtvis eu extremt resultat, men i allmänhet ligger hastighetsförbättringen
mellan 15-50%. Detta utan någon
som helst förändring av pascalkoden!
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286,386,486 med minst 2
minne. och hårddisk.

MB total-

I Pascal+ ingår Stony Brooks
integrerade miljö, optimerande Pascal+ kompilator. ckbugger. run-time
bibliotek. make-facilitet, Iänkare. objektbibliotekshanterare,
gränssnitt
mot Windows 3.0 API, bibliotek for
Windows 3.0

II

F S T P DWORD P T R E S : [ D I - 4 4

CME'

1

WORD P T R [ B P - 4 ] , 1 0

JNE

L3

CME'

WORD P T R C B P - 2 1 , 1 0

JNE

L1

Tfn 026-25 64 93
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Pascal+ specifikationer
100% kompatibel med Turbo Pascal
6.0 språkdefinition
Genererar såval DOS som Windowskompatibel kod
Optimerande kompilator som utnyttjar de allra senaste metoderna för lokal och global kodoptimering ingen
kompilator slår idag Pascal+. Valj
mellan hastighetsoptimering eller
storleksoptirnering.
Stöd för olika minnesmodeller inklusive small och large samt blandade
minnesmodeller.
Fullständig kontroll över anropsmetoder (nearlfar. pascalordningtc-ordning. stackJregister etc)
Kompilatorn stoppar inte vid första
kompileringsfelet utan minns upp till
25 kompileringsfel som kan rattas
samtidigt före ny omkompilering
Utökad overlayhantering med stöd
för overlayning av enstaka procedurer. pascalenheter och kombinationer av pascalenheter
Fler felkontroller vid programkönllng
(spill vid beräkning av uttryck, kontroll av NII-pekare m m)

Integrerad

Profiler

projektorienterad milj6
Pascal+ kan köras som kommandoradskompilator och liinkare eller via
en komplett integrerad och projektorienterad miljö. Kompilatorn och
Iänkaren kan köras i skyddad mod
(protected mode) även innefrån den
integrerade miljön. Editor ingår men
du kan ocksa anropa din egen favonteditor innefrån Paxal+ rniljön.

Kraftfull lankare och
objekthantering
Stony Brooks optimeranck länkare
rensar bort oanvänd kod och aven
oanvanda metoder i objekt (fr om
version 6.0d). Den är helt kompatibel
med MicroSofts Iänkare men med
förbattrad overlayhantering. Du kan
ocksa använda MicroSofts lankare eller .RTLINK. m fl om sB önskas.
Objekthanteraren genererar standard
objektbibliotek (LIB-filer)

Stony Brooks debugger
Den medföljande debuggern är en
symbolisk interaktiv debugger som
kan köras pA saval pascalnivA som
maskinkodsniva Den är CodeViewkompatibel och har stöd för fasta och
villkorliga brytpunkter, övervakningsfönster (Watch). fönster för processorregister.

Med profilverktyget kan du övervaka
exekveringen av dina pascalprogram
med sikte p& hastighetsoptimering.
Helt integrerad med miljön.

Standardbibliotek
Pascal+ standardbibliotek är identiskt
med dito Turbo Pascal 6.0 med undantag för enheten Overlay som Stony Brook har valt att implementera
annorlunda Dessa enheter medföljer:
System, CRT, Dos, Graph och
Printer. Biblioteken kan ocksa användas under Windows.

Teknisk support fran
DATABITEN
DATABFEN ger fuil teknisk s u p
port på Pascal+.
Om du bestaller Stony Brook Pascal+
senast den 31 december och du redan
tidigare har DATABFENS PLUStoolbox version 6.0 får du en omkompilerad version gratis!

Om du har MultiGraphics Plus till
Turbo Pascal 6.0 SA kan du uppdatera
till Pascal+ versionen av MultiGrap
hics Plus för en kostnad av 325 kr
(exkl moms).
Vid köp av Pascal+ och samtidigt
nyköp av PLUS 6.0 medföljer Pascal+ versionen utan extra merkostnad
fram till 31 december.

Word for Windows 2.0
Word for Windows fran MicroSoft kommer nu i en ny engelsk version med manga
förbättringar.
Bland nyheterna märks

fonteffekter,

grammatikalisk kontroll av dokument (tackar!/författaren),

ritfunktioner för desktop,

förbattrade redigeringsfunktioner för matematiska uttryck.

förbättrade konvertingsfilter till andra ordbehandlare.

ett användarstyrt verktygsfält,
nya klippfunktioner,
- -,
- -- -rr - - - -förbämade möjligheter till massbrev.
punktlistor,
inspektion av dokument innan de laddas in.

diagramfunktioner,

stöd för nya OLE-formatet i Windows 3.1 för informationsutbyte mellan WinQwsapplikatioer (t ex kalkylprogram) samt
y.Vb......,

.......-

stöd för rättstavning pA flera språk i ett och samma
dokument
Rekommenderat nypris: 5000 kr. Vårt introduktionsuris: 3995 kr exkl moms. Uuudaterine från Word eller
ord för Windows: 950 kr &d.
0

förbattrad dokumentsökning,
tabellfunktioner,

DATABITEN AB
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TopSpeed gör
skal för namnet
JPI:s Topspeedkompilatorer erbjuder en mycket val fungerande flerspr4ksmiljö för Modula-2, Pascal,
C. C++ och assembler.
Aila kompilatorer delar en gemensam
integrerad milfl, har en gemensam
projekthantenng, gemsensam optimerande slutkompilator, gemensam Iänkan, gemensamma kompileringsdirektiv (pragma). gemensamt objektfilsformat och biblioteksformat.

Blanda sprak
Det är mycket lätt att anropa kod
skriven i ett sprak från ett annat
språk. Vi har använt denna teknik vid
bl a utvecklingen av vår PLUS-toolbox till C/C++ och MultiGraphics tiii
C/C++. Eftersom d a språk använder
samma slutkompilator spelar det
heller ingen roll ur kodkvalitetssynpunkt viket sprak man väljer - alla
språk ger lika bra kod!

Flexibel
parameteroverföring
Genom den fullständiga friheten vid
parameteröverföring till procedurer
och funktioner (stack eller register,
C- eller pascalordning. val av register, etc) är det ratt att "interfaca" kod
genererad av andra kompilatorer eiler
assembler.

Foijer standard
TopSpeed C, C++ och Pascal är
ocksh de mest standardiserade kompilatorerna p i marknaden. TopSpeed C
och TopSpeed Pascal är helt kompatibla med respektive ANSIflSO-standarder. TopSpeed C++ följer helt
AT&T 2.1. Ett intressant tillägg är
stödet för processhantering i C. C++

--

Hela TopSpeed-familjen är moduluppbyggd där du kan komplettera
med delar efterhand. Ett minimum för
att komma igång är TopSpeed Enviroment (integrerad miljö, debugger,
projekthantering) och en TopSpeed
kompilator (Modula-2. Pascal, C eiler
C++). Du kan bygga på med fler
kompilatorer efterhand

och Pascal som gör det-mycketenkelt
att skriva egna-multitaskingbaserade
applikationer.

Hog kodkvalitet
Kodkvaliteten är mycket hög. Här ett
exempel:
Vi arbetar just nu med zoomningsrutiner till MultiCraphics. Den första
versionen skrevs och testades i
Modula-2 före slutoptimering direkt i
assembler. Faktum är att vi i många
fali endast lyckades öka prestanda
marginellt vid omkodningen i assembler... ett gott betyg!

OOP med SmartLinking
TopSpeed C++. TopSpeed Modula2 och TopSpeed Pascal har d a stöd
för objektorienterad programmering
med multipla arv. De är ensamma om
att kunna rensa bort oanvända virtuella metoder i objekt ( S m a r ~ ~ g

Viktvaktarna

Vi rekommenderar ocksa TopSpeed
Techkit som innehaller assembler.
overlay- och DLL-hantering (aven
under DOS). W i d o w s s t ö ~ PostMortem debugger, Profiler m m.
Techkit är gemensam för d a språk.
Rogue Wave Class Library är ett
omfattande klassbibliotek till T o p
Speed C++ med Smalitalk-liknande
klasser för kollektioner (inkl stack
kö, listor m m), B-tree filhantering.
strängrutiner. samt klasser för matematiska operationer (matnserlekvationssystem. statistiska funktioner.
) . komplex aritmetik. Fm. minsta-kvadrat m m)

Objektorienterade program tenderar
att bli "överviktiga" pga av alla oanvända metoder som s l ä ~ a smed av
generellt skrivna objekt: Med T o p
Speeds S m a r t L i i g kan dessa optimeras bort. Objekt kan därför skrivas
sh generellt som tanken med OOP föreskriver utan att snegla pa kodstorleken.

Moduluppbyggt

Varje modul kostar endast 950 kr
(exkl moms) och finns i shval DOS
som OS/;?-versioner.
Vi rekommenderar naturligtvis ocksa
våra egna toolboxar, PLUS 3.0 till
Modula-2 eller C / C u och MultiGraphics till Modula-2 (och snart
CK++).
DATABITEN ger fullständig teknisk
support pA TopSpeed.

TopSpeedspråken finns i DOS/Wiidowsversioner och OS/;?-versioner.

Färska pressklipp om TopSpeed
PC Today augusti 91
m

b

i vuaj

auauari

71

"The P I miiection of languages is a remarkable achievement...The TopSpeed developnent enviroment is exceUent..The debugger is excellat. pmiding fast source/wtput switching, sophisticated breakpointing and real or pmtected mcde operatkm... The smart linker..
plus the wmpact code generation. gives P I the edge when it comes to production of objea-oriented programs that fit into a reasonable
amount of memory."

Magnus Knutsson i Svenska PC World okt 91 om TopSpeed Modula-2:
"TopSpeed ar en val fungerande miljö au skriva program i. Man har uIlghg till de verktyg man behöver och processen au skriva. testa och leta fel g k smidigt och snabbt..Giiiar man verbala, stnikterade spdk. bör man gilla Modula-2 Och da är versionen f& TopSpe-

ed eu bra val."
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TopSpeed DOS Extender
Spränger 640K vallen!

Under december introduceras nya versioner av alla TopSpeed-produkter som utnyttjar JPI:s farska
DOS Extender-teknik.
Med denna teknik kan du utnyttja
datorns totala minne direkt från dina
applikationer utan användning av
EMS, XMS eller andra hinder. Om
internminnet tar slut används hårddisken som en sista reserv. Detta sker
helt automatiskt utan modifiering av
dina program. Ett pogam kompilerat
med DOS Extender-tekniken anpassar sig såiedes automatiskt till värddatorns minnesresurser. Enda skillnaden är exekveringshastigheten som
naturligtvis blir högre om diskaccesser undviks.
En annan fördel med Extended-moden är att den umyttjar processorns
inbyggda minnesskydd i "skyddad
(protected) mod. Detta är till stor
hjälp för att förhindra vanliga p o gramfel i DOS med oinitierade pekare. sönderskxivning av kod etc.

Hardvarukrav
TopSpeed DOS Extender arbetar
med 16-bitars skyddad mod varför
applikationer kan köras p& datorer
med 286-processor och uppat.

Kompatibel
TopSpeed DOS Extender är kompatibel med alla vanliga protokoll som
DPMI ( W i i w s 3.0).
VCPI
(QEMM). XMS (HIMEM.SYS). Program som har skapats med DOS Extendem bestämmer automatiskt vilket
som är det optimala protokollet i
värddatom men exekverar ocksa när
minnesprotokoll saknas.

TopSpeed DOS Extended
Enviroment

Kompilatorer for Extended
mod

Den nya miljön är till det yttre identisk med version TopSpeed 3.0 DOSmiljö. men använder Extended-telaiiken för att ge betydligt mer minne för
kompilering av applikationer. Snabbare kompilering och länkning är
andra fördelar. Den integrerade debuggern VID finns i en ny Extendedversion, X M D .

Alla kompilatorer fum i nya versioner för skyddad (protected) mod.
Kompilatorerna äx

TopSpeed DOS Extender
Toolkit

TopSpeed C Protected Mode Compiler

Innehåiler bibliotek (Lm-filer) och
interface (heriderfller, definitionsmoduler) som gör det möjligt att skapa
egna applikationer som umyttjar Extender-tekniken. I de flesta fall är det
inte svårare än att välja en "extended
minnesmodell i projektmenyn. Du får
fritt integrera DOS Extender-tekniken
i dina applikationer. Inga royaities!

TopSpeed DOS Extender
Source Kit
JPI döljer inget, inte ens tekniken
bakom sin DOS Extender. I Extender Source Kit'en hittar du källkoden till grundbiblioteken för Extended minnesmodellen. liksom källkoden till själva Extendem. Det är fritt
fram att studera och ev modifiera Extendem. Inget annat företag i världen
har publicerat denna teknik tidigare!
Source Kit blir dock klar för leverans
först i böjan på nästa år.

TopSpeed Modula-2 Protected Mode Compiler
TopSpeed C++ Protected Mode
Compiler

TopSpeed Pascal Protected Mode
Compiler
Samtliga Extended-kompilatorer kan
producera kod för DOS, Windows,
OS/2 och DOS Extended-mod.

Enhetligt modulpris
Varje modul i TopSpeed-världen kostar endast 950 kx (exkl). Det gäller
ocksa den nya Extender-miljön. Extender Toolkit'en och Protected mod
kompilatorerna.

Uppdateringspris
Uppdatering sker från version T o p
Speed 3.02 (om du inte har denna
måste du ocksa uppdatera tii13.02).
Oavsett vika TopSpeed-språk du använder idag kan du uppdatera för en
kostnad av 1295 kr (exkl). Uppdateringssatsen (disketter + kompletterande dokumentation) uppdaterar den integrerade miljön och de kompilatorer
du har tidigare samt innehåller TopSpeed DOS Extender Toolkit.
L W t e r b w I f r & 1 . ~ r U ~ u . . 3 D till
l

Uppdatering från version 3.01 tiil
3.02 kostar 150 kx i grundavgift + 25
kr för vaje uppdaterad diskeu.

Julbileumserbjudande!
Köp 3 JPI TopSpeed-produkter (styckpris 950 kr) och
vi ger 15% rabatt!
DATABITEN AB
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MultiGraphics
Den professionella grafiiktoolboxen MultiGraphics anvands nu i en rad projekt och kommersiella produkter.
Den g e n o m w t a designen med de nya kraftfulla koncepten, htlrdvaruoberoendet, snabbheten, den svenska
dokumentationen och supporten, framhävs som Sarskilt 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 grafiika a p p
likationer. Med MultiGraphics hanterar du grafik presentation pa saval
bildskärm som papper och med stor
frihet da det gäller val av inmatningsverktyg
- - som tangentbord och mus.

Fyra
MultiGraphics är kompatibel med
Turbo Pascal 6.0 (eller 5.0 & 5.5).
Pascal+ 6.0. T o ~ S ~ e eModula-2
d
3.0 och inom kort' &en för TopspL
ed C & C++ version 3.0. Varje
språkversion har sin egen handbok.

Stort urval av utenheter
Med MultiGraphics kan du skapa
g r d & för saval bildskärm som matrisskrivare, bläckstaleskrivare, laserprinters och pennplotters.
För närvarande finns drivrutiner till
CGA, EGA, VGA, Hercules,
SuperVGA
(640x480/800~600/
1024x768 med 256 färger) och
MCGA (320x200 med 256 färger),

DM-. Epson och NEC-kompatibla
matrisskrivare med 9, alternativt 24nåiar. monokroma & färg.
HP LaserJet-kompatibla
(inkl Desklet) samt
skrivare).

s

.

översätter automatiskt önskemålen till
närmsta tillgängliga färgnyans.

Portabliteten erhåils darför utan aii
tumma på prestanda!

En MultiGraphicsapplikation kan
samtidigt hantera flera grafiska utenheter. t ex tva bildskärmar eller bildskärmar och skrivare. Paralleila processer (Modula-2 och TopSpeed
C/C++) kan samtidigt rita pa en utenhet eller flera utenheter utan att
krocka.

Vdrldskoordinater
Olika utenheter har stor spännvidd då
det gäller ritytans storlek, upplösning
och färgatergivning. MCGA-grafik
arbetar med 320x200 pixels medan
en laserskrivare med fuli 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 oiika upplösningar.

skrivare

HPGL-kompatibla plotters (och laserskrivare).

mycket flexibelt gränssnitt mot hårdvaran som gör det möjligt att utnyttja
hårdvanifmesser maximalt samtidigt
som grafikapplikationer kan skriv&
hårdvamoberoende.

~ - ,

Här är nagra uniku punkter hos
MultiGraphia som saknar motsvarighet hos andra grafikverktyg:

Hardvaruroberoende
Rubriken kan te sig som en motsagelse. men denna är skenbar. MultiGraphics har ett valdefinierat men

DATABITEN AB
Box 115, 81 1 22 SANDVIKEN

Portabelt fdraval
Antalet färger varierar idag mellan
Anlalet farger varierar idag mellan
tva färger (monokroma utenheter)
upp till 256 samtidiga färger (SuperVGA, MCGA. 8514lA) (MultiGraphics självt tillater 65536 samtidiga farger). Med palettelcnik ökas
det sista talet till 262000 valbara
färgnyanser. Genom att ange färger
med absoluta RGB-matt (röd-grönbl@ alternativt som HSV (färgtonmätmad-styrka) kan f&gsamllngen
ske h%-dvamoberoende. Drivrutinen

Multipla utenheter

Virtuella skdrmar
Det finns ofta ett behov av att spara
undan grafii kopiera grafik, förbereda grafik i "smyg" före presentation
p& skärmen, förflytta/nilla grafik p&
skärmen, åstadkomma animerad graf& m m.
MultiGraphics virtuella skarmar är
ett suveränt verktyg för dessa behov.
Virtuella skärmar skapas i det minne
som tillhandahalis av DATABITENS
virtuella minneshanterare (vi rekomvirtuella minneshanterare (vi rekommenderar samkörning med DATABITENS PLUS-toolbox). Virtuella
skärmar kan därför ligga i konventionellt minne, men aven i EMS-minne
och t om p&disken.
Varje virtuell skärm kan omfatta upp
till 16384x16384 pixeis! AUa grafikoperationer p& den synliga skärmen
fungerar ocksa pa virtuella skärmar.
Med kopieringsfunktioner kan grafik

flyttas mellan synliga skärmar och
virtuella skärmar eller mellan olika
virtuella skärmar.

Bildhanterina
MultiGraphics kan hämta bilder från
skärmen samt spara och läsa biider
från disk p& standard PCX-format.
Bilder kan maskas för "urklipp"effekt. Eftersom biider internt utnyttjar virtuella skärmar kan man rita och
skriva i dem pil precis samma satt
som på den vanliga s k m e n .
PCX-formatet gör det möjligt att integrera bilder från kommersiella ritprogram. från scanners och video.

snabba bitmappade fonter (symboler)
av vaifri storlek.
Utenhetsspecifika fonter gör det möjligt att utnyttja inbyggd fontgenererine i exv skrivare. MultiCraohics
k g ocksa läsa BGI-fonter.

Bilder kan vara upp till 16384x16384
pixels!
,

Utbyggbar
fönsterhanterina
Varje skärm i MultiCraphics kan
innehålla ett eller flera fönster. Fönster kännetecknas av position, storlek,
aktuell ritposition, riktning, ritmod,
textfonf symbol. symboltransformation m m. Vid byte av fönster skiftas
samtidigt aktuell mod.
Förutom dessa för alla fönster gemensamma basegenskaper kan fönster under programkörning forstärkar
med nya egenskaper som följer fönstret i fortsättningen.
Denna unika mekanism för dynamiskt
arv är mycket kraftfull och gör det
möjligt att 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 världskoordiiater.
avancerade textredigeringsfunktioner,
digitala- och analoga klockor m m till
fönster. Andra tillämpningar kan vara
tredimensionell ritning, karttransformationer, fönsterbaserade diagramfunktioner m m.

Svmboler
Symboler kan vara saväl 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 tiil
256 symboler i varje.
I

.

.

. ..

- -

Inmatningskontrolier

.

. .

.
.

- .. - .-

Grafisk texthanterina
MultiGraphics
hanterar
saväl
bitmappade fonter. som streck- och
konturfonter samt utenhetsspecifika
fonter. Bitmappade fonter är mycket
snabba, medan streck- och konturfonter kan skalas och vridas. Konturfonter kan mönsterfyllas.
Med MultiCraphics förenas det bästa hos dessa världar; Skalbara streckoch konturfonter (liksom symboler)
kan nämligen enkelt omvandlas till
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MultiCraphics har ett krafdulit stöd
för texthantering i g r a f i i o d som inte bara gör det möjligt att arbeta med
vaifria fonter (aven proportionella)
utan ocksa kopplar om standard
Write/Read i Pascal. 10-modulen i
Modula och C:s printflscanf till graf h o d . Dessutom ingår markörhantering och strängediteringsfunktioner
som gör det möjhgt att sL&äddarsy inma~ningskon~roller
för skiftande data-

Mushantering i MultiCraphics går
utöver det vanliga Du kan helt
glömma alla problem med koliisioner
mellan diin egen grafik och muspekaren - MultiCraphics löser självt d a
konflikter ocksa i mdtitasking-applikationer.
Som muspekare kan du använda
valfria symboler. Som standard ingår
ett tiotal mussymboler anpassade till
respektive utenhet
Du kan ocksa använda bilder, aven
flerfkgade, 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.

ringen av multipla inenheter och gör
det samtidigt möilid att skapa en intern k m k i k a h o k k a n a l . s än delshanteringen kan byggas ut med egna
halsetyper.

Multitaskina
MultiCraphics (TopSueed Modula2, C & &)
multikking-kapacitet
är unik. Olika d ar all el la uocesser kan
samtidigt be&beta en ;tenhet elier
flera utenheter. Exempel:
Presentera mätdata från olika givare i
fönster pA en skäm. för en dialog
med användaren p& en annan skärm
och skriv samtidigt ut grafiska
rapporter pA en skrivare.

MultiCraphics är väl dokumenterat
p&svenska (ca 700 sidor) med många
exempel. Varje programspråk har sin
egen dokumentation. En engelsksprakig handbok är klar inom kort
Svensk support - ring DATABITEN
- enklare än sa kan det inte bli!
MultiCraphics finns i en basversion
och en PLUS-version:

Basversionen
Ger dig ratt att bygga egna applikationer med MultiCrapliics men inte
att distribuera applikationer. Imehåiler drivrutiner för MCGA, EGA.
VGA. Hercules samt matrisskivare.

MultiGraphics Plus

Ger dig ratt att distribuera MultiGraphicsapplikationer. Innehåiler
förutom allt i basversionen aven drivKlockrutiner
rutiner för SuperVGA, 8514/A, HP
Laser, HPGL plotters. gränssnittet
MultiCraphics integrerar k l o c h t i mot drivrutiner, samt många lagnivaner för att satta alarm och repeterande
h d r z p U m m n t g i e r a - ~ l r i ~ d ~ rutiner.
mot drivrutiner, 'samt många lagnivaner för att satta alarm och repeterande
rutiner.
alarm samt presentation av digitala
och analoga klockor pA skärmen.

+k

Skolversion
Handelsestyrning
I ~

~ l t i finns
~ en
~ inbyggd
~ ~ h
handelsehanterare som samlar upp
tangentvckningar, musrörelser, enkeltryck och dubbeltryck
musknappar, klockhandelm etc i en
gemensam kö. Händelser kan därefter
atgärdas i tur och ordning. Denna
telaiik underlättar i hög grad hante-

Skolversionen innehåiler hela MultiPlus, men utan kommersiiGraphics
~
ella rättigheter. Skolpriset är endast
995:- (exkl) och du får använda vår
populära 'hkvatregel" för Masslicenser. Extra handböcker finns ocksa
att

Fyra
PLUS-too1boxar

*

DATABITENS nya PLUS-toolboxar finns i fyra versioner för Turbo Pascal 6.0, Stony Brook Pascal+,
TopSpeed ~ o d u i a - 23.0 samt TopSpeed C & C++ 3.0. PLUS-toolboxarna kan köpas separat eller tillsammans med respektive kompilator.

Gemensamt för dessa toolboxar idr.enheterlmoduler for felhantering, virtuell minneshantering med stora
arrayer, listhantering, sortering,;utökad filhantering, tidtagning, mushantering (textmod), matematikbibliotek med snabb funktionsevaluering (FFE).
SV

- SuperVisor

En genomtänkt teknik för felhantering är ett nödvändigt, men ofta förbisett element i konstruktionen av ateranvändbara programkomponenter och
större programsystem.
DATABITENS
Supervisor-teknik
gör att du kan använda en generell
och mycket flexibel teknik för att
rapportera och atgärda alla typer av
användarfel och VO-fel under programexekvering. Fel fångas upp av
felprocedurer eller atgärdas individuellt med feltester. Felrapporter kan
styras till skärmen, skrivare, diskfier
etc.
Supervisor-tekniken hanterar aven
felrapportering i multitaskingbaserade
Modula-2 applikationer. Felande processer identifieras automatiskt.
SuperVisor ser ocksa till att enheterlmoduler och program avslutas p i
ett ordnad satt vid exekveringsfel.
Alla enheter/moduler i PLUS-toolboxen,
liksom
Multicraphi=
använder Supervisor-tekniken. Du
kan lätt bygga in den i dina egna
enheter/moduler.

Datum- och

akt samma satt oavsett var det fysiskt
befinner sig utan att ditt program behöver känna till dess verkliga plats.

almanacksfunktioner

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

Konverterar mellan dahm 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

FFE

VM, EmsVM, FileVM, AutoVM
och ArrVM.

-

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 p&disk.

Snabb funktionsevaluator (FFE) som
"kompilerar" matematiska uttryck
och formler skrivna som textsträngar
och innehållande en oberoende variabel, konstanter. operatorer (+,-,x,/."),
standardfunktioner (sin, cos. exp, In,
int, hac. m fl) samt egendefinierade
funktioner. Ett kompilerat u t q c k kan
darefter snabbt evalueras för olika variablevärden. FFE passar för inbyggnad i program där användaren behöver utföra saväl enkla som avancerade räknefunktioner, 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. graiisk bildhantering, stora arrayer, etc. Multicrap
hics utnyttjar flitigt den virtuella rninneshanteringen för att hantera fonter,
symboler. virtuella skärmar och bilder. Med PLUS-toolboxen kan du
maximalt utnyttja kapaciteten i

Fler Plus
I ~ ~ u s - t o ~ i b o ingår
x e n ocksa

VM virtuellt minne

MultiCraphics

snabb generell quicksort för godtyckliga datatyper,

Många program har ett behov av att
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
och leder till mer komplicerade p o srmhirinwz.~~~dd&
d dq d$ a~ a a
gramlösningar. Med den virtuella
minneshanteringen i PLUS-tooiboxen kan du behandla allt tillgängligt
minne. saväl konventionellt som
EMS och disk, som en enda stor minnespool.

Listhantering

tidtagningsfunktion

"Listan" är en datastniktur med ett
stort antal tillämpningar. Vi har kunder som använder för vår generella
listhantering som bas för kompilatorer, editorer, databaser. visning av
;er,- editorer, databaser. visning av
bildsekvemser. inspelningsfunktioner
m m. Lithanteringen i PLUS-toolboxen accepterar godtyckliga datatyper
och varierande d a t a m r i samma
lista. Ett listelement &l i sin tur utgöras av en lista!

matematikbibliotek med potensfunktioner. nomalfördelnin~sfunktionen
och el&ationslösning.

-

Vid allokering av data söker den virtuella minneshanteraren rätt p i ett ledigt utrymme i den gemensamma
minna~oolen-Datablock kan vara >
64 KB. Data hanteras därefter pa ex-
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Utbkad filhantering
Snabb filkopiering, post- och fillasning, hantering och sorte~,g av filkataloger, m m.

Y

*

fomaneringsfunktioner för en rad dat o m a u e m g s ~ i Ö i e rtör en rid da:
tatyper som underlättar utskrifter i
Modula
PLUS-toolboxen är en utmärkt komplement till Turbo Pascal 6.0, Stony
Brook Pascal+. TopSpeed Modula-2.
C & C++ samt MultiGraphics.
Kälikoden till en större del av Pascal
PLUS-toolboxen finns i Turbo Pascal Run-time Library PLUS 6.0.

Tfn 026-25 64 93

Fax 026-25 36 41

386MAX &

BlueMAX 6.0
386MAX och BlueMAx-kramar-urmestamöjliga minne-ur-din 386:a eller 486:a aven med DOS 5.0.
Nya version 6.0 har flera förbiittringar; bl a multipla och individuellt konfigurehara höga minnesareor
samt fri anvandning av hela datorns minne som EMS eller extended minnne.
386MAX och BlueMAX är tvi%
mycket populära minneshanterare
som gör det möjligt att utnyttja hela
datorns minne p& ett effektivt sätt.
386MAX fungerar pA alla 386:or och
486:or (aven SX) medan BlueMAX
är specialanpassad tiil PSf2:or. Här är
de viktigaste funktionerna

EMS-minne och XMS-minne
Datorns minne ("extende*-minne)
kan hitt disponeras som EMS 4.0minne eiler XMS-minne av varje
applikation. Uppdelningen behöver
inte låsas i förväg (nyhet i 6.0).
DOS-minne frigörs genom att flytta
undan minnesresidenta program som
nätverksckivrutiner, musdrivrutiner,
diskcacheprogram,
multitaskingprogram som M d n g f i etc tiil den
minnesarea som ligger mellan 640K
och 1MB (höga minnet). Detta ger
betydligt mer minne över till vanliga
DOS program.
Till skillnad från DOS 5.0 konfigurerar 386MAX och BlueMAX det
höga minnet helt automatiskt. Installationsprogrammet undersöker vilka
program som kan laddas högt, undersöker vika minnesadresser som redan
är upptagna av videokorf natverkskort, driverkort etc, analyserar bästa
möjliga placering och laddningsordning och lånar t om minne från BIOS
för att utnyttja minnet till sista d r o p
pen. BlueMAX kan ocksl automatz
-.,--,---=-,-* d------.s --,.
pen. BlueMAX kan ocksá automatiskt konfigurera di hårdvara p&bästa
satt med hjälp datorns referensdiskett.
Timmar eller t om dagars arbete med
DOS 5.0 reduceras till minuter!
:-L

L-

386MAX och BlueMAX utökar det
tillgängliga höga minnet genom att
analysera datorns BIOS och ersätta
oanvända delar med RAM-minne.
Exempel:
Med BlueMAX och en PSI2:a vars
BIOS blockerar hela 128 K krymper
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BIOS till ca 32 KB och det höga
minnet ökar med 96 K! Med en
typisk 386:a brukar 386MAX Atervinna ca 40 K av BIOS.
Med EGA/VGA kan 386MAX flytta
video BIOS till den monokroma
skärmarean. Detta ger mer samrnanhängande minne till att lägga drivrutiner i.

Intelligent minneshantering
Ny smart minneshantering som automatisk allokerar "extended, EMS-,
XMS-, VCPI- och DPMI-minne från
en gemensam pool, sa att alla applikationer har tillgång till allt minne.
Minnet behöver aldrig låsas tiil en
viss typ.

Windowsstöd
386MAX och BlueMAX är helt kompatibla med Windows 3.0.

Varje DOS-session under Windows
kan nu ha sin egen unika höga
minnesarea med sin egen uppsättning av drivrutiner och minnesresidenta program. Varje DOS-session
kan alltså konfigureras individuellt
som om man hade bootat datorn
med en ny CONFIG-SYS och
AUTOEXEC.BAT.
Med 386MAX och BlueMAX följer
ytterligare tva program, nämligen
Cache och ASO.
sreriigare tva program, namiigen
QCache och ASQ.

ASQ
ASQ är ett mycket användbart program som gör en totalanalys av din
dators hårdvaru- och mjukvarukonfiguration Inspektera pA skärmen eiler
skriv ut en prydlig rapport tiil skrivare för arkivering.

386MAX och BlueMAX är utomordentliga kompanjoner till vårt multitaskingsystem Mbngfald. Under
Mbngfald kan du köra upp till 10
vanliga DOS-applikationer parallelit
Med 386MAX och BlueMAX kan
var och ett av programmen använda
fullt DOS-minne (över 600 K) och
ända exekvera parallellt. Med
386MAX och BlueMAX laggs
Mångfald
utanför
DOS-minnet.
Mångfald finns ocksa med prograrnmeringsverktyg för Turbo Pascal och
C (Borland, TopSpeed MicroSoft).
Hela paketet heter då Mbngfald
Professional.

Nypriser
386MAX 6.0: 1250 kr
BlueMAX 6.0: 1400 kr

Julbileumserbiudande:
386MAX
BlueMAX
mr....,

995 kr
1125 kr
.-,-c

..1--'-,>.

BlueMAX
386MAX + MBngfald:

L-

1125 kr
1795 kr

(ord 2525 kr)

QCache
QCache är ett mycket snabbt och
minnessnalt diskcacheprogram. ~ i l l
skillnad fran s
~ laggs~
QCache till största delen utanför 640
K DOS-^^^. Q
C fungerar
~
~
problemfritt med multi~

~

~

~

~

t och e

BlueMAX

+ MBngfald:

1950 kr

(ord 2675 kr)

~
=MAX~

~
~*

Uppdateringar
D
~
625 kr

60:

~ ~ ~ M A W B I W M A X - > B I W Y A X ~6O
2 5: k r

Alla
m priser exkl moms.
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Verktyg till C++
TURBO VISION C++

ObjectWindows

for C++
ObjectWindows frAn Borland ar en objektorienterad toolbox för
utveckling av Windowsprogram. Genom att utga frAn ObjectWindows och använda färdiga objekt, för att sedan anpassa dem
med nya funktioner och data för dina behov kommer du snabbt
igAng med att skapa egna Windowsprogram.
ObjectWindows innehåiler objekt
som underlättar en stor del av Windowsprogrammeringen med fönster,
menyer, dialogrutor.
hjälptexter,
knappar, bladderkanter, editeringsfäit,
listrutor, kombiitor. texteditorer.
MDI-stöd, hantering av klippbord
DDE etc.

tivet är istället en gigantisk switchsats.
Med ObjectWindows följer en introduktionshandbok och referenshandbok som ocksa beskriver W i d o w s
direkta API-anrop. S% nu slipper du
leta Windowsfunktioner i BC+t
hialmvstem.
s .

ObjectWindows förenklar meddelanObjectWindows finns ocksa i en verdehanteringen under windows genom
att
~ i d ~ ~ ~ ~ - kan
~ ~ dsion
d till
e Turbo
l ~ dPascal
~ for Windows.
förses med en egen metod (hinktion)
ObjectWindows ingår i nya Borland
automatiskt -'pas
när
C++ & Application Frameworks.
rande meddelande genereras. Altema-

Zinc
Interface Library
'Zinc' från Zinc Software är ett objektorienterat bibliotek för skärmhantenng som fungerar i saväl DOS-text
som DOS-grafiklage samt under Windows. Du kan. ..
utveckla
. -. för alla tre
d&&. Du kan utveckla för alla Ge
miljöerna samtidigt! Zinc har stöd för
fönster, menyer. inmatningsfält med
datakontroll, mushantering, tangentbordshantering, ikoner, knappar,
blädderkanter,
felhantering
och
hjalptexter.
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Med Zinc följer ocksa en skärmgenerator med vilken man kan rita upp
skärmen direkt och f% motsvarande
kallkod genererad automatiskt.
Passar till Turbo C+ 1.01 samt Borland C++. Den senare kravs vid Windowsprogramrnering.

Turbo Vision från Borland är en
objektonenterad toolbox för skätmhantering i textmod.
Borland utvecklade Turbo Vision
för att snabbare kunna skapa p o grammeringsmiljöer för sina kompilatorer. S% är exempelvis den integrerade miljön i Turbo Pascal 6.0
gjord med just Turbo Vision. Du
kan sjäiv snabbt tillverka egna milj ö a för dina applikationer med
fönster, menyer, musstöd, inmatningsfunktioner. enkla editorer.
blädderkanter. dialognitor. knappar,
hjäiptexter och tangentbordshante"g.
Turbo Vision ingår redan i Turbo
Pascal 6.0 och finns nu ocksa till
C*.

Pris: Endast 490 kr (exkl). IngAr i
nya Borland C t t & Application
Frarneworks 3.0.

O bject Professional
for C++
Object Professional från TurboPower Software har hunnit bli en
mycket uppskattad programtoolbox
till Turbo Pascal och finns nu aven i
en ny version för Borland C++!
Object Professional är ett helt igenom objektorienterat bibliotek med
över 100 klasser för textmodsorienterad skärmhantering med fönster,
menyer. texteditorer, mushantering,
inmatningsfält för tolv olika datatyper med inmatningskontroller.
plocklistor, bladderkanter, .hj
texter samt verktyg för att direkt nta
upp inmatningsformulär och menystrukturer och generera firdig C+t
kod.
Kallkoden ingår. Utförlig dokumentation (1300 sidor) och många
exempel. Pris 2250 kr exkl moms.
exempel. Pris 2250 kr exkl moms.

Specialerbjudande till
gamla vanner
Om du tidigare har införskaffat nigon toolbox fr& TurboPower Software får du nu ett extra erbjudande:
Uppge produkt och serienumrner
vid din beställning av Object
Professional for C++ och vi drar
av 500 k r p%priset ovan!

Tfn 026-2564 93
Fax 026-2536 41

GreenLeaf CommLib
GreenLeaf CommLib ar en omfattande kommunikationstoolbox till C som tillater asynkron kommunikation med upp till 35 samtidiga portar och hastigheter pa upp till 115 kbaud.
Stöd för många filöverföringsformat som Kermif
Xmodem, Ymodem, Zmodem. etc.

Kallkod ingår. CommLib finns i versioner för Borland
C++, Turbo C/C++, TopSpeed CK++ och Miaosoft C.

CommLib innehåller vidare kontrollfunktioner-för Hayeskompatibla modem, RTS/CTS och XONEOFF. Stöd
för multiportkort (bl a Digiboard och Stargate). Lasning
och sändning av tecken via buffertar som kan vara upp
till 64kb stora.

Asynch Professional
Asynch Professional fran TurboPower Software är en ny kraftfull, men ända lattanvand, toolbox till
Turbo Pascal för snabb asynkron, seriell kommunikation. Stöd finns för alla vanliga filöverföringsprotokoll, dearkivering av komprimerade ZIP och LZH-filer m m. Saval traditionelit procedurorienterat
som OOP-granssnitt ingar. Har ar nagra viktiga punkter:
Avbrottsdriven buffrad i10 upp till 115 Kbaud.
ZMODEM, Kermit, XMODEM och YMODEM
protokoll
CTSIRTS, DTRIDTS och XONKOFF handskakning
Stöd för COMl-COM8 med upp till 4 portar öppna
samtidigt
Stöd för 16550 buffrad UART
Delade h&dvaruavbrott p i PS/2:or

Modemkontroll inklusive Hayes, V 3 2 V.42, HST 9600
och MNPS.
Spårning och händelse loggning underlättar felsökning.
TerminalWindow objekt att anävndas tillsammans med
Object Professional
Utförlig dokumentation med pop-up hjälp direkt tillgänglig
Komplett käiikod medföljer.

Emulering av ANSI-teminal

Turbo Vision Development
Toolkit
Tiirhn \licinn nniinlnnmnnt Tnnllrit f r d n R l l i r n P n r n n i i f i n n f Ä r n n l t l l r 3 A n t n t rnnrl gtt c l t g n r i . i n ~ r Y n r l -

Turbo Vision Development Toolkit fran Blaise Computing förenklar arbetet med att skapa anvandargranssnitt med Borlands Turbo Vision toolbox i Turbo Pascal 6.0. 1 toolkiten finns editorer för
dialogboxar, menyeroch strängar, hjälpprogram för att konvertera resursfiler för Turbo Vision till
resursmanuskriptfiler för Windows.
Med resurseditom i TV Development Toolkit kan a p p
likationens användargränssnitt skmas och modifieras
interaktivt. Detta besparar dig en Gel del jobb med an
koda grämsnittet manuellt i Pascal. Dessutom kan all
information om gränssnittet hallas skilt från applikationens EXE-fii varför ändringar kan göras utan omkompilering av programmet! Olika språkversioner kan sparas

i separata resursfiler inte heller h& behövs omkompilering av applikationen.
-Dessutom ingår en rad nya objekttyper för bl a skärmkontroll, exekvering av andra DOS-program f r b Turbo
Vision-applikationer, händelsemonitor och minnesmonitor som underlauar felsökning m m.
Ett måste ror d v ä l nybörjare som proffs!
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Paradox Engine
Paradox Engine frAn Borland gör det möjligt att bygga in stöd för Paradoxdatabaser ("tabeller"med
Paradoxsprak) direkt i Pascal och C-program, under saval DOS som Windows.
Borlands paradoxformat är en sammanhåilande länk mellan
Borlandsprodukterna
Paradox, Quattro Pro.
Objectvision.
Sidekick och snart
ocksa dBase. Med
Paradox Engine kan
du därför n&dessa program direkt f r h dina
egna program.

Paradox Engine 2.0

I

Andra SW/HW
appllkalion.r

I

Paradox Engine kan
användas som en helt
fristaende
prograrntoolbox för databashantering (gäma kompletterad med nAgot
verkyg för skärmhantering), eller i symbios
med Paradox och
Paradox eget interpreterande PAL-sprak.
Du kanske använder
Paradox PAL som ditt
huvudsprak men vill komplettera
applikationen med nagra rutiner
s k v n a i Pascal eller C, eller du skriver din applikation i Pascal eiier C
men löser rapportgenerering med de
färdiga verktyg som finns i Paradox
eller viii att kunden ska kunna hantera informationen friare med hjälp av
Paradox.
Paradox Engine kan användas för
saväl enanvändarapplikationer som
fleranvändare i nätverk. Under
Windows kan Paradox Engine dela
data med saväl andra applikationer

under Windows som andra användare
i ett nätverk!

Manga funktioner
Funktioner f m för att skapa. läsa
och skriva i Paradoxdatabaser. kopiera databaser. fil- och postlåsning (saväl implicit som explicit), satta Iösenord, fil- och datakryptering. posthantering (lagga tiii, ta bort, updatering, frisölaiing och nyckelsölaiing p&
primära och sekundadra index), falthantering, datum och tidsfunktioner,
felhantering m m.

Granser
Paradox Engine tillater upp till 64
öppna tabeller samtidigt. Varje tabeii
kan innehalla upp till 2 miljarder poster med upp till 255 falt vardera.
Varje falt kan innehåila upp till 255
tecken. Max antal bytes per post är
4000 eller 1350 om indexerad.
Paradox Engine passar till Turbo
Pascal, Turbo Pascal for Windows.
Borland CH. Turbo C, C++ och
Microsoft C.
Ordinarie pris 2990 kr.

Julbileumspris 2395 kr!

MultiGraphics Plus
Till Turbo Pascal, Pascal+, TopSpeed Modula-2 eller TopSpeed C1Ci-t (C-version levereras i början -92).
Ordinke pris 2825 la per version.
Urdinane p m LKZ5 kr per version.

Julbileumspris 1415 kr!
Extra erbjudande: SuperVGA-kort av TSENG 4000-typ som klarar upp till 1024x768 pixels med 256
samtidiga farger (aven 640x480 161256 farger. 800x600 161256 farger). 1 MB minne pA kortet.
Galler endast vid samtidigt köp av MultiGraphics Plus:

Super VGA-kort 995 kr!
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Bou~~sChecker
Bounds-Checker fran Nu-Mega Technologies4r ett felsökningsprogram som hjälper dig att hitta
den värsta typen av programfel, namligen minnessönderskriffe~Symptomen varierar fran totalkrasch
till mer diffusa sådana. Har ar nagra:

=

programmet fungerar p& en maskin
men inte en annan,

sitionen är ofta mycket svår att hiua
även med debugger.

programmet uppför sig olika från
g h g till &g,

Bounds-Checker utnyttjar 386- eiier
486-processorernas virtuella teknik
för att övervaka det undersökta programmet under exekvering. Genom
att utnyttja kompilatorns debuginformation kan Bounds-Checker se när
Fogrammet försöker
data utanför
sin dataarea.

programmet hänger sig slumpartat,
filhanteringen i DOS saboteras.

. tas,

progr-et hkger sig när det avslu-

.

som

hanger

Bounds-Checker kontrollerar ocksa
att inga andra minneaesidenta program stör det Öve~akadeprogrammet. SA fort en felaktig minnesaccess
sker eller programmet hoppar utanfor
sin arbetsarea bryter Bounds-Checker
och ger en hel del information med
bl a positionen i kalkoden d& felet
inaaffar.

sig,
*

progr-et
fungerar i d e b u g g a
men inte fristående, etc
Känner du igen situationen? Orsaken
är ofta oinitierade pekare eller felaktiga arrayindex, men den exakta felpo-

Släng inte bort dagar p5 att leta
nålar i höstackar! Skydda dina
kunder mot tidsinstäilda bomber!
Kör alltid dina program genom
Bounds-Checker före leverans!
Bounds-Checker kräver en 386- eller 486-maskin (inkl SX). Stöd för de
flesta DOS-kompilatorer (Turbo Pascal, Borland C*, Turbo C / C u , P I
TopSpeed-kompilatorerna, Miaosoff
m fl).

Extra fran DATABITEN
Vi skickar med f&diga "undantagswfiler till MultiGraphics och vår
PLUS-toolbox som besparar dig en
hel del jobb vid uppstarten med Bounds-Checker.

ObjectVision
Introduktion 990:ObiectVision som ar Borlands nva och lovordade verktva för att enkelt s k a ~ afönster- och formularObjectVision som ar Borlands nya och lovordade verktyg för att enkelt skapa fönster- och formularbaserade Windowsapplikationer och snabbt bygga användargranssnitt mot databaser, kommer nu i
version 2.0 med flera förbättringar. Har är nagra:
93 nya funktioner skapa egna funk-

Direktkoppling till flera databashanterare och registerformat

-

Skydd av applikationer med lösenord
mm
Snabb och lätt inkrementell utveckling

DATABITEN AB
Box 115. 81 1 22 SANDVIKEN

.

Utbyggbar med separat SQL Link.

tioner i Pascal eller C och länka in
dem som DLL:er
utbyggt stöd för DDE, DLL och
OLE

Vi skickar ytterligare information pA
begäran.

Fri "m-time" för distribution av applikationer
Tfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

-

DATABITEN l o a r 1981 - 1991
DATABITEN m fl

U Mcingfald 2.21

O Mcin fald Professionell 2.21

995:1375:-

O 386MAX 6.0 (ord 1250:-)
O BIueMAX 6.0 (ord 1400:-)
O 386MAX 6.0 & Mcingfald

995:1125:1795:-

O BlueMAX 6.0 & Mcingfald

1950:-

O MultiGraphics Plus 1-10 T Pascal

1415:-

O MultiGra hics Plus 1.10 Pascal+

325:-

(ord 1275:-)

ord 1750:-

ord 2525:ord 2675:ord 2825:-

Tilliigg ö11Rrbo ~a-I-ver

O MultiGraphics Plus TopSpeed M-2

1415:-

7

JPI (3 st ger 15% rabatt!)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

TopSpeed Enviroment DOS
TopSpeed Modula-2 DOS
TopSpeed C DOS
TopSpeed C++ DOS
TopSpeed Pascal DOS
TopSpeed Enviroment DOS Extender
TopSpeed Modula-2 DOS Extender
TopSpeed C DOS Extender
TopSpeed C++ DOS Extender
TopSpeed Pascal DOS Extender
TopSpeed DOS Extender Toolkit
TopSpeed Techkit

ord 2825:-

950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:950:-

Special

O MultiGraphics Plus TopSpeed C/C++ 1415:ord 2825:-

O PLUS-toolbox 6.03 TPascaVPascal+

425:-

O Stony Brook Pascal+

2675:-

O PLUS-toolbox 3-03 TopSpeed M-2

475:-

O Turbo Vision Development Toolkit

1015:-

O PLUS-toolbox 3.03 TopSp C/C++

475:-

O Super-VGA kort 1024~768,256far er

995:-

O Bounds-Checker
O Zinc lnterface Library 2.0

2100:21 25:-

ord 1195:-

ord 950:-

Endast tillsammans med MultiGraphics Pyus

I

ord 2995:-

ord 850:-

ord 950:-

I

ord 2495:-

O PC TOOIS7.1

995:-

rek 1295:-

O Microcofi Word for Windows 2.0

3995:-

1475 :-

'd WordPerfect för Windows sv

4160 :-

21 25:-

O Dr Solomons Anti-Virus Toolkit

1125:-

BORLAND m fl
O Turbo Pascal Plus (ord 1725:-)
O Turbo Pascal Plus Professional
ord 2500:-

O TP for Windows & ObjectGraphics

1925:-

O TP for Windows Jumbopack

2695:-

O Borland C++3.0 (rek 3890:-)
O Borland C++& Appl Frameworks 3.0

3115:3830:-

O Turbo C++ for Windows 3.0

1195:-

rek 5000:-

rek 5200:-

inkl 1 Ars uppdat. Rek 1400:-

ord 3690:ord 4515:-

rek 4790:-

ord 1490:-

O The World of C++

795:- vid samtidigt köp av C++

O Resource Workshop
O Paradox Engine 2.0
ord 2990:-

O ObjectVision 2.0

990:-

Aktuella uppdateringar
O
O
O
O
O
0

490:2395:-

o

990:-

0
O
O
O
O
O

o

Miingfald 1.x -z MAngfald 2.21
Miingfald 2.x -> Miingfald 2.21
MultiGraphics 1.x -+ MultiGraphics 1.10
T&

Prof,BC++ -+ BC++ 3.0

B C H & AF
T&

-+

BC++ & Appl Framew.

Prof,BC++

-+

B & + & Appl Framew.

TC, T C H el annan Gkomp -> BC++ 3.0
TC, T C H el annan Gkomp.-> BC++ &
Appl Framew.
TP 4.0-5.5 -> 6.0 T Pascal Plus
TP Prof 4.0-5.5 -> 6.0 T Pascal Plus Prof
3å6MAX -> 386MAX 6.0
3&MAX, BlueMAX -z BlueMAX 6.0
TopSpeed 3.02 -> TopSpeed DOS Extender
Word,Word Windows 1.0 -> Word f Windows 2.0

I

10% rabatt p& alla övriga produkter! Inga rabatter p4 uppdateringar

a

I

Jag beställer förkryssade produkter ovan

FöretagJSkola

Namn

Adress:
Adress:

Postaddress
Postaddress

Ev Godsmarkning

Ev beställningsnr

Telefon

Diskformat (3.5 " eller 5.25")

DATABITEN AB
Box 115, 81 1 22 SANDVIKEN

Tfn 026-25 64 93
F ~ 026-25
x
36 41

