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Paskgodis & smällar
Massor med nya produkter lagom till phsk, sa du
slipper ha Ihngtrakigt.
O Windows 3.1

a
O
O

Microsoft C/C++ 7.0
Visual Basic Professional Toolkit
Word för Windows 2.0 svensk
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MultiGraphicstill CIC++.

O Turbo C++ 3.0
O Quattro Pro 4.0
O Stacker 2.0, m m
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Flera programtillverkare passar pa att lansera spännande
nya produkter och versioner lagom till pask; Microsoft
Windows 3.1 och snart (hoppas vi) 1BM:s OS12 2.0 ar
det tva stora nyheterna bland operativsystemen endast
framtiden kan kora segraren (om en sadan nu finns).

Microsoft
Microsoft introducerar nu sin länge inväntade C++ kompilator, Microsoft C/C++ 7.0, som innehaller flera intressanta bitar - se artikeln i dessa ProgramNyheter.
Samtidigt slapps Visual Rasic Professional Toolkit som underlättar och förstärker Windowsprogrammeringen med många färdiga objekt för användargränssnitt. kalkyler, diagram m m.
Microsoft Word för Windows 2.0 lanseras i svensk version. Word for Windows har i de flesta
jämförande tester korats som den bästa Windowsbaserade ordbehandlaren. Med den svenska versionen far du svensk rättstavning och synonyrnlexikon. Se vart introduktionspris och uppdateringspris.

Borland
Vid sidan om stora Rorland C++, som har salt mycket bra nu under vintern, släpper Borland tva
enklare och mycket prisvärda versioner av sina C++ kompilatorer; Turbo C++ for Windows och
Turbo C++ 3.0 for DOS.
DOS-versionen ar alldeles farsk och innehaller för första gangen ett fullständigt stöd för AT&T's
C++ CFRONT 3.0 specifikation med mallar ("templates") och felhantenng ("exceptions"). Den nya
fönsierorienterade miljön fargmarkerar programelement som reserverade ord, kommentarer, etc mycket användbart!

Quattro Pro 4.0 för DOS slapps lagom till pask. Quattro Pro ar uppstickaren bland kalkylprogrammen som erövrat marknadsandelar friån konkurrenterna. Kvaliteten, kompatibiliteten, flexibiliteten
och priset är nagra viktiga faktorer biakom framgångarna.

JPI & Clarion
JPI och Clarion har annonserat sitt scungaende kring en gemensam kompilatorteknik för Clarion
Professional, den kraftfulla interaktiva databashanteraren. JP1:s optimerande kompilatorteknik som
används i TopSpeedspråken byggs nu in i Clarion Professional och ger samma kodkvalitet i Clarionprogram som om de hade kodats i C, Modula-2, Pascal etc.

Mer information i nästa nummer av ProgramNyheter.

-
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DATABITEN
Var omfattande grafiktoolbox MultiCraphics och storebror MultiGraphics Plus utnyttjas numera i
cn rad lyckade kommersiella grafikprodukter och används dessutom alltmer i skolornas programmeringsundervisning (skolprisct för MultiGraphics Plus ar endast 995:- per licens!).
Nu kommer ocks3 nya versioner av MultiGraphics (ickekommersit:ll basversion) och MultiGraphics Plus 1.5 till TopSpeed C/C++ som innehaller flera viktiga nyheter, bl a zoomning av skarminneha11 och bilder, inspelning och uppspelning av grafikkommandon (displa~ylistor),nya drivrutiner
till HP PaintJet (MG Plus), Canon laserskrivare (MG Plus) samt stöd för sava1 staende som liggande
utskrift p3 IBM/Epson/NEC matrisskrivare, HP LaserJet (MG Plils). Förberedd för 24-bitars "true
color" farghantering. C-versionen kan utnyttja multitasicingstödet i TopSpeeci C/C++. Leverans i
slutet av april.
De engelska handböckerna till MultiGraphics Plus finns ocks3 för leverans mot slutet av april (tre
olika upplagor för Pascal, Modula-2 resp C).
P3 annan plats i ProgramNyheter lättar vi ocks3 p3 skynket för DATABITENS nya projekt, SOP**.

Optimera Turbo Pascal-program
Mcd StonyBrook Pascal+ kan du optimera dina Turbo Pascal-program saval hastighets- som storleksmassigt. Pascal+ ar kompatibel med Turbo Pascal 6.0 men producerar betydligt effektivare
maskinkod, fullt i klass med de bästa kompilatorerna p3 marknaden. DATABITENS PLUS-toolbox
och MultiGraphics Plus finns kompilerade i Pascal+ versioner. Rekommenideras! Specialpris i
detta p3sknummer.
FS:pascal 2.0 fr3n Frontier Software ar en ny 32-bitars Turbo Pascal 5.0-kompatibel kompilator som
generar 80386-maskinskod för 32-bitars skyddad mod. Se information p3 amian plats.

Fördubbla harddisken!
Bchövcr du större harddisk? Las först artikeln om Stacker 2.0 innari du investerar tusentals kronor!

Till sist...
HA11 utkik efter var nya programkatalog som dyker upp senare i april. Har hittar du beskrivningar p3
ett stort antal programmeringsprodukter. Med tillönskan om en

Glad Påsk
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Windows 3.1
Nya Windows 3.1 bygger vidare pA version 3.0, men har flera förbättringar. Har ar de viktigaste:

Snabbare
Snabbare skärmhantering, filhantering och hantering av
DOS-applikationer.
Systemresurserna
utnyttjas
bättre - så tar t ex prog~amhanteraren och ikonerna inte längre
upp extra resurser. Fler applikationer kan därför köras samtidigt.
. Nya snabbare versioner av
cachéprogrammet Smartdrive
och minneshanteraren Himem
bidrar till förbattradre prestanda.
Windows kan nu arbeta direkt
mot hårddisken utan hjälp av
DOS.
Nya filhanteraren är mycket
snabbare och mer överskadligt..

TrueType fonter
Förbättrad fonthantering med
TrueType - ett nytt slags t y p
snitt som kan förstoras och förminskas utan att kvaliteten försämras. TrueType snabbar
också upp utskrifter, i synnerhet
p3 HP Laserjet-kompatibla skri vare.

OLE - delade objekt
OLE-stöd, vilket innebar att objekt kan delas mellan applikatitr
ner. Om exv ett kaikylark läggs
in i ett ordbehandlingsprogran
och användaren sedan dubbelklickar p i objektet sa startas det
program som ansvarar för kalkylobjektet, t ex Excel. I Excel kan
kalkylen modifieras och när man
senare lämnar kalkylprogrammet
är kalkylen redan modifierad i
ordbehandlingsprogrammet!
Denna teknik kan användas av
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alla applikationer som har stöd
för OLE.

Multimediastöd som innefattar
presentation av bilder, animering, text och ljud. Med inspelat
tal kan man t ex ge instruktioner
till användaren under arbetet.
För att utnyttja dessa finesser
behövs en CD-ROM enhet och
ett tillsatskort för Ijudatergivning.

Fler nyheter:
Automatiskt uppstart av applikationer tillsammans med Windows.
Den nya "drag-slapp" tekniken
gör att objekt med data kan flyttas utan omständiga menyval.
Fler drivrutiner för skrivare och
skärmar
Förbättrat nätverksstöd.

Windows 3.1 ar stabilare än tidigare versioner. Vid programkrasch ger Alt-Ctrl-Del-kombinationen fler alternativ än omstart
av datorn. Man kan 5terga till
applikationen, stänga aktiva applikationer eller omstarta datorn.
Windows 3.1 arbetar i standard
mod eller utökad (enhanced) mod
och kräver därför minst en 286:a.
Windows 3.1 finns i engelsk eller
svensk version.

Priser
Uppdateringspris f r h 3.0: 695:(svensk eller engelsk).
Nypris engelsk: 1050:(rek 1450:-)
Nypris svensk: 1425:(rek 1750:-)
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Ett sjunde generationens
programspråk
DATABITEN introducerar nu ett fullständigt nytt och revolutionerade programmeringssystem, SOP*',
med potential att ersatta alla konkurrerande programsprak och kompilatorer.

SOP** som är uppbyggd kring
den nya subjektorienterade programmeringsfilosofin (SOP) för
"Atervinning", presenteras av Lars
Gustafsson, utvecklingschef pA
DATABITEN, vid en programmeringskonferens i Monterey,
CA. Gustafsson sager bl a
"DATABITENS inriktning pa
mhgfald har i SOP** utvecklats
till en högre niva. V& mdlsattning med SOP** ar att vara sava1
bakfitkompatibla som framAlkompatibla med samtliga programmeringssprak pA marknaden. Genom
att ersatta dussintals sprakberoende kompilatorer med en enda
språkoberoende kompilator, underlättas programmeringsarbetet i
hög grad".
Tack vare den subjektorienterade
uppbyggnaden klarar SOP** att
kompilera saväi ostrukturerad
BASIC-kod (sk spagettikod) som
ostrukturerad C++ kod (sk spagettikod), men aven kod skriven i
C, Pascal, PL/I, Cobol, Ada,
Modula-2, Prolog etc. "Man behöver nu inte vara SA noga med

syntaxen, eftersom SOP** tolererar det mesta", säger Gustafsson.

Processoroberoende
kodgenerering
Andra viktiga nyheter är den pro-.
maskinkodscessoroberoende
genereringen. "Vi har analyserait
alla processorer pA marknaden g,
och funnit att de i stort sett göra1
samma sak, dvs flytiar
ibland adderar tal, samt da och d3
hoppar", fortsätter Gustafsson.
"Det var därför relativt enkelt att
konstruera en helt processoroberoende kompilator för maskinkod".

dabj

Spegelorienterad miljö
En annan viktig del är den nya sk
"spegelorienterade" utvecklingsmiljön som helt och fullt tillämpar den subjektorienterade metodologin. Den inbyggda "bug
browsern" gör det lätt att hierarkiskt inspektera stamtraden för de
vanligaste bugklasserna, ett vardefullt hjäipmedel vid felsökning.

AntiBug Supervisor
Med hjälp av ett minnesresident
program, AntiBug Supervisor,
blir det emellertid möjligt att
stoppa buggar redan vid programmeringen. Supervisorn övervakar saväl kodinmatning frAn
tangentbordet som programkod
som tas in via filer, och stoppar
omedelbart alla fientliga attacker
- en finess som har rönt speciell
uppskattning hos alla betatestare.
Gammal och buggig programkod
kan nu Atervinnas och göra tjänst
pA nytt. PA s4 satt behöver inte
cirkeln uppfinnas p3 nytt.
"För första gangen är det nu möjligt att skriva helt bugfri kod",
avslutar Gustafsson. Supervisorn
kan da:k helt eller delvis stängas
av ifall man eftersträvar en viss
felprocent i den första versionen
av ett projekt.
"En viktig inspirationskälla till
SOP** har varit tidigare ambitiösa projekt som PL/1, A& och
C++ men aven det japanska femte generationens Prologsystem,
till vilka vi star i stor tacksamhetsskuld".

-.--p--l
l
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Stacker = fördubblar
harddisken!
Börjar harddisken kannas trang? M&te du börja varje arbetspass med att radera gamla filer för att
f A plats med nya? Maste du köra vissa program fran diskett pga minnesbrist. Kort sagt behöver du
en större harddisk?

Stopp!
Innan du rusar iväg och investerar
tusentals kronor i en ny harddisk,
lägger ner arbetstid på att installera din nya hårddisk (med eventuell ny kontroller), säkerhetskopierar din gamla disk (pust!) - las
det har!

-

Stacker komprimerar
utan ny hardvara
Istället för ny hårddisk skaffar du
dig Stucker 2.0 från Stac Electronics, ett program som komprimerar data till och från hårddisken i
realtid, dvs medan du arbetar.
Med hjälp av en mycket avancerad komprimeringsteknik fördubblas det tillgängliga diskutrymmet utan att du behöver öppna locket p3 datorn - det räcker
med att installera Stucker. En 20
MB hhddisk rymmer nu 40 MB,
en 80 MB rymmer 160 MB, en
500 MB rymmer 1000 MB osv.

V id installationen packar Stucker
befintliga filer pa disken och en
stund senare har din hårddiskldina hårddiskar fördubblat sin kapacitet!

Editors Choice
I PC Magazines stora jämförande
test av packningsprogram, placerade sig Stucker i toppen da det
gäller saväl packningstäthet, tillfiörlitlighet
som
prestanda.
Stucker utdgs därför till Editors
Choice. Ett annat bevis pfi
Stuckers goda renommé är att
samma komprimeringsteknologi
frfin Stac Electronics används pa
licens av mfinga bandstationstillverkare samt i Norton Backup
och PC Tools Backup.

Fakta
Stucker fungerar med IBM
l>C/XT,AT, 386, 486, PS12 och
kompatibla. Stucker kan packa

fasta hårddiskar men även portabla hårddiskar, disketter och
RAM-diskar.
Stacker fungerar utmärkt ihop
med DOS 3.x, 4.0 och 5.0, DR
DOS 5.0 och 6.0, Windows 3.0
och 3.1, Mangfald, etc.
Packningstätheten är i sriitt 2: 1,
men kan vid vissa filtyper som
databaser, bitmappader bilder och
postscriptfiler vara väsentligt
högre (mellan 4: 1 och 8: 1).

Vår erfarenhet är att hastigheten
vid diskfitkomster av packade
hårddiskar förändras endast marginellt jämfört med opackade dito. Eftersom mindre data behöver
skrivas och läsas fysiskt mot disken förbättras prestanda i många
fall, i synnerhet pfi 3861486:or.
Inget att tveka om, eller hur!
Skaffa Stucker nu och fördubbla
din datorkapacitet!

Typiska packningstatheter med Stacker

u.

DOS EXE '
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Wn EXE ' ~okument' Kalkyl

'

Databas ' ~ostsmipt. TIF-filer
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Microsoft C/C++7.0
N u ger sig Microsoft in pa C++ marknaden med sin nya optimerande C/C++ kompilator version 7.0
(version 6.0 var en ren C-kompilator). Nya version 7.0 har flera intressanta e,genskaper s o m
utmanar konkurrenterna (Borland, JPI TopSpeed, etc). H a r a r gru~nddata:

Systemkrav :
80386 eller högre
4 MB RAM
DOS 3.1 eller senare
Minst 10 MB hikddiskutrymme

Spraket

- Kompatibel med ANSVISO C
och äidre MS C-versioner
- Koniparibel med AT&T C++
version 2.1.
Stöd för mallar ("templates") via
förkompilator. Templates är ett
förslag till utvidgning av C++
som har brett stöd i den ANSIDSO-kommitté som arbetar
med den kommande C++ standarden.

Kompilator
Optimerande kompilator som
ger mycket effektiv kod för bAde
DOS och Windows med bl a
automatiskt inlining av funktioner.
Obegränsade möjligheter att inlineexpandera funktioner av godtycklig storlek.
Alternativ genering av interpreterande p-kod ("packed code")
reducerar kodstorleken avsevärl
(typiskt 40% - 60%). Valet sker
med en enkel kompileringsswitch.
Förkompilerade headerfiler och
typer snabbar upp omkompileringar.

16-biitars kompilator idag, 32-bitars version under utveckling.

Optimerande länkare avlägsnar
oanvända metoder i objekt, vilket
kan re:ducera storleken pA C++
program avsevärt.

Overlayer
Ny overlayhantering för DOSapplikationer (MOVE) som gör
det möjligt att skapa DOS-applikationer av nära obegränsad storlek. Overlayar såvidl kod som data. Flera overlayer kan finnas i
minnet samtidigt och anrop mellan overlayer ske utan inskrankningar.

Foundation Classes
Microsofts Foundation Classes innehaller ett omfattande klassbibliotek med grundläggande generella
klasser och ett fullständigt klassbibliotek för Windowsprogrammering. Till den generella delen hör
klasser för

-

grundläggande datastrukturer,
permanenta objekt,
kollektioner
baserade
p9
"template"-syntax,
stranghantering,
tid- och datumfunktioner.
filhantering,
felhantering ("exceptions") baserade p9 föreslagen ANS1 C++
syntax och
felsökningsstöd.
Windowsdelen av Foundation
Classes ger ett komplett OOPgranssnitt mot Windows AP1 3.1
som avsevärt förenklar Windowsprogrammering jämfört med direkta API-anrop.
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Förenklad uppstart av Windowsapplikationer
rncd
klassen
CWinApp.
Windowsmeddelanden översatts
till metodanrop du slipper koda
och felsöka switch-satser för
Windowsmeddelanden.
Objektstrukturen och namnkonventioner anknyter nära till Windows API, vilket underlättar
inlärning.
Foundation Classes är mycket
minnessnalt. Om samtliga klasser (60 st) inlankas vaxer koden
rncd blott 40 KB!

Windows SDK behövs inte liingre
för att skriva Windowsapplikationer (men innehaller information
om Windows AP1 som kan vara
vardefull).

Kompatibel framat
Microsoft deklarerar som sina
avsikt att basera framtida utvidgningar av Windows, liksom 32bitars \Yindows N, pA en utvidgad Foundation Classes arkitektur.
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forts Microsoft CIC++ 7-43

debugger
Den integrerade miljön, Programmer's Workbench, har vidareutvecklats med bl a en klassinspektör (class browser). Klassinspektören presenterar översiktligt
traddiagram över alla klasser,
öppna och privata delar av klasser, relationer mellan klasser,
objekt och medlemsfunktioner.
En annan nyhet i Programmer's
Workbench är det omarbetade
och projektonenterade anviindargränssnittet. WorkBench arl~tari
textmod.

codevie,,,,

debugger

CodeView 4.0 är MicroSofts
fönsterorienterad debugger. Nu
förbättrad med stöd för
felsökning av objektorienterade
C++ program,

felsökning av p-kod
utökat minne - debuggem ligger
i extended minne, applikationen
i konventionellt minne varför
debuggern klarar betydligt större
program
fjärrdebugging via RS232-länk.
upp till 16 fönster kan vara ö p p
Iia samtidigt

Omfattande dokumentation
Dokumentationen till Microsoft
WC++ 7.0 ar mycket omfattande.
Totalt ca 4500 sidor med bl a .ärdlefull Windows 3.1 dokumentatio".

F'riser

endast 3300:- (exkl moms).
DATABITENS introduktionspris
är ännu Iägrc, endast 2795:-. D9
ingår komplett Windows SDKdokumentation

Uppdatering och
utbyteserbjudande
Microsoft C X.X -> 7.0: 995:Har du en annan C++ kompilator
(Borland C++, Turbo C++, Zortech C++) så kan du uppgradera
till C/C++ 7.0 för endast 1250:-!

I uppgraderingspaketen ingår inte
all Windows SDK-dokumentstion. Denna kan köpas separat för
en tilläggskostnad av 1090:Finns det nigot skal att inte pröva

Nypriset för C/C++ 7.0 är trots
den omfattande dokumentationen,

PLUS fran DATABITEN
I DATABITENS PLUS-toolboxar till Turbo Pascal (inklusive DATABITENS svenska Pascaldokurnentation), StonyBrook Pascal-t, TopSpeed Modula-2 och TopSpeed C/C++ hittar du bl a var generella felhanteringsteknik, SuperVisor, och virtuella minneshanterare, VM.
Med virtuell minneshanteriing i programmen kan
du utnyttja hela datorns minne samt hartldisken för
lagring av data.

Turbo Pascal Plus 6.0
I Turbo Pascal Plus ingår Borlands Turbo Pascal
6.0 med fullständig engelsksprakig dokumentation
samt DATABITENS svenska PLUS-handböcker
och PLUS-toolbox. PLUS-Iiandböckerna beskriver
utförligt Turbo Pascals miljö, språket i Turbo Pascal, Borlands standardenheler, DATABITENS extra PLUS -enheter samt felhantering, litteratur, engelsksvensk ordlista m m. Mycket uppsltattade!
Ordinarie 1725 kr. Påskpris; 1475 kr

Turbo Pascal Professional Plus 6.0

I

Samma som ovan men dessutom Borlarids speciella TPCX-kompilator som utnyttjar datorns "extendedn-minne för stora Pascalprogram, Turbo Debugger, Turbo Assembler och Turbo F'rofiler (för
hastighetsoptimering).

Ordinarie 2500 b. Piskpris 2125 kr
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TopSpeed med PLUS
Vid samtidigt köp av ett komplett TopSpecd-utvecklingspaket (TopSpeed Enviroment, TopSpeed
Techkit och en av följande kompilatorer; TopSpced Modula-2, TopSpeed C eller TopSpeed C++),
bjuder vi p3 PLUS-toolboxen.
Ordinarie 3800 kr. Påskpris 2850 kr

Turbo Pascal för Windows Jumbo
Vår kampanj med Turbo Pascal för Windows
Jumbopaket till jul blev en stor succé. "Ett perfekt
paket för att snabbt komma i g h g med Wintiowsprogrammering", som en av våra kunder uttryckte
det.
Tyvärr kan vi inte upprepa priset fr3n i december,
men vi kan komma nästan lika langt:
Turbo Pascal fiir Windows (med svenska handböcker), ObjectGraphics (utan kallkod), Uorland
Resource Workshop och Tom Swan's bok "Turbo
Pascal for Windows 3.0 Programrning"
- för endast
3100:- (rek 4915:-)

l
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Nya versioner
~rllultiGranhicsPlus
PLUS 6.05 toolboxen till Turbo
Pascal. Fixar i FFE.

Windows 3.1
Quattro Pro 4.0

PLUS 3.04 till TopSpecd Modula-2 och TopSpeed C/C++.
MultiCraphics 1.12 till Turbo
Pascal, StonyBrook Pascal+ o
TopSpecd Modula-2 med bugfixar, SuperVGA-stöd, flera förbättringar och större exempelprogram.
MultiCraphics 1.5 till TopSpeed
C/C++ 3.0.
Mångfald 2.21 med förbättrad
hantering av dubbla skärmar och
komniunikation samt stöd DOS
5.0.
,

Mångfald Programverktyg 2.2
med ny handbok, förbättrad Cdokumentation och inblickar i
multitaskingteknikens detaljer.

Turbo Professional 5.11
B-tree Filer 5.23 med flera förbättringar och stöd för Turbo
Pascal för Windows.
Asynch kofessional 1.03.
Turbo Analyst 6.02
TopSpeed Modula-2, Pascal, C
och C++ 3.02 med buggfixar.
Dr Solomons Anti-Virus 5.55
Word fiir Windows svensk 2.0

Versioner för Turbo Pascal,
StonyBrook Pascal+, TopSpeed
Modula-2 och TopSpeed C/C++
med stöd för laserskrivare, pennplotters, SuperVGA, 8514/A samt
licensrättigheter att fritt distribuera programvara inklusive fonter
och drivrutiner fran Multicraphics. Svensk eller engelsk dokumentation, ca 650 sidor.

I C/C++ versionen (MG 1.5)
ingår dessutom zoomning av
skarminnehåll och bilder, inspelning och uppspelning av displaylistor, samt emulering av
Borlands BGI-grafik med miijlighet iatt Iagga BGI-grafik i egna förister, samt utnyttja alla
utenheter i MultiCraphics som
SuperVGA och skrivare.
Ordinarie pris 2825 kr per version. P;Sskpris 2195 kr!

ProtoGen

Samma. som ovan men utan drivrutiner för laserskrivare, pennplotters, SuperVGA, 8514/A. Får ej
användas kommersiellt.

till Borland C++

Ordinarie pris 1425 kr.

ProtoCen är ett nytt skärmhanteringsverktyg till Borland C++
3.0 och ObjectWindows för
W indowsprogrammering. Med
ProtoGen underlättas arbetet med
att interaktivt skapa användargränsriitt i Windows. Här är ett
sammandrag av funktionerna i
ProtoCen:
Grafiskt orienterat verktyg för att
designa menyer till Windowsapplikationer med möjlighet att Iagga
till ikoncr,undermenyer, gråmarkera, snabbvalstangenter, placera
Windc~wskontrollcr i huvudfönstrct och specificera ffjrg pA
huvudfönstret.
Kodgcnerator som kan integrera
flera nivaer av dialogboxar i din
applikation som har skapats med
andra verktyg (t ex Borlands
Resource Workshop).
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Testprogram som gör det möjligt
att prova skärmdesignen direkt
fran ProtoCen före den knyts till
applikationen.
Genererar slutligen komplett C
eller C++ kod för hela användargränssnittet
(inkl
headerfil,
resursfil, moduldefinitionsfil och
make fil) som är färdig att integrera och kompilera med applikationen.

ProtoCen kostar endast 490:-,
under förutsättning av alt d u
redan har köpt Borland C++ 3.0!
Borlands försdjningsvillkor 3r
sadana att vi endast kan sälja
ProtoCen för detta pris till
BC++ 3.0 kunder. Vid bestäilning, ange antingen serienumret
pA din BC++ kompilator eller
vårt fakturanummer för BC++
köpet.

Påskpris 995 kr!

MulitiGraphics Plus Skol
Samma som MultiCraphics Plus
men utan kommersiella rättigheter. Endast för undervisningsbruk.
Pris: 995 kr per licens.
1 licens får användas till en dator,
2 licenser till 4 datorer, 3 till 9,
osv, enligt den sk "kvadratmmodellen.
Extra h u n d k k c r (endast skolor):
375:-

Automatiska
uppdateringar
med serviceavtal!
Tfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

*

Quattro Pro 4.0

Quattro Pro 4.0 för DOS är den senaste, rykande färska versionen av Borlands allt populärare
kalkylprogram.

Quattro Pro är kompatibelt med
Lotus 1-2-3 och kan importera filer frAn flera olika format, t ex
text och databaser som Paradox.

av alla delar. Fullständigt nätverksstöd. Länkade kalkyler kan
samtidigt bearbetas av olika användare.

Nyheter i 4.0

Fler förbättringar:

Version 4.0 innehaller flera nyheter som förbättrat grafiskt användargränssnitt med bl a snabbvalslinjal ("speed bar") och dialogboxar, Optirnizer som gör det
möjligt att lösa linjära och olinjara optimeringsproblem (t ex skatteutfall) med flera variabler och
restriktioner, nya Audit veirktyget
som visar den underliggande
strukturen bakom kalkylarken
och förenklar felsökning.

Nya skalbara Bitstreamfonter,
förbättrad fonthantering, zoomning och panorering av diagram,
fler funktioner i Annotator, import av CGM och Harvard Graptiics-grafik, export till PCX, EPS
och PIC-grafik, snabbare utskrifter med bakgrundsutskrift via
printerspooler m m.

Quattro Pro kan lanka information från upp till 63 olika kakylfiler med automatisk uppdatering

Tack vare Borlands VROOMteknik för overlayning fungerar
Quattro Pm aven pA datorer med
begränsade minnesresurser. Den

nya Windowsversioncn som lanseras senare i år kommer att vara
kompatibel med DOS-versionen,
viket underlättar utbyte av kalkyler i blandade DOS- och Windowsmiljöer. Perfekt för arbetsplatser och skolor med varierande
utrustning.

Priset
Rekommenderat nypris för Quattro Pro 4.0 är 4490:- . Vart introduktionspris är 3150:-!
Uppdateringspriset
890:-.

är

endast

Om du redan har ett kalkylpragram kan du uppgradera detta
till Quattro Pro 4.0 för endast
990:-.

FS:pascal 2.0 frAn Frontier Software ar en ny 32-bitars Turbo Pascal 5.0-kompatibel kompilator som
generar 80386-maskinsl<odför 32-bitars skyddad mod. Med hjälp av den inbyggda DOS-extendern
kan kompilerade EXE-filer köras direkt under DOS som vilka DOS-applikationer som helst (se dock
nedan).

Med 32-bitars modellen vinner du
bl a följande:
typ maYer
kan
vara lika stora som tillgängligt
internminne i datorn. En dator
med 8 MB fritt minne kam alltsa
rumstera arrayer som är 8 MB
stora. Detta är mycket viidefullt
vid exv omfattande matematiska
beräkningar som baseras pi3 stcra matriser med flyttal. Arrayindex är av LongInt-typ och minnet är en enda platt area. Du kan
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glömma alla khgligher med
segment och offset adresser.
Kodstorleken begränsas endast
av internminnets storlek. ~ 1
overlayning!
Det g& fortfarande, om SA behövs, att komma At det konventionella realmods minnet (första
megabyten) pA Turbo Pascal vis
(med t ex ABSOLUTE eller
mem-arrayer), men enligt våra
tester ej om minneshanterare typ

386-MAX, eller Windows är aktiva.
med Turbo Pascal
6 Kompatibiliten
~
5.0 innebar att sil gott som allt i
Turbo Pascal 6.0 fungerar utom
objektorientering och lagniva assemblerprogrammering (pga nya
maskinkodsinstruktioner
under
skyddad mod). Som test har vi
använt vår PLUS-toolbox till Turbo Pascal 6.0. Testprogrammen
fungerar som de ska efter omkompilering.
Tfn 026-25 64.93
Fax 026-25 36 41

TopSpeed DOS
Extender Toolkit
Med den nya TopSpeed DOS-Extender Toolkit fran JPI kan du generera 1 €i-bitars kod för skyddad
mod och utnyttja hela minnet plus harddisken för kod och data. DOS Extendern är en pabyggnad pa
TopSpeed Enviroment 3.02 och kan användas tillsammans med alla TopSpeed-kompilatorer, dvs
TopSpeed Modula-2, TopSpeed Pascal, TopSpeed C och TopSpeed C++.
Med Extendem ges tvA nya minnesmodeller: "Extended" och
"Extended Multi Thread", den senare för multitaskingbaserade
Extender-applikationer.

Sprang granserna!
DOS-Extendem tillater godtycklig storlek pA programkod och
data (upp till 250 MB för att vara
exakt). Om internminnet tar slut
utnyttjas automatiskt disken som
ett virtuellt minne. Detta utan
nagot som helst ingrepp i koden!
DOS-Extendem
producerar
program som är kompatibla med
alla standarder för utökad minncshantering, dvs DPMI (Win~ O W S386-MAX),
,
VCPI (386MAX, QEMM) och XMS. Om
minneshanterare saknas används
Extcridcrns egen inbyggda.

OS12 kompatibilitet
DOS-Extendern
har
ett
programmeringsgranssnitt,
DOS Extender API, som är
kompatibelt med OS12 version
1.x. FrAn TopSpeed Envircs
ment med DOS Extender kan
du därför generera kod för såväl DOS som Windows och
dessutom kod för DOS-Extended mod och OS/2!

Effektivare utvecklingsmiljO
DOS-Extendern ger ocksa eri
betydligt effektivare programme-.
ringsmiljö med betydligt reducerade kompilerings- och länkningstider även vid programmering i real mod. En test av
FUNCPLOT-demot i MultiGrap-.
hics visar en minskning av kom-.
pilerings + lakningstid frAn 106
Sekunder med ~ o i ~ ~ estan-.
e d
dardversion till 26 sekunder med

T~ier
FUNCPLOT.MOD
för kornpileriqyiänkning.

-,-,

I

TopSpeed DOS Extender! Vid
omkonipilering/oml~kning med
aktiverad diskcaché gick tiden ner
till 19 sekunder.
TopSpeed DOS-Extender Toolkiten kostar endast 1295:- om du
har TopSpeed 3.02 tidigare.
Se ock,så våra paketerbjudande pA
TopSpeed-produkter med toolboxar frAn DATABITEN.

THE WORLD OF C++
Trött pA TVI, TV2 och kabel-TV? Ladda istället vidcon med Borlands nya sjiilvsitudiekurs i C++.
Kurscn, som omfattar tvA videoband, en arbetsbok och programvara, är gjord av Bruce Eckel
och David Intersimone, tvA av USA's mest kända
C++ programmerare.
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Kursen är uppdelad pA 21 avsnitt med tillhörande
övningar och utgör ett utmarkt sätt att lära sig
C++ i den den takt man själv väljer. Kursen fungerar bäst on? du har tillgång till dator och en
C++ kompilator (Turbo C-t+, Borland C++).

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

Visual Basic med*
Professional Toolkit
Visual Basic fran Microsoft har skapat en ny paradigm för programmering av grafiska miljöer som
Windows.
Genom att kombinera lattanvända
grafiska verktyg med en handelsestyrd programmeringsmodell
förenklas Windowsprogrammeringen avsevärt. Här är nagra vasentliga punkter hos Visual
Basic:

- Generellt
.

programmerin~;sspråk
baserat p9 QuickBasic enkelt att
lära och lattanvänt
Grafisk programmeringsmiiljö
Palett med programmeringsverktyg för att enkelt skapa anvandargränssnitt utan programimering
Händelsestyrd programmeringsmodell anpassad till Windows
Inkrementell kompilator förkortar utvecklingstider
Integrerade felsökningsverktyg
Stöd för Windows DLL - koppla ihop snabb kod skriven i
andra språk (t ex C) med anvandargränssnitt i Visual Basic.

I~rofessionalToolkit
I nya Professional Toolkit fran
rvIicrosoft hittar du mängder av
verktyg och programkomponenter
som utökar Visual Basics möjligheter:
Ytterligare tolv kontroller för
bl a nitnat/tabeller, diagram, 3-D
komponenter, multipla dokumentgränssnitt (MDI), dotterfönster
("child
windows"),
objektlankning och OLE stöd i
egna applikationer.
Kontroller för att förstärka applikationer med penn- (Pen Windows) och multimediastöd
(video, CD etc).
Programmeringsverktyg
och
hjäip för att direkt anropa Windows API, API-dokumentation,
skapa hjälpfiler (.HLP) för egna
appikationer eller utveckla egna
skräddarsydda kontroller.

ObjectVision 2.0
ObjectVision 2.0 har snabbt blivit
ett mycket populiirt program för
att skapa egna användargranssnitt
under Windows. PC Nlagazine
höjer ObjectVision till skyarna
och säger att det ar det enklaste
och kraftfullaste sättet att bygga
och lanka inmatningsformulär
under Windows.
Med hjälp av DLL-stödet kan du
skriva applikationer i t ex C/C++,
Turbo Pascal för Windows, en
TopSpeed-kompilator etc och
göra användargranssnittr:t med
ObjectVision. ObjectVision har
stöd för flera registerformat som
Paradox, Btrieve etc.
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Dessutom exempclprogram, bitmappar, klippbibliotek med bilder
m m.

Med nya OLEstödet kan man
lätt skapa programhybrider som
kombinerar kalkylark, ordbchandling, grafik och andra funktioner.
Utan att skriva ny kod addcrar
man helt enkelt objekt som utför
dessa funktioner.

Kontroller för rutnatltabeller
Med Grid kontrollen i Profcssional Toolkit lägger man enkelt till
kalkylprogramliknande rutnät och
tabeller i samma program.

Kontroller för grafik
Här ingår fardiga diagramtypcr,
som 3-D stapeldiagram och &tdiagram.

Greenleaf Comm++
Ingen har val kunnat undga
vinishysterin i början av mars.
Tack och lov verkar skadorna
inte varit särskilt omfattande.
Vad man än tycker om massmedias förmaga att göra hönor av
fjädrar har det haft det goda med
sig att försiktigheten har ökat.
Många användare har ocksa skaffat sig ett bra antivirusprogram
och kan därför sova tryggare.
Kom ihag att faran är störst när
man slappnar av skaffa ett vimsprogram du ock$! Vi rekommenderar Dr Solornons Anti-Virus Toolkit, gärna med aulomatisk uppdateringsservice. Just nu
till psskpris.

Ny professionell kommunikationstoolbox från Greenleaf som
gör det möjligt att skriva portabla
scriekommunikationsprogram för
DOS, Windows och OS/2. Förutom buffrad, avbrottsstyrd höghastighctskommunikation
( 1 15
kbitsls) med stöd för flerportskort
ingår ocks9 modemstöd, terrninalemulcring (ANSI, VT100 o
VT52),
filöveringspro~okol1
(XMODEM, Kermit) samt kallkoden i C++.
Kan användas tillsammans med
Borland C++, MicroSoft C/C++,
TopSpeed C++ och Zortcch C++.

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

Omkompilera
med Pascal+!
Ingen kompilator slaf Turbo Pascal fran Borland da det galler kompileringshai;tighet och därmed
snabb rundgang mellan kodning, kompilering och testkörning. Korlta utvecklingstider är ett skal till
Turbo Pascals stora popularitet.
Men ibland kanske du, med ett
matt av avundsjuka, har sneglat
p9 andra optimerande kompilatorer som producerar snabbare och
minnessnalare kod än Turbo Pascal. Men dina investeringar i Turbo Pascal, Turbo Pascal-toolboxnr t ~ egen
h
kod är stora. Att
börja om fran början och samtidigt byta ned sig till ett system
som ofta är trögare under proavsgram utvecklingsfasen
skracker.

Stony Brook Pascal+
Nu finns lösningen! Med nya
Pascal+ från Stony Brook kan du
utan modifiering omkompilera
din befintliga Turbo Pascal-kod
och kommersiella Turbo Pascalbibliotek och simsalabim har du
et1 s9val snabbare som minnessn9lare program.
Och inte nog med der: Du får ett
utvccklingssystem som kan utnyttja befintliga bibliotek skrivna
i andra sprak (t ex C) och som
själv kan tillverka standard OBJoch L.IB-filer av dina pascalcnhcter istället för TPU-filer. Dessa
OBJ- och LIB-filer kan sedan utnytljas tillsammans med andra
kompilalorer. Pascal+ har ocksa
stöd för Windows 3.0 programmering och du kan t om använda
dc vanliga Borlandenhetema
(CRT, DOS, Craph) direkt under
Windows.

Hardvarukrav

286,386.486
talminne. och harddisk.

MB lo-

I Pascal+ ingår Stony Brooks
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integrerade miljö, optimerande
Pascal+ kompilator, debugger,
mn-time bibliotek, make-facilitet,
länkare, objektbibliotekshanterare, granssnitt mot Windows 3.0
API, bibliotek för Windows 3.0

Pascal+ specifikationer
100% kompatibel med Turbo Paical
6.0 språkdefinition
Genererar saväi DOS som Windowskompatibel kod
Optimerande kompilator som utnyttjar de allra senaste metoderna för lokal och global kodoptimering ingen
kompilator s l b idag Pascal+. Välj
mellan hastighetsoptirnering eller
storleksoptimering.
Stöd för olika minnesmodeller inklusive small och large samt blandade
minnesmodeller.
Fullständig kontroll över anropsmetoder (nearlfar, pascalordning/C-ordning, stacklregister etc)
Kompilatorn stoppar inte vid första
kompileringsfelet utan minns upp till
25 kompileringsfel som kan rattas
samtidigt före ny omkompilering
Urökad overlayhantering med stöd
för overlayning av enstaka procedurer, pascalenheter och kombinationer av pascalenheter
Fler felkontroller vid programkörning
(spill vid beräkning av uttryck, kontroll av NIL-pekare m m)

Integrerad
projektorienterad miljö
Pascal+ kan köras som kommandoradskompilator och länkare eller via en komplett integrerad och
projektorienterad miljö. Kompilatorn och länkaren kan köras i
skyddad mod (protected mode)
aven innefran den integrerade

miljön. Editor ingk men du kan

också anropa din egen favoriteditor innefran Pascal+ miljön.

Kraftfull lankare och
objekthantering
Stony 13rooks optimerande länkare rensar bort oanvänd kod och
aven o,rinvanda metoder i objekt
(fr om version 6.0d). Den ar hell
kompatibel med MicroSofts länkare men med förbättrad overlayhantering. Du kan ocksa använda
MicroSofts
lankare
eller
.RTLIr\lK, m fl om sa önskas.
Objekthanteraren genererar standard obijektbibliotek (LIB-filer)

Standardbibliotek
Pascalik 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.

PLUS ifran DATABITEN
DATAEIITEN ger full teknisk
support p9 Pascal+.
Om du1 beställer Stony Brook
Pascal+ senast den 30 april och
du redan tidigare har DATABITEN!, PLUS-toolbox version
6.0 f5r du en omkompilerad version gratis!
Om du har MultiCraphics Plus
till Turbo Pascal 6.0 -SA kan du
uppdaten till Pasc:il+ versionen
av MuYtiCraphics Plus för en
kostnad av 325 kr (exkl moms).
Tfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

JPI

O MultiGraphics Plus 1.12 T Pascal

a
u
a

MultiGraphics Plus TopSpeed M-2
MultiGraphics Plus 1.5 TS C/C++

2195:2195:2195:-

alla ord 2825:-

MultiGra hics Plus SB Pascal+
Tillagg III k
r
b
o Pascal-ver
U MultiGraphics 1.1 2 T Pascal
O MultiGraphics 1.l 2 TS M-2
O MultiGraphics 1.5 TS C/C++

325:995:995:995:-

TopSpced Pius Pack = 'ropspeed Enviroment
kompilator + DATABITENS PLUS-ioolbox

+

Techkit

O TopSpeed Modula-2 Plus Pack DOS
U TopSpeed C Plus Pack DOS
O TopSpeed C++ Plus Pack DOS
O TopSpeed DOS Extender

(kräver TopSpeed 3.02 till DOS)

i

2850:2850:2850:1295:-

alla ord 1425:-

BORLAND m fl
Turbo Pascal Plus (ord 1725:-)
Turbo Pascal Plus ~rofessionál
rek 2500:-

1475:21 25:-

rek 4915:rek 1490:-

Turbo C++ for DOS; 3.0

1255:1095:-

rek 1290:-

The World of C++ (video)
The World of ObjectVision (video)
Resource Workshop
ProtoGen

O Dr Solomons Anti-Virus Toolkit
inkl 1 Ars uppdat. Rek 1500:-

O Ston Brook Pascal+
ord 2&5:-

TP för Windows SVENSK Jumbopack 3100:Turbo C++ for Windows 3.0

O Stacker 2.0

990:990:490:490:-

O FS:pascal
O Turbo Vision Development Toolkit
ord 1195:-

O ObjectGraphics TP Windows
ord 1600:-

O ObjectGraphics till BC++ & AF
ord 1600:-

O Greenleaf Comm++
ord 1975:-

(endast för BC++ 3.0 innehavare)

Quattro Pro 4.0

3150:-

rek 4490:-

ObjectVision 2.0
rek 1490:-

O Microsoft Windows 3.1 sv

m

1425:-

rek 1750:-

Microsoft Window!~3.1 eng

1050:-

rek 1450:-

O Microcoft C/C++ 7.0

2795:-

rek 3300:-

O

Microsoft Visuai Basic & Prof Toolkit

2995:-

rek 3800:-

O

Microsoii Professional Toolkit

1975:-

rek 2450:-

Microsoft Word föir Windows 2.0 sv
rek 5500:-

Aktuella uppdateringar

1275:-

4400:-

O
O
O
O

u

MAngfald 1.x

-w

MAngfald 2.21

575:-

MAngfald 2.x

-W

MAngfald 2.21

275:-

PLUS-toolbox 6.x -> PLUS 6.05

175:-

PLUS-todbox 3.x -, PLUS 3.04

175:-

-

MuiiiGraphics 1.x -> MultiGraphics 1.12

175:-

O
Q

Word Windows x.x -> Word f Windows sv 2.0

950:-

O
O
O

Borland C++, Turbo C++ -> MS CC++ 7.0

1250:-

Kompletterande Windows SDKdokumentation

1090:-

a
O
i)

MS C x.x

MS C/C++ 7.0

995:-

Windows 3.0 -> Windows 3.1 sv

695:-

Windows 3.0 -> Windows 3.1 eng

695:-

OP x.x -z Quaitro Pro 4.0

890:-

Annat kalk.prog -> Quattro Pro 4.0

990:-

rek 4490:-

O Jag beställer förkryssacie produkter ovan (alla priser exkl moms o frakt)
FöretagISkola

Namn

Adress:

Postaddress

E v Godsmärkning

Ev beställningsnr

Telefon

Diskformat (3.5 " eller 5.25")

P
-

p
-

Sista datum fOr priserna ovan ar den 30 april 1992. Vid uppdateringar vii1 v i ha gamla originaklisketter
Vid uppgraderingserbludanden mellan produkter fran tvA tilfverkare vill vi ha handbokens €iietsida.
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Tfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

