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Sommarerbjudanden!
Then swenska DataHasten thar ej semester!
O Turbo Pascal för Windows 1.5
U Borland C++ 3.1
O ObjectVision 2.0 för Windows & OS12

a

Utbildning pA video
Paradox 4.0
CI Möte i Monterey
U Fördubbla harddisken!
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PLUS-toolboxar
Grafikanimering
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Microsoft CIC++7.0 & Test for Windows
Windows 3.1
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Tillhör du dem som längtar ut tiii grönbetet efter 11 månaders sittande, mentalt fastkedjad vid bildskarm, tangentbord och mus? Nii finns det äntligen latta men kraftfulla "notebooks" som gör att vi
kan fortatta att utöva vår last och samtidigt bygga upp ett valbehövligt f ö d d av D-vitaminer som
tar oss genom höstens och vinteims "tripper". Bleka, n&mast transparenta, programmerare kanske är
ett minne blott?
Ett tips! Om Du vill jobba med imera DOS-applikationer samtidigt p4 exv en notebook - skaffa vårt
minnessnåia multitaskingsystem Mdngfald. Det fungerar utmärkt aven med sma harddiskar.

1BM:s nya tungviktare bland operativsystem, OSD 2.0, finns nu för distribution. Vi har testat kompatibiliteten pa våra OSD-verktyg frail TopSpeed och allt verkar fungera som det ska. Även Windowsapplikationer som Corel Draw och 'Word for Windows har testats och fungerar till synes utan
problem. Det b6rjar nu dyka upp reina OS12-applikationer. Boriands ObjectVision är en av de första.
Under hösten kommer ockd Borland C++.

Borland uppdaterar sprakprodukter
Nu tili sommaren släpper Borlarid version 1.5 av-Turbo.Pascal for Windows och 3.1 av Borland
C++ och Turbo C++ for Windlows. M a versionema har komplett stöd för Windows 3.1, med bl a
OLE, multirnedia, Pen Windowsi, Windows 3.1 dokumentation, etc. Uppdatenngspriset ar mycket
lagt. Se ocksa våm proffspaket till Turbo Pascal för Windows och Borland C++.
Borland har nyligen köpt rattigheterna till den professionella programeditom Brief och versionskontrollsystemet Sourcerer's Apprentice från Solution Systems. Vi aterkommer med mer information.

Windows 3.1
Efter inledande leveransproblem med nya Windows (vi beklagar om du har fatt vänta, men förseningarna har legat utanför var kontroll) har nu de flesta kommit igång med nya Windows. Det mesta fungerar mycket bra, men det finns en del problem med debuggerstödet i Turbo Pascal för Windows
och Borland C++. Aila dessa problem ar atgardade i de nya versionema av dessa produkter.
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Microsoft C/C++ 7.0
Microsoft C K + + 7.0 väger komplett hela 17 kg! I paketet ingar all dokumentation du kan tanka dig
kring CK++, Foundation Classes och Windows. Bör finnas pA varje C & C++ programmerares bord
tycker vi. Nypriset är mycket bra, och Microsoft erbjuder t om ett förmånligt utbytespris för din
gamla C++ kompilator.

JPI & Clarion
Avtalet mellan JPI (TopSpeed-språken) och Clarion Software (dalabaser) är ciu klart. Avtalet innebär
att företagen slås ihop till ett företag, Clarion Software, med sprak;divisionen Clarion TopSpeed förlagd i England. I styrelsen för det nya företaget ingår Niels Jenseri, huvudagaren i P I . För TopSpeedspråken innebär samgaendet ingen förandring. Utvecklingen fortsiitter av samtliga kompilatorer, liksom anpassning till nya operativsystem (32-bitars) och miljöer (Windows). S~)rakutvecklingsgmppen
fortsätter samtidigt arbetet med att bygga in den optimerande k~rn~pilatortekniken
som anvands i
Topspeedkompilatorema i databashanteraren Clarion Professionral. Jensen påstår att detta hastighetsmässigt motsvarar "inte en uppgradering till 586-processor utan liD8&processor"! Den nya versionen
blir klar till början av hösten.

Bli en Stackare du med!
Harddiskfördubblaren Stacker som introducerades i förra numret av ProgramNyheter har växt till
en jättesucd. Det är klart att det är svårt att säga nej tiil att fördul~blakapaciteten hos sin harddisk
(32 MB till 64 MB, 120 MB till 240 ME3 osv) för endast 990 kr. Oavsett vad du använder din dator
tiil - Stacker fördubblar harddisken.
Krtingligt? Nej mycket enkelt! När Stacker ar installerat marker du inte av pimogrammet.Allt fungerar som vanligt, med den enda skillnaden att hårddisken har vaxt. FA produkter har genererat sa lite
supportsamtal som Stacker. Det visar att Stacker ar bAde stabil och lättanvaid.

Det stora kundintresset till trots, tvingas vi meddela att projektet k.ring "Subject Oriented Programming" (SOP) drar ut pa tiden. Räkna inte med nagot resultat förrän tidigast viiren 1993.

Toolboxfestival
Passa pa våra sommarpriser pil toolboxar till Pascal, C/C++ och hlodula-2.

Semesterstängt
DATABITEN har semesterstängt vecka 28 och 29, dvs perioden 6 juli

- 17 juli.

Med förhoppning om en fortsatt varm och skön sommar (med "ncitbken" i knäet)!
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Turbo Pascal
för Windows 1.5
Nya Turbo Pascal för Windows (TPW) version 1.S har ett fullständigt stöd för Windows 3.1
förbättrad integrerad miljö och ny resurseditor.

Med TPW 1.5 kan du !skriva
Windowsapplikationer
helt
och hallet i Pascal. Assemblerkod kan användas för tidskritiska programdelar med den
inbyggda assemblern.

Windows 3.1 stöd
Turbo Pascal for Windwws har
ett komplett stöd för att tillverka
Windows 3.1 applikationer Microsoft SDK etc behövs inte.
Samtliga 3.0 och 3.1 AP]-funktioner i Windows kan anropas
direkt från Pascalapplikationer.
TPW 1.5 understöder Windows
3.1-nyheter som multiinedia,
True Type-fonter, Pen Windows, Object Linking and
Embedding (OLE) samt Dynamit Data Exchange (DDE),
Multiple Document Idterface
(MDI) och Dynamic Link Libraries (DLL). Med TPW 1.5 följer
en rad exempelprogrami som
illustrerar de nya möjligheterna i
Windows 3.1.
Förbattrad utvecklingsmiljö

Som tidigare kan du editera och
kompilera pascalapp1ik;ationer
direkt fran den integreradle miljön - med Turbo-fart!. TF'W 1.5
har nu färgkodad syntax, vilket
gör det lättare att överblicka programstrukturen och lela sig fram
i programtexten.
Nytt i TPW 1.5 är ocksa SpeedBar, som är en knapprad rncd dc
vanligaste menyvalen, vilket
snabbar upp arbetet med rnus.
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Ny resurseditor
I TPW 1.5 ingår Borlands egen
resurseditor, Resource Workshop, som jamfört med den tidigare Resource Toolkit är bade
snabbare, kraftfullare och enklare att använda. Med Resource
Workshop tillverkar och underhaller du alla Windowsresurser
som dialoger, menyer, ikoner,
fonter, bitmappar, skräddarsydda
kontroller, etc.

Turbo Debugger
I TPW 1.5 paketet ingår Turbo
Debugger for Windows som nu
är helt kompatibel med Windows 3.1. Turbo Debuggern är
ovärderlig vid felsökning i Windowsapplikationer. Den har
finesser för avlusning av
DLL:er, kan sätta brytpunkter pa
WIndowsmeddelanden, tillater
(begansad
baklängesexekvering) m m.
Till Turbo Pascal for Windows
finns ocksa svenska handböcker (Användarhandbok o
Programmeringshandbok).

Uppdatera för
endast 490:- !

Sommarpriser
TPW 1.5 eng: 1625:(rek pris 1890:-)
TPW 1.5 sv manualer: 1750:(rek pris 2490:-)
TPW Proffspaket
Vårt populära Proffspaket ger
dig en flygande start med
Windowsprogrammenngcn.
I Proffspaketet ingar:.

+ TPW 1.5 (ink1 sv dok)
+ ObjectGraphics
(beskrivs pa annan plats)

+ Tom Swan:
Programming Turbo Pascal for
Windows (lärobok)
Paketpris: 3250:(rek pris 4425:-)

Uppdateringspriser
TPW 1.0 -> 1.5: endast 490:(skicka in onginaldiskar).
Komplettera till TPW Proffspaket vid samtidig uppdatering
av TPW: ObjectGraphics + Tom
Swan "Programming TPW":
Paketpris: 1635:- (ord 1935:-)
ObjectWindows pa video

Ett bekvämt sätt att lara sig
ObjectWindows är att skaffa
Borlands video. Sc annari plats i
ProgramNyheter.
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Borland C++ 3.1

%

Borland ger inte Microsoft nagon ro! Knappt har Windows 3.1 presenterats och Microsoft C/C++ 7.0
börjat levereras förran Borland kontrar med nya versioner a v sina C++ kompilatorer stora
Borland C++ och lillebror TurboC++ for Windows. Har a r d e viktigaste nyheterna:
Fullstandigt kompatibel med och
fullt stöd för Windows 3.1,
inklusive Multimedia, TrueType fonter, PenWindows,
OLE (Object Linking and Embedding), DDE (Dynamic Data
Exchange), MDI (Multiple
Document
Interface)
och
DLL:er (Dynamic Link Libraries)
Språkkompatibel med ANSIfiSO
C och AT&T's nya CFRONT
3.0 med bl "templates" (parametenserade typer)
Förbaurad global optimering, nu
också med generering av 386
kod.
Fullstandigt DPMI-kompatibel
utvecklingsmiljö gör au tillgangligt minne kan utnyttjas optimalt

Förbättrad miljö
Ny fargk*d
'yntax i editom
gör det mycket
att skumma programtext och leia kod.
ObjectBrowser för grafisk inspektion av klasser och hierarkier.
Borland C++ innehaler allt du
behöver för Windowsprogrammering!

Windowsverktyg
Verktygen i Borland C++ har anpassats till Windows 3.1 och
byggts ut med ytterligare Windowsvcrktyg:
Resource Workshop - bästa
resurseditorn för windows
WinSight - övervakar Windowsmeddelanden
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Turbo Profiler - hjiilper dig att
hastighetsoptimera programmen

Introduktionspriser
Boriand C++ & Application
Frameworks: 3875:(rek 4790:-)
Boriand C++: 3295:(rek 3890:-)
Turbo C++ f Windows: 1225:(rek 14'90:-)

Help Compiler . - integrera
hjiilpssystem i dina Windowsapp
likationer
WinSpector för "post-mortem"
felsökning.
Turbo Debugger - kan nu också
felsöka
kommunicerande
prom

Uppdateringar
FrAn Turbo C, Turbo C++ eller
annan C-kompilator

För DOS ingar

-> BC++ 3.1: 2290:-> BC++ & AF 3.1: 2990:-> TC++ for Windows: 790:-

Turbo Profiler - hastighetsoptimering
Turbo Debugger - felsölaiing

Från Borland C++ 2.0 eller
Turbo (1 Prof

Turbo Assembler - för assemb
lerprogrammering DOS och Windows.

-> BC++ 3.1: 1690:-> BC++ & AF 3.1: 2290:-> TC++ Windows 3.1: 790:-

Borland C++ &
Application Frameworks 3.1

Från B(;++ 3.0
-> BC++ 3.1: 490:FrAn BC++&AF 3.0
-> BC++&AF 3.1: 490:Från TC++ f Windows 3.0
-> TC++ Win 3.1: 490:-

Förutom allt ovan uppralaiat ing& dessutom tvA begärliga molboxar för att programmera
användargränssnittet, nämligen:
Turbo Vision

Proffspaket

Skapa händelsestyrda, fönsterbaserade program med
i
tt?ximod under DOS.

Vid nyköp eller uppdatering av
Borland C++Durbo C++ kan du
komplettera med DATABITENS
Proffspsket, bestående av

ObjectWindows
Objektorienterad toolbox för
Windowsprog-mering
med ett

++

++ ObjectCrap hics Library

stort
fardiga
för
fönster, menyer, dialoger, meddelandebevakning etc-

(se dessa Program~yheter)

++ Norton & Yao:

Turbo C++ för Windows 3.1
Turbo C++ for Windows är en
enklare variant av Borland C++,
och enbart för programmering
under och för Windows.

ProfoCen (kodgenerator)

I

" Borland C++ Programrning
for Windows" (bra lärobok)
19501Ordinarie pris: 2425:-
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ObjectVision
Windows & OS12
En en allt större (alltför stor, tycker mhga) del av programmeringsarbetet bes& i att designa och koda gränssnittet mot användaren. Detta galer i synnerhet applikationer i graf~skamiljöer som Windows och nya OSD
2.0. Senaste trenden ä r därför iättanvanda programverktyg för att interaktivt skapa applikationens ansikte utåt, så att du aven i fortsättninigen kan agna huvuddelen av programmeringsarbetet At din egentliga applikation.
I

Borlands ObjectVision 2.0 för
Windows, och nu också OS/2,
förenklar arbetet med au. skapa
anviindardialoger innehallande
fönster, menyer, dialoger, inmatningskontroller,
inmatningsformula och programflale rnellan formulärsidor, etc. Användargränssniuet skapas "~~isuellt"
istdlet för "textorienterat" som
med traditionella programmeringstekniker. ObjectVision kan
därför användas utan tidigare
programmeringskunskaper.
ObjectVision ger ockdi direkt
koppling till databasfiler så att
dessa kan användas utan mellanliggande
databashanterare.
ObjectVision kan direkt iäsa o
bearbeta dBASE, Paradox- och
Btrievefiler.
Fristående applikationer kan distribueras utan extra licensavgifter.

I

Windows: Sommarpris: 1450:(rek 1690:-)

savvy end-use and seasoned
developer looking to move dataentry applications to Windows...
it's a terrific value and likely to
gain quite a following."

ObjectVision for OS12 2.0

Jämfört med Visual Basic:

Nya OS/2 2.0-version av Objectvision kan, förutom vad som
har sags ovan:

"ObjectVision and Visual Basic
are similar in four key areas.
They are both excellent products for beginning Windows
developers. They both sport visual "click and drag" interface
design capabilities, complete
with a too1 paleue (Object Bast
and Toolbox). They both lend
themselves to rapid application
prototyping and incrementai program development. And they
both have an open architecture
that is extensible with Windows
Dynarnic Link Libraries (DLLs)
written in other languages such
as Pascal or C."

Generera 32-bitars OSD-applikationer
Kopplas till rutiner skrivna i
REXX-språket (ingår i OS/2)
och Borland C++ for OS12 2.0
(kommer i höst)
Hantera applikationer med flera
"uadar" ("multi-thread")
Stöd för DDE mellan OSD-app
likationer
Sommarpris 2125:- (rek 2490:-)
Uppgrad från ObjectVision for
Windows: 1490:-

1

ObjectVision f6r Windows

Pressklipp om ObjectVision

ObjectVision för Microsoft Windows kan, förutom vad som har
sags ovan:

PC Magazine jan 1992:

Kopplas till rutiner skrivna i
C/C++, Pascal, Basic, etc med
hjalp av DLL:er (dynamiskt
lankbara bibliotek). Skapa
anviindargribssnitt och databaskoppling med ObjectVision skriv resten av applikationen i
diu favoritspråk!
Stöd för DDE (Dynannic Data
Exchange) mellan Windowsapplikationer.

I Sommarpris 1275:- (rek 1490:-) I
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"Companies tak of object-oriented software and use object-oriented terms as marketing weapons, but Borland is making
object-oriented technology deliver on its promises. ObjectVision 2.0 is a significant step
forward for an important product, and it blazes the path for a
whole new category of application development tools."
Data Based Advisor feb 1992
"ObjectVision has elements that
appeal to both the spread-sheet-

"If vou need built-in database
support, or support for table
views and one-to-many relationships, choose ObjectVision.
If you need built-in programmability or the ability to create
Windows EXE files rather than
running your programs from
within a m t i m e shell, choose
Visual Basic."
Computer Shopper mars 1992
"After using ObjectVision, I
believe it has succeeded in
accomplishing what HyperCard
and its clones like Spinnaker
Plus and ToolBook med and
failed to do. Borland has crea-
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Möte i
Monterey
Martin Fahlgren rapporterar
Den 12-15 april i ar anordnade Borland - för andra aret i följd - en konferens för programtvecklare
("DevelopersConference"). Denna gang var det den smatrevliga loch vacker1 belagna kaliforniska
kuststaden Monterey som fick sta vard för begivenheten (i fjol San Fransisco).
Over 1200 personer från hela
världen deltog, däribland ett tiotal
fran
Sverige.
Konferensens
sponsrades av bl a IBM (!), Intel,
Novell och flera datatidskrifter.

Borlands utveckiingteam
Borland, med Philippe Kahn i
spetsen, var givetvis välrepresenterat bland föreläsama. Konferensdeltagarna kunde t ex lyssna
till huvudarkitekten bakom Turbo
Pascal, Anders Hejlsberg, som
skisserade utvecklingsplanerna
för Turbo Pascal. Borlands utvecklingsteam för C++ bidrog
med flera föredragshallare (bl a
Peter Becker, Jeff Stock och Peter Kukol), liksom ObjectVisiongruppen.

Kandisparad
De flesta föreläsarna var dock inte knutna till Borland. Vi som
bmkar läsa amerikansk dataliueratur och press kunde t ex Ahöra
"kändisar" som Tom Swan, Bmce
Eckel, Michael Abrash och Al
Thenafberluncb.getIntwsivetminhg in objcctsrienled progrmrning.
pmjecl managemeof and ad-user p
gramming. Seminars include Biii
Turpin's "Visual Programning with
ObjccrVtsfon.'
Tom Swan's
"Introduction to ObjectWindows for
Turbo PascoP. md Lan, Gustafsson's
"Animation on the P C
Ur Conference Daily

DATABITEN AB
Box 115.81 1 22 SANDVIKEN

Stevens. Även Sverige drog sitt
stra till stacken med DATABITENS "kändis" Lars Gustafsson, som höll ett välbesökt
och uppskattat föredrag on1
animering p i PC-datorer.
OS12 2.0 som efterratt

IBM hade satsat ston och medverkade med flera talare, daribland "OS/;?-chefen", Jama;
Cannavino. Avsikten var givetvis
att lansera och stimulera intresset
för det nya OSD, version 2.0. Vid
en lunchsammankomst fick vi oss
tiil livs en imponerande demonstration av det nya operativsystemets möjligheter och som efterrau serverades alla lunchgtister ett
gratisexemplar av OSD, nAgot
som helt naturligt uppskattades.
Au den nya OS/2-versionen i
många avseenden är överlagsen
DOS och Windows torde varai
obesmdligt. Om detta räcker för
att locka över majoriteten av PCanvändarna till OSD, det är dock.
mindre sakert - den som lever får
se.

Hattbarande huvudredaktbr
Vid sidan av det omfattande föreIasningsprogrammet (man kunde
välja mellan upp till sex olika
ämnen samtidigt) fanns en utställning, där många stora och smA
företag visade upp sina produkter.
"Jättarna" .Borland och IBM var
förstås där, men där kunde vi

också hitta mjukvaruföretag
såsom Blaise Computing, Stony
Brook, TurboPower Software och
Whitewater, liksom e n antal bokoch tidskriftsförlag. Bland de sistnamndla bör nämnas den relativt
nystartade PC Techniques, vars
h a u b m d e huvudredaktör Jeff
Duntemann satte f&g på tillstilllningen.

Turbo Jazz Band
F6relä:;ningarna började pA morgonen och pAgick fram till c:a
17.00. PA k v a l l m vidtog lite
mer Ibissläppta aktiviteter. Bland
dessa bör namnas en utflykt till
Montereys havsakvarium och en
nöjestillstallning, dat sjalvfallet
Borlands eget Turbo Jazz Band
(med Mr Kahn himself pA saxofon och flöjt) stod för underhallningen.

Huvudteman
För att AtergA tiil konferensens
"tunga" del, föreläsningarna, så
kretsade givetvis mycket kring
Borland-produkterna C++, Turbo
Pascal och ObjectVision, men
aven mer allmana ämnen behandlades, a s o m &sign och hantering av stora projekt. Windowsoch OSD-programmering var
aterkonnmande teman, liksom olika hjälpmedel och metoder för att
göra användargranssnitt, felsökning osv i dessa miljöer.
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Objektorienterad programmering gick som en röd tråd genom
mycket pA konferensen, vilket inte är så underligt med tanke pA att
Borland officiellt uttalat att det k
den inriktning man nu arbetar efter. Om objektorienterad programmering kommer att leva upp

till alla fromma förhoppningar,
det Aterstår dock att se.

I3orland-konferensen var intressant och lkorik, inte bara för de
givande förelSsningama och de
ijvriga arrangemangen, utan
också för de möjligheter som en

konferens av denna dignitet Oppnar för mer informella kontakter
med programutvecklare osv fidn
alla vkldens hörn. Ett deltagande
i nästa års Borland-konferens är
nAgot som jag varmt rekommenderar.

Martin Fahlgren

ObjectGraphics

Whitewater*

Turbo Pascal för Windows, Borland C++och Turbo C++for Windows med tillhörande
ObjectWindows-bibliotek förenklar i hög grad Windowsprograrnrneringen.
Med ObjectWindows bygger du
Windowsapplikationer med fönster, menyer, dialogboxar, dragrutor, listboxar, editore:r, etc,
betydligt enklare än genom
direktanrop av Windowsfunktionerna.
ObjectWindows har egentligen
bara en svag punkt - dwi saknar
ett motsvarande högnivåstöd för
W indows grafiioperationer. Här
måste du fortfarande koppla dig
direkt mot Windows GDI (Graphic Device Interface).
ObjectGraphics fran
Whitewater

Whitewater deltog aktivt vid utvecklingen av ObjectWindows
till TPW och BC++KC++ (den
skarpsynte hittar. Nu har Whitewater fullbordad projektet genom
att bygga vidare pA och komplettera ObjectWindows med sitt
objektorienterade grafiibibliotek
ObjectCraphics i versioner för
TPW och BCi-+KC++
Man kan nAgot förenklat säga att
du med ObjectWindows hanterar
det yttre utseendet b s Windowsapplikationer
medan
ObjectCraphics hanterar fönstrens innehåll.
ObjectCraphics har stöd för alla
grafiska standardobjekt som rektanglar, polygoner, kurvor, bitmappar, text, ikoner m m. Dessa
fárdiga objekt förenklar programmeringen avsevärt genom att de
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själva tar hand om bl a ommalning
som
svar
pa
painmeddelande från Windows.
ObjectCraphics innehaller tre
grundtyper av grafiska objekt:
Attributobjekt

Hit räknas pennor för linjer, penslar för mönsterfyllning och
logiska operationer, textpennor
för text i valfri font, stil och fdrg,
geometrier för kontroll av koordinatsystem, axelriktningar, skalning, zoomning m m.
Plattformsfilter

Här ingår klasser för att göra programvaran portabel mellan olika
fönsterorienterade miljöer (Win-

dows är en): portar mot utenheter,
fiirghantering och OGX-filer för
utbyte av grafiska objekt mellan
ObjectCraphics applikationer.
Grafiska objekt

Hit hör grafiska objekt som kan
iita sig själva:
Bitmappar, ikoner, etiketter, bilder med nästlade grafikollektioner, text med varierande fonter
och attribut, former (kurvor, ellipser, bagar, linjer, polygoner, linjetåg, polymarkörer, rektanglar, regioner m m)
ObjectGraphics
följer
ObjectDraw, ett interaktivt ritprogram.
Med
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Paradox 4.0

%

Ny och rejalt omarbetad version av Borlands ledande databashariterare, Paradox
Har ar d e viktigaste nyheterna:

- Snabbare - Borland uppger upp
till 10 ggr snabbare än tidigare
versioner!
Fönsterbaserat användargränssnitt
Rullgardinsmenyer,
dialogrutor, turboknappar och
musstöd gör Paradox iättare att
lära och använda.
Memofalt för lagring av textinformation som varierar kraftigt i
storlek mellan poster - en efterlängtad nyhet.
Binära fält för lagring av
godtyckliga datatyper - grafik,
ljud och multimedia är nagra
användningsomraden.
Kompatibel med DPMI-standarden för minneshantering gör bl a att Paradox 4.0 kan
utnyttja allt tillgängligt minne,
aven under Windows.

Application Workshop - inlcraktivt utvecklingsverktyg med
kodgenerator
Fler Paradox 4.0-finesser:

.

-

"QueryByExample": Stall fragor och bygg relationer mellan
register utan programmering!
Arbeta med flera databaser
(tabeller) samtidigt
overlayhantering
VROOM
utnyttjar minnet optimalt, aven
p9 äldre minnessvagare datorer
Skapa avancerade applikationer
med PAL (Paradox Applicatiori
Language). Editor och debugger
ingh.
Automatiskt stöd för fleranvandare i nätverk. Data uppdateras automatiskt aven om tvA
användare har samma post
uppeSQL-koppling med SQL Link.

Systemkrav
286 eller senare,
Minsi; 1 ME3 RAM (2 ME3 rekommenderas), harddisk.

-

Sommarpris

5595:- (rek 6990:-)

Uppdateringar
Paradox 3.5 -> 4.0: 1490:äldre Paradox eller
annan databas -> 4.0: 2990:-

Endast 2490:-

Nya videor från
Borland
Att lära sig programvara framför TV:n blir en allt populärare utbildningsforin. Utbildlningskostnaden är 19g och
du har själv möjlighet att välja tempo.
Här är tv2 nya kassetter och kurser i Borlands "Visions" serie:

ObjectWindows och Windows
pa snabbaste satt.

The World of Object Windows Library for C++

The World of ObjectVision

The World of Object
Windows Library for Turbo
Pascal for Windows

Windowsprogrammering är inte
ObjectWindows
lätt,
men
biblioteket som ingår i Borlands
.,Windowskompilatorer förenklar
saken. Videokassetterna lär dig
att utnyttja möjligheterna i
DATABITEN AB
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Videokurs till ObjectVision 2.0
för Windows. Med ObjectVision
designar du snabbt Windowsbaserade användargränssni~tmed
formulärhantenng, inmatningskontroller och logiska kontroller.

Flygande start
KÖD C)biectVision 2.0 och videokAeri " ~ h eWorld of ObjectVisioci" till vårt

Sommarpris: 1995:(rek 2480:-)

Pris: 990:-
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Stacker = fördubblar
harddisken!
Börjar harddisken kannas trang'?Maste du börja varje atbetspass med att radera gamla filer för att
fA plats med nya? Maste du kör:a 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 hkddisk,
lägger ner arbetstid på att installera din nya hårddisk (med eventuell ny kontroller). sakerhetskopierar din gamla disk (pust!) - las
det har!

-

Stacker komprimerar
utan ny hardvara
IsWet för ny hårddisk skaffar du
dig Stucker 2.0 från Stac Electronics, ett program som kornprimerar data till och f r h hårddisken i
realtid, dvs medan du arbetar.
Med hjälp av en mycket avancerad komprimeringsteknik fördubblas det tillgängliga diskutrymmet utan att du behöver öppna locket pA datorn - det räcker
med att installera Stucker. En 20
MB hårddisk rymmer nu 40 MB,
en 80 ME3 rymmer 160 MBV4en
500 MB rymmer 1000 MB osv.

Vid installationen packar Stucker
befintliga filer pA disken och en
stund senare har din hArddisWdina hhddiskar fördubblat sin kapacitet!

Editors Choice
I PC Magazines stora jämförande
test av packningsprogram, placerade sig Stucker i toppen då det
gäller saväl packningstäthet, tillförlitlighet
som
prestanda.
Stucker utsågs därför till Editors
Choice. Ett annat bevis pA
Stuckers goda renommé är att
samma komprimeringsteknologi
från Stac Electronics anviinds p&
licens av många bandstationstillverkare samt i Norton Backup
och PC Tools Backup.

Fakta
Stucker fungerar med IBM
PC/XT,AT, 386, 486, PSD och
kompatibla. Stucker kan packa

fasta hårddiskar men aven portabla hhddiskar, 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 snitt 2:1,
men kan vid vissa filtyper som
databaser, bitmappader bilder och
postscnptfiler vara väsentligt
högre (mellan 4: 1 och 8: 1).
Vår erfarenhet är att hastigheten
vid diskåtkomster av packade
hårddiskar arändras endast marginellt j h f 6 n med opackade dito. Eftersom mindre data behöver
skrivas och lasas fysisrkr mot disken förbättras prestanda i många
fall, i synnerhet pA 3861486:or.
Inget au tveka om, eller hur!
Skaffa Stucker nu och fördubbla
din datorkapacitet!

Typiska packningstatheter med Stacker

".

DCIS EXE ' Wiri EXE ' ~dwment. Kalkyl
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Dabtas

Postsaipt. TF-Mer .
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Mångfald kanalväljaren
Mdngfald version 2.21 bygger ut DOS (2.1 - 5.0) med multitaskingkapacitet för att köra upp till tio standard
DOS-applikationer samtidigt.
Mdngfald används som "kanalväljare" för au snabbt hoppa mellan applikationer som är aktiva
samtidigt, t ex ordbehandlare,
kalkylprogram, registerprogram,
bokföring, programmeringsmiljöer, debugggers, etc. Text- eller
grafikprogram. Friheten att kombinera applikalioner är total. Till
skillnad f r h enkla menyprogram
är applikationerna aktiva samtidigt och behöver inte omstartas
vid kanalbyte.
Kör i bakgrunden
Mdngfald kan köra program i
bakgrunden
samtidigt
med
program i förgrunden. Långa
utskrifter, säkerhetskopieringar,
kommunikation, datainsamling,
kompileringar etc. kan utföras
utan att låsa upp datorn. Mdngfalds multitasking är baserad pA
tidsdelning modifierat med hänsyn tagen till specificerad prioritet p9 programmen (s k "preemplive" eller "äkta" multitasking till
skillnad f r h Windows "nonpreemptive" som kräver att applikationerna är väluppfostrade och
frivilligt lämnar över till andra
program).
Hårdvaruavbrott
behandlas omedelbart, oavsett om
mottagaren exekverar i bakgrunden eller förgrunden.

Kör i ex~ansionsminne

P2 386:or och 486:or mal
utbyggt minne och en EMS 4.0
minneshanterare
aktiveracl
(EMM386
i
DOS
5.0,
386MAXBLUEMAX
eller
QEMM) kan program även köras
i expansionsminnet. Upp till tio
stora program (säg 550K vardera)
kan då snurra samtidigt. Mdngfald-kärnan upptar endast 48K
minne och kan läggas i det övre
minnet ("upper memory").

Mdngfald kan köra program i det
konventionella DOS-minnet och
n& minnet är fullt parkera ut program till hkddisk eller EMS-minne om sådant finns tillgängligt.
Parkerade program Aterupptar sin
verksamhet SA fort de aktiveras.
DATABITEN AB
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Spökskrivare

Applikationer kan via API:n även
emulera tangentbordet och skicka
Fler skdrmar
tangentsekvenser till andra applikationer vilket gör det möjligt att
Mdngfald kan köra program pA
tvhgsi.yra vanliga DOS-applikatv2 eller flera skärmar samtidigt
tioner. Utmärkt för att automat(t ex en monokrom och en f
e
)
. isera uppgifter och för au skapa
demoprogram.
Meny- eller kommandostynt
Dokuirientation till programmeringsvc:rktygen är p2 svenska och
Mdngfald kan köras menystyfl.
eller med DOS-kommandon som
engelska.
gör det möjligt att automatisera,
uppstarten av applikationer (man,
MAngfald pA licens
kan lagga startkommandon i
Multitaskingkiirnan i Mdngfald
AUTOEXEC).
kan pji licens integreras i egna
Mdngfald fungerar pA allt fran
kommersiella applikationer. Vi
"9ngPC:n"
(808818086)
till
har idag ett femtontal svenska
dagens 486:or.
kunder som licensierar Mdngfald.
Svensk programvara, dokumentaSommarpriser
tion och support.
MAngfald Professionell

Parkering

anrop till Mdngfalds AYl. Med
API-tjhstema kan applikationer
kommimicera inbördes via meddelanden. Varje applikation
under Mdngfald har en egen kö
för irikommande meddelanden
som kan inspekteras och Iiisas.
Meddelanden kan användas för
synkronisering eller utbyte av
data.

Mdngfald: 850:- (ord 1275:-)
Mdngfald ProfessioneU: 1275:-

Till Mdngfald finns prograrnmeringsverktyg som gör det möjligt
alt utnyttja Mångfalds multitaskingkapacitet direkt från egna
applikalioner skrivna i Turbo Pascal eller C. Parallella program
kan startas, tidstilldelningar och
prioriteter kan ändras, genom
Tfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

MultiGraphics
grafik för proffs!
DATABITENS avancerade grafi~htoolbox,MultiCraphics Plus, fmns nu till fem utvecklingsmiljöer, rimligen
Turbo Pascal 5.0-6.0 (MG version 1.12), StonyBrook Pascal+ (MG ver 1.12). TopSpeed Modula-2 (MG ver
1.12) och nu TopSpeed C: och TopSpeed C++.(MG ver 1.5)..
Här k nAgra viktiga argument för MuiltiCraphics Plus:Stöd för manga utenheter: för
n&-varande CGA, MCGA (256
farger), EGA, VGA, SuperVGA
(256 farger) (TSENG), I.Iercules,
85 14/A (256 farger), Toshiba,
Epson-, IBM och NEC-kompatibla skrivare med 9 eller 24 nålar,
monokroma eller farg, HP
Laserskrivare, HP DeskJet ( m e
no) och HPGL Pennplouer.
Hardvaruoberoende
grafik
trots mångfalden av utenheter.
Du kan bAde rita med fuil u p p
lösning direkt på exv Ilaserskrivaren (300 punkterltum) och
dumpa bildskärmsgrafii.
Utenhetsoberoende farghantering med RGB-teknik.
Stöd för alla grundlaggande
grafilroperationer som punkter,
linjer (mönstrade, arieran ande
tjocklek), rektanglar, cirklar.,
ellipser, bagar, polygontåg,,
polygoner, etc. Fyllida eller
ofyllda figurer samt areafyllning.
Världskoordinater med automatisk skalning av data.
Stöd för virtuellt minne och
virtuella skärmar - med der1
separata PIJS-toolboxen (ej atit
förväxla med MultiiGraphics
Plus) till respektive sprak frAri
DATABITEN kan grafikprogrammen automatiskt utnyttja
EMS och disken som virtuellt
minne.
Multitaskingstöd (ej Pascal) kör parallella grafikprocesser i
samma fönster, olika fönster
eller t om pA olika utenheter.

.-
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Fönsterbaserad grafik med
utbyggbara kapaciteter. Fönster
kan förses med nya kapaciteter
(t ex viirldskoordinater, text i/o,
eller egna kapaciteter).
Utbyggbar händelsehantering
med f&digt stöd for klocka (ink1
engångsoch
repeterande
alarm), tangenbord och omfattande mushankring. Gör det lätt
att hantera användar i/o.
Bildhantering med stöd för
PCX-formatet, bilder med mask
och grafikoperationer pA bilder.
Font- och symboihantering:
Stöd för snabba bitorienterade
fonter och symboler (rasterorienterade). samt skal-, vrid- och töjbara streck- och konturfonter
resp symboler. Fasta eller varierande teckenbredder. Omvandling av streck- och konturfonter
till.raster. dito. Läser aven BGIfonter.
Fönsterbaserad text Vo. Omfattande bibliotek för grafiikbaserade texthantering med utskrift,
inläsning och editering samt
datavaiideringsrutiner. Fungerar
med såval fasta som proportie
nella fonter.
Fler finesser

Konturföljning (i stil med Corel
Draw, etc), frgval enligt såväl
RGB som mer "mänsklig" HSVmodell, många f&diga frgdeklarationer (t ex "guld", "havsgrön",
"skinn", m fl).

Sprakanpassade handböcker:
Separata, omfångsrika (600-700
sidor) svenska handböcker för
Pascal, Modula-2 och CK++.
Engelska versioner inom kort.
Du kan inte hitta ett kraftfulllare grafikbibliotek p3 marknaden, som samtidigt har en lika
välgenomtänkt och Iattlard
design!
MultiGraphics Plus 1,5
till ToDSDeed CK++

Marknadens mest avancerade
gdiiktoolbox finns nu också till
TopSpeed C och TopSpeed
C++. Den nya versionen har
nummer 1.5. Bland nyheterna i
version 1.5 märks
Fler drivrutiner: Canon Laserskrivare och HP PaintTet f r g skrivare.
Snabb zoomning av bilder
Fönsterbaserade ritlistor (display lists) för inspelning av
grafikoperationer, ev modifiering och Ateruppspelning.
NAgra användningar: Spela t ex
in skarmgrafik och rita upp den
med full upplösning pA lasern.
Spela in grafikoperationer till
skymda fönster, spela upp när
fönstret är helt synligt.
Emulering av BGI-grafik. Kör
B G I - g d ~ kpA SuperVGA, matrisskrivare, laserskrivare, fhgskrivare och pennplotters. BGIemuleringen är fönsterbaserad
varför flera separata BGI-viirldar
kan hanteras samtidigt. KombiTfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41

Vdlj version!

För att utnyttja MultiGraphics
fullt ut bör du ocksa införskaffa
respektive sprakberoende PLUStoolbox (Pascal PLUS, M2PLUS,
CPLUS) som gör det möjligt att
utnyttja virtuellt minne fullt ut.

M d MultiCraphics Plus har du

Sommarpriser

ncra med MultiGraphicsfinesser
sorn fönsterhantering, mushantering, bitorienterade- och konturforiter, etc.

fullstandiga kommersiella rättigheter att distribuera grafikapplikationer. Den enklare Multicraphics (utan Plus) tillater användning för eget bruk, samt saknar
stödet for SuperVGA, 85 14/A,
Toshiba, laserskrivare, bläckstdileskrivare och pennplotters.
MultiGraphics Skol motsvarar
MultiGraphics Plus i kapacitet
men f& endast anvilndas för undervisningsbruk.

MultiCraphics Plus: 2195:(ord 2825:-)
MultiGraphics: 995:(ord 1475:-)
MultiCraphics Skol: 995:För att ge dig en flygande pro-.
grammeringsstart har vi satt ihop
ett antal proffspaket:

Borlands fredagsmöten

Lars Gustafssons USA-föreläsning pA temat "Animation on
the PC" tillsammans med tillhörande datorpresentation pA diskett, finns nu att köpa för en kostnad av endast 375:-.

Fredagen den 22 maj höll
Borland Scandinavia ett valbesökt förmiddagsmöte i sina lokaler i Bromma Henrik Jondell,
fran Borland, demonstrerade ProtoGen till C++, en programgenerator som förenklar Windowspro.grammeringen (rekommdenderas).

Satt liv pA dina applikationer med
de tekniker som här beskrivs!
Programexempel med &val BGIsom MultiCraphics-kod.
Engelsk text.

+ Turbo Pascal Prof. PLUS
(eng + sv dok + PLUS-toolbox)
+ MultiCraphics Plus
Ordinarie: 5425:-.
Sommarpri..: 4175:TopSpeed Proffspaket

+ TopSpeed Enviroment
+ ToplSpeed Techkit +
+ TopiSpeed Modula-2
eller TopSpeed C
eller TopSpeed C++
+ M2 PLUS-toolbox
eller C PLUS-toolbox
+ Mul tiCraphics Plus
Ordinarie: 6525:-.
Sommarpris: 4995:-

Animerad grafik pA PC

Föreläsningen
startar
med
animeringsteknikens grunder och
avslutas med avancerade exempel
pA palettorienterad grafik och
animering av delvis skymda
objekt i djupled.

Turbo Pascal Proffmaket

Lars Gustafsson, DATABITEN,
gav en bred exposé över verktyg
och toolboxar till Turbo Pascal,
bl a DATABITENS egen PLUStoolbox, MultiGraphics och
Mångfald Programverktyg.
Bland deltagarna lottades ett antal
skarpa Borlandprodukter ut.
Under hösten planeras nya
fredagsmöten väl värt ett besök
tycker vi. Dock, se upp för nitiska
lapplisor!
Lars Gustafsson

Videokurs i Turbo Pascal
Nu kan du lära dig Turbo Pascal med den nya videokursen från Borland, "Learn Prograrnming Today with
Turbo Pascal". I paketet ingår en 1,5 timmars videokurs, arbetsbok och disketter (5.25" och 3.5") med Turbo
Pascal 6.0 inklusive integrerad miljö, kompilator och Borlands standardenheter (radkompilator o Turbo Vision
ingb ej). Rekommenderas till alla som vill lära sig programmering och Pascal! Spraet ar engelska.
Pris: Endast 490:- + moms. (OBS! Pga priset kan vi inte ge teknisk support pA denna produkt).
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DATABITENS

PLUS-ltoolboxar
DATABITENS PLUS-toolboxar finns i fyra versioner för Turbo Pascal 6.0, Stony Brook Pascal+,
TopSpeed Modula3 3.0 samt TopSp~eedC & C++ 3.0. PLUS-bolboxarna kan köpas separat eller
tillsammans med respektive kompilaitor. Just nu har viförtnånliga paketptiser!
Gemensamt för dessa toolboxar a r enheter/moduler-förLfel-k
hantering, virtuell minneshan-tering med stora arrayer, list- hantering, sortering, utökad
filhantering, tidtagning, mushantering (textmod), matematikbibliotek med snabb funktionsevaluering (FFE).

-

SV Supervisor
En genomtankt teknik fiör felhantering är ett nödvändigt, men
ofta förbisett element i konsuuktionen av Ateranvandbara programkomponenter och större
program system .
DATABITENS SuperVisor-teknik gör att du kan anvanda en
generell och mycket flexibel
teknik för au rapportera och
Atgärda alla typer av användarfel
och VO-fel under programexekvering. Fel fångas upp av
felprocedurer eller atgärdis individuellt med feltester. Felrapporter kan styras till skärmen, skri-'
vare, diskfiler etc.

-

VM virtuellt minne
Många program har ett behov av
att hantera data som går utanför
den begränsade 640K-ram som
DOS sätt upp. Med den virtuella
minneshanteringen i PLUS-toolboxen kan du behandla allt tillgängligt minne, såväl kon!ventionellt som EMS och disk, som en
enda stor minnespool.
Vid allokering av data söker den
virtuella minneshanteraren rätt
pA ett ledigt utrymme i den
gemensamma
minnespoolen.
Datablock kan vara > (54 KB.
Data hanteras därefter pA exakt
samma sätt oavsett var det
DATABITEN AB
Box 115, 81 1 22 SANDVIKEN

>.

fysiskt befinner sig utan att ditt
.program behöver kanna till dess
verkliga plats.

kan t om b e m a solens uppoch nedghg för valfri ort och
tidpunkt

ArrVM anviinds för stora, virtuella, anayer (> 64 K). 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.

FFE Fast Function
Evaluator

Virtuell minneshantering passar
för snabba databaser, grafisk
bildhantering. stora anayer, etc.
MultiGraphics utnyttjar flitigt
den virtuella minneshanteringen
för att hantera fonter, symboler,
virtuella skarmar och bilder.
Med PLUS-toolboxen kan du
maximalt utnyttja kapaciteten
hos MultiCraphics.

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

Utökad filhantering
Snabb filkopiering, post- och fillasning, hantering och sortering
av filkataloger, m m.

-

Snabb funktionsevaluator (FFE)
som "kompilerar" matematiska
uttryck och formler skrivna som
textsträngar och innehållande en
oberoende variabel, konstanter,
operatorer
(+,-,x J,"),
standardfunktioner (sin, cos, exp, in,
int, frac, m fl) samt egendefinierade funktioner. Ett kompilerat
uttryck kan därefter snabbt evalueras för olika värden pa den
FFE
oberoende
variabeln.
passar för inbyggnad i program
där användaren behöver utföra
saval enkla som avancerade
Acnefunktioner, för diagramritning m m.

Fler plus

snabb generell "quicksort" för
godtyckliga datatyper,
tidtagningsfunktion,
matematikbibliotek
med
potensfunktioner, nomalfördelningsfunktionen och ekvationslösning,
formatteringsfunktioner för en
rad datatvwr som underlättar
utskrifter i ~ o d u l a ) .

Datum- och
almanacksfunktioner

PLUS-toolboxen är ett utmärkt
komplement till Turbo Pascal
6.0, Stony Brook Pascal+, TopSpeed Modula-2, TopSpeed C &
C++ samt MultiGraphics.

Konverterar mellan datum och
dagnummer. (julianska dagtal),
beräknar veckodag, veckonummer, dagar mellan datum och

Kallkoden till en större del av
Pascal PLUS-toolboxen finns i
Turbo
Pascal
Run-time
Library PLUS 6.0.
Tfn 026-25 64 93
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Microsoft C/C++ 7.0
Nu 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 egenskaper som
utmanar konkurrenterna (Borland, Clarion TopSpeed, etc). Har ar grunddata:

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

Spraket
Kompatibel med ANSIJISO C
och äidre MS C-versioner
Kompatibel 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 ANSVISO-kommitté som arbetar
med den kommande C++ standarden.

Kompilator
Optimerande kompilator som
ger mycket effektiv kod för W e
DOS och Windows med bl a
automatiskt inlining av funktioner.
Obegmsade möjligheter att inli-.
neexpandera funktioner av god-.
tycklig storlek.
Alternativ genenng av interpre.
terande p-kod ("packed code")
reducerar kodstorleken avsevärt
(typiskt 40% - 60%). Valet sker
med en enkel kompileringsswitch.
Förkompilerade headerfiler och1
typer snabbar upp omkompile-,
ringar.

16-bitars kompilator idag, 32-bi-

tars vc:rsion under utveckling.

Optimerande lankare avlagsnar
oanvmda metoder i objekt, vilket
kan reducera storleken pA C++
program avsevärt.

Overllayer
Ny overhyhantering för DOSapplikationer (MOVE) som gör
det mtijligt att skapa DOS-applikationer av nära obegrihsad storlek Overlayar såvtil kod som data. Flera overlayer kan finnas i
minnet samtidigt och anrop mellan overhyer ske utan inskriinkningar.

Foundation Classes
Microsofts Foundation Classes innehaller ett omfattande klassbibliotek med grundlaggande generella
klasser och ett fullständigt klassbibliotek för Windowsprogrammering. Till den generella delen hör
klasser för
grundläggande datastrukturer,
permanenta objekt,
kollektioner
baserade
pA
"template"-syntax,
stränghantering,
tid- och datumfunktioner,
filhantering,
fclhantering ("exceptions") baserade pA föreslagen ANS1 C++
syntax och
fclsökningsstöd.
Windowsdelen av Foundation
Classes ger ett komplett OOPgränssnitt mot Windows AP1 3.1
som avsevärt förenklar Windowsprogrammering jämfört med direkta API-anrop.
DATABITEN AB
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Förenklad uppstart av Windowsapplikationer
med
klassen
C Win App.
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
minnessnålt. Om samtliga klasser (60 st) inlankas växer koden
med blott 40 KB!

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

Kompatibel framat
Microsloft deklarerar som sina
avsikt att basera framtida utvidgningar av Windows, liksom 32bitars Windows NT, pA en utvidgad Fc~undationClasses arkitektur.

Tfn 026-2564 93
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forts Microsoft C/C++ 7.0

Ny programmeringsmiljö & debugger
Den integrerade miljön, Programmer's Workbench, har vidareutvecklats med bl a en klussinspektör (class browser). Klassinspekmren presenterar 6ve:rsiktligt
mddiagram över alla klasser.
öppna och privata delar av klasser, relationer mellan klasser.
objekt och medlemsfunktioner.

Omfattande dokumentation

En annan 'yhet i Progmrner's
är det
och projekiorienierade
granssnittet- WorkBench 'arbetari
textmod.

Dokumentationen till Mimsoft
C/C++ 7.0 %rmycket omfattande.
Totalt ca 4500 sidor med bl a vikdefull Windows 3.1 dokumentstion.

d Windows SDK-dokumenta-

Ny CodeView debugger

priser
.

MicroSofts
debu@;er. Nu
förbättrad med stöd för

Nypriset för C/C++ 7.0 är trots
den omfattande dokumentationen,
endast 3300:- (exkl moms).
DATABITENS
annu kgre,endast 2795:-. Da
ingår komplett Windows SDK-

Just får du gratis den suveräna
minneshanteraren 386MAX version 6.01 f& Qualitas vid såval
nyköp av MS C/C++ som uppdatenngar (värde 800:-).

4.0

är

felsökning av objektonenterade
C++ program.
felsökning av p-kod
utökat minne - debuggeim ligger
i extended minne, aiplikatiÖ"en

i konventionellt minne varför
debuggem klarar betydligt StOrre
program
fjllrrdebugging via RS232-lank.
upp till 16 fönster kan vara ö p p
na samtidigt

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

I uppgraderingspaketen ingår inte

Denna kan k6w separat för
til12ggggslosmad
av 1090:386MAX pil kbpet!

Finns det niigot skal att inte
pröva på?

Microsoft
Test for Windows
Bästa tillfället att avlusa en applikation är naturligtvisföre den börjar användas eller distribueras. Med Test for
Windows är det möjligt au automatisera testarbetet av Windowsapplikationer, oavsett vilket språk eller utvecklingsverktyg som har använts vid 1utve:cklingen.
Med Test for Windows kan man skriva och automatiskt exekvera testmanuskript som simulerar mus och tangentbord och samtidigt kontrollera au applikationen uppför sig korrekt. Testmanus kan köras utan tillsyn och
under tiden automatiskt logga resultat och ta hand om fel typ "unrecoverable application errors".
Även testprogram med eget AP1 och 'DLL:er kan testas.
Sommarpris: 1755:- (nek 1950:- )

DATABITEN AB
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Object Professional
TurboPowers objektorienterade toolbox till Turbo Pascal 5 5 och 6.0 ar en guldgruva att ösa ur för
varje Pascalprogrammerare. Med Object Professional tillhands löser du enkelt så vitt skilda problem
som att skapa textbaserad skärmhantering med datavalidering, skriva egna avbrottsstyrda rutiner,
minnesresidenta pop-up-rutiner, exekveringen av stora program intiefran Turbo Pascal-program m m,
m m. Ett maste tycker vi!
Om du inte gillar objektorientering finns en nagot mindre men
procedurorienterad
version,
Turbo Professional, som acker
en stor del av innehalet i Object
Professional.

för att hantera fönster, snabb inoch utmatning av text, faltformatering och kontroller, tangentbords- och mushantering, texteditering, menyer, plocklistor,
utskriftsformular m m.

EMS. minne eller pA disken för
att ge maximalt minne för underprogrammet.

Omfattande klassbibliotek

Objektorienteradedatatyper

Object Professional innehåller
över 100 objekttyper (klasser)
med mer än 1000 metoder - f&diga byggstenar som direkt kan
utnyttjas och anpassas till dina
behov. Object Professional innehåiler också systemonenterade
rutiner som gör det Iatt att slaiva
kompakta
minnesresidenta
program,
avbrottsrutiner,
tangentbordsmakron m m.

Object Professional innehåller
datatyper för enkel- och dubbellänkade listor, cirkulära listor,
bitmagder,
stackar,
köer,
strängtabeller, packade strängarrayer och stora arrayer (> 64K).

Tangi:ntbordssekvenser kan spelas in, editeras och spelas upp
igen. Lägg till mussuppon till
dina objekt.

Tidsplanerna för Object Professional har spruckit flera gånger,
men programutvecklarna hos
TurboPower har valt att satsa p4
kvaliteten i första hand.
Förutom det rika utbudet av toolboxrutiner innehåiler Object
Professional också ett stort antal
genomarbetade programexempel
av hög kvalitet. Pricken över i är
nog ändå det kompletta minnesresidenta desktop-programmet i
stil med Sidekick och PC Tools,
helt uppbyggt av objekt. Naturligtvis ingår källkod till alla
enheter och exempelprogram. Ett
minnesresident program med
direkthjälp och den digra
dokumentationen förhöjer ytterligare tillgängligheten.

Objektorienterad
skarmhantering
Object Plofessional innehaller

en komplett hierarki av objekt
DATABITEN AB
Box 115, 81 1 22 SANDVIKEN

Obiektorienterad VO
Objekten i Object Professionall
kan skriva och läsa instanser av
sig själva till och från disken. Ett
komplicerat menysystem kan initieras med en enda Load-sats.
Objektinstanser kan ligga i egna
filer, bland andra instanser ii
direktåtkomstfiler eller bakas in i
EXE-filer.

Tangentbordsmakron och
mushantering

Dessutom..
Kraftlulla rutiner för stranghantenng, strängar med mer än 255
tecken, stöd för multitasking
med hl a Mdngfald, BCD-aritmetik, tid- och datummatematik,
hantering av kritiska fel, mycket
snabb sortering m m.

Minnesresidentaoroaramr
Du kan enkelt göra dina program
minnesresidenta. Programmen
kan ligga helt i minnet, eller par-.
keras ut i EMS-minne eller pil
disken när de inte är aktiva.
Endast 6K behöver då ligga resident!

DOS-funktioner
Object Professional gör det Iatt
att skriva avbrottsrutiner för realtidsprogrammering. Du kan
ock& exekvera andra program
innefrån din avvlikation utan att
l& upp minne<p4 förhand. Din
kan parkeras ut i

Sommarpriser pa
TurboPower!
Object Professional: 1325:(ord 1525:-)
TurboProfessional: 895:(ord 995:-)
B-tree Filer MultiUser: 1325:(ord 1525:-)
Asynch Professional: 995:(ord 1125:-)
Turbo Analyst: 950:(ord 1025:-)
Tfn 026-25 64 93
Fax 026-25 36 41
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Sommarspecial
O

Mangfald 2.21
Mangtald Professionell 2.21
MultiGraphics Plus 1.12 T Pascal
MultiGraphics Plus TopSpeed M-2
MultiGraphics Plus 1.5 TS CC++
MultiGra hics Plus SB Pascal+

a

O

O
O

Tillagg 81Turbo Pascal-ver

a
O
O
O

MultiGraphlcs 1.12 T Pascal
MultiGraphics 1.12 TS M-2
MultiGraphics 1.5 TS C/C++
Animation on the PC

O

Stacker 2.0
386MAX 6.01
BLUEMAX 6.01
Norton Utilities 6.0
Turbo Vision Developrnent Toolkit
~ b j e cProtessional
t
Turbo Protessional
B-trea Filer MultiUser
Asynch Professional
Turbo Analyst
Greenleat C o m w
ord 1975:-

-- BORLAND m fl
Turbo Pascal 6.0 sv PLUS
Turbo Pascal 6.0 sv Proffspaket
Learn Programming Today w Turbo Pascal

O
O
O
O

(ViW

TP tör Windows 1.5 sv dok
TP för Windows 1.5 sv Proffspaket
World of ObjectWindows TPW (video)
Borland C++ & AF 3.1
Borland C++ 3.1
Turbo C++ for Windows 3.1
Proffspaket till BC++
PmtoGon
World of C++ (video)
World of ObjectWindows C++ (video)
ObjectVision Windows 2.0 eng
ObjectVision Windows 2.0 sv
ObjectVision S I 2 2.0
0.b ectvision Win 2.0 eng +
video 'World of ObjVisiona

Microsoft Windows 3.1 sv
Microsoft Windows 3.1 eng
Microsoti CC++ 7.0
Micmsoti T e d for Windows
Microsoft Word för Windows 2.0 sv
Microsoft Excel 4.0 eng

Cbarion ToDSDeed

a

ProffsPaket M-2 3.20
ProffsPaket C
ProffsPaket C++
DOC Extender
(kräver TopSpeed 3.02 till DOS)

TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed
TopSpeed

O
O
O

B C u 3.0 -> BC++ 3.1
B C u & AF 3.0 -r BC++ & AF 3.1
TC++ Win 3.0 ->T&+ Win 3.1

a

O
O
O
O
O
O

Microsoft

O
O
O

O

MAngfald 1.x -r MAngfald 2.21
Mangtald 2.x -r Mangfald 2.21
PLUStodbox 6.x -> PLUS 6.05
PLUStoolbox 3.x -+ PLUS 3.04
MultiGraphics 1.x -> MultiGraphics 1.12
TPW 1.0 -r Turbo Pascal Windows 1.5
Tillagg for TPW Proffspaket (vid uppdat)
0bj.Vis.Win -r ObjectVision OS2
Word Windows x.x
Word t Windows sv 2.0
MS C x.x -W MS U&+ 7.0
Borland C++. Turbo C++ -r MS CC++ 7.0
Kompletterande Windows SDKdokumentation
Windows 3.0 -r Windows 3.1 sv
Windows 3.0 -r Windows 3.1 eng
QP x.x -r Ouattro Pro 4.0
Annat ka1k.prog -r Quattro Pro 4.0
Paradox 3.0 -r Paradox 4.0
Annan databas -r Paradox 4.0

O
O
O
O
O
O

World of ObjectVision (enbart video)
Quattro Pro 4.0
Paradox 4.0 eng

O
O
O
O
O
O

Aktuella uppdateringar

-

490:490:490:-

Från BC++ 2.0 el.Turbo C Prof till

O
O
O

-r B

h 3.1
& AF 3.1
-r T&+ Windows 3.1
-r B&+

1690:2290:790:-

Från Turbo C, Turbo C++ el annan C-komp till

O
O
O

-r BC++ 3.1
-r BC++

& AF 3.1

-r TC++ Windows 3.1

'd Jag beställer förkryssade produkter ovan (alla priser exkl moms o frakt)
FöretagISkola

I

Namn

Adress:

Postaddress

Ev Godsmarkning

Ev bestallningsnr

Telefon

..~j-~...

-

P
-

Diskformat (3.5 " eller 5.25")

Sista datum för priserna ovan Elr den I7 aug 1992. Vid uppdateringar vill vi ha gamla originaldisketter.
Vid uppgraderingserbjudanden mellan produkter fran tva tillverkare vill vi ha h a e k e n s litetsida. ,+ :
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